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 135     یالمثن الحسن بن المحض اهلل عبد
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 آن از یول بوده؛ الّسالم هیعل صادق حضرت اوالد أکبر ل،یاسماع حضرت از بعد یو
 141   ...........................................................   است داشته انحراف حضرت
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 146     یالَعمَرِو دیسع بن عثمان
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 147     ایابوالّدن خّطاب، بن عثمان

 147     یکند نیالّد عالء
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 148     ّیالمسعود نیالحس بن ّیعل

 148   ...........................   الّذهب مروج صاحب ،یمسعود عّیتش بر أعالم یعلما نّص
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 152     ّیعبد َحّماد بن یعل

 152   ...................................   [چهارم قرن در الّسالم همیعل تیب اهل عاشق شاعر]
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 156     ّیالتِّهام محّمد بن ّیعل

 157     أبوالحسن ،ّیرْیالسَُّم محّمد بن  ّیعل

 158     ّیالِحّمان ابوالحسن فیبالّشر المعروف محّمد، بن ّیعل

 158   .............................................    ِعصابة ش  یُقرَ  من فاَخَرتنا    لقد: او یراق شعر

 159     الّشاعر ّیاألنور نیالّد أوحد محّمد، بن ّیعل

 159   ............................................   است کرده ذکر عّیتش به را او العلماء اضیر
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 183   ...................................................................   یوسفرد عّیتش درباره
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 184   ............   (ت) یاله نییآ لغت و الفاظ استعمال و یریفراگ یبرا بشر اقیاشت و لیتما

 مکتب یمعرفت یها آموزه به رانیا بزرگان و ریمشاه و یعلم نوابغ اتیترّق بودن مرهون
 185   ..............................................................................   (ت) اسالم

 186   ..................   (ت) یعرب اشعار سرودن در یرانیا شعر ریمشاه یها زهیانگ و یدواع

 186   ...   (ت) شانیا بودن یرانیا رغمیٰعل یعرب زبان به حانیابور و یبوعل توّسط کتب نیتدو

 187   ............   (ت) میمفاه رساندن و مراد یۀتأد در یعرب زبان یباال ییتوانا و قّوت و غنا

 188   .........................   (ت) اکرم امبریپ رسالت تّیخاتم و اسالم مکتب یشمول جهان

 188   .........   (ت) یفارس لغت و فرهنگ در یعرب زبان ورود و جیترو با ادیز یها مخالفت

 188   .........................   (ت) شیخو عّیتش و عهیش مذهب نشیگز به یفردوس حیتصر

 190   ....................   (ت) الّسالم همیعل تیب اهل به او لیتما در یفردوس اعزاز و احترام

 191   ........................   (ت) یفردوس توسط شاهنامه نیتدو عّلت ،یفارس زبان یایاح

 191   ....................   (ت) ملل یفخرفروش و مباهات مالک صیتشخ در یفردوس اشتباه

 192   ...............................   (ت) یمعنو یمثنو نیتدو با انیرانیا فکر و قلب ریتسخ

 192   ................   (ت) شاهنامه نیتدو از پس شیخو ۀرفت باد بر عمر بر یفردوس تأّسف

 193   .........   (ت) یفردوس توّسط سمیرانیاپان فرهنگ یزیر یپ و یستیونالیناس یمبان طرح

 194   ...................................   (ت) یعرب زبان با طاغوت میرژ دیشد و دیاک ۀمبارز

 194     (ت) دوآتشه نظران کوته از یبرخ توّسط ییقهقرا فرهنگ به رجوع و تّیوطن از دفاع

 195   ..........................  (ت) ییزدا یعرب با یطهران عاّلمه مرحوم دیشد و دیأک ۀمبارز

 195   .........................   (ت) اّطالع اهل یعلما و بزرگان از مردان، دولت ۀاستفاد سوء

 196   ....................................   (ت) قرآن و شاهنامه نیب فرق مقام در موالنا دگاهید

 196     او دهیقص و َفَرزَدق

 197     ّیأبوعل نیالّد نیأم ّ،یالطََّبْرس خیبالّش المعروف الفضل، بن الحسن بن الفضل

 198     نیُدَک بن الفضل

 199     شاذان بن الفضل

 199     فةیخل بن ِفطر
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 200     بکر یاب بن ّمدمح بن قاسم

 200   ........................................................................   یو قرابت ۀدرج

 203   .........................................................................   هیف امءالعل أقوال

 204   ..............................................   [بکر یأب بن محمد بن قاسم بنت فروه ام]

 205     ِمخَنف یبأب المعروف ،یٰیحی بن لوط

 205   ..........................................   است بوده نیرالمؤمنیام اصحاب اعاظم از یو

 206     أبوَغّسان اد،یز بن لیإسماع بن مالک

 206     ییُجّبا لیجم بن نیَمجدالّد

 نیرالمؤمنیام ۀحیمد برکت به سال 20 از بعد حبس از او نجات و ل،یجمابن ّیۀریغد
 206   .............................................................................   الّسالم هیعل

 208     یشافع س،یادر بن محّمد

 209    [مغلواًل را او هارون کردن احضار و ن،ّییعلو و َمْحض عبداهلل به دعوت و َمنیَ در یشافع امیق]

 210   .............................  مکّرمه ۀمّک به یو مراجعت و هارون به یشافع یهاجواب

 212   ......................................................  ّیشافع هّمت علّو و تیب اهل حّب

 213   ..................................   قاهره در یو فوت و توّطن و مصر به یشافع هجرت

 214   .....   شمردند یم محترم را ناموس و ِعرض و مال و خون ن،یشهادت مجّرد به اهلل رسول

 215   ................   شود ینم ثابت حاکم علم وجود با شود، یم ثابت نهّیب و إقرار به فقط زنا

 216   .........................................................   کند یم رد را استحسان ،یشافع

 217     یأقساس محّمد دّیس

 217   ..............................................   مدائن به األرض ّیط با نیرالمؤمنیام آمدن

 219     ّیالطوس نیرالّدینص بخواجه المعروف ،ّیالطوس محّمد

 219   .................   دارد را اش یشاگرد افتخار یجرجان فیشر دّیس ریم که است یکس او

 صاحب ـ یشابورین نیالّد نظام از آن شرح و است، خواجه از ئتیه در َتذکره کتاب
 219   ................................................................   است ـ یشابورین ریتفس

 220     ریُعَم یأب بن محّمد

 220     ّیالَبَلد بالَخّباز المعروف َحْمدان، بن أحمد بن دمحّم

 220   ..............................................   داشت یعال یمقام شعر در و بود یُاّم یو

 221   .....................................   الّسالم همیعل تیالب اهل مدح در یَبَلد خّباز أشعار
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 222     َطباطبا بابن المعروف محّمد، بن أحمد بن محّمد

ته َفرطَ  الامءُ  یَحکَ  من ای: »لیالتّعل حسن یف المشهورة اتیاألب صاحب  222   ..............   !«ِرقَّ

 223     ّیبالَحّران المعروف ،ّیَمرزبان أحمد بن محّمد

 223   ...........................................................   است بوده عهیش أعاظم از یو

 224     یثان معّلم ،یفاراب نصر أبو أحمد، بن محّمد

 224   ............................................................   است بوده عهیش اعاظم از یو

 224   ........................   مرگ هنگام تا او زهد و علوم در یفاراب تیجّد و علوم لیتحص

 226     ّیالمطلب إسحاق بن محّمد

 226   ........................................   است بوده عهیش و ،یمغاز در ُمصّنف نیاّول یو

 227     ّیالطوس خیبالّش المعروف ،ّیعل بن الحسن بن محّمد

 228     ّیالَغَرو ّیاألسترآباد ّیالّرض األئّمة، نجم الحسن، بن محّمد

 228   ...............   است بوده عهیش أعالم از و حاجب،ابن یۀکاف بر یرض شرح صاحب یو

 229   ..............   است بوده صرف در هیشاف شارح و نحو در هیکاف شارح ،یرض األئّمهنجم

 229     ّیالرض فیالّشر دّیبالس المعروف الحسن، أبو ،یالموسو نیالحس بن محّمد

 230     ّیهیالُبَو ّیالراز نیالّد بقطب المعروف ،ّیهیالُبَو محّمد بن محّمد

 230   ........................   است بوده عهیش و ،محاکمات کتاب و یسّکاک مفتاح شارح یو

 232     یبهائ خیش به معروف ن،یحس بن محّمد

 232   .............................................   [یبهائ خیش از شده نقل غرائب و عجائب]

 سؤال و را، آب حیتسب از خیش ساختن یجار و ،یبهائ خیش با یبحران ماجد دّیس اجتماع
 233   ..................................................................................   دّیس از

 235     یبهائ خیش الفالح مفتاح کتاب به را او داللت و ائّمه از یبعض محّمد نیعّزالد یقاض یایرؤ

 236     خازم بن محّمد

 237     ّیسابوریالنَّ عبداهلل یأب الحاکم بامام المعروف الحافظ عبداهلل بن محّمد

 237   ....................................   است بوده عهیش ،عةیالّش سیتأس صاحب نزد در یو

 237   ..........................   متظاِهر هیمعاو َسّب در و است بوده أعالم از یشابورین حاکم

 238   ......................   [یو عّیتش اثبات یبرا محاک متون به المراجعات صاحب استناد]

 239     راِفع أبو داهلل،یُعَب بن محّمد



 21 فهرست مطالب

 240     أبوجعفر ،یالَعمَرِو دیسع بن عثمان بن محّمد

 240   .......   کرد هّیته قرآن اتیآ با ساج از را خود قبر لوح و بوده اسری بن عّمار أوالد از یو

 241     َشهرآشوب بابن المعروف ،یعل بن محّمد

 241   ...........................................   است بوده یمقتف عصر در عهیش اعالم از یو

 243   ...................................  السنّة یف ّی البغداد بیکاخلط عةیالّش  یف شهرآشوب ابن

 243     ّیالواِقِد عبداهلل یبأب المعروف عمر، بن محّمد

 244     الکاتب یالمرزبان ُعمران بن محّمد

 244   ...............   «َنظَرة   البُعدِ  َعلی  لی یلَ  ِمن ُرمَت  إذا: »اتیأب ندهیسرا و است بوده عهیش یو

 244     نیالّد شمس ٰیالمول ،ّیاآلُمل محمود بن محّمد

 245     ِرباح بن مسلم بن محّمد

 246     ّیطاِئف مسلم بن محّمد

 246   ...........................................................   است بوده عهیش اعاظم از یو

 246     ُمَکرَّم بن محّمد

 246   .............   است بوده عهیش ،ّیَوِص ۀماّد در خود عبارت بنابر و ،العرب لسان صاحب یو

 248     بْیُوَه بن محّمد

 248   ..........................................   ْعُمریَ بن ییحی و أعمش و طاووس و او عّیتش

 249     یبالمغرب المعروف ،ّیأندلس یهان بن محّمد

 249   ....................................................   است بوده عهیش شعراء أعاظم از یو

 250     قیالِبطِر بن ییحی بن محّمد

 250   .......................................   اند بوده عهیش عًایجم ِحّله در او تیب و قیبْطر ابن

 250     عیَبز بن لیاسماع بن محّمد

 250   .......................   [ظلمه ابواب در اشتغال طیشرا در الّسالم هیعل رضا امام تیروا]

 251   .......................................   عیَبز بن لیاسماع بن محّمد احوال ۀدربار یثیحد

 252     سبط یمحمدعل

 252   .............................................   ِسبط یمحّمدعل دّیس یآقا هللا ةیآ نسب در

 252     ّیالدُّْهن َعّمار بن ةیمعاو

 252   ...........................................................   است بوده عهیش اعاظم از یو
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 253     ّیالَکرخ َخرَّبوذ بن معروف

 253   ...........................................................   است بوده عهیش اعاظم از یو

 254     ُمعَتِمر بن منصور

 254     بودند عهیش اعاظم از ،یامیال دیُزَب و أبواسحاق و أعَمش: کوفه اهل از شیرفقا با یو

 255     ّیَحضَرِم سْیَق بن یموس

 255   ................................................................   است بوده انیعیش از یو

 256     مبرقع یموس

 256   ....................   [ُمَبرَقع یموس برادرشان و الّسالم هیعل یالنق یعل امام احواالت در]

 260     یُِّأُرِز ُخْبز ،ّیبصر أحمد بن نصر

 260   ..........................................................   بود یعال شعر، و عّیتش در یو

 261   ........   شعر به او پاسخ و او یبرنج یخّباز دّکان در أحمد بن نصر با َلْنَکک ابن ُمداعبة

 262     فةیحن أبو منصور، بن محّمد عبداهلل یأب بُن ُنعماُن

 262   ............................................   یامام حّقه مذهب به یو تشّرف و استبصار

 263   ..............................   است بوده عهیش گر،ید کتب و اإلسالم دعائم صاحب یو

 264   ...............   فهیحن یبأب یالمکّن محّمد بن لُنعمان ،اإلسالم دعائم کتاب اعتبار به راجع

 265     فهیابوحن ثابت، بن ُنعمان

 265   ...............   یالتّفس و القرآنِ  علم من أفضَل  األحکام علم جعل حد   إیل وصل ّی احلنف ِشقاء

ا األحکام و الفقهِ  بعلم احلکَمة ةیآ َفّسَّ   266   ..............................................   زور 

 267   ..............................................   الّثکل هبا تضحک فة،یحنألیب بمناقَب  جاءَ 

 267   .....................   است نّیمب آنها در کذب شواهد فه،یحنیأب ۀدربار مجعوله اتیروا

 269   ................   رکاکته عل قائمة الساطعة نیالَباه فة،یحنأیب مناقب یف أکثروا و قالوا ما

 269   .........................   فةیضع یه و فة،یحنأیب بمناقب أیتی کان المختار الدرّ  صاحب

 فةیحنأیب سقوط مواقع عرفت فة،یحنأیب ذیتلم احلسن بن لمحّمد األصل کتاب یف نظرت إذا
 270   .................................................................................   فتاواه یف

قوَط؛ أنَت  احَذر: فةیحنألیب ی  صب قال  271   ...............   !العاملَ  سقوطُ  العاملِ  سقوط فإنَّ  الس 

 271   .................................................   کلوخ با را فهیابوحن سر بهلول شکستن

 273     ّیالمعتزل فةیحذأبو عطاء، بن واصل

 273     شد خدا تّیجسم به قائل مانیسل بن مقاتل برابرش در و رّب، لیتعط به قائل صفوان بن َجهم
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 273     الفوراس یأب بن َوّرام

 273   .........................   باشد یم طاووس بن دّیس یمادر جّد و اشتر مالک اوالد از یو

 274     عروة بن یهان

 274   .....................................   [یداویص مصهر بن سیق و عروه بن ینها ۀدربار]

 274     عّمار بن ِهشام

 274   ................................................................   است بوده انیعیش از یو

 275     نیدیالّشه دیَز بن ییحی

 276     عمر بن ییحی

 276   ............................   ّیعل بن دیز بن نیالحس بن ییحی بن عمر بن ییحی قتل در

 277     ادیز یاب بن دیزی

 277   ...................................................   است بوده انیعیش از ادیزیاب بن دیزی

 278     ةیالهاو هیعل ة،یمعاو بن دیزی

 279   ...............................................   هیالهاو هیعل ه،یمعاو بن دیزی ّیۀکفر اشعار

 281   ............................................................   هیمعاو بن دیزی کفر به راجع

 294     نساء: ب

 294     عیالّرب بن العاص یأب بنت ُأماَمة

 295     ّیالطائ حاتم بنت َسّفانة

ها ثمّ  نیالمسلم دیب إسارهتا و بالغتها و مجاهلا و رشفها و کامهلا و ،ّی الط حاتم بنت ةیّ قض  295     َفک 

 296     [نیالحس بنت فاطمة]

 297     ةّیاألنصار َعمرو بن کعب بنُت ُعمارة ُاّم بة،یَنس

 301     الحارث بن عبداهلل بنت َوَرَقة

 301   .........................................................   شد دیشه و بود قرآن جامع یو
 

 303  ـ 361   ألقاب و یکن: دّوم فصل

 305     ریاث ابن

 305   ..............................................................   [ریاث ابن به راجع یقیتحق]

 305     ّیالرُّوم ابن

 305     یالقاض عةیالُقَر ابن
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 305     یجّن ابن

 306     یحّران شعبة ابن

 306     َشهرآشوب ابن

 306     َطباطبا ابن

 306     هیمسکو ابن

 306     ّیُقَرش هرمة ابن

 306     ّیالّرفاع أبوإسحاق

 306     یَهْمدان یعیَسب سحاقأبوإ

 306     ّیمدن أسلم ٰیمول إسحاق، أبو

 307     یالدَُّؤل أبواألسود

َؤیل أبواألسود اشعار  307     «حرب   بن ةیمعاو أبلغ أال: »الّسالم هیعل نیالمؤمنیأم قتل بلَغه نیح الد 

 بالّشهد أ: »را اتیاب نیا او دختر سرودن و أبواألسود؛ یبرا مزعفر یحلوا هیمعاو ارسال
 307   ....................................................................   «حرب ابنی المزعفر

 308   ............   است بوده عمرو بن ظالم اسمش که دَؤیل أبواألسود نسب و ترجمه و شرح

 بوده الّسالم همایعل نیحسن معّلم األسودأبو: »است گفته بکریأب بن ّیعل نیالّد رکن
 309   .......................................   دارد اشکال کالم نیبد صدر حسن دّیس و« است

 310   ..................   یُدؤل األسودیأب به را نحو علم الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام میتعل تّیفیک

 غلط قرآن یقار دید که یوقت تا دیورز یم بخل مردم به نحو علم میتعل از أبواألسود
 311   ...............................................   گذارد إعراب را قرآن وقت آن خواند، یم

 إیل... لیاخلل إیل یانته أن إیل واحد   بعد واحد   عنه أخذ و أبواألسود، النّحو وضع من أّول
 312   .....................................................................   هیْ َبوَ یس إیل یانته أن

 و داد نشان الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام به و کرد جمع یأوراق در را نحو علم أبواألسود
 312   .................................................................   فرمود حیتصح حضرت

 313     یاشعر ابوالحسن

 313   ............................   [ُجَهالء از صادره قصص از یبعض و معتزله و أشاعره آراء]

 315     ّیالِحّمان ابوالحسن

 315     ّیرْیالسَُّم لحسنأبوا
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 315     یالرض فیالّشر دّیبالس المعروف الحسن، أبو

 315     ایابوالّدن

 315     عقدة بن أحمد أبوالعّباس،

 315     یالَمَعر العالء أبو

 315     أبوالقاسم

 315     یخواَرزم أبوبکر

 315   .............   است بوده حهیقر حسن و أدب و شعر و لغت علم در عهیش یعلما أکابر از یو

 لغت و أدب علم أرکان از اند، گفتهیم یرافض عشّیتش جهت به که را یخوارزم أبوبکر
 316   .........................................................................   رودیم شمار به

 317   .....   خیتار طول در آنها بر وارده مصائب در شابورین انیعیش به یخوارزم ابوبکر ۀرسال

 318     یالَعمَرِو أبوجعفر

 318     ّیالمعتزل فةیحذ أبو

 318     فةیحن أبو

 318     فةیحن أبو

 319     أبوذر

 319   .......................   دًایفر دًایوح دًایطر بًایغر داد جان ربذة در ذّرأبو حّق، کالم یبرا

 319     راِفع أبو

 319     لّسالما هیعل ابوطالب

 319   ................................   ابوطالب حضرت مانیا ۀدربار ینیقزو محّمد از یمطالب

 323   .....................................................   [یجام با یصفو نیسالط یدشمن]

 324     عهیش یرؤسا از یَجَدِل أبوعبداهلل

 325   .................................   [اند شده تلف عیوقا ریسا و فّخ و طّف در که یانیعیش]

 326     یالطبرس ّیأبوعل

 326     أبوَغّسان

 326     یالقّم أبومحّمد

 326     یالطبرس أبومنصور

 327     یثان معّلم ،یفاراب نصر أبو
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 327     ُنواس أبو

 327     رةیأبوُهَر

 328   ...............................   نمود یم ییگدا و زد یم دور نهیمد یها خانه در رهیابوُهر

 جات هیادو از و کنند، یم طبخ ریش با آن از بهتر ای ماست با که است یگوشت رهیمض
 328   ...................................................................   زندیر یم ن آ بر معّطره

 330   ..................................   نیبحر تیوال از پس را رهیابوهر اموال عمر، ۀمصادر

 330   .....................................................................   له ُخلق لام ّسَّ  یمُ  کل  

 331   ......................................   فرستاد ینم تّیمأمور به را صحابه از بزرگان عَمر،

 331   ...................................................................   امنیَ ال بن فةیُحذَ  ةیس

 332   ....................................................   سالم بن عبداهلل از رهیابوهر ثیتحد

 332   ......   کند یم سرافکنده ها اّمت و علم مقابل در را ما ن،یدروغ اتیروا جعل با رهیابوهر

 333   .....................   است کرده دست آلت را رهیابوهر ،یهودی مزّور مرِد األحبار،َکعب

 334   ............................................   ![تدخلوها فال بأرض   بالّطاعون سمعتم إذا]

 335     ندارند قبول را رهیابوهر اتیروا د،یجد از چه و میقد از چه تسّنن اهل و عاّمه از یاریبس

 را قرآن بودند یُاّم که صحابه از یاریبس یول بود، یُاّم چون دانست ینم را قرآن رهیابوهر
 336   ..............................................................................   دانستند یم

 منزلت صیتنق در تیروا جعل ه،یمعاو و عثمان نفع به تیروا جعل بر عالوه رهیابوهر
 337   ........................................................   کرد یم الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام

 او و نمود واسطه را رهیابوهر هیمعاو کرد، امیق هیمعاو هیعل بر شام در صامت بن ُعبادة
 337   .............................................................................   شد محکوم

 338   .............   نیتکو سّنِت و یعیطب علوم و عقل نیقوان مخالف ره،یهریاب ۀمجعول ثیاحاد

 340     است آنها یبرا خدا کتاب از یشاهد و دارد، قلب در واضح اثر اهلل، رسول از حهیصح ثیاحاد

وس رةیألبوهر اهلل رسول عل النّاس أکذَب  إنّ : »الّسالم هیعل علّ  قال  340   ............   !«الدَّ

 341   ...........................   دیالول هیعل صّل  و اجلنازة، أمامَ  مروان کان رةیهرأیب موت یف

 342   .....  المحصورة بالّشبهة  عمال   ع؛یاجلم سقط ده،یبمسان رةیهر أیب لیمراس اشتبهت ثیح

 343   ..........................   ثهیأحاد یف رةیهر أیب  اختالِق  و کذِب  عل ةیّ خیتار ةیّ علم شواهد

 344   ..........................................   اجلائرة اإلمارةَ  تدنوه ات  یروا رةیهرأیب اختالق

موه و رةیهرأیب اتیروا رفضوا علامئهم، و نیالّتابع و الکِبار الّصحابة جل    344   ..............   اهتَّ
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 345   ................   «ةیالّروا مرّض  یُ غ وخنا،یش عند مدخول   رةیأبوهر: »اإلسکایف أبوجعفر

 346   ............................................   «[رةیهرأبا ألُخالفنّ : »الّسالم هیعل علّ  قال]

 ادَ یانق نقادونی فیک هم،یغ و أمحد و مسلم و یالبخار من یعجب نقیضی ال! اهلل مُ یأ و
 346   ......................................................   !رةیأبوهر شاءی ما إیل األبَله األکَمه

ا یارزقن الَلهمّ : »ةیالَمض خیش س  ا معدة   و َطحون ا ِِضْ ا و َهضوم  ا ُدُبر   347   .............   !«نثور 

 348   ..............   نیالمسلم دماء یف عیالفظ اإلرساف أرسف َسُمرة و مقعدة، من تبّوء رةیأبوهر

 348   ................   است مدسوس رهیابوهر ۀحافظ قّوت در مروان، کاتب زعةیالّزعابو کالم

 و مسلم نیَحیصح و مخّلد، بن ّیبق مسند و حنبل، احمد مسند از رهیابوهر تیروا مقدار
 349   .....................................................................................   یبخار

 350   ....................   رهیابوهر از وارده اتیروا ۀدربار یشافع و األحبارکعب و عمر کالم

 ،یعامل نیالّدشرف دّیس نیعبدالحس دّیس و شبرنجر و هریتس جولد و ن،یمتقّدم از َنّظام
 351   .....................................................   دانند یم کّذاب و خائن را رهیابوهر

 352     ندینما یم ضاحیاست کاماًل را رهیابوهر ،یمصر ةّیأبوَر محمود خیش و یعامل نیالّد شرف

 353     دینمایم پرخاش حکم بن مروان به الّسالم هیعل حسن امام دفن وقت در رهیابوهر

 در را خود جوارح و دل و گوش و چشم یو بودند؛ کرده استعباد را رهیابوهر ه،ّیأم یبن
 354   ..........................................................   نمود یم صرف آنان یرضا راه

 اند، کرده یم وضع نّییُامو له بر و نّییعلو هیعل بر تیروا که یکسان یبرا هیمعاو: یإسکاف قول
 355   .....................................................................   دارد یم مقّرر زهیجا

 اّول قرن اواخر از ثیحد اهل و معتزله انیم منازعت و مخاصمت و بوده، یمعتزل یإسکاف
 356   ........................................................................   است بوده یجار

 357     باشد یم بالوجه او بر َعّجاج رّد و است، مقبول قولش و یمعتزل یعلما أعاظم از ،یإسکاف

 357   ..........................   باشدیم وجهبال ـ ةیالهاو هیعل ـ هیمعاو از دفاع در َعّجاج قول

 کالم و باشد،یم حیصح یهمگ رهیابوهر و هیمعاو بر هّیابور و نیالّدشرف دّیس یرادهایا
 358   ..................................................................   است لیدل بدون عّجاج

 359     یالواِقِد عبداهلل یأب

 359     ِمخَنف یأب

 359     سیالق امرؤ

 359     الّشاعر ّیاألنور نیالّد أوحد
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 359     یهقیالب

 359     ّیسابوریالنَّ الحاکم الحافظ،

 359     ّیالَبَلد َخّباز

 360     یُِّأُرِز ُخْبز

 360     ّیالطوس نیرالّدینص خواجه

 360     ّیالَغَرو ّیاألسترآباد ّیالّرض

 360     ریالکب یالُسدِّ

 360     یالّراوند نیالّد اءیض أبوالّرضا دّیالس

 360     نیالدِّ رکن دّیس

 360     عّباد بن صاحب

 360     یلمیَد ۀولالّدَعُضد

 360   .....................................................  است بوده عّیتش یعلما اکابر از یو

 361     ّیهیالُبَو ّیالراز نیالّد قطب

 361     یالمرزبان الکاتب

 361     یالُجعد ةالنابغ
 

 363  ـ  385   یرجال متنّوع مطالب: سّوم فصل

 365     اند ُسّنت اهل روات خیمشا از که عهیش أعاظم از تن صدکی

 365   ............................................................................   الهمزة حرف

 366   ..............................................................................   الّتاء حرف

 366   ..............................................................................   الّثاء حرف

 367   .............................................................................   میالج حرف

 367   .............................................................................   الحاء حرف

 368   .............................................................................   الخاء حرف

 368   .............................................................................   الّدال حرف

 368   ..............................................................................   الّزاء حرف

 368   ............................................................................   نیالّس حرف



 29 فهرست مطالب

 369   ............................................................................   نیالشِّ حرف

 370   .............................................................................   الّصاد حرف

 370   .............................................................................   الّطاء حرف

 370   .............................................................................   الّظاء حرف

 370   .............................................................................   نیالع حرف

 373   ..............................................................................   الفاء حرف

 374   .............................................................................   میالم حرف

 375   .............................................................................   الّنون حرف

 375   ..............................................................................   الهاء حرف

 376   ..............................................................................   الواو حرف

 376   ..............................................................................   اءیال حرف

 376   .............................................................   [عرب در دیک و یرأ صاحبان]

 377   ....................................................   نیمحدّّث و بزرگان از تن چند وفات ۀسن

ة ة أصحاب أحوال شدَّ فَّ  377   .................................   بعده بِِجفان   الّرسول َوْعُدهم و الص 

 378   .....................................   [قّراء از یاریبس شهادت از پس قرآن یآورجمع لزوم]

 379   ....................................................   [کاشان قمصر در ییقبرها سنگ ۀنوشت]

 یوارهاید بر سّنت فقه ۀائّم و خدا رسول أصحاب ضمن در که عهیش امام دوازده یأسام
 379   ..............................................................   است شده نوشته نهیمد صحن

 379   ..................   [است شده نوشته نهیمد صحن یوارهاید بر که عهیش امام دوازده یأسام]

 382   ............................................   [زیتبر یعرفا احوال در مبسوط یشرح آدرس]

 382   ....   [یاصفهان السعاداتابو نزد ثمیم نیالد کمال و طاووس بن یعل و رینص خواجه تتلمذ]

 382   ..........   «[نهاید هلا ّددُی  َمن سنة   مائة کّل  رأس علی  األُّمة هلذه بعثیَ  تعایلی  اهلل إنّ »: ثیحد]

 383   .................................................   [هیامام ۀعیش وثوق مورد گانه هجده رجال]

 385     دینمایم احتجاج او ثیحد به و شمرد یم حیصح را مرتد و کافر سیق بن أشعث ،یبخار

 

 یشناس کتاب و فهارس: دّوم بخش

 387ـ  417

 389   ...............................................   األعراق طهارة و یناصر اخالق کتاب ۀدربار

 389   ...................................   [یطوس خیش ِخالف و یحّل عاّلمه تذکره کتاب گاهیجا]
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 390   .........................................................   [هّیعشریاثن تحفة رّد کتاب ۀدربار]

 390   ....................................................................   [یطوب نثر کتاب ۀدربار]

 391   ..........................   بیقر محّمد یآقا فیتأل ،اتیاآل انیلتب الّلغات نییتب کتاب ۀدربار

 391   ..................................................................   عةیالّش قةیحد کتاب ۀدربار

 393     اختصاص و ّیلمید إرشاد و العقول تحف و قةیالحق مفتاح و عةیالشَّر مصباح کتاب ۀدربار

 396   ..........................................   [آنها اوصاف یبرخ و اکرم امبریپ اصحاب تعداد]

 396   ......................................   [الّسالم هیعل صادق حضرت از یمرو ۀگانشش نسخ]

 406   ................................................   [آنها مؤّلف و سّنت اهل کتب از یبعض نام]

 410   ......................................................   (ره) یشعران اهلل ةیآ مرحوم یها کتاب

 411   ...............................................................   [قیبطر بن ییحی یهاکتاب]

 412   .................................................................   [طاووس بن دّیس مؤّلفات]

 412   .................................................   [الّذات ُسُمّو یف یالمعن ُسُمّو کتاب ۀدربار]

 413   ............................   ةّیسّجاد ۀفیصح سند ۀدربار( ره) یطهران آقابزرگ خیش آقا کالم

 414   .................................................................   هّیفقه کتب از یبعض یاسام

 415   .....................................................................   [عاّمه مهّم یکالم کتب]

 416   ......................................................................   [خانه یم ۀتذکر کتاب]

 416   ......................................   [یغزال به نیالعاَلم سّر کتاب انتساب صّحت به راجع]

 417   ......................................................................   [یأغان کتاب به راجع]
 

 یپزشک مطالب: سّوم بخش

 419ـ  449

 421     درمان و یریشگیپ: الف

 421   ............................................................   [هیکل یماریب رفع یبرا یدرمان]

 421   ...............................................   [خون فشاِر و اگزما یبرا مضّر و دیمف موارد]

 422   ............................................................................   معده زخم درمان

 423   ............................................................................   خون فشار عالئم

 423   ........................................................................   [خون فشار یدارو]

 423   ................................................................   [استخوان یشکستگ میترم]
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 424   .........................................................................   [ینیب یگرفتگ رفع]

 424   .........................................................   [صداع و سر یگرفتگ و زکام رفع]

 424   ...........................   ([خون کیاور دیاس) نقرس و خون فشار و خون یچرب درمان]

 425   .............................................   خون کم و فیضع اشخاص یبرا ییغذا دستور

 426   ...............................................................   نوزاد طفل یبرا رقانی یدارو

 426   .........................................................   [بدن درون جراحِت و زخم عالج]

 427   ...............................................  [سالکهن افراد یبرا یاریالله آقاحاج ۀنسخ]

 427   ...................   هیعل اهلل رضوان یهمدان یانصار اهلل ةیآ از یاویمیک دستورات از یبعض

 428     فوائد و خواص: ب

 428   ............................................................   زده جوانه گندِم خواّص به راجع

 428   ..........................................................   (دانهاهیس) زیشون و یمصطک ۀدیفا

 429   .......................................................................   [بیس خوردن ۀدیفا]

 429   .....................................................................   [گوشت خوردن ۀدیفا]

 430     یحکم ییروا ،یفقه: ج

 430   ..............................................................   أخبار در یوانیح خوردن ترِک

 431   .............................................................   [اءیأش سّتة من تتوّلد األمراض]

 431   ................................................   الطّب علم یف الُمسلم، بدن حیتشر حکم یف

 433   ...........................   [بیطب به را مارانیب آله  و هیعل اهلل یصّل اکرم امبریپ دادن ارجاع]

 433   .........................................   [هاست یخوراک جذب راِه نیبهتر انگشتان، نوک]

 433   ..............................................   [خواب هنگام و شب در قلب ضربان آرامش]

 434   .....................................................   غروب از قبل نوشتن و مطالعه به راجع

 436   ........................................................   کند یم کم را چشم نوِر که ییزهایچ

 436   ............................................   ینبو پروفسور ورزش با گانیرا درمان کتاب از

 437   .............................   است خوک ۀلوزالمعد میآنز یحاو ،یخارج یکوالیپپس مواّد

 438   ......................................................................   [ریماءالّشع ۀّیته قیطر]

 438   ...........................................   [طب علم ۀعصار و خالصه در نایس یابوعل نظر]

 439   ............................................................   [استنشاق و مضمضه استحباب]

 439   .................................................   [ابدان صّحت از محافظت در یاساس امور]
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 440   .......................................................   صّحت ۀروزنام از مگس وجود فوائد

 442   ..................................................................   [حجامت باب در یتیروا]

 442   .............................................   بنفش ماوراء ۀاشع و قرمز مادون ۀاشع به راجع

 443   .....................................................................   بازها و دهایاس به راجع

 445   ..........................................................   [هرزه مقاالت و االتیخ سوء اثر]

 446   .....................................   ادیز ۀمطالع مضّرات در الحکماء بعض و نینشتیا کالم

 446   .........................................................   [یعرب به صورت و چهره یاعضا]
 

 لطائف و طرائف: چهارم بخش

 449ـ  472

 451   .............................................   [انساب بر یآگاه و خیتار و مذاهب بر اّطالع]

 451   .................................................   [بادمجان و کشک تیوحکا نادرشاه ریوز]

 452   .................................................................  [ُجَهالء اتیحکا و قصص]

 456   ...................................................................   اءیأذک اتیحکا و قصص

 457   .........................................................   [هیمعاو به لیعق یهاجواب درنوا]

 459   ....................   [َجَمل ۀوقع از فراغ از پس عائشه به عّباسابن شکندندان یهاجواب]

 461   ..............................   [شام در هیمعاو به أحنف و َصعَصَعه شکندندان یهاجواب]

 463   .........................................................   [هیمعاو به قدامه بن ةیجار جواب]

 464   ..................................   [ادیزابن به الّسالم هیعل لیعق بن مسلم قاطع یهاجواب]

 465   ................................................   [فةیحنأبو به الّطاق مؤمن قاطع یهاجواب]

 466   .................   [راثیم در عّباس و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام نزاع در الّطاق مؤمن جواب]

 467   ...................................................................   [ُمهّمة ات  یروا و َقَصص  ]

 468   ......................................................   [مستحب یغ نیلیتعط نیب لیالّتحص]

 469   ........................................................   [استاد محضر در جا یب گفتن سخن]

 469   ...................................................   [تأّهل واسطه به یروز و رزق شدن ادیز]

 469   ..................................................................   [دیالحدیأبابن مذهب در]

 470   ..........................................................   [شینایناب همسر با نایب یزن سخن]

 470     [دیآ یم عمل به اوالد چند نفر هر از نکهیا ۀدربار خود یباش میحک با اّول ناپلئون صحبت]



 33 فهرست مطالب

 471   ...........................................................   ّی نیالعَ  عَل  حجرابن من فیلط ُدر  
 

 ها نکته و اشارات: پنجم بخش

 473ـ  509

 475     یاجتماع یخیتار ،یاسیس مطالب: الف

 475   ...................................................................   [یریشب اهلل ةیآ از یکالم]

 476   ..................   یمّل یشورا مجلس در یشمس یهجر به یقمر یهجر سال رییتغ به راجع

 476   .........   برحمته اهلل تغّمده ،ینیخم اهلل ةیآ حضرت ران،یا یاسالم انقالب رهبر ۀنامتّیوص

 478   ...................   هیعل اهلل رضوان ،یگانیگلپا رضا محّمد دّیس حاج یالعظم اهلل ةیآ رحلت

 479   ........................................   [یریکشم یمرتض دّیس حاج مرحوم ارتحال خیتار]

 479   ............................................................................   یٰوسط قرون حّد
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 اب صحابی  الّتابعیُّ من صحِ 

 :483[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
 ا:من یعد  تابعی  »

د  و ال 1“.اب صحابی  من صحِ  التّابعی  ”قال اخلطیب البغدادی:  یکفی جمرَّ
صّل اهلل علیه  لرشف لقاء النبّی  ؛فقد اکتفی فیه بذلک ،بخالف الّصحایب ـلتقاء اإل
ا یف إصالح القلوب و ا کبی  ذلک أثر  لأو رؤیته، فإّن  ـ و سّلم، و االجتامع به [آله و]

 عنه. له و طول أخذ   من غی متابعة   یتهیَّأ لمن یلقیی الصحایبّ  تزکیة الن فوس، ممّا ال
و إن  “.حابة فأکثرا من الّص ی واحد  من لقِ  إّن التّابعّی ”و قال أکثر المحّدثنی: 

و  ـبن مهران األعمش یف طبقة التّابعنی  سلیامنَ  ،انبّ َح  و هلذا ذکر مسلم و ابن ؛بهیصحَ  مل
ا، رأی أنس بن مالک و إن ا و حفظ  أخرجناه یف هذه الطبقة ألّن له لقی  ”ان: بّ َح  قال ابن

کثی من  ی بن أیبحییَ  ،کام عدَّ احلافظ عبدالغنی بن سعید ـ “نهله سامع المسند ع یصّح  مل
و بن حریث، و عّد لکونه لقی عمرَ  ةشئعا ا، و عدَّ فیهم موس بن أیبالتّابعنی ألنَّه لقی أنس  

 «.من رأیی الصحایبَّ  و هذا إقرار منهم بأنَّ التّابعیَّ  ؛احازم لکونه رأی أنس   بن أیب ریرَ فیهم َج 
                                                      

 .416ص  ،تدریب الراوی .1
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 به پانزده صنف تقسیم نموده استحاکم، تابعین را 

 :484صفحة [ السنّة قبل التّدوین]
و  ،من رأیی صحابی ا کان من الّتابعنی ألّن کّل  ؛و عدد الّتابعنی یفوق احلرص»

 ،حابةألف من الّص  و مائةِ  ف  و سّلم عن نیِّ  [و آله]اهلل صّل اهلل علیه   رسولویّف تُ  قد
 هم ألوف األتباع.آفاق، و را یف مجیع اآللدان، و انترشوحلوا إیل خمتلف البُ ر

ف ألّن هبام یعرَ  ؛کبی بمعرفة الّصحابة و الّتابعنی م  و لرجال احلدیث اهتام
 و المتّصل من األخبار. المرسُل 

ی أنس بن خرهم من لقِ آ، ة  عرشة طبق ثّم إّن التّابعنی طبقات جعلها احلاکم مخَس 
ی الّسائب أویف من أهل الکوفة، و من لقِ  بن أیبی عبداهلل و من لقِ  ،مالک من أهل البرصة

ی ی عبداهلل بن احلارث بن جزء من أهل مرص، و من لقِ بن یزید من أهل المدینة، و من لقِ 
 3«2.و ذکر احلاکم غی هؤالء یف بعض البلدان األخری 1؛مامة الباهل من أهل الّشامأُ  أبا

 ه و آله بودنمعانی مختلف برای صحابی رسول اکرم صّلی اهلل علی

 :388صفحة [ السنّة قبل التّدوین]
الح:  قال ابن» معایّن المروزّی أّنه قال: بلغنا عن أیب”الصَّ  المظّفر السَّ

حابة عل کلِّ من رویی عنه حدیث   أصحاب احلدیث یطلقون اسمَ  و أا الصَّ
و هذا لرشف منزلة  ؛و یتوّسعون حّتی یعّدون من رآه رؤیة  من الّصحابة ،کلمة  
 4“.الّصحابة ه حکمَ آو سّلم أعطوا کلَّ من ر [و آله]صّل اهلل علیه  النبّی 

                                                      
 .417 ، صتدریب الّراوی؛ 53، ص 4، ج فتح المغیث؛ 42، ص معرفة علوم الحدیث نظراُ . 1
 .43، ص معرفة علوم الحدیث نظراُ . 2
 .278ص ، 23جنگ . 3
 .31 و 30ص ، 4ج  ،غیثمفتح ال ؛118، ص الّصالح ابن ةمقّدم .4



 41 و آله بودن هیاهلل عل یرسول اکرم صّل یصحاب یمختلف برا یمعان

 1“ی حدیث ا أو حدیثنی.یة أن یروِ ؤالبّد یف إطالق الّصحبة مع الر  ”خرون: آو قال 
 و رأیت أهل العلم یقولون:”قال الواقدّی: 

م لُ و سّلم، و قد أدرک احلُ  [و آله]اهلل صّل اهلل علیه  کّل من رأیی رسول
ین و رِض فأسلم و عقَ  صّل اهلل علیه  ب النبّی فهو عندنا ممّن صحِ  ؛هیَ ل أمر الدِّ

 2“.و لو ساعة  من هنار   ،و سّلم [و آله]
اهلل و هم  الّصحابة اّلذین رأوا رسول ج بعَض رِ خُی  ، أّن تعریف الواقدّی هذاإاّل 

بی و غیهم  ا عنه، کعبداهلل بن عّباس و احلسن و احلسنی و ابنوْ دون احللم و روَ  الز 
 3“.د بالبلوغ شاذّ یو الّتقی”: و لذلک قال العراقّی  ـ رض اهلل عنهم ـ

نعّدهم إاّل من أقام مع  الّصحابة ال”قال إمام التّابعنی سعید بن الُمسیِّب: 
قال  4“.نیو غزوتَ أ نی، و غزا معه غزوة  َسنتَ و أو سّلم َسنة   [و آله]اهلل صّل اهلل علیه  رسول
لکن  و ،نیـ راجع إیل المحکّی عن األُصولیّ  إن صحَّ عنه و کأّن المراد هبذا ـ”الّصالح:  ابن

 5“. ...هبن عبداهلل البََجلِّ و من شارکَ  ریرُ یعّد من الّصحابة َج  یوجب أن ال یف عبارته ضیق  
 قال العراقّی:

ر الواقدّی مَ ففی اإلسناد إلیه حمّمد بن عُ  ؛الُمسیِّب و الیصح  هذا عن ابن
 6یف احلدیث ضعیف  

                                                      
 .32، ص 4، ج فتح المغیث ؛203، ص الباعث الحثیث نظراُ  .1
 .51 ، صالکفایة ؛32ص ، 4 ج ،فتح المغیث :نحوه یف ، تعلیقه؛27، ص هل األثرأ تلقیح فهوم .2
 .32، ص 4ج  ،فتح المغیث .3
 ، تعلیقه؛27، ص ثرألهل اأ تلقیح فهوم ؛203، ص الباعث الحثیث ؛51 و 50، ص الکفایة .4

 .398، ص تدریب الّراوی
 .32ص ، 4، ج فتح المغیث .5
 .همان .6
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 اجلوزّی: قال ابن
م عّدوا َج  ؛الُمسیِّب ء عل خالف قول ابنو عموم العلام ریر بن عبداهلل فإهنَّ

حابة من  ،نة عرشجّل( من الّصحابة، و إّنام أسلم یف َس )البَ  وا من الصَّ و عد 
و سّلم و هو صغی  [و آله]اهلل صّل اهلل علیه  معه، و )من( تویّف رسول یغزُ  مل

ن، و مل یالسه و مل یامشه، فأحلَ  ا و إن کانت حقیقة قوه بالّصحابة إحلاق  السِّ
ه. حبة مل توجد یف حقِّ  1الص 

 َحَجر: قال ابن
و ]لیه صّل اهلل ع ی النّبّی أصح  ما وقفُت علیه من ذلک أّن الّصحایّب: من لقِ 

ه من طالت یَ من لقِ  فیدخل یف ؛ا به، و مات عل اإلسالمو سّلم مؤمن  [آله
، و من غزا معه أو مل یغز، ومن ه أو قرصت، و من روی عنه أو مل یروِ جمالستُ 

 2.ه لعارض  کالَعمیی رآه رؤیة  و مل یالسه، و من مل یرَ 
 و هو رأی اجلمهور.

ائی صحابی  ـ  عنهرض اهلل  ـو الّرؤیة عند أنس بن مالک  ا. ال تکفی جلعل الرَّ
 ا، قال:الین و أثنی علیه خی  عبة عن موس الّسبَ روی ُش 

و ]اهلل صّل اهلل علیه  هل بقی من أصحاب رسول”قلت ألنس بن مالک: 
ه فأّما من صحبَ  ؛وهمن األعراب رأَ  ناس  ”قال:  “و سّلم أحد غیک؟[ آله
 3.ةزرع رواه مسلم  بحرضة أیب “فال.

                                                      
 ، تعلیقه.27، ص هل األثرأتلقیح فهوم  .1
، و سّلم و مل یره یس من عارص الّرسول صّل اهلل علیه )و آله(و هکذا ل .4ص  ،1، ج اإلصابة .2

 انظر مجیع المراجع السابقة. ؛ا کام قاله بعضهمصحابی  
 ؛“«زرعة یأب حدث به مسلم بحضرة ٌدو اسناده جّی”قال ابن الّصالح: » :203، ص الباعث الحثیث .3

داود ما یقتیض أنَّ الّصحبة  زرعة الّرازی و أیب و قال: یف کالم أیب» :31ص  4، ج فتح المغیثو انظر 
  .“«له رؤیة و لیس له صحبة”فإهّنام قاال یف طارق بن شهاب:  ،یةؤأخّص من الر  



 43 طبقاٍت یالّصحابة إل فیتصن یاختلف المؤّلفون ف

:. ق ه 403ـ  338قال أبوبکر الباقالیّن ) ف الّصحایب لغة   ( بعد أن عرَّ
و  “ا و ساعة  ا و یوم  ا و َسنَة و َشْهر   أو دهر  ا حوال  صحبُت فالن  ”وکذلک یقال: 

صّل اهلل علیه  ب النّبّی هذا عل من صحِ  ءَ اذلک یوجب یف حکم الّلغة إجر
 سم.هو األصل یف اشتقاق اإلهذا  ؛و سّلم، و لو ساعة  من هنار   [و آله]

من   یفستعملون هذه الّتسمیة إاّل ی یف أهّنم ال رف  عُ  1ةمّ ر للُ هذا فقد تقرّ  و مع
و  ی المرء ساعة  رون ذلک عل من لقِ ُی  ه، و الاؤُ ه و اّتصل لقرت صحبتُ کثُ 

سم یف عرف  یری هذا االفوجب لذلک أاّل  ؛اا، سمع منه حدیث  ط  میش معه ُخ 
 2ه. عل من هذه حالُ االستعامل إاّل 

ه و به و إن مل تطل صحبتُ  و معمول   فإّن خَب الثِّقة األمنی عنه مقبول   ،هذا و مع
ّمة، و ممّا ال خیالف عرف األُ ـ  رض اهلل عنه ـا. فقول أنس ال سمع منه إاّل حدیث ا واحد  

مهم و بال ال  «ئهم یف اإلسالم.شکَّ فیه أّن الّصحابة عل درجات بحسب تقد 

 اختلف المؤّلفون یف تصنیف الّصحابة إیل طبقات  

 :391صفحة [ السنّة قبل التّدوین]
حابة إیل طبقات»  سعد مخَس  فجعلهم ابنُ  ؛و اختلف المؤلِّفون یف تصنیف الصَّ

 3.طبقات، و جعلهم احلاکم اثنتی عرشة طبقة، و زاد بعضهم أکثر من ذلک
                                                      

  :آله( و سّلمقد رأی عبداهلل بن رسجس رسول اهلل صّل اهلل علیه )و »و قال عاصم األحول، 
 «. ...غی أّنه مل یکن له صحبة

د ینفی ما اصطلح علیه اجلمهور من أّن جمرّ  ة، و الحبة اخلاّص و هذا إّنام نفی فیه الّص »و قال ابن کثی: 
 .50، ص الکفایة و انظر ؛203، ص الباعث الحثیث ؛«طالق الّصحبة.إیف  یة کاف  ؤالرّ 
 .«ةمّ للُ » :غیثمح الفتیف  ؛«ةلئمّ ل» :51ص  ،الکفایة یف .1
 .31ص ، 4، ج فتح المغیث ؛51، ص  الکفایة .2
 .407 ، صتدریب الّراوی ؛41و  40ص ، 4، ج فتح المغیث ؛207، ص الباعث الحثیث انظر .3
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 ات هی:و المشهور ما ذهب إلیه احلاکم، و هذه الّطبق
م 1  ء األربعة.اسالمهم بمّکة، کاخللفإ. قوم تقدَّ
حابة اّلذین أسلموا قبل تشاوُ 2  دوة.یف دار النَّ  ر أهل مّکةَ . الصَّ
 . مهاجرة احلبشة.3
 ویل.. أصحاب العقبة األُ 4
 و أکثرهم من األنصار. ؛. أصحاب العقبة الّثانیة5
ء ابو سّلم بقُ  [و آله]صّل اهلل علیه  . أّول المهاجرین اّلذین َوصلوا إیل النّبّی 6

 قبل أن یدخل المدینة.
 بدر. . أهُل 7
 ة.دیبیّ . اّلذین هاجروا بنی بدر و احلُ 8
ضوان یف احلدیبّیة.9  . أهل بیعة الرِّ
. من هاجر بنی احلدیبیّة و فتح مّکة، کخالد بن الولید و عمرو بن العاص و 10

 .1هریرة أیب
 أسلموا یف فتح مّکة. . ُمسلِمُة الفتح اّلذین11
و سّلم یوم الفتح و یف  [و آله]صّل اهلل علیه  . صبیان و أطفال رأوا النّبّی 12

ة الوداع و غیمها.  2«ِحجَّ
 ]توضیحی پیرامون بعضی کتب رجالی[

است که تألیف  رجال کبیرهمان کتاب  ،حوال الّرجالأمنهج المقال فی کتاب 
                                                      

 ،فتح المغیثنظر اُ  ؛فإّنه هاجر قبل احلدیبیّة عقب خیَب بل یف أواخرها ة،هریر یصّح التمثیل بأیب ال .1
 و انظر ترمجته یف هذا الکتاب. ؛40ص ، 4ج 
 .255ـ  250ص  ،23جنگ . 2



 45 [یکتب رجال یبعض رامونیپ یحی]توض

و مرحوم عاّلمه وحید بهبهانی )ره( بر آن  ،استبادی آموالنا آقا میرزا محّمد استر
 اند. ای نوشته حاشیه

است که  رجال بوعلیهمان کتاب  ،حوال الّرجالأمنتهی المقال فی کتاب 
کتاب  ۀنظرّی ،بدین کیفّیت که در اّول ؛آن را تألیف نموده ،بوعلی محّمد بن اسماعیل

کند و بعد از آن اگر  ن میوحید را بیا ۀکند و سپس حاشی را ذکر می منهج المقال
میرزا محّمد  رجال کبیرنسبت به  رجالکند؛ و البته این  ذکر می ،فوائدی در نظر دارد

 مجاهیل را ذکر نکرده است. ،ولی در این کتاب ،خیلی مختصرتر است
تألیف ماّل علی رازی است که در  ،توضیح المقال فی علم الّرجال کتاب

 گر تحریر شده است.مشترکات و بسیاری از فوائد دی
کتاب جامعی است که مرحوم حاج شیخ عبداهلل تنقیح المقال  و کتاب

 مامقانی تألیف نموده است.
علی ما ذکره فی  ـ منتهی المقالصاحب  ،بن اسماعیل مرحوم بوعلی محّمد

 وفات کرده است. 1216و یا  1215متوّلد شده و در سنۀ  1159در سنۀ ـ  الّذریعة
تألیف آقا سّید  ،حوال العلماء و الّساداتأفی  روضات الجّنات و کتاب

عل ما  ؛کرده است وفات 1313متوّلد و در  1226 در محّمدباقر خوانساری است که
 .الّذریعةذکره یف 

 یدر فائدۀ دهم (2از جلد  370 فحهمل اآلمل )صأمرحوم شیخ حّر عاملی در 
 فرموده است: ،که ذکر کرده
یف الّرجال لمیزا  الکبی للکتاب ن یکون متّمام  أالکتاب یلیق ّن هذا أعلم إ»
و  الفهرستللعاّلمة و  اخلالصةالمشتمل عل ما یف  بادّی آسرتبن عّل األ حمّمد
و قد  ،و غیهم اودد ابنو  الکیّشّ للنجایش و کتاب  الفهرستیخ و للّش  الّرجال

و  ة کتاب  ائم آالف و سّت کثر من سّتة أو  سم  إکثر من سبعة آالف أاشتمل عل 
 «رسالة.
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 التَبیزّی  العلیارّی   علّ للحاّج ماّل  ،هبجة اآلمال یف رشح زبدة المقالکتاب 
 1327.1 سنة المتویّف 

 رجال، یرجال َکّش، رجال شیخ طوسی، فهرستصول کتب رجال: أ

 رجال نجاشیو  ئریاالغض ابن

 :268[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
جال صول کتب علمِ أعلم أّن اثّم »  :وّس مخسة: کتایَبْ الّشیخ الطّ  ،الرِّ
جال، و کتاب الفهرست و ،  ـ اآلیت ذکره ـ الغضائرّی  بناو کتاب  ،و کتاب الکیّش  ،الرِّ

2.«کتاب النجایّش و هو أحسنها و أجّلها و أوثقها و أتقنها
  

 خدمتشانبا اعتراف عاّمه به صدق  ،گناه محّدثین کوفه تشّیع آنهاست

 :58صفحة [ المراجعات]
ما جرت به عادة  ،إسحاق اجلوزجایّن عبارة فیها من الفضاضة و نقل عن أیب»

 مد الناُس ال حَی     کان من أهل الکوفة قوم”قال:  ،اجلوزجایّن و سائر النّواصب
و  ید الیامّی بَ إسحاق و منصور و زُ  أیب :مثل ،حمّدثی الکوفة وسءهم ر ؛مذاهبهم

احتملهم النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیث و توّقفوا  ،هم من أقراهنمغیِ األعمش و 
 ... .اا و عنید  ف  ق منِص نطِ یُ  واحلق  ؛ إیل آخر کالمه اّلذی أنطقه احلّق به ـ .“عندما أرسلوا

ــإذا رَ  ــرامُ یَ ِض ــی ک ــییت ت عنّ  عش
 

 3«هـــاا عـــلَّ ل امُ ضـــبان  فـــال زال غَ  
 أمحَق  ،حفصة الَعبدّی: رأیت سامل بن أیبو قال حمّمد بن بشی »: 60صفحة  

                                                      
 .549ص  ،7جنگ . 1
 .328ص  ،24جنگ . 2
 .161، ص المراجعات. 3



 47 نّییمن الکوف ِرهمیو غ ّیامیال دیو اأَلعَمش و منصور و ُزَب إسحاق یِعَظم أب

الّسالم یف  َوِددت أیّن کنت رشیک عل  علیه” :و هو یقول ،ا من حلیة  حلیة  طویلة  یا هلَ  ذا
 2و1“«کّل ما کان فیه.

 نیهم من الکوفیّ و غریِ  ید الیامّی بَ ش و منصور و زُ عمَ إسحاق و الَ  م أیبظَ عِ 

 :64صفحة [ المراجعات]
کان من أهل ”ـ:  الذهبّی  میزانید من بَ کام یف ترمجة زُ  ـ اجلوزجاینّ و قال »

إسحاق و  أیب مثُل  ،وس حمّدثی الکوفةءهم ر ،هممذاهبَ  اُس د النّ حیمَ  ال الکوفة قوم  
احتملهم النّاس لصدق  ،و األعمش و غیهم من أقراهنم ید الیامّی بَ منصور و زُ 

 ؛ء من غضاضةؤاله و ما علی  ،مقهّل عل ُح إیل آخر کالمه الدا ـ.“ ألسنتهم یف احلدیث
و التمّسک بثََقَلْ  القریبی  ةء أجر الّرسالة بمودّ امذهبهم یف أد حیمد النّواصُب  إذا مل
ء الّشیعة لمجّرد احتمل النّواصب هؤال و ما !اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم  رسولِ 

ّدوا حدیثهم لذهبت إذ لو رَ  ،و إّنام احتملوهم لعدم استغنائهم عنهم ،صدق ألسنتهم
 .میزانهکام اعرتف به الذهبّی یف ترمجة أبان بن تغلب من  ؛علیهم مجلة اآلثار النبوّیة

 إاّل  “کمُش سحاق و أعمَ إالکوفة أبو ک أهَل أهلَ ” :المغیة ما قال و أظّن أنّ 
ة اآلثار دناسحاق و األعمش کانا من بحار العلم و ُس   فإّن أباو إاّل  ؛نیلکوهنام شیعیَّ 

خّلکان یف ترمجته من  نوادُر تدّل علی جاللته، فمنها ما ذکره ابن و للعمش .النبوّیة
 ، قال:وفیات األعیان

بعث إلیه هشام بن عبدالملک أن ُأکتْب یل مناقَب عثامن و َمساوی عّل! فأخذ 
قل له: ”و قال لرسوله:  3،تهاکَ الالقرطاس و أدخلها یف فم شاة  فَ  األعمش

                                                      
 .165، ص المراجعات. 1
 .45ص  ،20جنگ . 2
 . )محّقق(هاتْ أی مَضغ. 3
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و  .“ه بجوابکآتِ  مل یقتلنی إن أن 1إّنه قد آیلی ” :فقال له الّرسول !“جوابههذا 
 .توّسل إلیه بإخوانه

فلو کان لعثامن  ،أّما بعد .اهلل الّرمحن الّرحیم بسم”کتب له:  ،وا علیهفلاّم أحَلّ 
 ،و لو کان لعل  مساوی أهل األرض ؛نفعتک ما ،مناقب أهل األرض

 2“«و الّسالم. !ِة نفسکفعلیک بُخَوْیصَّ  ؛ِّضتک ما

ّی، محّمد بن َترخیث بن الُببوبصیر َلاید بن معاویه ِعجلّی، : ُبَرهربعأمخبتین 

 رهمسلم، ُزرا

 :409[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
بن معاویة  ریدَ بُ  :المخبتنی باجلنّة بّش ”الّسالم:  ادق علیهقال أبوعبداهلل الّص »

 و أبوبصری لیث بن البخرتّی المرادّی، و حمّمد بن مسلم، و زرارة؛ أربعةُ  العجیّل،

 انجب
 
ء انقطعت آثار النبّوة و اندرس لوال هؤال ،اهلل عیل حالله و حرامه ءُ امنأُ ، ء

“«احلدیث، ریض اهلل عنهم.
3 

و دو نفر  ،شود: سه نفر از خاّصه طالق میابر پنج نفر  «الّدین قطب»

 اند عاّمه از

یف  ،ءریاض العلامالمیزا عبداهلل أفندّی یف کتابه  و قال الموال»: 401صفحة 
و من هذه احلیثیّة قد یشتبه  ،الّدین یطلق عل مجاعة کثیة الّشیخ قطب”باب األلقاب: 

 یف کثی من األوقات بعضهم ببعض:
                                                      

 . أی: َحَلف. )محّقق(1
 .46ص  ،20جنگ . 2
 .352، ص 24جنگ . 3



 49 اند : سه نفر از خاّصه، و دو نفر از عاّمهشود یبر پنج نفر اطالق م «نیالّد قطب»

احلسن اهلل بن  احلسن سعید بن هبةِ  الّدین، أیب یخ المتقّدم قطباألّول: عل الّش 
 و غیه. جئاخلراالراوندّی، صاحب 
الّدین، حمّمد بن احلسن بن احلسنی الَکیَدرّی  احلسن قطب یخ أیبالّثاین: عل الّش 
 بالفارسّیة و غیه. مناهج النَّهجالسبزوارّی، صاحب 

صاحب  ،هیّی وَ الّدین، حمّمد بن حمّمد الرازّی البُ  قطب الّثالث: عل الموال
ذی هو و غیها؛ الفاضل المعروف الّ  رشح الشمسیّةو  ،حاکامتالمو  ،المطالع رشح

 بابویه القمّی. من أوالد ابن
مة المعروف بالعاّل  ،الّدین، حممود بن مسعود الکازروینّ  الّرابع: عل قطب

و  ،المفتاحالث من و شارح القسم الثّ  ،الشیازّی، تلمیذ اخلواجه نصیالّدین الطوّس 
 و غیمها. ،احلاجبّی  المخترصشارح 

الّدین  ستاذ موالنا جاللأُ ، یالّدین، المشهور بقطب المحی و اخلامس: عل قطب
وایّن؛ و هو أحد مشایخ الصوفّیة و صاحب المکاتبات المعروفة بمکاتبات  الدَّ

 .الّدین حمّمد الکوشکنارّی  و هو قطب ،بالفارسّیة المشهورة المحیی الُقطب
ء أهل السنّة و ثنان األخیان من علاماّصة، و اإلء اخلل من علاموَ و الثاّلثة األُ 

 .انتهیی  ـ .“اجلامعة
ء یف علام ـ مجةالرّت صاحب  ـبکّی یف عّد القطب الرازّی و قد َوَهم الّتاج الس  

قّدس  ـجعفر الطوّس  أیب ،کام َوَهم یف عّد شیخ الّشیعة ،الّطبقات الکَبیالشافعّیة یف 
و مها من شیوخ اإلمامّیة؛ و لعّلهام کانا یتسرّتان یف  ،افیها من الشافعّیة أیض   ـ رّسه

 1«بعض األوقات بالشافعّیة.
                                                      

 .348ص  ،24جنگ . 1
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ب، قاسم بن محّمد بن سه نفر حوارّی حضرت سّجاد: سعید بن ُمسیِّ

 لیبکر، أبوخالد کاُب أبی

 :299[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 :للکلینّی  الکایفمن کتاب  ،ادقعبداهلل الّص  و یف باب مولد اإلمام أیب»

ب و کان سعید بن المسی  ”بوعبداهلل الّصادق: أی بن جریر قال: قال عن حییَ 

و یف حدیث  .“بکر و أبوخالد الکابویّل من ثقاة عیّل بن احلسنی القاسم بن حمّمد بن أیب
إّّنام”نی: احلواریّ 

1
 «“الّسالم. من حواری عیّل بن احلسنی علیهام 
و  :در األّولء یف الّص ایف مشاهی الفقه ،الّثالثةحیفة الّص »: 299صفحة 

 نّصه: بام الّرجال یف کتاب عمرو الَکیّش  ساّمهم أبو قد
مجعت العصابة أ :الّسالم عبداهلل علیهام جعفر و أیب ء من أصحاب أیباتسمیة الفقه”

انقادوا الّسالم، و  عبداهلل علیهام جعفر و أیب عل تصدیق هؤالء األّولنی من أصحاب أیب
بوذ، و ُبَرید، و أبوبصی  ،هلم بالِفقه فقالوا: أفقه األّولنی ستّة: ُزرارة، و معروف بن َخرَّ

 .األَسدّی، والُفَضیل بن َیسار، و حمّمد بن مسلم الطائّی. قالوا: و أفقه الستّة ُزرارة
بصی األسدّی: أبوبصی المرادّی، و هو لیث بن  أیب و قال بعضهم مکانَ 

 .“البخرتّی 
مجعت العصابة أ :الّسالم عبداهلل علیه ء من أصحاب أیباة الفقهیتسم”ثّم قال: 

ّروا هلم بالفقه من دون ء و تصدیقهم لام یقولون، و أقَ عن هؤال عل تصحیح ما یصّح 
و هم سّتة نفر: مجیل بن دّراج، و عبداهلل بن  ،یناهمناهم و سمّ ذین عّددْ ول ک السّتة الّ أ

قالوا:  .ی، و مّحاد بن عییس، و مّحاد بن عثامن، و أبان بن عثامنکَ بن بُ  ُمْسکان، و عبداهلل
                                                      

 بکر. )محّقق( سعید بن المسّیب و القاسم بن محّمد بن أبی. أی: 1



 51 یأبوخالد کاُبل بکر، یقاسم بن محّمد بن أب ب،یِّبن ُمس دیحضرت سّجاد: سع ّیسه نفر حوار

ء مجیل بن دّراج، و هم الفقیه، و هو ثعلبة بن میمون: أّن أفقه هؤال إسحاقم أبوو زعَ 
 .“الّسالم عبداهلل علیه أحداث أصحاب أیب
 :ّسالمال احلسن علیهام إبراهیم و أیب ء من أصحاب أیباتسمیة الفقه”ثّم قال: 

ء و تصدیقهم و اإلقرار هلم بالفقه و الأمجع أصحابنا عل تصحیح ما یّصح عن هؤ
عبداهلل  رناهم یف أصحاب أیبو هم سّتة نفر آخرون دون السّتة النّفر اّلذین ذکَ  ،العلم
بّیاع السابرّی، و حمّمد  الّسالم، منهم: یونس بن عبدالّرمحن، و صفوان بن حیییی  علیه
و  .نرص و عبداهلل بن المغیة، و احلسن بن حمبوب، و أمحد بن حمّمد بن أیبعمی،  بن أیب

و  .الة بن أّیوبّض احلسن بن حمبوب: احلسن بن عّل بن فّضال، و فَ  قال بعضهم مکانَ 
 .الة: عثامن بن عییسّض فَ  قال بعضهم مکانَ 
رجال ما یف  انتهیی  ـ.“ ء یونس بن عبدالّرمحن، و صفوان بن حیییو أفقه هؤال

 1.«الکیشّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .335، ص 24جنگ . 1
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 الف: رجال

 

 1الّرفاعّی إسحاقأبو ،ّیبعد بن الّطإبراهیم بن َس

 إسحاق رفاعّی شیعۀ خالص، فقط دو نفر شرکت کردند جنازۀ أبوتشییع در 

 :102[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
قال  .ّیببن سعد بن الطّ  الّرفاعّی النّحوّی، و هو إبراهیم إسحاقو منهم: أبو»
 یاقوت:

یت بغداد أ، ثّم م واسط فتلّقی القرآن من عبدالغّفار احلصنّی ا، قدِ یر  کان َِض 
یایّف و قرأ علیه رشحه عل الکتاب، و سمع منه کتب الّلغة و  فصحب السَّ

یدّیة و ل الزّ ا یقرأ النّاس، ثّم نزَ س باجلامع صدر  یل واسط فجلَ إو عاد  ،الّدواوین
ت و جفاه النّاس، و قِ یل مذهبهم، و مُ إب ِس الّرافضة و العلوّیون، فنُ هناک تکون

 رجالن مع غروب اّل إج مع جنازته ة و مل خیرُ ئما عرش و أربعٰمات سنة إحدی
قال أبوالفتح:  .غالب بن برشان بن خمتار النَّحوّی و أبو بوالفتحأالّشمس، و مها 

                                                      
)با فتح و کسر و ضّم اّول(: به معنای برداشتن بانگ و یا به شّدت بانگ برداشتن؛ از  ةرفاعَ  .1

 باشد. )محّقق( اعالم است، و نام جمعی بسیار از صحابه و محّدثان می
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جل مع ما هو علیه ّن هذا الرّ أل، و العجب قتأن نُ  م خوَف قنا أن نسلّ و ما صدّ ”
، من حشو العاّمة رجل   و مات بعد وفاته بیوم   .من الفضل کانت هذه حاله

 انتهی. ـ“ غلق البلد ألجله و مل یوصل إیل جنازته من کثرة الّزحام.أُ ف
 .ب من ذلک، نعوذ باهلل من اجلهلقلت: ال مورد للّتعجّ 

 ثّم قال یاقوت:
ق اسحإأنشدین أبو”حوّی: د بن حمّمد بن سهل بن برشان النّقال أبوغالب حممّ 
 :و ما رأیت قّط أعلم منه ،الّرفاعّی لنفسه

ــأُ و  ــت أحَس ــا کن ــه م ــیحّب  ب أّنن
 

 و بــــانوا نـــُت بیـــنهم فبِ ب بـــلی أ 
ــ  ــافةُ  أِت ن ــذّکرُ  المس ــمظ  َح  فالّت  ه

 

ــیانُ   ــنهم النِّس ــی م ــی و حّظ  1“«منّ
 

 المعروف ،مة الحجازّی المدنّیِرإبراهیم بن علّی بن َسِلمة بن َه

 شّیَرُق ةهرم بنبا

 بیت در عهد دوانیقی بوده است از أعاظم شعرای اهل وی

 :202[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
سمه إبراهیم بن عّل بن َسلِمة إو  ،الّشاعر المشهور ،مة القریّش رِ هَ  و منهم: ابن»
 :المعتّز[ ]ابن قال َفتََق البدیَع یف ِشعره. مة احلجازّی المدیّن، و هو أّول منرِ بن هَ 

عریض به: قال له رجل من باب التّ  ،و یف أّیام المنصور و أّیام فتنة إبراهیم
 ئَل:األسَت الق
ــــــه المُ أُ و َمهــــــام   عــــــل حّب

 
ــــإیّن   ــــیأُ ف ــــّب بن ــــ ح  ةفاطم

 تء بــالمحکامانــی بنــت مــن جــبَ  ه
 ت

ــــنة الق  ــــّدین و الّس ــــاو بال  ةئم
                                                       ة

 .284ص  ،24جنگ . 1



 57 ّیأسلم مدن یٰإسحاق، مول أبو ،ییحی یبن محّمد بن أب میإبراه

 ئَل هلا یف یوم کذا؟افقال له ابنه: أو لسَت الق .ّمهأُ فقال: قائلها َمسَّ بطن 
 عل ید ُحَمید بن َقْحَطبة؟! ّم أحسن أم القتُل بطن األُ  مس   نیَّ فقال له: یا بُ 
و ذکره القاض  .و هو من الّشیعة آلل حمّمد ،العّباس فکان یّتقی من بنی

یعةیف المرعیّش یف الرّش  ء ایف رث معجم البلدانر له یاقوت یف و ذکَ  ،طبقات الشِّ
 عبداهلل احلسنی هذه األبیات: أیب

 ئُب َعـََبة  اأجاَلت عـل عینـی سـح
 ٍ 

 1مع حّتی اْرَمَعلَِّت بعد الدّ  م َتْصُح لف 
 تبکــــی عــــل آل النّبــــّی حمّمــــد   

 
 و ما أکثرت یف الـّدمع ال بـل أقلَّـت 

ــیوَفهأ   ــیموا س ــوام  َیش ــک أق  مول 
 م

 2تلَّ هم حیـث ُسـئَ اأعد نکأْت و قد  
ــم ت ــن آل هاش ــفِّ م ــَل الطَّ  و إنَّ َقتی

 
ـــ  ـــذلّ أذلَّ ِرقاب  ـــریش ف ـــن ق  تا م

ــ ت ــانوا غیاث  ــو ک ــَحی َرزیَّ ــّم أْض  ة  ا ث
 ة

 3«زایـا و َجلَّـِت أال َعُظَمت تلک الرّ  
 سلم مدنّیأ مولٰی ،قاسحإ أبو ،یحیی براهیم بن محّمد بن أبیإ 

 از أعالم شیعه بوده است وی

 :237[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
قال  .مدینّ السلم أمویل  ،إسحاق أبو ،حییی و منهم: إبراهیم بن حمّمد بن أیب»
 النّجایّش:

سائرها إّنام هی  ،أّن کتب الواقدّی  :حکی بعض أصحابنا عن بعض المخالفنی
روی عن  (قال:) .قدّی و اّدعاهانقلها الوا ،کتب إبراهیم بن حمّمد بن حییی

 .ا، و العاّمة هلذه العّلة تضّعفهیص  ّص الّسالم، و کان ِخ  عبداهلل علیهام جعفر و أیب أیب
                                                      

 )محّقق(.« : سالارمعلَّ الدمُع و ارمعنَّ : »لسان العرب .1
 . )محّقق(نکأت أعداَئهم: قتَلْتهم و أثخنَْتهم .شام سیَفه: أغمده .2
 .310ص  ،24جنگ . 3
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 1ء مصنّفی الّشیعة.احلسنی النّجایّش یف فهرست أسام انتهی کالم أیب ـ
مائة ) 184مرتوک  من الّسابعة، مات سنة ”بعد ذکره:  التّقریبَجر یف َح  نقال اب
 3«2“.(واحد و تسعنی) 91و قیل: (و أربع و ثامننی

 عیَخبراهیم َنإ

 فرمودند: ـ دامت برکاته ـ اهلل حاج سّید موسی شبیری زنجانی حضرت آیة
در ترجمۀ ابراهیم نخعی آورده است که او گفته است:  طبقاتسعد در  ابن
.نا بَِسَب ی  و ال ُمْرجأما ” هجری بوده است  96و چون وفات ابراهیم در  “ئ 

شود که: قول به عبداهلل  معلوم می ،سعد نیز از طبری مقّدم بوده است و ابن
 ،رحلت نموده است 96و ابراهیم که در  ،قبل از طبری بوده است أبن سب

 خود را از آن دسته نفی نموده است.
 فرمودند:

ند ا چون این اشکال به عاّلمه حاج سّید مرتضی عسکری وارد شد که قائل
در  ،دانسته است نمی أبر آنکه قبل از طبری کسی نامی از عبداهلل بن سب

ابراهیم نخعی این بوده  مراِد” :برخی از نوشتجات بعدی پاسخ داده بر اینکه
نه  ـ؛ اند گفته ی میئچون مردمان یمن را َسَب ـ است که من از اهل َسَبأ نیستم

 “بوده باشد. أسب آنکه مراد انتساب به ابن
ها نفی نموده  چرا خود را از یمنی ّواًلا :ین پاسخ اشکال است کهو در ا

 ندانیم؟ أی را منتسب به عبداهلل بن سبئای َسَب چه قرینهه و ثانیًا ب ،است
روایت را  ،275صفحه  ،6جلد  ،، طبع دار صادر بیروتطبقاتدر  اقول:

 :گونه آورده است بدین
 ،براهیم النّخعّی فیتعّلم منهإ کان یأیت أنَّ رجال   ،المنجاب البرصّی  عن أیب... 

                                                      
 .10، ص رجال نجاشی .1
 .65، ص 1، ج تقریب الّتهذیب .2
 .322ص  ،24جنگ . 3



 59 بن َکعب ّیُأَب

ا یذکرون أمر عّل و عثامن. فقال: أنا أتعّلم من هذا الّرجل و أری فیسمع قوم  
النّخعّی عن ذلک؛ فقال: ما  براهیمَ إالناس خمتلفنی یف أمر عّل و عثامن؟ فسأل 

 .یج رأنا بَسَبل  و ال مُ 
نه  ،شد، َسَبلّی آورده است با المطور که مالحظه  همان طبقاتدر این طبع از 

های دیگر مراجعه نمود که آیا این غلط در طبع است و یا واقعًا  باید به طبع ؛با همزه
 1با الم است و با الم یعنی چه؟

قال حمّمد بن سعد و قال غیه: و » آورده است که: 284سعد در صفحه  ابن
فة الولید بن عبدالملک بالکوفة، و یف خال ،مجعوا عل أّنه تویّف یف سنة سّت و تسعنیأ

و بلغنی أّن حییی بن سعید القّطان  .مل یستکمل اخلمسنی ،ربعنی سنةأهو ابن تسع و 
 2“«براهیم و هو ابن نّیف و مخسنی سنة.إمات ”کان یقول: 

 ّی بن َکعببَُأ

 :341[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ء ء بنّص الثّقات و العلاماالّصحابة، و سیّد القرّ  یّب بن َکعب، و هو أقرأُ أُ منهم: »
 بنّص یَبّ أفت تشیّع و قد عرَ  .یوطیللّس  اإلتقاناخلی، و  ألیب الّطبقاتکام یف  ؛الّسادات
 3«و غیه من الّثقات یف أّول هذه الّطبقات. فیعةالّدرجات الرّ صاحب 

 لبیهقیالمعروف با ،علّی الشافعّی الخسروجردی ،أحمد بن حسین

 :گوید 111صفحه  ،األحباب ةهدّیدر 
                                                      

« الم»از مکتبة الصّدیق نیز َسَبلی با  . قابل ذکر است که طبع اّول از دار الکتب العلمّیة و طبع پنجم1
اند؛ و لیکن محّقق معاصر اهل سّنت، دکتر محّمد بن عبداهلل بن عبدالقادر غبان الّصبحی، در  آورده
 را تصحیف دانسته است. )محّقق(« الم»، نسخۀ فتنة مقتل عثمانکتاب 

 .233ص  ،18جنگ . 2
 .339ص  ،24جنگ . 3
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 احلافظ اخلّسوجردی، الشافعّی  علّ  بن احلسنی بن أمحد أبوبکر: الَبیهقی»
 .و غیها دالئل النبّوةو  الصغی الّسنن و الکبی الّسنن صاحب المشهور، الفقیه

 اّل إافعی یف عنقه منّة  و للّش اّل إما من شافعّی ” مام احلرمنی یف حّقه:إقال 
 .“لاِم صنّف یف نرصة مذهبه ؛افعی نفِسه و عل کّل شافعی  فإّن له المنّة عل الّش  ،البیهقی

ّن معاویة إ”، مقابل قول من قال: الکامل البهائیو من کلامته بنقل صاحب 
یامن حتّی ّن معاویة مل یدخل یف اإلإ”؛ قال: “الّسالم خرج من اإلیامن بمحاربة عل  علیه

ثّم رجع  ،یل النّفاق یف زمن الّرسول صّل اهلل علیه و آلهإمن الکفر  خرج منه؛ بل خرج
 1«انتهی. ـ !“بعده یل کفره األصلّ إ

 ء الَمَعریالالع أبوالمعروف ب ،التّنوخی د بن عبداهلل بن سلیامنأمح
لعالا لّدعوبوا مستجاب ا ن و  ایما ی  است و دارا ی شیعه بوده  ُمَعر  ةء 

 :104[ صفحة اإلسالمتأسیس الّشیعة لعلوم ]
و هو أمحد بن  ـ عامن من الّشاممن معّرة النّ  ـو منهم: أبوالعالء الَمَعری »

 ر بن زیاد بن ربیعة بن احلارث الّتنوخیهّ عبداهلل بن سلیامن بن داود بن المط
المکثر المحسود عل فضله و إمامته یف األدب و أنواع العلوم العقلیّة و  المصنّف،
 یف أواخر اجلزء األّول: رّس العاَلَمنیأبوحامد الغزایّل یف قال  .النّقلیة

عری اإلسالم، قال: دخلت المعّرة عل زمان المُ  شیخ ،حّدثنی یوسف بن علّ 
عری رجل ّن المُ إ”به الوزیر إیل الملک حممود بن صالح و قال:  2ویشی  و قد

م أّن الّرسالة حتصل ّنه یزعُ إر و أکل احلیوان، و وَ الص   یری إفسادَ  برمهّی ال
 ،عریالمُ  ل الملک عل إحضاریزل الوزیر اجلاهل حّتی محَ  و مل .“ء العقلابصف
 .اه مخسنی فارس  ءورا ذفنفَ 

                                                      
 .71ص  ،15جنگ . 1
 . )محّقق(علیهأی نمَّ  .2



 61 یالعالء الَمَعر المعروف بأبو ،یالّتنوخ مانیأحمد بن عبداهلل بن سل

عری ل المُ فدخل إیل الّشیخ رجالن من أصحابه و أعلامه بالقّصة، فدَخ 
علیه  ـ عریالمُ  عم   ـ فدخل مسلم   .المسجد و أنزل الفرسان یف دار الّضیافة

و  ،ن ماَنْعنا عنک عجزناإبطلبک، ف نزلت بنا حادثة   قد !یا ابن أخی”قال: و 
فقال  !“تنوخ ة عل آلذلّ و تکون ال ،ا عند ذوی الّذمامن َسّلمناک کنّا عار  إ
فل سلطان یذّب عنّی و  !و أکرم أضیافک !ف علیک عّمیخفِّ ”عری: المُ 

فاغتسل به و  !“م الامءقدّ ”ثّم قال لغالمه قنَب:  .“حیامی عن من هو یف محاه
یا عّلة العلل، یا ”ن قال: فسمعناه یقول: أإیل  .یزل یصّل حّتی انتصف الّلیل مل

 !“ضامیُ  ذی الأنا یف محاک الّ  !قدیم األزل، یا صانع المصنوعات
 عنا هّدة  فسمِ  ،ق بارق ی حّتی برِ  !“الوزیر !الوزیر !الوزیر”ثّم جعل یقول: 

ربعنی أوقعت عل ثامین و  ،هی دار الّضیافة”فقیل:  ،لنا عنهاأفس ،عظیمة  
زعجوا ال تُ ”یقول فیه:  ،ءنا کتاب الّطائراو عند طلوع الّشمس ج .“رجال  
من أّی ”یخ إیّل و قال: ثّم التفت الّش  !“فقد وقع احلامم عل الوزیر ،الّشیخ

من أرض اهلرکار،  أنت”فقال:  .“من أرض اهلل تعایل”فقلت:  “رض أنت؟أ
نا أو زعموا  ،محلوک عل قتل ،ت یوسف بن علّ أن ، و کان َحج  یّن زندیق 

 .“بالّشام
 کتب عل صفة احلالة األبیات:اُ ثّم قال یل: 

ُم ز  او داردَعأبیاتی ا زهد  مات عالیه، و  مقا ل،  توّک سن  توحید، ُح لت بر کمال   ری که دال

ـــاینّ  ـــی أم ـــاتوا و حتف ـــتهم ب  لنّی
 

 روا منــّی عــل بــالطــخی و بــت   
ـــو  ق  همســـهامِ  یل إشـــاراَت ا و فوَّ

 
ـــوقَ  صـــبحْت أف  ـــی بأمیـــالع   ا منّ

ــة  ــدی مالئک ــک إّن جن ــام ظنون  ف
 

ــدهم بــنی طــوّ    الاف و مّحــو جن
 مـوس اّلتـی منعـت القیتهم بعص 

 
ــ  ــون ملک  ــفرع  ت آل إرسالا و نّج

 لفـهآصـوم الـّدهر  قیم جسمی وأُ  
 

کر و أُ    ا بآصــالبکــار  أْدمــن الــذِّ
 رضاـعـامی إذا حـ عیدین أفطر یف 

 
 عید األضاحی و یقفو عیـد شـّوال 

ـــاّل   ـــلإذا تنافســـت اجلُ  ُس یف ُحَل
 

 رأیَتنی من حشیش القطـن رِسبـایل 
 ال آکــل احلیـــوان الـــّدهر مـــأثرة 

 
 أخــاف مــن ســوء أعــامیل و آمــایل 
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 و کیف أقرب طعم الّشهد و هو کذا
 

 أطفـال غصب لمکسب نحل ذاِت  
ــ  ــتم عــن حــرام ال  کّلهــمرّشع ـهنی

 
ــایل  ــزل الع ــرتک المن ــأمروین ب  و ی

 اهلل ال أرجـــو مثوبَتـــه و أعبـــد 
 

ـــالل  ـــرام و إج ـــد إک ـــن تعّب  لک
ــن ُج   ــی ع ــل أصــون دین ــه أُ ع ل  ؤمِّ

 
ـــــال  ـــــوام بأجع ـــــد أق  إذا تعب

و أنت خبی  بأّن هذه احلکایة تدّل عل کامل توحیده و حسن توکّله و مقامات  
 عالیة من زهده.

 عری در تشّیع اوُم ءلعالأشعار بلند پایۀ ابوا

یف رحلته  ،یالّدین المکّ  و ترمجه السّید اإلمام أبوالفضل العّباس بن عّل بن نور
فمن  ؛من طبعة مرص ،278صفحة  ،و نّص عل تشیّعه یف اجلزء األّول ،نزهة اجللیس

ء یف حلب و قیل إّنه من بیت کبی یف الّشیعة علام .أراد الوقوف عل ذلک فلیاجعه
ا من قصیدته اّلتی أجاب هبا الرّشیف ا، و یظهر ذلک من شعره خصوص   و حدیث  قدیام  
 اهلل. ءاش اآلیت ذکره إن ،اینّ احلرّ 

: عریء المُ العال ی عل أیبالتجرّ  [الظلم و]رفع  ّدیم یف کتابهعَ بن الاو قال 
أقاویل کان یرمیه أهل احلسد بالّتعطیل، و یعملون عل لسانه األشعار، و یضّمنوها ”

ّن ما نسب إلیه أو  ،ن صّحة عقیدتها هِلالکه؛ و قد نقل عنه أشعار تتضمّ الملحدة قصد  
 کقوله: ،کذب

ـــــــ ـــــــوال أطُل  ب األرزاق الم
 

ــــــلّ  یلی   ــــــیض ع ــــــی یف  رزق
 ْعـــَط بعـــَض القـــوت أعلـــمأُ إن  

 
ــــــی  ــــــوق حّق ــــــک ف  “أّن ذل

 عری قوله:المُ ء العال خّلکان: و من لزومیّات أیب قال ابن”: نزهة اجللیسو قال یف  
 لقــد عجبــوا ألهــل البیــِت لــاّم 

 
 أتـــاهم علمهـــم یف مســـک جفـــرِ  

 و مــرآة المــنّجم وْهــَی ُصــغری 
 

ــــرِ أرَ   ــــامرة  و قف ــــلَّ ع ــــه ک  “ْت
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ن، و ممّا یدّل عل تشّیعه ء یداّل العال یبأهذان البیتان عل تشّیع  :قلت”قال: 
 ا قوله من قطعة:أیض  

ـــ أمـــر الواحـــدُ   !رفافعـــل مـــا أَم
 

 !ّن الفعــــل أمــــرّ إر اهلل اشــــکُ و  
 أظهـــر اخلفیـــة و اضـــمر قّلـــام 

 
ــی ظهــر أدرک الّطــرف المــدیی    حّت

ــأ  ــد ال تعص ــا الملح ــیی ی الن  ـهّی  !ه
 

ـــتهر  ـــاس و اش ـــّح قی ـــد ص  فلق
ـــإ   ا روحـــهن تعـــد یف اجلســـم یوم 

 
ـــمّ   ـــالّربع خـــال ث ـــو ک ـــرعُ  فه  م

ــــّدنیا   ــــی ال ــــد  أو ه ــــا أب  اذاه
 

 ُزَمــــــر  واردة إثــــــَر ُزمــــــر 
 !نی ال حتفـــل هبـــاأبـــا الّســـبطَ یـــا  

 
ـــر أ  ـــا أم ُعم ـــاد فیه ـــق  س  “؟َعتی

ا یدّل عل حسن مذهبه و إلزامه ألهل و ممّ ”: نزهة اجللیسإیل أن قال صاحب  
 الکسب و اجلهمّیة قوله:

 زعــم اجلهــول و مــن یقــول بقولــه
 

ــ  ــن قض ــام م ــالقاإّن المع  ء اخل
 یـُقضـ مَ ا ما زعمَت فلِـإن کان حق   

 
 “؟الّزناء و قطـُع کـّف السـارقحد   

 ،بمعّرة الن عامن بن بشی األنصاری ،ةئما ربعأو أّرخ وفاته سنة تسع و ثالثنی و  
ه  1«فنسب إلیه. ا،ألّنه هو أّول من َمرصَّ

 أبوالعّباس ،ةحمد بن عقدأ

 ستا شیعه بوده أحمد بن عقده

 :256[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
یدّی اجلارودی، له ترمجة طویلة یف کتب  ،اسو منهم: أبوالعبّ » أمحد بن عقدة الزَّ

بتاریخ منها: کتاب الّتاریخ المعروف  .االرّتاجم؛ و إّنام ذکرناه هنا ألّنه صنّف لنا کتب  
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و  ؛حروَبهالّسالم[  ]علیهن شهد مع أمیالمؤمننی و هو کتاب تسمیة مَ  ،عقدة بنا
عبداهلل الّصادق  کتاب من روی عن أیب[ ]هو، و الّشیعة من أصحاب احلدیثکتاب 
و هو  ،العبّاسو له کتاب  ؛الّسالم مجع فیه أربعة آالف راو  عنه علیهالّسالم[،  ]علیه

ء و اف ورقة یف أخبار اخللفالآهو نحو عرشة ”قال النّجایش:  ،کتاب  معظم یف الّتاریخ
ولة العّباسّیة  انتهی. ـ .“حسن مستویف ،األمثالو له کتاب  ؛الدَّ

ة، و ُیعّد یف طبقة الکلینی یف ئما ثو مات بالکوفة سنة ثالث و ثالثنی و ثال
 1«المحّدثنی.

 البرقی احمد بن محّمد

 :98، صفحة المراجعات
 ؛و او از اهالی اطراف قم است ،احمد بن محّمد بن خالد است ،نام برقی»

 3و2«مّحل او را بیرقون گویند و به همین مناسبت به برقی مشهور شده است.

 مسکویه بنبا المعروف ،أحمد بن محّمد

 :255[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
أمحد بن حمّمد بن مسکویه اإلمامی،  ،مسکویه، و هو أبوعلّ  بناو منهم: »
 ،مَم و تعاقب اهِلَممجتاِرب األُ  :منها ،کتب له .ةئما و ثالثنی و أربع إحدیی    سنةالمتویّف 

و سیأیت تفصیل حال  .ّنه طبع یف هذه األوقاتأو هو کتاب جلیل یف بابه، بلغنی 
 الفوز األصغرو رّصح یف  ـ اهلل تعایل شاء إن ـمسکویه یف أئّمة علم األخالق  ابن
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 1«و هو نّص یف إمامّیته. ،باعتقاد وجود إمام معصوم

 جمیع فنون و علوم، مقام اّول را حائز بوده است مسکویه در ابن

 [:385، صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
منهم: الّشیخ أبوعّل بن مسکویه، و اسمه أمحد بن حمّمد بن یعقوب بن  و»

 کان حکیام   ،أحد أفراد الّدهر ،صفهایّن المسکن و المدفنإلامسکویه، الرازّی األصل، 
ا یف  باألخبار، متبّحر  ا، عالام  ا مؤّرخ  ا شاعر   لغوی  ا متکّلام  ا أخالقی  دسی  هنریاضی ا ا هی   إلی 

ل و إلیها المرجعا یف الکّل تصانیف  ا یف الکّل عند الکّل، مصنِّف  اآلثار، إمام    .ا علیها المعوَّ
صول أو مها کتابان یف  ـ الفوز األکَب و األصغرصنّف یف احلکمة کتاب 

 و کتاب ـ، بلزوم عصمة اإلمامالفوز األصغر و رّصح یف  ،النّفوسئق االّدیانات و حق
أدب و کتاب  ،، و له تعلیق یف المنطقیاضالرّ  وأقسام احلکمة ، و کتاب عادةالسّ   نور
و کتاب  ، ـ الّدین الّدیلمی کتبه لعالء ـ عالئی ۀنام تنزه، و کتاب نیا و الّدینالدّ 

و له یف  ،الّسیاسة السلطانیّة، و کتاب عجمآداب العرب و ال، و کتاب جاویدان خرد
انتهی فیه  ،اسّیة عل هنج صحیحء العبّ ایشتمل عل تاریخ خلف ـ مَمجتاریب األُ الّتاریخ 
و له  ،فلَ ء السّ أحوال احلکامو کتاب  ـ، ع منهمئو هی منتصف أّیام الّطا 332 إیل سنة

و کتاب  ندیم الفریدو له یف األدب کتاب  ،اهلل ءاش یف علم األخالق ما ستعرفه إن
ما حکاه یف  و له یف الطّب  ،و له شعر  جیّد  مجعه ،أنس اخلواطرو کتاب  خمتار األشعار
ا فیها،  یف علوم احلکمیّة، ممیّز  مسکویه فاضال   ابن کان أبوعلّ ”قال:  ،ءابّ ططبقات األ

، األرشبة من الکتب: کتاب و له ،صوهلا و فروعهاأا یف ا بصناعة الطّب، جّید  خبی  
 انتهی. ـ .“هتذیب األخالق ، کتابالبّطیخ کتاب
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ثّم عضدالّدولة بن بویه  ،یعیأّول من صحب من الملوک: الوزیر المهلبّی الّش 
الکّل من الّشیعة األعالم. و نّص  ثّم بابنه، و ،صل بابن الَعمیدثّم اتّ  ـ، رض اهلل عنه ـ

  الّداماد، المویل المی ،ء المحّققنیالعلام مامّیته سیّدُ إو مسکویه المذکور  بناعل تشیّع 
و  الّروضاتالمعّلم الثالث یف عرصه؛ و کذلک السّید اخلونساری یف  ،حمّمدباقر

 .الّطبقاتالقاض نوراهلل المرعیّش یف 

 اصفهان مدفون است یخواجو ۀمسکویه در محّل ابن

و قَبه معروف فیها یف حمّلة  ،ةئما و ثالثنی و أربع صفهان سنة إحدیی إب و تویّف 
سینا اّلذی مل أحتّقق تشّیعه و ال تسنّنه؛ و  ئیس ابنا للّشیخ الرّ و کان معارص   .خاجو

ستدالل عل المرعیش یف اإل و قد أطال القاّض  ،ة تدعیهالّشیعة تدعیه و أهل السنّ 
سینا  و قیل: إّن ابن ،ایلی  ا و أبوه کان إسامعو أظنّه زیدی   ،جمالس المؤمننیتشیّعه یف کتابه 

 1«ئر.ااهلل العامل بالّّس  و ،المجالسولد عل فطرة التشّیع کام یف 

 شیعه بوده است ،األعراق ةطهار مصّنف ،مسکویه ابن

 :415[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
المتویّف سنة إحدی و  ،أبوعّل أمحد بن حمّمد بن مسکویه ،مسکویه و منهم: ابن»

و ربام  طهارة النّفسالمتقّدم ذکره؛ صنّف یف علم األخالق کتاب  ،ةئما عرشین و أربع
کتاب مل یصنّف  ،یشتمل عل سّت مقاالت ،هتذیب األخالق و تطهی األعراققیل 
یف ا و ذکر ء  بلیغ  اعلیه ثن یی ه یف بابه؛ ذکره المحّقق نصیالّدین یف أّول کتابه و أثنمثلَ 

 :و هی هذه ـ قّدس رّسه ـمها ا نظّ مدحه أبیات  
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ــ” ـــبن ــلَّ فضــیلةفیس کتاب  ــاز ک  ا ح
 

 و صـــار لتکمیـــل الَبّیـــة ضـــاِمنا 
فــه قــد أبــرز احلــقَّ   ــ مؤلِّ  اخالص 

 
ــا  ــان کامن ــا ک ــد م ــن بع ــه م  بتألیف

ــمه بِ    قاضــیا الّطهــارةاســم و َوسَّ
 

ـــبـــه حـــّق معنـــاه و مل یـــک ما   ائن 
ــــود     ــــذل المجه ــــد ب  دّرهلق

 
 “نــائئــق خافــام کــان یف نصــح اخلال 

 :طهارة النفسقال یف بحث الّشجاعة من کتاب  
 ،ذی صدر عن حقیقة الّشجاعةاهلل علیه الّ  و استمع کالم اإلمام األجّل سالم

 طالب   ابن أیب و اّلذی نفُس  !لوا متوتواإّنکم إن مل ُتقتَ ”فإّنه قال ألصحابه: 

یف عیل الّرأس أهون من میتة عیل الِفراش. ،بیده  بالسَّ
 “للف رضبة 

 ءالعلام ریاض عبداهلل أفندی یف و حکی الماّل  .عل تشیّعه ّل دهذا النّقل مما ی :أقول
؛ و قد تقّدم ما یدّل عل ذلک یف  ـ رمحه اهلل عل تشیّعه ـ صَّ باقر الّداماد الن عن المی حمّمد

 ،الفوز األصغرو قد تقّدم أّنه نّص عل عصمة اإلمام یف کتابه  ،نیترمجته یف أئّمة المؤّرخ
 اإلمامی. ةالبوی و کان صاحب اخلزینة و کاتب الّّس عند عضدالّدولة ابن

أورد  ،سآداب الَعرب و الُفرْ مسکویه کتاب آخر یف علم األخالق ساّمه  و البن
و هو ترمجة  ـ یر المأمونوز ـ سهل]أیب[ احلسن بن فیه مقّدمة ذکر فیهام متام کتاب 

 1«ساّمه المخلص. ،شاه الفارس هو ل ،جاودان خروشککتاب 

 یاووسّطموسی من آل محّمد ال أحمد بن

 :270[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
من آل حمّمد الطاووّس  ،أمحد بن موس ،ئلاأبوالفض ،الّدین منهم: السّید مجال»

ّمها أُ و  ـ اآلیت ذکره یف فصل علم األخالق ـیخ وّرام الّش ّمه بنت أُ الداودّی احلسنی، و 
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ا یف فنون العلم؛ ثننی و ثامننی کتاب  ائل االفض و للسّید أیب .جعفر الطوس یخ أیببنت الّش 
 .و هو أّول من اخرتع تنویع األخبار إیل أقسامها األربعة المشهورة یف الّطبقة الوسطی

و السیّد اجللیل فّخار بن َمْعد الموسوی و غیمها ین بن نام الدّ  یخ نجیبأخذ عن الّش 
و حّرره الّشیخ أبومنصور  ،َحّل اإلشکال یف أحوال الّرجالو هو صاحب  .من األجّلة

 و له کتاب .التّحریر الّطاووسو ساّمه  ـ المعاملصاحب  ـالّدین  احلسن بن زین
جایل و له ترمجة  طویلة  یف کتاب تلمیذه ابن ،العَبة یف غبن العرتة عنی و کانت  .داود الرِّ

ة یف بلدهم احلّلة المزیدّیة؛ و له مزار ئما وفاته یف حدود سنة ثالث و سبعنی و سّت 
 1«معمور علیه قبّة معّظمة و مشهد مشّید، یقصده النّاس باهلدایا و النّذور.

 وف بصاحب بن َعّبادالحسن َعّباد بن عّباس، المعر إسماعیل بن أبی

 :160[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 یف ترمجة الّصاحب: األمَلّر یف و قال الّشیخ حمّمد بن احلسن احلُ »
الّشأن، جلیل القدر یف  عامل ، فاضل، ماهر، شاعر، أدیب، حمّقق، متکلِّم، عظیم”

 ون أخبار الّرضاعیبابویه  نیا، ألجله أّلف ابنالعلم و األدب و الّدین و الدّ 
ئه، و کان ایف ذکر أحواله و أحوال شعر یتیمة الّدهرعالبّی و أّلف الثّ  ،الّسالم علیه
ل العرَب إاّل  ؛اا، أعجمی  ا، إمامی  شیعی    3و2“«عل العجم.  أّنه یفضِّ

 :44صفحة  [المراجعات]
بن  المعروف بالّصاحب ،أبوالقاسم ،بن العّباس الّطالقاین ،سامعیل بن عّبادإ»
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داود و  ا إیل احتجاج أیبفوضع عل اسمه دت رمز   1،میزانهذکره الّذهبّی یف  ؛ّبادعَ 
. ،هامیالرّتمذی به یف صحیحَ   ثّم وصفه بأّنه أدیب  بارع  شیعی 

ال هو و أبوه ما ناال من اجلاللة و نو بذلک  ،قلت: تشیّعه مما ال یرتاب فیه أحد  
ألّنه صحب  ،ءاو هو أّول من لّقب بالّصاحب من الوزر .العظمة یف الّدولة البوهیّیة

فساّمه الّصاحب و استمّر علیه هذا الّلقب حّتی  ،الّدولة بن بویه منذ الّصبا مؤّید
الّدولة   وزیر مؤّیدال  و کان أوّ  ؛طلق عل کّل من ویل الوزارة بعدهأُ ثّم  ،به اشتهر
سنة  ،و ذلک یف شعبان ـالّدولة   مؤّیدیّف فلاّم تو ،الّدولة ابن بابویه رکنابن منصور  أیب
فأقّر  ،استویل عل مملکته أخوه أبواحلسن عّل المعروف بفخرالّدولة ـ بجرجان 373
کام کان أبوه عّباد بن عّباس  ؛نافذ األمر لدیه ، عندهام  حب عل وزارته و کان معظّ االّص 
و ذلک لیلة  ـلاّم تویّف الّصاحب  و .نافذ األمر لدیه ،الّدولة  عند أبیه رکنا معّظام  وزیر  

بالّری عن تسع و  ـ ئةام سنه مخس و ثامننی و ثالث ،اجلمعة الّرابع و العرشین من صفر
و اجتمع النّاس عل باب قرصه ینتظرون خروج  ،غلقت له مدینة الّریأ ،مخسنی سنة
 ،فلاّم خرج نعشه ،و غّیوا لباَسهم ،القّواد ء واالّدولة و معه الوزر و حرض فخر ،جنازته

 و میشی  ، للنّعشو َقبّلوا األرض تعظیام   ،صاح النّاس بأمجعهم صیحة  واحدة  
نته ء و أبّ ارثته الّشعر و ،اء أّیام  او قعد للعز ،ولة یف تشییع اجلنازة کسائر النّاسفخرالدّ 
 .و أثنی علیه کّل من تأّخر عنه ،ءالعلام

عّباد من الوزارة یف حجرها و دّب حب بن انشأ الّص ” :قال أبوبکر اخلوارزمّی 
می تسسعید الرّ  کام قال أبو .“و رضع أفاویق دّرها و ورثها عن آبائه ،و درج یف وکرها

 یف حّقه:
                                                      

عند ذکره إلسامعیل بن عّباد حیث ذکره بنی إسامعیل بن أبان  المیزانخالف الذهبی طریقته یف . 1
 (المراجعات) ه شی  ا من حقوقه.و قد اهتضمه فلم یوفّ  ،الغنوی و إسامعیل بن أبان األزدی
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 ا عــن کــابرث الــوزارة کــابر  ورِ ”
 

ــــناد  ــــناد باألس ــــولة اإلس  موص
ـــاد ویـــروِ   ـــاس عّب  زا ی عـــن العّب

 
 “ســـامعیل عـــن عّبـــادإرتـــه و  

 
 

لیست حترضین عبارة  أرضاها ” :ترمجة الّصاحب من یتیمتهو قال الّثعالبی یف 
و تفّرده  ،لإلفصاح عن علّو حمّله یف العلم و األدب، و جاللة شأنه یف اجلود و الکرم

 قویل تنخفض عن بلوغ أدینی  ألّن مّهةَ  ؛و مجعه أشتات المفاخر ،بالغایات یف المحاسن
ثّم اسرتسل یف  .“وصفی یقرص عن أیّس فواضله و مساعیه فضائله و معالیه، و جهدَ 

 .ئصهابیان حماسنه و خص
یف سبع جمّلدات رّتبه  یف الّلغة المحیطمنها کتاب  ،فات جلیلةو للّصاحب مؤلَّ 
أحد  ـکتب إلیه نوح بن منصور  ؛و کان ذا مکتبة  ال نظی هلا ،عل حروف المعجم
بأّنه  :فاعتذر إلیه ،ه وزارته و تدبی أمر مملکتهیستدعیه لیفّوض إلی ـ ملوک بنی سامان

و یف هذا القدر من أخباره  .فام الّظن بغیها ،ئة َجَمل  ام حیتاج لنقل کتبه خاّصة  إیل أربع
.  2و1«کفایة 

 کبیرالُسدِّی بال المعروف ،إسماعیل بن عبدالّرحمن الکوفی

 از شیعیان بوده است و معروف یمفّسراو 

 :326[ صفحة علوم اإلسالمتأسیس الّشیعة ل]
ی الکبی، المفّّس التابعّی » إسامعیل بن عبدالّرمحن الکویّف،  ،و منهم: الُسدِّ

ی”: اإلتقانیوطّی یف قال الّس  .أبوحمّمد القریّش  ؛ “أمثل التفاسی، تفسی إسامعیل الُسدِّ
 “.ةورّی و ُشعبو روی عنه األئّمة مثل الثّ ”قال: 

                                                      
 .141، ص المراجعات .1
 .41ص  ،20جنگ  .2



 71 ریالکب یالمعروف بالُسدِّ ،یبن عبدالّرحمن الکوف لیإسماع

شیعه ولی مفّسر  :ُسّدی فزاری ؛یُسّن :ُسّدی صغیر ؛شیعه :ُسدِّی کبیر

 است نبوده

الّسالم و  العابدین عّل بن احلسنی علیهام قلت: کان من أصحاب اإلمام زین
لیها إ المشار 306یف صفحة  المعارفقتیبة یف کتاب  شیعته، و قد نّص عل تشّیعه إبن

و ذکره أبوالعّباس النّجایش و  ،التّهذیبو  قریبالتّ و احلافظ العسقالین یف  ،اآنف  
و ذکروا أّن إبراهیم بن احلکم بن  ؛وس یف فهرستیهام یف مصنِّفی الّشیعةأبوجعفر الطّ 
مذکور العنه؛ و أّن الُسّدی  لتفسی الُسّدیاوی ق، هو الرّ اسحإی أبورازظهی الف

رشین و و مات سنة سبع و ع ،الّسالم أدرک عّل بن احلسنی و الباقر و الصادق علیهم
 ة.ئما

ی المتویّف سنة مخس و أربعنی و رازو هو غی إسامعیل بن موس الُسّدی الف
ا لکنّه لیس من المفّّسین؛ و الُسّدی الصغی لیس مائة، فإّنه و إن کان من الّشیعة أیض  

و إّنام ذکرنا مها للتمّیز و  .من الّشیعة، و هو حمّمد بن مروان بن عبداهلل بن إسامعیل
 یقع التّوهم فیهام باشرتاک الّلقب.حّتی ال 

بضم )کریمة الُسّدی  إسامعیل بن عبدالّرمحن بن أیب”: التّقریبقال ابن حجر یف 
 .صدوق هَیُِم، و رمی بالتشّیع من الّرابعة ،أبوحمّمد الکویف (المهلمة و تشدید الّدال

أبوحمّمد  ،إسامعیل بن موس الفزاری”ا: و قال أیض   “ة.ئمات سنة سبع و عرشین و ما
،صدوق خَیْط ،ختهأُ و ابن بنته أو ابن أنسیب الُسّدی  ،ق الکویفاسحإو أبوأ رمی  یی

انتهی. نقلناه لتصدیق ما  ـ .“ةئمات سنة مخس و أربعنی و ما .بالّرفض من العارشة
 1«حکیناه.

                                                      
 .337ص  ،24جنگ  .1



 11 ج/  انوار مطلع 72

 أعمش

 أعمش و شریک بن عبداهلل نخعی کوفی شیعۀ بزرگوار

 :65صفحة [ المراجعات]
 سمعت الفضل بن موس یقول: الَّب[: عبدقال ابن »]

لوال  !یا أباحمّمد” :فقال أبوحنیفة ،حنیفة عل األعمش نعوده دخلت مع أیب
واهلل إّنک َعَلَّ ”فقال له األعمش:  .“عودکأک أکثر ممّا ثقیل علیک لعدتُ التّ 

 .“فکیف إذا دخلَت َعَلَّ  ،لثقیل  و أنت یف بیتک
 :ضلقال الف الَّب[ ]ابن عبد قال

 !“إّن األعمش مل َیُصْم رمضان قطّ ”قال أبوحنیفة:  ،َفلاّم خرجنا من عنده
 کان األعمش”قال الفضل:  “ما یعنی أبوحنیفة بذلک؟”خرشم للفضل:  قال ابن

 .  اه ـ .“یتسّحر عل حدیث حذیفة
: قلت: بل کان یعمل بقوله تعایلی                      

                      .1 
عن رشیک بن  ،عن حسن بن سعید النّخعی ،البحارو  ةالوجیزو روی صاحبا 
 عبداهلل القاض، قال:

شَبمة  فبینا أنا عنده إذ دخل علیه ابن ،تی مات فیهاأتیت األعمش یف عّلته الّ 
ا و ذکر ا شدید  فذکر ضعف   ،لیل و أبوحنیفة فسألوه عن حاله و ابن أیب

یا ”فأقبل علیه أبوحنیفة فقال له:  ؛ة  ه رقّ و أدرکتْ  ،تهایتخّوف من خطی  ما
فقد کنت حتّدث یف عل  بأحادیث لو رجعَت  ،اّتق اهلل و انظر لنفسک ،أباحمّمد

                                                      
 .187( آیه 2سوره بقره ) .1



 73 ّیالکلب ّیبن َعد سیالق امرؤ

 1!“أ لمثل تقول هذا؟”قال األعمش:  “ا لک.ان خی  عنها ک
)کام وصفه  ـ  رمحه اهلل ـ و کان ؛رّد علیه فشتمه بام ال حاجة بنا إیل ذکره و
، فقال: وفیاتهخّلکان إذ ترمجه یف  ( أحد األئّمة الّثقات، و کام قال ابنمیزانهالّذهبی یف 

 2“«. فاضال  کان ثقة  عالام  ”

 الکلبیّ  القیس بن َعدیّ  امرؤ

در اخبار حضرت حسین  139، صفحۀ 16، از طبع دارالکتب، جلد أغانیدر 
 علی و نسب او آورده است که: بن

عاتب عّمی ”احلسنی تقول:  ... عن مالک بن أعنی، قال: سمعت ُسکینة بنت»
 احلسن أیب یف ُأّمی فقال:

ا  لعمرررررُرن إّننررررری لُِحررررربُّ دار 

 

بررراُ     تکرررون سرررا ُسرررکینُة و الرَّ

 ُأحبُّهررررا و أبررررُذا ُ ررررلَّ مررررایل 

 

 “«و لرریس لعاتررب  عنرردی عترراُ   

واهلل إیّن ”قال عوُف بن خارجَة الُمّرّی: »... گوید:  141و  140و در صفحۀ  
 3َلعنَد عمر بن اخلّطاب ـ رض اهلل عنه ـ یف خالفته، إذ أقبل رجل  أفحُج أجلی أمَعر

حّیاه بتحیّة اخلالفة؛ فقال له عمر: یتخّطیی رقاَب الناس، حّتی قام بنی یدی عمر، ف
 “القیس بن َعدّی الکلبّی. فمن أنت؟ قال: أنا امرؤ نرصایّن، أنا امرؤ

یعرفه عمر؛ فقال له رجل  من القوم: هذا صاحب بکر بن وائل  فلم”قال: 
 اّلذی أغار علیهم یف اجلاهلّیة یوم َفلج.

                                                      
 ، شیخ طوسی، با قدری اختالف.األمالیقل از ، به ن196، ص 39، ج بحار األنوار .1
 .47ص  ،20جنگ  .2
: اّلذی انحّس مقّدم شعره؛ . 3 ؛ و األجلی األفحج: اّلذی تتداینی صدور قدمیه و یتباعد عقباه إذا میشی

 (األغاینو األمعر: اّلذی سَقط شعره. )
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 فقال: ما ترید؟! قال: أرید اإلسالم!
، فعَقد له علی من فعرضه علیه عمر  ـ رض اهلل عنه ـ فَقبِله، ثّم دعا له برمح 

 “أسلم بالّشام من قضاعة؛ فأدبر الّشیخ و الّلواء هیتّز علی رأسه.
ر علی مجاعة من  فواهلل ما رأیت رجال  مل”قال عوف:  یصلِّ   رکعة  قط  ُأمِّ
 المسلمنی قبله.

من المجلس و معه ابناه احلسن و  طالب رضوان اهلل علیه و هنَض عّل بن أیب
طالب،  یا عّم! أنا عیّل بن أیب”الّسالم، حّتی أدرکه فأخذ بثیابه، فقال له:  احلسنی علیهم

اهلل صیّل اهلل علیه )و آله( و سّلم و صهره، و هذان ابنای احلسن و  ابن عّم رسوا

 احلسنی من ابنته؛ و قد رغبنا یف صهرن، فأنکِحنا!

القیس! و أنکحتک یا حسن  ک یا عّل الُمحیاة بنت امرئفقال: قد أنکحتُ 
باب بنت امرئ َسْلمیی بنت امرئ  1“«القیس! القیس! و انکحتک یا حسنی الرَّ

 قرنیُاویس 

 :466صفحة  ،جامع الّسعادات

 قال الّربیع بن ُخَثیم:»
ا قد َصّل الفجر ا فَوجدُته جالس  ا و قلُت  ،أَتیُت ُأَویس  فَجلسُت َموضع 

فمَکث مکانه حّتی صّل الّظهر، و مل یُقم حّتی صّل  ؛أشغُله عن الّتسبیح ال
ثّم  ،ثّم ثَبت حّتی صّل العشاء ،ُثّم جلس موضعه حّتی صّل المغرب ،العرص

الَلهّم إیّن أعوُذ ”فقال:  ؛ثّم جَلس فَغَطْت َعیناه ،ثَبت مکانه حّتی صّل الصبح
 3و2!“«شبعبک من َعنی  َنّوامة  و من َبطن  ال یَ 

                                                      
 .247، ص 15جنگ  .1
 اختالف. قدریبا  ،104 ص ،مرابطة العقل للنّفس(المقام الّرابع )مقامات ، 3 ، ججامع الّسعادات. 2
 .26ص  ،3جنگ . 3



 75 یُجعف دیزیجابر بن 

 جابر بن یزید ُجعفی

 :47[ صفحة المراجعات]
فذکر  ،میزانهالّذهبی یف  همترَج  ،بن احلارث اجلُعفّی الکویف  ابر بن یزید .13»

ا یقول:  أّنه أحد علامء الّشیعة، و نقل عن سفیان القوَل  انتقل العلم ”بأّنه سمع جابر 
 سن، ثمّ احلثّم انتقل من عل  إیل  ،إیل عل   اّلذی کان یف النّبی صّل اهلل علیه و آله و سّلم

ا )الّص  مل  .“الّسالم و کان یف عرصه علیه ،ادق(یزل حّتی بلغ جعفر 
ا یقول:  ،احعن اجلرّ  صحیحهو أخرج مسلم  یف أوائل  قال: سمعت جابر 

جعفر )الباقر( عن النّبی صّل اهلل علیه و آله و  عندی سبعون ألف حدیث عن أیب”
 .“کّلهاسّلم 

ا یقول:  ،و أخرج عن زهی  ،إّن عندی خلمسنی ألف حدیث”قال سمعت جابر 
ا بحدیث  فقال: ]زهی[ قال .“ما حّدثُت منها بیشء هذا من اخلمسنی ”: ثم حّدث یوم 

ا  .“ألف 
 ـ: الّذهبی میزانکام یف ترمجة جابر من ـ و کان جابر إذا حّدث عن الباقر یقول 

 “.حّدثنی وم  األوصیاء”
عامة ما قذفوه به أّنه کان ” ـ: المیزانکام یف ترمجة جابر من ـ عدّی  و قال ابن
 .“یؤمن بالّرجعة

جابر ”قال:  ،باإلسناد إیل زائدة ـ المیزانمن  تهیف ترمجـ و أخرج الّذهبی 
 2و1“«اجلعفّی رافیض  َیْشتُم ـ.

                                                      
 .146، ص المراجعات .1
 .43ص  ،20جنگ . 2
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 طالب جعفر بن أبی

 :1پاورقی ،35[ صفحة شیخ المضیة أبوهریرة]
اهلل  و کان رسول ؛حیسن إلیهم طالب حیّب المساکنی و ان جعفر بن أیبک»
 .المساکنی یکنّیه أبا

دخل مّرة أبوسفیان بن حرب ” :ظفر الّصقل ألیب ،أنباء نجباء األبناءیف کتاب 
، فقال هلا: أی  ،زوج النّبی ،حبیبة أمّ  ،عل ابنته فوجد عندها عبداهلل بن جعفر و هو صبی 
؟ فقالت: َمن تظنّه؟ !بنیّة ا و یتأّلق رشف ا و یتمیّع حیاء   َمن هذا الغالم الذی یتضّوع کرم 

 هاشم؟ فمن تظنّه من بنی ؛فقال: أّما الشامئل فهاشمیّة! قالت: نعم، و هو هاشمّی 
 ،حبیبة: نعم فقالت أمّ  .فلست بسداد البطحاء ،یلده جعفر فتأّمله، ثّم قال: إذا مل

 هو ابن جعفر!
 2و1.“«یمت َمن َخلَّف مثل هذا أما أّنه ملفقال: 

 أبومحّمد ،یجعفر بن أحمد القّم

 هو کان من عظماء أعیان الّطائفة

 :414[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
کان عظیم ”ی؛ قال السّید بن طاووس: حمّمد جعفر بن أمحد القمّ  منهم: أبو»

ائتنی و عرشین أّنه صنّف مِ ” :الفهرستجکی یف کتاب اذکر الکر .“الشأن من األعیان
ا بقم و الغضائری؛ بل یف طبقة الّشیخ  و هو یف طبقة الّشیخ المفید و ابن .“الّرّی  کتاب 

                                                      
 .53، ص هریرة شیخ المضیرة أبو. 1
 .468ص  ،20جنگ . 2



 77 یوطیس نیجالل الّد

بابویه عنه  و یروی ابن ،تفسی اإلمامألّنه یروی عنه  ،جعفر بن بابویه الّصدوق أیب
ا یف کتاب   .و یروی عن الّصاحب بن عّباد ،األخبار معاینأیض 

بعد ذکره بعنوان جعفر بن عّل بن أمحد  رجالهداود یف کتاب  قال الّشیخ ابن
 الامنعاتفاته: کتاب و من مصنَّ  “مصنِّف   ،ثقة  ” :أبوحمّمد ،المعروف بابن الّرازّی  ،یالقمّ 

 1«.العروسو کتاب  الغایاتو کتاب  من دخول اجلنّة

 جالل الّدین سیوطی

 ی[]عدول سیوطی از مذهب شافعی به امام

 در ترجمۀ احوال سیوطی هدیة األحبابمرحوم آقای حاج شیخ عّباس قمی در 
 گفته است:

میر بهاءالدین مختاری از میر سّید علیخان شیرازی نقل کرده است که او گفته »
از  ،ام که او در آخر عمر من در کتابی که از مؤّلفات سیوطی است دیده”است: 

 3و2“«مذهب شافعی به مذهب امامی عدول کرده و مذهب حق را اختیار نموده است.

 رحمة اهلل علیه ،حارث بن عبداهلل َهْمدانی

 :52[ صفحة المراجعات]
کان من  ،أمیالمؤمننی و خاّصته صاحب ،اهلَمداینّ  احلارث بن عبداهلل .19»

 معارفهقتیبة یف  و هو أّول من عّدهم ابن و أمره یف التشیّع غنی  عن البیان ،أفضل التّابعنی
ثّم  ،ء التّابعنیفاعرتف بأّنه من کبار علام میزانهو قد ذکره الّذهبی یف  ،من رجال الّشیعة

                                                      
 .357ص  ،24جنگ . 1
 .178، ص هدیة األحباب. 2
 .83، ص 14جنگ . 3
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بسبب  ـا یف التشیّع، ثّم أورد من حتامل القوم علیه ان القول بکونه غالی  حبّ  نقل عن ابن
هذا فقد نقل إقراَرهم بأّنه کان من أفقه النّاس و أفرض النّاس و  و مع ،اا کثی  شی    ـ ذلک
نن األربعة ،ئضاحسب النّاس لعلم الفرأ و  ،و اعرتف بأّن حدیث احلارث موجود یف الس 

و أّن اجلمهور مع  ،أمره یی رّصح بأّن النّسائی مع تعنّته یف الّرجال قد احتّج باحلارث و قوّ 
عبی کان یکذبه ثّم یروی عنه توهینهم أمره یروون حدیثه یف قال  ؛األبواب کّلها، و أّن الشَّ

 .“و الّظاهر أّنه یکذبه یف هلجته و حکایاته و أّما یف احلدیث النّبوی فال” :المیزانیف 
عن  المیزانثّم روی یف  .“و کان احلارث من أوعیة العلم”: المیزانقال یف 
أدرکت  ،مسعود مخسة  یؤخذ عنهم کان من أصحاب ابن” :أّنه قال ،حمّمد بن سیین

ل علیهم و کان أحسنهم ،منهم أربعة و فاتنی احلارث فلم أره  قال .“و کان یفضَّ
 .  اه “؟علقمة و مّسوق و عبیدة :أهّیم أفضل ،ء الثاّلثةالؤو خیتلف یف ه”: ]الذهبی[

عبی من الثّقات األثبات مَ  ن کّذبه و استخّف به قلت: و قد سّلط اهلل عل الشَّ
حیث أورد کلمة  ،جامع بیان العلم ،ا، کام نبّه عل ذلک ابن عبدالَّب یف کتابهوفاق   َجزاء  

الّشعبی  و أظنّ ”ثّم قال ما هذا لفظه:  ،الرّصحیة یف تکذیب الّشعبی ،إبراهیم النّخعی
قال ابن  .“و کان أحد الکّذابنی ،عوقب لقوله یف احلارث اهلمداین حّدثنی احلارث

و أّنام نقم علیه إفراطه یف حّب عل  و تفضیله له  ،مل َیبِْن من احلارث کذبو ” :عبدالَبّ 
بکر و  ألّن الّشعبی یذهب إیل تفضیل أیب ،و من هاهنا کّذبه الّشعبی” :قال .“عل غیه

 .  ا ه “إیل أّنه أّول من أسلم و تفضیل عمر.
من  6یف اجلزء  حیث ترمجه ،ممّن حتامل عل احلارث، حمّمد بن َسعد نّ إقلت: و 

ه کام جرت عادته مع رجال الّشیعة إذا و بخسه حقَّ  .“إّن له قول سوء”فقال:  ،طبقاته
ام إنّ  ،سعد عن احلارث ئ اّلذی نقله ابنینصفهم یف علم و ال یف عمل و القول السیّ  مل

لیه ابن عبدالَّب فیام نقلناه من إکام أشار  ،ء آلل حمّمد و االستبصار بشأهنمهو الوال



 79 یالنابغة الُجعد ،ّیالُمَضر سیحّبان بن ق

 2و1.«رمحه اهلل تعایل ،کانت وفاة احلارث سنة مخس و سّتنی .کالمه

 ُجعدیال ةنابغال ،ان بن قیس الُمَضرّیحّب

 در والیت قوی بود وی

 :184[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ان بن قیس الُمرَضّی الّشاعر المعّمر، عاش بقول عدی، حبّ فمنهم: النّابغة اجلُ »

تنی و ئقتیبة ما و بقول ابن ؛ة و ثامننی سنةئو بقول عمر بن شبه ما ؛حاتم مائتی سنة یبأ
 قال أبوعبیدة: .عرشین سنة

کان النّابغة اجلعدّی ممّن فکر یف اجلاهلّیة و أنکر اخلمر و الّسکر و َهَجر األزالم 
من  ،اهلل ال رشیک له”و قال یف اجلاهلّیة کلمته اّلتی أّوهلا:  ،و اجتنب األوثان

و  ،و کان یذکر دین إبراهیم و احلنیفّیة و یصوم و یستغفر .“ه َظَلمفنفَس یقلها  مل
 تی:عث النّبی صّل اهلل علیه و آله و سّلم دخل علیه و أنشده قصیدته الّ لاّم بُ 
ـــراّضـــ غُ َخلـــیَلّ ”  ا ســـاعة  و هَتَجَّ
 

ثو لُ    هر أو َذرا 3وما عل ما حدَّ  “الـدَّ
 !“ض اهلل فانَیفُض ال ” اهلل علیه و آله و سّلم: بی صّل فلاّم فرغ منها، قال له النّ 

 مّرتنی.
أّوهلا اّلتی یذکر  ،الّسالم قصیدته الّطویلة و أنشد سّیَدنا أباعبداهلل احلسنی علیه

 .ء و اجلنّة و النّارااإلقرار بالبعث و اجلز فیها ِضوب الّتوحید، و
نی؛ الّسالم ِصفّ  علیه و شهد النّابغة مع علّ ”قال أبوالفرج اإلصفهاین و غیه: 

للسّید الرشیف عّل بن صدرالّدین المدیّن یف طّی ترمجته للنّابغة:  ،طبقات الشیعةو یف 
                                                      

 .153، ص المراجعات .1
 .43ص  ،20جنگ  .2
 .أحدَث . خ ل: 3
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ب قال: لاّم خرج أمیالمؤمننی أد روی أمحد بن عبدالعزیز اجلوهرّی بإسناده إیل ابن”
 ا فقال:فساق به یوم   ،جعد نی خرج معه نابغة بنیالّسالم إیل صفّ  طالب علیه عّل بن أیب

 ران و الِعـــراُق ـقـــد علـــم الِمصـــ
 

 هــــــا العتــــــاقا فحلُ إّن علی ــــــ 
 أبــــیض َجْحَجــــاح لــــه رواُق  

 
ــــداقأُ و   ــــا الصِّ ــــال هب ــــه غ  ّم

 أکـــرم مــــن شــــّد بــــه نِطــــاُق  
 

ــــــاقو جــــــاروک ال یلی وْ إّن األُ    أف
ــــباق  ــــم س ــــباق و لک ــــم س  هل

 
 قــــد علمــــت ذالکــــم الّرفــــاق 

 ســاقواُســْقتم إیل هنــج اهلــدی و  
 

ــــراقإیل الّ   ــــا ع ــــیس هل ــــی ل  ت
 یف أهلــــــه عادهتــــــا النّفــــــاق 

ُنَعیم، و مات هبا یف أّیام مروان کام  أیب تاریخأخرجه معاویة إیل إصفهان کام یف  
 .“للّذهبی تاریخ اإلسالم یف

و عقد له  .“الّسّکیت مجع شعره األصَمعّی و ابن”: الفهرستالنَّدیم یف  قال ابن
 1.«ترمجة مستقّلة الرفیعة یف طبقات الّشیعة الّدرجاتالسّید یف 

 َحّسان بن ثابت

 َجبان و ترسو بود یمرد وی

 آورده است که: 64صفحه  ،2جلد  ،الغدیردر 
 ،2جمّلد  ،الغابة سدأُ األثی یف  و کان حّسان من المعروفنی باجلبن، ذکره ابن»
، غرر اخلصائصو عّده الوطواط یف  !“اسنّ جبن الأو کان من ”و قال:  6صفحة 
 ء و قال:امن اجلبن ،355صفحة 

اهلل صّل اهلل علیه و  ّنه مل یشهد مع رسولأ”: المعارفقتیبه یف کتاب  ذکر ابن
                                                      

 .302ص  ،24جنگ . 1
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 “ا قّط.آله و سّلم مشهد  
کان معنا حّسان یف حصن ”اهلل:  عّمة رسول ،بنت عبدالمّطلب ،ةقالت صفیّ 

فجعل یطوف  ،احلصن رجل  هیودی   و الّصبیان؛ فمّر بنا یف اءفارغ یوم اخلندق مع النس
اهلل؛ و لیس بیننا و  و قد حاربت بنوقریظة و قطعت ما بینها و بنی رسول .باحلصن

ن أال یستطیعون  ،اهلل و المسلمون یف نحور عدّوهم بینهم أحد  یدفع عنّا؛ و رسول
.  “ینرصفوا إلینا إن أتانا آت 

صحابه! و أن یدّل علینا هذا الیهودی  أآمن  قالت: فقلت: یا حّسان! أنا واهلل ال
 له!تُ لیه و اقْ إل نزِ اا؛ فنّ اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم قد شغل ع رسول

 نا بصاحب شجاعة.أما  !عبد المّطلب بنةَ ایا  ،قال: یغفر اهلل لِک 
و نزلت  ااعتجرُت ثّم أخذت عمود   ،ار عنده شی   أقالت: فلاّم قال یل ذلک و مل 

لیه و إل نزِ اِ یل احلصن و قلت: یاحّسان! إبته بالعمود حتّی قتلتُه؛ ثّم رجعت فرض ،لیهإ
!أبه إاّل لن َس به! فإّنه مل یمنعنی مِ اسلُ   ّنه رجل 

 بنة عبدالمّطلب!ایا  ،فقال: ما یل بسلبه من حاجة
 اعر یف قوله:و کان حّسان اقتدی یف فعله هبذا الّش 
 باتــْت ُتشــّجعنی هنــد  و مــا َعلَِمــْت 

 
ــُب   ــا الَعط ــرون  هب ــجاعة مق  أّن الشَّ

ـــه ال و   اّلـــذی َمنـــَع األبصـــاَر رؤیَت
 

 ما یشتهی الموت عندی من لـه إرُب  
ــعَیهم  ــلَّ اهلل س ــوم  أض ــرب ق  للح

 
 یل نیاهنــــا وَثبــــواإذا َدعــــْتهم إ 

ــاهَلم  ــی فِع ــنهم و ال أبغ ــُت م  و لس
 

 2و1«لُب و ال الّسـ منهمی نُیعجب قتُل ال ال 
 
 

                                                      
شرح الحدید در  ذکر نموده است؛ و نیز ابن أبی 288ص  ،1، ج مغازیاین قضیه را واقدی در . 1

 آورده است. 16و  15، ص 15، ج البالغه نهج
 .125ص  ،15جنگ . 2
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 حسن بن حسن

طالب  روایت مجعوله از عاّمه از لسان حسن بن حسن بن علّی بن أبی

 «من کنت مواله فعیّل مواله» هدربار

 :319، صفحة 5، جمّلد الطبقات الکَبی
 .. .لب بن هاشم.طالب بن عبدالمطّ  بن عّل بن أیبحسن بن حسن »

سمعُت ”ی قال: أخَبین الُفضیل بن مرزوق قال: رازأخَبنا َشبابة بن سّوار الفَ 
 فإن أطعنا اهلل ؛ونا هّلِلبّ أحِ  !کماحلسن بن احلسن یقول لرجل ممّن یغلو فیهم: وحْی 

 “ضونا!فأبغِ  ینا اهللَ َص و إن عَ  ،فأحّبونا
و ]صّل اهلل علیه و آله و سّلم[ اهلل  فقال له رجل: إّنکم قرابة رسول”قال: 
 أهل بیته!

لنفع  ،ا بغی طاعة اهللاهلل أحد   من رسول ا بقرابة  لو کان اهلل مانع   !فقال: وحیک
للعام منّا  َف ضاعَ واهلل إیّن ألخاف أن یُ  ؛اا و ُام  بذلک من هو أقرب إلیه منّا أب  

اّتقوا اهلل و  !ویلکم .ه مّرتنیمنّا أجرَ   المحسنُ و إیّن ألرجو أن یؤیَت  ،ضعفنی العذاُب 
 رض به منکم!فإّنه أبلغ فیام تریدون و نحن ن ،قولوا فینا احلّق 

ثّم مل ُیْطلعونا  ،ذی تقولون من دین اهللنا إن کان هذا الّ ء بنا آباؤُ اثّم قال: لقد أس
 “علیه و مل ُیرغبونا فیه.

َمْن کنت مواله الّسالم لعّل:  اهلل علیه مل یقل رسول فقال له الرافیّض: أ”قال: 

 مواله؟ فعیلّ 
کام  ـألفصح هلم بذلک  ،لّسلطانو ا فقال: أما واهلل أن لو یعنی بذلک اإلمرةَ 

و لقال هلم: أهّیا النّاس  ـ کاة و صیام رمضان و حّج البیتأفصح هلم بالّصالة و الزّ 



 83 یالفضل بن الحسن، أبومنصور الّطبرس الحسن بن 

له[ آ اهلل صّل اهلل علیه ]و النّاس کان للنّاس رسوُل  فإّن أنصَح  !هذا ولّیکم من بعدی
 ا هلذا األمر و القیامِ لی  ه اختارا عإّن اهلل و رسولَ )و لو کان األمر کام تقولون:  .و سلَّم

ه رَ ک ما أمَ إذ ترَ  ،اة  و ُجرم  أَ یف ذلک خط عَظَم النّاسِ أَل  ،إْن کان (الّسالم بعد النبّی علیه
ر فیه إیل أو َیْعذُ  ،له[ و سّلم أن یقوم فیه کام أمرهآ ]وَ  اهلل صّل اهلل علیه به رسوُل 
 1“«النّاس.

 گوید: 275صفحه  ،3جلد  ،الغدیردر 
یل عامله عثامن بن إولید بن عبدالملک الکتب  :احلسن بن احلسن المثنّیو »
ةائه مدْ یل احلسن بن احلسن، فاجلِ إانظر ”: ّی رِّ حّیان المُ  ْفه للنّ  2،ة مرَّ اَوقِّ و  ؛اس یوم 

فعّلمه  ؛صوم بنی یدیهبه و اخلُ  یءَ لیه فجإث فلاّم وصله الکتاب بعَ  !“ه قاتلَ اّل إأراین  ال
 ه.وا سبیلَ  عنه و خلَّ ففّرج اهلل ،الّسالم بکلامت الفرج بن احلسنی علیه عل  

لیه السّم إن دّس أو بقی خمتفی ا إیل  ؛مّیة فأخفی نفسهأُ  فخاف احلسن سطوة بنی
 3«.97و قتله سنة  ،عبدالملک بنُ  سلیامنُ 

 الّطبرسی منصوروأب ،الفضل بن الحسن الحسن بن 

 [:419صفحة  ،تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
الفضل بن   علّ  الّدین أیب الّشیخ أبومنصور احلسن بن الّشیخ أمنی :و منهم»

أشهر کتبه  .احلسن الّطَبس؛ عامل فاضل، حمّدث جامع، متبّحر یف العلوم اإلسالمیّة
وران بنی الّشیعة، ال أشهر منه؛ و قد طبع  ،احسن جد   ،األخالق مکارمکتاب  کثی الدَّ

                                                      
 .381ص  ،24جنگ . 1
 . خ ل: ِضبة.2
 .139، ص 15 جنگ. 3
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و هو  ـ ِمشکاة األنوارو أّما کتاب  .ا فیها َمدسوس  ف  و طبع بمرص حمرَّ  یرانإمّرات ب
ء و هو من أعالم علام . لکتاب أبیهفهو البنه، کتبه تتمیام  ـ  األخالق مکارملتتمیم 
 1«و ال حیرضین تاریخ وفاته. ،ة الّسادسةئالام

س َطََبْستحقیقی راجع به کلمۀ   ّی  ّی و َطَْبِ

مرحوم سّید محّمدعلی  [،الفردوس األعلیٰ]از کتاب  139 ۀدر تعلیقۀ صفح
 طالب َطْبرسّی گوید: بن أبی بن علّی أحمد ،قاضی دربارۀ صاحب کتاب احتجاج

ّس نسبة » سإو َطَْبِ و  ؛صفهان و قاشان و قمإو هی رستاق بنی  ،یل َطَْبِ
س  نی المکسورة و الّس  اکنة و الّراءدة الّس المهملة المفتوحة و الباء الموّح  ء ابالطّ )َطَْبِ
 . ه(ر) مة المجلیّس کام عن العاّل  ،یرانإة بمعّرب َتْفرش احلالیّ  (المهملة

اشتباه من  ـ کام هو المشهور ـیل طَبستان إمنسوب   و القول بأّن الطَبّس 
 یف المقالة قنا ذلک تفصیال  کام حقّ  ؛کثر اخللفأیل إو منه تّّسب الوهم  ،لفبعض الّس 

و  ؛طبع صیدا ،39مج  ،3جلد  ،375 ـ 371صفحة  ،العرفان جمّلة تی نرشناها یفالّ 
 ،اریخذیل ذلک التّ  یلی إو  ؛طبع طهران ،242صفحة  ،تاریخ بیهقییل إا انظر أیض  
یف تعلیقاته عل  مة الواعظ اجلرندایبّ ما ذکره خطیبنا العاّل  یلی إو  ؛353ـ  347صفحة 

 .انتهیی  ـ« ران.ای ،تَبیز 2 طبع ،59صفحة  ،دوقشرح عقائد الّص
الغطاء، مرحوم  ، تألیف شیخ محّمدحسین کاشفجّنة المأویٰدر تعلیقۀ کتاب 

 گوید:  267علی قاضی در صفحه  آقا سّید محّمد
الطََّْبس منسوب إیل َطَْبس؛ طَبس معّرب َتفرش احلالّیة بإیران. و الّشیخ »
، مکارم األخالق، و ابنه صاحب جممع البیان، و الطَبّس صاحب االحتجاجصاحب 

                                                      
 .360ص  ،24جنگ . 1
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، منسوبون إلیها ال إیلی طَبستان )مازندران(؛ کام هو مشکاة األنوارو حفیده صاحب 
 أصل هلا. و قد حّققنا ذلک یف بعض مقاالتنا المنترشة یف جمّلة المشهور شهرة  ال

 «الّصادرة یف صیدا لبنان. العرفان
تان که ت انتساب به طبرسوقت بحث در لفظ طبرسی است و صّح : یکاقول

 احتجاجسکونت و اقامت صاحب کتاب  وقت بحث در محّل و یک ؛مازندران است
و ما در هر دو موضوع بحث  ؟است که آیا مازندران بوده و یا تفرش بوده است

 کنیم: می
یک از  این مطابق هیچ ،ت صیغۀ نسبت از طبرستان به لفظ طبرسیاّما در صّح

یغۀ نسبت از کلمات مرّکبه همچون زیرا در ساختن ص ؛قواعد عربی درست نیست
نسبت را در  د و یاِءنکن دّوم را حذف می قاعده آن است که جزِء ،سیبویه و بعلبک

که  شود درصورتی و گاه می “.سیبی و َبْعلی”گویند:  آورند و می آخر کلمۀ اّول درمی
ه خص در مرّکبات فارسی که عرب به ترکیب آنها توّجباأل ،کلمه سنگین نشود

 “اردستانی و خجستانی”گویند:  آورند و می نسبت را در آخر کلمه درمی یاِء ،دندار
کلمه لفظی  شود که از دو جزِء و گاه می .در نسبت به اردستان و خجستان

ضرمی مثل َح ،دهند کنند و آن را منسوب قرار می چهارحرفی بر وزن َجعَفر بنا می
 توان نمود. لیکن این قسم سماعی است و بر آن قیاس نمی ؛در نسبت به حضرموت

یا  َطََبستاینّ یا  َطََبّی و مطابق این قاعده در نسبت به طبرستان یا باید گفت 
ّس  لغت از این سه وجه، وجه اّول را اختیار کرده و در  ۀو ائّم ؛َجعَفرّی بر وزن  َطَْبَ

در نسبت به طبرستان، َطَبرسی  ،تقدیر کّل و علیٰ .گویند برّیَط ،تواریخ و تراجم
 .صحیح نخواهد بود

ای است در ُارُدن و  و روی همین نظر برای آنکه در نسبت به َطَبرّیه که قصبه
منسوب به طبرستان اشتباه  برای آنکه با طبرّی ،استعمال کنند ً باید طبرّی قاعدة

 .ا بینهاما للقیاس فرق  خالف   ؛اند نشود، َطَبرانی استعمال کرده
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 گوید: 65 ۀصفح ،9، طبع دّوم، جلد عیان الّشیعةأدر 
 :یأ ،النّاحیة :و آستان (.بفتح أوّله و کّس ثانیه)نسبة إیل طَبستان  ،الطَبّس »

لکثرة ذلک عندهم. و  ،ما یقطع به احلطب و نحوه (:بالفارسیة)بالد الّطَب. و الّطَب 
 ،طَباین :یل طَبّیة فلسطنیإو یف النّسبة  ،طَبی   :یل طَبستانإیقال یف النّسبة  کثر أناأل
یل إسبة یف النّ  ،کام قالوا: صنعاین و هبراین و بحراین ؛غی القیاس للفرق بینهام علی 

غی  “طَبّی  ،طَبستان یلی إسبة أّنه مل یسمع یف النّ ”صنعاء و هبراء و البحرین. و ما یقال: 
لام  ؛الکان وجه   ؛لیها طَبّس إسبة النّ یسمع یف  اّنه مل”بل هو األکثر. و لو قیل:  ؛صحیح
س ناحیة َبِ ّن طَ أمن  :العمید المعارص البن ،تاریخ قمعن صاحب  الّریاضیف 

و سائر العلامء  ّن هذا الطَبّس أو   ،کثیة ی و مزارعَ قر   مشتملة علی  ،معروفة حوایل قم
 1«الخ. ـ منسوبون إلیها المعروفنی بالطَبّس 

واسطۀ انبوه درختان، عبور  مازندران این است که بهو عّلت زیادی طبر در 
 و مجبور بودند درختان را با طبر بیندازند. ،جیش و سپاه ممکن نبود

معروف شده] یّ  ی که به َطَبرْس فراد موطن ا قامت و  ند محّل ا  [ا

اند،  و اّما بحث در محّل اقامت و موطن افرادی که به َطَبْرسّی معروف شده
 یم:یگو پس می

ّس طَ . 1 ّس  یبأأبومنصور أمحد بن عّل بن  ،ََبْ صاحب کتاب  ،طالب َطََبْ
که  چنان ؛بوده است ،که یکی از شهرهای مازندران است 2از اهل ساری :احتجاج

                                                      
 .29، ص 3، ج أعیان الشیعة. 1
 ، در آخر ستون اّول گوید:139، مجّلد ط، ص نامۀ دهخدا لغتدر . 2
طالب الطبرسی، از مردم  أبومنصور أحمد بن علی بن أبی(: ”18آرد )ص  روضات الجّناتمؤّلف »

طبرستان، به فتح طا و با و راء و اسکان سین، چنانچه حازمی بر آن رفته و عاّمه نیز همین عقیده را 
به فتح دو حرف نخستین با سکون سین. صاحب ترجمۀ اهل ساری که یکی از  دارند؛ یا
که شاگرد مشهور او محّمد بن علّی بن شهر آشوب  های مازندران است بوده، چنان شهرستان

  “باشد ـ الخ. نیز منسوب به ساری می ـ اهلل رحمة الّسروی المازندرانی ـ
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َسَروی مازندرانی منسوب به  ،588متوّفی  ،شاگرد او محّمد بن علّی بن شهر آشوب
ابوالفتوح رازی و با او در اواسط قرن ششم از هجرت بوده و با  .ساری است

 .معاصر بوده است ،548متوّفای  مجمع البیانبن حسن َطْبِرسّی صاحب کتاب  فضل
و با چند واسطه از شیخ صدوق روایت  ،خودش با دو واسطه از شیخ طوسی

کتاب  .کند و اقوال او را بسیار نقل می فتاویٰ غایة المرادشهید اّول در  .کند می
و وی  ؛بسیار کتاب معروف و معتمٌد علیه و جلیلی است ججاهل اللَّأعلی  االحتجاج

 را باید طبری گفت.
ّس  ،َطََبّی . 2 یا عماد  احلسن بن عّل بن حمّمد بن احلسن عامدالّدین ،یا َطَْبَ

  او نیز از مازندران بوده و تا سنۀ :َبهائّی کاِمِلو  أسرار اإلمامةصاحب کتاب  ،طبری
 و وی را باید طبری گفت. ،حیات داشته است 698

ِسّ . 3 و  :مجمع البیانصاحب تفسیر  ،عل فضل بن حسن بن فضل أبو ،َطَْبِ
او از اهل  ،است که شهری است بین قم و کاشان و اصفهان َتْفِرشمعّرب  َطَْبِس

 520و سپس در سنۀ  ،سپس در مشهد سناباد طوس متوّطن بوده ،تفرش بوده است
رحلت  548عید أضحی در ماه ذوالحّجة الحرام از سنۀ  و در شب ؛به سبزوار رفته

این  نموده و تابوت او را به مشهد مقّدس نقل و در قرب مسجد قتلگاه دفن کردند.
 ،نظیر بوده است مرد از أعاظم رجال علم و أدب بوده و در علم نحو و عربّیت بی

 .دارد مجمع البیانکتب دیگری غیر از 
ا و ًئکه خط ،او را که خواهد آمد باید َطْبِرسّی گفت ۀو او را و فرزند و نواد
 اند؛ او را َطْبِرسّی بزرگ گویند. اشتباًها به َطَبْرسّی مشهور شده

                                                      
  و لو قیل: إّنه ”در ترجمۀ حال او گوید:  66و  65، ص 9طبع دّوم، ج  ،أعیان الشیعةاّما در
ا، لام یف  مل ، المعارص تاریخ قمعن صاحب  الریاضیسمع یف النسبة إلیها طَبس لکان وجه 

ی و مزارَع کثیة؛ و أّن هذا  البن العمید، من أّن طَبس ناحیة معروفة حوایل قم، مشتملة عل قر 
 “«بالطَبس منسوبون إلیها.الطَبس و سائَر العلامء المعروفون 
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صاحب کتاب  ،الّدین الَحَسن بن الَفضل بن الَحَسن أبونصر رضّی ،. َطْبِرسّی4
و  ،است مجمع البیاناو فرزند صاحب تفسیر  :است مکارم األخالقجلیل و شریف 

او غیر  .“ا جلیال  ث  ا حمدِّ  فقیه  کان فاضال  ” :اند که مصادر رجال و تراجم تصریح کرده
 کتب دیگری دارد. مکارم األخالقاز 

ّس . 5 صاحب کتاب  ،أبوالَفضل عّل بن احلََسن بن الَفْضل بن احلََسن ،َطَْبِ
 مکارم ،او این کتاب را در تتمیم و تکملۀ کتاب پدرش :است ة األنوارامشک

 نوشته است. ،األخالق
أبوعلی فضل بن حسن و فرزندش  البیان مجمعصاحب  ،و از آنچه ذکر شد

اند و همۀ  تفرشی بوده ،اش أبوالفضل علّی بن حسن  أبونصر حسن بن فضل و نواده
 آنان را در لقب باید َطْبِرِسّی گفت.

