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مقدّ ما ت رجا لی

مقدّمات رجالی

التّابعی من ِ
صحب صحابیا
ُّ
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :483
«من یعد تابعیا:

1
ِ
جمرد
قال اخلطیب البغدادی” :التّابعی من صحب صحابیا “.و ال یکفی َّ

النبی ّ
صل اهلل علیه
اإللتقاء ـ بخالف ّ
الصحایب ،فقد اکتفی فیه بذلک؛ لرشف لقاء ّ

[و آله] و س ّلم ،و االجتامع به ـ أو رؤیتهّ ،
فإن لذلک أثرا کبیا یف إصالح القلوب و
یب من غی متابعة له و طول أخذ عنه.
یلقی الصحا ّ
تزکیة النفوس ،ممّا ال یته َّیأ لمن ی
ِ
و قال أکثر المحدّ ثنیّ ” :
الصحابة فأکثر “.و إن
ّابعی من لقی واحدا من ّ
إن الت ّ

َ
سلیامن بن مهران األعمش یف طبقة التّابعنی ـ و
یصحبه؛ و هلذا ذکر مسلم و ابن َح ّبان،
مل
َ

قال ابن َح ّبان” :أخرجناه یف هذه الطبقة ّ
ألن له لقیا و حفظا ،رأی أنس بن مالک و إن

یصح له سامع المسند عنه“ ـ کام عدَّ احلافظ عبدالغنی بن سعید ،حی َیی بن أیبکثی من
مل ّ
عمرو بن حریث ،و عدّ
التّابعنی ألنَّه لقی أنسا ،و عدَّ فیهم موس بن أیبعائشة لکونه لقی َ

ریر بن أیبحازم لکونه رأی أنسا؛ و هذا إقرار منهم َّ
یب».
رأی الصحا َّ
ّابعی من ی
بأن الت َّ
فیهم َج َ
 .1تدریب الراوی ،ص .416
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حاکم ،تابعین را به پانزده صنف تقسیم نموده است
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :484

ألن ّ
«و عدد التّابعنی یفوق احلرص؛ ّ
رأی صحابیا کان من التّابعنی ،و
کل من ی
ِ
قد ُت ّ
ویف رسول اهلل ّ
الصحابة،
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم عن ن ِّیف و مائة ألف من ّ

رحلوا إیل خمتلف ال ُبلدان ،و انترشوا یف مجیع اآلفاق ،و رآهم ألوف األتباع.

الصحابة و التّابعنی؛ ّ
یعرف
و لرجال احلدیث اهتامم کبی بمعرفة ّ
ألن هبام َ

ُ
المرسل و المتّصل من األخبار.

ثم ّ
مخس عرشة طبقة ،آخرهم من ِلقی أنس بن
إن التّابعنی طبقات جعلها احلاکم َ
ّ
ِ
ِ
السائب
مالک من أهل البرصة ،و من لقی عبداهلل بن أیبأویف من أهل الکوفة ،و من لقی ّ
بن یزید من أهل المدینة ،و من ِلقی عبداهلل بن احلارث بن جزء من أهل مرص ،و من ِلقی
أبا ُأمامة الباهل من أهل ّ
الشام؛ 1و ذکر احلاکم غی هؤالء یف بعض البلدان األخری» .

3 2

معانی مختلف برای صحابی رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله بودن
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :388

المروزی أنّه قال:
معاین
الس
ّ
«قال ابن َّ
الصالح” :بلغنا عن أیبالمظ ّفر َّ
ّ

الصحابة عل ِّ
روی عنه حدیثا أو
کل من
ی
اسم َّ
أصحاب احلدیث یطلقون َ
الصحابة؛ و هذا لرشف منزلة
یتوسعون حتّی یعدّ ون من رآه رؤیة من ّ
کلمة ،و ّ

صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم أعطوا َّ
النبی ّ
الصحابة“.
کل من رآه
حکم ّ
َ
ّ

4

ُ .1انظر معرفة علوم الحدیث ،ص 42؛ فتح المغیث ،ج  ،4ص 53؛ تدریب الرّاوی ،ص .417
ُ .2انظر معرفة علوم الحدیث ،ص .43

 .3جنگ  ،23ص .278

 .4مقدّمة ابنالصّالح ،ص 118؛ فتح المغیث ،ج  ،4ص  30و .31
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الصحبة مع الرؤیة أن ِ
یروی حدیثا أو حدیثنی“.
و قال آخرون” :البدّ یف إطالق ّ

1

الواقدی” :و رأیت أهل العلم یقولون:
قال
ّ

ّ
رأی رسول اهلل ّ
حل ُلم
کل من ی
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم ،و قد أدرک ا ُ
ِ
ِ
فأسلم و َ
النبی ّ
صل اهلل علیه
عقل أمر الدِّ ین و رض َیه؛ فهو عندنا ممّن صحب ّ
2
[و آله] و س ّلم ،و لو ساعة من هنار“.

ّإال ّ
الصحابة ا ّلذین رأوا رسول اهلل و هم
أن تعریف
الواقدی هذاُ ،خی ِرج َ
بعض ّ
ّ

رو ْوا عنه ،کعبداهلل بن ع ّباس و احلسن و احلسنی و ابنالزبی و غیهم
دون احللم و َ
العراقی” :و التّقیید بالبلوغ شا ّذ“.
ـ رض اهلل عنهم ـ و لذلک قال
ّ

3

الصحابة ال نعدّ هم ّإال من أقام مع
المس ِّیبّ ” :
قال إمام التّابعنی سعید بن ُ

رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم َسنة أو َسن َتنی ،و غزا معه غزوة أو غزو َتنی 4“.قال

الصالح” :و ّ
المحکی عن األُصول ّینی ،و لکن
صح عنه ـ راجع إیل
کأن المراد هبذا ـ إن َّ
ابن ّ
ّ
ریر بن عبداهلل ال َب َج ِّل و من شار َکه“. ...
یف عبارته ضیق یوجب أن ال یعدّ من ّ
الصحابة َج ُ

5

العراقی:
قال
ّ

الواقدی
حممد بن عُ َمر
ّ
المس ِّیب؛ ففی اإلسناد إلیه ّ
و الیصح هذا عن ابن ُ
ضعیف یف احلدیث

6

ُ .1انظر الباعث الحثیث ،ص 203؛ فتح المغیث ،ج  ،4ص .32

 .2تلقیح فهوم أهل األثر ،ص  ،27تعلیقه؛ نحوه یف :فتح المغیث ،ج  ،4ص 32؛ الکفایة ،ص .51
 .3فتح المغیث ،ج  ،4ص .32

 .4الکفایة ،ص  50و 51؛ الباعث الحثیث ،ص 203؛ تلقیح فهوم أهل األثر ،ص  ،27تعلیقه؛

تدریب الرّاوی ،ص .398

 .5فتح المغیث ،ج  ،4ص .32
 .6همان.
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اجلوزی:
قال ابن
ّ

فإهنم عدّ وا َجریر بن عبداهلل
المس ِّیب؛ َّ
و عموم العلامء عل خالف قول ابن ُ

(ال َب ّ
الصحابة من
الصحابة ،و إنّام أسلم یف َسنة عرش ،و عدوا من َّ
جل) من ّ

مل یغزُ معه ،و (من) ّ
تویف رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم و هو صغی

بالصحابة إحلاقا و إن کانت حقیقة
حلقوه ّ
السن ،و مل یالسه و مل یامشه ،فأ َ
ِّ

الصحبة مل توجد یف ِّ
حقه.