 دبانة األریحو  نیٰ و األلقابالُکو  روضات الجّناتتراجم این بزرگان در 
راجع به کلمۀ طبرسّی و استناد و انتساب آنان  نامۀ دهخدا لغتو در  ،آمده است

 بحث مشبعی کرده است.
، حاج میرزا حسین نورّی بن العاّلمة شیخ محّمدتقی نورّی ،. َطَبْرِسّی6

و کتب  لؤلؤ و مرجانو  دارالّسالمو  نجم الثاقبو  مستدرک الوسائلصاحب کتاب 
 مازندران بوده است.از اهل  :دیگر

اهلل   حاج شیخ فضلاهلل  آیةخواهرزادۀ او شهید مظلوم  ،و به همین مناسبت
 اند. از اهل نور مازندران بوده ،نوری که او نیز به َطَبرسّی معروف است
 و َطَبْرسی غلط است. ،و این دو نفر را باید طبری گفت

ند که شرح آنان در ا وفافراد دیگری از رجال علم و ادب نیز به َطَبْرسی معر
 2و1قدر اکتفا کردیم. و ما به جهت اختصار و ایجاز به همین ،کتب تراجم آمده است

                                                      
 .120 ، ص3ج  ،والیت فقیه. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 1
 .93ص  ،16جنگ . 2
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بن با المعروف ،الحسن بن علّی بن الحسین بن ُشعبة الحّرانی

 حّرانی ةشعب

 صاحب حتف العقوا، ممّا مل یسمح الّزمان بمثلههو 

 :413[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
رض اهلل  ،منهم: الّشیخ أبوحمّمد احلسن بن عّل بن احلسنی بن ُشعبة احلّراینو »

ء یف احِلَکم و احتف العقول فیام جب له کتا .عنه؛ شیخنا األقدم، و إمامنا األعظم
و ختمه بام وعظ اهلل به موس و  ؛یصنَّف مثله مل کتاب جلیل   ،الّرسول المواعظ عن آل
و کان هذا الّشیخ جلیل  .الّسالم ب یف مواعظ المسیح علیهو با ،الّسالم عییس علیهام

 القدر، عظیم المنزلة.
احلسنی بن عّل بن صادق البحراین یف رسالته یف  ،قال الّشیخ العامل الّرباین

 عثرُت  ا،شافی   اا وافی  ا عجیب  و یعجبنی أن أنقل یف هذا الباب حدیث  ”ما لفظه:  ،األخالق
ء ال احلسن بن عّل بن شعبة من قدمبیللفاضل النّ  ،حتف العقولعلیه یف کتاب 

و هو کتاب مل یسمح  ،ینقل عنه ـ رض اهلل عنه ـحّتی أّن شیخنا المفید  ،أصحابنا
هر بمثله  “إیل آخر کالمه. ـ .الدَّ

شعبة و جاللة کتابه و معرفة طبقته بروایة الشیخ  و الغرض بیان جاللة ابن
 .المفید عنه

ر، الشیخ إبراهیم یخ العاّلمة المتبحّ نسبه إلیه الّش  ،التمحیصو له کتاب 
و  ،ءریاض العلامو المویل عبداهلل یف  ،بالفرقة النّاجیّةالقطیفی یف کتابه المرتجم 

و قد قال یف أّول الکتاب بعد الّدیباجة:  .األمَلالشیخ حمّمد بن احلسن احلّر العامّل یف 
و غی خفّی عل  .“الخ ـعّل حمّمد بن مهام، ء إیل المؤمن؛ حّدثنا أبوباب رسعة البال”



 11 ج/  انوار مطلع 90

فاحلسن بن  ،ة عن عمر طویلئما ثمهام مات سنة اثننی و ثالثنی و ثال اخلبی أّن ابن
مهام  حیتمل أن یکون لنفس ابن التّمحیصو قد قیل إّن کتاب  .شعبة من أهل طبقته

و فیه تأّمل  بل  ؛ءابقرینة ذکره یف أّول سند أّول حدیث یف الکتاب، و هی عادات القدم
فهو  ،یخ المفیدن بن شعبة عل الّش سریب یف تقّدم الّشیخ احل فال ،و کیف کان .منع  

و مل یتیّّس للصحاب ما یّّسه اهلل لنا  .رض اهلل عنهام ،مهام حال یف طبقة ابن  عل کّل 
 1«بقة.یف ترمجته یف معرفة الطّ 

 یحسن بن محّمد بن الحسن القّم

 صدوق بوده است شیخ معاصر و قمتاریخ صاحب وی 

 [:254، صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 .تاریخ قمی، صاحب احلسن بن حمّمد بن احلسن القمّ  ،و منهم: الّشیخ اجللیل»
لّشیخ لء أصحابنا؛ و من المعارصین ء علاماکان من أکابر قدم”: ءامریاض العلقال یف 

 .“ّشیعةشیخ ال ،حمّمد بن عّل بن بابویه القمی
له  .اأخی الّصدوق، بل عنه أیض   ،و یروی عن الّشیخ حسنی بن عّل بن بابویه

ا من أحواله و و قد ذکر یف أّوله کثی   ،صنّفه للّصاحب بن ُعّباد ،تاریخ قمکتاب 
ی بأمر و ترمجه بالفارسّیة احلسن بن عّل بن عبدالملک القمّ  ؛ئلهاخصاله و فض

 ،الّدین حممود بن الّصاحب اخلواجه عامد ،ن الوزیر الکبیاخلواجه فخرالّدین إبراهیم ب
قال  .ة و مخس و سّتنیئما یف سنة ثامن ،فیالّدین حمّمد بن عّل الّص  اخلواجه شمس

 اأخ   ـ أعنی مؤّلف األصل ـثّم إّن هلذا المؤّرخ الفاضل ”: ءامریاض العلصاحب 
                                                      

 .356ص  ،24جنگ  .1
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کام یظهر من هذا  ،و هو أبوالقاسم عّل بن حمّمد بن احلسن الکاتب القمی فاضال  
و أکثر فوائد هذا و ما یتعّلق بأحوال خراج قم و بعض أحواله مأخوذ   ا.الکتاب أیض  

 انتهی. ـ .“منه
 1«کام هو ظاهر. ،ة الّثالثةئء الامقلت: فهو من علام

 الدِّین سّید رکن ،حسینی شاه حسن بن محّمد بن شرف

 است ةمنهج الّشیعمصّنف وی 

 :133[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 بن و هو أبوالفضائل أبوحمّمد احلسن ،المتوّسطصاحب  ،الّدین منهم: السیّد رکن»

مة  یف العلوم العقلیّة و النّقلّیه، أخّص أصحاب المحّقق شاه العلوی، عاّل  حمّمد بن رشف
 .وس، و نظیه یف التّحقیق یف المذهب و یف فنون العلوماخلواجه نصیالّدین الطّ 
ف”: ءریاض العلامقال صاحب  الّدین  و هو السّید رکن :شاه السّید بن رَشَ

 احلسینی، له کتابشاه  فأعنی أباحمّمد احلسن بن حمّمد بن رش ،سرتابادیاأل
َویس هبادرخان، و أُ اسم الّسلطان ، أّلفه بِ ئل وّم خاتم الرّشیعةاالّشیعة یف فض منهج
قلت: و اعتمد “ ستاذه.أُ خلواجه نصی  ئداقواعد العقمؤّلفاته رشحه عل  من عندنا
 .األنوار حاربالمجلیّس، و أخرجه یف کتابه  مةُ العاّل  منهج الّشیعة کتاَب 

قدم مراغه و اشتغل عل موالنا نصیالّدین، ”: تاریخ بغدادرافع یف ذیل  قال ابن
، فقّدمه النّصی و صار رئیس األصحاب بمراغه، و کان ُییِّ  ء  او کان یتوّقد ذک د و فطنة 

ا عل و غیه، و کتب لولد النّصی رشح   التّجریددرس احلکمة، و کتب احلوایش عل 
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فلاّم مات النّصی یف هذه  ؛الزمه ،672 و لاّم توّجه النّصی إیل بغداد سنة .ئداقواعد العق
وطنها و درس بالمدرسة النّورّیة، و فّوض إلیه النّظر یف الّسنة صعد إیل الموصل و است

و تکّلم یف  ،المتوّسطبثالث رشوح، أشهرها  احلاجب مة ابنمقدّ أوقافها، و رّشح 
“ ة.صول الفقه و أخذ عل الّسیف اآلمدی، ثّم فّوض إلیه تدریس الشافعّیة بالسلطانیّ أُ 

دالّدین المتشیّع هو و أهل بیته و بنده حمّمد سع قلت: و الّسلطان یوم ذ  الّشاه خدا
و  .احلّل  رالّدین بن المطهّ  مة مجالیران عل ید العاّل إأرباب سلطنته، و مجهور أهل 

 1«ة.ئما سنة مخس عرشة و سبع ،مات یف رابع عرش صفر

 ُنواس أبو ،حسن بن هانی

 تشّیع و شعر راقی او

 : 199[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
العّباس  عن أیب أمالیهیخ الّصدوق حمّمد بن عّل بن بابویه یف الّش و أسند »
فبرص براکب  قد حاذاه، فسأل عنه و  ،خرج أبونواس ذات یوم من داره”قال:  ،المَّبد

 فأنشأ یقول: .ضارّ  الّنه عّل بن موَس إمل یر وجهه، فقیل: 
 ک العـنُی مـن ُبعـد غایــة  رتْ ـإذا َبصـ

 
 القلـُب  و عارض فیک الشّک أثبتـک 

ـــ  ـــو أّن قوم  ـــادهمو ل ـــوک لق  ا أمّم
 

کـُب    “نسیُمک حّتی ُیستدّل بـک الرَّ
 قال: ،ی الفارسعن حمّمد بن حییَ  العیونا یف و أسند أیض   

و قد خرج من عند المأمون عل  ،ضا ذات یوم  رّ احلسن ال نظر أبونواس إیل أیب
 !اهلل یابن رسول”فسّلم علیه و قال:  ،اس یف الّدهلیزوَبغلة  له؛ فدین منه أبون
 فأنشأ یقول: “!هات”قال:  .“حّب أن تسمعها منّیأُ ا فقد قلت فیک أبیات  
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ـــــرون َنقّیـــــات  ثیـــــاهُبم”  ُمطهَّ
 

 ُتتل الّصالة علیهم أیـن مـا ُذکِـروا 
ــ  ــن َعَلوی  ــن مل یک ــبهم ــنی تنس  ا ح

 
 فــام لــه مــن قــدیم الــّدهر مفتخــر 

ـــ  ـــری خلق  ـــاّم ب ـــها واهلل ل  فأتقن
 

 ـرصفاکم و اصـطفاکم أهّیـا الَبشـ 
 فــأنتم المــل األعــل و عنــدکم 

 
ور   “علم الکتاب و ما جاءت به الس 

قد  ئَتنا بأبیات  مل یسبقک  ،یا حسن بن هانّ ”الّسالم:  فقال له الّرضا علیه 

 “هل معک من نفقتنا شٌئ؟ !یا غالم”ثّم قال:  !“أحد إلیها، فأحسن اهلل  زان
لعّله یستقّلها یا ”ثّم قال:  .“أعطها إّیاه”فقال:  .“ة دینارئام ثثال”ه: فقال ل

 “سق إلیه الَبْغلة. !غالم
 ،بشارة المصطفی لشیعة المرتیضالقاسم الّطَبی یف کتابه  و رواه حمّمد بن أیب

 قال: ،عن یارس اخلادم ،عن أبیه ،یف الکتابنی عن عّل بن إبراهیم بن هاشم او أسندا مع  
اسمه و جعل المأمون عّل بن موس الرضا َویِلَّ عهده و ِضب الّدراهم بِ  لاّم 

اس ون اآلفاق، فکان یف مجلتهم أبو عء من مجیاخطب عل المنابر، قصده الّشَعر
 ؛افإّنه مل یقل فیه شی    ،اسو أبوناحلسن بن هاین، فمدحه کّل شاعر بام عنده إاّل 

 ،مع تشّیعک و میلک إیل أهل البیت اس! أنتویا أبان”فعاتبه المأمون و قال: 
 فأنشأ یقول: “؟مع اجتامع خصال اخلی فیه ،ترکَت مدح عّل بن موس

 اقیل یل: أنـت أشـعر النّـاس ُطـر  ”
 

ــــهِ   ــــالکالم البدی ــــَت ب ْه  إذ َتَفوَّ
 حلــَک مــن جــوهر القــریض مــدی 

 
 ر الــــّدّر یف َیــــَدی جمتنیــــهثِمــــیُ  

 کـت مـدح ابـن مـوسفعل مـا ترَ  
 

ـــهو   ـــن فی ع مَّ ـــی جَتَ  اخلصـــال اّلت
 قلـــت: ال أســـتطیع مـــدَح إمـــام   

 
ـــ   ا ألبیــــهکـــان جَبیــــل خادم 

ــ  ـــقص ــهرت ألُس ــاحة عن  ُن الفص
 

ــــه  ــــریض ال حیتوی ــــذا الق  “و هل
 ا.فحشا فاه لؤلؤ   ا،بحّقة لؤلؤ   افدع (قال:) 

 1«قیل: ثامن. و ،قیل: سنة سّت  و ،ةئما تسعنی و اس ببغداد سنة مخس وون تویّف أبو و
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 عاّلمه حّلی ،رحسن بن یوسف بن مطّه

 از مشایخ در جمیع علوم بوده است وی

 [:270، صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ر احلّل، شیخ طهّ بن الماالّدین احلسن بن یوسف  مة مجالاهلل العاّل  و منهم: آیة»

ما یزید عل  ـ المعقول والمنقول ـالّشیعة و حُمیی الرّشیعة؛ َصنّف یف کّل فنون العلم 
و عل یده  .ة جمّلد، مل یتّفق یف الّدنیا مثله ال یف المتقّدمنی و ال یف المتأّخرینئام مخس

و خرج من عایل جملس تدریسه  .یرانإبنده حمّمد و ُجّل أهل  تشیّع الّسلطان شاه خدا
و  ،و أقّر له نصیالّدین الطوّس بالمهارة یف العلوم العقلیّة و هو شاّب  .ة جمتهدئما مخس

و له یف علم احلکمة سبعة عرش جُمّلد، منها:  ،هو أّول من رشح جترید النّصی المذکور
، و هذا یف جنب ما صنّفه حکمة اإلرشاقو رشح  إشاراتهو رشح  سینا ء ابناِشفرشح 
باجلملة ال یسع المقام تفصیل ترمجته فإهّنا جمّلد  و .ئر العلوم قطرة من بحرهایف س

 .ءضخم، و ال أجد عبارة تلیق ببیان مقامه غی أّنه أحد أرکان الّدنیا و إمام کّل العلام
کشف المقال یف معرفة  ـ المناسب ذکره یف المقام ـله یف علم الّرجال 

صنّفنی ممّا وصل إلینا عن ام نقل عن الّروات و المّنا ذکرنا فیه کلَّ إف” قال: ،الّرجال
خالصة األقوال یف و له:  .“و ذکرنا أحوال المتأخّرین و المعارصین ،المتقّدمنی

و الّثاین یف غیهم من  ،یف جزئنی، األّول یف المّوثقنی و الممدوحنی معرفة الّرجال
ثنیاس وات و المحدِّ  .ء الّرجالإیضاح أسامو له:  .ئر الر 

و کان توّلده یف سّت و أربعنی و  ،ةئام عرشین و سبعو کانت وفاته سنة سّت و 
 1«حمّرم احلرام. 21و وفاته یف  ،من شهر رمضان 29 ة یفمائ سّت 
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 95 أبوالقاسم ،یبن روح النَّوبخت نیالحس

 :398[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
الملکوت  أنوارکتاب الّدین بن المطّهر احلّل... له کتب: ...[  العاّلمة مجال»]

 1«یف الکالم. ،یف رشح الیاقوت

 أبوالقاسم ،حسین بن روح النَّوبختیال

أفضل و أعلم و أزهد اهل زمان و صاحب األسرار و  ،از آل نوبخت وی

 العلوم و الکرامات بود

 [:412صفحة  ،تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
المتقّدم  ،بحر النَّوبختی أبوالقاسم احلسنی بن روح بن أیب و منهم: المویلی »

کان أعلم أهل زمانه یف  ،التّأدیبصاحب کتاب  ،نوبختذکره یف المتکّلمنی من آل 
 و ال تعرف الّشیعة یف الّدین و المذهب أفضل منه؛ کان عالام   ،کّل علوم اإلسالم

 ا، صاحب األرسار و الکرامات و العلوم و المکاشفات، أوثُق ا متقّشف  ا، زاهد  رّبانی  
المخالف، ال مغمز ألحد فیه من  الموافق و أقرانه، مقبول  عند کلِّ  أهل زمانه و أعقُل 

رب اّلذی کانت فیه  .کّل فرق اإلسالم، مقبول القول عند الّکل داره بالنَّوبختّیه یف الدَّ
 النّافذ إیل التّل و إیل درب نیالمتقّدم ذکره یف النّوبختیّ  ،دار عّل بن أمحد النَّوبختی

 وک.اآلخر و إیل قنطرة الّش 
حلسنی بن روح یف شعبان سنة سّت و عرشین و مات أبوالقاسم ا”قال أبونرص: 

 2“«ا کثیة.ة؛ و قد رویُت عنه أخبار  ئام ثثال
                                                      

 .347ص  ،24جنگ . 1
 .355ص  ،24جنگ . 2



 11 ج/  انوار مطلع 96

 الّدین الّراوندی ءاالسّید أبوالّرضا ضی ،الحسین

 :181[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
الکایّف الّدین الّراوندّی احلسنی؛ صاحب  ءااهلل، ضی الّرضا، فضل و منهم: السیّد أبو»
مة زمانه و عمید أقرانه، مجع بنی علّو النَّسب و بنی کان عاّل  .علم العروِض و القوایفیف 

دهره؛ له تصانیف تشهد   ءستاذ أئّمة عرصه و رئیس علامأُ کامل الفضل و احلََسب، و کان 
، و الکایف یف التّفسی، و کتاب نظم العروضالمتقّدم ذکره، و کتاب  الکایفّ بفضله، منها: 

و کتاب  ،األربعنی یف األحادیث، و کتاب الّشهابو هو رشح کتاب  الّشهابضوء کتاب 
 .دیوان شعرهو  ،ة إیل مقارنة النیّةطیبّ مقاربة ال، و کتاب ویالطّب الّرَض 

معاین یف قصدت زیارة  ،لاّم وصلت إیل قاسان”قال:  ،األنساب و ذکره السَّ
نتظر خروجه، فرأیت أالباب ُهنَیْ ة   المذکور، فلاّم انتهیت إیل داره وقفت عل الّرضا أیب

     ﴿ ا عل طرز الباب هذه اآلیة المشعرة بطهارته و تقواهمکتوب  

    ﴾،1  فلاّم اجتمعت به رأیت منه فوق ما کنت أسمعه
 .إیل آخر ما ذکر ـ .“و کتبت عنه مقاطیَع من شعره ،عنه، و سمعت منه مجلة من األحادیث

قال:  ،الّدرجات الّرفیعة یف طبقات الّشیعةذکره السیّد عّل بن صدرالّدین یف 
 2“«ة.ئام سا إیل سنة ثامن و أربعنی و مخو کان موجود  ”

 فراهیدی بن احمدخلیل 

 الّسالم بوده است مام جعفر صادق علیهاصحاب حضرت ااز  وی

 :61[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
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 97 یدیبن احمد فراه لیخل

و قال أبوبکر حمّمد بن حسن الّزبیدّی یف اّول کتابه المرتجم باستدراک الغلط: »
الفطنة  ستاذ أهلأّمة، و و اخللیل بن أمحد أوحد العرص، و قریع الّدهر، و جهبذ األُ ”

، و َمّد أطناَبه، و و هو اّلذی بسط النّحوَ  ؛هف یف الّدنیا عدیلُ رِ عُ  ه، و النظیُ  ُیرَ  اّلذی مل
 إیلی  حدوده و انتهیی  ب علله، و فتق معانیه، و أوضح احلجاج فیه، حتّی بلغ أقصی سبَّ 

ا ع  و ترف   ، نزاهة  بنفسها أو یرسم منه رسام  أبعد غایاته، ثّم مل یرض أن یؤّلف فیه حرف  
ا، ه أن یکون لمن تقّدمه تالی  رِ القول علیه و الّتألیف فیه، فکَ  بقدره، إذ کان قد تقّدم إیلی 

سیبویه من علمه، و لّقنه من  إیلی  یف ذلک بام أوحیی  اکتفیی  ا، ونظر من سبقه حمتذی   و علی 
أّلف  ئف حکمته، فحمل سیبویه ذلک عنه، و تقّلد وائق نظره و نتائج فکره و لطادق
 «.انتهیی  ـ .“اّلذی أعجز من تقّدم قبله، کام امتنع عل من تأّخر بعده الکتابفیه 

الّدین احلسن بن یوسف  مجال و قد نّص عل تشّیع اخللیل الّشیُخ »: 62 صفحة
بل عّده یف القسم األّول و هم اإلمامّیة  ؛خالصة األقوالالعاّلمة احلّل یف  ،ربن المطهّ 

 .د عل قوهلمعتمَ الّثقات أو الممدوحنی اّلذین یُ 
عل  ـفکان اخللیل ”: ءریاض العلامعبداهلل أَفنْدّی اإلصفهاین یف  و قال المویلی 
 .“الّسالم و یروی عنه علیه الّسالم من أصحاب الّصادق علیه ـ ما قاله األصحاب

 مامیَّ إدب، کان فضل النّاس یف علم األأأن، ل القدر، عظیم الّش و اخللیل جلی”قال: 
روض، و کان یف عرص موالنا الّصادق، بل الباقر ب علم العَ لیه ینَس إالمذهب، و 

 إیل آخر ما قال. ـ .“ا یف علم النّحو و الّلغةا، و قد کان إمام  الّسالم أیض   علیهام

جعفر مراغّی إمامی بر آن و محّمد بن  ،خلیل کتابی در إمامت نوشته است

 استدراک نوشته است

إمامة عّل  ة علی دلّ و ذکر فیه مجلة من األ ،قلت: و له کتاب یف اإلمامة
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و  ،جایششیخ النّ  ،ء اإلمامّیةالّسالم، و متّمه حمّمد بن جعفر المراغی من علام علیه
کام یف  ؛کتاب اخللیلبو استدرک ما أغفله اخللیل و یعرف  ،اإلمامة کتابساّمه 

 «ستاذه حمّمد بن جعفر المراغی.أذکره یف ترمجة  ،النّجایش فهرست

فضلّیت و اعلمّیت و ا ،الّسالم امیرالمؤمنین علیه عّلت تفّرِد»گوید:  خلیل می

 «النّاس إیل أشباههم أمَیل و ؛زهدّیت اوستا

 :62صفحة  [تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ه: الّسالم یف اإلمامة قولُ  م عّل علیهتقد   علی و من المنقول عنه یف االستدالل »

 .“دلیل  أّنه إمام الکّل ، استغنائه عن الکّل و احتیاج الکّل إلیه”
َ : ”له أبوزید األنصاریأو س  قرُبه، و اهلل من رسوله ا و قربُ هجر النّاس علی   مِل
 “یف اإلسالم عناؤه؟ اؤهه، و ِعنه من اإلسالم موضعُ موضعُ 

اس النّ  و !منهل کلِّ  صفوِ  هم، و غلبهم علی ه أنوارَ هَبََر واهلل نورُ ”فقال اخللیل: 
 أما سمعَت األّول حیث یقول: .شکاهلم أمیلأإیل 

ــــکل ــــکل  لَِش ــــل  َش ــــف  أ هک  لِ
 

ــیالأ  ــألُف الف ــَل َی ــَری الفی ــا َت  “م
و أسند  ،امسند   أمالیهحمّمد بن عّل بابویه القمّی یف  ،یخ الّصدوقأخرجه الّش  

بّی النّحوّی   قال: ،عن یونس بن حبیب الضَّ
 .فتکتمها عَلَّ  ،لةألک عن مسأرید أن أسأُ قلت للخلیل بن أمحد: 

 .فتکتمه أیضا   ،ؤالفقال: قولک هذا یدّل عل أّن اجلواب أغلظ من الّس 
 !قال: سل !قلت: نعم، أّیام حیاتک

م  أُ کأهّنم کّلهم بنو  ؛اهلل صّل اهلل علیه و سّلم قلت: ما بال أصحاب رسول
 ؟طالب کأّنه ابن عّلة واحدة ، و عّل بن أیب

ا، و هم رشف  ، و بذّ ا، و فاقهم علام  مهم إسالم  الّسالم تقدَّ  ا علیهقال: إّن علی  
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 النّاس إیل أشکاهلم و أشباههم و ]فحسدوه[؛ ،اا، و طاهلم جهاد  زهد   1أرجحهم
 !مفافهَ  .من بان منهم منهم إیلی  أمیُل 
 .أوالد الّرجل من نسوة شتّی ،الُعالة و بنو ؛إذا غلبه ا،یقال َبّذه َبذ  
 .کشف الغّمة یف معرفة األئّمةا عّل بن عییس اإلربِّل الکاتب یف کتابه أخرجه أیض  

و قیل: سنة  ؛و اختلفوا یف وفاة اخللیل، قیل: إّنه مات سنة مخس و سبعنی و مائة
یف فصل العروض و  و سیأیت ذکره مفّصال   .و مائة و قیل: سنة ستّنی ؛سبعنی و مائة

 2.«الّلغة

 تشّیع اخللیل بن أمحد

 :149[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
قال  .خالف من أحد من علامء الّرجال و اخللیل من الّشیعة اإلمامیّة بال»
 :ریاض العلامءعبداهلل أفندی یف  المویلی 

الّسالم و  من أصحاب الّصادق علیه ـ األصحابعل ما قاله  ـفکان اخللیل 
یروی عنه؛ و اخللیل جلیل القدر، عظیم الّشأن، أفضل النّاس یف علم األدب، 

ب علم الَعروض، و کان یف عرص موالنا کان إمامیَّ المذهب، و إلیه ینَس 
ا یف علم النّحو و ا؛ و قد کان إمام  الّسالم أیض   بل الباقر علیهام ،الّصادق
 إیل آخر ما قال. .ـةالّلغ

أورده بتاممه حمّمد بن جعفر المراغی یف کتابه، و  ،و للخلیل کتاب  یف اإلمامة
ذکره أبوالعّباس  ،اخللیّل یف اإلمامة کتاباستدرک ما أغفله اخللیل من األدّلة و ساّمه 

 «.یعةفهرس أسامء ُمَصنِّفی الشِّ النّجایش یف ترمجة حمّمد بن جعفر المراغّی اهلمداین یف 
                                                      

 .رّجحهم. خ ل: 1
 .276ـ  273ص  ،24جنگ . 2
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الّدین،  و قال العاّلمة مجال»: 149صفحة  [تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 ما لفظه: ُخالصة الّرجالر، شیخ الّشیعة یف کتاب احلسن بن یوسف بن المطهّ 

اخللیل بن أمحد کان أفضَل النّاس یف األدب، و قوله حّجة فیه، اخرتع 
 انتهی بحروفه. .ـالمذهب یذکر، و کان إمامّی  العروَض، و فضله أشهر من أن

ُئه عن الکّل و ااستغن”الّسالم:  ه یف عّل علیهقولُ  و من کالم اخللیل یف اإلمام
 1“«احتیاج الکّل إلیه دلیل أّنه إمام الکّل.

 ل ُخزاعیِدعِب

 والیت و أشعار بلند پایۀ او

 :194[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
و من ”: الَمحاسن و الَمساوین حمّمد یف کتاب إبراهیم ب ،رواه اإلمام البیهقی»

 ذلک قوله یف المأمون:
ــإ ــوم اّل ــن الق ــیّن م  همیوفُ ذین ُس
 

َفتـــک بمقعـــد   َقتَلـــْت أخـــاک و رَشَّ
ــد طــول مخــوده  ــک بع ــوا حمّل  رفع

 
 “و استنقذوک من احلضیض األوحـد 

 قال أمحد بن المدبر: 
إیّن من ”فقلت له: أنت أجّس النّاس حیث تقول یف المأمون:  ،لقیت ِدعباِل  
ل َخَشبتی منذ محِ أیّن إ !قاسحإیا أبا”فقال:  “األبیاتـ ذین سیوفهم القوم الّ 

 .“أجد من یصلبنی علیها و ال ،أربعنی سنة
ُدَلف العجّل الکریم اإلمامّی؛ حّتی حکی  و کان خُمْتف  من المأمون عند أیب

 :المأمون عمِّ  ،دعبل یف إبراهیم بن المهدّی  حیرض جملسه قوَل  للمأمون بعض من
                                                      

 .297ص  ،24جنگ . 1
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ــن یّنی أ” ــون و مل یک ــون و ال یک  یک
 

 عــن فاســق فاســق   یــرث اخلالفــةَ  
 ا هبــان کــان إبــراهیم مضــطلع  إ 

 
 “1خــارقمُ مــن بعــده لِ  نْ حَ فلتصــلُ  

ذ قرن إبراهیم بالمخارق إعن کّل ما هجانا به،  قد صفحُت ”فضحک و قال:  
 .فکتب له األمان .“عهدهو والة 

تی قاهلا بقّم لاّم بلغه ائّیة الّ له أن ینشده قصیدته الرّ أس ،و لاّم حرض عند المأمون
 یل أن قال:إنشده أنکرها دعبل؛ فآمنه و أّکد له األمان؛ فأاإلمام الّرضا؛ ف نعُی 
 أمحـد مـن ما جازیـِت  ّمة الّسوءِ أُ یا 

 
ـالبال سنِ ُح    ورِ ء عل اآلیـات والس 

 ـیء حـنی مضـاموه عل األبنتُ لَّفخ 
 

ــ  ــذِّ  ةَ خالَف ــرِ إئب یف ال ــاذ ذی بق  نق
 و ساق حّتی انتهی إیل قوله: 

 هـمالنّـاس کلِّ  خیُ  قَبان یف طوس  
 

ــم کلِّ و رش    ــَبه ــن الع ــذا م ــم ه  ه
 ال و رب الزکیِّ من قُ  ما ینفع الرجَس  

 
 مـن ِضر جسِ بقرب الرّ  عل الزکیِّ  

 بـام کسـبت رهن   امرئ   کل   هیهاَت  
 

 أو فـــذر  َت ذ مـــا ِشـــیـــداه فُخـــ 
واهلل صدقَت یا ”المأمون ِعاممَته عل األرض و قال:  و لاّم متّم القصیدة، ألقیی  

 !!“دعبل
 2«بن أکثم. بإسناده عن حیییی  األمایلروی هذه القّصة أبوجعفر الّطوّس یف 

 یات را در َلْحد او گذارندآمدارس  ِدعبل وصّیت نمود أشعاِر

و کان قد أوم عند موته أن ”: 195صفحة  [تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
و رآه بعض أهله یف المنام و علیه  .بمدارس آیات ةتوضع یف حَلْده قصیدته المعروف

اهلل صّل اهلل علیه و آله  فأخَب أّن رسول ؛ء، فسأله عن حالهاوة بیضثیاب بیض و قلنَس 
 ه:استنشده قولَ 

                                                      
 )محّقق(. ؤمل و اللّ بخب به المثُل یف الخُمارق: رجل  ُیرَض  .1
 .100، شیخ طوسی، ص أمالی .2
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 ن ضحکتإ هرالدّ  ال أضحک اهلل سنَّ ”
 

ـــد قُ  محـــدَ أ و آُل    هـــروامظلومـــون ق
ــ  دون نُ ـُمَش ــن عُ رَّ ــوا ع ــمف ــر داره  ق

 
ــد َج   ــأهّنم ق ــک ــیس یُ نَ ــا ل ــغتوا م  “رف

 1«تی علیه.فشّفع له و أعطاه ثیابه الّ  “!أحسنت”فقال له:  
 :257صفحة [ تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 عبدالّرمحن بن عبیداهلل بن بذیل بن اعر بن رزین بن عثامن بنعبل الّش و منهم: دِ »
ء الّشیعة، ام ذکره یف مشاهی شعراعر المشهور المتقدّ الّش  ، علّ  ء اخلزاعی، أبواَورق

؛ و هو مشهور  یف الواحد یف مثالب العرب و مناقبهاو کتاب  ءاطبقات الّشعرصنّف 
 2«قاله النّجایش، و قد تقّدمت ترمجته. ؛أصحابنا

 ربیع بن ُخَثیم

حال ربیع بن   ، ترجمۀ426تا صفحه  424، صفحه 1، جلد تنقیح المقالدر 
 آوریم: و ما در اینجا مختصری از آن را می ،ُخَثیم را ذکر کرده است

 ،الّتمیمّی الکویف الثَّورّی  أبوزید األسدّی  ،بن عبداهلل ئذاربیع بن خثیم بن ع»
 .«المفّّس المحّدث المتعبّد المتنّسک األدیب الّلغوّی 

عن ) زید األسدی أبو ،ثیمالّربیع بن ُخ  نّ إ”هبی: الذّ  خمترصو عن » ن قال:أیل إ
ْعبی و إبراهیم ؛أّیوب مسعود و أیب ابن ؛ مات قبل  (و عنه الشَّ َوِرع  خُمبِت  َرّباین  ُحّجة 

 .“«الّسبعنی
 :کشکولهیف  )ره(ئی ایخ البهو قال الّش » إیل أن قال:
ا؟ما ” بیع بن خثیم:ّنه قیل للرّ إ لسُت عن نفیس ”فقال: “ نراک تغتاب أحد 

 ثّم أنشد: “ا، فأتفّرغ لذّم الناس!راضی  
                                                      

 .306ص  ،24جنگ . 1
 .327ص  ،24جنگ . 2
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 ی لغیهاـُت أبکـی لسـی أبکـلنفس”
 

 “ی عن نفیس عن النّاس شاغُل ـلنفس 
 ا:و فیه أیض   

نوب َتفوح، ما جلس أحد  یف جنب ” بیع:ّن من مجلة کلامت الرّ إ لو کانت الذ 
.  “أحد 
و  ،جب من قوم  یعملون لدار  َیبعدون منها کلَّ یوم مرحلة  العَ   إنّ ” و منها:

إن عوفینا ”و کان یقول: !“ یرَحلون إلیها کل یوم مرحلة   یرتکون العمَل لدار  
نا ما ُزِوی َعنّا ،عطیناأُ من رشِّ ما   .“«مل َیرض 

 :روضة الّصفاو عن » إیل أن قال:
قالوا ألمیالمؤمننی  ،ودء من أصحاب عبداهلل بن مسعارِشذمة من الُقّر  نّ إ

و ذلک عند مسیه إیل )من قتال أهل القبلة   إّنا لسنا عل بصیة  ”الّسالم:  علیه
 “غور لنجاهد الکّفار!من الثّ  ر  فلو بعثَت بنا إیل ثغ (صّفنی

 «انتهی.ـ  بن ُخثیم. فبعث هبم إیل قزوین و جعل األمی علیهم الّربیعَ 
ه عن أمیالمؤمننی ُمزاحم من کتاب صّفنی، ختل فَ بن   ی َنرصروِ » إیل أن قال:

 .الّسالم و عدم خروجه معه حلرب معاویة علیه
أجاب  ،بالکوفة إیل حرب معاویة الّسالم النّاَس   َندَب عل  علیهلاّم ”قال َنرص: 

و فیهم ُعَبیدة  ـأصحاب عبداهلل بن مسعود أَتوه   أنّ الّسالم ُجل  الناس؛ إاّل  علی ا علیه
 فقالوا:ـ  لّسلامین و أصحاُبها

و ُنَعسکِر عل حدة  حّتی ننظر یف أمرکم  ،ننزل َعسکرکم إّنا نخرج معکم و ال
 .“ُکنّا علیه ،فمن رأینا أراد ما ال حَیّل أو بدا لنا منه َبْغی   م؛او أمر أهل الّش 
 و أتاه آخرون من أصحاب عبداهلل بن مسعود” احم:زإیل أن قال نرص بن م

 فقالوا: ـ ة رجلائم أربع و هم یوم ذ   ،بیع بن خثیمالرّ منهم  ـ
 و ال غنیی   معرفتنا بفضلک! یا أمیالمؤمننی! إّنا قد َشَککنا یف هذا القتال علی 
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نا بعَض الثَّ  ؛ن یقاتل العدّو من الکفارال بنا و ال بالمسلمنی عمّ  و بک  روغفولِّ
 ثّم نقاتل عن أهله! ،َنسُکنُه
ه عّل   .“«َثغر الّری بیع بن خثیم علی الّسالم الرّ  علیهفوجَّ
ی یف باب ه روِ نّ أو ذلک  ،الّسالم ادق علیههو عن الّص  و َرَویی » إیل أن قال:

 ربیع بن خثیم قال: شهدُت العن ”... )ره(: هذیب عن الکلینی واف من التّ الطّ 
 2“«. ...1وافالّسالم یف الطّ  باعبداهلل علیهأ

مقانی اشتباه است؛ زیرا خودش در صفحۀ بعد ربیع بن : این کالم از ماقولأ
و از جهاتی  ،او منتسب کرده استه برا دیگری را نام برده و این روایت  خثیِم

هفتاد  ۀزیرا ربیع قبل از سن ،تواند این ربیع بن خثیم باشد استدالل کرده است که نمی
الم هنوز متوّلد الّس فوت کرده است و حضرت صادق علیه 63و یا در  61هجری در 

 3.فإّن اجلواد قد یکبو ؛فراجعنشده بودند. 
 گوید: تا اینکه می ،کند مامقانی استدالل بر صّحت ایمان ربیع بن خثیم می

من رمی الّرجل )ره( ّن ما صدر عن المحّدث النوری أفتحّصل من ذلک کّله »
حتریف کتاب ته عل اإلرصار عل أعظیمة کجر ة  أبضعف اإلیامن و نقص العقل، جر

 «الّسالم. الفضل علیه عل أیب ه سلامنَ و تفضیلِ  ،اهلل المجید
 :(قده)ئی ایخ البهقال الّش » تا آنکه گوید:

و له مدخل یف قتل  ،الّسالم عند أمیالمؤمننی علیه ب  إّنه کان کثی تقر  ”
توّجه عسکر اإلسالم إیل خراسان للجهاد مع الکّفار کان  4عثامن؛ و عند

                                                      
 .و هو ُیطاف. خ ل: 1
 .122، ص 5، ج تهذیب األحکام. 2
 )محّقق(. ُیستعمل یف َمن انکّب عل وجهه.مثل  .3
 . خ ل: لّما.4
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ما اسَتفدنا من ”ه قال: نّ أالّسالم  ضا علیهل عن الرّ و نقِ  . هناکویّف فت ،فیهم
 “. زیارة اخلواجة ربیعاّل إإیل خراسان  یءالمج
ّن موالنا أمن  ،نقال عن ثقات تلک الّدیار جمالس المؤمننیما عن  :و منها
 ک.منذ قدم إیل طوس المبار االّسالم کان یزور ذلک القَب المطّهر کثی   الّرضا علیه

 ،مستویفالبکر بن محد بن نرص  ما عن بعض مصنّفات محد بن أیب :و منها
ل بَ ا بقزوین من قِ من أّن ربیع بن خثیم کان والی   ،و غیه نزهة القلوبصاحب کتاب 

 الّسالم. أمیالمؤمننی علیه
خر من اّتصل بعل  آکان ”ّنه قال: أ ،أعثم الکویف ما عن تاریخ ابن :و منها

ه فورد یف و کان ینتظر ورودَ  ،من مجلة ُوالة أمره حنی توّجهه إیل َحرِب ِصفِّنی الّسالم علیه
حنی؛ و بمحض وروده حتّرک المرکب لنی ُمَسلَّ الف من عساکر أرض الّرّی مکمِّ آربعة أ

 1“.و ناهیک بذلک درجة  و فضال   ،ویة الملعوناالمبارک المرتضوّی إیل حرب مع

 ُزراَرة

 ً ةصلحم هراجع به تعییب زرار

جا راجع به جواز غیبت عند دفع الضرر عن  در همین ]شیخ انصاری[ و نیز
  المغتاب فرموده است که:

مام  ذلک اإلو قد بنیَّ  2،حادیثأمن عّدة  د یف ذّم زرارةَ ل ما ورَ مَ و علیه حُی »
 بن زرارة بتبلیغ أبیه: الّسالم عبَداهلل الّسالم بقوله یف بعض ما أمر علیه علیه

ا منّی عنکء قرِ أ فإّن الناس  ؛منّی عیل والدن السالم فقل له: إّنام أعیبک دفاع 

                                                      
 .197ص  ،16جنگ . 1
 .149ـ  147، ص رجال کّشی. راجع 2
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و  ،من نحّبه و نقّربه دناه إلدخاا الذی یفیسارعون إیل کّل من قّربناه و مّ 

و  ،هعلیه و قتلَ  دخاا الذی  إون رَ و یَ  ،یذّمونه لمحّبتنا له و قربه و دنّوه منّا

ام أعیبک لّنک ر ل اشتهرَت منّا بمیلک و إنّ  .حیمدون کلَّ من عّیبناه نحن

 ؛و المر بموّدتک لنا و میلک إلینا ،إلینا و أنت یف ذلک مذموم غری حممود

و یکون ذلک  ،بت أن أعیبک لیحمدوا أمرن یف الّدین بعیبک و نقصکحبفأ

منّا دافع رّشهم عنک بقوا اهلل عّزو ّل:         

                       .1 
ب غَص تُ  ک و اللِ  لکی تسلم من المَ أال واهلل ما عاَسا إاّل  ،هذا التنزیل من عنداهلل

 .هّلل و احلمد .و لقد کانت صاحلة  لیس للعیب فیها مساغ ،عیل یدیه

ا  و أحّب أصحا  أیب إیلّ  فإّنک أحّب الناس إیلّ  ؛رمحک اهلل ،فافهم الَمَثل حی 

ا اءو إّن ور ،و إّنک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الّزاخر ،و مّیت ا ن لملک 

ا یرقب عبور کل   ا غصوب  سفینة  صاحلة  ترد من بحر اهلدی لیأخذها  ظلوم 

 .فیغصب أهلها ،غصب ا

 3و2.«اخلَب ـا و رمحة اهلل علیَک مّیت ا. فرمحة اهلل علیَک حی  

 زید بن حسن

 مرگ او و تشییع عبداهلل بن حسن

 :318، صفحة 5، جمّلد سعد بنا ،الّطبقات الُکَبی
بشی بنت  مّ أُ ّمه أُ طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم؛ و  بن عّل بن أیبزید بن حسن »

                                                      
 .79( آیه 18. سوره کهف )1
 .354، ص 1، ج المکاسب .2
 .202ص  ،6جنگ . 3
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]بن عسیة بن عطّیة بن جدارة بن  سیةأُ مسعود و هو ُعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن  أیب
ّمه أُ و ـ  هلک ال بقّیة له ـا بن حسن حمّمد   د زیدُ لَ فوَ عوف بن احلارث بن اخلزرج[. 

بنت  ولد، و نفیسةَ  مّ أُ ّمه أُ و  ـ جعفر المنصور المدینة ألیب ویِلَ  ـبن زید  و حسنَ  ،ولد مّ أُ 
 ة بنت عبداهلل بنبّمها ُلباأُ و ـ  عندهیت فّ وُ تزّوجها الولید بن عبدالملک بن مروان فتُ  ـزید 

 العبّاس بن عبدالمّطلب بن هاشم.
رأیُت زید بن ”الموال قال:  أخَبنا حمّمد بن عمر قال: أخَبنا عبدالّرمحن بن أیب

بون من عجَ و رأیت النّاس ینظرون إلیه و یَ  ؛حسن یرکب فیأیت سوق الظَّْهر فیقف به
 “اهلل صّل اهلل علیه ]و آله[ و سلَّم. و یقولون: جّده رسول ،ُعْظم خلقه

 “زید عن جابر بن عبداهلل. و قد رویی ”قال حمّمد بن عمر: 
 ردفُت أیب یومَ ”عبیدة قال:  أخَبنا حمّمد بن عمر قال: أخَبین عبداهلل بن أیب

یل فُحمل إ ،أزهر عل أمیال من المدینة ء ابناو مات بَبْطح ،مات زید بن حسن
ُطلع بزید بن حسن یف قّبة عل بعی  ،فلاّم أوفینا عل رأس الثنّیة بنی المنارتنی .المدینة
ئه لیس عل ظهره اه برده قد حزم وسطَ سن یمیش أمامَ احلسن بن احلو عبداهلل بن  ،امّیت  
و عبداهلل یمیش  ل و أمسک بالرکاب! فواهلل ل ن رکبُت نزِ ا ،؛ فقال یل أیب: یا ُبنّی ء  یش
 !اَتبُّلنی عنده باّلة  أبد   ال

ا داره فام زال یمیش حتّی أدخل زید   ،فرکبت احلامر و نزل أیب فمیش
 1“«خرج به عل الّّسیر إیل البقیع.أُ َفُغسل ثّم  ،ُحدیلة ببنی

 صوحانبن  زید
 .[صوحانة بن صعصع]رجوع شود به 

                                                      
 .379، ص 24جنگ . 1



 11 ج/  انوار مطلع 108

 شهید آل محّمد ،الّسالم زید بن علی بن حسین علیهما

 ِحّمانی فرزند زید شهید در قرن سّومأشعار 

، دربارۀ ِحّمانی أفوه )ابوالحسین علّی بن 69تا  57[ از صفحه 3، جلد الغدیر]
محّمد بن جعفر بن محّمد بن محّمد بن زید الشهید بن علّی بن الحسین 

الّسالم( سخن رانده و او را از شعرای غدیر در قرن سّوم شمرده، و وفات او  علیهم
 گفته است. 301را در 

 ای است در کوفه. ِحّمان )بکسر مهمله و تشدید میم( محّله
  :گفته است که 64در صفحه و 
از او این ابیات را آورده  75صفحه  ،1جلد  ،محاسن و مساویبیهقی در »

 است:
 ءارت النسـَجـیُت اهلـوی و هَ َص عَ ”
 

 ء  فاصـــــبحت داءْ او کنـــــت دو 
 :(رسد به این ابیات تا می) 

ــــــا  ــــــامبلغن ــــــابناالسَّ  َء بأنس
 

ـــام و  ـــوال الس ـــامء جَلُ ل ـــا الّس  ءْ زن
ــــؤدد   ــــن س ــــبک م ــــاأفحس ن  نَّ

 
 

ـــبالبحُ   ـــن ال ـــء کَ س ـــبالَش  ءْ فنا ال
 بائنــــــاآل ءُ ایطیــــــب الثَّنــــــ 

 
 

ــــاء  ــــزین الثَّن ــــل  ی ــــر ع  و ذک
ــــکـــر النّــــإذا ذُ    ااُس کنّــــا ملوک 

 
ـــد    ـــانوا عبی ـــو ک ـــانوا إم  ءاا و ک

ـــــم  ـــــوم  و مل أهُجه  هجـــــایَن ق
 

 “یل أن أقــــــول اهلَجــــــاءْ  اهللُ أیب  
 ه:قولَ  ،هند بعط ،39صفحة  ،4جمّلد  ،المناقبشوب یف آشهر و ذکر له ابن 

ین و اإلسـبن مـن َبینُـ یا”   ه مـن الـدِّ
 

ــــنیُ   ــــَبینِ  الم َب ــــام و المن  المق
 جـدِّ  ْی تنی من مسـجدَ لک خی البنیّ  

 
 َک و الَمنشـــــأین و المســـــکننیِ  

ک    إسـامعیلو المساعی من َلُدن جدِّ
 

ــــی   ــــَت أُ حّت بَطتنیِ  درج ــــرَّ  یف ال
 ]یــوم نیطــت بــک الــتامئم ذات الــر 

 
ــنی[  ــل یف المنکب ــن جَبئی ــش م  “ی
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 و منها قوله:
ــــباب اجلِ  ــــیِّدا ش ــــتام َس ــــاأن  ن

 
ــــّروعتنیِ   ــــْوزیِن و ال ــــوم الَف  ِن َی

 بـنی ذا اخللـق القـرآن مـن یا عدیَل  
 

ــــد    ــــا واح ــــنیِ و ی ــــن الثَّقل  ا م
ـــرآن یف   ـــتام و الق ـــذْ أن  أ األرض ُم

 
ــــُل   ــــدینِ  َزل  مث ــــامِء و الفرق  الّس

ــــة اهلل یف األرْ  پ ــــن خالف  فهــــام م
 

 مســــتخلفنیِ  مقــــام   ض بحــــقِّ  
ـــادُق   ـــه الّص ـــن احلـــدیِث  قال  و َل

 
ــــه واردَ   ــــا دون حوض ــــنِ یفرتق  ی

 قوله: 79صفحة  ،نشوة السکرانو ذکر له یف  
ـرِ عَ ” ـباب و کنـُت غض   ایُت عن الشَّ
 

ــام یَ   ــورقک ــری عــن ال  القضــیُب  ع
ـباب بـدمع عینـیو نُ    حُت عـل الشَّ

 
ـــ  ـــع البک ـــام نف ـــُب اف  ء و ال النَّحی

ـــباَب   ـــت الشَّ ـــ أال لی ـــود یوم   ایع
 

ـــأُ   ـــل المَ خَبَ ف ـــام فع ـــیُب ه ب  1“«ش
دیوان بیات بتغیی یسی یف توجد هذه األ»: ةعلیقو قال األمینی یف التّ  

 «.23صفحة  ،ةالعتاهی أیب
علامء  حفاد  أکریمة و    و لسّیدنا المرتجم ذرّیة»: 68و قال األمینی یف صفحة 

لیه ینتهی إو  ؛ءاء و اخلطبادبمن الشعراء و األُ  لیعة فیهم من هو یف الطّ  ،عالمأأئّمة  
النّازلنی یف  ،العریقة یف العلم و الفضل و األدب “القزوینّیة”رسة الشهیة نسب األُ 

ول ک جّده أُ فمن  ؛المجد و ذروة الرّشفعالم نالوا سنام أمدن العراق، کام أّن له آباء 
هید. األعل زید    2«الشَّ
دربارۀ زید بن علّی بن  77تا صفحه  69از صفحه  ،3جلد  ،الغدیردر 

خباری را در فضیلت شأن او بیان أبحث کرده است و  ،آل محّمد شهید ،الحسین
                                                      

 .97، ص 3، ج الغدیر. 1
 .103، ص همان .2
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و  71صفحه ِء او ذکر کرده است؛ و در او اشعاری را از بزرگان در رث ،نموده است
ای که سروده است آورده  در قصیده ،این ابیات را از سدیف بن میمون 72صفحه 

 است:
ـــدَ ال تُ » ـــیلنَّ عب ـــار   ق  اشـــمس عث
 

 و اقطعـــوا کـــلَّ نخلـــة و غـــراس 
 رع احلسـنی و زیـدـروا مصــو اذک 

 
ــــیال    ــــراسِ و قت ــــب المه  1 بجان

 
 و صاحب بن عّباد در باره

 گفته است:و صاحب بن عّباد دربارۀ زید 
ــد ــاریق   اَب ــیب یف رأس تف ــن الشَّ  م

 
ـــق     و حـــان لِّلهـــو متحیـــق  و تطلی

 
 و صاحب بن عّباد در باره

ــو   ــال هل ــذا ف ــم  یَ  ه ــن ه ــم  وُقنیُع
 

ــُض   ــد و بع ــوم زی ــق   بی ــمِّ تعوی  اهل
 

 و شیخ میزا حمّمد عل او

زید  در مدح و رثاِء ،بیتی 25 ۀورُدبادی در قصیدأو شیخ میرزا محّمدعلی 
 لش این بیت است:گفته است مطالبی را که اّو

ـــــت عَ  ـــــاؤه إاّل أب  ة الکرامـــــلی
 

ـــم تُ   ـــس  مُ فل ـــه نف ـــَب ل  ةضـــامق
 
 

و  ،بیتی مطالبی سروده است 22 ۀنقی نقوی لکهنوی در قصید و سّید علی
 اّولش این است:

 أیب اهلل لــلرشاف مــن آل هاشــم
 

وارم   2«سوی أن یموتوا یف ظالل الصَّ
و سّید محمود آلوسی  ،126صفحه  ،2جلد  ،نةمنهاج الّستیمّیه در  و چون ابن 

و قصیمی در کتاب  ،52صفحه  ،السّنة و الّشیعةدر رسالۀ مطبوعۀ خود در کتاب 
اند که زید بن علی را رفض کرده و  هم کردهشیعه را مّت ،سالم و الوثنیةالصِّراع بین اإل

بلکه شیعه  ،عه از این لوث پاک استو دامان شی ؛اند شهادت بر کفر و فسق او داده
داند؛ لذا مرحوم  اهلل می سبیل مقام و مجاهد فی طور مطلق زید را شهید و عالی به

 کند: عنوان مؤاخذه با آنها چنین خطاب می به ،75صفحه ، 3جلد  ،الغدیرامینی در 
کان عندهم و عند قومهم یف جانب  نْ إا ِء عن أّن زید  هؤال ساِئل  أال ِمن مُ »

                                                      
 القتیل بجنبه: محزة بن عبدالمّطلب سالم اهلل علیهام. الِمهراس: ماء  بجبل ُأحد؛ و. 1
 .108، ص 3، ج الغدیر .2
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هد، فبأّی کتاب أم ب هم و قاتلوه و قتلوه و ه أسالفُ بَ ّیة سنّة حارَ أعظیم من العلم و الز 
 قوه و داروا برأسه یف البالد؟!صلبوه و أحرَ 

 و قاتله: یوسف بن عمر؟! 1لیس منهم و من قومهم أمی مناوئیه أ
 لیس منهم صاحب رشطته: العّباس بن سعد؟! و أ
لت؟! الرشیف: ابنلیس منهم قاطع رأسه  و أ  احلکم بن الصَّ
 لیس منهم مبرشِّ یوسف بن عمر بقتله: احلّجاج بن القاسم؟! و أ
 لیس منهم خراش بن حوشب اّلذی أخرج جسده من قَبه؟! و أ
 ئهم اآلِمر بإحراقه: ولید أو هشام بن عبدالملک؟!الیس من خلف و أ
 رأسه إیل هشام: زهرة بن سلیم؟! لیس منهم حامُل  و أ
سول زید إیل مدینة و قد بعث رأَس  ،ئهم هشام بن عبدالملکالیس من خلف و أ  ،الرَّ

؟!صب عند قَب النبّی یوم  فنُ   ا و لیلة 
 لیس هشام بن عبد الملک کتب إیل خالد القّسی یقسم علیه أن یقطع لسان و أ
ه و مدح بن عل  و ابنَ  و یده بقصیدة رثی هبا زیدَ ـ  أهل البیت شاعرَ  ـالکمیت 

 هاشم؟! یبن
کان یعقد حفالت  ،براهیم المخزومّی إخلیفتهم بالمدینة حمّمد بن  لیس عامُل  و أ
 هم؟!شیاعَ أا و ا و زید  و یلعنون هناک علی   ،رض اخلطباء فیهالیها و حُی إرج و خَی  ،ّیامأهبا سبعة 
 األعور؟! و هو القائل: لیس من شعراء قومهم احلکیمُ  و أ

 نخلـة  ا عـل ِجـذع صلبنا لکـم زیـد  
 

 ُب ا عــل اجِلــذع ُیصــلَ و مل نــر مهــدی   
ـــفاهة    ـــا َس ـــثامن علی  ـــُتم بع  و ِقس

 
ــُب   ــل  و أطَی ــن ع ــی  م ــثامُن خ  و ع

 یف قتل زید: هو القائَل  ؟!همبن احلّر بن احلکم شاعرُ  مةُ لَ لیس َس  و أ 
                                                      

 .«إذا عادیَته أو فعلَت مثَل فعله مماثلة   (:من باب قاَتَل )ناوأُتُه مناوأة  و نِواء  : »مصباح المنیر .1
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ــن قــریش ــاجح م ــا جح  و أهلکن
 

ــ  ــسِ ـفأمس ــرهم کحــدیث أم  ی ذک
ـــــا   ـــــدیام  أُ و کنّ ـــــُم ق  سَّ ُملکه

 
 سِّ أُ و مـــا ُملــــک  یقــــوم بغــــی  

ــــنّا مــــنهم نکــــال  ضــــمِ    ا و حزن 
 

 لکــــن ال حمالــــة مــــن تــــأسِّ  و 
 :و هو مصلوب  بالمدینة ،لیس منهم من یقول بحیال رأس زید و أ 

 أال یـــــــا نـــــــاقض المیثـــــــا
 

 ذی ســــــاکار باّلـــــــق أبِشــــــ 
ـــــانقَ   ـــــد و المیث ـــــت العه  ض

 
ــــــدم    ــــــدماکاق ِق ــــــان ُق  ا ک

ــــــیس   ــــــف إبل ــــــد أخل    َّ      اللق
 

ــــان مَ   ــــد ک ــــا کــــا؟!ذی ق  1«نّ
در زمان  ة،یَرَبُه به دست ابنالّسالم[  ]علیهماقتل زید بن علی بن الحسین  

 ِهشام بن عبدالملک

 :125[ صفحة 2جمّلد  ،مامة و السیاسةاإل]
فکان حمموَد  ؛ئةاو م ا صارت إلیه اخلالفة یف سنة ست  و ذکروا أّن ِهشام  »

و کان النّاس معه یف دعة و سکون و راحة، مل خیرج علیه خارج  .لنّقیبةا الّسیة، میمونَ 
 ما کان من قیام زید بن عّل بن احلسنی، یف بعض نواحی و مل یقم علیه قائم، إاّل 

هبیة فأمر  یت به ابنَ خذ زید، فأُ فأُ  ـ و کان عامل الکوفة ـ هبیة فبعث إلیه ابن ؛الکوفة
هبیة و  ابن ه، و أعظم فعَل م علیه قتلُ ظُ ا، عَ فلاّم بلغ ذلک ِهشام   .بقتله دون رأی ِهشام

 حتّی جعل یقول: ،ئه عل قتل قریّش دون مشورة  ااجرت
هبیة، و ما کان  یقتله ابن ،یف رشفه و فضله الّسالم[ ]علیه مثل زید بن علّ ”

ا ألهل هذا البیت ض  هبیة مبغِ  و ما یزال ابن !ء المبنیإّن هذا هلو البال ؛علیه من قیامه
 !“ا حتّی أموتو واهلل ال زلت هلم حمب   ؛من آل هاشم و آل عبدالمّطلب

                                                      
 .115ـ  110ص  ،15جنگ . 1
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 .ا حتّی ماتله شی    لِ هبیة عن الکوفة و أغرمه ألف ألف، و مل یَ  ل ابنَ ثم عزَ 
َ هشام عرشین سنة، وُ  و کانت أّیامُ  ئة و تویّف سنة سّت و اسنة سّت و م یلِّ

 1«و هو خلیفة. ّجة  َح  عرشةَ  إحدیئة، بعد أن حّج اعرشین و م

  ةیفُحَذ أبی مولٰی ،سالم

 آورده است که: 248و  247صفحه  ،2جلد  ،ةالغاب سدُأدر 
است که از اهل اصطخر  هُحذیفة: سالم بن عبید بن ربیع أبی مولیٰ ،سالم»

و ثبیته او را آزاد  ،بوده است ـ هحذیف زوجۀ ابو ـ انصارّیه ۀتبیو غالم َث ،فارس بوده
عمل ه کرد؛ فلهذا حذیفه که شوهر ثبیته بود او را به عنوان پسری گرفت و َتَبّنی ب

 تا اینکه اسالم حکِم ـ هبوحذیفایعنی پسرخواندۀ  هحذیف بوا و بنابراین مولیٰ ـآمد 
 .پسرخواندگی را باطل اعالم کرد

اب ر بن اخلطّ ان عمَ و ک ..شمس است. پسر عتبة بن ربیعة بن عبِد هحذیف بوا
قال  !“ما جلعتُها شوریی  ،لوکان سامل حی ا”عند موته:  ومی أی قال لاّم حتّ  ،علیه  ناءیکثر الثّ 

ا و حد  أُ ا و شهد سامل بدر   “یه اخلالفة.ّنه کان یصدر عن رأیه فیمن یولّ أمعناه ” :عمر بوأ
 2«تل یوم الیاممة.و قُ  ،و سّلم (و آله)اهلل صّل اهلل علیه  اخلندق و المشاهد کّلها مع رسول

 القاضی ةیعَرالُق ابن ، معروف بهبن عبدالّرحمن البغدادیمحّمد 

 گوید: َقَرعَ در ماّدۀ  425، صفحه 2جلد  ،سفینة البحاردر 
بن عبدالّرمحن البغدادی کان قاضی ا بِسنْدّیة  حمّمد ،بوبکرأالُقَریعة القاض،  ابن»

ا لطیَف الطّ  و ـ نبارأقریة بنی بغداد و  ـ ا َمّزاح   .«بعکان فصیح 
                                                      

 .452ص  ،20جنگ  .1
 .135ص  ،16جنگ . 2
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الّسالم المذکورة  شعار المعروفة یف مظلومّیة فاطمة علیهاو له األ»ن قال: أإیل 
 2!“«یا من یسائل دائب ا عن کّل مسألة سخیفة”: 1(54 ز ی)یف 

ا لقب جّده یعةو الُقرَ  ؛367تویّف سنة »: الّسفینةثّم قال یف   3انتهی. ـ .«مصّغر 
این اشعار متعّلق به ابوبکر  و ظاهرًا ،و بنابراین او را قریعی گویند :قواأنا أو 

در  91 صفحه ،1جلد  ،سفینة البحارچون قاضی باقالنی بنا به نقل  ؛باقالنی نیست
و باقالنی  ،بن عبدالّرحمن بوده و ُقَریعی اسمش محّمد 4.فوت کرده است 403سنۀ 

در  ،ابه دو اسِم قاضی محّمد ابوبکرو از تش ؛بن الّطیِّب بوده است اسمش محّمد
 اشتباه کرده و اشعار قریعی را به باقالنی نسبت داده است. تاریخ پنِد

 گوید: پند تاریخ 6از جلد  8در صفحه 
که بنا به تعریف خطیب بغدادی از بزرگان اهل  ـاشعاری از ابوبکر باقالنی »

 403سال ه و ب (379صفحه  ،5جلد  ،سّنت و مورد وثوق بوده است )تاریخ بغداد
و حاج  ،ربلی نقل کردهإالّدین  و این اشعار را بهاء ،نقل شده است ـ فوت کرده است

                                                      
 .54، ص 7، باب 10، ج بحار األنوارأی:  .1
 شعار هکذا:قول: متام األأنا أو  .2

 !یا من ُیسائل دائب ا عن کـلِّ ُمعَضـلة  َسـخیفة  
 

ــا  ــَفنَّ ُمَغطَّ   ــة !ال َتکِش ــفَت جیَف ــرّبام َکشَّ  فَل
 و َلُرّب مستور  َبدا کالّطبـل مـن حتـت الَقطیفـة 

 
ــاِض  لکنّ   ــواَب حل ــی إّن اجل ــةأُ ن ــه خیف  خفی

ــة  ألقــیی لــوال اعتــداُء    سیاســَتها اخلَلیفــة رعیَّ
 

ــد  ــد  او ســیوُف أع ــا أب ــةء  هبــا هاماتن  *ا َنقیف
 رُت مـن أرسار آل حمّمـد  ُجَمـال  َطریفـةَشـَلن 

 
ـــو  ـــک  و أب ـــیکم عـــاّم َرواه مال ـــة ُتْغن  حنیف

 صیَب یف یـوم السـقیفةأُ کم أنَّ احلسنَی و أَریتُ  
 

 ریفةـحال  حُلَِّدت بالّلیـل فاطمـُة الّشـ و ألّی  
 ُحجرهِتا الُمنیفة و لاِم َحَمْت َشیخیکم َعْن َوطِی  

 
ــیَفة ةوَّ أ  ــتها أس ــْت بُِغصَّ ــد  ماَت ــِت حمّم  **لبِن

ماغ و نحو ذلک.»: تاج العروس *   )محّقق( «النّقف: کّس اهلامة عن الدِّ
 القریعه روایت کرده است. از ابن 151ص  ،کشف الغّمةبن عیسی اربلی در  این اشعار را علی **

 .508، ص 8، ج مستدرک سفینة البحار. 3
 .548، ص همان. 4
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و آن اشعار این  ،خود آورده است حزاِناأل بیتشیخ عّباس قمی در آخر کتاب 
 !“«یا من یسائل دائب ا عن کّل ُمَعضلة  سخیفة  ”: است

 1.پند تاریخصاحب  روشِن معلوم شد اشتباِه :قواأنا أو 

 سعید بن ُجَبیر

گیری سعید  ارسال عبدالملک، خالد بن عبداهلل َقْسری را به مّکه برای دست

 یرَببن ُج

 :51 صفحة، 2 جمّلد ،یاسةمامة و السّ اإل
ا عل أهل مّکة، فبینام هو ة بن عبدالملک کان والی  لمقال: و ذکروا أّن مس»

ل فدَخ  ـ ا علیهاوالی   ـخیطب عل المنَب إذ أقبل خالد بن عبداهلل الَقّْسّی من الّشام 
الثة رجة الثّ یف الدّ  ، فلاّم ارتقیی المنَبَ  د خالدُ ه صعِ مسلمة خطبتَ  فلاّم قیضی  ،المسجد

 یه:ف ؛النّاس ا ففّضه، ثّم قرأه علی ا خمتوم  حتت مسلمة، أخرج طومار  
من عبدالملک بن مروان أمیالمؤمننی، إیل أهل  .حیممحن الرّ اهلل الرّ  بسم ”
فاسمعوا له و أطیعوا، و  ؛یت علیکم خالد بن عبداهلل الَقّْسیفإیّن ولّ  ،أّما بعد .مّکة
 َویی آ، فإّنام هو القتل ال غی، و قد برئت الذّمة من رجل َیعَلنَّ امرؤ  عل نفسه سبیال   ال

 “و الّسالم. .ُجَبی سعیَد بن
أجده یف دار  ذی نحلف به و نحّج إلیه، الو الّ ”ثّم التفت إلیهم خالد و قال: 

لُت  حُت  قتلته و هدمت داره و دار کّل من جاوره، و استبَ أحد  إاّل  حرمته، و قد أجَّ
 .ق بالّشامو حلِ  ،نزل و دعا مسلمة برواحله  ثمّ  .“لکم فیه ثالثة أّیام

                                                      
 .199، ص 6جنگ . 1
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ی سعید و  اًلدستگیر مغلو او  سف به عراق ،ارسال   نزد حّجاج بن یو

ا إّن سعید بن جبی بواد  من أودیة مّکة، خمتفی  ”رجل  إیل خالد فقال له:  فأیتی 
إّنام ”سول قال: فأتاه الّرسول، فلاّم نظر إلیه الرّ  ؛فأرسل خالد یف طلبه .“بمکان کذا

ق بأّی بلد ش ت، و حلِ أَ ف !لکألذهب بک إلیه، و أعوذ باهلل من ذ رت بأخذک، و أتیُت مِ أُ 
إهّنم ”قال:  “نعم.”قال:  “هنا أهل و ولد؟لک هی  أ”قال له سعید بن جبی:  “ک!أنا مع
هم إیل لُ کِ أفإیّن ”قال الّرسول:  “ذی کان ینالنی.الّ  ذون و یناهلم من المکروه مثُل یؤَخ 
 .و بعث به إیل احلّجاجا فشّده وثاق   ،به إیل خالد فأیتی  “یکون هذا. ال”فقال سعید:  “اهلل.

أشعر قبلک، فام  و کإّن احلّجاج قد أنذر ب”فقال له رجل من أهل الّشام: 
 “من کل عمل یتقّرب به إیل اهلل. عرض له، فلو جعلته فیام بینک و بنی اهلل لکان أزکیی 

واهلل لو علمت أّن عبدالملک ”استند إلیها:  قد ،فقال خالد، و قد کان ظهره إیل الکعبة
 !“ا لنقضته یف مرضاتها حجر  ر  حج بنقض هذا البیت رض عنّی إاّل ی ال

نزد حّجاج و س ا به  ن سعید بن جبیر ر اوؤاآورد ز  ا  الت عدیده 

قال: ابن من؟ قال:  .م سعید  عل احلّجاج، قال له: ما اسمک؟ قال: سعیدفلاّم قدِ 
و اسم أیب. قال اسمی ّمی أعلم بِ أُ قال سعید:  !ابن جبی. قال: بل أنت شقّی بن کسی

وردّنک ألُ  :ّمک. قال سعید: الغیب یعلمه غیک. قال احلّجاجأُ  و شقیْت  احلّجاج: شقیَت 
ا ّمی اسمی. فقال احلّجاج: ألبدلنک بالّدنیا نار  أُ ا قال سعید: أصابت إذ   !حیاض الموت

 !اذتک إهل  الخّت  ،َتَلّظی. قال سعید: و لو أیّن أعلم أّن ذلک بیدک
فام قولک یف حمّمد؟ قال سعید: نبی  الّرمحة و رسول رّب العالمنی قال احلّجاج: 

: اإیل النّاس کاّفة بالموعظة احلسنة. فقال احلّجاج: فام قولک یف اخللف ء؟ قال سعید 
  ج: أشتُِمهم أم أمَدُحهم؟الست علیهم بوکیل، کّل امرئ بام کسب رهنی. قال احلجّ 

نفیس. و قال احلّجاج: أهّیم أعجب  ستحفظُت أمرَ إّنام ا ؛أقول ما ال أعلم قال سعید: ال
،  إلیک؟ قال: حاالهتم یفضل بعضهم علی  بعض. قال احلّجاج: ِصف یل قوَلک یف عل 

لو دخلُت اجلنّة فرأیت أهَلها علمت، و لو رأیُت  :یف اجلنّة هو أم یف النّار؟ قال سعید أ
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 ب؟فام سؤالک عن غیب قد حفظ باحلجا ؛ار علمتَمن یف النّ 
ن أن قال احلّجاج: فأّی رجل  أنا یوم القیامة؟ فقال سعید: أنا أهون عل اهلل مِ 

أن أکذبک.  أردْ  یَت أن تصدقنی؟ قال سعید: بل ملنی عل الغیب. قال احلّجاج: أبَ َیطَّلعَ 
ا َتضَحْک قّط؟ قال: مل أر شی    لک مل أخَبین ما !عنک هذا کّله فقال احلّجاج: فدعْ 

، و کیف ،ُیضحکنی ء، او الّطنی تأکله النّار، و منقلبه إیل اجلز  یضحک خملوق  من طنی 
قال احلّجاج: فأنا أضَحک. فقال سعید: کذلک  !بتالءو الیوم یصبح و یمیس یف اإل

 .أعلمه ال :ا من اللَّهو؟ قالا. قال احلّجاج: هل رأیت شی   خلقنا اهلل أطوار  
 بکیی  ،ِضب بالعود و نفخ یف النّای فلاّم  :(قال)فدعا احلّجاج بالعود و النّای 

. قال احلّجاج: ما یبکیک؟ قال: یا حّجاج شبعت و  واهلل ال ؛ا عظیام  ذکرتنی أمر   ،سعید 
رأیت هذا  کنَت  ا لاّم رأیت. قال احلّجاج: و مازلت َحزین   اکتسیت و ال رویت و ال ال

یوَم النّفخ  نیالنّفخة، فذکرتْ أّما هذه  !الّلهو؟ فقال سعید: بل هذا واهلل احلزن یا حّجاج
و أّما هذا  ؛إیل احلسابستحرش معک  س  فْ ن نَ فمِ  1،رصانو أّما هذا المُ  ؛یف الّصور
 فنبت بحّق و قطع لغی حّق. ،العود

ز عهده بر از جواب  ا ن حّجاج  مد بن جبیر نیا ی سعید  او ؛ها قتل   و دستور 

: قد فرغ من تسبّ  مویت. قال احلّجاج: یف  بفقال احلّجاج: أنا قاتلک. قال سعید 
اهلل  یقدم أحد  عل رّبه حتّی یعرف منزلته منه، و أنا أحّب إیل اهلل منک؟ قال سعید: ال

بالغیب أعلم. قال احلّجاج: کیف ال أقدم عل ریّب یف مقامی هذا، و أنا مع إمام اجلامعة 
: ما أنا بخارج عن اجلامع ة، و ال أنا براض و أنت مع إمام الفرقة و الفتنة؟ قال سعید 

ما نجمع  له. قال احلّجاج: کیف تریی  ء الرّب نافذ  ال َمردَّ الکن قض و ؛عن الفتنة
: مل أَ   .رَ ألمیالمؤمننی؟ قال سعید 

                                                      
 . )محّقق(ُذ من مصارین )أمعاء( احلیوانتَّخو هی تُ  ،أوتاد العودالمرصان: . 1
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فدعا احلّجاج بالّذهب و الفّضة و الکسوة و اجلوهر، فوضع بنی یدیه، قال 
: هذا حسن إن قمَت  تشرتی له بام  أن اج: و ما رشطه؟ قال:برشطه. قال احلجّ  سعید 

 فإّن کّل مرضعة تذهل عاّم أرضعت، و جتمع األمن من الفزع األکَب یوم القیامة، و إاّل 
ا؟ مجعنا َطیِّب    ما طاب منه. قال احلّجاج: فرتیی کّل ذی محل محله، و ال ینفعه إاّل  یضع

 :قال  ا منه؟حتّب أّن لک شی    و أنت أعلم بطیبه. قال احلّجاج: أ ،هقال: برأیک مجعتَ 
: الَویل لمن زُ  !یلکأحّب ما ال حیّب اهلل. قال احلّجاج: وَ  ال  ،ح عن اجلنّةحزِ قال سعید 
أن ال إله  ـ یا حّجاج ـقال: إیّن أشهدک  !قال احلّجاج: اذهبوا به فاقتلوه! ارنّ دخل الفأُ 

حتّی  ،اجأستَحِفُظَکُهنَّ یا حجّ  ؛ا عبده و رسولهو أّن حمّمد   ،إاّل اهلل وحده ال رشیک له
 أْلَقاک.

قر نماز و  از  عد  مجیداقتل سعید بن جبیر ب ن  قرآ آیاتی از   ئت 

قال: عجبُت من  !ک یا سعیُد؟کقال احلّجاج: ما ُیضحِ  ؛َضِحک ،فلاّم أدبر
و  ،! قال احلّجاج: إّنام أقتل من َشّق عصا اجلامعةکُجرأتک عل اهلل، و حلم اهلل علی

: حّتی  !ِضبوا عنقهاِ  .اهلل عنها تی هنیی إیل الفرقة الّ  ماَل   .صّل رکعتنیأُ قال سعید 
  ﴿فاستقبل القبلة و هو یقول:         

           ﴾.1  قال احلّجاج: ارصفوه عن القبلة إیل قبلة
فقال  ،فرصف عن القبلة !فإّنه من ِحزهبم  ؛ا بینهماختلفوا بغی  ذین تفّرقوا و النّصاری الّ 
﴿ سعید:          ﴾  َّو  ؛ئراائر. قال احلّجاج: مل نوّکل بالّسَّ الکایف بالّس

ال ترتک له ظلمی، و اطلبه بدمی، و اجعلنی  همّ إّنام وّکلنا بالّظواهر. قال سعید: اللَ 
 !د  مّ آخر قتیل  ُیقَتل من ُأّمة حم
 !قال احلّجاج: هاتوا َمن بقی من اخلوارج ثمّ  ؛فرضبت عنقه

                                                      
 .79( آیه 6سوره انعام ). 1
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َء َمن هو یف ار برضب أعناقهم و قال: ما أخاف إاّل دعفأمَ  ،فقّرب إلیه مجاعة
مفأّما أمثال هوال ؛ِذّمة اجلامعة من المظلومنی ظالمون حنی َخَرُجوا عن مجهور  ء فإهنَّ

 ِئد سبیل المتوّسمنی.االمسلمنی و ق
 و قال قائل: إّن احلّجاج مل یفرغ من قتله حتّی خولط یف عقله، و جعل َیصیح:

 .یعنی القیود اّلتی کانت یف ِرْجل سعید بن ُجبَی !“قیودنا قیودنا”
هذا یمکن القول فیه و یقول: متی کان احلّجاج یسأل عن القیود أو یعبأ هبا؟ و  

 1«ء یف الفتح و اإلغالق.األهل األهو

 ب عبدیُسفیان بن ُمصَع

 کید داشتندأو حضرت صادق به او ت ]بوده[ اهل البیت یعاظم شعراااز  وی

 :192[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
کان  ،بن ُمصَعب العبدی، الّشاعر المشهور الکویف 2ُسفیان :و منهم: العبدی»

بإسناده عن  الّرجالأبوعمرو الَکیّش یف کتاب  رویی  ؛البیت ء أهلامن ُخلَّص شعر
 سامعة، قال:

 فإّنه عیل   ؛َعل موا أوالدکم ِشعر العبدّی ”الّسالم:  قال أبوعبداهلل الّصادق علیه

 “دین اهلل.
قال: المنشد، عامرة  عن ابن ،اتکامل الّزیارقولویه یف کتابه  یخ ابنو أسند الّش 

ه نشدتُ أف”قال:  !“نشدن للعبدّی یف احلسنی بن عیلّ أ ،باعامرةأیا ” :بوعبداهللأقال یل ”
                                                      

 .434ص  ،20جنگ . 1
با ضّم و کسر و فتِح اّول، هر سه درست است و نام جمعی بسیار از صحابه و محّدثان  سفیان. 2

 باشد. )محّقق( می
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ء من احّتی سمعت البک ،ه و یبکینشدُ أُ  لُت فواهلل ما زِ ”قال:  !“ثّم أنشدته فبکیی  ،فبکیی 
 احلدیث. ـ !“الّدار

سناده عن بإ ،الکایفأبوجعفر حمّمد بن یعقوب الکلینی یف  ،اإلسالم ثقة و رویی 
 قال: ،العبدی، ُسفیان بن ُمصعب الّشاعر

ما  فتسمعْ  ،جتْئ  فروةَ  مّ قولوا ل”فقال:  ،الّسالم عبداهلل علیه دخلت عل أیب

 !“ع بجّدهانِ ُص 
 !“نادْ نِش أف”الّسالم:  دت خلف الّسرت؛ ثّم قال علیهفقعَ  ،تءقال: فجا
 “جودی بدمعک المسکوب فروةُ ”: قال: فقلُت 

 “البا !”الّسالم:  فقال أبوعبداهلل علیه ،ءاِصْحن النسقال: فصاحت و 
 .فاجتمع أهل المدینة عل الباب

 .ءافِصْحن النّس !“علیه یِشَ لنا غُ  صبی  ” :عث إلیهم أبوعبداهللقال: فبَ 
 1«احلدیث. ـ

 سلمان فارسی

 ئنامیرالمؤمنین با طّی األرض به مداآمدن 

 [:14صفحة  ،5جمّلد  ،الغدیر]
ا إیل زیارة قَب سلامن الفارس ج یوم  اخللیفة المستنرص العّباس خرَ ی أّن وِ رُ »

إّن ”ریق: األقساس؛ فقال له اخللیفة یف الطّ  و معه السیّد المذکور ابن ،سالم اهلل علیه
الّسالم من  طالب علیه بن أیب علّ  ءِ یرویه غالة الّشیعة من جمی من األکاذیب ما

 !“ه یف لیلته إیل المدینةو مراجعتِ  ،ّیاهإه و تغسیلِ  ، سلامنُ ویفِّ المدینة إیل المدائن لاّم تُ 
                                                      

 .304ص  ،24جنگ . 1
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 بقوله: ،األقساس بالبدهیة فأجابه ابنُ 
ــوّم  ــار ال ــة إذ ص ــرَت لیل  إیل أنک

 
 أرض المـــدائن لـــاّم أن هلـــا طلبـــا 

ــلامن    ــر س ــل الّطه ــاد إیلو غسَّ  ا و ع
 

 مـا وجبـا صـباُح و اإل عراص یثرَب  
 و مـا “ذلک من قول الغالة”و قلَت:  

 
ــذبا؟  ــوردوا ک ــالة إذا مل ی ــب الغ  ذن

 إ  قبــل رّد الّطــرف مــن ســب صــُف آف 
 

ــاجُ ق احلُ خیــرَ  بعــرش بلقــیس وایفی    ب
ــت یف آصــَف   ــُل  فأن ــه  مل تغ ــل ،فی  ب

 
 إّن ذا عجبـــا ،یف حیـــدر  أنـــا غـــال   

 فـذا ،المرسـلنیَ  کان أمحـد خـیَ  إن 
 

 احلـدیث َهبـا الوصـّینی أو کـل   خیُ  
و چنین  ،عاّلمه سماوی در طلیعه به اقساسی نسبت داده استاین ابیات را  

 عن أّن میالد المستنرص کان ذاهال   ؛پنداشته است که او همراه با مستنصر بوده است
 ربعة عرش سنة.أبعد وفاة السّید ب

این اشعار  233صفحه  ،21جلد  ،اعیان الّشیعةو عاّلمه سّید محسن امین در 
با آنکه زمان حسن بن حمزه که  ؛ه استدنسبت دا قساسیا ۀرا به حسن بن حمز

 از سّید محّمد مقّدم بوده است. ،عموی سّید محّمد است
این ابیات را با مختصر  449صفحه  ،1جلد  ،مناقبآشوب در  شهر و ابن
بیات آشوب هذه األ شهر فروایة ابن بوالفضل تمیمی نسبت داده است؛ااختالفی به 
 یفِّ وُ آشوب تُ  شهر إذ ابن ،قساساألالّدین[  ]قطبد حمّمد سیّ کوهنا من نظم ال تثبت عدمَ 
بسبع و مخسنی ]القطب[ و قبل وفاة السّید  ،قبل والدة المستنرص بَسنة   588سنة 
 سنة.

ّولنی؛ و األ سالف آل األقساسأو لغیه من أالفضل الّتمیمی  و لعّلها ألیب
 2و1«للمستنرص.الّدین[  ]قطبنشدها السیّد حمّمد أ

                                                      
 است. )محّقق( الغدیر. الزم به ذکر است که عبارات فارسی ترجمۀ متن 1
 .2ص  ،16جنگ . 2
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و َحوُله  ،الفاریّس و َ َزعه عند الموت من أساور َحوَله أحواا سلامنَ 

 ةٌ طَهرو مِ  ةٌ نفْ وَ   ةٌ إّ ان

 :334صفحة ، 2، جمّلد مستدرک الوسائل
وّقاص  : روی أّن سعد بن أیبروضة الواعظنیّمد بن أمحد بن عّل الفتال یف حم»

ما ُیبکیک یا ”فقال له سعد:  ،سلامن فبکیی  ،امن الفارس یعودهسلدخل عل 
د علیه ترِ  ؛اهلل صّل اهلل علیه و آله و هو عنک راض   أباعبداهلل؟! تویّف رسول

و  ؛ا عل الّدنیاحرص   و ال ،ا من الموتأبکی جزع   أّما أنا ال”فقال سلامن:  !“احلوَض 
 !کزاد الّراکب لِیُکْن ُبلغُة أحدکماهلل صّل اهلل علیه و آله َعهد إلینا فقال:  لکن رسول

 1.طَهرة  و إّنام َحوُله إّجانة  و َجفنة  و مِ  .“و حویل هذه األساور
اهلل صّل اهلل علیه و آله عهد  و لکن رسول” :و فیه ،تنبیه اخلاطرو رواه وّرام یف 

نکون  فأخیش أن !ن بالغ أحدکم من الّدنیا کزاد راکبیکُ لِ ا، فقال: إلینا عهد  
 3و2«الخ ـ .“ألساور َحْویلو هذه ا ،جاوزنا أمره قد

 سیرمقامات سلمان فا

 :115صفحة  [ةأبوهریر ةشیخ المضی]
لو ”: اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم فیه[ سلامن الفارس اّلذی قال رسول»]

اهلل  رسول کان لسلامن جملس  من”ئشة: او قالت ع !“لناله سلامن ،ین عند الثُّریاکان الدّ 
                                                      

 «ُأ به.ذی یتوّض الِمطهرة: اإلناُء الّ »: العربلسان .« یاباإلّجانة: إناء  یغسل فیه الثّ : »مصباح المنیر. 1
 )محّقق(

 .53، ص 12، ج مستدرک الوسائل. 2
 .182، ص 24جنگ . 3
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ویت العلم الّوا و أُ ”و قال عّل:  .“اهلل حّتی کاد یغلبنا عل رسول ،ینفرد به یف الّلیل

و أخرج  ،احدیث   60بقی  مسندله یف  .“فینزَ  ا الو کان بحر   ،ن ما عندهیدرَ  ال اآلخر،
 2و1«هجری. 36و قیل سنة  ،35تویّف سنة  .3و مسلم  ،أحادیث 4له البخاری 

 مقام سلمان فارسی و روایات در حّق او

 :405[ صفحة یس الّشیعة لعلوم اإلسالمتأس]
عل تشیّعه أبوحاتم الّرازی یف  ذی نصَّ لّ منهم: أبوعبداهلل سلامن الفارّس ا»
ّن سلامن الفاریس أفضل إ”فام تقّدم نقله عنه؛ و قال أبوعبداهلل الّصادق:  ،الّزینةکتاب 

 .“ذی ذکره اهلل سبحانه یف القرآنمن لقامن احلکیم الّ 
 .“اا متقّشف   زاهد  ا عالام   خبی  ا فاضال  و کان خی  ” :ستیعاباإلالَّب یف  عبد و قال ابن

سلامن الفاریس مثل قال:  ،عن عّل رض اهلل عنه” :عمرو زادان و أسند من طریق أیب

 .البیت ف، و هو منّا أهلنزَ یُ  لقامن احلکیم، َعلِم العلَم الّوا و اآلخر، بحٌر ال

 .“الّسالم ا عن عّل علیهرتی أیض  البخ و رواه من طریق أیب
 .“ و حکمة  علام   یِشَ األحبار: سلامن ُح  و قال کعب”قال: 
لو کان أّنه قال:  ،عن النّبی صّل اهلل علیه و آله و سّلم من وجوه   َی و روِ ”قال: 

 .“لناله سلامن ،الّدین عند الثرّیا
تویّف سلامن یف  .رض اهلل عنه ؛مّجة   ئُل او له أخبار حسان و فض”إیل أن قال: 
یّف سنة سّت و وُ و قیل: تُ  ،سنة مخس و ثالثنی ـ رض اهلل عنه ـآخر خالفة عثامن 
اهلل  و ،و األّول أکثر ـ؛ عمر رض اهلل عنه ـو قیل: تویّف یف آخر خالفة  ،ثالثنی یف أّوهلا

                                                      
 .213و  131، ص شیخ المضیرة. 1
 .474ص  ،20جنگ . 2
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 1.االستیعابانتهی ما عن  .“أعلم
الّسالم، ساّمه  ا یف أحوال سلامن علیها کبی  کتاب   و قد أفرد منّا العاّلمة النورّی 

مه و کَ ا یف حِ و عقد فیه باب   ،و قد أّدی فیه حقَّ سلامن ؛نفس الّرمحن یف أحوال سلامن
 2«یران.إو قد طبع ب ،مواعظه و کلامته النّاصعة

 ]طول عمر سلمان فارسی[

 در پاورقی گوید: 93صفحه  ،1جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
 در احواالت سلمان گوید: 332، صفحه 2جلد  ،اسد الغابةاثیر در  ابن»

 .ة و مخسنی سنةائم لامن ثالثهل العلم: عاش َس أقال ” قال العّباس بن یزید:
 .“مأتان و مخسون فال یشّکون فیه ّماأف

 أدرک عییس بن مریم و قرأّنه أرین، یقال: مَّ عَ کان سلامن من المُ ”بونعیم: أقال 
 “الکتابنی.

 گوید: 215صفحه  ،1جلد  ،الحلبیه ةسیری در بحل
 4و3“«سلامن عاش مأتنی و مخسنی سنة. نَّ أعل  االمجاع و نقل بعضهم”

 او ۀدربار هسلیمان بن جعفر و روایت وارد

مطالب زیر نوشتۀ جناب محترم حجة االسالم آقای سّید مهدی رجائی 
 است: ـ دامت برکاته ـ

                                                      
 .192و  191، ص اإلستیعاب. 1
 .350ص  ،24جنگ . 2
 ، پاورقی.150الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 3
 .27، ص 9جنگ . 4
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 تعایلی  بسمه»
براهیم بن حمّمد بن عّل بن عبداهلل بن إسلیامن بن جعفر بن ”قال النّجایش: 
عبداهلل  یبأأبوه عن  عن الّرضا، و رویی  اجلعفری، رویی  حمّمد الطالبّی  جعفر الطّیار، أبو

 .“ و کانا ثقتنی... ،الّسالم  احلسن علیهام و أیب
...”: الفهرستو قال الّشیخ یف   .“ سلیامن بن جعفر اجلعفری ثقة 

 یف قائال   ،الّسالم  ضا علیهامصحاب الکاظم و الرّ أیف  ،رجالهالشیخ یف  و عّده
.”کال الموضعنی:   “سلیامن بن جعفر اجلعفری ثقة 

احلسن بن عل، عن سلیامن ” یف ترمجة سلیامن بن جعفر اجلعفری: و قال الکیّش 
 بن جعفر اجلعفری، قال:

اهلل  یا سلیامن! وّلدن رسواالّسالم لسلیامن بن جعفر:  الّصالح علیه قال العبد

 قال: نعم! صیّل اهلل علیه و آله؟!
 قال: نعم! الّسالم مّرتنی؟! وّلدن عیلٌّ علیهقال: 
 قال: نعم! رمحه اهلل تعایل؟! ،و أنت ابن  عفرقال: 
 “ما انتفعت سذا!  و لوال اّلذی أنت علیه،”قال: 

و یقال  ؛الّسالم  علیهأقول: جّدهم عّل بن عبداهلل، ابن زینب الکَبی بنت علّ 
 اهلل علیها. سالم ،ّمه زینَب أُ نسبة  إیل  ،له یف کتب الّرجال بعّل الزینبّی 

ا ألحد کان صهر   ،و رأیت یف بعض کتب األنساب: أّن أحد أجداد سلیامن هذا
الّسالم  یل عل  علیهإتصّح نسبته  و ذرارهیم. فحین ذ  أالّسالم  األئّمة المعصومنی علیهم

  .اهلل صّل اهلل علیه و آله یل رسولإ نی، ومّرت
 1«الرجائی مهدّی 

                                                      
 .232ص  ،18جنگ . 1
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 سلیمان بن ُصَرد ُخزاعی

 :62صفحة [ المراجعات]
د اخلزاعّی الکویف .36»  مه و صاحُب اکبی شیعة العراق یف أیّ  :سلیامن بن رُصَ

و هو أمی  ،الّسالم و قد اجتمعوا یف منزله حنی کاتبوا احلسنی علیه ،رأهیم و مشورهتم
و کانوا أربعة آالف  ؛الّسالم ابنی من الّشیعة الثّائرین یف الّطلب بدم احلسنی علیهالتوّ 

ثّم ساروا إیل عبیداهلل بن زیاد  ،الثّاین سنة مخس و ستنّی مستهّل ربیع ،لةیعسکروا بالنّخ
 و استشهد یوم ذ   .ا حتّی تفانوا شدید  تاال  تقافاقتتلوا  ،فالتقوا بجنوده یف أرض اجلزیرة

له و هو رماه یزید بن احلصنی بن نمی بسهم فقتَ  ،یف موضع یقال له عنی الوردة سلیامنُ 
 . ... و محل رأسه و رأس الُمَسیّب بن نجبة إیل مروان بن احلکم ،ابن ثالث و تسعنی سنة

ترمجوه و أثنوا علیه  ،و کّل من کتب یف أحوال الّسلف و أخبار الامضنی
و هو  ،و قدر  و کلمة  یف قومه و کان له سن  عالیة و رشف   .لّدین و العبادةبالفضل و ا

و کان سلیامن  ،أمیالمؤمننی ءِ اا مبارزة  بصّفنی ذلک الّطاغیة من أعدذی قتل حوشب  الّ 
 1«ء أهل البیت.امن المستبرصین بضالل أعد

 صوحانبن  سیحان

 .[صوحان بن ةصعصع]رجوع شود به 

 شیعۀ بزرگوار ،خعّی کوفیشریک بن عبداهلل ن

 :65صفحة [ المراجعات]
مام عّده اإل :الکویّف القاض أنس النّخعّی بن رشیک بن عبداهلل بن سنان  .40»

                                                      
 .45ص  ،20جنگ . 1
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و أقسم  .إرسال المسلامت ،المعارفو أرسل ذلک یف کتابه  ،یف رجال الّشیعة ةقتیب ابن
و  .شیعی  ا لَ باهلل إّن رشیک   ـ المیزانکام یف أواخر ترمجة رشیک من  ـعبداهلل بن إدریس 

عل  خی ” :ا یقولّنه سمع رشیک  أ ـ اأیض   المیزانکام یف  ـروی أبوداود الّرهاوی 
اهلل صّل اهلل علیه  قلت: إّنام أراد أّنه خی البرش بعد رسول “فقد کفر. فمن أیبی  ؛البرش

 ـ اأیض   المیزان یف کام ـفه اجلوزجاین و لذا وَص  ؛کام هو مذهب الّشیعة ،و آله و سّلم
 .البیت  عن اجلوزجاین إیل مذهب أهلو ال ریب بکونه مائال   .بأّنه مائل  

 المیزانکام یف  ـحیث حّدث  ،عل أمیالمؤمننی النّص  ن رویی و رشیک ممّ 
کّل نبیٍّ ویصٌّ و ل” :اعن أبیه مرفوع   ،بریدة عن ابن ،ربیعة األیادی عن أیب ـ اأیض  

ئل أمیالمؤمننی و اا إیل نرش فضو کان مندفع   !“ی و وارثیوصیّ  او إّن علی   ؛وارٌث 
 .الّسالم أمّیة بذکر مناقبه علیه إرغام بنی
وفیات کام یف ترمجة رشیک من  ـ اصالغوّ  دّرةی احلریری یف کتابه حکَ 

فذکر رشیک یف بعض األّیام  ،مّیةأ کان لرشیک جلیس  من بنی” :أّنه ـ خّلکان ابن
 !ل عل  ُج عم الرّ نِ  :مویفقال ذلک األُ  ؛طالب یبئل عّل بن أافض

 “زاد عل ذلک؟!و ال یُ  ،لعل  یقال نِعم الّرجل أ :فأغضبه ذلک و قال
عن عّل بن  ـ المیزانکام یف أواخر ترمجة رشیک من  ـشیبة  و أخرج ابن أیب

فقال له: إّن النّاس  ،ء عتاب و رجل آخر إیل رشیکاج”عن عّل بن قادم، قال:  ،حکیم
 !یقولون: إّنک شاک  

َیَدیَّ  بُت فخَض  ،أیّن کنت مع عل   لَوِددُت  ؟اکیف أکون شاک   !یا أمحق :فقال
 .“ئهمابسیفی من دم

و قد روی عن أولیائهم  ،علم أّنه کان یوایل أهل البیت ،رشیک  و من تتبّع سیة
 .ا مج  علام  
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آالف  عرشةُ  کان عند أیب” ـ: المیزانه من کام یف أحوال ـقال ابنه عبدالّرمحن 
 “ئب.او عرشة آالف غر ،عن جابر اجلُعفی مسألة  

رشیک أعلم بحدیث ” ـ: اأیض   المیزانکام یف  ـو قال عبداهلل بن المبارک 
 .“نی من سفیانالکوفیّ 

هل ”قال له عبدالّسالم بن حرب:  ؛القول فیهمَء َسِّ  ،ء عل  اا ألعدو کان عدو  
لیس یل بأخ  ”قال:  ،“هو مالک بن مغول.”قال:  ،“من هو؟”قال:  ،“أخ  تعوده؟لک یف 

 1.“عل  و َعاّمر من أزری علی 
ه احلقَّ و ن سفِ لیس بحلیم مَ ”صف باحللم؛ فقال رشیک: فوُ  و ُذکر عنده معاویةُ 

 .“طالب بن أیب قاتل علَّ 
إذا ”ا: مرفوع   ،عن عبداهلل بن مسعود ،عن ذر   ،عن عاصم ذی رویی و هو الّ 

 !“لوهفاقتُ  ،رأیتم معاویة عل منَبی
 ،بینه و بنی مصعب بن عبداهلل الّزبیی کالم  بحرضة المهدّی العباّس  و جریی 
أنت تنتقص أبابکر و ”: ـ خّلکان وفیات ابنکام یف ترمجة رشیک من  ـفقال له مصعب 

 الخ. ـ .“ُعمرَ 
ل قِ و نُ  .“األئّمة أحدِ  ،لّصادقباحلافظ ا” :فه الّذهبیذلک فقد وَص  قلت: و مع

قد کان رشیک من أوعیة ”و قال یف آخر ترمجته:  ؛معنی القول بأّنه صدوق  ثقة   عن ابن
 .“آالف حدیث محل عنه إسحاق األزرق تسعةَ  ،العلم

فقال قوم:  ؟ّمةن رجل األُ : مَ وافقال ،کنّا بالّرملة”توبة احللبی قال:  ل عن أیبقِ و نُ 
 !ّمة رشیکو قال قوم: مالک. فسألنا عییس بن یونس فقال: رجل األُ  ؛هلیعة ابن

                                                      
 )محّقق( .و عاتبهام عاهبام :أی. 1
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 “ا.حی   و کان یوم ذ  
نن األربعة قلت: احتّج برشیک مسلم  و أرباُب  و دونک حدیثه عندهم  ، الس 

و عبدالملک  ،ءاو یعل بن عط ،و هشام بن عروة ،و عاّمر الّدهنی ،عن زیاد بن عالقة
و ، شیبة عنه عندهم ابن أیب رویی ؛ و عبداهلل بن شَبمة ،و عامرة بن القعقاع ،بن عمی

و عّل بن  ،و حمّمد بن الّصباح ،و الفضل بن موس ،و یونس بن حمّمد ،عّل بن حکیم
و مات بالکوفة یوم الّسبت  ،سنة مخس و تسعنی ،لد بخراسان أو ببخاریی وُ  .حجر
 1«ئة.او سبعنی و م ـ و ثامن  أ ـ سبع   سنةَ  ،القعدة ذی لِّ هَ مستَ 

 صاحب بن عّباد

 ]رجوع شود به اسماعیل بن عّباد.[

 صوحان بن ةعصعَص

 :68صفحة [ المراجعات]
ُقتیبة  ذکره اإلمام ابن :صعصعة بن صوحان بن حجر بن احلارث العبدی .42»
سعد  و أورده ابن ؛لک المشاهی من رجال الّشیعةیف ِس  ،المعارفمن  206فحة یف ص
ط بالکوفة و طَ کان من أصحاب اخلِ ” :فقال ،طبقاتهمن  6من اجلزء  154فحة صیف 

و کان من أصحاب عّل و شهد معه اجلمل هو و أخواه زید و سیحان  ،اکان خطیب  
و کانت الّرایة یوم اجلمل یف  ،صعصعة اخلطیب قبَل  و کان سیحانُ  ـ، ابنا صوحان ـ
صعصعة عن عل   و قد رویی ” :قال .“صعصعةخذها أل فتِ فقُ  ،ل فأخذها زیدتِ فقُ  2؛یده

                                                      
 .48، ص 20جنگ . 1
حیث أورد سیحان بن صوحان یف  ؛حجر  ره ابنُ فیام ذکَ  ،دةاألُمراء یف قتال أهل الرّ  کام کان أحدَ . 2

 (المراجعات. )إصابتهالقسم األول من 
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 . ا ه .“قلیل احلدیث ،و کان ثقة   ،و روی عن عبداهلل بن عّباس
اهلل صّل   عل عهد رسولکان مسلام  ” :فقال ،ستیعاباإلعبدالَّب یف  و ذکره ابن

 ا من سادات قومهو کان سّید   ؛ر عن ذلکصغُ  ،هه و مل یرَ مل یلقَ  ،اهلل علیه و آله و سّلم
یعّد یف أصحاب عل   ،ا بلیغ  ا فاضال  ن  ا دیّ  َلِسن  ا عاقال  ا خطیب  و کان فصیح   ،عبدالقیس

ا و سیحان بن معنی القول بأّن صعصعة و زید   ثّم نقل عن حیییی  .“رض اهلل عنه
د قضّیة  و أورَ  .ال یوم اجلملتِ ا و سیحان قُ و أّن زید   ،ءاکانوا خطب ـ صوحان بنی ـ

فسأهلم عاّم یقولون فیها، فقام  ،ا یف النّاسفقام خطیب  ” :أّیام خالفته رعمَ  أشکلت علی 
احلجاب و أوضح منهاج الصّواب، فأذعنوا  1فأماط ـ صعصعة و هو غالم  شاب   ـ

صوحان من هامات العرب و أقطاب الفضل  بنی نّ إف ؛وَ و ال غرْ  .لقوله و عملوا برأیه
 .“و احلسب

رین من األرشاف و أصحاب الّسلطان من قتیبة یف باب المشهو ذکرهم ابن
 :فقال 2،فالمعار

هم زید بن صوحان و صعصعة بن صوحان و سیحان بن  ـبنوصوحان 
ی یف روِ  .فکان من خیار النّاس ،فأّما زید” :قال .“عبدالقیس من بنی ـ صوحان

زید اخلری ال ذم، :بی صّل اهلل علیه و آله و سّلم قالاحلدیث أّن النّ 
3
ا و  ند  م 

أّما أحدمها فتسبقه یده إیل اجلنّة  :فقال ؟تذکر رجلنی أ ،اهلل رسولفقیل: یا  ! ند 
فکان ” :قال .“و أّما اآلخر فیرضب ِضبة  یفصل هبا بنی احلّق والباطل ،ابثالثنی عام  

فقطعت یده و شهد مع عل  یوم  ،ءلوالشهد یوم َج  ،أحد الّرجلنی زید بن صوحان
                                                      

 )محّقق( «أماطه: أذهبه.»: لسان العرب. 1
 (المراجعات. )138ص  ،راجع منه. 2
ا: ُقطِعْت یُده: »مصباح المنیر. 3  )محّقق(.« فالّرجُل أجذُم و المرأُة جذماءُ  ،َجِذَم الّرجُل َجَذم 



 131 َصعصعة بن صوحان

و ما علمک بذلک یا قال:  ! مقتوال  ما أراین إاّل  ،یا أمیالمؤمننی :فقال ،اجلمل

 1.و هی تستشیلنی ،ءت من الّساملَ زِ ی نُ قال: رأیت َیدِ  سلامن؟ أبا
 .“ل أخاه سیحان یوم اجلملو قتَ  ،له عمرو بن یثریبفقتَ 

م ید زید عل أن إخبار النّبی صّل اهلل علیه و آله و سّلم بتقدّ  قلت: ال خیفیی 
و   معدود عند المسلمنی کاّفة  من أعالم النبّوة ،ها إّیاه إیل اجلنّةو سبقِ  ،ئر جسدهاس

فراجع ترمجته من  ؛ا ذکر هذامن ترجم زید   آیات اإلسالم و أدّلة أهل احلّق، و کل  
عل  ـ فزید   .رقهم المختلفةو المحّدثون أخرجوه بطُ  ،و غیمها اإلصابةو  االستیعاب

 هلل رّب العالمنی.  و احلمد ،باجلنّة مبرشَّ   ـ عهتشیّ 
 فقال: ،إصابتهذکره العسقالین یف القسم الثالث من  ،و صعصعة بن صوحان

، و شهد صّفنی مع عل   و له  ،اا فصیح  و کان خطیب   ،له روایة عن عثامن و عل 
 2.کنت أتعّلم منه اخلطب”و قال الّشعبی: ” :قال .“مع معاویة مواقُف 
و عبداهلل بن  ،و المنهال بن عمرو ،ا أبوإسحاق الّسبیعیعنه أیض   و رویی 

بأمر  صعصعةَ  ئّی یف أخبار زیاد: أّن المغیة نفیی و ذکر العال” :قال .“و غیهم ،بریدة
فامت  ـ، کافان و قیل: إیل جزیرة ابن ـمن الکوفة إیل اجلزیرة أو إیل البحرین  معاویةَ 
 .بالّربذة. کام مات أبوذّر من قبله   ا ه“ . هبا

ل القول بوثاقته عن قِ و نُ  ،“ثقة  معروف  ”فقال:  ،ر الّذهبی صعصعةَ و قد ذکَ 
 .ع عل اسمه الّرمز إیل احتجاج النّسائی بهو وَض  ،سعد و عن النّسائی ابن

                                                      
 . )محّقق(ترفعنی تستشیلنی:. 1
ـ: ]ما لک تعیب اصحاب عل و إّنام  هبیمیزان الذّ کام یف ترمجة رشید اهلجری من  ـعبی قیل للّش . 2

عنهم؟ قال: عمن؟ فقیل له: عن احلارث و صعصعة. قال: أّما صعصعة فکان خطیب ا تعلمت علمک 
 (المراجعاتمنه اخلطب، و أّما احلارث فکان حاسب ا تعلمت منه احلساب. )
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و ما ظلموه  ؛ نفسهفإّنام یرُضّ  ،به : و من مل حیتجَّ قلُت         

    .1»2 
 :355[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ة بن صوحان الَعبدّی، نزیل الکوفة التابعّی الکبی؛ کان من عصعمنهم: َص »
بکر بن   بإسناده عن أیبأبوعمرو الکیّش  الّسالم. رویی  ء، من شیعة عّل علیهالعلام

 ،وفةم الکأّن معاویة حنی قدِ ”النّجود، عّمن شهد ذلک:  عّیاش، عن عاصم بن أیب
ذ الّسالم قد أَخ  و کان احلسن علیه ،الّسالم علیه  ل علیه رجال من أصحاب علّ دَخ 
 دخل عة؛ فلاّم عصفکان منهم َص  ،ء آبائهمئهم و أسامبأسام نْیَ ا لرجال منهم مسمَّ أمان  

 !“بِغُض أن تدخل یف أماینأما واهلل إیّن کنت ألُ ”لصعصعة:  قال معاویةُ  ،علیه صعصعة
 احلدیث. ـ !“سمک هبذا االیَ سمِّ أُ بغض أن اهلل أُ و أنا و”قال: 

ما کان مع أمریالمؤمننی ”ادق أّنه قال: عبداهلل الّص  سناده عن أیبإا بأیض   و رویی 

 .انتهیی  ـ .“ صعصعة و أصحابهف حّقه إاّل الّسالم من یعرِ  علیه
 3«مات یف خالفة معاویة.

 س بن کیسانوطاو

 اند عطّیه و أعمش از شیعیان بودهو صعصعه و أصَبغ و طاووس بن کیسان 

 :325[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ه عبّاس، و عدَّ  ذ التّفسی عن ابنأبوعبداهلل الیامیّن؛ أَخ  ،و منهم: طاوس بن کیسان»

                                                      
 .57( آیه 2. سوره بقره )1
 .50ص  ،20جنگ . 2
 .340ص  ،24جنگ . 3
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و کان من أصحاب  .للّسیوطّی  تقاناإلکام یف  ،أمحد بن تیمیّة من أعلم النّاس بالتّفسی
عل  المعارف قتیبة یف کتاب و نّص ابن ،الّسالم ّل بن احلسنی علیهامالعابدین ع اإلمام زین

احلرث األعور، و َصعصعة بن  :الّشیعة”قال:  ،من المطبوع بمرص 306تشیّعه یف صفحة 
 الخ. ـ .“یف، و طاوس، و األعمشو، و عطیّة العةُصوحان، و األصبَغ بن ُنبات

 1«یّف طاوس بمّکة سنة سّت و مائة.وُ تُ 

 بیداهللبن ُع ةطلح

 ةمنبن عبیداهلل با َح ةازدواج طلح

 گوید: 19و  18صفحه  ،الحدید أبی ابن ۀالبالغ شرح نهجاز  15در جلد 
چون  ؛پس از جنگ ُاحد طلحة بن عبیداهلل، َحمنة را به نکاح خود درآورد»

او دختر عّمۀ رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و  .جنگ کشته شده بود شوهرش در
 2از او محّمد بن طلحة متوّلد شد. .او بود ِییو حمزه دا ،ودسّلم ب

 نیواِجاد بن یعقوب َرّبَع

 است از شیعیان خّلص بودهاو 

 :72صفحة [ المراجعات]
اد عبّ ”طنی فقال: ره الّدارقُ ذکَ  ؛نّی الکویفّ واجِ اد بن یعقوب األسدّی الرَ عبّ  .46»

اد بن یعقوب داعیة إیل کان عبّ ”ان فقال: حبّ  و ذکره ابن .“شیعی  صدوق   ،بن یعقوب
 .“ ..بن یعقوب. ادُ یف دینه عبّ  همُ یف روایته المتّ  ثنا الّثقةُ حدَّ ” :یمةزَ ُخ  و قال ابن .“الّرفض

                                                      
 .336ص  ،24جنگ . 1
 .84ص  ،17جنگ . 2



 11 ج/  انوار مطلع 134

 ،عن زبید ،عن سفیان الّثوری ،عن الفضل بن القاسم ذی رویی اد هو الّ و عبّ 
عن  و رویی  ؛ِل  عَ بِ الُمؤِمننَی الِقتاَل : َو َکَفی اهلُل مسعود أّنه کان یقرأ ، عن ابنّرةَ عن مُ 
اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم:  قال رسول ،عن عبداهلل ،عن زرّ  ،عن عاصم ،رشیک

 .أخرجه الّطَباین و غیه !“عیل منَبی فاقتلوه إذا رأیتم معاویةَ ”
حرش  ،حمّمد ء آلامن مل یتَّبأ یف صالته کّل یوم من أعد”اد یقول: و کان عبّ 

ا بعد ی  ، قاتال علن أن یدخل طلحة و الّزبی اجلنّةَ ألعدل مِ  ّن اهلل تعایلی إ” :و قال.“ معهم
 .“بایعاه أن

 1.“«م عثامنبن یعقوب یشتُ  ادکان عبّ ”و قال صالح جزرة: 

 الِحمصی دیک الجّن ،الّسالم بن رغبان عبد

 !بن بنت حمّمدا ا برأسک یااُءو أشعار راقی وی: 

 :202[ صفحة الّشیعة لعلوم اإلسالمتأسیس ]
 ه:ن شعره یف احلسنی قولُ قلت: و مِ »
 حمّمـد بـَن بنـتا ا برأسک یـااُءوج”
 

ــــــزّمال    ــــــزمیالا بدممت ــــــه ت  ئ
ــا  ــک ی ــأّنام ب ــتا و ک ــن بن ــد ب  حمّم

 
 ا عامـــدین رســـوالقتلـــوا جهـــار   

ـــان    ـــوک عطش ـــواقتل ـــاّم یرقب  ا و ل
 

ــــأویال  ــــل و الّت ــــک الّتنزی  یف قتل
ـــامو   ـــَت و إّن ـــأن ُقتل ون ب ـــَبِّ  ُیَک

 
 “َقَتلـــوا بـــک الّتکبـــی و الّتهلـــیال 

 ؛ا و سبعنی سنةّمر بضع  و عُ  ،تنیائو ثالثنی و م ـ أو سّت  ـویّف سنة مخس و تُ  
 2«رمحة اهلل علیه.

                                                      
 .52ص  ،20جنگ . 1
 .309ص  ،24جنگ . 2
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 المثنی المحض بن الحسن اهلل عبد

 [:270 صفحة، 3جمّلد  ،الغدیر]
ّن أغی  ،ن تضاربتإفاألحادیث یف مدحه و ذّمه و  ، ...و اّما عبداهلل المحض»
 ،51 صفحة ،قبالهإیف  ،طاوس السیّد بن ،الّشیعة فیها ما اختاره سیّد الطائفة غایة نظر

ر من أصل  و ذکَ  ،الّسالم الّصادق علیه سن عقیدته و قبوله اإلمامةَ من صالحه و ُح 
ا لإلمام الّصادق وَص  ه و دعا له و لبَ  ،بالعبد الصالح ف فیه عبداهللَ صحیح  کتاب  نی عمِّ

هلل و ایعنی عبد)ّن اجلامعة المحمولنی أّل عل هذا یدُ  و”ثّم قال:  ،عادةباألجر و الّس 
کانوا عند موالنا الّصادق معذورین و ممدوحنی و مظلومنی و  (أصحابه احلََسنیّنی
و  ؛الّسالم مفارقنی همیوجد یف الکتب: أهّنم کانوا للّصادقنی علی و قد ،بحّقه عارفنی

ممّا  و .هم إلنکار المنکر إیل األئّمة الّطاهرینظهارُ إ ُینسب ذلک حمتمل  للتقّیة ل اّل 
 .“یدّلک عل أهّنم کانوا عارفنی باحلّق و به شاهدین ما رویناه

الّسالم حتّی عال  علیه یی ثّم بک” :یل الّصادقإو قال بعد ذکر الّسند و إهنائه 
 ّم قال:ث ،صوته و بکینا

 ر و ُیصا أ رحّدثنی أیب عن فاطمة بنت احلسنی عن أبیه أّنه قاا: ُیقتل منک 

 !“هلم اآلخرونیعدِ  قهم الّولون و الما سبَ  ،الفرات نفٌر بشطّ 

قول: و هذه شهادة  رصحیة  من طرق  أ” طاووس گفته است: و سپس ابن
یل اهلل إو أهّنم مضوا  ،الّسالم احلسن علیه و علیهم صحیحة  بمدح المأخوذین من بنی

 “جّل جالله برشف المقام و الّظفر بالّسعادة و اإلکرام.
ش َمحض و دو پسر ی عبداهلل  گوار ی :بزر ل باَخْمر قتی ابراهیم  زکیّه و  نفس   محمّد صاحب 

یخ ّده الّش فعَ  ،الملّقب بالنّفس الزکّیة ،ّما حمّمد بن عبداهلل بن احلسنأو 
الُمَهنّا یف  قال ابن و ؛الّسالم صحاب الّصادق علیهأمن  رجالهوس یف أبوجعفر الطّ 
 مصداق تلقیبه النفَس ]ذلک[ و کان  ،قتل بأحجار الّزیت” :91 ، صفحةالبعمدة الطّ 
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قتل بأحجار یُ اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم أّنه قال:  ی عن رسوله روِ نّ أل ؛الزکّیة

 «.“الزکیّة فُس النّ  ،لدیالّزیت من وُ 
فَعّده ، احلسن المکنّی بأیب ،قتیل باَخْمری ،ّما ابراهیم بن عبداهللأو : »ن قالأیل إ
 1.2الخ ـ .«ائفة من رجال الّصادقشیخ الطّ 
 [:275، صفحه 3جلد  ،الغدیر]
ةمّ ُیَس  ،و عبداهلل المحض» قتله یف حبسه باهلاشمّیة  ؛یه المنصور: عبداهلل الُمِذلَّ
وقد غّیت الّسیاط  .ثالث سننی ،د احلسنللاّم حبسه مع تسعة عرش من وُ  ،145سنة 
ء کان یستسقی الام و ؛عینیه فسالت و أصاب سوط  إحدیی  ،سالت َدَمهأحدهم و ألوَن 
 فامتوا. علیهم احلبَس  3ُیسقی؛ َفَرَدمَ  فال

 “رین یف احلیطان.جدوا مسمَّ إهّنم وُ ”: 106صفحة  ،3 ]جمّلد[ تاریخ الیعقویبو یف 
ء برأسه او ج ،145قتله محید بن قحطبة سنة  ؛النّفس الّزکیةو حمّمد بن عبداهلل 

 فنصبه بالکوفة و طاف به البالد. ،جعفر المنصور یل عییس بن موس و محله إیل أیبإ
 ،یل قتالهإفندب المنصور عییس بن موس من المدینة  ؛براهیم بن عبداهللإو أّما 
و أمر  ،إیل منصور فوضعه بنی یدیهبرأسه  یءَ و ج ،145حتّی قتل سنة  ریی فقاتل بباَخمْ 

 فحمله إَلیه. !“بیه عبداهلل یف الّسجنأامحله إیل ”ثّم قال للربیع:  ،به فنصب یف الّسوق
الکرام اجلعفری رأسه إیل  أیب ثّم محل ابنُ ”: المجدیو قال النّسابة العمری یف 

 4“«مرص.
                                                      

 ،15، ج امام شناسیالحسن و قیام ایشان رجوع شود به  . جهت اّطالع بیشتر بر احواالت سادات بنی1
 . )محّقق(269ـ  225ص 

 .137ص  ،15جنگ . 2
ا الثّلمةَ  .3 مهاأو الباَب  َرَدَم ـِ َرْدم   )محّقق( «الّردم: ما یسقط من اجلدار إذا اهنََدم.: »لسان العرب؛ : َسدَّ
 .139ص  ،15جنگ . 4
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 عبدالّرحمن بن صالح األْزدی

 ستا از شیعیان خّلص بودهاو 

 :75صفحة [ المراجعات]
ره صاحبه و ذکَ  ،هو أبوحمّمد الکویف :عبدالّرمحن بن صالح األْزدی .52»

 .“احرتق بالتشّیع”عدّی فقال:  ره ابنو ذکَ  .“اکان شیعی  ”تلمیذه عّباس الّدوری فقال: 
ا أّلف کتاب  ”داود فقال:  ره أبوو ذکَ  .“کان یعرتض عثامن”ره صالح جزرة فقال: و ذکَ 
ذلک فقد روی عنه عّباس الّدوری و اإلمام  و مع .“رجل سوء ،مثالب الّصحابةیف 

 1«و أخرج له النّسائی. ،البغوّی 

 ری صنعانیمَیام بن نافع ِحّمعبدالرّزاق بن َه

 اکابر شیعه بوده است ازو  الُمصنَّفصاحب وی 

 :75صفحة [ المراجعات]
کان من أعیان الّشیعة و  :عاینالّصن ام بن نافع احلمیّی عبدالرّزاق بن مهّ  .53»

األثی  و ذکر ابن ؛من رجاهلم المعارفقتیبة یف کتابه  ّده ابنو قد عَ  ،خیة سلفهم الّصاحلنی
اهلندی أثناء البحث  ره المتّقّی و ذکَ  ؛...الکاملمن تارخیه  211ه یف آخر حوادث سنةوفاتَ 

ثّم اسرتسل  ،...میزانهره الّذهبی یف و ذکَ  ؛تشیّعه فنّص علی  ،کنزهمن 5994عن احلدیث 
و رحل  ،و هو خزانة علم ،اجلامع الکبیا و صنّف ا کثی  و کتب شی   ”یف ترمجته إیل أن قال: 

 معنی یقول: عت ابنه قال: سمِ فنقل عن الّطیالیس أنّ  ،ثّم تتابع یف ترمجته.“  اس إلیه...النّ 
فقلت: إّن  ،ه عل تشّیعهب لُت فاستدلَ  ،اا یوم  سمعت من عبدالرّزاق کالم  ”

                                                      
 .53ص  ،20جنگ. 1
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جریح و سفیان  معّمر و مالک و ابن :سنّة هم أصحاُب ذین أخذت عنهم کلَّ ک الّ ساتیذَ أ
 ؟ع(هذا المذهب )مذهب التشیّ  ن أخذَت فعمّ  ؛عیاو األوز

 فأخذت ؛ حسن اهلَْدیفرأیته فاضال   ،عیبَ قدم علینا جعفر بن سلیامن الض   :فقال
 “هذا عنه.

ه أخذه عن جعفر عی أنّ اق یف کالمه هذا بالتشیّع و یدّ قلت: یعرتف عبدالرزّ 
أّن جعفر الّضبعی قد أخذ التشیّع عن  می کان یریی بکر المقدَّ  لکن حمّمد بن أیب ؛الّضبعی
کام یف ترمجة جعفر الّضبعی  ـفیقول  ،و کان یدعو عل عبدالرّزاق بسبب ذلک ،اقعبدالرزّ 
   .  ه ا!“ ه )یعنی یف التشیّع(ا غیُ أفسد جعفر  ما  !اقالرزّ عبدَ  فقدَت : ” ـ المیزانمن 

إّن أمحد یقول: إّن عبیداهلل بن ” :معنی قیل البن :ثمةیَ ُخ  و قال أمحد بن أیب... 
إّن عبدالرّزاق  ،ذی ال إله إاّل هوواهلل الّ ”معنی:  فقال ابن .“یرد  حدیثه للتشیّع موسی 
و لقد سمعت من عبدالرّزاق أضعاف ما  ،ئة ضعفایف ذلک من عبیداهلل م ألعلی 

 .“سمعت من عبیداهلل
ء عند او نحن بصنع ـبلغنا ” :و قال أبوصالح حمّمد بن اسامعیل الرّضاری

و کرهوه أمعنی و غیمها ترکوا حدیث عبدالرّزاق  أّن أمحد و ابن:  ـ عبدالرّزاق
 .بنالنا و تعِ نفقنا و رَح أقد  :و قلنا ،نا من ذلک غم  شدیدفدخلَ  ؛)لتشّیعه(
لو  !یا أباصالح :فقال ،فسألته فلقیت هبا حیییی  ،مع احلجیج إیل مّکة خرجُت  ثمّ 

  .“هما ترکنا حدیثَ  ،ارتّد عبدالرّزاق عن اإلسالم
و  ،یوافقه علیها أحد ث بأحادیث یف الفضائل ملحدّ ”فقال:  عدّی  و ذکره ابن

 . ا ه“ و نسبوه إیل التشّیع. ،بمثالب لغیهم مناکی
ا من هل رأیت أحسن حدیث  ” :ذلک فقد قیل ألمحد بن حنبل معو قلت: 
 “«ال.”قال:  “؟عبدالرّزاق
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ل ما رَح ” : ـ خّلکان ابن وفیاتکام یف ترمجته من  ـحتّی قیل »: 78صفحة 
قال یف  .“اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم مثل ما رحلوا إلیه النّاس إیل أحد  بعد رسول

ـ  و هو من شیوخه ـیینة منهم سفیان بن عُ  ،اإلسالم یف زمانه ةنه أئمّ ع رویی ”: الوفیات
 1«.  ه ا“ و غیهم. ،بن معنی و حیییی  ،و أمحد بن حنبل

 بن عبداهلل الحسنی عبدالعظیم

 الّسالم علیهما ایمان خود را به امام هادی ،راجع به عرضه داشتن عبدالعظیم

حدیث  ،کتاب الّطهارة ،4صفحه  ،1جلد  ،طبع امیر بهادر ،وسائل الّشیعةدر 
 ینکمال الّدإو کتاب  وحیدالّتو کتاب  صفات الّشیعةو کتاب  المجالساز کتاب  ،25

ا عن  ،بن عبداهلل الوّراق بن موس الّدقاق و علّ  محدأبن  علّ کند از  روایت می مجیع 
بن عبداهلل  عن عبدالعظیم ،بن موس الّرویاین تراب عبداهلل عن أیب ،بن هارون حمّمد
 قال: ،احلسنی
ض عرِ أن أرید أُ یّن إفقلت:  ،الّسالم بن حمّمد علیهام لت عل سّیدی علّ دَخ ”

 (ن قال:أیل )إ ...ّن اهلل واحدإقول أیّن إفقلت:  !هات یا أباالقاسمفقال:  !علیک دینی
اجلهاد  ة و الّصوم و احلّج واالّصالة و الّزک :ّن الفرائض الواجبة بعد الوالیةإقول: أو 

 !و األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر
هذا واهلل دین اهلل اّلذی ارتضاه  !باالقاسمأیا الّسالم:  بن حمّمد علیهام فقال علّ 

 3و2!“«نیا و یف اآلخرةة الدّ اابت یف احلیثّبتک اهلل بالقوا الثّ  !ت علیهفاثبُ  ؛لعباده
                                                      

 .54ص  ،20جنگ . 1
 . 107، ص عاّلمه حّل  ،رجال .2
 .203ص  ،6جنگ  .3
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 عبداهلل أفندی

 الفهارس و الّر اا یف علم ةٌ عبداهلل أفندی آی المویل  

 :81[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
د یف یف علم الفهارس و الّرجال، مل یولَ  عبداهلل أفندّی آیة   و لکن المویلی »

 1«اهلل العامل بحقیقة احلال. و ؛ه یف طول الباع و کثرة االّطالع یف الرجالیّنیاإلسالم مثلُ 

 یعفور بیأ بنعبداهلل 

 ۀراجع به ترجم 109در صفحه  ،هینمرحوم صدرالمتأّل ،شرح اصول کافیدر 
 یعفور فرماید: بیأابن 

جلیل یف  ثقة   ؛باحمّمدأیکنّی  ،قدانو قیل وَ  (بالقاف) یعفور واقد   یبأو اسم »
ا یقر ،ّیامهأو مات یف  ،الّسالم عبداهلل علیه أیب کریم علی  ،صحابناأ یف  أُ و کان قاری 

 2.مسجد الکوفة
بن داود  بن سلیامن عن علّ  ،عن سعد ،بن قولویه عن حمّمد و روی الکیّش 

 الّسالم: احلسن موس علیه یبأعن  ،بن سامل سباطأبیه أعن  ،سباطأبن  عن علّ  ،الّرازی
بن حمّمد  و حوارّی  عفر ،بن عیلّ   عفر حمّمد یبأیعفور من حوارّی  یبأبن  ّن عبداهللأ”

عن عّدة  ،عمی یبأ عن ابن ،بن شاذان عن الفضل 3تیبی،الق  و عن علّ  .“الّسالم علیهام
ا یقبَ أما و دت الّسالم یقول:  بوعبداهلل علیهأکان ”قال:  ،صحابناأمن  ل وصّیتی حد 

 .“یعفور یبأبن   عبداهللاّل إمری أو یطیع 
                                                      

 .278ص  ،24جنگ  .1
 .514، ص 2، ج شیخ طوس ،اختیار معرفة الّرجال؛ 213ص  ،رجال النجاشی .2
 )محّقق( عل بن حمّمد بن قتیبة النیسابوری، المعروف بعّل القتیبی.. 3
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  :هادةیف باب الّش ـ محة علیه الرّ ـ وس یخ الطّ للّش  هتذیب احلدیثو یف 
فقال له  ،یوسف القاض یبأفشهد هبا عند  ،لزمته شهادةیعفور هذا  یبأ ابن نّ أ”

 اّل إک متُ ما علِ  ؛نت جاریأو  ،یعفور یبأ بنا قول فیک یاأن أ یُت بویوسف: ما عَس أ
 !و لکن تلک اخلصلة ،ق ا طویل الّلیلوصد

  !یل الرتّفضإ؟ قال: میلک  قال: و ما هی
یل قوم إنسبَتنی  !بایوسفأثّم قال: یا  ،ی سالت دموعهیعفور حتّ  یبأ ابن فبکیی 

 !منهم کونَ أ ال نأخاف أ
 1«.انتهیی  ـ“ ه.جاز شهادتَ أقال: و 

 شْحعبداهلل بن َج

 رسول خدا در یک قبر دفن شدن عبداهلل بن جحش و حمزه عّم

 آورده است که: 291صفحه  ،1جلد  ،واقدی مغازیدر 
و حمزه عّم خود  ،اهلل علیه و آله و سّلم عبداهلل بن َجحش رسول خدا صّلی»

 3و2«ی عبداهلل بن جحش بود.یدا ،را در یک قبر دفن کردند؛ زیرا حمزه

 ملّقب به أفطح ،عبداهلل بن جعفر بن محّمد بن علی

 ؛بوده الّسالم علیه از حضرت اسماعیل، أکبر اوالد حضرت صادق وی بعد

 از آن حضرت انحراف داشته است لیو

 :174صفحة  ،اهلل الاممقاینیخ عبدللّش  ،2جمّلد  ،تنقیح المقال
                                                      

 .8ص  ،7جنگ  .1
 .109، ص 1، ج المغازی. 2
 .84ص  ،17جنگ  .3
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 ،الّسالم علیهم طالب أیببن  بن احلسنی بن علّ  عبداهلل بن جعفر بن حمّمد بن علّ »
 :فطحالمعروف باأل
و  ،إخوته بعد إسامعیل کَبَ أّنه کان إ” :رشاداإلیخ المفید )ره( یف قال الّش 

بیه أ  باخلالف علی هام  و کان متّ  ،کراملده یف اإلن منزلته عند أبیه منزلة غیه من وُ یکُ  مل
بعد  عیی ادّ  و  ،ّنه کان خیالط احلشوّیة و یمیل إیل مذاهب المرج ةإو یقال  ،یف االعتقاد
یل القول إکثرهم أع ثّم رَج  ،فاّتبعه مجاعة ؛خوته الباقنیإ کَبُ أّنه أمامة و احتّج بأبیه اإل

احلسن  واه و قّوة أمر أیبدع الّسالم لاّم تبیّنوا ضعَف  مامة أخیه موس علیهإب
و  ،مامة عبداهللإقام نفر یسی منهم عل أو  .مامتهإالّسالم و داللة حّقه و براهنی  علیه

جلنیأل ؛هم الملّقبة بالفطحّیة أو ألّن داعیهم إیل إمامة  ،ّن عبداهلل کان أفطح الرِّ
 انتهی. ـ.“ فطحأعبداهلل رجل یقال له عبداهلل بن 
و یکفی لبطالن هذه الفرقة ” :کملةقال یف التّ  ،عالماإل و قریب منه یف حمکّی 

الّسالم و  کام استفاض عنه علیه ،اعةی تقوم الّس ا حتّ یزال حق   ال ّن احلّق إف ؛هاانقراُض 
کام  ،مجاع من مجیع الملل و مجیع المذاهب علیهقل و اإلا إیل النّ مضاف   ،دلَّ العقل

 انتهی. ـ 1.“خیفی ال
الّسالم عل ابنه موس  ادق علیهنا الّص بطالنه بنّص موال علی ک التمّس  :قولأو 
ذ ربام ینقض إ ؛ویلی أ ،الّسالم الکاظم علیه]موس[ نا و معجزات موال ،الّسالم علیه

 اّل إ .نإیل اآل ّنه ممتدّ أمامّیة مع ا عند مجیع اإلاخلصم ببعض المذاهب المعلوم بطالهُن 
ّن الباطل أال  ؛فام انقرض فهو باطل ،ینقرض ّن احلّق الأّنام دلَّ عل إیاب بأّن اخلَب  أن
نوبخت  ابن و عل أّی حال  فقد قال .ف بعدم انقراضه عن حّقیّتهشی یستکحتّ  ،یمتدّ  ال

                                                      
 .7، ص 2ٰ، ج اعالم الوری. 1
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یعّقب  ا و ملیوم  بسبعنی بیه أ بعد ویّف ّنه تُ إ” :یخ البهائی )ره(و الّش  ،یف رسالته یف الفرق
 1“«ا.ا ذکر  ولد  

 عبداهلل بن سالم

 :1پاورقی  ،80صفحة  ،ةأبوهریر ةشیخ المضی
هو  ،و عبداهلل بن سالم” :لّذهبیل ،ءسی أعالم النّبالمن  2جمّلد  ،296صفحة »

ث حدّ  ؛قدم النبّی المدینة و هو من أحبار الیهود أسلم بعد أن ،أبواحلارث اإلرسائیل
 3و2.“«هجری 43 سنةویّف أّنه تُ  اّتفقوا علی  .عنه أبوهریرة و أنس بن مالک و مجاعة

 عبداهلل بن َلهیعة

 است از شیعیان خّلص بودهاو 

 :74صفحة [ المراجعات]
بن  حّدثنی حّی  :هلیعة حّدثنا ابن :أبویعل عن کامل بن طلحة فقال و رویی »

اهلل  أّن رسول :عن عبداهلل بن عمرو ،عبدالّرمحن احلبل یبأعن  ،غافریعبداهلل المَ 
فأعرض  ،ی أبوبکرعِ فدُ  !“یّل أخیإدعوا أُ ”صّل اهلل علیه و آله و سّلم قال یف مرضه: 

فسرته بثوبه و أکّب  ،عی له عل  ثّم دُ  ؛عی له عثامنفدُ  !“یّل أخیإدعوا أ” :قال ثمّ  ؛عنه
 باب یفتح ألَف  منی ألَف علّ ”قال:  “؟ما قال لک”فلاّم خرج من عنده قیل له:  ؛علیه
 .  ه ا“ باب.

                                                      
 .337ص  ،23جنگ  .1
 ، تعلیقه.98ص  ،شیخ المضیرة أبوهریرة .2
 .472ص  ،20جنگ  .3
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إشارة إیل من أخرج  ،و وضع عل اسمه دت ق ،میزانهو قد ذکره الذهبّی یف 
 2و1.«عنه من أصحاب الّسنن

 عبداهلل بن َمیمون الَقّداح

 :کند که نقل می شیکرجال از  ،در پاورقی ،164صفحه  ،1جلد  ،بحار
فرمودند:  ،کرد می با آنکه در مّکه مّکرمه زیست 3میمون حضرت به ابن»

 “.إّنکم نوٌر یف ظلامت الرض”
جعفر   عن أیب ،عنه ،خالد یبأسناده عن إب ،160صفحة  ،رجاله الکیّش یف رویی 

إّنکم ”قال:  “نحن أربعة  ”قلت:  “کم أنتم بمّکة؟ !میمون   یا ابن” :أّنه قال ،الّسالم علیه

 4«.“نوٌر یف ظلامت الرض

 أحمد أبو ،عبیداهلل بن عبداهلل

 اند طاهر ذوالیمینین و حفید او: عبیداهلل بن عبداهلل از أعالم تشّیع بوده

 :93[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
عبیداهلل بن عبداهلل بن طاهر بن احلسنی بن ُمصَعب بن  ،بوأمحدأو منهم: »

 .. .ُزَریق بن ماهان اخلُزاعّی األمی البغدادی.
ذین قال المأمون وصف بالکامل و هو أحد الثاّلثة الّ  حیتاج إیل ال ،و جّده طاهر

                                                      
 .145ص  ،المراجعات .1
 .53ص  ،20جنگ . 2
ی که چون شغلش َبْر ،سود القّداح استاألمیمون همان عبداهلل بن میمون بن  ابن :توضیح آنکه. 3

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( بسیار جلیل است. .گفتند ِقداح بوده است او را َقّداح می
 .140، ص 5جنگ . 4



 145 یجّن المعروف بابن ،یعثمان بن ِجّن

و هم اإلسکندر و أبومسلم  ،هم أجّل ملوک الّدنیا و الّدین، قاموا بالّدول”فیهم: 
حر نسمة السّ ءالّدین یف اقال ضی ؛ا کحفیده المذکورو کان متشّیع   !“اخلراساین و طاهر

الّّسایا و  ن یندبه حلرب أیبأل أراد ّن احلسن بن َسهأ”و ذکر:  ،یف ذکر من تشیّع و َشَعر
 عت إلیه رقعة  فیها أبیات: فِ ذی أقام بالّدعوة، فرُ العلوّی الّ 
ـــاعُ  ـــ قن ـــک یکِش ـــنیُ الّش  فه الیق

 
 الــّرزینُ  دک الــّرأُی و أفضــل کْیــ 

 ا لقتـــال قـــومث طـــاهر  تبَعـــأ  
 

 ؟هم یــــدینُ بحــــّبهم و طــــاعتَ  
 1“«أعنَی.فرجع احلسن عن إرسال طاهر، و بعث َهرَثمة بن  

 یجّن بنبا المعروف ،عثمان بن ِجّنی

 از شیعیان بوده استوی 

 :142[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 ،؛ قال أبوالفرج(معّرب کِنّی ،ءابسکون الی)عثامن بن جنّی  ،و منهم: أبوالفتح»
 لیلة ة، و تویّف ئما ثمولده قبل الّثالثنی و ثال”: الفهرستق النّدیم یف اإسحبن  حمّمد

و عّد  ،و عّددها .“ة؛ و له من الکتبئما ثسنة اثننی و تسعنی و ثال ،اجلمعة من صفر
 .للرّشیف الرّض  تفسی المراثی الّثالثة و القصیدة الّرائیّةمنها کتاب 

فاته، و من النّقل عنه یف مصنّ  ی أحَد شیوخ السّید الرّض و أکثرَ جنّ  و کان ابن
و کان من خواّص السّیدین المرتیض و الرّض  ؛ لهه و معّظام   علیام   مرتّح اّل إیذکره  ال

ه؛ و عقد مَ و ترَج  ،طبقات الّشیعةالمرعیّش یف  و ذکره القاّض  .أّیام مقامه ببغداد
 ئد الّرجالیّةاالفوجنّی یف کتابه  ترمجة  البنـ  طاب ثراه ـالسّید بحرالعلوم المهدّی 

                                                      
 .283ص  ،24جنگ . 1
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 1«لرجالّیون اإلمامّیة من اإلمامیّة.غفله اأما  المبنیّة عل الّتنبیه علی 

 یِوَعمَرالعثمان بن سعید 

 والد عّمار بن یاسر بوده استااز و از نّواب أربعه  وی

 :410[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
الّشیخ  ،من ولد عاّمر بن یارس ،یوِ عثامن بن سعید الَعمرَ  ،و منهم: أبوَعمرو»

شیخ  ،له ثاین یف المعارف و األخالق و الفقه و األحکامذی لیس الربایّن و الوحید الّ 
 اإلطالق، صاحب الکرامات و الّدالالت؛ و ناهیک یف جاللة شأنه الّشیعة عَل 
و هو  ـ حمّمد بن عثامن بن سعید یف الّتعزیة بأبیه ،جعفر ذی خرج إیل ابنه أیبالّ  التوقیعُ 

هذا ”الّسالم فیه للّشیعة:  لیهاحلسن اهلادّی ع و قول أیب ـ مشهور بنی اإلمامیّة

و کذلک  “ما قاله لکم فعنّی یقوله، و ما أّداه إلیکم فعنّی یؤّدیه. ؛الثّقة المنی ،أبوعمرو
هذا أبوعمرو الّثقة المنی، ثقة ”الّسالم:  حمّمد احلسن العسکری علیه قول موالنا أیب

إلیکم فعنّی  له، و ما أّدی  و المامت؛ فام قاله لکم فعنّی یقو ی  ثقتی یف المحی الامیض و

 ا ممّا نتذاکر هذا القول و نتواصف جاللةَ فکنّا کثی  ”قال أبوالعّباس احلمیّی:  “ُیؤّدیه.
 “عمرو. حمّل أیب

یف شارع المیدان یف  ،و قَب عثامن بن سعید باجلانب الرّشقی من مدینة الّسالم
رب المعروف بدرب ِحلّ  رب یف ة،أّول الموضع المعروف یف الدَّ عل  ،مسجد الدَّ

 2«یمنی الّداخل إلیه، و القَب یف نفس قبلة المسجد.
                                                      

 .296ص  ،24جنگ . 1
 .353ص  ،24جنگ . 2



 147 ایعثمان بن خّطاب، ابوالّدن

 ابوالّدنیا ،عثمان بن خّطاب

 در پاورقی گوید: 93صفحه  ،1جلد  ،سبط شیعه در اسالمدر 
احواالت ابوالّدنیا  ،297، صفحه 11جلد  ،تاریخ بغدادخطیب بغدادی در »

و مردن او  ،و والدت او را در اّول خالفت ابوبکر ،َشجأعثمان بن خّطاب معروف به 
 2و 1«را سال سیصد و بیست و هفت هجری نقل کرده است.

 الّدین کندی ءعال

 شیعی بوده است وی

 :135[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 ،و ویل مشیخة النّفیسة ،مویبدیوان اجلامع األُ  او کان شاهد   ،او کان شیعی  »... 
 و من شعره فیها: .أن مات ء إیلی ابیض 3ابةؤه ذُ و کانت ل

ـــ ـــا عائب  ـــی ـــی بق ـــیؤذُ  ءَ اا منّ  !ابت
 

 فقــد أفرطــَت یف تعییبهــا !َمهــال   
 قـــد واصـــلتنی یف زمـــان شـــبیبتی 

 
 «أقطعهـــا زمـــان مشـــیبها المَ فَعـــ 

 الّسالم: ء احلسنی علیهاو منه قوله یف رث»: 136صفحة  
ــ ــعجب  ــها لمــن قَت  ل احلســنی و أهل

 
ی   ءااجلــوانح یــوم عاشــور 4َحــرَّ

ـــّده  ـــوه و ج ـــّدنیا أب ـــاهم ال  أعط
 

ــد بخِ   ــه ق ــو علی ــوا بش ـــرل  ءابة م
 ا:و له أیض   

                                                      
 , پاورقی.151الشیخ, ص  ، سبطشیعه در اسالم. 1
 .27، ص 9جنگ . 2
 )محّقق( .عر: ُمرَسُلهابُة من الشَّ ؤالذّ  .3
 )محّقق( .«حّریی  نثیی و األُ  ،احلّران: العطشان»: حاحالّص .4
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ــّوة   ــأّن الُکحــل للعــنی ق  ســمعُت ب
 

 لــت یف عاشــور مقلــة نــاظریفکحَ  
 ذیاّلـ موع عـلعل َسـّح الـدّ  لیقویی  

 
 1«ء حــّر البــواترأذاقــوه دون الــام 

 علّی بن الحسین المسعودّی 

 مروج الّذهبصاحب  ،أعالم بر تشّیع مسعودی اینّص علم

 :253[ صفحة لعلوم اإلسالم ةیعتأسیس الّش ]
و هو أبواحلسن عّل بن احلسنی  ،مروج الّذهبصاحب  ،و منهم: المسعودّی »

رض اهلل عنه. قال الّشیخ أبوعّل  ، بن مسعود الّصحایبّ المسعودی، من ذرّیة عبداهلل
ء اإلمامّیة، من المسعودّی هذا من أجّلة العلام”: الّرجالی المقال یف أحوال منتهَ یف 
و ”قال:  .“ّل علیه مالحظة أسامی کتبه و مصنّفاتهعرشّیة، و یدُ  ثنیی ء اإلء الفضالاقدم

ء القائدین عند ذکر العلام النّجوما السّید بن طاوس یف کتاب ممّن رّصح بذلک أیض  
 ،شیعّی، عّل بن احلسنی المسعودییخ الفاضل الحیث قال: و منهم الّش  ،بالنّجوم

 .مروج الّذهبمصنّف کتاب 
 .“یخأن قال: و مل أقف إیل اآلن عل من توّقف یف تشّیع هذا الّش  إیلی 
یخ حمّمد بن و الّش  ،رجاله الکبیسرتابادی یف المیزا األ  ا نصَّ ل أیض  و نقَ 

ر یف القسم األّول من الّدین بن المطهّ  ره مجال؛ و ذکَ أَمل اآلِملاحلسن احلّر یف 
له ”قال:  ، الّثقات من اإلمامّیة أو الممدوحنی منهماّل إر فیه ذی ال یذکُ الّ  ،اخلالصة
 .“طالب إثبات الوصیّة لعّل بن أیب مامة و غیها، منها کتابکتب یف اإل

یف  ،ة الّسادسةئالمتقّدم من أهل الام ،یخ حمّمد بن إدریس العجلو قال الّش 
 :الّّسائرکتاب  کتاب احلّج من
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بمروج الّذهب و معادن قال أبواحلسن عّل بن احلسنی یف کتابه المرتجم 
و هذا ” : ـ ئداو هو کتاب  َحسن  کبی کثی الفو ،یف الّتاریخ و غیه ـ اجلوهر
 .إیل غی ذلکـ .“ المقاالتیخ من مصنّفی أصحابنا معتقد للحّق، له کتاب الّش 

عل بن احلسنی بن عّل ”قال:  ،ء مصنّفی الّشیعةسامأره النّجایّش یف کتاب و ذکَ 
 ،الّزلفی ، کتابصول الّدیاناتأُ  المقاالت یفالمسعودّی، أبواحلسن اهلذیّل، له کتاب 

 «الخ. ـ“.االستبصار کتاب

 گفتۀ سّید حسن صدر هنّص بر تشّیع وی بنا ب

 : 254[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ذ العلم من الثة و منشأه هبا، و أَخ ة الثّ ئببغداد یف أوائل الامو کان توّلده  قلت:»

من  قرب اإلسنادصاحب  یخ عبداهلل بن جعفر احلمیّی الّش  :شیوخها األعالم، منهم
 جعفر الکلینّی  و عالن الکالیّب شیخ أیب ،الّسالم حمّمد العسکرّی علیه أصحاب اإلمام أیب

و حمّمد بن عمر الکاتب شیخ الّشیعة، و  ،سنیو العبّاس بن حمّمد بن احل ،الکایفصاحب 
و محزة بن نرص غالم اإلمام  ،احلسنی حمّمد بن جعفر األسدّی الّرازّی أحد األبواب أیب
و احلسن بن حمّمد بن مجهور عن أبیه حمّمد بن مجهور القمّی الّراوی عن  ،احلسن اهلادّی  أیب

ذ ذین أَخ ء الّ ال خیفی عل اخلبی؛ و کّل هؤال و هذا من عایل األسناد کام .الّسالم الّرضا علیه
 .ف طبقتهم حتّی تعرِ رهُت ّنام ذکَ إئهم، و عنهم المسعودّی من شیوخ الّشیعة و أعالم علام

وم و الّسودان ّنه دَخ أّنه سافر یف سّن الکهولة، و أم من تصانیفه علَ و یُ  ل مملکة الر 
فریقیا إو طاف األصقاع و  ،الّشام و فارس و اهلند و تیبات و جزیرة سیالن رَّ و الّشام و بَ 

ألیف، بل یرتک التّ  و جنوب جزیرة العرب؛ و یف کّل هذه األوقات و المسافرات مل
ام األراض و البقاع؛ و أقام مّدة بالّش  ّطالع عل األصقاع و البحور ولال  یکن سفره إاّل  مل

 و هبا تویّف یف سنة . بن المقتدرمرص یف أّیام اخللیفة المطیع هّلِلو انتقل یف آخر عمره إیل 



 11 ج/  انوار مطلع 150

و الکّل به تستعنی یف سائر فنون العلم؛ و دفن یف المقَبة  ،و قد ناهز الّتسعنی 346
 1.«افعّیة یف المذهب مّدة إقامته بمرص و الّشامو کان یتسرّت بالّش  .بالُفسطاطٰ الکَبی

 به نقل از هبمروج الّذصاحب  ،ع مسعودیر عدم تشّیتحقیقی د]

 [األدب ریحانه

 در ترجمۀ حال مسعودی گوید: 307، صفحه 5، جلد األدب ریحانةدر 
عّل بن حسنی بن عّل، مرصّی األصل، بابّل الوالدة، بغدادّی النشأه، ُهذیّل »

 و النّسب و الّلقب، إمامّی   القبیلة، أبواحلسن یا أبواحلسنی الکنیة، مسعودّی الّشهرة
باشد که شهرت مسعودی هم از  از اوالد عبداهلل بن مسعود صحابی می المذهب؛

 «همین راه است.
چنانچه در صدر عنوان اشاره شد، صاحب »گوید:  309تا آنکه در صفحه 

ای از  ّ تردید نیست؛ و در پاره ترجمه از ثقات و عدول امامّیه بوده و تشّیع او محل
 طبقات الشافعّیهنمایند. و ظاهر  لوسائلمستدرک اشبهات متصّوره رجوع به 

اند، و  مذهب بودن اوست. و بعضی از علمای امامّیه نیز او را از عاّمه دانسته شافعی
شاهد و مساعدی ”این قول را از سخائف اوهام شمرده و گوید:  تنقیح المقالدر 

وده؛ و نداشته، و شاید منشأ اشتباه همین لقب مسعودی باشد که از القاب مشترکه ب
عالوه بر علّی بن حسین ـ صاحب ترجمه ـ لقب چندی از محّدثین و افاضل عاّمه 

 2“«باشد. نیز می
مروج الذهب مسعودی صاحب »گوید که:  212، صفحه 1، جلد الغدیردر 

 «شافعی مذهب بوده است.
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 1فلیتأّمل یف المقام، و البّد من الفحص حّتی یتبنّی حقیقة المرام.
 کنیم. یکی از شواهدی را که دلیل بر عدم تشّیع اوست ذکر میو اینک در اینجا 

که  2در پایان جلد  ،هجری 1367 ۀسن ،سعادت ۀطبع مطبع ،هبمروج الّذدر 
در  ،الّسالم است اطالب علیهم بیأبن  میرالمؤمنین علّیا ۀآخرین بحث از ترجم

که آن حضرت الّسالم  میرالمؤمنین علیهابعد از ذکر فضائلی از  438و  437 ۀصفح
 گوید: ،فضلّیت استادر آن فضایل متفّرد بودند و همگی مالک برای 

 و لُکل  فضائُل  .و ما اجتمع فیه اخلصال ممّا تفّرق یف غیه ،فهذا و غیه من فضائله»
عن  )و آله( و سّلم و هو راض  عنهم، خمَب   صّل اهلل علیه بض النبّی و قُ  .ممّن تقّدم و تأّخر

 ا.بعضهم بعض   نزیل، و تویّلی و بذلک نزل التّ  ؛یامنبموافقتها لظواهرهم باإلواطنهم بَ 
ثت اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم و ارتفع الوحی، حدَ  بض رسولفلاّم قُ 

و الیقنی  ،ع علیهم هباقطَ یُ  و ذلک غی یقنی و ال ؛اس یف صّحتها منهمتنازع النّ  مور  أ
 مورهم ما تقّدم.أمن 

 ،)و آله( و سّلم فغی متیّقن ممّا کان یف أحداثهم بعد نبیّهم صّل اهلل علیهوی و ما رُ 
 «ویّل الّتوفیق. اهللُ  ث وعلم بام حدَ أو نحن نعتقد فیهم ما تقّدم. و اهلل  ؛بل هو ممکن

مذهب نیست که تبّری از غاصبین  این گفتار، گفتار یک مرد شیعه قول:أ
 2داند. خالفت را جزو مذهب خود می

 ومّیابن الرُّالمعروف ب ،علی بن العّباس الرُّومّی

 و له یف مذهبه شعر:»: 211[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ـــراُب  ـــُل  أیب ت ـــراب کح ـــی ت  عین

 
ـــدت َج   ـــذاهاإذا رم ـــه ق ـــوُت ب  ل
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ـــــّذ یِلَ  ـــــةُ المَ  تل ـــــواه الم  یف ه
 

ـــــذکراه و   ـــــتَ أل ـــــاس  حل أذاه
و  283سنة  مجادی األویل 28ء اربعلیلة األ ،ا یف أّیام المعتضدمات مسموم   

 1«ببغداد. ،276قیل 

 علی بن َحّماد عبدّی

 [قرن چهارم در الّسالم بیت علیهم شاعر عاشق اهل]

حّماد  در ترجمۀ أحوال ابن 171تا صفحه  141صفحه  ،4، جلد الغدیر و از
 ( وبصرّی الحسن علّی بن حّماد بن عبیداهلل بن حّماد عدوّی عبدّی )أبو عبدّی

و الحق اشعار او نغز و  ،ثی و قصائد او مطالبی را آورده استاغدیرّیات و مر
توان او را در ردیف اّول از  است و می انشین و دلکش و سلیس و پر محتو دل

از درون او موج  ابیت محسوب داشت. گویا َسالست الفاظ و نظم معن شعرای اهل
این  .شود ر قالب الفاظ ریخته می داًلمرّتبًا و مسلس و پارچه زند و معانی یک می

بیت است و داستان مظلومّیت آنان خواب و خوراک را  سوختۀ اهل اشعار عاشق دل
و چه شایسته  ،کند از او ربوده است و داستان کربال و قضایای واقعه را مجّسم می

 .شد )و شاید تا حال طبع شده باشد( بود که دیوان او طبع می
زیسته است و معاصر شیخ صدوق و أقران او  یاین شاعر در قرن چهارم م

 .بوده است و نجاشی او را ادراک کرده است
 کند. روایت می 332متوّفی  بصرّی أحمد جلودّی و او از کتب أبی

 راجع به عید غدیر گوید: 148و در صفحه 
ــــومُ » ــــام رشُف أَل  الغــــدیر ی  األّی
 

ـــدر    ـــا ق ـــالمِ و أجل ه ـــل اإلس  ا ع
ــــوم    ــــام اهللُ  ی ــــه إمامَ  أق ــــافی  ن

 
 أعنــی الــومَّ إمــام کــلِّ إمـــامِ  
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ـــ  اقـــال النبـــی  بـــَدْوح خـــم  رافع 
 

ـــوامِ   ـــول للق ـــومِّ یق ـــفَّ ال  ک
ــ  ــذا َم ــواله ف ــت م ــن کن ــهویل  م   ل

 
ة العــاّلمِ    بــالوحی مــن ذی العــزَّ

 هـــذا وزیـــری یف احلیـــاة علـــیکم 
 

ــ  ــإذا قَض ــامی یُت ف ــوم مق ــذا یق  ف
 اللــه الــوِ  یــا ربِّ وایل َمــن أقــرَّ  

 
ــزِ أو   ــاممِ ن ــوَء ِح ــاداه ُس ــن ع  ل بم

ـــت  ـــة   1فتهاف ـــدی الّرجـــال لبیع  أی
 

ـــامُل   ـــا ک ـــدّ  فیه ـــامِ ین و اإلال  «نع
 گوید: 150و در صفحه  

ــی» ــدر  أْعَییَتن ــن حی ــائل ع ــا س  ی
 

ــا لســُت   ــ أن  ایف هــذا اجلــواب خلیق 
 
 

ــــــمه اهللُ  ــــــا باس ه علی  ــــــامَّ  س
 

ـــفَســـ  ا یف الُع  موقاال و ُســـام علـــو 
ـــاره   ـــهو اخت ـــوری و أقام  دون ال

 
  إیل ســـبل اهلـــدی و طریقـــاَعَلـــام   

ـــة کلِّهـــاذ اإلأَخـــ  ـــه عـــل الَبیَّ  ل
 

ـــد    ـــوم عه ـــه ی ـــدیرا ل ـــا الغ  وثیق
 ی المصـطفی أصـحابهواَخ  و غداةَ  

 
ــ  ــه أخ  ــومَّ ل ــل ال ــقیقاجع  ا و ش

ـالَل  َق رَ فَ    یلإٰ یرَقـعـن اهلـدی فَ  الضَّ
 

ــــاو العَ  ءَ اأن جــــاوز اجلــــوز   ّیوق
ــاه   ــالکُ و دع ــام أم ــنالّس ــأمر َم  ء ب

 
ـــدرَ   ـــیهم حی ـــا أوحـــی إل  الفاروق

ــدَ   ــاب أمح ــابق   و أج ق  س ــدِّ  اا و مص
 

ــ ،ء فیــهامــا جــ   یقادّ فُســّمی الصِّ
ــی  ــإذا ادَّع ــیُ  ٰف ــامی غ ــذه األس  هه

 
ـــــافلیَ   ـــــاهد  توثیق ـــــا یف ش  «أتن

ة الث صفحو اجلزء الثّ  314ـ  312أشار إیل ما مّر یف اجلزء الّثاین صفحة  
ة و فاروقُ هذه األُ  أنَّ علی ا هو صّدیُق » من :187 عظم ها بنص  صحیح  ثابت  من النبیِّ األمَّ

 «صّل اهلل علیه و آله و سّلم.
الحدید  یک قصیدۀ عینّیه همانند عینّیۀ ابن ابی 151و صفحه  150در صفحه 

آورده است که  ـ و مفاد و هم صناعت شعری اهم در معن ـدربارۀ امیرالمؤمنین 
 بسیار راقی است.

                                                      
 . )محّقق(فتهافتت. خ ل: 1
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دربارۀ زیدّیه که شرط امام را قیام به سیف  155و صفحه  154و در صفحه 
 قصیدۀ غّراء و مستدّلی آورده است. ،به طور سؤال و جواب ،دانند می

 ة  عتیق ة  جمموع یف وقفنا البن مّحاد عل قصیدة  »گوید:  155و در صفحه 
 إیل نسبه و أبیاهتا بعض آشوب شهر ابن ذکر قد و المتقادمة؛ العصور یف خمطوطة  
 البیاّض  تبعه و ،294صفحة  الثاین اجلزء یف له المرتَجم( مصعب بن سفیان) العبدّی 
 :هی و له للمرتجم القصیدة و غیه، و المستقیم الرّصاط یف

 القــی مــن األسی أُ لتی عــاّم ئأســا
 

 «ن  إذا َجنّـا؟!َجـأُ سل اللَّیل عنّی هـل  
بیت است و تمام آن را مرحوم أمینی آورده است. این  106قصیده این  

الّسالم است و از جملۀ أبیات  قصیده بسیار عالی است و در مدح امیرالمؤمنین علیه
 :58تا  55بیت  ،آن است
 و لو ُفضَّ بنی النّاس معشاُر جـوده»
 

  و ال َضـنّالام عرفوا یف النّاس ُبخـال   
ـــامو کـــل  جـــواد جـــاد بـــالامل    إنَّ

 
 نّاُقصاراه أن یسـتنَّ یف اجلـود مـا َسـ 

 
 

ــل   ــال قائ ــُت أو ق ــدیح  قل ــل  م  و ک
 

ـــی  ـــه ُیعن ـــؤمننی ب ـــإنَّ أمیالم  ف
ــسیَ   ــهـخَس ــم بوالئ ــن مل یعتص  ر َم

 
 «نّاالبعـث ِمـن نـدم  ِسـ و َیقرع یـومَ  

 گوید: 90تا  86و در بیت  «
 اهلل مـا اختـار بعــده و قـالوا رسـول»
 

ـــ   ألنفســـنا اخرتنـــاا لنـــا لکـــن إمام 
 فقلنـــا إذن أنـــتم إمـــاُم إمـــامکم 

 
محن هِتــتُ    م و مــا هِتنــابفضــل مــن الــرَّ

ــار رب    ــذی اخت ــا اّل ــا اخرتن ــاو لکنّن  ن
 

ــا  ــدعنا و ال ُجرن ــم  ال ابت ــوم ُخ ــا ی  لن
ــــوم القیامــــة رب  ســــیجمَ   ــــاعنا ی  ن

 
 بـام قلنـا ٰجـزیون مـا قلـتم و نُ جزَ فتُ  

ـــنکم متم بأیـــدیکم قواعـــدَ هـــدَ    دی
 

ــن  عــل  ــیٰ و دی ــد ال ُیبن ــی القواع  1ٰ«غ
                                                       

طور  این 258، ص 1ج  ،آشوب شهر مناقب ابنبه نقل از  99، ص 4، ج ریحانة األدب. در 1
  است: آورده
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 گوید: 106تا  98و در آخر قصیده در بیت 
 جـیت لـذوی احلِ بدَ  ذفصاحة شعری مُ »
 

ـــدُهم لَ   ـــعار عن ـــت األش ـــاکَ متثَّل  ن
ــیُ   ــ و خ ــون الّش ــهفن ــا رقَّ لفظ  عر م

 
ــزادت هبــا حســنا  ــه ف ــت معانی  و جلَّ

ــ  ــهو للّش ــه حرف ــم  إن خــال من  عر عل
 

ــ  ــذاک َه ــرّ  یف  ء  اذف ــیْؤال ــال معن  س ب
 هلُتــإذا مــا أدیــب  أنشــد الغــثَّ ِخ  

 
 جناالّس  لدِخ أُ نغیص قد من الکرب و التّ  

ــ  ــإذا مــا رأوهــا أحســن النّ  ااس منطق 
 

ـــدث    ـــتهم ح ـــاو أثب ـــبهم حلن  ا و أطی
ـــا  ـــی کأهنَّ ـــامع حتَّ ـــا األس ـــّذ هب  تل

 
ـــام الّشـــ   بیبة أو أهنـــیألـــذ  مـــن أّی

ة  و یف کـــلِّ بیـــت لـــّذة     ُمْســـتجدَّ
 

ــا  ــل: ی ــاه قی ــا انتش ــی إذا م ــه ثنّ  ٰ!لیت
 ثواهَبــــــــا ٰتقبَّلهــــــــا ریّب و ویّف  

 
ـــو ثَ    ل میـــزاین بخیاهتـــا وزنـــاقَّ

 عــل األطهــار مــن آل امحــد   و صــّل  
 

 1«نّـاَج  أو ء ما َعسعس الّلیـُل الّسام إلهُ  
 

 عیل بن مَحّاد َعَدِوی َعبدی

( از بزرگان حّماد عبدّی بصرّی )ابنوّی عبدّی بن حّماد عَد أبوالحسن علی
 ،بیت در قرن چهارم است؛ اشعار قوی و عمیق و جالب و جاذب دارد شعرای اهل

 4جلد  ،الغدیرقدری از اشعار او را در  .و رشیق است امعن بسیار روان و سلیس و پر
                                                      

«و قالوا رسول اهلل ما اختار بعده 
 

ــا  ــنا اخرتن ــا ألنفس ا و لکنّ ـــام   إم
ــدی  ــل اهل ــام ع ــا إن أق ــا إمام   أقمن

 
ْمنـــا   أطعنـــا و إن َضـــّل اهلدایـــَة َقوَّ

ـــامکم  ـــاُم إم ـــتم إم ـــا إذا أن  فقلن
 

 الــّرمحن هِتــُتم و ال هِتنــابحمــد  مــن  
ــا  ــار رّبن ــذی اخت ــا اّل ــا اخرتن  و لکنّن

 
 لنا یـوم خـّم مـا اعتـدینا و ال حلنـا 

ـــیجَمعنا  ـــوم س ـــة ی ـــا القیام ن  رب 
 

 قلنـا اّلـذیٰ ُنجـزی و قلتم ما فتجَزون 
ــور  مــن اهلل واضــح     و نحــن عــل ن

 
ــا  ــا رّب  فی ا منــک زدن ــور  ــا و ن  «ثّبتن

 
 

 .201ـ  197ص  ،15جنگ . 1
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بعضی از آنها در مرثیۀ حضرت اباعبداهلل  ،آورده است 171الی  141از صفحه 
الّسالم است که مناسب است به طور لطیف شرح و ترجمه  سّیدالّشهدا علیهالحسین 

ا قصیده دعبل و کمیت و اشعار دوازده بند مرحوم بو  ،گردد اشود و لغات آن معن
 .طبع و نشر شود ،ایم بحرالعلوم که در همین کتاب آورده

 :156صفحه  ،شود ای که بدین بیت استفتاح می قصیده ،از جمله
ــــا» ــــاّم تلَ ئِ أس ــــالأُ ی ع ــــن األسی ق  ی م
 

  
یـــَل َســـ    «انّـــن  إذا َج َجـــأُ عنّـــی هـــل  ل اللَّ

 :162و از جمله در صفحه  
ــــا» ــــنیِ    م ــــُد الب ــــا ی  صــــنعت فین
 

  
ــ   ــا و مــن عــنیِ کــم مــن حش   «ا أقرحــت منّ

 :164و از جمله در صفحه  
ـــــیَّ » ـــــ ح ـــــتنیاق ـــــربال مس ا بک  َب 
 

  
 «قــــی و علــــام  خطــــیاالت   ضــــمَّ کنــــزَ   

 :168و از جمله در صفحه  
 ســــــوائی هــــــنَّ بالعیــــــد إن أردَت »
 

  
ـــــــز   ـــــــتباح الع ـــــــد  لمس  1«ءِ اأی  عی

 هامّیعلّی بن محّمد التِّ 

عّل بن  ،و منهم: التهامّی : »215[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
حمّمد بن احلسن بن حمّمد بن احلسن بن عبدالعزیز الکاتب التهامّی، ثّم العامّل الشامّی 

ا  شاعر   عالام  کان فاضال  ” :ء جبل عاملأمل اآلِمل یف علام یخ احلّر یفاإلمامّی. قال الّش 
                                                      

 .104ص  ،8جنگ . 1
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 «“ا، له دیوان شعر حسن.ا بلیغ  ا ُمنِش   أدیب  
و  ،حر یف ذکر من َتَشیّع و شعرنسمة السّ الّدین یف  ءاره ضیو ذکَ »: 216صفحة 
 أّوهلا: ،ولده الّصغی المشهورة  ءاء علیه یف ترمجته و ذکر قصیدته یف رثاأجاد یف الّثن

ـــة جـــاری ـــة یف الَبّی  ُحکـــم المنّی
 

ـــرار  ـــدار ق نیا ب ـــد  ـــذه ال ـــا ه  م
ـــام ضـــّد طباعهـــا   و مکّلـــف األّی

 
 ء جـــذوة نـــاریف الـــام متطّلـــب   

ــبِ طُ    و أنــت تریــدها عــل کــدر   تَع
 

 و األکــدار 1ءاا مــن األقــذَصــْفو   
ـــإو   ـــذا رَج ـــتحیل ف  ّنامإوت المس

 
 هـــار ء عـــل شـــفی  ای الّرجـــتبنـِــ 

ـــ  ـــرِّ إیّن ألرَح ـــدی حِلَ ـــا م حاس  م
 

ــارضــمِ   ــن األوغ  نت صــدورهم م
 روا صـــنیع اهلل یب فعیـــوهنمنَظـــ 

 
ـــــار  ـــــوهبم یف ن ـــــة و قل  یف جنّ

ــ  ــا کوکب  ــا کــان أقصــی  عمــرهر ـا م
 

ــحار  ــب األس ــر کواک ــذاک عم  و ک
ـــه   جــاورُت أعــدائی و جــاور ربَّ

 
 شــــّتان بــــنی جــــواره و جــــوار 

ــ  ــ ُب و تله  ــیااألحش ــیََّب مفرق  ء َش
 

ـوا  دخـان تلـک النّـار   2«“هذا الش 
َمرْییّ   عیلّ    أبواحلسن ،بن حمّمد السُّ

 :[412، صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
کان حّجة المویل  ـ رض اهلل عنه ـ 3یّی مَ عّل بن حمّمد الس  و منهم: أبواحلسن »

شیخنا یف احلدیث و الفقه؛ کان المرجع بعد  ا، ا، ورع  ا، زاهد  ، رّبانی  عل المؤمننی؛ عالام  
و له  .ئفةاو باب األحکام للطّ  ـ  اهلل عنهرِض  ـ القاسم احلسنی بن روح یبأیخ الّش 

                                                      
ی و القذیی مجع قذاة و هو یقع یف العنی و الامء و الرشاب من تراب  أو تبن  النهایة. 1 : األقذاء مجُع قذ 
 محّقق() سخ  أو غی ذلک.وأو 
 .313ص  ،24جنگ . 2
آمده  ُمریلسَّ ا 305، ص 2، ج تنقیح المقالدارد، اّما در  َمْییالس  ضبط  تأسیس الّشیعة. در 3

 است. )محّقق(
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و تویّف یف النّصف من شعبان سنة  .اها الثّقاتحکایات و کرامات و مکاشفات رو
 1«ة.ئما  ثتسع و عرشین و ثال

 الِحّمانّی ریف ابوالحسنالّشالمعروف ب ،علّی بن محّمد

  ٌ ةفاَخَرتنا من ُقَریش  ِعصاب   لقد : شعر راقی او

بواحلسن أیف و منهم: الرّش :[ »216صفحة  ،تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
طالب،  بن جعفر بن حمّمد بن زید بن عّل بن احلسنی بن عّل بن أیبعّل بن حمّمد 

 .احلسینّی الکویّف احلاَّمینّ 
، کفاه شعره یف احلامسة و الغزل عن ” :حرنسمة السّ قال صاحب  فاضل 

ا لفکرته أن تغور، له کّل معنی ترک س حسد  األحلا  و الث غور، و کادت اجلواری الکنّ 
 “.و أْسنا ل من الّتهویم إیل المقلة الوسناءِ ذا الفطنة معنا، فهو أح

 ،هرة یف الّشعر و األدب و الّطبعکان یف العلوّیة من الّش ”قال یاقوت احلموّی: 
 کعبداهلل بن المعتّز یف العّباسّیة، و کان یقول:

 “طالب. جّدی شاعر إیل أیب أنا شاعر و أیب شاعر و
 قال عّل بن حمّمد النّدیم:  قلت: کان أشعر أهل زمانه بشهادة إمام زمانه.

 َمن أشعُر  !یا علّ ”فقال:  ،الّسالم الّرضا علیه بنادخلت عل المتوّکل و عنده 
مروان بن  دُ ولَ ”قلُت:  “و بعده؟”قال:  “.البحرتّی ”فقلُت:  “النّاس یف زماننا؟

الّسالم و قال:  الّرضا علیه بنافالتفت إیل  “ک.یدُ بَ ک و عُ خادمُ  ،حفصة أیب
 “.عیّل بن حمّمد العلوّی ”الّسالم:  قال علیه “ن أشعر زماننا؟!مَ  !یابن عمّ ”

 قوله:” :الّسالم قال علیه “و ما حتفظ من شعره؟”قال: 
                                                      

 .355ص  ،24جنگ . 1
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 لقررد فاَخرتنررا مررن قررریش عصررابةٌ 

 

 بمررط  خرردود  و امتررداد الصررابع 

 لنررا ض  رء قررافّلررام تنازعنررا القضرر 

 

روامعاوی نردترعلیهم برام    “ء الصَّ

وامع؟”قال المتوّکل:  .المساجدیعنی   ن أأشهد ”قال:  “و ما معنی نداء الصَّ

 .“ّنه ألشعر النّاسإو أبیک ”قال:  “.اهلل ا رسوا اهلل و أّن حمّمد  اّل إ لهإال 
 المحاسن و المساویکتاب  ،حکاه اإلمام إبراهیم بن حمّمد البیهقّی یف کتابه
 1«.یف باب حماسن االفتخار بالنبّی صّل اهلل علیه و آله

 األنورّی الّشاعرأوحد الّدین  ،علّی بن محّمد

 را به تشّیع ذکر کرده استاو  ءاریاض العلم

له رسالة  .و منهم: األنورّی الّشاعر، و یعرف باحلکیم األنورّی »: 181صفحة 
قال المویل  .البن سینا شاراتالبشارات یف رشح اإلیف العروض و القافیة، و له 

األنورّی هو احلکیم من ”ء الّشیعة: یف فصل ألقاب علام ءریاض العلامعبداهلل یف 
ء المشاهی الامهر یف صناعة النّحو، الّشاعر بلغة الفرس، المعروف عند أفاضل احلکام

یف  البشاراتله کتاب  .نّص مجاعة عل تشیّعه .اخلاّص و العاّم، الملّقب باألنورّی 
و له  ـ ح ببلدة تَبیزو رأیت ذلک الرّش  ـ للّشیخ الّرئیس یف احلکمة رشح اإلشارات

 “ـ رأیتهام یف بلدة َرْشت من بالد جیالن ـ ا رسالة خمترصة یف العروض و القوایفأیض  
 .عهیف تشیّ  ا من ِشعره هی نص  ثّم ذکر أبیات  

الّسلطنة إیل جنکیزخان ؛ و یف عرصه انتقلت 547و أظّن أّن وفاته کانت سنة 
 2«فالِحظ. ،الّتتار

                                                      
 .314ص  ،24جنگ . 1
 .301ص  ،24جنگ . 2
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 ینطائبَ ةحمز بیأبن  علّی

 ،واقفّیه  بن جعفر و از دعائم فرقۀ یکی از بزرگان و وکالی حضرت موسی
مطالبی را اجمااًل دربارۀ او  ،حمزۀ بطائنی است که ما برای شاهد و نمونه بیأبن  علّی
 کنیم.  جا ذکر میندر ای

 :فرموده است که 260صفحه  ،جلد دّوم ،یح المقالتنق ،در رجال مامقانی
شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت صادق و  ،ایشان که اسم پدرش سالم است»

 1«“.ه استاو از واقفّی” :الّسالم شمرده و گفته است حضرت کاظم علیهما
ثّم َوَقف و هو  ،حلسنا یبأو روی عن  ،اهلل عبد یبأروی عن » :و قال النجایّش 

 «2ُعُمد الواقفة.حد أ
 یف عّدة (ره)یخ الّطوس قال الّش »یل ذلک قوله: إا مثله مضیف    اخلالصةو یف 
کّذاب   ةمحز بن أیب علّ ”بن فّضال:  بن حسن احلسن عل بوأو قال  “ّنه واقفی  أ” :مواضع

آخره یل إّوله أبُت عنه تفسی القرآن من حادیث کثیة و کتَ أیُت عنه متّهم  َملعون  قد روَ 
 ةمحز یبأبن  عل”الغضائری:  و قال ابن “ا.ا واحد  ی عنه حدیث  ستحّل أن أروِ أ أیّن ال إاّل 
بعد  (الّسالم یعنی الّرضا علیه)عداوة  للمویل اخللق  الوقف و أشد   صُل أ ـ نه اهلللعَ  ـ
 . انتهی موضع احلاجة.اخلالصةانتهی ما یف ـ  3.«الّسالم ابراهیم علیه أیب

آورد که ما بعضی از آنها را در اینجا  روایاتی را شاهد مطلب میو سپس 
 .است رجال کّشیو این روایات در  ،آوریم می

عن  ،الفارّس  علّ  بوأقال حّدثنی  ]احلسن[ بن احلسنی عن حمّمد»فمنها ما رواه 
الّسالم فقال:  لت عل الّرضا علیهدَخ  قال: ،محنالرّ  بن عبد عن یونس ،بن عییس حمّمد

                                                      
 .260، ص 2، ج تنقیح المقال. 1
 .249، ص رجال النجاشی. 2
 ، با قدری اختالف.231، ص الخالصة. 3
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 من ذلک. عُت ففزِ  “!دخل النّار”قلت: نعم. قال: “ ؟ةمحز یبأبن  مات عیلّ ”
ا  ال أعرف إمام  فقاا: إّن  ،الّسالم ئل عن اإلمام بعد مویس علیهأما إّنه ُس ”قال: 

 1«.“ا  یف قَبه رضبة اشتعل قَبه نار  فُضِ  .بعده
 ،بن حمّمد عن داود ،بن موس قال: حّدثنی احلسن ،ما رواه عن محدویه»و منها: 

زریق  الّسالم یف بنی ضا علیهبواحلسن الرّ أقال: وقف  ،نرص بن أیب بن حمّمد محدأعن 
اهلل صیّل  إّنه لاّم ُقبض رسوا”قلُت: لبیک. قال:  “!محدأیا ”فقال یل و هو رافع صوته: 

ه تّم نورَ یُ ن أ اّل إفأیب اهلل  ،نور اهلل  اُس یف إطفاءاهلل علیه و آله و سّلم َ َهد النّ 

یف  ةمحز یبأبن  الّسالم َ َهد عیلُّ  بواحلسن علیهأیّف وُ الّسالم؛ فلاّم تُ  مریالمؤمننی علیهأب

رّسوا به  ،ل فیهم داخلنَّ أهل احلّق إذا دَخ إو  .ن یتّم نورهأ اّل إیب اهلل أف ،إطفاء نور اهلل

هل أّن إو  ؛من أمرهم ّّنم عیل یقنی  أو ذلک  ،مل جیزعوا علیه ،ذا خرج منهم خارجإو 

و ذلک  ،عوا علیه زَ  ،ج منهم خارجذا خرَ إرّسوا به و  ،الباطل إذا دخل فیهم داخل

﴿ إّن اهلل  ّل  الله یقوا: ؛من أمرهم ّّنم عیل شکٍّ أ   ﴾.“2  قال: ثّم
 3«“.المستقّر الثابُت و المستودع المعارُ ” الّسالم: اهلل علیه عبد بوأقال 

بن  محدأعن  ،محدأبن  قال: حّدثنی حمّمد ،بن حمّمد ما رواه عن علّ »و منها: 
قال:  ،محنالرّ  بن عبد عن یونس ،بن الفضل محدأعن  ،بن مجهور عن حمّمد ،احلسنی
و کان ذلک  ، و عنده الامل الکثیاّل إالّسالم و لیس من قّوامه أحد  احلسن علیه بوأمات 

 4«ثون ألف دینار.ثال ةمحز یبأبن  و کان عند علّ  ؛هسبب وقفهم و جحودهم موتَ 
                                                      

 ، با قدری اختالف.444، ص رجال الکشی. 1
 .98( آیه 6. سوره أنعام )2
 .444، ص رجال الکّشی. 3
 ، با قدری اختالف.493، ص همان. 4
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اهلل  عبد یبأعن  ،محدأبن  حّدثنی حمّمد :قال ،بن حمّمد ما رواه عل»و منها: 
 ،الّسالم احلسن الّرضا علیه عن أیب ،الفضیل بن عن حمّمد ،نرص یبأبن  محدأعن  ،الّرازی
أهل  شدَّ أسعید    یبأمهران و ابن  و ابن ةمحز یبأإیّن خّلفت ابن  !فداک: جعلت : قلتقال
اهلل  ّّنم کّذبوا رسواإ ؛ذا اهتدیَت إما رّضن من ضّل ”قال: فقال:  .نیا عداوة  هّلِلالدّ 

ا ا و فالن  و کّذبوا فالن   ،الّسالم المؤمننی علیه مریأبوا و کذّ  ،صیّل اهلل علیه و آله و سّلم

 “.سوةأُ الّسالم  ئی علیهمابآا و مویس و یل ب عفر  و کّذبوا 
ذهب اهلل نور قلبک و أ :ّنک قلت البن مهرانأّنا نروی إ !قلت: جعلت فداک

هم  ،حال شد  أ !قلت: یا سیدی “؟ّرهکیف حاله و حاا بِ ”فقال:  !دخل الفقر بیتکأ
 .یل العمرةإن خیرج احلسنُی أمکروبون ببغداد و مل یقدر 
ذی لیس هو الّ  أ ؟أما استبان لکم کذبه”: ةمحز یبأ یقول یف ابن فسکت و سمعته

فیانّ  یل عییسإدی  ُی  ّن رأس المهدّی أیروی  و قاا: إّن  ،بن مویس و هو صاحب السُّ

«؟أشهر یل ثامنیة إأبااحلسن یعود 
1 

یف ترمجة   سبقنا نقلهأبن سهل یف حدیث  سامعیلإعن  ما رواه بسند  » :و منها
هذا مع الّرضا  ةمحز بن أیب علّ  تضّمن مکالمة  ،سعید المکارّی  احلسن بن أیب

 2«نکاره موته.إالّسالم و  مامته و وقفه عل أبیه الکاظم علیهإو إنکاره  ،الّسالم علیه
و سپس  ،تا اینجا بعضی از روایات وارده در رجال کّشی را نقل کردیم

کند که   نقل میرا  غیبتب کتا مقانی بعضی از روایات وارده از شیخ در مرحوم ما
با آنکه قباًل معترف به ، رساند شّدت عناد او را نسبت به حضرت ثامن الحجج می

 .وصایت آن حضرت بوده است
                                                      

 .405، ص همان. 1
 .463، ص همان. 2
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 کند که: ذکر می 262صفحه  [2، جلد تنقیح المقال] و در
جنا إیل مّکة قال: خرَ  ز،اخلّزا بن علّ  یف الّصحیح عن احلسن العیونیف  ٰو روی»
هذا للعبد الّصالح ”هذا؟ فقال:  فقلنا: ما ،و معه مال  و متاع   ةمحز بن أیب علّ و معنا 
قال: قال مصنّف هذا  ثمّ  “.لیهإ ٰو قد أوم ،هابنِ  عل   ن أمحله إیلأأَمَرین  ،الّسالم علیه

أنکر ذلک بعد وفات موس و حبس الامل  ةمحز بن أیب إّن علّ ”رض اهلل عنه:  ،الکتاب
 «“الّسالم. لیهعن الّرضا ع

باری با مطالعه احوال واقفّیه و عناد رؤسای آنان نسبت به حضرت امام رضا 
شید و سپس که عصر هارون الّر ـ الّسالم غربت آن حضرت در آن عصر شّدت علیه

 1گردد. خوب ظاهر می ـ شید استمأمون الّر

 عمار بن یاسر

 ]قاتل عمار بن یاسر[

 گوید: 221 ۀصفح ،لسُّّنةمنهاج ااز  3تیمّیه در جلد  ابن
و هم  ،جرةن بایع حتت الّش و کان ممّ  ،و إّن قاتل عاّمر بن یارس هو أبوالعادیة»

 2«ه.حزم و غیُ  الّسابقون األّولون؛ ذکر ذلک ابنُ 

 عمر بن عبدالعزیز

ُعَمر بن عبدالعزیز بن در ترجمۀ احوال  345صفحه  ،2جلد  ،تنقیح المقالدر 
 گوید: بن عبد شمس  َمیَّةأُ العاص بن  مروان بن احلکم بن أیب

                                                      
 .282ـ  279ص  ،7جنگ . 1
 .143ص ، 16جنگ . 2
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و هو خی  ،دوق )ره( یف باب وجوب اجلمعة و فضلهاع یف طریق الّص وقَ »
یّف و هو ابن تسعة وُ عاصم بن عمر بن اخلّطاب. تُ  بنَت  ،عاصم مَّ أُ ّمه أُ کانت  ؛مروان بنی

 .«و ثالثنی سنة
از او  ،لمؤمنینو از برداشتن سّب امیرا ؛سّید رضی در مرگ او چند شعری گفته

روایتی را از  رجاتبصائر الّدالّسالم در  تحسین کرده است. از حضرت سّجاد علیه
و در آن روایت  ،کند که داللت بر ذّم و قدح او دارد تمیمی نقل می  ءاعبداهلل بن عط

و اهل زمین بر او  ،فرستند واسطۀ مردنش اهل آسمان او را لعنت می هب”است که: 

 2«1“.کنند استغفار می

 الّسالم بن الحسین بن علّی علیهم عمر بن علّی

 بن الحسین روایت دربارۀ انحراف عقیدتی ُعَمر بن علّی

 :[324، صفحة 5، جمّلد الّطبقات الکَبی]
 . ...ولد مّ أُ ّمه أُ لب؛ و طالب بن عبدالمطّ  ابن حسنی بن عّل بن أیب»

 قال:  ،قال: أخَبنا ُفضیل بن مرزوق ،نا شبابة بن سّوارقال: أخََب 
البیت  قلت: هل فیکم أهل،  ـ جعفر ْی َعمَّ  ـبن عّل و حسنی بن عّل  عمرَ  سألُت ”

 جاهلیة؟  یعرف له ذلک فامت، مات میتة   مل و من ؛تعرفون له ذلک ،هإنسان  مفرتضة  طاعتُ 
 !“فهو کّذاب ،ما هذا فینا! من قال هذا فینا !فقاال: ال واهلل

ر بن عّل: رمحک اهلل! إّن هذه منزلة تزعمون أهّنا کانت لعّل، لعمَ  فقلت”ل: قا
 ا أومی إلیه؛ ثّم کانت للحسن، إّن علی   له[ و سّلم أومی آ إّن النبّی صّل اهلل علیه ]و

                                                      
 .170، ص 1، ج بصائر الدرجات. 1
 .131ص  ،16جنگ . 2
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کانت لعّل بن احلسنی، إّن احلسنی   إلیه؛ ثمّ  کانت للحسنی، إّن احلسن أومی   إلیه؛ ثمّ 
 إلیه. ا أومی إلیه؛ ثم کانت لمحّمد بن عّل، إّن علی   أومی 

 ء إاّل هؤال بحرفنی؛ قاتلهم اهلل! واهلل إنْ  فام أومی  ،فقال: واهلل لامت أیب
 !“یس اخلُرؤ، ما خنَیس اخلرؤ؟لون بنا! هذا ُخنَ متأکّ 

 ؟قلت: المعّل بن ُخنیس”قال: 
أتعّجب من قوم   ،ایش طویال  فر المعّل بن خنیس؛ واهلل لفکرت علی  ،قال: نعم
 1“«م حنی أضّلهم المعّل بن خنیس!لّبس اهلل عقوهلَ 

 (القیس مرؤ)المعروف ِبا َعمُرو بن ُحجر الکندی

 480، صفحه 2، جلد الِمزَهرجالل الدین عبدالّرحمن سیوطی در کتاب  ماّل
 گوید:

 : ببجمهرة أشعار العراخلّطاب یف کتابه الموسوم  و قال حمّمد بن أیب»
مط: امرُؤ القیس و ُزَهی و ” بع اّلتی تسّمی السِّ إّن أباعبیدة قال: أصحاب السَّ

 2.“«النّابَغة، واألْعیش، و َلبید، و َعمرو بن معدی َکَرب، و َطَرَفة
و کتب احلّجاج بن یوسف إیل ُقتیبة بن مسلم یسأله » گوید: 481و در صفحه 
 فقال:، ء وقتهاو أشعر شعر ةء یف اجلاهلیّ اعن أشعر الّشعر

ا شعرلقیس، و أِضهبم مثال  ؤ امراأشعر اجلاهلّیة ” ُء الوقِت ا َطَرَفة؛ و أمَّ
 3“«فالفرزدق أفخُرهم، و جریر  أْهجاهم، و األخطُل أوصفهم.

                                                      
 .383ص  ،24جنگ . 1
 .406، ص 2، ج المزهر .2
 .همان .3
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قات سبع در یک مجّلد تجلید و صحافی شده که با معّل در مجموعه اشعاری
گذاری ندارد، در ورق ماقبل  هایش شماره و صفحه ،طبع سنگی مطبوعه است و ب

 آخر از آن گوید:
 :َعمُرو بن ُحجر الکندی ،قال امرُؤ الَقیس»

ـــرْ  ـــقَّ الَقَم ـــاعُة و اْنَش ـــت الّس  َدَن
 

 َنَفـــرْ   عـــن غـــزال  صـــاد َقلبـــی و 
ـــ  ـــد ِح ـــَور  ق ـــافِهِ أح  رُت یف أوص

 
ـــَورْ   ـــِه ِح ـــرِف بَِعینَی ـــاِعُس الطَّ  ن

 العیــــِد یف زینَتِــــهِ  َمــــرَّ َیــــومَ  
 

 و َعَقـــــرْ  این َفَتعـــــاطیی َفَرمـــــ 
ــــک    ــــا   فاتِ ــــن حِل ــــهام  ِم  بِِس

 
ْکنــــی َکَهشــــیمِ    رْ الُمحَتَظــــ فرَتَ

 و إذا مــــا غــــاَب َعنّــــی ســــاَعة   
 

ـــیی   ـــاَعُة أده ـــِت الّس ـــرّ  کاَن  و أَم
ــــهِ   ــــَب احلُســــُن عــــل َوجنَتِ  َکَت

 
ــطر  بِ   ــِک َس ــِق الِمس ــَرحی  رَصْ ـا خُمَت

ــ  ــامِر َت ــاَدُة األق جیی ـع ــد   ّسی یف ال
 

 ی یف الَقَمـــرْ ـرَفَرأینـــا الّلیـــَل َیســـ 
ــــحیی   ــــهِ  بِالض  تِ ــــل یف ُطرَّ ی  و اللَّ

 
ـــة َذا  ـــ فرق ـــم یَش النّ ـــرْ  ء  وِر َک  َزَه

هُ  1ُقلـــُت إذ َشـــقَّ الِعـــذارُ    َخـــدَّ
 

ـــرْ   ـــقَّ الَقَم ـــاَعُة و اْنَش ـــِت الّس  2َدَن
ا   :و له أیض 

 أقَبـــَل و الُعّشـــاُق ِمـــن َخلِفـــهِ 
 

م ِمـــن َحـــَدب     َینِســـلونَ َکـــأهنَّ
 َء َیــــوَم العیــــِد یف زینَتِــــهْ اجــــ  و 

 
 3«لِِمْثــــِل ذا َفلَیعَمــــِل العــــاِملون 

در صفحه  ،طبع ثالث مطبعۀ هالل ،داب اللغة العربّیةآتاریخ جرجی زیدان در  
 گوید: 1از جلد  96الی  92

 و ء اجلاهلّیة و أرشفهم أصال  اهو أشهر شعر میالدی. 560تویّف نحو سنة »
                                                      

 )محّقق( .«عذار اللجام: ما وقع منه عل اخلدّ »: التهذیب. 1
در  با قدری اختالف. قابل ذکر است حضرت عاّلمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ همین ابیات را 2

 اند. ]محّقق[ آورده 177ص 
 .1234، ص 4، ج تعلیقات الّنقض .3
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و کانوا  ،یتّصل نسبه بملوک ِکنَدة و هم یف قول العرب بطن من کهالن ،منزَلة  أرفعهم 
و إلیه  ،کندة یف حرضموت ]منازل[  إیلاموا عنهلَ ثم أْج  1رقَّ َش یقیمون یف البحرین و المُ 

ولة عل عهد التابعة احلم ا یتوّلون بعَض مناصب الدَّ ّینی و یینسبون. أقاموا هناک َدهر 
 «أخبارهم.قد ضاع أکثر 

ا ،یَّ الّشاعرّیةو کان امرؤ القیس قوِ »ن قال: أیل إ ألّن  ؛و لوال ذلک مل یقل شعر 
ا علیه یقوله و  ،و أبوه حّی  .الملوک کانوا قبله یأنفون من قوله، و لکنّه کان مطبوع 

ا ما زجره و هو یعصاه فلم یبال بل جعل یول یف  ؛حّتی اضطر أبوه أْن یبعده عنه ،کثی 
فإذا  ،ء مع بعض األخالط من شذاد العرب من طّی و َکْلب و بکر بن وائلااألحی

ا أو روضة  أو موضَع صید  أقام فذبح لمن معه یف کلِّ یوم  و خرج إیل  صادف غدیر 
ِقَیاُنُه. و   الّصید فتصّید ثّم عاد فأکل و أکلوا معه و رشب اخلمر و سقاهم و َغنَّْته

 الغدیر ثّم ینتقل عنه إیل غیه. ء ذلکایزال کذلک حّتی ینفد م ال
ا و غضبه ا شدید  فغضب غضب   ،ون من أرض الیمنمّ یت نعی أبیه کان بدَ أُ فلاّم 

ء بالَد الّروم قبل سفرته اهاج شاعرّیته، و أسفاره یف البالد زادت اختباره. و لعّله ج
عرّی و األسفار توسِّ  ،األخیة اّطلع عل  و إذا عارش النّاس و خالطهم ،ع اخلیاَل الشِّ

و ذلک من  ،ا جدیدة  آداهبم و استفاد معاین جدیدة  أو تتفّتق قرحیته فتستنبط صور  
عه َء یف الّشعر مل تکن معروفة  قبله و تبِ اأ القیس یسبق إیل أشیاألسباب اّلتی جعلت امرَ 

عر  ها.فیء االش 
رأیتها من ثامر  ،و األسالیبأستنبطه من المعاین االنَّظر یف ما  و إذا أمعنَت 

ْحب یف الّدیار کقوله:  .و َسَعة االّطالع األسفارِ   ،الخ ـ “قفا نبِک ”فمنها استیقاف الصَّ
                                                      

ر: حصن لکندة بالبحرین: »شمس العلوم .1  )محّقق(.« الُمَشقَّ
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ا و قد کان ألوف   ؛فإّنه طبیعی  فیمن قیض معظم حیاته یف تودیع دیار  و استقبال دیار  
عوِر إذا أقام یف المکان ألِ   1ف به.و إذا عارش الّرجل کلِ  ،فهدقیَق الش 

و هذا  ،عل اخلصوص یف وصف الَفَرَس و النّاَقة ،منها دّقة وصفه و إجادتهو 
یشغله  ءَ یش ال ،ألّنه کان یقیض الّساعات و األّیام عل فرسه ؛ا من ثامر األسفارطبع  

و لذلک فال تکاد  ،ألّنه أکَب مساعد له عل النَّجاة یف فراره من أعدائه ،عنه مع تعّلقه به
 وجدَت فیها أبیات ا یصف فیها فرَسه أو ناَقته. و قد َفَتَقت األسفاُر و له قصیدة  إاّل  تقرأ

المعارشة قرحَیته الستنباط المعاین أو اقتباسها؛ فمن ذلک قوُله یف قصیدته البائّیة اّلتی 
 یصف هبا الفراق و ناقته و فرسه، مطلعها: 
 َتَبرصَّ خلیل هل تــری مـن َظعـائنِ 

 
 2«ی شـعبعبضحّیا بنی حزم  َسَلْکنَ  

، و َشبَّه اخلَیَل بالُعْقبان»إیل أن قال:    و هو أّول من وصف النّساَء بالّظباء و المهیی
َب َمآِخَذ الکالم َفَقیَّد األوابد،  و العص، و فّرق بنی النسیِب و سواء   یف القصیدة، و َقرَّ

 3«و أجاد االستعارة و التَّشبیه.
 نظمها:ُمَعلَّقته و سبب »إیل أن قال: 

أّما معّلقته فقد نظمها یف وصف واقعة جرْت له مع حبیبته و ابنة عّمه: ُعنَیَزة، 
عر.  بنت رشحبیل، و خَطر علیه لقاؤها و لعّلهم منعوه منها لام کان من رغبته یف الشِّ

أّما هو فکان یسرتق الُفَرص لمالقاهتا، فاغتنم فرصَة َظعن احلّی و کانوا إذا 
جال جال و ترّبص حتّی  ظعنوا میش الرِّ أّوال  ثّم النّساء، فتخّلف امرؤ القیس عن الرِّ

ظعنت النّساء. و کان یف طریق الظاعننی غدیر  یسّمیی دارَة ُجْلُجل یف منازل کندة 
                                                      

ا فأنا کلِف  )من ب: »المصباح المنیر .1  )محّقق(.« اب َتِعَب(: أحببُته و ُأولعُت بهکلِفُت به َکَلف 
 .11، ص 1، ج القیس دیوان امرئ. 2
 .239، ص 2، ج المزهر .3
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، َفَسَبَقهنَّ امرؤالقیس إیل و فیهّن ُعنَیزة، فنزعن ثیاهبّن و نزلن یف الامء فَبز  الغدیر بنجد 
یعطی الواحدَة منهّن ثیاهبا إاّل  ثّیاب و جلس علیها و حلف أنَّه الهو من خَمب ه و مجع ال
.  إذا خرجت إلیه عاریة 

فخرجن و بقیت ُعنَیزة  و أقسمت علیه أن یعدل عن رشطه، فأیب و ألحَّ علیها 
باخلروج، فخرجت ثّم دفع إلیها ثیاهبا فلبستها، و اجتمع النّسوة علیه و أخذن ُیَعنّفنَه 

عَتنا!إنَّ ”و قلن له:  رَتنا عن احلَیِّ و َجوَّ  “َک أخَّ
فعقرها و َأَتنی باحلطب و جعلن “ َسأعقر َلُکّن راِحَلتی َتأُکْلن منها”فقال: 

 یشوین الّلحم حّتی شبعن، و کان معه ِرکوة  فیها مخر  فسقاهّن منها.
فلاّم ارحتلن احتملن أمتعته عل رواِحلهن و بقی هو ال مرکب له، فقال لعنیزة: 

م ُهوَدجها “ ُبدَّ لک من أْن حتملینی!ال” و ساعده صواحبها عل طلبه، فحملته عل ُمَقدَّ
 فجعل یدخل رأسه من اهلودج ُیقّبلها و حیادثها ثّم نظم معّلقته، و مطلعها:

 قفا َنْبِک ِمن ِذْکـَری َحبیـب  و َمنـِزل
 

خوِل َفحومـلِ    1بِِسقِط اللَّوی بنی الدَّ
، و هی ُمْدرجة  مع سائر المعّلقات یف کتاب  وصف هبا ما تقّدم أحسن  وصف 

 2.«رشح عّدة رشوح
نام او را جندح یا سلیمان ذکر  182، صفحه  8، جلد نامه لغتو دهخدا در 

اند، و  ترین شاعر دورۀ جاهلّیت شمرده وی را بزرگ»کرده است و گفته است: 
وی مختصری و در شرح حال « میالدی دانسته است. 566تا  540وفاتش را از 
 نگاشته است.

میالدی  1936، از طبع دارالکتب المصرّیه أغانیصفهانی در کتاب ااّما أبوالفرج 
                                                      

 .1، ص 1، ج القیس دیوان امرئ. 1
 .112ـ  107، ص 1، ج تاریخ آداب اللغة العربّیة. 2
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های او و  به طور تفصیل در أحوال و جریان 107تا صفحه  77در جلد نهم از صفحه 
 اشعار او داد سخن داده است و گفته است:

عمرو بن ُحجر آِکِل قال األصمعی: هو امرؤ القیس بن ُحجر بن احلارث بن »
 1«الُمراِر بن معاویة بن َثْور، و هو ِکنْدة.

عل ما  ـ ]امَرأ القیس[ امرؤ القیس یی و ُیکنّ » گوید: 78از جمله در صفحه 
. و کان یقال له: الَملُِک ـ أبااحلارث؛ و قال غیه: ُیکنّ  ذکره أبوُعبیدة یی أباَوْهب 

ا: ذوالقروح، و  لِّیل، و قیل له أیض   إّیاه عنی الفرزدق بقوله:الضِّ
 َوَهب القصائَد یل النَّوابـُغ إذ َمَضـْوا

 
 2و أبو یزیـد و ذوالقـروح َو جـْرَوُل  

عدّی، و َجْرول احلَُطی ة. یعنی بأیب   3«یزید الُمَخبََّل السَّ
 کان عمرو بن ُحْجر )جّد أعالی امرؤالقیس(» گوید: 79و از جمله در صفحه 
ا بعد  هام  4أبیه، و کان أخوه معاویة و هو اجلَونو هو المقصور َملِک  عل الیاممة و ُأم 

ُمعاِهر بن َحّسان بن عمرو بن ُتبَّع. و لاّم مات، َمَلک بعده ابنُه احلارث و  ُشْعبة بنت أیب
یت. و لاّم َمَلک ُقباُذ بن َفْیوز، خرج أّیام ملکه رجل یقال  کان شدیَد الملک بعید الصِّ

اس إیل الّزندقة و إباحة احلَُرم و أاّل یمنع أحد منهم أخاه ما یریده له َمْزَدک، فدعا النّ 
 من ذلک.

و کان الُمنِذر بن ماء الّسامء یوم ذ  عامال  عل احِلَیة و نواحیها، فدعاه ُقباُذ إیل 
د له  الّدخول معه یف ذلک فأیب. فدعا احلارَث بن عمرو )جّد امرؤالقیس( فأجابه فشدَّ

                                                      
 .55، ص 9، ج األغانی. 1
 .172، ص 39، ج دواوین الشعر العربی علی مّر العصور. 2
 .55، ص 9، ج األغانی. 3
  االصول: اجلوف.. و یف4
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 الُمنِذَر عن مملکته و غَلب عل ملکه. 1ُملَکه، و أطرد
ا فدخل علیه َمْزَدک، فلاّم رأیی ُأمَّ  واَن بنی یدی ُقباَذ یوم  و کانت ُأم  أنورِشْ

 “ُدوَنَکها.”فقال: “ ادفعها یل ألقیضی حاجتی منها!”أنورشوان قال لقباذ: 
ع إلیه أن هَیَب  ه، حتّی َقبَّل  فوثب إلیه أنورشوان فلم یزل یسأله و َیرْضَ له ُأمَّ

ِرْجَله فرتکها له، فکانت تلک یف نفسه. فهلَک ُقباُذ عل تلک احلال، و ملک أنورِشواُن 
فجلس یف جملس الُملک، و بلغ الُمنِذَر هالُک ُقباَذ َفأقبل إیل أنورشوان و قد علم 

ه َمزَدک ثّم خالَفه عل أبیه فیام کانوا دخلوا فیه. فأِذن أنورشواُن للنّاس، فدخل علی
 دخل علیه الُمنِذُر.

 فقال أنورشوان: إیّن کنت مَتنَّیت ُأمنّیتنی أرجوا أن یکون اهلل قد َجَمعهام یل.
َا الملک؟!  فقال َمْزَدک: و ما مها أهی 

جل الرشیَف )یعنی المنِذر( و أن أقتل  قال: متنّیت أن أملِک فأستعمَل هذا الرَّ
ناِدَقة.  هؤالء الزَّ
 َمْزَدک: أَو تستطیع أن تقتل النّاَس ُکلَّهم؟!فقال له 

هنا قال: إنَّک ل َیابَن الّزانیة! واهلل ما ذهب َنْتُن ریح َجْوَربک من أنفی منُذ  هی
 َقبَّلُت رجَلَک إیل یومی هذا!

نادقة فقتل منهم ما بنی جاِزر إیل  2و أمر به فُقتِل و ُصلِب؛ و أمر بقتل الزَّ
ی یوم ذ  النَّهَروان إیل المدائن یف َضْحَوة  واحدة مائَة ألف زندیق و َصَلبهم، و ُسمِّ

 أنورشوان.
                                                      

 أی: أمر بطرده.. 1
و جازر: قریة من نواحی النهروان؛ و النهروان: ثالث، أعل و أوسط و  .المعجم البلدان. کذا یف 2

 أسفل، و هی کورة واسعة بنی واسط و بغداد من اجلانب الرّشقی.
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و طلب أنورشوان احلارث بن عمرو، فبلغه ذلک و هو باألنبار و کان هبا منزُله 
یت األنبار ألنَّه کان یکون هبا َأْهراءُ  ـ ـ فخرج هارب ا یف  الّطعام و هی األنابی 1و إّنام ُسمِّ

ة،هجائنه و ماله و ول و إیاد ،  3و تِبعه الُمنِذُر باخلَیل من َتغلَِب و هَبْراء 2ِده َفَمرَّ بالثَِّویَّ
و انتهبوا ماله و هجائنه. و أخذت بنوَتْغلِب ثامنیة  و أربعنی  فنجا، 4َفلِحق بأرض َکْلب

ا من بنی الُمرار، فُقِدم هبم عل المنذر فرضب رقاهَبم بحفر األمالک یف دیار  آِکلِ  َنفس 
 6«الِعباِدّینی بنی َدْیر هند و الکوفة. 5َمِرینا یبن

قالوا: و ألّح المنِذر یف طلب امرئ القیس، و : »از جمله گوید 93و در صفحه 
واُن  وّجه اجلیوش یف طلبه من إیاد و هَبْراء و َتنُوخ و مل تکن هلم طاقة، و أّمده أنورِشْ

َحُهم یف طلبه؛ و تفّرقت حِ  ْمَی و من کان معه عنه، فنجا یف بجیش من األساورَة َفّسَّ
َیربوع بن َحنَظَلة. و  ، حتّی نزل باحلارث بن ِشهاب من بنیالُمَرارِ  آِکلِ  ُعْصبته من بنی

نة و اخل  مع امرئ القیس أدراع مخسة   افیة و الُمَحصِّ و  7بقر: الَفضفاَضة و الضَّ
ا ع آِکل الذیول، ُکنَّ لبنی ُأمّ  .الُمرار، یتوارثوهنا َملِک   ن َملِک 

فقلَّام لبِثوا عند احلارث بن شهاب، حتّی بعث إلیه المنِذر مائة  من أصحابه 
الُمرار، فأسلمهم. و نجا امرؤ القیس و معه  آکل ُیوِعده باحلرب إن مل ُیْسلم إلیه بنی

بن معاویة بن احلارث و بنته هند )بنت امرئ القیس( و األْدُرع و الّسالح و مال  یزید
                                                      

 )محّقق([« اهلرُی: بیت  ضخم لطعام السلطان، و مجعه أهراء.»: العین. األهراء: األکوام. ]1
 . الّثوّیة: موضع قریب من الکوفة، و قیل بالکوفة.2
 . هبراء: قبیلة بالیمن.3
 . موضع بنی قومس و الّری.4
 . بنومرینا: قوم  من أهل احلیة.5
 .56، ص 9، ج األغانی. 6
 «.الحریق: »تجرید األغانیو فی «. الخریق«: »م»و « أ». در تعلیقه آمده است: فی: 7
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، و قیل: بل نزل قبلهم عل کان بقی معه ؛ فخرج عل وجهه حّتی وقع یف أرض َطی 
باب األیادّی سیّد قومه فأجاره.  1«سعد بن الضِّ

تا آنکه پس از آنکه گوید: به قیصر روم پناهنده شد و از او کمک خواست 
 گوید: 99در صفحه ، تا برعلیه أنوشیروان جنگ کند

ا کثیف  » ا و فیهم مجاعة  من أبناء الملوک. فلاّم فصل، ثّم إنَّ قیرص ضمَّ إلیه جیش 
و ال تأمن أن یظَفر بام یرید ثّم  ،قال لقیرص قوم  من أصحابه: إنَّ الَعَرب قوُم َغْدر  

 َیْغُزَوک بمن بعثَت معه.
:  و قال ابن و إنه لاّم  ،َغِوی  عاهر   بل قال له الطامح: إّن امرأالقیس”الکلبیِّ

ه کان یراسل ابنتَک و یواصلها، و هو قائل یف ذلک انرصف عنک باجلیش ذکر أنّ 
رها هبا یف العرب فیفَضُحها و یفضُحک. ا ُیَشهِّ  أشعار 

ة  و و قال له: إیّن أرسلُت إلیک  ،یشء  مسمومة  منسوجة  بالّذهب  فبعث إلیه بُِحلَّ
و  ،ن و الَبکةفإذا وصلْت إلیک َفاْلَبْسها بالیُمْ  ،بُِحلَّتی التی کنت ألبَُسها َتکِرَمة  لک
.  اکتب إیلَّ بخَبک من منزل  منزل 
 ،اشتدَّ رسوُره هبا فأرسع إلیه الّسّم و سقط جلده فلاّم وصلْت إلیه َلبِسها و

 و قال یف ذلک: فلذلک سّمی ذاالقروح.
 لقد َطَمـَح الطَّـاّمح مـن ُبعـد أرضـه

 
ــــا یلــــبِّس أْبؤَســــا  ــــنی ممّ  لُیْلبَِس

ة    ـــِویَّ ـــا نفـــس  متـــوت َس ـــو أهّن  فل
 

ـــا نفـــس  َتســـاَقُط أْنُفســـا   «و لکنّه
 فقال: ،فلاّم صار إیل بلدة  من بالد الّروم ُتْدعی أنِقَرة احُترِض هبا”قال:  

 ُرْب ُخطَبــــــــة  ُمســــــــَحنِفَرهْ 
 

 و َطعنَــــــــــة  ُمثَعنجــــــــــَره 
هْ   ـــــــــــیِّ ـــــــــــة  ُمتَح  و َجفنَ

 
 َحلَّــــــت بــــــأرض أنِقــــــَرهْ  

                                                       
 .65، ص 9، ج األغانی. 1
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قَب امرأة  من أبناء الملوک ماتت هناک فُدفِنَْت یف َسْفح جبل  یقال له  و رأیی 
 فقال: ،فسأل عنها فأخَب بقّصتها ،َعِسیب  

 أجاَرَتنـــــا إنَّ الَمـــــزاَر َقریـــــُب 
 

ـــیُب   ـــام َعس ـــا أق ـــیم  م  و إینِّ ُمق
ــــاِن هی   ــــا َغریب ــــا إّن ــــاأجارَتن  هن

 
ــِب َنســیُب   ــل  غریــب  للغری  “و ک

القاسم عن جمالد بن سعید عن عبدالملک بن ُعَمْی قال: َقِدم أخَبین حمّمد بن  
من وجوه الکوفة َفَسَمروا  ـ أنا أحدهم ـ فأرسل إیل عرشة   ،علینا ُعَمر بن ُهَبْیة الکوفة

ْثنی کل  رجل منکم ُأحدوثة  ”ثّم قال:  ،عنده  “و ابدأ أنت یا أباُعَمر! ،لیحدِّ
 “قِّ أم حدیَث الباطل؟!أصلح اهلل األمی! أحدیَث احل”فقلت: 
.”قال:   “بل حدیَث احلقِّ
بِألِیَّة  أاّل یتزّوج امرأة  حّتی یسأهلا عن ثامنیة  و أربعة  و  إنَّ امرأالقیس آیلی ”فقلت: 

 قلن: أربعَة َعرَش. ،فجعل خیطب النّساء فإذا سأهلن عن هذا ؛ثنتنیِ 
له صغیة  کأهّنا البدر لیَلة  فبینام هو یسی یف َجْوف الَلیل إذا هو برجل  حیمل ابنة  

 فقال هلا: یا جاریة! ما ثامنیة  و أربعة  و اثنتاِن؟! ،فأعَجَبْته ،متاِمه
و اّما اثنتان َفَثْدیا  ،ّما أربعة  فأخالف النّاقةأّما ثامنیة  فأْطباُء الَکْلَبة، و أفقالت: 

 المرأة.
أله لیلَة بنائها عن و رشَطت هی علیه أن تس ،فخطبها إیل أبیها فزّوجه إّیاها

فجعل هلا ذلک، و أن َیسوق إلیها مائة  من اإلبل و َعرَشَة أعُبد  و َعرَش  ؛ثالِث َخصال  
 ففعل ذلک. ،وصائف و ثالثة أفراس

ا له إیل المرأة و أهدی إلیها نِْحی ا من َسْمن و نِْحی ا من َعَسل و  1ثّم إّنه َبعث عبد 
تُحلَّة  من َعْصب. فنزل العبد ببعض  ة  فانشقَّ  ،المیاة فنرَش احلُلَّة و َلبِسها فتعّلقت بُِعرَشَ

                                                      
 )محّقق( أی: ِزق ا.. 1
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 1،ثّم َقِدم عل حّی المرأة و هم ُخلوف ؛و فتح النِّحَینی فَطعم أهل الامِء منهام َفنََقصا
تَها. ها و أخیها و دفع إلیها َهِدیَّ  فسأهلا عن أبیها و ُامِّ

ب بعی د قریب افقالت له: أْعلِم موالک أنَّ أیب ذهب ُیَقرِّ ا و ُیَبعِّ و أنَّ ُأّمی ذهبت  ،د 
مس ت و أنَّ وعاَءْیکم  ،َتُشق  النَّْفَس َنْفَسنِی، و أّن أخی یراعی الشَّ و أّن َسامَءکم انشقَّ

 َنَضبا.
 َفقِدم الغالُم عل مواله فأخَبه.

د قریب ا؛ فإنَّ أباها ذهب فقال:  ا و یبعِّ ب بعید  ا قوهلا: إنَّ أیب ذهب ُیقرِّ حُیالف  أمَّ
ا عل قومه ها ذهبْت َتْقبَل ؛و أّما قوهُلا: ذهبْت ُامِّی تشق  النَّفَس نفسنی .قوم  امرأة   2فإّن ُامَّ

مس .ُنَفساء ح  له یرعاه فهو ینتظر  ؛و أّما قوهلا: إّن أخی ُیراعی الشَّ فإنَّ أخاها یف رَسْ
فإنَّ الَُبد اّلذی بعثُت به  ؛توجوَب الّشمس لَِیوَح به. و أّما قوهلا: إنَّ َسامَءکم انشقَّ 

 !فاْصُدْقنی .فإّن النِّحینَی الّلذین بعثُت هبام َنقصا ؛انشّق. و أّما قوهلا: إّن ِوعاَءْیکم َنَضبا
فأْخَبهُتم  ،فقال: یا موالی! إینِّ نزلت بامء  من میاه العرب فسألوین عن َنَسبی

ْت   النِّحیَنی فأطعمُت منها أهل الامء. و فتحُت  ،أیّن ابن عّمک، و نرشُت احلُلَّة فانشقَّ
 لک! فقال: أْویلی 

فنزال منزال  فخرج الغالم  ،ثم ساق مائة  من اإلبل و خرج نحَوها و معه الغالمُ 
َیسقی اإلبَل فعَجز فأعانه امرؤالقیس، فرمی به الغالُم یف الب ر، و خرج حّتی أیت منزل 

 ا: قد جاء زوجِک!المرأة باإلبل، و أخَبهم أنَّه زوُجها. فقیل هل
ا و أطعموه  فقالت: واهلل ما أدری أ زوجی هو أم ال؟! و لکن انَحروا له َجُزور 

 ففعلوا. !من َکرِشها و َذَنبها
                                                      

1 ..  )محّقق( أی: ُغیَّب 
 . یقال: قبلت القابلُة المرأة، إذا تلقت ولدها عند والدته.2
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ا  ( َفَسقْوه فرشب..)و هو احلامض !فقالت: اسقوه لبن ا حازر 
 فَفرشوا له فنام. !فقالت: افُرُشوا له عند الَفْرث و الّدم

 .إلیه: إیّن ُارید أن أسألک. فقال: َسِل عاّم ش ِت  أصبحْت أرسلْت فلاّم 
 فقالت: ِممَّ خَتْتلج َشَفتاک؟ قال: لِتَقبیل إّیاک.

 اللتزامی إّیاک.  قالت: فِممَّ خیتلج َکْشحاک؟ قال:
کی إّیاک.  قالت: فِممَّ ختتلج َفِخذاک؟ قال: لتور 

وا أیدَیکم به  ففعلوا. !قالت: علیکم العبَد فُشد 
فاستاق مائة   ،فرجع إیل حیِّه ،مرَّ قوم  فاستخرجوا امرأالقیس من الب رقال: و 

 فقیل هلا: قد جاَء زوُجِک! ،من اإلبل و أقبل إیل امرأته
ا فأطِعموه  فقالْت: واهلل ما أدری أ هو زوجی أم ال؟ و لکن انَحروا له َجُزور 

 ففعلوا. !من َکِرِشها و َذنبِها
ناَم و الَمْلحاء فلاّم أَتْوه بذلک قال: و أین  فأیب أن یأکل. 1؟الَکبِد و السَّ
ا ثِیَ ة؟ فأیبی  !فقالْت: اسُقوه لبن ا حازر  یف والرَّ  2أن یرشبه و قال: فأین الرصَّ

م أن ینام و قال: افرشوا یل فوَق التَّْلعة  فأیبی  !فقالت: اْفِرُشوا له عند الَفْرث و الدَّ
.  احلمراء، و اِضبوا علیها ِخباء 

لْت إلیه: َهُلمَّ رَشیَطتی علیک یف المسائل الثَّالث. فأرسل إلیها أْن َسل ثّم أرس
 عاّم ِشْ ِت!

 قال: لرشیب الُمَشعَشعات. فقالْت: ممَّ خَتَتلِج َشَفتاَک؟!
                                                      

لب من الکاهل إیل العجز من البعی.1  . الَمْلحاء: حلم یف الص 
عن الرضع؛ و الرثی ة: الّلبن احللیب یصّب علیه الّلبن . الرّصیف: احللیب احلار ساعة یرصف 2

 احلامض فیوب من ساعته.
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 قالت: فِممَّ خیتلج َکْشحاَک؟ قال: لُِلْبیس احِلََبات.
 1قالت: َفِممَّ ختتلج َفِخذاک؟ قال: لَِرْکیض الُمَطّهامت.

 !و اقتلوا العبدَ  ،فقالت: هذا زوجی َلَعمری! فعلیکم به
 “فقتلوه، و دخل امرؤالقیس باجلاریة.

َحسبُُکم! فال خَی یف احلدیث یف سائر اللَّیلة بعد حدیثک یا ”ُهَبیة:  فقال ابنُ 
 2«ر یل بجائزة.فقمنا و انرصفنا،و أمَ  !“لن تأتینا بأعجب منه و ،أباعمرو

مفاوضات امرؤالقیس را با  105تا صفحه  103صفحه  در اینجا أبوالفرج در
خودش از أبوعبیده از سیبویه   از کتاب جّد ،أسد بعد از موت پدرش ُحْجر قبایل بنی

قبایلی از  ،پس از کشته شدن پدرش ُحْجر :کند که نحوی، از خلیل بن أحمد نقل می
پیر و جوان و مهان و بزرگان آنها بودند، به نزد امرؤالقیس آمدند و پس از  ،أسد بنی

کشتن یکی از اعاظم ه تحمید و تمجید وی خواستند تا از خون پدرش درگذرد، یا ب
أسد را که خودش انتخاب کند، و یا گرفتن دیه به وجه أکمل و أغلی، و یا مهلت  بنی

آنها در برابر ه س جواب مهم و سختی بو امرؤالقی .أسد دادن جنگ او را با بنی
 3و آمادۀ جنگ شد. ،هریک از این تقاضا داد

طبع سنۀ  ،الوزیر ابوبکر عاصم بن أّیوب :تألیف ،القیس ئشرح دیوان امردر 
 القیس: ئینسب هذه األبیات بامر» گوید: ،آستان قدسمتعّلق به  ،202صفحه  ،1308

ـــاعة و ـــت الّس ـــرْ  َدَن ـــقَّ الَقَم  اْنَش
 

ـــ  ـــرْ ِم ـــی و َنَف ـــدَّ عنّ ـــزال  َص  ن َغ
 هِ َمــــرَّ یــــوَم العیــــِد یف ِزینَتِــــ 

 
ــــــاطیی   ــــــاین َفَتع ــــــرْ  َفرم  َفَعَق

 و ســــهام ِمــــن حلــــا   َتَرَکــــْت  
 

ـــرْ   ـــیم اْلمحَتَظ ـــا َکَهش ـــن َرآه  َم
                                                       

م من الناس و اخلیل:اجلمیل التام اخللق.. 1  )محّقق(. المَطهَّ
 .69، ص 9، ج األغانی. 2
 .72، ص همان. 3
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 إذا مــــا غــــاَب َعنّــــی ســــاَعة    و
 

ـــیی   ـــاعُة أده ـــِت الّس ـــرّ   و کان  أَم
 احلُســــُن عــــل َوجنَتِــــهِ  1َکَتـــَب  

 
ــحیق   ــَتَطرْ بَس ا ُمْس ــْطر  ــِک َس  الِمْس

جَی   ــد  ی یف ال ـــّْسِ ــامِر َت ــاَدة األْق  ع
 

ی یف الَقَمــرْ   ْیــَل َیـــّْسِ ــُت اللَّ  َفَرَأْی
ــــی    ُه اخْلَطِّ  َلــــاّم أْن َمـــــیشی  2َقــــد 

 
ـــت یف اخلََطـــرْ و َرَنـــ  ـــا و َثنَّ  ت عین 

ـــافِهِ   ـــرُت یف أوص ـــد ِح ـــَور  ق  أح
 

 بِــالنَّبِیِّ المصــطفی خــِی الـــَبرَشْ  
ــیی   ــوُل اللَّم ــِر َمعس ــوَهِری  الثَّغ  3َج

 
ــــَعرْ    َقمــــری  الَوجــــِه َلــــیل  الشَّ

 قـــال یل: َتعِشـــُقنی؟ قلـــُت: َنَعـــمْ  
 

ــََبْ   ــد َصــحَّ اخلَ ــَت معشــوقی و ق  أن
ـــا  ـــی  الَقف ـــِه ُترِک ـــمی  الَوج  هاش

 
ــــرْ   ــــی  الثََّغ ــــدِّ ُروِم ــــی  الَق  َدیَلِم

هُ   ـــف  َخـــد  ـــنِی لطی ـــَوُر الَعینَ  أح
 

ــــرَضْ   ـــدو  و َح ـــَواِن َب ـــیُِّد األک  َس
َلْتــــه إذ َمـــــیشی    و الـــــَغامَمة َظلَّ

 
ـــمُس َحـــرّ    و َتِقیـــِه إذا مـــا الشَّ

ـــْت   ـــد َعِمَی ـــا ق ـــَد م ـــا بع  َردَّ َعین 
 

 َخـــرْ ثــمَّ عـــاَدْت مثــُل َعینَیـــِه األُ  
ـــهُ   ـــخر حتـــَت أقـــدام  َل  و الَن الصَّ

 
ــ  ــرْ  یی ـإذ َمش ــه أَث ــیس ل ــل َل م  یف الرَّ

ــه   ــم ل ــزاتَک ــن ُمعِج ــاس م  یف النّ
 

 مـــــا َرآهـــــا عـــــامل  إاّل ابَتَهـــــرْ  
ـــ  ـــُل َتســـبیح احلَص ـــهِ  یی ـِمث  یف َکفِّ

 
 و َحنــنُی اجِلـــذِع انشــقاق  لِلَقَمـــرْ  

ــَوریی   ــل  ال ــَعْت ُک ــهِ  َخَض ــن َبأِس  م
  

ک سـّد و الـّدیُن َظَهـرْ   و   باب الــرشِّ
ـــــ  ـــــِلِّ المرتض ـــــَدَرة  ـبَِع  ی َحی

 
ا   ـــارِص  ـــویل  ن ـــَم َم ـــرْ نِْع ـــیام أَم  «ف

که با جمع و تقدیم و تحقیق حسن َسْندوبی و  القیس ئشرح دیوان امردر  
                                                      

 .]ُکتَِب[خ ل: . 1
اخلّطّی: الّرمح المنسوب إیل اخلّط، و هو َمرفأ  للّسفن بالبحرین حیث ُتباع الّرماح، ج َخطِّیة؛ َمْرَفأ . 2

 )محّقق([. بندر و لنگرگاهو ُمْرَفأ من البحر: الُفرَصة، و َمرَس المراکب، ج َمرافِئ. ]المرفأ: 
(: سمرُة الشفتنی ُتسَتملح.»: لسان العرب. 3  )محّقق( «اللَّمیی )مقصور 
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ابیات فوق  ،طبع نموده است ،احیاء العلوم بیروت دار ،الّدین میمنه اسامه صالح
 مذکور نیست.

، وقایع األّیامحاج ماّل علی تبریزی خیابانی در مجّلد اّیام شهر رمضان از 
در »ن شرح و بیان حال امرؤالقیس چنین آورده است: در ضم 403و  402 فحهص

 زلزله ساعت گوید:
ـــــا ـــــْت ماهَل َب ـــــاَعُة اقرَتَ  إذا الّس

 
 و ُزْلِزَلــــــِت األرُض ِزلزاهَلــــــا 

 رُسَعـــــة   مَتُــــر  اجلبـــــاُل َعـــــلی  
 

ـــریی   ـــحاِب َت ـــْی السَّ ـــا َکَس  حاهَل
ــــة    ــــن َنفَخ ــــُر األرض ِم  و َتنَفطِ

 
ــــــا  ُث أخباَره ــــــدِّ ــــــاَک حُتَ  ُهن

ْت  و  ـــرَضَ َمْت و اْح ــدَّ ــا َق  َنفُســَک م
 

ــــــا  ــــــاَن ِمثقاهَل ة  ک ــــــو َذرَّ  و َل
ـــــاِدُل   ـــــک الع ـــــُبَک الَملِ  حُیاِس

 
ـــــا  ـــــا هَل ـــــا و إّم ـــــا َعَلیه  َفإّم

گوید: لّما سمع النبّی صّلی اهلل علیه و آله هذه األبیات قال:  ریاض الجّنةدر  
و َجفان  ”ز در قصیده گفته: و نی !“لقد نطق بالقرآن قبل نزوله ؛قاتل اهلل امرؤالقیس”

لعن ”چون این سخن به پیغمبر رسید در حق او فرمود:  “َکاجلَواب و ُقدور  راسَیات  

ل یل  1“«!لقد نطق بالقرآن قبل أْن ینزَا  ؛اهلل الملک الض 
 در حفظ لسان گوید:» :402 فحهو در ص

ـــَزنْ  ـــرُء مَل خَی ـــاَنهُ  إِذ الَم ـــه لِس  َعَلی
 

 ّزانِ ِســـواُه بَِخـــفلـــیس عـــل یشء   
 و در استطالۀ لیل گوید: 

 و َلیل  کموج البحـر أرخـی ُسـدوَلهُ 
 

ــــَتِل   ــــوم لَِیب ــــأنواِع اهلُم ــــَلَّ ب  َع
ـــیی   ـــاّم مَتَّط ـــه َل ـــُت َل ـــلبِهِ  َفُقل  بُص

 
ا وَ    نـــاَء بَکلَکـــل   َفـــأردف أعجـــاز 

ــِل   ــل أال اْنَج ــُل الّطوی ــا اللی  أال أهی 
 

 منـَک بأْمَثـلِ  و مـا اإلْصـباُح  بُصبح   
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ــل   ــن لی ــَک ِم ــا َل ــهُ  َفی ــأّن نجوَم  ک
 

ــذُبلِ   ــّدت بَِی ــِل ُش ــاِر الَفت ــلِّ ُمغ  بُک
 و در قناعت و رضا به میسور گوید: 

 ن إبـــــل  َفِمْعـــــزیی إذا مل تُکـــــ
 

ـــروَن ُج   ـــأّن ُق ـــک ـــا الِعِص  ی  ـِلَّته
ــــَتمَل َبیْ   ــــا تَ َف ــــْمن اقِ أن ــــا و َس  ط 

 
ــی    ــن ِغن ــُبَک ِم ــبع   و َحس  ی  رَ  و ِش

 در ضد این صفت در علّو هّمت گوید: 
 معیشــة   ألدینی  مــا أســعیی  فلــو أنّ 

 
 مــن الــامل ب قلیــل  کفــاین و مل أطُلــ 

ـــل    ـــد ُمَؤثَّ ـــعی لمج ـــناّم أس  و لک
 

 «و قد ُیدرک الَمجـَد المؤثـل أمثـایل 
 و در وصف بّر گوید: 

ـــَِبّ » ـــُح اْل ـــا طَ   أْنَج ـــهلَ م ـــت ب  ب
 

ـــَِبّ   ـــلِ و ال ج ـــة الرَّ ـــُی حقیب  « خ
 گوید: 707 فحه، طبع سّوم، صتاریخ گزیدهحمداهلل مستوفی در  أقول: 

اهلل صّلی اهلل علیه  نزدیک به عهد رسول ،امرؤالقیس در زمان جاهلّیت بود»
﴿: ای گفته است در قصیده ؛)و آله( و سّلم       ﴾ ( سوره

 ،اهلل علیه )و آله( و سّلم رسانیدند چون این سخن به رسول خدا صّلی (؛13 هآی سبأ
ّلیل َنطَ ”او فرمود:  در حّق !“«ق بالقرآن قبل أن ینزالعن اهلل الَملِک الض 

1
 

 ُخزاعّیالَعمرو بن َحِمق 

 [را کشت ، ویمان به اوامعاویه با وجود عهد و پیمان و ]

 :406[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
عبدالَّب یف  قال ابن .رضوان اهلل علیه ،ق اخلزاعّی مِ مرو بن احلَ و منهم: عَ »

صار من شیعة عّل رض اهلل ”إیل أن قال:  .“هاجر إیل النبّی بعد احلدیبّیة”: االستیعاب
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 .“النّهروان و صّفنی اجلمل و :هاده کلَّ و شهد معه مشاهَ  ،عنه
 .“ذین رجعوا إیل أمیالمؤمننیالّ  کان من الّسابقنی”و قال الفضل بن شاذان: 

 .“الّسالم من حوارّی عّل علیه”عند ذکره:  رجالهو قال أبوعمرو الَکیّش یف کتاب 
الّسالم یف جواب کتاب معاویة ما لفظه:  و فیام کتبه أبوعبداهلل احلسنی علیه

 ، العبد]و آله[ اهلل صیّل اهلل علیه رسوا صاحِب  ،بن احلمق قاتَل عمرو لسَت  أ”

ه من عطیتَ أه و نتَ بعد ما أمِ  ،لونه رتف  لت  سمه و ُص ه العبادة فنحِ ذی أبلتْ الح الّ الّص 

 ه  رأة  عیل  ثّم قتلتَ  ؛ا نزا إلیک من رأس اجلبله طائر  أعطیتَ  عهود اهلل و مواثیقه ما لو

 احلدیث. “؟!رّبک
 ئصااخلصاهلل صّل اهلل علیه؛ قال الّسیوطّی یف  و کان ممّن دعا له رسول

 :الکَبیی 
 :بن احلَِمق و سّلم لَعمرو ]و آله[ ئه صّل اهلل علیهاباب دع
بن احلمق: أّنه  عساکر عن عمرو و أبونعیم و ابن مسندهیف  ةشیب أیب أخرج ابن
 !“هّم أمتِْعه بشبابهاللَ ”فقال:  ،ااهلل صّل اهلل علیه و آله َلَبن  سقی رسول

عرة البی فمّرت به ثامنون سنة مل  .انتهیی  . ـءاضیر الشَّ
قتله عبدالّرمحن بن عثامن الثقفّی  ،و کانت شهادته عل ید معاویة سنة مخسنی

ل یف محِ  و محل رأسه إیل معاویة؛ و کان أّول رأس   ـ احلََکم مّ أُ عّم عبدالّرمحن بن  ـ
 عبدالَّب و غیه. البن االستیعابکام یف  ،اإلسالم

مه و مواعظه البلیغة کلامته و حکَ  و یف کتب أحادیث أصحابنا أحادیث کثیة من
و ناهیک بام  .رض اهلل تعایل عنه ؛ویت احلکمةأُ ن ّنه ممّ أو  ،الداّلة عل کامل علمه و رّبانّیته

 1«نی.و قد تقّدم تفسی احلواریّ  ،الّسالم روی أّنه من حوارّی أمیالمؤمننی علیه
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 بیعی َهْمدانیأبوإسحاق َس ،بن عبداهلل عمرو

 :87صفحة  [المراجعات]
 بنّص الّشیعی  ،أبوإسحاق السبیعّی اهلْمدایّن الکویفّ  :عمرو بن عبداهلل. 71»
وس ءو کان من ر ؛حلالملل و النّ و الّشهرستاین یف کتاب  معارفهقتیبة یف  من ابن ،کّل 

إذ نسجوا فیها  ،صولألهم یف الفروع و امذاهبَ  د النواصُب حیمَ  ذین الالمحّدثنی الّ 
و لذا قال  ،ما یرجع إیل الّدین باعهم یف کّل لبیت و تعبّدوا باتّ ا عل منوال أهل
 د النّاُس حیمَ  کان من أهل الکوفة قوم ال” : ـ المیزانکام یف ترمجة زبید من  ـاجلوزجاین 

إسحاق و منصور و زبید الیامی و  أیب :مثل ،وس حمّدثی الکوفةءهم ر ،هممذاهبَ 
و توافقوا  ،النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیثاحتملهم . األعمش و غیهم من أقراهنم

 .  ا ه“ لوا.عند ما أرَس 
بن  ما رواه عمرو ،إسحاق ا توّقف النّواصب فیه من مراسیل أیبقلت: و ممّ 

اهلل  قال رسول” :قال ،سحاقإ عن أیب ـ المیزانکام یف ترمجته من  ـسامعیل اهلمداین إ
و  و احلسنُ  ،أنا أصلها و عیلٌّ فرعها کشجرة   عل   : ]َمَثُل[صّل اهلل علیه و آله و سّلم

 1“.ورقها و الّشیعةُ  ،ثمرها احلسنیُ 
 لکوهنام إاّل  .“کمسحاق و أعمُش إالکوفة أبو إّنام أهلک أهَل ” :و ما قال المغیة

الّسالم. و  ئصهم علیهمانی ما جاء یف السنّة من خصحافظَ  ،نی آلل حمّمدنی خملَص شیعیَّ 
امنی بأمر ،العلمقد کانا من بحار  الّصحاح السّتة و  احتّج بکّل منهام أصحاُب  ،اهلل قوَّ

 3و2«غیهم.

                                                      
 .246، ص 3ج  ،میزان اإلعتدال .1
 .207، ص المراجعات .2
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 فردوسی

 ع فردوسیدرباره تشّی

 و در ،17و  16 هصفح ،3جلد  ،الکنی و االلقابمرحوم محّدث قمی در 
شرحی از فردوسی و تشّیع وی آورده است و از  211و  210 هصفح ،حبابهدّیة األ

 اشعار را دربارۀ تشّیع وی که سروده است، شاهد آورده است:قاضی نوراهلل این 
ــ» ــوی  ه ب ــرت راه ج ــار پیغمب  گفت
 

ــدین آب شــوی دل از تیرگــی  ــا ب  ه
 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحـی  

 
ــد نهـــی   ــر و خداونـ  خداونـــد امـ

 م در اسـت که من شـهر علمـم علـیَّ    
 

 درست این سخن گفت پیغمبر است 
 اوستگواهی دهم کاین سخن را ز  

 
 ی دو گوشم بـه آواز اوسـت  یتو گو 

ــل    ــدۀ اهـ ــنم بنـ ــیّ  مـ ــت نبـ  بیـ
 

ــیّ    ــای وصـ ــاک پـ ــتایندۀ خـ  سـ
 دیگــر ســرایه اگــر چشــم داری بــ 

 
ــ  ــب ــّیه ن ــر جــای زد نب  و وصــی گی

 آیـد گنـاه مـن اسـت     گرت زین بد 
 

 چنین است و این رسم و راه من اسـت  
ــذرم     ــدین بگ ــم ب ــدین زادم و ه  ب

 
ــدرم   ــی حی ــان دان کــه خــاک پ  چن

ــت   َا  ــار نیس ــرا ک ــران مرم ــا دیگ  ب
 

 جز این در مـرا هـیچ گفتـار نیسـت     
 دختــر و هــر دو پــور ،و علــّی نبــّی 

 
 زان دیگــــرانم نفــــور گزیــــدم و 

 دلت گـر بـه راه خطـا مایـل اسـت      
 

 را دشمن اندر جهان خود دل استو ت 
 هر آن کس که در دلش بغض علی است 

 
 ؟از او خوارتر در جهان زار کیسـت  

ــد  ــی  نباش ــر ب ــمنش  مگ ــدر دش  پ
 

 1«که یزدان بـه آتـش بسـوزد تـنش     
 حسن بن اسحاق بن شرفشاه بوده و وفاتش در طوس در سنۀ ،نام فردوسی 
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 2و1.واقع شده است 411
تدو ل  ن مهّم و یمحور کتب نیعل نشمندا ن به دا ت(عرب زبا لفاظ استعمال و یریفراگ یبرا بشر اقیاشت و لیتما 3ی ) له نییآ لغت و ا ت(ا  4ی )

                                                      
 .55، ص 18جنگ  .1
در  یدر زمان سلطنت سلطان محمود غزنو ی،و ناموران ادب پارس یحماس یاز شعرا یفردوس .2

و نهضت  یعلم ییشکوفا ۀدور یدرا با یسلطنت شاه غزنو ۀاست. عصر و دور یستهز یطوس م
و  یچون بوعل یدانست. بزرگان یرانیاندر قلمرو حکومت ا یمعرفت یها و پژوهش یاتترّق

 ینفرهنگ و دانش ا یبه اعتال یرهمو غ یرابوالخ یدو ابوسع یهمسکو و ابن یرونیب یحانابور
و  یقیات و نجوم و موسیاضّیو فقه و ر یخمختلف عرفان و فلسفه و تار یها ینه، در زمینسرزم

که از  یاند، به طور یدهکننده آفر یرهخ یو درخشش یدهبخش یرگ چشم ی، رونقیبهطّب و علوم غر
 یعتًااند. و طب نبوده یازن  یو ب یآن دوره تا کنون طالبان علم و هنر و معرفت هرگز مستغن یآثار متعال

و معارف اسالم بود که توانستند  یواسطۀ تأّثر از مبان دوره به خصوص به ینبزرگان و دانشمندان ا
دوردست را  یمآن روز برسانند و دانشوران اقال یاینقاط دن یٰخّطه را به اقص ینو شهرت ا یتص

 یو آثار به جا یفاتاز تأل یاریکه بس میکن یمهد علم و معرفت بکشانند. و لذا مشاهده م ینبه ا
و در  یگو یپارس ،گشته است گرچه خود مؤّلفان ینتدو یقرون و دوران، به زبان عرب ینمانده از ا

 اند. یافتهزاد و نمّو  یفارس ۀبالد محروس
 یحانو ابور ،نگاشته است یرا به زبان عرب یش، اکثر کتب خویردانشمند کم نظ یناس  یبوعل

دوره  یناسالم چه قبل از ا ینگاشته است. حکما یم یبه زبان عرب یزمعروف ن یویو َه دان یاضیر
اکثرًا از  یزو اطّباء ن یننوشتند و منّجم یم یخود را به زبان عرب یمو قو یسو چه پس از آن، کتب نف

و  یبه لغت عرب یرتبدون اّطالع و بص یمکن ینمودند. و امروزه ما مشاهده م یم یرویسّنت پ ینا
از فنون و  یاریبه بس یالفاظ عرب، دسترس یقو مصاد یمرموز بالغت و فصاحت و احاطه بر مفاه

 باشد. یممکن م یرغ یو معرفت یعلوم و مطالب علم
به نگارش  ی،دانشمندان و بزرگان علم و ادب پارس یشتوّجه داشت که عّلت گرا یدالبّته با

 است:در دو مطلب بوده  یبه زبان عرب یشمؤّلفات خو
 یرانیساز جامعه و انطباق سنن و آداب ا فرهنگ یینو آ یناسالم به عنوان د یند یرش: پذاّول مطلب

 یاتکه روش و ادب ح یا است. صد البته مّلت و جامعه ینید یها ها و آموزه ها و روش بر سّنت
و فالح  یرستگار یۀزده است و آن را ما یوندپ یاله یینرا با روش و ادِب آ یشخو یو اخرو یویدن

و استفاده و استعمال  یانیوح یها آموزه یریفراگ یبه سمت و سو یعتًاپندارد، بالفطره و طب یم یندار
  یشپ یانی،و مکتب وح یینکار رفته در آن آ به یها  و کلمات و واژه یرها و اصطالحات و تعاب ینهگز
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ّق تر ن  ن بود ن و ریمشاه و یعلم نوابغ اتیمرهو نیا بزرگا زه به را مو فت یها آ اسالم یمعر ت( مکتب  (1 

                                                      
 بر استعمال آن جمالت  یسع یشخو یدر مراودات و ارتباطات اجتماع ینخواه یرود و خواه یم

مشاهده  یردقرار گ یا حزب و فرقه یاو  ینهاد یادر سازمان و  یاگر فرد ینکهو کلمات دارد؛ چه ا
استفاده  یطآن مح یمو مجازها و مفاه یهو کنا یردر محاوره، از اصطالحات و تعاب یعیشود به طور طب یم

 یاتواند حدس بزند که آن فرد در چه سازمان و  یم یفرد ینبا چن یخواهد کرد و انسان با گفتگو
عالقه و محّبت  یکه به فرد یاست در مورد شخص ینچن باشد، و هم یت مّیمشغول به فّعال یطیمح
 کند. یاستفاده م یادمحبوب، ز یرشود در سخنان خود از تعاب یم یدهنموده است که د یداپ یدشد

که با تمام  یشخو یاله ییناستعمال الفاظ و لغت آ و یریفراگ یبشر برا یاقو اشت یلتما ینبنابرا
خود را بدان وابسته و مرتبط و مندک  یر،وجود در ظاهر و باطن و سّر و فکر و قلب و ضم

 یدر لغت عبران یینمکتب و آ ینخواه ا ؛است یهیو بد یو کاماًل منطق یعیامر طب یکگرداند  یم
 .یو تاز یدر لغت عرب یاو  یابد یتجّل
نگرش  یداست، با قرار داده یرا بر لغت عرب یننزال کتاب مبإمقّدس اسالم  یناز آنجا که د یعتًاطب

 یری، بر فراگیرهو غ ینیزبان و چ یسیمّلت اسالم، چه فارس و ترک و انگل یو فکر یقلب یلو تما
تنها  یمرقرآن ک یرااستوار گردد؛ ز یدر قالب لغت عرب یو معان یممفاه ینا یقو عم یقو ادراک دق

 یزو ن یاتاست، چنانچه از خود آ یندر وصول به سعادت دار یو تکامل بشر یتمنبع و مبدأ هدا
 باشد. ینکته به وضوح آشکار م ینا یند یشوایانآثار پ

بیت  اهل ین،د ۀوارده از رسول خدا و ائّم یۀو ادع یثو احاد یشات، کلمات و فرماینعالوه بر ا
 یاست و تا کس یدهظهور رس ۀبه منّص ی، تمامًا در لغت عربینأجمع یهمسالم اهلل عل ینمعصوم

تواند از  یاز مواضع لغت عرب و موارد استعمال آن نداشته باشد کجا م یقت و اّطالع عمّیخبرو
مشارب آن  ینمع ءِ خود را با ما ۀنوشد و روان تشن یا جرعه یانیکران معارف وح یب یایدر ینا

 .یهاتگرداند؛ ه یرابس
 یاتح یاند که هست معترف یقتحق ین، به اینزم یراناز بزرگان ا یرو مشاه ینوابغ علم یمتما

و  یند یندانند و اگر ا یاسالم م یمکتب معرفت یها و آموزه یخود را مرهون مبان یو علم یمعنو
و حافظ  یشابوریو خواجه عطار ن یرازیش ینو صدرالمتأّله یو بوعل ینبود، کجا امثال فاراب یینآ
 ینالّد مصلح یخبالغت و فصاحت، ش ۀو استاد سخن و ادب، نابغ یبلخ ینالّد و موالنا جالل یرازش 

وجود  ۀچون او پا به عرص یو صاحب ذوق و ظرافت یبـ که الحق تا کنون اد یرازیش یسعد
ادب و در عالم معرفت و فنون علوم و  یتأللؤ و درخشش ینچن یناند ا توانسته ینگذاشته است ـ م

  !یافرینند؟بالغت ب
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نگ یدواع نیا شعر ریمشاه یها زهیو ا ن در یرا ت(عرب اشعار سرود بوعلتو کتب نیتدو 1ی ) ابور یّسط  نیو  ن به حا ا یٰعل یعرب زبا نیرغم  ن یرا ت( بود ن )  2ایشا

                                                      
 تناسب و  یچباستان که ه یرانیانفرهنگ و زبان ا یدکه چرا با یابیم یمطلب درم ینبنا بر ا

د اشو فرهنگ اسالم حل شده ب یدر زبان تاز ینچن یننداشته است، ا یبا زبان و لغت عرب یاشتراک
زبان عرب بوده است،  یرت و تعابمشحون از لغا یرانا یبزرگان و دانشوران نام یفارس یفاتکه تأل

الفاظ و  یرادشود بلکه ا یمشاهده نم ییقیو تض یلگونه احساس تحم یچمورد ه ینو نه تنها در ا
 شمردند. یبرم یافتخار و مباهات ادب یرا نوع یاصطالحات لغت تاز

را بر آن داشت تا در  یرازش یاجل، سعد یخحضرت ش یادب پارس ۀنابغ یا یزهچه انگ یبه راست
 :یدفرما ی؛ در آنجا که میدبسرا یاسالم اشعار خود را به عرب یمدح رسول گرام

 بکاملِــــــــه َبَلــــــــَغ الُعــــــــلی 
 

ج  ــــــد  ــــــه یی َکَشــــــَف ال  بَِجاملِ
 ِخصـــــالِه عُ یـــــمَحُســـــنَْت َج  

 
 آلِـــــــه و هیـــــــَصـــــــل وا عل 

 یرانیان،و ا یرانا یخعرفان و بالغت و ادب در تار ۀشاعر عرص یگانه، یو هدف یو چه داع 
ـ را ُملزم به انشاد مطلع غزل معروف، و َمخرِج آن به  یهـ رضوان اهلل عل یرازیحضرت حافظ ش

 نمود: یزبان عرب
ــأال  ــأ ای ــا و ناِوهْلــا یا الّســاقهی   أِدْر کأس 
 

 ها مشکل افتاد یول اّول نمود آسان عشق که 
  *  * * 

 از او غافل مشـو حـافظ   یخواه یگر هم یحضور
 

  
 أمِهْلهـــا و ایَدِع الـــدن یی ومـــا تلـــَق َمـــن هتـــ یمتـــ  

عّطار و  ینالّدیدفر یخو ش یهمچون موالنا جام یو چگونه است که در اشعار ناموران ادب پارس 
که موجب  ییسنا یمو حک یمحّمد بلخ ینالّد و عرفان، جالل یتمانند حکمت و ترب یگوهر ب
و  یاند، سراسر اشعار عرب ملل و بقاع گشته یرآن بر سا یو ادب یو تفّوق علم ینزم یرانافتخار ا

اند  توانسته یم یکه آنان مانند فردوس خورد، درحالی یبه چشم م یتاز یراصطالحات و تعاب
 بنگارند؟ یزن یکلمات و الفاظ تاز یرادرا بدون ا یشعبارات و اشعار خو

مثال   یب ینۀمانند و گنج یو ب یعبد ۀمجموع ینسبک نگارش در ا یناز ا یزهرسد تنها انگ یبه نظر م
بخش اسالم  یاتساز و ح مکتب انسان ینبه ا یبغر ۀ، فقط و فقط عشق و عالقینزم یرانبزرگان ا

 و اصول آن بوده است. یبه مبان یو شهود یو عقالن یو باور قلب
ن بوده و تا کنو ینخّطه و سرزم ینا یکه افتخار علم یناعبداهلل س  یمانند ابوعل یتّیشخص یاآ

آمده بود؟ و  یابقاع به دن یناز ا یرگفت و در غ یسخن م یاز زبان پارس یرخواهد بود، مگر به غ
 و مگر  1متوّلد گشته بود؟ یدانشمند نامدار حکمت و نجوم, در بالد عرب یرونیب یحانمگر ابور
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نا توا ت و  قّو ن عرب یباال ییغنا و  تأد یزبا مفاه یۀدر  ن  ند ت( میمراد و رسا (1 

                                                      
 نمود، در  یتکّلم م یکه به زبان ترک ی، ابونصر فارابیذوالفنون معّلم ثان ۀواالمقام و عاّلم یمحک

 یرا به زبان عرب یشاکثر نوشتجات خو یا یعوجود گذارده بود که جم ۀبالد عرب پا به عرص
 نموده است؟ یرتحر

و  ینندو بنش یایندپرست ب خرافه یا که عّده یستن یو ناجوانمرد یانصاف یب یتمسئله نها ینا یاآ
، به هر رطب و یرانا ۀو خّط ینبزرگان به سرزم یناب اسر هم کنند و در مقام انتس یخزعبالت

شمرند  یرانآمده است از مردم و مّلت ا یابخارا به دن یارا که در بلخ و  یو بوعل یازنددست  یابسی
سنجش و  یارترازو در مع ۀ، کّفیگرنسبت به ملل و اقوام د یتا مبادا در مقام مباهات و فخرفروش

مّلت و  یرشو پذ ینید یو اهتمام به مبان یلاّما در مقام تما ؛تر شود ینسنگ یگرانبه نفع د یزانم
قلمداد  یعّباس یخلفا ۀنشاند دست یحّکام و امرا یاغوا یامکتب اسالم آنها را در تحت فشار و 

و  یرازو خواجه حافظ ش یرازیش یو سعد یو فاراب یهمانند بوعل یتّیاگر شخص یند؟نما
 یگراند یببه اغواء و فر یگران،و د یرازیش یماّلصدرا یمو حک یغزنو ییو سنا یراز ینفخرالد

و ُمهَمل،  یهما یب ینچن ینکه بزرگانش ا یو مّلت ینو جامعه، اغواء شوند پس خاک بر سر آن سرزم
آنان، خود را از سنن و  ۀنشاند و حّکام دست یه و عّباسّیام یبن یاقوام عرب و خلفا یرتحت تأث

 یگراننفوذ و دخالت د یو بستر را برا ینهاند و زم کرده یته یشخو یمادرو  یفرهنگ و زبان اصل
 2!اند فراهم آورده یرانیا ۀدر فرهنگ و زبان جامع

غنا و قّوت و  یزانم ی،به نگارش زبان عرب یرانیدانشمندان ا یشدر عّلت گرا دّوم: مطلبو اّما 
 ها است. زبان یر، نسبت به سایمو رساندن مفاه یهدر تأد یزبان عرب ییتوانا

 یازبان در دن ینتر یکه: قو یستن یدهو آشنا به لغات ملل و اقوام پوش یرتنکته بر اهل بص ینا
 موجود است. یها زبان ینتر یپس از آن زبان فرانسه غن یندباشد، و گو یم یزبان عرب

دانست که در زبان  یداند با یافتهلغت  یکفقط  یرچون ش یا ّرندهد وانیح یبرا یاگر در زبان فارس
طور  ینو هم ؛اند در حاالت و رفتار مختلف وضع نموده یوانح ینا ی، چند لغت و کلمه برایعرب

دو لغت که روان و جان  یا یکبتوان گفت  یدشا یروح و روان آدم یبرا یاگر در لغت فارس
اند.  آورده لغت و واژه یتمام مراتب نفس و روح آدم یدر لغت عرب برا ،شود یاست، استعمال م

و اهتمام دانشمندان و  یتنه فقط به خاطر عنا یکه ورود لغت عرب در زبان فارس ینیمب یو لذا م
فهم و  یاز رو یرانیبوده است، بلکه خود اقوام و ملل ا یدر استفاده از زبان عرب یرانمفاخر ا

آن گشتند. و  یرایذپ و زبان، از ورود آن استقبال نموده یننسبت به غنا و قدرت ا ینشو ب یتدرا
  لغات اشاره شده است: یرسا یاندر م یبه قّوت و استقامت زبان عرب یمکه در قرآن کر ینیمب یلذا م
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ن ل جها تم یشمو اسالم و خا لت پّیمکتب  مبریت رسا ت( اکرم ا لفت 1) ن ورود و جیترو با ادیز یها مخا ت(فارس لغت و فرهنگ در یعرب زبا ت( شیع خوّیتش و عهیش مذهب نشیگز به یفردوس حیتصر  2ی ) (3 

                                                      
 ﴿                  ﴾

 4.ژۀ ۀ ڻژ :یگرد یدر جا یاو 3
مکتب اسالم و  یشمول و جهان یامبررسالت پت ّیبه خاتم یحقرآن، تصر یجا یکه در جاینو بنابر ا

 یتمام یرا که برا یدارد که خداوند قرآن یلیاسالم شده است، چه دل یعتَاَمد و مّدت بودن شر یب
فرو فرستاده وحّجت قرار داده  ـ هستند ییناز هر نژاد و خّطه و از هر فرهنگ و آ ـافراد بشر 

و چرا در قرآن به نزول  !نازل نکرد ینازل کند و چرا به زبان فرانسه و فارس یبه زبان عرب ،است
 یست؟چ یبرا یحتصر یناشاره دارد؟ ا یبه زبان عرب یاتآ
موجود در زمان  یلو قبا یطاست که مطابق با زبان مح ینا یشود، برا یصرفًا چنانچه گفته م یاآ
که مسخره است، خب چه اشکال داشت  ینا یاید؟ن یشپ یمدر فهم و تفه یباشد تا مشکل یامبرپ

 آمد؟ یبه وجود م یباشد و چه محذور یگریبه زبان د یلانجو  توراتقرآن مثل 
 ینا ،ملل و اقوام نداشت یربه سا یعربستان بود و ارتباط ۀاسالم مختّص خّط یعتاگر شر ی،بل

 ۀو آله و سّلم فرستاد یهاهلل عل یرسول خدا صّل ینیمب یکه ما م ییاّما در جا ؛نمود یم یحصح یهتوج
دارد و  یم یلاماکن و بالد گس یرو حاکم مصر و سا یرانرا به سمت سلطان روم و پادشاه ا یشخو

 الت و توّهمات است؟ّیگونه تخ ینا یچه جا یگرخواند، د یاسالم فرا م یینو آ یعتآنان را به شر
 یعتکامل شرا یعیطب یرس یتو نها انیاسالم اکمل اد یعتگونه که اصل شر اساس، همان ینبر ا

و  ینتر  یحبه فص یستبا یم ،متکامل است یعتشر ینا ۀو جوهر یشهقرآن که ر یعتًاباشد، طب یم
 5است. یکند که همان زبان عرب یدالغات، نزول پ ینتر و متکامل ینتر یغبل

 یندر ب یربازاز د یدر فرهنگ و لغت فارس یو ورود زبان عرب یجالبّته ناگفته نماند که مخالفت با ترو
ه و ّیام یبن یکه با سلطه و حکومت خلفا یشود، و اشخاص یمشاهده م یرانیا یلاز افراد و قبا یبرخ

خاستند،  یبرم یزست و با آنان به مقابله و یدندورز یمخالفت م یعرب یردر ممالک غ یمروان و عّباس یبن
سلطه و  یتو آن را موجب تقو یدندورز یمخالفت م یعرب چه بسا با نشر و گسترش و رواج لغت

 یعتبه شر یازرتشت بوده و  یینو آ یشآوردند، خواه خود به ک یحکومت دستگاه خالفت به شمار م
 اشاره نمود. یطوس یتوان به ابوالقاسم فردوس یآنان م ۀاسالم متشّرع بودند، که از جمل ینو د

است.  یآداب و سنن اجتماع یحو توض یخیتار یعوقا انیتوانا و زبردست در ب یشاعر یفردوس
 یحدر ضمن توض یندارد و گاهگاه یغمحّسنه در یلو خصا یلاز طرح فضا یشالبّته در اشعار خو

مبادرت  یاخالق ینکته و اشارت ۀو استفاد یجهنت یانـ حال چه راست و چه دروغ ـ به ب یا واقعه
 دارد. یرجهت ارزش تقد ینورزد، که البّته از ا یم

 بیت رسول خدا بوده است،  ع و اهلّیو منتحل به تش یلمتما یفرد یکه فردوس یستن یشّک
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 یدسرا یم ینچن شاهنامه یچنانچه در ابتدا: 

ــد تنز  یوحــ و لیــچــه گفــت آن خداون
 

ــد نهــــ    ــر و خداونــ ــد امــ  یخداونــ
 مـــه رســـوالن از بعـــد دیکـــه خورشـــ 

 
ــنتاب  ــر دیــ ــس بــ ــوبکر ز کــ ــه بــ  بــ

 را آشــــکار  عمــــر کــــرد اســــالم   
 

ــتیب  ــو یتـــیگ اراسـ ــاغ چـ  بهـــار بـ
ــز     ــان گ ــود عثم ــر دوان ب ــس از ه  نیپ

 
 نیــــخداونــــد شــــرم و خداونــــد د 

ــارم علـــ   ــول   یچهـ ــت بتـ ــود جفـ  بـ
 

 رســـول دیســـتا یکـــه او را بـــه خـــوب 
ــم علــ    ــهر علم ــن ش ــه م ــتّیک  م در اس

 
 اسـت  غمبـر یپ گفـتِ  سـخن،  نیدرست ا 

ــا یگــواه   اوســت راز ســخن نیدهــم ک
 

ــو   ــو گ ــت  ییت ــر آواز اوس ــم ب  دو گوش
 یبوده و سرودن اشعار در مدح خلفا یعهش یکه فردوس یدآ یدست م اشعار به وضوح به یناز ا 

 ه است.ّیجبر و تق یثالثه از رو
و محّبت رسول  یشع خوّی، به مذهب تشیدسرا یم یکه در هجو سلطان غزنو یطور در اشعار ینو هم

 :یدنما یبیت ابراز انزجار و برائت م اهل یندشمنان و مخالفکند و از  یافتخار م یمرتض یخدا و عل
ــا ــاه ایـ ــود شـ ــور محمـ ــا کشـ  یگشـ
 

ــر نترســ   ــس گ ــدا  یز ک ــرس از خ  یبت
 بدنــد فــراوان شــاهان تــو از شیکــه پــ 

 
ــداران ک   ــه تاجــ ــانیهمــ ــد هــ  بدنــ

ــد     ــو بودن ــزون از ت ــریف ــه کس ــاه ب  ج
 

ــاله     ــت و ک ــه تخ ــپاه و ب ــنج و س ــه گ  ب
ــوب   ــز خــ ــد جــ ــت ینکردنــ  یو راســ

 
 ینگشــــتند گــــرد کــــم و کاســــت    

 *  *  * 
 بــود نــاریهــر آن شــه کــه در بنــد د   

 
 بــود  خــوار خــرد اهــل کیــبــه نزد 

 *  *  * 
 مـــن زیـــت خـــاطر نیـــا تـــو یدیـــند

 
ــیندین  ــت از یشــ ــونر غیــ ــن زیخــ  مــ

ــد د  ــه ب ــک ــد و نی ــ ب ــرا یخــوان شیک  م
 

 مـــرا یخـــوان شیمـــ نـــر، ریمـــنم شـــ 
 مـــرا غمـــز کردنـــد کـــان بـــد ســـخن 

 
ــ   ــر نبـ ــه مهـ ــو  ّیبـ ــن ّیعلـ ــد کهـ  شـ

ـ   کـه  کس آن هر  ـ  ِنیدر دلـش ک  سـت ا یعل
 

 ســتیاز او در جهــان خــوارتر گــو کــه ک 
 زیهــــر دوتــــا رســــتخ ۀمــــنم بنــــد 

 
ــد پ   ــه کنـ ــر شـ ــرمیاگـ ــر کـ ــر زیـ  زیـ

ــر ا   ــن از مه ــم ــر نی ــه دو ه ــذرم ش  نگ
 

ــر ت  ــاگـ ــه غیـ ــذرد شـ ــر بگـ ــرم بـ  سـ
ــد   ــنم بنــ ــل ۀمــ ــت نبــــ  اهــ  ّیبیــ

 
  ّیوصــــ یپــــا خــــاک ۀندیســــتا 
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فردوس ز  اعزا تما یاحترام و  اهل لیدر  ت( الّسالم همیبیت عل او به  (1 

                                                      
  ـ  لیــپ یپــا در کــه یداد میمــرا بـ

 
ــا   ــت را بسـ ــو میتنـ ــدر چـ ــن یایـ  لیـ

ــن   ــه دارم ز روشــ ــم کــ ــ نترســ  یدلــ
 

ـ      ّیو علـــ ّیبـــه دل مهـــر جـــان نبــ
ــدب   ــل و ت ــو را عق ــد ت ــو باش  یأو ر ریچ

 
ــ   ــزد نبـ ــه نـ ــ ّیبـ ــگ یو علـ ــا ریـ  یجـ

 *  *  * 
ــرت ز ــگ ــد نی ــآ ب ــاه دی ــن گن ــت م  اس

 
ـ اسـت و ا  نیچن   اسـت  مـن  راه و رسـم  نی

ــه ا  ــبـ ــد زاده نیـ ــم بـ ــذرم نیام هـ  بگـ
 

ــ   ــاک پـ ــان دان کـــه خـ ــح یچنـ  درمیـ
موعود  ۀو انتظار پاداش و صل یدد یاز دست رفته م شاهنامه یرخود را در تحر یدکه ام یفردوس 

 :یدسرا یم ینچن یدانست، در هجو شاه غزنو  یرا بر باد رفته م یسلطان
ــ ــردم در ا  یبس ــج ب ــرن ــال نی ــ س  یس

 
ــد   ــردم بـ ــده کـ ــم زنـ ــ نیعجـ  یپارسـ

ــاه     ــد شـ ــش نبـ ــه دانـ  را دســـتگاه بـ
 

 بـــه کـــاه یو گرنـــه مـــرا بـــر نشـــاند 
 پــــدر یاگــــر شــــاه را شــــاه بــــود 

 
ــاد   ــر نهـ ــر بـ ــه سـ ــاج زر یبـ ــرا تـ  مـ

ــد    ــانو ُبــ ــاه بــ ــادر شــ ــر مــ  یو گــ
 

 یُبـــد زانـــو بـــه تـــا زر و میمـــرا ســـ 
ــارش بزرگـــ    ــدر تبـ ــو انـ ــود یچـ  نبـ

 
 شــــنود بزرگــــان نــــام ارســــتین 

 *  *  * 
ــادرش مطبخــ   ــه م ــو ن ــت یچ  زاده اس

 
ــا  ــت   یبه ــن داده اس ــه م ــان ب ــن ن  دو م

 نیچنــــ یاریه از شــــهرِبــــ یزیپشــــ 
 

ــ  ــه ک ــه ن ــه دارد شیک ــیآ ن ــه ن،ی ــد ن  نی
ــتارزاده ن  ــایپرســـ ــه دیـــ ــار بـــ  کـــ

 
ــهر     ــدر شــ ــد دارد پــ ــر چنــ  اریاگــ

 را سرشــت یکــه تلــخ اســت و یدرختــ 
 

ــان  ــت  یگـــرش در نشـ ــاغ بهشـ ــه بـ  بـ
 خلـــدش بـــه هنگـــام آب یور از جـــو 

 
ــ  ــه ب ــخیب ــر نی، انگب ــاب یزی ــهد ن  و ش

 ســــرانجام گــــوهر بــــه کــــار آورد؟ 
 

ــار تلـــــخ ۀویـــــهمـــــان م   آورد بـــ
 یداپ یمندی،، خواجه حسن میاعظم سلطان غزنو یرکه با وز یواسطۀ نقار و کدورت به یفردوس 

 یدو شد یسّن یکه فرد یمندیاو نزد سلطان واقع شد. خواجه حسن م یتکرده بود مورد سعا
 یامدرا خوش ن یفردوس یرو ینو از ا یدورز یعناد م الّتعصب بود، نسبت به خاندان رسالت علنًا

 ، و هر چند ناصحان به او سفارشیدبردارد و باب مراوده و رفاقت مفتوح نما یسر آشت یکه با و
 .«یستن یمرا با دشمن آل رسول کار»گفت:  یو در جواب م یرفتنمودند، نپذ یربر تقّرب با وز

 یدۀ الّسالم به د یهمعلبیت  او به اهل یلع و تماّیدر تش ینسبت به اعتقاد فردوس ید، باینبنابرا
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فارس یایاح ن  تدویزبا فردوس نی، عّلت  توسط  مه  ت(شاهنا فردوس 1ی ) تشخ یاشتباه  ک صیدر  ت مال فروش و مباها ت(لم یفخر  2ل )

                                                      
 استفاده از ذوق و ادب و دانش  تیفّیرفتار او و ک یوۀنسبت به ش ی، ولیستاحترام و اعزاز نگر

ملل، که هر رطب و  یرروابط با سا یخو تار یاتو شرح حکا یرانا ینسالط یختار یایاو در اح
و  یلّیتخ یاتو حکا یاقضا یانپردازانه به ذکر و ب دروغ یینما گهم بافته و با بزر هرا ب یابسی
 مورد مذّمت و نکوهش قرار داد. یفتأل ینًا انتقاد و سرزنش نمود و او را در اّیپرداخته، قو یتوّهم

در مقابل  یزبان فارس یایدارش، اح شاخ یها دروغ ۀرا با هم شاهنامه ینعّلت تدو یفردوس
نکته توّجه  ینداند، و به ا یم یفارسو ورود آن در فرهنگ  یزبان عرب یالیهجوم مّلت عرب و است

ثالثه و عدول حکومت  یغصب خالفت در خلفا عرصه و عدم انفکاک ینکند که با ورود در ا ینم
پروردگار مقّرر فرموده بود،  یۀاز ناح ینام یلکه رسول خدا به دستور جبرائ یتّیاسالم از محور

 سؤال برده است. یراصل نظام اسالم را ز تّیت و شرعّیمقبول
که ظرف و  یاسالم و زبان عرب یینآ ینو ب یعّباس یخلفا ۀخالفت غاصبان ینب یستبا یم یفردوس

 کار را نکرد. ینو ا ؛است، افتراق قائل شود یقرآن یاتو آ یوح ینزول مبان یبرا یبستر مناسب
خوار و عشرت طلب، چه تاج  باده ینو سالطنام پهلوانان  یایسؤال نمود که: اح یشاناز ا یدبا

مّلت، به داشتن پهلوانان و  یکارزش و افتخار  یانموده است؟! آ یرانمردم ا یبنص یافتخار
چون زورمداران  یپهلوان ینیاش و فرصت طلب است و مثاًل اگر در سرزمّیو ع یزر شاهان خون

 به دور هستند؟! یانسان یآن کشور و مّلت از ارزش و مالکات تعال ،نشود یافت ینزم یرانا
 یومرثچون رستم و زال و سهراب و ک یمّلت، وجود افراد یک یمالک مباهات و فخرفروش یاآ

از علل افتخار  یدرا با ییکذا یسرا با آن حرم یزوجود امثال خسروپرو یاو گرشاسب است؟ آ
 یاها و کشورها دانست؟! آ مّلت یراش، بر ساّیپادشاهان ع ینو مباهات آنها در ظهور چن یرانیانا

اش و ّیپادشاهان ع یاتپرداختن به قصص و حکا یجا به یبهتر نبود که جناب فردوس
اهانت کوچک و  یک یمرز و بوم را برا ینها و جوانان ا مّلت یۀکه سرما ـ یزر طلب و خون عشرت

و  یحفظ سلطنت و شاهنشاه ۀمسخر یند و با اّدعاداد یاحترام متوّقع، بر باد م یتعدم رعا یا
رفت  یها که بر باد نم شد و چه خانمان  ینم یختهها که ر ، چه خونیت پادشاهّیاحترام به شئون هو

ها فرود  ها بر مّلت ها که تا قرن یبترفت و چه مص یها که به تاراج نم ها از مّلت یهو چه سرما
ت و اخالق ّیسوگان انساننمونه و ُا یها علما و حکما و انسان یخبه ذکر تار ـ آمد ینم
 یا ،و فرهنگ موروث گذشتگان یرانیانهنر است و باعث افتخار ا یعوقا ینذکر ا یاپرداخت؟ آ یم

 ت؟!ّیبشر یاخالق و اصول متعال ۀبزرگان علم و ادب و ناموران عرص یختار یانذکر و شرح ب
تا به  یدسال به رنجه و تعب افتاد یس شاهنامه نیا ینا که در تدوسؤال نمود که: شم یشاناز ا یدبا

 است ـ در  یو از ورود فرهنگ و لغت اسالم ـ که زبان عرب یدرا زنده کن یقول خود زبان فارس
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ا ریتسخ فکر  نیقلب و  نیرا تدو ا ت(ی معنو یمثنو نیبا  فردوس 1) فت یتأّسف  ز ۀبر عمر بر باد ر مه نیتدو خویش پس ا ت( شاهنا (2 

                                                      
 شما بهره بردند و چند  ۀشاهناماز  یرانچقدر از مردم ا ید،کن یریجلوگ ینزم یرانمردم ا یانم

 یرانیانا یاندر م شاهنامه یاند؟ آا هکار برد هخود تاکنون ب یاتدر فرهنگ و ادب شاهنامهلغت از 
 یراز؟ش یسعد و بوستان گلستانو  حافظ یواند یاخواننده را داشت  یشترینب
موالنا  یمثنو یاخود درآورد  یررا به تسخ یرانیانتوانست قلب و روح و فکر ا یشترب شاهنامه یاآ

شنونده را به  یشترینتوانست ب شاهنامهچرند و پرند  یها نقل داستان یاآ ی؟محّمد بلخ ینالّد جالل
 ۀهم بافت هب یعوقا یاکربال؟ آ ۀع و حادثّیتش یشوایانبزرگان اسالم و پ یختار یاخود اختصاص دهد 

 یعاشورا و فداکار ۀمانند واقع یب ۀحماس یاکرد  یررا تسخ یرانیانرستم و سهراب، قلوب ا
 ینهو تهم یژهمن یها یاشّیو ع یلّیتخ یها شرح داستان یابیت فرزند رسول خدا؟ آ اصحاب و اهل

نهضت  یانشرح ب یازد  یرانیانآنان، تاج افتخار بر سر ا یها یبستر هم یحو سودابه و توض
 !یک؟ کدام یٰ؟کبر ینبت، زّیبشر یختار ِیبرانداز قهرمان بانو و کاخ یزست ظلم
 یفتأل ینو صرف عمر در ا شاهنامهپس از اتمام  یاعتراف کرد که جناب فردوس یدبا ینجادر ا

 یتنّبه ی،به توّقعات صله و پاداش از پادشاه غزنو یدنمحتوا و عبث و پس از شکست در رس یب
 یمانیاظهار ندامت و پش شاهنامهو بر عمر بر باد رفته متأّسف و از نگاشتن  ی،کرد و تذّکر یداپ
گونه اقرار و اعتراف  ینکه به شعر درآورده است، خود ا یوسف ۀسور یرتفس ۀمقّدمنمود و در  یم
 کند: یم یمانیخود ابراز پش ۀو از کرد یدنما یم

ــخن ــا ســ ــرانیپ یهــ ــدا غمبــ  یخــ
 

ــو  ــل و ر   میبگ ــود عق ــش ب ــدان ک  یأب
ــر در   ــن از هـ ــه دارم بســـ  یمـ  یگفتـ

 
 یکســـ هـــر مـــن گفتـــار دندیشـــن 

ــخن  ــا سـ ــا رأ  یهـ ــاهان بـ  و داد یشـ
 

 به سـخت و بـه سسـت و بلنـد و گشـاد      
ــ  ــفته   یبســ ــتان ســ ــوهر داســ  ام گــ

 
ــ  ــ یبســـ ــه ۀنامـــ ــتان گفتـــ  ام باســـ

 مهــر بــه و نیبــه بــزم و بــه رزم و بــه کــ 
 

 ســــپهر از یکــــی و نیزمــــ از یکــــی 
ــ  ــپردم بســـ ــتگان راه دل یســـ  خســـ

 
ــرد  ــر پ ۀزدم پــــ ــتگانیمهــــ  وســــ

ــم آور   ــه نظـ ــبـ ــ دمیـ ــتان یبسـ  داسـ
 

ـ     باســـــــتان ۀز افســــــانه و گفتـــــ
ــ  ــ یهمـ ــو رانـــده یدون بسـ  یام گفتگـ

 
ــاه    ــب مــ ــّکر لــ ــان شــ  یرو ز خوبــ

ــتم    ــم آراســـ ــه نظـــ ــر گونـــ  ز هـــ
 

ــتم   ــود خواسـ ــه خـ ــتم در او آنچـ  بگفـ
ــزه   ــا مـ ــه دلـــم بـــود از آن بـ  اگـــر چـ

 
ــ  ــزه   یهمـ ــج و بـ ــم رنـ ــتم تخـ  کاشـ

ــ   ــتن، پشـ ــم کشـ ــدم مانیاز آن تخـ  شـ
 

ــر زدم    ــره بــ ــان را گــ ــان و دهــ  زبــ
ــو  ــون مینگــ ــام کنــ ــا نــ  دروغ یهــ

 
  گفتـــار نـــدهم فـــروغســـخن را ز  
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     ــاه ــم رنــج و گن ــون تخ ــارم کن  نک

 
 اهیســـ یجـــا بـــه یدیکـــه آمـــد ســـپ 

 ُگـــرد دونیـــفر از گشـــت ریدلـــم ســـ 
 

ــرا ز  ــرد   ام ــّحاک ب ــت ض ــو تخ ــه ک  نچ
ــ   ــت کــ ــرفتم دل از ملکــ ــاد یگــ  قبــ

 
ــاوس کــ     ــت ک ــان تخ ــرد بــاد  یهم  ب

ــذاب     ــز ع ــدن ج ــد ُب ــه خواه ــدانم چ  ن
 

ـ  یز ک   ابیخســــرو و جنــــگ افراســـ
 گـــر بخنـــدد خـــرد ســـزد یمـــ نیبـــر 

 
ــا کــ    ــود کج ــن خ ــرد  یز م ــندد خ  پس

ــکــه    کــنم کــم خــود عمــر از مــهین کی
 

 پـــر از نـــام رســـتم کـــنم    یجهـــان 
ــ   ــت سـ ــم گشـ ــرفتم و ریدلـ ــالل گـ  مـ

 
 زال پــور از هــم و طــوس و ویــهــم از گ 

 *  *  * 
 مشــک دیــبدزد یتــیز مــن دســت گ 

 
 خشـــک کـــافور پراکنـــده شیبجـــا 

 *  *  * 
ــاره ــون چــ ــبا یا کنــ ــاختن دمیــ  ســ

 
 بپــــــرداختن یتــــــیدل از کــــــار گ 

ــیگــــــرفتن   ــان راه یکــــ  فرزانگــــ
 

ــه آ  ــرفتن بـــ ــینـــ ــانید نیـــ  وانگـــ
 ســــر از راه واژونــــه بــــر تـــــافتم    

 
ــکــه کــم شــد ز مــن عمــر و غــم     افتمی

ــون گــر مــرا روز چنــد      بقاســت یکن
 

 دگـــر نســـپرم جـــز همـــه راه راســـت  
 ملــــوک داســــتان دگــــر مینگــــو 

 
ــم ســـ   ــد ریدلـ ــتان ز شـ ــوک آسـ  ملـ

ــو  ــخن مینگـ ــ سـ ــودهیب یاهـ ــ هـ  چیهـ
 

ــه ب  ــودهیبـ ــتن هـ ــنگ گفـ ــ رمیـ  جیبسـ
ــتان   ــه آن داس ــاک   ک ــت پ ــا دروغ اس  ه

 
 خــاک مشــت کیــ بــه رزدیــدو صــد زان ن 

ــرانیز پ  ــبا گفــــت غمبــ  ســــخن دیــ
 

ــه جــز راست   ــد شــانیک  بــن و خیبــ نب
 

 

 یها که برا ییگو ها و گزافه ییها و بزرگنما یپرداز از تمام دروغ یشود که فردوس یمالحظه م
و گشته  یماننادم و پش ،انجام داده است یدر یو لغات فارس یرانیانفرهنگ ا یو ابقا یدتجد

داستان  یینبه شرح و تب یازیده یصدد جبران آن همه تعب و رنج، دست در دامان کتاب وح در
 آورده است. یرو یاله یایو اول یامبرانپ

و مقابله با فرهنگ  یرانیسمپان ا فرهنگ یزیر یو پ یونالیستیناس یبا طرح مبان یمتأّسفانه فردوس
اسالم را در فتح ممالک  یساز و نوران و انسان یرگ رفت که ورود نهضت عالم یشتا آنجا پ ،اسالم

و  یرانا ینو تعّلق به سرزم یت جاهلّیکند و آن حم یم یاد یبه دست سپاه اسالم، به زشت یرانا
 اسالم و ناموّجه جلوه دادن  ۀچهر یدنردانرا در مشّوه گ یشخو یموننام یاکانن ۀاّتکاء بر گذشت
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ز ژ دیو شد دیاک ۀمبار ن عرب میر زبا ت(طاغوت با  ز وطن 1ی ) فاع ا قهقراّید فرهنگ  یت و رجوع به  ته یتوّسط برخ ی ز کو تشه ا ن دوآ ت( نظرا (2 

                                                      
 یدگو یم ینه از زبان رستم فّرخزاد چنّیسازد؛ چنانچه در فتح قادس ی، ظاهر میدجد یینآ یرشپذ: 

ــ ــتر ریز شـ ــوردن شـ ــمار و خـ  سوسـ
 

 کــار دســتیرس ییعــرب را بــه جــا   
 آرزو کنـــــد را انیـــــکـــــه تـــــاج ک 

 
ــو   ــرخ گـــردون تفـ ــاد بـــر چـ ــو بـ  تفـ

اند، با  که کمر به محو و بوار اسالم بسته خبر و المذهب درحالی یاز خدا ب یا عّده ینیمب یم ینکو ا 
که  یاشعار فردوس یراند و از سا اسالم برآمده ییناشعار در مقام مقابله با مّلت و آ ینتمّسک به هم

 ورزند. یذکر شد تغافل م
وارد  ،شاه یطاغوت یماز زمان رژ یعرب یجا به یفارس یها واژه ینیگزیو جا ییزدا یمسئلۀ عرب

من حذف فرهنگ و لغت  یفۀوظ»خود گفته بود:  یها از نطق یکیدر  یشانگشت و ا یدیجد ۀمرحل
 ینه لغات و اصطالحات غرب یگانه،و مسّلم بود که مقصود و منظور از ب« است. یاز زبان فارس یگانهب

 ّیتبا زبان اسالم که همان زبان عرب یزست یگیریبوده است. پ یکه فقط زبان عرب خارجی، های و زبان
کاماًل مشهود و روشن در دستور روش و منش دولت قرار گرفت تا  یگذشته به نحو یمدر رژ ،است

 ﴾   ﴿: ۀجمل ّیهبان که به سخر چون جّبار باغچه یکه از آدم ملحد ییجا
در  یلتجل ینشد و متأّسفانه ا یم یاد یمو تکر یلبه تجل ،نمود یم یهبع بع گوسفندان تشب یرا به صدا

و ناپسند با شّدت دنبال  یمونروش نام ینهم یزو امروزه ن 6مشاهده شده است!! یزن یحکومت فعل
در فرهنگ و ادب  ۀشد یرفتهو متعارف و پذ یرینو جّذاب و ش یرپذ کلمات دل یجا شود و به یم

 و مستهجن قرار گرفته است! یدرآورد دار و من خنده یها  کلمات و واژه ی،از زبان عرب یپارس
را نه تنها بر  ییت و رجوع به فرهنگ قهقراّینظران دوآتشه که سنگ دفاع از وطن از کوته یو بعض

، یگرانصحنه و سبقت از روش و منش د یندر ا یتاز یشپ یکوبند، برا یکه بر فرق خود م ینه،س
زنند  یدست م یءو رد یفبس سخ یسره با عبارات یبه زبان فارس یینوشتارهامقاالت و  یفبه تأل

و با کنکاش در کلمات  یدمراجعه نما یدجد ۀنام به لغت یدفهم آن کلمات با یکه خواننده برا
دانشگاه برخورد  یداز اسات یکی ۀبه نوشت یرحق ین، به فهم مطلب برسد. خود ایسالّتأس یدجد

، به یکردن لغت عرب یداپرداخته و دگران را به تفّحص در مقاله و پ یا بلهانهکار ا ینکردم که به چن
از  یتکه حکا یافتمدر آن  یاز ده لغت عرب یشب ینکهانداخته بود! حال صرف نظر از ا یبند شرط

به فهم و مراد مقاله سرسام  یدنرس یبرا ،نمود یو مصدر لغت م یشهبر ر یسندهعدم اّطالع نو
 نثار صاحب مقاله نمودم. یخالصانه چند یۀگرفتم و از ادع

نموده و  یتسرا یزات آنها نّیه و نشرّیعلم یها حوزه یانبه م یروش ناپسند حّت ینمتأّسفانه ا
عوض  یاو  ،«گفتمان»: ۀ، کلم«بحث» یجا به یاو  ،«پژوهشکده»عبارت:  ،«یقمجمع تحق» یجا به
 که لغت عرب، لغت قرآن  درحالی ؛دهند یار مرا قر ینهاو امثال ا «ییگردهما»: ۀ، واژ«اجتماع»
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 یلفرهنگ اص یغو تبل یمدر تقد یشتاز، خود پینیو د یمجامع علم ینا ینکهاست و عوض ا 

و آن را به درون  یندنما یجمردم ترو یانبیت رسول خدا را در م اسالم و قرآن باشند و زبان اهل
رنِگ جماعت و جامعه  اثبات و اظهار هم یکه مثاًل برا یمکن یدهند، مشاهده م یتفرهنگ عوام سرا

گردانند و  یم یته یت اسالمّیت و هوّی، خود را از ماه«به روز بودن» یشدن و به عبارت امروز
 ین؛ که از ایندنما یواگذار م یرکدان و ز نکته یففرهنگ و معرفت را به حر ۀسباق در عرص یدانم

 اشاره نمود. یفمزه و سخ یَسِره و ب یه فارسب یمقرآن کر ۀبه ترجم یدجمله، با
روش و  ینبا ا یدًاشد یشخو یاتـ در زمان ح  قّدس اهلل سّره ـ  یمرحوم والد معّظم، عاّلمه طهران

 یزآم یطنتش یها یسهدس یو افشا یینجهت تب یبه مقابله برخاسته، از هر فرصت یاستعمار ۀبرنام
بس ارزشمند از  یسخنان ینهزم ینو در ا یدورز ینم یغاز انظار، در یپشت پرده و مخف یها دست

نه چندان دور، نسبت به  یا یندهدر آ یاله یقبه فضل و توف یدواریممانده است؛ ام یبه جا یشانا
 7.ییمآنها اقدام نما ینو تدو یمنشر و تنظ

، ریکب یلسوف، به سخنان فیت و آثار فردوسّیدر مقام دفاع از شخص یبرخ ینکهجالب توّجه ا
او  یدۀسان نسبت به مرام و ا ینکنند و بد یـ قّدس سّره ـ استناد م یرازیش ینمرحوم صدرالمتأّله

 نهند. یم ییدمهر تأ
استناد  یوجود، به کالم فردوس ۀّیدر مقام سخن از وحدت شخص یرازیش ینمرحوم صدرالّد

 شود: یشعر او را متذّکر م ینا ،«ِمن الوجوِد احلّق  ُینَشأُ أّول ما  یف ،29 فصل»کند و با عنوان:  یم
 ییتـــو  یو پســـت  یجهـــان را بلنـــد  

 
ــه   ــدانم چ ــت  ،یا ن ــه هس ــو یهرچ  8ییت

 یمعرفت یآموخته و نسبت به مبان دانش یمرد یتوان شد که فردوس یمطلب نم ینالبّته منکر ا 
 یدر مسائل اخالق یاو اشعار فراوان ۀشاهنامآگاه بوده است و در کتاب  یمّطلع و تا حدود یفرد

 یشانکه ا ینجاستنکته ا یول ؛وجود دارد یدیتوح یاعتقادات و مبان یو حّت یاسیو س یو اجتماع
 ؟!استفاده کرده است یو چه هدف یریمعلومات، در چه مس ۀو اندوخت یعلم یرۀذخ یناز ا

در ارتباط با بزرگان و اهل اّطالع، عدم فهم و ادراک و جهل به علوم و فنون  یمسئلۀ مهّم و اساس
همه  ینو اّطالعات است که ا یعلم ۀت استفاده از اندوختیفّیو ک یریکارگ هب ۀباشد، بلکه نحو ینم

است که نفس تجّمع  ینا یتحائز اهّم یاربس ۀبه وجود آورده است. نکت یخو فاجعه در تار یبتمص
و استقامت راه انسان  یرضم یتواند موجب صفا ینم یعلوم در ذهن و نفس آدم یرۀو ذخ اّطالعات

و  یببه جز پرداختن به تهذ یا ، چارهیو نفسان یماّد یقلب از زنگارها یۀتصف یگردد، و انسان برا
 باهلل ندارد. یو عرفا یاله یایاول یو اخالق یسلوک یها مراقبه و متابعت از دستورها و برنامه

  علما و بزرگان ینبا سوء استفاده از هم یشهپ مردان ستم ، حّکام ظلم و دولتیا در هر زمان و دوره
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ق ب دگاهید فر مقام  نا در  ن نیموال قرآ مه و  ت( شاهنا (1 

 ق و قصیده اوزَدَرَف

دربارۀ فرزدق  20ۀ صفح ،10، جلد الحدید بیأ ابن ۀشرح نهج البالغدر 
و  ؛به بعد 17 ۀصفح ،3لد ج ،لقابو األ الکنیٰو محّدث قمی در  ؛مطلبی آورده است

و مامقانی  ؛او و میمّیۀ او را ذکر کرده است ۀترجم ،211 ۀصفح ،حبابة األهدّیدر 
                                                      

 یو بقا یاتبه استمرار ح یت،و اجحاف و ظلم به رع یتعّد یراند در مس اهل اّطالع، توانسته 
ردند و با باطل و غرور گ یرمس ۀکنند یهسوء، توج یعلما ینو ا ؛عمل بپوشانند ۀخود، جام ینننگ

 .یندآنان کمک و مساعدت نما یات شهوانّیبه تحّقق اهداف شوم و منو یل علمیل و دالیابزار و وسا
 :یدو قرآن گو شاهنامه ینکه موالنا در مقام فرق ب ینجاستدر ا

ــاهنامه ــ شــ ــهیکل ایــ ــ لــ ــو شیپــ  تــ
 

 چنــان باشــد کــه قــرآن از ُعُتــوّ     هــم 
 فـــرق آنگـــه باشـــد از حـــّق و مجـــاز  

 
 بــاز چشــم تیــعنا کــه کنــد کحــل   

ــ    ــک پ ــک و ُمش ــه ِپش ــم شیورن  یاخش
 

ــر دو   ــانندیه ــون کس ــود چ ــم نب  9یش
 انیب ی، کالم لطیفی راعرب زبان به اش عالقه شّدت با رابطهدر  یرونیقابل ذکر است که ابوریحان ب( 1 

 :است شده نقل گونه نیا 479، ص 14، ج ید مطهریشه آثار مجموعهکه در ، کند یم
 :گوید می ؛دهد ی به این زبان نشان میخاّص ۀداند و عالق ها برای مسائل علمی می زبان عربی را بهترین زبان »...