1

قال ابن َح َجر:

ِ
وقفت علیه من ذلک ّ
ّبی ّ
صل اهلل علیه [و
أصح ما
ُ
الصحا ّ
أن ّ
یب :من لقی الن ّ
آله] و س ّلم مؤمنا به ،و مات عل اإلسالم؛ فیدخل یف من ِلق َیه من طالت
جمالس ُته أو قرصت ،و من روی عنه أو مل ِ
یرو ،و من غزا معه أو مل یغز ،ومن
می.
رآه رؤیة و مل یالسه ،و من مل َیره لعارض کال َع ی

2

و هو رأی اجلمهور.

الرائی صحابیا.
الرؤیة عند أنس بن مالک ـ رض اهلل عنه ـ ال تکفی جلعل َّ
و ّ

الس َبالین و أثنی علیه خیا ،قال:
روی ُشعبة عن موس ّ

قلت ألنس بن مالک” :هل بقی من أصحاب رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و
آله] و س ّلم أحد غیک؟“ قال” :ناس من األعراب ر َأوه؛ فأ ّما من صح َبه
فال “.رواه مسلم بحرضة أیبزرعة.

3

 .1تلقیح فهوم أهل األثر ،ص  ،27تعلیقه.

الرسول ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم و مل یره،
 .2اإلصابة ،ج  ،1ص  .4و هکذا لیس من عارص ّ

صحابیا کام قاله بعضهم؛ انظر مجیع المراجع السابقة.

 .3الباعث الحثیث ،ص « :203قال ابن الصّالح” :و اسناده جیّ ٌد حدث به مسلم بحضرة أبیزرعة“»؛

الرازی و أیبداود ما یقتیض َّ
الصحبة
أن ّ
و انظر فتح المغیث ،ج  4ص « :31و قال :یف کالم أیبزرعة ّ

فإهنام قاال یف طارق بن شهاب” :له رؤیة و لیس له صحبة»“.
ّ
أخص من الرؤیةّ ،
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الصحایب لغة:
قال أبوبکر
عرف ّ
الباقالین ( 338ـ  403ه  .ق) بعد أن َّ
ّ

صحبت فالنا حوال أو دهرا و َسنَة و َش ْهرا و یوما و ساعة“ و
وکذلک یقال” :
ُ
ِ
ّبی ّ
صل اهلل علیه
ذلک یوجب یف حکم ال ّلغة إجرا َء هذا عل من صحب الن ّ
[و آله] و س ّلم ،و لو ساعة من هنار؛ هذا هو األصل یف اشتقاق اإلسم.

تقرر ل ُ
ل ّمة 1عُ رف یف ّأهنم ال یستعملون هذه التّسمیة ّإال یف من
و معهذا فقد ّ
ک ُثرت صحب ُته و اتّصل لقاؤُ ه ،و ال ُیرون ذلک عل من ِلقی المرء ساعة و
میش معه ُخطا ،سمع منه حدیثا؛ فوجب لذلک ّأال یری هذا االسم یف عرف

االستعامل ّإال عل من هذه حا ُله.

2

و معهذاّ ،
فإن خَب ال ِّثقة األمنی عنه مقبول و معمول به و إن مل تطل صحب ُته و

ال سمع منه ّإال حدیثا واحدا .فقول أنس ـ رض اهلل عنه ـ ال خیالف عرف األُ ّمة ،و ممّا

شک فیه ّ
ال َّ
الصحابة عل درجات بحسب تقدمهم و بالئهم یف اإلسالم».
أن ّ

الصحابة إیل طبقات
اختلف المؤ ّلفون یف تصنیف ّ
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :391

مخس
ابنسعد َ
الصحابة إیل طبقات؛ فجعلهم ُ
«و اختلف المؤ ِّلفون یف تصنیف َّ
3

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

 و قال عاصم األحول« :قد رأی عبداهلل بن رسجس رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم،
غی أنّه مل یکن له صحبة». ...

اخلاصة ،و ال ینفی ما اصطلح علیه اجلمهور من ّ
جمرد
الصحبة
ّ
و قال ابن کثی« :و هذا إنّام نفی فیه ّ
أن ّ

الصحبة».؛ الباعث الحثیث ،ص 203؛ و انظر الکفایة ،ص .50
الرؤیة کاف یف إطالق ّ
ّ
لئمة»؛ یف فتح المغیث« :ل ُ
ل ّمة».
 .1یف الکفایة ،ص « :51ل ّ
 .2الکفایة ،ص 51؛ فتح المغیث ،ج  ،4ص .31

 .3انظر الباعث الحثیث ،ص 207؛ فتح المغیث ،ج  ،4ص  40و 41؛ تدریب الرّاوی ،ص .407
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و المشهور ما ذهب إلیه احلاکم ،و هذه ال ّطبقات هی:
 .1قوم تقدَّ م إسالمهم بمکّة ،کاخللفاء األربعة.

تشاور أهل م ّک َة یف دار النَّدوة.
الصحابة ا ّلذین أسلموا قبل ُ
َّ .2
 .3مهاجرة احلبشة.

 .4أصحاب العقبة األُویل.

 .5أصحاب العقبة ال ّثانیة؛ و أکثرهم من األنصار.

ّبی ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم ب ُقباء
ّ .6أول المهاجرین ا ّلذین َوصلوا إیل الن ّ

قبل أن یدخل المدینة.
ُ .7
أهل بدر.

حلدیب ّیة.
 .8ا ّلذین هاجروا بنی بدر و ا ُ
الرضوان یف احلدیب ّیة.
 .9أهل بیعة ِّ

 .10من هاجر بنی احلدیبیّة و فتح مکّة ،کخالد بن الولید و عمرو بن العاص و

أیبهریرة.1

ُ .11مسلِم ُة الفتح ا ّلذین أسلموا یف فتح مکّة.

ّبی ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم یوم الفتح و یف
 .12صبیان و أطفال رأوا الن ّ

ِح َّجة الوداع و غیمها».

2

[توضیحی پیرامون بعضی کتب رجالی]
کتاب منهج المقال فی أحوال الرّجال ،همان کتاب رجال کبیر است که تألیف
یصح التمثیل بأیبهریرة ،فإنّه هاجر قبل احلدیب ّیة عقب خیَب بل یف أواخرها؛ ُانظر فتح المغیث،
 .1ال
ّ

ج  ،4ص 40؛ و انظر ترمجته یف هذا الکتاب.

 .2جنگ  ،23ص  250ـ .255

[توضیحی پیرامون بعضی کتب رجالی]
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موالنا آقا میرزا محمّد استرآبادی است ،و مرحوم عالّمه وحید بهبهانی (ره) بر آن

حاشیهای نوشتهاند.

کتاب منتهی المقال فی أحوال الرّجال ،همان کتاب رجال بوعلی است که

بوعلی محمّد بن اسماعیل ،آن را تألیف نموده؛ بدین کیفیّت که در اوّل ،نظریّۀ کتاب

منهج المقال را ذکر میکند و سپس حاشیۀ وحید را بیان میکند و بعد از آن اگر

فوائدی در نظر دارد ،ذکر میکند؛ و البته این رجال نسبت به رجال کبیر میرزا محمّد
خیلی مختصرتر است ،ولی در این کتاب ،مجاهیل را ذکر نکرده است.

کتاب توضیح المقال فی علم الرّجال ،تألیف مالّ علی رازی است که در

مشترکات و بسیاری از فوائد دیگر تحریر شده است.

و کتاب تنقیح المقال کتاب جامعی است که مرحوم حاج شیخ عبداهلل

مامقانی تألیف نموده است.

مرحوم بوعلی محمّد بن اسماعیل ،صاحب منتهی المقال ـ علی ما ذکره فی

الذّریعة ـ در سنۀ  1159متولّد شده و در سنۀ  1215و یا  1216وفات کرده است.

و کتاب روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السّادات ،تألیف آقا سیّد

محمّدباقر خوانساری است که در  1226متولّد و در  1313وفات کرده است؛ عل ما

ذکره یف ّ
الذریعة.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در أمل اآلمل (صفحه  370از جلد  )2در فائدۀ دهمی

که ذکر کرده ،فرموده است:

الرجال لمیزا
متمام للکتاب الکبی یف ّ
«إعلم أ ّن هذا الکتاب یلیق أن یکون ّ

ّ
للعالمة و الفهرست و
بادی المشتمل عل ما یف اخلالصة
عل األسرتآ ّ
ّ
حممد بن ّ
ال ّرجال ّ
الکیش و ابنداود و غیهم ،و قد
للشیخ و الفهرست للنجایش و کتاب ّ ّ
ستمائة کتاب و
اشتمل عل أکثر من سبعة آالف إسم و أکثر من ستّة آالف و ّ

رسالة».
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للحاج ّ
التَبیزی
العلیاری
عل
کتاب هبجة اآلمال یف رشح زبدة المقال،
ّ
ّ
ّ
مال ّ

ّ
المتویف سنة .1327

1

أصول کتب رجال :فهرست ،رجال شیخ طوسی ،رجال کَشّی ،رجال
ابنالغضائری و رجال نجاشی
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :268

ثم اعلم ّ
کتایب ّ
وس:
الرجال ،مخسة:
َْ
أن أصول کتب عل ِم ِّ
« ّ
الشیخ ال ّط ّ

الغضائری ـ اآلیت ذکره ـ  ،و
الکیش ،و کتاب ابن
الفهرست ،و کتاب ال ِّرجال ،و کتاب ّ
ّ

النجایش و هو أحسنها و أج ّلها و أوثقها و أتقنها».
کتاب
ّ

2

گناه محدّثین کوفه تشیّع آنهاست ،با اعتراف عامّه به صدق خدمتشان
[المراجعات] صفحة :58
اجلوزجاین عبارة فیها من الفضاضة ،ما جرت به عادة
«و نقل عن أیبإسحاق
ّ

الناس
اجلوزجاین و سائر النّواصب ،قال” :کان من أهل الکوفة قوم ال َحیمد
ُ
ّ
الیامی و
مذاهبهم؛ هم رءوس حمدّ ثی الکوفة ،مثل :أیبإسحاق و منصور و ُز َبید
ّ
األعمش و ِ
غیهم من أقراهنم ،احتملهم النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیث و تو ّقفوا
احلق به؛ واحلق ینطِق ِ
منصفا و عنیدا... .
عندما أرسلوا “.ـ إیل آخر کالمه ا ّلذی أنطقه ّ
ُ
3
ــل ل ا ُمهـــا»
إذا َر ِضــ َیت عنّــی کــرا ُم عشــییت
فـــال زال َغضـــبانا عـ َّ
أمحق
بدی :رأیت سامل بن أیبحفصةَ ،
حممد بن بشی ال َع ّ
صفحة « :60و قال ّ

 .1جنگ  ،7ص .549

 .2جنگ  ،24ص .328

 .3المراجعات ،ص .161

عِظَم أبیإسحاق و األَعمَش و منصور و زُبَید الیامیّ و غیرِهم من الکوفیّین
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ِ
السالم یف
ذا حلیة طویلة یا َهلا من حلیة ،و هو یقولَ ” :وددت ّأین کنت رشیک عل علیه ّ
ّ
کل ما کان فیه»“.

1و2

ِ
الیامی و ِ
غریهم من الکوف ّینی
عمش و منصور و ُز َبید
ّ
ع َظم أیبإسحاق و الَ َ
[المراجعات] صفحة :64

الذهبی ـ” :کان من أهل
اجلوزجاین ـ کام یف ترمجة ُز َبید من میزان
«و قال
ّ
ّ
اس مذاه َبهم ،هم رءوس حمدّ ثی الکوفةُ ،
مثل أیبإسحاق و
حیمد النّ ُ
الکوفة قوم ال َ
الیامی و األعمش و غیهم من أقراهنم ،احتملهم النّاس لصدق
منصور و ُز َبید
ّ
عل هؤالء من غضاضة؛
ألسنتهم یف احلدیث “.ـ إیل آخر کالمه الدا ّل عل ُحمقه ،و ما ی

التمسک بثَ َق َ ْل
یب و
إذا مل حیمد الن
الرسالة بمو ّدة القر ی
ُ
ّ
ّواصب مذهبهم یف أداء أجر ّ
ِ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم! و ما احتمل النّواصب هؤالء ّ
لمجرد
الشیعة
ّ

صدق ألسنتهم ،و إنّام احتملوهم لعدم استغنائهم عنهم ،إذ لو َر ّدوا حدیثهم لذهبت
الذهبی یف ترمجة أبان بن تغلب من میزانه.
علیهم مجلة اآلثار النبو ّیة؛ کام اعرتف به
ّ