 ق()محّق «“های دیگر مرا بستایند. اگر مرا به عربی ناسزا گویند بیشتر دوست دارم از اینکه به برخی زبان”
 ،قرآن ملکوت نوررجوع شود به  ،و قرآن جهت اّطالع بر اهداف استعمار در مبارزه با فرهنگ عرّبیت( 2
 .142 ص، 4 ج
 .2( آیه 12( سوره یوسف )3
 .195( آیه 26( سوره شعراء )4
؛ 87، ص 4ج  ،قرآن ملکوت نوررجوع شود به  ،شمول بودن اعجاز عربّیت قرآن جهت اّطالع بر جهان( 5

 .59 ص، 1 ج ،المیزان تفسیر
 درس دّوم: باغچۀ اطفال.، سال چهارم ابتدایی، بخوانیم فارسی( 6
به زیور طبع  سالک آگاه( قابل ذکر است که به لطف و توفیق الهی، این سخنان ارزشمند تحت عنوان 7

 آراسته گردیده است. )محّقق(
 .334 ص، 2 ج ،ربعةاأل ةیالعقل سفاراأل یف ةیالمتعال الحکمة( 8
 .چهارم دفتر ،یمعنو یثنوم( 9



 197 ّیأبوعل نیالّد نیأم ّ،یالطََّبْرس خیالفضل بن الحسن بن الفضل، المعروف بالّش

او را  ۀبه نام فرزدق مفّصاًل ترجم در باب الکنیٰ 4 ۀصفح ،3جلد  ،جالتنقیح الّردر 
اش ابوفراس بوده  و کنیه ،بن صعصعة گفته بن غالب و نام او را همام ،آورده است

 است.
مطلبی را از امیرالمؤمنین  16و  15 ۀصفح ،3، جلد نور ملکوت قرآنما در 

 .ایم الّسالم دربارۀ او ذکر نموده علیه
 186 ۀصفح ،تأسیس الّشیعة لعلوم االسالمد حسن صدر در کتاب اهلل سّی آیة

 .دربارۀ او و دربارۀ قصیدۀ او مطالبی ذکر نموده است 187و 
در  139 ۀصفح ،ادقمام جعفر الّصاإلالحلیم جندی در کتاب  مستشار عبد

و سپس  ،تعلیقه، حّج هشام را ذکر کرده است و از این قصیده یازده بیت آورده
 .و عطای حضرت را آورده است ،مر به حبس فرزدق را آورده استاغضب هشام و 

د مرتضی که از کالم شیخ مفید و تحریر سّی ،العیون و المحاسندر کتاب 
شانزده بیت از این قصیده را  ،19و  18 ۀصفح ،1جلد  ،است، از طبع نجف اشرف

 1ذکر نموده است.

 ّ،سیْرَبطَّالیخ ّشبال المعروف ،الفضل بن الحسن بن الفضل
 الّدین أبوعلّی أمین

 :419[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 الفضل بن احلسن بن الفضل الّطَبس ،الّدین أبوعلّ  و منهم: الّشیخ أمنی»

ة ئما سنة أربعنی و مخس المتویّفی  ـ التّفسی ةبقة الّسابعة یف أئمّ المتقّدم ذکره یف الطّ  ـ
بسبزوار؛ انتقل من طَبستان إیل المشهد الرضوّی و أقام هناک مّدة من الّزمان، ثّم 

 .فن هناکمنها إیل سبزوار و دُ 
                                                      

 .90ص  ،8جنگ  .1
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انة المعینیّة داب الدینیّة للخزباآل له یف علم األخالق کتابه المعروف الُمسّمیی 
سلطان عرصه؛ و هو  ،نرص أمحد بن الفضل بن حممود الّدین أیب صنّفه لمعنی ،لیّةالعَ 

من ِحَکم  نثر الّل ایلّ ا و له أیض   .ءیّتفق مجع مثله لمن تقّدمه من العلام مل   کتاب جلیل
 .و غی ذلک ،الّسالم طالب علیه عّل بن أیب ،أمیالمؤمننی

یوخ و هو من الّش  ،طبقات مشایخ اإلجازات یف وعاةبغیة الیف  و قد ذکرُت 
مة المجلیّس یف مقّدمات ذلک العاّل  کام نّص علی  ،المجمع عل جاللته و فضله و ثقته

 1«.البحار

 الفضل بن ُدَکین

 :89صفحة [ المراجعات]
 ،الکویفّ  بن مّحاد بن زهی الماّلئّی  عمرو :کنیو اسم دُ  :نْی کَ الفضل بن دُ  .73»
جهابذة عّده من رجال الّشیعة مجاعة من  ،صحیحهالبخاری یف  شیُخ  ،نعیم بأیبف یعرَ 
 ،الفضل بن دکنی”فقال:  میزانهو ذکره الذهبّی یف  ؛المعارفقتیبة یف  ء کابنالعلام
 اجلنید اخلتل قال: ابن ل أنّ و نقَ  .“ه یتشّیع أنّ إاّل  ؛حافظ حّجة ،أبونعیم

 و أثنیی  “هو جّید  ”ا فقال: ر إنسان  ا ذکَ معنی یقول: کان أبونعیم إذ سمعت ابن
ة نّ ّنه صاحب ُس أفاعلم  ،“افالن  کان مرج   ”و إذا قال:  ؛فهو شیعی   ،علیه
 .بأس به ال
 .“ءارجی بن معنی کان یمیل إیل اإلهذا القول داّل عل أّن حییَ ” :قال الّذهبی

 3و2«ا.ا جلد  ا عل أّنه کان یری الفضل شیعی  قلت: و داّل أیض  
                                                      

 .360ص  ،24جنگ . 1
 .209، ص المراجعات. 2
 .56ص  ،20جنگ  .3
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 الفضل بن شاذان

 :377[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 ،و منهم: الّشیخ الفضل بن شاذان بن اخللیل، أبوحمّمد األزدّی النیسابوری»

ء المتکّلمنی و اجلامعنی جلمیع فنون الّدین؛ أخذ عن اأحد شیوخ أصحابنا الفقه
صنّف و أکثر، و کان له احلسن اهلادی؛ و  جعفر اجلواد و أیب اإلمام الّرضا و عن أیب
أّنه صنّف ”فه؛ و ذکر الَکنْجی: و هو یف قدره أشهر من أن نِص  ،جاللة یف هذه الّطائفة

 1“«ا.ة و ثامننی کتاب  ئما

 ةبن خلیف طرِف

 :90صفحة [ المراجعات]
سأل عبداهلل بن أمحد أباه عن فطر بن  ؛احلنّاط الکویف :فطر بن خلیفة .75»
 و رویی  .“ أنه یتشّیعإاّل  ؛حدیثه حدیث رجل کیّس ،احلدیث ثقة  صالُح ”فقال:  ،خلیفة

 طر عند حیییی کان فِ ”و قال أمحد:  .“شیعی     أّن فطر بن خلیفة ثقة: ”معنی عّباس عن ابن
 “و لکنّه خشبی  مفرط. ؛ثقة

 ما ترکت الّروایة عن فطر بن خلیفة إاّل ”قلت: و لذا قال أبوبکر بن عّیاش: 
و قال اجلوزجاین:  .الّشیعة]مذهب[ أّن مذهبه  غمز فیه سویی مَ  ال :أی .“لسوء مذهبه

 .“فطر بن خلیفة زائغ”
شعرة  یکون یل مکان کّل  ما یّّسین أن”و سمعه جعفر األمحر یقول یف مرضه: 

 !“الّسالم البیت علیهم ی أهلیسّبح اهلل تعایل حلبّ  یف جسدی ملک  
                                                      

 .340ص  ،24جنگ . 1
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 2و1«وائل و جماهد. الّطفیل و أیب یروی فطر عن أیب

 بکر قاسم بن محّمد بن ابی

 درجۀ قرابت وی

در ترجمۀ  80 ۀصفح ،الّشیعة و فنون اإلسالمد حسن صدر در کتاب سّی
 :بکر، و جاللت و قرابت وی گوید حوال قاسم بن محّمد بن أبیا

هو کان جّد موالنا الّصادق ألُ » ج بنَت   مِّ َفْروةَ أُ  ،مِّ بنِت القاسم. و کان تزوَّ
 3«الّسالم.  بن احلسنی علیهام  العابدین علّ  اإلمام زینِ 

 گوید: 298 ۀصفح ،تأسیس الّشیعةو در کتاب 
ة عل ائمات سنة سّت و مـ رض اهلل عنه  ـ بکر و القاسم بن حمّمد بن أیب»

ما رأیُت أفضَل ”و قال أبوأّیوب:  .“ء بالمدینةاأحد الفقه”َحَجر:  الّصحیح؛ قال ابن
  “منه من ِکبار الّثالثة.

ج بنَت بنت القاسم. و کان تزوَّ  ّم فروةَ أُ  ،ّمهألُ  قلُت: کان جّد موالنا الّصادِق 
 «الّسالم. العابدین عّل بن احلسنی علیهام اإلمام زینِ 

العابدین با قاسم بن  مام زیناآید آن است که: حضرت  آنچه از تواریخ برمی
شهریار ایران را حضرت اباعبداهلل  ،زیرا دو دختر یزدجرد ؛اند محّمد پسرخاله بوده

حضرت، حضرت   بکر به نکاح خویش درآوردند. از زوجۀ الحسین و محّمد بن أبی
جناب قاسم به دنیا آمدند. بنابراین این  ،الّسالم؛ و از زوجۀ محّمد مام سّجاد علیها

                                                      
 .211، ص المراجعات. 1
 .57ص  ،20جنگ . 2
 .61، ص الشیعة و فنون اإلسالم. 3
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 دو بزرگوار با یکدیگر پسرخاله شدند.
را به  طالب ت احلسن بن عّل بن أیبعبداهلل بن ُامّ الّسالم  حضرت سّجاد علیه

الّسالم پا به جهان  مام محّمد باقر علیهاو از وی حضرت  ،نکاح خویش درآوردند
را تزویج ـ  بکر عبدالّرحمن بن أبی ـ عموی خود گذاردند؛ و قاسم بن محّمد دختِر

به زنی را   هفرو الّسالم ُاّم حضرت باقر علیه ؛به دنیا آمد هفرو و از وی ُاّم ،نمود
 الّسالم متوّلد شدند. جعفر الّصادق علیه ،حق ناطقه مام باگرفتند، و از او حضرت 

َتنی”و کالمی که از آن حضرت وارد است که:  داللت بر آن  !“َولَّدین أبوبکر  مرَّ
بکر بود و مادرش  پدرش قاسم بن محّمد بن أبی ه،فرو ُاّم ،زیرا والدۀ ماجدۀ ایشان ؛دارد

 لهذا از طرف مادر و پدر منسوب به اوست. ،بکر بود من بن أبیدختر عبدالّرح
العابدین و  مام زیناو حضرت  هفرو حوال قاسم و ُاّماست ترجمۀ ا این

 الّسالم از جهت نسب. الّصادقین علیهم
 در ترجمۀ قاسم گوید: 23 ۀ، صفح2، جلد تنقیح المقالدر 
 ،، عن البزنطّی عییسی  عن ابن اإلسناد ربقُ  واه یف حمکیِّ لام رَ  ؛اظاهر  کوُنه إمامی  »
ب؛ المسیَّ  بنُ  و سعیدُ ـ  أبیه خاُل  ـحمّمد  بنُ  الّسالم القاسمُ  کر عند الّرضا علیهذُ ”قال: 
 .“«المر کانا عیل هذافقال: 
ّمی أُ و کانت ”ّنه قال: أالّسالم  خری عن الّصادق علیهأُ یف روایة » :ن قالأ یلی إ

ّمی: قاا أیب: یا أُ و قالت ”قال:  “ّب المحسننی.حیِ  واهللُ  ؛أحَسنَتَمنَت و اتََّقت و آممّن 

نا نوبُ و الّلیلة ألَف َمّرة؛ لّنا نحن فیام یَ  نا یف الیومِ بی شیعتِ ذنِ مُ َفرَوة! إّن َلدُعو اهلَل لِ   مَّ أُ 

 “.مونعلَ ون عیل ما ال یَ و هم َیصَِب  ،من الّثوا  مُ  عیل ما نعلَ صَِب زایا نَ من الرّ 
مّرة   هنا غیَ بَّ  أّنا نَ اّل إ ،قاءمن الصّحة و النَّ  ةتکن بتلک المکان مل لّسند و إنو ا

 فید ظن ا أزیدَ یف الکتب األربعة یُ  ثةُ الثاّل تی رواها المشایُخ عل أّن مثل هذه األخبار الّ 
 الّرجال. ء من الظّن احلاصل من قول علام
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شارة  إیل ما هو المعلوم إ.   ه ا ...“ّمی: قاا أیبأُ قالت ”الّسالم:  و یف قوله علیه
 و ابنَ  ،ّمهالّسالم ألُ  موالنا الّصادق علیه حمّمد هذا جدَّ  بنِ  من اخلارج من کون القاسمِ 

آخر  ،بنتا یزدجرد بن شهریار القاسمِ  م  أُ ه و م  أُ الّسالم؛ و  علیه موالنا السّجادِ  خالةِ 
 خریی بکر باألُ  بن أیب مها و حمّمداو تزویج احلسنی بإحد ؛العجم ملوکِ  األکارِسةِ 

 «مشهور  و یف الکتب مسطور.
مات یف  .“ّمةء هذه األُ اإّنه من فقه”و کان یقول مالک بن أنس: »إیل أن قال: 

 «سنة. و سبعونَ  و له اثنانِ ، ة  ائو م سنة إحدیی 
 گوید: هفرو ُاّم ۀدر ترجم 73 ۀ، صفح3، جلد تنقیح المقالو أیضًا در 

ّمها أُ الّسالم؛ و  نا الّصادق علیهّم موالأُ هی  ،بکر بن حمّمد بن أیببنت القاسم »
َولَّدن ”الّسالم یقول:  علیه بکر؛ و هلذا کان الّصادُق  الّرمحن بن أیبعبدِ  بنت ،ءأسام

َتنی  «الخ.ـ  .“أبوبکر َمرَّ
حوال او ادر ترجمۀ  10و  9 ۀ، صفح43، طبع دّوم، جلد یعهأعیان الّشو در 
 آورده است که: 9467تحت شمارۀ 

،  ـ و المدینة مّکةَ  بنیَ  منزل   ـ یددَ بِقُ  ،112أو  108أو  102 أو 101 یّف سنةَ وُ تُ »
إیل  ُج ئی! و احلَی  أحوَ اَصلِّ فیها: قمیص و إزاری و ردأُ َکفِّنوین یف ثیایب اّلتی کنُت ”فقال: 
و هو  .هب برُص و قد ذهَ  ،سبعنیو اثنتنی و أ ه سبعنی سنة  و کان عمرُ  .“من الَمیّت اجلدیدِ 
 القاسم؛ و یف ذلک یقول الرّشیف الّرض: بنِت  فروةَ  مِّ أُ  ،ّمهالّسالم ألُ  الّصادق علیه جد  
 هـَو غایـُة فخـِرکم ا وا عتیق  و ُحزن  ”

 قیلقیل
ــد  ــن حمّم ــِت القاســم ب ــد بِن  “بَمولِ

خالته؛  و هو ابنُ  ،الّسالم علیهالعابدین  ا بنَت اإلمام زینِ إّنه کان متزّوج  ”قیل:  
 “رس.الفُ  ملوکِ  األکارسةِ  رِ آِخ  ،شهریارَ  بنِ  جردَ یزدَ  ّماُهام بناُت أُ 

 سعد: و قال ابن
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 بنُت  ،و قیل: َقریبةُ   ،ءُ هی أسام فروةَ  مّ أُ  و والدةُ  ؛ولد  یقال هلا سورة مّ أُ ه م  أُ 
إنَّ أبابکر ”الّسالم:  ادق علیهبکر؛ و هو معنی قول الّص  محن بن أیبالّر عبدِ 
 “دین مّرتنی.ولَّ 

 ء فیهأقواا العلام

 :ء الّشیعةما قاله علام

عند الّرضا  رَ کِ بسنده أّنه ذُ  ،یف آخر اجلزء الثّالث سنادرب اإلقُ میی یف ی احلِ روَ 
 کانا عیل هذا”فقال:  ،بالمسیَّ  بنُ  و سعیدُ ـ أبیه  خاُل ـ حمّمد  بنُ  الّسالم القاسمُ  علیه

(، الّسالم یعنی أباجعفر علیه) حمّمد   ب أیب إیل القاسم بنِ طَ َخ ”و قال:  .عالتشی   :یأ.“ المر
 . ا ه .“کَ  حتّی یزو   ،إیل أبیک َب أن تذهَ  إّنام کان ینبغی لَک  : عفر   لیب فقاا القاسمُ 

 و علی ـ  مرّ کام  ـبن حمّمد  القاسمِ  بنَت  ،َفروةَ  مَّ أُ الّسالم  الّصادق علیه م  أُ و کانت 
  اجلدِّ  موضعَ  اخلالِ  ه وقع لفظُ ه. و لعلّ خالَ  ال ،ن یکون القاسُم َجدَّ أبیهأ مُ هذا یلزَ 
عمل و لعّله استُ ـ ؛  و هذا هو األظهر ـ هُ دَ لَ ا؛ أو أّنه سقط اسم  قبَل القاسم و هو وَ َسهو  
 .اّم توّسع  األُ  رابةِ یف مطلق قَ  اخلاُل 

 أّن الباقرَ ”ذی: نابِ العزیز بن األخرض اجلَ فظ عبدِ عن احلا ّمةکشف الغُ و لکن یف 
القاسم بن حمّمد بن  بنُت  فروةَ  م  أُ ها م  أُ و  ،عبداهلل بنت احلسن بن علّ  م  أُ ه م  أُ الّسالم  علیه
 خیفی. کام ال ،الّسالم الّصادق علیه مَّ أُ هی  فروةَ  ِمّ أُ یتمع مع کون  و هذا ال “بکر. أیب

و هو أبو جدِّ  ،الّسالم هو أبوجعفر الباقر علیه ،القاسمو اّلذی َخَطَب إیل 
انتهی مورد احلاجة من کالم ـ  1«ا ما ُیطلق األُب عل اجلَّد.الّسالم؛ و کثی   الّرضا علیه
 (.ره)األمنی 

                                                      
 .446، ص 8، ج أعیان الّشیعة .1
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و آن  ،ذی اشکال دیگری نیز هستخضر الجناِباأل در کالم ابنأقول: 
الّسالم  که زوجۀ حضرت سّجاد علیهالّسالم  که: مادر حضرت باقر علیه ستا  این

بنت  هفرو شود مادرش ُاّم الّسالم است؛ و نمی عبداهلل بنت الحسن علیه ّمأُ ،اند بوده
زیرا قاسم در طبقۀ  .الّسالم بوده باشد زوجۀ حضرت امام حسن علیه ،القاسم

وفات  ؛الّسالم علیه نه در طبقۀ حضرت امام حسن مجتبیٰ ،حضرت سّجاد است
 ،بوده است 95اد در سنۀ هجری و رحلت حضرت سّج 50در سنۀ  تبیٰحضرت مج

 !سال تفاوت زمان دارند 45یعنی 
و  ،لعلوم اإلسالم یعةتأسیس الّشو اّما آنچه را که مرحوم صدر در دو کتاب 

مین در ابه طور جزم؛ و از مرحوم  ـ که دیدیم چنان هم ـ الّشیعة و فنون اإلسالم
ا بنَت اإلمام زین”اند که:  به طور قیل فرموده ةیعالّش أعیان العابدین  إّنه کان متزّوج 
الّسالم  ب حضرت صادق علیهَسربطی به َن ،در صورت صّحت و تحّقق .“الّسالم علیه

حال این ازدواج  ـبلکه نکاح و ازدواجی است که در کنار صورت گرفته است  ،ندارد
و در فرض رحلت دختر  ،حمن بوده استقبل از نکاح قاسم با أسماء بنت عبدالّر

و یا در صورت حیات و وجود آن مخّدره بوده  ؛الّسالم بوده حضرت سّجاد علیه
اشکالی در امکان  ،قادیرجمیع الّت علیٰـ  ء بوده استاسمأو یا پس از فوت  ؛است

 2و1ع بیشتری دارد.ا کیفّیت تحّققش احتیاج به تتّبواقعه نیست؛ اّم

 بکر[ م بن محمد بن أبی]ام فروه بنت قاس

 :[318صفحة  ،5، جمّلد الّطبقات الُکَبی]
                                                      

، حدیث 67، ص 1، ج إحقاق الحق، به نقل از 651، ص 29، ج بحار األنوارقابل ذکر است که . 1
َتنْی » داند که در برخی از کتب شیعه به صورت  را از روایات علمای عاّمه مذهب می «َولَّدین أبوَبْکر  َمرَّ

 . )محّقق(49، ص 3، ج کشف الغمةمرسل یا مهمل یا به نقل از عامه ذکر شده است، از جمله 
 .231ـ  226ص  ،18جنگ . 2
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 لبطالب بن عبدالمطّ  سنی بن عّل بن أیباحلبن عّل بن حمّمد[ »]
طالب. فولد أبوجعفر  بنت حسن بن عّل بن أیب ،عبداهلل مّ أُ ّمه أُ ؛ و الّسالم[ ]علیهم
بکر  َفروة بنت القاسم بن حمّمد بن أیب مّ أُ ّمهام أُ بن حمّمد و عبداهلل بن حمّمد و  جعفرَ 
 2و1«یق.الصدّ 

 فخَنِم یأبب المعروف ،لوط بن یحیٰی

 صحاب امیرالمؤمنین بوده استاعاظم ااز  وی

 :235[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
یم. قال لَ و ُس أو سلیامن أی بن سعید بن خِمنَف بن سامل و منهم: لوط بن حییَ »
و  ،الّسالم علیه یم من أصحاب عل  لَ و کان أبوخمنف بن ُس ”: الفهرستالنّدیم یف  ابن
ء المصنّفنی فهرست أسامقال النجایّش یف کتاب  “عن النبّی صّل اهلل علیه و آله. رویی 

خبار بالکوفة، من الّشیعة أبوخمنف، شیخ أصحاب األ ،دّی األْزدّی الغامِ ”: من الّشیعة
ّنه من أصحاب أمیالمؤمننی و إویه؛ و قد قیل فیه: ما یر ن إیلی هم، کان یسکُ و وجهُ 

و الّصحیح أّن أباه کان من ”: الطوّس  قال الّشیخ أبوجعفر   “احلسن و احلسنی.
 “«ه.لقَ أصحاب أمیالمؤمننی، و هو مل یَ 

زاعّی، قالت احلارث اخلُ  بنِ  بخّط أمحدَ  قرأَت ” :النّدیم و قال ابنُ »: 236صفحة 
نی بأمر ئها یزید عل غیه؛ و المداها و فتوحِ العراق و أخبارِ  رِ خمنف بأم ء: أبوالعلام

 .“امیة؛ و قد اشرتکا یف فتوح الّش و فارس؛ و الواقدّی باحلجاز و الّس  و اهلندِ  خراسانَ 
 .انتهیی  ـ

                                                      
 .320، ص 5، ج الطبقات الکبری. 1
 .382ص  ،24جنگ . 2
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،  ،خمنف لوط بن حیییی  أبو”: القاموسو قال الفیوزآبادی یف  أخبارّی شیعی 
.  1“«و ضّعفه الّدارقطنی. ،انبّ حِ  که ابنُ ترَ ” :الّدیوانقال یف  “تالف  مرتوک 

 انّسبوَغأ ،سماعیل بن زیادإمالک بن 

 :91صفحة [ المراجعات]
شیخ  :دیهْ النَّ  ان الکویفّ ّس أبوغَ  ،بن درهم مالک بن إسامعیل بن زیاد. 76»

فکان  ،طبقاتهمن  6من اجلزء  282 فحةسعد یف ص ره ابنُ ذکَ  ؛صحیحهالبخاری یف 
ا شدید التشّیعّس و کان أبوغَ ”ما قاله یف أحواله:  رُ آِخ  ا متشّیع   !“ان ثقة  صدوق 

و أّنه أخذ مذهب  ،بام یدّل عل عدالته و جاللته المیزانهبی یف و ذکره الذّ 
من  تقنُ ألیس بالکوفة ” :معنی قال ابن نّ أو  .التشیّع عن شیخه احلسن بن صالح

له فضل  .ال أبونعیم و ال غیه ؛منه بالکوفة أتقنَ  رَ أ مل”قال: و أّن أباحاتم  .“انّس غَ  أیب
 3و2“«ه خرج من قَب کانت علیه سّجادتان.لیه رأیته کأنّ إرت و عبادة، کنت إذا نظَ 

 ُجّبایی ین بن جمیلجدالّدَم

سال به برکت مدیحۀ  20و نجات او از حبس بعد از  ،جمیل غدیرّیۀ ابن

 الّسالم علیه امیرالمؤمنین

 احوال مجدالّدین بن ۀدر غدیرّیه و ترجم 409تا  401از صفحه  5جلد  الغدیرو 
 ،ا معروف استّبیت بوده که به ُجای نزدیک به ِه او از قریه .جمیل بحث کرده است

                                                      
 .321ص  ،24جنگ  .1
 .212، ص المراجعات. 2
 .57، ص 20جنگ . 3
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 او گوید:  و دربارۀ غدیرّیۀ .گویند ائّیّبفلهذا او را ُج
مجیل  الدین بنَ عل أّن جمدَ  المخطوطةیف غی واحد من المجامیع العتیقة  فُت قَ وَ »

الّدولة من  ه الّسجن فسأله رجاُل عَ و أودَ  ،م علیهن یف زمن النارص فنقَ خزَ المَ  کان صاحَب 
ن أفخطر عل قلبه  .و ترکه یف احلجرة مّدة عرشین سنة ،أحد   ل فیه شفاعةَ قبَ کابر فلم یَ األ
و نام فرآه یف ما یراه  ،حه هبذه األبیاتالّسالم فمدَ  طالب علیه یبأمام عّل بن اإل َح یمدَ 
ا و جعل یمع رحلَ رَ فانتبه فَ  “ج!ُر خَت  الساعةَ ”ئم و هو یقول: االن احلاِضون:  له فقال ،هح 
تغّی ”الّسجن یتغامزون و یقولون:  فجعل أهُل  “أخُرج! الساعةَ ”فقال هلم:  “ما اخلَب؟”
 ْج أخرِ ”الّسالم:  ال له علیهالمؤمننی یف الطیف فقأمیَ  یی أا رّما النارص فإّنه أیض  أو  !“هعقلُ 

ا و تعّوذ من الشیطان و نام “!مجیل یف هذه الساعة ابنَ  الّسالم ثانی ا  فأتاه علیه .فانتبه مذعور 
نفذ أخراجه؛ فانتبه و إه بو أمرَ  فأتاه ثالثة   “ما هذا الوسواس؟!”فقال:  ؛األّول و قال له مثَل 
ل بنی یدی النارص ثِّ فلاّم مُ  !“واهلل و ذا أنا متهیِّئ  ”قال:  ق الباَب فلاّم طرَ  ،طلقهن یُ یف احلال مَ 

فوه أهّنم وَج   “ا للخروج، فماّم ذا؟   متهیّ  ّنک کنَت أغنی لَ بَ ”فقال له:  ،ا للخروج   دوه متهیّ عرَّ
 لُت عمِ ”قال:  “فبامذا؟”قال:  “لیک.إ ءَ ن ییأن جاءک قبل إّنه جاء إیلَّ مَ ”قال: 
 ها:عُ مطلَ  ،القصیدة دَ فأنَش  !“دنیهاِش أن”فقال النارص:  .“فیه قصیدة  

ـــارسة   ـــی ک ـــت و ه ـــ 1ألمَّ  الثام 
 

 الظَّالمـــا 2هـــاو قـــد مـــلت ذوائبَ  
ـــو أجـــرت أدمُ   ـــلِّ هبَّـــتع   ا کالطَّ

 
ـــبا فجـــریی  لـــه ریـــُح    توامـــا الصَّ

 ک یـــد اللیـــایلو قالـــت: أقصـــدتْ  
 

ـــا عصـــاما  ـــت خلـــائف منه  و کن
 (رسد به این ابیات: و تا می) 

 غـــدیر خـــمّ  یـــومَ و مـــن أعطـــاه 
 

 دامیی الُقـ  ِِف رَ ـَّالشـ و المجدِ  رصیَح  
                                                       

 .حارسة. خ ل: 1
 )محّقق( .مرَسلةو هی الشعر ال ،مجع الُذؤابة :الذوائب .2
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ـــن ُردَّت ذُ  ـــاءُ و م ـــّلی  1ک ـــه فص  ل
 

ــــدَ   ــــا ثَ  أداء  بع ــــم ــــات اللِّ نَ  ثام
ـــ  ـــ رَ و آَث ـــد تواَل ـــام و ق  تبالطَّع

 
 ق فیهــــا طعامــــاذُ ثــــالث  مل َیــــ 

ــ  ــبُق ــن َش ــرضی رص م ــیس ی  عی ل
 

ــِح   ــوی المل ــ س ــا ریشِ اجلَ ــه إدام  ل
ـــ القـــرُص فـــرّد علیـــه ذاک    اقرص 

 
ـــرُص   ـــه ذاک الق ـــا و زاد علی  جام

 و أنـــت فت ـــی إذا مـــا أبـــا حســـن   
 

ـــا   دعـــاه المســـتجی محـــی وحام
 القـــوایف رَ رَ ُغـــ ک یقظـــة  رُتـــأزُ  

 
ــــزُ   ــــابنَ ف ــــة   رین ی ــــا فاطم  منام

ـــــ  ـــــی  ـو بشِّ ـــــک یل جم  رین بأنَّ
 

ـــ  ـــانعی ِم ـــک م  ضـــاماأُ ن أن و أّن
ـــاُف   ـــف خی ـــةَ  فکی ـــایل حادث ی  اللَّ

 
ــــی یُ   ــــدرة  ذِ فت  ــــه حی  مامــــاعطی

ــ  ــ الرضــوانِ  تک ســحائُب قَ َس  اح  َس
 

ــکَ   ــدیک یَ َف ــجامایض ی ــجم انس  نس
ـــ  ـــالکُ و زار ِضحَی ـــف   ک األم  اص

 
ـــ  ـــل مَ َع ـــاک َت ـــازدَ غن  حم ازدحام

 یدِ هُتــ زنِ وایــا الُمــو ال زالــت رَ  
 

ـــةَ   ـــالما إیل النَّجـــف التحیَّ  2«و السَّ
 شافعی ،محّمد بن ادریس 

 :«الف»[ یف صفحة مّ کتاب األُ ]
 أبوعبداهلل. :اسمه: حمّمد، و یکنّی»

نسبه من جهة أبیه: هو حمّمد بن إدریس بن العّباس بن عثامن بن شافع بن 
 4و3«لب بن عبد مناف.الّسائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن المطّ 

                                                      
 .«معرفة  ال ینرصف و ال تدُخلها االلف و الالم. للشمس ُذکاُء: اسم  : »لسان العرب .1
 .43ـ  41ص  ،16جنگ . 2
 .6 ، ص1، شافعی، ج کتاب اأُلم. 3
بیت، و رّد و ایرادات  . جهت اّطالع بیشتر پیرامون تذکرۀ شافعی و اشعار وی در والء اهل4

، 16، ج امام شناسیـ دربارۀ وی رجوع شود به  رضوان اهلل علیه حضرت عاّلمه طهرانی ـ
 .501ـ  480 ص
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ه یف جمُ ا: و هی الّرحلة الثانیة إیل العراق لاّم لمع نه و أسباهُب نتُ حمِ » :«د»صفحة 
ا لعلّو کعبه یف خمتلف العلوم و ما أحرزه من المکانة العالیة عند الوایل، الیمن نظر  

وا به عند اخللیفة هارون الّرشید یف َش حسده احلاسدون و حقد علیه احلاقدون، فوَ 
وه بأّنه رئیس حزب العلوّینی و أّنه یدعو إیل عبداهلل المحض بن احلسن بغداد و اهّتمُ 
 احلسن الّسبط.المثنّی بن 

و احضار کردن  ،علوّیینو  قیام شافعی در َیَمن و دعوت به عبداهلل َمْحض]

 هارون او را مغلواًل[

ئد بکتاب خیّوفه افأرسل هارون الّرشید أحد قّواده إیل الیمن، فبعث له ذلک الق
لمقاتل إّنه یعمل بلسانه ما ال یقدر ا”من العلوّینی و یذکر له فیه الشافعّی و یقول عنه: 

علیک فامحلهم  ی احلجازُ بقَ المؤمننی أن تَ و إن أردَت یا أمیَ  !نانهسامه و َس علیه بحِ 
 “إلیک.

و معهم  ،ل العلوّینی إیل بغدادره بأن حیمِ ث الّرشید إیل وایل الیمن یأمُ فبعَ 
 الّشافعّی ُمَکبَّال  باحلدید.

ا ألمر  فاعتقلهم الوایل و معهم الشافعّی، و وضع یف رجلیه احلدید تنفیذ 
اخللیفة، و أرسلهم إیل بغداد، فدخلوها یف َغَسق الّلیل و أحرضوهم بنی یدی هارون 

ا وراَء ستارة و کانوا یَ  و ،الّرشید ا، و کل  قدِ کان جالس  ا واحد  ن تقّدم مَ  مون إلیه واحد 
لطیُف یا  الَلهمّ ” :ه بدعائه المشهور عنهمنهم قطع رأسه، کّل ذلک و الّشافعّی یدعو ربَّ 

 ا.یکّرره مرار   “ت به المقادیررَ فیام َج  طَف أسألک الل  
من بحرضة اخللیفة  میی ل باحلدید، فرَ ثقَّ ه إیل اخللیفة و هو مُ ء دورُ او لاّم ج
 بأبصارهم إلیه.
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و رمحة   : و مل یقل) !المؤمننی و برکاتهمیَ أفقال الشافعّی: الّسالم علیک یا 
 (اهلل.

ر بدأَت بسنّة مل تؤمَ  !الّسالم و رمحة اهلل و برکاتهفقال الّرشید: و علیک 
قامت بذاهتا، و من العجب أن تتکّلم یف جملیس بغی  ة  بإقامتها، و رددنا علیک فریض

 أمری!
﴿ :فقال الشافعّی: إّن اهلل تعایل قال یف کتابه العزیز         

                2         6  

                           ﴾،1  و هو اّلذی إذا
و ”ننی بعد خویف حیث رددَت عّل الّسالَم بقولک وعد ویف، فقد مّکنک یف أرضه و أمّ 

 لتنی رمحة اهلل بفضلک یا أمیالمؤمننی.فقد شمَ  “علیک رمحة اهلل
ک )یرید عبداهلل بن صاحبَ   فقال الّرشید: و ما عذرک من بعد ما ظهر أنّ 

 و اّتبعه األرذلون و کنَت أنت الرئیس علیهم؟! علینا و َبغیی  احلََسن( َطغیی 
فسأتکّلم بالعدل و  ؛ؤمننیمالنی یا أمیَ قتَ قد استنطَ  فعّی: أما وفقال الشا

، فإن ُجدَت عّل بفّکه عن قدَ  جثیُت  ّی مَ اإلنصاف؛ لکّن الکالم مع ثقل احلدید صعب 
ک دُ خری فیَ عن نفیس، و إن کانت األُ  حُت آبائی عند آبائک و أفَص  کسیةِ  ،ّی عل رکبتَ 

فلالعُ   و اهلل غنی  محید. ،لیا و یدی الس 

 های شافعی به هارون و مراجعت وی به مّکۀ مکّرمه جواب

 ؛عنه قال له: ُحلَّ  و ،فالتفت الّرشید إیل غالمه رساج
                                                      

 .55( آیه 24سوره نور ). 1
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﴿ :الشافعّی عل رکبتیه و قال فجثیی  ،یه من احلدیدفأخذ رساج ما یف قدمَ      

          6   6  ﴾،1  ّک لقد أفِ  ؛ه أن أکون ذلک الّرجَل  حاشا لل
، و أنت یل حرمة اإلسالم و ذّمة النّسب و کفی هبام وسیلة    ک به، إنّ غ فیام بّلغَ الُمَبلِّ 
 ،اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم عّم رسول ذ بأدب کتاب اهلل، أنت ابنُ ن أَخ أحّق مَ 

 حامی عن مّلته.الّذاب  عن دینه، المُ 
 .فإّنا نراعی حّق قرابتک و علمک ؛کروعُ  ْج فرَّ الّرشید ثّم قال: لیُ  فتهّلل وجهُ 

و قال الّرشید: کیف علمک یا شافعّی بکتاب اهلل  ،ثّم أمره بالقعود فَقَعد
 بتدأ به.ء أن یُ اعّزوجّل؟! فإّنه أویل األشی

نی یا أمی المؤمننی؟! فقال الّشافعّی: عن أّی کتاب  من کتب اهلل تعایل تسأل
 فإّن اهلل قد أنزل کتب ا کثیة.
لکن إنام سألت عن کتاب اهلل تعایل المنزل عل ابن  !قال الّرشید: أحسنت

 اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم.  عّمی حمّمد رسول
، فهل تسأل عن حُم  أو متشاهبه، أو  کمه فقال الّشافعّی: إّن علوم القرآن کثیة 

مه أو تأخیه، أو عن ناسخه أو منسوخه؟! و صار یعرض علیه علوم القرآن عن تقدی
 .عجب به هارون الّرشید و احلاِضون و أدهشهمأُ  ما

طب  و فراسة  و ما إلیها،  فغّی الّرشید سؤاله إیل العلوم المتنّوعة من َفَلک  و
 . اخللیفةُّسّ فکان الّشافعّی ییب عل کّل سؤال بام یَ 

 !شید: ِعظنی یا شافعّی ثّم قال الرّ 
ء اا تصّعدت له القلوب حّتی اشتّد بکفأخذ الّشافعّی یعظ الّرشید وعظ  

                                                      
 .6( آیه 49. سوره حجرات )1
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ا و استمّر یف وعظه. و قد حصلت الّرشید، فهاج احلاِضون فنظر إلیهم الشافعّی َغَضب  
و مها  ـ حنیفة ی أیبللشافعّی یف هذه المحنة حماورات و مناظرات علمّیة مع صاحبَ 

و قد  ،یتّسع هلا المقام ال  أعرضنا عن ذکر تفصیلها ألنّ ـ  ّمد بن احلسنیوسف و حم أبو
 المؤّلفة یف مناقب الشافعّی. هبا الکتُب  ْت تکّفلَ 

الشافعّی من تلک المحنة اّلتی سبق ذکرها و نال  اَعْودُته إیل مّکة: بعد أن نج
إیل مّکة فسافر و  أن یعود اخللیفة و الّتقدیر العظیم و اإلجالل البالغ، رأیی  إعجاَب 

مّکة  فاستقبله أهُل  ،یف ظاهرها مّکةَ  ه خارَج ءَ ابو ِضب ِخ .   ه 181وصل إلیها سنة 
ه أُ    بوصّیةء به من العراق من ذهب و فّضة، عمال  ا فقّسم بینهم ما ج عظیام  استقباال   مِّ

ة إاّل و قد وّزع الامل، فدخلها فارغ   خرج منها ا کام له کّلام جاء مّکة. فام دخل َمکَّ
 .«افارغ  

 بیت و علّو هّمت شافعّی حّب اهل

 ال ،اعتزازه بنسبه: کان الشافعّی یفخر بنسبه عل سبیل الترّشف«: »ح»صفحة 
اهلل اّلذی  ده شدید احلّب آلل بیت رسولء عل النّاس. لذلک نجِ ستعالعل سبیل اال

ْفض أنشد و قا ا. فلذلک لاّم رماه احلاسدون بالرَّ  ل: هو منهم أیض 
ـــد ـــا حـــب  آل حمّم  إن کـــان رفض 

 
 یضـفلیشــــهد الــــثََّقالن أیّن رافــــ 

عمر و الّطعن  بکر و و هذا الّتعلق بأهل البیت مل یّره إیل النَّیل من الّشیخنی أیب 
ء  یف نرش اإلسالم و إعالیف خالفتهام؛ بل کان یری هلام و لغیمها من الّصحابه فضال  

 .کلمة اهلل
نظر الّشافعّی: کان الّشافعی یری احلّرّیة یف القناعة، و الّذّل کّل معنی احلّرّیة یف 
 فیقول: ،الّذل یف الّطلب و الّسؤال



 213 یشافع س،یمحّمد بن ادر

ـــــــع ـــــــر  إن َقنِ ـــــــد ح  الَعب
 

ــــــع  ــــــد  إن َقنَ ــــــر  عب  1و احل
ــــــاقنَع و ال  ــــــ ف ــــــالتقنَ  ع ف

 
 َیشــــنی ســــوی الّطمــــع ءیش 

 :قوله عتزاز بالّرضا بام قّسم اهلل ماثال  یففلذلک نجد القناعة و اال 
ـــدی ـــال رسن ـــؤ جب ـــری لؤل   أمط

 
ــَب   ــرورَ  ـیو فِیضــ ـ ــاَر َتْک ــ آب  اَب  تِ

ــُت   ــُت لس ــا إن عش ــأُ أن ــدم قوت   اع
 

ـــُت   ـــّت لس ـــَب  أُ و إذا م ـــدم ق  اع
ـــ  ـــوک و ن ـــة المل ـــی مّه  فیسـمّهت

 
ــُس حــّرة تــری المذّلــة کفــر     انف

 !الّدرس و قال له: أوصنی  ءابعد انته ل عل الّشافعی طالب  دَخ  
ا فکن کام خلقک ،الّشافعّی: یا ُبنَیَّ فقال   !خلقک اهلل ُحر 

 هجرت شافعی به مصر و توّطن و فوت وی در قاهره

شّوال سنة  28وفاته: أقام الشافعّی یف مرص مخس سننی و تسعة أشهر من 
أصابه نزف شدید   ُیَعّلم النّاس و ُیؤّلف ثم.   ه 204رجب سنة  29إیل .   ه 198

فزاره  ،شتّد به الّضعف فلم یستطع اخلروج لمزاولة الّتدریسفا ،بسبب البواسی
روحی تساق إیل اجلنّة  أدری، أ أصبحت واهلل ال  فسأله عن حاله فقال: ،تلمیذه الُمَزیِنّ 

 ا؟عّزهَی أُ ها، أم إیل النّار فَهنِّ َ أُ ف
 :ا، منهاء و قال أبیات  ثّم رفع برصه إیل الّسام

 و لام َقَسا قلبـی و ضـاقت مـذاهبی
 

ــی لعفــوک ُســلَّام  جــا منّ  جعلــت الرَّ
 تعــــاظمنی ذنبــــی فلــــاّم قرنتــــه 

 
 بعفـــوک ریّب کـــان عفـــوک أعظـــام 

 السّیدةِ  شارعَ  وصلت فلاّم  اجلنارة، خرجت العرص ةو بعد صال (إیل أن قال:) 
                                                      

ا (بفتحتنییقنَع )َقنََع »: مصباح المنیر .1 ا  :قنوع   :و قناعة   (من باب تِعب)سأل... و قنِعُت به َقنَع 
 «.رضیُت 
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بإدخال النّعش إیل بیتها فصّلت علیه و  أمرهتم و نفیسة الّسیدة َخَرجت اآلن، نفیسة
َمت.  «ترحَّ
 : رمحه اهلل ،قال الشافعّی » :295صفحة  ،7 لدج

ء بن یزید الّلیثّی عن عبیداهلل بن َعِدّی بن اشهاب عن عط أخَبنا مالک عن ابن
فلم َنْدر ما ساّره حتّی جهر  ،)و آله( و سّلم اخلیار، أّن رجال  ساّر النبّی صّل اهلل علیه

 ،ره یف قتل رجل من الُمنافقنیاهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم فإذا هو یشاو رسول
قال: “؟لیس یشهد أن ال إله إاّل اهلل أ” :اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم فقال رسول

 “لیس یصیّل؟ أ”شهادة له. فقال:  و ال ،بل
أولئک ”اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم:  صالة له. فقال رسول و ال ،قال: بل

 “.عنهمذین ّنان اهلل تعایل الّ 
سامة بن زید قال: شهدت أُ ء بن یزید عن اشهاب عن عط أخَبنا سفیان عن ابن

 .یّب ثالثة جمالسأُ من نفاق عبداهلل بن 

مجّرد شهادتین، خون و مال و ِعرض و ناموس را محترم ه اهلل ب رسول

 شمردند می

أّن  ،هریرة َسلَِمة عن أیب أخَبنا عبدالعزیز بن حمّمد عن حمّمد بن َعْمرو عن أیب
قاتل النّاس حّتی یقولوا ال إله أزاا أُ  ال”اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم قال:  رسول

و  ،ءهم و أمواهلم إاّل بحّقهااإله إاّل اهلل فقد عصموا منّی دم فإذا قالوا ال ؛إاّل اهلل

 “حساسم عیل اهلل.
فرض اهلل أن  و سّلم أنّ اهلل صّل اهلل علیه )و آله(  فأعلم رسول :قال الّشافعّی 

 ،ءهم و أمواهلم إاّل بحّقهااعوا دمفإذا فَعلوا منَ  ؛یقاتلهم حتّی یظهروا أن ال إله إاّل اهلل
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و حساهبم عل اهلل بصدقهم و کذهبم و  .یعنی إاّل بام حیکم اهلل تعایل علیهم فیها
و  .و حّکام َخلقه ئهادون أنبی ،المتویّل احلکم علیهم ،ئرهماو اهلل العامل بّس ؛ئرهمارس

اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم فیام بنی العباد من  بذلک مضت أحکام رسول
ظهرون و أّن اهلل یدین هم أّن مجیع أحکامه عل ما یُ و أعلمَ  ،احلدود و مجیع احلقوق

 ئر.ابالّّس 

 شود با وجود علم حاکم ثابت نمی ،شود زنا فقط به إقرار و بّینه ثابت می

اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  و جاء رسوَل  :مالک عن ِهشام بن ُعروة أخَبنا
اهلل رأیت رشیک بن  یا رسول :فقال ـ 1لقضو اخلَ و هو ُأَحْیِمر سبط نِ  ـسّلم العجالین 

یصیب  (یعنی ابن عّمه و هو رجل عظیم األلیتنی أدعج العیننی حاّد اخلُلق) 2ءِ االّسمح
 ها منذ کذا.و ما قربتُ  (،بلیعنی امرأته و هی ُح )فالنة 

ا فجحد اهلل صّل اهلل علیه فدعا رسول و دعا المرأة  ،)و آله( و سّلم رشیک 
ئت به افإن   ؛برصوهاأ”ثّم قال:  (و هی حبل)فالَعَن بینها و بنی زوجها  ؛فجحدت

ءت به ُأَحیِْمر کأّنه وحرةٌ او إن   ،لیتنی فال أراه إاّل قد صدق علیهاأدعج عظیم ال
3
 

 .“ فال أراه إاّل قد کذِ 
اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم  فقال رسول ،لیتنیءت به أدعج عظیم األافج
ٌ لوال ما قض اهلل”فیام بلغنا:  قیض اهلل من أن  ن زنا لوال مامَ یعنی أّنه لَ ) .“إّن أمره َلبنَی 

غی واحد  منهام و إن  ال حیّل بداللة،ال حیکم عل أحد إاّل بإقرار أو اعرتاف عل نفسه
                                                      

 )محّقق( النِضُو: أی المهزول.« رجل  َسبُِط اجلسم: أی حسُن القّد و االستواء.: »تاج العروس. 1
 .السحامء. خ ل: 2
ا.. 3  )محّقق( الوحرُة: وزغة  و هاهنا کنایة  عن کونه أمَحر قصی 
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. و مل یعرض لرشیک  .“ء  غریهاقض اهلل لکان یل فیهام قض ال ما لو”و قال:  (کانت َبیِّنة 
ثّم علم بعُد أنَّ  ،اهلل أعلم و أنفذ احلکم و هو یعلم أّن أحدمها کاذب   و ،و ال للمرأة
 «هو الّصادق.  الّزوَج 

 کند شافعی، استحسان را رد می

 إبطاا االستحسانبا  »: 298صفحة 
ء  بام ذکرت او کّل ما وصفُت مع ما أنا ذاکر  و ساکت  عنه اکتف :قال الّشافعّی 
من حکم رسوله صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم ثّم  من حکم اهلل ثم منه عاّم مل أذکر
یوز لمن استأهل أن یکون حاکام  أو ُمفتی ا أن حیکم  دلیل  عل أن ال  ،حکم المسلمنی

و ذلک الکتاب ثّم السنّة أو ما قاله أهل العلم  ،أن یفتی إاّل من جهة خَب الزمو ال 
و ال یوز له أن حیکم و ال یفتی  ؛خیتلفون فیه، أو قیاس  عل بعض هذا ال

 إذ مل یکن االستحسان واجب ا و ال یف واحد من هذه المعاین. ،باالستحسان
تحسن إذا مل یدخل اإلستحسان یف یوز أن یس عل أن ال  فإن قال قائل: فام یدّل 

 مع ما ذکرت یف کتابک هذا؟ ،هذه المعاین
﴿ :قال اهلل عّزوجل :قیل           ﴾،1  فلم خیتلف أهل

َدی اّلذی ال ـ فیام علمت ـالعلم بالقرآن  و من أفتی أو َحَکم  ؛ُینهیی  ال ر ویؤمَ  أن الس 
َدیر به فقد بام مل یؤمَ  یرتکه  و قد أعلمه اهلل أّنه مل ،أجاز لنفسه أن یکون یف معاین الس 
ی و اّدعی ما نزل القرآن بخالفه یف هذا و یف  !“أقول بام ش ُت ”و رأی أن قال:  .ُسد 
ن حکِم مجاعة مَ  فخاَلف منهاَج النّبینّی صّل اهلل علیهم و سّلم أمجعنی و َعَوامَّ  ،الّسنن

 .«روی عنه من العالمنی
                                                      

 .36( آیه 75سوره قیامة ) .1



 217 یمحّمد أقساس دّیس

اهلل بن طالب رض اهلل عنه و عبدِ  و قد جاء عن عّل بن أیب: »306صفحة 
فجعلوا الدینار بمنزلة  .“تقطع الید إاّل یف دینار أو عرشة دراهم ال” :مسعود أهنام قاال
 2و1.«العرشة الّدراهم

 سّید محّمد أقساسی

و در غدیرّیه و قصائد و احوال  16تا صفحه  3از صفحه  5جلد  ،الغدیردر 
بحث کرده است؛ و َنَسَبش این  (575متوّفی در سنه )مناقب سّید محّمد أقساسی 

 است:
الّزاهد بن حمّمد   حمّمد بن عّل بن محزة بن حمّمد بن حسن بن حمّمد بن علّ 

بن  األصغر األقساس بن حییی بن حسنی ذی العَبة ابن زید الّشهید بن اإلمام علّ 
 الّسالم. احلسنی علیهام

و نقیب  ،ای از کوفه بوده است که نام آن أقساِس مالک بوده است قریه او از
 .علوّیین در کوفه بوده است

أفرد العاّلمة سّیدنا المرعیش یف »آورده است که:  15و  14 هو در صفح
إّنه من ”األقساس و قال:  بن اسم عّز الدینترمجة بِ  212صفحة  ،مجالس المؤمنین

 .“«له یف قرض الشعر ید  غی قصیة ،دیب اأکان فاضال   ،رشاف الکوفة و نقبائهاأ
مد ألرض به  یّ ا لمؤمنین با ط میرا ن ا مد  ئناآ

ا  یل زیارة قَب سلامن الفارس إروی أّن اخللیفة المستنرص العّباس خرج یوم 
فقال له اخللیفة یف الطریق: إّن  ،و معه السیّد المذکور ابن األقساس ،سالم اهلل علیه

الّسالم من  طالب علیه بن أیب علّ  ءمن األکاذیب ما یرویه غالة الّشیعة من جمی
                                                      

 .323، ص 7، ج کتاب اأُلّم. 1
 .62ـ  54ص  ،25جنگ . 2
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 !یل المدینةإّیاه و مراجعته یف لیلته إو تغسیله  ،یل المدائن لاّم تویّف سلامنإالمدینة 
 فأجابه ابن األقساس بالبدهیة بقوله:

ــوّم  ــار ال ــة إذ ص ــرَت لیل  إیل أنک
 

 بـــاأرض المـــدائن لـــاّم أن هلـــا طلَ  
ــاد إیل  ــلامن ا و ع ــر س ــل الّطه  و غسَّ

 
 مـا وجبـا صـباُح و اإل عراص یثرَب  

 و قلَت: ذلک من قـول الغـالة و مـا 
 

ــذبا؟  ــوردوا ک ــالة إذا مل ی ــب الغ  ذن
 إ  الّطــرف مــن ســب ردِّ  فآصــف  قبــَل  

 
ــا   بعــرش بلقــیس وایف خیــرق احلجب

ــُل   ــف مل تغ ــت یف آص ــه  فأن ــلی  فی  ب
 

ـــا  ـــا غـــال  إّن ذا عجب ـــدر  أن  یف حی
 کــان أمحــد خــی المرســلنی فــذا إن 

 
 خی الوصـّینی أو کـّل احلـدیث َهبـا 

این ابیات را عاّلمه سماوی در طلیعه به اقساسی نسبت داده است و چنین  
عن أنَّ میالد المستنرص کان   ذاهال   ،پنداشته است که او همراه با مستنصر بوده است

 ربعة عرش سنة.أوفاة الّسیِّد ببعد 
این اشعار  233صفحه  ،21جلد  ،اعیان الشیعهو عاّلمه سّید محسن امین در 

را به حسن بن حمزه أقساسی نسبت داه است با آنکه زمان حسن بن حمزه که 
 عموی سّید محّمد است از سّید محّمد مقّدم بوده است.

ن ابیات را با مختصر ای 449صفحه  ،1جلد  ،مناقبشهرآشوب در  و ابن
بیات شهرآشوب هذه األ فروایة ابن اختالفی به أبوالفضل تمیمی نسبت داده است؛

شهرآشوب تویّف  إذ ابن ،قساسحمّمد األ ]قطب الدین[ تثبت عدم کوهنا من نظم السید
 بسبع و مخسنی سنة. ]القطب[ قبل والدة المستنرص بَسنَة و قبل وفاة السیّد 558سنة 

و  ،ّولنیسالف آل األقساس األأو لغیه من أالفضل التّمیمی  ألیبو لعّلها 
 1السیّد حمّمد للمستنرص.]قطب الدین[ انشدها 

                                                      
 .2ص  ،16جنگ . 1



 219 ّیالطوس نیرالّدیالمعروف بخواجه نص ،ّیمحّمد الطوس

 طوسّیالخواجه نصیرالّدین ب المعروف ،محّمد الطوسّی

 ش را داردا یکسی است که میر سّید شریف جرجانی افتخار شاگرد او

 :394[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ء و المتکّلمنی، نصی ستاذ احلکامأُ قنی و احلکیم الفیلسوف، سلطان المحقّ و »

 ظم غررُ هد له بالتبّحر یف احلکمة و الکالم، و نُ ُش  ؛المّلة و الّدین، حمّمد الطوّس 
 .ستاذ البرش، و العقل احلادی عرشأُ ئحه یف أبلغ نظام؛ و امد

ئل فّن البیان من ایف أوـ ه جاللة قدر علی  ـ الرّشیف اجلرجاین ،قنیسّید المحقّ 
شیقةقد نقِ  ـ رشح المفتاح  عنه ببعض عَبَّ  ـ ل بعض حتقیقاته األنیقة و تدقیقاته الرَّ
ا بانخراطه یف سلک المستفیدین من مشاخینا، ناظام    نفسه یف سلک تالمذته، و مفتخر 

 .حرضته، المقتبسنی من مشکاة فطرته
عنه  النّقَل  صدرالّدین الشیازّی أکثرَ  و السّید الّسند، الفیلسوف األوحد، می

ئد اسّیام یف مباحث اجلواهر و األعراض. و التقط فر ،رشح التّجریدیف حاشیته 
و غیه من  المعراج السامویّ یف کتاب ـ  اهلل مرقده عّطر ـتی أبدعها حقیقات الّ التّ 

 «ار.مل تسمح بمثله األعصار ما دار الفلک الدوّ  ،مؤّلفاته

الّدین نیشابوری  در هیئت از خواجه است، و شرح آن از نظام َتذکرهکتاب 

 است ـ تفسیر نیشابوریصاحب  ـ

 :396[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ین النیسابورّی المفّّس، الدّ  حها نظامرَش  ؛یف علم اهلی ة ذکرةالتّ و کتاب »
 «.جریر طَبی تفسی ابنالمطبوع هبامش  فسی الکبیالتّ صاحب 
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یلم ، و حبس یف حصن الدّ 597سنة ـ قّدس رّسه ـ کان توّلده »: 397ة صفح
طلقوا أ ،یلمالدّ  ک و قتلوه و أخذوا حصنَ شاه القرمطی؛ فلاّم غلبه الرت   شیدربأمر خو
و  .ئهماو صار یف عداد وزر ،کرموه لعلمه بعلم النجومأین من احلبس و نصیالدّ 

 1«ن بمقَبة قریش.و دفِ  ،673سنة  ،احلّجة امن عرش من ذیویّف ببغداد یف الثّ تُ 

 ریَمُع محّمد بن أبی

 :258[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
صاحب اإلمام موس بن  ،عمی زیاد بن عییس البغدادّی  و منهم: حمّمد بن أیب»

أربعنی رجل من أصحاب  کتَب  رویی  .أحد أعالم مشایخ اإلمامّیة ،جعفر الکاظم
له کتب  ؛یروی إاّل عن ثقة ه کمسانیده، کان الة مراسیلُ حجّ ، ثقة ؛ادقعبداهلل الّص  أیب

 2« سنة سبع عرشة و مائتنی.ویّف تُ  .المغازیکثیة، منها کتاب 

 َبَلدّیالّباز َخبال المعروف ،دانْممحّمد بن أحمد بن َح

 عالی داشت یُاّمی بود و در شعر مقام وی

 :222[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
المعروف باخلّباز  ،و منهم: اخلّباز الَبَلدّی، أبوبکر حمّمد بن أمحد بن محدان»

 .ء الیتیمةاالبلدّی؛ هو الّشاعر المشهور، أحد شعر
ا، و شعره ی  مّ أُ أبوبکر من حسناهتا؛ و من عجیب أمره أّنه کان ”قال الثَّعالبی: 

و  .ئرال سثَ حسن أو مَ  نی  ختلوه مقطوعة من مع کّله ملح و حتف و ُغَرر و ُطَرف، و ال
                                                      

 .347ص  ،24جنگ . 1
 .327ص  ،24جنگ . 2



 221 ّیمحّمد بن أحمد بن َحْمدان، المعروف بالَخّباز الَبَلد

و کان یتشّیع، و یتمثّل یف شعره ”إیل أن قال:  .“ا منه یف شعرهمقتبس   ،ا للقرآنکان حافظ  
 :بمذهبه

لبیت ل ا اه مدح  ی در  ز َبلَد لّسالم علیهم أشعار خبّا  ا

ـــــــــــ ـــــــــــیاو مح  ئم َنّبَهتن
 

ــــ و  ــــی المش ــــل داج  رقنیِ ـالّلی
ــــــّبهَ   ــــــنْی  نّ تهُ ش ــــــد بک  و ق

 
ــــ  ــــا ذرْف ــــوع و م ــــین دم  عین

 ء آل حمّمـــــــــــد ابنســـــــــــ 
 

ــــاّم   ــــنیل ــــل احلس ــــنی ع  “ بک
 ا:و له یف ذلک أیض  ” :قال 

ــــدَت وال ــــل    ءَ َجَح ــــا ع  موالن
 

عیَّ عـــل الـــوّم و قـــدَّ    مت الـــدَّ
 یضـمتــی مــا قلــت إّن الّســیف أمــ 

 
ــن الّلحْ   ــجّی م ــب الش ــات یف قل  ظ

 جفونــک یف الَبایـــا فقــد فعلـــْت  
 

ـــــّی   ـــــد یف آل النب ـــــل یزی  کفع
 قوله:و منها  

ـــام   ـــوه ظل ـــ ن دفع ـــول ـــن حق   ع
 

 ق اخلالفـــة بالوشـــیج الســـمهرّی  
 فــام دفعــوه عــن حســب  کــریم   

 
 و ال ذادوه عــــــن خلــــــق رّض  

 ای اإلسـالم عـود  رَ لقد فصـموا ُعـ 
 

ــــْدء    ــــلّ و َب ــــنی و یف ع  ا یف احلس
 و منها قوله: 

ـــــاه ـــــدتم أب ـــــّفنی عان  و یف ِص
 

ـــلّ   ـــّق اجل ـــن احل ـــتم ع  و أعرض
ــــادعتم   ــــداع  و خ ــــاَمکم خ  اإم

 
ــــِرّی أتَ   ــــاألمر الَف ــــه ب ــــتم فی  ی

ـــ   ا کـــان ینصـــف یف القضـــایاإمام 
 

 و یأخـــذ للّضـــعیف مـــن القـــوّی  
 فــأنکرتم حــدیث الّشــمس رّدت 

 
ــــه و  ــــَویُتم َخــــََب الطــــوّی  ل  َط

 و منها: 
ـــــةَ  ـــــربال و بَطیب ـــــع و ک  ءالبقی

 
 ی و َفیــــد  و الغــــرّی و ســــامرّ  

ــن ور  ــراق و او م ــوسأء الع  رض ط
 

ــقاها  ــ س ــد قص ــن بل ــث م  ّی ـالغی
 و له یف هذه الامّدة: 
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ـــــــ ـــــــُت ُس ـــــــا إن ُرْم  او  لُ أن
 

ـــــی  ـــــّرة عین ـــــا ق ـــــک ی  !عن
ــــــــ  ــــــــا أکَف ــــــــن رُ ألن  ممّ

 
ــــــــــُل   ــــــــــنی رّسه قت  احلس

ــــل  ــــل َق ــــوالت  ع ــــک ص  ل
 

ـــــــــیالت الل   یب و  ـــــــــل  نیَح
 مثـــــــل صـــــــوالت عـــــــل   

 
ـــــــنی  ـــــــدر و حن ـــــــوم ب  “ی

ماذا أنکر من تشبیهه  و”بعد نقله هذا عن الّثعالبی:  حرنسمة السَّ قال صاحب  
سوء  و ذکرِ  ،آل حمّمد، و من التَبّی من تقدیم الدعّی عل الوّم نسوة ء ائم ببکاحلام

بغی األدب إن سّلم  و جهلِ  ،عالبیکرامی کان یف الثّ   عن نصِب ما ذاک إاّل  !فعل یزید
 1“«له کامله.

 َطباطبا ، المعروف بابنمحّمد بن أحمد بن محّمد

ته ءُ یا من َحَکی الام»شهورة یف حسن التّعلیل: صاحب البیات الم  !«َفرَط ِرقَّ

 :180[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
و منهم: الرّشیف أبواحلسن حمّمد بن أمحد بن حمّمد بن أمحد بن إبراهیم طباطبا »

بن احلسن بن عّل بن  بن إسامعیل الّدیباج بن إبراهیم الّشبه بن احلسن المثنّیی 
حر یف ذکر من تشیّع و شعر طالب؛ ذکره صاحب أیب  .نسمة السَّ

 و هو صاحب األبیات المشهورة یف حسن الّتعلیل:
ــام ــی ال ــن َحَک ــا َم ــه  ءُ ی ت ــرَط ِرقَّ  َف

 
ـــــه یف قســـــاوة احلجـــــرِ    !و قلب

 یــا لیــت حظــّی کحــّظ ثوبــک مــن 
 

 رـیـــا واحـــد البشـــ !جســـمک 
 غاللتــــه بـــوا مـــن بـــالال تعجَ  

 
ــــرِ   ــــل القم ــــد ُزرَّ أزرارُه ع  2«ق
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 223 ّیالمعروف بالَحّران ،ّیمحّمد بن أحمد َمرزبان

 ّرانّیالمعروف بالَح ،رزبانّیمحّمد بن أحمد َم

 ه استاز أعاظم شیعه بودوی 

 :123[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
اینّ  ،إبراهیم حمّمد بن أمحد و منهم: الرّشیف أبو» قال السیّد  .المعروف باحلرَّ
ا  شجاع  ا عاقال  ا لبیب   أدیب   فاضال  کان عالام  ”: الّدرجات الّرفیعةصدرالّدین یف  بن علّ 
م   ء ی و أجاب عنها أبوالعالء المعرّ العال تی أرسلها إیل أیبر قصیدته الّ و ذکَ  “امقدَّ
 ی قوله:ی، و من قصیدة المعرّ المعرّ 

 ء الّشـهیدیناو عل الـّدهر مـن دمـ
 

ــــــاهدانِ   ــــــه ش ــــــل  و نجلِ  َع
ـــر   ـــام یف أواخ ـــرانفه ـــل َفج  الّلی

 
 و یف أوائلــــــــــه َشــــــــــَفقانِ  

ا  علوی  قال بعض الرّشاح: إّنام قال هذا ألّن الممدوح کان رجال  ”قال السّید:  
 تکن یف أوائل الّلیل و أواخره مل ریی تی تُ و فرقة من الّشیعة یزعمون أّن احلمرة الّ  ،اشیعی  
 .هإیل آخر ما ذکر ـ.“ الّسالم  من مذ قتل احلسنی علیهإاّل 

 .ی بقصیدة جّیدةء المعرّ بوالعالأفرثاه  ،براهیم بحلبإ السیّد أبوو تویّف 
صّحة ما زعمه  یریی  ّنه الأة، و ّنه من أهل السنّ أقلت: یفهم من هذا الّشارح 

ء  اّنام قال ما قال بنإو  ،ء عنده لیس من الّشیعةّن أباالعالأو  ،الّشیعة یف احلمرة احلادثة
ء من ُخّلص الّشیعة بنّص صاحب ّن أباالعالإف !عقیدة الّشیعة؛ و کّل هذا َوَهم   علی 

 :ء السنّةئّمة علامأذلک  ّما احلمرة فقد نّص علی أو  ؛کام عرفت یف ترمجته ،نزهة اجللیس
و  ،هادتنیرّس الّش یز الدهلوّی یف زو عبدالع ،اخِلَطط و المقریزی یف ،اجلوزی کابن

 1.«فراجع ؛و غیهم جریر الّطَبّی  بنو ا ،شارحها تلمیذه
                                                      

 .289ص  ،24جنگ  .1
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 معّلم ثانی ،نصر فارابی أبو ،محّمد بن أحمد

 است از اعاظم شیعه بوده وی

 :383[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
أّول حکیم نشأ  ،حمّمد بن أمحد بن طرخان بن اوزلغ ،و منهم: أبونرص الفارایب»

 یکون إاّل  و هذا ال ،ف بالمعّلم الّثاینرِ عُ  علیم حّتییف اإلسالم و بلغ فیها مبلغ التّ 
اجلامع  الّرئیس فیها و ال المصنَّف  الّشیَخ  1،سینا و لواله مل یکن ابن .للمتقن المباین

یخ أبوعبید اجلوزجایّن کام نّص علیه الّش  ؛ج و بتعلیقاته تشّیخلشملها، ألّنه بکتبه خترَّ 
الفالسفة و  کان ترمجانَ  .ّرئیس نفسهعنه، عن الّشیخ ال تلخیص اآلثارفیام رواه یف 

 نی و المقّدمَ اإلسالمیّ  نی و مقدامَ اإلرشاقیّ  البهلوّینی و مفتاَح  المّشائنی و فصیَح  لسانَ 
صل یتّ   المتقّدم علیه أرسطو؛ و کان المل یشارکه یف الّتعلیم إاّل  ،یف کّل فنون الیونانّینی

 « المذهب. بأهل الفضل من الّشیعة جلامعّیة العقیدة یفإاّل 

 تحصیل علوم و جّدیت فارابی در علوم و زهد او تا هنگام مرگ

 :384[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
آراء أهل المدینة الفاضلة و المدینة اجلاهلة و المدینة الفاسقة و کتاب »

آخر سنة له إیل الّشام یف بتدأ بتألیفه ببغداد و محَ ا :الةالمدینة المبدلة و المدینة الّض 
ف أّنه من و من تأّمله عرَ  ؛و قد طبع هذا الکتاب بمرص ،331و متّمه بدمشق سنة 330

 «الّسالم. اإلمامیة العدلّیة القائلنی بعصمة األئّمة علیهم
                                                      

یعروه شّک؛  کان تشّیعه الن إو  ،ألّنه مل یعلم مذهبه عل الّتفصیل ؛سینا ئیس ابنیخ الرّ مل أذکر الّش . 1
 (تأسیس الّشیعة) .اأبوه کان إسامعیلی  
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کالم  :الموجودات ئمباد  ف بعرَ و یُ  ،یاسات المدنیّةالسّ کتاب »: 384صفحة 
یل النبّی صّل اهلل علیه و آله، یشی فیه إیل یف المّلة و الفقه المدیّن، کالم مجعه من أقاو

 «صناعة المنطق.
و  ،الّشیعة لاّم کان یف بغداد کان اّتصاله بالّصاحب بن ُعّباد مالذِ »: 385صفحة 

و حرض أبونرص أّیام إقامته  .تلخیص اآلثارکام یف  ؛کان الّصاحب شدید الّطلب له
رحتل إیل یوحنّا بن خیالن احلکیم برش متی بن یونس احلکیم، ثّم ا ببغداد عل أیب
ع إیل بغداد و تناول مجیع کتب أرسطاطالیس؛ ثّم زّمت ذه عنه، ثّم رَج بَحّران فأَخ 

الّدولة بن محدان، فأحسن إلیه و  اّتصل بسلطاهنا سیف و ،امئبه إیل نحو دمشق الّش ارک
ء أو مشتبک اع معند جمتم  ا إاّل یکون غالب   مقامه بدمشق ال  و کان مّدة .ف له قدرهعرَ 

حیتفل بأمر مکسب و ال  ال ،و کان أزهد النّاس بالّدنیا ؛لیفأ بالتّ ریاض مشغوال  
و  ،الّدولة یف کّل یوم أربعة دراهم و اقترص علیها ال غی علیه سیف و أجریی  ،مسکن

ة بدمشق، و صّل علیه ئما ثأن تویّف سنة تسع و ثالثنی و ثال یزل عل ذلک إیلی  مل
 .الّدولة یف أربعة من خواّصه سیف

یرد  و مل”یف ترمجته:  طبقات الّشیعةقال القاض نورالّدین المرعیّش یف 
و ما کان ”قال:  .“یقاع الّصالة عل طریقة الّشیعة اإلمامّیةإ ولة بذلک إاّل الدّ  سیف

 .“ یف مقام اخللوة، و الّظاهر أّنه کان بمقتیض وصّیته هلم بذلکیمکنه هبذا الوجه إاّل 
 انتهی. ـ

حیث وجد یف کتبه ما یدّل  ،ع یف تکفی الفارایبء تّّس ثّم اعلم أّن بعض العلام
بالعریّب  ّن هذا کّله ترمجة  أیلتفت  عل ِقَدم العامل و إنکار المعاد و أمثال ذلک؛ و مل

أو لیس یف رسالة  ،نرص الفارایب ألیب عقیدة   أّنه کتاُب  ال ،لکتب بعض الفالسفة
ینبغی التّّسع یف مثل  و باجلملة ال !هذه الکلامت نسوبة إلیه خالُف صوص المفال
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هم و إیامهنم بمجّرد الّسواد عل البیاض ء األعاظم المعلوم بالرّضورة إسالمُ هؤال
و ال صاحب قیله؛ نعوذ باهلل من سوء  ،و ال حقیقة نسبته ،ذی مل یتحّقق موضوعهالّ 

  1«الّرأی یف األعاظم.

 المطلبّیق امحّمد بن إسح

 ّولین ُمصّنف در مغازی، و شیعه بوده استا وی

 :232[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
أّول من ”: کشف الّظنونقال یف  .ق المطلبّی مواهلم المدینّ احمّمد بن إسح»

رئیس أهل المغازی،  ،قااإلمام المعروف بمحّمد بن إسح ،صنّف یف علم الّسی
حرف  ذکر ذلک یف باب ،انتهیی  ـ.“ فإّنه مجعها ،ةئنی و ماو مخس  سنة إحدیی المتویّف 

اهلل صّل اهلل  مغازی رسول :علم المغازی و الّسی” :الّسنی؛ و قال یف باب حرف المیم
 “بی.، و یقال: أّول من صنّف فیها عروة بن الزّ ق أّوال  امجعها حمّمد بن إسح ،علیه و سّلم

أّول من صنّف یف المغازّی ”قال:  ،لیاتاألوّ قلت: القائل الّسیوطّی یف کتاب 
لکّن المشهور بنی أهل  .“بی سنة أربع و تسعنیبی، و کانت وفاة عروة بن الزّ عروة بن الّز 
؛ و إّنام عدل السیوطّی عن ذلک ألّن حمّمد کشف الّظنونواریخ ما ذکره صاحب العلم بالتّ 
حجر یف  بنااإلسالم  افظ شیخق المذکور من الّشیعة، و قد نّص عل تشیّعه احلابن إسح

 .و غیه ،اخلالصةالّدین الّشهید یف حواشیه عل  ، و شیخ الّشیعة الّشیخ زینقریبالتّ 
اهلل صّل  ّنام صنّفا مغازی رسولإبی الزّ  ق و ابناإسح ر ممّا ذکرنا أّن ابنو ظهَ 

 .المذکوررافع تقّدمهام یف تصنیفه  غی، فعبیداهلل بن أیب اهلل علیه و آله ال
                                                      

 .345ـ  342، ص 24جنگ . 1
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عل کّل حال، فهو أّول من صنّف یف الّسی و المغازی، و هو من خواّص 
فالّشیعة هم المتقّدمون یف تصنیف المغازی بقول مطلق، و یف  ،الّشیعة و شیوخها

 1«کام عرفت. ،تصنیف مغازی النبّی صّل اهلل علیه و آله عل المشهور المتصّور

 طوسّیالیخ ّشلبا المعروف ،محّمد بن الحسن بن علّی

 :339[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ائفة أبوجعفر حمّمد بن احلسن بن عّل الطوّس، شیخها عل الطّ  و منهم: شیخ»

المتقّدم ذکره یف أئّمة احلدیث و الفقه و  ،ذی تلوی إلیه األعناقها الّ اإلطالق و رئیُس 
ا بکّل ما یتعّلق بالمذهب مصنّف   ،ما یف کّل علوم اإلسالکان إمام   .علم تراجم الّرجال

اجلامع لکّل علوم القرآن، و هو کتاب  بیانالتّ  باا؛ و له یف التّفسی کت و فروع  صوال  أُ 
فسی مجیع فاسی؛ أّول من مجع یف التّ ظی یف التّ ء کبار، عدیم النّ اجلیل یف عرشة أجز

 و قد فهرس النّجایّش کّل مصنّفاته. .علوم القرآن
ا و ر مخس  مِّ ة، فیکون قد عُ ئما ، و تویّف سنة سّتنی و أربع385 توّلده سنةو کان 
أقام مع  .و کان عمره یوم وروده العراق من طوس ثالث و عرشین سنة .سبعنی سنة
ا من ثامن و عبداهلل المفید مخس سننی، و أقام مع السّید المرتیض نحو   شیخه أیب
یخ ؛ و بقی الّش 434 و المرتیض سنة 412 یخ المفید مات سنةألّن الّش  ،عرشین سنة
عرش سنة منها ببغداد و الباقی  ثنیی ا ،ا و عرشین سنةائفة عل اإلطالق أربع  شیخ الطّ 
ا من مسجده، و هو ن بداره قرب مسجده، و صار الیوم جزء  فِ و هبا مات و دُ  .بالغرّی 

 2«و قَبه فیه مزار یتَّبک به. ،إیل اآلن یعرف بمسجد الّشیخ الطوّس 
                                                      

 .342ص  ،24جنگ . 1
 .338ص  ،24جنگ . 2
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 بادّی الَغَروّیآسترالّرضّی األ ،األئّمة نجم ،محّمد بن الحسن

 از أعالم شیعه بوده است ، وحاجب ابن کافیۀ بر شرح رضیصاحب  وی

 :131[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 .اسمه حمّمد بن احلسن ،بادّی الَغَروّی آسرتالّرّض األ ،األئّمة و منهم: نجم»

 رشَح بن حمّمد یف إجازته لمن قرأ علیه  علّ   اجلرجاینّ یف قال السّید الرّش 
ّمة، حمّمد بن األئّمة و فاضل األُ  نجم ،للعامل الکامل رشح الکافیةّن إ”یف النّحو:  الرضّ 

کتاب  جلیُل  ـ تغمّده اهلل بغفرانه و أسکنه بحبوبة جنانه ـ بادیآسرتاحلسن الرّض األ
ّمها، و من فروعه عل نکاهتا، قد أُ هذا الفّن عل  صولأُ حیتوی من  ،اخلطر، حممود األثر

ئل و المعاین و حتریرها، و بالغ ائل و المباین و تقریرها و بنی تکثی المسمجع بنی الّدال
ء کتابه ایف توضیح المناسبات و توجیه المباحثات، حتّی فاق ببیانه عل أقرانه، و ج

 .“اهر الکلموزَ کعقد نظم فیه جواهر احلکم بِ 
 رشح الکافیةصاحب  ،الرّض اإلمام المشهور”قال اجلالل السیوطّی: و 
ا و ا و حتقیق  ه مجع  ف علیها بل و ال یف غالب کتب النّحو مثلُ ذی مل یؤلَّ الّ  ،احلاجب البن
به اعتمده شیوخ العرص، و لقّ  ، و قد أکّب النّاس علیه و تداولوه، وتعلیل   سنَ ُح 
 .الّطبقاتما یف  انتهیی  ـ.“ من ترمجته ءعل اسمه و ال عل یش قُف أو مل  ؛األئّمة نجم

أمل حمّمد بن احلسن احلّر یف اجلزء الّثاین من کتابه  ،ث العاملو ذکره منّا المحدّ 
ا  حمّقق   عالام  بادّی، کان فاضال  آسرتحمّمد بن احلسن األ ،الّدین الّشیخ رض”، قال: اآلمل
 اتئد الّسبع العلویّ ارشح قص، و رشح الّشافیة، و کافیةرشح ال :له کتب، منها ؛اق  مدقّ 
سنة ثالث و ثامننی و  رشح الکافیةو کان فراغه من  .و غی ذلک ،احلدید أیب البن
ة، عل ما ذکره القاض نوراهلل التّسرتی ئما و وفاته سنة سّت و ثامننی و سّت  .ةئما سّت 



 229 ّیالرض فیالّشر دّیالحسن، المعروف بالس أبو ،یالموسو نیمحّمد بن الحس

 “«.المؤمننی جمالسیف 

 در صرف بوده است شافیهدر نحو و شارح  کافیهشارح  ،األئّمه رضی نجم

صفهایّن،  العاّلمة حمّمد بن احلسن الفاضل اإلو لقد أجاد المویَل »: 132صفحة 
 عَل  رشح الرضّ ظهر  فیام کتبه علی  کشف الّلثامالمعروف بالفاضل اهلندی، صاحب 

للّشیخ الرّض المرّض، نجم المّلة و احلّق و  رشح الّشافیة”یف الرّصف، قال:  الّشافیة
ء، و تعاطیها من نجوم الّسام ذی ُدَرر کالمه أسنیی بادی، الّ آسرتاحلقیقة و الّدین، األ
حدث بحدیث أقرط  ااهتّزت له الّطباع، و إذ ء  ء، إذا فاه بیشیل الامأسهل من تعاطی آَل 
، للمؤالف و المخالف، یف مجیع طاع  اّلذی بنی األئّمة َملِک  مُ  هو .األسامع باالستامع
 .انتهیی  ـ.“ األراض و البقاع

ودع یف رشحه أاألئّمة  ّن نجمأو احلّق  .و هذا هو الکالم الفحل، و القول اجلزل
فهو کتاب  ؛و ال حام طائر فکر المحّققنی إلیها ؛حتقیقات مل یسبق إلیها الکافیةعل 

 1«فرضوان اهلل علیه. ؛تفتخر الّشیعة به، و الکّل تغرتف من بحره

السّید المعروف ب ،الحسن أبو ،محّمد بن الحسین الموسوی

 ریف الرضّیالّش

 :213[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
هو أشعر الّطالبنی ”عالبی: قال الثّ  .یف الرّض السّید الرّش  :بل سّیدهم ،و منهم»

 قریش   المفلقنی، و لو قلت إّنه أشعرُ ئهم اکثرة شعر علی  ـ منهم و من غََب  من میضی  ـ
 .“د عن الّصدقبعُ أ مل

                                                      
 .291ص  ،24جنگ . 1
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الکاتب  ،سمعت أباعبداهلل حمّمد بن عبداهلل”: تاریخ بغدادو قال اخلطیب یف 
ؤس بحرضة أیب عت مجاعة  من أهل یقول: سمِ  ،ءااحلسن بن حمفو ، و کان أحد الر 

 .أشعر قریش ،العلم باألدب یقولون: الّرض
ّن شعره أ إاّل  هذا صحیح، و قد کان یف قریش من ییّد القوَل  :حمفو  فقال ابن

 “« الرّض.فأّما جُمید  و ُمکثِر  فلیس إاّل  ؛قلیل  
عر ؛اد قّط ممدوح  نِش و مل یُ »: 213صفحة  و  .ءاو هذه فضیلة تفّرد فیها عن الش 

بذلک  یکناهّنه رّد صالت أبیه؛ و أحتّی  ،ئزة  ال من أحد صلة  و ال جأّنه مل یقبَ  خریی أُ 
 ء .ارشف نفس و شّدة إب

له صدر ”یف: عند ذکر السّید الرّش  ،دمیة القرصبواحلسن الباخرزی یف أقال 
: ما أنورک! و ءَ اکمن قال لذک حته کنُت الوسادة بنی األئّمة و الّسادة، و أنا إذا مدَ 

د بالنّجم ه، و عقیَ ذا افتخر به أدرک به من المجد أقاِص إما أغزرک! و له شعر   :فارةخلُ 
 ـ.“ذا نسب انتسب الّرقة إیل نسیبه، و فاز بالقدح المعل من نصیبهإو  ؛هیَ نواِص 
 2و1«الخ.

 یهّیالُبَو الرازّی الّدین قطبب المعروف، یهّیالُبَو محّمدمحّمد بن 

 شیعه بوده استو  ،محاکماتسّکاکی و کتاب  مفتاحشارح وی 

 :171[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
السّکاکی؛ و هو حمّمد بن الرازّی  رشح مفتاحالّدین، له  منهم: الّشیخ قطب و»

                                                      
جهت اّطالع بیشتر بر احوال سّید رضی و برادرش سّید مرتضی ـ رضوان اهلل علیهما ـ رجوع . 1
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 عند ذکره: أمَل اآلملاین من کتابه قال الّشیخ حمّمد بن احلسن احلّر یف اجلزء الثّ  .هییالبُوَ 
، من تالمذة العاّلمة احلّل؛ رویی  ق  هید حمّمد بن عنه الّش  فاضل  جلیل  حمقِّ

کام ذکره الّشهید الّثاین یف بعض  ،جعفر بن بابویه یبو هو من أوالد أ ؛مّکی
صورة إجازة  جمالس المؤمننیل القاض نوراهلل یف و قد نقَ  ،هإجازاته و غیُ 

 فقال فیها: ،القواعدر أهّنا کانت عل ظهر کتاب و ذکَ  ،مة لهالعاّل 
مدّقق، العامل، الفقیه الفاضل، المحّقق ال أ عَلَّ أکثر هذا الکتاب الّشیُخ قرَ ”

 ء و األفاضل، قطب المّلة و احلّق و الّدین، حمّمد بن حمّمد الّرازیزبدة العلام
، و قد أَج   ءةَ اقر ـ أدام اهلل أّیامه ـ له روایَة  زُت بحث  و حتقیق  و حتریر  و تدقیق 

یل روایُته و مجیَع کتب  جیَز أُ هذا الکتاب و روایَة مجیع مؤّلفایت و روایایت و ما 
 “صلة منّی إلیهم.أصحابنا الّسالفنی بالّطرق المتّ 

... 
منها کتاب  ،له کتب  ” (:ره)قلت: و نّص شیخنا الّشهید عل تشّیعه 

و هو دلیل  واضح  و برهان  قاطع  عل کامل فضله و وفور  ؛المحاکامت
 .انتهیی  ـ(.“ ره)علمه 

ء ک العلاملِ مة، مَ یخ اإلمام العاّل الّش ”ه: وایة عنحسن عند الّر  و قال الّشیخ
صاحب رشَحِی  ،قطب المّلة و الّدین، حمّمد بن حمّمد الّرازی ،المحّققنی
 .نتهیی ا ـ.“ الّشمسیّةو  الَمطالع

فاته أیض   رشح ، و للکّشافخری أُ و حاشیة   ،حاشیة الکّشافا و من مؤلَّ
ات، و رسالة یف حتقیق و رسالة یف حتقیق الکلیّ  ،رشح المفتاح، و القواعد

 .األَملما یف  إنتهیی  ـ 1.التصّور و الّتصدیق
 2.«مع تاریخ وفاتهـ اهلل  ءاإن شـ و سیأیت ذکره یف أئّمة علم الکالم 
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 :400[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
هیی، هو احلکیم اإلهلّی حمّمد بن حمّمد الدین الرازّی البوَ  و منهم: قطب»
قال المحّقق الکرکی عّل بن عبدالعایل العامّل یف وصفه:  ؛ء الدهرأحد علام ،البوهیّی 

أبوجعفر  ،اإلمام المحّقق، جامع المعقول و المنقول، قطب المّلة و احلّق و الّدین”
الّدین  یف المنطق؛ یروی عن اإلمام مجال الشمسیّة و المطالعالبوهیی الرازّی، شارح 

قّدس اهلل تعایل  ؛و من أعیان أصحابنا اإلمامّیة ،مذتهو هو من أجّل تال ،بالواسطة
 1«انتهی. ـ.“  عنهمأرواحهم و رِض 

 معروف به شیخ بهائی ،محّمد بن حسین

 ]عجائب و غرائب نقل شده از شیخ بهائی[

 :419صفحة [ 3، جمّلد مستدرک الوسائل]
إجازاته یف بعض  ،د حیدر الکرکیحسنی بن السیّ  السیّد ،و قال تلمیذه األرشد»

قد کان أفضل ـ طاب ثراه ـ و شیخنا هذا ” :ه هذا یف مجلة مشاخیهبعد ذکره شیخَ 
د   ،زمانه حیم حوله أحد من أهل زمانه و  ا بمعرفة بعض العلوم اّلذی ملبل کان متفرِّ
و کان  ،اف کثی  یمیل إیل التصوّ  ؛ء العاّمة و اخلاّصةمن علامـ  ما أظنّ  علی  ـقبله  ال

و کان له معی  ،کنت یف خدمته منذ أربعنی سنة یف احلرض و الّسفر .البحثا یف منصف  
الّسالم یف الّسفر  و کنت یف خدمته یف زیارة الّرضا علیه” :قال .“حمّبة و صداقة عظیمة

ه النوّ  صفهان إیل زیارته إا من ا حافی  ماشی   ـ اخلَّده اهلل ملکه أبد   ـ اب األعلی اّلذی توجَّ
 .آخر ما قال إیلی  ـ.“ الّسالم علیه
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کأّنه إشارة إیل ما  ،أخره إیلی  ـ.“ ا بمعرفة بعض العلومکان متفّرد  ” (:ره)و قوله 
 .ثار تلک العلومآب اّلتی هی من ئکان یَبز عنه یف بعض األحیان من الغرا

 أکثرها من ینتمون إلیه کّل نادرة و غریبة   ،األمر یف النّاس حّتی ظلموا َل آو 
فنسب إلیه  ،المعارصین من فنیغرب بعض المؤلّ أبل  ؛تند هلاو ال مس األکاذیب
فنسب  .ه قاسماسمُ  ه عل رجل  ملأّنه أالمعروف و  القاسمی رساراألکتاب 
 :العمل بالکبائر الموبقة اّلتی یف هذا الکتاب یل هذا احلَب العظیم جتویزَ إ المسکنیُ 

صّب بعض األدویة المخصوصة یف  ثمّ  ،و اجلامع معها ،کحبس بقرة یف مطمورة
هو العمل الکبی المسّمی عندهم بالنّاموس  او هذ ؛خر المزخرفاتآ إیلی  ...فرجها
 .ء و غیهااخلف من اإلنسان عمُل   ثار أجزاء هذه البقرةآّن من أو یزعمون  ،األکَب

ا ترو لنذکر غریبتنی صد ؛ینکر ّیة ممّا الببعض العلوم الّّس  (ره)ه مُ و باجلمله عل
 :ممّا وصل إلینا بالّطرق المعتَبة ،منه

ا ز تسبیح آب ر ا ی ساختن شیخ  ی، و جار ی با شیخ بهائ ن ماجد بحرا ز سیّد ،اجتماع سیّد   و سؤال ا

فیام أحلقه بکتاب ـ الّشیخ سلیامن الامحوزی  ،مة النّحریرقال العاّل  :الویل
دماجد السیّ  ،العامل اجللیلیف ترمجة ـ ء البحرین یف ترمجة علام ،یف الّرجال البلغة

صفهان إمة البهائی یف دار الّسلطنة و اجتمع بالّشیخ العاّل ” :قال ،البحرینی
أّن  :و حّدثنی الّشیخ العاّلمة” :إیل أن قال !“عجب به شیخنا البهائیأف ،المحروسة
سالم اهلل  ـمن الرّتبة احلسینیّة   اجتمع بالّشیخ البهائی کان یف ید الّشیخ سبحة  الّسید لاّم 
 ء عل طریقة ما تستعمله أهُل افقطر منه م ؛حة فتال الّشیخ عل الّسبـ  فهاعل مرشِّ 
 !یوز ال :دفقال السیّ  ؟وز التَّوّضأ بهی أ (:ره) دَ ل السیّ أفس ،ة و العلوم الغربیةذالّشعاب

ء و المنزلة من الّسام 1و لیس من المیاه المتّصلة ،حقیقّی  ال ء  خیایل  او علَّله بأّنه م
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 “.(ره)فاستحسنه الّشیخ  ؛النّابعة من األرض
و هو تلمیذ المحّقق  ـوری الّدین األشکِ  قطب ،قال الفاضل المتبّحر :الّثانیة

رمحه  حکی یل والدی ـ” :الّدین بن یونس یف ترمجة کامل ،حمبوب القلوبیف ـ  الّداماد
خامتة  ،یخ اجللیل النّبیلالّش  أخِ  ،الّصمدشیخ عبد ، عن الّشیخ الفاضلناقال   ـ  اهلل

 : ـعامله اهلل بغفرانه اخلفّی و اجلّل ـ ین العامل هباءالدّ  ه،المجتهدین یف عرص
ج المذهب مروِّ  ،ا یف جملس شاهنشاه األعظمد یوم  شیخنا البهائی ورَ  ،أّن أخی
اهلل لطیفته یف أسکن ـ عّباس الصفوّی احلسینی  شاه ،یرانإصاحب  ،احلّقة اإلمامیّة

 !استمع ما یقول رسول ملک الّروم !یخأهّیا الّش  :فقال له الملکـ،  اجلنان
من  ّن یف بالدنا مجاعةأالّرسول  فحکیی  ،ا جالس یف المجلسو الّرسول أیض  

و  :ثّم قال ،أعامهلم عّد بعَض  و قد ؛ العلامء العارفنی للعلوم الغریبة و األعامل العجیبة
 .هلذه العلوم من بنی علامئکم یف إیرانلیس من العارفنی 
و انزجر من  ،ر یف مزاجه األرشفّن کالم الّرسول قد أثَّ أالّشیخ  فلاّم رأیی 

ها الرّ لیس لتلک العلوم الّ  :فقال الّشیخ بحرضته ،حکایته و اعتبار  ر  قْ سول وَ تی عدَّ
 !عند أصحاب الکامل

ر إلیه و نظُ أو أنا  ،سذی لبِ یخ یف أثناء الکالم قد حلَّ شدَّ چاقشوره الّ و الّش 
ب من حرکة ید الّشیخ یف هذا المجلس فبعد حلظة  ،و الملک األعظم ناظر له ،أتعجَّ

فاستحال الشّد  ،الشّد بیده ا رأَس ماسک   ،ء وجه الّرسولایف تلق أطال الّشیخ الشدَّ  قد
و قاموا و أرادوا  ،فاستوحش الّرسول و کّل أهایل المجلس ؛یف احلال بالّتننی العظیم
 .فعاد الشّد کام کان ،یخ رأسه بجانبهالّش  1فانجذب ،الفرار من المجلس
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ّن تلک األعامل لیس هلا اعتبار عند ذوی أ :1فعرض الّشیخ بخدمته األرشف
رباب المعارک یف أهذا العمل یف بعض هذه األیام عن بعض  و قد تعّلمُت  ،بصاراأل

و قد تعلَّمها أصحاب المعارک النّینجات؛ ید و و هذا من أعامل ال ،صفهانإمیدان 
ع عن و رَج  الّرسوُل  فُأفحم .الستجالب الّدرهم و الّدینار من العوام للحاجات

 مثال تلک احلکایات و تعییِ أا للّتکل م عند الملوک و األفاضل برفع نادم  المجلس األ
 “ء هبذه اخلرافات.العلام

مفتاح ائّمه و داللت او را به کتاب  رؤیای قاضی عّزالدین محّمد بعضی از

 شیخ بهائی الفالح

 ّنه سمع من المویلی أعالم یل بعض األ و حکیی ” :و قال یف ترمجة الّشیخ )ره(
ّنه أ ،صفهانإ القضاة یف مدینة أقیَض  ،قاض معّزالّدین حمّمد ،الفاضل و احلَب الکامل

 :قال
کتب اُ  :فقال یل ،الّسالم علیهمئّمتنا أرأیت لیلة من الّلیایل یف المنام أحد 

 !و دوام العمل بام فیه ،مفتاح الفالحکتاب 
ء من علام صُت فتفحَّ  ،سمع اسم الکتاب قط  من أحدأفلام استیقظت و مل 

 .مل نسمع اسم هذا الکتاب :فقالوا ،صفهانإ
الّشیخ اجللیل مع معسکر الّسلطان یف بعض نواحی کان و یف هذا الوقت 

صُت  ،صفهانإبعد مّدة یف ـ اهلل  هرمحـ م الّشیخ فلاّم قد ،یرانإ ا منه أیض   تفحَّ
بمفتاح ء و وسمته ایف هذا الّسفر کتاب دع صنَّفُت  :فقال ،عن هذا الکتاب

أعطیت نسخته  و ال ،ه لواحد  من األصحابر اسمَ ذکُ أ یّن ملأ اّل إ ؛الفالح
 !لالنتساخ ألحد  من األحباب
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و أنا أّول  .یخ و ناولنی النّسخة اّلتی بخّطهفبکی الّش  ،فذکرت للّشیخ المنامَ 
 “طاب ثراه. ،من انتسخ ذلک الکتاب من خّطه

عل هذا الّشیخ اّلذی أسبغ علیه نعمه الّظاهرة و  و من متام نعم اهلل تعایلی 
  :الّریاضقال یف  .قه اهلل تعایل زوجة عالمة صاحلةن رزَ أ ،الباطنة و الّدنیا و اآلخرة

و  ،حمّدثة  ـ و مل أعلم اسمها ـ عالمة فقیهة  فاضلة   ،المنشار بنت الّشیخ علّ ”
عنا من بعض المعّمرین و قد سمِ  ؛عل والدها و قد قرأْت  ،کانت زوجة شیخنا البهائی
و کانت  ،هّنا کانت تدّرس یف الفقه و احلدیث و نحوهاأ :هتااالّثقات اّلذی شاهدها یف حی

و ذکر لنا بعض  .أبیها أربعة آالف جمّلد من الکتبو قد ورثت من  ،النّسوان یقرأن علیها
 2و1“«بعد وفاة الّشیخ البهائی. ْت و قد بقیَ  ،کثیة الفضل ،هّنا وافرة العلمأ :األفاضل

 محّمد بن خازم

 :91صفحة [ المراجعات]
الکویّف. ذکره  معاویة الرّضیر التمیمّی  المعروف بأیب 3،حمّمد بن خازم. 77»

 یوجب ال  افیه مق علمُت  ثقة ثبت، ما ،ازم الرّضیرخحمّمد بن ” :فقال میزانهالّذهبی یف 
أحد  ،أبومعاویة الرّضیر”، قال: و حنی ذکره یف الکنیی  .“ه مطلقا ، سیأیت یف الکنیی وهنَ 

وقد اشتهر  .یخاناحتّج به الّش  :و قال احلاکم”إیل أن قال:  .“قاتاألئّمة األعالم الثّ 
 5و4“«التشّیع. عنه الغلّو غلوّ 
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 عبداهلل المعروف بامام الحاکم أبیمحّمد بن عبداهلل الحافظ 

 یسابورّیالنَّ

 ، شیعه بوده استةتأسیس الّشیعدر نزد صاحب  وی

 :294[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 رض اهلل عنه. ،ابورّی اإلمامّی الشیعّی سأبوعبداهلل احلاکم النی»

 :معرفة علوم احلدیث”ما نّصه:  ،یمیف باب حرف الم ،کشف الّظنونقال یف 
المتویف  ،أّول من تصّدی له احلاکم أبوعبداهلل حمّمد بن عبداهلل احلافظ النیسابورّی 

 ذی المّن و اإلحسان و القدرة؛ و هو خسمة   احلمد :أّوله .ةئما ربعأسنة مخس و 
الح بناو تبعه یف ذلک  .اء مشتملة عل مخسنی نوع  اأجز فذکر من أنواع احلدیث  ،الصَّ

المطبوع  ،من اجلزء الّثاین 129نتهی؛ ذکره یف صفحة ا ـ.“ امخسة و سّتنی نوع  
 باآلستانة.

متظاِهر معاویه  است و در َسبّ  أعالم بوده  ی از  نیشابور  حاکم 

تیمّیه و احلافظ الذهبّی عل تشّیع  فقد نّص السمعایّن وابن ،إذا عرفت هذا
طاهر:  قال ابن”یف ترمجة احلاکم:  تذکرة احلّفا ذهبّی یف احلاکم المذکور؛ قال ال

ثّم  .فقال: ثقة یف احلدیث، رافیّض خبیث ،إسامعیل األنصارّی عن احلاکم سألت أبا
طاهر: کان شدید التعّصب للّشیعة یف الباطن، و کان یظهر التَّسنن یف الّتقدیم  بناقال 

 ا بذلک، و ال یعتذر منه.متظاهر   ،هو آلِ  ا عن معاویةَ و اخلالفة؛ و کان منحرف  
ّما أمر الشیخنی فمعظِّم هلام بکّل أ ؛ّما انحرافه عن خصوم عّل فظاهرأقلت: 

 .تذکرة احلّفا  یفنتهی ما ـ ا .“رافیّض  فهو شیعّی ال ،حال
معایّن:   .منهاج الّسنةتیّمیة یف  بناو کذلک قال  .“و کان فیه تشّیع”و قال السَّ
الوسائل یف اجلالل السیوطّی یف کتاب  ،حافظ الشامم و حین ذ فقد وهَ 
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الح  أّول من رّتب أنواعه و نّوع األنواع المشهورة اآلن ابنُ ”حیث قال:  ،ئلااألو الصَّ
عمر و عثامن بن عبدالّرمحن  ّن أباأِضورة  ؛انتهی بحروفهـ  .“المشهور خمترصهیف 

مشقّی من أهل القرن الّصالح الشهرزورّی احلافظ الشافعّی الد بناالمعروف ب
فکیف یکون أّول من نّوع األنواع،  ،ةئما الّسابع، فإّنه تویّف سنة ثالث و أربعنی و ست

و قد تقّدمه احلافظ النیسابورّی بنحو مائتی سنة؟ فاحلاکم هو المتقدم یف وضع أنواع 
 الصالح التابع له یف ذلک. ابن ال ،احلدیث

و له  ،اأیض   مدخل إیل علم الّصحیحالو للحاکم النیسابورّی المذکور کتاب 
 .المشهور ابورستاریخ نیو ، الّسالم  علیها ءائل فاطمة الزهرافضکتاب 

بن احلسن احلّر یف آخر  حمّمدُ  للحاکم الّشیُخ ـ  نیسابور تاریَخ أعنی ـ و عّده 
بعد  ،ءمعامل العلامشهرآشوب یف  ا ابنمن کتب الّشیعة اإلمامیّة؛ و عّد له أیض   ،ئلاالوس

د له المویل الّسالم؛ و عقَ  علیه مناقب الّرضا و کتاب األمایلّ  النّص عل تشیّعه کتاب
یف القسم األّول المختّص بذکر  ،ءریاض العلامعبداهلل أفندّی ترمجة مفّصلة یف کتاب 

ا من کتبه کتاب ؛ و ذکر أیض  و ذکره یف باب األلقاب و باب الکنیی  ،الّشیعة اإلمامیّة
 صحیحه؛ و استدرک عل البخارّی یف ـ طیّب اهلل تربتهـ و غی ذلک  حلدیثصول علم اأُ 

 1«و حدیث من کنت مواله. أحادیث منها یف أهل البیت، حدیث الّطی المشوّی 

 به متون حاکم برای اثبات تشّیع وی[ المراجعات]استناد صاحب 

 :92، صفحة المراجعات
إمام  ،هو أبوعبداهلل احلاکم :النیسابورّی حمّمد بن عبداهلل الّضبّی الطهاین . 78»
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 239 راِفع أبو داهلل،یمحّمد بن ُعَب

جاب البالد یف  ،تی لعّلها تبلغ ألف جزءو صاحب التّصانیف الّ  ،احلفا  و المحّدثنی
شیخ، و کان أعالم عرصه کالّصعلوکی و اإلمام  ْی رحلته العلمیّة فسمع من نحو ألفَ 

فون له احلرمة و یعرِ  فضله فورک و سائر األئّمة یقّدمونه عل أنفسهم و یراعون حقَّ  بنا
و هو  ،ی السنّة عیال  علیهر عنه من حمّدثِ و کّل من تأّخ  ،األکیدة و ال یرتابون یف إمامته

تذکرة تعرف ذلک کّله بمراجعة ترمجته یف کتاب  ؛من أبطال الّشیعة و سدنة الرشیعة
ّنه أ لی و نص عَ  .“إمام  صدوق  ” :ا فقالأیض   المیزانو قد ترمجه یف  ،للّذهبی احلّفا 

اسامعیل عبداهلل األنصاری عن  اسألت أب”قال:  ،طاهر و نقل عن ابن ،شیعی مشهور
 .“خبیث   رافیض   ،فقال: إمام یف احلدیث ،عبداهلل احلاکم أیب
إّن المصطفی صّل اهلل علیه و آله و ”قوله: منها  1،َله الّذهبّی شقاشَق  و َعدَّ 

ّما صدقه یف نفسه أف” :قال الّذهبّی  .“ا وّم ّن علی  أ” :و منها .“اا خمتون  د مّسور  لِ سّلم وُ 
ة یف ائم و عرشین و ثالث د سنة إحدیی لِ وُ  .“فأمر جممع علیه ،و معرفته هبذا الّشأن

 2«ئة.ام یف صفر سنة مخس و أربعـ اهلل تعایل   رمحهـ األّول، و مات  ربیع

 عراِف وأب ،یداهللَبمحّمد بن ُع

 :93صفحة [ المراجعات]
و أخواه  ،کان هو و أبوه عبیداهلل :رافع المدینّ  حمّمد بن عبیداهلل بن أیب. 79»

و أعاممه رافع و احلسن و المغیة و  ،و جّده أبورافع ،الفضل و عبداهلل ابنا عبیداهلل
و هلم من المؤّلفات ما  ،و أوالدهم و أحفادهم أمجعون من صالح سلف الّشیعة ،عل

من 12من الفصل  2ذکرنا ذلک یف المقصد  ؛یدّل عل رسوخ قدمهم یف التشّیع
                                                      

 . )محّقق(مجُع ِشقِشَقة. 1
 .214، ص المراجعات. 2
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 2و1«.فصولنا المهّمة

 أبوجعفر ،یِوَعمَرالمحّمد بن عثمان بن سعید 

از أوالد عّمار بن یاسر بوده و لوح قبر خود را از ساج با آیات قرآن  وی

 تهّیه کرد

 :[411صفحة  ،سالمتأسیس الّشیعة لعلوم اإل]
 :لد عاّمر بن یارسوی، من وُ و منهم: أبوجعفر حمّمد بن عثامن بن َسعید الَعمرَ »

ترشق علیه  عامل باهلل و بأحکامه، ،ء اهلل الّصاحلنی و عباده المخلصنیاکان من أولی
أنوار الملکوت، جالس  عل کرّس االستقامة، ال نظی له یف عرصه یف العلوم و 

 رت الکرامات.الّشیعة، و عل یده ظهَ  حجة المویل عَل  کان ،المعارف
ـ  رض اهلل عنهـ جعفر حمّمد بن عثامن  أیب لت علی دَخ ”ل: قال أبواحلسن الداّل 

ا من ش علیها و یکتب آی  دته و بنی یدیه ساجة  و نّقاش ینقُ فوَج  ،َسلِّم علیها ألُ یوم  
ما هذه  ،فقلت له: یا سیدی ،االّسالم عل حواشیه ء األئّمة علیهمالقرآن و أسام

 الّساجة؟
و قد فرغت منه و أنا یف کّل یوم  ،سند إلیهاأُ وضع علیها أو أُ  ،قال: هذه لقَبیف

ا من القرآن؛ فإذا کان یوم کذا من شهر کذا من سنة کذا رست إیل أنزل فیه و أقرأ آی  
 .اهلل عّزوجّل و ُدفِنت فیه
فامت یف الیوم اّلذی ذکره  ؛مرتّقب ا به ذلک أزل و مل ،ما ذکره ت  أثبَ  فلاّم خرجُت 

                                                      
 .215، ص همان. 1
 .59ص  ،20جنگ . 2



 241 َشهرآشوب المعروف بابن ،یمحّمد بن عل

نة اّلتی ذکرها  “ة.ئما ثو دفن فیه؛ مات یف سنة أربع و ثال ،من الّشهر من السَّ
کان ”جعفر الَعمروّی:  کلثوم بنت أیب مّ أُ اهلل بن حمّمد بن بنت  قال أبونرص هبة

حمّمد  عها من أیبممّا سم ،جعفر حمّمد بن عثامن العمروّی کتب مصنّفة یف الفقه ألیب
حمّمد و عن  الّسالم، و من أبیه عثامن بن سعید عن أیب احلسن و من الّصاحب علیهام

جعفر  کلثوم بنت أیب مَّ أُ ت ذکرَ  .رشبةأبیه عّل بن حمّمد؛ فیها کتب آخرها کتب األ
 ـ رض اهلل عنهـ القاسم احلسنی بن روح  وِصَلت ذلک إیل أیبأُ هّنا إ: ـ رض اهلل عنها ـ

 “و کانت یف یده. ،عند الوصیة إلیه
رض  ـاحلسن السمرّی  و أظنّها قالت: وصلت بعد ذلک إیل أیب”قال أبونرص: 

 1“«و أرضاه.ـ  اهلل عنه

 هرآشوبَش بنالمعروف با ،محّمد بن علی

 از اعالم شیعه در عصر مقتفی بوده است وی

 :271[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
جال ءمعامل العلام شهرآشوب، صاحب بناو منهم: الّشیخ » قال العاّلمة  :یف الرِّ

یعة”: ئد المستدرکافوالنورّی یف  ئل، و امن أفاضل األو ،فخر الّشیعة و تاج الرشَّ
ئل، رشید االبحر المتالطم، الّزخار اّلذی لیس له ساحل، حمیی آثار المناقب و الفض

عبداهلل حمّمد بن عّل بن شهرآشوب بن  ، أبوالّدین، شمس اإلسالم و المسلمنی
وّی الامزندرایّن، الفقیه المحّدث المفّّس المحّقق، األدیب  نرص بن أیب أیب اجلیش الّسَّ

ئس کتب ااّلذی هو من نف المناقبصاحب کتاب  ،ئلاالبارع اجلامع لفنون الفض
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نبئ عن طول عجیب یُ  و هو کتاب”قال:  ،متشابه القرآن ر کتابه کتابو ذکَ  .“اإلمامّیة
ا إذعان فحول أعالم أهل الّسنة بجاللة قدِره و و کفاه فخر  ”قال:  .“رهباعه و کثرة تبحّ 

 .“علّو مقامه
حمّمد بن عّل بن شهرآشوب ”: الوایف بالوفیاتالّدین الصفدّی یف  قال صالح

أحد شیوخ  الّدین الشیعّی، رشید ،)الّثانیة سنی مهملة( أبوجعفر الّسوّی الامزندراینّ 
ل إلیه رحَّ کان یُ  .صول الّشیعةأُ و بلغ النّهایة یف  ،ظ القرآن و له ثامن سننیالّشیعة، حفِ 

ظ عل المنَب أّیام المقتفی من البالد، ثّم تقّدم یف علم القرآن و الغریب و النَّحو، و وعَ 
الّشیبة، صدوق  و کان هبّی المنظر، حسن الوجه و .ع علیهببغداد فأعجبه و خلَ 

اللهجة، ملیح المحاورة، واسع العلم، کثی اخلشوع و العبادة و التهّجد، ال یکون إاّل 
تویّف سنة ثامن و ثامننی و  .اء  کثی  اطّی یف تارخیه ثن أیب علیه ابن أثنیی  .عل وضوء  

 “ة.ئما مخس
بن  حمّمد”: الّلغة البلغة یف تراجم أئّمة النّحو وو قال الفیوزآبادی یف کتاب 

صول أُ ، بلغ النهایة یف بن شهرآشوب، أبوجعفر الامزندرایّن، رشید الّدین الشیعّی  علّ 
ظ أّیام المقتفی فأعجبه و خلع تقّدم یف علم القرآن و الّلغة و النّحو، و وعَ  ،الّشیعة

یف النّحو، و  الفصولالوضوء؛ له کتاب  ئمَ االعبادة، د العلم، کثیَ  علیه، و کان واسعَ 
متشابه و کتاب  ،أسباب النّزول نزول القرآنو کتاب  ،المخزونالمکنون و کتاب 
رائق یف احلدود و احلقو کتاب  ،القرآن مجع فیها  ،اجلدیدةو کتاب  ،ئقااألعالم و الطَّ
ة ئدَ افو  .“ةئما عاش مائة سنة إاّل عرشة أشهر، مات سنة ثامن و ثامننی و مخس .ُجمَّ

علیه بنحو ما ذکر؛ و کذلک تلمیذ  یی و أثن طبقات النّحاةو ذکره السیوطّی یف 
 ،طبقات المفّّسینالّدین حمّمد بن عّل بن أمحد الداودّی الاملکّی یف  السیوطّی شمس

جال، ثم”قال:   تفّقه و بلغ النّهایة یف فقه  ّأحد شیوخ الّشیعة، اشتغل باحلدیث و لقی الرِّ



 243 ّیالواِقِد عبداهلل یمحّمد بن عمر، المعروف بأب

 علم القرآن و القرائة و صول حّتی صار رحله، ثّم تقّدم یفغ یف األُ و نبَ  ،أهل مذهبه
الّتفسی و النّحو؛ و کان إمام عرصه و واحد دهره، أحسن اجلمع و الّتألیف، و غلب 

 .علیه علم القرآن و احلدیث
الّشیع ابن البغدادّی یف السنّ ةشهرآشوب یف   ةکاخلطیب 

یف تصانیفه و تعلیقات  ، ةو هو عند الّشیعة کاخلطیب البغدادّی ألهل السنّ 
و رجاله و مراسیله و مّتفقه و متفرقه إیل غی ذلک من أنواعه؛ واسع العلم، احلدیث 

ما ”طّی:  أیب ة. قال ابنئما مات یف شهر شعبان سنة ثامن و ثامننی و مخس .کثی الفنون
حّتی قدم  ،ّطة الشیعّی بُ  ّطة احلنبّل و ابنبَ  فون الفرق بنی ابنزال النّاس بحلب ال یعرِ 

شید فقال: ابن م ،بّطة احلنبّل بالفتح الرَّ  1«نتهی.ا ـ.“ و الشیعّی بالضَّ

 ّیِدعبداهلل الواِق یأبب المعروف ،محّمد بن عمر

 :242[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 األسلمنی من سهم بن مویَل  ،و منهم: الواقدّی أبوعبداهلل حمّمد بن عمر»

عند ذکره  ،الفهرست کتابهق بن النّدیم یف اسحإأسلم. قال أبوالفرج حمّمد بن 
 :م التقّیة، و هو الذی رویی و کان یتشیّع حسن المذهب، یلزَ ”للواقدّی ما لفظه: 
 ،الّسالم کان من معجزات النبّی صّل اهلل علیه و آله و سّلم ا علیهّن علی  أ

 .الّسالم لعییس بن مریم علیه و إحیاء المویتی  ،کالعصا لموس صّل اهلل علیه
ء هبا االقض یِلَ انتقل إیل بغداد و وَ  ،من األخبار؛ و کان من أهل المدینةو غی ذلک 

 بالمغازّی و الّسی و الفتوح و اختالف النّاس یف عالام   .للمأمون بعسکر المهدّی 
 2“«احلدیث و الفقه و األحکام و األخبار.
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 الکاتب مرزبانیالمران محّمد بن ُع

 «ة  الُبعِد َنظرَ  َعیل   إذا ُرمَت ِمن َلییل  »شیعه بوده است و سراینده أبیات:  وی

 :94[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
البغدادّی المولد، اخلراسایّن  ،و منهم: المرزبایّن الکاتب حمّمد بن عمران»
األدبّیة، و هو  األنبارّی العلومَ  ُدَرید و ابن أخذ عن ابن”قال الیافعّی یف تارخیه:  ؛األصل

 األدب، و صاحُب  الغریبة، و روایةِ  المشهورة و المجامعِ  نیِف صاحب التَّصا
و شعره قلیل و لکنّه من  ؛یف احلدیث، قائل بمذهب التشّیع الّتالیفات الکثیة، ثقة  

 و من حماسن شعره: ،داجلیّ 
 من لـیل عـل البعـد نظـرة   ذا رمُت إ
 

 ی بنی احلشا و األضـالعطفی جو  تُ ف 
 تــریء احلــّی تطمــع أن اتقــول نســ 

 
ــد  ــْت ب ــیل ُم ــامعاحماســن ل  ء المط

 و کیــف تــری لــیل بعــنی تــری هبــا 
 

رهتــا بالَمــدامع   ســواها و مــا َطهَّ
 و تلتّذ منهـا باحلـدیث و قـد جـریی  

 
 سواها یف خـروق المسـامع حدیُث  

ــامأُ   ــنی إّن ــن الع ــیل ع ــا ل ــَک ی  ِجل 
 

 2و1“«أراک بقلب  خاشع  لک خاضـعِ  
 

 الّدین شمس ٰیالمول ،محّمد بن محمود اآلُملّی

 :144[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
                                                      

 .284ص  ،24جنگ . 1
 دیوانقابل ذکر است که این ابیات از قیس بن ملّوح، معروف به مجنون عامری است که در  .2

 297آمده است؛ و برخی نیز این اشعار را به یزید بن معاویه ـ چنانچه در ص  122وی، ص 
اند؛ جهت اّطالع بیشتر به ترجمه و توضیح پیرامون این اشعار  همین کتاب آمده است ـ نسبت داده

 . )محّقق(122، ص 1، ج شناسی اهلل به  رجوع شود
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نفایس صاحب کتاب  ،الّدین حمّمد بن حممود اآلملّ  و منهم: المویل شمس»
یران؛ ذکره المویل عبداهلل إو قد طبع ب ،اّلذی مجع فیه مجیع العلوم بالفارسّیة الفنون

عند ذکر ألقاب علامء  ،العلامء ریاضأفندّی یف الفصل الّرابع من اخلامتة من کتاب 
نونالّشیعة؛ و ذکره یف   قال:  کشف الظ 

ذکر أّنه  .لمحّمد بن حممود اآلُملّ  ،فارس   ئس العیونائس الفنون یف عرانف”
ع إیل أن ا یف تالیف  واحد، فلم یزل یمَ عها مجیع  ا، و أراد أن یمَ أّلف یف کّل فن  تالیف  

فأّلف هذا الکتاب و رّتبه عل قسمنی: األّول یف علوم  ؛ة و عرشین علام  ئبلغ ما
اإلسالم، و ]أهل[ خر؛ و قّدم الّثاین الشتامله عل علوم ائل، و الّثاین یف علوم األواواأل

نونانتهی ما یف  ـ.“ و یف أّوله مخس مقاالت ،هو یف تسع مقاالت    .کشف الظ 
ّسسنی یف مجلة  من و غیمها؛ و کان من المؤ کلیّات القانونو له رشح 

 1«العلوم.

 محّمد بن مسلم بن ِرباح

 [:184 ، صفحة3، جمّلد تنقیح المقال]
الساّمُن الطائِفی   3الطّحاُن األعَورُ  2أبُوجعفر  األوَقُص  ،حمّمد بُن ُمسلِم بن ِرباح»

 5.«الثَّقفی  َموالُهم 4الکویف  القصُی احلَّداُج 
                                                      

 .297ص  ،24جنگ . 1
 قصی العنق.  و الواو الساکنة و القاف المفتوحة(:  األْوَقص )باهلمزة المفتوحة. 2
د النظر فیه.. 3 َق بعینه إلیه: حدَّ  األْعَور: الذی ذهب ِحس  إحدی َعْینَیه؛ َحدَّ
حلّداج )باحلاء المهمله و الدال ا، کاهلودج، ج: حدائج؛ احِلداجة: ما ترَکب فیه النساء عل البعی. 4

 المشّددة و األلف و اجلیم(: کثی التحدیق بعینه، أو مبالغة یف عمل احِلداَجة، و هی الَقَتب بأداته.
 .186ص  ،16جنگ . 5
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 فّیمحّمد بن مسلم طاِئ

 بوده است م شیعهاعاظ وی از

 :94صفحة [ المراجعات]
عبداهلل  کان من المَّبزین یف أصحاب اإلمام أیب :حمّمد بن مسلم بن الطائفّی . 81»

 ،رجال الّشیعةره شیخ الّطائفة أبوجعفر الطوّس یف کتاب و قد ذکَ  ،الّسالم الّصادق علیه
ل قِ و ترمجه الّذهبی، فنُ  ؛خمترصهو قد أورده احلسن بن عل بن داود یف باب الثّقات من 

و أّن القعنبی و حییی بن حییی و قتیبة رووا عنه، و  ،القول بوثاقته عن حییی بن معنی و غیه
و أّن معروف  ،“کتبه صحاح”بن مسلم الّطائفی فقال:  ر حمّمدَ أّن عبدالّرمحن بن مهدّی ذکَ 

 “ئفی یکتب عنه.رأیت سفیان الثّوری بنی یدی حمّمد بن مسلم الّطا”بن واصل قال: 
و ذاک حدیثه  ،ِّضه لکن تضعیفهم إّیاه ما ؛ن ضّعفه لتشیّعهقلت: و إنام ضّعفه مَ 

کام یف ترمجته  ـذ عنه و قد أَخ  ؛صحیح مسلمعن عمرو بن دینار موجود یف الوضوء من 
 نعیم و معن بن عییس و غیهم. من وکیع بن اجلراح و أیب ،کل   ـ سعد ابن طبقاتمن 

ئة. و یف تلک الّسنة مات َسِمیّه حمّمد ا تعایل سنة سبع و سبعنی و ماهلل مات رمحه
 2و1«.طبقاتهمن  5سعد یف اجلزء  ترمجهام ابن ،و مها اثنان ،بن مسلم بن مّجاز بالمدینة

 محّمد بن ُمَکرَّم

 َوِصّی، شیعه بوده است ۀّدابنابر عبارت خود در م و ،لسان العربصاحب وی 

 :134[ صفحة اإلسالم تأسیس الّشیعة لعلوم]
م )بالتَّشدید( بن عل بن » القاسم  محد بن أیبأو منهم: إمام الل غة، حمّمد بن مکرَّ

                                                      
 .217، ص المراجعات. 1
 .59ص  ،20جنگ . 2
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مجال الّدین،  ،بن حبقة بن منظور األنصارّی اخلزرجّی اإلفریقّی الِمرصّی الشیعّی 
و ”: فوات الوفیاتالمشهور. قال حمّمد بن شاکر یف  لعربالسان أبوالفضل، صاحب 

. و عنده تشیّع  بال ،اضال  کان ف  “رفض 
و قیل لعّل ”ما لفظه:  ،لسان العربیف  “ِمَ وَ ”ر یف ماّدة أقول: ذکَ 

اهلل صّل اهلل  سّیدنا رسول ه و َسمتِه بنسِب الّتصال َنَسبه و َسببِ  ؛الّسالم َوِم   علیه
قلت: کّرم اهلل وجه أمیالمؤمننی عّل و سّلم  .هه و سمتِ علیه و آله و سّلم و سببِ 

لف الّصالح رض اهلل عنهم و یقول فیه غیهم: لوال  ؛علیه، هذه صفاته عند السَّ
 .انتهی ـ.“ عابة فیهدُ 

إّن قائل  ،فإن صّح ما قیل «عابة فیهو یقول فیه غیهم لوال دُ »فتأّمل قوله: 
لف الّصالح بسبب قوله ألّنه حکم علیه بأّنه ل ؛ذلک ُعَمر فهو رفض   یس من السَّ

 ذلک.
و سمع من  ،ة یف المحّرمئما د سنة ثالثنی و سّت لِ وُ ”و قال اجلالل السیوطّی: 

ا من کتب األدب المطّولة المقی و غیه، و مجع و عّمر و حّدث و اخترص کثی   ابن
خیةو  الِعقدو  کاألغاین ة ئما خمترصاته مخسإّن ”و نقل:  .“البیطار ابن مفرداتو  الذَّ
ء طرابلس، و کان ا قضیِل ء مّدة عمره، و وَ او خدم یف دیوان االنش”قال:  .“جمّلدا  
و قال:  .“روی عنه السبکّی و الذهبّی  ؛ءانش یف األدب، ملیح االا، فاضال  ا، رئیس  صدر  
تاریخ ا بالنَّحو و الل غة و الّتاریخ و الکتابة، و اخترص تفّرد یف العوایل، و کان عارف  ”

حدی عرشة و إیف نحو ربعه، و عنده تشیّع بال رفض؛ مات یف شعبان سنة  دمشق
 ل من شعره.و نقَ  .“ةئما سبع

نونو قال یف  و کذا ضبطه  .“ةئما عرشة و سبع  المتویّف سنة سّت ”: کشف الظ 
و سیأیت ذکره  .“771و قیل: تویّف سنة ”و قال:  حسن   یق  صدّ  ،البُلَغةکصاحب  ،غیه
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 1«اهلل تعایل. شاء إن ،ئمة الّلغة یف فصلهأیف مشاهی 

 بْیَهمحّمد بن ُو

 و طاووس و أعمش و یحیی بن َیْعُمر اوتشّیع 

 :192[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
عر المشهور؛ الّشا ،و منهم: حمّمد بن وهیب، أبوالقاسم احلمیّی البغدادّی »

أسند  .نسمة السحرالّدین ترمجة یف  ءاو عقد له ضی ،مفّصال   األغاینّ ذکره أبوالفرج یف 
کان ”قال:  ،عن حمّمد بن القاسم بن یوسف الکاتب البغدادّی  األغاینّ أبوالفرج یف 

فت مذهبنا، فنحّب إّنک تأتینا و قد عرَ  ا:یت إیل أیب، فقال له أیب یوم  أحمّمد بن وهیب ی
 .الفکنخفنا مذهبک، فنوافقک أو عرِّ تُ  أن

 فکتب إلیه من الغد: ؛بنّی لک أمریأُ فقال له: یف غد  
 هت إن کنـَت ذکّیـاهّیا السائل قد نبِ أ
 

ـــی  أ  ـــد اهلل کث ـــامح ـــه علّی  ا بأیادی
 له غیه ما دمـت حّیـاإن ال أا شاهد   

 
ـدق رسـوال      و نبّیـاو عل أمحد بالصِّ

 یت الوصّیاو منحت الوّد قرباه و وال 
 

 ح مل یــک شــّیارِّ ـو أتــاین خــَب مصــ 
 مر بدّیادوا األن عل غی اجتامع عقَ أ 

 
ــا شــّتام   غــیُ   ــی توّلیــت علّی  “و لکنّ

َلف، کیحیی بن یعمر”: نسمة السحرقال صاحب   و  .هذه طریقة مجاعة من السَّ
هرستایّن  إبراهیم النخعّی؛ و أّما األعمش و سفیان الثورّی و طاوس الیامیّن، فإّن الشَّ

عمش و طاوس یف ف حتقیق احلال یف األقلت: ستعرِ  .من اإلمامّیة ِمَلِلهعّدهم یف 
 2“«فصل، علم القرآن.

                                                      
 .294ص  ،24جنگ . 1
 .305ص  ،24جنگ . 2
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 المعروف بالمغربی ،بن هانی أندلسّیمحّمد 

 ء شیعه بوده استااز أعاظم شعر وی

 :206[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
و ُیکنّی أباالقاسم المغریّب؛  ،اسمه حمّمد بن هاین ،األندلیّس  هاین و منهم: ابن»

احلسن احلر العامل بن قال الّشیخ حمّمد  .ء دهرهادبأُ ء عرصه و أفصَح اکان أشعَر شعر
شاعر  أدیب  صحیُح حمّمد بن هاین المغریّب األندلیّس، فاضل  ” :أَمِل اآلِملیف 

و له دیوان شعر  ،و له شعر کثی یف مدح أمیالمؤمننی ،362 تویّف سنة ،االعتقاد
ثّم  .“ء أهل البیتاشهرآشوب من شعر و قد عّده ابن ،لمتنبّیلا و کان معارص   ،حسن

 .نقل قطعة من شعره الداّلة عل تشیّعه و حسن عقیدته
من متقّدمیهم و  من هو یف طبقته، الو لیس یف المغاربة ”خّلکان:  و قال ابن

و هو عندهم کالمتنبّی عند  ،رهیم، بل هو أشعرهم عل اإلطالقمن متأّخ  ال
فیه من الُغلّو  إّنه کبی و لوال ما”و ذکر دیوانه و قال:  .“المشارقة، و کانا متعارصین

واوین ،یف المدح و اإلفراط المفیض إیل الکفر  .“لکان من أحسن الدَّ
 مثل قوله: ،نی بمرصیرید ما یوجد یف دیوانه یف العلویّ قلت: 
ــ َت  ــا ش ــ م ــا ش ــدارُ اال م  ءِت األق

 
 م فأنـــَت الواحـــد القّهـــارَفـــاحکُ  

 ،عل اخلبی بأحوال ابن هاین کام ال خیفیی  ،و هذا من باب التّوریة ال عل احلقیقة 
من ُکلِّ سوء و غلّو؛ نعم هو رجل شیعی  جماهر  بالتشیّع ُمبِغض  خلصوم  یء  و هو بر
 ئل:او هو الق ،الّسالم عّل علیه

ـــلِّها ـــِی أّوَل َس ـــیاِف ذاَک الَبغ  بأْس
 

 صـیب َعـِل  ال بسـیِف ابـن ُملَجـمِ أُ  
ـــدِ   ـــد حق ـــه و باحلق ـــة إّن  اجلاهلّی

 
ــــذهَ   ــــإیل اآلن مل ی  مرَّ ـب و مل یتص
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 فوقهـا 1ُء بالعیسابیدت الصَّ و قد غَ 
 

 ء النبــــّی المکــــّرمائم أبنــــاکـــر 
ــّرج  ــدها یف حت ــریم بع ــن ح ــام م  ف

 
 و ال هتــک ســرت بعــدها بمحــّرم 

ء لسبع لیال  بقنی من رجب سنة اثننی و احّتی قتل عل التشّیع یف یوم األربع 
ّنه من أو احلّق  ؛ة، و عمره سّت و ثالثون سنة أو اثنان و أربعون سنةئما ثسّتنی و ثال

 2«اآلیات الباهرة و النَّوادر النّادرة.
 محّمد بن یحیی بن الِبطِریق

 اند ْطریق و بیت او در ِحّله جمیعًا شیعه بودهب ابن

 :130[ صفحة سالمتأسیس الّشیعة لعلوم اال]
بیت علم و فضل و  ،قلت: آل البِْطریق بیت جلیل باحِللَّة من الّشیعة اإلمامیّة»

و  .أخو صاحب الرّتمجة ،منهم: حمّمد بن حییی بن البطریق ؛بعضهمدب، تقّدم ذکر أ
الّدین أبواحلسنی حییی بن احلسن بن احلسنی بن عّل بن حمّمد بن  مها ابنا الّشیخ شمس

البِْطریق،  البِْطریق احِللِّ األسدّی، المتکّلم الفاضل، المحّدث اجللیل، المعروف بابن
یف  العمدةة، و هو صاحب ئما تسعنی و مخسشوب سنة مخس و آشهر یروی عن ابن
 ،هرشح أحوالُ و هو أشهر من أن تُ  ؛یف مناقب أمیالمؤمننی ئصااخلصو  ،ئّمةمناقب األ

 3«رض اهلل عنه. ،من ِکبار شیوخ الّشیعة

 بن َبزیع بن اسماعیل محّمد

 اشتغال در ابواب ظلمه[ شرایط الّسالم در ]روایت امام رضا علیه

بن  محّمد در ضمن ترجمۀ ،262صفحه  ،)رجال بوعلی( المقالمنتهی در کتاب 
                                                      

 )محّقق( .إبل  بیض یف بیاضها ظلمة  خفّیة ،ُة باإلبلزافضاقت الم :أی. 1
 .311ص  ،24جنگ . 2
 .290ص  ،24جنگ . 3
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 بن َبِزیع آورده است که: اسماعیل
 بن إسامعیل بن حمّمد ةو یف روای” :الولید قال صحابنا عن ابنأبعض  و حکیی »
 :الّسالم علیه الرضا أبواحلسن قال بزیع:

ر اهلُل به الَُبهان إنَّ هّلِل ن له یف البالد لیدَفع تعایل بأبوا  الظالمنی َمن نوَّ  و مکَّ
و  ،موَر المسلمنی؛ إلیهم یلجأ المؤمُن من الُض  أُ صلح اهلل سم ئه و یُ اسم عن أولی

ولئک أ ؛و سم یؤمن اهلُل َروَعة المؤمن یف دار الّظلم ،إلیهم َیفَزع ذواحلا ة من شیعتنا

و  ،مةا یف رعّیته یوم القیاهلل ولئک نورأُ  ،رضهأء اهلل یف امنأُ ولئک أُ  ،اهم المؤمنون حق  

ُة لهل الرضِ یزَهُر نورهم لهل الّسام ولئک من أ ،وات کام َتزَهُر الکواکب الُزهریَّ

ما  .ا هلمُخلِقوا واهلل للجنة و ُخلَقت هلم؛ فهنیئ   ،مةُ امنهم القی ءِض تُ  ،مةانورهم نوُر القی

 ء َلناَا هذا کلَّه!اعیل أحدکم أن لو ش

 َجَعَلنی اهلُل فِداک؟! ،قال: قلت: بامذا
نا بقال:  ور عیل الُمؤمننی من شیعتناإیکون معهم فَیُّسُّ فُکن منهم  ؛دخاا الُّسُّ

 1«“یا حمّمد!
ی دربار ل بن َب ۀحدیث اسماعی بن  محمّد  عاحوال   زی

در ضمن احوال  ،تنقیح المقالاین روایت را مرحوم مامقانی در  :اقول
و نیز روایت دیگری را با سند مّتصل بیان  .بن بزیع آورده است بن اسماعیل محّمد

 ة،الّسالم و نحن مجاع قال: کنّا عند الّرضا علیه» :بن خالد صیرفی کند از حسین می
 3و2«“.مثَله فیکم أنَّ  وددُت ”: فقال بزیع، بن إسامعیل بن حمّمد فذکر

                                                      
 .368، ص 5، ج منتهی المقال .1
 .369، ص همان. 2
 .571ص  ،7جنگ  .3
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 محمدعلی سبط

 اهلل آقای سّید محّمدعلی ِسبط در نسب آیة

 ،فرزند حاج سّید موسی ،فرزند سّید محّمد نبی ،علی سبط محّمداهلل سّید  آیة
فرزند سّید عبدالباقی که شرح حالش در  ،فرزند سّید حسین ،فرزند سّید اسماعیل

 مسطور است. الّشیعه اعیان
بنت شیخ مرتضی انصاری  ا،دختر زهر ،و از طرف مادر: نام مادرش خدیجه

حبالۀ نکاح خویش درآورده ه زهرا را ب نام داماد مرحوم شیخ که مرحومه و ؛است
 باشد. است، سّید محّمدطاهر می

 شیخ مرتضی انصاری             ازهر             سّید محّمدعلی سبط            خدیجه
 1سّید محّمدنبی      سّید محّمدطاهر                               

 نّیْهدُّالّمار بن َع ةمعاوی

 بوده است شیعه از اعاظموی 

 :95صفحة [ المراجعات]
هنّی الَبَجّل الکویف .83» ا کان وجها  یف أصحابنا و مقّدم   ،معاویة بن َعاّمر الد 
 یف و مثاال   ،سوة  لمن تأّس أُ و کان أبوه عاّمر    .ثقة ،عظیم المحل ،کبی الشأن ،عندهم

قطع بعض  ،عل األذی یف سبیله ِضبه اهلل للّصابرین و مثال   ،الّثبات عل مبادئ احلّق 
وهن و  نکل و ما فام ، ـ کام ذکرناه یف أحواله ـیف التشّیع  هیرقوبَ الّطغاة الغاشمنی عُ 

و الولد رّس  ،ه معاویة هذا عل شاکلتهو ابنُ  .اا حمتسب  ضعف حّتی میض لسبیله صابر   ال
                                                      

 .56، ص 15جنگ . 1
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 ،الّسالم ظم علیهامیه الّصادق و الکاب إمامَ صحِ  ؛و من یشابه أباه فام ظلم ،أبیه فیه
 1«سناد إلیه.باإل هایناو له کتب یف ذلک روَ  ،فکان من محلة علومهام

 رخّیالَک بوذرَّمعروف بن َخ

 وی از اعاظم شیعه بوده است

 ،میزانهأورده الذهبّی یف  ،الکرخّی  2بوذمعروف بن خرّ  .84»: 95صفحة 
داود إشارة إیل  و وضع عل اسمه رمز البخاری و مسلم و أیب ،ه صدوق  شیعی  فوصفه بأنّ 
حّدث عنه أبوعاصم و  “و هو مقّل.” :قال ،الّطفیل ی عن أیبو ذکر أنه یروِ  ،إخراجهم له

 “یکتب حدیثه.” :حاتم أّنه قال ل عن أیبو نقَ  ،أبوداود و عبیداهلل بن موس و آخرون
هو من موایل عّل بن موس ”فقال:  الوفیاتخّلکان یف  قلت: و ذکره ابن

و أقبلُت عل اهلل تعایل و ”ء علیه فنقل عنه حکایة  قال فیها: اثم اسرتسل یف الثّن .“الرضا
 الخ. ـ.“ الّسالم الّرضا علیه بن موس ترکت مجیع ما کنُت علیه إاّل خدمة موالی علّ 

ا منهم. احتّج عّد معروف   ،المعارفقتیبة حنی أورد رجال الّشیعة یف کتابه  و ابن
 الّطفیل. مسلم بمعروف و دونک حدیثه یف احلّج من الّصحیح عن أیب

َقطّی من  .و قَبه معروف یزار 3،تنیائتویّف ببغداد سنة م ّی السَّ و کان رَسِ
 5و4«تالمذته.