أن المغیة ما قال” :أه َلک َ
و أظ ّن ّ
أعم ُشکم“ ّإال
أهل الکوفة أبوإسحاق و َ

لکوهنام شیعیَّنی؛ و ّإال ّ
فإن أبااسحاق و األعمش کانا من بحار العلم و ُسدنة اآلثار

نوادر ّ
عل جاللته ،فمنها ما ذکره ابنخ ّلکان یف ترمجته من
النبو ّیة .و للعمش
ُ
تدل ی

وفیات األعیان ،قال:

عل! فأخذ
کتب یل
َ
بعث إلیه هشام بن عبدالملک أن ُأ ْ
مناقب عثامن و َمساوی ّ

األعمش القرطاس و أدخلها یف فم شاة َفال َکتها 3،و قال لرسوله” :قل له:
 .1المراجعات ،ص .165
 .2جنگ  ،20ص .45

مضغ ْتها( .محقّق)
 .3أی َ

مطلع انوار  /ج 11

48

آیل 1أن یقتلنی إن مل آتِه بجوابک “.و
الرسول” :إنّه قد ی
هذا جوابه!“ فقال له ّ

توسل إلیه بإخوانه.
ّ

الرحیم .أ ّما بعد ،فلو کان لعثامن
الرمحن ّ
أحلوا علیه ،کتب له” :بسم اهلل ّ
فلام َ ّ
ّ

مناقب أهل األرض ،ما نفعتک؛ و لو کان لعل مساوی أهل األرض،
2
ِ
ِضتک؛ فعلیک ُ
السالم»“.
بخ َو ْی َّصة نفسک! و ّ
ما ّ

مخبتین أربعه :بُرَید بن معاویه عِجلیّ ،ابوبصیر لَیث بن البُختَریّ ،محمّد بن
مسلم ،زُراره
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :409
بش المخبتنی باجلنّةُ :بریدَ بن معاویة
السالمّ ” :
«قال أبوعبداهلل ّ
الصادق علیه ّ
حممد بن مسلم ،و زرارة؛ أربع ُة
البخرتی
العجیل ،و أبوبصری لیث بن
ّ
ّ
المرادی ،و ّ
ّ
النبوة و اندرس
نجباءُ ،أمنا ُء اهلل عیل حالله و حرامه ،لوال هؤالء انقطعت آثار ّ
احلدیث ،ریض اهلل عنهم»“.

3

«قطبالدّین» بر پنج نفر اطالق میشود :سه نفر از خاصّه ،و دو نفر
از عامّهاند
أفندی یف کتابه ریاض العلامء ،یف
صفحة « :401و قال الموال المیزا عبداهلل
ّ

باب األلقابّ ” :
الشیخ قطبالدّ ین یطلق عل مجاعة کثیة ،و من هذه احلیث ّیة قد یشتبه
یف کثی من األوقات بعضهم ببعض:

حلَف( .محقّق)
 .1أیَ :
 .2جنگ  ،20ص .46

 .3جنگ  ،24ص .352

«قطبالدّین» بر پنج نفر اطالق میشود :سه نفر از خاصّه ،و دو نفر از عامّهاند
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الشیخ المتقدّ م قطبالدّ ین ،أیباحلسن سعید بن ِ
األول :عل ّ
هبة اهلل بن احلسن
ّ

الراوندی ،صاحب اخلرائج و غیه.
ّ

ال ّثاین :عل ّ
ری
حممد بن احلسن بن احلسنی الکَیدَ ّ
الشیخ أیباحلسن قطبالدّ ینّ ،

السبزواری ،صاحب مناهج النَّهج بالفارس ّیة و غیه.
ّ

هیی ،صاحب
حممد
ّ
الرازی ال ُب َو ّ
حممد بن ّ
ال ّثالث :عل الموال قطبالدّ ینّ ،

رشح المطالع ،و المحاکامت ،و رشح الشمسیّة و غیها؛ الفاضل المعروف ا ّلذی هو
القمی.
من أوالد ابنبابویه
ّ

ّ
بالعالمة
الکازروین ،المعروف
الرابع :عل قطبالدّ ین ،حممود بن مسعود
ّ
ّ
الطوس ،و شارح القسم ال ّثالث من المفتاح ،و
الشیازی ،تلمیذ اخلواجه نصیالدّ ین
ّ
ّ

احلاجبی ،و غیمها.
شارح المخترص
ّ

و اخلامس :عل قطبالدّ ین ،المشهور بقطب المحییُ ،أستاذ موالنا جاللالدّ ین

واین؛ و هو أحد مشایخ الصوف ّیة و صاحب المکاتبات المعروفة بمکاتبات
الدَّ ّ
ُ
الکوشکناری.
حممد
ّ
القطب المحیی بالفارس ّیة المشهورة ،و هو قطبالدّ ین ّ

اصة ،و اإلثنان األخیان من علامء أهل السنّة و
و ال ّثالثة األُ َول من علامء اخل ّ

انتهی.
اجلامعة “.ـ
ی

الرتمجة ـ یف علامء
بکی یف عدّ القطب
الرازی ـ صاحب ّ
ّ
و قد َو َهم التّاج الس ّ

الشافع ّیة یف ال ّطبقات الکَبی ،کام َو َهم یف عدّ شیخ ّ
الطوس ـ قدّ س
الشیعة ،أیبجعفر
ّ

یتسرتان یف
رسه ـ فیها من الشافع ّیة أیضا ،و مها من شیوخ اإلمام ّیة؛ و لع ّلهام کانا
ّ
ّ
بعض األوقات بالشافع ّیة».
 .1جنگ  ،24ص .348

1
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سه نفر حواریّ حضرت سجّاد :سعید بن مُسیِّب ،قاسم بن محمّد بن
أبیبکر ،أبوخالد کابُلی
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :299
للکلینی:
الصادق ،من کتاب الکایف
«و یف باب مولد اإلمام أیبعبداهلل ّ
ّ

الصادق” :کان سعید بن المسیب و
عن حی َیی بن جریر قال :قال أبوعبداهلل ّ

عیل بن احلسنی “.و یف حدیث
القاسم بن ّ
حممد بن أیببکر و أبوخالد الکابو ّیل من ثقاة ّ

1
السالم»“.
عیل بن احلسنی علیهام ّ
احلوار ّینیّ ” :إّنام من حواری ّ

األول :و
الصدر ّ
الصحیفة ال ّثالثة ،یف مشاهی الفقهاء یف ّ
صفحة ّ « :299

نصه:
سامهم أبوعمرو الک َّیش یف کتاب ال ّرجال بام ّ
قد ّ

السالم :أمجعت العصابة
”تسمیة الفقهاء من أصحاب أیبجعفر و أیبعبداهلل علیهام ّ

السالم ،و انقادوا
عل تصدیق هؤالء ّ
األولنی من أصحاب أیبجعفر و أیبعبداهلل علیهام ّ
ِ
األولنی ستّةُ :زرارة ،و معروف بن َخ َّربوذ ،و ُب َرید ،و أبوبصی
هلم بالفقه ،فقالوا :أفقه ّ
الطائی .قالوا :و أفقه الستّة ُزرارة.
حممد بن مسلم
األس ّ
ّ
دی ،وال ُف َضیل بن َیسار ،و ّ
َ

َ
المرادی ،و هو لیث بن
األسدی :أبوبصی
مکان أیببصی
و قال بعضهم
ّ
ّ

البخرتی“.
ّ

السالم :أمجعت العصابة
ثم قال” :تسمیة الفقهاء من أصحاب أیبعبداهلل علیه ّ
ّ

یصح عن هؤالء و تصدیقهم لام یقولون ،و أ َق ّروا هلم بالفقه من دون
عل تصحیح ما
ّ
دراج ،و عبداهلل بن
سمیناهم ،و هم ستّة نفر :مجیل بن ّ
أول ک الستّة ا ّلذین عدّ ْدناهم و ّ

محاد بن عثامن ،و أبان بن عثامن .قالوا:
محاد بن عییس ،و ّ
ُم ْسکان ،و عبداهلل بن ُب َکی ،و ّ

 .1أی :سعید بن المسیّب و القاسم بن محمّد بن أبیبکر( .محقّق)
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و ز َعم أبوإسحاق الفقیه ،و هو ثعلبة بن میمونّ :
دراج ،و هم
أن أفقه هؤالء مجیل بن ّ
السالم“.
أحداث أصحاب أیبعبداهلل علیه ّ

ثم قال” :تسمیة الفقهاء من أصحاب أیبإبراهیم و أیباحلسن علیهام ال ّسالم:
ّ

یصح عن هؤالء و تصدیقهم و اإلقرار هلم بالفقه و
أمجع أصحابنا عل تصحیح ما ّ

العلم ،و هم ستّة نفر آخرون دون الستّة النّفر ا ّلذین ذ َکرناهم یف أصحاب أیبعبداهلل
حممد
حییی ب ّیاع
السالم ،منهم :یونس بن
ّ
السابری ،و ّ
عبدالرمحن ،و صفوان بن ی
ّ
علیه ّ

حممد بن أیبنرص .و
بن أیبعمی ،و عبداهلل بن المغیة ،و احلسن بن حمبوب ،و أمحد بن ّ
َ
فضال ،و َف ّضالة بن أ ّیوب .و
قال بعضهم
عل بن ّ
مکان احلسن بن حمبوب :احلسن بن ّ
َ
مکان َف ّضالة :عثامن بن عییس.
قال بعضهم

انتهی ما یف رجال
عبدالرمحن ،و صفوان بن حییی “.ـ
و أفقه هؤالء یونس بن
ی
ّ

الکیش».
ّ

1

 .1جنگ  ،24ص .335

فصل اوّل :اسماء أعالم

فصل اوّل :اسماء أعالم

الف :رجال
ب :نساء

الف :رجال
إبراهیم بن سَعد بن الطّیّب ،أبوإسحاق الرّفاعیّ

1

در تشییع جنازۀ أبوإسحاق رفاعیّ شیعۀ خالص ،فقط دو نفر شرکت کردند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :102
ّحوی ،و هو إبراهیم بن سعد بن ال ّط ّیب .قال
فاعی الن ّ
الر ّ
«و منهم :أبوإسحاق ّ

یاقوت:

کان َِضیراِ ،
قدم واسط ّ
ثم أیت بغداد
فتلقی القرآن من عبدالغ ّفار
احلصنیّ ،
ّ

یایف و قرأ علیه رشحه عل الکتاب ،و سمع منه کتب ال ّلغة و
الس ّ
فصحب َّ

ثم نزَ ل الزّ ید ّیة و
الدّ واوین ،و عاد إیل واسط فج َلس باجلامع صدرا یقرأ النّاسّ ،
الرافضة و العلو ّیون ،فنُ ِسب إیل مذهبهم ،و ُم ِقت و جفاه النّاس ،و
هناک تکون ّ
خیرج مع جنازته إ ّال رجالن مع غروب
مات سنة إحدیٰعرش و أربعمائة و مل ُ
ّ
َّحوی و أبوغالب بن برشان .قال أبوالفتح:
الشمس ،و مها أبوالفتح بن خمتار الن ّ

 .1رفا َعة (با فتح و کسر و ضمّ اوّل) :به معنای برداشتن بانگ و یا به شدّت بانگ برداشتن؛ از
اعالم است ،و نام جمعی بسیار از صحابه و محدّثان میباشد( .محقّق)
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الرجل مع ما هو علیه
”و ما صدّ قنا أن نس ّلم
َ
خوف أن ُنقتل ،و العجب أ ّن هذا ّ

من الفضل کانت هذه حاله .و مات بعد وفاته بیوم رجل من حشو العا ّمة،

ف ُأغلق البلد ألجله و مل یوصل إیل جنازته من کثرة الزّ حام “.ـ انتهی.

ّعجب من ذلک ،نعوذ باهلل من اجلهل.
قلت :ال مورد للت ّ
ثم قال یاقوت:
ّ

حوی” :أنشدین أبوإسحاق
حممد بن سهل بن برشان النّ ّ
حممد بن ّ
قال أبوغالب ّ

فاعی لنفسه ،و ما رأیت ّ
قط أعلم منه:
الر ّ
ّ

أحســب أنّنــی
و ُأح ّبــه مــا کنــت َ
نــ ِ
ُ
المســافة فالتّــذ ّک ُر َحظهــم
أت

بـــل ببیـــنهم فبِ
نـــت و بــــانوا
أ
ُ
ی
ُ
ِّســیان“»
منّــی و ح ّظــی مــنهم الن

1

إبراهیم بن علیّ بن َسلِمة بن هَرِمة الحجازیّ المدنیّ ،المعروف
بابنهرمة قُرَشیّ
وی از أعاظم شعرای اهل بیت در عهد دوانیقی بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :202

القریشّ ،
عل بن َسلِمة
«و منهم :ابن َه ِرمة
الشاعر المشهور ،و إسمه إبراهیم بن ّ
ّ
المعتز]:
البدیع یف ِشعره .قال [ابن
المدین ،و هو ّأول من َفت ََق
احلجازی
بن َه ِرمة
ّ
َ
ّ
ّ
و یف أ ّیام المنصور و أ ّیام فتنة إبراهیم ،قال له رجل من باب ال ّتعریض به:
ألست القا َئل:
َ