                                                      
 .229ص  ،المراجعات. 1
 عل. )عاّلمه طهراین، قّدس رّسه(و قیل: ابن فیوز، و قیل: ابن الفیوزان، و قیل: ابن . 2
 . )عاّلمه طهراین، قّدس رّسه(204، و قیل: سنة 201و قیل: سنة  .3
 .220، ص المراجعات. 4
 .137ـ  121، ص 3. جهت اّطالع بیشتر بر احوال معروف کرخی رجوع شود به همین مجموعه, ج 5
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 رِمعَتبن ُم منصور

از اعاظم  ،ید الیامیَبق و ُزاش و أبواسحبا رفقایش از اهل کوفه: أعَموی 

 بودند شیعه

 :96صفحة [ المراجعات]
کان من  :منصور بن المعتمر بن عبداهلل بن ربیعة الّسلمی الکویف .85»

منتهی کام نّص علیه صاحب  ،الّسالم أصحاب الباقر و الّصادق و له عنهام علیهام
و اجلوزجایّن  ؛معارفهقتیبة من رجال الّشیعة یف  و عّده ابن ؛المقال یف أحوال الّرجال

لتعّبدهم  ،صول الّدین و فروعهأُ المحّدثنی اّلذین ال حتمد النّاس مذاهبهم یف  عّده یف
د النّاس کان من أهل الکوفة قوم ال حیمَ ” :و ذلک حیث قال ،ء عن آل حمّمدافیها بام ج
إسحاق و منصور و زبید الیامی و  وس حمّدثی الکوفة مثل أیبءهم ر ،مذاهبهم

 الخ. ـ.“ هم النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیثاحتمل؛ األعمش و غیهم من أقراهنم
أم رکوهبم  ،متّسکهم بالثّقلنی أ ؟!ء الّصادقنیالؤقلت: ما اّلذی نقموه من ه

أم التجائهم إیل أمان  ،أم دخوهلم مدینة علم النبّی من باهبا )باب حّطة( ،سفینة النّجاة
أم  ،اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم یف عرتته أم حفظهم رسول ،أهل األرض
 ،سعد حتّی قال ابن ،کام هو المأثور من سیهتم ؟!ءهم من خشیتها و بکخشوعهم هّلِل

ه عمش من البکاء نّ إ” :طبقاتهمن  6 من اجلزء 235 فحةا یف صحیث ترجم منصور  
]سفیان قال  .ف هبا الّدموع من عینیهو کانت له خرقة  ینَش ” :قال .“من اهلل تعایل خشیة  

 عل الخ. فهل یکون مثل هذا ثقیال   ـ.“ و زعموا أّنه صام سّتنی و قامهابن عیینة[: 
 .فإّنا   و إنا إلیه راجعون ؛ال ینصفون 1نینا بقومو لکن مُ  !کاّل  ؟!االنّاس مذموم  

                                                      
 )محّقق(: أی ابُتلینا هبم. منینا بقوم. 1
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ا منصور  رأیت  :قال” :عن مّحاد بن زید ،سعد یف ترمجة منصور و روی ابن
 الخ. ـ.“ بنّه کان یکذِ و ما أظُ  ،نّه من هذه اخلشبّیةو أظُ  :قال .بمّکة

یة ر إیل االستخفاف و التحامل و االمتهان و العداوة المتجلّ قلت: أال َهُلّم فانظُ 
و ما ”و ما أشّد دهشتی عند وقویف عل قوله:  ؛من خالل هذه الکلمة بکل المظاهر

ا جری منصور   و کأنّ  ،ء آل حمّمداالکذب من لوازم أولی کأنّ  ْی وَ  ْی وَ  “أظنّه یکذب.
 یطلقونه و کأّن النّواصب مل یدوا لشیعة آل حمّمد اسام   !یف الّصدق عل خالف األصل

یسمعوا  مل و کأهّنم !کاخلشبیّة و الرّتابیّة و الّرافضة و نحو ذلک ،علیهم غی ألقاب الّضعة
 قوله تعایل:                 !1 

کان إبراهیم  ؛هم من الّرافضة” :فقال ،المعارفو قد ذکر ابن قتیبة اخلشبیّة یف کتابه 
 .    ه ا“ فسّموا اخلشبیّة. ،براهیم معهم اخلشبإی عبیداهلل بن زیاد و أکثر أصحاب األشرت لقِ 

ا بقوهتم و عتادهم، لکن هؤالء ا هلم قلت: إّنام نبزوهم هبذا توهین   ]و استهتار 
 ،ول ک المردةو استأصلوا شأفة أُ مرجانة[  اخلشبیّة قتلوا بخشبهم سلف النواصب، ابن

  ،قتلة آل حمّمد          ،2  فال بأس هبذا
 3.«تراب بل لنا هبام الرّشف و الفخر الّلقب الرّشیف و ال بلقب الرتابّیة نسبة إیل أیب

 ّیِمضَرس َحْیموسی بن َق

 بوده است از شیعیانوی 

 :98، صفحة المراجعات
                                                      

 .11آیه  (49سوره حجرات ) .1
 .45( آیه 6. سوره أنعام )2
 .220، ص المراجعات. 3
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عّده العقیّل من الغالة یف  :حمّمد ی أبایکنّ  ،موس بن قیس احلرضمّی  .87»
و کان موس یروی  ؛عل  أحّب إیلَّ ”بکر و عّل فقال:  ن أیبو سأله سفیان ع ،الّرفض

 مَّ أُ عت سمِ  :قال ،عن مالک بن جعونة ،عن عیاض بن عیاض ،عن َسلَِمة بن کهیل
ا عهد   که ترک احلقَّ و من ترَ  ،عه فهو َعَل احلّق فمن تبِ  ،تقول: َعِل  َعَل احلّق  ةسلم
 2و1«عن موس بن قیس. ُنَعیم الفضل بن دکنی رواه أبو .“امعهود  

 موسی مبرقع

 ع[رَقَبالّسالم و برادرشان موسی ُم ]در احواالت امام علی النقی علیه

، ضمن احوال حضرت 2شهرآشوب، طبع سنگی، جلد  ابن مناقبکتاب  در
 گوید: 449و  448صفحه  ،الّسالم امام علی نقی علیه

َثنی أبو» کان ”الطیِِّب المدینی قال:  احلسنُی بُن احلسِن احلسنی  قال: حدَّ
ضا الُمَتوّکُل یقول: أعیاین أمُر ابن  !ُیشاِرُبنی فال 3!الرِّ

َفأحرِضه و أشِهره؛ َفإّن اخلََب ُیسمع  ،اف  َعّزاف  َقّص  4فقیل له: فهذا أُخوُه موس
ضا و ال ُیَفرَّ  عن ابن  !امُق یف فعلهالرِّ

                                                      
 .224، ص همان. 1
 .60ص  ،20جنگ . 2
ال یوافقنی یف رشب اخلمر و  :أی “یشاربنی ال”قوله: »: ةقال المعلِّق الشیخ حممود یف التعلیق. 3

و العّزاف ، لطعامو هو الّلهو و الّلعب عل ا (بالمهملة بعد القاف من التقّصف)النبیذ و الَقّصاف 
و هی المالهی  (لمن یعمل بالمعازف ،بالمهملة و بعدها الزای من العزف؛ و یقال: العازف)

 (المناقب« )کالعود و الطنبور و نحومها.
مات  ؛مِّ ولدو هو ألُ  ،و أّما موس المَبقع ابن حمّمد اجلواد”: عمدة الطالبقال یف »ا: یض  أو قال  .4

 (المناقب“« )اّل َمن شّذ منهم.إو هم بقم  ،و یقال لولده الرضوّیون ،بقم و قَبه هبا
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من اخلاّمریَن و  له و َبنیی  ،طاع  و أمر له بِصالت  و أق ،فأمر بإحضاره و استقباله
 1.القینات

 ُثمَّ قال: ،احلسِن یف َقنَطَرِة وصیف  َفَسلََّم علیه َتَلّقاُه أُبو ،ُموسی  فلاّم وایفی 
َن لِیَهتِکَ  ُ َل قد أحَضَ بَت َنبیذ   و َیَضَع منَک! َفال کإّن هذا الرَّ ا ُتِقرَّ له أّنَک رَشِ

؛ و اّتق اهلل یا أخی أن   ا!ترتکب حَمظور  َقطُّ

 فام حیَلتی؟! ،إنَّام َدعاین هلذا و فقال ُموَس:
وال َتفَعل ما َیِشینُک؛ فام َغَرُضُه إاّل  ،و ال تعَص ربَّک ،فال َتَضع من َقدِرنَ قال: 

  .َهتُکَک 
َر أبواحلسن علیه القوَل و الوعظَ  ،علیه موس فأیبی   و هو مقیم  عل خالفه. ،َفَکرَّ

َمع علیه تجت ال ،أما إّن اّلذی ترید اإل تامع معه علیهقاَل:  ،ال ُییُب  أنَّهُ  فلاّم رأیی 

 “ا!أنَت و هو أبد  
فُیقاُل له: قد  ؛ُکلَّ َیوم  إیل باب المتوّکل و َیروح 2فأقاَم َثالَث ِسننَی َیبُکرُ ”قال: 

َب َدواء   أو قد :رسکِ   3“«حّتی ُقتَِل الُمَتوکُِّل. .رَشِ
و طبع  ،361و  360صفحه  ،طبع سنگی ،ارشاددر  این روایت را شیخ مفید

 بدین عبارت ذکر کرده است: 645و  644صفحه  ،حروفی
،  بنُ  الطّیب یعقوُب  قال: حّدثنی أبو ،و َرَوی احلسنُی بُن احلسِن احلسنِی  » یارس 

                                                      
ُمَغنیّة   ،السّکیت کذا قّیده ابن ،األمة البیضاء :و القینة ؛العبد :القنیُ ”: مصباح المنی»ا: یض  أو قال . 1

 (المناقب“« )یة.قیل: ختتّص بالمغنّ  و ،یة  و غی ُمَغنّ أکانت 
.ءـ یف الیش ؛ـ علیه و إلیه: أتاه ُبکَرة   ؛ا: تقّدمَر َیبُکُر ُبکور  َبکَ »: المنجدأقول: و یف  .2 « : فعله ُبکَرة 

 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(
 .409، ص 4، ج المناقب. 3
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ضا قد أعیاین أمُر ابن ،کان الُمتَوکُِّل یقول: َوحَیُکم”قال:  و جَهدُت أن َیرَشَب معی  !الرِّ
 فلم أِجدها! ،فامتنع؛ و جَهدت أن أِجَد ُفرَصة  یف هذا المعنیی  ،و أن ُیناِدَمنی

: إن مل جَتِد ِمن ابن ضا ما ُتِریُدُه من هذه احلالِ  فقال له َبعُض َمن َحرَضَ فهذا  ،الرِّ
 ،رِضُه و أشِهرهُ َفأح 1؛یأُکل و یرَشب و یعِشق و یتخالع ،َقّصاف  َعّزاف   ،أخوُه موس

ضا بذلَک  َفإّن اخلََب یشیع عِن ابن ُق النّاُس َبینَُه و َبنَی أخیهِ  ،الرِّ ََم و من عرَ  ،فال ُیَفرِّ فه اهتَّ
 أخاُه بِِمثِل فعالِِه.
م  اُ فقال:   .اکُتبُوا بِإشخاِصِه ُمَکرَّ

م   ُل أن َیَتَلّقاُه َجمیُع َبنِ  ا.َفُأشِخَص ُمَکرَّ َم الُمتَوکِّ هاِشم  و الُقّواُد و ساِئُر  یَفتَقدَّ
َل إَلیِه اخلاَّمریَن و  ،له فیها أقَطَعُه َقطیَعة  و بنیی  2أّنُه إذا َرآهُ  النّاِس؛ و َعِمَل َعلی  و َحوَّ

هِ  ،الِقیانَ  َم بِِصَلتِِه و بِرِّ ی   ،و تقدَّ  ا َیصُلح أن یزوَره هو فیه.و أفَرَد له َمنِزال  رَسِ
و هو موضع   ـالّسالم یف َقنَطَرِة َوصیف   ّقاُه أُبواحلسِن علیهموس َتلَ  فَلاّم وایفی 

هُ  ،َفَسلََّم علیه ـ فیه القاِدُمونَ  ُیَتَلّقیی  َن ُثمَّ قال له:  ،و َوّفاُه َحقَّ إّن َهذا الرَّ َل َقد أحَضَ

و اتَِّق اهلَل یا أخی أن َترَتکَِب  ؛فال ُتِقرَّ له أّنَک رِشبَت َنبیذا ]َقّط[ ،لَِیهتَِکَک و یَضع منک

 !احَمُظور  
 فام حیلتی؟! ،فقال له موس: إّنام َدعاین هلذا

فام َغَرُضُه إاّل  ؛و ال َتفَعل ما َیشینَُک  ،و ال َتعِص َربََّک  ،ال َتَضع من َقدِرنَ ف :قال

 َهتُکَک.
                                                      

و بنابراین مجموع  ختالع الزوُج و الزوجُة: خلع أحدمها اآلخر؛ ـ القوُم: نقضوا احللف بینهم.. 1
خورد و شراب  عبارت چنین معنی می دهد: او هرزه، شکم پرست و مرد تنبکی است که حرام می

 آشامد و عاشق پیشه و همه جائی است. )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( می
 .وایفی . خ ل: 2
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رَ  َفأیبی  و هو  ،وَل و الَوعظَ الّسالم القَ  احلََسِن علیه علیه أُبو 1علیه موس؛ و َقرَّ
 الّسالم له: قال علیه ،ه ال ُیِیُب فلاّم َرأی أنّ  ِخالفِِه. ُمقیم  علی 

 “ا.أما إّن الَمجلَِس اّلذی ُتریُد اال تاِمَع َمَعه علیه، ال جَتَتِمُع علیه أنَت و هو أَبد  

فُیقاُل له: قد  ،باِب الُمتَوکِّلِ  َفأقاَم موس َثالَث ِسننَی َیبُکُر ُکلَّ َیوم  إیلی ”قال: 
.  ،فَیبُکرُ  !فُیقاُل له: َقد سکِر ،فَیوُح فَیبُکرُ  !َتشاَغَل الَیومَ  َب َدواء  فیُقاُل له: قد رَشِ

ُل  فام . و مل َیَتِمع معه َعلی  ،زاَل عل َهذا َثالَث ِسننَی حّتی ُقتَِل الُمتَوکِّ  2“«رَشاب 
 فرموده است: 259صفحه  ،3جلد  ،تنقیح المقالمرحوم مامقانی در 

نه المیزا َعنوَ  ،الّسالم الّسالم أخو اهلادی علیه موس بن حمّمد الرضا علیه»
 .«انتهی ـ“ فیه. ءو تنبئ عن یش رشادهإی المفید فیه روایة  یف روَ ”)ره( کذلک و قال: 

داللته عل و » گوید: کند و سپس می را ذکر می ارشادروایت  در اینجا مامقانی تمام
ال لام نسب إلیه من رشب النبیذ و نحوه عند المتوکل، لمنع فسق  ،فسقه واضحة

مام و أَشد  منه خمالَفتُه لإل ،المخَب عن قبول َجْرِحه؛ بل لظهور کالمه یف أّن ذلک عمُله
حّتی التجأ  ،یاه عن المنکرإطاعته یف هنیه إرصاره عل عدم إالّسالم و  علیه
 «َث سننَی.قدره اهلل تعایل علیه من منعهام من االجتامع ثالأ إعامل ما یلإالّسالم  علیه

 ،2  جلد ،ه اسالمیهطبع رحلی علمّی ،منتهی اآلمالو مرحوم محدث قمی در 
 گوید: 235 صفحه

اوالدش تا به حال بحمد اهلل  ۀه است و رشتموسی مبرقع جد سادات رضوّی»
و او اّول شود[.  ان به او منتهی می]و بسیاری از سادات، نسب ایشمنقطع نگشته 

و پیوسته بر روی خود  ،256ه به قم وارد شد در سنه کسی است که از سادات رضوّی
                                                      

 .فکّرر. خ ل: 1
 .307، ص 2، ج اإلرشاد. 2
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برقع گذاشته بود و لهذا او را موسی مبرقع گویند. و چون وارد قم شد بزرگان عرب 
د و چون به کاشان رسید احم .او را از قم بیرون کردند و به کاشان رفت ،از اهل قم

ها بدو  های بسیار و مرکب بن عبدالعزیز بن ُدَلف ِعْجلی او را اکرام کرد و خلعت
 ؛او بدهده هزار مثقال طال با یک اسب مسّرج ب ر کرد که هر سال یکو مقّر ،بخشید

پس از آن پشیمان شده به خدمتش شتافتند و از او  ،لکن رؤسای عرب از اهل قم
و حال او در قم  ،مکّرمًا به قم واردش ساختند و گرامی داشتند او را ،اعتذار خواسته

 الخ. ـ.« نیکو شد
دو روز به آخر ماه  ،شب چهارشنبه روز آخر ماه اردیبهشت ،و موسی»

از دار دنیا رفت و امیر قم عّباس بن عمرو غنوی بر وی  296سال  ،اآلخر مانده ربیع
 1.2الخ ـ.« نماز کرد

 یُِّرِزُأ زْبُخ ،بن أحمد بصرّی نصر

 عالی بود ،در تشّیع و شعر وی

 :220[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ُرِزّی، بن أمحد بن نرص بن مأمون البرصّی اخلبز أُ  بوالقاسم نرصأو منهم: »

حر یف ذکر من تشیَّع و شعر ذکره صاحب .الّشاعر المشهور ، ”قال:  ،نسمة السَّ فاضل 
، و فاز من المجد یف القریض بام مل یدرکه عکاشة العمی، فهو ّمّی أُ ویت المعجز و هو أُ 

، أدرک من لوزنج حالوة األدب ما مل یدرکه اجلّزار و إنقّی المعاین و  ن کان خّباَز ُاُرز 
 .“زه، فهو عدیم النَّظی، نضیج مخی المعاین، و شعر غیه فطیالبلدی و مل حیُ 
و کان ینظم  ،ز بمربد البرصة یف دّکانبِ و کان خی”خّلکان و قال:  ره ابنو ذکَ 

                                                      
 .1810، ص 3، ج منتهی اآلمال. 1
 .88ـ  84ص  ،14جنگ . 2
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و کان ینشد أشعاره الغزلّیة و النّاس  .ا ال یقرأ و ال یکتبی  مّ أُ الّشعر البدیع مع أّنه کان 
استامع شعره و یتعجّبون من حاله و أمره؛ و کان فون بِ یزدمحون علیه، و یتظرّ 

مع علّو  ،اعر المشهورلنکک البرصّی، الّش  أبواحلسن حمّمد بن حمّمد المعروف بابن
و کان قد دخل  .اقدره عندهم ینتاب دّکانه لیستمع شعره، و اعتنی به و مجع له دیوان  

 .“بغداد و أقام هبا مّدة طویلة
عنه  إّنه قرأ علیه دیوانه؛ و رویی ”و قال:  تاریخ بغدادره اخلطیب یف و ذکَ 

بن منصور بن حمّمد بن حاتم  من شعره، و أمحدُ  المعافا بن زکرّیا النّهروایّن مقّطعات  
 “ة.النورشی و مجاع
و کان ”ثّم قال:  ،هبعَض  ا حکیی ا کثی  و أورد له شعر   ،الیتیمةره الّثعالبی یف و ذکَ 

 .“اشیعی  
 :حمّمد بن حمّمد األکفایّن البرصّی  عن أیب تاریخ بغدادی اخلطیب یف و حکَ 

اعب َل ةمُد زیَکْنابن  ن خبّا أحمد در دکّا نصر بن  او به شعر ک با  او و پاسخ  ی  نج  بر

ک و نکَ احلسنی بن لَ  قال: خرجت مع عّمی عبداهلل األکفایّن الّشاعر و أیب”
 ؛و أنا یوم ذ  َصبِّی أصحبهم ،احلسنی الشّباک یف بطالة عید عبداهلل المفّجع و أیب أیب

فة و یوقد ئاو هو خیبز لط ـ ُرِزّی إیل دّکانهأُ محد اخلبز أبن  یل نرصإفمشوا حّتی انتهوا 
عف حتت الطابق  فقال نرص بن أمحد:  ،فزاد الوقید فدخنهم فمضوا ؛فهنّوه بالعیدـ السَّ

 !ثیایب فقال: إذا اتَّسخْت  !احلسنی متی أراک؟ یا أبا
 .ُجَدد  نقّیة البیاض للتّجمل هبا یف العید]ثیابه[ و کانت 

فجلس  ،لمثنّیأمحد بن ا سمرة حتّی انتهینا إیل دار بنی فمشینا یف سّکة بنی
یقول  ءل هذا المجلس عن یشخُی  ا الإّن نرص   ،أبواحلسنی بن لنکک و قال: یا أصحابنا

 .فیه، و یب أن نبدأه قبل أن یبدأنا
 و استدعی دواة  و کتب:
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ـــرط حـــّب  ر  ـلنصـــ ـــؤادی ف  یف ف
 

ــحاب   أنیــف بــه عــل کــّل الصَّ
ــــــاه فبّخرَ   ــــــور  أتین ــــــا بخ  ان

 
ـــَعف المـــدّخن للّثیـــاب   مــن السَّ

 ار  ـا و ظننــت َنصــفقمــت مبــادر   
 

ــــایب  ــــردی أو ذه ــــذاک ط  أراد ب
ـــال  ـــا :فق ـــی أراک أب ـــنی مت  ؟حس

 
 !ثیـــایب إذا اتَّســـخْت  :فقلـــت لـــه 

 فأرسل األبیات إلیه، فأمل نرص  جواهَبا فقرأناه، فاذا هو قد أجاب: 
ــا ــُت أب ــمیَم وّدی منح ــنی ص  احلس

 
ـــــذاب  ـــــا   ع ـــــداعبنی بألف  ف

ـــــیب  ـــــی ش ـــــه کقت  أیت و ثیاب
 

 دن لـــه کریعـــان الّشـــبابُعـــفَ  
 ظننــُت جلوَســه عنــدی لِِعـــرس   

 
ـــاب  ـــیک الّثی ـــه بتمس ـــدت ل  فُج

 ؟متـــی أراک أباحســـنی :فقلـــت 
 

 !ثیـــایب فجـــاوبنی إذا اتَّســـخْت  
ـــأن    ـــان الّت ـــإن ک ـــی   1قف ـــه خ  افی

 
 “فلــم یکــن الــوم  أبــا تــراب 

و ذکر  .“بالبرصةة ئما ثأّنه تویّف سنة سبع عرشة و ثال”خّلکان:  و ذکر ابن 
طاهر  ب إیل أیبفهرَ  ،ّنه خاف من أمی البرصة الیزیدّی أ”: مروج الّذهبالمسعودّی یف 

نسمة کذا یف  .“أّنه مات هبا”و عل حفظی أّنه ذکر:  .“اجلنایّب القرمطّی إیل البحرین
حر  2«فالحظ. ،السَّ

 حنیفة أبو ،عبداهلل محّمد بن منصور ُنعماُن بُن أبی

 تشّرف وی به مذهب حّقه امامیاستبصار و 

در  ،415 ۀصفح ،از طبع دار صادر بیروت ،5جلد  ،عیانوفیات األکان در خّل ابن
                                                      

المحیط « و قیل: إذا جتّود و جاء فیه بالعجب.ة؛ کماحل باإلتقان و لهعمِ  ه:ق فیتأنَّ : »تاج العروس. 1

 )محّقق( «: اّلذی هو یف أَنق من عیشه و ِخصب.تأّنقالم: »فی اللغة
 .316ص  ،24جنگ . 2
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عبداهلل را ذکر  بیأنعمان بن  ،بوحنیفهأ ،حوال قاضی نعماناکه ترجمۀ  766تحت شمارۀ 
 1«مذهب شده است. و سپس امامی ،مذهب بوده ّواًل مالکیااو »گفته است:  ،کرده است

 و کتب دیگر، شیعه بوده است ئم اإلسالمادعصاحب  وی

 :382[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
و منهم: أبوحنیفة النعامن بن حمّمد بن منصور بن أمحد بن حیوان، قاض »

ذکره األمی المختار  .ء المشار إلیهمهو أحد الفضال”خّلکان:  بنامرص. قال 
 ؛من العلم و الفقه و الّدین و النَّْبل عل ما ال مزید فیهیف تارخیه فقال: کان  2المسیحّی 

قال صاحب  “و غیه. صول المذاهبأُ اختالف و له عّدة تصانیف، منها: کتاب 
نون  ،عبداهلل اإلمامّی  حنیفة نعامن بن أیب ألیب ،صول المذاهبأُ اختالف ”: کشف الظ 

 انتهی. ـ.“ أّلفه نرصة  لمذهبه
 :َخلَّکان بنابأحسن ما یکون، و نّص عل ما ذکره  اجلنان ةِمرآو ترمجه الیافعّی یف 

ذوالق یف ترمجة  بناو قال  ... .و کان مالکیَّ المذهب، ثّم انتقل إیل مذهب اإلمامیّة”
یف غایة الفضل، من أهل القرآن  ،عّل بن النّعامن: کان أبوه النّعامن بن حمّمد القاّض  ،ولده

عر، و المعرفة ابوجوه الفقه و اختالف الفقه و العلم بمعانیه، و عالام   ء، و الّلغة و الشِّ
و أّلف ألهل البیت من الکتب آالف أوراق بأحسن  .بأّیام النّاس مع عقل و إنصاف
ا؛ و له ردود  عل ا حسن  ل یف المناقب و المثالب کتاب  تألیف و أملح سجع، و عمِ 

و کتاب  3رشیح؛ الّشافعّی و عل ابنحنیفة و عل مالک و  عل أیب المخالفنی له، رد  
                                                      

 .84ص  ،17جنگ  .1
 .المسبحّی . خ ل: 2
 .رسیج ابن. خ ل: 3
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 .وفیات األعیانإیل آخر ما یف  ـ“ البیت. ینترص فیه ألهل[، الفقهاء] اختالف
ء، اء سادة نجبوالد  علامأو کان له  .یف الفقه االنتصارو  االختبارو من تصانیفه 
ر عمر   ،منهم: أبواحلسن علّ  و  األنوار بحار. و نّص عل تشیّعه العاّلمة یف ا طویال  و ُعمِّ

 ،ئد المستدرکافومة النورّی یف و العاّل  ئد الّرجالیّةاالفوالسیّد بحرالعلوم الطَّباطبائّی یف 
 .ةئما ثو کانت وفاته سنة سبع و ستنّی و ثال .االخی ترمجة مفّصلة هو ترمج

یف احلدیث عل ترتیب کتب  ئم اإلسالمادعو قد رأیت أنا من مصنّفاته کتاب 
، و رشح األخبار یف مناقب األئّمة األطهارالفقه من حدیث أهل البیت، و کتاب 

ّل عل یدُ  ؛مّیةأُ  هاشم و مثالب بنی و موضوعه مناقب بنی ،المناقب و المثالبکتاب 
و  هاشم ألّنه تعّرض لام کان بنی بنی ،تبحّره یف األدب و الّتاریخ و طول باعه یف اآلثار

 1«رض اهلل عنه. ؛ل حکایات و تواریخ لطیفةو نقَ  ،مّیة قبل اإلسالم یف اجلاهلیّةأُ  بنی

 حنیفه عمان بن محّمد المکّنی بأبیلُن ،سالمدعائم اإلراجع به اعتبار کتاب 

 :364 سنة ُتُویّف  من ة، قال یف مجل(768المتویّف )للیافعی الّشافعی  ،ناجلنا ةمرآدر 
صاحُب الُمِعزِّ العبیدی و قاضیه الن عامُن بُن حمّمد  الُمَکنّی یّف و فیها ُتوُ »
ما ال مزیَد علیه؛ کذا ذَکر  کان من أوعیَِة العلِم و الفقِه و الّدیِن و النّقِل، علی  ،حنیفة بأیب

بعُض الُمؤّرخنی و غی ذلک. و ذَکر بعُض الُمؤّرخنی أّنُه کان یف غایِة الفضِل، من أهِل 
لعلِم بمعانیه، و عالام  بُوجوِه الفقِه و علِم اختالِف الفقهاِء و الّلغِة و الّشعِر و القرآِن و ا

و أّلَف ألهِل البیِت من الُکتُِب آالَف أوراق   ،نصاف  إالمعرفِة بأّیاِم النّاِس مع عقل  و 
، و عَمل یف المناقِب و الَمثالِِب کِتاب ا حَسن ا ه ُردود  و لَ  ؛بأحسِن تألیف  و أمَلِح َسجع 

یح   َحنیَفِة و مالک و الّشافعیِّ و ابنِ  ألیب :عَل الُمخالفنیَ   اخِتالُف الفقهاءو کتاب  ؛رُشَ
                                                      

 .341ص  ،24جنگ . 1



 265 فهیُنعمان بن ثابت، ابوحن

ا ُصحبَتُه الُمِعز  و کان مالزِ  .و قصیدة  فقهیَّة   ؛َینترَِصُ فیِه ألهِل البیِت  ، و وَصل معُه إیل م 
یاِر المرصّیِة أّوَل ُدخولِه إلیها من إفریقیةِ  .و ل .الدِّ  .انتهی ـ 1«اّم ماَت صّل عَلیِه الُمِعز 

المتویّف سنة )الفالح عبداحلّی بن العامد احلنبل  ألیب ،شذرات الّذهبقال یف 
1089): 
( الن عامُن بُن حمّمِد بن منصوِر القَیواین  القاض 364 َسنََة یفِّ و فیها )أی ممّن ُتوُ »

ا ولِة العبیدّیة. صنَّف کتاب  ،أبوحنیفِة، الّشیعیِّ ظاِهر  ندیِق باطن ا، قاض ُقضاِة الدَّ الزِّ
عَوةِ  یعةِ  ،ابتداُء الدَّ ین، ُیبّدُل  ،و کِتاب ا یف فقه الشِّ و ُکتُب ا کثیة  َتُدل  عل انِسالِخه من الدِّ
فُ  فیها معایِنَ  ، و َویّلی  .هاالقرآن و حُیَرِّ  .انتهیـ  2«بعده ابنَه. ماَت بمرص یف رجب 

یعة، کام هو دأُبه  ُانظر ما یف هذه العباراِت اّلتی صَدَرت منه من شّدِة العناد للشِّ
یعة؛ و َکفاک یف ذلک عبارُة المذکورة یف  . مرآة اجلنانبالنّسبة إیل تراجِم مجیِع رجاِل الشِّ

من أّنُه من أهِل  روضات اجلنّاتو من العجِب ُکّل العجِب ما ذَهب إلیه صاحُب 
 3جَتد حقیقَة األمر. الُمستدرکفراِجْع التسن ن! 

 ابوحنیفه ،ُنعمان بن ثابت

 ء احلنفّی وصل إیل حدٍّ  عل علم الحکام أفضَل من علم القرآِن و التّفسریاِشق

  :[3صفحة  ،الّدّر المختار یف الفقِه احلَنفیّ ]
ا (بالکّس)ثّم خّص بعلم الرّشیعة؛ و َفِقَه  ء،العلُم بالیش :فالفقه لغة  » َعلَِم؛  :فقه 
ا :فقاهة   (بالّضم)و َفُقَه  العلم باألحکام  :نیصولیّ و اصطالحا  عند األُ  .صار فقیه 

                                                      
 .285، ص 2، ج مرآة الجنان. 1
 .47، ص 3، ج شذرات الّذهب. 2
 .93ص  ،3جنگ . 3
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و أقّله ثالُث  ،حفظ الفروع :ءاو عند الفقه .من أدّلتها التفصیلّیة 1ة الفرعیّةالرشعیّ 
لقول احلسن البرصّی )رح(:  ؛اجلمع بنی العلم و العمل :مسائل. و عند أهل احلقیقة

 “البصی بعیوب نفسه. ،الّزاهد یف اآلخرة ،إّنام الفقیه المعرض عن الّدنیا”
ا أو َسْلب ا :و موضوعه  .فعل المکّلف ثبوت 
 .من الکتاب و السنّة و اإلمجاع و القیاس :و استمداده
 الفوز بسعادة الّدارین. :و غایته
یف کتب أصحابنا النّظر ”و غیها:  اخلالصةا فضله فکثی شهی و منه ما یف و أمّ 

و مجیع  ،و تعّلم الفقه أفضل من تعّلم ما یف القرآن ،من غی سامع أفضل من قیام الّلیل
 “الفقه البّد منه.
ف بالشعر و ینبغی للّرجل أن یعرِ  ال”و غیه عن حمّمد )رح(:  الملتقطو یف 

بیان ،النّحو آخر أمره إیل   ألنّ  ،و ال باحلساب ؛ألّن آخر أمره إیل المسألة و تعلیم الصِّ
بل یکون   مره إیل التذکی و الِقَصص؛أألّن آخر  2،و ال یف التّفسی ؛األرضنی مساحة 

 کام قیل:  ،علمه یف احلالل و احلرام و ما البّد منه من األحکام
 إذا مــــا اعتــــّز ذو علــــم  بعلــــم  

 
ـــــه أْویلی   ـــــم الفق ـــــاعتزاز فعل  ب

ــک    ــوُح و ال کمس ــب  َیف ــم طی  فک
 

ـــی    ـــم َط ـــاز و ک ـــُی و ال کب  “یط
 

ا زور  الفقهِ و األحکام   فَّسَّ آیة احلکَمة بعلم 

ا بقوله       ﴿ :]تعایل[ و قد مدحه اهلل تعایل بتسمیته خی 

 2﴾،3 .4«و قد فّّس احلکمة زمرة أرباب التّفسی بعلم الفروع اّلذی هو علم الفقه 
                                                      

 .المکتسب الفرعّیة. خ ل: 1
 .و ال بالتفسی. خ ل: 2
 .269( آیه 2. بقره )3
 .38، ص 1، ج الّدر المختار. 4
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 تضحک سا الّثکیل ة،حنیف بمناقَب لیبَء ا 

و  ـ رض اهلل عنه ـالفقُه َزَرعه عبداهلل بن مسعود ”و قد قالوا: »: 5صفحة 
سقاه َعْلقمة، و َحَصده إبراهیم النخعّی، و داسه َحاّمد، و َطَحنه أبوحنیفة )رح(، و 

و قد  .“بزهئر النّاس یأکلون من خا)رح(، و خبزه حمّمد )رح(، و س َعَجنَه أبویوسف
 نظمه بعضهم فقال: 
ــن ــه زرُع اب ــةُ  ،مســعود   الفق  و علقم

 
ــــمّ   ــــاُده ث ــــراهیُم َدّواُس   َحّص  إب

 یعقــوُب عاجنُـــه ،ُنعــامن طاحنُـــه 
 

ـــاُس  و اآلکـــُل  ،حمّمـــد  خـــابُزه   النّ
حتّی  ،النّوادرو  الّزیاداتو  المبسوط و نیاجلامعَ کر علمه بتصانیفه قد ظهَ  و 

ا العلوم الدینیة تسعإّنه َصنَّف یف ”قیل:   .“مائة و تسعة و تسعنی کتاب 
 ،لیه کتَبه و ماَلهإو فّوض   ّم الشافعّی أُ و من تالمذته الشافعّی )رح(، و تزّوج ب

ا من أراد ”نصف الشافعّی )رح( حیث قال: أو لقد  ؛فبسببه صار الشافعّی )رح( فقیه 
واهلل ما رصُت  ؛فإّن المعاین قد َتیَّّست هلم ،حنیفة )رح( الفقه فلیلزم أصحاب أیب

ا إاّل بکتب حمّمد بن احلسن )رح(.  “فقیه 
أبی له دربارۀ  مجعو ت  استهحنیف روایا مبیّن  نها  ب در آ هد کذ  ، شوا

ا )رح( یف المنام فقلت له: ما فعل اهلل ”رجا:  و قال إسامعیل بن أیب رأیُت حمّمد 
 عّذبک ما جعلُت هذا العلم فیک!أُ أن ثّم قال: لو أردُت  !غفر یل :بک؟ قال

 ؟ قال: فوقنا بدرجتنی!(رح)فأین أبویوسف  :فقلت له
علیّنی؛ کیف و قد صّل الفجر  قلت: فأبوحنیفة؟ قال: هیهات! ذاک یف أعلی 

 .و رأی رّبه یف المنام مائة مّرة ،ا و مخسنی َحّجةو حّج مخس   ،ء أربعنی َسنَة  ابوضوء العش
فقام بنی  ،استأذن َحَجَبة الکعبة بالّدخول لیال   :یف َحّجته األخیة و هلا قّصة مشهورة

ثّم  ،نآالعمودین عل ِرْجله الُیمنی و وضع الُیّسی عل ظهرها حتّی ختم نصف القر
 ؛رکع و سجد، ثّم قام عل رجله الُیّسی و وضع الیمنی عل ظهرها حتّی ختم القرآن
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 ،ما َعَبدک هذا العبد الّضعیف حّق عبادتک !یفلاّم سلم بکی و ناجی رّبه و قال: إهلَ 
 !فهب نقصان ِخدمته لکامل معرفته ،لکن َعَرَفک حقَّ معرفتک

حنیفة! قد عرفَتنا حقَّ المعرفة، و قد خدمتنا  فهتف هاتف من جانب البیت: یا أبا
 “مة.او قد غفرنا لک و لمن اّتبعک ممّن کان عل مذهبک إیل یوم القی ،حسنَت اخلدمةأف

لت باإلفادة و ما ما بخ”قال:  “بَم بلغت ما بلغت؟”حنیفة )رح(:  و قیل ألیب
 “ستفادة.استنکفت من اال

 !“خیاف ن الأرجوت  ،حنیفة بینه و بنی اهلل من جعل أبا”و قال مسافر بن کّرام: 
 و قال فیه:

ــا  ــن اخلــیات م ــبی م ــهأَحْس  عددت
 

ـــوم القی  ـــای ـــة یف رض ـــّرمحنِ  ام  ال
 خــی الــوری دیــن النبــّی حمّمــد 

 
ـــنّعامنِ   ـــذهب ال ـــادی م ـــّم اعتق  ث

ّمتی أُ فتخر برجل من أدم افتخر یب، و أنا آ  إنّ ”و عنه علیه الّصالة و الّسالم:  
تی.أُ هو رساج  ؛اسمه نعامن و کنیته أبوحنیفة  “مَّ

و أنا  ،مة یفتخرون یباء یوم القیاإّن سائر األنبی”: ة و الّسالمالّص ال و عنه علیه
 الّتقدمةکذا یف  .“حنیفة. من أحّبه فقد أحّبنی و من أبغضه فقد أبغضنی بأیبفتخر أ

 الّلیث.  رشح مقّدمة أیب
ألّنه  ،فإّنه تعّصب !اجلوزی: إّنه موضوع و قول ابن”: ء المعنویّ االّضیقال یف 

 .“ی بطرق خُمْتلفةوِ رُ 
لو کان ”ّنه قال: یف مناقبه بسنده لَِسْهل بن عبداهلل الّتسرتی أ  ی اجلرجاینّ و روَ 

 .“لام هتّودوا و لام تنرّصوا (رح)حنیفة  ّمة موس و عییس مثل أیبأُ یف 
جملدین کبیین و   و صنّف فیها سبط بن اجلوزّی  ؛رَص و مناقبه أکثر من أن حُت 

 و صنّف غیه أکثر من ذلک. ،االنتصار إلمام أئّمة األمصارساّمه 
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یف مناقب أیب و أکثروا  اکته ةئماق ةالَباهنی الساطعحنیفة،  ما قالوا   عل رک

عظم معجزات المصطفی صّل اهلل علیه و أحنیفة النّعامن من  أبا  أنّ  ،و احلاصل
ذ به إمام   إاّل أَخ ما قال قوال   ؛و حسبَُک من مناقبه اشتهار مذهبه .نآآله و سّلم بعد القر

زمنه إیل هذه األّیام، إیل  ل اهلل احلکم ألصحابه و أتباعه منمن األئّمة األعالم. و قد جعَ 
ئر اعظیم اختّص به من بنی س عل أمر   و هذا یدّل ، الّسالم أن حیکم بمذهبه عییس علیه

ن الفقه و  ـ رض اهلل عنه ـکیف ال و هو کالّصدیق  ؛ء العظامالعلام له أجره و أجر من دوَّ
قد اّتبعه عل مذهبه کثی  صوله العظام إیل یوم احلرش و القیام. و أُ أّلفه و فّرع أحکامه عل 

کإبراهیم  ،ء الکرام ممّن اّتصف بثبات المجاهدة و رکض یف میدان المشاهدةامن األولی
یزید البسطامّی، و ُفَضیل بن  بن أدهم، و شقیق البلخل، و معروف الکرخّی، و أیب

مبارک، و حامد اللّفاق، و خلف بن أّیوب، و عبداهلل بن ال ِعیَاض، و داود الّطائی، و أیب
 .ن یستقصی أ هدبحیص لع و غیهم ممّن ال ،بکر الوّراق وکیع بن اجلراح، و أیب

المختارصاحب  ی ضعیف ة،حنیف کان یأیت بمناقب أیب الدرّ   ةو ه

ستاذ و قد قال األُ  .ما اّتبعوه و ال اقتدوا به و ال وافقوه فلو وجدوا فیه شبهة  
: ـ صالبته یف مذهبه و تقّدمه یف هذه الّطریقةمع ـ أبوالقاسم القشیّی یف رسالته 

القاسم  ذت هذه الّطریقة من أیبستاذ أباعّل الدّقاق یقول: أنا أَخ سمعت األُ ”
یِّ  ْبّل، و هو أخذها من الّسَّ النّرصآبادّی؛ و قال أبوالقاسم: أنا أخذهتا من الشِّ

َقطّی، و هو من معروف  الَکْرخّی، و هو من داود الط ، و هو أخذ العلم و ئّی االسَّ
 !فعجب ا لک یا أخی .و کل  منهم أثنی علیه و أقّر بفضله “.(رح)حنیفة  الّطریقة من أیب

قرار و کانوا مّتهمنی یف هذا االأ  ؟!سوة  حسنة  یف هؤالء الّسادة الکبارأُ مل یکن لک أ
هم یف هذا عدَ و َمن ب ؟!و هم أئّمة هذه الّطریقة و أرباب الرّشیعة و احلقیقة ،فتخاراال

 .و مبتدع   مردود   ،ما خالف ما اعتمدوه األمر فلهم تبع؛ و کّل 
یف زهده و ورعه و عبادته و علمه و فهِمه  (رح)و باجلملة فلیس أبوحنیفة 

 المبارک: و ممّا قال فیه ابن .بُِمشاِرک
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ـــبالدَ  ـــد زان ال ـــا و لق ـــن علیه  م
 

 إمــــاُم المســـــلمنی أبوحنیفـــــة 
ــــــام و   ــــــه  آبأحک ــــــار و فق  ث

 
 کآیـــات الّزبـــور عـــل الّصـــحیفة 

 نی لـــه نظـــی  رقَ ـفـــام یف المشـــ 
 

 نی و ال بکوفـــــةو ال یف المغـــــربَ  
ر     ر الّلیـــایلا ســـهِ یبیـــت مشـــمِّ

 
 ة خیفــــــو صــــــام هنــــــاره هّلِل 

 الهُ ن کــــأیب حنیفــــة یف ُعــــفَمــــ 
 

ـــــام    ـــــة إم ـــــة و اخللیف  للخلیق
ائبنی لــــه ِســــاالعــــ رأیــــُت    فاه 

 
 ضــعیفة احلــّق مــع حجــج   خــالَف  

ـــؤذیی  و  ـــّل أن ُی ـــف حی ـــه   کی  فقی
 

 لــــه یف األرض آثــــار  رشیفــــة 
 مقـــاال ادریـــس   و قـــد قـــال ابـــن 

 
 لطیفــة م  َکــالنّقــل یف حِ  صــحیَح  

ــــه    ــــاس یف فق ــــأّن النّ ــــال   ب  عی
 

 حنیفــــه أیب عــــل فقــــه اإلمــــامِ  
 رمــــل   فلعنــــة رّبنــــا أعــــدادَ  

 
ـــل مـــن رّد قـــول أیب   حنیفـــة ع

 
اب  قوط  ،حنیفة یبألمحّمد بن احلسن تلمیذ  األصلإذا نظرت یف کت ع س ه یبأعرفت مواق اوا  حنیفة یف فت

فدعا له و لذرّیته  ،طالب أدرک اإلمام عّل بن أیب ،ثابت ا والد اإلمام  و قد ثبت أنّ 
کام بسط یف أواخر  ،أباحنیفة سمع احلدیث من سبعة من الّصحابة  و صحَّ أنّ  .بالَبکة

و قد ذکر  .ءاالّضیکام بسط یف أوائل  ،بالسّن نحَو عرشین صحابی او أدرک   ؛منیة المفتی
شاه األنصارّی احلنفّی یف منظومته  النّرص بن عرب الّدین حمّمد أبو الَعاّلمة شمس
ثامنیة من الّصحابة ممّن روی عنهم  ،ئدئد و ُدَرر القالابجواهر العقاأللفّیة المساّمة 

 حیث قال: ـ  علیه و علیهم أمجعنی رمحة اهللـ اإلمام األعظم أبوحنیفة 
ـــانِ معتقـــد    ا مـــذهَب عظـــیِم الّش

 
ـــــن عامن أیب  ـــــی ال ـــــة الفت  حنیف

ــــــة  ــــــابُق األئّم ــــــابعّی س  الت
 

 ّمــــةین رساج األُ بــــالعلم و الــــدّ  
ــا  ــی أدرک ــن أصــحاب النّب ــا م  مجع 

 
ــــَرهم قــــد اقتفــــی و َســــَلکاأ   َث

ـــــاج  ـــــة  واضـــــحة المنه  طریق
 

ـــّداجی  ـــالل ال ـــن الّض  ســـالمة م
ـــس و جـــابر  ـــد روی عـــن أن  و ق

 
ـــن  ـــامر أویفی  أیب و اب ـــن ع ـــذا ع  ک

 



 271 فهیُنعمان بن ثابت، ابوحن

َفیــل ذا ابــن أعنــی أبــا  ةوائلــ الط 
 

 س الفتــــی و واثَِلــــهینــــأ و ابن 
ــن  ــن اب ــام ع ــد روی اإلم ــزء  ق  ُج

 
 هــــی الــــّتامم 1و بنــــت عجــــرة 

ــــــــام    ــــــــریم دائ  رض اهلل الک
 

 عنهم و عن کـّل الّصـحاب العظـام 
 

قوطَ  : احَذرةحنیف قال صبی  ألیب ! ؛أنَت الس  العامَل العامِل سقوُط  نَّ سقوط   فإ

و له سبعون سنة بتاریخ مخسنی و  ،ءایف الّسجن لیل القض”و تویّف ببغداد، قیل: 
 .“فعّد من مناقبه ؛الّشافعّی  مامُ د اإللِ وُ  ،یّف و یوم توُ ”و قیل:  .“مائة

عب یف الّطنی فحّذره صبی ا یل ّنه رأیی أ له، هتاحلکمة یف خمالفة تالمذ” :و قد قیل
 فأجابه: إحَذر أنت الّسقوط! فإّن یف سقوط العامِل سقوط العامَل. ،من الُسقوط

 فحین ذ  قال ألصحابه: إن توّجه لکم دلیل، فقولوا به!
یأخذ بروایة عنه و یرّجحها. و هذا من غایة احتیاطه و ورعه و علم  فکان کل  

رسم  :ام قالوال ؛کانت الّرمحة أوفر فمهام کان أکثرَ  ،من آثار الرمحة ختالَف بأّن اال
ا[ المفتی  3و2“«.]أّن ما اّتفق علیه اصحابنا یف الّروایات الّظاهرة، ُیفتیی به قطع 

 شکستن بهلول سر ابوحنیفه را با کلوخ

 :سّید نعمت اهلل جزائری[ ،هانوار نعامنیّ ]
ا عل مسجد اجتاز یوم  و هی: أّن الُبهلول قد  ،و یعجبنی نقل حکایة غریبة»
ا أبوحنیفة یقول: و هو یعُظ النّاس عل المنَب؛ فوقف عل باب المسجد فإذ   ،حنیفة أیب
ألّنه  ؛ تصدر منهم باالختیار، و هذا کذب  إّن جعفر بن حمّمد یزعم أّن للعباد أفعاال  ”
ب بالو زعم أیض   .اهللمن  فعل من أفعال العباد إاّل  ال نّار، و هذا ا أّن الّشیطان یعذَّ

ب بجنسه ،ألّنه خملوق من نار ؛أیضا   کذب   ا أّن اهلل و زعم أیض   .و اجلنس ال یعذَّ
                                                      

 .َعجَرد  . خ ل: 1
 .52، ص 1، ج الّدر المختار. 2
 .70ـ  63ص  ،25جنگ . 3
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ؤیة، و هذا أیض    “ألّن کّل موجود مرئّی. ؛ا کذب  موجود  ال یوز علیه الر 
حنیفة و  هبا إیل رأس أیب  سمع البهلول کالَمه عمد إیل َمَدرة  کبیة فرمیی فلاّم 

 .مع األطفال الّدم عل وجهه؛ فرکب البهلول قصبته و میضی  شّجه یف رأسه و جری
شیدشاکی   فخرج أبوحنیفة و أیتی  ا و ا شدید  فلاّم رآه غضب غضب   ؛ا إیل اخللیفة هارون الرَّ

فقال:  !“مِلَ فعلَت بإمام المسلمنی هذا الفعل؟”فلاّم حرض سأله:  .حضار البهلولإأمر ب
الّسالم کذب یف قوله: إّن للعبد  ن حمّمد علیهامما قال: إّن جعفر بأ  :َسله عن هذا”

فاهلل ُسبحانه اّلذی شّجه هبذا  ،بل األفعال کّلها من اهلل! فاذا کان هذا مذهبه ؛فعال  
فهذا  ؛ا: إّن اجلنس ال یتعّذب بجنسهفام یکون تقصیی أنا! و قال أیض   ،الَمَدر

ا َفلِم تعّذب أبوحنیفة به؟! و أیض   ،أبوحنیفة خملوق من الرّتاب و هذا الَمَدَر من الرّتاب
فسله أّن هذا األمَل اّلذی حصل له من هذه الشّجة  ؛قال: إّن کّل ما هو موجود  مرئّی 

 3و2«.1حم أباحنیفة فمیض البهلول و ترکهأفف !“أم ال؟  هو َمرئی   أ
                                                      

کند؛  سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ ُعِفی عنه ـ گوید: این قضّیه با تاریخ مطابقت نمی. حقیر 1
، و 150واقع شد و وفات ابوحنیفه در سنۀ  148زیرا شهادت حضرت صادق علیه الّسالم در سنۀ 

بوده است؛ و خالفت  132العّباس سّفاح، در سنۀ  دانیم که: اّول خالفت آل عّباس به دست أبو می
سال؛ و پس از او خالفت  22بعد از  158، و مرگ منصور در سنۀ 136رادرش منصور دوانیقی در سنۀ ب

بمرد؛ و بعد  169سال خلیفه بود و در سنۀ  11به پسرش محّمد بن منصور ملّقب به َمهدّی رسید، و او 
؛ و خالفت به بمرد 170از او به پسرش موسی بن محّمد بن منصور ملّقب به هادی رسید، و او در سنۀ 

سال بر این اریکه سوار بود تا در  23برادرش هارون بن محّمد بن منصور ملّقب به رشید رسید، و وی 
بمرد؛ و خالفت به محّمد أمین پسرش رسید. روی این اساس، داستان بهلول که در زمان  193سنۀ 

که  واقع شده باشد، درحالی 193تا سنۀ  170سال از سنۀ  23الّرشید ذکر شده است باید در میان  هارون
بوده است، یعنی بیست سال تا چهل و سه سال قبل از داستان  150دانستیم ابوحنیفه مرگش در سنۀ 

 حکایت شدۀ از بهلول که وی معاصر و از خویشاوندان هارون بوده است!
 .265، ص 2، ج األنوار النعمانّیة. 2
 .364، ص 24جنگ . 3
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 حذیفة المعتزلّی أبو ،ءاواصل بن عط

ئل به ابرابرش مقاتل بن سلیمان قئل به تعطیل رّب، و در اَجهم بن صفوان ق

 جسمّیت خدا شد

 :350[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ا. و قال احلافظ ء المعتزیّل؛ و هو أّول من ُسّمی معتزلی  احذیفة واصل بن عط أبو»
بن عبید العابد  العبّاس( ظهر بالبرصة عمرو )یعنی أّول دولة بنی مانو یف هذا الزّ ”الذهبّی: 
عتزال و القول بالقدر؛ و ظهر بخراسان اس إیل االا النّ و دعوَ  ،ء الغزالال بن عطو واص
یف و دعا إیل تعطیل الرّب عّزوجّل و خلق القرآن؛ و ظهر بخراسان  ،بن صفوان اجلهمُ 

  1«.انتهیی ـ .“ مو بالغ یف إثبات الّصفات حتّی جّس  ،بن سلیامن المفّّس  مقابلته مقاتُل 

 اسروفال ّرام بن أبیَو

 باشد شتر و جّد مادری سّید بن طاووس میاوالد مالک ااز  وی

 :416[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
 الفوارس و منهم: الّشیخ العابد الّزاهد الفقیه المحّدث، أبواحلسنی وّرام بن أیب»
تنبیه  ه إیل مالک األشرت بن احلارث النخعّی. صنّف کتابینتهی نسبُ  ؛ احلارثّی عییَس 

الّدین  السیّد مجال  یف األخالق. و الّشیخ وّرام جدّ  ،یف جلدین اخلاطر و نزهة النّاظر
حممود بن عّل بن  ،کان تلمیذ الّشیخ احلمّص  .ّمهأُ أبو ـ قّدس رّسه ـ عّل بن طاوس 

 :فیقال ،رضب به المثل یف الّزهد یف الّدنیاو کان یُ  .إدریس المعارص البن ،احلسن
                                                      

 .339ص  ،24جنگ  .1
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َوهم من قال:  و قد ـ عنه رض اهلل تعایلی  ـة الّسادسة ئکان من أهل الام .“وّرام زمانه”
عرفت من تألیف الّشیعة یف األخالق  لام ؛“ه أّول من أّلف یف األخالق یف الّشیعةإنّ ”

 1«اإلمام الکاظم. زمنَ 

 هانی بن عروة

 [بن مصهر صیداوی قیسه و هانی بن عرو ]دربارۀ

 گوید: 105 ۀصفح[ لؤلؤ و مرجان]و در 
بن عروه حالش درست مکشوف نشده و نزد علما به حّد وثاقت  برای هانی»

ها کشیده تا مدحی برای  سّید اجل بحرالعلوم در رجال خود زحمت .نرسیده است
 کربال درآید. یاّما نه به آنجا که در قطار شهدا ،او پیدا کرده
در درجۀ  ،رسول حضرت به سوی اهل کوفه ،بن مصهر صیداوی قیس

دارای  ،بن یقطر رضیع و رسول دیگر آن حضرت و عبداهلل ؛اعالی از قّوت ایمان
جناب به  و أبورزین سلیمان غالم یا آزاد کرده و رسول آن ؛علّو مقام و درجۀ شهادت
 2«زیاد شهادت یافته است. دست غّدار ابنه سوی اهل بصره بوده و ب

 شام بن عّمارِه

 بوده است از شیعیان وی

 :100صفحة [ المراجعات]
 ألفا َ  أنّ  ... قلت: و کان یریی  :ولید أبو ،ِهشام بن عاّمر بن نصی بن میّسة»

                                                      
 .359ص  ،24جنگ  .1
 .62، ص 7جنگ . 2
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یف کام ـ من ذلک فقال  ءغ أمحد عنه یشفبلَ  ؛کغیه من الّشیعة ، تعایلی هّلِل القرآن خملوقة  
اب هلشام وقف أمحد عل کت و !“قاتله اهلل 1؛افه طّیاش  عرِ أ” ـ: المیزانترمجة هشام من 
و  ،د و أبرق و أرعدفقام أمحد و قعَ  !“ اّلذی جتّل خللقه بخلقه  احلمد”قال یف خطبته: 

مع أّن یف کلمة هشام من تنزیه اهلل عن  ،عادة صالهتمإر من َصّلوا خلف هشام بأمَ 
ویل عل أُ  خیفیی  ال ؤیة و تقدیسه عن الکیف و األین و تعظیم آیاته یف خلقه ماالرّ 

بل هی أعظم و  .“له آیة   ء  و یف کّل یش” :ه هذه عن حّد قول القائلمتُ األلباب. فکلِ 
 ء األقران یتکّلم بعضهم یف بعض بحسب اجتهادهم. لکن العلام ؛أبلغ بمراتب
و مات یف آخر المحّرم سنة مخس و  ،ئةاد هشام سنة ثالث و مخسنی و ملِ وُ 
 3و2«اهلل تعایل.  رمحه ؛ئتنیاأربعنی و م

 هیدینید الّشیحیی بن َز

 گوید: 275و  274[ صفحه 3جلد  ،الغدیر]و در 
و قاتله  ،125عبدالملک سنة  له الولید بن یزید بنفقتَ  ،ّما حییی بن زیدأو »

ز  ،َسلم بن أحوز اهلالیلّ  رماه عییس مویل عییس بن  بن سیّار، و لیه اجلیش نرُص إو جهَّ
 ،تاریخ یعقویب ؛2جمّلد  ،مروج الّذهب ؛8 جمّلد ،طَبی) .و َسَلبه ،سلیامن العنزی

 «(3جمّلد 
ء الّشیعة لیحیی و یف وسع الباحث أن یستنتج وال»گوید:  269و در صفحه 

 قال: ،ایران بعط ،62صفحة  ،نیمقاتل الّطالبیّ لفرج یف ابوأأخرجه  ازید ممّ  بن
                                                      

ا واحد، خلّفة عقله: »أقرب الموارد. 1  .«الطّیاش: من ال یقصد وجه 
 .227، ص المراجعات. 2
 .62ص  ،20جنگ  .3
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یل احلّداد إ صار مجاعة من میاسی الّشیعة ،زید و ُفکَّ حدیده طلق حییی بنأُ لاّم ”
تنافسوا فیه و تزایدوا حّتی بلغ  و ،لوه أن یبیعهم إّیاهأفس ،اّلذی فکَّ قیده من رجله

 !فقال هلم: امجعوا ثمنه بینکم ،ه فیؤخذ الاملفخاف أن یشیع خَبُ  ؛عرشین ألف درهم
مه بیهنموا بذلک و أعطَ ُض فرَ  ا فاخّتذوا منه فصوص   ،وه الامل؛ فقطعه قطعة  قطعة  و قسَّ

 1“«للخواتیم یتَّبکون هبا.

 یحیی بن عمر

 در قتل یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن علّی

 گوید: 276 هصفح [3، جلد الغدیر] و در
ه یف دار الفتح بن َس حبَ  ثمّ  ،امر به المتوّکل فرُضب ِدَرر  أ :و حییی بن عمر»

یل الکوفة إا حتّی خرج یزل هب فلم ؛یل بغدادإطلق فمیض أُ ثّم  ،خاقان فمکث عل ذلک
ضایل إ افدع ،ّیام المستعنیأیف  له:     یقالفوّجه المستعنی رجال   .من آل حمّمد الرِّ

فاقتتلوا حتّی قتل  ،و وّجه حمّمد بن عبداهلل بن طاهر باحلسنی بن إسامعیل ؛کلکاتکنی
لناس خل او د ،فوضع بنی یدیه یف ُترس   ،و محل رأسه إیل حمّمد بن عبداهلل ،250سنة 
 «ن غد.یل المستعنی مِ إمر بحمل رأسه أ ونه! ُثّم نِّ هُیَ 

بواحلسنی حییی بن أّما حییی بن عمر فهو أ» گوید: 274و  273و در صفحه 
طالب سالم اهلل  یبأعمر بن حییی بن احلسنی بن زید بن عّل بن احلسنی بن عّل بن 

عمدة عراب عن رأی الّشیعة فیه ما یف علیهم، أحد أئّمة الزیدّیة؛ فحسبک یف اإل
 من قوله: 263صفحة  ،البن الُمَهنّا ،الّطالب

                                                      
 .138ص  ،15جنگ . 1
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و کان من أزهد الناس و کان  ،من آل حمّمدالّرضا ا إیل خرج بالکوفة داعی  ”
ِهنَّ  فحاربه حمّمد بن عبداهلل بن ” :ن قالأیل إ.“ مثقل الظهر بالطالبّیات یهد نفسه یف بِرِّ

 ،یل حمّمد بن عبداهلل بن طاهرإیل سامّراء؛ و لاّم محل رأسه إسه طاهر، فقتل و محل رأ
بوهاشم داود بن القاسم اجلعفری و قال: أفدخل علیه  (،کذاء )ناجلس بالکوفة للهَ 

ی فیهاهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم حی   بقتیل لو کان رسول اءّنک لُتهنّ إ فخرج  !ا لعزِّ
 و هو یقول:

ـــوه مری ـــاهر کل ـــی ط ـــا بن ـــی  ا  
 ٍ 

ــــیِّ إ  ــــم النَّب ــــریِّ  ّن حل ــــی م  غ
 للـــــا یکــــون طالبــــه اإّن وتــــر   

 ٍ 
 ه لـــوتر  بـــالفوت غـــی حـــریِّ ــــ 

 1“«.  ا . ه 

 زیاد بیابن  یزید

 بوده است از شیعیان زیاد بیابن  یزید

 :103، صفحة المراجعات
 میزانهره الذهبّی یف ذکَ  :هاشم بنی مویلی  ،أبوعبداهلل ،زیاد الکویفّ  یزید بن أیب

ل عن مسلم و أصحاب الّسنن األربعة إشارة  إیل روایتهم عنه، و نقَ  ع علیه رمزَ فوَض 
و اعرتف الّذهبی بأّنه  “ن أئّمة الّشیعة الکِبار.مزیاد  کان یزید بن أیب” :قال ،فضیل ابن

استطاعوا من  ذلک فقد حتاملوا علیه و أعّدوا ما و مع ،الکوفة المشاهی  ءأحد علام
 قال:  ،ردةبَ  و أیبأزة رْ بَ  ث بسنده إیل أیبسبب أّنه حدَّ القدح ب

بن  فإذا عمرو ؛ء  اع صوت غنفسمِ  ،کنّا مع النّبی صّل اهلل علیه و آله و سّلم
                                                      

 .138ص  ،16جنگ . 1
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سهام رکِ أ الّلهمّ ” :فقال صّل اهلل علیه و آله و سّلم ،یانالعاص و معاویة یتغنّ

!“اهام إیل النّار دع  و دعْ  ،ارکس    یف الفتنة
 2و1

 ةعلیه الهاوی ،ةیزید بن معاوی

معاویه   بن شعری از یزید 61صفحه  ،14، طبع ساسی، جلد أغانیدر 
 او گوید: ،الّسالم آورده است در محضر حضرت امام حسین علیه ـ عنةالّل علیه ـ

فاستأذن علیه عبداهلل بن  ،و لاّم حّج یف خالفة أبیه جلس بالمدینة عل رشاب»
 د ریَح عّباس إن وَج  إّن ابن”ع. و قیل له: فِ فرُ  ،ر برشابهفأمَ  ؛عّباس و احلسنی بن عل

 و أذن للحسنی. ،بهفحجَ  “فه.عرَ  ،رشابک
 درُّ طیبِک هذا ما هّلل” فقال له:، اب مع الّطیبفلاّم دخل وجد رائحة الرّش 

 “معاویة؟! بنا یب. فام هذا یاا یتقّدمنا یف صنعة الطّ ُب أحد  و ما کنُت أحَس  !أطَیَبه
ثّم دعا  ،بهثّم دعا بقدح  فرِش  “ع لنا بالّشام.صنَ یُ  هذا طیب   ،یا أباعبداهلل” :لفقا

 !ک أّیا المرءعلیک رشابَ ”فقال احلسنی:  “ْسِق أباعبداهلل یا غالم!اِ ”بقدح آخر فقال: 

 فرشب و قال: .“علیک منّی عنیَ  ال
ـــــا  أال”  !َللَعجـــــِب  صـــــاِح ی
 

ــــــِب   ــــــّم مل جُتِ ــــــک ُث  َدَعوُت
 االقینـــــــــاِت و الّلـــــــــذّ إیل  

 
ــــــْهب  ــــــرِب ات و الّص  ء و الطَّ

ــــــــــة    ــــــــــة  ُمَکّلل  3و باطّی
 

ــــــَرِب    علیهــــــا ســــــادُة الع
                                                       

 .232، ص المراجعات. 1
 .63ص  ،20جنگ . 2
عمرو: هی إناء  من الّزجاج، ُیمَلُ  عن أیب باطّیة: النّاجود؛ و»ماّدۀ بطی گوید:  ،أقرب الموارد . در3

کلََّل فالن ا: ألبسه »کلَّ گوید: ّدۀ و در ما« من الرّشاب، یوَضع بنی الرَشب یغرتفون منه؛ ج: َبواط.
 «اإلکلیل؛ و اإلکلیل: الّتاج، و شبه عصابة تزّین باجلوهر؛ ج: األکالیل.
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 1و فــــــیهّن اّلتــــــی َتَبلــــــْت 
 

 3و2ُفــــــؤاَدک ثــــــّم مل َتُتــــــِب  
 4“بَن معاویة!ا َبل فؤاَدک یا”الّسالم و قال:  فَوَثب احلسنُی علیه 

 هعلیه الهاوی ه،یزید بن معاوی ۀشعار کفرّیا

حضرت سّجاد سالم اهلل  اتاز طبع حروفی اسالمّیه، مجّلد واریخناسخ الّتدر 
نقل  ـ الهاویه علیه ـاین اشعار را از یزید بن معاویه  32و  28 ۀصفح ،3علیه، جلد 
 کرده است:

ِت الکأُس شمَلهم»  أقول لَصحب  َضمَّ
 

 َیـــرتّنمُ  اِت اهلـــویی بداعـــی َصـــبا  و 
ــیم    ــن َنع ــذوا بِنصــیب  م ــّذة  و   ُخ  !ل

 
 5«ّرمُ ـَیتصــ دیی فُکــل  و إن طــاَل الَمــ 

األعیان  وفیات خّلکان در تاریخ الّدین ابن قاضی شمس»گوید:  36 ۀو در صفح 
                                                      

 «َتبال : ذهب بعقله؛ تَبَله احلُّب: أسقمه و أفسده.تبََله »گوید:  َتَبل[ ماّدۀ أقرب الموارد. در ]1
و در  ؛«مل َتْبِت » 288، ص شفاء الّصدورذکر کرده است؛ و در  «ثّم مل َتُتب» أغانیدر . 2

ذکر کرده است و به  «مل ُتنِب» 17، ص 3الّسالم، ج  ، مجّلدات حضرت سّجاد علیهالّتواریخ ناسخ
این شراب و غیرها چیزهایی است »شود که:  تر است، زیرا معنایش این می نظر حقیر این مناسب

باید دانست که « ها نداری. دهی، و لیکن دست بدان سپاری و در هوایش دل می ها دل می که بدان
این ابیات را  أغانیدر  *نقل کرده است. کامل الّتواریخاین ابیات را از  288، ص الّصدور شفاء در

 از یزید با صوت سائب خاثر آورده است؛ یعنی با غنای وی.
 )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره( تفّحص کردیم و نیافتیم. واریخالّتکامل طبع از  دودر  *
. جهت اّطالع بر ترجمۀ اشعار مذکور از یزید ـ لعنة اهلل علیه ـ در این صفحات، رجوع شود به 3

 . )محّقق(602ـ  583، ص 2، ج رآننور ملکوت ق
 .194، ص 15، ج األغانی. 4
شفاء ، از کیاء هراسی، از یزید نقل کرده است؛ ایضًا در 292، ص شفاء الّصدوراین ابیات را در  .5

خّلکان، و از کیاء هراسی ـ که نامش علی بن محّمد طبری است ـ در  ، از ابن289، ص الّصدور
 ترجمۀ او ذکر کرده است. 
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کاتب مرزبانی که  ،بوعبداهلل محّمد بن عمرانأ”نوشته است که:  مانو أنباء أبناء الّز
داشت، اّول مذهب تشّیع شوق ه و ب ،اصلش از خراسان و میالدش در بغداد بود

کسی است که دیوان اشعار یزید بن معاویه را جمع کرد؛ و به این کار سخت مایل 
 بود.

که پس  لیکن آنان؛ فزون از جزوی نباشد او این دیوان صغیر الحجم است و 
جمع آن اشعار کوشش بسیار نمودند، ه ب ،آمال و أمانی درآمدند جهاِنه از مرزبانی ب
 افزودند. ،نتایج طبع آن ملعون استشعار که نه از او بسیاری 
و از أطایب  ،شعار یزید با اینکه اندک است سخت نیکو و لطیف استاو 

 این چند بیت است: ،بیات عینّیۀ اوست که از جملۀ آناو اشعار ا
 عـل الُبعـد َنْظـرة   إذا ُرمُت من َلـیلی 

 
ی بنی احلَش 1ُتطفی   علاضو األ یی ـَجو 

 َتطَمـع أْن َتـریی  :ُء احلَـیِّ اتقوُل نسـ 
 

 !المطـامع ُمـْت بِـداءِ  ؟حماسَن َلـیلی  
 هبــا َلــیل بَعــنی  َتــریی  و کیــف َتــریی  

 
 
 

ــدامع  ــا بالم ــا َطّهْرهَت ــواها و م  ؟!ِس
 و َتلَتذ  منهـا باحلـدیث و قـد َجـریی  

 
 ؟!حدیُث ِسواها یف ُخروق المسامع 

ــنیأُ   ــن الَع ــیل ع ــا َل ــِک ی ــام ؛جل   إّن
 

 3و2“شع  َلـِک خاضـعبَقلب  خا أراکِ  
اشعار یزید دارم، در سال ششصد و ه از شّدت عنایتی که ب”خّلکان گوید:  ابن 

شعار دیوان این نابکار را از بر اتمامت  ،نهادم که در دمشق روز می سی و سّوم گاهی
دیگران را نیز که بدو منسوب  اشعاِر و چندان تتّبع ورزیدم تا در آن دیواْن ،کردم

 “بدانستم. ،داشته بودند
                                                      

 .لتطفی. خ ل: 1
آورده و راجع به او دانسته است؛ و بیت  دیوان قیس بن ملّوح عامری. چهار بیت اّول را در 2

 منتسب به او در سیر و سلوک، شاهد آورده است. رسالۀسّوم و چهارم را مرحوم بحرالعلوم در 
اّطالع بر  چنین جهت ؛ هم248جهت اّطالع بیشتر پیرامون مصدر این اشعار رجوع شود به ص  .3

 . )محّقق(121، ص 1، ج اهلل شناسیترجمۀ آن رجوع شود به 
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 هراجع به کفر یزید بن معاوی

 الّصدور ءاشف در کتاب مستطاب”تقی سپهر( گوید:  راقم حروف )میرزا محّمد
شرحی مبسوط در تحقیق  ـ که از کتب جامعۀ بلیغه استـ  فی شرح زیارة العاشور

و تنصیص در  ،و تحقیق در کفر ،و اشعار و کلمات او ،خباثت منوال این ملعون حاِل
 “«زندقۀ او مسطور است.

از کتب نفیسه است؛ و سزاوار است با بهترین  شفاء الّصدورکتاب  : حّقًاأقول
 طبع، تجدید طبع شود.

 «ةو الَعْن یزیَد بن معاوی»که در شرح فقرۀ  313تا  287 ۀدر این کتاب از صفح
و سایر کتب عاّمه  شرح مواقفو  شرح مقاصدکالمی از و مطالبی عالی،  ،است
 طرازش محکوم کرده است. و خوب خالفت وی را با خالفت خلفای هم ،آورده

بعد از قتل » :آورده است که مروج الّذهباز  288 ۀاز جمله در صفح
جانب دست ه زیاد را ب و ابن ،حضار کردایان سّیدالّشهدا بر بساط شراب بنشست و مغّن

 ده و این شعر میشوم را قرائت کرد:و روی به ساقی نمو ،راست خود بنشاند
 1!ســِقنی رَشبــة  ُتــَرّوی ُمشــایشاِ 
 

ــّم   ــث ــنَ ِم ــا اب ــِق مثَله ــادِ  ْل َفاْس  !زی
ــ  ــدی رِّ وـصــاحَب السِّ ــِة عن  األمان

 
ـــادی   2«و لَتســـدید َمغنَمـــی و َجه

]آورده میمون یزید را  ۀقضّی مروج الّذهباز  288 ۀو از جمله در صفح 
کرد، و  و در مجلس منادمۀ خود حاضر می ،به او داده بودقیس  بواکه کنیۀ است[ 

ای از حریر ملّون رنگارنگ بر سرش  ی از حریر سرخ و زرد، و قلنسوهیبرای او قبا
                                                      

 «ُمشاشة، ج ُمشاش: النّفس أو الّطبیعة؛ یقال: فالن  لنّی المشاشة، أی طّیب اخللق.: »أقرب الموارد. 1
 این بیت را اضافه دارد: 21، ص 3الّسالم، ج  ، مجّلدات حضرت سّجاد علیهناسخ الّتواریخ. در 2

ـــل » ـــارجّی قاَت ـــینا  اخل ـــی حس  أعن
 

 «و ُمبیـــــَد األعـــــداء و احلُّســـــاِد! 
سبط ابن جوزی تمام این سه بیت را از یزید »وارد است که:  298، ص شفاء الّصدورو در  

 «روایت کرده است.
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میدان مسابقه با  و در ،کرد او را بر گورخری که رام کرده بود سوار می .کرد می
 گذاشت. سواران به مسابقه می سبا

َبقبوقیس سبقت گرفت و اروز گورخر  اتفاقًا یک و  ،بودبُر َقَصُب السَّ
تن از  روز یک آن گرفته به حجرۀ یزید داخل شد. دست هب چنان سواره و نیزه هم

 شعرای شام اشاره به این قضّیه نمود و گفت:
ــا ــل ِعناهِن ــیس  بَفض ــا َق ــْک أب  مَتسَّ

 
ــَقطَت   ــا إن َس ــیس علیه ــفَل  امنُ ض

 ْت بـهی الِقرَد اّلـذی َسـبقَ أال من َرأَ  
 

ــــاَد أمیالمــــؤمننی   ــــانُ أِجی  !؟1ت
جواب استفتائی را که از غزالی راجع به جواز لعنت  290و  289 ۀو در صفح 

 ؛آورده است ،جواز کرده است بحث کرده و استدالل بر عدِم و او مفّصاًل ،اند یزید کرده
 ده است.ذکر کرده است، آور راسّیهء الاکیخّلکان که در ترجمۀ  این مطلب را از ابن

 شعری لطیف از خودش سروده است: 291 ۀدر صفح
 :ُقــْل لمــن ال ُییــز لعــَن یزیــد  »
 

ــــد  ــــُد یزی ــــا َیزی ــــت إن فاَتن  أن
ا  ـــــــة  و عـــــــذاب   !زادَک اهلل لعن

 
 !«و َلــــه اهلُل ِضــــعَف ذاَک یزیــــد 

 شعار یزید را آورده است که:ااز جملۀ  292 ۀو در صفح 
ــ» ــُة َک ــُر ُشَمیس ــا َقع ــاْرم  ُبرُجه  َدهنِّ
 

 رُقها الّسـاقی و مغرهُبـا َفمـیـو مش 
ـ   دیـن أمحــد   ا عـلی فـإن َحُرمـت یوم 

 
 2«دین المیسح بن مـریمِ  فُخْذها علی  

 الّرد  عَل جوزی حنبلی در رسالۀ خود به نام  ابن»گوید:  292 ۀو در صفح 
ب العنید الامنع من لعن یزید الّسالم  علیهچون سر حسین ”آورده است که:  ،الُمتَعصِّ

 را در برابر یزید نهادند به این دو بیت تمّثل جست:
ـــهدوا ـــدر  َش ـــیاخی بَب ـــَت أش  لی

 
ــْل   ــِع األَس ــزَرِج مــن َوق ــَزَع اخلَ  !َج

                                                       
 )محّقق(.« من احلمی األتان: األُنثیی : »مصباح المنیر .1
: الراقود العظیم، بال. 2  خم بزرگ یا خمره. )محّقق(فارسّیة: الَکْرم: الِعنب؛ و الدن 
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ـــــ ـــــَتَهّلوا َفَرح  ـــــوا و اس  اأَلَهّل
 

 !“یــا یزیـــُد ال َتَشـــْل  :ثــّم قـــالوا 
را نقل  آن ِزَبْعری است که قدری از بیات از ابنااین ”جوزی گوید:  آنگاه ابن 

ا؛ ُحد  َخلق  أُ ا، فقتلوهم یوم لق  و ذلک أّن المسلمنی قتلوا یوم بدر  منهم َخ  ؛کرده است
ا  .انتهیی  ـ.“ فاستشهد به یزید، و کأّنه غّی بعضها و یکفی استشهاده هبا خزی 

یعنی  ؛هر چهار بیت را به یزید نسبت داده است تذکرهبن جوزی در او سبط 
 و شعر:دو شعر مذکور را با د

ـــال” ـــک ف ـــُم بالُمل ـــت هاش  لِعب
 

 ء و ال وحــــی  َنــــزْل اخــــَب  جــــ 
ـــ   َف إْن مل أنـــتقمدِ لســـُت مـــن ِخنْ

 
ــْل   ــان َفع ــا ک ــَد م ــی أمح ــن بن  1“«م

است که یزید این بیت را برای  مروج الّذهبدر »گوید:  293 ۀو در صفح 
 عبداهلل بن زبیر نوشت:

ــــاُ  َ ــــامدُع إهلی ــــإّننی ،ءَک یف الّس  ف
 

 و أشــَعرِ  ک  رجــاَل عـ دُعـو علیـَک أ 
 ؟مــنهم 3و2خبیـب ابــکیـف النّجـاُة أ 

 
 !«الَعسکرأیْتِ لنفسک قبَل  ]فاحَتل[ 

 گوید: 293 ۀصفح ،دورء الّصاشفدر  
در کتب مقاتل ” :بن جوزی شهادت داده و از دیوان او نقل است کهاسبط »

جاز در که َمشام و إشراف بر محّلۀ َجْیرون ه بیت ب معروف است که بعد از ورود اهل
 انشاد کرد: ،دهد جامع ُاموی است، این دو بیت که از کفر دیرین و نفاق پیشین او خبر می

 لاّم َبـَدْت تلـک احلُمـوُل و أرَشقـْت 
 

ــموُس عــلی   ــک الّش ــْیونِ  ُریبی  تل  َج
 حنُ تـْح أو ال ُنـ :ب الغراُب فقلُت نعَ  

 
ــّی ُدیــوین فلقــْد َقَضــیُت    4“مــن النب

                                                       
 . این دو بیت را از شعبی روایت کرده است که نسبت به یزید داده است. )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(1
 خبیب، ج خبائب: القطعة من الثّوب؛ الرّشحیة من الّلحم. .2
 است. )محّقق( عبداهلل بن زبیر ُکنیۀ أباخبیب .3
 .31، ص 3الّسالم[، ج  حضرت سّجاد ]علیه، مجّلدات ناسخ الّتواریخ. 4
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ۀ کفر و دّلااز جمله ”عقیل روایت کرده که:  هم سبط بن جوزی از ابن ...
 دهد: شعار است که از خبث ضمیر و سوء اعتقاد وی خبر میازندقۀ یزید این 

ـــی و َترنَّمـــی ـــُة هـــایت و اْعَلن  َعلّی
 

 حــــّب الّتناجیــــاأُ إیّن ال  !بــــذلک 
ــْدم   حــدیَث أیب  ــاســفیاَن ِق ــام هب  ا َس

 
ـــی أُ  إیلی   ـــد  حّت ـــاُح ـــام الَبواکی  أق

ــَوة   !هــاِت  أال  ــّقینی عــل ذاک َقْه  َس
 

ــــعنیّس   ـــا ال ـــخُتّیه ـــا ش  میاآَکْرم 
ـــا یف   ـــا نظرن ـــة  أُ إذا م ـــور  قدیم  م

 
ـــاَوجـــْدنا حـــالال    هبـــا ُمَتوالی   رُشْ

 نکحیافـ ،َحْیمـرِ األُ  مَّ أو إْن ُمـت  یـا  
 

 !و ال تــأَمل بعــد الفــراِق َتالقیــا 
ْثِت عـن    عثنـایـوم بَ فإّن اّلـذی ُحـدِّ

 
 عل القلـَب سـاهیاجَتْ أحادیُث طْسم  

 او البـــّد یل مـــن أن أزوَر حمّمـــد   
 

 2و1“ِعظامیـا َء َترویی ابَمشمولة  صفر 
 و منها:”ل: غْ زَ القُ  ]ابن[ و قال 

 و لومل َیمـس  األرَض فاضـُل َبْردهـا
 

م   لـــام کـــان فیهـــا َمســـَحة  للّتـــَیم 
 و منها: 

 َر النّـــــدمان قومـــــواـَمعشـــــ
 

ــــاین  ــــوَت األغ ــــَمعوا َص  !و اْس
ــــــدام    ــــــأَس ُم ــــــوا ک ب  و ارْشَ

 
 !واْتُرکـــــوا ذکـــــَر المعـــــاین 

 تنی َنغمـــــُة العیـــــدانِ َشـــــَغلَ  
 

 عــــــــــن َصــــــــــوت األذانِ  
ْضـــــُت عـــــن احلـــــور   و َتعوَّ

 
ـــــــــوز    ـــــــــدِّ َعج  3“نانا یف ال

                                                       
ا: عال و ارتفع، َسام به: أعاله 1 به معنای محوشدن و نابودشدن است؛  َطْسم )َطْمس(:؛ َسام ـُ ُسُمو 

: به معنای خمر است، و نیز بر شراب خنک اطالق کنند؛ مشمولة: به معنای خمر است؛ قهَوهو 
ا  انی، قّدس سّره(: سیراب شدن. )عاّلمه طهرَرِوی ـَ َری 

، از 32، ص 3الّسالم، ج  مجّلدات حضرت سّجاد علیه ،ناسخ الّتواریخ. این ابیات را نیز در 2
 عقیل روایت کرده است.  جوزی، از ابن خود ابن

آمده  587و  558، ص 2ج  ،انوار ملکوتاین اشعار به همراه ترجمۀ آنها با قدری اختالف در  .3
 است. )محّقق(
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 بن جوزی.اکالم سبط  انتهیی  ـ 1.«غی ذلک ممّا نقلته من دیوانه إیلی 
 گوید: 294صفحه  ،دورالّص  ءاشفدر 

 گوید: می رّد بر متعّصب عنید ۀرسالجوزی در  ابن»
و إّنام العجُب من  ؛لیس العجُب من فعل ُعمر بن سعد  و عبیِداهلل بن زیاد  

  المدینة.َثنّیِة احلسنی، و إغارته عَل  و ِضبِه بالَقضیب علی  ،ِخذالن یزید
 !الرّشع أهّنم ُیدَفنون؟و لیس یف  أُیفعَل هذا باخلوارج؟  فیجوز أن أ

 قنَع لفاعله و ُمعتقده باللَّعنَة؟فأْمر  ال یُ  ؛“یل أْن أْسبَیهمْ ”أّما قوله: 
و  ،علیه، و مَلْ یرتکه یف َطْست   و لو أّنه احرتم الّرأَس حنی ُوصوله، و َصّلی 

ه، و قد حصل مقصوده من القتل؟ و لکن  مل ؛ ما اّلذی کان َیرُضّ َیرْضبه بَقضیب 
م من إنشاده:  ؛د  جاهلّیة  أحقا  !“لیت أشیاخی ببدر  شهدوا”و دلیُلها ما تقدَّ
عام مدینه، و داستان منجنیق بستن  داستان َحرَّه و قتِل 295و  294 ۀو در صفح

 از جمله گوید:؛ به مّکه و آتش زدن کعبه را آورده است
در آن اهل أخبار گویند که: مدینه ”قرطبی گوید: عبدالحق دهلوی گفته[: »]

و  ،مطلق از مردم خالی ماند، و ثمرات و فواکه او نصیب وحوش و بهائم شد ،زمان
ر مخبالب و دیگر حیوانات در مسجد شریف آرامگاه ساخت. و مصداق آنچه ِک

 .جذب القلوبتمام شد کالم  ـ“ ظهور آمد.ه صادق بدان خبر داده بود ب
نی ئاز مدا ،علی المتعّصبرّد الرسالۀ جوزی در  و قریب به این معانی را ابن

ه نیز نقل این وقایع ب َحَجر ابنو  ؛نقل کرده و او را توثیق نموده ،تاریخصاحب 
 تفصیل کرده و گفته:

ا فلمأُ و ” حّتی َدَخلْته  ،مسجدها دخوُل  ایمکن أحد   خیَفْت أهُل المدینة أّیام 
ئاُب   “«ا لام أخََب.تصدیق   و باَلْت عل ِمنَبه صّل اهلل علیه و آله ،الکاِلُب و الذِّ

 ،شاعر مشهور ،گوید عمارۀ فقیه یمنی چه خوب می»گوید:  296و در صفحه 
                                                      

 .32، ص همان. 1
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 !“شهدوا لیت أشیاخی ببدر  ”ُامّیه:  در تعریض به این کالم یزید و بیان حالت بنی
  اهلل أجُره: دّره و عَل هّلِل و

ــــُة إرَث أُ َغَصــــبْت  ــــد  آَمّی  ل حمّم
 

ـــن  ـــنّْت غـــارَة الّش ا و َش ـــَفه    انَس
ــ  ــَدْت خُت ــاوَغ ــة أهَله  الف یف اخلالف

 
 قابـــــل الَُبهـــــاَن بالُبهتـــــانو تُ  

 ابرکوهبـــــ اُمهــــالحأمل َتقَتنــــْع  
 

ــدوان  ــاِرَب الُع ــاق و غ ــَر النّف  َظه
ـــــة    ـــــوِدهم یف ُرْتب ـــــة    وُقع  َنَبوّی

 
ــــــُم أبوســــــفیان  ــــــا هل  مل َیْبنِه

 حّتــی أضــافوا بعــد ذلــک أهّنــم 
 

ـــامن  ـــر یف اإلی ـــاِر الکف  أخـــذوا بِث
 زیــــاد  یف القبــــیِح زیــــادة   فــــأیتی  

 
ــان  ــُد یف النقص ــَد یزی ــْت یزی  1«ترَک

ماّل سعد تفتازانی که صیت فضل او بین »گوید:  297و  296 ۀو در صفح 
احلّق أّن ”گفته است:  شرح عقائد َنَسفّیهدر  ،جهان را پر کرده است گوِش ،یانسّن

 ،اهلل رسول  أهِل بیت َبذلک و إهانةالّسالم و استبشاَره  رضا یزیَد بقتل احلسنی علیه
 ا.ه آحاد  کان تفصیلُ  و إن ،ا تواتر معناهممّ 

 “أنصاره و أعوانه. لعنة اهلل علیه و علی  ؛فنحن ال نتوّقف یف شأنه، بل یف إیامنه
الُمحاربات  ما وقع بنی الّصحابة من”  گفته است: شرح مقاصددر ]تفتازانی[ و 

 ،ألِسنِة الثِّقات واریخ و المذکور علی المسطور یف کتب التّ  الوجه و الُمشاجرات عَل 
و کان  ؛لم و الفسِق أّن بعَضهم قد حاَد عن طریق احلّق و بلغ َحدَّ الظ   َیدّل بظاهره علی 

یاسِة و المیَل الباعُث له احِلقَد و الِعناَد و الَفساد و احلَسد و اللَّداد و طلَب الُملِک و الرّ 
 لّشهوات.إیل الّلذات و ا

َء إاّل أّن العلام؛ اا و ال کل  من َلِقَی النبِیَّ باخلی َموسوم  َصحایب  معصوم   إذ لیس کل  
                                                      

. قابل ذکر است که در مجامع روایی و تاریخی موجود اختالفات کثیری در اشعار مذکور از 1
 ، تصحیح گردید. )محّقق(2، ج نور ملکوت قرآنیزید ـ لعنة اهلل علیه ـ وجود داشت، لذا طبق 
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و ذهبوا إیل أهّنم  ،اهلل، ذکروا هلا حَمامَل و تأویالت  هبا َتلیق سن ظنِّهم بأصحاب رسولحلُ 
یغ و الّضاللة یف حمفوظون عاّم یوجب التّضلیل و التّفسیق صون ا لعقائد المسلمنی عن ال زَّ

ین بالثّواب یف دار القرار. ،حقِّ ِکبار الّصحابة  سیَّام المهاجرین منهم و األنصار و الُمبرشَّ
ن الظ هور بحیث فمِ  ،أهل بیت النبیِّ  لم علی بعدهم من الظ   و أّما ما جریی 

ناعة بحیث ال اشتباه عَل و مِ   ء،اجمال لإلخف ال هد به اجلاَمُد و إذ یکاد یش ؛ءار اآلن الشَّ
خور، و یبقیی   ءُء و َیبکی له من یف األرض و الّسامالَعجام  و َینَهّد منه اجلباُل و َتنَشّق الص 

هور. هوِر و َمرِّ الد   سوُء عمله عل کرِّ الش 
﴿ ،من بارَش أو َرِضَ أو َسعیی  فلعنُة اهلل علی        ﴾.1 

مع علمهم بأّنه  ،یزیدَ  ز الّلعَن علی وِّ ء المذهِب َمن ال ُی قیل: فِمن علامفإن 
 .َیسَتحق  ما َیْرُبو عل ذلک و یزیدُ 

ما  کام هو ِشعاُر الّروافض علی  ،فاألعلی   األعلی قلنا: حَتامی ا عن أن َیرَتقی إیَل 
 یف أدعیتهم و َیْری یف أندیتهم. ُیْرَویی 

ین إجلاَم العوامّ ی الُمعتَنون بأفَرأَ  ا إیل االقتصاد یف االعتقاد، بالکّلّیِة طریق   مر الدِّ
و بحیث ال  ء.اء و ال َتضّل األفهاُم باألهواَتِزل  األقداُم عن السَّ

“ ؟!َیَقع علیهام االّتفاق و إاّل فمن خیفی علیه اجلواُز و االستحقاق؟ و کیف ال
 «آخر ما قال. إیلی  ـ

سّنت است،  اهل  که از اصول معتمدۀ فتاوای کبیر از»گوید:  298 ۀو در صفح
لیقّر  ،و باإلْثِمد  اکَتَحَل یزیُد یوَم عاشورا بَدم احلسنی” روایت شده که گفته است:

فعل یزید ه یوم عاشورا مستند ب شود که سّنت اکتحاِل و از اینجا معلوم می .“َعینه
                                                      

 .127( آیه 20. سوره طه )1
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 1«لعنه اهلل و من اْسَتّن بُسنَّته. ؛است
 قرآن استدالل بر جواز لعن یزید کرده است: ۀاز سه آی 299 ۀو در صفح

«1 .﴿                          

             ﴾2؛ 
2. ﴿                    *    

                ﴾3؛ 
3 .﴿                             

  ﴾.4» 
ذکر  العالمین سّردر  اگفتار غزالی را در طعن بر خلف 304تا  302 ۀدر صفح

 کند. می
ین طوسی تحسین و تمجیدی بلیغ از خواجه نصیرالّد 305و  304 ۀدر صفح

 نماید. می
چند ه امامت ب”حکایت کرده است که:  شارح مقاصداز » :306 ۀدر صفح
 شود: طریق محّقق می

ناس که حضورشان  ء و وجوِهاو رؤس ابیعت اهل حّل و عقد از علم اّول:
ُمطاع  نفِر بلکه اگر حّل و عقد با یک ؛و شرط نیست عدد مخصوصی ،میّسر باشد

 .بیعت او کافی است ،باشد
                                                      

فتوای برخی از متأّخرین عاّمه  ،194، ص 1، ج الفتاوی الکبریتیمّیه در  . قابل ذکر است که ابن1
 اند، کذب شمرده است. )محّقق( را دربارۀ اکتحال روز عاشورا که مستند به روایاتی نموده

 .93( آیه 4. سوره نساء )2
 .23و  22( آیه 47. سوره محّمد )3
 .57( آیه 33. سوره أحزاب )4
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 .سابق است بر امام الحق استخالف و نّص اماِم دّوم:
ط یمستجمع شرامام سابق بمیرد و کسی که اچون  .ستا قهر و استیال سّوم:

خالفت او منعقد گردد؛ و  ،مر کند و به شوکت خود قاهر شودا امامت باشد تصّدِی
 “«ظهر.ابنابر  ،چنین است اگر جاهل و فاسق باشد

اش برای یزید موجود  این سه طریق همه»گوید:  ء الّصدوراشفو صاحب 
 اهدسّیدالّشحق بوده؛ و کشتن حضرت  عاّمه خالفتش به ۀبر عقید و بنا ،بود

 باید بر حق باشد. ،الّسالم چون بر او خروج کرده است علیه
با فسق و جهل منافاتی  ،به شوکت مامِتاشنیدی که  شارح مقاصدچنانچه از 

رق یک از ُط که طاری باشد هیچ و درصورتی ،که از اّول باشد یعنی درصورتی ؛ندارد
حّث بر لزوم  ،صحیحین مروی شدهخبار ایشان که در اچه در  ،خالفت منافی نیست

مر خلیفۀ زمان اطاعت و وجوب متابعت سلطان و منع از تفریق کلمۀ اّمت و خروج از 
 .ندازه است. چنانچه در خبر از بخاری و مسلم خواهی شنیدابیش از  ،اگرچه ظالم باشد
ُیعَزل اإلماُم  و ال”: گوید در ذیل عبارت مصّنف که می ئد نسفّیهاعقو شارح 

ظلم بر ه و جور ب ،خروج از طاعت خدایه بعد از تفسیر فسق ب .“جلور و الفسقبا
 گفته: ،اهلل بادِع

 ،الّراشدین  ءاء بعد اخللفامرو األُ  إلّنه قد ظهر الفسُق و انترش اجلور من األئّمة ”
و ؛ اخلروج علیهم ونَ رَ یَ  و الّسَلُف کانوا ینقادون هلم و یقیمون اجلَُمع و األعیاد، و ال

 «متام شد کالم او بعینه.ـ  “.ء  أویلی افبق ،ء  ا لإلمامة ابتدالیست رشط    ألّن العصمةَ 
اند، باید  که کفر یزید را هم ملتزم شده آنان»گوید:  308و  307 ۀو در صفح

 قائل به امامت او باشند.
محترم ایشان که زاهد  ۀزاد آن است که خلیفه و از جمله شواهد این دعویٰ

طاعت او را الزم دانسته و نقض بیعت او را  ،ربن عَم اهللیعنی عبد ،صحابه است
و عبارت  ،از نافع نقل شده مسلم صحیحو  بخاری صحیححرام شمرده؛ چنانچه در 
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 کند: مر به لزوم جماعت به سند خود از نافع نقل میاست که در باب ا مسلم این
 ة ما کان، زمنَ رَّ من أمر احلَ  عبداهلل بن ُمطیع حنی کان ر إیلی عبداهلل بن عمَ   ءاج”

 !ن وسادة  عبدالّرمحی  فقال: اطَرحوا ألیب، یزیَد بن معاویة
 اهلل یقول: َک! سمعُت من رسولثَ     َحدِّ أَتیْتَُک ألُ  ،َس تَِک ألْجلِ آفقال: إینِّ مل 
َة لهقِ لَ  ،ا من طاعة  َمن َخَلَع ید   و َمن مات و لیس یف  ؛َی اهلل یوم القیامة ال ُحجَّ

. ،قه بیعةٌ عن  ... “مات ِمیَتة   اهلیَّة 
بن أسلم  و هم به طریق دیگر از زید ،و به دو طریق دیگر از نافع روایت کرده

که  بخاری صحیحعمر روایت کرده؛ و لفظ  از پدرش معنای حدیث نافع را از ابن
 چنین است: ،الکتب عندهم بعد از کتاب باری است أصّح

 ُعمَر َحَشَمه و ُولَده فقال: َجَمَع ابنُ  ،یزیَد بن معاویةَ لاّم َخَلَع أهُل المدینة 
و إّنا قد باَیْعنا  “مة.ایوم القی  ءٌ ار  لِوغاد  ُینَصُب لکل  ”إیّن سمعُت النبیَّ یقول: 
ا أعظَم ِمْن أن ُیباَیع ر  َغدو إیّن ال أْعَلُم  ؛اهلل و رسولِه  هذا الّرُجَل عل بیعةِ 
ا منکم له القتاُل. و إیّن ال أعلُم أَحد   ثم ُینَصَب  ،رسولِه و  رجل  عل بیعِة اهللِ 

 .خَلعه و ال باَیَعه یف هذا األمر إاّل کانت الفصُل بینی و َبینَه
مصام القاطععن رسالة  حکایة  ، انتهیـ  د ولد السیّ  ،للسیّد المؤّید السیّد حمّمد ،الصَّ

  حاِضة البخاری؛ و نسخة ـ اقدس رسمه ـعل اهلندی  د دلدارالفاضل النحریر السیّ 
 ،إاّل أّن ضیَق المجال عاوقنی عن المراجعة إلیها، و ال بأس بعد وثاقة الناقل ،عندی
 «ام مثل هذا الفاضل.سیّ  ال

ا عزیز   ال َیزاا هذا المرُ » :بحثی بلیغ در حدیث 310تا  308در صفحه 

هم علیهأمن ناوَ  ون عیل  ُینرَص 
1
و طریق تطبیق  .«من قریش  عش خلیفة کّلهم  اثنی إیل   

                                                      
 )محّقق(. ُینرَصون عل من عاداهم عل أمر اخلالفة :أی. 1
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 .آن را بر یزید از لسان عاّمه آورده است
  َمن ماَت و مل َیْعِرف إماَم زمانه ماَت میَتة  ”حدیث »گوید:  310و در صفحه 

 باشد. در صحاح عاّمه آمده است و از أخبار متواتره در کتب فریقین می “ اهلّیة  
ر حّجاج وارد شد تا با او برای عمر شبانه ب ابن”الحدید نقل کرده که:  أبی ابن

به جهت آنکه از پیغمبر روایت  ؛مام باشدا عبدالملک بیعت کند که مبادا یک شب بی
 .“  اهلیّة   من مات و مل َیعِرف إمام َزمانه مات میَتة  کرده است: 
جوزی  موافق نقل ابن ـ گوید می منع لعن یزیدغیث بغدادی در رسالۀ معبدال
 “.ذهب قوم  إیل أّن احلسنَی کان خارجی ا” : ـ او  در رسالۀ رّد

 ،ی مصر من الوالة و السَّالطینتحفة الّناظرین فی من وّلو عبداهلل شرقاوی در 
 هیزید بن معاوی” :الّسالم گفته که مام حسن علیهاحوال حضرت ابعد از اینکه در 

سّمی کرده و نزدیک یکی از زنان وی فرستاد که او را مسموم کرد و چهل   دسیسۀ
 گوید: حوال یزید میادر  ،“روز بیمار بود و بدرود سرای فانی نمود

لکونه امتنع من  ،و یف مّدة خالفته أرَسَل إیل احلسنی رض اهلل عنه و َقتََله”
 «انتهی.ـ “ عل الّراجح.و ال یوز لعنه ”إیل أن قال: “ له.  الَبیَعةِ 

و اإلنصاف ” گوید: شرح عقائدسعد در  چنانچه ماّل»گوید:  312و در صفحه 
واب 1رید باألفضلّیةأُ أّنه إن  ؛ و إن  ،کثرة الصَّ ه َذُوو   رید کثرةُ أُ فللتَّوق ف جهة  ما َیُعد 

 “فال جهَة له. ،العقول من الفضاِئل
رین: و قال بعض الُمَحّشنی من أعیاهنم المت بل  ،فال جَهة للتَّوق ف :أی”أخِّ

َزَم بأفَضلِیَّة عل   َم اهللُ   یب أن ُیْ ه ما یدل  عل عموم مناقبه  ؛َوْجههَ   َکرَّ إذ قد تواتر یف َحقِّ
 “ئله و اّتصافه بالکامالت و اختصاصه بالکرامات.او وفور فض

                                                      
 )محّقق( الّسالم. : أفضلّیة عثامن عل أمیالمؤمننی عّل علیهأی. 1
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فضا  فیه رائحةُ ”هذا هو المفهوم من سوق الکالم. و هلذا قیل:  لکنَّه فریة   .“لرَّ
ُة فضایل عل   ؛ إذ أکثریَّ و کامالتِه العلمیّة َتواَتر النقُل فیه معن ی بحیث ال یمکن   بال مریة 

رایِة ا و ترک  و لو کان هذا رفض   ،ألَحد  إنکاُره نَِة مل یوَجد من أهل الروایة و الدِّ ا للس 
ین و الت. ُسنّی  أصال    «جن ب عن احلَقِّ و الیقنی.فإّیاک و التَّعصَب یف الدِّ

حیث  ـ رض اهلل عنه ـو لقد أجاد مهیاُر الدیلمی » گوید: 313و در صفحه 
 قال خماطب ا للعرب:

 َحــــْت ُمْظلَِمــــة  دنیــــاُکمُ مــــا َبرِ 
 

 َء کوکـــب  یف هاشـــماأضـــ حّتـــیی  
ـــــهُ   ـــــُتم قبَل ـــــه و کن  َنَبلـــــُتُم ب

 
ــــاضــــا َیمــــوت یف رِس     متلوع ک

ـــ  ـــمَّ ق ـــلَّ ـُث ـــة   ام  یض ُمَس ـــن َریَب  م
 

 رکم بســـاملِ غـــدکـــن مـــن یفلـــم  
ـــــوَده   ـــــوا عه ـــــ یفثقفتم  هأهلِ

 
 
 

ـــزُتمُ   ـــمِ  و ُج ـــنَن المراس ـــن ُس  ع
ــن عّمــهِ   ــِهْدتم مقَتــل اب ــد َش  و ق

 
 خــــِی ُمَصــــل  بعــــده و صــــائمِ  

ـــ  ـــَتَحلَّ باغی  ـــا اس ـــاُمکمو م  ا إم
 

ــ  ــفِّ ِم ــُد یف الطَّ ــاطِمَیزی ــن ف  ن اب
ـــوم ال و  ـــا إیل الَی ـــاظه  بة  خاضـــ ب

 
 “2الَقشـــاِعمِ  1مــن َدِمِهـــم َمنــارِسَ  

َق إیل هذه األُ ”و سبط بن جوزی گوید:   حّتی قال  ،العاُر بوالیته علیها  ّمةِ و َتَطرَّ
 لیها:إیشیر بالشنار ، المعّری  ءالعال  أبو
ـــر  أرَ  ـــلَّ ُنک ـــل ُک ـــاَم تفع  ی األّی
 

ـــا یف العج  ـــام أن ـــتزیدُ اف ـــب مس  ئ
 الــیس قریشــکم َقتَلــْت ُحَســین   أ 

 
ـــتِکم یزیـــدُ و    “«کـــان عـــل ِخالَف

 39 ، صفحه3الّسالم، جلد  حضرت سّجاد علیه اتدمجّل ،ناسخ التواریخدر  
 آورده است که:

                                                      
 (محّقق. )الِمنّس: المنقار. 1
 . )محّقق(ورنُسسن من الّرجال و المالقشعم: ال. 2
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اند  اند و نوشته در بعضی از کتب این اشعار را به یزید بن معاویه منسوب داشته»
وضع باروت  واسطۀ تدبیری که رومیان کرده، و ماّدۀ احتراقّیه به در آن هنگام که به”که: 

در  هفراهم کرده و مسلمانان را چشم زخمی وارد کرده بودند، این هنگام یزید بن معاوی
 :و این دو شعر را قرائت نمود ،دیر مّران مکان داشت و از ضعف لشکر اسالم خبر یافت

ــا  ــوُعهمأُ و م ــْت ُجم ــام الَق ــایل بِ  ب
 

 و ِمـن مـومِ  ونة ِمـن ُحّمـیی دقُ ذبالغَ  
ــکــأُت إذ اتَّ    اَعــَل األنــامِط ُمرَتِفع 

 
 “«م  ُکلثـــومِ أُ بِـــَدْیِر َمـــّراَن ِعنـــدی  

مادر یزید را از بادیه برای معاویه آوردند، »گوید:  25و  24و در صفحه  
 گوید: جامع الشواهدمادرش َمْیسون دختر َبْجَدل بن انیف کلبّیه است. صاحب 

اش تنگی گرفت  سینه چون میسون را از بادیه آوردند و به یزید آبستن شد،”
 !شناسی معاویه گفت: در نعمتی عظیم هستی و قدر آن را نمی و در اندوه شد.

 میسون این ابیات را انشاد کرد:
ــــ ــــبُس َعب ــــیاءَ َلُل ــــرَّ َعین  ة  و َتَق

 
ـــفوِف   ـــبِس الش  ـــن ُل  أَحـــب  إیَلّ ِم

 و َبیــــت  خَتِفــــُق األریــــاُح فیــــهِ  
 

ـــ  ـــن َقص ـــب  إیَلّ ِم ـــِف ـأَح  ر  ُمنی
ـــعب  و   ـــاَن َص ـــُع األظع  َبکـــر  َتتب

 
 أَحـــب  إیَلّ ِمـــن َبغـــل  َزفـــوِف  

ـــج    ـــلِّ ف ـــاِح بُِک ی ـــواُت الرِّ  و أص
 

ـــن نَ   ـــب  إیَلّ ِم ـــأَح فوِف ق ـــد   ِر ال
ـــنَجُح األضـــیاَف دوین  ـــب  َی  و َکل

 
ــــوِف   ــــر  أل ــــن ِه ــــب  إیَلّ ِم  أَح

ـــوِع َدأیب  ـــبِّ و الَیب ـــُل الضَّ  و أک
 

ـــِل الرَّ   ـــن أک ـــب  إیَلّ ِم ـــِف أَح  غی
ــف    ــی َنحی ــی َعّم ــن َبن ــرق  ِم  و ِخ

 
ـــِف   ـــج  َعنی ـــن ِعل ـــب  إیَلّ ِم  1أَح

ما رضیِت یا بنَت َبجَدل حّتی او گفت: ه چون معاویه این ابیات را شنید، ب 
 2“«حلَقی بأهلِِک!اِ  !اج  لجعلتِنی عِ 

  

                                                      
 .مراد از ِعلج عنیف، گبر کافر است. 1
 .222ـ  210، ص 16جنگ . 2
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 ب: نساء

 العاص بن الّربیع بنت أبی ةماَمُأ

 آورده است که: قاموس الّرجالاز  10در جلد 
بیع بن عبدالُعّزیی  ماَمة بنت أیبأُ » ّمها زینب بنت أُ و  ،َمناف بن عبد العاص بن الرَّ

الّسالم بعد فاطمة  النبّی صّل اهلل علیه و آله و سّلم؛ و کانت حتت عّل علیه
 الّسالم.  علیها

م  اهلَیثم أُ الت مامة، قمنه أُ  1الّسالم و آَمْت  تل عل  علیهلاّم قُ ”: االستیعابو یف 
 النََّخعّیة:

ــــی ــــی و أَذلَّ ُرکن  أشــــاَب َذوائب
 

 ِت الَقرینـــاماَمـــُة حـــنی فارَقـــأُ  
هدَیْت أُ صّل اهلل علیه و آله کان حُیب ها و أعلق ِقالَدة  من َجْزع   ن النبّی أو روی  

 .إَلیه یف عنقها
 ماَمة:الّسالم قال ألُ  و ُروی أّن علی ا علیه

بعد مویت؛ فإن کان لک یف  (ویةایعنی مع)إّن ال آَمُن أن خیطبک هذا الّطاغیة 

 .افقد رضیُت لِک الُمِغرَیة بن نوفل عشری     ، اا حا ةالرّ 
هُتا إیل مرواَن یأمره أن خَیطبها علیه و یبذل هلا   ویةُ اکتب مع ،فلاّم انقضت ِعدَّ

                                                      
جُل من زوجته أ. 1 ا و أْیام  الرَّ و المرأة من زوجها: َفَقدها أو َفَقدته؛ فهو و هی آَم َی یم أْیَمة  و ُأُیوم 

و به زبان پارسی: بیوه مرد و بیوه زن. )عاّلمه طهرانی،  أیِّم؛ ج: أیائم و أیامیی و أیِّمون و أیِّامت؛
 قّدس سّره(
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فإن کان لک بنا  ؛أّن هذا قد أرَسَل  :یةغإیل المُ  ترسلأُ فلاّم خطبها  َة ألف دینار.ائم
 .حاجة  فأقبل

َجها منه. ،الّسالم فخطبها الُمغیة من احلسن علیه  1“َفَزوَّ
 آورده است: 134، صفحه 2ابن أثیر، جلد کامل در 

مناف که زوج  شمس بن عبد بن عبدالعّزی بن عبد مادر أبوالعاص بن ربیع»
آله و سّلم بوده است، نامش: هالة بنت  اهلل صّلی اهلل علیه و زینب بنت رسول

خواهر خدیجه بوده است. هاله قبل از نزول وحی از رسول خدا خواست  ،خویلد
 2«و رسول خدا زینب را به وی تزویج نمودند. ،تا زینب با پسر او ازدواج کند

 ّیائبنت حاتم الطَسّفانة 

ها و إسارتا بید و کامهلا و رشفها و مجاهلا و بالغت طّی،بنت حاتم ال ةقضیّ 

ها  المسلمنی ثّم َفکُّ

 :283صفحة [ 2، جمّلد مستدرک الوسائل]
عن  ،الّطبقاتو غیه یف کتاب  رشح الّصحیفةخان المدیّن صاحب  السّید عل»

 ّنه قال:أ ،الّسالم أمیالمؤمننی علیه
غی لنا أن نبَ ا، لکان یَ قاب  ا و ال عِ واب  ا و ال ثَ نار   و ال نخش   ر و  نّة  نّا ال نَ کُ  لو

 .جاحالنَّ بیلِ عیل َس  اُّ فإّّنا ممّا تدُ  ؛الخالق مکارمَ  َب طلُ نَ 

اهلل صّل اهلل  عَته من رسولمِ َس  ،مّی یا أمیالمؤمننیأُ فداک أیب و ”فقال رجل: 
 قال: “؟علیه و آله

                                                      
 .189، ص 12، ج قاموس الّرجال. 1
 .13ص  ،17جنگ . 2
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ُء اُء َلْمیاَلْعسُء اُء َحوّ ا، فإذا فیها  اریٌة مَحّ لاّم أتانا َسبایا َطیٍّ  ؟!و ما هو خری منه ،َنَعم

ین، َمْلس ةُ رننی، مسنونَ العِ  اجلبنی، لطیفةُ  ُت لْ ُء، َص اَعْیط َ دَ الکعبنی، َخ  ءُ ااخلَدَّ  ةُ جلَّ

؛ننیتالمَ  ةُ صقولَ الَکْشَحنی، مَ  کورةُ ین، مَم رْصَ اخلَ  یصةُ ین، َخ ذَ خِ فَ ال ءُ االّساقنی، لفّ 
1
 

 ئی!ها یف َفیْ ه و آله جیعلُ اهلل صیّل اهلل علی طلبنَّ إیل رسواتنی و قلت: َل بَ فأعجَ 

 ةِ ذوبَ صاحتها و عُ ن فَ نی من مجاهلا، لاِم رأیُت مِ نسیُت ما راعَ  مْت کلَّ اّم تَ فلَ 

 فقالت: !کالمها

دُ ” یّل عنّی و ال تُ  !یا حُممَّ رّسة  فإّن ابنةُ  ؛َء العر ات یب أحیشمِ إْن رأیَت أن ُُتَ

مارمی الذ  العان و حَی  کُّ فُ کان أیب یَ  ،قومی
2
یف و یُ و یُ   اجلائع و  عُ شبِ قری الضَّ

 .“َطیٍّ  حاتمِ  أنا ابنةُ  ؛ج عن المکرو فر  کیس المعدوم و یُ یُ 

 .“فإّن أباها کان حیّب مکارم الخالق ،خّلوا عنها”فقاا صیّل اهلل علیه و آله: 

 “حیّب مکارم الخالق؟ اهللُ  !اهلل یارسوا”فقام أبوَبْردة فقاا: 

“« بحسن اخللق.ال یدخل اجلنّة أحٌد إاّل  ،یا أباَبْرَدة”فقاا: 
 4و3

 ]فاطمة بنت الحسین[

مادری عبداهلل  برادِراست، محّمد دیباج که همان محّمد بن عبداهلل عثمانی 
                                                      

محرة الشفه حّتی ترضب  أن تشتدّ  :اللعسفة؛ مرُة الشُس  :احلُّوةُ ؛ َحاّمء: خرضاُء ترضُب إیل السواد. 1
إیل السواد؛ َلْمیاء: صاحبة الشفاة اللطیفة القلیلة الّدم؛ َعْیطاء: طویلة الُعنق باعتدال؛ َصْلُت اجلبنی: 
َة: عظیمة؛ لّفاء:  واسُعه و واضحه؛ الِعرننی: األنف؛ مسنوَنة: عریضة و حسنة؛ َمْلساء: لطیفة؛ َخَدجلَّ

ین: ضامرهتام و صغیهتام؛ مَمکورة: ممتل ة الضخمة الَکْشَحنی: ؛ المتدانیة من السمن؛ َخمیصُة اخلرَْصَ
و هذه أی: المهّضم البطن و اللطیف اجلسم،  «ضامرة الکشحنی»و یف بعض النسخ )اجلانَِبی البطن 

 )محّقق((. ناسب معنی احلدیثتُ 
 )محّقق( .ق  لِلحامیةالمستحِ  :أی. 2
 .193، ص 11، ج وسائلمستدرک ال. 3
 .162ص  ،24جنگ . 4
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بنت الحسین پس از حسن  ۀَمحض و ابراهیم َغْمر و حسن مثّلث بود؛ چون فاطم
و از او  ،شوهر کردـ که نوۀ عثمان است ـ به عبداهلل بن َعمرو بن عثمان  ،مثّنی

ری تزویج ْمبراهیم قتیل باَخاو محّمد دختر خود را که رقّیه بود به  ،یدیمحّمد را زا
 .نوۀ عثمان را گرفته است ،پس نوۀ عثمان با فاطمه ازدواج کرده و نیز ابراهیم .کرد

الّسالم را  مر ُسکینه بنت الحسین علیهو چون زید بن عمرو بن عثمان در آخراأل
دو دختر  ،بنابراین دو نفر از نوادگان عثمان که دو برادر بودند ،کرده است تزویج

 1اند. تزویج کرده ،الّسالم را که فاطمه و سکینه باشند امام حسین علیه
 الّشاطی گوید:  ، دکترة بنتالنبّی موسوعة آلاز  824در صفحه 

 بیت زوجها و أّما فاطمة بنت احلسنی )ُأخت ُسکینة( فاستقّرت هبا احلیاة یف»
 احلسن المثنّی، ابن عّمها احلسن رض اهلل عنهام. فلاّم حرَضت زوَجها الوفاُة قال هلا:

إّنِک یا فاطمُة امرأة مرغوب فیِک! فکأیّن بعبداهلل بن عمرو بن عثامن إذا خرج ”
َته خیطبِک! فانکحی من ش ِت سواه!  ا ُحلَّ بجنازیت قد جاء علی فرس مرّجال  مّجَته، البس 

ا غَیِک. فإیّن ال  “أَدع الّدنیا ورائی مه 
عمرو بعد متنّع منها و إبا؛ فولدت له  و صدق حدُسه؛ تزّوجها عبداهلل بن

ا )الّدیباج( و القاسم و رقّیة، بنی عبداهلل بن عمرو. و کانت ولدت للحسن ابنَه  حمّمد 
ا ُبغیض عبَداهلل بن عمرو ما”عبداهلل اّلذی کان یقول:  أحببت حبَّ  ، و ماأبغضُت أحد 

 2(«51ص  ،نسب قریش“ )ابنَه حمّمد الّدیباج.

 ةنصارّیمرو األبن َع کعب بنُت ةُعمار ُاّم ،یبةَنس

 ضمن بیان داستان غزوۀ ُحنین گوید: 902صفحه  ،3جلد  ،مغازیواقدی در 
                                                      

 .155ص  ،15جنگ . 1
 .247، ص 15جنگ  .2
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 لاّم کان”ُعامرة:  مّ أُ زّیة قال: قالت عن ُعامرة بن غَ  ،بن بالل قال: حّدثنی سلیامنُ »
، و  ،یوم ذ و الناس منهزمون یف کّل وجه ُسَلیم  م  اُ و أنا و أربع نسوة ، یف یدی سیف  صارم 

َسلیط، و  م  اُ طلحة ـ و  یبأمعها خنجر  قد َحَزمته یف وسطها ـ و هی یوم ذ حامل  بعبداهلل بن 
 !“لکم و للفرار؟أّیُة عادة  هذه؟ و ما ”نصار: ت تسل ه و تصیح باأللَ قالوا: فجعَ  “م  احلارث.اُ 

، یوِضع َجَمَله إ رُ و أنظُ ”قالت:   یفیل رجل  من َهواِزن عل َجَمل أورق معه لِواء 
ف  و کان َجَمال   ـاجلمل  1عرقوَب  ُب له فأِِض  ُض فأعرَتِ  ؛أثر المسلمنی فوقع  ـ 2ا ُمرْشِ
اجلمل  ُت ا له و ترکسیف   ه حّتی أثبت ه و أخذُت بُ د  علیه، فلم أزل أِِض عل َعُجزه و أُش 

ق 3خُیَرِخر، ت  صلِ آله( و سّلم قائم  مُ  اهلل صّل اهلل علیه )و و رسول ،ا لبطنظهر   4یتصفَّ
 “البقرة! سورةِ  صحاَ  أیا ه، ینادی: السیَف بیده، قد َطَرح ِغمدَ 

عبیداهلل! یا  عبدالرمحن! یا بنی ا بنیی”قال: و َکّر المسلمون، فجعلوا یقولون: 
ه خیل اهلل، و خیلَ  آله( و سّلم قد سّمیی  اهلل صّل اهلل علیه )و و کان رسول “خیل اهلل!

ت  عبدالرمحن، و جعل ِشعار األوس بنی جعل ِشعار المهاجرین بنی عبیداهلل؛ فکرَّ
، األنصار، و وقفت َهواِزنُ   ثّم کانت إّیاها. 5َحلَب ناقة  فتوح 

، فواهلل ما رأیت هزیمة  کانت مثلها، ذهَ  حبیب  فرجع ابنای إیلَّ ـبوا یف کّل وجه 
ُعنَُق واحد   لیهم من الغیظ، فأِضُب إ فأقومُ  6فنی،ساری مکتّ أُ ـ ب ابنا زید ،و عبداهلل

                                                      
جل. 1  .العرقوب: العرق الغلیظ فوق العقب یف الرِّ
 .اجلََمل الُمرِشف: أی العال. 2
 .صوت بّسعة کاخلَرَخرةخُیَرِخر: یَ  ؛صبقاخلَرَخرة: رسعة اخلریر یف ال. 3
 .تصّفق: انقلب. 4
 وق: واسعة اإلحلیل.الفتوح من النُ . 5
 )محّقق(.« کّتفه: شّد یَدیه من خلفه بالکِتاف: »لسان العرب. 6
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و  ،اسی  أار ثالثنی مازن بن النجّ  فرأیت یف بنی ؛ساریمنهم، و جعل الناس یأتون باألُ 
ْسَهَم هلم النبّی و تراجعوا، فأ هزیمتهم مّکة، ثّم کّروا بعدُ  قصی أکان المسلمون قد بلغ 

ا[ آله( و سّلم صّل اهلل علیه )و  .]مجیع 
یأُ ُسَلیم  مَّ أُ   نس بن مالک یقول: إنّ أفکان  یا ”]جعلت تقول:  ،ِملحان ابنةَ  ،مِّ

رأیت هؤالء اّلذین أسلموک و فّروا عنک و َخَذلوک! ال َتعُف عنهم إذا  أاهلل[  رسول
 “ؤالء المرشکنی!ل هقتُ هم کام تَ لْ اقتُ أمکنک اهلل منهم، فَ 

 .“ُسَلیم، قد کفی اهلل! عافیُة اهلل أوسع یا ُامَّ ”فقال: 
رأسه منها فأدخلت  أن یغلبها، فأدنْت  طلحة قد خشیْت  و معها یوم ذ َجَمل أیب

د  هلا، و معها خنجر  یف یدها، فقال  یدها یف خزامته مع اخلطام، و هی شاّدة  وَسَطها بَُِبْ
خنجر  أخذُته معی، إن دنا منّی أحد  ”قالت:  “ُسَلیم؟ مَّ أُ ما هذا معک یا ”طلحة:  هلا أبو

 “ُسَلیم؟ م  أُ اهلل، ما تقول  ما تسمع یا رسول”طلحة:  قال أبو 1“به. من المرشکنی، َبَعجُتهُ 
و کان  ـاحلارث زوجها  خذت بخطام َجَمل أیبأنصارّیة احلارث األ م  أُ و کانت 

آله( و  اهلل صّل اهلل علیه )و رسوَل  ترتکُ  !یا حارِ ”فقالت:  ـ َجَمله ُیسّمی الِمْجسار
، و النّاس ُیوّلون هفِ اّل أُ ن یلحق بأبخطام اجلمل، و اجلمل ُیرید  فأخذْت  “؟!سلَّم

 تفارقه. منهزمنی و هی ال
 احلارث: فقالت ُأم  “ فمّر یب ُعَمر بن اخلّطاب، رض اهلل عنه.” احلارث: مّ أُ فقالت 

 “أمر اهلل.”فقال ُعَمر:  “ما هذا؟ یا ُعَمر!”
اهلل إن رأیت  اهلل! من جاوز بعیی فأقتله؛ و یا رسول”احلارث تقول:  م  أُ و جعلت 

 ُسَلیم و أهَل مّکة الذین اهنزموا بالناس. تعنی بنی !“کالیوم ما صنع هؤالء القوم بنا
                                                      

ه به.. 1 ّکنی: َشقَّ  َبَعَج َبطنه بالسِّ
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ثنی ابن ة أیب حدَّ أّن سعد  :صعصعة : حّدثنی حمّمد بن عبداهلل بن أیب]قال[ َسَْبَ
یا ”َسید بن ُحَضی: أُ و  !“لخزرج! یا َللخزرجیا لَ ”باخلزرج:  بادة یصیح یوم ذ  بن عُ 

 یل َیعسوهبا.إواهلل من کّل ناحیة  کأهّنم النّحل تأِوی  1فثابوا ا.ثالث   “َللوس!
یة، المسلمون علیهم فقتلوهم حّتی أرسع المسلمون یف قتل الذرّ  2َق نِ حَ قال: ف
ما باا أقوام ذهب سم ”فقال:  ،اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم رسوَل فبلغ ذلک 

یا ”َسید بن ُحَضی: أُ ا. قال ثالث   “یة!ل الذرّ قتَ ! أال ال تُ یةَ حّتی بلغ الذرّ  القتُل 
 “والد المرشکنی؟أّنام هم إلیس  اهلل! أ رسول

المشکنی؟  خیارکم أوالدَ لیس  و أ”: صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم اهلل قال رسول

اّنا. ؛حتّی ُیعر  عنها لساُّنا ،کلُّ َنَسَمة توَلد عیل الفطرة داّنا أو ُینرص   «“فأبواها ُیو 
اّلتی شهدت  (بفتح النون و کّس السنی)ُعامرة هذه هی َنِسیبة  مَّ اُ ّن إ :قولأ

 :555صفحة  ،5ّلد جم ،سد الغابةأُ ری یف زَ ثی اجلَ األ قال ابن ؛اهلل المشاهد مع رسول
خَبنا أشهدت العقبة.  ،نصاریةُعامرة األ م  اُ  ،کعب بن عمرو َنِسیبة بنُت »

و کان من ”د العقبة، قال: شهِ یف َمن  إسحاق بوجعفر بإسناده عن یونس عن ابنأ
المرأتنی قد  أنّ مون منهم تسعة نقباء فیزعُ  ، و امرأتاناخلزرج اثنان و ست ون رجال   بنی
ّنام کان یأخذ إ ،ساءنآله( و سّلم ال یصافح ال اهلل صّل اهلل علیه )و کان رسول ،بایعتا
 اذهبن فقد بایعتکّن. :قررن قالأذا إف ،علیهنّ 

ابنتا کعب بن عمرو بن  ،ختهاأُ مازن بن النّجار: نسیبة و  و المرأتان من بنی
و  ؛و ابناهاکان معها زوجها  ،بن غنم بن مازن بن النّجار عوف بن مبذول بن عمرو

و ابناها عبداهلل و حبیب ابنا زید بن عاصم؛ و ابنها  ،زوجها زید بن عاصم بن کعب
                                                      

 )محّقق(« ثاَب: أی عاَد و رجع.»: لسان العرب. 1
 )محّقق( «احلَنَُق: رّشُة االغتیا .»: لسان العرب. 2
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 “تقّدمت قّصته معه. ،حبیب هو اّلذی أخذه ُمَسیلمة
و قد تقّدمت؛ روت  ،منیع مّ اُ  دّی بن عَ  ّن المرأة الثانیة أسامء بنت عمروإو قیل: 

...“عنده َل کِ ذا أُ إ” :له( و سّلم یف الصائمآ ُعامرة عن النبّی صّل اهلل علیه )و م  أُ 
1 

 انتهی. ـ «نرص. بوأمی قاله األ (بفتح النون و کّس السنی)أخرجها الثالثة؛ نسیبة هذه 
و هی  ،نصارّیةعطّیة األ مّ اُ  ،ُنَسیبة بنت احلارث»: 554و قال یف صفحة 

و هی اّلتی  ؛تعایل اهلل  إن شاء مستقص   “نیی الکُ ”د ذکرها یف رِ مشهورة بکنیتها و یَ 
 .«آله( و سّلم صّل اهلل علیه )و لت بنت النبّی غّس 

 (ّوله و فتح ثانیهأبضّم )ّما ُنَسیبة أو ”ماکوال فقال:  و وافقه ابن: »ن قالأیل إ
عنها حمّمد بن سیین و حفصة  رویی  ،هلا صحبة و روایة ،نصاریةعطّیة األ مّ ة أُ فهی ُنَسیب

کعب  َنسیبة بنُت  ،ُعامرة م  أُ فهی  (ّوله و کّس ثانیهأبفتح )ّما َنِسیبة أو ”قال:  .“ختهأُ 
هلا  ،آله( و سّلم اهلل صّل اهلل علیه )و د المشاهد مع رسولنصاریة کانت تشهَ األ

بن کعب  بن عبداهلل َصْعَصعة و احلارث بن أیب بن عبداهلل عنها عبدالرمحن روایة رویی 
 2«ُنَسیبة هذه بضّم النون و فتح السنی. .“ا الثالثةخرجهأ ؛علمأو اهلل  ،و غیمها

 بنت عبداهلل بن الحارث ةَقَرَو

 شدو شهید بود جامع قرآن وی 

 گوید: 91 ۀصفح ،1، جلد اتقانسیوطی در 
بن عبداهلل  نی، حّدثنا الولیدکَ بن دُ  نا الفضُل أَ : أنبالطبقاتسعد یف  أخرج ابن»

اهلل  و کان رسول ـقة بنت عبداهلل بن احلارث رَ وَ  مّ أُ تنی جّدیت عن بن مجیع، قال: حّدثَ 
                                                      

 .365، ص 6، ج مسند احمد. 1
 .165ـ  162، ص 7جنگ . 2
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 ـ و کانت قد مجعت القرآن ،یها الشهیدةسمّ آله( و سّلم یزورها و یُ  صّل اهلل علیه )و
 َج تأذن یل فأخرُ  أ”ا، قالت له: آله( و سّلم حنی غزا بدر   اهلل صّل اهلل علیه )و ّن رسولأ

ّن اهلل إ”قال: “ ! لعّل اهلل هُیدی یل شهادة!؟مرضاکم َض مرِّ أُ جرحاکم و  داویی أُ معک 

 .“ُمهدی لک شهادة  
و کان هلا  ،دارها أهَل  ؤمّ آله( و سّلم قد أمرها أن تَ  و کان صّل اهلل علیه )و

ها ؛ فهمَّ فقال عمر:  فقتالها یف إمارة عمر؛ ،هتامرَ غالم هلا و جاریة کانت قد دبَّ  1مؤّذن 
قوا بنا نزور نطلِ اِ آله( و سّلم، کان یقول:  )واهلل صّل اهلل علیه  صدق رسوُل ”

 2«“الشهیدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .فغّمهال:  . خ1
 .11ص  ،17جنگ . 2



 

 
 
 
 
 
 

 کنی و ألقابفصل دّوم: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ی و ألقاب  فصل دّوم: کن

 





 
 
 
 
 
 
 

 اثیر ابن

 [ثیرا تحقیقی راجع به ابن]

یباینّ  ابن ،ابوالّسعادات جمدالّدینست: یکی ا ثیر دوتاا ابن ی در متوّف ،األثی الشَّ
 ،عّزالّدین أبواحلسنو دیگری  ؛را در لغت نوشته است نهایهکه کتاب  606 ۀسن
 ،1جلد  ،الغدیر) .را نوشته است ةسُد الغابُأکه  630متوّفی در سنۀ  ،األثی الّشیباینّ  ابن

 1(277صفحه 

 ّیالرُّوم ابن

 ّی.[الرُّوم العّباس بن یعل]رجوع شود به 

 یالقاض عةیالُقَر ابن

 .[فةیُحَذ یأب یٰمول سالم،]رجوع شود به 

 یجّن ابن

 ی.[ِجّن بن عثمان]رجوع شود به 
                                                      

 .146ص ، 16جنگ . 1
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 یحّران شعبة ابن

 ی.[الحّران ُشعبة بن نیالحس بن ّیعل بن الحسن]رجوع شود به 

 َشهرآشوب ابن

 ی.[عل بن محّمد]رجوع شود به 

 َطباطبا ابن

 .[محّمد بن أحمد بن محّمد]رجوع شود به 

 یهمسکو ابن

 .[محّمد بن أحمد]رجوع شود به 

 ّیُقَرش هرمة ابن

 ّی.[المدن ّیالحجاز َهِرمة بن َسِلمة بن ّیعل بن میإبراه]رجوع شود به 

 ّیالّرفاع أبوإسحاق

 .[بّیالّط بن َسعد بن میإبراه]رجوع شود به 

 یَهْمدان یعیَسب أبوإسحاق

 ی.[َهْمدان عبداهلل، بن عمرو]رجوع شود به 

 ّیمدن أسلم ٰیمول إسحاق، أبو

 یی.[حی یأب بن محّمد بن میإبراه]رجوع شود به 
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 یلؤَ أبوالسود الدُّ 

أال أبلغ »الّسالم:  ه قتل أمریالمؤمننی علیهیل حنی بلغَ ؤَ أبوالسود الدُّ شعار ا

 «بن حر    ةمعاوی

 :41[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
األسود  أّن أبا”: التّهذیبعن األزهرّی یف  العرب لسان مکّرم یف بناو حکی »
ذکر ذلک یف  .“افسّمی نحو   ،نحوا نحوهاِ یل وضع وجوه العربّیة و قال للنّاس: ؤَ الدّ 

 و المحکمیف  ةسید عن ابن تاج العروسو حکی نحوه حمّمد بن مرتیض یف  .ماّدة نحو
 «.المحیط یف الّلغة
حّتی اختلفت  ٰبکی ،طالب و لاّم بلغه قتل أمیالمؤمننی عّل بن أیب»: 45صفحة 
 أضالعه و أنشأ:
ـــ ـــرب غْ أال أبلِ ـــن ح ـــة ب  معاوی

 
 تینافـــال قـــّرت عیـــون الّشــــام 

ـــیام فجَ  أ  ـــهر الّص ـــیف الّش  اعتمون
 ا

ــــر    ــــاس ُط ــــابخــــی النّ  ا أمجعین
ــاقتَ   ــب المطای ــن رک ــی م ــتم خ  ل

 
 فیناســها و مــن رکــب الّســو فارِ  

 س النّعــال و مــن حــذاهاو مــن لــبِ  
 

ـــاین و المِ   ـــرأ المث ـــن ق ـــو م  ا ین
ـــه   ـــتقبلُت وج ـــنیأإذا اس  یب حس

 
 اظرینــــارأیــــُت البــــدر راع النّ  

 قــریش حیــث کانــتلقــد علمــت  
 

 ا و دینـــاّنـــک خیهـــا حســـب  أب 
و  المهّمة الفصولالّصباغ الاملکی یف  و ابن الکاملاألثی یف  بناو قد حکاها  

 الّسالم. ء عّل أمیالمؤمننی علیهااألسود یف رث ا عن أیبغیمها أیض  
این  او  ن دختر  ألسود؛ و سرود أبوا مزعفر برای  معاویه حلوای  ا: اارسال   «حربهد المزعفر یابن بالّش  أ»بیات ر

األسود  بعث معاویة ألیب”: جمالس المؤمننیو قال القاّض نوراهلل المرعیّش یف 
األسود فقالت ألبیها: من أین هذه اهلدّیة؟  فنظرت إلیها بنت أیب ،هدایا فیها حلوّی 
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 فقالت البنت عل البدهیة: .بعث هبا معاویة خیدعنا عن دیننا :فقال
ــ أ ــاهد بالّش ــن  المزعفــر ی  حــربب
 

 حســـابا و دینـــاأنبیـــع علیـــک  
ـــاذ  ـــذا مع ـــون ه ـــف یک  اهلل کی

 
 “المؤمنینـــــا و موالنـــــا أمـــــی 

و من  ،و له دیوان شعر”األسود:  خلکان یف الوفیات بعد ترمجته ألیب قال ابن 
 شعره:
ـــبَ  ـــّدمأُ غت ص ـــة بال ـــاکفّ أء امّی  ن

 
ـــ  ـــاأُ  ْت وَ و َط ـــا دنیان ـــة دونن  “مّی

 عن عّل بن حمّمد قال: األربعنیسند الّشیخ منتجب الّدین یف کتاب أو  
 فقالت:یا أبه أطعمنی! ،بنی یدی أبیها خبیص یلّ ؤاألسود الدّ  یبأرأت ابنة ”

 ،ثّم قال هلا: علیک بالتّمر ،وزةفوضع فیه مثل اللّ  ،فقال: افتحی فاک! ففتحت
 !فقالت: هذا أنفع و أنجح .فإّنه أنفع و أشبع
 .طالب عنا عن عّل بن أیبثه إلینا معاویة خیدَ هذا طعام بعَ فقال: 

ا لمرسله و تب   !خیدعنا عن السیّد المطّهر بالّشهد المزعفر !فقالت: قبّحه اهلل
 .(“تقول البیتنی المتقدم ذکرمها)و أنشأت  ،ئت ما أکلته منهاثّم عاجلت نفسها و ق !آکله

 «الّشیخ منتجب الّدین ابن بابویه. ّنام ذکرنا هذا الّطریق ألّنه من روایةإو 

 که اسمش ظالم بن عمرو بوده است یلؤَ دشرح و ترجمه و نسب أبواألسود 

للّشیخ  اختیار رجال الکیشّ و قال السّید الّداماد یف حاشیته عل »: 46صفحة 
بضّم الّدال و کّس اهلمزة و )ل ؤنسبة إیل د (بضم الّدال و فتح اهلمزة)یل ؤَ د”الّطوّس: 

ل یف األشهر عند األسود الّدوئَ  یف النّسبة من تغییات النسب، و اسم أیب (حهافت
 “.ةل بن بکر بن عبد مناف بن کنانئِ یّل المنسوب إیل الد  ؤَ ظامل بن عمرو الدّ  :األکثر

 :المغربقال یف 
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بضم الّدال و کّس الواو )ل ؤِ الدّ ”قال أبوحاتم: سمعت األخفش یقول: 
یف  ْل عِ سمع بفُ أو مل ”قال:  .“دویبة صغیة شبیهة بابن عرس (:المهموزة
و إّنام فتحت  .یلؤَ األسود الدّ  و به سمّیت قبیلة أیب ،هء و الّصفات غیَ األسام

.مِ رّی یف نَ مَ کالنَّ ، للکّسة مع ما یأیت النّسباهلمزة استثقاال    “«ر 
 :الّصحاحو یف »: 47صفحة 

 ]قال األخفش[:.“ ل غی هذاعِ ء عل فُ ا جسام  إو ال نعلم ”]قال أمحد بن حییی[: 
هّنم فتحوا اهلمزة أ اّل إ ،یلّ ؤَ سم نسب أبواألسود الدّ و إیل المسّمی هبذا اال”

کام قالوا یف  ؛النّسب یِ  لتوایل الکّستنی مع یائَ عل مذهبهم یف النّسبة استثقاال  
ألّن  ،قلبوا اهلمزة واوا   ،و ربام قالوا: أبواألسود الّدویلّ  .“رّی مَ ر: نَ مِ النّسبة إیل نَ 

ا حمضة؛ قالوا یف ن یقلبها واو  أاهلمزة إذا فتحت و کانت قبلها ضّمة فتخفیفها 
 «ن: مون.ؤَ و یف مُ  ،ن: جونؤَ ُج 
و قدم عل معاویة  ،طالب و شهد معه صّفنی بن أیب و صحب علَّ »: 48صفحة 

 «ط المصحف.ء البرصة و هو أّول من نقَّ ا قضیِل ئزته و وافأکرمه و أعظم ج

األسود معّلم حسنین  أبو»بکر گفته است:  رکن الّدین علّی بن أبی

 و سّید حسن صدر بدین کالم اشکال دارد «الّسالم بوده است علیهما

 :48[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
کنی یف تقویة کالم رّ البکر احلدیثی یف کتاب  و قال رکن الّدین عل بن أیب»
 ،یلّ ؤّن أّول من وضع النّحو أبواألسود الدّ إ”ا یف النّحو: و هو کتاب کبی جد   ،النحویّ 

 “«الّسالم. احلسن و احلسنی علیهام دستاأُ 
ا للحسن و ستاذ  أُ إّن أبااألسود الّدوئّل کان ”و أقول یف قوله: »: 49صفحة 
الّسالم کانا إمامنی قاما أو قعدا، و مها یعلامن  ألهّنام علیهام ؛نظر   “الّسالم احلسنی علیهام

 «امن.و ال یعلَّ 
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ء یف البخمترص نزهة األو قال الکفعمی من اإلمامّیة یف کتاب »: 49صفحة 
من وضع علم العربّیة، و  یل أّوُل ؤإّن أبااألسود الدّ ”البن األنباری:  ءادبطبقات األُ 

 “الّسالم. أخذه أبواألسود من عّل علیه

 لیؤاألسود ُد الّسالم علم نحو را به أبی ت تعلیم امیرالمؤمنین علیهکیفّی

هذه  الّسالم و یف یده رقعة؛ فقلت: ما قال أبواألسود: دخلت عل عّل علیه
ه قد فسد بمخالطة هذه إّن تأّملت کالم النّاس فو دتُ ”قعة یا أمیالمؤمننی؟ فقال: الرّ 

ثّم  .“ا یر عون إلیه و یعتمدون علیهأردت أن أضع هلم شیئ  ف ،)یعنی العجم(ء ااحلمر
:  قعةَ لقی الرّ أ سم ما سم و فعل و حرف؛ فاإلإء: االکالم کّله ثالثة أشی”و فیها مکتوب 

إّن  ،و اعلم یا أباالسود .ء لمعنیابه؛ و احلرف ما   َئ نبِ الفعل ما أُ  أنبأ عن المسّمی؛ و

و إّنام یتفاضل النّاس فیام  ،ال ظاهر و ال مضمر سمٌ إء ثالثة: ظاهٌر و مضمٌر و سامال

 .لم المبهمسم العَ راد بذلک اإلأو  “.مضمر لیس بظاهر و ال
ها عل فلاّم عرضتُ  ،و أخواهتا ماخال لکنّ  “أنّ ”وقع إیل  قال أبواألسود: فکان ما

 ؛.“منهاهی ”فقال:  !“ها منهاما حسبتُ ” :فقلت “أین لکّن؟”الّسالم قال یل:  علیه عل  
 !“«نحوه اونحَ اِ أحسن هذا!  ما”ثّم قال:  ،حلقتها هباأف

 :51صفحة 
 ،و قال الّشیخ أبواحلسن سالمة بن عیاض بن أمحد الشامّی النحوّی المعروف»
 ،ال علیه أبواألسود یوم  الّسالم دَخ  ا علیه: إّن علی  المصباح یف النحوئل کتاب ایف أو
 قال:

إّن ”قال:  “ا یا أمیالمؤمننی؟یل أراک مفّکر   ما”فقلت له:  ،افرأیته مفّکر  

ا أمجع فیه کالم ا و قد مهمت أن أصنع کتاب  عت من بعض النّاس حلن سمِ 

فألقی إیّل  .“ا من اهلالکذلک أحییت أقوام   إن فعلَت ”فقلت:  “.العر 
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ی؛ سم ما دّا عیل المسمّ الکالم کّله اسم و فعل و حرف؛ فاإل”صحیفة فیها: 

 سم وإدّا عیل حرکة المسّمی؛ و احلرف ما أنبأ عن معنی و لیس بالفعل ما  و

 و جعل یزید عل ذلک زیادات. “.فعل ال
 .“تیته به فزاد فیه و نقصأو  ،نفأذِ  ؛و استأذنته أن أصنع یف النّحو ما صنع”قال: 
فلهذا سّمی النّحو  “!نح نحو هذااِ ”لقی إلیه صحیفة و قال له: أّنه أو یف روایة: 

 «ا.نحو  
تم و ُخ  (،یعنون سیبویه)تح النّحو بفارس فُ ”فلذلک ما قیل: »: 51صفحة 

طلق هلام هذا القول یف أُ فإذا  .“مل یکن بینهام مثلهام و”ثّم قالوا:  (.یعنون أباعلّ )بفارس 
 «نتهی.ا . ـفحّق لذی عقل سمع بذکرمها أن یستنجد له هذه اآلیة ،ول ک األئّمةأحّق 

ورزید تا وقتی که دید قاری  م نحو به مردم بخل میأبواألسود از تعلیم عل

 وقت قرآن را إعراب گذارد آن ،خواند قرآن غلط می

األسود  الّسالم ألیب طالب علیه م عّل بن أیبلاّم رَس »ا: :و قال أیض  [52صفحة ]
بواألسود أکان  ـ حنی فسدت ألسنتهم بمعارشة األعاجم ـا یعلمها النّاس حروف  
 به عل أهل زمانه؛ و مل یزل یدافع عن إظهاره حتّی سمع ذلک بخال   حیّب أن یظهر ال
حیّل یل  ال”فقال:  (؛مبکّس الاّل ) 1“ولهِ ُس رَ  وَ  نیَ کِ رِش المُ  نَ مِ  یء  رِ بَ  اهللَ  نَّ إ”ا یقرأ: قارئ  

ی مِ فَ  إذا رأیتنی قد ضممُت ”ا و قال: ا جمید  فاستدعی کاتب   .“بعد ذلک أن أترک النّاس
می فانقطه نقطة عل نقطة بنی یدی احلرف؛ و إذا رأیتنی قد فتحت فَ بحرف فانقط 

 ة  ذلک غنّ  قط حتت احلرف؛ فإذا أتبعُت أعاله؛ و إذا رأیتنی قد کّست فاجعل النّ 
 «ا.ط  قَ نُ  فکان الّشکل حین ذ   ،لففعَ  .“فاجعل النّقطة نقطتنی

                                                      
 .3( آیه 9اقتباس از سوره توبه ) .1
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ا إیل صغیة، ألّن اهلمزة أقرب احلروف خمرج   و عالمة اهلمزة عنی  »: 52صفحة 
صورة اهلمزة یف نفسها کصورة العنی؛ فإن کانت اهلمزة  العنی من سائرها، فجعلَت 

ا صغیة ها عین  ن کانت مفتوحة کتبتَ إا صغیة فوقها واو لطیفة؛ و ها عین  مضمومة کتبتَ 
ن کانت ساکنة إصغیة؛ و لف أا حتتها ها عین  ن کانت مکسورة کتبتَ إلف لطیفة؛ و أفوقها 
 «فاعرف ذلک. .ّما رأس المیم الّلذان تقّدم ذکرمهاإء و اّما اخلإا صغیة و فوقها ها عین  کتبتَ 

بعد واحد  إیل أن انتهی  أّوا من وضع النّحو أبوالسود، و أخذ عنه واحدٌ 

 هیْ وَ إیل أن انتهی إیل سیبَ  ...إیل اخللیل

 :53ة [ صفحتأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
ّن أّول من وضع النّحو بالبرصة أبواألسود؛ و أخذ عنه واحد  بعد إو قیل: »
ثّم  ؛فلم یکن قبله و ال بعده مثله ،عبدالّرمحن اخللیل بن أمحد یبأن انتهی إیل أواحد إیل 