الم عــــــل ح ّبــــــه
و َمهــــــام ُأ ُ

حــــب بنــــیفاطمــــة
فــــإین ُأ
ّ
ّ

ت

ة

َبنــی بنــت مــن ج ـاء بــالمحکامت

 .1جنگ  ،24ص .284

الســــنة القائمــــة
هو بالــــدّ ین و ّ
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إبراهیم بن محمّد بن أبییحیی ،أبوإسحاق ،مولیٰ أسلم مدنیّ

لست القا َئل هلا یف یوم کذا؟
فقال :قائلها َم َّس بطن ُأ ّمه .فقال له ابنه :أو َ
نی مس بطن األُ ّم أحسن أم ُ
القتل عل ید ُح َمید بن َق ْح َطبة؟!
فقال له :یا ُب َّ

فکان یتّقی من بنیالع ّباس ،و هو من ّ
حممد .و ذکره القاض
الشیعة آلل ّ
المرعیش یف طبقات ِّ
الشیعة ،و ذ َکر له یاقوت یف معجم البلدان یف رثاء
الرشیف
ّ
ّ
أیبعبداهلل احلسنی هذه األبیات:

َبة
أجا َلت عـل عینـی سـحا ُ
ئب َعـ َ

فلم تَصح بعد الدّ مع حتّی ارمع َّل ِ
ت
ْ ََ
ْ ُ

أول ــک أقــوام َیشــیموا ســیو َفهم

نکأت أعدا َئهم حیـث ُسـ َّلت
و قد
ْ
َّ
أذل ِرقابـــا مـــن قـــریش فـــذ ّلت
ت
ِ 3
الرزایـا و َج َّلـت»
أال َع ُظ َمت تلک ّ
ت

حممــــد
ـــی ّ
ٍتبکــــی عــــل آل النّبـ ّ
إن َق َ
مو َّ
ــف مــن آل هاشــم
تیــل ال َّط ِّ

ــحی َرز َّیــة
ثــم ْ
أض َ
و کــانوا غیاثــا ّ
ة

1

و ما أکثرت یف الـدّ مع ال بـل أق َّلـت

2

إبراهیم بن محمّد بن أبییحیی ،أبوإسحاق ،مولیٰ أسلم مدنیّ
وی از أعالم شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :237

مدین .قال
«و منهم :إبراهیم بن ّ
حممد بن أیبحییی ،أبوإسحاق ،مویل أسلم ال ّ

ّجایش:
الن
ّ

حکی بعض أصحابنا عن بعض المخالفنیّ :
الواقدی ،سائرها إنّام هی
أن کتب
ّ

قدی و ا ّدعاها( .قال ):روی عن
حممد بن حییی ،نقلها الوا ّ
کتب إبراهیم بن ّ
السالم ،و کان ِخ ّصیصا ،و العا ّمة هلذه الع ّلة تض ّعفه.
أیبجعفر و أیبعبداهلل علیهام ّ
َّ
الدمع و ارمع َّن :سال( ».محقّق)
ارمعل
 .1لسان العرب« :
ُ

 .2شام سی َفه :أغمده .نکأت أعدائَهم :قت َلتْهم و أثخنَتْهم( .محقّق)
 .3جنگ  ،24ص .310
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ّجایش یف فهرست أسامء مصنّفی ّ
الشیعة.
ـ انتهی کالم أیباحلسنی الن
ّ

1

السابعة ،مات سنة ( 184مائة
قال ابن َح َجر یف التّقریب بعد ذکره” :مرتوک من ّ
3 2

و أربع و ثامننی) و قیل( 91:واحد و تسعنی)» “.

إبراهیم نَخَعی
حضرت آیة اهلل حاج سیّد موسی شبیری زنجانی ـ دامت برکاته ـ فرمودند:
ابنسعد در طبقات در ترجمۀ ابراهیم نخعی آورده است که او گفته است:
”ما أنا بِ َس َب ی و ال ُم ْرجئ “.و چون وفات ابراهیم در  96هجری بوده است
و ابنسعد نیز از طبری مقدّم بوده است ،معلوم میشود که :قول به عبداهلل
بن سبأ قبل از طبری بوده است ،و ابراهیم که در  96رحلت نموده است،
خود را از آن دسته نفی نموده است.

فرمودند:

چون این اشکال به عالّمه حاج سیّد مرتضی عسکری وارد شد که قائلاند
بر آنکه قبل از طبری کسی نامی از عبداهلل بن سبأ نمیدانسته است ،در
برخی از نوشتجات بعدی پاسخ داده بر اینکه” :مرادِ ابراهیم نخعی این بوده
است که من از اهل سَبَأ نیستم ـ چون مردمان یمن را سَبَئی میگفتهاند ـ؛ نه
آنکه مراد انتساب به ابنسبأ بوده باشد“.
و در این پاسخ اشکال است که :اوّالً چرا خود را از یمنیها نفی نموده
است ،و ثانیًا به چه قرینهای سَبَئی را منتسب به عبداهلل بن سبأ ندانیم؟

اقول :در طبقات ،طبع دار صادر بیروت ،جلد  ،6صفحه  ،275روایت را

بدینگونه آورده است:

البرصیَّ ،
ّخعی فیتع ّلم منه،
 ...عن أیبالمنجاب
ّ
أن رجال کان یأیت إبراهیم الن ّ

 .1رجال نجاشی ،ص .10

 .2تقریب التّهذیب ،ج  ،1ص .65
 .3جنگ  ،24ص .322
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أُبَیّ بن کَعب

الرجل و أری
عل و عثامن .فقال :أنا أتع ّلم من هذا ّ
فیسمع قوما یذکرون أمر ّ

ّخعی عن ذلک؛ فقال :ما
عل و عثامن؟ فسأل إ
براهیم الن ّ
َ
الناس خمتلفنی یف أمر ّ
بس َبل و ال ُمرج ی.
أنا َ

در این طبع از طبقات همانطور که مالحظه شد ،سَبَلیّ آورده است با الم ،نه

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

1

حممد بن سعد و قال غیه :و
ابنسعد در صفحه  284آورده است که« :قال ّ

أمجعوا عل أنّه ّ
ست و تسعنی ،یف خالفة الولید بن عبدالملک بالکوفة ،و
تویف یف سنة ّ
هو ابن تسع و أربعنی سنة ،مل یستکمل اخلمسنی .و بلغنی ّ
أن حییی بن سعید الق ّطان

کان یقول” :مات إبراهیم و هو ابن ن ّیف و مخسنی سنة»“.

2

ی بن کَعب
أُبَ ّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :341

بنص الثّقات و العلامء
القراء ّ
یب بن َکعب ،و هو أقر ُأ ّ
«منهمُ :أ ّ
الصحابة ،و س ّید ّ

بنص
یب ّ
عرفت تش ّیع أ َ ّ
للسیوطی .و قد َ
السادات؛ کام یف ال ّطبقات ألیباخلی ،و اإلتقان ّ
ّ

صاحب الدّ رجات ال ّرفیعة و غیه من ال ّثقات یف ّأول هذه ال ّطبقات».

3

أحمد بن حسین ،علیّ الشافعیّ الخسروجردی ،المعروف بالبیهقی
در هدیّة األحباب ،صفحه  111گوید:
 .1قابل ذکر است که طبع اوّل از دار الکتب العلمیّة و طبع پنجم از مکتبة الصدّیق نیز َسبَلی با «الم»
آوردهاند؛ و لیکن محقّق معاصر اهل سنّت ،دکتر محمّد بن عبداهلل بن عبدالقادر غبان الصّبحی ،در
کتاب فتنة مقتل عثمان ،نسخۀ «الم» را تصحیف دانسته است( .محقّق)
 .2جنگ  ،18ص .233
 .3جنگ  ،24ص .339
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الشافعی اخلّسوجردی ،احلافظ
عل
ّ
«ال َبیهقی :أبوبکر أمحد بن احلسنی بن ّ
السنن الصغی و دالئل النب ّوة و غیها.
السنن الکبی و ّ
الفقیه المشهور ،صاحب ّ
شافعی إ ّال و ّ
للشافعی یف عنقه منّة إ ّال
قال إمام احلرمنی یف ح ّقه” :ما من
ّ
الشافعی ِ
نفسه و عل ّ
البیهقیّ ،
فإن له المنّة عل ّ
کل شافعی؛ لِام صنّف یف نرصة مذهبه“.
و من کلامته بنقل صاحب الکامل البهائی ،مقابل قول من قال” :إ ّن معاویة

السالم“؛ قال” :إ ّن معاویة مل یدخل یف اإلیامن حتّی
خرج من اإلیامن بمحاربة عل علیه ّ
الرسول ّ
ثم رجع
صل اهلل علیه و آلهّ ،
خرج منه؛ بل خرج من الکفر إیل النّفاق یف زمن ّ

األصل بعده!“ ـ انتهی».
إیل کفره
ّ

1

أمحد بن عبداهلل بن سلیامن التّنوخی ،المعروف بأبوالعالء ال َم َعری
ابوا لعال ء مُعَر ی شیعه بوده است و دارا ی ایما ن و مستجاب ا لدّعو ة

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :104
معرة ال ّنعامن من ّ
الشام ـ و هو أمحد بن
الم َعری ـ من ّ
«و منهم :أبوالعالء َ

عبداهلل بن سلیامن بن داود بن المط ّهر بن زیاد بن ربیعة بن احلارث التّنوخی

المصنّف ،المکثر المحسود عل فضله و إمامته یف األدب و أنواع العلوم العقلیّة و
األول:
النّقلیة .قال أبوحامد
رس العا َل َمنی یف أواخر اجلزء ّ
ّ
الغزایل یف ّ

المعری
عل ،شیخاإلسالم ،قال :دخلت
المعرة عل زمان ُ
ّ
حدّ ثنی یوسف بن ّ

2
المعری رجل
ویش به الوزیر إیل الملک حممود بن صالح و قال” :إ ّن ُ
و قد ی

برمهی ال یری إفسا َد الص َور و أکل احلیوان ،و إنّه یزعُ م ّ
الرسالة حتصل
أن ّ
ّ

المعری،
بصفاء العقل “.و مل یزل الوزیر اجلاهل حتّی َ
محل الملک عل إحضار ُ

فن َفذ وراءه مخسنی فارسا.
 .1جنگ  ،15ص .71

نم علیه( .محقّق)
 .2أی َّ
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أحمد بن عبداهلل بن سلیمان التّنوخی ،المعروف بأبوالعالء المَعَری

بالقصةَ ،
فدخل إیل ّ
المعری
الشیخ رجالن من أصحابه و أعلامه
ّ
فدخل ُ

المعری ـ علیه
المسجد و أنزل الفرسان یف دار ّ
الضیافة .فدخل مسلم ـ عم ُ

و قال” :یا ابن أخی! قد نزلت بنا حادثة بطلبک ،فإن ما َن ْعنا عنک عجزنا ،و

إن َس ّلمناک کنّا عارا عند ذوی ّ
الذمام ،و تکون الذ ّلة عل آل تنوخ!“ فقال

یذب عنّی و
عمی! و أکرم أضیافک! فل سلطان ّ
المعری” :خ ِّفف علیک ّ
ُ

ثم قال لغالمه قنَب” :قدّ م الامء!“ فاغتسل به و
حیامی عن من هو یف محاهّ “.

مل یزل ّ
یصل حتّی انتصف ال ّلیل .إیل أن قال :فسمعناه یقول” :یا ع ّلة العلل ،یا
قدیم األزل ،یا صانع المصنوعات! أنا یف محاک ا ّلذی ال ُیضام!“
ِ
ثم جعل یقول” :الوزیر! الوزیر! الوزیر!“ حتّی ِبرق ی
فسمعنا هدّ ة
بارق،
ّ

الضیافة ،وقعت عل ثامین و أربعنی
عظیمة ،فسألنا عنها ،فقیل” :هی دار ّ
رجال “.و عند طلوع ّ
الشمس جاءنا کتاب ال ّطائر ،یقول فیه” :ال ُتزعجوا

ثم التفت ّ
ّ
أی
إیل و قال” :من ّ
الشیخ ّ
الشیخ ،فقد وقع احلامم عل الوزیر!“ ّ
أرض أنت؟“ فقلت” :من أرض اهلل تعایل “.فقال” :أنت من أرض اهلرکار،

عل ،محلوک عل قتل ،و زعموا أ ّین زندیق ،و کان َحجنا
أنت یوسف بن ّ
ّ
بالشام“.
ثم قال یلُ :اکتب عل صفة احلالة األبیات:
ّ
أبیاتی ا ز مُعَری که دال لت بر کمال توحید ،حُ سن تو کّ ل ،مقا مات عالیه ،و زهد او دارد

أمـــاین لن ّیـــتهم
بـــاتوا و حتفـــی
ّ
ِ
ســـهامهم
إشـــارات
فوقـــوا یل
َ
و َّ
فــام ظنونــک ّ
إن جنــدی مالئکــة
لقیتهم بعصا مـوس ا ّلتـی منعـت
ُأقیم جسمی و صـوم الـدّ هر آلفـه
عیدین أفطر یف عـامی إذا حــرضا