یکن فیهم مثله؛ و من  و مل ،یهء إیل أن انتهی إیل سیبوَ من العلام أخذ من اخللیل مجاعة  
بوعثامن الامزین، و عنه أأصحابه أبواحلسن بن سعید بن مسعدة األخفش، و عنه أخذ 

اج، و ا له و کذا أبوبکر الّّس اج معارص  سحاق الزّج إبوأد، و کان أخذ أبوالعّباس المَبّ 
 «انتهی. . ـبوعّل الفارسأیخ عنهام أخذ الّش 

الّسالم  کرد و به امیرالمؤمنین علیهأبواألسود علم نحو را در أوراقی جمع 

 نشان داد و حضرت تصحیح فرمود

 :58[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
یف طّی ذکر  ،مامةرسار اإلأَبس یف کتاب و قال الّشیخ حسن بن عّل الطّ »

 :الّسالم انتساب کّل العلوم إیل عّل علیه
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البنیه احلسن و احلسنی  1باوئل، و کان مؤدّ ها أبااألسود الدّ و عّلم مجیعَ 
فجمع ذلک بعد ما تعّلم عنه حدوده  ؛3اعی  ألمَ  2االّسالم، و کان ذکی   علیهام

 ،فلاّم رآها ؛ا و أوصلها إیل أمیالمؤمننیمجیعها و غوامضها، و مجع أوراق  
 الّسالم[، ]علیه  للفظهفسّمی به تفاؤال   ،!“عم ما نحوتنِ ”استحسنها و قال: 

ا إیل أن بلغ ا فیوم  األسود، و یزیدون هذا النّوع یوم   المتعّلمون من أیبم و تعلّ 
 4انتهی. ـ و انتهی هبام هذا الفّن. ،إیل اخللیل و تلمیذه سیبویه

المعارص لعّل  ،أمحد بن محدان الرازّی اإلمامی ،أبوحاتم ،قدمو قال الّشیخ األ
ّد عل کتاب حمّمد بن ،یهبن بابوَ  ا الّطبیب الّرازی یف اإلحلاد و إبطال زکریّ  یف کتابه یف الرَّ

إّن الّلغات أصلها ”بعد إیراد کالم طویل عل الملحد المذکور:  ،النبّوات و الرّشایع
ئر اختمت الّلغات کام ختم س ختمت النبّوة، فلاّم  .کام ذکرنا ،الّسالم ء علیهمامن األنبی

 6«5.“الخ ـ من اهلل عّزوجّل، وحی  ء بء و احلکاماصول األنبیأهذه األسباب اّلتی هی من 

 ابوالحسن اشعری

 راء أشاعره و معتزله و بعضی از قصص صادره از ُجَهالء[آ]

 :26 ةصفح[ 2، جمّلد معادن اجلواهر و نزهة اخلواطر]
                                                      

 .أدیب اخ ل:  .1
 خ ل: کّیًسا. .2
: الداهی لرجل  یلمعی  و ألمعّی و یلمع و أ: » المحیط فی اللغة .3 مُع: حافظ  لام یسَمع. و الیلمعی 

 )محّقق( «الصادُق الظن.
 .285ص  ،اإلمامةاسرار  .4
 .290، ص أعالم النبّوة .5
 .266ص  ،24جنگ . 6
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األشعری  موس أیب سلِ احلسن األشعری من نَ  األشاعرة أصحاب أیب و»
 .احلََکَمنی یوم صّفنی أحدِ  ،المشهور
و بأّن أوامر اهلل تعایل و  ،المعتزلة یقولون بوجوب األصلح عل اهلل تعایل و
و بأّن اهلل  ،باد لیست خملوقة  هّلِلو بأّن أفعال العِ  ،ه تابعة  للمصالح و المفاسدیَ نواهِ 

و  ،بح العقلّینیسن و القُ و یقولون باحلُ  ،و ال یوز علیه الظ لمُ  ،مةایف القی ٰتعایل ال ُیری
م ذاته ل اّل یلزَ  اهلل عنیُ  و یقولون صفاُت  ،النّفیس ، و ینکرون الکالمَ لقرآن خملوق  بأّن ا
 .و خالفهم یف ذلک األشاعرةُ  .ءاالقدم تعّددُ 

 ٰترید قریة  من ُقری إیل ما نسبة   ،منصور الامُتریدّی  أیب یَّة أصحاُب و الامُتِریدِ 
لمسائل کمسألة التّکوین و یف بعض ا و بینهم و بنی األشاعرة اختالف   .ندرقَ مَ َس 
 .خالفوا فیه المعتزلةُ  فیام لکنّهم یوافقون األشاعرةَ  ،هاغیِ 

فقال  ،اجلَبائّی من شیوخ المعتزلة علّ  أیب و کان أبواحلسن األشعری تلمیذَ 
ا ألُ  ا و اآلخرُ هم مُ مات أحدُ  ما تقول یف ثالثِة إخَوة  : ”ستاذه اجلبائّی األشعری یوم   طیع 
ا؟ عاصی ا و الثالُث  بالنّار و الثالث ُیعاَقب إّن األّول یثاب باجلنّة و الثّاین ”فقال:  “صغی 

ا و ما  :فإن قال الّثالُث ”قال األشعرّی:  “ب.عاقَ ثاب و الیُ الیُ  َ أَمتَّنی صغی  یا رّب مِل
فقال:  “؟ماذا یقول الّرب   ؟!ل اجلنّةَ طیعک فأدُخ ن بک و أُ ومِ فأُ  أبقیَتنی إیل أن أکََبَ 

لک أن  فکان األصلُح  ،أعلم أّنک لو َکَُبَت لعصیَت فدخلَت النّارَ  یقول: إیّن کنُت ”
ا. ْ إف”قال األشعرّی:  “متوَت صغی  ُ  ن قال الّثاین: یارّب مِلَ مَل ا ل اّل مَت  فال  أعِص تنی صغی 

 ه.بَ مذهَ  و ترک األشعری   ،ت اجلبائّی هِ فبُ  “؟فامذا یقول الّرب   ؟!ل النّارَ أدُخ 
و نقلها  ةِفیَّ سَ النَّ  ئداالعقالدین الّتفتازاین یف رشحه عل سعدُ  ل هذه احلکایةَ نقَ 

 1«یف األلفا . مع تغیی   طبقات الّشافعیّةکی یف بُ الس  
                                                      

 .181، ص 20جنگ . 1
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 ّیالِحّمان ابوالحسن
 .[فیبالّشر المعروف محّمد، بن ّیعل]رجوع شود به 

 ّیرْیأبوالحسن السَُّم
 ّی.[رْیالسَُّم محّمد بن  ّیعل]رجوع شود به 

 یالرض فیالّشر دّیبالس المعروف الحسن، أبو
 ی.[الموسو نیالحس بن محّمد]رجوع شود به 

 ابوالّدنیا
 .[عثمان بن خّطاب]رجوع شود به 

 عقدة بن أحمد، أبوالعّباس
 .[عقدة بن أحمد]رجوع شود به 

 الَمَعری العالء أبو
 ی.[الّتنوخ مانیسل بن عبداهلل بن أحمد]رجوع شود به 

 أبوالقاسم
 ی.[النَّوبخت روح بن نیالحس]رجوع شود به 

 زمیأبوبکر خواَر

 از أکابر علمای شیعه در علم لغت و شعر و أدب و حسن قریحه بوده است وی

 :87[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
العرب،  مة عرصه یف علومدب و عاّل شیخ األ ،بوبکر اخلوارزمیأیخ و منهم الّش »
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 1:الّطبقاتیوطی یف قال الّس  .حمّمد بن العّباس
 و کانت قرحیته تقرُص  ،کان واحد عرصه یف حفظ الّلغة و الّشعر”قال احلاکم: 
ّفار  ،علّ  استوطن نیسابور، و سمع من أیب .عن حفظه إسامعیل بن حمّمد الصَّ
 .“و أقرانه

نشأه بخوارزم، و صاحب األشعار و الّرسائل، و مولده و م”و قال یاقوت: 
کان أصُله من طَبستان فلّقب بالطَََّبخرزمّی، و خرج من وطنه یف حداثته، و 

الّدولة بن محدان و خدمه، و ورد بخاری، و  البالد، و لقی سیف 2فوّ ط
 “الخ. ـالبلغمی فلم حیمده و هجاه،  صحب الوزیر أباعلّ 

ی می فض ا که به جهت تشّیعش را ی ر می گفته أبوبکر خوارزم لغت به شمار  ب و  ن علم أد أرکا ند، از  د ا  رو

ا یف الّلغة و األنساب، أقام بالّشام مّدة  و سکن کان إمام  ”خّلکان:  و قال ابن
 .“بنواحی حلب، و کان یشار إلیه یف عرصه

نابغة الّدهر، و بحر األدب، و علم النَّظم و النّثر، ”: الیتیمةو قال الّثعالبی یف 
الفضل، کان یمع بنی الفصاحة و البالغة، و حیاِض بأخبار  و عامل الظرف و

امها و دواوینها، و یدرس کتب الّلغة و النّحو و الّشعر، و یتکّلم  العرب و أیَّ
بکّل نادرة، و یأیت بکّل فقرة و دّرة، و یبلغ یف حماسن األدب کّل مبلغ، و 

غمته و براعة یغلب عل کّل حمسن بحسن مشاهدته یف مالحة عبارته و نعمة ن
 “الخ. ، ـجده و حالوة هزله

ة، و کان من شیوخ الّشیعة ائم سنة ثالث و ثامننی و ثالث ،تویّف یف رمضان
 یخ أبوبکر المذکور یف شعره:و لذا قال الّش  ،ذین یسّمیهم النّاس رافضةالّ 

 بآمـــل مولـــدی و بنـــو جریـــر
 

 هخاَلـــ ی المـــرءُ فـــأخوایل و حیکِـــ 
 ثعـــن تـــراضــــی  فهـــا أنـــا راف 

 
 ی  عـــن کاللـــهـو غـــیی رافضـــ 

 
 

یکن  مل ،کذب”یف لفظ آمل بعد نقله البیتنی:  ،معجم البلدانقال یاقوت یف 
                                                      

 .طبقات الحّفاظ .1
 «طّوف: أی اکثر الطواف.: »لسان العرب .2
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فاغتنمها اخلوارزمی  ،موه بذلکرَ و إّنام حسده احلنابلة فَ  ،ارافضی   ـ  رمحه اهلل بوجعفر ـأ
 “ا به.ا بذلک متبّجح  ا جماهر  ا رافضی  و کان َسبَّاب  

لرس ابوبکر ا تاریخۀ  نها در طول  ئب وارده بر آ مصا نیشابور در  ن  ی به شیعیا  خوارزم

یل إ: و بالغ أبوبکر اخلوارزمی فیام کتب به رشح اجلهورّیةقال الصفدّی یف 
لة ،دهم والیهامجاعة الّشیعة بنیسابور لاّم قَص  و  ،حمّمد بن إبراهیم، من مجلة رسالة ُمَطوَّ

 قال فیها:
یل إء یل شیعتنا أرسع من الامإالمحن »الّدین:  قال أمیالمؤمننی و یعسوب”

.«احلدور
ّسست عل المحن، و والد أهلها یف طالع اهلزاهز و الفتن، أُ هذه مقالة  1

أهلها نغص، و قلوهبم حشوها غصص، و األّیام علیهم متحاملة، و الّدنیا  2ةوفحب
آثارهم یف کّل  ]متبعی[ و نتبّع ض و السننئتنا یف الفرامّ أئذا کنّا شیعة إعلیهم مایلة، و 
بیها أ بت سیّدتنا فاطمة میاَث ِص غُ  ]فینبغی أن نتبَع آثاَرهم یف المحن[ قبیح و حسن،

احلسن  مَّ الّسالم عن اخلالفة، و ُس  میالمؤمننی علیهأر خِّ أُ قیفة، و صّل اهلل علیه یوم الّس 
بن عّل بالکناسة، و  زیدُ لب ا، و ُص ل أخوه کّرم اهلل وجهه جهر  تِ ا، و قُ الّسالم رس   علیه
تل حمّمد بن إبراهیم عل ید عییس بن موس طع رأس حییی بن زید بالمعرکة، و قُ قُ 

و سّم عّل بن موس عل ید  ،شیدالعبّاس، و مات موس بن جعفر یف حبس هارون الرّ 
ا ا، و مات عییس بن زید طرید  ندلس فرید  یل األإع دریس بفّخ حتّی وقَ إزم المأمون، و هُ 

 هذه غُی  ؛امنمان و األیامن و بعد العهود و الّض تل حییی بن عبداهلل بعد األو قُ  ،ارشید  
 ،سامانَ  قتل زید و احلسن عل أیدی آل ة طَبستان، و غیُ لویّ یث بعَ فعل یعقوب بن اللّ 

                                                      
این حدیث شریف در مجامع روایی و کتب طراز اّول شیعه به این عبارت یافت نشد، گرچه به  .1

 منهاج الکرامةمعنا و مفاّد آن روایات بسیاری داریم؛ لیکن در برخی کتب غیر روایی ـ مثل شرح 
 ـ به همین لفظ آمده است. )محّقق( 149، ص حیاة االمام المهدی؛ 276، ص فی معرفة االمامة

 فحیاة.ل:  . خ2
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یل إء من احلجاز اوط ء و الالهم بال غطالّساج بعلوّیة المدینة، محَ  بناله و غی ما فعَ 
ذه بابویه و قتیبة بن مسلم الباهل البن عمر بن عّل حنی أَخ  ]بعد قتل[و هذه  ؛ءاسامرّ 
له احلسنی بن شخَصه یصانع حیاته و یدافع وفاته، و ال کام فعَ  ٰ نفسه و واریقد سرَت 

بن خاقان  له مزاحمُ سامعیل الُمصَعبّی بیحیی بن عمر بن الّزیدّی خاّصة، و ما فعَ إ
و حسبکم أن لیس یف بیضة اإلسالم بلدة لیس فیها لقتیل  طالبی   .ّفةاة الکوفة کبعلویّ 

 “موّی و العبّاس، و أطبق علیهم العدنایّن و القحطاین.تربة، تشارک فیهم األُ 
 و قال:

ــ ــن األحی ــیس حــی  م ــهء تعرِ او ل  ف
 

 رَض ـمـن ذی َیـامن و ال َبکـر و ال ُمــ 
ــــاّل إ  ــــا و هــــم رشک  ئهماُء یف دم

 
ــارک   ــام تش ــار  أک ــزر یس ــل ج  1«ع

 
 یلَعمَرِواأبوجعفر 

 ی.[الَعمَرِو دیسع بن عثمان بن محّمد]رجوع شود به 

 ّیالمعتزل فةیحذ أبو

 .[عطاء بن واصل]رجوع شود به 

 فةیحن أبو

 محّمد بن منصور.[ عبداهلل یأب بُن ُنعماُن]رجوع شود به 

 فةیحن أبو

 .[ثابت بن ُنعمان]رجوع شود به 
                                                      

 .279ص  ،24جنگ . 1
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 أبوذر

 أبوذّر در ربذة جان داد غریبًا طریدًا وحیدًا فریدًابرای کالم حّق، 

 :129، تیجاین[ صفحة ألکون مع الصادقنی]
لون قوَله تعایل: » ﴿و کام ُیؤوِّ             

  6       ﴾،1 أهل الکتاب. عل أهّنا خاّصة یف 
ُة أیب مع معاویة و عثامن بن عّفان و نفیه إیل  ـ رض اهلل عنه ـذّر الِغفارّی  و قصَّ

بذة هَب إمن أجل ذلک مشهورة، إذ  ،الرَّ و کان  و الِفّضةَ  ّنه عاب علیهم َکنَزُهم الذَّ
خاّصة فقال له: بأهّنا  ،األحبار عنها ستشار َکعَب او لکن عثامن  ؛حیتّج هبذه اآلیة علیهم

 وَ  أ ،ن الیَهودّیةا ابم ک یاُ َثَکَلتک ”ذّر الغفارّی و قال له:  فشتمه أیب !بأهل الکتاب
ُمنا دینَنا؟ بَذة !“ُتَعلِّ ا مل جَتْد ا طرید  فامت هناک وحید   ،فغضب لذلک عثامن و نفاه إیل الرَّ

 2« باهلل.فال حول و ال قّوة إاّل  ؛ن ُیَغّسله و یکّفنهبنُته حتّی مَ ا

 راِفع أبو

 .[داهللیُعَب بن محّمد]رجوع شود به 

 الّسالم علیه ابوطالب

 ایمان حضرت ابوطالب ۀمطالبی از محّمد قزوینی دربار

اصغر حکمت به عنوان تقریظ بر  که برای علی ای آقای محّمد قزوینی در نامه
                                                      

 .34( آیه 9. سوره توبه )1
 .291ص  ،20جنگ . 2
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مطالبی راجع به  ،اند کتاب ایشان که دربارۀ ترجمه و شرح احوال جامی نوشته
اند که ما  ّصب جامی در عناد با حضرت ابوطالب و در طرد نمودن شیعه نگاشتهتع

 اصغر تألیف علی ،جامیآوریم )این نامه در آخر کتاب  مختصری از آن را در اینجا می
 آورده شده است(: 407تا  395حکمت از صفحۀ 

شعرای بزرگ ایران   توان جامی را در خاتمۀ با آنکه بعد از حافظ می»
داشت، عّلت آنکه در بین ایرانیان محل و مقام خود را حائز نشده است و  محسوب

حال طبع نشده است و   طور که باید زبانزد مردم نیست و دیوان کامل او تا به آن
گری و اشعار  جا با هم طبع نشده است؛ تعّصب او در ُسّنی گانۀ او یک مثنوّیات هفت

 ده است.الّسالم بو او در ذّم حضرت ابوطالب علیه
با آنکه با استقصای کامل شرح احوال مشایخ عرفا و  نسأُلنفحات ادر کتاب 

شیعه مانند   و صوفّیۀ ا ذلک از ذکر مشاهیر مشایخ عرف مع ،صوفّیه را نوشته است
محّمد نوربخش و   اهلل کرمانی و شیخ آذری طوسی اسفرائنی و سّید نعمت سّید

ین ین اردبیلی و پسرش شیخ صدرالّدالّد قاسم نوربخش و شیخ صفّی پسرش شاه
 به کّلی خودداری کرده است. ،ایشان ِءااردبیلی و بسیاری دیگر از نظر

ای  دید و بهانه جامی در سرتاسر کتاب خود از نظم و نثر هرجا موقعی می
آورد، از طعن و ذّم و قدح در حّق شیعه و تعبیر از آنها به عبارات  دست می هب

 کرده است. روافض و رفضه کوتاهی نمیمستهجن رافضی و 
نماید و  بیت را می طرف اّدعای محّبت حضرت امیر و اهل  جامی از یک

در مدح حضرت امام  هقصائدی در مدح آن حضرت دارد و نیز یکی دو قصید
الم دارد؛ و از طرف دیگر در حّق الّس  ضا علیهماحسین و حضرت علی بن موسی الّر

وطالب بن عبدالمّطلب اشعار شنیع ذیل را ساخته است اب ،پدر همین حضرت امیر
 (:سلسلة الذهب)

 نسبت جان و دل چو باشد ُسسـت 
 

 نسبت آب و گل چه سـود درسـت   
ــب   ــود بوطال ــب  ،ب ــی ز طل  آن ته

 
 و علـــی را أب مـــر نبـــی را عـــّم 
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ــان   ــا ایش ــود ب ــک ب ــویش نزدی  خ
 

ــا خویشــان   ــن نیافــت ب  نســبت دی
 هــیچ ســودی نداشــت آن نســبش  

 
ــد   ــّرش ــولهبش  مق ــو ب ــقر چ  در س

اختیار در  و بی ،تواند از تعّجب خودداری نماید اینجاست که انسان نمی 
او را شّک و  ای هتا درج ،صداقت جامی در اّدعای خلوص نسبت به حضرت امیر

 شود. میریب حاصل 
اسالم ابوطالب مورد اّتفاق و اجماع تمام شیعه و اکثر زیدّیه و جمع کثیری از 

و جماعت و مخصوصًا معتزله مانند ابوالقاسم بلخی و ابوجعفر اسکافی و  اهل سّنت
 باشد. غیرهم می

 خود، أبیات مشهور ذیل را از ابوطالب تاریخابوالفداء که از اهل سّنت است در 
 َقطر النَّدیهشام در  و بعضی از آن ابیات را نیز ابن ،برای اثبات همین امر ذکر کرده

که آنها هر دو  ـمالک در افعال مدح و ذّم  در شرح ألفّیۀ ابنو سیوطی  ،در باب تمیز
اند؛  آورده استشهاده برای اثبات بعضی مسائل نحوّیه ب ـ ندا نیز از اهل سّنت و جماعت

 ست:ا و آن ابیات این
ــْوَتنی و علِ  ــک صــادق  و َدَع  مــُت أنَّ

 
ــد صــدَ   ــاو لق ــمَّ أمین ــَت َث  قَت و کن

 حمّمــد  مــُت بــأنَّ دیــَن و لقــد علِ  
 

ـــ  ـــان الَبّی ـــی أدی ـــن خ ـــام  ة دین
ــم  ــَک بجمعه ــلوا إلی ــن َیِص  واهلل ل

 
ـــا  اب دفین ـــرت  ـــَد یف ال ـــی ُأَوسَّ  حّت

حضرت رسول که  ،و قصیدۀ المّیۀ ابوطالب در مدح برادرزادۀ بزرگوار خود 
 در آن گوید:

ــ ــوم  ال أب  ــْرُک ق ــا َت ا او م ــّید  ــَک َس  َل
 

ــل  ــَی ذرب  مواک ــّذمار غ ــوط ال  حی
ــهو   ــامُم بوجه ــیَض ُیستســقی الَغ  أب

 
 الیتـــامی عصـــمة للرامـــل ثِـــامُل  

ـــســـلِ و نُ   ـــی ُن ـــهـمه حّت َع َحوَل  رَصَّ
 

ــل  ــا و احلالئ ــن أبنائن ــذَهل ع  1و َن
                                                       

. 104، ص 13، ج امام شناسیبه  رجوع شود اّطالع بیشتر پیرامون این اشعار و ترجمه آن جهت. 1
 ق()محّق
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 نیز در کتب تواریخ و ادب بسیار معروف است.
به بیت دّوم این ابیات استشهاد   ،ُربَّ در باب  ،بیبمغنی الّل هشام در و ابن

به بیت دّوم و سّوم این ابیات  ،َوَکَل و َثَمَل نیز در ماّدۀ  العرب لساننموده؛ و در 
 استشهاد کرده است.

اهلل که جّدش حضرت عبدالمّطلب وفات  رسول  سالگِی 8 ابوطالب در سّن
 ،تکّفل امور او را نمود تا سال دهم از بعثت که ابوطالب در آن سال وفات کرد ،یافت
و  .هلل حمایت کرد و از شّر کّفار قریش محفوظ داشتا سال تمام از رسول 42یعنی 
هاشم   که قریش عهدنامه نوشتند و در کعبه آویختند که به موجب آن با بنی  اخیرًا

ستد و مزاوجت و مجالست و معاشرت ننمایند و حّتی سخن نگویند؛  و معامله و داد
ب برده و مّدت سه اهلل و اقارب و اتباع او را به شعب ابوطال رسول ،حضرت ابوطالب

ای از دفاع آن حضرت  داری نموده و دقیقه وا نگهسال در کنف حمایت خود با تمام ُق
و اشعاری که ابوطالب در این خصوص گفته و جمیع این مطالب در  .کوتاهی نکرد

 مذکور و مشهور است. ،جمهور  ر مذکور در السنۀَیعموم کتب تواریخ و ِس
اهلل ایمان نیاورده  زعم اهل سّنت به رسول حال بر فرض اینکه ابوطالب به

که جامی  آیا باید او را با ابولهب مقارن و موازن دانست؟ و هر دو را چنان ،است
 گفته در َسَقر جای داد؟

ترین مستهزئین و آزارکنندگان  ت عمر از بزرگچه ابولهب در تمام مّد
افکند و هر  حضرت میآن   اهلل بوده و همیشه کثافات و نجاسات بر در خانۀ رسول

 :زد که ابولهب فریاد می ،نمود شخص یا قبیله را که آن حضرت به اسالم دعوت می
ام! وی  سخن او را باور نکنید! این جوان برادرزادۀ من است و من او را بزرگ کرده”

خواهر ابوسفیان معروف نیز در  ،َحرب بنت ،جمیل ُاّم ،و زن ابولهب “دیوانه است!
های  ء حضرت رسول کمتر از شوهر ملعون خود نبوده و همیشه بوتهعداوت و ایذا

مین مناسبت خداوند در ه  نهاد و به آورد و بر سر راه حضرت رسول می خار می
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﴿ قرآن او را    ﴾1 حضرت ابوطالب  ،که گفتیم ولی چنان ؛خوانده است
و رسول خدا دربارۀ ابوطالب  ،کرد سال با تمام قوا از رسول خدا حمایت می 42

.“ما نالت منّی قریٌش شیئ ا أکرهه حتّی مات أبوطالب” فرمود:
ما ” و نیز فرموده: 2

  زالت قریٌش کاعة
3 
.“عنّی حّتی مات عّمی أبوطالب 

4
 

ی[ ی با جام ی سالطین صفو  ]دشمن

دشمن  ،و همین علل باعث شده است که سالطین صفوّیه با جامی به غایت
 ،به جنگ محّمدخان شیبانی 916ۀ ناسماعیل اّول وقتی که در س اند؛ و شاه بوده

قبل از وصول  ،ءالّنهر به جانب خراسان حرکت نموداماور پادشاه ازبک خراسان و
اسماعیل قبر پدر او را نبش نکند، عظام  پسر جامی از ترس اینکه شاه ،او به خراسان

که  ات بیرون آورده و در جای دیگر دفن نمود؛ و وقتیجامی را از قبر او در هر رمیِم
 ،قبر او را شکافتند و جسد او را در آنجا نیافته ،باش به هرات رسیدند قشون قزل

پس از تسخیر  ،چنین بنا بر مشهور و هم .آنچه چوب و غیره در آنجا یافتند سوختند
نقطۀ جیم را  ،شود اسماعیل دستور داد که هرجا نام جامی در کتابی دیده هرات شاه

 تراشیده بر باالی آن گذارند تا خامی خوانده شود.
شهرت جامی به تعّصب بوده که قاضی میرحسین  مین مناسبِتهو باز به 

ولی متعّصب نبوده، قطعۀ مشهور ذیل  ،میبدی که خود از اهل سّنت و شافعی بوده
 را در حّق جامی گفته:

ــ ــام بـ ــدا  هآن امـ ــّی خـ ــق ولـ  حـ
 

ــدالَلأ  ــامی ه ســـ ــالبش نـــ  غـــ
ــ  ــس او را ب ــده دو ک ــان بیازردن  ج

 
 خـــامی 5یکـــی از أبلهـــی یکـــی 

                                                       
 .4( آیه 111سوره مسد ). 1
 اختالف. قدریبا  ،17، ص 19، ج بحار األنوار. 2
 «کاعة مجع. ترسنده از چیزی و بد دل شونده؛کائع: » :ربألمنتهی ا .3
 اختالف. قدریبا  ،530، ص 22، ج بحار األنوار. 4
 خ ل: یک از. .5
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 ن اسـت مــٰ رح عبـدِ  ،هر دو را نام
 

 2و1«آن یکی ملجم این یکی جـامی  
 

 أبوعبداهلل َجَدِلی از رؤسای شیعه

 :104[ صفحة المراجعات]
“ دت”عنوانه و وضع عل  ،الکنیذکره الّذهبی یف  :أبوعبداهلل اجلََدیل .100»

ثّم وصفه بأّنه شیعی   ،ی یف صحیحهاممذِ داود و الرتِّ  ]أیب[ ه من رجالإشارة إیل أنّ 
و ذکره  ،“کان صاحب رایة المختار...”زجاین القول بأّنه: و نقل عن اجلَوْ  ،بغیض  
 ،مون أّنه کان عل رشطة المختارکان شدید التشّیع و یزعُ ”فقال:  ،طبقاتهسعد یف  ابن

ة ممّا أراد به مائة  لیوقع هبم و یمنع حمّمد بن احلنفیّ  اهلل بن الّزبی یف ثامنفوّجهه إیل عبد
هاشم و أحاطهم  احلنفیّة و بنی الّزبی حرص ابن حیث کان ابن “إلخ. ـ ،الّزبی ابن

لکّن أباعبداهلل اجلدیل أنقذهم من  ؛إذ کانوا قد امتنعوا عن بیعته ،لیحرقهم ،باحلطب
افجزاه اهلل ،هذا اخلطر  . عن أهل نبّیه خی 

 ،ئة بطل من رجال الّشیعةاو هم م ،هم یف هذه العجالةو هذا آخر ما أردنا ذکرَ 
و علیهم مدار  ،هبم حفظت اآلثار النبوّیة ،کانوا حجَج السنّة و عیبَة علوم األّمة

و ج نا بنصوص أهل السنّة عل  ،ذکرناهم بأسامئهم .الّصحاح و الّسنن و المسانید
ّن المعرتضنی سیعرتفون و أظُ  .نزوال  یف ذلک عل حکمکم ،هبم حتجاِج و االتشّیعهم 

و سیعلمون أّن  .بخط هم فیام زعموه من أّن أهل السنّة ال حیتّجون برجال الّشیعة
و لو ُرّد حدیُث  ؛یعیی و الّش المدار عندهم عل الّصدق و األمانة بدون فرق بنی السنّ 

                                                      
دهد که جامی شیعه  احتمال می 123، ص 2در ترجمه حال جامی، ج  ،لقاباأل نٰی والِک: در أقول. 1

 .فراجع ؛داللت بر این امر دارد کند که آبادی نقل می باشد و حکایتی از آقا میرمحّمد حسین خاتون
 .39ص  ،17جنگ . 2
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ا لذهبت مجلة اآل کام اعرتف به الّذهبی یف ترمجة أبان بن  ـثار النبوّیة الّشیعة مطلق 
مون أّن یف ـ تعلَ  اهلل بکم احلّق  نرص و أنتم ـ .و هذه مفسدة بّینة ـ 1میزانهتغلب من 

هّنم أضعاف أضعاف أو  ،رناهمسلف الّشیعة ممّن حیتّج أهُل السنّة هبم غی اّلذی ذکَ 
ا و أعل ا و أکثر ٰتلک الامئة عدد  حدیث ا و أغزر علام  و أسبق زمن ا و أرسخ یف  منهم سند 

ا و قد  ـ رض اهلل عنهم أمجعنی ـأال و هم رجال الّشیعة من الّصحابة  ،التشّیع قدم 
 2.المهّمة فصولناأسامئهم الکریمة یف آخر  ٰأوقفناکم عل

ن قایع تلف شده ی]شیعیا فّخ و سایر و ند[ که در طّف و   ا

 ؛حّجة   حافظ ضابط متقن   ثقة   کل   ،هبم من أثبات الّشیعةن حیتّج و یف الّتابعنی ممّ 
اهلل نرصة ألمیالمؤمننی أّیام اجلمل األصغر و اجلمل  کاّلذین استشهدوا یف سبیل

و یف احلجاز و الیمن حیث غار علیهام بّس بن أرطاة، و ، و صّفنی و النّهروان 3األکَب
و کاّلذین استشهدوا یوم الطّف  ،عاویةل مبَ یف فتنة احلرضمّی المرسل إیل البرصة من قِ 

و اّلذین استشهدوا مع حفیده الّشهید زید و غیه من ُأباة  ،مع سیّد شباب أهل اجلنّة
او کاّلذین قتِ  ،الّضیم الّثائرین   من آل حمّمد  ،5و ُنفوا عن عقر دیارهم ظلام   4لوا صَب 

ا؛ کاألحنف و ا و ضعف  و  ة،و األصبغ بن نبات ،بن قیس اّلذین ُأخلدوا إیل التقیّة خوف 
مؤّسس علم الّلغة و  ـو اخللیل بن أمحد  ، ـ أّول من نقط احلروَف  ـبن یعمر  ٰحییی

                                                      
 .5، ص 1، ذهبی، ج المیزان .1
 .190ـ  179، ص الفصول المهّمة .2
، 2، بالذری، ج فاالنسا  الرشاجلمل األصغر یوم هجوم طغاة الناکثنی عل البرصة، راجع  .3

؛ 481، ص 2احلدید، ج  أیب ، ابنالبالغة رشح ّنج؛ 474، ص 4، ج طَبیالتاریخ ؛ 228ص 
الّسالم مع هذه  . و یوم اجلمل األکَب یوم حرب أمیالمؤمننی علیه358، ص 2ج  ،الذهب مروج

 )محّقق( .280، ص 2، ج العقد الفرید؛ 149، ص 2، ذهبی، ج تاریخ اإلسالمالطغاة، راجع 
 )محّقق( کقتل حجر بن عدی و أصحابه. .4
 نفاه عثمان إلی الربذة. )محّقق(الغفاری، حیث  ذر . کأبی5
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و أمثاهلم ممّن یستغرق  ـ، واضع علم الرّصف ـو معاذ بن مسلم اهلراء  ، ـ العروض
 .دات الّضخمةهم المجلّ تفصیلُ 

و اجلرح فضّعفوهم و مل حیتّجوا بالقدح  ل علیهم النّواصُب ن حتامَ عنک مَ  و دعْ 
 أغفل أهُل  ،من شیعة آل حمّمد ٰدیو هناک م ات من أثبات احلفظة و أعالم اهلُ  ،هبم

ء الّشیعة أفردوا لذکرهم فهارَس و معاجم تشتمل عل لکن علام ؛السنّة ذکرهم
و من  ،و منها تعرف أیادهیم البیضاء یف خدمة الرّشیعة احلنفّیة الّسمحاء .أحواهلم

وقف عل ش وهنم یعلم أهّنم مثال الّصدق و األمانة و الورع و الّزهد و العبادة و 
و لرسوله صّل اهلل علیه و آله و سّلم و لکتابه عّزوجّل  اإلخالص یف النّصح   تعایلی 
 2و1.«إّنه أرحم الّرامحنی م؛نفعنا اهلل بَبکاهتم و برکاتک ،تهمو ألئّمة المسلمنی و لعامّ 

 ّی الطبرسیعلأبو
 .[الفضل بن الحسن بن الفضل]رجوع شود به 

 أبوَغّسان
 .[ادیز بن لیإسماع بن مالک]رجوع شود به 

 یأبومحّمد القّم
 .[أحمد بن جعفر]رجوع شود به 

 الطبرسی أبومنصور
 .[الحسن بن الفضل  بن الحسن]رجوع شود به 

                                                      
 .63ص  ،20جنگ . 1
 .116، ص المراجعات. 2
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 یثان معّلم ،یفاراب نصر أبو

 .[أحمد بن محّمد]رجوع شود به 

 ُنواس أبو

 ی.[هان بن حسن]رجوع شود به 

 رةیأبوُهَر

 :21، صفحة تألیف شیخ حممود أبورّیه ،أبوُهَریرة ،ضیةشیخ المَ 
]ألّنه )أبوهریرة( لیس من أبطال احلروب و ال عهَد له بمیادین القتال و أّنه 

ا  مل من أن یصََب عل خُیَلق إاّل لَیخِدَم و ُیطَعم من أجر خدمته، تلقاَء ذلک مل ید مناص 
َمَضض و أن یرتقب حّتی تسُکن َغمغمُة احلرب بنی النبّی و أعدائه، و یریی لمن تکوُن 
الغلبُة؛ شأُنه یف ذلک شأُن غیه یف ذلک العهد ممّن عل شاکلته[ و هم الذین کانوا 

 «.هَدعوُه و قوَمه، فإن غلَبهم َدخلنا یف دینه و إن غلبوه کَفونا رَشَّ »یقولون یف أنفسهم: 
اسم صحیح یطلق علیه من یکون اجلزم بِ  ،و ممّا أوردناه لک»: 23صفحة 

 فقال: ،هاتی اشتهر هبا، و قد بنّی هو سببَ ِضوب التّخمنی، فنکتفی بذکر کنیته الّ 
فکنت أضعها بالّلیل یف شجرة  ،ّرة  صغیة  ْرعیی غنم أهل، و کانت یل هِ کنت أُ 

 .أباهریرة :ویننَّفک ؛و إذا کان النّهار ذهبت هبا معی
و ال َضَی من تصدیق ما قاله، و یبدو أّن هذه اهلّرة قد ظّلت ُتالِزمه و هو 

قاموسه کام ذکر ذلک الفیوزآبادی یف  ؛ّمهبالمدینة، فقد رآه النّبّی و هو حیملها یف کُ 
 1«.المحیط

                                                      
 .43، ص بوهریرةأشیخ المضیرة . 1
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 کام سنبّینه لک ـ صل أبوهریرة بمعاویة و أصبح من دعاتهو لاّم اتّ » :34صفحة 
اّلتی کانت من  1 مها، و بخاّصة المضیةلتهِ و أقبل عل أطعمته الفاخرة یَ  ـ فیام بعد

أطلقوا علیه  ؛ فیهاتی کان أبوهریرة هَنِام  و الّ  ،أطایب أطعمة العرب الّثالثة المشهورة
 .«اسم شیخ المضیة

 نمود ی مییزد و گدا های مدینه دور می در خانه هبوُهریرا

مه الّشدید للّطعام، و من کثیة، منها هَن  هریرة نواح   أیبلشخصیّة » :37صفحة 
و هذا النّهم کان له  2تکّفف األبواب و یستکّف النّاس،یَ  ـ کام علمت ـأجل ذلک کان 

 حتّی لقد جاءت ،أثر بعید  یف حیاته، و قد الزمته هذه الّصفة طول عمرهـ  ریب الو  ـ
یف صّفنی بنی عّل رض اهلل عنه و بنی معاویة،  ب القتالِش أّنه لاّم نَ  :الّروایة الّصحیحة

القتال لزم  3کان یأکل عل مائدة معاویة الفاخرة، و یصّل وراَء عّل، و إذا احتدم
 5و4«اجلبل.

و از  ،کنند بهتر از آن با شیر طبخ می یامضیره گوشتی است که با ماست 

 ریزند ن می جات معّطره بر آ ادویه

کان  ،أبوهریرة یلّقب بشیخ المضیة و هو صنف  من الّطعامکان » :38صفحة 
                                                      

 (شیخ المضیة أبوهریرة) عالبی و غیه یف هذه المضیة.قاله الثّ راجع ما . 1
. :ف األبواَب و تکفّ  ؛ه للسؤالمّد کفَّ  :استکّف . 2  (ریرةشیخ المضیة أبوه) إذا وقف هبا سائال 
 ق()محّق. اشتدّ  :أی. 3
خون و قد ذکر هذا اخلَب مؤرّ  ،64ص  ،1ج العماد الحنبلّی،  البن ،ن ذهب تاریخ مَ یف هبشذرات الّذ. 4

 (بوهریرةأشیخ المضیرة ) عرص و مرص. یزال یدور عل األلسنة یف کّل  و ما ،العامد ابن کثیون غیُ 
 .54، ص بوهریرةأشیخ المضیرة . 5
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ا بنی أطعمة معاویة الفاخرة.  1«مشهور 
و  ـ المضیة حلم  یطبخ بالّلبن و ربام خلط باحللیب: »2پاورقی  ،38صفحة 
حیمدون  ثّم یضیفون إلیه من األبزار ما ُیَوّفر الّلذة یف طعمه، و له مریقة   ـ هو األجود
ربام ”ألستاذ اإلمام حمّمد عبده یف رشح مقامات بدیع الّزمان اهلمذاین: أکلها. قال ا
بالد الّشام هی المضیة، و کانت من أطایب أطعمة معاویة حّتی ِضبوا  ةُ نیّ بَ تکون لَ 
 “«المثل هبا.

 ةتی ِضب هبا المثل: مضیأطایب أطعمة العرب الّ  :5پاورقی ، 38صفحة 
ان خیتّصون من بنی غّس  و کان ملوکُ  .دعانُج  ابن ّسان، و فالوذجرید غَ معاویة، و ثَ 

 تی أمجعت العرب عل أّنه لیست ثریدة أطیَب ملوک العرب بالطّیبات، و هلم الثّرید الّ 
مناف، و هو أّول  کهاشم بن عبد طعمی قریش  دعان من مُ منها. و کان عبداهلل بن ُج 
 لت:الّص  بن أیب مّیةُ اُ و فیه یقول  ،من عمل الفالوذج للضیاف

 شــــــمعّل بمّکــــــة مُ  لــــــه داع  
 

 دارتــــه ینــــادی فــــوَق  رُ و آَخــــ 
ــــیزیی  إیل ُرُدح    ــــن الش ــــالء   م  م

 
ـــاَب   ـــَُبّ  لب ـــیُ  ال ـــک بالشِّ  3و2هادلَب

 :الفاخریف کتابه  ّی بّ و قد ذکر المفّضل الَض »: 43صفحة  
ا” :أّن أّول من قال  نَب بن عمرو بنب بن العَ ندَ ُج  “ُانرُص أخاک ظالام  أو مظلوم 

 .تیم
                                                      

 .55، ص همان. 1
داح(: العظیم من کّل یشء، و المقصود هنا األقداح و م. المش2 ُدح )مجُع الرَّ عّل: مبادر  ُمِّسع؛ الر 

: ُخُشب اجلوز ُیّتَخذ منه األمشاط و القصاع و اجلفان؛ ُیلَبک: خُیَلط؛  األجفان العظیمة؛ الشیزیی
 محّقق() الّشهاد: عسل النَّحل.

 .55، ص بوهریرةأشیخ المضیرة . 3
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 و أراد بذلک ظاهره، و هو ما اعتاده من محّیة اجلاهلّیة، و یف ذلک یقول شاعرهم:
ــا مل أْنُصــ  ْر أخــی و هــو ظــاملـإذا أن

 
 1أخی و هو ُیْظَلـمُ  عل القوم مل أنرْص  

 بوهریره را پس از والیت بحریناموال ا ،مصادرۀ عمر 

ک عل أستعملتُ ر قال: هل علمت من حنی أیّن و یف روایة أن عمَ »: 63صفحة 
ا بألف دینار و سّت  البحرین و أنت بال نعلنی، ثّم بلغنی أّنک ابتعَت   ؟مائة دینار أفراس 
 .قال: کانت لنا أفراس تناجتت و عطایا تالحقت

 قال: لیس لک ذلک. !هفأدِّ  ؛قال: قد حسبت لک رزقک و م ونتک، و هذا فضل
ع ظهَرک ،قال له عمر: بل واهلل رة فرضبه حتّی أدماه،  ثّم قام !و ُأَوجِّ إلیه بالدِّ

 ها عند اهلل.قال: احتسبتُ  !ثّم قال له: أنت هبا
اا من حالل و أدّ قال: ذلک لو أخذهَت  حجر البحرین  ج ت من أقصی  أ .یتها طائع 

 3«یة احلُُمر.عْ إاّل لرَ  2ت بک ُأمیمةُ ما رجعَ  !ال هّلِل و ال للمسلمنی ؟!لک بی النّاُس ُی 

ٌ لام  ُخلق له کلٌّ ُمیُّسَّ

 :66صفحة  ،بوهریرةأ ،شیخ المضیة
ٌ لام ”اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم حیث یقول:  و قد صدق رسول» کلٌّ ُمیُّسَّ

 4«.“ُخلق له
                                                      

 .59، ص همان. 1
ا و ک لتکون والی  ثت بک ُأمّ و المعنی: ما روّ  ؛الّروث :جیعجع و الرّ و الرّ  ؛هریرة أیب یمة هی ُأمّ ُأم. 2

ا  (بوهریرةأشیخ المضیرة ) ی احلمی.عَ ت بک لرَت طَ ام تغوَّ و إنّ  ،أمی 
 .80، ص بوهریرةأشیخ المضیرة . 3
 .83، ص همان. 4
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 فرستاد بزرگان از صحابه را به مأمورّیت نمی ،رعَم

 ،إذا بعث عامال  له عل مدینة أو والیة ـ اهلل عنه رض  ـکان عمر »: 67صفحة 
ه ما رَ شاطَ  ،یهتولّ  فإذا زاد هذا الامل بعدَ  ؛ی ینظر ماذا سیصنع یف والیتهه لکَ مالَ  بکتَ 
 عن ماله. یزیدُ 

 ،اهلل بار الّصحابة، و یستعمل رجال  من أصحاب رسولیستعمل کِ  و کان عمر ال
ع من هو أفضل دَ و یَ  ؛سفیان، و المغیة بن شعبة عمرو بن العاص، و معاویة بن أیب :مثل

 ن بن عوف و نظرائهم.محی عّل و عثامن و طلحة و الّزبی و عبدالرّ  ،ثلمنهم، م
أکره أن ”فقال:  “اهلل؟  األکابر من أصحاب رسولیّل وَ ال تُ  !ما لک”و قیل له: 

 1«.“هم بالعملَس نِّ دَ أُ 

 سریة ُحَذیفة بن الَیامن

ذی الّ  ،باء الّصحابة، و صاحب رّس النبّی جَ امن من نُ ذیفة بن الیَ ُح »: 69صفحة 
 2أرّس إلیه بأسامء المنافقنی.

ا قال فیه ألهل المدائن:  سمعوا له و إ”واّله عمر عل المدائن، و کتب له عهد 
فلاّم قدم المدائن استقبله  ؛فخرج عل محار موّکف، حتته زاده !“أطیعوا و أعطوه ما سألکم

هم عهده، قالوا: أعاظم الّدهاقنی )التّجار( و بیده رغیف و عرق من حلم. و لاّم قرأ علی
                                                      

 .84، ص همان. 1
ا بعدکزکّ أُ و ال  !ال” :فقال “نی؟أنا من المنافق أ”ناشده عمر: . 2 به عند و کان عمر یرتقّ  !“ی أحد 

هجری، و  36مات سنة  .ه من المنافقنیف أنّ رَ فإذا رآه ال یشهد جنازته، عَ  ،حابةموت أحد الّص 
ة أبیهام بوصیّ  انی، و کانا قد بایعا علی  بصفّ  ابنا حذیفةَ  و سعید   ل صفوانُ تِ درک وقعة اجلمل، و قد قُ یُ  مل
 (شیخ المضیة أبوهریرة) ا.عرش حدیث   اثنی حیحنَی الّص له یف  .امهاإیّ 
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ا آکُ ”قال:  !“سل ما ش ت” . فأقام ما ،محاری له و علَف طعام   ءاش هذا ما دمت فیکم من تبن 
ن له عل الّطریق، و کانت هذه ه کمَ فلاّم بلغه قدومُ  !“أقِدم” :ثّم کتب إلیه عمر !“اهلل

 2و1“«و أنا أخوک. أنت أخی”تی خرج علیها، أتاه فالتزمه و قال: فلاّم رآه عل احلال الّ  عادته،

 عبداهلل بن سالمتحدیث ابوهریره از 

 :الّذهبی سی أعالم النّبالءمن  2جمّلد  ،296صفحة » :1پاورقی  ،80صفحة 
بّی المدینة و هو م النّ دِ أسلم بعد أن قَ  ،بن سالم هو أبواحلارث اإلرسائیل و عبداهلل”

یّف وُ اّتفقوا عل أّنه تُ  .اعةث عنه أبوهریرة و أنس بن مالک و مجحدّ  ،من أحبار الیهود
 3“«هجری. 43 سنة

ها  با جعل روایات دروغین، ما را در مقابل علم و اّمت هبوهریرا

 کند می فکندهاسر

أشبه ما یکون  ء  یعرتینی یش ،و إیّن کّلام ذکرت هذا احلدیث»: 81صفحة 
 اّلذین انتهیی  ـ و بخاّصة علامء اجلیولوجیا ـإذ ماذا یقول العلامء  باخلجل أو اخلزی!

بحثهم العلمّی إیل أّن األرض قد انقیض عل تکوینها آالف المالینی من الّسننی، ثّم 
]من أّیام  لقت هی و ما علیها یف سبعة أّیامیأیت رسول المسلمنی فیقول: إهّنا ُخ 

؟! عل علیه الّصالة و الّسالم ء العلامء یف مبلغ علمه! و ماذا یکون ظّن هوال؟نیا[الدّ 
 .ّنه ال ینطق عن اهلویی أو  ،علمه وحی ا عن اهلل أّنه یقول بأّنه َتلّقیی  حنی

                                                      
 .361، ص 2ج  ،سیر أعالم النبالء. 1
 .88، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 2
 ، تعلیقه.98ص  ،همان. 3
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طنا أبوهریرة یف المشاکل الّ  ف مم و ال نعرِ تی تفضُحنا عند األُ و هکذا ُیَورِّ
 1!«کیف نتخّلص منها
 ،هریرة [ عن أیب561، صفحة 3 ّلدجم] تفسیهکثی یف  ابن رویی »: 81صفحة 

 أّنه قال:
 حیکی عن موس عل المنَب )أی سمعه کّل الّصحابة( قال: اهلل سمعت رسول

اهلل عّزوجّل؟ فأرسل اهلل تعایل إلیه ملکا   هل ینامُ  :ع یف نفس موسوقَ ”
ا، و أعطاه قارورتَ  2فأِرَقهُ  و أمره أن حیتفظ هبام،  ـ قارورة یف کّل ید   ـ نیثالث 
ا عن األخری ثّم یستیقظ فیحبس أحدمه ،ل ینام و تکاد یداه تلتقیانفجعَ 

 3«.“ه فانکّست القارورتانفاصطفقت یدُ  ،ومة  حّتی نام نَ 

 بوهریره را آلت دست کرده استامزّور یهودی،  مرِد ،األحبار عبَک

هریرة و  األحبار و استغالله لسذاجة أیب هاء کعبو قد بلغ من دَ »: 82صفحة 
حتّی إذا رواها  ؛خرافات و أساطیه یف الّدین اإلسالمّی من ه أن کان یلّقنه ما یرید بثَّ غفلتِ 

ق أباهریرة لیؤّکد هذه اإلرسائیلیّات ن هلا یف عقول مکِّ و لیُ  ،أبوهریرة، عاد هو فصدَّ
 4.«األحبار المسلمنی کأّن اخلَب قد رواه أبوهریرة عن النّبی، و هو یف احلقیقة عن کعب

هری»: 85صفحة    اهلل إاّل  رسولأِقّلوا الّروایة عن ”قال: قال عمر:  ،و عن الز 
 5“ل به.فیام ُیعمَ 

                                                      
 .99ص  ،همان. 1
 ق()محّق .َمنََعه من النّوم :أی. 2
 .101، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 3
 .همان. 4
هذه األخبار و  جتدْ  ،بالءأعالم النّ این من و اجلزء الثّ  ،البدایة و النهایةامن من إیل اجلزء الثّ  رجعاِ . 5

 (شیخ المضیرة أبوهریرة) غیها مبسوطة هناک.
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لو طال ”یف ذلک:  ـ  رمحه اهلل حمّمد رشید رضا ـ ،ثو قد قال الفقیه المحدّ 
تی منها لام وصلت إلینا تلک األحادیث الکثیة الّ  ،َر حّتی مات أبوهریرةعمَ  رُ عمْ 
 1“«یف البخاری وحده. 449

رجع  ثمّ  ،ث مّراتثال عمرَ  علی  استأذن أبوموسی » :1پاورقی  ،114صفحة 
 إّن النبّی قال:”فقال:  “مِل رجعَت؟”ر: فقال له عمَ 

 !فلیجع ،ا و مل یأذن لهإذا استأذن أحدکم ثالث  
 ،إن مل تأت بمن یشهد معک عل هذا احلدیث”و قال له:  ،فلم یصّدقه عمر

 2«بی هذا احلدیث.فأیت له بمن سمع من النّ  !“ع ظهرکفسأوّج 

 [!بأرض  فال تدخلوها]إذا سمعتم بالّطاعون 

 :125صفحة  [شیخ المضیة أبوهریرة]
إذا سمعتم ” اهلل قال: أّن رسول ،سامة بن زیداُ ی البخاری عن فقد روَ »

و  “ُتر وا منها. فال ،و إذا وقع بأرض  و أنتم سا !بالّطاعون بأرض  فال تدخلوها
 .جاء هذا احلدیث کذلک عن عبدالّرمحن بن عوف قد

“ض عیل ُمِصّح ممرِ  دنَّ ال یورَ ”هذین احلدیثنی و حدیث  رو لاّم سمع عمَ 
و هو  ـ 3

عاد بمن  ؛و کان قد خرج إیل الّشام و وجد الوباء ـ ]کذلک[ ا رواه أبوهریرةممّ 
 5و4«معه.

                                                      
 .105، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 1
 ، تعلیقه.129ص  ،همان. 2
 ق()محّق .«مع إبل المصّح فنهی أن َیسِقَی إبَله الُممِرض  ؛اّلذی له إبل  مرضی  :ضالُممرِ »: هایةالّن. 3
 .142، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 4
 .476 ـ 467ص  ،20جنگ . 5
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 هبوهریرابسیاری از عاّمه و اهل تسّنن چه از قدیم و چه از جدید، روایات 

 را قبول ندارند

حنیفة أّنه  عن أیب ـ حنیفة أیبصاحب  ـروی حمّمد بن احلسن »: 130صفحة 
بکر و عمر و عثامن و عّل و  کأیب ،ُأقّلد من کان من القضاة المفتنی من الّصحابة” قال:
أنس بن مالک و أبوهریرة و  :هم برأیی إاّل ثالثة نفرخالفَ  أستجیزُ  و ال ،بادلة الّثالثةالعَ 
ی فتِ فیُ  ستفتیی ط یف آخر عمره، و کان یُ فاختلَ  ،أّما أنس”: فقال ،فقیل له یف ذلک .“رةمُ َس 

من غی أن  ،ما سمع روی کلَّ و أّما أبوهریرة، فکان یَ  ؛هأقّلد عقلَ  و أنا ال  من عقله،
 1“«ف النّاسخ من المنسوخ.یعرِ  یف المعنی، و من غی أن یتأّمَل 

د السیّ  :العرصهریرة یف هذا  ذین انتقدوا أحادیث أیبو من الّ : »132صفحة 
کتور حمّمد توفیق کتور أمحد أمنی و الدّ کتور طه حسنی و الدّ حمّمد رشید رضا و الدّ 

 2«صدقی و غیهم.
هریرة و هو حمَصن   ؤ عل ختریج أیبو لکن من یرَ » :2 پاورقی، 135صفحة 
ا؛ و فتحوه  ،بِقالع الّصحبة و قد أوصدوا باب اجلرح و الّتعدیل دون الّصحابة مجیع 

 4و3«یه لیدخل فیه النّاس کاّفة. مرصاعَ عل

وه عاَم اجلامعة ـ: »136 صفحة و  لاّم قدم العراق مع معاویة یف العام اّلذی سمَّ
ـ َجثا عل ُرکبتیه یف مسجد الکوفة و جعل یرضب صلَعَته  هو یف احلقیقة عاُم الُفرقة

ا، َیلِفت الناس بذلک الیه، و َیلِفُت کذلک معاویَة و حاشیَته؛ و حنی اجتمعوا  مرار 
                                                      

 .146، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 1
 .148ص  ،همان. 2
 ، تعلیقه.151ص  ،همان. 3
 .476ص  ،20جنگ . 4
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 «ـ احلدیث.“ اهلل؟ العراق أ تزُعمون أیّن أکِذُب عل رسول یا أهَل ”علیه، أهاَب هبم: 

ولی بسیاری از صحابه که ُاّمی  ،دانست چون ُاّمی بود بوهریره قرآن را نمیا

 دانستند بودند قرآن را می

ق یف األسواق إاّل عل أّنه مل یکن من المهاجرین من یصفِ »: 186صفحة 
ة  هریرة ر و رفقاء أیبالقلیل، و حسبک أبوذر و المقداد و عاّم  فَّ و هم سبعون،   یف الص 

 1«. کانوا کام وصفهم أبوهریرة
  ،الّذاکرة قویَّ  ،ذکی ا فطن ا ـ کام َنَعَت نفَسه ـ  و إذا کان أبوهریرة»: 192صفحة 

عنه لفظ، فلَِم  د  ، و الینِ   ت منه کلمةفلِ یسمع، ال تُ  ، ضابط ا لکّل ما احلافظة واسعَ 
ظه کثی من الّرجال و ! و قد حفِ ؟راغه و طول عمرهالکریم عل فَ  القرآنَ ظ حیفَ  مل

، و کان النّبّی  بنت عبداهلل بن احلارث الصحابّیة  ورقة و منهّن ُأمّ  ـکذلک بعض النّساء 
 2!«ی ا؟یکون ُأمّ  أن و یرضی   و الکتابة  یتعّلم القراءة و مِلَ مل ـ “الّشهیدة”یسّمیها 

 12من حیث فضلهم إیل   قّسموا الّصحابة» :1ی پاورق ،197صفحة 
 :یف واحدة  منها 3فام وجدناه ، درجة

 .3  ،أصحاب دار النّدوة .2 ، قدماء السابقنی اّلذین أسلموا بمّکة .1
أّول  .6 ،أصحاب العقبة الثانیة .5 ،األُویل  أصحاب الَعَقبَة .4 ، احلبشة  مهاجرة

 .8 ،أهل بدر .7، بقباء قبل أن یدخل المدینة المهاجرین اّلذین وصلوا إیل النبّی 
ضوان  أهل بیعة .9 ، المهاجرون بنی بدر  و احلدیبّیة و   من هاجر بنی احلدیبّیة .10 ،الرِّ

                                                      
 .213، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 1
 .217ص  ،همان. 2
 )محّقق( یعنی: أباهریرة.. 3



 337 رةیأبوُهَر

  صبیان و أطفال رأو النبّی یوم الفتح و حّجة .12 ،الفتح  ُمْسلَِمة .11  ،فتح مّکة
 (للوزیر الیامینّ  ،الّروض الباسممن  1 ّلدجم، 70و  69 فحةص)الوداع. 

بیان.  و لعّله بذلک یکون من طبقة  «الصِّ

عالوه بر جعل روایت به نفع عثمان و معاویه، جعل روایت در ابوهریره 

 کرد الّسالم می امیرالمؤمنین علیه تتنقیص منزل

و  ، ُأمّیة ، و سائر بنی العاص عاّمة   إیل أیب  مل یکن ما قدم أبوهریرة»: 206صفحة 
ا بسیفه أو بامله اّصةخ  معاویة  ،أحادیث ینرشها بنی النّاس ـ کام قلنا ـو إّنام کان  ؛، جهاد 
و یعل النّاس یتَّبءون منه، ثّم  ،و خیّذل هبا أنصاَره ،عل  رض اهلل عنه ن فیها علی یطعَ 
 1«شید بفضل عثامن و معاویة!یَ 

هریره را بوابادة بن صامت در شام بر علیه معاویه قیام کرد، معاویه ُع

 واسطه نمود و او محکوم شد

بن   بادةإنکار عُ  أّنه لاّم اشتدّ  ، معاویةَ   م به أبوهریرةو ممّا خدَ »: 207  صفحة
و کان یوم ذ  ـ هریرة إیل أیب  أرسل معاویةُ  ـ کام علمت من قبل ـ  الّصامت عل معاویة

ما  ،یا عبادة”و قال له:   فأتاه أبوهریرة “! أال متسک عنّا أخاک عبادة”و قال:  ـ بالّشام
اهلل عل  تکن معنا إذ بایعنا رسوَل  مل”:  فقال له عبادة “ل!لک و معاویة! َذْرُه و ما محَ 

مع و الّطاعة  ذنا یف اهلل لومةُ تأُخ  و األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، و أن ال  ،السَّ
 3و2«اذل.و خَت   فسکت أبوهریرة !“الئم

                                                      
 .229، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 1
 .4، ص 2ج  ،للّذهبّی  أعالم النبالء .2
 .230، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 3
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أّنه کان یتمنّی  ،لمعاویة  هریرة إخالص أیب  و قد بلغ من شّدة»: 210  صفحة
 عّل رض اهلل عنه. فیغامر یف مواقع صّفنی ضدَّ  ،یکون من أبطال احلروب لو

ن یف صّفنی، و کان یقول: أَل   مع معاویة  کان أبوهریرة”قال:  ،فقد روی العتکی
 2و1“«م.یّل من ُحمِر النَّعَ أحّب إ ـ یعنی أهَل العراق ـفیهم بسهم   َی أرمِ 

النّاس ” :سول صّل اهلل علیه و آله و سّلمو ال یدری ما قاله الرّ »: 216  صفحة

 3«“لوا النّاس منازهَلم.معادُن، و أنزِ 

 تکوین مخالف قوانین عقل و علوم طبیعی و سّنِت ،هریره بیاحادیث مجعولۀ ا

 :220[ صفحة شیخ المضیة أبوهریرة]
ه طولَ  ،عل صورته ق اهلل آدمَ خلَ ”اهلل قال:  عن رسول ،یخان عنهو أخرج الّش »

ا ا.  یف سبعة”:  هریرة و زاد أمحد عن أیب !“سّتون ِذراع   “أذرع عرض 
من األصحاح األّول من  ،و العرشین  ابعةالّس   و هذا احلدیث هو نفس الفقرة

اهلل، عل   عل صورة انَ فخلق اهلل اإلنس”و إلیک نّصها:  ،کوین )العهد القدیم(فر التّ ِس 
ا و ُأنثی خلقهم. ؛هقَ اهلل خلَ   صورة  “ذکر 

ا:   هریرة عن أیب ،مسلمو یف  ، و جتنب الوجهَ إذا قاتل أحدکم أخاه فلیَ ”مرفوع 
و  4.“عل صورته فإّن اهلل خلق آدمَ  !قّبح اهلل وجَهک و وجَه من أشبه وجَهک :ْل قُ یَ  ال

                                                      
 .59ص ، ألیب القاسم البلخی ،جالالّر  خبار و معرفةاألقبول . 1
 .234، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 2
 .243ص  ،همان. 3
هایی با این مضمون، در کتب معتبر شیعه نیز کثیرًا نقل  . قابل ذکر است که این روایت و روایت4

عیون أخبار ؛ 153و  152، شیخ صدوق، ص التوحید؛ 134، ص 1، ج الکافیشده است، از جمله: 
  و 14ـ  11، ص 4، ج بحار األنوار؛ 84، ص 2، ج مرآة العقول؛ 120، ص 1علیه الّسالم، ج  الّرضا
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 1«و رواه أمحد کذلک. ،األدب المفردقد أخرجه البخارّی یف 
 :لهانقُ باب یَ من األمراض اّلتی عرفت بأّن الذّ » :2 رقیوپا ،227صفحة 

ی المعویة ،و الّزحاد ،و الکولیا ،یفویدالتّ  دیدی  ،و احلُمَّ َمد الصَّ  2«الخ. ،ـو الرَّ
ّکل إّن اهلل وَ ”أّن النبّی قال:  ،و غیه عنه النّسائیّ هذا مع ما یف »: 230صفحة 

 “بّلغون عن ُأّمتی الّسالم.یُ  ،همالئکتَ بقَبی 
و   اجلمعة  یومَ عیَلّ   روا من الّصالةأکثِ ”أّنه قال:  ،و غیه عنه داود سنن أیبو یف 

ض عرَ کیف تُ  ،اهلل یا رسول”فقالوا:  .“عیَلّ   فإّن صالتکم معروضة  ؛اجلمعة  لیلة
 الرض أن تأکل حلومَ إّن اهلل حّرم عیل ”فقال:  “؟!مَت رِ صالتنا علیک و قد أَ 

«“النبیاء.
 4و3

أّنه قال: قلت  ،أخرج البخاری عن سعید بن جبی» :1قی رپاو ،237صفحة 
ل فیهم حتّی ظننّا أهّنا نزِ زالت تَ  ما ، هی الفاضحة”قال:   !“الّتوبة  سورة”عّباس:  البن
ا مل و   َو الُمخزیةـ  قنیلتنقیها عن أرسار المناف ـ رةَ نقِّ کذلک المُ  و هی تسّمیی  !ُتبق أحد 

لة  و تسّمیی   ،دةو المرشِّ   رةو المبعثِ   و الُمَقشِقشة  ، و الُمَدمِدَمة الُمثیة و احلافِرة و الُمنَکِّ
خَمرشی ،تفسی الکّشاف) “العذاب.  َسورة  5(136صفحة ، 2جمّلد ، جلاراهلل الزَّ

                                                      
 320 47، ص 108؛ ج 33، ص 58؛ ج 103، ص 54؛ ج 121، ص 11؛ ج 176، ص 10؛ ج .

گونه روایات، ارائۀ تبیین و تفسیر صحیحی از آن است. جهت  لذا دأب و ممشای علما در این
 بشود.)محّقق( 349، ص 1، ج نور ملکوت قرآناّطالع بر معنا و مراد این روایت رجوع شود به 

 .247، ص بوهریرةشیخ المضیرة أ. 1
 ، تعلیقه.253، ص همان. 2
 .191و  190ص ، ةتیمیّ  البن ،راط المستقیمالّص  قتضاءإ. 3
 .257، ص شیخ المضیرة أبوهریرة. 4
 ، تعلیقه.264، ص همان. 5
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از کتاب  یو شاهد ،اهلل، اثر واضح در قلب دارد حادیث صحیحه از رسولا

 ستا خدا برای آنها

اهلل  أّن رسول ،أسید محید و أیب عن أیب ،روی أمحد یف مسنده»: 246صفحة 
ون رَ کم و أبشارکم، و تَ له أشعارُ  لنیُ و تَ  ،کمفه قلوبُ عرِ عنّی تَ  إذا سمعتم احلدیَث ”قال: 

منه  رُ تنفَّ  ه قلوبکم ورُ نکِ و إذا سمعتم احلدیث عنّی تُ  .فأنا أوالکم به ؛أّنه منکم قریٌب 

 .إسناده جیّد .“کم منهدُ فأنا أبعَ  ؛ون أّنه منکم بعیدرَ و تَ  ،کم و أبشارکمأشعارُ 
أمیالمؤمننی عّل رض اهلل   یف ترمجة احلّفا   تذکرةهبی یف و ذکر احلافظ الذّ 

ثوا النّاس بام یَ ” عنه:  “؟!هرسولُ  و اهللُ  َ  کذَّ بّون أن یُ حُت  أ !روننکِ عوا ما یُ فون، و دَ عرِ َحد 
 و هذا األثر أخرجه البخاری.

 “أتیناکم بتصدیقه من کتاب اهلل. ،إذا حّدثناکم بحدیث  ”مسعود:  و قال ابن
ا کضوء النّهار تَ إّن للحدیث َض ”و قال الّربیع بن ُخثیم:    کظلمة  ه، و ظلمة  فُ عرِ وء 

 2و1“«ه.رُ نکِ الّلیل تُ 

اهلل  رسوا إّن أکذَ  النّاس عیل»الّسالم:  قاا عیّل علیه

 !«ویسالدَّ  لبوهریرة

أو قال:   ـ أال إّن أکذ  الناس”: 3الّسالم قال أمیالمؤمننی علیه»: 160صفحة 
                                                      

 .272، ص همان. 1
 .4 ص ،24جنگ . 2
و قد أرسل هذه الکلمة عن أمیالمؤمننی  ،اهرةیف هذا المعنی أخبار متواترة عن أئّمة العرتة الطّ . 3

د األّول من من المجلّ  ،360کام یف ص  ،جعفر اإلسکایف باخلصوص إمام المعتزلة أبو ،الّسالم علیه
 (شیخ المضیة أبوهریرة) یدی.دهج احلرشح النّ 
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 “«.ویساهلل صیّل اهلل علیه و آله لبوهریرُة الدَّ  عیل رسوا ر الحیاء أکذُ  
و أحِر بک أن  !هریرة من الّروایة یا أبا أکثرَت ”له:  ]عمر[ قال»: 160صفحة 
لترتکّن ”ظ ا: و قال له مّرة متغیّ  !“اهلل صّل اهلل علیه و آله عل رسول  تکون کاذب ا

 “«.ـ أو بأرض القردة ـ 1سوْ احلدیث أو ألحُلقنّک بأرض دَ 

 و صیّل علیه الولید ،هریرة کان مروان أماَم اجلنازة یف موت أیب

و کان أبناء عثامن  ،اجلنازةه کان مروان أمام ل نعُش و حنی محِ »: 161صفحة 
و نعاه  ،سفیان علیه الولید بن عتبة بن أیب فصّلی  ،غوا به البقیعحیملون النّعش حّتی بلَ 

 «و أن حیسن جوارهم. ،فأمره أن یدفع إیل ورثته عرشة آالف ؛إیل عّمه معاویة
ا أخرج الّشیخان بسندمها إیل أیب»: 166صفحة  دخلت ”قال:  ،هریرة مرفوع 

 .  ا ه ـ.“األرض شاشل من َخ ها تأکُ عْ مها و مل تدَ طتها فلم تطعَ یف هّرة ربَ  النّارَ  امرأة  
إّن ”ا قالت له إذ بلغها: فکان ممّ  ،هریرة ا أنکرته عائشة عل أیبو هذا احلدیث ممّ 

اهلل فانظر کیف  فإذا حّدثَت عن رسول ؛المؤمن أکرم عل اهلل من أن یعّذبه یف هّرة
 “«ث.حتدِّ 

ا عمُله اجلنّةلن ُیدِخ ” :و حدیثه بأّنه»: 171صفحة  و ال ”قالوا:  :قال !“ل أحد 
!“و ال أنا”قال:  “اهلل؟ أنت یا رسول

2 
                                                      

وس ،قبیلة من األْزد: »لسان العرب. 1  .«منها أبوهریرة الدَّ
 با این مضمون در کتب معتبر حدیث شیعه نیز نقل شده است، از جمله:. قابل ذکر است که روایاتی 2

، 67، ج بحار األنوار؛ 43، ص 8، ج مرآة العقول؛ 212، شیخ طوسی، ص األمالی؛ 71، ص 2، ج الکافی
. لذا 295، ص 4، ج الوافی؛ 96، ص 1، ج وسائل الّشیعة؛ 228و  146، ص 68؛ ج 389و  385ص 
معنای صحیح خود بشود، که همان اطمینان و وثوق به رحمت و فضل خدا این روایات حمل بر  باید

 )محّقق( است، در مقابل اّتکاء بر اعمال خود انسان؛ چنانچه در روایات فوق نیز به آن تصریح شده است.
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لمخالفته کتاب اهلل عّزوجّل یف کثی من  ،یرضب هبذا احلدیث عرض احلائط
 ﴿آیاته، و حسبک منها:            ﴾.1 
 «و هذا یف البعد إیل حّد الّسقوط. .“ و َرَعی الغنمث نبّی إاّل عِ ما بُ ” :و حدیثه یف أّنه

  عمال   ؛هریرة بمسانیده، سقط اجلمیع حیث اشتبهت مراسیل أیب

 المحصورة بالّشبهة

 :177[ صفحة أبوهریرة شیخ المضیة]
کثیة ال یمکن هریرة مراسیل  و جممل القول یف هذا الفصل أّن یف حدیث أیب»

و هذا ما أوجب  ؛االحتجاج هبا، و قد اشتبهت بمسانیده، إذ مل یفرق بینهام یف یشء
 «اجلمیع عمال  بالقاعدة المقرّرة یف الّشبهات المحصورة. سقوطَ 

اهلل صّل  قوله: دخلُت عل رقّیة بنت رسول ،و حسبک منها»: 177صفحة 
 ْشط، فقالت:و بیدها مُ  ،مرأِة عثامنإ ،اهلل علیه و آله

کیف جتدین ”فقال یل:  ،شعره ا رّجلْت اهلل من عندی آنف   خرج رسول

فإّنه من أشبه  !أکرمیه”قال:  !“بخی  ”قلت:  “)یعنی عثامن( عبداهلل؟ أبا

اأصحایب یب ُخ   .“لق 
رقیّة   فإنّ  ؛هذا حدیث صحیح اإلسناد، واهی المتن”ثّم قال:  2،أخرجه احلاکم

 !“و أبوهریرة إّنام أسلم بعد فتح خیَب ،ماتت سنة ثالث من اهلجرة عند فتح بدر
 “منکر المتن ،صحیح”ثّم قال:  ،تلخیص المستدرکو أورده الّذهبی یف  :قلت

 !«أبوهریرة أسلم وقت خیَب  و ،رقّیة ماتت وقت بدر  فإنّ 
                                                      

 .22( آیه 76. سوره إنسان )1
 .48ص  اجلزء الرابع، یف أحوال رقّیة، ،المستدرک .2
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 ریرة یف أحادیثهه أیب  اختالِق  و کذِ   عیل تارخیّیة ةشواهد علمیّ 

 ،و العجب من أصحاب الّصحاح یشحنون به مسانیدهم»: 180صفحة 
و من  ؛ون بام یکتنفه من دالئل الوضع و االختالقو ال یأهَب  ،یلتفتون إیل لوازمه الباطلة ال
 :یلمسک هذه احلقیقة  لیک مثال  إو  !عجب من بساطة الّشیخنی ،ع حدیث الّصحیحنیتتبّ 

 الیاممی:  بن عاّمر العجلّ  من طریق عکرمةَ  ،سفیان ئل أیباأخرج مسلم یف باب فض
فقال للنبّی صّل  ،سفیان و ال یقاعدونه إّن المسلمنی کانوا ال ینظرون إیل أیب

عندی ”قال:  !“نعم”قال:  !“ أعطِنیهنّ  ثالث   ،یا نبّی اهلل”اهلل علیه و آله: 
!“ نعم”قال:  .“هاکَ زّوُج أُ  ؛سفیان بنت أیب ،حبیبة  مّ أُ  ،حسن العرب و أمجلهأ

ین أن و تأمرَ ”قال:  !“نعم”قال:  .“ا بنی یدیکله کاتب  جتعَ  ،و معاویةُ ”قال: 
 احلدیث.ـ  “!نعم”قال:  .“قاتل المسلمنیأُ  کام کنُت  ،قاتل الکّفارأُ 

و  ؛سواه ـ و احلمد   ـإذ مل ید  ،سفیان یف باب فضائل أیب قترص علیه مسلمُ اِ 
ا و ألّن أباسفیان إّنام دخل یف عداد المسلمنی یوم فتح مّکة إمجاع   .مجاعهو باطل  باإل

و  ـحبیبة  مّ أُ أّما بنته ؛ ا هلام  و لرسوله و حمارب   او قبل الفتح کان عدو   ،ا واحد  قوال  
یل احلبشة إفکانت ممّن هاجر  ،ت قبل اهلجرة و حسن إسالمهافقد أسلمَ  ـ اسمها رملة

اهلل صّل اهلل علیه و آله و أبوها مُمِعن  یف  مها، و قد تزوّجها رسولا من أبیها و قوَهَرب  
ذلک الفحل ”قال:  ،فلاّم بلغه أّن النبّی قد تزّوجها ،یف حماربته للنبّی  الکفر مسرتسل  

فدخل عل بنته  ،و قدم بعد ذلک عل المدینة یرید أن یزید یف اهلدنة 1!“هأنفُ  عُ قدَ یُ  ال
فقالت:  “؟رغبت به عنّی”ه دونه فقال هلا: تْ طوَ  ،فلاّم أراد اجللوس عل فراشها ،حبیبة مّ أُ 
نّص عل  .“أنت امرؤ  َنَجس  مرشک اهلل صّل اهلل علیه و آله و هذا فراش رسول !نعم”

                                                      
 )محّقق( ُب لَمن ال سبیَل إیل َدفعه.و هذا مثل  ُیرَض  ؛ب أنُفهال ُیرَض  :أی .1
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 ، و األخبارا و هو ممّا ال ریب فیه، و من راجع کتب الّسَی ّمة و أثباهُت هذا کّله أعالم األُ 
 «حبیبة یف کتب المعاجم و الرّتاجم عل التّفصیل. مّ أُ ال وقف عل أحو

 ةاجلائر ةَ روایات  تدنوه اإلمار ةهریر اختالق أیب

کثرة مستقبلیه  و رأیی  ،عةاماجل  العراق مع معاویة عامّ  و لاّم أیتی »: 183صفحة 
ت ا یلفِ و جعل یرضب صلعته مرار   ،ا عل رکبتیه یف مسجد الکوفهمن النّاس جثّ 

تزعمون أیّن  أ !یا أهل العراق”و حنی اجتمعوا علیه أهاب هبم:  ،لیهإبذلک  َس االنّ 
إیل آخر ما اسرتسل فیه یوم ذ  من  “؟!حرق نفیس بالنّارأُ کّذب عل اهلل و عل رسوله فأُ 

 1«عدائه یف کالم باطل.أا إیل ف  الّتحامل عل الوّم تزل  

موه ةهریر رفضوا روایات أیب ،ئهمالّصحابة الکِبار و الّتابعنی و علام  لُّ   و اتَّ

و  ،علیه ،ء من الّصحابة و الّتابعنیفإّن إنکار األجاّل »: و باجلملة: 185صفحة 
و  ؛حّتی مضوا لسبیلهم ما توّرع منهم عن ذلک أحد  ]و[  ،ریب فیه ممّا ال ،ّیاهإهّتامهم ا

ابة أمجعنی أکتعنی ء بعدهم إذ قّرروا القول بعدالة الصحاإّنام توّرع اجلمهور ممّن ج
ا،  وهنم أبصعنی، و منعوا من النّظر یف ش و جعلوا ذلک من األصول المتتّبعة وجوب 

 ،او عل األسامع َوْقر   نّة  و جعلوا عل القلوب أکِ  فاعتقلوا العقول هبذا و سلموا العیون؛
 ﴿فإذا هم          ﴾.2 

 الّصحابةُ  نزلأفإهّنم أنزلوا الّصحابة حیث  !الّسالم علیهمة أهل البیت حاشا أئمّ 
                                                      

، من المجّلد األّول من 359جعفر اإلسکایف، من طریق األعمش، کام یف ص  نَقله عنه اإلمام أبو. 1
 (شیخ المضیة أبوهریرةاحلدیدی، طبع مرص. ) شرح الّنهج

 .18( صدر آیه 2سوره بقره ) .2
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و تبعهم یف هذا  ،رأی عّل و عمر و عثامن و عائشة هریرة مل یعدُ  فرأهیم یف أیب ،أنفسهم
 «إیل یومنا هذا. ـ ء منهم و المتأّخرون من عهد أمیالمؤمننیاالقدم ـشیعتهم کاّفة 

 «ةمریّض الّروای غریُ  ،د شیوخناعن أبوهریرة مدخوٌا »سکایف: أبو عفر اإل

جعفر  و لعّل جّل المعتزلة عل هذا الّرأی. قال اإلمام أبو» :185صفحة 
 اإلسکایف ما هذا نّصه:

 عَمر ِضبه( قال:) ة.مرّض الّروای غیُ  ،د شیوخناعن مدخولو أبوهریرة 
ا تکون أن بک أحرِ  و الّروایة! من أکثرَت  قد”: قال و بالّدرة،  عل کاذب 
 “آله! و علیه اهلل صّل  اهلل رسول
کانوا ”براهیم التَّیمی قال: إسفیان الثَّوری عن منصور، عن  و رویی  (:)قال
 ( و رویی :)قال .“أو نار    ن ذکر جنّة   ما کان مِ هریرة إاّل  یأخذون عن أیب ال
فکنت إذا  ،کان إبراهیم صحیح احلدیث”قال:  ،سامة عن األعمشأُ  أبو

حادیث أبأحادیث من   افأتیته یوم   .ه فعرضته علیهتیتأسمعت احلدیث 
ا أهّنم کانوا یرتکون کثی   !هریرة فقال: َدْعنی من أیب ،هریرة صالح عن أیب أیب

 .“من حدیثه
 :أو قال ـ اسإّن أکذ  النّ”أّنه قال: الّسالم[  ]علیه  وی عن علّ و قد رُ  :(قال)

 .“الّدویس اهلل صیّل اهلل علیه و آله لبوهریرةُ  عیل رسوا ر ءاالحی ُ  أکذَ 
ییء اخلَب عن  :حنیفة ألیب قلُت ”یوسف أّنه قال:  أبو و رویی  (قال:)

فام نصنع به؟ قال: إذا جاءت  ،نااهلل صّل اهلل علیه و آله خیالف قیاَس  رسول
]روایة[ یف  : ما تقولفقلُت  .عملنا به و ترکنا الّرأی ،الّرواة الّثقات]به[ 
فلاّم  .قال: کذلک ؟و عثامن  قلت: و علّ  .بکر و عمر؟ فقال: ناهیک هبام أیب

منهم   عدّ   ثمّ  ؛ماعدا رجاال   قال: و الّصحابة کّلهم عدول   ،حابةرآین أعّد الّص 
 “«هریرة و أَنس بن مالک. أبا
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 «[هریرة خالفّن أبالُ »الّسالم:  ]قاا عیّل علیه

: 1فقال .“بمیامینه ئبتدِ هریرة یَ  إّن أبا” :اغ علی  ّنه بلَ أ»و منها: »: 188صفحة 
 2“«هریرة. خالفّن أباألُ ”

و قد واهلل  !اس بحدیثهنّ ال أعلمَ  و کنُت  ”...أبوهریرة[: »] :204صفحة 
ر و منهم عمَ  ؛فیسألوننی عن حدیثه ،فکانوا یعرفون لزومی له ،سبقنی قوم بصحبته

 .إیل آخر کالمه ـ “.عثامن و عّل و طلحة و الّزبی
 .هریرة عل التّحدیث بمثل هذا أیب  بون من جرأةویل األلباب یعجَ أُ قلت: لعّل 

کیف  ،ال ینقض عجبی من البخاری و مسلم و أمحد و غریهم !اهلل و أیمُ 

 !ء أبوهریرةاالکَمه البَله إیل ما یش ینقادون انقیادَ 

ال ینقیض عجبی من  !أیم اهللو إیّن و »: 205صفحة  [أبوهریرة شیخ المضیة]
  ثمّ  ،مجیع ممّن یرجعون إیل عقل أصیل و رأی   ،البخارّی و مسلم و أمحد و أمثاهلم

ن یعلموا أمکاهنم إفهل یف  !ء أبوهریرة و أمثالهااألبله إیل ما یش هینقادون انقیاد األکم
و هل  !ق؟متی سأله عّل و عمر و عثامن و طلحة و الّزبی و غیهم من أهل الّسواب

 کان سؤاهلم إّیاه یف الیقظة أو یف النّوم أو یف عامل اخلیال؟ و أّی حدیث سألوه عنه؟ و
ن ن أهل المعاجم و الرّتاجم أو مِ هریرة؟ و أّی رجل مِ  هذا عنهم غی أیب ن رویی مَ 

                                                      
 شیخ المضیرة) تأویل مختلف الحدیث من ،27قتیبة یف ص  بنا العهدة یف هذه الروایة عَل . 1

 *(.أبوهریرة

که مرحوم سّید  شمرد، درحالی قتیبه در کتاب مذکور این روایت را جعلی می * قابل ذکر است که ابن
الّدین به  قتیبه قرار داده است. لذا برخی استناد سّید شرف الّدین صّحت روایت را بر عهدۀ ابن شرف

 اند. )محّقق( روایات را نقد نموده گونه این
 .256ـ  252ص  ،22جنگ . 2
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و  1؟ اواحد    او لو حدیث   ،هریرة عن أیب ا من هؤالء یف زمرة من رویی واحد   غیهم عدّ 
و ما کان لیجرأ عل  ،ّنا ما عهدناه حیدث یف جمالسهمإان هؤالء یأهبون بحدیثه؟ فک متیی 

 «.کام سمعته مفّصال   ،بونهلونه و یکذّ احلدیث بحضورهم، و کانوا یرذّ 

س  اللَ »: ةضریشیخ المَ   !«اا نثور  ُدُبر   ا وَهضوم   ة  معد ا وا َطحون  هّم ارزقنی رِضْ

قال: کان أبوهریرة یقول:  ،للزخمرشّی  ربیع األبرارو عن »: 207صفحة 
س    همّ للَّ اَ ”  !“ اا نثور  بر  و دُ  2اا و معدة هضوم  ا َطحون  ارزقنی ِِضْ

 قال: 3،او عن ربیع األبرار أیض  
و إذا  ،ا فیأکلها مع معاویةضیة جد  هریرة( المَ  و کان یعجبه )یعنی أبا

و  ،ة معاویة أْدَسممضی”قال:  ،فإذا قیل له ؛حرضت الّصالة صّل خلف علّ 
 .« ...4فکان یقال له شیخ المضیة .“أفَضل  الّصالة خلف علّ 

                                                      
لیس   هریرة، َمن روی عنه من الّصحابة، فکانوا ثامنیة و عرشین رجال   . قد أحَص احلاکم یف ترمجة أیب1

ا  تتعّلق فیهم عّل و ال عمر و ال عثامن و ال طلحة و ال الزبی، أّما غیهم من الّصحابة فإّنام رَووا عنه ُأمور 
 (هریرة شیخ المضیة أبوعل العلم دون األحکام التکلیفیّة. )  باجلنّة و النّار أو باألخالق و احلّض 

مجاعة من األثبات  ربیع األبراربِزنة َفعول، یستوی فیها المؤّنث و المذّکر، کَرغوث؛ نقله عن . 2
 (هریرة شیخ المضیة أبو). الِکنٰی و األلقابهریرة من کتاب  کالّشیخ القّمی یف أحوال أیب

 (هریرة شیخ المضیة أبوللمعارص القّمی. ) الکنٰی و األلقابهریرة من  کام یف أحوال أیب. 3
الَمضیة: هی ُمَریقة ُتطَبخ بالّلبن؛ المضی: أی احلامض. و یظهر من هذه احلکایة و غیها أّنه . 4

ن المتلّون ذی الوجهنی و الّلساننی، یرید کان ممّن حرض وقعة صّفنی، و أّنه کان یصانع الف تنی شأ
یقطع عل نفسه خّط الرجعة إیل الف ة المنترصة، و قد رأینا بنی سوریا و العراق عل مقربة  ال هبذا أن

ا ا ُیدعیی مقام أیب  من صّفنی مقام  أّن أباهریرة کان یف بعض أّیام ”هریرة، و حّدثنی غی واحد:  مشاد 
، و یأُکل یف مجاعة معاویة، فإذا َحِمَی الوطیُس حِلق اجلبل؛ فإذا ُس ل، قال: صّفنی یصّل یف مجاعة علّ 

 (هریرة شیخ المضیة أبو“ )عّل أعلم، و معاویة أدسم، و اجلبل أسلم.
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 : او روی عنه أیض  »: 211صفحة 
قال صّل اهلل علیه  “؟أجّتر بام تأمرین أن” :سأل النبّی صّل اهلل علیه و آله  إّن رجال  
؛زّ علیک بالبَ ”و آله: 

 «“یف  دة. و اس بخرییکون النّ یعجبه أن ّن صاحب البزّ إف 1
و  ةوَ نفُ ویل یشرتک فیها أبوهریرة و الّرحال بن عُ الکلمة األُ »: 212صفحة 

هّنم خرجوا ذات یوم من جملسه الرّشیف، فقال صّل اهلل أالفرات بن حّیان، و ذلک 
قفا معه لَ   نّ إ، و حد  أُ حدکم یف النّار أعظم من أ ُس ِض لَ ”لیهم: إا علیه و آله مشی  

 «.  ه ا ـ .“غادر

 ء المسلمنیارساف الفظیع یف دمأرسف اإل َسُمرة، و ةتبّوء من مقعد ةأبوهریر

رة مُ و یکفیک من َس  ؛أه من مقعدةهریرة ما تبوّ  و حسبک من أیب»: 217صفحة 
ه اخلمر و بیعُ  ،ء المسلمنی یقیمون الّصالة و یؤتون الّزکاةاه الفظیع یف ِدمإرسافُ 
إلیه  ده عل ما دعاه النبّی صّل اهلل علیه و آله یوم ذ  ه للنصاری، و مترّ تُ رّ و مضا ،عالنیة  

یامنه و شّجه رأس ناقة النّبّی إوجه یستفاد منه عدم  ه یف اجلنّة علی و زهدُ  ،من الّصلح
 3و2«ائقه.ا إیل غی ذلک من بوَ ا و امتهان  استخفاف  

 مدسوس است هبوهریرا ۀدر قّوت حافظ ،الّزعیزعة کاتب مروان بواکالم 

 :427[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
 فیقول: ،یثبت إتقانه و حفظه ما ،کاتب مروان ،و یذکر لنا أبوالّزعیزعة»

یر، و جعلت أکتب  جلسنی خلَف أدعا مروان أباهریرة فجعل یسأله، و  الّسَّ
                                                      

 )محّقق(.« یابالَبّز: الثّ : »لسان العرب .1
 . )محّقق(اهیةالمصیبة و الدّ  :أی .2
 .260ـ  250، ص 22جنگ . 3
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به فأقعده من وراء احلجاب، فجعل  ی إذا کان رأس احلول، دعاعنه، حتّ 
 ر.م و ال أّخ قدّ  نقص و ال اد و الز فام ؛یسأله عن ذلک الکتاب
 «ابعون و أهل العلم من بعدهم.و التّ  و قد شهد له بذلک الّصحابةُ 

بن مخّلد، و  و مسند بقّی ،حمد حنبلابوهریره از مسند امقدار روایت 

 ین مسلم و بخاریصحیَح

 :430[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
و  ،صّل اهلل علیه )و آله( و سّلماهلل  ا عن رسولأبوهریرة أکثر الّصحابة حدیث  »

اهلل علیه )و آله( و سّلم، و  اهلل صّل  ه لرسولعرفنا مالزمتَ  نستغرب هذا بعد أن لن
ه للعلم، و مذاکرته حدیث الّرسول الکریم یف کلِّ فرصة  بَّ ؤال، و ُح جرأته یف الّس 
 تسنح له.

و فیها مکّرر کثی  ،احدیث   3848له اإلمام أمحد بن حنبل یف مسنده  رویی 
 ر خی کثی.له بعد حذف المکرّ  بالّلفظ و المعنی و یصفو

آالف حدیث   یف مسنده مخسة ( ه 276ـ  201د )بن خملّ  و روی له اإلمام بقّی 
مائة و مخسة  نی ثالثحیحَ و له یف الّص  ،احدیث   (5374مائة و أربعة و سبعنی ) و ثالث

و  ،ا( حدیث  93ثالثة و تسعنی )با ری أیض  ا، و انفرد البخا( حدیث  325و عرشون )
 1«( حدیث.189مائة ) مسلم بتسع و ثامننی و

                                                      
عن  ،ب 9دار الکتب المرصّیة، ص  ،خمطوط ،یف رشح اجلامع الّصحیح البارع الفصیحنظر اُ  .1

و انظر  ؛احدیث   5370 ثهعدد أحادی، 344ص  ،2ج  ،تاریخ اإلسالمیف  و .دبن خملّ  مسند اإلمام بقّی 
 3260منها  مسلمو  البخاریفق یف المتّ  :بالءر أعالم الّنسَیو یف  .63ص  ،1ج  ،شذرات الذَّهب

الفصل فی الملل و و انظر  ؛و مسلم بثامنیة و تسعنی ،و انفرد البخاری بثالثة و تسعنی ،احدیث  
 (السنّة قبل الّتدوین) .138ص ، 4ج حزم،  البن ،األهواء و الّنحل
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 هروایات وارده از ابوهریر ۀاألحبار و شافعی دربار کالم عمر و کعب

 :431[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
کثار عن أباهریرة عن اإل هنیی  قد ـ رض اهلل عنه ـاب بن اخلطّ  و کان عمرُ »
غیه، ألّن سیاسة عمر و بعض  ّل اهلل علیه )و آله( و سّلم کام هنیی اهلل ص رسول

ة اخلطأ، و فیه شغل النّاس ألنَّ اإلکثار مظنّ  ؛من روایة احلدیث الّصحابة اإلقالُل 
هریرة بالّتحدیث  ألیب ـ رض اهلل عنه ـهذا فقد سمح عمر  ن. و معآباحلدیث عن القر

 قال أبوهریرة: .ه و تقواهف ورعَ بعد أن عرَ 
اهلل صّل  ا مع رسولکنّ معنا یومَ  کنَت ”فقال:  فأرسل إیلّ  ،حدیثی بلغ عمرَ 

: نعم، و قد علمت ألّی یشء قلُت  “اهلل علیه )و آله( و سّلم یف بیت فالن؟
اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و  قلت: إّن رسول “ک؟ سألتُ ملِ  و”سألتنی. قال: 

 : د   من کذ  عیلّ ”سّلم قال یوم ذ  أما ”قال:  “ا، فلیتبّوأ مقعده من النّار.متعم 
 1!“ثال، فاذهب فحدّ 
امح توثیق ألیب  «هریرة من أمی المؤمننی. وهذا السَّ

قال  2“[ال نشّک أّنه سمع ما مل نسمع.”اهلل:  قال طلحة بن عبید»] :433صفحة 
 3“هریرة. یبأ  اة أعلم بام فیها منرا مل یقرأ التّوما رأیت أحد  ”األحبار:  کعب

                                                      
میزان انظر  ،اختلف فیه «حییی بن عبیداهلل»  أّن یف سندهإاّل  ،434ص  ،2ج ،بالءر أعالم الّنسَی .1

 (السنّة قبل التّدوین) خر.آه ثابت من طریق لکنّ  و؛ 297ص  ،3ج  ،عتدالاإل
و  ؛204 ص، 7ج  ،صابةاإلصحیح من و التّ  .رواه عن طلیحة ،436، ص 2ج ، بالءر أعالم الّنسَی .2

و طلحة هذا صحایب جلیل  .336 ص، 3ج  ،تاریخ اإلسالمو  ؛266 ص ،12، ج تهذیب الّتهذیب
 (السنّة قبل التّدوین) عنه.  رسول اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم و هو راض  تویّف  ـ رض اهلل عنه ـ
 .432ص  ،2ج  ،ر أعالم النُّبالءسَیو ؛ 205ص  ،7، ج اإلصابة .3
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 “«احلدیث یف دهره. ن رویی أبوهریرة أحفظ مَ ”قال اإلمام الّشافعی: 

و جولد تسیهر و شبرنجر و سّید عبدالحسین سّید  ،َنّظام از متقّدمین

 دانند ین عاملی، ابوهریره را خائن و کّذاب میالّد شرف

 :436[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
یروا أباهریرة یف هذه المکانة الّسامیة و  هم أنلکن بعض الباحثنی مل یُّسّ  و»

روه صورة  ختالف احلقیقة  م و أهواؤهم إیل أنهم میوهلُ تْ المنزلة الّرفیعة، فدفعَ  ُیصوِّ
فرأوا یف صحبته للّرسول الکریم صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم  ؛اّلتی عرفناها

ة ألیب رو ؛لیشبع بطنه و یروی هنمه :هریرة غایات خاصَّ ، و کرمه ا أمانته خیانة  و صوَّ
یّ ، و حفظه تدجیال  ریاء   اهلل صّل اهلل علیه  ا عل رسولب الکثی کذب  ، و حدیثه الطَّ

، و یف مرحه ا، و یف تواضعه ذال  ا و عار  و رأوا یف فقره مطعن   ؛ا)و آله( و سّلم و هبتان  
 ؛خلداع العاّمة ا من االحتیالو صّوروا أمره بالمعروف و هنیه عن المنکر لون   ؛اهذر  

ب   و اعتَبوه صنیعة األُمویِّنی  ؛اا و یف قوله احلقِّ انحیاز  و رأوا یف اعتزاله الفتن حتز 
فهو یف نظرهم  ؛اّلذین طووه حتت جناحهم، فکان أداهتم الّداعیة لمآرهبم الّسیاسیّة

اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم  من الکاذبنی الواضعنی للحادیث عل رسول
 ا.افرتاء  و زور  

 کالنّظام و المرییس و البلخی، و تابعهم یف هکذا رآه بعض أهل األهواء قدیام  
و أغرب من هذا  2،و شَبنجر 1تسیهر هذا العرص بعض المسترشقنی أمثال جولد

عل کتاب حتت عنوان  یطعن فیه و یف السنَّة بعض من ینسب إیل العلم، فقد عثرُت  أن
                                                      

1. Goldziher. 
2. Sprenger. 



 11 ج/  انوار مطلع 352

 ت  اءاهریرة افرت أیب فیه علی  و افرتیی  ،الّدین العامل أّلفه عبداحلسنی رشف ،أبوهریرة
 تلتقی معه حّتی انتهیی  ضمی العلامء، و جترح احلّق، و ال 2زّ العلم، ختُ  بنیُ َج  هلا 1یندیی 

و قد محله عل هذا عامالن: أّوهلام هواه، و ثانیهام تأویالته اّلتی  ؛هریرة إیل تکفی أیب
 «توافق الّتاریخ.  مع احلّق، و التتمیّش  ال

بوهریره را کاماًل ا ،مصری ةّیمحمود أبوَر الّدین عاملی و شیخ شرف

 نمایند استیضاح می

 [:436صفحة  ،السنّة قبل التّدوین]
أضواء  عل صاحب کتاب  ،ا حممود أبوَرّیةو قد استقی من هذا الکتاب أیض  »

للّصواب، کام أّن  هریرة من أستاذه و أکثر جمانبة   فکان أشدَّ عل أیب ،الّسنّة المحّمدّیة
عن اجلوانب  َف هریرة دون أن یکِش  األستاذ أمحد أمنی کشف عن جانب من سیة أیب

 خری فلم تکن صورته عنده مطابقة للحقیقة التارخیّیة.األُ 
هریرة یف  مجیع الّشبهات اّلتی أخذها بعضهم عل أیب 3و من الّصعب أن ُأفنِّدَ 

 عل أهّم ا جممال  هنا رد   لذلک أردّ  4،تاب، ألهّنا حتتاج إیل کتاب ینفرد هباهذا الک
 ،ة من السنّ ا عظیام  هریرة و نقله جانب   و لوال مکانة أیب .الّشبهات اّلتی أثاروها حوله

بنیِّ احلقَّ ألّن الطَّعن فیه لکنِّی رأیت من الواجب أن أُ  و ؛بهةالردَّ عل هذه الّش  کُت لرتَ 
 «یستهان به من السنّة. اته، و ترک جلانب الرصیح یف مجیع مرویّ طعن 

                                                      
 )محّقق( َیعَرُق. :أی .1
 )محّقق(.« اخلّز: الّطعن باحلراب: »لسان العرب .2
 )محّقق( ُأَضعِّف. :أی .3
 (السنّة قبل الّتدوین) .اإلسالم ةراوی ،ةأبوهریرما أثاره هؤالء یف کتاب حتت عنوان  دُت فنَّ  .4
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الّسالم به مروان بن حکم  در وقت دفن امام حسن علیه هبوهریرا

 نماید می پرخاش

 :439[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
 ؟یِّنیع أبوهریرة لُلموهل تشیَّ »

ع احلدیث عل و وَض نی و واالهم، ع للمویّ م به أبوهریرة أّنه تشیَّ و ممّا اهت  
 1ا لسیاستهم.خصومهم و تأیید   الّرسول صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم ضدَّ 

 ،نییّ هریرة للمو ع أیببهة إذا علمنا أّنه ال دلیل عل تشیّ و یظهر بطالن هذه الّش 
 ، عل صلة حسنة بمعاویةهلم یف کثی من ترّصفاهتم، و مل یکن دائام   هبل ثبتت معارضت

 مروان ن معاویة قد جعله عل المدینة فقد کان یعوله کّلام غضب علیه، و یویلِّ و إذا کا
ا و أهله إرضاء  للموّینی، بل کان کام أّن أباهریرة مل یکن یکره علی   .بن احلکم مکانه

هریرة  کثی ممّا دار بنی مروان بن احلکم و أیب و من هذا ما رواه ابن ؛ا ألهل البیتحمب  
فکان ممّا قاله  ،صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم المسلمون دفن احلسن مع النبّی حنی أراد 
، و إّن الوایل لغیکاهلل ما أنت بِ  و”لمروان:  یعنیک،  لکنّک تدخل فیام ال فدعه، و ؛وال 

 2(.“یعنی معاویة)إّنام ترید هبذا إرضاء من هو غائب عنک 
ة، فقد أنکر علیه عندما ع عدّ و کذلک نری أباهریرة ینکر عل مروان یف مواض

 یف داره تصاویر، فقال له: رأیی 
و ّل: یقوا اهلل عّز ”اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم یقول:  عت رسولسمِ 

                                                      
، ةضواء علی السّنة المحّمدّیأو انظر  ؛و ما بعدها 31ـ  26لعبداحلسنی، ص  ،ةأبوهریر نظراُ  .1

 (السنّة قبل الّتدوین) .190ـ  185ص 
 (السّنة قبل الّتدوین) .108ص ، 8ج ، البدایة و الّنهایة .2
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!.“قوا ذرةفلیخلُ  ؟!ا کخلقیق خلق  و من أظلم ممّن ذهب خیلُ 
1 

حک الن تروِّ عند ابنة ف ل  أتظَ ”: ، فقام إلیه قائال  ةکام أنکر علیه حنی أبطأ باجلمع
صهرون من احلّر؟! ء المهاجرین و األنصار یُ ابالمراوح و تسقیک الامء البارد، و أبن

 «2!“اسمعوا من أمیکم”قال:  ثمّ  “و أفعُل  ت أن أفعَل ملقد مه

وی چشم و گوش و دل و  ؛بوهریره را استعباد کرده بودنداأمّیه،   بنی

 نمود جوارح خود را در راه رضای آنان صرف می

 :440[ صفحة لسنّة قبل التّدوینا]
 ،البیت ع ألهله بالتشیّ تّهمی أن ،نییّ ع للموم أباهریرة بالتشیّ و کان یدر بمن اهتَّ »
اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم یف مناقبهم و مدحهم ممّا ورد یف  عن رسول لام رویی 

الّضعیفة و الموضوعة عل عوا األحادیث بّ تتهلم من أن ی فهذا أویلی  3؛ةصحاح السنّ 
مع وضوح وضع تلک  ،هریرة یف مدح األموّینی، لیّتهموه بمواالهتم و تأییدهم أیب

هلذا المنهج الملتوی  األحادیث و معرفة الکذبة الواضعنی هلا و جالء أمرها، و نتیجة  
 ة.حکم علیه عبداحلسنی و أبوریّ 

استعبد بنوأمیّة أباهریرة بَّبهم، ”هریرة و األموّینی:  و ممّا قاله عبداحلسنی یف أیب
                                                      

السنّة ) و رواه البخاری. ،بإسناد صحیح 7166حدیث  ،148ص  ،2ج  ،مسند اإلمام أحمد .1
 (قبل الّتدوین

 (السّنة قبل الّتدوین) .24ص ، 1ج ، العقد الفرید .2
حدیث  ،129ص  ،13ج  ،مسند اإلمام أحمد: عل سبیل احلرص ُانظر عل سبیل المثال ال .3

حدیث  ،260و ص   ؛7636حدیث  ،69ص  ،14ج  و؛ 7455حدیث  ،195و ص  ؛7392
 (السنّة قبل الّتدوین) .95و  76ص  ،8ج  ،الباری فتحو ؛ 7863



 355 رةیأبوُهَر

یف سیاستهم،  1عایتهموا سمعه و برصه و فؤاده، فإذا هو لسان دِ قیاده و احتلّ  افملکو
و تارة ...، فتارة  یفت ت األحادیث یف فضائلهم  ؛یتطّور فیها عل ما تقتضیه أهواؤهم

 «2“ة.لباغی عل رغائب معاویة و ف ته ایلفق أحادیث یف فضائل اخللیفتنی نزوال  

قول إسکافی: معاویه برای کسانی که روایت بر علیه علوّیین و بر له 

 دارد ر میزه مقّریجا ،اند کرده ُاموّیین وضع می

 :441[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
 اهلل صّل اهلل علیه )و آله( و سّلم؟ ا عل رسولهل وضع أبوهریرة األحادیث کذب  »

ء  للموّینی ااهلل إرض بالکذب عل رسول ة أباهریرةَ أبوریّ احلسنی و م عبدُ لقد اهتَّ 
ا ضعیفة و لکنّهام أوردا أخبار   ء. وارو أبوهریرة من کّل هذا بَ  3؛بالعلوّینی  نکایة و

 فقال: ،موضوعة ال أصل هلا. من هذا ما ذکره عبداحلسنی
ا من وم  ا من الّصحابة و قإّن معاویة محل قوم  ”سکایف: قال اإلمام أبوجعفر اإل

تقتیض الّطعن فیه و الَباءة منه، و  الّتابعنی عل روایة أخبار قبیحة یف علّ 
منهم  ؛ب یف مثله، فاختلفوا له ما أرضاهرغَ  یُ عال  جعل هلم عل ذلک ُج 

أبوهریرة و عمرو بن العاص و المغیة بن شعبة، و من الّتابعنی عروة بن 
 4إیل آخر کالمه. ـ .“الّزبی

 و قال:
                                                      

 . )محّقق(دعوهتم و تبلیغاهتم :أی .1
 (السنّة قبل الّتدوین) و ما بعدها. 35ص احلسنی،  لعبد ،ةأبوهریر .2
و  190، ص ةالمحّمدّی السّنةأضواء علی و   ؛و ما بعدها 35لعبداحلسنی، ص  ،ةأبوهریرانظر  .3

 (السنّة قبل الّتدوین) ما بعدها.
 (السنّة قبل الّتدوین. )و ما بعدها 35لعبداحلسنی، ص  ،ةأبوهریرانظر  .4
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جاء إیل مسجد الکوفة، فلاّم  ،اجلامعة دم أبوهریرة العراق مع معاویة عامّ لاّم ق
ا! و ب صلعته مرار  َِض  ا عل رکبتیه، ثمّ رأی کثرة من استقبله من النّاس جثَ 

و أحرق نفیس  ،کذب عل اهلل و رسولهأُ مون أیّن تزعُ  أ 1،یا أهل العراق”قال: 
ا، و إّن المدینة إّن لکّل نبیٍّ حرم  »اهلل یقول:  لقد سمعت رسول !بالنّار؟ واهلل

 «“!مجعنیأا فعلیه لعنة اهلل و المالئکة و النّاس حرمی، فمن أحدث فیها حدث  
أجازه و  ،فلاّم بلغ معاویة قوله “ا أحدث فیها!و أشهد باهلل أّن علی  ”قال: 
 2.المدینة  ه إمارةکرمه و واّل أ

مخاصمت و منازعت میان معتزله و اهل حدیث از  ه،ی بودلمعتز إسکافی  واخر قرن اوّل جاری بوده استاو 

 هذه أخبار خمتلفة استشهد هبا عبداحلسنی لیدعم زعمه أّن أباهریرة کان عمیال  
 ا.ا و متن  لکن هذه األخبار مردودة سند   و ؛ا للحدیثاع  نی، وّض یّ للمو

نقل  ،البالغة رشح هنجصاحب  ،احلدید ند: فإّن ابن أیبا من حیث الّس . أمّ 1
و هو من  ،( ه 240سکایف )جعفر اإل أیب ،حمّمد بن عبداهلل ،هذه األخبار عن شیخه
عنی، و العداء مستحکم بنی المعتزلة و أهل احلدیث من أواخر أئّمة المعتزلة المتشیّ 
جعفر و  ا بعد هذا القرن، و أترک الّتعریف بأیبأصبح متوارث   ثمّ  ،القرن األّول اهلجری
رمحه اهلل  ـذکر شیخنا أبوجعفر اإلسکایف ”إذ یقول:  ،احلدید تزکیته لتلمیذه ابن أیب

الم و المبالغنی یف تفضیله، و إن سال علیه و کان من المتحّققنی بمواالة علّ  ـ تعایل
                                                      

ق یف و علّ  ،191  و 190هذه الّروایات یف ص ، ةة المحّمدّیسّنأضواء علی ال ساق مؤّلف .1
 ی عمّ اشتهر حتّ  هریرة عل النّبی قد ذب أیبکِ  یدل  هذا القول عل أنّ »فقال:  ،اهلامش عل هذا اخلَب

ا کانوا یتحّدثون عن هذا الکذب یف کّل و أّن النّاس مجیع   ،ّنه قال ذلک و هو بالعراق؛ ألاآلفاق
ستاذه و ف اّلذی أخذ عن أُ نظر إیل هذا المؤلِّ اُ  .(أضواء علی السّنةمن  190هامش الّصفحة ) «مکان.

ق علیه باإل بنی یدی اهلل  ةلکن له وقف ة الّروایة، وة، من غی أن یثبت من صحّ باطات اخلیالیّ نستتفوَّ
 (السنّة قبل الّتدوین! )تعایل

 (السنّة قبل الّتدوین) .39 و 38لعبداحلسنی، ص  ،بوهریرةأ .2



 357 رةیأبوُهَر

 أّن أباجعفر ة، إاّل نی من أصحابنا کافّ ا یف البغدادیّ ا شائع  کان القول بالّتفضیل عام  
 1.“ا، و أخلصهم فیه اعتقاد  هم یف ذلک قوال  دّ أش

أعاظم علم ز  ی، ا یإسکاف است ا مقبول  لش  قو ی و  میو رّد َع ،معتزل او بالوجه  شد ّجاج بر   با

یعرتهیا الّظن و الّتأویل،  ال یرقی إلیها الّشک و ستاذه الهذه شهادة تلمیذ ألُ 
ب یف ذلکفاألُ  اس إلیه نّ ، بشهادة أقرب الستاذ من أهل األهواء داع إیل هواه، بل متعصِّ

ن، فلیس آو أعرفهم به، فإذا سبق ألمثاله أن کذبوا الّصحابة یف احلدیث بل یف نقل القر
هریرة و یفرتوا علیه و عل بعض الّصحابة و الّتابعنی. لکن  ا أن یکذبوا عل أیببعید  

 روایته مردودة لسببنی:
یناصب أهل احلدیث  إّنه معتزیلّ العامل األّول:  کایف لعاملنی:سضعف اإل الّوا:

 حدمها لرّد روایته.أحمرتق. فقد اجتمع فیه عامالن یکفی  و العامل الثّاین: إّنه شیعّی  داء.العِ 
وایات یف مصدر موثوق بسند صحیح الّثان:  بأّن اإلسکایف علام   ،مل تذکر هذه الرِّ
 حیتج  هبا. ضعیفة ال قّل األ هی علی  ح أهّنا موضوعة أوا، و هذا یرّج مل یذکر هلا سند  

 باشد وجه می بال ـ ةعلیه الهاوی ـّجاج در دفاع از معاویه قول َع

ا محل ةفلم یثبت أّن معاوی :و أّما من حیث المتن. 2  یف الّطعن عل أحد 
ع أّنه الّصحابة من أحد عن یثبت مل و عنه، اهلل رض علّ  أمیالمؤمننی  أو بذلک، تطوَّ

ا أخذ ا ةحابمقابل وضع احلدیث، و الّص  أجر   إیل ینحّطوا أن من أرفع و أسمیی  مجیع 
 و حدیثه سِمع و اهلل رسول صاَحَب  إنسان   هذا یفعل أن اهلل معاذ و احلضیض، هذا
 طریق عن کان إّنام الباطلة األخبار هذه من جاءنا ما مجیع إنّ  و الکذب! عل زجره
ب أهوائهم، إیل الّداعنی األهواء أهل وا عل احلّق، و ءنی لمذاهبهم، فتجرّ المتعصِّ

                                                      
 ،5ج  ،لسان المیزان ترجمته فیو انظر  ؛بیروت ة، طبع467ص ، 1ج ، البالغة شرح نهج .1

 (السّنة قبل الّتدوین. )221 ص
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الل بعضهم اهّتموا و الّصحابة، خیار یف فتکلَّموا حرمتها، ةحبیعرفوا للّص  مل  و بالضَّ
 1.غیهم و عثامن و عمر و بکر أیب عل افرتوا و بالکفر، بعضهم و قَذفوا الفسق،

الفرق  کثرأبة، لذلک ناصبت ذَ ء الکَ ف أهل احلدیث عن هؤالو قد کَش 
 ؛قة هبمة الثّ د األمّ أصحاب احلدیث العداء، فتتبّعوا أحواهلم و اخرتعوا األباطیل، لتفقِ 

ّطالع عل وافض و بعض فرق الّشیعة، و من أراد االو من ذلک ما فعله المعتزلة و الرَّ 
 «القاسم البلخی. ألیب ،قبول األخباربعض هذا فلیاجع کتاب 

بوهریره همگی صحیح اه بر معاویه و بورّیاالّدین و  سّید شرف ایرادهای

 و کالم عّجاج بدون دلیل است ،باشد می

 :444[ صفحة السنّة قبل التّدوین]
 ا وا و هبتان  و کیف نتصّور معاویة حیرص الّصحابة عل وضع احلدیث کذب  »
رض اهلل  ـعّباس  رض اهلل عنه، و قد شهد ابن ا، لیطعنوا یف أمیالمؤمننی علّ زور  
و قد ذکر ذلک البخاری یف صحیحه، فهل  2،لمعاویة بالفضل و العقل و الفقه ـ هامعن

یمکن،  هذا ال 3!ع لمعاویة؟ة و عالمها بالکذب، أو بالتشیّ مّ هموا حَب األُ هؤالء أن یتّ 
 ن صحیحة، و هبذا ننفی هتمة عبداحلسنی.آو شهادة ترمجان القر
العریب یف   ابناإلسکایف عل الّصحابة اّلذین ذکرهم، و بنیَّ  و قد افرتیی 

الرّتاجم  نت کتُب هم، کام بیَّ یِّ ا من أمرهم و مکانتهم و عجانب   العواصم من القواصم
                                                      

 (السّنة قبل الّتدوین) .183 و 182، ص العواصم من القواصم ُانظر .1
 (السّنة قبل الّتدوین) .105 ـ 104ص  ،8ج  ،فتح الباری ُانظر .2
مة یف قیّ   الدین اخلطیب کلمة لستاذ حمّب لو ما بعدها. ف 191، ص أضواء علی الّتاریخنظر اُ  .3

 (السنّة قبل الّتدوین) ّطالع علیها.معاویة یدر اال



 359 یالواِقِد عبداهلل یأب

ق هتم، ثّم إّن روایات أهل األهواء تّسبت إیل الّتاریخ اإلسالمی، و خاّصة ما یتعلَّ سیَ 
 2«1.هت سیهتمأمّیة فشوّ  اریخ کتبت بعد بنیبأخبار األموّینی، ألّن کتب التّ 

 یالواِقِد عبداهلل یأب

 .[عمر بن محّمد]رجوع شود به 

 ِمخَنف یأب

 .[ییٰحی بن لوط]رجوع شود به 

 سیالق امرؤ

 ی.[الکند ُحجر بن َعمُرو]رجوع شود به 

 الّشاعر ّیاألنور نیالّد وحدأ

 .[الّشاعر محّمد، بن ّیعل]رجوع شود به 

 یهقیالب

 ی.[الخسروجرد ّیالشافع ّیعل ن،یحس بن أحمدجوع شود به ]ر

 ّیسابوریالنَّ، الحاکم الحافظ

 .[عبداهلل بن محّمد]رجوع شود به 

 ّیالَبَلد َخّباز
 .[َحْمدان بن أحمد بن محّمد]رجوع شود به 

                                                      
 (السنّة قبل الّتدوین) .177، ص العواصم من القواصم ُانظر .1
 .271ـ  260ص  ،23جنگ . 2
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 یُِّأُرِز ُخْبز
 ّی.[بصر أحمد بن نصر]رجوع شود به 

 ّیالطوس نیرالّدینص خواجه
 ّی.[الطوس محّمد]رجوع شود به 

 ّیالَغَرو ّیاألسترآباد ّیالّرض
 .[األئّمة نجم الحسن، بن محّمد]رجوع شود به 

 ریالکب یالُسدِّ
 ی.[الکوف عبدالّرحمن بن لیإسماع]رجوع شود به 

 یالّراوند نیالّد اءیض أبوالّرضا دّیالس
 ی.[الّراوند نیالّد اءیض أبوالّرضا دّین السیالحس]رجوع شود به 

 نیالدِّ رکن دّیس
 ی.[نیحس شاه شرف بن محّمد بن حسن]رجوع شود به 

 عّباد بن صاحب
 .[عّباد بن لیاسماع]رجوع شود به 

 یلمیَد ۀالّدول دُضَع

 تشّیع بوده است ایکابر علمااز  وی

 :89[ صفحة تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالم]
الّدولة فناخّسو بن احلسن بن بویه؛ قال الّسیوطی:  و منهم: الّسلطان عضد»



 361 ّیهیالُبَو ّیالراز نیالّد قطب

ا، له مشارکة یف ا شیعی   نحوی  و کان فاضال  ”قال:  .“ء بالعربّیة و األدبهو أحد العلام”
هشام اخلَرضاوّی یف  نقل عنه ابن .“عّدة فنون، و له یف العربّیة أبحاث حسنة و أقوال

نسمة کی یف و ُح  .“ةئام ثنی و ثالو کانت وفاته سنة ثالث و سبع” :ءاشیأ اإلفصاح
 ،ءا للفضال حمب  و کان فاضال  ”، أّنه قال: العقود رشذواجلوزی یف  عن ابن حرالسّ 

و کان عضدالّدولة من کبار الّشیعة، ”إیل أن قال:  .“اا أدیب  ا یف عّدة فنون، شاعر  مشارک  
یزوره یف موکبه العظیم، و و أخذ عن الّشیخ المفید بن الن عامن فقیه اإلمامّیة، و کان 

ل الّسالم بالنّجف، و عمِ  یفتیه غُیه، و أمر بعامرة مشهد أمیالمؤمننی عّل علیه ال
ذت  بجواره فنفَ قََب أن یُ  ، و وقف علیه األوقاف الواسعة، و أومی مزخرفة   علیه قبّة  

 1«.إیل آخر ما قال ـ .“ءاالّشعر ا، مدحه مشاهیُ  ممدوح  وصّیته، و کان کریام  

 ّیهیالُبَو ّیالراز نیالّد قطب

 ّی.[هیالُبَو محّمد بن محّمد]رجوع شود به 

 یالکاتب المرزبان

 .[ُعمران بن محّمد]رجوع شود به 

 یالُجعد النابغة

 ّی.[الُمَضر سیق بن حّبان]رجوع شود به 
 
 
 

                                                      
 .282ص  ،24جنگ . 1
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 اند صد تن از أعاظم شیعه که از مشایخ روات اهل ُسّنت یک

که از  16در مراجعۀ  المراجعاتلی در کتاب الّدین عاِم اهلل سّید شرف آیة
در ضمن آنکه بیان فرموده است:  ،باشد از طبع اّول می 105فحه تا ص 41 فحهص
أعّم از اینکه راوی آنها از  ،روایات مورد وثوق است قبوِل ،میزان صحیح نزد عاّمه»

 1آنها صد نفر از أعاظم شیعه را که به اعتراف خوِد نام یک .«عاّمه باشند و یا از شیعه
مشایخ و با تعیین آنکه آنها از  ،شمارد شیعه هستند، به ترتیب حروف تهّجی می

و ما در  .کند ذکر می ،باشند عاّمه، و یا بعضی از آنها می ۀروایات تمام صحاح سّت
و اینکه کدام یک از مشایخ عاّمه از آنان  ،اینجا فقط ذکر نام و کنیه و تاریخ حیات

 کنیم. آوریم و بدان اکتفا می می را اند روایت کرده

 حرف الهمزة

نَن  ،الکویفّ باح القارئ بن رِ  أبان بن َتغلِب. 1 احتّج به مسلم  و أصحاب الس 
 .141مات سنة  ، ـ ماجة ئی و ابناالنَّس مذی والرتِّ  أبوداود و ـ األربعة
و  احتّج به البخارّی  ،عّی الکویفّ خَ بن األسود النَ  بن عمرو إبراهیم بن َزید. 2
 .شهرأّجاج بأربعة بعد موت احلَ  96أو  95، و مات سنة 50د سنة ولِ  ،مسلم  

                                                      
 . یعنی به اعتراف عاّمه.1
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ل. 3 رعة و أبوحاتم و زاحتّج به أبو ،فرّی بن الکویّف احلُ  أمحد بن الُمفضَّ
 .أبوداود و النّسائّی 

 و احتّج به البخارّی  ،شیخ البخارّی  ،اقاألْزدّی الکویّف الورّ  إسامعیل بن أبان. 4
 .216ه یف سنة ذکر وفاتَ  و القیّساینّ  ،286و حییی و أمحد، مات سنة  و الرّتمذّی 
و غی  احتّج به الرّتمذّی  ،ئیلاأبوإرس ،الکویفّ  الُماّلئّی  ةإسامعیل بن خلیف. 5

نَ   .نواحد من أرباب الس 
 .تّةاحتّج به أصحاب الّصحاح الّس  ،الکویفّ  قاینّ لْ األسدّی اخلُ  إسامعیل بن َزکرّیا. 6
المعروف بالّصاحب بن  ،أبوالقاسم ،بن العّباس الّطالقاین ّبادإسامعیل بن عَ . 7

عن  ،بالّرّی ، 385سنة  ،صفر 24، مات لیلة اجلمعة، به داود و الرّتمذّی  احتّج  ،ّبادعَ 
 .تسع و مخسنی سنة

 ،ّی دّ المفّّس المشهور بالس   ،کریمة الکویفّ  بن أیب إسامعیل بن عبدالّرمحن. 8
نَ  احتّج به مسلم   و أخذ عنه الثَّوری و أبوبکر  ،و وّثقه أمحد ،ن األربعةو أصحاب الس 

 .127مات سنة  ،بن عّیاش
و أبوداود، مات  احتّج به الرّتمذّی  ،الَفزارّی الکویفّ  إسامعیل بن مویس. 9
 .245 سنة

 ءاحرف الّت

 .یمَ نُ  احتّج به أمحد و ابن ،الکویّف األعرج َتلید بن ُسَلیامن. 10

 ءاحرف الّث

کیع و و وَ  احتّج به الرّتمذّی  ،محزة الث امیلّ  المعروف بأیب ،ثابت بن دینار. 11
 .150مات سنة ،نعیم أبو
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أخذ عنه  ،طالب هانئ بنت أیب ّمأُ مویل  ،أبواجلَهم الُکویفّ  ة،فاخت بن أیب ُثَویدَ . 12
 .یف صحیحه و أخرج له الرّتمذّی  ،سفیان و شعبة

 حرف الجیم

و  ،عوانة الکویّف، أخذ عنه شعبة و أبو بن احلارث اجلُعفّی  بن یزید  ابر. 13
 .128أو  127مات سنة  ،داود و الرّتمذّی  و أبو احتّج به النّسائّی 

بّ  ریر بن عبداحلمیدَ  . 14 مات  ،احتّج به مجیع أهل الّصحاح ،ّی الکویفّ الضَّ
 .177 ةسن

 .167مات سنة  ،و النّسائّی  احتّج به الرّتمذّی  ،األمحر الکویفّ   عفر بن زیاد. 15
 ،احتّج به مسلم  و النّسائّی  ،أبوسلیامن ،عّی البَرصّی بَ الض    عفر بن سلیامن. 16
 .178مات سنة 
نَن ثالثة أحادیث ،بن َثعَلبة الکویّف التَّیمّی  مریةمجیع بن عَ . 17 و  ،له یف الس 

ن الرّتمذّی   .له َحسَّ

 ءاحرف الح

 .ئّی ااحتّج به النّس ،کویفّ ْزدّی الالن عامن األَ  أبو ،صریةاحلارث بن َح . 18
و الّسالم  علیهصاحب أمیالمؤمننی  ،اهلَْمداینّ  احلارث بن عبداهلل. 19

 .سائّی خاّصته، احتّج به النّ 
، احتّج به الّصحاح الّتابعّی  األسدّی الکاِهّل الکویفّ  ثابت حبیب بن أیب. 20

 .129 الّسّتة، مات سنة
احتّج به مسلم   ـ، بن صالح اهلَْمداینّ و اسم حّی: صالح  ـ احلسن بن َحّی . 21

نَن  .169و مات سنة  100ولد سنة  ،و أصحاب الس 
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، مات سنة  به البخارّی  احتّج  ،کم بن ُعَتیبة الکویفّ احلَ . 22 عن  115و مسلم 
 .نی سنةمخس و ستّ 
طنی و الّدارقُ  مذّی غریُق اجلُحَفة، احتّج به الرّت  ،َهنّی اجلُ  مَحّاد بن عییس. 23
 .209 سنةمات 

 .احتّج به الّدارقطنّی  ،أخو زرارة ،ران بن أعنَی مُحْ . 24

 ءاحرف الخ

و مسلم  و  احتّج به البخارّی  ،اهلَیثم الکویفّ  أبو ،واینّ طَ القَ  دلَّ خالد بن ُمَ . 25
نَن مجیع    .اأصحاب الس 

 حرف الّدال

 .النّسائّی  داود و اف، احتّج به أبوجّ أبواحلَ  ،وفعَ  یبأد بن داوُ . 26

 ءاحرف الّز

عبدالّرمحن، احتّج به  أبو ،بن عبدالکریم الیامّی الکویفّ  ید بن احلارثبَ زُ . 27
ة   نَن کافَّ  .124مات سنة  ،أصحاب الّصحاح و أرباب الس 

 .میمّی، احتّج به مسلم  أبواحلسنی الکویّف التّ  ،با زید بن احلُ . 28

 حرف الّسین

 الکویّف، احتّج به البخارّی و مسلم  و النّسائّی عّی األشجَ  ْعداجلَ  سامل بن أیب. 29
 .101أو  100و قیل  98و أ 97مات سنة  ،داود بوأو 

و أخذ عنه  ، الکویّف، احتّج به الرّتمذّی جلّ العِ  َحفصة سامل بن أیب. 30
فیانان و حمّمد بن فُ   .137ضیل، مات سنة الس 
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 .مذی و الّدارقطنّی اإلسکاف احلَنَظّل الکویّف، احتّج به الرّت  َسعد بن َطریف. 31
 .مات یف والیة خالد بن عبداهلل ،، احتّج به البخارّی و مسلم  عسعید بن أشوَ . 32
 .و النّسائّی  اهِلالیّل، احتّج به الرّتمذّی  بن َخیثَم َسعید. 33
مات  ،داود و الرّتمذیّی، احتّج به أبوقاض الرّ  ،شاألبرَ  َسلِمة بن الَفضل. 34

 .191سنة 
أبوحییی، احتّج به  ،بن َحصنی بن کادح بن أسد احلَرَضمّی  َسلِمة بن ُکَهیل. 35

 .121سنة  اءأصحاب الّصحاح الّستة و غیهم، مات یوم عاشور
د. 36 ا ُقتل أمی   ،و مسلم   احتّج به البخارّی  ،الکویفّ  زاعّی اخلُ  سلیامن بن ُُصَ

ن ع ،65مستهّل ربیع الّثاین سنة  ،الّسالم ابنی الّثائرین بدم احلسنی علیهعل جند التَّوّ 
 .ثالث و تسعنی سنة

تّة و ، احتّج به أصحاب الّصحاح الّس الَبرصّی  التَّیمّی  خانرسلیامن بن ط. 37
 .143 مات سنة ،غیهم

 النّسائّی  ّی الکویّف، احتّج به مسلم  وبّ داود الضَّ  أبو ،عاذبن مَ  مرْ سلیامن بن قَ . 38
 .داود و أبو و الرّتمذّی 
ش، احتّج به أصحاب الّصحاح الکاهّل الکویّف األعمَ  هرانسلیامن بن مِ . 39

 .148ّتة و غیهم، مات سنة الّس 

 حرف الشِّین

بن سنان بن أَنس النََّخعّی الکویّف القاض، احتّج به  رشیک بن عبداهلل. 40
 .178و أ 177نة مات س ،ن األربعةنَ مسلم  و أرباب الس  

، احتّج به أصحاب الّصحاح الّستّة و کّی تَ أبوالورد العَ  ،ة بن احلّجاجُشعبَ . 41
 .160و مات سنة  83غیهم، ولد سنة 
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 حرف الّصاد

 .بن احلارث الَعبدّی، احتّج به النّسائّی  جربن ُح  ْوحانَصعَصعة بن ُص . 42

 ءاحرف الّط

محن، احتّج به أصحاب أبوعبدالرّ  ،اهلَْمداینّ  والینّ اخلَ  یسانطاووس بن کَ . 43
 .106و أ 104 ةسن ،وم  بیَ  ةالّصحاح الّستّة و غیهم، مات یف مّکة قبل یوم الرّتوی

 حرف الّظاء

َؤیلّ  ،بن سفیان ظامل بن عمرو. 44 احتّج به أصحاب الّصحاح  ،أبواألسَود الد 
 .ه مخس و ثامنون سنةو عمرُ  ،99الّسّتة، مات سنة 

 العین حرف

ولد  ،الط َفیل، احتّج به مسلم   أبو ،بن عبداهلل بن َعمرو اللَّیثی لةئعامر بن وا. 45
 یّساینّ القَ  و أرسل ابن ،110و قیل 107و قیل  102و قیل  100و مات سنة  ،ُحدأُ عام 

 .120أّنه مات سنة 
واِجنّی  اد بن یعقو بّ عَ . 46 أخذ عنه أئّمة الّسنّة  ،الکویفّ  األسدّی الرَّ
هم و حمّل فهو شیخُ  ؛داود أیب خزیمة و ابن ماجة و ابن و ابن و الرّتمذّی  کالبخارّی 

 .250ثقتهم، مات یف شّوال سنة 
، مات ، احتّج به البخارّی الکویفّ  أبوعبدالّرمحن اهلَْمداینّ  ،عبداهلل بن داود. 47
 .212حدود سنة 
 .احتّج به أصحاب الّصحاح کّلهم و سائر األئّمة 1بن اهلاد، عبداهلل بن َشّداد. 48

                                                      
  :144، ص المراجعات. 1
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 ،الکویفّ  ریّش بن حمّمد بن أبان بن صالح بن ُعَمی القُ  عبداهلل بن عمر. 49
 ،و خلق  من طبقتهم أخذوا عنه ،ّی داود و الَبَغوِ  و أیب ُمسلم   شیُخ  ،داَنةشکَ مُ بالملّقب 

 .237أو  238أو  239مات سنة  ،احتّج به مسلم  و أبوداود
قاض مرص و عالمها، احتّج به  ،قبة احلرََضمّی بن عُ  ةیعَ عبداهلل بن هلَِ . 50

 .174خر سنة ، مات یف منتصف ربیع اآلداود و الّدارقطنّی  و أبو مذّی الرّت 
من أصحاب اإلمام جعفر بن حمّمد  ،الَقّداح المّکّی  عبداهلل بن َمیمون. 51

 .مذّی احتّج به الرّت  ،الّسالم الّصادق علیهام
و عّباس  ، احتّج به النّسائّی أبوحمّمد الکویفّ  ،محن بن صالح الْزدّی رّ عبدال. 52

 .235، مات سنة ّی الّدوری و اإلمام الَبَغوِ 
ام. 53 نعاینّ  ّی مَی بن نافع احلِ  عبدالّرزاق بن مَهّ من أعیان الّشیعة و خیة  ،الصَّ

ب الّصحاح و المسانید احتّج به أصحا ،للجامع الکبیالُمصنّف  ،سلفهم الّصاحلنی
عارصه فیها و  1،عبداهلل الّصادق اثنتنی و عرشین سنة بأرسها. أدرک من أّیام اإلمام أیب

ألّنه  ؛الّصالة والّسالم بتسع سننی  جعفر اجلواد قبل وفاته علیه مات یف أّیام اإلمام أیب
 .211و مات یف  126ُولد سنة 
محن و ملک و ی و عبدالرّ کَ مران و بُ ُزرارة و ُح  أخو ،َعبدالملک بن أعنَی . 54
فیانان، و قال ابن ـ، بنی أْعنَی  ـاألسود  مِّ أُ یس و موس و ُِضَ  : القیّساینّ  حّدث عنه الس 

روی  ،وائل یف التّوحید عند البخارّی و یف اإلیامن عند مسلم   سمع أبا ،اإنَّه کان شیعی  »
 .الّسالم علیه و مات یف أّیام الّصادق ،«ینةعنه ُسفیان بن ُعیَ 

                                                      
 «بن مالک بن لیث  ربن جابر بن برش بن عتوارة بن عام  اهلل بن عبد  عمروبن   اسم اهلاد: ُأسامة و

 «.مننیؤاللیثّی الکویف، أبوالولید، صاحب أمیالم
1 ..  ألّنه صلوات اهلل و سالمه علیه تویّف سنة ثامن و أربعنی و مائة؛ و له مخس و مخسون سنة 
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، احتّج به صحیحهیف  شیخ البخارّی  ،یّس الکویفّ الَعبْ  ُعَبیداهلل بن مویس. 55
 القعدة. مستهّل ذی 213مات سنة  ،الّسّتة و غیهم
َزرعة،  یقال له: عثامن بن أیب ،لّ جْ أبوالیقظان الکویّف البَ  ،عثامن بن ُعَمری. 56

مذّی   .ارقطنّی و غیمها و الدّ  احتّج به أبوداود و الرتِّ
الکویّف، احتّج به أصحاب الّصحاح الّسّتة جممعة  عل  َعِدّی بن ثابت. 57
 .اإلخراج عنه
أبواحلسن التابعّی الّشهی، احتّج  ،الکویفّ  یفّ ة الَعوبن ُجنادَ  َعطّیة بن سعد. 58
 .111مات سنة  ،مذّی داود و الرّت  به أبو

مذّی  احتّج به أبو ،الکویفّ  یمّی التَّ  ء بن صالحالَعال. 59  .داود و الرتِّ
بل، احتّج به أصحاب الّصحاح أبوِش  ،عّی خَ بن عبداهلل النَّ  َعلَقمة بن َقیس. 60

 .62الّسّتة و غیهم، مات سنة 
 .نَن أخرجوا عنه، أّن أصحاب الس  دیمةبن بَ  عیلّ . 61
أحد شیوخ  ،اشمه مویل بنی ،وهرّی البغدادّی أبواحلسن اجلَ  ،عدبن اجلَ  عیلّ . 62
 .سنة 96عن  ،230مات سنة  ،واحتّج به البخارّی 
بواحلسن أ ،َملیکة بن َجذعان ی بن أیبهَ بن عبداهلل بن زُ  عیّل بن زید. 63
 .131مات سنة  ،، احتّج به مسلم  یمی البرصّی التَّ  الُقریّش 

 ،100لد سنة و وُ  ،احلسن بن صالح، احتّج به مسلم    أخو ،عیّل بن صالح. 64
 .151مات سنة 
، و الّدارقطنّی  ، احتّج به النّسائّی زارّی الکویفّ أبوحییی الفَ  ،عیّل بن غرا . 65
 .أّیام هارون 184مات سنة 
و أبوداود،  الکویّف، احتّج به الرّتمذّی  أبواحلسن اخلُزاعّی  ،عیّل بن قادم. 66
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 .213مات سنة 
صاعد و  و ابن النّسائّی و  شیخ الرّتمذّی  ،الّطرائفّی  رنذِ بن المُ  عیلّ . 67

و احتّج به  ،أخذوا عنه و احتّجوا به ،حاتم و غیهم من طبقتهم عبدالّرمحن بن أیب
 .256مذّی و النّسائی و الّدارقطنی یف ُسنَنهم، مات سنة الرّت 

أحد مشایخ  ،ّزاز العائذّی اخلَ  أبواحلسن الکویفّ  ،یدبن الَُبَ  عیّل بن هاشم. 68
 .181احتّج اخلمسة به، مات سنة  ،محدأاإلمام 

 .النّسائّی  داود و احتّج به مسلم  و أبو ،الکویفّ  عاّمر بن ُزَریق. 69
نَن  أو ابن أیب عاّمر بن معاویة. 70 معاویة، احتّج به مسلم  و أصحاب الس 
 .133مات سنة  ،األربعة

بیعّی اهلَْمدایّن الکویّف، اأبوإسح ،بن عبداهلل َعمرو. 71 احتّج به أصحاب ق السَّ
 127و مات سنة  ،قنی من خالفة عثامنُولد لثالث سننی بَ  ،الّصحاح الّستة و غیهم

 .132أو  129أو  128أو 
، احتّج به أصحاب یعرف باألعرایبّ  ،أبوسهل  ،الَبرصّی  مجیلة وف بن أیبعَ . 72

 .146الّصحاح الّستّة و غیهم، مات سنة 

 ءاحرف الف

یف صحیحه،  شیخ البخارّی  ،أبونعیم ،الکویفّ  ئّی ُماّل ال نیکَ الفضل بن دُ . 73
 .أّیام المعتصم 210و مات سنة  130احتّج به أصحاب الّصحاح الّسّتة، ُولد سنة 

 ،احتّج به مسلم   ،أبوعبدالّرمحن ،الکویفّ  واّس الر   غرّ األ ُفَضیل بن َمرزوق. 74
 .158مات سنة 
نَ  احتّج به البخارّی نّاط الکویّف، احلَ فِطر بن خلیفة . 75 ن و أصحاب الس 

 .153مات سنة  ،األربعة و غیهم
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 حرف المیم

شیخ  ،ان الکویّف النَّْهدّی أبوَغّس  ،بن زیاد بن درهممالک بن إسامعیل . 76
 .219مات سنة  ،یف صحیحه، احتّج به البخارّی و مسلم   البخارّی 
یر الّتمیمّی  ،حمّمد بن خازم. 77 احتّج به أصحاب  ،ویفّ الک أبومعاویة الرضَّ

 .195مات سنة  ،الّصحاح الّستّة
بّ  حمّمد بن عبداهلل. 78 إمام  ،احلاکم ،بوعبداهللأ ،النَّیسابورّی  ی الطَّهاینّ الضَّ

 .405و مات سنة  321لد سنة وُ  ،ثنیاحلّفا  و المحدّ 
و  و الّدارقطنّی  احتّج به الرّتمذّی  ،رافع المدینّ  بن أیب حمّمد بن ُعبیداهلل. 79

 .اینّ َبالطّ 
، احتّج به أصحاب أبوعبدالّرمحن الکویفّ  ،وانزْ بن غَ  حمّمد بن فضیل. 80

 .194و قیل  195مات سنة  ،الّصحاح الّستّة و غیهم
کان من المَّبزین یف أصحاب اإلمام  ،ئفّی ابن الطّ  حمّمد بن مسلم. 81

هذه الّسنة مات  و یف 177مات سنة  ،احتّج به مسلم   ،الّسالم الّصادق علیهعبداهلل  أیب
 .َسِمی ه حمّمد بن مسلم بن مّجاز بالمدینة

 احتّج به مسلم  و أصحاب الّسنن. ،المدینّ  طرّی بن عبداهلل الفِ  حمّمد بن مویس. 82
ْهنّی الَبجْ  یة بن عاّمراومع. 83 مات  ،احتّج به مسلم  و النّسائّی  ،ّل الکویفّ الد 

 .175سنة 
مات  ،و مسلم  و أبوداود ، احتّج به البخارّی الَکرخّی  بوذرَّ معروف بن َخ . 84

 .زار، رسّی الّسقطی من تالمذتهیُ  و قَبه معروف   ،ببغداد 200سنة 
بن عبداهلل بن ربیعة الّسلمّی الکویّف من أصحاب الباقر  رمِ عتَ مُ البن  منصور. 85

 .132مات سنة  ،احتّج به أصحاب الّصحاح السّتة و غیهم ،الّسالم و الّصادق علیهام



 375 اند روات اهل ُسّنت خیکه از مشا عهیتن از أعاظم ش صد کی

 .و مسلم   ، احتّج به البخارّی التابعّی  الکویفّ  نهاا بن عمروالمِ . 86
مات أّیام  ،ورد حدیثه یف الّسننأُ  ،حمّمد أبو ،مّی احلرََض  یسمویس بن قَ . 87
 .المنصور

 حرف الّنون

بیعّی  اهلَْمداینّ  الکویفّ  عّی أبوداود النَّخَ  ،یع بن احلارثفَ نُ . 88 ، احتّج به السَّ
مذّی   .و أخرج له أصحاب المسانید الرتِّ
البرَصّی، احتّج به مسلم   و یقال: الّطاحّی  ،اینّ دّ باح احلُ بن رَ نوح بن َقیس . 89

 ن.نَ و أصحاب الس  

 ءاحرف اله

 .، احتّج به مسلم  الکویفّ  لّ الِعجْ  هارون بن سعد. 90
 .النّسائّی  أبوداود و، احتّج به الکویفّ  أبوعلّ  ،یدبن زَ  یدهاشم بن الَُبَ . 91
ریمبَ ة بن ریَ بَ هُ . 92

نظی احلارث یف  ،الّسالم علیه صاحب علّ  ،یمَی احلِ  1
نَن ،والئه و اختصاصه  .احتّج به أصحاب الس 

 .و الّدارقطنّی  مذّی ، احتّج به الرّت رصّی الِمقدام البَ  أبو ،ِهشام بن زیاد. 93
 ،الّدمشقّی  فرّی أبوالولید، و یقال: الظَّ  ،ةیَّس بن َنصی بن مَ  هشام بن عاّمر. 94

 خر المحّرم.آ 245و مات سنة  153ُولد سنة  ،یف صحیحه شیخ البخارّی 
لمّی  یم بن بشریَش هُ . 95 أبومعاویة، و هو  ّی،الواسط بن القاسم بن دینار السَّ

ا عن تسع و سبعنی عام  ، 183احلافظ، احتّج به أصحاب الّصحاح الّستّة، مات سنة 
 .مرهمن ع

                                                      
 ل: مریم.  خ .1
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 حرف الواو

من قیس  ،الکویفّ  أبوسفیان الّرواّس  ،بن َملیح بن َعدّی  َوکیع بن اجلَّراح. 96
، قافال   197مات سنة  ،احتّج به أصحاب الّصحاح الّسّتة و غیهم ،غیالن  من بَفید 

 .و له من العمر ثامن و ستّون سنة ،احلّج یف المحّرم

 ءاف الیحر

الّسالم، احتّج  صاحب أمیالمؤمننی علیه ،َریّن الکویفّ العُ  ّزارحییی بن اجلَ . 97
نَن  .به مسلم  و أصحاب الس 

احتّج به  ،متیم البَرصّی  مویل بنی ،أبوسعید ،الَقّطان حییی بن سعید. 98
 .عن ثامن و سبعنی سنة ،198مات سنة  ،أصحاب الّصحاح الّستّة و غیهم

[ مسلم و ] هاشم، احتّج به مویل بنی ،بوعبداهللأ ،الکویفّ  زیاد بن أیبیزید . 99
نَ   .او له تسعون سنة تقریب   136مات سنة  ،ن األربعةأصحاب الس 
أبوعبداهلل اجلََدیلّ . 100

1
مذّی  ،  3و2.احتّج به أبوداود و الرتِّ

 ]صاحبان رأی و کید در عرب[

 ورده است که:آ 409و  408 ۀ، صفح3جلد  ،أثیر ابن کاملدر 
هّنم ذوو رأی العرب إیقال  ؛مخسة   و کانوا یعّدون ُدهاَة العرب حنی ثارت الفتنةُ »

یس بن سعد بن عبادة و عبداهلل بن و مکیدهتم: معاویة و َعمرو و ُمِغیة بن شعبة و قَ 
                                                      

 .328جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به ص  .1
 .118ـ  52، ص المراجعات .2
 .23ـ  13ص  ،20جنگ . 3



 377 نیوفات چند تن از بزرگان و محدّّث ۀسن

 1« بالّطائف.و کان المغیة معتزال   ،ُبدیل مع علّ  یس و ابنو کان قَ  ؛ُبدیل اخلُزاعّی 

 ثینسنۀ وفات چند تن از بزرگان و محدّّ

 وفات.  ه 329 توّلد؛  ه 258 أبوجعفر محّمد بن یعقوب کلینی:
 توّلد؛  ه 306حدود  أبوجعفر محّمد بن علّی بن الحسین بن موسی بن بابویه:

 وفات.  ه 381
 .وفات  ه 460 ؛توّلد  ه 385: أبوجعفر محّمد بن الحسن بن علّی الطوسّی

  ه 1104توّلد؛   ه 1033: بن علّی عاملی، المعروف بشیخ حّر محّمد بن حسن
 وفات.

 توّلد؛  ه 1007 محمود کاشانی، المدعّو بمحسن: محّمد بن مرتضی بن شاه
 وفات.  ه 1091

توّلد؛   ه 1037: بن مقصودعلی، المشهور بمجلسی محّمدباقر بن محّمدتقّی
 وفات.  ه 1110

 2وفات.  ه 664 ؛توّلد  ه 589ن طاوس: ی بن جعفر بن محّمد ببن موَس علّی

فَّ  ة أحواا أصحا  الصُّ  هم الّرسوا بِِجفان  بعدهدُ عْ و وَ  ةشدَّ

 :334صفحة ، 2، جمّلد مستدرک الوسائل
جعفر بإسناده الّصحیح عن موس بن  نوادرهالّسّید فضل اهلل الّراوندّی یف »

 الّسالم: علیهمقال: قال جعفر بن حمّمد، عن أبیه، عن آبائه 
ة  أن رسوا” فَّ و کانوا ضیفان  راهلل صیّل اهلل علیه و آله، کان یأیت أهل الصُّ

                                                      
 .130ص  ،16جنگ  .1
 .183ص  ،3جنگ . 2
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اهلل صیّل اهلل علیه و آله، کانوا هاَ رُوا من أهالیهم و أمواهلم إیل المدینة  رسوا

ة المسجد و هم أربع فأسکنهم رسوا یسّلم  ر ة ر لائم اهلل صیّل اهلل علیه و آله ُصفَّ

فأتاهم ذات یوم فمنهم من خیصف نعَله، و منهم من ُیَرق ُع  .بالَغداة و الَعِشّ علیهم 

.ثوَبه، و منهم من یتفیّل 
1 

ا من متر  ا ُمد  اهلل صیّل اهلل علیه و آله یرزقهم ُمد   و کان رسوا

 !اهلل، التّْمُر اّلذی ترزقنا قد أحرق بطوَننا یف کّل یوم، فقام ر ل منهم فقاا: یا رسوا

طعمکم الّدنیا أُ اهلل صیّل اهلل علیه و آله: أما إّن لو استطعُت أن  اا رسوافق

علیه باجِلفان ْغدی  لطعمتکم، و لکن من عاش منکم بعدی فسیُ 
2
و ُیراُح علیه  

 .د الَکعبةنجَّ دون بیوتکم کام تُ نج  خری، و تُ أُ و َیْغُدوا أحدکم یف قمیصة و َیرُوُح یف 

 فمتی هو؟! ،اهلل، إّنا إیل ذلک الّزمان بالشواق فقاا: یا رسوافقام ر ل 

من ذلک الّزمان، إّنکم إن مألتم     قاا صیّل اهلل علیه و آله: زمانکم هذا خری

.«اخلَب ر .“وها من احلرامئکون أن متلبطوَنکم من احلالا، توِش 
4و3

 

 آوری قرآن پس از شهادت بسیاری از قّراء[ ]لزوم جمع

قرآن چهارصد نفر در جنگ یمامه، و هفتاد نفر در بئر معونه کشته  از قّراء
آوری کند، زیرا احتمال  شدند؛ و این مطلب أبوبکر را تحریک کرد که قرآن را جمع

 6و5.های متوالی همۀ قّراء کشته شوند رفت در جنگ می
                                                      

 )محّقق( ل.مَّ ه من القُ أو ثیابَ  هُ ف رأَس ظَّ نَ یُ  :أی. 1
ة. 2  . )محّقق(الوعاُء الکبی اّلذی ُیشبُع الَعرَشَ
 .302، ص 16؛ ج 56، ص 12، ج مستدرک الوسائل. 3
 .182ص  ،24جنگ . 4
 .252، ص أضواء علی السّنة المحّمدّیة؛ 193، ص 1، ج اإلتقان. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 5
 .157ص  ،3جنگ . 6



 379 در قمصر کاشان[ ییسنگ قبرها ۀ]نوشت

 ]نوشتۀ سنگ قبرهایی در قمصر کاشان[

قبر داود بن حسن »صر نوشته است: زادۀ محّلۀ باالی قم در تابلوی قبر امام
 .«طالب بیأبن حسن بن علی بن 

قبر سلیمان بن »ین قمصر نوشته است: یزادۀ محّلۀ پا و در تابلوی قبر امام
 «الّسالم. طالب علیه بیأداود بن حسن بن حسن بن علّی بن 

و در جوار این قبر قبری است که به نام قبر آقا معروف است و در روی 
عبده الّصالح  ،یل جوار رمحة اهلل الکریم األجمدإوصل » شته شده است:سنگ قبر نو

یف بعض شهور سنة  ،الّدین حمّمد بن المرحوم معّزالدین حمّمد فخر ،احلاذق األسعد
صّل اهلل علیه  1ة و ألف من هجرة أمحد المحمود األسمدائمخس و أربعنی و م 1145

 2«و آله و سّلم.

ئّمۀ فقه سّنت اکه در ضمن أصحاب رسول خدا و مام شیعه اأسامی دوازده 

 بر دیوارهای صحن مدینه نوشته شده است
زده ] ی دوا م استاأسا نوشته شده  مدینه  ی صحن   [مام شیعه که بر دیوارها

بّی صّلی اهلل علیه و آله و در قسمت مقّدم مصاّلی قسمت غرب مسجد الّن
 ،منّوره بر روی تخت سنگی که آن را به طور قائم نصب کرده بودند ۀسّلم در مدین
 واقع شد عبارت زیر نوشته بود: 1405اخیر حقیر که در سنۀ  در سفر حّج

 الرحیم الرمحن   اهلل بسم »
 ﴿قال اهلل تعایل:        2              

     ﴾.3 صدق اهلل العظیم. 
                                                      

 . )محّقق(األعلی  :أی. 1
 .55ص  ،15جنگ . 2
 .36( آیه 24. سوره نور )3
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بفضل من اهلل تعایل ترّشف خادم احلرمنی الرشیفنی الملک َفهد بن عبدالعزیز 
احلرم النّبّی الرشیف   آل سعود بوضع َحَجِر األساس لمرشوع توسعة و إمارة

 9/4/1405و ذلک یف یوم اجلمعة  ،)التوسعة السعودّیة الثانیة( و باهلل الّتوفیق
 «.2/12/1984هجری الموافق 

بی صّلی اهلل علیه و آله و سّلم دو صحن موجود در مدینۀ منّوره، در مسجد الّن
سالم اهلل و سالم مالئکته ئّمۀ طاهرین ابر فراز دیوارهای این دو صحن نام  ،است

و لیکن متفّرقًا. و  ،است نگاشته شده نورضوات و األامالمقربنی علیهم ما دامت الّس 
ما برای مزید وضوح، عین آن عبارات و اسامی را با محّل حقیقی آنها در اینجا ذکر 

 کنیم: می
در صحن اّول که أقرب به قبر پیغمبر است، بر فراز دیوار جنوبی آن این 

اهلل   رض، . حسن2رض اهلل تعایل عنه ، . أبوُهَرْیره1»بدین ترتیب است:  اءسما
رض اهلل تعایل عنه  ،. أبوبکر4ورین ذو النّ ، رض اهلل تعایل عنه ،. عثامن3  عنهتعایل
 باهللإاّل  ة. ما شاء اهلل ال قوّ 6َجلَّ َجالله  ، هواّل إذی ال إله هو اهلل الّ  ،اهلل .5
ا باهلل کفی و اهلل، رسول حمّمد .7  َعِلّ  .9 عنه تعایل اهلل رض ُعَمر، .8 شهید 

ْبط، حسنی .10 عنه تعایل اهلل رض مرتیض،  عبّاس، .11 عنه تعایل اهلل رض السِّ
 «عنه. تعایل اهلل رض

 و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
. 3رض اهلل تعایل عنه  ،. َسِعید بن زید2رض اهلل تعایل عنه  ،العوام . ُزبی1»

ْحمن بن َعْوف . 5رض اهلل تعایل عنه  ،ضاالرِّ  . َعِل  4رض اهلل تعایل عنه  ،عبدالرَّ
 .«رض اهلل تعایل عنه ة،بن حاِرثَ  زید

 و بر فراز دیوار شمالی آن نوشته است:
اهلل تعایل  رض  ،دریسإ. حمّمد بن 2اهلل تعایل عنه  رض  ،. ُنعامن بن ثابت1»



381 نوشته شده است[ نهیصحن مد یوارهایکه بر د عهیدوازده امام ش ی]أسام

اهلل تعایل عنه  ریض  ،. مالک بن أَنس4ریض اهلل تعایل عنه  ،. أمحد بن َحنبَل3عنه 
 .«اهلل تعایل عنه ریض  ،. َزین العابدین6 ریض اهلل تعایل عنه ،الّصادق جعفر   .5

 ریض رسوله، أَسد و أَسُد اهلل ة،. محز1» و بر فراز دیوار غربی نوشته است:
 اهلل ریض زید، بن ُأساَمة .3 عنه تعایل اهلل ریض وّقاص، أیب بن َسعد .2 عنه تعایل اهلل 

 اهلل ریض اخلری، َطلَحة .5 عنه تعایل اهلل ریض الّداری، متیم بن َحبیب .4 عنه تعایل
 .«نهع تعایل

بر فراز دیوار جنوبی آن این  ،و در صحن دّوم که أبعد از قرب پیغمبر است
 ،. عبداهلل بن زبری2ریض اهلل عنه  ،. عبداهلل بن عّباس1» ء بدین ترتیب است:اسما

ریض اهلل عنه  1،الَمهدّی  . حمّمد  4 نهریض اهلل ع ،. عبداهلل بن مسعود3ریض اهلل عنه 
ّی 5 ٌّ النّقی «.ریض اهلل عنه ،. أَنس بن مالک6ریض اهلل عنه  ،. َعِلی

. 2ریض اهلل عنه  ،. َمعاذ بن َجبَل1» و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
 ،. عبداهلل بن ُعَمر4ریض اهلل عنه  ،. َزید بن ثابت3ریض اهلل عنه  ،الَبالل احلََبّش 
 .«ریض اهلل عنه ،. َسلامن الفارّس 5ریض اهلل عنه 

. 2ریض اهلل عنه  ،. خالد بن الولید1»و بر فراز دیوار جنوبی آن نوشته است: 
 ریض َمعاذ، بن َسعد .4 عنه اهلل ریض ة،. سعد بن عباد3ریض اهلل عنه  ،یَبّ بن َکعبأُ 

 «عنه. اهلل ریض سنان، بن ُصَهیب .6 عنه اهلل ریض الیامن، بن ُحَذیفة .5 عنه اهلل

اند که  نوشته«                »صورت:  و جالب اینجاست که این اسم و لقب مبارک را بدین. 1
 خورد، یعنی به چشم می َحیٌّ ، لفظ المهدیکس در آن به دّقت بنگرد، از ترکیب حاء محّمد و یای  هر

*آن امام زمان زنده است.

ها ـ خذلهم اهلل جمیعًا ـ به محو  * جای تأّسف بلکه هزار تأّسف است که در همین زمان ما جماعت وّهابی
اند. )محّقق( ها اقدام نموده و این اثر را از بین برده هدم سّنتآثار و 
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رض اهلل عنه  ،. احلََسن الَعسکرّی 1» و بر فراز دیوار غربی نوشته است:
رض  ،الباقر . حمّمد  4رض اهلل عنه  ،. مُوَس الکاظم3رض اهلل عنه  ،التَّقی حمّمد   .2

 1«عنه. اهلل رض  اجلّراح، ة. أبوُعَبید5اهلل عنه 

 وال عرفای تبریز[]آدرس شرحی مبسوط در اح

 2شرحی مبسوط در احوال عرفای تبریز مذکور است. تاریخ حشریدر 

]تتلمذ خواجه نصیر و علی بن طاووس و کمال الدین میثم نزد 

 السعادات اصفهانی[ ابو

در ضمن ترجمۀ احوال خواجه نصیرالدین طوسی )ره(  ،روضات الجّناتدر 
بن علّی البحرانی هر  الدین میثم بن طاووس و کمال خواجه و علّی»فرموده است: 

 3«اند. سه نفر نزد ابوالسعادات اصفهانی تتلمذ نموده

ّدد َمن جُی  ة سنة  ائرأس کّل م ّمة عیل  بعث هلذه الُ یَ  ّن اهلل تعایل  إ»]حدیث: 

 [«دینها هلا

ی اهلل أعَل شهید معرکۀ مشروطّیت ـ ،اهلل نوری مرحوم آقای حاج شیخ فضل
که به عنوان مقّدمه و معّرفی کتاب  ای  ـ در اّول صفحه مقامه الّشریف تعالیٰ

 اند: چنین نوشته ،اند مرقوم داشته مستدرک الوسائل
 و تقّدموا فاقوا الوریی  :قل للویلی »
 

ا   !وا شـاهدوا المتــأّخراهلّمــ !قـدم 
                                                       

 .138ص  ،16جنگ . 1
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 383 [هیامام ۀعیگانه مورد وثوق ش ]رجال هجده

 عنه صّل اهلل علیه و آله و سّلم:
 1«.“هاّدد هلا دینَ ة سنة  َمن جُی ائرأس کّل م عیل  ّمة بعث هلذه الُ ّن اهلل تعایل یَ إ”

خّدام  از طرف شیعه به نظر این اقلِّ این حدیث شریف اگرچه مسندًا
و فقط جمعی از محّدثین سّنت و جماعت آن را روایت  ،شریعت نرسیده است

ین سیوطی و غیرهما در تطبیق الّد و سّید شریف جرجانی و جالل ،اند کرده
ت آن را ئام ِسئوولی وجدان و طول تجارب ر ؛اند ها رانده مصادیق آن سخن

توان گفت که این خبر صدق اثر از شواهد نبّوت و آیات  بلکه می ،نماید میتصدیق 
 خاتمّیت است.

 در ضمن همین مقّدمه این شعر را آورده است: هو نیز بالمناسب
ــوم  » ــار ق ــوهلُ  2و آث ــق  همیثُ دم و ح
 

 «ن البـاریع نا عن جَبئیَل جد   َرویی  
 اند: و نیز در توصیف مرحوم حاج میرزا حسین نوری این شعر را نوشته 

ـــیی إو » ـــه  رْت غـــدَ  ذا الفت ـــأب  هّیاُم
 

ـــ  ـــاءُ کَف ـــه بعُ  ل الّثن ـــانِ ل ـــر  ث  «م
زاده و داماد مرحوم  خواهر ،اهلل آنکه مرحوم حاج شیخ فضل یخفیٰ ال قول:أ 

 3بوده است.ـ  ی اهلل مقامهماأعَل حاج میرزا حسین نوری ـ

 امامیه[ ۀگانه مورد وثوق شیع ]رجال هجده

 مرحوم بحرالعلوم فرموده است:
 َتصــحیِح مــا َقــد أمَجــَع الُکــل  عــلی 

 
ــــُیعَلام  ــــن َجامَعــــة  فْل  َیِصــــح  َع

 و ُهـــم ُأولـــوا َنجاَبـــة  و ِرفَعـــة 
 

ـــــَعة  ـــــة  و تِس ـــــة  و َخمَس  أرَبَع
 ِمــــن األجمـــــادِ  فالســــّتُة األُویلی  

 
ــــة    ــــادِ أرَبَع ــــن األوت ــــنُهم ِم  ِم

                                                       
 .74، ص 1، ج الجامع الصغیر .1
ال:  . خ2  .واِل ُأناس 
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ـــــد   ـــــذا ُبَری ـــــد أیتی  1ُزراَرة  َک  َق
 

ـــد    ـــمَّ حمَمَّ ـــث   2ُث ـــیی  3و َلی ـــا َفت  ی
 5َبعـــَدُه َمعـــروُف  4َکـــذا الُفَضـــیُل  

 
 و هــَو اّلــذی مــا َبینَنــا َمعــروُف  

 ُأولــوا الَفضــائل و الســّتُة الُوســطیی  
 

ـــــُتهم أدینی   ـــــل ُرتَب ـــــن األَوائ  ِم
 7اجلَمیــــُل َمــــع أبــــانِ  6َجمیــــل   

 
ـــــُدالنِ   ـــــاّمدانِ  8و َعب ـــــّم َح  9ُث

ــریی   ــّتُة األُخ ــفوانُ  و الس ــُم َص  10ُه
 

ــــوُنس    ــــیِهام الّرضــــوانُ  11و ی  عَل
ــوب    ــُن حَمب ــّم اب ــ 12ُث ــذا حمَّم  13دُ َک

 
ـــُداهللِ   ـــذاَک َعب ـــدُ  14ک ـــّم أمَح  15ُث

ـــَدنا  ـــح  ِعن ـــاُه األَص ـــا َذَکرن  و م
 

 16و َشـــذَّ َقـــوُل َمـــن بِـــه خاَلَفنـــا 
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 385 دینما یاو احتجاج م ثیو به حد شمرد یم حیکافر و مرتد را صح سیأشعث بن ق ،یبخار

از  ،299صفحه  ،تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالمسّید حسن صدر در کتاب 
 1.کند مفّصاًل درجات و طبقات این هجده تن اصحاب اجماع را بیان می رجال کّشی

شمرد و به حدیث او  بخاری، أشعث بن قیس کافر و مرتد را صحیح می

 نماید احتجاج می

 :1، پاورقی 238[ صفحه الّشیعة و الّتشّیع]
ه من هذا األشعُث المرتد  َیرِوی عنه البخاری و مسلم، و َیُعّدان حدیثَ و »
 «الّصحاح!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .114، ص 2جنگ . 1





 

 
 
 
 
 
 

 بخش دّوم: فهارس و کتاب شناسی

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

س و کتاب فهار  شناسی بخش دّوم: 

 





 
 
 
 
 
 
 

 طهارة األعراقو  اخالق ناصریکتاب  ۀدربار

مسکویه  و ابن ،مسکویه گرفته شده ابن طهارة األعراقاز کتاب  اخالق ناصری
لذا در آن شرب خمر به نحو مخصوص  ؛آن را از علمای هند و غیره اخذ نموده

 تجویز شده است.
 فرمودند: ،سؤال نمودم طهارة األعراقطباطبائی راجع به کتاب  هاز عاّلم

و در متوّسطات بهترین  ،ستا در شیعه بهترین کتاب اخالق در مختصرات
 .است إحیاء اإلحیاءو در مطّوالت کتاب  ،عاداتالّس جامعآنها 
 :و فرمودند
از معاصرین بوعلی سینا بوده است و کتاب فلسفه هم نیز دارد  مسکویه ابن

 ،هندی ربطی ندارد ۀبا فلسف یونانی است و ابدًا ۀصد عین فلسف در که صد
 1و کتاب اخالق او نیز طبق مذاق هندیان نیست.

 شیخ طوسی[ ِخالفعاّلمه حّلی و  تذکره]جایگاه کتاب 

محّمدتقی قمی، عضو دارالّتقریب،  علی میالنی از قول آقا شیخ آقا سّید محّمد
 نقل کردند که او گفت:

األزهر که میل داشت به اقوال و فتاوای  من به یکی از علمای درجه اّول جامع»
                                                      

 .142ص  ،6جنگ  .1
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عاّلمه و  تذکرةشیعه و جهات اختالف آن با اقوال اهل سّنت مّطلع شود، دو کتاب 
دو کتاب شد و از سیطرۀ  لعه چنان شیفتۀ این شیخ طوسی را دادم، و او پس از مطا ِخالف

 گفت: این دو عالم بزرگوار بر اقوال عاّمه در هر مسئله به شگفت درآمده بود که می
حنیفه و احمد حنبل و  من اقوال علمای عاّمه چون: مالک و شافعی و ابو

های  توانم پیدا کنم تا از روی کتاب غیرهم را از روی این دو کتاب بهتر می
که این دو کتاب را مطالعه کردم هر وقت بخواهم  خودمان؛ و لذا از روزی

ای بنا به قول یکی از علمای خودمان واقف شوم، بدین دو کتاب  هسئلبر م
 1«شوم. کنم و از مراجعه به کتب خودمان منصرف می مراجعه می

 [عشرّیه رّد تحفة اثنیکتاب  ۀ]دربار

فرزند مرحوم  ،تألیف سّید ناصر حسین هندی ،عشرّیه رّد تحفة اثنیکتاب 
 است. نوارعبقات األمؤّلف کتاب  ،حامد حسین نیشابوری هندی میر

 حامد هر دو از مؤّلفات پدر میر استقصاء اإلفحامو کتاب  تشیید المطاعنو کتاب 
 2حسین است.

 [نثر طوبیکتاب  ۀ]دربار

قلم مرحوم ه ء آن بااز اّول تا حرف ظ ،لغات القرآنو یا  نثر طوبیکتاب 
قلم آقای ه ء است باو از حرف عین تا آخر کتاب که حرف ی ،شعرانی استاهلل  آیة

اهلل شعرانی چنانچه خود در قسمت  مرحوم آیة :توضیح آنکه .محّمد قریب است
اند، کتاب  طبع دوازده جلدی مرقوم داشته ،تفسیر أبوالفتوح رازیإلحاقی جلد آخر 

د و تا همین مقدار را در آخر را تا حرف سین نوشته بودن لغات القرآنیا  نثر طوبی
صدد تکمیل آن بوده  و سپس در ،اند ملحق نموده و به طبع رسانیده 12تفسیر جلد 

                                                      
 .50ص  ،15جنگ  .1
 .149ص  ،6جنگ  .2



 391 بیمحّمد قر یآقا فیتأل ات،یاآل انیات لتبالّلغ نییکتاب تب ۀدربار

و هنوز به اتمام آن موّفق نشده رحلت  ،تا به صورت کتاب مستقّلی طبع کنند
حال آقای محّمد قریب آن  و در این .ء را تکمیل نموده بودنداو تا حرف ظ ؛کنند می

های مرحوم شعرانی ضمیمه  ء را تدوین و به نوشتهااز عین تا حرف ی را تکمیل و
 شود. و به صورت کتاب فعلی مستقالًّ طبع می  نموده

 تألیف آقای محّمد قریب ،تبیین الّلغات لتبیان اآلیاتکتاب  ۀدربار

که خود در  آقای محّمد قریب، مردی دانشمند و خلیق و مؤّدب بود و چنان
تبیین  گوید: فرهنگ لغات قرآن را به نام 3صفحه  ،ثر طوبیناز  2مقّدمۀ جلد 

 ،به طور مبسوط و مفّصل نوشته است؛ و چون مرحوم شعرانی الّلغات لتبیان اآلیات
  منتشر کرده تفسیر ابوالفتوحرا که تا حرف سین است نوشته و با  نثر طوبیجلد اّول 

را موّفق به نوشتنش ء ابودند و سپس از جلد دّوم فقط از حرف شین تا حرف ظ
اهلل  آیة ۀشده بودند، ایشان از حرف عین تا آخر را به طور مختصر نوشته و با نوشت

هذا  و علی ؛اند انتشار داده نثر طوبیشعرانی منضم نموده و به صورت جلد دّوم از 
اهلل شعرانی است و جلد دّوم از  لیف آیةأت  ءاّول و جلد دّوم از حرف شین تا ظاجلد 

 1ء تألیف مرحوم محّمد قریب است.این تا حرف یحرف ع

 ةالّشیع ةحدیقدربارۀ کتاب 

اهلل شعرانی در مقّدمۀ کتاب تفسیر أبوالفتوح رازی )ره( که در أحوال  آیة
 اند: از جمله نوشته ،14و  13از طبع اسالمّیه، صفحه  1در جلد  ،اند بوالفتوح نوشتها

روایت کرده است که:  ریاضاز میرزا عبداهلل أفندی صاحب  روضاتدر »
، المذاهب یجاز المطالب فی إبرازإبن غیاث بن محّمد کتاب  الّدین محّمد سّید جالل”

 “نسبت داده است. هحمز را به ابن لی الّنجاة من جمیع المهلکاتإهادی و کتاب 
                                                      

 .2ص  ،17جنگ  .1
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 ماّل احمد أردبیلی را سّید ةحدیقة الّشیعکتاب ”گوید:  ریاضو هم صاحب 
شود  و از کالم او معلوم می “بن غیاث بن محّمد تلخیص کرد. دالدین محّم جالل

بن غیاث بن  از محّمد ،که امروز متداول و در دست ماست ةحدیقة الّشیعاین کتاب 
نه از ماّل  ،از وی نقل کرد ه،حمز و نسبت دو کتاب مذکور را به ابن ؛محّمد است

 را افزوده باشد. هحمز ابن ه،چون محتمل است او هنگام تلخیص قّص ؛حمد اردبیلیا
را از مؤّلف دیگر مقّدم بر  حدیقة الّشیعهأصل کتاب ”گوید:  روضاتو در 

 .“اند ماّل أحمد أردبیلی دیده
و از  ،به صورت فعلی از مقّدس اردبیلی نیست حدیقة الّشیعهباری کتاب 

های اهل فن چنان نتیجه باید گرفت که این کتاب را یکی از مؤّلفان آغاز دولت  گفته
ه یا أواخر دولت گورکانیان در شرح حال پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلم و صفوّی

حسین کاشفی، و  ماّل ءاروضة الّشهد الّسالم نوشته است؛ شبیه دوازده امام علیهم
الّسالم که  عشر علیهم کتاب فارسی دیگر در مناقب أئّمۀ اثنی ، و چندزینة المجالس

 .عبارت آنها فصیح و شیرین است اّما روایات ضعیف بسیار دارد
از  ای هدر این کتاب از آنجا آمد که نسخ زبدة البیانحمد اردبیلی و او نام ماّل 

نوشته در حاشیۀ آن توضیحاتی  و ردبیلی بودهاحمد ادر تصّرف ماّل  ةاین حدیق
بن غیاث بن محّمد آن  اند. و باز محّمد جزء متن کرده ،ناسخان پس از آن و ،است

صل را با عبارت فارسی فصیح ا گرنه أخبار ضعاف و بی را تلخیص کرده است؛ و
صاًل آذربایجانی بوده و در نجف أشرف اتوان به عالمی مدّقق نسبت داد که  نمی

ردبیلی تألیف دیگری را انتحال ایم محّقق ده و ما هرگز احتمال نمی .پرورش یافت
و شهرت و قبول عاّمه و جاه و عّزت که داشت،  اکند، و چون با آن علم و تقو

 تر آنکه گوید: و عجیب حاجت نبود کتابی ضعیف را به خویش نسبت دهد.
دیدم که مردم آن بلده شیخ أبوالفتوح عجلی شافعی  ،مرا گذر به اصفهان افتاد

عادت پدران خویش ه و به این بهانه ب ،بوالفتوح رازی نام کرده بودندأرا شیخ 
کردند؛ اگرچه از مردم آن دیار أمثال این  قبر آن سّنی صوفی را زیارت می



 393 و اختصاص ّیلمیو تحف العقول و إرشاد د قةیو مفتاح الحق عةیکتاب مصباح الشَّر ۀدربار

حضرت ه زیرا که ایشان پنجاه ماه زیاده از دیگران نسبت ب ،کردار دور نیست
قدر  ههب شیعه بو در این زمان که مذ ،اند شاه والیت ناشایست و ناسزا گفته

 انتهی.ـ  مانند پدران محّبتی ندارند.، چنان به شاه مردان ایشان هم ،قّوتی گرفته
ردبیلی صاحب ااحمد  این اعتراض غیر وارد بر اهل اصفهان البته از مثل ماّل

درجۀ فضل و علم  مردی به آن ؛، سخت بعید استشرح ارشادو  آیات األحکام
دلیل بر سوء  ،باه کنند و قبر سّنی را شیعی بدانندداند که اگر مردم شهری اشت می

اهلل شوشتری نیز  برای قاضی نور ـ که گفتیم چنانـ سریرت آنان نیست و اشتباه قبر 
ردبیلی معاصر شاه احمد اماّل  !او نکرد ۀم سوء سریرت دربارکس توّه رخ داد و هیچ

ان در عهد او چگونه مردم اصفه ،عّباس بزرگ است که اصفهان پایتخت او بود
 الخ.ـ !« محّبتی به شاه مردان نداشتند؟

 1اهلل شعرانی ذکر نمودیم. مقدار الزم از گفتار آیةه تا اینجا ب

إرشاد  و تحف العقولو  مفتاح الحقیقة و مصباح الشَّریعةدربارۀ کتاب 

 اختصاصدیلمّی و 

در  ،مستدرک ۀدر خاتم )ره(حاجی نوری  ،ریعهمصباح الّشدربارۀ کتاب 
از جمله مطالبی که بالمناسبه آورده  ،که فائدۀ دّوم است ،333تا  328صفحه  ،3 جلد

 َل آو » در سطر چهارم به آخر صفحه مانده گوید: 330است آن است که در صفحه 
، و صاحِب  َترمجان المفّّسین أیب ،أمُرهم إیل أن َنسبوا مثَل الّشیِخ اجللیل الفتوِح الّرازیِّ

هید الّثاین ـابن طاُوس، و شیِخ الفقه الَکراماِت علِّ  ـ إیل  قّدس اهلل أرواحهم ء الشَّ
ف کام رأیناه؛ و هذه َرزیَّة  جلیلة   و مصیبة  عظیمة  البّد من االسرتجاع   المیل إیل التَّصو 

  ا: إّن فیام ورد عن أهل البیت العصمةیراد  إا ال ّدب  عندها. نعم یمکن أن یقال هلم تأ
ن إفإّنک  ؛و مواعظهم مقاهتفَّ لَ برهم و مُ عن الّرجوع إیل زُ   ی مندوحةن  م غِ الّسال معلیه

                                                      
 .73ـ  71ص  ،18جنگ  .1
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بل رأینا  ،یشی إلیه  و فیها ماا صدر منهم إاّل جتد حق   ال ،غمرت یف تیّار بحار األخبار
لیهم هی ممّا رسقوها من معادن احلکمة و نسبوها إیل إا من الکلامت اّلتی تنسب کثی  

 الخ. ـ... .« قال تلمیذ المفید»: آنگاه گوید .«مشاخیهم أنفسهم أو
لَّة و سوء األدب و الکالم عل  فیام أورده یف هذا المقام مواضع من الزَّ  قوا:أ
 غی حمّله. 

أبوَیْعَل اجلعفرّی یف  ،قال تلمیذ المفید»در اّول صفحه گوید:  331و در صفحه 
 ،إذا سمعَت کلمَة ِحکمة  ”إیل احلَّجاج: : إّن عبدالملِک بن َمروان َکتب النَّزهةأّول کتاب 
 «انتهی.ـ “ ئلها.اِمن ق ؛ فإّنه أَحق  هبا و أویلی (یعنی نفَسه)إیل أمیالمؤمننَی  1َفاْعِزها

 مشکوة األنوارسبط الطَبّس یف  یی فروَ »سطر سّوم گوید:  331و در صفحه 
دوٍّ لنا حا ة  و َتْسَتِعْن بعَ  و ال ،یا  ابر”أّنه قال جلابر:  ،الّسالم عن الباقر علیه

 فیقوُا: یا ،أما إّنه َلُیَخلَّد یف النّار َفَیُمرُّ به المؤمنُ  ؛لُه رَشَبة  أَتسَتطِعْمه، و ال َتس ال

 «ـ اخلَب.“ .ه من النّارمؤمُن! أَلسُت فعلُت بَک کذا و کذا؟! َفَیستَحِیی منه، َفَیستَنقذُ 
م الّص و لیس »سطر هشتم گوید:  331و در صفحه  الّسالم من  ادَق علیهلمن تقدَّ

ِجستاین و جبیب   ،الّصوفیَّةِ  َکطاُوس  الیاَمیِنِّ و مالِک بن دینار  و ثابت الَبنایّن و أّیوب السَّ
مالفارسِّ و صالح  الُمرّ  و من  .سلوبهأُ عل  الِمصباَح کتاب  ُیْعرف منه أّن  ،یِّ و أمثاهِلِ

روا عنه،  ون اّلذین عارصوه علیهفیک ،اجلایز أن یکون األمر بالعکس الّسالم منهم أو تأخَّ
ةِ الّسالم یف هذا المقصد و أخذوا ِضغث   سلکوا سبیَله علیه و مَزُجوها  ا من کلامتِه احلَقَّ
َجامعة  منهم إلیه و   و ُیؤیِّده اتِّصاُل  ؛ُمِضل   کام هو طریقة ُکلِّ ُمبدع  و ،بِِضغث من أباطیلهم
ور فیزید البَسطامی َطی کشقیق  البَلخیِّ و معروف  الَکرخیِّ و أیب ،لدهإیل األئّمِة ِمن وُ 

                                                      
ا: تقّدم و َوَعَز إلیه یف کذا أن یفعل أو یرتک )ض( یعُز »گوید:  َوَعزَ ماّدۀ  أقرب الموارد. در 1 َوْعز 

 ([محّقق)َعَزوته إیل أبیه: نسبُته إلیه و عزیُته.  :مصباح المنیر] «أشار.
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ا  «سلوبه و وتیته.أکام یظهر من ترامجهم یف کتب الفریقنی، فیکون ما ُالَِّف بعده عل  ،الّسقَّ
بهم من أدعیتهم و مناجاهتم و خطَ   َمع أّنه ُیوجد یف مجلة  »تا آنکه گوید: 

ة  ات اخلاّصِة و الکلامِت رمن العبا ،الّسالم علیهم ما ال یوجد یف سایر کلامهتم؛  ،المختصَّ
، و المناجاِة  ،الکَبی و الوسطی ةِ ع البرص إیل المناجاة اإلنجیلیَّ فارجِ  و آِخر دعاء کمیل 
ها صاحُب  اخلمسة ة  ئلاالوسَعرَش الَّتی َعدَّ حیفِة الثّانیة من أدعیة السّجادیَّ یف الصَّ
ها إلیه من غی تردید، مع أّنه ال ُیوجد هلا َسنَد  و مل حیتو علیها کتاب  َنَسب و الّسالم علیه

، و لیس یف متام   ئرة یف ألسنِة القوم.اما ُیوجد فیها من األلفا  الدّ  المصباِح ُمعَتمد 
ا خالی   المصباَح قاِت القوم یف هذا الباب جتد ثّم نقول: إّنک بعد التأم ل یف ملفّ 

ةِ  تی علیها تدور رحی متوهیاهتم عن مصطلحاهتم اخلاصَّ کلفظ الِعشق و اخلمر و  ؛الَّ
حو و الَمحو و الَفناء و الَوصل و القطب و الّش  کر و الصَّ یخ و الطَّرب و الّسامع و الس 

یَّة و الَوْجد و الُمشاَهدة و غَی ذلک ممّ   «منه. ءا لیس فیه یشاجلذَبة و اإلنِّ
 العقول تحففّصاًل گفته است: کتاب پس از آنکه م ،سطر هفتم 332و در صفحه 

 صحاب ما نبوده،اذکری از آن و از مؤّلفش در میان  ،حسن بن علّی بن ُشعبه
مجالس بام یف  األمللیه یف إو اکتفی بمدحه و مدح الکتاب و نسبته » گوید:[ ]می

اّل ما نقلناه عن الشیخ إ؛ و لیس له و لکتابه ذکر یف مؤلَّفات أصحابنا قبله المؤمنین
 .الوسائلیف  الّتحِفو قد أکثر من النَّقل عن  .الفرقة الّناجیةإبراهیم القطیفی یف رسالته یف 

کر و اجلهالة یَلمّی و کتبه احلسن بن أیب ،و مثله یف عدم الذِّ سّیام  ،احلَسن الدَّ
ه من الُکتُب الالّ  إرشاد القلوب تی نقل منها معتمدة الَّ ذی قد أکثر من النَّقل عنه، و عدَّ

ة مؤلِّفوها ا ذکر فیام وصل إلیه و إلینا من مؤلَّفات و لیس له أیض   ؛و شهد بصحَّ
یخ ابن ،أصحابنا ة الّداعییف  َفهد   سوی ما نقله عنه الشَّ بعنوان  ،یف بعض المواضع عدَّ

یَلمّی. احلسن بن أیب  احلسن الدَّ
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لیه و شهادته بصّحته؟ فهل إلکتاب ف نسبة اف وثاقته و عرَ فه و عرَ فمن أین عرَ 
و إن کانت المساحمة فیهام لعدم اشتامهلا  !اّل هتافت  یف المذاق و تناقض  یف المسلک؟إهذا 

 فهاّل  ،ل و المواعظئا عل ما یتعّلق باألخالق و الفضاعل فروع األحکام و اقتصارمها غالب  
ة  ء کانت شهادُة هؤال ه ثالث   کافیة   المصباحاألجلَّة عل صحَّ  ا مثلهام.فإّنه أیض   ،ا هلامیف َعدِّ

و قد تسامح  (،ه)ر إیل المفید االختصاصو کذا الکالم یف صّحة نسبة کتاب 
 «فیه بام ال خیفی عل النّاِقد البصی.

نها[ اوصاف آ ی  اکرم و برخ مبر  اصحاب پیا تعداد  [ 

ند الّصحیح عن  الخصالففی »سطر آخر گوید:  ،332و در صفحه  بالسَّ
کان أصحا  النبّی صیّل اهلل علیه و آله اثنا عش ألف ”قال:  ،الّسالم عبداهلل علیه یبأ

یٌّ و مل ُیَر فیهم َقَدرِ  .ءان مّکَة و ألفان من الطَُّلقالف  من المدینة و ألفان مِ آثامنیة  ؛ر ل  

ی ،و ال َحروریٌّ و ال معتزیلٌّ و ال صاحَب رأی   یٌّ ئال ُمْر ِ  ل و النَّهار و کانوا یبکون باللَّ

 «“یقولون: اقبض أرواَحنا قبل أن نأکل خبز اخلمری.

 الّسالم[ گانۀ مروی از حضرت صادق علیه ]نسخ شش

شش نسخه ازحضرت »گوید:  333صفحه  ،مستدرک الوسائلاز  3در جلد 
 روایت شده است: الّسالم علیه صادق

ّنه روی أغی  ،عامی   ،نرص زعفراینّ  حمّمد بن َمْیمون أبو”: رجال نجاشیدر . 1»
 .“الّسالم بن حمّمد علیهام عبداهلل جعفر عن أیب

عبداهلل  عن أیب رویی  ،برصی ثقة  عامی   ،ُفَضْیل بن َعیاض”: رجال نجاشیدر . 2
 “الّسالم. علیه

 ،عامر  األصَبحّی  ویس بن مالک بن أیبأ عبداهلل بن أیب”: رجال نجاشیدر . 3
 “الّسالم. علیهامعن جعفر بن حمّمد  ة  سخله نُ 

أبوعمران  کان جّده ،ِعمران اهِلالیلّ  ُسفیان بن ُعَیینَة بن أیب”: رجال نجاشیدر . 4



 397 الّسالم[ هیاز حضرت صادق عل یمرو ۀگان ]نسخ شش

 “الّسالم. له نسخة عن جعفر بن حمّمد علیهام ، من ُعاّمل خالِد  الَقِّسّی عامال  
ن باالمعروف بِ  ،ء َشْیبایّن أبوإسحاقاإبراهیم بن َرج”: رجال نجاشیدر . 5

ه عامی  أُ  ،هراسة أیب الّسالم، و عبداهلل  بن عّل بن احلسنی علیهام 1عن احلسن رویی  ،م 
و له عن  ،الّسالم و جعفر بن حمّمد علیهام ،الّسالم بن حمّمد بن ُعَمر بن عل علیه

 .“الّسالم نسخة   جعفر علیه
]إیلی أن قال[:  .“بن َبشی ثقة  جلیُل القدر جعفر”شیخ است:  فهرستو در . 6

روایة عّل بن موس الّرضا  ،الّسالم نسب إیل جعفر بن حمّمد علیهامکتاب یُ  و له”
 “الّسالم. علیهام

غی الّرسالة األهوازّیة و  ،الّسالم یل الصادق علیهإفهذه ِسّتُة ُنسخ منسوبة 
ل   اهیی ز أن یکون إحدئفمن اجلا ؛روضة الکایفالّرسالة إیل أصحابه المروّیة یف أوَّ

ة و یل بن ِعیاض  و هو من مشاهی الّصوفیَّ ا ما نسب إیل الُفَض خصوص   ،الِمصباح
هد ،ُزّهادهم حقیقة    .کام یظهر من توثیق النجایّش و مدحه الّشیخ بالز 
لُت أباعبداهلل أس” :قال ،الصدوق بإسناده عن الُفضیل بن ِعیاض أمایلو یف 

 الّسالم عن أشیاَء من المکاسب؛ فنهاین عنها و قال: علیه
ةِ ء الُ ء عیل هؤالضر هؤالیا فَضیُل! واهلِل لَ   مَّ

ْیلم. 2 ن و الدَّ  أشدُّ من الرتُّ
 قال: ،لُته عن الَوَرع من النّاسأو س

بهاِت وقع یف و إذا مل َیتَّ  ،ءاّلذی یتوّرع من حمارم اهلل و جیتنُب هؤال ِق الش 
فقد أَحبَّ  ،یقدُر علیهِ  ا فلم ُینکِره و هوذا رأی ُمنَکر  إال َیعِرفه؛ و  احلرام و هو
َء الّظالمنَی فقد أحبَّ أن ا؛ و من أحبَّ بقفقد بارز اهلَل بالَعدواةِ  ،أن ُیعَص اهللُ 

                                                      
 .احلسنی. خ ل: 1
 .هذه األُّمة. خ ل: 2
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ُیعَص اهلُل. إّن اهلل تبارک و تعایَل َحِمَد نفَسه عل هالک الّظالمنی فقال: 
﴿                     ﴾“.1 
وایة رّبام یکون إشعار  ”األکَب یف التَّعلیقة:  ذستاو قال األُ  ا بأّن و یف هذه الرِّ

ل ،ا لیس عامی  ُفَضیال   فیه إشعار بعامّیته؛ و قد أخرج  العیونا من ثّم ذکر خَب   .“فتأمَّ
 «یف باب الکفالة و احلوالة. َخرَ آا یف باب احلسد، و الکلینُی عنه خَب  

دهد،  دامه میا مصباح الشریعةمرحوم حاجی نوری تا اینجا مطلب را دربارۀ 
 گوید که: و در اینجا می

تی رواها الُفَضیل ُهو الن سخة المصباُح و باجلملة فال أستبعُد أن یکوَن » و  ، الَّ
 الّسالم یف عه من ُملتَقاِط کلامته علیهو اّلذی أعتقده أنَّه مجَ  .هو عل َمذاقه و َمسلکه

 جمالس وعظه و نصیحته؛ و لو فرض فیه یشء  خیالف مضموُنه بعَض ما یف غیه، و
ر تأویُلهُ   .هته و کِذبه، فإّنه ینایف َوثاَقتَ فهو منه عل َحَسِب مذهبِِه ال من فریَ  ،تعذَّ

ا ِحْرص   ،مع ِقلَّة ما فیه من األحکام المصباحو قد أطنبنا الکالَم یف رشح حال 
طاوس و الّشهید و  ا البنو حفظ   ،ةاآلداب الّصادقیَّ  ة وجلعفریَّ ا ثرآ المرشعل نَ 

 2«اهلل العاصم. و ؛عن نسبة الَوهم و االشتباه إلیهمـ رمحهم اهلل تعایل ـ الکفعمی 
 ـ دامت معالیه ـ جناب محترم حجة االسالم آقای حاج شیخ حسن مصطفوی

 گویند: «ج»از جمله در صفحه  ،اند ای که بر نسخۀ مطبوع خود مرقوم داشته در مقّدمه
ین عل  بُن طاوس رض   ،و إلیک ما یقول السیُِّد األجّل الّزاهدُ »  ،664المتویّف  ،الدِّ

مصباِح َیصحُب المسافُر معه کتاَب ” :(78صفحة  ،نجف بع)ط یف أمان األخطار
یعة و ادق علیه احلقیقِة   مفتاِح  الرشَّ رشیف  یف التَّعریِف  فإّنه کتاب  لطیف   ؛الّسالم عن الصَّ

                                                      
 .45( آیه 6. سوره أنعام )1
 .334ـ  328، ص 3، ج خاتمة مستدرک الوسائل. 2
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 “«ت علیه.بالتَّسلیِک إیل اهلل جّل جالُلُه و اإلقباِل علیِه و الظَّفِر باألرساِر الَّتی اشتََملَ 
 ـ علیه الرحمةـ جناب آخوند ماّل محّمد تقی مجلسّی »گوید:  «د»و در صفحه 

 مصباِحو علیَک بکتاِب ”گوید:  می من ال یحضره الفقیهدر مجّلد آخر از شرح کتاب 
 َمتنُهُ  و الّسالم، علیه الّصادق عن بإسناده عنه ـ اهلل الّثاین ـ رض الشهیدُ  رواه ،ةالشَّریع
تِه عل َیُدل    “«.ِصحَّ

الشیُخ الفقیُه  ،مد عل هذا الکتاب بعد السیِّدو ممّن اعتَ »: گوید « ه»و در صفحه 
هیُد الّثاین اعتمد علیه غایة االعتامد، و نقل أکثر فإنَّه  ـ؛ اهلل علیه رضوانـ  اإلماُم الشَّ

 «.َکشف الرَّیَبةو  األسرارو  الُمَسکِّنو  ةکالُمنَیأبوابه یف تألیفاته الُمنیفة، 
یِن  مجاُل  ،و ممّن اعتمد عل هذا الکتاب الّشیخ اجللیُل »گوید:  «ح»و در صفحه  الدِّ

ا ( حیث نقل باب  52صفحة  ،1274تَبیز  بع)ط الّداعی  ُعدَُّةأمحُد بُن َفهد  احِلّل یف کتابه 
 1“و العلُم شعاُع المعرفة. ،اخلَشیَُة مریاُث العلمِ الّسالم:  قال الّصادق علیه”من الکتاب: 

و  ؛احلقایقو منهم المحّقق الرّباین  الفیُض الکاشایُن یف مجلة  من تألیفاته، منها 
ب یف مواضع متعّددة من کتابه حیث نقل من هذا الکتا ،منهم المویل المحّقق النّراقی

جمموع و منهم الفاضل المتبّحر الّشیخ إبراهیم الَکفعمّی یف کتابه  ؛جامع الّسعادات
مة المجلیس و منهم المحّقق موالنا العاّل  ؛خامتة المستدرککی عنه یف کام ُح  ،ئباالغر

ید الّسند النحری 2؛بحارهحیث ذکر هذا الکتاب من مجلة مدارک  الّسید  ،رو منهم السَّ
                                                      

 .20، ص مصباح الّشریعة. 1
و قال العاّلمة المجلیس یف : »349، ص خامتة المستدرک. مع عدم تقویته إّیاه؛ قال النّوری یف 2

فیه بعض ما یریب اللَّبیَب الامِهَر، و ُأسلوبه ال ُیشبه سایَر کلامت  مصباح الرشیعةو کتاب : ”البحار
بعض أخباره هکذا: أخَبنا مجاعة عن  جمالسهالّسالم و آثارهم. َو رَوی الشیُخ یف  األئّمة علیهم 

 المفضل الّشیباین بإسناده عن شقیق البلخی عّمن أخَبه من أهل العلم. أیب
ُل عل أّنه کان عند الشیخ ـ  و یف عرصه و کان یأخذ منه، و لکنّه ال یثق به کلَّ  رمحه اهلل ـ و هذا ید 
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حیفة الّسجادّیةعلیخان الَمَدیِنّ یف رشحه عل  و منهم الّشیخ المحدث البارع ؛ الصَّ
 .خامتة المستدرکالن وری یف 

من مقّدمة کتاب  ،«یز»و صفحة  «یو»و صفحة  «یه»ذکر المصطفوی یف صفحة 
جال اّلذین نقل منهم یف هذا الکتاب:، أساممصباح الرشیعة  ء الرِّ
رد  .28باب  ،ضعیف جمهول :ء عویمر بن عامراأبوالدَّ
حابة: أبوذر  11روی عنه یف باب  ،الّصادق یف قوله و عمله ،هو من خیار الصَّ

 .84و  28و 
،  :أحنَُف بن َقیس التَّمیمّی   .57صحایب  َحَسن 

 .88و  78عظیم المنزلة،  :َویس الُمراری  الَقَرینّ أُ 
 ا العنوان ذکر یف کتب الرجال.لیس له هبذ ،جمهول   :َثعَلَبُة األَسدّی 
 .92و 27و 24و  15أحد الّزهاد المشهورین،  :َربیع بن ُخَثیم

 .66صحایب  و کان عثامنّیا  ُمنحرفا ،  :بن ثابِت َزید
و تویّف سنة  107 ولد یف سنة ،اجلاهل المنحرف المخالف :ُسفیان بن ُعَیینَة

 .63باب  ،198
 69أجّل من أن یوصف،  :سلامُن الفارس

 .42اّلذی َخَلَط و مال،  :عبداهلل بن مسعود
 52  المنحرف الکّذاب، :َکعب األْحبار

 59الّسالم،  ابُن أمیالمؤمننی علیه :بن احلَنَِفیَّة حمّمد
                                                      

 ا عن الّصادق عل الّسالم و إّن سنده ینتهی إیل بعض  یهالوثوق و مل یثبت عنده کوُنه مروی 
الّصوفّیة، و لذا اشتمل عل کثی  من اصطالحاهتم و عل الّروایة من مشاخیهم و من یعتمدون علیه 

 )عاّلمه طهراین، قّدس رّسه(« ـ انتهی.“ یف روایاهتم؛ و اهلل یعلم.
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هاد الثَّامنیة :ِهَرُم بُن َحّیان  .88،  أحد الز 
 «.90و  28، الّضعیف :هَوَهب بُن منبّ 
و اّلذی خطر ببایل و أراه »از مقدمه گوید:  «کد» ۀو صفح «کج» ۀو در صفح

ا أنَّ هذا الکتاب الرّشیف قد مجع بعد القرن الثاین، و ألَّفه مؤّلفه النحریر الفاضل حق  
ا لمذهب الّشیعة اجلعفرّیة و و مجَ  ،خرأُ ایّن یف قبال مذاهب الموّحد العامل الربّ  عه تأیید 
دهم و آداهبم و ئمرامهم و إظهار عقاعرشیة، و نرش  ئفة االثنیالرتویج مسلک الطّ 

یل مؤّسس المذهب، و مبنیِّ إو هبذا النظر نسبه  ؛تبینی أخالقهم و حتکیم مبانیهم
 ة.بن حمّمد الّصادق علیه و عل آبائه أفضل التحیّ  اإلمام جعفر ،الطَّریقة احلّقة

هذا الکتاب ـ یف تألیف  رضوان اهلل علیه ف الُمَعظَّم له ـؤلِّ و لاّم کان غرض المُ 
فیکون نقل  ،خرأُ تثبیت مسلک الّشیعة و حتقیق مذهب اجلعفرّیة یف مقابل مذاهب 

 . للمبنیی ا للمذهب و حتکیام  ا، تأیید  ا و حسن  الکالم ممّن یقبل کالمه من المخالفنی لطیف  
ء المحّققنی، و من ذی َنقطع به هو أّن مؤّلف هذا الکتاب الرّشیف أحد العلامو الّ 
و  ،و من أکابر مشایخ المتأهّلنی ،ء الّروحانینّیاو من أعاظم رؤس ،فة و الیقنی أهل المعر
 ؛نء أصحابنا المتقّدمنی و کتابه هذا أحسن کتاب  یف بابه مل یؤّلف نظیه إیل اآلمن أجاّل 

 ه دّر مؤّلفه.فللّ  ،ه من الکتبقه غیُ مل یسبِ  َق ئالمعاین و حقا ع یف اختصاره لطائَف مجَ 
من  مجع   اشتباهُ  ـ کام قلناهـ قام عظمة هذا الکتاب الرّشیف و یکفی یف م

و من أ ،الّسالم بن حمّمد الّصادق علیه و القول بأّنه من تألیفات اإلمام جعفر ،األعاظم
 «ا. و مقام  به فضال   و کفیی  ،ئهتقریره و إمال

مرحوم سّید جالل الّدین محّدث ُارموی در مقّدمۀ مفّصل خود بر شرح 
عالوه بر کسانی  ،از عبدالّرزاق گیالنی )ره( ،مصباح الّشریعة و مفتاح الحقیقةفارسی 

، ما در گفتار خود ریعةمصباح الشَّصّحت و نسبت ه ء در اعتقاد بارا که از علم
 مانند: ؛کند ضافه میاآوردیم، برخی دیگر را 
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آن را جزء مآخذ خود شمرده  تفسیر برهانسّید هاشم بحرانی در مقّدمۀ 
 د( ۀصفح، مقّدمه). است

 («د» ۀ. )صفحجامع الّسعاداتحاج ماّل مهدی نراقّی در 
 .جامع الشَّرایعدر مبحث خامس  ،استاد بحرالعلوم ،سّید حسین قزوینی

 د( ۀ)صفح
 («د» ۀفاضل الهیجی در تفسیر نفیس خود. )صفح

مصباح شرح  ،ر المعرفةامناهج أنوسّید أبوالقاسم ذهبی شیرازی در اّول 
 د( ۀ. )صفحالشَّریعة

 (« ه» ۀصفح ،)مقدمه. أسرار الصالةحاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در 
 ،)مقدمه .بنیان الرَّفیع فی أحوال الّربیعأکبر نهاوندی در کتاب  حاج شیخ علی

 (« ه» ۀصفح
دربارۀ این کتاب سه نظر مختلف، علمای أعالم »گوید:  مرحوم محّدث می

 اند: اظهار نموده
از جمله  ؛ط قبول استیاینکه کتاب حائز درجۀ اعتبار و واجد شرا :لّوا

محّمدتقی  و شهید ثانی و فیض کاشانی و ماّل سوسّید بن طاو :قائلین به این مطلب
هد حّلی و شیخ ابراهیم کفعمی َف مجلسی و حاج میرزا ابوالقاسم ذهبی شیرازی و ابن

و سّید حسین قزوینی و سّید علیخان مهدی نراقی  رانی و حاج ماّلحسّید هاشم َب و
حاج شیخ  و و أیضًا حاج میرزا حسین نوری ؛مَدنی و شریف الهیجی است

 باشند. اکبر نهاوندی می علی
باشد، و  اینکه این کتاب مورد اعتماد نیست، و ابدًا قابل استناد نمی :دّوم

به این مطلب کّلی از درجۀ اعتبار و صالحّیت قبول ساقط است؛ ازجمله قائلین  هب
تصریح به این مطلب  «تتّمة»تحت عنوان  ،ّمةهدایة اأُلشیخ حّر عاِملی در آخر کتاب 

است که آن را از  ءاریاض العلمو از جمله ماّل عبداهلل أَفندی صاحب ؛ نموده است
 ؛است و نسبت آن را به هشام بن َحَکم رد کرده  ،المؤّلف شمرده است کتب مجهولة
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و  ،اند در این کتاب از کسانی نام برده شده است که از هشام متأّخر بوده :اًلّوازیرا 
فاته، بل هو من  نادی علی تُ در این کتاب مطالبی است که  :ثانیًا أّنه لیس من مؤلَّ

 انتهی.ـ  .طاوس ابنُ  به وّمی  لکن خیفی؛ ال کام ةمؤلَّفات بعض الصوفیّ 
ب متن این کتاب به سایر متون اینکه با اعتراف به عدم مشابهت ُاسلو :سّوم

توان  از این کتاب می ،الّنسبة به ایشان الّسالم و مقطوع الّصدور از ائّمه علیهم مسّلم
عاّلمه محّمد باقر  ،کار بست. از جمله قائلین بدین نظره خبار آن را بااستفاده کرد و 

نقل  األنوار بحارجز دو باب در  همجلسی است؛ زیرا آن بزرگوار تمام أبواب آن را ب
کرده است، و از شواهد معلوم است که نیاوردن آن دو باب هم به جهت سهو و غفلت 

 )مّلخص مقّدمه از صفحه ب تا صفحه ط(« نه تعّمد بر عدم نقل. ،از نقل بوده است
گونه  مطلب عاّلمه مجلسی را بدین ،از مقّدمه «ی» ۀمرحوم محّدث در صفح
 تقریر و تقریب کرده است که:

 الّسالم تا بیت علیهم خبار اهلاحسب ُاسلوب با سایر ه این کتاب اگرچه ب»
باشد؛  تر می و متصّوفه شبیه اآید و به اسلوب کلمات عرف شباهت به نظر می حّدی بی

خبار و روایات امطابق با  ااّما چون غالب مضامین و مندرجات آن از جهت معن
حّدی نرسیده که نتوان آن را به  هاست، و در اشتمال بر اصطالحات صوفّیه هم ب

الُعبودّیُة ” :الّسالم نسبت داد؛ و اگر أحیانًا عبارتی از قبیل حضرت صادق علیه
بوبیَّةُ  تا آخر، به نظر رسد قابل توجیه و ممکن التأویل است؛ و از  ـ“ َجوهرة  ُکنُهها الر 

ینهاست، که خالق و آداب و مواعظ و نصایح و نظایر اا ،طرفی هم موضوع آن کتاب
تواند بود که به اتفاق آراء، در آنها أخبار  ۀ سنن میهمه مشمول قاعدۀ تسامح در أدّل

مام را در اتوان پذیرفت و مورد عمل و قبول قرار داد، و نسبت به  ضعیفه را نیز می
توان به  بنابراین این کتاب را نمی حّد ثبوت نرسد.ه جای خود باقی داشت اگرچه ب

 همثال آن بالمّراعنوان نقل امام از ربیع بن ُخَثیم و ه سخنانی ب جهت مذکور شدن
آن حضرت ه جمال گذاشت و منسوب باپس باید آن را در بوتۀ  ؛کنار داشت بر
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و به صرف نسبت قناعت کرد، و اگرچه نسبتش را نیز مسّلم ندانیم، و از  ،دانست
و دستور  ،اده کردآمیز و مواعظ پرفایده و نصایح دلپذیر آن استف کلمات حکمت

مخصوصًا با  ،را معمول باید داشت “ال َتنُظر إیل َمن قاَل  نُظر إیل ما قاَل واُ ” عاقالنه
نفس  ۀتوّجه به اینکه هرچه در این کتاب نقل شده، همه در طریق تهذیب و تزکی

 «است.
... پس وقتی که جایز باشد » از مقّدمه گوید: «یب» ۀو صفح «یا» ۀو در صفح

خالق و تزکیۀ نفوس از حکایات و امثال مجعوله و موضوعه بر اکه ما برای تهذیب 
مر در این قبیل کتب منسوبۀ به ائّمه ا ،زبان حیوانات بتوانیم استفاده کنیم

 الّسالم با اشتمال آنها بر مطالب عالیه و مضامین نفیسه سهل خواهد بود. علیهم
اهلل ُحَویزی )ره( در کتاب  مطلب است آنچه عالم جلیل شیخ فرجمؤّید این 

بعد از ذکر کتب ـ رجالی است  ۀکه کتاب شریف پرفایدـ  إیجاز المقالشریف 
د عل عتمَ أمثال هذه الکتب ال یُ ”گفته:  “هنِّفُ کالم  فیام ُجهل ُمَص ”زیادی تحت عنوان 

دة  لغیها، و فیها فو ،نقلها ن ئد کثیالکنّها مؤیِّ عیَّة؛ و ما َتَضمَّ ة  یف غی األحکام الرشَّ
فیظَهر ما  ،و معارض  أموافق   ا البّد أن یوجد له یف الکتِب المعتمدةِ  رشعی  منها حکام  

 “«ینبغی العمُل به.
ست که ا رسد این آنچه به نظر نگارنده می»گوید:  «یب» ۀو در صفح

عبیرات مغایر با اسلوب سایر آثار به این کیفّیت که هست، و به این ت الّشریعة مصباح
اهلل  تواند که از حضرت صادق سالم نمی ،الّسالم أطهار علیهم ۀثابته و مسّلمۀ ائّم

لیکن ممکن ؛ و به طور قطع و جزم از آن حضرت نیست ،علیه صادر شده باشد
مضامین صادرۀ  ،شیعی مذهبی بوده است ۀاست که مؤّلف کتاب که ظاهرًا از متصّوف

 فه أدا کرده باشد. ضرت را فراگرفته و به تعبیرات معهودۀ فیما بین متصّواز آن ح
عالی استفاده را در باب اتوان از این کتاب حّد  می ،پس با وجود این نظر

تهذیب أخالق و تزکیۀ نفس و تصفیۀ باطن و تخلیۀ قلب از رذائل و تحلیۀ آن به 
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س وطاو ابن ۀبه بیانی که گذشت. و مخصوصًا با توّجه به عنایت خاّص ،فضائل کرد
که در  این کتاب چنانه ب ـ و علیهم مارضوان اهلل علیه و شهید ثانی و پیروان ایشان ـ

الم عل من اّتبع اهلدی ؛آغاز بحث یاد شد  «.و السَّ
اج به گفتار مرحوم ح ،به تفصیل «کو» ۀتا صفح «یب» ۀمرحوم محّدث در صفح

دّلۀ حاج میرزا حسین نوری ااکبر نهاوندی و اثبات او این کتاب را با استفاده از  شیخ علی
ضافه نمودن مطالبی از خود ذکر نموده است و در پایان او با  ،مستدرک ۀخاتمدر 

 آن نیز مرحوم نهاوندی با اصرار و ابرام در تأیید کتاب گوید:
ل محّدث نوری )ره( یاین کتاب، دال ثبات اعتبارادّله در ابهتر از همۀ این »

آنها نیز برای این کتاب موجب اعتبار کافی  ،با وجود این .مستدرک ۀخاتماست در 
تواند شد؛ زیرا این کتاب با آنکه به این وضع و کیفّیت و ُاسلوبی که هست  نمی

ل این یو دال ،الّسالم باشد تواند که از حضرت صادق علیه نمی  طور قطع و یقین به
مشهود و ـ است  کتاب که متنـ مطلب در هر باب از مالحظۀ عبارات آن باب 

خالق و آداب و مواعظ و اطور غالب  لیکن چون موضوع کتاب به .هویدا است
عمل به آنها مفید و سودمند است، اگرچه قائل آن کتاب  ،نصایح و نظایر آنهاست

اهلل علیه و علی آبائه  أعنی حضرت صادق سالم ،الّطاعة مام معصوم مفترضا
 2و1. «انتهیـ  .بع اهلدیو الّسالم عل من اتّ  ،هذا ما عندناالّطاهرین نیز نباشند؛ 

                                                      
 .117ـ  105ص  ،18جنگ . 1
 : 29، ص 3، ج والیت فقیه .2
ْرَموى( ّخص بيانى كه اين دو بزرگوار )يعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محّدث ُااز محّصل و مل»

ُسَنن به اين  ۀاين كتاب سندش كافى نيست و ما از باب تسامح در أدّل”آيد كه:  دست مى هكردند، ب
و اگر هم باشد يكى دو تا بيش  ،كنيم؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعى وجود ندارد كتاب عمل مى

الّصدور  مام عليه الّسالم بوده، و لهذا قطعىُّاوارده از  ۀهم مؤيَّد به أخبار صحيح نيست كه آن
 خواهد بود.

   توانيم به مضامينش هذا ما مى خالقى است، بناًء علياى كه تمام اين كتاب شامل مطالب یو از آنجا
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 [ف آنهانام بعضی از کتب اهل سّنت و مؤّل]

 د و وفات آنهاف و تاریخ توّلن و نام مؤّلنام بعضی از أسامی کتب اهل تسّن
 هجرّیة[ 681]المتوّفی  نکاخلّ  ابن عیانوفیات األ
 هجرّیة[ 808]المتوّفی  خلدون ابن تاریخ
 هجرّیة[ 808]المتوّفی  خلدون ابن مقدمه
 هجرّیة[ 921المتوّفی  شحنة ابن تاریخ

 هجرّیة[ 1246]المتوّفی  منی بغدادیأ بوالفوز حمّمدأ سبائک الّذهب
                                                      

 اين بود مفاد  ـحضرت صادق عليه الّسالم ثابت نباشد. ه عمل كنيم، گرچه استناد اين كتاب ب
 “كالم ايشان.

 ۀدّلاحاديث تسامح در ادر اينجا بايد عرض كرد: خيلى جاى تأّسف و تأّثر است كه با تمّسك به 
خالقى را كه بر فقه و اكتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده، مطالب عظيم و عميق عرفانى و  ،ُسنن

نسان است، از فقه ظاهرى او واليت  يمان و ِسّراعقائد و  ۀعمال جوارح حكومت دارد و سازندا
يم: یعمال عادى بدانيم و بگوارا حكم مستحّبات عادى و  تر و كمتر بشماريم؛ و حكم آن ينیپا

نيست، لذا از اين جهت عمل كردن به  خالقّيات هم خيلى مهّماخالقّيات است و اچون راجع به 
شخصى و  ۀامور متعارفحساب  كه اين حساب، شكالى ندارد. درحالىامضمون آن كتاب 

نسان ااين سّر و حقيقت و هوّيِت عروج  ،سرار عرفانى استاخالقّيات عادى نيست؛ بلكه رموز و ا
 ق قرآن است!یبه مقام تقّرب، و بيان بواطن و حقا

ى كه ديديد یسنن ثابت كنيم؟! هر جا ۀدّلاتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در  ما چگونه مي
 را به كنارى بيندازيد و اعتبار ندهيد! اين است معنى آن. يعنى آن “باب تسامح در أدّله از”گويند:  مى

خبارى كه در اين كتاب آمده است داراى است كه: ا جهت آنه گونه حمل ب اين محمل و اين
تواند  وقت چون نمى آن ؛نسان به حقيقت آن معانى نرسيده استامعانى بلند و عميقى است كه 

آن سطح بياورد و وجود خود را با آن معانى دقيق و ظريف تطبيق بدهد، لذا خودش را در 
نمايد. اين كار، كار  و خالصه خودش را راحت مى ،كند نكار مىارا  مام نيست و آناگويد از  مى

سقاط تمام اطور كّلى ه سقاط اين روايات، بلكه باصحيحى نيست؛ و اين طريقه در واقع نه تنها 
كار برده شده ه مردم باالتر و در روايات ب ۀفكار عاديالطائفى است كه از سطح  معارف و دقائق و

 «است.
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 هجرّیة[ 732]المتوّفی  بوالفداءأ تاریخ
 هجرّیة[ 768]المتوّفی  یافعی مرآت اجلنان
 هجرّیة[ 1389]المتوّفی  بستاین دائرة المعارف
 هجرّیة[ 1321]المتوّفی  حمّمد فرید وجدی دائرة المعارف
 هجرّیة[ 898]المتوّفی  عبدالرمحن جامی شواهد النبّوة
 هجرّیة[ 903]المتوّفی  می خواند روضة الصفا

 هجرّیة[ 852]المتوّفی  جر عسقالینح ابن صابةاإل
 هجرّیة[ 973]المتوّفی  شعراین یواقیت و جواهر
 هجرّیة[ 764]المتوّفی  یدالدین صف صالح رشح الدائرة 

 هجرّیة[ 1308]المتوّفی  شبلنجی بصارنور األ
 هجرّیة[ 1019]المتوّفی  قرماین ولخبار الدّ أ
 هجرّیة[ 282]المتوّفی  بوحنیفه دینوریأ الطوال رخباأ

 هجرّیة[ 463]المتوّفی  عبدالَبّ  ابن صحاباالستیعاب یف معرفة األ
 هجرّیة[ 276]المتوّفی  دینوری ةقتیب ابن یاسةمامة و السّ اإل

 هجرّیة[ 255]المتوّفی  جاحظ نییالبیان و التب
 هجرّیة[ 630]المتوّفی  ثیأ ابن تاریخ

 هجرّیة[ 463]المتوّفی  خطیب بغدادی تاریخ بغداد
 هجرّیة[ 974]المتوّفی  حجر اهلیثمی ابن سانتطهی اجلنان و اللّ 

 هجرّیة[ 606]المتوّفی  فخر رازی تفسی مفاتیح الغیب 
 هجرّیة[ 845]المتوّفی  مقریزی خطط

 هجرّیة[ 430]المتوّفی  صفهاین إبونعیم أ دالئل النبّوة
 هجرّیة 230المتویّف  سعد حمّمد البرصی ابن بقات الکَبی الطّ 

 هجرّیة[ 328]المتوّفی  هرب عبد ابن عقد الفرید 
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 هجرّیة[ 276]المتوّفی  ةقتیب ابن خبار عیون األ
 هجرّیة[ 456]المتوّفی  حزم ابن هواءالِفَصل یف الملل و األ

 هجرّیة 385المتویّف  محدأاحلسن عل بن عمر بن  یبأ سنن الدارقطنی
 هجرّیة 241سنة المتویّف  محد بن حنبلأ مناقب

 هجرّیة 322المتویّف  عبداهلل بن مسلم ،دینوری هیبتق ابن المعارف 

هجرّیة  615المولود  المحّب الطَبی الشافعّی  ذخائر العقبی
 هجرّیة 694 المتویّف 

عبداهلل بن حمّمد  ،شافعی  شَباوی رشافاأل حتاف بحّب اإل
 بن عامر

 هجرّیة 1172المتویّف 

  هجر هیثمی مّکی شافعّی  ابن حرقةالمُ واعق الَص 
 هجرّیة 909المولود 

 هجرّیة 974المتوّفی 

نورالدین عل  ،الصّباغ الاملکی ابن ةالفصول المهمّ 
 بن حمّمد

 هجرّیة 855المتویّف 

 شمس ،سبط ابن اجلوزی احلنفی األئّمة تذکرة اخلواص
 الدین یوسف بن قزاغل

 هجرّیة 654المتویّف 

حافظ حمّمد بن حمّمد بن حممود  فصل اخلطاب
 معروف به خواجۀ پارسا ،بخاری

 [هجرّیة 822المتوّفی ]

هجرّیة  1220المولود  براهیم قندورزی حنفی اسلیامن بن  ینابیع الموّدة
 هجرّیة 1294المتویّف 

 هجرّیة 654المتویّف  حمّمد بن طلحة شافعی سولالرّ    ول یف مناقب آلمطالب السّ 

عل بن  ،ثی اجلوزی الشافعیأ ابن الغابة سدأُ 
 حمّمد بن حمّمد بن عبدالکریم

 هجرّیة 630المتویّف 

اغبنی یف سیة المصطفی سعاف الرّ إ
 هل بیته الطاهرینأو فضائل 

 هجرّیة 1206المتویّف  شیخ حمّمد صبان
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ا له کتاب یض  أجریر طَبی و  ابن مم و الملوکتاریخ األُ 
 الغدیر

 هجرّیة 310المتویّف 

عساکر احلافظ عل بن هبة اهلل  ابن تاریخ الدمشق الکبی
 الدمشقی الشافعی 

 هجرّیة 499المتوّلد 
  هجرّیة 571المتویّف 

 هجرّیة 774المتویّف  الفداء شافعی بوأکثی عامدالدین  ابن البدایة و النهایةتاریخ 
 هجرّیة 430 المتویّف  محد بن عبداهللأصفهاین إبونعیم أ ولیاء حلیة األ

 هجرّیة 911المتویّف  الدین الشافعی یوطی جالللّس ا خصائص الکَبی 

هجرّیة  615المولود  افعیَبی الّش المحّب الطّ  الریاض النرضة
 هجرّیة 694المتویّف 

نورالدین  ، عل مّتقی حنفیماّل  کنز العاّمل
 عل بن ُحسام بن عبدالملک

 هجرّیة 975المتویّف 

 هجرّیة 975المتویّف  عل مّتقی حنفی ماّل  العاّمل منتخب کنز

السّید سعدالدین مسعود  ،تفتازاین مقاصدالرشح 
 الشافعی بن عمر

 هجرّیة 791المتویّف 

حمِمد بن یوسف الزرندی احلنفی  مطنیالِس  نظم ُدرر
 المدین

هجرّیة  693المولود 
 هجرّیة 750المتویّف 

محد الاملکی أعل بن حمّمد بن  الفصول المهّمة
 الّصباغ الشهی بابن ،المکّی 

 هجرّیة 855المتویّف 

 إسحاق یبأسالم صدرالّدین ثقةاإل فرائد السمطنی
 افعیبراهیم بن حمّمد احلموینی الّش ا

 هجرّیة 664المولود 
 هجرّیة  722المتویّف 

 هجرّیة 484 المولود محد بن اخلوارزمی احلنفیأموّفق بن  مناقب
 جرّیة اهل 568المتویّف 

 هجرّیة 483المتویّف  عّل بن حمّمد شافعی ،المغازیل ابن مناقب 
 هجرّیة 911المتویّف  افعییوطی الّش الّدین الّس  اجلالل اجلامع الصغی



 11 ج/  انوار مطلع 410

حمّمد بن یوسف  ،افعیلگنجی الّش ا کفایة الطالب
 بن حمّمد

 هجرّیة 658المتویّف 

 هجرّیة 1031المتویّف  افعیف المناوی الّش ءوعبدالرّ  کنوز احلقائق

الدین اهلمداین  سّید عل بن شهاب موّدة القریب 
 الشافعی

 هجرّیة 786المتویّف 

احلسن رزین  یبأ ،للعبدی احلافظ ة حاح الستّ اجلمع بنی الّص 
 ندلیسبن معاویة األ

 هجرّیة 535المتویّف 

عبداهلل حمّمد بن  یبأ ،للحمیدی حیحنیاجلمع بنی الّص 
 زدی عبداهلل األفتوح بن 

 هجرّیة 488المتویّف 

محد بن أبراهیم بن إنور الدین عل بن  یة احللبیّةالسّ 
 عل احللبی الشافعی 

 هجرّیة 1047المتویّف 

حمّمد بن یوسف بن حمّمد گنجی  1الزمان  خبار صاحبالبیان یف األ
 شافعی

 [هجرّیة 658المتویّف ]

عادات مبارک بن الّس  یبألمجدالدین  صولجامع األُ 
 افعیحمّمد بن عبدالکریم اجلزری الّش 

 هجرّیة 606المتویّف 

شجاع شیویه بن شهردار بن  ألیب خبارفردوس األ
 خّسو الدیلمی اهلمداین شیویه بن فنا

 2هجرّیة 509المتویّف 

 اهلل شعرانی )ره( های مرحوم آیة کتاب

اند و یا  اهلل حاج میرزا ابوالحسن شعرانی نوشته ی را که مرحوم آیةیها کتاب
 اند:  حاشیه زده

استدراک  .3؛ طبع صدوق ،ثواب األعمال. 2؛ مامّیها انفردت به اإلمّم انتصار. 1
                                                      

 . )عالّمه طهرانی، قّدس سّره(است رسیدهطبع به غیبت شیخ طوسی  ۀضمیمه این کتاب ب. 1
 .79ـ  74ص  ،9جنگ  . 2
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لی عذب المنهل فی إالمدخل نام ه اصول ب. 4؛ ئیاشیخ به فالکبر تشریح األ
تحشیه . 7؛ نفائس الفنونتحشیۀ دورۀ . 6؛ اهلل بر تفسیر ماّل فتح هتحشی. 5؛ صولااُل

 ؛وافیتحشیه بر . 9 ؛مجمع البیانتحشیه بر . 8؛ حاجی سبزواری أسرار الحکمبر 
تصحیح و تحشیۀ . 11 ؛ةنسانّیلة اإلاصوت العد الّسالم[ ]علیه مام علیاإل ةترجم. 10

 ؛وسائل الّشیعةتعلیقات بر . 13 ؛یزیج بهادرتعلیقات بر . 12 ؛دیلمی رشاد القلوبإ
 فصل الخطابو حواشی  ۀتعلیق. 15؛ ماّل صالح مازندرانی اصول کافیدورۀ  ۀتعلیق. 14

؛ قواعدشرح مسائل دورۀ آن . 17؛ حّلی هعاّلم قواعدحاشیه بر . 16؛ حاجی نوری
 ،دمع السجوم .21 ؛درایه .20 ؛کفایه ۀحاشی. 19 ؛عروةو بر  وسیلهحاشیه بر . 18

رساله در اصطالحات . 23 ؛کافیدورۀ  ۀرسالۀ فقهّی. 22 ؛نفس المهموم ۀترجم
رساله وجوه . 25؛ صدوق اعتقاداتشرح مفّصل بر  ،رساله در اعتقادات. 24؛ فلسفه

. 28؛ عاّلمه تبصرۀشرح . 27 ؛کّشافشرح اشعار تفسیر . 26 ؛منهجاّول  قرآن در
سّیدالّشهدا  حضرت  ۀترجمۀ دعای عرفشرح و . 29 ؛البالغه نهجاز  184شرح خطبۀ 

. 32 ؛راه سعادتکتاب نبّوت: . 31؛ علوم و صناعات فارابی. 30؛ الّسالم علیه 
 1.نثر طوبی .33؛ اردبیلی واتجامع الّرمتفرقاتی بر 

 های یحیی بن بطریق[ ]کتاب

در  ،خصائص الوحی المبینکتاب  ۀمآقای شیخ محّمدباقر محمودی در مقّد
نقل  ،الذریعةاز گفتار عاّلمه حاج شیخ آقابزرگ طهرانی در  ،آن ۀ، در تعلیق7صفحه 

 کرده است که:
ی و متوّف ،مذهب یبطریق که از فحول و اساطین علما ابن ۀفهای مصّن کتاب»

 عبارت است از: ،بوده است 600سنۀ  در
میالمؤمننی عّل بن أ ،مام األبرارإخبار یف مناقب عمدة  من صحاح األ. 1

                                                      
 .77ص  ،17جنگ . 1
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 ئّمةمامة األإثر یف اّتفاق صحاح األ. 3؛ مناقب. 2؛ وّم المختار ،طالب أیب
نی تصّفح الصحیحَ . 5؛ الَقَدر القضاء و ةدلّ أعل النّظر یف تصّفح  الردّ . 4؛ عرش االثنی

هنج . 8؛ المستدرک المختار. 7؛ خصائص الوحی المبنی. 6؛ نییف حتلیل المتعتَ 
 2و1.«هل حلبأالمعروف بسؤال  ، نفی المعدومیلإالعلوم 

 ]مؤّلفات سّید بن طاووس[

چنانچه در  ،وس تألیف کرده استوبن طا تبی که مرحوم علّیصورت ُک
 مسطور است: المحّجة کشف

فتح کتاب . 3؛ فتح الجواب الباهر لخلق الکافرکتاب . 2؛ قبالإ کتاب. 1
بهجة کتاب . 5؛ ربیع األلبابکتاب . 4؛ األربابوی األلباب و بین رّب األبواب بین َذ
 ریٰاث سلطان الَوغیکتاب . 8؛ طرائفکتاب  .7؛ صطفاءإکتاب. 6؛ لثمرة المهجة
؛ فوفی الّطملهوف فی قتَلکتاب  .9؛ فی قضاء صلوات األموات لسّکان الّثریٰ

کتاب . 11؛ األنبیاء و عترته األطائب طرف األنباء و المناقب فی شرف سّیدکتاب  .10
؛ الفناء الّتوفیق للوفاء بعد الّتفریق دارکتاب  .12؛ مصباح الّزائر و جناح المسافر

 4و3.اتالمهّمات و التتّمکتاب . 14 ؛ضمارالِمکتاب  .13

 [الّذات ّوالمعنی فی ُسُم ّوُمُسکتاب  ۀ]دربار

 :آقا عّزالدین زنجانی گفتند که روزی جناب محترم آقای حاج
اهلل حاج شیخ محّمدحسین اصفهانی کمپانی از پدرش نقل  پسر مرحوم آیة»

                                                      
 .38، تعلیقۀ شیخ محّمد باقر محمودی، ص خصائص الوحی المبین. 1
 .95ص  ،14جنگ . 2
 .195، ص کشف المحّجة لثمرة المهجة. رجوع شود به 3
 .51ص  ،3جنگ . 4



 413 ةّیسّجاد ۀفیسند صح ۀ)ره( دربار یآقابزرگ طهران خیکالم آقا ش

الّسالم اگر کسی کتابی  هدا علیهدربارۀ حضرت سّیدالّش”فرمود:   کرد که او می می
بوده باشد؛ و  ،تألیف عالئلی ،الّذات ّوالمعنی فی ُسُم ّوُمُسنویسد باید مثل کتاب   می

 1“«ااّل ننویسد.

 ةصحیفۀ سّجادّیزرگ طهرانی )ره( دربارۀ سند کالم آقا شیخ آقاب

 بسمه تعایل شأنه العزیز
یف ظهر  الّشیخ آقابزرگ الّطهراین ،فرید عرصنا ،حریررأیت بخّط العاّلمة النِّ 

حیفة الّسجادّیة  ما هذا لفظه: ،الصَّ
حیم» محن الرَّ  ،و بعد .احلمد لولیّه و الّصالة عل نبّیه و وصّیه .بسم اهلل الرَّ
ِر هبا اسُمُه الرّشیف ء الرّشِف ام أّنه َروی الّصحیَفة َعن هَب فاعل مجاعة  ِمنْهم من  ،الُمَصدَّ
ام ناهلل بن  الّدین حمّمد بن جعفر بن ِهبة الّدین جعفر بن نجیب َکَرهم الّشیخ نجمذَ 

 ؛ و تاریخ بعض إجازاته سنةالمعاملصاحب   یف إجازته المسطورة یف إجازة ،احِلّل 
 :108فحة ص ،البحاریف إجازات  ،637

یخ المقرّی جعفر بن الّش  ،اهلل بن نام أبوالَبقاء ِهَبة ،دّی جعفر بن عّل المشهَ 
الرشیف أبوالفتح بن  ،القاسم الزکّی الَعَلوّی  الرشیف بن أیب ،الفضل بن َشعرة أیب

 .مشاهی الشیخ عریّب بن مسافِر؛ و کّلهم أجاّلءُ  2،الشیخ سامل بن َقبارویه ،اجلعفریة
ءالّدین أبوالفتح اهو السّید الرّشیف ضی ،و أبوالفتح المعروف بابن اجلعفرّیة
علیه السّید عّزالّدین أبواحلَْرث  أو قد قرَ  ،حمّمد بن حمّمد العلوّی احلسینّی احلائرّی 

 ،الَکراجکی مَعِدن اجلواهرحمّمد بن احلسن بن عّل العلوّی احلسینّی البغدادّی کتاَب 
                                                      

 .572ص  ،7جنگ . 1
 .قهارویه، قهازویه. خ ل: 2
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غیه  علم عرُص و ذکرُت هذا الّتاریخ لیُ  ؛573ة سنادی األویل، یف مج ،لَّة الّسیفّیهیف احلِ 
 .اء الرّشف تقریب  اممّن شارکه یف روایة الّصحیفة عن هَب 

و أدرج هو یف  .البحارُمدَرجة  یف الُمَجّلد األخی من  المعاملصاحب  و إجازةُ 
الّدین جعفر  ا إجازة نجمإحدهیی  :إجازته إجازات  ثالث وجدها بخّط الّشهید األّول

 ،یف إجازته  ثّم أدرجها متفرّقة   .من هذا المجّلد ،ةامئکام ذکره یف أوائل صفحة ال ؛بن نام
 1من جمّلد اإلجازات. ،108تی نقلناها؛ فقد ذکرها یف وسط صفحة منها الفقرة الّ 

 ،رجب 5یف  ،بزرگ الّطهراین قاآحمسن المدعّو ب اجلاین حمّمد ،اه مالک الن سخة إرث  حّرر
 .انتهی ـ .«1345سنة 

حیفه إرث    1375 سنة ،رجب 19یف  ،احّرره مالک هذه الصَّ
 2حسنی احلسینی الطهراین د حمّمدسیّ 

 بعضی از کتب فقهّیهاسامی 

 فوائد .3، ]أبوالمجد حلبی[؛ بقإشارة الّس.2، ]وحید بهبهانی[؛مصابیح الّظالم. 1
، محّقق کرکی؛ جعفرّیة. 4؛ (شرایعست بر عبادات ا او ۀمحّقق کرکی )حاشی، رایعالّش

تعلیق . 7، شیخ ابراهیم میسی، معاصر محّقق کرکی؛ میسّیة. 6، محّقق؛ العّزّیة. 5
، شهید ثانی؛ روض الجنان. 8، شیخ ابراهیم قطیفی، معاصر محّقق کرکی؛ اإلرشاد

، صاحب غایة المرام. 11، شهید اّول؛ غایة المراد. 10، شهید ثانی؛ تمهید القواعد .9
تلخیص . 14، عاّلمه؛ منتهیٰ. 13، شیخ مفلح صیمری؛ کشف اإللتباس. 12؛ مدارک

، الموجز الحاوی. 16، عاّلمه؛ نهایة األحکام. 15، شیخ مفلح صیمری؛ الخالف
                                                      

 .45، ص 107، ج األنوار بحار. 1
 .9ص  ،20جنگ . 2



 415 مهّم عاّمه[ ی]کتب کالم

ارشاد . 19، فاضل مقداد؛ تنقیح. 18سعید؛ ، یحیی بن جامع الّشرایع. 17فهد؛  ابن
 1.2الجعفرّیة

 ]کتب کالمی مهّم عاّمه[

 کنند:کتب کالمی مهّم عاّمه که بدان استدالل می
 ، قاض عیاض؛الّشفا بتعریف حقوق المصطفیی . 1
 الّرمحن بن امحد إیی عضدی؛ ، قاض عبدالمواقف. 2
 ، می سیّد رشیف؛رشح المواقف. 3
 الّدین تفتازاین؛ سعد، المقاصد. 4
ا للتّفتازاین؛رشح المقاصد. 5  ، أیض 
 3حمّمد إیی. ، ابنرشح مقاصد، خمترص مقاصد المقاصد. 6

                                                      
 المظّفریةالمطالب همان کتاب  ارشاد الجعفرّیةبنا بر تحقیقات صورت گرفته، ظاهرًا کتاب . 1

تألیف شیخ نورالّدین علی بن الحسین بن عبدالعالی الکرکی  ـ جعفرّیهاست که شرحی بر کتاب 
 باشد. می ـ جامع المقاصد. ق( صاحب   ه 940)متوّفی سنه 

، 4، طبع جدید، ج فی شرح قواعد العاّلمة مفتاح الکرامةدلیل بر این مّدعا مطلبی است که صاحب 
بر طبق ظاهر کالم که مرجع ضمیر « و شرحها االخر. ارشاد الجعفریةو »آورده است:  376ص 

، 63، ص 5در طبع جدید، ج  مفتاح الکرامة،باشد؛ کما اینکه محّقق کتاب  الجعفریة« شرحها»
 تعلیقه، این مطلب را محتمل دانسته است.

، در المظفرّیة المطالبهای خطی کتاب  البّته مؤّید دیگر این مطلب، عبارتی است در یکی از نسخه
که این کتاب تألیف سید امیر .« ارشاد الجعفرّیةالظاهر هو : »2776مکتبۀ آیة اهلل مرعشی، به رقم 

 باشد. ـ می جعفرّیهاز تالمذه محّقق کرکی صاحب  طالب استرآبادی ـ محّمد بن أبی
 .141، ص 21؛ ج 175، ص 13، ج الذریعة إلی تصانیف شیعهجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 

 .182ص  ،3جنگ . 2
 .67، ص 13جنگ . 3
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 [خانه تذکرۀ می]کتاب 

هجری  1028مانی قزوینی است که در از ماّل عبدالنبّی فخرالّز خانه تذکرۀ می
یح و طبع نموده و تصح ،او را آقای احمد گلچین معانی  تذکرۀو  ،رحلت کرده است

 1ی را به آن افزوده است.تملحقا

 العاَلمین به غزالی[ ]راجع به صّحت انتساب کتاب سّر

 ، طباطبائی حسینی، آمده است که:العالمین سّردر مقّدمۀ طبع نجِف کتاب 
جمالس یف  سرتّی اهلل التُ  القاض نور :للغزایل العالمنی رسّ و ممّن َنسَب کتاَب »
حمسن الفیض و الموال  ـ، فیام نقل عنه ـ رکّی بن عبدالعایل الکَ  یخ علّ الّش  و ،المؤمننی

 «.جممع البحرینیف ، و الّطرحیی الوایفالکایش صاحب 
از  65به غزالی در تعلیقۀ صفحۀ  سّر العالمینراجع به صّحت انتساب کتاب 

 ، تألیف سّید عبدالرّزاق مقّرم گوید:العابدین اإلمام زینکتاب 
، میزان االعتدالإیل الغزایل: الّذهبی یف  رّس العالمنیة کتاب نِسب نّص علی »
؛ و سبط 215 ، صفحة2 ، جمّلدلسان المیزانحجر یف  ؛ و ابن232، صفحة 1 جمّلد
، آداب الّلغة العربیّة؛ و جرجی زیدان یف 36، صفحة تذکرة اخلواّص اجلوزی یف  ابن
 .«98، صفحة 3 جمّلد

، تصریح کرده است که: غزالی در 1، صفحۀ 1د ، جلالبیضاء ةالَمَحّجو در 
سّنی بوده، و بعدًا در آخر عمر شیعه شده و کتاب  إحیاء العلومحین تصنیف 

 را تصنیف کرده است. العالمین سّر
شواهدی بر عدم صّحت  نامه غزالیاز  274تا  272و جالل همایی از صفحۀ 

 «من تردید ندارم.»انتساب کتاب به غزالی ذکر کرده است و گوید: 
                                                      

 .47ص  ،10جنگ . 1



 417 [ی]راجع به کتاب أغان

تصریح دارد، آنجا که گوید:  236 ، صفحۀ بحار 9و عاّلمه مجلسی در ]جلد[ 
 1 از جلد 391و عاّلمه امینی در پاورقی صفحۀ « ...رّس العالمنیغزایّل یف کتاب »

 1الخ. ـ .«یل الغزایلّ إکتاب یف نسبة ال کَّ ال ش»گوید:  الغدیر

 ]راجع به کتاب أغانی[

 :فرموده است که 250و  249 ۀصفح ،2در جلد  ،ریعةالّذدر 
بن الحسین محّمد  علّی ،صفهانیابوالفرج اشیخ  ،أغانیصاحب کتاب »

آخرین خلیفه از خلفای  ،والد مروان بن محّمد )مروان حمار(ااز  ،صفهانی بغدادیا
خباری و کاتب و أو  هنّساب خ وزیدی و حافظ و موّر و شیعّیو ا ،اموی بوده است

 فوت کرده است. 356و در سنۀ  ،نحوی و ادیب بوده
کتابی نیامده  أغانیمانند ” :اند که گفتهکشف الّظنون کان و خّل ابن تاریخدر 

تمجید صاحب بن عّباد را از این کتاب مفّصاًل آورده  کشف الّظنونو در  .“است
 ،أغانیواسطۀ با خود همراه بردن کتاب  صاحب بن عّباد به”است که:   است و گفته

 .“شده است های ادب در سفرهای خود مستغنی می از حمل سی شتر از کتاب
و  ،نام نهاده است مجّرد األغانیخود مؤّلف آن را مختصر کرده و به نام 

و نیز  ،نام گذارده است مختار األغانیآن را مختصر کرده و  لسان العرباحب ص
ء زبدۀ آن را استخراج و با االغط شیخ محّمد حسین کاشف ،اهلل معاصر مرحوم آیة

آورده و فهرست مبسوطی بر آن  اسقاط اسانید و مکّررات در یک جلد ضخیمی در
 2«ست.نام نهاده ا المغنی عن األغانینوشته و به نام 

 

 
                                                      

 .204ص  ،5جنگ . 1
 .100ص  ،15جنگ . 2
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 الف: پیشگیری و درمان

 

 کلیه[]درمانی برای رفع بیماری 

 رضای مبتال به مرِضای که آقای دکتر عبدالحسین کافی به یکی از َم در نسخه
 نوشته بود: ،کلیه داده بودند

 کاکل ذّرتمثقال(،  2) دم گیالسگرم(،  1) برگ بواروبرای یک مرتبه: »
در یک لیوان  ،صاف کرده ،همگی را جوشانیدهمثقال(؛  1) اووا اورسیمثقال(،  2)

و  .و نسخۀ فوق ده مرتبه تکرار شود ؛ناشتا میل کنند ،زودبرای صبح خیلی 
قدر بجوشانند که  و آن ،سه لیوان آب ریخته ،گونه طبخ شود که برای هر دفعه بدین

 1«یک لیوان باقی بماند.

 ]موارد مفید و مضّر برای اگزما و فشاِر خون[

 ی که برای ِاگزما و فشار خون مفید است:ایچیزه
برگ  کباب ،سالویتا ،توت شاه ،جات فصلی همیو ،لیمو آب ،غوره آب ،عسل

                                                      
 .52ص  ،6جنگ . 1
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 .جوجه ،سیخ
 ی که برای اگزما و فشار خون مضّر است:یچیزها

فقط برای اگزما مضّر  ـسیر  ،شده غذاهای سرخ ،جات ادویه، تخم مرغ
مغز سر  ،بوقلمون ـ فقط برای اگزما مضّر است ـماهی  ،گوجه فرنگی ،موزـ،  است

 .اسفناج ،گوشت کّله ،گوسفند
 1مطالب باال را دکتر محمود منصور همدانی دستور داده است.

 درمان زخم معده

 :گفت که می فر( آقای کربالئی حاج حسین درخشی)یکی از دوستان 
 :برای زخم معده دستور داده بود که ،که دکتر ماهر و حاذقی بود ،الّدولۀ ادهم لقمان»

صورت به شکل پودر و  در این ؛ندو سپس بکوب ،مثقال اسفرزه را بو داده 15”
خوری از آن  یک قاشق مرّبا ،نیم ساعت  و قبل از غذا به فاصلۀ ،قائوتی درخواهد آمد

خود با لعاب  هب و بدون آب یا چیز دیگری بگذارند خود ،را در روی زبان ریخته
 15م ین برود. و قبل از هر غذا این کار را بکنند تا تمایدهان آمیخته شده و از گلو پا

 “کّلی از بین خواهد رفت.  هآن زخم معده ب ؛مثقال مصرف شود
نه زخم  ؛این مداوا فقط برای زخم معده است”گفته است که:  و آن دکتر می

 «“معده و غیر ذلک. و یا ورِم ،عشر اثنا
واسطۀ زخم معده  من به یکی از دوستانی که به»گفت:  فر می آقای درخشی

و یک روز او را دیدم روزه  ،توصیه کردم؛ انجام داد ،قادر بر روزه گرفتن نبود
 2!«از کسالت من اثری نیست ابدًا :و گفت ،گرفته

                                                      
 .54ص  ،6جنگ . 1
 .185ص  ،6جنگ . 2



 423 عالئم فشار خون

 عالئم فشار خون

عالمت »گفتند:  ،ای حاذق طهران هستندفاق که از اطّبآقای دکتر ناصر اّت
و یا  ،پشت سر بعد از برخاستن از خواب و یا درد گرفتِن ،یا سرگیجه :فشار خون
و  .و یا صدای هوهو شنیدن از گوش است ،ریدن مگس در جلوی چشماحساس پ

گرچه درجۀ فشارسنج از میزان طبیعی بیشتر  ؛فشار خون نیست ،صورت در غیر این
 ،رسد آید و به مقدار طبیعی می ین مییخود در بدن انسان پا هو خودب ،نشان دهد

 1«بدون احتیاج به معالجه و مداوا.

 ]داروی فشار خون[

 ،ص در امراض قلب استدکتر محمود منصور که متخّص»... گفتند: آقای 
و بر این گفتار “ .زرشک و برگۀ هلو بسیار مفید است ،برای فشار خون” :گفته است

 «اصرار دارد.
ه و شب تا ب ،قدری تخم کاسنی را بشویند ،برای فشار خون»آقای ... گفتند: 

 2«العاده مفید است. فوق ؛و سپس بجوشانند و بخورند ،صبح خیس کنند

 ]ترمیم شکستگی استخوان[

ای از  من در بیمارستانی که عّده»گفت:  از دکتر نّواب نقل شده که می
هرچه کردیم استخوان آنها  ؛نمودم معالجه می ،پیرمردها که استخوانشان شکسته بود

تا باألخره دستور دادم برای تغذیۀ آنان از این  .خورد جوش نمی ،جوش بخورد
 «همه شفا یافتند.، و چون از این غذا تغّذی نمودند ؛زده تهّیه کنند های جوانه گندم

                                                      
 .185ص  ،6جنگ . 1
 .30ص  ،14جنگ . 2
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از هر  ،هر چاشت اگر مقداری از آن به اطفال داده شود» :گفت دکتر نّواب می
 1«ی بهتر و مفیدتر خواهد بود.یغذا

 [رفع گرفتگی بینی]

ن مجاری و احتمال سینوزیت و بسته شد ،برای رفع گرفتگی بینی در اثر زکام
سیالن آب بینی و چشم، روزی چند مرتبه مقداری از تخم گشنیز و از گل بابونه و 

 2بسیار مفید است. ؛و ُبخور دهند ،عناب را در ظرفی ریخته و بجوشانند

 [اعدرفع زکام و گرفتگی سر و ص]

اهلل انصاری ـ رضوان اهلل علیه ـ نقل کردند  آقای ... از مرحوم حضرت آیة
 :موده بودندکه ایشان فر

مثقال  2و  ،جوش مثقال مرزن 2 :اعدکام و گرفتگی سر و صزبرای رفع »
عدد عناب را سه قسمت کرده، هر قسمت را صبح بخور  15و  ،وسدوخوطاس

 3«ر است.بسیار مؤّث ،آن را نیز بخورند و مقدار نصف استکان از آِب ،دهند

 [و فشار خون و نقرس )اسید اوریک خون( چربی خون]درمان 

د یشو هیچ چیز بهتر از آِب ،برای چربی خون»جناب آقای ... گفتند: 
د و گرم کنند پهلوی آتش ولی جوش ند را در آب بریزیطریق که شو بدین ؛نیست
 .«بًا بخورندو آن آب را روزانه مرّت ،نخورد

برای چربی خون هیچ چیز »و آقای حاج سّید عّزالدین زنجانی فرمودند: 
و یا آب  ،ندَود خام را بُجیطور شو طریق که همین بدین ؛یستد نیآب شواز بهتر 

                                                      
 .189ص  ،6جنگ . 1
 .210ص  ،6جنگ . 2
 .128ص  ،5جنگ . 3



 425 خون  و کم فیاشخاص ضع یبرا ییدستور غذا

 «گرفته و بخورند.
 .«برای فشار خون هیچ چیز بهتر از جعفری خام نیست»گفتند:  خانم ... می

برای فشار »گفتند:  می ـ همشیره زاده ـو آقای حاج سّید محّمدعلی جاللی 
هیچ چیز بهتر از جعفری  ـ فشاربلکه برای تعدیل  ،ین آوردن فشارینه تنها پا ـخون 

 «تازۀ خردکرده و ممزوج شده با آب لیموترش تازه نیست.
قرس( خوردن و از چیزهای بسیار مؤّثر برای اسید اوریک خون )کسالت ِن

 .های ناشتاست خص در صبحباأل ،غوره آب
برای اسید اوریک خون، »و از جناب آقای ... و آقای ... هر دو نقل شد که: 

و نیز گفته شده است که سیب با پوست برای چربی « پوست آن مفید است.سیب با 
 1.خون مفید است

 خون  ی برای اشخاص ضعیف و کمیدستور غذا

در وقتی که حقیر در  ـ آقا معین جناب آقای حاجه زاده ب مرحوم آقای زیرک
 ـ و ایشان برای زیارت تشّرف حاصل نموده بودند ،نجف اشرف مشّرف بودم

 اند: خون داده یر را برای اشخاص ضعیف و کمدستور ز
 دستور غذا:»
 ،زردآلو ،به ،کدو ،کرفس ،تخم مرغ ،جگر گوسفند ،هویج خام و پخته. 1

 .کلسیم ) آب استخوان قلم گوساله( ،چغندر ،نخود
 .2لیمو چاسنی آب ،کلم ،چغندر ،زمینی سیب ،هویج ،لوبیا چیتی یا قرمز. 2

 دستور غیر غذا:

مرغ  تخم عدد با یک ،با پوست سیب مخلوط نموده ،حنا و آرد نخود ومورد . 1
                                                      

 .223ص  ،6جنگ  . 1
 . ظ ـ کاسنی.2
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 .مرتبه هر ده روز یک ؛به سر ببندند
 ،ی اصل را با روغن داغ نموده، قبل از رفتن به حّمام، گوشیمومیا. 2

 .شقیقه را ماساژ بدهند ونخاع  ،مغز ،چشم پشِت
 1«استعمال کنند. ،سرمۀ ترمه درست کرده. 3

 برای طفل نوزادداروی یرقان 

آن در چهره  شوند که آثار زردِی مبتال به یرقان می ،بسیاری از کودکان نوزاد
 کرارًا به تجربه رسیده است که: ؛گردد و بدنشان مشهود می

رنگ باشد بهتر  و اگر سیاه ،نه تخم خارجیـ اگر یک عدد خروس رسمی را 
صورت آبگوشت  ا بهو سپس طبخ کنند ت ،بگیرند و چربی آن را بگیرند ـ است

ـ که فعاًل بر روی آب خروس است ـ های باقیماندۀ در آن را  درآید، آنگاه چربی
و  ،تدریج به طفل دهنده و پس از آن مقدار نصف استکان از آن را ب ،کاماًل بگیرند

 2یابد. کّلی یرقان طفل بهبود می هب ؛بقّیه را به مادر بخورانند

 درون بدن[ ]عالج زخم و جراحِت

 طبیب گفت: آقای سّید باقرمیرحجازی گفتند:  سّید عبدالحسینآقای حاج 
عدد پرتقال را  برای زخم و جراحت اندرون بدن که چرک داشته باشد، یک»

گیری آبش را بگیرند، و  میوه در آبـ بدون هسته  ـ محتویات آن ۀبا پوست و هم
و روزی دو بار  ؛و قدری شکر بریزند ،آن اضافه کنند سپس یک لیوان آب گرم بر

 «بخورند، اثر عجیب دارد.
برای زخم و جراحت مثانه، اثر مهّمی از آن »معین گفتند:  سّید حسنحاج 

                                                      
 .83ص  ،17جنگ . 1
 .20ص  ،19جنگ . 2



 427 سال[ افراد کهن یبرا یاریآقا الله حاج ۀ]نسخ

 1«تجربه شد.

 سال[ آقا اللهیاری برای افراد کهن حاج ۀ]نسخ

ای داشتند که برای افرادی که  آقا اللهیاری ابهری نسخه آقای حاج حاجی
 و آن این است: ،صت سال گذشته است بسیار مفید استشان از شسّن

مثقال،  5 :مثقال، میخک 5 :عدد، جوز بوآ 3 :نیم مثقال، قرص کمر :زعفران»
مثقال،  5 :مثقال، بادیان ختائی 5 :کرمانی ۀمثقال، زیر 5 :مثقال، دارچین 5 :ِهل

مثقال،  5 :مثقال، تخم هویج 5 :مثقال، گل سرخ 5 :مثقال، مغز جلقوزه 5 :مصطکی
 ،ریز خارج نموده و با عسل مخلوط تمام اینها را کوبیده و از الِک ؛نخود 6 :تریاک

 2«مثقال از آن باید خورده شود. 2قدر ه و هر روز ب ،و معجونی خواهد شد

 اهلل انصاری همدانی رضوان اهلل علیه بعضی از دستورات کیمیاوی از آیة

نصف جزء  ی طیخذ منها جزء و من الطّ أُ ذا إبک احلاممة تنعقد صابرة عل نار الّس »
فت ثّم حلُ  ؛حده یواحد عل کل   دویةُ األ ّقتفدُ  ،تک نصف جزء و من العقاب مثلهو من الّس 

د وقِ أُ و  فوضعت یف نقرة   ،ّطیت بصفحة نحاسیف طاسة نحاس و غُ  بمجموعها احلاممةُ 
و  ةل یف بوطقثّم اجعَ  ؛عقودةخترج احلاممة م ،یبقی له دخان علیها بالفحم اجلزل حتّی ال

جتده  3،اطغها یف الرّ فرِ أجاج و ع عنها الزّ و ارفَ  ،خ علیه حتّی تنسبکفها بالّزجاج و انفُ احلَ 
و لو  ،یسودّ  ال نأا تنبغی فلو کان شکه ثابت   ؛وادنقرة منسبکة و هی یابسة و فیها بعض الّس 

 4«حصل المطلوب. ،بالروسنحتج و بیاض البیض ملطوفة   ة  اسة بوطقجعل بدل الطّ 
  

                                                      
 .51ص  ،14جنگ . 1
 .161ص  ،5جنگ . 2
 «ای که فلز ذوب شده را در آن ریزند. راط: ظرفی است از آهن مانند قصبه: »دهخدا. 3
 .104ص  ،10جنگ . 4
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 ب: خواص و فوائد

 زده جوانه گندِم راجع به خواّص

و چند روزی بگذرد که جوانه دهد و طول جوانه به  ،اگر گندم را خیس کنند
اندازۀ طول خود گندم برسد نه بیشتر، خوردن این گندم که در حال رشد و حیات 

خصوص اگر روزها در  به بسیار خاصّیت دارد. ،ها است از ویتامین است و مملّو
 ـ  مانند عسل یا خرما ـ وقت صبح با صبحانه دو قاشق غذاخوری با قدری شیرینی

انسان نشاط او را  ،دهد که تا وقت شب ی به بدن مییخورده شود، چنان نیرو
 1.و در طول روز پیوسته سر حال و خوشحال است ،احساس خواهد کرد

 دانه( مصطکی و شونیز )سیاه ۀدیفا

و  ةیقّوی المعد ،عیالمصطکی مع خبز الّش  مزُج »اند:  آقای حاج ... نوشته
و  2،و الّسدد ةیاح الغلیظرج الرّ ونیز خُی و مع الّش ؛ لی و الکُ  صلح الکبدَ یمنع اخلفقان و یُ 

ن أو  ،هن و احللوو الدّ  حم و المرقاّل مع اللّ إا کثی   َل یؤکَ  ال نأو ینبغی  3.یقّوی الباه
و العکس یف  ،ء فوق الیابس منه کالکعکرشب الام إیلی  رَ ن یبادَ أمع غی ذلک؛ و  َل یقلَّ 

 4«الطَّرّی.
                                                      

 .189ص  ،6جنگ . 1
ه و الُسداد: داء  َیُسّد األنَف، یأخُذ بالَکَظم و : »لسان العرب. 2  )محّقق(.« یمنع نسیم الریحالُسدَّ
 )محّقق( .کاحالباه: النّ  .3
 .90ص  ،14جنگ  .4



 429 [بیخوردن س ۀدی]فا

 ]فایدۀ خوردن سیب[

 :511صفحه  ،14جلد  ،نواربحار األ
الّسالم  با اسناد خود از حضرت جعفر بن محّمد علیهما ة،ئّماز طّب األ»

 «“داَووا َمرضاهم إاّل به. ما ،و َیعلم النّاُس ما یف التّفاحل”روایت کرده است که: 
قال: سألُت » :و نیز از همین کتاب با اسناد خود از سماعة روایت کرده است

 ،الّسالم عن مریض  اشَتَهی التّفاَح و قد هُنِی عنه أن یاُکَله أباعبداهلل الّصادق علیه
 أنَفَع ِمن التّفاح فام من َش  ؛أطِعموا حَممومیکم التّفاَح ” :فقال

 
!“«ء

 2و1

 ]فایدۀ خوردن گوشت[

 :237صفحه  الّسالم، علیه ضاخبار الّرأعیون 
ّنه ُینبِت إف ؛علیُکم بِاللَّحم” قال: ،الّسالم طالب علیه یبأبن  سناده عن علّ إو ب»

ا .الّلحمَ    “ساَء ُخُلُقه. ،و من تَرن الّلحَم أربعنَی یوم 

صیّل اهلل علیه و  کان النبّی ” قال: ،الّسالم طالب علیه یبأبن  سناده عن علّ إو ب

َمهام ُکل الُکلَیتَنی ِمن غری أنأی آله و سّلم ال  4و3.“«لُقرسام من البَوا ؛حُیَر 
 

 
  

                                                      
 .101ص  ،59ج  ،بحار األنوار. 1
 .221ص  ،5جنگ . 2
 .41ص  ،2ج  ،الّسالم علیه ضاالّر أخبار عیون .3
 .229ص  ،5 جنگ .4
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 ج: فقهی، روایی حکمی

 خبارأخوردن حیوانی در  ترِک

 ،216 در صفحه ،مطبعۀ اختر شمال ،طبع حروفی ،جمال األسبوعدر کتاب 
 فرماید: س میود بن طاومرحوم سّی
ء للحاجة یوم اجلمعه بغی افیام نذکره من دع :الثونادس و الثّ الفصل الّس »
 :مل یکن فیه روح   ء  ئم عل یشاة؛ بل یصوم و ُیفطر الّص صال

 قال: روی عن العسکرّی  ،جعفر الطوّس  یبأیل َجّدی الّسعید إبإسنادی 
 ،المالّس  ادق جعفر بن حمّمد علیهامعن الّص  ،الّسالم بائه علیهمآعن  ،بیهأعن  ،الّسالم علیه
 قال:

صام الربعاء و اخلمیس و اجلمعَة و  ،عرضت له حا ة إیل اهلل تعایل  من 

عاء، قَض اهلُل حا َته: مل  فیه روٌح و دعا سذا الدُّ
 
 ُیفطر عیل شء

لق یف غامِض العلِم هّم إّن أسألَک بِاسمک اّلذی به ابَتَدعَت عجائَب اخلاللَ 

،عظیِم عجیِب َخلِق أصناِف غریِب أ ناِس اجلَواهرِ  منمجاِا و ِهک  بجودِ 
1
 

د   و أسألک  !أنَت  َه إاّل فال إل   ،ا هِلَیبتک من َمافتِکفَخّرِت المالئکُة ُسجَّ

لَّیَت به لِلَکلیِم عیَل اجلََبل العظیمِ  ن  َبدا ُشعاُع نور  مِ فلاّم  ،باسمک اّلذی جَتَ

َه َفال إل   ،أثَبتَّ معرفَتک یف قلوِ  العارفنَی بمعرفِة َتوحیِدن ،العظمةِ  ِ  حجا

                                                      
دعا هفت  ۀبدون فاصله تکرار شده است؛ و در تتّم ۀشود که شش بار اضاف در اینجا مالحظه می .1

 قلوِ   ُعیونِ  َحَدِق  ُ فونِ  َغواش عظیمِ  َرتَق  به َفَتقَت  اّلذی بِاسمَک  فأسألک: »بار هم آمده است

ه َفال النّاظریَن،  «أنَت! إاّل  إل 



 431 [اءی]األمراض تتوّلد من سّتة أش

!«إاّل أنَت 
 باشد. ل هم نمیه مفّصتا آخر دعا که البّت ـ 1

 اجلبل لکلیم عیَل به لِ  یَت ذی جتلَّ اسمک الّ »آید که مقصود از  دست می هاز اینجا ب

زیرا بعد از  ؛خارجی سنگِی نه کوِه ،و همراهان بوده است مراد قلوب موسیٰ «العظیم
ک یف قلو  تَّ معرفتَ أثبَ  ،دا شعاُع نور  من حجا  العظمة بَ فلاّم »این فقره وارد است: 

رساند که مراد از  خوبی می هاین تفریع ب !« أنَت اّل إه ل  إفال  ،العارفنی بمعرفة توحیدن
 2ت است.ذات حضرت احدّی ت و فناء درّنّیرفتن إ میان ل، اندکاک نفس و ازَبَج اندکاِک

 [شیاءأمراض تتوّلد من سّتة ال]

 نراقی فرماید: خزائن 324 ۀو در صفح
مراض تتوّلد من سّتة ّن األأوم و الفرس اّتفقت حکامء اهلند و الرّ  فائدة:»

و کثرة  ،و حبس البول ،یللّ لب یف جوف او الرّش  ،هارو نوم النّ  ،یلاللّ  شیاء: سهرِ أ
 3«بع. الّش کل عَل و األ ،اجلامع

 فی علم الطّب ،فی حکم تشریح بدن الُمسلم

 :407صفحة [ 1، جمّلد معادن اجلواهر]
و هو غی  ؛تاج إلیهو أعظم ما حُی  ،: علم الطّب من أشّد لوازم النّاس14ة مسأل»

ء و ادرس الوجود اإلنساین و ترشحیه و معرفة مواقع األعض ٰممکن احلصول بسوی
ل یف األمر من حمذور  فهَ  ؛نیأجساد أموات اآلدمیّ  و کّل هذا یستلزم ترشیَح  .منافعها
 رشعّی؟

                                                      
 .44، ص 87، ج بحار األنوار .1
 .123ص  ،14جنگ  .2
 .52ص  ،6جنگ . 3
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 ثلة المنهّی لام فیه من المُ  ؛ئزاج المحرتم غیُ  اجلواب: ترشیح بدن اآلدمّی 
 .اا کحرمته حی  و حرمة اآلدمّی المحرتم مّیت   ،و لام فیه من اإلهانة ،عنها

د عدم حرمة ترشیح فال یبعُ  ،1من ضاَرعهأّما غی المحرتم کمنکر الّصانع و 
وجوب  ٰلعدم الّدلیل عل ؛السّیام إذا کان ذلک لغرض  صحیح  کتعّلم الطّب  ،بدنه

 :و إن ورد أّنه صّل اهلل علیه و آله و سّلم ،احرتامه و حرمة التّمثیل به لغرض  صحیح
یل صورة عدم وجود  أّن ذلک منرصف  إإاّل  2“َّنی  عن الُمثلة و لو بالَکلب الَعقور”

 الغرض الّصحیح.
إلمکانه  ،ه عل الّترشیح العملّ ف تعّلمِ توقّ  عدمُ  الّظاهرُ  ،ّن علم الترّشیحإثّم 
 ،فمع فرض حرمة ترشیح البدن .نعم مع الترّشیح العمّل یکون أتّم و أسهل؛ بدونه
و  .لعدم التّوقف ـ و إن کان تعّلمه من الواجبات الکفائّیة ـباح ألجل تعّلم الطّب یُ  ال

 .إلمکانه بترشیح غیه ؛یتوّقف عل ترشیح البدن المحرتم فهو ال ،فلو فرض التوقّ 
 .حرمة ترشحیه فالّظاهر عدمُ  ،أّما البدن المشکوک

اللتزام  ،یمکن تعّلم الطّب بدون الّترشیح العملّ  لکن یف هذا الّزمان ال
ِمن األبدان. فمع فرض العلم بأّنه  المعّلمنی به، و عدم اعتقادهم بلزوم احرتام بدن  

التعّلم إاّل مع  َیبُعد حرمةُ  إذا أراد تعّلم الطّب البّد أن َیبتل بترشیح البدن المحرتم، ال
 ؛رشیح المحّرمفیباح لذلک التّ  .ن به الکفایةلعدم قیام مَ  ؛فرض بقاء الوجوب الکفائّی 

اهلل  و .ة ترشیح البدنارع من مفسدألّن مصلحة حفظ النّفوس أهّم یف نظر الّش 
 3«أعلم.
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 433 [بیرا به طب مارانیآله ب  و هیاهلل عل یاکرم صّل امبری]ارجاع دادن پ

 بیماران را به طبیب[ آله  صّلی اهلل علیه و]ارجاع دادن پیامبر اکرم 

 :45  صفحة [أضواء  عل السنّة المحّمدّیة]
اص قال: وقّ  بن أیب دعن سع ،ل  لجُ البن ُج  ،ءاء و احلکامطبقات األطبّ و یف »

 احلارَث  ئَت اِ ” علیه )و آله( و سّلم فقال یل: اهلل صّل اهلل ین رسوُل فعادَ  ،اض  رَ مَ  ضُت مرِ 

 1!«لتهم عاّم بنی أیدهیماء و مسأَ اهلل بإتیان األطبّ  ر رسوُل فأمَ  “.یتطبّب فإّنه ر ٌل   ؛بن َکلدةَ 

 [هاست جذب خوراکی بهترین راِه ،ک انگشتانون]

 گوید: 43صفحه  ،ها اعجاز خوراکیدر کتاب 
ای  عّده»گوید:  و هم می .«هاست کیبهترین راه جذب خورا ،ک انگشتانون»

جذب پوست  ،ها و مواّد مؤّثر آن معتقدند که غذا را باید با دست خورد تا ویتامین
 «و منکر خاصّیت آن هم نیستیم. ،کنیم ما این دستور را تجویز می ؛بدن شود

مطالب سودمندی راجع به َالکل و شرب  ،43صفحه  ،ها اعجاز خوراکیدر کتاب 
 2آن دارد که برای فهم مطلب باید یکی دو صفحه قبل و بعد آن را هم مطالعه نمود.

 ]آرامش ضربان قلب در شب و هنگام خواب[

چشم به  ۀهجرّیه قمرّیه که برای معاین 1414م شعبان المعّظ 14در شب 
پزشک  مقّدس رفتم، جناب چشمالّسالم در مشهد  بیمارستان حضرت امام رضا علیه

 گفتند: ـ اهلل مهسّل ـآقای دکتر مجید ابریشمی  ،محترم
ها  اآلن به ثبوت رسیده است که در شب ،رههای مکّر با امتحان و تجربه»

و در بخش  ؛باشد تر می تر و ساکن در جمیع افراد آرام ،ضربان قلب در حالت خواب
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 .یو این امر کاماًل مشهود است سی سی
ولی  ؛تاریکی باشد نه دخالت شب ،ر کردند شاید عّلت این امرًا تصّوبدو

ظلمانی و حّتی در طبقات  اعنم تمام های به یو در مکان سی قرار دادن سی ۀواسط به
بدًا تسکین و آرامش موجود امشاهده کردند که در روز  ،زیرزمین تاریک در روز

و عدم  ؛انی و خواه ظلمانیخواه در مکان نور ،و فقط دخالت شب است .باشد نمی
 .«خواه ظلمانی و خواه نورانی ،این اثر در روز

خواب نبوده باشد بلکه مطلق استراحت بدن در  ،شاید عّلت»و سپس گفتند: 
صدا استراحت کردند و خود را به خواب  و فلهذا در مکان تاریک و بدون سر ؛شب باشد

یو ابدًا نشان راحتی را  سی دیدند که سیر کردند که خواب هستند( باز زدند )یعنی تصّو
 «خواب دارد. بلکه فقط این آرامش اختصاص به حالِت ،دهد در ضربان قلب نشان نمی

  ﴿ قول:أ ﴾،1 ﴿               

     ﴾،2 .3و امثال ذلک بر این دعویٰ شاهدی است صادق 

 راجع به مطالعه و نوشتن قبل از غروب

که به بیمارستان حضرت امام  1415انیۀ الّث ششم جمادی ،در شب پنجشنبه
از جمله مطالب آن بود که  ،الّسالم برای معاینۀ چشم مراجعه نمودم رضا علیه 

 فرمودند: ـ زید توفیقه ـید ابریشمی آقای دکتر مج ،د و معروف ماپزشک متعّه چشم
تا مقداری از غروب گذشته به فاصلۀ نیم  ،در موقع نزدیک غروب آفتاب»

های چشم برای تقویت خود در شب شروع به  سّلول ،ساعت یا بیست و پنج دقیقه
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ها نسبت به روز، بالغ بر  نمایند. و در شب قدرت بینایی آن سّلولفّعالیت می
اگر کسی در  ،و لهذا در شب تاریک در بیابان وسیع ؛گرددزون میهزار مرتبه اف ده

 شود. از فاصلۀ دور فورًا رؤیت می ،گوشۀ بیابان نور مختصری ایجاد کند
تاریک است و  که هوا نیمه ،ا قبل از رسیدن شب در فاصلۀ نیم ساعتاّم

شود شود؛ و لهذا دیده می دیدن اشیاء مشکل می ،اندها هنوز تقویت نشده سّلول
 پیوندد. غالب تصادفات در رانندگی در آن هنگام به وقوع می

کم قدرت شبانۀ خود را از دست ها کم ا در هنگام صبح که دوباره سّلولاّم
شروع  ،قریب به طلوع آفتاب ،الطلوعین ساعت در بین فقط در فاصلۀ ربِع ،دهندمی

و لهذا آن خطر رانندگی و مشکل دیدار  کنند؛ غییر و کاهش میبه فّعالیت در ت
 «باشد.صورت نمی بدین

منع کتابت و مطالعه بعد از زمان عصر  ، حکِمحقیر گفتم: آیا در مسئلۀ طّب
 وارد شده است؟

رود در  و احتمال قوی می ،اممن تا اآلن برخورد به چنین امری نکرده»گفتند: 
طور که  همان ؛پزشکی اعالم گردد و از نظر چشم ،فوکشآینده نیز این مسئله م

و سپس کشف و اعالم  ،قلب در آن مجهول بود مسئلۀ خوابیدن در شب و استراحِت
 «گردید.
 بَّ ن أَح مَ »م: اهلل علیه و آله و سّل  : در روایت وارده از رسول خدا صلیقولأ

 !عمل آید ت بیشتری بهباید دّق «بعد العرص ْب کتُ مل یَ  ،کریمتاه
شیخی  ،رفتماز طهران به قم می ،ام در قمام طلبگیحقیر روزی که در اّی

من قاری قرآن در »گفت:  پیرمرد پهلوی من روی صندلی ماشین نشسته بود و می
و اینک که چشم من ضعیف شده  ،امو چه بسیار بعد از عصر خوانده ،مقابر قم هستم

 «ن نزدیک به غروب بوده است.)و گویا گفت: آب آورده است( در اثر خواندن قرآ
باشد بر  من دلیل روشنی می برای خوِد هعملّی ۀاین تجرب»گفت:  وی می
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 1!«ت این امر خطیرصّح

 کند چشم را کم می ی که نوِریچیزها

 ؛ا مداوم بر چیزهای سفید نمودنیتند  و نظِر ،اطاق . سفیدِی1
 ؛. جماع زیاد3 ؛روی دشمن در حال غضب . دیدِن2
 ؛. غذای گرم خوردن5 ؛داغ بر سر ریختن . آِب4
 ؛راه رفتن نور المپا و کم ها با چراِغ . شب7 ؛بعد از عصر ،. نوشتن خّط6
 ؛. بیدار خوابی9 ؛. راه رفتن در هوای گرم8

 ؛. مرگ احّبه11 ؛. گریۀ زیاد10
  2. جوع و گرسنگی زیاد.12

 پروفسور نبوی رایگان با ورزش درماناز کتاب 

 گوید: 54در صفحۀ  ،کتاب مذکور در ،الّدین نبوّی تفرشی سّید سیف پروفسور
نام آلفالیپو پروتئین کلسترول، که ه بدن زنان یک آنزیمی وجود دارد ب در»

و در نتیجۀ وجود این آنزیم است  ،نزد مردان خیلی کمتر وجود دارد این آنزیم در
های  ی کمتر به بیماریخیل (یعنی قبل از یائسگی)که زنان در عمر دّوم و سّوم 

مگر آنکه زنان در دوران یاد شده، از  شوند. قلب و انفارکتوس مبتال می عروقِی
صورت خطر ابتال به  که در این ؛های ضّد آبستنی و سیگار زیاد استفاده نمایند قرص

 یابد. افزایش میـ مانند مردان  بهـ بیماری عروقی و انفارکتوس قلبی 
کنند، کمتر  کشند و قرص ضّد آبستنی مصرف نمی نمیپس زنانی که سیگار 

 ؛سازی خود داشته باشند ی بدن و بدنیمگر آنکه عالقه به زیبا ،به ورزش نیاز داشته
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آبستنی استفاده ]ضّد[ های  و از قرص ،هایی که مصرف سیگار زیاد دارند ولی خانم
 !حتًما باید ورزش نمایند ،کنند می

حتمًا ورزش برای زنان  ،و شروع یائسگی پس از ختم دورۀ عادت زنانگی
( Osteoporose)ها  شدن استخوان های عروقی قلبی و پوک  برای جلوگیری از بیماری

 «باشد. مورد نیاز می
شود که از شروع دوران  توضیح: در دنیای پزشکی پیشرفتۀ امروز، سعی می

عمل  ائسگی بهپیشگیری از ی ،Oestro progestatifهای  توّسط هورمونه ب ،یائسگی
 آید؛ و به عمر عادت زنانگی حّداإلمکان افزوده گردد.

 ،لباس ورزشکار نباید از محصوالت پالستیکی باشد»گوید:  58 ۀو در صفح
 1«و شایسته است پنبۀ خالص باشد.

 خوک است ۀحاوی آنزیم لوزالمعد ،کوالی خارجی پپسی مواّد

در سفر »روزی به منزلگاه حقیر آمده و گفتند:  ،آقای دکتر ... در سفر مّکه
با یکی از اطّبای ترکیه که زبانش ترکی بود و در  ،قبل که به مّکه مشّرف شده بودم

 برخورد کردم و با زبان انگلیسی به سخن پرداختیم. ،طب نیز حذاقتی داشت
دارای ترکیبی  ،کوال برای هضم غذا پپسی”از جمله گفتارش این بود که: 

زند و غذایش زودتر  آروقی می ،خورد فلهذا چون انسان می ،آنزیم است از مواّد
گیرد که از  واسطۀ آنزیم صورت می زیرا هضم غذا در معدۀ انسان به ؛شود هضم می

 .و این ماده در لوزالمعدۀ خوک فراوان است ،شود  ح میلوزالمعده ترّش
کوال از خارج  ۀ پپسیله مواّدی را که برای تهّیام که از جم و من تحقیق قطعی کرده

 “کنند. خوک است که آن را از انگلستان وارد می ۀهمین آنزیم لوزالمعد ،آورند می
صالحّیت مصر دربارۀ این حقیقت  ا و مقامات ذیمن با اطّب”گفت:  آن طبیب می
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های  بستهو آنها این مطلب برایشان ثابت شد و از ورود آنزیم در سر ،مذاکره کردم
و  ؛ا و مقامات عربستان سعودی نیز مذاکره کردمانگلستان جلوگیری کردند. و با اطّب

 ثر ندادند.ابه گفتار من ترتیب  ،کاالهای خارجی است لیکن چون این کشور محّل
 ،ه کرد؛ ولی چون ذبیحۀ کافر استتوان تهّی گاو نیز می ۀآنزیم را از لوزالمعد

 “شود. زیرا از حیوان بعد از موتش گرفته می ،حرام استۀ آن از کشور کفر نیز تهّی
کوال از  ام فقط پپسی اساس تحقیقاتی که کرده بر”گفت:  آن طبیب ترک می
 1!“«ه استهای دیگر مطلقًا فاقد این ماّد و نوشابه ،کند این نوع آنزیم استفاده می

 عیر[ماءالّش ۀ]طریق تهّی

مادرزن  ،حسن بیاتی از علوّیه محّمد آقای حاج ،برادر مکّرم ،جناب محترم
گیر معروف همدان بوده  عرق و گالب ،خود که عیال مرحوم حاج محسن افراسیابی

 :نقل کردند که ،است
نیم کیلو  :ست کها این ،اند نموده طبابت می ا برای مرضیٰعیر که اطّبالّش طریق ماء»

و هفت لیوان  ،ریزند یو دو عدد عناب هم م ،ریزند جو را پوست کنده و در ظرفی می
 ؛تدریج بپزد تا از آب آن فقط سه لیوان بمانده گذارند ب میو ریزند  آب بر روی آن می

 2«بسیاری دارد. که خواّص ،خورند صورت آن آب را برداشته و خنک کرده و می در این

 ]نظر ابوعلی سینا در خالصه و عصارۀ علم طب[

 از ابوعلی سینا:
ــَع وصــّیتی و اســَمعْ   اعَمــل هبــامجی

 
 

ـــنظِم کالمـــی  ـــب  جممـــوع  ب  فالّط
ــهُ   ــا اســَتَطعَت فإّن ــک م ــل ِجامَع  أقلِ

 
ـــا   َتُصـــب  یف األرحـــامِ  ةِ مـــاُء احلی
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ــّرة   و ــوم  م ــلَّ ی ــذائک ُک ــل َغ  اجَع
 
 

ا قبل َهضـِم طعـامِ  و   2و1احَذر طعام 
 ]استحباب مضمضه و استنشاق[ 

 گوید:  اءالغط مرحوم کاشف ،علیفردوس األاز  15 هدر صفح
نسان و ماغ اإلأّن یف باطن دِ  :ء استکشفوا یف الطّب اجلدیداطبّ ّن األأقل و نُ »
و  ؛ءها إاّل الامقلعُ یَ  صقة هبا و ال ال ،من الذرّ  صغرَ أ)میکروبات(  سنانه جراثیمَ أسطح 
ارع المقّدس باستحباب المضمضة و االستنشاق عند علم احلکمة یف أمر الّش من هنا یُ 
 «ضوء.سل و وکّل غُ 

 ]امور اساسی در محافظت از صّحت ابدان[

 :271صفحه ، حاج فرهادمیرزا[ زنبیل]
و مجموع حکما  ،بداناعلیه است در محافظت صّحت  ده که متَّفقیآن ده فا»

 :اند این است اند و در کتب نوشته مواظبت بر آن نموده
 ؛پیش از نوم بر متوّضا خود را عرضه کردن :اّول”

 ؛ام رفتنبار به حّم هر سه روز یک :دّوم
 ؛در هر ماهی دو نوبت قی کردن است :سّوم

 ؛ناخوردن ،آنکه چیزی که دندان بر آن کار نکند :چهارم
 ؛ه احتراز کردنو البّت ،خام ناخوردن ۀمیو :پنجم
 ؛تا ضرورتی نباشد دارو ناخوردن :ششم
 ؛افراط احتراز کردنه از مباشرت بسیار ب :هفتم

                                                      
 .64، ص 1، ج امام شناسی؛ 322، ص 1، ج و األلقاب الکنی. 1
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 ؛با زنان پیر مجامعت ناکردن :هشتم
 ؛ضرورتی از خود روان نکند خون بی :نهم

 قصد غذا نکردن مگر آنکه اشتها غالب شود. :دهم
ــــ ال ــــهُتکثِ  رنَّ مــــن اجلــــامع فإّن
 

ـــ  ـــاُء احلی ـــامام ـــراق یف األرح  ة ُت
 سـالمة تلقـیی  ،دع األکل بعد األکل 

 
 

 ّعامنَ ن تعـیش ُمـأ ْب من الّسقم و اطلُ  
ــةُ   ــه فِقّل ــحُذ فهَم ــرء َیش ــل الم  أک

 
 

 ه للکــل یوِرثــه العمـــیی و إکثــارُ  
 ء عیشـک طـاعام  اسـتیفنت اِل أو ُکن  

 ٍ 
 1“«امطعَ إذا کان ذو جهـل  یعـیش لـیَ  

 صّحتفوائد وجود مگس از روزنامۀ  

 نویسد: در باب مگس و منافع آن می ،326صفحه ، حاج فرهادمیرزا[ زنبیل]
روزنامۀ صّحت  ،نوع انسان برای بنیدر باب منافع این حیوان ضعیف »

 :نگاریم ذیاًل می ،ترجمۀ آن را خالی از مناسبتی ندیده ؛تفصیلی نوشته بود
این  ،این یکی معلوم است که به مناسبت تغییر موسم و درآمدن تابستان”

ولی باطنًا  ،کنند و اگرچه در ظاهر مردم را اذّیت می .شود حیوان به کثرت ظاهر می
که  چنان ؛شود نوع بشر از وجود آنها حاصل می ی برای حفظ صّحت بنیفوائد بسیار

 گوید: می ،انگلستان است ۀای حاذقحکیم که از اطّب مرسن ناِم
رسد نباید او را مانند حیوان موذی  با وجود اذّیتی که از نوع مگس به آدمیان می

خیرخواه نوع انسان از حیوانات بسیار   نوع مگس برای بنی ،چه ؛نگاه کرد
وظایف سودمندی که دربارۀ حفظ صّحت آدمیان از آنها به ظهور  .است

ست برای اثبات مّدعا ا که در آن باب الزم ،ندا رسد مستحّق انواع احترام می
منافع  ۀکه همه کس را از کمال خیرخواهی و درج ،شرح و بسطی داده شود

 .حاصل آیدآدم آگاهی  داری صّحت بنی این حیوان ضعیف در خصوص نگاه
                                                      

 .386ص  ،23جنگ  .1
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خواهید دید که به محض  ،نشیند ی مییجا ،که مگس از پرواز مانده درحالتی
 ،پس از روی پرهای خود گذرانیده ،نشستن پاهایش را به همدیگر مالیده

هایش را بلند نموده به سر و صورت خود به همدیگر خیلی  بعد از آن دست
لیسد.  دنش را میرسد ب ی که مییگاه با خرطوم خود تا هر جا آن ،مالیده

محض به جهت طهارت  ،پندارد که این عملّیات تماشاکننده چنین می
 .حال آنکه مطلب غیر این است ،است

 ،عمل آورده است لیه به مناسبت تجربه و تحقیقی که خود بهإ ؤمیُٰم طبیِب
 :گوید می

بلکه برای  ؛شود برای طهارت نیست این عملّیات که از مگس مشاهده می
که مخلوط هوا و مخّل  ستا میکروب نامی و َهواّم بسیار کوچکتلف کردن 

 .گردد مشهود می ،که به دّقت نگاه کرده شود بین درصورتی و با ذّره ،صّحت
این است  ؛شود هواّم مذکور در حالت طیران مگس روی بال و پر آن جمع می

 واسطۀ دست و پا و ی که نشسته است بهیکه مگس پس از فراغت از پرواز جا
 برد. جمع کرده فرو می ،وجود خود نشستهه مذکور را که ب هواّم ،خرطوم
ها تخم  إلیه نخست چنین گمان کرده بوده است که مگس طبیب مؤمیٰ

مجلس میهمانی  ،ها نشسته روزی در روی کاغذی که مگس .خورند خودشان را می
سفید  ّمدیده است خیلی هوا ،بین نگاه کرده ذّره ۀواسط به ،اند غریبی داشته

سپس همان کاغذ  .کنند ها آن را طعمه می صغیرالجّثه روی کاغذ جمع است و مگس
کند که باز  پس از اندک زمانی کاغذ را معاینه می ،دارد ی نگاه مییرا پاک کرده جا

و از این یکی دریافته بوده است که خوراک  ؛هواّم مذکور روی آن جمع شده
 .نه تخم خودشان ،ام بوده استها پیوسته همین هواّم میکروب ن مگس

 :گوید لیه میإ طبیب مؤمیٰ
به عّلت اینکه تولید آن از  ؛است برای حفظ صّحت خیلی مضّر این هواّم

که در هرجا که مواّد کثیفه است هواّم مذکور بیشتر پدید  چنان ،کثافت است
 .شوند ها نیز برای صید آنها آنجا جمع می مگس ،آمده
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ی که تمیز و پاک است کمتر ینوع مگس در جا :و این یکی واضح است
خالف جای کثیف که  ولی به ؛که هست ضعیف و نحیف است و آن ،یافت شده

 1«.انتهیٰ ـ“ تر است. مگس در آنجا هم فراوان و هم فربه و چاق

 ]روایتی در باب حجامت[

 :305صفحة [ 1، جمّلد معادن اجلواهر]
فذکر ما یرویه  ،ه احتجم یوم األربعاءأنّ  ،الّسالم ا عن اهلادی علیهو فیه أیض  »

ث البیاض )أی ه یورِ صّل اهلل علیه و آله و سّلم من أنّ  أهل احلرمنی عن النبّی 
 2“«.ثمْ ن احلمل یف الطَّ مِ  دُ تولّ ه یَ نّ إ :هبم و قالفکذَّ  ؛الَبص(

 راجع به اشعۀ مادون قرمز و اشعۀ ماوراء بنفش

 آورده است که: 176و  175صفحه ، 2جلد  ،نامه فرهنگدر 
ها هست که آنها  : در نور معمولی خورشید بسیاری از رنگقرمز اشعۀ زیِر»

 ؛آیند  ی از خورشید مییهمۀ آنها به شکل پرتوها ،بینیم  کمان می را در رنگین
بعضی از این اشعۀ ناپیدا را  ،بینیم فرستد که آنها را نمی خورشید اشعۀ دیگری نیز می

 اند. هقرمز نامید اشعۀ زیر
به همین جهت با استفاده از  ،شود اشّعۀ زیر قرمز از هر چیز داغی خارج می

 توان از یک اتوی داغ در اتاقی تاریک عکس گرفت. های مخصوص می فیلم
این اشّعه از  ؛کند ی کمک فراوان مییبرداری هوا اشعۀ زیر قرمز در عکس

های بسیار  برداری از ستاره گذرند. برای عکس ها بهتر از نور معمولی می ابرها و مه
رود. اشعۀ  به کار می ،کنند های عّکاسی که با اشعۀ زیر قرمز کار می دور نیز دوربین

                                                      
 .387ص  ،23جنگ . 1
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مقداری از گرمای نور  ؛آورد  ای برخورد کند گرما پدید می زیر قرمز به هر ماّده
زیر قرمز است.  ۀولی بیشتر این گرما از اشع ،خورشید از اشعۀ مرئی آن است

 برند.  ها این اشعه را برای تولید گرما به کار می ای درمان در پاره پزشکان
کمان ساخته شده است:  های رنگین نور خورشید از رنگ :شعۀ فوق بنفشا

ها به شکل امواج از خورشید  این رنگ بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز.
کمان، امواج نور  ی رنگینها از رنگ ؛این امواج همه یک طول موج ندارند ،آیند  می

تر از  خورشید امواجی کوتاه .ترین و امواج نور قرمز بلندترین آنها است بنفش کوتاه
 .نامند آنها را اشعۀ فوق بنفش می ،بینیم فرستد که آنها را نمی امواج بنفش نیز می

کنند که بر اثر اشعۀ  ای پیدا می چون مردم مّدتی در آفتاب بمانند رنگ سوخته
و  ،کند فوق بنفش را از زمین دور می هوا قسمت عمدۀ اشعۀ .بنفش استفوق 

اشعۀ فوق بنفش اگر به مقدار زیاد باشد خطرناک  کند. خوب است که چنین می
ها  ای از بیماری ما را در برابر پاره ،ها برای ما مفیدند ولی بعضی از این اشعه ؛است

یچ اشعۀ فوق بنفشی به ما در اتاق و داخل ساختمان ه .دارند ایمن نگاه می
 «گیرد. پنجره آنها را کاماًل می ۀمعمواًل شیش ،رسد نمی

 سیدها و بازهااراجع به 

 آورده است که: 173و  172صفحه  ،2جلد  ،نامه فرهنگدر 
لیموترش به عّلت اسیدی است که در آن وجود  سیدها و بازها: مزۀ ترِشا»

سرکه یک اسید است، توت  ؛اند مزه عّدۀ اسیدها فراوان است و همۀ آنها ترش ،دارد
های دیگر نیز چنین  بسیاری از میوه ،سرخ و سیب و آلبالو و گیالس هم اسید دارند

در  ،مزه است شیر ترشیده نیز به عّلت اسیدی که در آن تشکیل شده ترش ،هستند
 کند. کمک میمعده نیز اسید ضعیفی هست که به گوارش غذا 

 ،خوریم همه اسیدهای ضعیف هستند ی که مییاسیدهای موجود در غذاها
 ،اّما اسیدها ممکن است بسیار قوی باشند ؛سازد مزه می ترشی آنها غذاها را خوش



 11مطلع انوار /ج  444

 !کاری با آنها آسیب برساند   اسیدها ممکن است چندان قوی باشند که دست
ی بر آن پدید یها زخماسیدهای قوی ممکن است پوست بدن را بخورند و 

توانند پارچه را بخورند و آن را سوراخ کنند، حّتی ممکن است فلزها را  و نیز می ،آورند
ها و  روند؛ کودها، رنگ اسیدهای قوی در تهّیه انواع چیزها به کار می در خود حل کنند.