إذا تنافســـت اجلُـ ّ
ــال ُس یف ُح َلـــل
ال آکــل احلیـــوان الـــدّ هر مـــأثرة

منــی عــل بــال
و بــت خیطــروا
ّ
ــبحت و َقعـــا منّـــی بأمیـــال
فأصـ
ْ

طــواف و محّــال
و جنــدهم بــنی ّ

نجــت آل إرسال
فرعــون ملکــا و ّ
و ُأ ْدمــن ِّ
الــذکر أبکــارا بآصــال
شـوال
عید األضاحی و یقفو عیـد ّ
رأیتَنی من حشیش القطـن ِرسبـایل
أخــاف مــن ســوء أعــامیل و آمــایل
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و کیف أقرب طعم ّ
الشهد و هو کذا

غصب لمکسب نحل ِ
ذات أطفـال

و أعبـــد اهلل ال أرجـــو مثوبتَـــه

لکـــن تع ّبـــد إکـــرام و إجـــالل

هنیــتم عــن حــرام ال ــ ّرشع ک ّلهــم
أصــون دینــی عــن ُجعــل ُأؤ ِّملــه

و یــأمروین بــرتک المنــزل العــایل
إذا تعبـــــد أقـــــوام بأجعـــــال

بأن هذه احلکایة ّ
و أنت خبی ّ
تدل عل کامل توحیده و حسن توک ّله و مقامات
عالیة من زهده.

أشعار بلند پایۀ ابوالعالء مُعری در تشیّع او
عل بن نورالدّ ین الم ّکی ،یف رحلته
و ترمجه الس ّید اإلمام أبوالفضل الع ّباس بن ّ

األول ،صفحة  ،278من طبعة مرص؛ فمن
نص عل تشیّعه یف اجلزء ّ
نزهة اجللیس ،و ّ
أراد الوقوف عل ذلک فلیاجعه .و قیل إنّه من بیت کبی یف ّ
الشیعة علامء یف حلب

الرشیف
قدیام و حدیثا ،و یظهر ذلک من شعره خصوصا من قصیدته ا ّلتی أجاب هبا ّ
این ،اآلیت ذکره إن شاء اهلل.
ّ
احلر ّ

و قال ابن ال َعدّ یم یف کتابه رفع [الظلم و] التج ّری عل أیبالعالء ال ُمعری:

یضمنوها أقاویل
”کان یرمیه أهل احلسد بالتّعطیل ،و یعملون عل لسانه األشعار ،و ّ
صحة عقیدته ،و أ ّن ما نسب إلیه
الملحدة قصدا ِهلالکه؛ و قد نقل عنه أشعار
تتضمن ّ
ّ

کذب ،کقوله:

ال أط ُلـــــــب األرزاق المـــــــو
إن ُأ ْعـ َ
ــض القـــوت أعلـــم
ــط بعـ َ

عــــــل رزقــــــی
ییل یفــــــیض
ّ
ّ
أن ذلــــــک فــــــوق ح ّقــــــی“

المعری قوله:
و قال یف نزهة اجللیس” :قال ابنخ ّلکان :و من لزوم ّیات أیبالعالء ُ
ِ
أتـــاهم علمهـــم یف مســـک جفـ ِ
ــر
لــام
لقــد عجبــوا ألهــل البیــت ّ
ِ
َّ
قفــــر“
کــــل عــــامرة و
َأرتْــــه
ــی ُصــغری
و مــرآة
المــنجم ْ
ّ
وه َ

63

أحمد بن عقدة ،أبوالعبّاس

یدالن ،و ممّا ّ
قال” :قلت :هذان البیتان عل تش ّیع أیبالعالء ّ
یدل عل تش ّیعه

أیضا قوله من قطعة:

أمـــر الواحـــدُ فافعـــل مـــا أ َمـــر!

ـــر!
و اشــــ ُکر اهلل إ ّن الفعــــل أمـ ّ

هــی!
أ ّهیــا الملحــد ال تعصـــی الن ی

صـــح قیـــاس و اشـــتهر
فلقـــد
ّ

أظهـــر اخلفیـــة و اضـــمر ق ّلـــام

إن تعـــد یف اجلســـم یومـــا روحـــه
و هــــی الــــدّ نیا أذاهــــا أبــــدا

ـدی ح ّتــی ظهــر
أدرک ال ّطــرف المـ ی

ثـــم ُعمـــر
فهـــو
کـــالربع خـــال ّ
ّ
إثــــــر ُزمــــــر
ُز َمــــــر واردة
َ

أ َعتیـــق ســـاد فیهـــا أم ُعمـــر؟“
الســـب َطنی ال حتفـــل هبـــا!
یـــا أبـــا ّ
إیل أن قال صاحب نزهة اجللیس” :و مم ّا ّ
یدل عل حسن مذهبه و إلزامه ألهل

الکسب و اجلهم ّیة قوله:

ّ
إن المعــام مــن قضــاء اخلــالق

زعــم اجلهــول و مــن یقــول بقولــه
کـف السـارق؟“
الزناء و
زعمت فلِـ َم ُقضــی
إن کان حقا ما
قطـع ّ
حد ّ
َ
ُ
بمعرة النعامن بن بشی األنصاری،
و ّأرخ وفاته سنة تسع و ثالثنی و أربعمائةّ ،

ألنّه هو ّأول من َم َّرصها ،فنسب إلیه».

1

أحمد بن عقدة ،أبوالعبّاس
أحمد بن عقده شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :256
یدی اجلارودی ،له ترمجة طویلة یف کتب
«و منهم :أبوالع ّباس ،أمحد بن عقدة َّ
الز ّ

الرتاجم؛ و إنّام ذکرناه هنا ألنّه صنّف لنا کتبا .منها :کتاب التّاریخ المعروف بتاریخ
ّ
 .1جنگ  ،24ص  285ـ .289
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السالم] حرو َبه؛ و
ابنعقدة ،و هو کتاب تسمیة َمن شهد مع أمیالمؤمننی [علیه ّ

کتاب ّ
الصادق
الشیعة من أصحاب احلدیث ،و [هو] کتاب من روی عن أیبعبداهلل ّ

السالم؛ و له کتاب العبّاس ،و هو
السالم] ،مجع فیه أربعة آالف راو عنه علیه ّ
[علیه ّ
کتاب معظم یف التّاریخ ،قال النّجایش” :هو نحو عرشة آالف ورقة یف أخبار اخللفاء و
الدَّ ولة الع ّباس ّیة؛ و له کتاب األمثال ،حسن مستویف “.ـ انتهی.

و مات بالکوفة سنة ثالث و ثالثنی و ثالثمائة ،و ُیعدّ یف طبقة الکلینی یف

المحدّ ثنی».

1

احمد