ر سید سولفوریک، جوهاجوهر گوگرد یا  معدودی از این چیزها هستند. ،مواّد منفجره
 سه اسید قوی هستند. ،سید نیتریکاو جوهر شوره یا  ،سید کلوریدریکانمک یا 

سید هیپوکلوریک که چون ااسیدی که در معدۀ ما هست اسیدی است به نام 
 اثرش چندان شدید نیست. ،در خود آب دارد

برای اینکه معلوم شود در جسمی اسید وجود  :راه شناختن اسیدها و بازها
به  ،ها یکی از این راه توان استفاده نمود. های گوناگون و فراوان می اهاز ر ،دارد یا نه

ل رنُسواسیدها رنگ کاغذ ت ؛لکار بردن کاغذی است آغشته به رنگی به نام تورنُس
 کنند. آبی را ارغوانی می

 دهند. ی را تشکیل مییشیمیا اسیدها گروه بسیار مهّمی از مواّد
ا نام دارند؛ بازها بر عکس اسیدها رنگ ی بازهیگروه دیگری از مواّد شیمیا

 کنند. ل ارغوانی را آبی میرنُسوکاغذ ت
 کاری بعضی از بازها بسیار قوی هستند؛ دست .ضعیف است آهک یک باِز آب

َقْلیا یک باز  بخش است.  زیان ،کاری با اسیدهای قوی با بازهای قوی نیز مانند دست
بازها در  .نامند بازها را گاهی قلیاها می .آمونیاک نیز چنین است ،قوی است

 صابون یکی از این چیزها است. ؛روند بسیاری از چیزها به کار می ساختماِن
نامند؛ یک اسید ممکن است  ی متضاّد مییاسیدها و بازها را اغلب مواّد شیمیا

برای کاستن شّدت عمل یک باز به کار رود، و یک باز نیز از شّدت عمل یک اسید 
 هد.بکا

ی دیگری به نام نمک یماّدۀ شیمیا ،وقتی که یک اسید و یک باز مخلوط شوند
 شود. تشکیل می



 445 و مقاالت هرزه[ االتی]اثر سوء خ

 1«اسید و باز ممکن است اثر یکدیگر را به کّلی از بین ببرند.

 ]اثر سوء خیاالت و مقاالت هرزه[

 گوید: 19صفحه [ زاده آملی مجموعه مقاالت استاد حسن]در 
فکر را از استقامت  ،کنند ا کج و معوج میخیاالت و مقاالت هرزه، ذهن ر»

 کنند. فکار را آشفته میاقوال پلید و نّیات خالِف واقع، ا ؛دارند باز می
اوست. در آن رساله  رسالۀ عهدسینا،  بوعلیاهای شیخ رئیس  یکی از رساله

که  ؛های هرزه نخواند ها و افسانه با خدایش پیمان بسته است که مقاالت و ُرمان
های  حّتی در خواب ،گردد اندیشی انسان می سموم و آلوده، رهزن درستُرمان م

 بیند. های آشفته می گذارد که انسان خواب انسان اثر می
 اهلل تعالیٰ رضوان ـوقتی در محضر مبارک استاد، جناب عاّلمه طباطبائی 

 سخنانی از حاالت شبش به میان آورد و فرمود: ،بودم ـ علیه
مشاهداتی که در شب دارم  ،تر است ت من قویهر وقت در روز مراقب

 تر است. تر و روشن تر و صافی زالل
سنادش إ سالم کلینی بهثقةاإل کافیاز  ـ قّدس سّرهـ جناب فیض  وافیدر آخر 

 قال:الّسالم روایت شده است که:  ئّمه علیهماال از ثامن

هل من ”علیه و آله کان إذا أصبح قاا لصحابه: اهلل صیّل اهلل إّن رسوا

؟! ات  .«یاؤیعنی به الرّ  “ُمَبش 
2 

روایت کرده است که:  کافی، از وافیدر همین کتاب »گوید:  20در صفحه 
 الّسالم فرمود: امام صادق علیه

                                                      
 .400ص  ،7جنگ . 1
 ، حدیث دّوم، باب رؤیا.137/14، ص وافی. 2
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ا من أ زاء النبّوة .«رأُی المؤمن و ُرؤیاه یف آخر الّزمان عیل  سبعنی  زء 
1
 

 زیاد ۀمضّرات مطالعدر کالم اینشتین و بعض الحکماء 

در  ،«مبادی نسبّیت» 17در فصل  ،دو فیلسوف شرق و غربدر کتاب 
 از جمله گوید: ،117 فحهص

معّینی  قوۀ ابتکار را از عقل پس از سّن ،خواندن زیاد”گوید:  شتین مینای»
فکرش  ،کس در خواندن افراط، و بر فکر خود کمتر اعتماد کند هر ؛کند سلب می

 انتهی. ـ 2“«گرفتار عجز و کسالت می گردد.
آورده  219صفحه  ،2جلد  ،سفینة البحارنظیر همین قانون را در  قول:أو 

 بدین عبارت که: ،است
الشجرة ال یشینها قلة احلمل إذا کانت ثمرهتا  نّ إ”قال بعض احلکامء یف ذلک: »
ذی قبله ُبْلَغَته و یقیض منه و یب أن ال خیوض یف فّن حّتی یتناول من الفّن الّ  .“یانعة
﴿ تعایل: قوله و علیه ؛ة للفهممع مضلّ ه، فازدحام العلم یف السَّ حاجت        

              ﴾،3 5و4«. و عمال  ی حیکموه علام  ا حتّ ال یاوزون فن   :یأ 

 ]اعضای چهره و صورت به عربی[

 النّاِصَیِة.اجلَبَهُة: ما َبنَی احلاِجَبنِی إیَل 
دِغ و النَّزعة.ا  جلَبنُِی: َطَرفا اجلَبَهِة ـ ما َبنَی الصَّ

                                                      
 .33ص  ،18جنگ . 1
 .120، ص دو فیلسوف شرق و غرب. 2
 .121 ( آیه 2بقره ) سوره. 3
 .345، ص 6، ج سفینة البحار. 4
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ُم الّرأس عُر النّابُت فیه. ،النّاصیُة: مقدَّ   أو الشَّ
دُغ: ما بنَی الَعنی و األُ   ُذن.الصَّ

عر من الّرأس.  النَّزعُة: هو موِضُع أنحاِر الشَّ
 ]خّط الّلحیة و موضعه من الوجه[. الِعذاُر:
 1]اخلّد[. العارُض:
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 آگاهی بر انساب[]اّطالع بر مذاهب و تاریخ و 

 :نوشته که جنایات تاریخدر 
 نوشته است: محاضراتگویند راغب اصفهانی در  می»

ای امیر! این مرد  کسی در حضور حّجاج از مردی شکایت کرده گفت:
بن معاویه که حسین دختر پیغمبر را در بصره شهید  ناصبی حروری شیعی، علی

ملجم را در صحرای کربال  که ابن طالب بیأبن  دارد، و به معاویة کرده دوست می
 دهد! کشته دشنام می

دانم به کدام یک از دو چیز تو بیشتر بخندم، به  حّجاج گفت: احمق! من نمی
 1«اّطالع تو در مذاهب و تاریخ یا آگهی که به انساب داری؟!

 کشک و بادمجان[ وحکایت ]وزیر نادرشاه

 :81صفحه [ 2، جلد ی از نهج البالغةیها درس]
آمد، برایش کشک و  نادرشاه از کشک و بادمجان خوشش می گویند: می»

کشک و بادمجان غذای خوبی است!  ،گوید: بله نادرشاه می بادمجان پخته بودند؛
کشک و بادمجان غذای خیلی خوبی است، به  ،گوید: بله قربان وزیرش هم می

                                                      
 .45، ص 2جنگ . 1
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 !کند و... دهد، هوش آدم را زیاد می دهد، قّوت می انسان نیرو می
 ،گیرد خورد و دلش درد می ها خیلی می بار نادرشاه از کشک و بادمجان یک
چیز  ،گوید: بله قربان گوید: این غذای بسیار بدی است! وزیر هم می سپس می

ماند، هوش آدم را کم  ثقیل است، سنگین است، سردل آدم می ،بسیار بدی است
 !آورد... کند، سودا می می

گفتی این غذا خوب  وقت می تو آن !مقنادرشاه عصبانی شد و گفت: اح
 !گویی بد است است و حاال می

من نوکر حضرت واال  ،دهد: قربان! بنده نوکر بادمجان نیستم وزیر جواب می
 1«گویم خوب است و بالعکس. اگر حضرت واال گفتند خوب است، من هم می !هستم

 ء[]قصص و حکایات ُجَهال

 :101 ة[ صفح2ّلد جمعامل،  معادن اجلواهر]
ن أمحق مِ : ”حتّی ِضب به المثل فقیل ،و ممّن اشتهر باحلُمق منهم َهبنَّقة .11»
فقیل: کیف تبذل  ؟لمن أیت به بعیان :د له بعی  فجعل ینادییقال: إّنه رَش  !“هَبنََّقة
 !«حلالوة الوجدان :فقال ؟ن یف بعییبعی

ک؟ قال: نعم و محارُ  َق رُسِ  فقیل له: أ ،ق ألعرایب محار  رُس  .18»: 103صفحة 
 !فقیل له: عل ماذا حتمد؟ فقال: حیث مل أکن علیه !اهلل أمحد

ْیف إیل اجلامع األزهر  ،و ممّا یناسب المقام. 19 ما حیکی أّنه جاء شاّب من الرَّ
 ـ م بمکروهکخَبتأل ـخَبکم ا و کتب فیه نُ لطلب العلم و بعد أّیام کتب إیل أهله کتاب  
و  ،ت ریح ألقت قمیص إیل صحن الّدارفهبَّ  ،أّننی غسلت ثیایب و نرشهُتا عل الّسطح

 !« لتکّّسُت ن فیه و إاّل  إذ مل أکُ احلمدهّلِل
                                                      

 .143، ص 17جنگ . 1
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حّج أعرایّب فدخل مکة قبل النّاس و تعّلق بأستار الکعبة  .25»: 104صفحة 
 1!یل قبل أن یدمهک النّاس اغفر همّ اللَّ  :و قال

ِحْمص  أهُل ”فسمع المؤّذن یقول:  ،ا دخل ِحْمص غریب  رجال   حیکی أنَّ  .28
فلاّم وصل إیل باب المسجد وجد  .فتعّجب من ذلک .“اهلل ا رسولیشهدون أن حمّمد  

 .غّش  ال و ء  اهذا اخلمر ما داخله م  یبیع اخلمر و بجانبه مصحف و هو حیلف به أنّ رجال  
ِرجله الّثانیة مرفوعة و علیها د اإلمام یصّل عل ِرجل واحدة و ل المسجد فوَج فدَخ 
فرفع  !افوجد عل ظهره غالم   ،فذهب لیخَب القاض بام رأی .افازداد عجب   !نجاسة  

 2،تعَجب ال فقال له: .فأخَبه بام رأیی  ؟!عه القاض فقال له: ما شأنکفسمِ  ،صوته بالّشتم
ا أّما المؤّذن فإّن مؤّذننا مریض  و مل نجد َصیِّت   ؛ذی رأیته له وجه  صحیح  فإّن مجیع الّ 

اهلل، و أّما اخلَمر فإّن یف المسجد شجرُة  ا رسولغی هیودّی و هو ال یشهد أّن حمّمد  
ه ها لغی اخلمر، و أّما اإلمام فإّنه لاّم دخل یف الّصالة تلّوثت رجلُ ح ثمرُ عنب  ال یصلُ 

ء اآلن و اّدعی افج ،ا و له مالالغالم فإّنه کان صغی  فرفعها ل اّل یصّل بالنّجاسة، و أّما 
 !البلوغ فأردُت إختباره

فقّلبه و قال  ،ءُ اا فلم یسع اإلنو ذهب رجل  من ِحمص یشرتی َزیت   .29
یتأُ ف !“ُصبَّ الفاضل هاهنا” :اتللزیّ  و َصبَّ له الزّیات الباقی عل أسفل  ،ریق الزَّ
ء هکذا ابت اإلنقلّ ”فقال هلا:  ،أن حیکی هلا القّصة مرأته أرادافلاّم رجع إیل  .ءااإلن

 !ریق اجلمیعفأُ  “یل الباقی لیصّب 
 ا بِحمص فرأیُت رجال  ء قال: دخلت مسجد  احکی عن بعض القرّ   .30

 !الّسالم علیه :فکرّرت ،افقلت سالم  علیکم! فلم یرّد عل جواب   ،مکشوَف الّرأس
                                                      

 )محّقق(.« أی یکثروا علیک و یفجُأوک»: النهایة .1
 . خ ل: ال تعجل.2



 11مطلع انوار /ج  454

ذین یأتون من أسفل الّشام؟! ء الّصفاعنة الّ لعّلک من هوال :و قال افنظر إیّل ُمغضب  
نادیقی و ُعَمر ءقلت: ما شأهنم؟ قال: إهّنم یقر ْبع الّطوال و یبغضون أبابکر الصَّ ون السَّ

 .اخلّطاب أحد محلة العرش سفیان و معاویة بن أیب القواریری بن عّفان و عثامن بن أیب
موس  ام یعّلمهم أّن عصقلت: و من معاویة؟ قال: هو رجل  أرسله اهلل إیل قو

فولدت له احلسن و  ،فلقیه حممود النبّی فزّوجه ابنََته عائشة !کانت من شجر الّتوت
 !ج بن المهدّی ام احلجّ ااحلُسنی یف أیّ 

ا بالتّواریخ و أنا قد أفنیت ُعمری یف هذا الفّن و ما عرفت فقلت له: أراک خبی  
 ا منه!قرء یل شی   ت الّسبع. قلت: اِ أحَتَفُظ القرآن؟! قال: أْقَرأ بالّلغا !هذا

ءهم بشی  أو نذیر استغششوا او کانوا إذا ج ،اهلل الّرحن الّرحیم فقال: بسم 
 فبأّی آالء بابکام تکّذبان؟ ،اا ُکبّار  و مکروا مکر   ،و قاموا إیل ناقة اهلل فذبحوها ،ااستغشاش  

هل  ؟ئلاهبذه احلالة مع حوزک هذه الفض فقلت له: یا شیخ! کیف ترضی 
ما أصنع  ؛سکنت بغداد لیعرفوا قدرک و فضلک؟ فقال: بغداد دار اجلهلة و المجاننی

 «هبا؟ فقلت: صدقت و ترکُته و انرصفُت.
أّننی ال أعرف هذا   فُت النّحو إاّل قد عرَ  :قال رجل لنحوی .93»: 120صفحة 

أبو لمن  ؛النحو ء یفافالن. قال: هذا أسهل األشی فالن أیب ذی یقولون: أبوفالن أباالّ 
 ذلة.و أیب للرّ  ،طنیو أبا للمتوّس  ،عظم قدره
طلب یل : اُ 1محد بن حمّمد القزوینی السوق بالکوفه فقال لنّخاس  أدخل  .95

َفه صَب و إن أکثرته لَ إن أقللت عَ  ؛ا ال بالصغی المحتقر و ال بالکبی المشتهرمحار  
فقال له النّخاس بعد ما نظر  .ّفقرتق و إذا کثر الّزحام إذا خال یف الطریق تدفّ  ؛شکر
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 «شرتیه لک.أا محار   القاِضَ  لیه ساعة: إذا َمَسخ اهللُ إ
 ة  أء المرارقعة  یسأله الّدع 1ّصاصإیل بعض القُ      کتب رجل .108»: 122صفحة 

بها و یف ظهرها صفة دواء کتبه طبیب  و فیه شونیز أفتیمون الّرقعة ثّم قلّ  أفقر .حامل
فتیمون و عاِقر أفظنّها کلامت یسأل هبا فقال: یا رّب شونیز و  (،و نحو هذا)ا عاِقر َقْرح  

 احفظ محل هذه احلامل. (إیل أن أتّم المکتوب)ا َقْرح  
فرشبه  !رشب ُمسِهال  اِ فقال:  ،فشکا أمره إیل طبیب   رُسق لرجل محار .113

زُ   و دعا للّطبیب.خذه أفوجد محاَره فیها ف ،فتحّرک بطنه فدخل إیل خربة َیتََبَّ
ا ذی أکلت؟ قال: رغیف  فقال: ما الّ  ،هبطنِ  شکا رجل إیل طبیب  َوَجعَ  .114

قال:  !فقال: إّنام أشتکی َوَجَع َبْطنی ال َعْینی ،فدعا الطبیب بذرور لیکحله به. احمرتق  
 «و لکن أکحلک لتبرص المحرتق فال تأکله! ،قد عرفُت 

به المرض أمر بجمع آالت فلاّم اشتّد  ،مرض رجل .118»: 125صفحة 
 «من آلة الّلهو. ء  ا فیه یشالمالئکة ال تدخل بیت   نّ إفقال:  ، ل عن ذلکفُس  ،هو عندهاللَّ 

کنُت یف جامع واسط و رجالن یذکران  :قال بعضهم .122»: 126صفحة 
عظم خلق الکافر حتّی یکون ِضسه مثل جبل غنی أن اهلل یُ فقال أحدمها: بلَ  ،َجهنّم
 ؛قدیر ء  فإّن اهلل عل کّل یش ،شیخ إیل جانبهام کثی الّصالة: ال تنکروا هذافقال  !حدأُ 

 ،م َخَشبات  ول ک یبّدل اهلل َسناهَن أُ اهلل، قال اهلل تعایل:  و تصدیق ما کنتام فیه کتاُب 
 «حد.فاّلذی یبّدل الّسّن َخَشبَة  قادر  أن یعله مثَل َجبَل أُ 

متیوسف رجل  یُ  و کان یلس إیل أیب .132»: 128صفحة  فقال  ،طیل الصَّ
قال: فإن مل تغب  .قال: إذا غابت الشمس ؟متی ُیفطر الّصائم ،ال تتکّلم؟ قال: بلأ :له

                                                      
 «الُقّصاص: رواة القصص و األکاذیب.»: المرآة. فی 1
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ک أبویوسف و قال: أصبَت یف َصْمتِک و أخطأُت أنا یف فضحِ  !إیل نصف الّلیل
 ثّم قال: .استدعائی نطَقک
 ء الَعِیــــیِّ بنفســــهاعجبــــت إلزر

 
 ان بالّصمت أعلامذی قد کو َصْمت الّ  

ــام  ــیِّ و إّن ــرت  للَع ــمت س  و یف الّص
 

ـــبِّ المـــرء أن یـــتکّلام   صـــحیفُة ُل
قال:  ؟ا فقال الرجل: إذا خرج منه الّریح جتوز صالتهسأل رجل فقیه   .133 

 قال: أنا قد فعلت و جازت صالیت. !ال
: أنا قال !قال: ال ؟ا فقال: أّم الّزوجة هل تصی زوجة  و سأل آخر فقیه   .134

 «قد فعلت ذلک فصارت.
نت أفقال له أخوه:  ،لعثامن بن سعید یف الب ر خ  أسقط  .142» :130صفحة 
 .ما تراین؟ قال: ال تذهب حّتی أجی ک بمن خیرجکأیف الب ر؟! قال: 
عتِ  نزل الموت بزوج امرأة  فقیل هلا: لو دخلِت  .143 ه! قالت: علیه و ودَّ

 !«خاف أْن َیعرفنی ملک الموتأ

 ءاو حکایات أذکی قصص

الّسالم فقال: إّن یل جیان یّسقون  جاء رجل  إیل سلیامن علیه .1»: 136صفحة 
ثّم  .جاره وزّ إالّصالة جامعة  ثّم َخَطبهم فقال یف خطبته: و أحدکم یّسق  یفناد 1.یزّ وَ إ

 .«فقال: خذوه فإّنه صاحبکم ،َفَمَسح رجل  رأسه ،عل رأسه یدخل المسجد و الّریُش 
معه  ء أعرایب  افج ،ء بالبادیةاإیل م احتجُت  :قال أبوحنیفة .20»: 142 صفحة

فاشرتیتها منه ثّم قلت: ما رأیک یف السویق؟  ، بخمسة دراهمیب أن یبیعها إاّل أِقْرَبة ف
فقلت:  !فعطش فقال: رشبة ا بزیت فأکل حّتی امتلفاعطیته سویق   !فقال: هات

                                                      
 )محّقق(.« اإلَوّزة و اإلوّز: البطّ : »العروستاج  .1
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 «ء.اخلمسة الّدراهم و بقی الام ا و اسرتددتفرشب َقَدح   !بخمسة دراهم
ا فقال: کیف ا من عسکره فلقی أعرابی  انفرد احلّجاج یوم   .35»: 147صفحة 

أظلم  ، شکوَته إیل عبدالملک؟ فقال: لعنه اهللفقال: هاّل  1.احلّجاج؟ فقال: ظامل غاشم
ذی بینی الّ  الّّس  ،یا حّجاج :ء العسکر و علم أّنه احلّجاج فصاح بهاثّم ج !منه و أغشم
 «که.ک و ترَ فضحِ  !لع علیه أحدو بینک ال یطّ 

یقول:  قیل ألشعب: حّدثنا! فقال: سمعت ِعْکَرَمةَ  .38»: 160صفحة 
اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم یقول:  عّباس یقول: سمعت رسول سمعت ابن

 !خریواحدة و نسیت أنا األُ   ِعْکَرمةُ نیِس  “ُخلَّتان ال یتمعان یف مؤمن”
ْفه! فقال: بل  :فقیل له ،اوجد أشعب دینار   .39  .فهرّ عَ أُ ا و شرتی به قمیص  أَعرِّ

 رید.أُ إَذن ال یعرفه أحد. قال: فذلک  :قیل
فأْسَلَمته إیل البَّزازین  ،الّسالم کان أشعب مویل فاطمة بنت احلسنی علیه .40

 «الطَّی. حِسنُ أُ حِسُن النَّرش و ما أُ فقیل له: أین بلغت معرفتک بالبّز؟ قال: 
 ،قال األعمش: إذا کان عن یسارک ثقیل  یف الّصالة .53»: 163صفحة 

 «ک.ئُ فتسلیمه عن الیمنی جتز

 [ههای عقیل به معاوی ]نوادر جواب

طالب و کان جیّد اجلواب  قال معاویة لعقیل بن أیب .7»: 176صفحة 
دنیاه و إّنک آثرَت حاِضه: أنا خی لک من أخیک. فقال عقیل: إّن أخی آثر دینَه عل 

 فأخی خی لنفسه منک، و أنت خی یل منه. ،دنیاک عل دینک
ا قطع قرابتک و ما َوَصَلک فقال له عقیل: واهلل لقد أجزل ا: إّن علی  و قال له یوم   .8

                                                      
 )محّقق(.« الغشم: الظلم و الغصب: »لسان العرب .1
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ظ ء به ظنّک و حفِ ان ظنّه باهلل إذ سظها و حُس ل القرابة و حفِ العطیّة و أعظمها و وَص 
 ه إذ ُخنْتُم و أْفَسدتم و ُجْرتم فاکفف ال أبالک فإّنه عاّم تقول بمعزل.أمانته و أصلح رعیّت

: هو منّا ]عقیل[ هاشم! قال یا بنی 1اا: إّن فیکم َلَشبَق  له یوم  ]معاویة[ فقال  .9
 ء.ایف الّرجال و منکم یف النس

عّمته  ،فقال عقیل: و هذا معاویة !عّمه أبوهلب ،ا: هذا عقیلو قال له یوم   .10
 هلب( أیب عّمة معاویة و کانت زوجةَ  ،َمیَّةأُ ّم مجیل بنت حرب بن أ)و هی  !الة احلََطبمحّ 

هلب؟ فقال له عقیل: إذا  یزید! أین تری عّمک أبا ا: یا أباو قال له یوم   .11
لة احلََطبا عمّ ش  لَت النّار فانظر عن َیساِرک جَتِْده مفرتِ دَخ   وأُ هّیام أسأفانظر  ،تک َحامَّ
 .«النّاکح أم المنکوح، حاال  

یزید! أنت َمَعنا الّلیلة.  و قال له لیلة اهلریر بصّفنی: یا أبا .12»: 177صفحة 
 قال: و یوم َبْدر  کنُت معکم.

فأجلسه معه عل رسیره ثّم قال  ،هفَّ برُص دخل عقیل  عل معاویة و قد کُ  .13
ُتصابون  ،مّیةأُ  عرش بنیُتصابون یف أبصارکم! قال: و أنتم م ،هاشم له: أنتم معرش بنی

 ئرکم!ایف بص
ا لعقیل: هل من حاجة  فأقضیها لک؟! قال: جاریة قال معاویة یوم   .14

 ؟ا و أنت أْعمیقال: و ما تصنع بجاریة قیمتها أربعون ألف   !اعرضت عّل بأربعنی ألف  
 !اجتتزی بجاریة  قیمتها مخسون درمه  
یفا إذا أغضبَته یرضقال: أرجو أن تلد یل غالم   ک فضحِ  !ب عنقک بالسَّ

 یزید! معاویة و قال: ماَزْحناک یا أبا
                                                      

 . )محّقق(شدُة طلب النکاح :َبُق الشَّ  .1



 459 َجَمل[ ۀعّباس به عائشه پس از فراغ از وقع شکن ابن دندان یها ]جواب

 .و ابتاع له اجلاریة فأولدها ُمْسلاِم  
ا له عرشة سنة و قد مات أبوه عقیل، باع من معاویة أْرض   تت علیه ثامینُ أفلاّم 
ب إیل الّسالم فکتَ  فبلغ ذلک احلسنی علیه ؛ألف درهم، و قبض الامل ئةبالمدینة بام

ض منه قبِ اف ،ا ال یملکهاعَت منه أرض  تفابهاشم[  ]من بنیا إّنک غررَت غالم   :ةمعاوی
 !د إلینا أرضناردُ اه و یلإما دفعَت 

ّما أد علینا مالنا و خذ أرضک! فقال: ردُ اُ  بذلک و قال: فأخَب معاویة ُمسلاِم  
ک معاویة و قال: هذا قول أبیک حنی اتبعُت له فضحِ  !ن أِضب رأسک فالأدون 
  الامَل.و رّد األرض و سّوغ ُمسلاِم   !مَّکأُ 

: یا ـ ویةاخالة مع ،و هی بنت عتبة بن ربیعة ـ قالت امرأة عقیل له .15
این أخی؟ أین عّمی؟ کأنَّ أعناَقهم أباریُق  أین أیب؟ !اال حیبّکم قلبی أبد   ،هاشم َبنی
ة    قال عقیل: إذا دخلِت جهنّم فخذی عل ِشاملک. .فِضَّ

 ئشه پس از فراغ از وقعۀ َجَمل[اعّباس به ع شکن ابن دندانهای  ]جواب

اهلل بن الّسالم عبدَ  المؤمننی علیهث أمیُ بعَ ”روی الکیّش بسنده قال:  .16
 ،علیها فلم تأذن ستأذنُت ایأمرها بالّرحیل. قال: ف ،عّباس بعد وقعة اجلمل إیل عائشة

ء الّسرت: امن ور فقالْت  .علیها َفَجَلسُت  1سة  نفَ بغی إذن و تناولت طَ  فدخلُت 
 !دخلت بیتنا بغی إذننا و جلسَت عل متاعنا بغی إذننا ،خطأَت السنّةأعّباس!  بن یا

فإذا  ،اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم ذی َخلَّفک فیه رسولقال: إّنام بیتک الّ 
إّن أمیالمؤمننی  . بإذنک بإذنک و مل نجلس عل متاعک إاّل له إاّل رجعِت إلیه مل ندُخ 

                                                      
ا. :أی .1  )محّقق( حصی 
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ذاک عمر بن اخلّطاب.  ،م اهلل أمیالمؤمننییأمرک بالّرحیل إیل المدینة. قالت: رحِ 
 !قالت: أبیُت ذلک !قال: هذا واهلل أمیالمؤمننی

 ئل:اؤک فیه لقصی المّدة کام قال القاقال: إن کان إب
ـــد ـــا زال إه ـــام ـــااء القص  ئد بینن

 
ــتمَ   ــرةَ  ش ــدیق و کث ــاِب  الّص  األلق

ــ  ــیهمحّت ــک ف ــأّن قول ــت ک  ی ترک
 

 یف کـــّل جممعـــة َطنـــنی ُذبـــاِب  
فقال: ما  .من بلد تکونون فیه إیلّ  فام یف األرض بلد  أبغُض  ،ج عنکمقالت: أخرُ  

ُ  .ام  أُ ؤنا منِک إذ جعلناِک للمؤمننی اکان هذا جز اهلل صّل  نّون عّل برسولقالت: أمَت
 َ منه مننت به  1ّن علیِک بمن لو کان منِک قالمةال نمُ  اهلل علیه و آله و سّلم؟ قال: و مِل

 فهر: بنی قال أخوکام  ،علینا
ــدوا عــداوة   ــومی فأب ــُت عــل ق  منن

 
ـفقلُت هلـم کُ    راـوا العـداوة و الّشـف 

ــ  ــه رض  ــثلِ ففی ــن م ــدیقها م  کم لص
 

 و الُکْفرا ّج بکم أن جتمعوا البَغیُح أو  
 «ثتک.بک حیث بعَ  فقال: أنا کنت أعلمَ  ،الّسالم بذلک فأخَبُت أمیالمؤمننی علیه 

فقال له معاویة:  ،دخل أبواألسود عل معاویة بالنّخیلة .19»: 179صفحة 
ا من ا؟ قال: کنت أمجع ألف  قال فام کنت صانع   !قال: نعم ؟کنت ذکرت للحکومة أ

ل  ُج رَ  أ ،ثّم أقول: یا معرش من حرض ،ا من األنصار و أبنائهمالمهاجرین و أبنائهم و ألف  
 «ذی کفاناک.هلل الّ  احلمد :فلعنه معاویة و قال ؟ءامن المهاجرین أحّق أم رجل  من الط َلق

فقال أبواألسود کلمة  مقولة  قال:  ،و سّلم علیه أعرایب   .28»: 182صفحة 
قال:  .؟ قال: نعمءقال: فهل عندک یش !ءَک أوسع لکاور :تأذن یل یف الّدخول؟ قال أ

 «قال: نسیَت نفَسک. !أْطِعمنی! قال: عیایل أحّق منک! قال: ما رأیت أألم منَک 
                                                      

 . )محّقق(ُیرضب هبا المثل یف احلقی ؛ما سقط من طرف الظَّْفر :أی .1



 461 در شام[ هیشکن َصعَصَعه و أحنف به معاو دندان یها ]جواب

 معاویه در شام[ه شکن َصعَصَعه و أحنف ب های دندان ]جواب

 ،ویةاحرض األْحنَف )و اسمه َصخر بن قیس( عند مع .32»: 184صفحة 
ویة: ما لک امع فقال ،و األحنف ساکت ،ؤه یف یزید و قد أخذ له البیعةافتکّلم جلس

 !بحر؟! قال: أخاف اهلل إن کذبُت و أخافکم إن صدقُت  تتکّلم یا أبا ال
  ﴿ا جللسائه: ألسُتم تعلمون قوَله تعایل و قال معاویة یوم   .33   

                ﴾،1  :فکیف تلوموننی بعد هذا؟ فقال األحنف
 ،ئنهانزل اهلل من خزأإّنام نلومک عل ما  ،ئن اهللااألحنف: ما نلومک عل ما یف خز

 ا.ویة و مل حیر جواب  ات معفسکَ  !فأغلقَت علیه بابک
قریش و  ءُ و یف اجلامع من الوفود علام ،ا بمسجد دمشقویة یوم  اخطب مع .35

وجب هلم أءه فافقال: إّن اهلل تعایل أکرم خلف ،هاالیمن و ملوکُ  ربیعة و صنادیدُ  ءُ اخطب
نصاری أهل الشام الّذابنی عن أل لنی منهم و جعَ ثّم جعَ  ،اجلنّة و أنقذهم من النّار

 .ء اهللاحرم اهلل المؤّیدین بظفر اهلل المنصورین عل أعد
 ،بن قیس و صعصعة بن صوحان و کان یف اجلامع من أهل العراق األحنُف 

 .بل أکفیکه أنا :تکفینی أم أقوم إلیه أنا؟ فقال صعصعة أ :قال األحنف لصعصعةف
و  ،تکّلمَت فأبلغَت و مل تقرص دون ما أردَت  ،سفیان فقام صعصعة فقال: یا ابن أیب
ؤک افأّما إطر ؟!ا و ِدْنَتنا بغی احلّق و مّلکَتنا جَتَب    2اّس  بتنا قَ کیف یکون ما تقول و قد غلَ 

هم و ابَتعَت منهم دینَ  ،خلالق  منهم ّشام فام رأیُت أطوع لمخلوق  و أعصی ألهل ال
دوا عنک و عَ قم هعتعطیَتهم حاموا عنک و نرَصوک و إن منَ أفإن  ،أبداهنم بالامل

                                                      
 .21( آیه 15. سوره حجر )1
 . )محّقق(الَقُّس: القهر عل الُکره: العربلسان  .2
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َة غیظ  أ فواهلل لوال أیّن مل ،صوحان ابن ]یا[ سکتویة: اُ اضوک! فقال معرفَ  جتّرع ُغصَّ
 إیل مثل مقالتک!قّط أفضل من حلم  لام ُعْدَت 

 ویة یقول:افأنشأ مع ،فقعد صعصعة
ــُت  ب ــام   1َقلَّ ــاِهَلهم ِحْل ــة  ج   و مکرم

 
 و احللم عن قدرة  فضل  مـن الَکـَرم 

فقال هلم  ،ویة و فیهم صعصعة بن َصوحانانی عل معیّ قدم وفد الِعراق .36 
الّرسل و احلرش و ء و امتم األرض المقّدسة و أرض األنبیقدِ  ، و َسهال  ویة: أهال  امع

فإّن  ،أّما قوُلک األرض المقّدسة :االنّاس جواب   فقال صعصعة و کان من أحرِض  .النرش
س أهَلها و إّنام تُ  ء و االّصاحلة؛ و أّما قولک: أرض األنبی سهم األعامُل قدِّ األرَض ال ُتقدِّ

ک و اجلبابرة أکثر من األنبیاء  ،الّرسل و الّرسل؛ و أّما فمن هبا من أهل النّفاق و الرشِّ
 ه.عه قربُ المحرش و المنافق ال ینفَ  عدُ ه بُ قولک: أرض احلرش و النرش، فإّن المؤمن ال یرُضّ 

ا  َکیِّس  ویة: لو کان النّاس کّلهم أولدهم أبوسفیان لام کان فیهم إاّل افقال مع
 ]وسفیان فأولد األمحق  ا من أیبقد أولد النّاس من کان خی   :ا. فقال صعصعةرشید  

 ویة.ال معفخجِ  !ةو الفاسق و المعتوّ الفاجر[ 
فقال لنبّیه علیه الّصالة و  :ا بثالثاهلَل فّضل قریش   إنّ  :اویة یوم  اقال مع .37
﴿الّسالم:          ﴾2 :فنحن عشیته، و قال ﴿        

 ﴾3 و قال: ،فنحن قومه ﴿       *  ﴾4 إیل قومه ﴿  

            ﴾5 و نحن قریش! 
                                                      

 . خ ل: قِبلت.1
 .214( آیه 26. سوره شعراء )2
 .44( آیه 43. سوره زخرف )3
 .2و  1( آیه 106. سوره قریش )4
 .4( آیه 106. سوره قریش )5



 463 [هیبن قدامه به معاو ةی]جواب جار

فإنَّ اهلل یقول:  ،ویةایا مع 1کلِ ْس فأجابه رجل  من األنصار فقال: عل رِ 
﴿         ﴾2 و قال: ،و أنتم قومه ﴿                         

  ﴾3 و قال لرسوله صّل اهلل علیه و آله و سّلم:  ،و أنتم قومه﴿    

               ﴾4 و لو زدتنا لزدناک ،ثالثة بثالثة ؛و أنتم قومه! 
 فأفحمه.

 معاویه[ه بن قدامه ب ة]جواب جاری

جاریة!  إذ سّموکَ  قال معاویة جلاریة بن ُقدامة: ما کان أهونک عل أهلَک  .39
قال: ال  !نثی من الکالبو هی األُ  ،قال: ما کان أهونک عل أهلک إذ سّموک معاویة

قال: إّنک لتهّددین؟! قال: إّنک  !ّمی َوَلدتنی للسّیوف اّلتی لقیناک هباأُ مَّ لک! قال: أُ 
فإن وفیَت وفینا لک و إن  ؛ا و أعَطیناک طاعة  کنّک أعطیتنَا َعهد  و ل ،مَتلِکنا عنوة   مل

ر ا! قال معاویة: ال کثَّ ا و ألسنة  ِحداد   شداد  ءنا رجاال  افزعت إیل غی ذلک فإّنا ترکنا ور
 5حتطب.ا فإّن رّش الّدعاء المُ ل معروف  ک! قال جاریة: قُ اهلل یف النّاس أمثالَ 

ن ال حّق له مَ  ةُ ء؟ قال غلباما أعجب األشی قال معاویة لعمروبن العاص: .43
من ال حّق له ما لیس له  قال معاویة: أعجب من ذلک أن ُیعطیی  .ذا احلّق عل حّقه
 «بحّق بغی غلبة.

                                                      
 . )محّقق(لعجال ت :أی .1
 .66( آیه 6. سوره أنعام )2
 .57( آیه 43. سوره زخرف )3
 .30( آیه 25) . سوره فرقان4
 . )محّقق(ذی یمع احلطب لنار احلربالدعاُء الّ  :أی .5
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 زیاد[ الّسالم به ابن های قاطع مسلم بن عقیل علیه ]جواب

لاّم دخل ُمسلم بن عقیل عل عبیداهلل بن زیاد بالکوفة و  .45»: 188صفحة 
َ  ؛مل ُیّسلِّم علیه باإلمرة ،هو أسی   ال تسّلم عل األمی؟! قال مسلم:  فقال له احلََرّس: مِل

أم مل تسّلم فإنک  سّلمَت  ،زیاد: ال علیک وحیک واهلل ما هو یل بأمی! قال ابن !ْت سکُ اُ 
قال: قتلنی اهلل إن  .ن هو خی  منّین هو رّش منک مَ ل مَ لقد قتَ لَتنی فقال: إن قتَ  !مقتول  
قال: أما إنَّک أحّق أن حتدث یف اإلسالم ما  !أقتلک قتلة  ما یقتلها أحد یف اإلسالم مل
و إّنک ال َتَدع سوَء القتلة و ُقْبح المثلة و خبث الّّسیریة و ُلؤم الغلبة ألحد   ،یکن مل

خرجَت عل إمامک و شققت عصا المسلمنی  ،عاّق یا شاّق هو أویل هبا منک! قال: یا 
حت الفتنة! قال: إّنام شّق عصا المسلمنی معاویة و ابنه یزید، و أما الفتنة فإّنام و ألقَ 
تیت أ ،عقیل یه ابنإبید عبد بنی عالج من ثقیف! قال: لقحتها أنت و أبوک زیاد بن عُ أ

قال: و ما هلذا ج ت و لکنّکم  .همقت کلمتَ و فرَّ هم أمرَ  تَّ فشتَّ  ه مجیع  هذا الَبَلد و أهلُ 
رتم عل النّاس بغی رضا منهم و عملتم فیهم مّ أتم المعروف و أظهرتم المنکر و تنفدَ 

فأتیناهم لنأمر فیهم بالمعروف و ننهی عن المنکر و ندعوهم  ؛و قیرص بأعامل کّسیی 
قال:  ؟!لمدینة ترشب اخلمرإیل حکم الکتاب و السنّة! قال: مِلَ مل تفعل ذلک و أنت با

أنا أرشب اخلمر؟ أما واهلل إنَّ اهلل لیعلم أنَّک تعلم أّنک غی صادق  و أّن أحّق برشب 
 اخلمر منّی من یقتل النّفس اّلتی حّرم اهلل و یسفک الّدم احلرام عل الغضب و العداوة.

 ،الّسالم علیهم و احلسن و احلسنی ا و عقیال  زیاد یشتمه و یشتم علی   فأخذ ابن
 «فاقِض ما أنت قاض یا َعدوَّ اهلل. ،تیمةفقال: أنت و أبوک أحق بالّش 

ارع تص أالّسالم:  بن احلسن علیه ا لعمروقال یزید یوم   .49»: 190صفحة 
قال  !قاتلهأُ ا ثّم ا و أعطه سّکین  و لکن أْعطنی سّکین   ،ا؟ قال له عمرو: الابنی خالد  
 یزید:



 465 [فةیحن قاطع مؤمن الّطاق به أبو یها ]جواب

 أخــــزمِ أعرفهــــا مــــن  نة  نِشــــِش 
 

ــــةُ   ــــد احلیَّ ــــل تل ــــةاّل إ ه  1 حیَّ
 حنیفة[ های قاطع مؤمن الّطاق به أبو ]جواب 

بکر البرصّی قال:  : عامرة عن حمّمد بن أیبالِعْقد الفریدیف  .78»: 197صفحة 
و ذلک عند  !“مات إمامک”: 2بوحنیفة لشیطان الّطاقأقال  ،بن حمّمد  مات جعفرلاّم 

 “لکن إمامک من المنظرین إیل یوم الوقت المعلوم.”فقال شیطان الّطاق:  ،المهدّی 
 3فضحک المهدّی من قوله و أمر له بعرشة آالف درهم.

مائة  فاقرضنی أربع ،نت تقول بالّرجعةأحنیفة لشیطان الّطاق:  قال أبو .79
ا و ّنک تعود إنسان  أ قال: أعطنی کفیال   !مائة دینار رّدها علیک یف الّرجعة أربعأدرهم و 
 ا.د ِقْرد  ال تعو

یعةو قال له أبوحنیفة: بلَ  .80 تم إذا مات منکم َمیِّت  کَّس  ،غنی أنَّکم معرش الشِّ
ّنکم إذا مات أغنی عنکم معرش المرج ة فقال: بلَ  !کتابه بیمینه عطیی یده الیّسی لیُ 
ة  حّتی ال یعطش یوم القیامةمعتم یف دبره ُج ق ،منکم َمیِّت   قال: مکذوب علینا. قال:  !رَّ

 ن مکذوب علینا. فقال: مکذوب علینا و علیکم.نح
فقال  ؟ا ضاال  صبی   ن رأیی مَ  : ینادیا فسمع رجال  یوم   4و کان یمیش معه .81

                                                      
 ل: الحّیة. . خ1
 :1، تعلیقه 204، ص 1، ج امام شناسی. 2
الّسالم است، و  احول اسمش محّمد بن نعمان است، از اصحاب خاص حضرت صادق علیه»

جهت ه کن اهل سّنت بو لی ؛چون در زیر طاقى دکان داشته است لذا او را مؤمن الطاق گویند
بیت  ى با اصحاب اهلزبردستى او در فن مناظره و در عین حال عداوتى که بعضى از آنها حّت

 «گویند. مى “شیطان الطاق”دارند، او را 
 .479، ص 1، ج العقد الفرید. 3
 حنیفة. )محّقق( . أی: مع أبو4
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 ذ هذا!ا ضاال  فخُ و لکن إذا أردت شیخ   ،مؤمن الطاق: أّما الّصبّی فلم نره
ن تتحّیون یف کثی م ،و قال له أبوحنیفة: أنتم حیث ال تعلمون بالقیاس .82

فقال: إذا خرج بعی من البحر هل حیّل أکله؟ قال: إن کان له  اّل!األحکام! فقال: ک
 .ا أو ناقةو إاّل ترکناه سواء کان بعی   ،َفْلس  أکلناه
نطق هبا الکتاُب و  ،حنیفة: ما تقول یف المتعة؟ قال: حالل   و قال له أبو .83

قد أحّله اهلل و إن  ءأن ُیَتَمّتَع بناُتک و أخواتک. قال: یش قال: فتحّب  .جرت هبا الّسنّة
َفیّّسک أن تکون  أ :قال   !کرهَته فام حیلتی؟ و لکن ما تقول یف النّبیذ؟ قال: حالل  

 .فقطعه و میضی  1؟!اذات  بّ أخواتک و بناتک نَ 

 الّسالم و عّباس در میراث[ ]جواب مؤمن الّطاق در نزاع امیرالمؤمنین علیه

ة  لقتله  سه الّرشیدو حبَ  .84 فقال له عییس بن موس:  ،مّرة  و جعل یرتقب ُحجَّ
 ؟اهلل صّل اهلل علیه و آله و سّلم لاِم اختصم عل  و العبّاس یف میاث رسول”قل له: 
 .له بهقتُ اُ  ،فأهّیام قال إّنه الّظامل “؟کان الّظامل لصاحبه أهّیام

و لکنّهام کانا کجَبئیل  ؛أقول إهّنام اختصام فقال: أنا ال ،ه و قال له ذلکفأحرَض 
فالتفت الّرشید إیل عییس و قال:  !ئهاو میکائیل لاّم اختصام إیل داود لُِینَبِّها عل خط

 ؟أّنک تقتله زعمَت 
ر باحلسن و أبوک یف احلرب و ال یغرِّ  2ر بکقیل لمحّمد بن احلنفّیة: مِلَ یغرِّ  .85

 فهو یدفع عن عینیه بیمینه. ،ا یمینهام عیناه و أنإهّن احلسنی؟ قال: 
الّسالم  ا و أبوجعفر الباقر علیهقال رجل لکثی الّشاعر و قد رآه راکب   .88

                                                      
 . )محّقق(بایعات النّبیذ :أی. 1
 ق([. ]أی: یعرِّضک للهالک. )محّق2



 467 ُمهّمة[ اٌتی]َقَصٌص و روا

و أنا بطاعته یف الّرکوب  ،َترکب و أبوجعفر یمیش؟ فقال: هو أمرین بذلک أ :یمیش
 «أفضل منّی یف عصیاین إّیاه بالمیش.

الّسالم فقالوا له:  أیت دعاة خراسان أباعبداهلل الّصادق علیه .94»: 200صفحة 
ولئک بالشاةأُ  :فقال .أردنا ولد حمّمد بن علّ 

1
. فقالوا له: لو أراد اهلل و لست بصاحبکم 

الّسالم: أردَت اخلروج  عبداهلل علیه یبفقال المنصور بعد ذلک أل .صاحبنا ا لکنَت بنا خی  
 «ج علیکم یف دولتکم.فکیف نخُر  ،لیکم یف دولة غیکمّل ع! فقال: نحن ندُ ؟علینا

فاستحال  ،ء  اا و مل اجلعد بن درهم یف قارورة ُتراب  جعَ  .97»: 201صفحة 
 .سبب کونه صحابه: أنا خلقت ذلک ألیّن کنُت و قال أل 2اا و هوام  دود  

منه و کران ل کم هو و کم الذُّ قُ یَ لِ ”الّسالم فقال:  فبلغ ذلک جعفر بن حمّمد علیه

إیل هذا الو ه أن  و لیأمر التی تسعی   ؟و کم وزن کّل واحدة ،ن کان خلقهإ ،اإلناث

 «فانطلق و هرب. .“تر ع إیل غریه

 ]َقَصٌص و روایاٌت ُمهّمة[

 یقول: ما أحلم معاویة! فقال: لو سمع األحنف رجال   .101»: 202صفحة 
  ما سفه احلّق.کان حلیام  

عبی وصف رجل  معاویة باحللم .102 فقال الشعبی: و هل أغَمَد  ،عند الشَّ
 .ء  َسیَفه و یف قلبه عل أحد  یش

اکس یف درهم و فقیل له: متُ  ،س یف درهمامکِ رؤی عبداهلل بن جعفر یُ  .103
                                                      

الرشاة: موضع بنی دمشق و المدینة من أرض البلقاء، فیه موضع یسمی احلمیة کان مسکن ُولد . 1
 العّباس.

 . الهواّم: جمع هاّمه، حشرات األرض. )محّقق(2
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 «و هذا عقل َبِخلُت به. ،أنت جتود بام جتود به؟ فقال: ذاک مایل ُجْدُت به
ع َجْدی  ُیوَض  ـ و وایل الکوفةو ه ـکان للُمغیة بن ُشْعبة  .105»: 203صفحة 
فقال له المغیة:  ،فحرضه أعرایب  و مّد َیَده إیل اجلَْدی و جعل یّسع فیه ،عل مائدته

ه َنَطحتک! قال: و إّنک لَ أُ إّنک لتأکله بحرد َکأنَّ   !«ه أْرَضَعتکُأمَّ شفق علیه کأّن مُ مَّ
َمة: ِمْن عندنا خرَ  .110»: 204صفحة  ج العلم إلیکم. قال رجل  البن ِشَْبِ

 «قال: نعم؛ ثّم مل یرجع إلیکم.
ا جالسنی عل زبل فاحرتق فلم یقوموا عنه کان التَّنابِل یوم   .1»: 206صفحة 

قد احرتقُت! فقال له رفیقه: قل  ،آه :فلاّم وصلت النّار إلیهم صاح أحدهم ،کسال  
 !احرتقا قد و رفیقی أیض   :عنّی

یفکان بعض التَّنابِل جالس   .2 مس یف حرارة الصَّ  ،و الظِّل قریب منه ،ا یف الشَّ
تکّلف القیام أفقال: بعد القلیل یأیت الظِّل  إیّل بدون أن  .فقیل له: ُقم و اجلس یف الّظل

 1!«لیهإ

 [الّتحصیل بنی تعطیلنی غری مستحب]

 :80صفحة [ 4، جمّلد معادن اجلواهر]
و هلذا قال بعض  ؛ئع أّن الّتحصیل بنی تعطیلنی غی مستحّب او من الش»
و یوم   ،یف احلاّمم شیخی یوم   و احلامم یف أنا یوم  : حتصیله ةء لاّم س ل عن کیفیّ اَرفالظ  

 بنی حتصیل   یوم   و ةلقه ضیِّق، و یوم  مخیس و یوم  مجعُخ  یُخلقی َضیِّق و یوم  شیخ
 «.األُسبوع َتمَّ  و تعطیلنی،

                                                      
 .197ـ  183ص  ،20جنگ . 1



 469 در محضر استاد[ جا ی]سخن گفتن ب

 جا در محضر استاد[ گفتن بی ]سخن

 الّطلبة، بعض تکّلم و ة  یدرس مر]الشیخ حسن الاممقاین[ و کان »: 81صفحة 
فقال  !“أبیض 1اطی  ن شاف مَ یا مَ ” :ضاع له محار فکان ینادی یف الّزقاق سّقاء   أنّ  اّتفق و

 !«خذکأ یظنّک أنت فیلِ اّل  ،الّشیخ للّطالب: اسکْت 

 واسطه تأّهل[ ]زیاد شدن رزق و روزی به

یخ فقال: أنا کنت فقی  » :[81صفحة ] و إذا  ،ا)و منها( أّنه کنّا یف جملس فیه الشَّ
ها نِعمَ عُ أحصل بیدی خبز  و جبن   ا کان و) العلوّیة تزوجت فلاّم  کَبی؛ ة  د   متزّوج 

 «الامش. ُشلَّة آکل فرصُت  األرزاق َعَلَّ  دّرْت ( عربّیة بعلوّیة

 الحدید[ أبی ]در مذهب ابن

 ةلنا به عالق ـء لوداع رجل ترکّی یرید الّسفر اّنه جأ)و منها( [: »81]صفحة 
ّنه شیعی  إ”احلدید فقال: یقولون:  أیب ری ذکر ابنفج عبدالنّبّی، الّشیخ یسّمی ـ نسائیة

ح باالعتزال یف شعره  ،فقلت: هذا ما ال یصّح  .“و کان یتسرّت باالعتزال ألّنه رَصَّ
 فقال:

 دیــن االعتــزال و إّننــی و رأیــت
 

ــ  ــن َیتَش ــلَّ م ــک ُک ــوی ألجل  یَّعأه
فه رشح النهج   خالف أظهر ةء الّشیعو مل ُیسَمع أّن أحدا  من علام ،و یف مؤلَّ

 و شعر  قد یظهر ذلَک یف کالمه.أکتاب   یف معتقده
 2«األمر کام قلَت. ،فقال: نعم

                                                      
 . )محّقق(مرکوب :أی. 1
 است.  نمودهاهلل الشیخ حسن مامقامی نقل  را از آیة 81این مطالب منقولۀ از ص . 2
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 ]سخن زنی بینا با همسر نابینایش[

 .آخر فقال: فالن  من العرب یباحث یف الفقه و هو ِجد  فقیه  َءین او ج»: 85صفحة 
 من نوعه و بعض نی هو و اثنان من العاملیّ حیرض درسه إاّل  فوجدُت أّنه ال

وقیّ  ُ ا وددت أّنک کنَت بصی  ”ی تزّوج بمبرصة فقالت له: فقلت له: إّن أعم   ؛نیالرش 
ء َتِصلنی اقولنی لام ترکک البُرَص لو کنت کام ت”فقال هلا:  !“صباحة وجهی لرتی مجایل و

 1!«ءو لو کان هذا الّشیخ کام تقولون لام انحرص تالمیذه یف هوال !“إیَلَّ 

اینکه از هر نفر چند اوالد  ۀباشی خود دربار صحبت ناپلئون اّول با حکیم]

 [آید به عمل می

 : 178صفحه ، حاج فرهاد میرزا[ زنبیل]
باشی خود مسّمی به کورویزار که حکیم  مناپلئون اّول بناپارت روزی با حکی»

در اثنای صحبت فرمایش کردند که: به طبیعت از هر  ،کرد دانشمند بود صحبت می
آید و آنچه غالبًا تجربه شده است چیست؟ چون در  نفر چند اوالد به عمل می

و غالبًا در زمان کهولت زن اختیار  ،مذهب عیسوی یک زن جائز استه فرنگستان ب
 که در سّن کهولت زن جوان داشته باشند. کنند می

کورویزار عرض کرد: آنچه تجربه شده و اغلب بر این است در سّن بیست 
و از  ،سالگی تا پنجاه سالگی ممکن است که ده دوازده أوالد از یک مرد به عمل آید

سّن پنجاه سالگی تا شصت سالگی چهار پنج شش نفر أوالد ممکن است که به 
 !زاید از سّن شصت سال شمسی که گذشت زن آدم هر ساله توأم میو  ،عمل بیاید

و منظور او آن بود که  !ناپلئون خیلی خندید و به او انعام وافر مرحمت کرد
آید و زن او از جای دیگر  در شصت سالگی باالتر دیگر از شخص اوالد به عمل نمی

                                                      
 .258ص ، 20جنگ . 1



 471 ّینیالَع یحجر عَل من ابن فیُدرٌّ لط

و به جهت دلخوشی آن مرد ممکن است  ،گیرد که به گردن آن مرد بگذارد حمل می
کند که از قّوۀ  که هر سال توأم بزاید که تو پیر نشده و آن مرد پیر بر خود قبول می

 !ام رجولّیت نیفتاده
زاید و در والیت خودمان هم این کار را  زن هر سال توأم می ،ستا سهل

هشتاد گذشته که ایم که از زنان جوان که برای مشایخ که از هفتاد و  کرده  تجربه
آن شیخ  1،الولد للفراش و للعاهر احلََجرأوالدی به هم رسیده است و به حکم 

را از أوالد دیگر که در زمان شباب از او به عمل آمده است  ّی صبآن  ُمَتَصبِّی
 2.«نعوذ باهلل من سوء العاقبةتر دارد.  دوست

 ینّی  العَ حجر عیَل  ُدرٌّ لطیف من ابن

از  126 ۀفارض مصری در صفح ۀ ابنالمّی ۀشرح قصید شیخ حسن بورینی در
زخم )َعین( و ورود آن از رسول ت چشمجالبی را به مناسبت صّح ۀقضّی ،2جلد 

 آوریم:در اینجا می ،اهلل علیه و آله نقل کرده است که ما برای ضبط آنیاکرم صّل
 .“ ...الَعنُی حقٌّ ”م: اهلل علیه و آله و سلّ  قال صّل »
 قال: ،هاب بن عّل بن َحَجرالّش  ،سالمعجبنی ما حکاه شیخ اإلفیُ 
فق أّن المنارة فاتّ  ،له منارة عظیمة   یی ا بمرص و بند جامع  یّ الملک المؤ یبنَ ”
 یخ العینّی نه و بنی الّش بیلام کان  ـسالم المذکور اإل فقال یف ذلک شیخ “سقطت.

 هذین البیتنی: ـ احلنفّی من المنافرة
ـــا ـــامع موالن ـــ جل ـــق  المؤّی  د رون

 
ینِ  تهمنار   تزهـو مـن الل طـف و الـزَّ

ــوا  ــا َتَعّجب ــد مالــت علین  تقــول و ق
 

 فلیس عـل ُحسـنی أِض  مـن الَعـنیِ  
                                                       

 .491، ص 5، ج الکافی. 1
 .385ص  ،23جنگ . 2
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 ة:حجّ  قال ابن
 ،ین النَّواجی دراهمالدّ  عطی شمَس أف ،یکن العینّی المذکور حیسن النّظم و مل

 فقال: ،حجر ا عل ابنح  و نظم له هذین البیتنی مقبّ 
 ذ جلیـتإمنارة کعـروس احلُسـن 

 
ـــاء  ـــْدمها بقض ـــَدرِ  اهلل و و َه  الَق

 أ  طـذا َخ  :ُقلُت  ،صیبت بعنی  أُ  :قالوا 
 

ــا   ــْدم آم ــُة اهلَ ــراّل إف ــة احلََج  ِخّس
لکونه أنکر  ؛العظیمة لقائل البیتنی  حجر بلزوم المؤاخذة فتی ابنأو قد  

 .“قٌّ َح الَعنَی  نّ إ”و سّلم قال: اهلل علیه )و آله(  بی صّل النّ نّ أو احلال  ،نیالعَ 
العنی من   ةال إنکار صحّ  ،نکار کون اهلَدم من العنیإجیب بأّن مراده أُ و 

ال  ،أ  خط “دمها من العنیأّن هَ ”قولکم  :یأ “: ذا خطأ  قلُت ”قوله:  نّ أل ؛أصلها
 1«صل هلا.أّن العنی ال أ

شد و الثة: الر  الفارض بخطابه هلذه الثّ  شار ابنأو »گوید:  130 ۀو در صفح
،ک و التنس   قلبه  هِ عراضه عن االشتغال هبا و توّج إتفارقه مع  أهّنا عنده ال یلی إ الت قیی
 کانت ادقنی. و لاّم اهلل الّص  هلأ ةُ نی و طریقملو هذه حالة الکا ؛هجانب ربّ  یلی إة یّ لّ بالک

 ،المؤمننی   عاّمة عن خفائها علهل الرّشیعة فضال  أهذه احلالة خفّیة  عل العلامء من 
یعة و طریقهم ترک الرّش  نّ أوا نّ ظَ  ،ء العارفنیاولیقنی من األیعرفوهنا یف المحقّ  ال

عینهم أفصغرت عندهم مشارب احلقیقة و َقبَُحت یف  ، حکامها المنیعةأالّتهاون ب
 3.  ا ه ـ 2«هل الّطریقة.أحماسن 
 
 

                                                      
 .177، ص 2، ج فارض شرح دیوان ابن. 1
 .182، ص همان. 2
 .134ص  ،13جنگ  . 3
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 الف: مطالب سیاسی، تاریخی اجتماعی
 

 اهلل شبیری[ ]کالمی از آیة

ر روز یازدهم شهر د ـ دامت برکاته ـاهلل حاج سّید موسی ُشَبیری زنجانی  آیة
 در مشهد مقّدس فرمودند: 1412محرم الحرام 

اینک بر سر مزار مرحوم آیة الحق آقای حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی »
 15تاریخ فوت را  ،اند ام و در روی سنگ قبر او که عوض نموده و جدیدًا نهاده رفته

شعبان بوده است که  17با آنکه تاریخ وفات در سنگ قبلی  ،اند ظم ضبط کردهمعشعبان ال
اهلل حاج  خۀ توّلد حضرت آیةبه مناسبت تقارن با عید سعید تغییر کرده است. نظیر موّر

 ،الّثانیه است شهر جمادی 18اهلل خمینی ـ رضوان اهلل علیه ـ است که تحقیقًا  آقا روح 
الّثانیه مطابق با میالد حضرت  دیشهر جما 20مروز مشهور شده است که روز اولی 

 «و برای تطابق این تغییر صورت گرفته است. ،اهلل علیها است صّدیقه کبری سالم
چند نفر از دوستان ـ که نام آنها را بردند ـ پس از این تغییر » :ایشان فرمودند

اهلل پسندیده ـ اخوی معّظم له ـ شفاهًا پرسیدند: توّلد ایشان چه  از شخص آیة
 1«جمادی الثانیه است. 18ی است؟! در پاسخ گفتند: روز

                                                      
 .231، ص 18جنگ . 1
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 راجع به تغییر سال هجری قمری به هجری شمسی در مجلس شورای مّلی

 27شنبه  صبح سه ،در جلسۀ یکصد و چهل و سّوم صورت مشروع مجلس
که در  ـ پنجم مجلس شورای مّلی  در دورۀ ،1342شعبان  21مطابق  ،1303حوت 
روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی  1060تا  1056و در صفحه  1014تا  1010صفحه 

 اند. تاریخ رسمی مملکت را هجری شمسی باستانی قرار داده ـ آمده است
واسطۀ ارباب  اصل این پیشنهاد در مجلس به»اند:  آقای محیط طباطبائی گفته

ه است. شریعتمدار زاده بود تقی ،و محّرک و مشّوق در مجلس ،کیخسرو شد
 1«دامغانی نطق مفّصلی در مخالفت خود با این تغییر کرده است.

 ،اهلل خمینی حضرت آیة ،نقالب اسالمی ایرانانامۀ رهبر  وصّیت

 برحمته اهلل دهتغّم

القعدة  ذی 4 ،جانب سّید محّمد حسین حسینی طهرانی در روز پنجشنبه این
را که پنج روز  ـقّدس اهلل سّره  ـخمینی اهلل  نامه حضرت آیة وصّیت ،1409الحرام 

که این حقیر هم یک فرد  ،از باب تکلیف شرعی ،پس از رحلت ایشان بوده است
مطالعه نمودم؛ و الحق  ،مسلمانم و وصّیت ایشان نسبت به تمام مسلمین جهان است

بینانه تحریر  تمام مطالبش مفید و ارشادی و از روی مهر و عطوفت و مطالب واقع
که برای تذّکر در  ،مورد نظر و خدشۀ حقیر قرار گرفت ،فقط یک مورد آن بود. شده

 کنم: اینجا یادداشت می
موّرخۀ  ،رسالتاز روزنامۀ  ،10تا صفحه  3متن کامل این وصّیت از صفحه 

که  ،سال چهارم ،1989ژوئن  6 ،1409قعده  ذی 2، مطابق 1368خرداد  16شنبه  سه
 مناسبت ارتحال ایشان انتشار یافته است، آمده است. به ،رایگان ،العاده طور فوق به

                                                      
 .27ص  ،17جنگ . 1



 477 تغّمده اهلل برحمته ،ینیاهلل خم ةیحضرت آ ران،یا یرهبر انقالب اسالم ۀنام تّیوص

 

 فرمایند: در منتهای ستون دّوم و اّول ستون سّوم می ،3در صفحه 
های  در صحنه ،ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان، و خرد و کالن

و همدوش مردان یا بهتر از آنان در  ،فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر
و آنان که توان جنگ  م و مقاصد قرآن کریم فّعالیت دارند.سالاراه تعالی 

سالم و کشور اسالمی از اکه برای دفاع از ـ دارند، در آموزش نظامی 
دشمنان و  ۀکه توطئ ییها شرکت، و از محرومّیتـ واجبات مهّم است 

سالم و مسلمانان اآنها بلکه بر  سالم و قرآن براحکام ای دوستان از یناآشنا
دانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که نمودند، شجاعانه و متعّهتحمیل 

اّطالع از  دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی
 1اند. خارج نموده ،مصالح مسلمین به وجود آورده بودند

در این عبارات مواقع خدشه و اشکال بسیار است؛ و ما در کتاب  قول:أ
 ﴿ر تفسیر آیۀ د ،رسالۀ بدیعه                  

 ﴾2 این کتاب نیز به پارسی ترجمه شده است. ؛مفّصاًل شرح و توضیح دادیم 
 اند: ه در وسط ستون سّوم فرمود ،7البته در صفحه 

های اسالمی  از دانشگاه ،ها اگر مجلس و دولت و قّوۀ قضائّیه و سایر ُارگان
 3إلی آخر کالمه.ـ  ...گرفت مّلی سرچشمه می

ها باشد، نه از حوزۀ  گانه باید از دانشگاه رساند که قوای سه این کالم می
در حدود  ،فراد قوای ثالثهاکه هم حوزه و هم دانشگاه در ایجاد  درحالی ؛علمّیه

 متعّهدند. ،استعداد خود
 اند: ستون دّوم فرموده ،10و در صفحه 

از خدمت خواهران و برادران مرّخص، و به سوی  ،امیدوار به فضل خدا
                                                      

 .8، متن، ص نامه وصّیت. 1
 .34( آیه 4سوره نساء ). 2
 .59، متن، ص نامه وصّیت. 3
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 1.کنم بدی سفر میاجایگاه 
 اند. در اینجا خواهران را بر برادران مقّدم داشته

 اند: و در آخر ستون فرموده
 2احمد خمینی برای مردم بخواند. ،پس از مرگ من

 نه سّید احمد. ،اند حمد فرمودهاو در اینجا 
ی بوده است از مالحظۀ دقیق یها توان گفت: اینها غفلت ولی به طور حتم می

ای است  نظرّیه ،در عبارات و حکایات از واقع؛ اّما آن مطلب اّول را که تذّکر دادیم
 برمحتک یا أرحم الّرامحنی. ،اغفر له و لنا و ارمحه و إّیانا  الَلهمّ مخدوش و غیر صحیح. 

موّرخۀ دوشنبه  ،جوانان امروزدر مجّلۀ  ،نامه بتمامه ن وصّیتو ایضًا ای
در  ،21و مطلب فوق را در صفحه  ،درج است 1147شمارۀ  ،1368خردادماه  29

 3ستون اّول ذکر نموده است.

 رضوان اهلل علیه ،اهلل العظمی حاج سّید محّمد رضا گلپایگانی رحلت آیة

اهلل  آیة ،حجة االسالم و المسلمین ،ء و المجتهدیناد الفقهحضرت سّی]رحلت[ 
و از  ا،و دارای نفسی لطیف و بدون هو ا،که از برجستگان علم و تقو ،تعالی فی العالمین

السّید  انحصار یافت: الحاّج ت به ایشان تقریبًامراجع عظام شیعه و در این اواخر مرجعّی
ا حقیر فقیر سوابقی بس که ب ـ تهجّن سکنه اهلل بحبوحَةـ أمحّمدرضا موسوی گلپایگانی 

 بعد از کسالتی مدید که به سه سال منتهی گردید، در سّن ،اند درخشنده و روشن داشته
از شهر قم ایشان را به طهران آوردند و در  ،نود و شش سالگی واقع شد. چند روزۀ آخر

 ،الثانیة جمادی 24شب  ،بیمارستان بستری شدند؛ در لیلۀ جمعه به هنگام اذان مغرب
                                                      

 .91، ص همان. 1
 .92، متن، ص همان. 2
 .82و  81ص  ،17جنگ . 3



 479 [یریکشم یمرتض دّیارتحال مرحوم حاج س خی]تار

 

به خلع لباس تن و پوشیدن خلعت بقا آراسته گردیدند. فردا  ه،ۀ قمرّیهجرّی 1414 ۀسن
جنازه را  ،آهن پس از تشییع عمومی تا راه ،صبح از بیمارستان که در شمیران بوده است

از مسجد حضرت امام حسن  1،سه ساعت به ظهر مانده ،و در روز شنبه ،به قم حمل
ر حضرت معصومه سالم اهلل علیها تشییع و در محل الّسالم تا صحن مطّه مجتبی علیه

 2دفن نمودند. ،جنب قبر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم ،سر باال

 ]تاریخ ارتحال مرحوم حاج سّید مرتضی کشمیری[

ارتحال مرحوم حاج سّید مرتضی کشمیری »آقای شبیری زنجانی گفتند: 
 3«بوده است. 1324ـ در سنۀ  رضوان اهلل علیه ـ

 وسطٰی حّد قرون

، از طبع گوستاولوبون در مقّدمۀ مؤّلف ،ن اسالم و عربتاریخ تمّددر کتاب 
 گوید: 12 ۀدر تعلیقه صفح دّوم،

ای را گویند که جهالت و  ازمنه ،اروپا مۀ در تاریِخظَلیا ازمنۀ ُم وسطیٰقرون »
واسطۀ شّدت تعّصب مذهبی و تعّدیات  گرفته و به ش سرتاسر اروپا را فراتوّح

 آور بوده است. نهایت تأّسف هالی بیاوضاع مملکت تیره و تاریک و حالت ا ،حّکام
ی اروپا بعد از آن و ترّق ؛میالدی امتداد داشته 1495  تا سنۀ 486این حالت از سال 

 4«نامند. که آن را دورۀ تجدید حیات علمی و ادبی می [است]شروع گردیده 
                                                      

واسطۀ کثرت جمعّیت و ازدحام عجیب مشّیعین، مراسم تدفین در عصر روز شنبه صورت  به. 1
 گرفت. )عاّلمه طهرانی، قّدس سّره(

 .127ص  ،14جنگ . 2
 .65ص  ،17جنگ  . 3
 ، تعلیقه.4، ص تمّدن اسالم و عرب. 4
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 تعریف شهر بابل

 که الحال عراِق ـشهر بابل کنار دجله و فرات »و نیز در همین تعلیقه گوید: 
وسعت آن یکصد میل بوده، حصاری که اطراف شهر  ،بنا شده بود ـ گویند عرب می

 1که یک گارِی ههم به این اندازه بود متر و عرض آن بنا شده بود، ارتفاع آن سی
یاد کرده پادشاهی که این شهر را بن نمود. خوبی عبور میه اسبه از باالی آن ب چهار

سال قبل از میالد بوده است. پایتخت بابل تقریبًا در  2235و زمان او  ،نمرود بود
 3و2«نامند. همان محّلی بود که امروز آن را حّله می

 تطابق روز چهارم رجب و روز عید فطر و روز عید قربان

وز میرالمؤمنین علیه الّصالة و الّسالم نقل کرد که چنانچه رایک نفر روایتی از 
مثاًل  ؛فطر و روز نحر است روز، روِز  همان ـ هر روزی باشد ـچهارم شهر رجب 

روز عید فطر و عید قربان هر دو جمعه  ،چنانچه روز چهارم رجب جمعه باشد
 خواهد بود.

فال  ؛صحابلکانت غی معمول هبا عند األ ،توایة لو صحّ هذه الرّ  قوا:أ
 4.تغفل

 ]تاریخ ساخت جامع األزهر[

 5هجری ساخته شده است. 351در سنۀ  ،بنا به گفتۀ آرمین ،األزهر مصرجامع 
                                                      

 . خ ل: عّرابه.1
 ، تعلیقه.4، ص تمّدن اسالم و عرب .2
 .69ص  ،18جنگ . 3
 .58ص  ،5جنگ . 4
 .42ص  ،2جنگ . 5



 481 [یبه لغات خارج یفارس اتّیدر ادب یلغات عرب ریی]توطئه استعمار در تغ

 

 ]توطئه استعمار در تغییر لغات عربی در ادبّیات فارسی به لغات خارجی[

آورده  نور ملکوت قرآن، بحث نهم 4از جلد  141این جملۀ زیر، در صفحه 
 شود:

ثار ِمّلی، با فرهنگ ادبّیات ایران در زمان استعمار پهلوی، در قالب حفظ آ»
برانداختن لغات عربی در هالۀ لغات خارجی، مستقیمًا بر نابودی روح اسالم 

 1«کوشید؛ اینک نیز در همان خط و مرز در تالش است. می

 عجائب و غرائب بناء أهرام فراعنه در مصر

 :348 ةصفح[ 2، جمّلد معادن اجلواهر]
متفاوتة أکَُبها و  رأینا منها ثالثة   ،یف أرض مرَص  و هی کثیة   ؛مجع َهَرم: األهرام»

ا عل هی ة   عظیم   ،یزةف هَبَرم اجلِ عرَ یُ  من  و یضیق قلیال  قلیال  بقدر درجة  واحدة   ،مرّبعة جد 
و هو  .ةربَ رأس احلَ  مثَل  و ُیری رأُسه من بعید   ،صی  ش َح فرَ مجیع جوانبه حتّی ینتهی إیل مَ 

ا 140 ه نحوَ رتفاعُ ایبلغ  ،إیل الغایة کاجلبل العظیم عال   یصعد  ،طر إیل النّهایةالقُ  واسعِ  ،مرت 
إیل  نعم إذا وصل اإلنسانُ  ،ج الواسعرَ الدَّ  بسهولة ألّن له من مجیع جهاته مثَل  النّاُس  علیه 

عودَ رُ و  ؛منتصفه فام فوق خیاف عل نفسه من قّوة الّریح  ،اقیفعنی رُ إیل أعاله فمنَ  مُت الص 
 إنکلیزّیة صاعدة   إمرأة   ـ علیه و نحن جلوس   ـو رأینا  .و نزلُت  هصفمنت إیل قریِب  فوصلُت 
ذین هم بمنزلة الّ  ،ئم الکبیةمن المسلمنی ذوی العام أشخاص   کها ثالثةُ مِس إیل أعاله یُ 

سکون هم مُم و کل  ، و الّزائرون اُح وّ ا یدفعه إلیهم الس  ّوام عل تلک األمکنة یرتزقون ممّ القَ 
ط یف فرِ ها المُ و جسمُ  ،ئها و عن یمینها و یسارهااهی من اجللد من ورتی نطقتها الّ بمِ 
ا هلم ،لوح من حتت ثیاهبا الشّفافةِ یاض یَ البَ   .فلاّم مّروا علینا سّلموا فسلََّمت هی اّتباع 

                                                      
 .114، ص 14جنگ . 1
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یف  لکنّها لیست مفرطة   ،الکبیة لبة المنحوتةِ باحلجارة الص   ی  بنِ و هذا اهلََرم مَ 
ه و جوانبه ه و أرُض و سقفُ  .لفْ ه ینزل منه إیل جهة الس  لِ ن أسفَ قریب مِ  و فیه باب   .مظَ العِ 

انزِ فیه منحنی ا ثّم یضیق حتّی یَ  ل الّرجُل نزِ یَ  من احلجارة العظیمةِ  و یقال:  ،ل فیه َزْحف 
ه من الّداخل طریق  طِ َس و یف وَ  “ه عل وجههاوَّ لُ اهلََرم یف بطن األرض یعادل عُ  عمَق  إنّ ”
خْ او یف أثن ،مرإیل أعل اهل د منهصعَ یُ   مُ ذی ُبنَِی اهلرَ ّد للقَب الّ عِ ر أُ ء الّطریق تابوت  من الصَّ

و  .“خوف ا من الّطوفان”فقیل:  ،ت األهرامُ یَ نِ م لامذا بُ علَ تَ  و کانت النّاس قدیام  ال .ألجله
أهّنا ”و قیل:  .“الملوک ئنَ اخز ْت نَ مِ َض ”و قیل:  .“ت فیها احلکمةبَ تِ کُ  هّنا بیوت  إ”قیل: 
ل إیل لاّم دَخ  و رام المأمونُ  .“لیهاإیکن هلا باب  لیمکن الدخول  الفراعنة و مل قبورُ 
ل األیدی عل وتزل تتدا ثّم مل ،قاتفَ فعجز عن ذلک لکثرة النَ  اهلََرم األکَبِ  تَح فَ  ،مرص

 ل بانوها غایةَ ذَ و قد ب .الفراعنة م أهّنا قبورُ لِ فعُ  ،ت یف العصور األخیةحَ تِ فتحها حتّی فُ 
ها یف بطوهنا و جعلوا مسالکَ  ،یدخلوا إلیها ء أبواهبا عن النّاس حتّی الااجلهد یف إخف

توجب  ل فیها أشیاء کثیة  عِ و ُج  ،م بعض طرقها بالصخور العظمیةدِ و رُ  ،ةوفخم غامضة  
اإلنسان یتهدون حتّی وصلوا إیل تلک  یزل بنو فلم ،تی فیهاهتداء إیل القبور الّ اال عدمَ 

 .ستخرجوا َمن فیها و جعلوها عَبة  للنّاظریناالقبور و 
ی ة ها هبَ و کل   ،منهام رُ أصغَ  منه و ثالث   رُ أصغَ  م  م الکبی هرَ و إیل جانب اهلرَ 

بعیدة عن  ر کثیة  َخ أُ  و یلوح للنّاظر أهرام  ، قدیمة متهّدمة و بجانب ذلک أبنیة   .واحدة
 «واحد. م  ها هرَ مُ و أعظَ  ،اجلیزه الثالثة المذکورة الکّل أهرامُ  أعظمَ  لکنّ  ،هذه

 عجائب و غرائب خلقت فیل

 ء  یش ذی یتناول به کلَّ ه الّ ه العجبیة و خرطومِ بخلقتِ : و الفیل» :351 ةصفح
رِ  َب َص و رأیناه یکّس به قَ  !ةَ رَ حّتی اإلبْ  کَّ  اءَ ثّ نا القُ واحدة کام یکّس أحدُ  ة  طَ غْ بَض  الس 
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و یأکل  ،هن فمِ مِ  ی الذی منه یتغذَّ ه الّ تِ بَ قَ ذی یف أسفل رَ الّ  ِب قْ ثّم یرفعه إیل الثَّ  ،الّدقیق
و یف فمه نابان  .نی یقبض هبامو یف طرفه کالشفتَ  ،ه مثقوب  و غیه. و خرطومُ  احلشیَش 

ه: سائُس  و یقول له .کهام دائام  رِّ حُی  ،رتانذنان عظیمتان مدوَّ أُ و له  .أبیضان طویالن
ت له َح رِ و قد طُ  ؛ه عند الّسالمیدَ  ه عل وجهه کام یرفع اجلندی  فیفع خرطومَ  “َسالم  ”
ه و ُس ئِ الیه سإمتی أشار  ؛ةَ رَ الکُ  الصبیِّ  عظیمة عل األرض فیَدحوها بیده دحوَ  بة  َش َخ 
عل  ممّا دّل ئسه امه إیل سقدِّ فیتناوله بخرطومه و یُ  ،غیالصَّ  َس لْ ی المتفّرجون الفَ لقِ یُ 
بل یتساند إیل  ،ینام عل األرض و لذلک ال و لیس له َمفاصُل  .ه و قبوله للّتعلیمکائِ ذَ 
اإوهنا نرُش دون إیل شجرة و یَ عمِ فیَ  ،و هلذا حیتالون عل اصطیاده ؛و ینام ءیش  ،اّل یسی 

ه تُ بَ و رقَ فیصیدونه.  ،ر عل القیامیقدِ  عل األرض و ال عُ قَ فیَ  ،فیستند إلیها فتنقلب به
ا یتناول به غذله ُخ  ل اهللُ و لذلک جعَ  ،ه عظیمة  ّثتُ قصیة  و ُج  َءه و یدافع به عن ارطوم 

ا ،َنفسه  .ه عل إنسان احتمله و ألقی به ناحیة  خرطومَ  فَّ و إذا لَ  ؛و لواله لامت جوع 
 «ه.خلقِ  عجائُب  صی حُت  ذی الاخلالقنی الّ  نُ أحَس  فتبارک اهللُ 

 موجوده در آن موزۀ مصر و اشیاِء

ز عنه عجُ فیه ما یَ  ،له طبقات م  خْ فَ  و هی بناء  : نتیکة خانهاأل» :352 ةصفح
بحاهلا بلحومها و  باقیة   1مرص حُمَنََّطة   مثل أجسام فراعنةِ  ؛من اآلثار القدیمة الوصُف 

و  ،عامل لبَ ج یف َج نَس ذی کان یُ الّ  ه المَبومَ شبِ و أکفاهنا اّلتی تُ  ،شعورها و أظفارها
و قد  ،ثکْ هم من طول المَ و قد اسوّدت أجسامُ  ،هاو توابیتِ  ،به الملفوفةِ  یِّ الَُبدِ 
لِّ عند کُ  َب تِ و کُ  ،جاِج طَِّیت بألواح الز  و غُ  ،ت یف غیهاعَ ِض خرجت من الّتوابیت و وُ أُ 

 :عند بعضها َب تِ و کُ  .“فهذا رعمسیس األّول، و هذا فالن، و هذا فالن” :هرجل اسمُ 
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ن تی هی مِ ها عل الّتوابیت الّ رت صورُ وِّ و بعضها قد ُص  .“موس أّن هذا فرعونُ ّن ظَ یُ ”
و قد  ،نغ منها اآلرِ اظر أّن الّصانع هلا قد فَ للنَّ  اُل حتّی خُی  ،نع  ُص  نِ بأتقَ  ِب لْ شجر الد  

 ل للنّاظر أهّنا ذویَّ تقان التّصویر خُی إو من شّدة  ،ءاقوش الّذهبّیة الّصفرت بالن  َش قِ نُ 
ی نَ بُ  ممّا دّل عل أّن  ،زید عن األجسام الموجودة الیومَ ت و هی ال .الّصورة احلقیقّی 

و أّن ما یتوّهمه البعض  ؛ةقَ املِ کی عن العَ إاّل ما حُی  ،د  واحِ  ر  دَ اإلنسان قدیام  و حدیث ا بقَ 
 .باطل   من أجسامنا وهم   من أّن أجسام الّسالفنی أکََبُ 

و حافظوا عل أجسادهم بعد الموت من  نوا ملوک ا جبابرة  ء الفراعنة بعد ما کاالو هوی 
ا لکّل ناظِ ة  لمن اعتَب و متفرَّ َْب ء قد صاروا عِ االفن ذی کان الّ  ـ و هذا التَّْحنیط .رج 

 ـ قیِّ مع ما بلغوا من الر   عصارِ ألاهذه  إلیه أهُل  تدِ هَی  ء و ملایستعمله المرصّیون القدم
ا ظهِ یُ   ذین یتعاطون تغسیَل و أّنه کان له أناس  خمصوصون کالّ  ،َسهال  ر أّنه کان شائع 
ن عجائبه أهّنم کانوا یستعملونه حلفظ کّل و مِ  .هم یف هذا الّزمانموات و تکفینَ ألا

یة و احلیوانات الَبّ  و أجسامَ  ،و اخلبز و الّطعام و الفواکهَ  ء حتّی احلبوَب امن الفن جسم  
ا عندهمر أّنه کان مُ ظهَ و التّمساح اّلذی یَ  و الِمْعزیی  الن و الَغنَمزْ البحرّیة من الغِ   ،قّدس 

 من ذلک العهد. فقد رأیناها کّلها باقیة  
 و صورةُ  ،یف أیدهیم القیّس کأهّنم یمشون صفوف ا جنود  جمّسمة   رُ و ممّا رأیناه صوَ 

ا عجلة   ر  و  .هفِ عن استیعابه و استیعاب وص و غی ذلک ممّا یعجز القلمُ  ،جمّسمة و رُسُ
 هبی ات   ،ء  ارجاال  و نس ،أجسام ملوک و غیهم من احلجارة المجّسمة رُ فیها صوَ 
ا  فرتیی  ؛خام و المرمرت من الر  عَ نِ قد ُص  ،هنِ ر و أتقَ تصوَّ ما یُ  عِ هم بأبدَ مالبُس  فیها إنسان 
 1«بکثی. مَ ته األصلیة و أضخَ لقَ ن ِخ مِ  ه و أکََبَ ه و ضخامتِ ََب بکِ 

  

                                                      
 .223، ص 20جنگ . 1
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 اشتباهاتها و  ب: لغزش

 الغدیرمن صاحب کتا   اشتباه   رفعُ 

 گوید: 281صفحه  ،1جلد  ،الغدیردر 
 .«ةالصواعق المحرققال یف  ،973المتویّف  ،َحَجر العسقالیّن اهلیتمّی  . ابن45»

 .الخ ـ
 :حجر عسقالنی است حجر هیتمی غیر از ابن ابن اقول:

عسقالنّی األصل حجر َعسَقالنی نامش احمد بن علی بن َحَجر است که  ابن
صاحب کتب  ،فوت کرده است 852متوّلد شده و در سنۀ  773بوده است و در سنۀ 

 .لسان المیزان، و اإلصابةبسیاری از جمله 
حجر هیتمی نامش احمد بن محّمد بن علی بن حجر است که هیتمّی  و ابن

و  ،فوت کرده است 973متوّلد شده و در سنۀ  909االصل بوده است و در سنۀ 
 .الجنان تطهیرو  المحرقة الصواعقاحب کتب بسیاری است از جمله ص

تا صفحه  470صفحه  ،7جلد  ،ریحانة األدبشرح حاالت آن دو نفر را در 
 1آورده است. 472

 سالماإل لعلوم الّشیعة تأسیساشتباهاتی از مرحوم سّید حسن صدر در 

ساکن  ،أبوالورد العتکی واسطی ،ُشعَبة بن الحّجاج» ،المراجعاتصاحب 
ذکر  41تحت شمارۀ  68داند و در صفحه  را شیعه می «َبسطام مکّنی به أبو ،بصره

                                                      
 .146ص  ،16جنگ . 1
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 کرده است و گفته است:
و  معارفهکابن ُقَتیبة یف  ،و عّده من رجال الّشیعة مجاعة  من جهاَبَذة أهل السنّة

صحیحی ابت یف و حدیثه ث (تا آنکه گوید:) .الملل و النحلالشهرستاین یف 
خالد و  أیب سامعیل بنإق السبیعی و اإسح  عن کل  من أیب البخاری و مسلم
کان مولده َسنَة ثالث و  (:تا آنکه گوید) .عمش و غی واحدمنصور و األ

 رمحه اهلل تعایل. ؛ةائو مات َسنَة سّتنی و م ،ثامننی
است بحثی نیست؛ زیرا او از راویان حضرت  160در سنۀ وفات او که  اقول:
که از زمان  چنان بوده است، هم 148الّسالم است و رحلتشان در سنۀ  صادق علیه

 مانند أبوإسحاق و منصور و أعمش و اسماعیل بن ـ کند کسانی که او از آنها روایت می
 اند. گفته 160و صاحبان رجال فوتش را در  ،مشهود است ـ خالد

 :اّما در شیعه بودن وی بحث، بلکه ردِّ صریح داریم
 233صفحه  ،تأسیس الّشیعة لعلوم اإلسالممرحوم سّید حسن صدر در  :ّواًلا

 گوید: می
محّمد عبداهلل بن َجَبلة بن حّیان بن أبحر َکنانّی  ّولین مؤّسس علم رجال أبوا

شیعه ذکر کرده است.  و نجاشی در أسماء مصّنفین از ،است که شیعه است
او را  اوائلو او زمانًا مقّدم است بر ُشعَبة بن حّجاج که سیوطی در کتاب 

ّولین او شاید مراد سیوطی از  ،ّولین مصّنف در علم رجال شمرده استا
و إاّل ال خیفی عل مثل نه شیعه؛  ،عالم، اّول عالم از علمای سّنت باشد

جال لعبداهلل ب ،اجلَالل  إیل آخر ما ذکره. ـ ن َجَبَلة المشهور.کتاُب الرِّ
و از این بیان به خوبی پیداست که مرحوم صدر، شعبة بن حّجاج را سّنی 

برای نمایاندن و سوا  تأسیس الّشیعةبا آنکه اصل تصنیف کتاب  ،دانسته است می
 باشد. کردن و مشّخص نمودن علمای شیعه می

ز ُشعبة به عنوان سّنی نام در کتب تراجم و رجال و کتب فقهّیه ا :ثانیًا
 برند؛ و فتاوای او در مقابل فتاوای شیعه مشهور است. می
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او ، داند او را از عاّمه می 85صفحه  ،2جلد  ،تنقیح الرجالمرحوم مامقانی در 
 فرماید: می

بسطام األزدّی العتکّی الواسطِی، مَل أقف فیه  أبو ،ُشعَبة بن احلّجاج بن الورد
و قوله:  ،الّسالم إّیاه من أصحاب الّصادق علیه )ره(إاّل عل َعدِّ الشیخ 

 “.أسنََد َعنهُ ”
حّدث عن جعفر  ”ُنَعیم أنَّه قال:  عن احلافظ أیب )ره(نقل المویل وحید  ،نعم
بن  األعالم ُشعَبةُ من األئّمة  (الّسالم یعنی الّصادق علیه)الّسالم  علیه

 انتهی. ـ1“احلّجاج.
ة یسرتیب  لعّله ال ،لنقل اخلالف ،و من تّتبع نقَل فتاواه یف کتبهم الفقهّیه الُمَعدَّ

ا ا غریب  عن مجع هو أحدهم أمر   الّشایفیف  )ره(بذلک؛ بل نقل عن السّید المرتیض 
الل و غیهم ُعّباد بن ُصَهیب و ُشعَبة بن احلّجاج و َمهدّی بن هِ ”حیث قال: 

الّسالم أّنه کان یتویّل الشیخنی. و أّنه رویی عن  بن حمّمد علیهام وا عن جعفرَروَ 
 “الّسالم مثل ذلک.  علیهامنیالّسالم، و عن عّل بن احلس أبیه حمّمد بن عّل علیهام
ء العاّمة و أهل الفتویی منهم من البدهیّیات، و ذلک فکون الّرجل من علام
عن حییی بن عل، و اجلوهری، و  المقاتلروی أبوالفرج یف کاف یف ضعفه. و 

أنَّ ُشعَبة بن احلّجاج تَبّی کان یفتی باخلروج مع ”اْلَعَتکی عن رجاهلم: 
أّنه خرج مع ”و رویی عن رجاله یف موضع آخر:  2“.براهیم بن عبداهللإ
 براهیم من أصحاب احلدیث ُشعبة بن احلّجاج، و هشیم بن بشی، و عّباد بنإ

 یل آخر ما ذکره.إ ـ 3“.الَعوام، و َیزید بن هارون، و غیهم
واسطۀ خروج با ابراهیم بن  بنابراین نسبت تشّیع شعبة بن حّجاج شاید به

                                                      
 .202، ص تعلیقة علی منهج المقال. 1
 .365، صالطالبینمقاتل . رجوع شود به 2
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و معلوم است که مجّرد خروج دلیل بر آن نیست؛ و روایت وی  ،عبداهلل بوده است
اری از أعالم عاّمه زیرا بسی ،باشد الّسالم نیز دلیل بر آن نمی از حضرت صادق علیه

 نمایند. از آن حضرت روایت می
به درستی  ،است 160 الّدین تاریخ وفات شعبة را که سنۀ ولی سّید شرف

آن خطائی را که مرحوم سّید حسن صدر  ،آورده است و در آن خطائی ننموده است
جهت دچار خطای دیگری شده است  ذکر کرده است؛ و از آن 260نموده و آن را 

و او بر شعبة بن حّجاج  ،است َجَبَلة شیعی دانسته ّولین مصّنف علم رجال را ابناکه 
 تقّدم داشته است. ،ذکر کرده 260بنابر نقل او که تاریخ وفاتش را سنۀ 

َمن وضع  ّوُل أ»تحت عنوان  ،233صفحه  ،تأسیس الّشیعهمرحوم صدر در 
جال  گوید: «علم الرِّ

که نجاشی وی را از مصّنفین شیعه دانسته  ،نانّیمحّمد عبداهلل بن َجَبَلة َک أبو»
 او بر ُشعَبة بن الحّجاج .ّولین کسی است که تصنیف کتاب رجال نموده استا ،است

أنت مقّدم است؛ زیرا که  ـ ّولین مصّنف در این علم شمرده استاکه سیوطی او را  ـ
سیوطی  (آنگاه گوید:) فعبداهلل مقّدم علیه. ،تنیائخبی  بأّن ُشعَبة مات سنة ستنی و م

گرنه بر مثل کسی همچون  نه شیعه را؛ و ،ء اهل سّنت را ضبط نموده استاعلم
 «مشهور دارای کتاب رجال مشهور است. ةسیوطی پوشیده نیست که عبداهلل بن َجَبل

سنۀ وفات شعبه  ئًااهلل صدر از اینجا ناشی شده است که خطا اشتباه آیة أقول:
 بوده است. 160  که بدون شبهه و ریب سنۀ درحالی ،ستذکر کرده ا 260را سنۀ 

ضمن  77و  76در صفحه  ،الّشیعة و فنون اإلسالماهلل صدر در کتاب  آیة
لین کسی که تدوین علم رجال حدیث و أحوال روات را نموده بحث که دربارۀ اّو

 و این نیز اشتباه است. 1تین تحریر فرموده؛ائوفات شعبة را در سنۀ سّتین و م ،است
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فاعلم أّنه : یف أّول من دّون علم رجال احلدیث و أحوال الّرواة»فرماید:  او می
کان من أصحاب اإلمام موس بن جعفر  ،بن خالد الَبقّی القمّی  أبوعبداهلل حمّمد

جال و ذکَ  .جعفر الّطوس کام یف کتاب الّرجال للّشیخ أیب ،الکاظم ر تصنیفه یف الرِّ
ء الّشیعة ایف أّول الفّن اخلامس یف أخبار فقه ،الفهرستالنّدیم یف  أبوالفرج ابن ،واةالر  

کتاب  ،کتاب التبرصة ،و له من الکتب کتاب العویص”قال:  ،من المقالة الّسادسة
 انتهی. ـ 1“الرجال فیه ذکر من روی عن أمیالمؤمننی رض اهلل عنه.

صنّف  ،لة بن حّیان بن أْبحر الَکنایِنّ اهلل بن َجبَ دثّم صنّف بعده أبوحمّمد عب
 تنی عن عمر طویل.ائو م  . و مات سنة تسع عرشةالّرجالکتاب 

و هو  “أّول من تکّلم یف الّرجال شعبةُ ” :األوائلو قال السیّوطی یف کتاب 
 جبلة، ، فإّن شعبة مات سنة ستّنی و مائتنی؛ بل تقّدمه منّا بعد ابنَجَبلة متأّخر عن ابن

فإّنه صنّف  الّسالم[، ]علیهام الیقطینّی صاحب اإلمام اجلواد حمّمد بن علّ  أبوجعفر  
 «“الندیم. ابن فهرستالنّجایش و  فهرستکام یف  ؛الّرجالکتاب 

 مستدرکگفتار صدر در تشّیع حاکم صاحب 

از علمای شیعه، او را  78تحت شماره  92در صفحه  المراجعاتاّما صاحب 
بِّی  الطَّهایّن النیسابورّی حمّمد بن ” با عنوان هو أبوعبداهلل احلاکم إمام  ،عبداهلل الضَّ

خر ما آإیل  ـ“.و صاحب الّتصانیف اّلتی لعّلها تبلغ ألف جزء   ،احلّفا  و المحّدثنی
 2.یاد کرده و از علمای شیعه شمرده است ،فاده یف هذا المقامأ

ر جای دگر در د و ،260جا در صفحه  یک ،ةتأسیس الّشیعب احو اّما ص
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 ، او را إمامی شیعی ذکر کرده است.294صفحه 
 فرماید: است که می 75صفحه  ،الشِّیعة و فنون اإلسالمو در جای سّوم در کتاب 

و  األنسابباّتفاق الفریقنی. فقد نّص الّسمعایّن یف  ،و احلاکم من الّشیعة»
هبی یف بن تیمیّ  الّشیخ أمحد بل حکی الّذهبی  ،عل تشیّعهتذکرة احلّفا  ه و احلافظ الذَّ

إسامعیل األنصارّی عن احلاکم  لت أباأس”طاهر أّنه قال:  عن ابن تذکرة احلّفا یف 
. ،فقال: ثقة  یف احلدیث  “رافیض 
یعة یف الباطن ثّم قال ابن”قال الّذهبی:  ب للشِّ  ،طاهر: کان احلاکُم شدیَد التََّعص 

ا له متظاهر  آا عن معاویة و و کان منحرف   ،و کان ُیظهر التَّسن ن یف التَّقدیم و اخلالفة
 فاده.أیل آخر ما إ ـ “بذلک؛ و ال یعتذر منه.

کالّشیخ حمّمد بن احلسن احلُّر یف آخر  ،قلت: و قد نّص أصحابنا عل تشیّعه
ه یف ُمَصنِّفی  «الُکنی» یف باب ءالعلام معاملآشوب یف  شهر و ُحکی عن ابن ،الوسائل أنَّه عدَّ
یعة هرو أنَّ له األمایل و کتاب   ،الشِّ ء اا یف مناقب الّرضا و ذکروا له کتاب فضائل فاطمة الزَّ
ترمجة  مفّصلة  یف  ،ءالعلام ریاضو قد عقد له المویل عبداهلل أفندی یف کتابه  .الّسالم علیها

و ذکره یف باب األلقاب و باب   مامیةة اإلالقسم األّول من کتابه المختّص بذکر الّشیع
یل علم إالمدخل   و کتاَب  صول علم احلدیثأُ و نّص علیه و ذکر له کتاَب  ،الکنی

؛ منها یف أهل البیت حدیث و استدرک عل البخاری یف صحیحه أحادیَث ”قال: ، الّصحیح
ی و حدیث َمن کنُت َمواله.  اهلل علیه. رمحة ،الّصدر انتهی کالم السیّد ـ« “الطَّْیِ الَمشوِّ

 الّسالم تقدیم امیرالمؤمنین علیه اباری از این عبارات غیر از تشّیع حاکم به معن
یعة یف »آید؛ مگر آنکه عبارت:  علی عثمان و معاویه برنمی ب للشِّ شدید التَّعص 

ن داللت بر رفض شیخین در باط «و کان ُیظهر التَّسن ن یف التّقدیم و اخلالفة ،الباطن
واسطۀ مصالح و محاذیری از روی تقّیه در ظاهر قائل به تقّدم ایشان  گرچه به ،کند

 واقعًا بتمام معنی الکلمة. صورت حاکم شیعه است در این ،باشد 
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آورده  294صفحه  ،تأسیس الشِّیعةاّما عبارت ذهبی را که سّید حسن صدر در 
 «و ال یعتذر منه ،ا بذلکتظاهر  ا عن معاویة و آله مو کان منحرف  »بعد از جملۀ:  ،است

ا أمرُ  ،ه عن خصوم عل  فظاهر  قلُت: أّما انحرافُ » ذهبی گوید: یَخنی فُمعظِم  هلام  أمَّ الشَّ
. ؛حال   بکلِّ   .تذکرة احلّفا انتهی ما یف  ـ« فهو شیعی  ال رافیض 

و  ،شود بنابراین چون از عبارات حاکم استفاده َرفض و َنقض شیخین نمی
الّسالم را  کالمی که داللت بر بطالن و غاصبّیت ایشان حّق مسّلم امیرالمؤمنین علیه

و اهلل العامل عل حکم به تشّیع وی علی اإلطالق مشکل است؛  ،شود یافت نمی ،باشد
 1و هو الّلطیف اخلبی. ،رسایر عباده

 تنقیح المقالاشتباه از 

 4412شماره ترتیب  ،462صفحه  ،، جلد اّولتنقیح المقالمرحوم مامقانی در 
جای  هب ،آورد الّسالم را می ی علیهتبکه ترجمۀ أحوال زید فرزند اکبر امام حسن مج

بن الحسن بن الحسن  زید» الّسالم طالب علیه بیأعبارت زید بن الحسن بن علی بن 
آورده است؛ و این اشتباه است، چون حضرت حسن بن  «طالب بیأبن علی بن 

نام زید ندارد، و تمام أحوال و ترجمه و ه حسن مثّنی گویند، پسری ب حسن که او را
 2شرح وقایع مذکوره از زید بن حسن است.

 الکایفَرفُع اشتباه من 

باب  ،در کتاب المزار ،از طبع سنگی 324صفحه  ،جلد اّول ،فروع کافیدر 
 روایتی بدین مضمون وارد است: 918
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بن حسان عن  بن مسلم عن علّ  هارون محد عنأبن  بن حییی عن حمّمد حمّمد»
الّسالم فقاا: صّلوا یف  ئل أیب عن إتیان قَب احلسنی علیهُس ” الّسالم قال: الّرضا علیه

]و اهلل  ن تقوا: الّسالم عیل أولیاءأالمسا د حوله و جیزی یف المواضع کّلها 

 1روایت شده است.إلی آخر زیارتی که  ـ «“.و أحّبائهأصفیائه، السالم عیل أمناء اهلل[
عّل بن حّسان عن الّرضا » :طور بوده است این روایت در اصل این اقول:

طور  و بعدًا در نسخ این «الّسالم احلسن علیه سئل عن إتیان قَب أیب: الّسالم، قال علیه
 به چند دلیل: ،که فعاًل نوشته شده تصحیف شده است

در باب القول عند قبر  اهلل ـ این روایت را آنکه کلینی ـ رحمه  اّول:
پس راجع به زیارت حضرت  ،جعفر الثانی ذکر کرده است الحسن موسی و أبی أبی

 ـ دهند الّسالم دستور می که حضرت رضا علیه ـ بن جعفر است الحسن موسی بیأ
آن حضرت ذکر  تو ااّل باید در باب زیار  ،نه راجع به زیارت حضرت سّیدالّشهدا

 شود.
بن علّی  بن یعقوب کلینی و محّمد شیخ طوسی و محّمدآنکه مرحوم  دّوم:

و ما عین عبارت او  ـ کند از آنها حکایت می وسائلچنانچه صاحب  ،بن بابویه قّمی
 اند.  طور روایت کرده این ـ را ذکر خواهیم نمود

بن  نامه مناسبت با زیارت حضرت موسی آنکه مضمون این زیارت سّوم:
ت حضرت اچه در تمام زیار ؛الّسالم علیهم  هداجعفر دارد نه حضرت سّیدالّش

ولی در این زیارت  ،شود  اهلل الحسین ذکری از قتل و شهادت و مشابه آن می باعبدأ
 هیچ ذکری نیست.

رسد آنکه ناسخ در هنگام کتابت  و آنچه دربارۀ عّلت این تصحیف به نظر می
و  ،فراموش کرده است الّسالم احلسن علیه یبأس ل عن اتیان قَب لفظ أبی را از جملۀ 
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اند از روی این نسخه  و بعدًا که خواسته ،سپس بعد از توّجه در حاشیه نوشته است
و  ،اند جای أبی که در حاشیه نوشته شده است کجاست استنساخ کنند ندانسته

اند و  نوشته س لبوده باشد و لذا بعد از  س لاند مناسب است که نائب فاعل  گفته
الحسن لفظ  و از طرف دیگر چون در نسخۀ اّول از أبی ؛شده است ل أیبس بنابراین 

بنابراین در متن الحسن مانده است و ناسخ دّوم چون دیده  ،أبی فراموش شده است
الّسالم بعید است و همۀ مردم از  سؤال از زیارت قبر امام حسن علیه :است که اّواًل

و ثانیًا: در کنار قبر امام حسن  ،کنند الّسالم سؤال می زیارت قبر حسین علیه
لذا لفظ الحسن را از نزد  ،«صّلوا یف المسا د حوله»مساجدی نیست تا امام بفرماید: 

 خود تصحیح نموده و تصحیفًا به لفظ الحسین مبّدل ساخته است.
چنین خیانتی  ،وسیله به نظر خود که خواسته است خدمتی کند و بدین

ها از همین  و نظیر بسیاری از تصحیف ؛است صورت گرفته و روایت واژگون شده
 قبیل است.

عین عبارت مصّحف را از  579صفحه  ،جلد چهارم ،فروع کافیباری در 
 «س ل أیب عن أتیان قَب احلسنی» :اند روی طبع سنگی سابق حکایت نموده و نوشته

 ناشر آخوندی( ،1377سنۀ  ،)طبع سربی مطبعۀ حیدری
 کافیآن نسخۀ مصّحف از  وسائل الّشیعةب مرحوم شیخ حّر عاملی در کتا

یعنی روایت را بدین قسم ذکر  ،ولی با یک تصحیف ،دستش رسیده است  هب
 کند: می

بن حسان  ن علع مسلم بن محد عن هارونأبن  بن حییی عن حمّمد و عن حمّمد
ـ  «الّسالم احلسنی علیه ئل عن إتیان قَب أیبُس »الّسالم قال:  عن الرضا علیه

 1احلدیث.
                                                      

 .431، ص 10، ج وسائل الشیعه. 1



 11 ج/  انوار مطلع 494

 

این روایت را در باب  ،الحسین معنی ندارد بیأدانسته است که  ولی چون می
 الحسن بالمأثور ذکر کرده است و در آخرش فرموده است: بیأاستحباب زیارة قبر 

 :ّنه قالأ اّل إو کذا اّلذی قبله  ،بن یعقوب و رواه الشیخ بإسناده عن حمّمد
بن  ا بإسناده عن حمّمدو رواه أیض   «مالّسال احلسن علیه تیان قَب أیبإعن »
یل قوله: إمحد مثله أبن  بن جعفر عن حمّمد بیه عن حمّمدأبن داود عن  محدأ
 .«حوله»

 الّسالم علیه ضا ل الرّ ُس »بن حسان قال:  و رواه الّصدوق بإسناده عن علّ 
و رواه یف عیون األخبار  ،و ذکر بتاممه 1«الّسالم احلسن علیه ان قَب أیبیعن إت

ضا لت الرّ أس» :قال ،حسان بن بن احلسن الّصفار عن عل عن حمّمد
 (408صفحه  ،جلد دّوم ،طبع امی هبادر ،)وسائل .و ذکر مثله «الّسالم علیه

جناب معلِّق و مصحِّح  ،431صفحه  ،جلد دهم ،طبع حروفی ،وسائلولی در 
یعنی چون فهمیده است که قبر  ،کرده است آقای شیخ عبدالّرحیم رّبانی َشُدُرْسنا

این روایت را در باب زیارة قبر  وسائلالحسین غلط است و از طرفی صاحب  أبی
الحسین  در عبارت ایشان دست برده و أبی ،الّسالم ذکر کرده است الحسن علیه بیأ

فرماید:  در ذیل می وسائلغافل از آنکه صاحب  ،الحسن نموده است را تبدیل به أبی
تیان إعن ” :ه قالنّ أاّل إو کذا الذی قبله  ،بن یعقوب سناده عن حمّمدإو رواه: الشیخ ب»

با علم به اینکه  وسائلپس صاحب  ،فادهأیل آخر ما إـ  «“الّسالم احلسن علیه قَب أیب
فقط برای حفظ امانت در روایت در عبارت کلینی که به او  ،الحسین اشتباه است بیأ

دست نبرده و عین آن را نقل نموده و سپس اشاره به طرق دیگر از  ،رسیده است
.  اهلل علیه رمحة   رمحة  ؛الحسن نموده است روایت به لفظ أبی  2واسعة 
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ذیل  شرح لمعه]اشتباه واضح شهید ثانی در مطلب ادبی و عربی در 

هِ » روایت  «[َذکاُة اجلَننِی َذکاُة ُام 

رسد به  چون می لمعة شرحعلیه ـ در کتاب َذباحة از  شهید ثانی ـ رحمة اهلل
هِ أُ َذکاُة اجلَننِی َذکاُة »حدیث نبوی:  «م 

 فرماید: می 1
این حدیث داللت دارد بر اینکه ذکاة جنین بنفس ذکاة ُاّم آن است و نیاز به »

فهو  ،إن َصحَّ  یُت اجلننیَ امتناع ذکّ و »گوید:  و سپس می 2«حده ندارد. تذکیۀ علی
ضافة إأو یقال: إّن  ،ِء المخصوصةاحممول عل المعنی الّظاهری و هو فری األعض

هّلِلِ عل الناس ”مالبسة؛ و هلذا َصحَّ  ٰکتفاء فیها بأدینالف إضافة األفعال لالختالمصادر 
 3.«بجعلهام فاعلنی “َحجَّ البیُت و صاَم رمضانُ ” ّح و مل یِص  ،“ِحج  البیِت و صوُم رمضانَ 

علوم است که این کالم اشتباه بزرگی است؛ زیرا هرجا که مصدر اضافه و م
شود؛ و هرجا که مصدر به مفعول  به فاعل شود، فعلش هم به فاعل نسبت داده می

شود. و در واقع   اضافه شود، در جایی است که فعلش هم به مفعول نسبت داده می
وند؛ نه آنکه هرجا که فعل ش همان فاعل فعل و یا مفعول فعل، مضاٌف الیه واقع می

الیه  شود، صحیح باشد که آن فاعل را به عنوان مفعول، مضاٌف  به فاعل نسبت داده 
مصدر قرار دهیم؛ و هرجا که فعل به مفعول نسبت داده شود، صحیح باشد که آن 

ِحج  الَبیِت و َصوُم » ۀالیه قرار دهیم. پس در جمل مفعول را به عنوان فاعل، مضاٌف 
اند،  ٌ الیه مصدر قرار گرفته که بیت و رمضان به عنوان مفعولّیت، مضاف «ضانَ َرمَ 

َحجَّ البیَت و   زید  صحیح است که به همین عنوان مفعول فعل قرار گیرند و بگوییم: 
                                                      

 .356، ص 10، ج بحار األنوار. 1
 .249ـ  248، ص 7، ج الروضة البهّیة فی شرح اللمعة الدمشقّیة. 2
 .250ـ  249، ص همان. 3
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َحجَّ الَبیُْت و طور که به عنوان فاعل غلط است که بگوییم:  و همین رمضاَن، صاَم 
حج  البیِت و صوُم طور است که در  هم همیندر اضافۀ مصدر  صاَم رمضاُن.

 ، بیت و رمضان را در معنای فاعل قرار دهیم.رمضانَ 
و به آنچه ما در اینجا آوردیم مرحوم آقا جمال خوانساری در شرح تصریح 

 1غریب است.  کرده و فرموده است که این سخن از شهید ثانی جّدًا

 احمد امین مصری[مورد انقالب روحی  ]نظرّیۀ مرحوم عاّلمه در

ما هو عدول  عن رأیه  سالمیوم اإلمنی أیت یف مواضع عدیدة یف کتابه أمحد أّن إ
 43و  41و  12ا. و هذا ظاهر یف صفحات أَقرَّ بصّحة دعوی الّشیعة ضمن   و ،الّسالف

 المصیبة العظمیی  ا بأنّ اعرتف و أقّر و رّصح کثی   و ،من کتابه 58و  54و 53و 52و 
ذا إ ا و سعادة إاّل یری المسلمون خی   و ال ؛إغالق باب االجتهاد ،للمسلمنی الیوم

 .فتحوا باب االجتهاد بمرصاعیه
احلسنی احلسینی الطهراین أوردت هذه التعلیقة  و أنا الفقی احلقی السید حمّمد

 1412الثانّیة  یف وقت غروب الشمس من یوم األربعاء خلمس بقنی من شهر مجادی
 2.جریة القمرّیةاهل

 نظریۀ حقیر در پیرامون گفتار آقای مشکینی راجع به بحث تکامل

اهلل آقای حاج میرزا علی مشکینی اردبیلی در ضمن بحث  جناب محترم آیة
                                                      

 .102ص  ،16جنگ . 1
مرحوم عاّلمه طهرانی ـ رضوان اهلل تعالی علیه ـ پس از اینکه کتب احمد امین مصری را در  .2

در تعلیقه این عبارات را  137ص  ،23جنگ ات مختلف جنگ خود خالصه نمودند، در مجّلد
 اند. )محّقق( مرقوم فرموده



 497 راجع به بحث تکامل ینیمشک یگفتار آقا رامونیدر پ ریحق یۀنظر

 

نمودند، ضمن یازده جلسه بحث که از   می تفسیری خود که در حوزۀ علمّیۀ قم افاده
به طول انجامیده است،  23/12/1355هجرّیه شمسّیه تا دوشنبه  7/12/1355شنبه 

اند که طبق آیات قرآن چنین استفاده  بحث مفّصلی در پیرامون اصل انسان نموده
 اند که: کرده

شود و لیکن آن دو تن از ِگل به طور دفعی   نسل بشر منتهی به آدم و حّوا می
اند، بلکه پس از گذشت صدها میلیون سال از حیوان  و اعجازی خلق نشده

ولی به انواعی از حیوان تبّدل یافته و باألخره منتهی به انسان شده تک ِسّل
 است.

های ایشان را در مشهد مقّدس در تاریخ رجب المرجب  جانب نوار سخن این
هجرّیه قمرّیه، یعنی پس از متجاوز از پنج سال، شنیدم و اینک خالصه و  1402

نمایم، و در پایان نظرّیۀ   مختصر هر جلسه از مباحث ایشان را در اینجا یادداشت می
بحول اهلل تعایلی و قّوته و ال حول و ال قّوة إاّل باهلل العّل دارم،  خود را بیان می

 1العظیم.

و ما  ،اند این بود مجموعۀ آنچه آقای مشکینی راجع به بحث تکامل بیان کرده
و در  2؛ای و روایتی در این صفحات آوردیم خالصۀ آن را بدون حذف مطلبی یا آیه

 ،وجه من الوجوه، بیانات ایشان قابل قبول نیست؛ نه در ظهور آیات هیچ نزد حقیر به
تفسیر با آنکه ـ  تفسیر عّیاشی و نه در کیفّیت بحث در روایات و رّد روایت وارده در

و  البالغه نهج طبۀو رّد خ ـ تر است تر و معتبر مهم کافی از نقطۀ نظر اتقان از عّیاشی
ضیاءالّدین  از قطب راوندی نباشد از سّید قصصکه  با آنکه درصورتی ،قصص العلماء

و از  ،بن شیخ طوسی است اهلل راوندی است که شاگرد ابوعلی ابوالّرضا فضل
قین است که در راوند کاشان نزول نموده و شیعه و معتمدین و موّث یبزرگان علما

                                                      
 . )محّقق(440، ص 7جنگ ها رجوع شود به  . جهت اّطالع بر متن پیاده شدۀ این سخنرانی1
 .494، ص 7جنگ  .2
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ل او را سّید و شرح حا ،آنجا را مسکن و محل اقامت خود قرار داده است
به طبع  نقضین محّدث ارموی در مجموعۀ اشعاری که از ایشان با کتاب الّد جالل

ها نقل  رسانیده است مفصاًل بیان کرده و از تبّحر در علوم و ادبّیت و عربّیت داستان
 اند. الحال خوانده کرده است؛ و عجیب اینکه آقای مشکینی ایشان را مجهول

ر یکایک از جمالت و کلمات ایشان غور و بررسی باری فعاًل مجال ندارم د
اند، و در حقیقت این حقیر تعّجب  نمایم تا معلوم شود چقدر از مرحله دور بوده

دارم از کسی که سالیان دراز در حوزه مشغول تحصیل و تعلیم بوده است، چگونه 
و  ؟!بازد  باره خود را می یک ،در اثر برخورد و معاشرت با دکتری یا با مطالعۀ کتابی

که از کیفّیت بحث ایشان چنین معلوم  طوری گیرد، به  در تحت تأثیر کالم او قرار می
شود که گویا اصاًل درس نخوانده، و به قواعد جرح و تعدیل و تقدیم و تأخیر   می

را  و به مختصر احتمالی رفع ید از ظهور نموده و نصوص صریحه ،روایات آشنا نبوده
ه حمل نموده است؛ مانند نفس واحدة که به معنای إْسپرم و توّهمّیبه معانی تخّیلّیه 

 وجه قابل هیچ ی که بهیها و یا نطفه را به معنای آب و غیر ذلک از حمل ،اند و ُاُوول گرفته
 قبول نیست.

یین دارد که از عالم روح و گونه تفسیرها بیشتر شباهت به تفسیرهای ماّد این
خبر  و سیطره و احاطۀ عالم ملکوت بر عالم ملک بیعقل و مثال و تجّرد و ملکوت 

کردن عیسی و پرانیدن طیوری که با دست  ء مانند مرده زندهاو از اعجاز انبی ،اند بوده
اند و تمام وقایع و شئون  اّطالع بوده بی ،دمند خود گل آن را خمیر نموده و در آن می

به عبارت دیگر بیشتر به تفسیر  و ؛کنند  اساس ماّده و تحّوالت ماّدی توجیه می را بر
 رف شباهت دارد.یین ِصها و ماّد کمونیست

این حقیر اگر بخواهم در جرح و رّد مطالب ایشان چیزی بنویسم از اصِل 
که روز چهاردهم شهر شعبان  ـ های ایشان بیشتر خواهد شد؛ و چون فعاًل سخنرانی

ر مشهد مقّدس ساکن هزار و چهارصد و دو هجرّیه قمرّیه است و د المعظم یک
برای آنکه اصل مطالب ایشان  ،مجال بیش از تحریر این سطور را نداشتم ـ هستم



 499 نیالّد و إن أنکرهما شرف ح،یالّزمان لهما أصٌل صح ّیالمکان و ط ّیط

 

خالصۀ آن را در این مجموعه آوردم تا به حول و قّوۀ الهی  ،فعاًل محفوظ باشد
چنانچه خدا َمَدد کند و توفیق دهد پس از مشاغل علمی و کتابت ُکتب و دروسی 

حول ب ؛پاسخ بنویسم ه را مطالعه و مشروحًا و مستداًلاین خالص ،که در پیش دارم
 1.2اّل باهلل العّل العظیمإو ال حول و ال قّوة  ،ستعنیأاهلل و قّوته و به 

 الّدین و إن أنکرهما شرف ،طّی المکان و طّی الّزمان لهما أصٌل صحیح

 :151صفحة [ شیخ المضیة أبوهریرة]
ء من عباده کام ای الّزمان لمن شتعایل یطوِ ّن اهلل أو قد دّل هذا احلدیث عل »
یل و إّن بعضهم کان یقرأ أربع ختامت باللّ ”وّی: ( قال النوَ :)قال .ی المکان هلمیطوِ 
 و ثامن مائة و نیالّطاهر بالقدس الرّشیف سنة سبع و ستّ  ا بالنّهار، و لقد رأیت أباأربع  

 ،بل قال یل شیخ اإلسالم ؛تامتفیهام أکثر من عرش خ أإذ ذاک أّنه کان یقر ،سمعت عنه
عرشة ختمة یف  مخس أأّنه کان یقر ـ أدام اهلل النفع بعلومه عنه ـ رشیف الَبهان بن أیب
انتهی ـ  .“اّل بالفیض الرّباینّ إ( و هذا باب ال سبیل إیل ادراکه :)قال .الیوم و اللیلة

 بلفظه.
عل سعتها یف البیضة  مکن وضع الّدنیاأاّل إذا إمکانه إ( بل ال سبیل إیل :)قلت
 ةا ال حقیقالمکان کلیهام ممّ   و أولوا األلباب یعلمون أّن طّی الّزمان و طّی ! عل ضیقها

نعم لو قال ؛ طّیه یزداد اإلشکالإذ بِ  ،رض وقوعهام فال وجه لطّی الزمان هناو لو فُ  .له
 .ن کان باطال  إو  ،مقام لکان أنسب لمرادهلطّی الکالم یف هذا ابِ 

 ؛الّسالم له یف هذا احلدیث عن داود معجزة له علیهیمکن أن یکون ما نقَ و ال 
                                                      

 .558، ص 2، ج نور ملکوت قرآنجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .1
 .494ص  ،7جنگ . 2
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 1«کام ال خیفی. ،و هذا خارق للعقل ،ء خوارق للعادةاألّن معجزات األنبی

 الّذریعة إلی تصانیف الّشیعةَتهاُفتی در گفتار صاحب 

 648در تحت رقم  ،183صفحه  ،3جلد  [الّذریعة إلی تصانیف الّشیعة] در
 فرموده است: 

دیوان غزلیّات منظوم فارس یف المعارف مطبوع استقبل به  بیان الغیب»
و هو منسوب إیل الّتاجر الفاضل احلاج عبدالکریم الصابوین  ،احلافظ الشیازی

لسان و  توحید کامیلو  أخالق کامیل :لیهإسب کام نُ  ؛1330المتویّف بعد سنة  ،الطهراین
د حمّمد بن السیّد حممود احلسینی مع أّن مجیعها من تألیف السیّ  ،یاح الغیبنو  الغیب

ضوی أخی   ،اللواساین الطهراین و کان  ،1355و المتویّف هبا سنة  ،انزیل المشهد الرَّ
یل الغیب إضافه أو إّنام  ،“اظمالنّ ” :و لقبه الشعری ،ا بالسّید حمّمد العّصارمشهور  
 «المصالح.ء  السمه لبعض اإخف

 :قیل ،یف العرفان مثنوی   لسان الغیب»گوید:  310صفحه  ،18و در جلد 
و هو مطبوع  ،1339للمیزا حمّمدکریم الّصابوین الطهراین، الّتاجر المعروف المتویّف 

 نیاح الغیبو  بیان الغیبّن له أکام  ،السم الناظم  ُنسب إیل الغیب إخفاء   .1316یف 
ر فیها اسمه بل و کّلها مطبوعات و مل یذکُ  ،التوحید الکامیلو  خالق الکامیلاألا و أیض  
ّول أله أّنه وّ أر یف و ذکَ  ،اسمه و االختصار بتخّلصه فقط  ر یف آخره سبب اختفاءِ ذکَ 

 2.«حسان تفاصیل حاالتهإمحد أر الدکتور وذکَ  .منظوماته
ست که مطلب اخیر ایشان مقرون به صّحت است و در حکم ا و مظنون آن

                                                      
 .248ص  ،22جنگ  .1
 . )عاّلمه طهراین، قّدس رّسه(309، ص 18ج  [الذریعة] راجع .2



 501 عةیالّش فیتصان یإل عةیدر گفتار صاحب الّذر یَتهاُفت

 

کما فیه شواهد. و عّلت این اشتباه آن شده است که سّید  ،ناسخ مطلب اّول است
ذکر کرده  309که در صفحه  ،داشته است لسان الغیبمحّمد لواسانی عّصار نیز 

به هم اشتباه شده؛ و نیز سایر کتب به سّید محّمد نسبت  لسان الغیباست و این دو 
 1داده شده است.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                      

 .121ص  ،16جنگ  .1
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 متنّوعات ج:

 ]بلوغ الطفاا و بلوغ الر اا[

 :38صفحه  ،المعارف بحر
جاِل؛ أّما ُبلوُغ ”و َعن الُبهلوِل: » الُبلوُغ ُبلوغاِن: ُبلوُغ األطفاِل و ُبلوُغ الرِّ

، و أّما ُبلوغُ  جاِل فبِاخلُروِج َعن المُ  األطفاِل فبُِخروِج الَمنِیِّ  2و1.“«نیی الرِّ

 ]معنی شطح و طامات[

 :90صفحه  ،المعارفبحرفی 
ست که در حین ا  سرودی (بکسر الشین) ِشطحبیان:  ،ِشطح و طامات»

و در اصطالح  ،ستا و طامات مملّو شدن و بسر آمدن آب ؛چرانیدن بزغاله سرایند
 4و3.«ست که باید مخفی داشتا چیزی

 های هشتگانه[ ]اسامی بهشت

 های هشتگانه فرموده است: ، در اسامی بهشت212صفحه  ،بحرالمعارفدر 
اّول: عدن، دّوم: وسیله، سّوم: فردوس، چهارم: خلد، پنجم: نعیم، ششم: »

                                                      
 .163، ص 1، ج بحرالمعارف. 1
 .130ص  ،3جنگ . 2
 .325، ص 1، ج بحرالمعارف. 3
 .139ص  ،3جنگ . 4



 503 علم آن است که با انسان باشد، نه آنکه در کتاب است

 

 2و1.«المأوی، هفتم: دارالّسالم، هشتم: دارالقرار جّنة

 ست که با انسان باشد، نه آنکه در کتاب استا علم آن

 قال بعضهم:» گوید: 225، صفحه 2جلد  ،سفینة البحاردر 
  ال یکـــون معـــیه علـــام  إیّن ألکـــرَ 

 
 إذا خلــوُت بــه یف جــوف احلــاّمم 

و ال تّتکل  ؛فإّن آفة العلم النِّسیان ، علیها له ُمقباِل  فکن یف مجیع األحوال مراعی   
 کام قیل: ،ل ضایعّنه موکَّ إف ،عل مجعه یف الُکُتب

ــِب  ــم یف ُکُت  ال تفــرحنَّ بجمــع العل
 

ـــِب فـــإّن یف الکَ   ُقهـــا آفـــات   3ْت  ُتَفرِّ
ـــام  ـــا و ال ـــار حُترقه ـــاالنّ  ُء ُیغرقه

 
 4«رقهاـو الّلبث یمزقها و الل ص  َیسـ 

 وات سبعامعنای أَرضین سبع و سم 

صفحه  ،، طبع اّولراه سعادتـ در کتاب  رضوان اهلل علیه شعرانی ـاهلل  آیة
 اند: در معنی هفت آسمان و هفت زمین گفته 209

 هفت آسمان و هفت زمین چیست؟!اگر کسی پرسد: »
کس بر حسب مصلحت خود  یم: تقسیم هر مکان را هریدر جواب گو

چهار بخش کرد و ه ست با مثاًل شهری را ممکن ؛هرطور فرض کند صحیح است
 بیستیا  ،یا به ده بخش کرد و هریک را ناحیه نامید ،نام هریک را محّله گذاشت

 .همه صحیح است بخش کرد و هریک را کوی و برزن گفت؛ و
و  ؛از خّط استوا به شمال ،کردند زمین را قدیم به هفت منطقه تقسیم می

                                                      
 .48، ص 2، ج بحرالمعارف. 1
 .139ص  ،3جنگ . 2
 خ ل: للکتب. .3
 .210ص  ،16جنگ . 4
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و امروز همۀ زمین را از شمال و جنوب خّط استوا به پنج  .گفتند هریک را اقلیم می
 کنند: یک منطقۀ حاّره و دو معتدله و دو منجمده. منطقه تقسیم می

خواهند قدرت  ست؛ برای اینکه میبرای پیغمبران خدا این دو تقسیم مساوی ا
 خواه هفت اقلیم باشد یا پنج منطقه. ،خداوند و مخلوقّیت جهان را ثابت کنند

قدیم نام آن مدارها را آسمان  ،کنند و نیز هفت سّیاره در هفت مدار سیر می
کنند  اند. و امروز مدار را تصدیق می کردند اجسام منفصل از هم گذاشتند و گمان می

گویند: اینها مخلوق  و پیغمبران می .دانند ا را أثیر متشابه و از یک جنس میاّما آنه
و خداوند  .خواه هفت آسمان متشابه ،خواه هفت آسمان متباین باشند ؛خداست

 ﴿ مؤمنون:  فرموده در سورۀ           ﴾،1  یعنی باالی سر شما را
 هفت راه آفریدیم.

 ﴿ نیز در سورۀ شوری فرمود:و             

      ﴾،2 .که در کرات سماوی هم جانور آفریده است 
 3«و این با مذهب امروزی مطابق است.

 [أفضل العاما أمَحُزها]

 آمده است: «َحَمزَ »در ماّدۀ  ،مجمع البحریندر 
ها و أمتنها و أقواها. :یأ .“أفضل األعامل أْحَمُزها”عّباس:  حدیث ابن یف»  أَشق 
 5و4«.فضل و ال العکسأأمحز  فلیس کّل  .“و لیس بکّل ” :قیل

                                                      
 .17( آیه 23سوره مؤمنون ) .1
 .29( آیه 42. سوره شوری )2
 .275ص  ،16جنگ . 3
 .16، ص 4، ج مجمع البحرین. 4
 .2ص  ،17جنگ. 5



 505 از مستطرفات سرائر یمطالب

 

 سرائرمطالبی از مستطرفات 

  :آورده است سرائردر صفحۀ اّول از مستطرفات 
 :بن بکر الواسطی یف کتابه ورده مویسأفیام »

قاا النبّی صیّل اهلل علیه و آله و سّلم: ”قال:  ،الّسالم علیهعن العبد الصالح 

ونةَ ئالم نزا اهللُ یُ 
1
 2«“عیل قدر المصیبة. الّصَبَ  و ینزا اهللُ  ،نةئوعیل قدر الم 

صاحب الباقر و الّصادق  ،بن تغلب بانأورده أو ممّا »: 3و در صفحة 

 :الّسالم یف کتابه علیهام
 قلُت ” :بن زرارة قال عن عبید ،بن عروة البغدادّی  حّدثنی القاسم :بانأقال 

رتالّسالم: ما  عبداهلل علیه ألیب آَذینَک أو مل  ،قُتْلُهنَّ اُ فقال: ”قال:  “؟قول یف قتل الذَّ

 “ک.ُیؤِذینَ 
عن عبداهلل  ،ن غالب قال: حّدثنا حمّمد احللبیبقال: و حّدثنا حمّمد بن عبداهلل 

ک أو ینَ آذَ  ،ال بأس بقتل النّمل”الّسالم:  بوعبداهلل علیهأل قا قال: بن سنان

 3«“ینک.یؤذِ  مل
 :بن دّراج و من ذلک ممّا استطرفناه من کتا  مجیل» :6 ۀو در صفح
 ] ّنه سمعه یقول: أ ،الّسالم حدمها علیهامأعن  ،اخلراساین 4عن حسنی]مجیل 

 5«“و غسل لیلتک جیزیک لیومک. ،زیک للیلتکغسل یومک جُی ”
                                                      

 .المعونة . خ ل:1
 .550، ص 3، ج السرائر. 2
 .563، ص همان. 3
 .احلصنی. خ ل: 4
 .567، ص 3، ج السرائر. 5
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ضا صاحب الرّ  ،البزنطی  امعو من ذلک ما استطرفناه من » :7 ۀو در صفح

 :الّسالم علیه
نَّة ” الّسالم قال: عبداهلل علیه یعفور عن أیب یبأ ابن ن تستقبل اجلنازة من أالسُّ

یل إیل مؤّخره و تدور علیه حتّی تر ع إثّم تصری  ،یمن و هو ممّا ییل یسارن انبها ال

 1«“مقّدمه.
 :القاسم بن قولویه یبأو من ذلک ما استطرفناه من روایة » :21 ۀصفح و در
صیّل  اهلل قاا رسوا” :قال ،یل النبّی إرفع احلدیث  ،الّسالم عبداهلل علیه أیب عن

هم مل یزا أمرُ  ،فقه منهأا و فیهم من هو أعلم منه أو : من أمَّ قوم  اهلل علیه و آله و سّلم

و  ؛خط اهلل حّتی یر ع منهسیزا یف  مل ،یل ضالاإ ان دعو مَ  ؛مةایل یوم القیإفاا یف َس 

. ة  مام مات میتإمن مات بغری  “« اهلّیة 
 3و2

 الّسالم سعد راجع به بعضی امور ائّمه علیهم أخباری از طبقات ابن

 :322[ صفحة 5، جمّلد الّطبقات الکَبیی ]
عن ُثویر  ،رادّی لقُ األشعث ا بن أیب أخَبنا الفضل بن ُدَکنی قال: حّدثنا ُنصی»

هذا ”قال:  “م.تَ ء و الکَ انّ باحلِ ”قلت:  “بَِم َُتْضب؟ ،یا أبااجلَْهم”قال: قال أبوجعفر: 

 «“خضابنا أهَل البیت.
قال: أخَبنا َمْعن بن عییس قال: حّدثنی هارون بن عبداهلل بن »: 323صفحة 

 “«جبهته و أنفه أثر الّسجود لیس بالکثی. رأیت حمّمد بن عّل علی ”الولید الَمعیص قال: 
                                                      

 .576، ص همان. 1
 .635 ، صهمان. 2
 .175ص  ،7جنگ . 3



 507 ]حروف ابجد[

 

قال: أخبرنا أحمد بن عبداهلل بن یونس قال: أخبرنا ُزهیر قال: »: 323صفحة 
 “أباک؟ کّفنَت یٍءفی أّی ش”ا: حّدثنا ُعروة بن عبداهلل بن ُقشیر قال: سألت جعفًر

أشرتی  ن، و أذی کان یلبسئه الّ اقّطع أزراره، و یف ردأُ  نأوصان یف قمیصه و أ”قال: 

 ها بردُ أحدُ  ،له[ و سّلم ُکّفن یف ثالثة أثوا آ ا؛ فإّن النبّی صیّل اهلل علیه ]وَ ا یامنی  برد  

 1«“یامن.

 ]حروف ابجد[

ک  ،(10ی ) ،(9ط ) ،(8ح ) ،(7ز ) ،(6و ) ،(5)  ه ،(4د ) ،(3ج ) ،(2ب ) ،(1ا )
ر  ،(100) ق ،(90ص ) ،(80ف ) ،(70ع ) ،(60س ) ،(50ن ) ،(40م ) ،(30ل ) ،(20)
 ،(900ظ ) ،(800) ض ،(700ذ ) ،(600خ ) ،(500ث ) ،(400ت ) ،(300ش ) ،(200)

 2.(1000غ )

 ]کالم شاطبی در طرز عمل به مکاشفات[

ـ که کتاب قّیم و استواری  الموافقات فی ُأصول األحکامشاطبی در کتاب 
دهد که  شان میاست و مطالب سودمندی دارد ـ خوب طرز عمل به مکاشفات را ن

تواند عمل کند.  تواند عمل کند، و در چه نوع نمی در چه نوع از مکاشفات انسان می
ضمن فصل آخر از مسئلۀ دهم و  201تا  192از صفحه  2و این مطالب را در جلد 

الجمله محّل تأّمل  گرچه در بعضی از کلمات او فی 3تمام مسئلۀ یازدهم آورده است.
 4است.

                                                      
 .382ص  ،24جنگ . 1
 .140ص  ،5جنگ . 2
 الدِّین عبدالحمید، مکتبه محّمد علی صبیح، مصر.  ، تحقیق محّمد ُمحییالموافقات. 3
 .32ص  ،13جنگ . 4
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 بریزی[]شعری از شمس ت

ت در تمام مّدفقط اند که او  گفته ،شمس تبریزی ،راجع به یکی از مردان خدا
 عمرش یک شعر گفته است:

 کـر  دیده و عالم تماْم خواب من گنِگ
 

 1من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش 
 

 ]کالم یکی از حکما در کیفّیت توّکل بر خدا[

 :318صفحه  ،مجموعة وّرام
إّن أباَذر  ـ َرِحَمُه اهلُل ـ کاَن َیقوُل: الَفقُر أَحب  إیَلّ ِمن ”قیَل لَِبعِض احلَُکامِء: »
ِة، و الَموُت أَحب  إیَلّ ِمن احلَیالِغنیی  حَّ قُم أَحب  إیَلّ ِمن الصِّ  “ِة.ا، و الس 

! وَلکِنِّی أقوُل: َمن َتَوکََّل عَل اهللِ ”فقاَل:   مَل حُیِبَّ أن َیکوَن یف َرِحَم اهلُل أباَذر 
 3و2.“«هِ حاَلة  ِسَوی حالِ 

 قطع وزیری و رقعی[ ۀ]انداز

 :گفتند که ،آقای حسین غّفاری که ناشر کتب هستند
و  ،متر سانتی 19حّداکثر طول مقدار نوشته شده صفحه باید  ،در قطع وزیری

اکثر طول باید حد ،و در قطع رقعی ؛متر باشد سانتی 12حداکثر عرض نوشته شده 
متر  سانتی 10و حداکثر مقدار عرض نوشته شده  ،متر سانتی 17مقدار نوشته شده 

 4«باشد.
                                                      

 .153ص  ،5جنگ . 1
 .15، ص 2، ج (تنبیه اخلواطر و نزهة النواظر) مجموعة وّرام. 2
 .44ص  ،3جنگ . 3
 .181ص  ،6جنگ . 4



 509 آب شرب منزل مشهد و چشمه زشک و نوچاه[ یسخت زانیم سهی]مقا

 

 [مشهد و چشمه زشک و نوچاه میزان سختی آب شرب منزلمقایسه ]

د جواد میردامادی داروساز که آب مشروب منزل ما را در آقای دکتر سّی
 در جواب گفتند: ،مشهد برای تجزیه داده بودند

 2/9و  ،امالح کلسیم مثل کربنات دو کلسیوم دارد ،گرم در لیتر میلی 340»
 !«و قابل شرب نیست ؛گرم کُلر دارد میلی

و  ،امالح کلسیوم دارد ،گرم در لیتر میلی 184»زشک را گفتند:  ۀو آب چشم
 «و قابل شرب است. ؛گرم کُلر میلی 8/2

و قابل شرب  ؛استگرم  میلی 286سختی آن »نوچاه را گفتند:  ۀو آب چشم
 1«نیست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .33ص  ،14جنگ . 1
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 احواالت امام زمان عّجل اهلل تعالی فرجه الّشریف

 





 

 

 الّرحیم الّرحمن اهلل بسم

 تشیّع و اسالم مبانی و علوم دوره
 

ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر
 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز

 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الّسالمملکوت اسرار : 
 لی اهللدر سیر و سلوک إ ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولّیه در عدم حّجیت اجماع مطلقًانظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج « تعییًنا و عینًا الجمعة صالة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت : نور ملکوت «الملکوت أنوار»مقّدمه و ترجمه

 عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 نقد نظرّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛ از  انوار مطلعمقّدمه و تعلیقات بر(

 عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی  ﴾ھ ھ ھ أل﴿ نور آیه تفسیرمقّدمه و تصحیح

 حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  العظمی حاج سّید محّمد حسین از حضرت عاّلمه آیة اهلل  رستگاری آئینمقّدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الّسالم در حاضرین شرحی بر وصّیت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة اسرار: گلشن 
 علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج نمایی اجمالی از شخصّیت  فروزان: مهر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه



  آثار منتشره

 

  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  روح پرواز بر ناظر الفتوح سّرمقّدمه و تذییالتی بر
 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه سّید

 بصری عنوان 

 تابناک مهر 

 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر
 حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره

 اسالم از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسالم  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 

 تألیف دست در کتب

 انس نفحات   صالحان سیره 
 عاشورا سیمای   اسالم در ارتداد 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 1
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 یهجر 1390در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران ّیـ طلیه ـ رضوان اهلل ع یمرحوم عاّلمه طهران
 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در ُجنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست
ـ  رضوان اهلل علیه انی ـاین کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عاّلمه طهر نور: آیه تفسیر

در مسجد قائم طهران  ﴾ھ ھ ھ أل﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخالقی آیۀ مبارکۀ نور 
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت  باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه می

 آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانیـ  حفظه اهللـ  به زیور طبع آراسته گردیده است.
نامۀ  تاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّی جاوید: حیات

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه

هایی است که حضرت آیة اهلل حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان
طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـهرانی سّید محّمد محسن حسینی ط

سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیةاهلل 
ـ بیان فرمودند که شرح  س اهلل نفسه الّزکیهقّد العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ



 آثار منتشره 

 

 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اراسرمبسوط آن تحت عنوان 
 اخالق و ادعیه ـ2

این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  رستگاری: آیین
سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور الزمۀ سیر و 

اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن  آن، به همراه مقّدمه و

 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 
های حضرت عاّلمه آیةاهلل حاج سّید  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک

های مختلف  ر مناسبتـ می باشد که د قّدس اهلل نفسه الّزکیه محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مّد ظّله العالی سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کالم،3

الّسالم به روایت  فر صادق علیهاین اثر شرحی است بر حدیث امام جع ملکوت: اسرار
که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد. ـ می رضوان اهلل علیه سلوکی مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی  مقاله قدس: حریم
لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه

 ـ نگارش یافته است. قّدس اهلل سّره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ« سلوک اولی األلباب
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سّر

ـ تراوش  رضوان اهلل علیه خامه عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 

ز آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عاّلمه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از است. لیکن ا
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد 

 .اند محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن

 توسط مؤّلف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق

ه این شبهات، خود دارای باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء ب وحی و رسالت می
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برانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظرّیات  نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ4
طهارت ذاتی این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی  انسان: طهارت رسالۀ

 اند. مطلق انسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و  اجماع:

با ادّلۀ متقنه الهّیه  ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :اجلمعة صالة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة اهلل  اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
نگارش یافته و به ضمیمۀ  ـ رضوان اهلل علیهما العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معّلق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحّمد حس دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیحس
در  یمثل مرحوم حّل یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس

معّلق محترم با ترجمه،  متحّیر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و االجتهاد فی النضید الّدراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسالم:  نوروز

از اسالم که مؤّلف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 .اند مقّدس اسالم پرداخته های وارده در دین تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

 اجتماعی، تاریخی ـ5
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

 الّسالم مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه
 است.

 رجال، تذکره و یادنامه ـ6
این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل  :مهرفروزان

ـ  قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 باشد، که توسط مؤّلف محترم به رشته تحریر درآمده است. می
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 ترجمه شده است.این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز 
س قّد اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم عاّلمه آیة :تابناک مهر

ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هاهلل سّر
ه آیة اهلل العظمی حضرت عاّلمای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شّمه مناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سّید علی قاضی طباطبایی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
آوری و در اختیار  جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
 مواعظ و مراسالت، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عاّلمه  نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
باشد که تحت  اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ می آیة

که پس از رحلت ایشان به صورت  آوری نموده بودند، عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  محّقق، مهّذب و مبّوب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقه

 حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهللـ  آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
 أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤّلف محترم به قلم خوداحواالت شخص ها و مالقات سالت،مرا اّول: جلد
 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد
 .رگذاریتأث یها تّیشخصو از بزرگان و علماء  یا عّده ۀترجمه و تذکر سّوم: جلد
 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بالغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤّلف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد
 َمساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کالم هشتم: جلد
 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق 1370و  1369 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف ه مواعظخالص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد
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 افزار نرم

حضرت عاّلمه آیةاهلل  یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  یهکالّزس اهلل نفسه قّد ـ یطهران ینیحس نیمحّمد حس دسّی حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظّله العال ـ مّد یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی
 العظمی اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمد حس دّیحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل ـ ییطباطبا نیمحّمد حس دّیحضرت عاّلمه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظّل مّد ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی حاج اهلل ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسالم ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 :فیتأل دست در آثار

این نوشتار، بیانات حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی در  انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصّیت عارف کامل حضرت حاج سّید هاشم حّداد ـ 

های اصیل عرفانی به خصوص بحث  ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قّدس اهلل نفسه الّزکیه
ل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معّیت او با ائّمه اطهار انسان کامل و حجّیت سیره و فع

 پردازد. علیهم الّسالم می
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش  عاشورا: سیمای

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهّیت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن  ها و دیدگاه نگرش
ست که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ، روشن سازد و تعریفی شده ا

نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و 
نظر و  ای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره

 معرفت ترسیم نماید؛ بمّنه و کرمه.
های حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمدمحسن  این کتاب که محصول سخنرانی صالحان: سیره

باشد، به  می 1433های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مّد ظّله العالی حسینی طهرانی ـ
نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از تبیین و تقریر حجّیت قول و فعل اولیای الهی و منجزّیت آن 

 انوار باهره والیت پرداخته است.
تحّقق آن و آراء و  تّیفیاز ُحکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسالم در ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید




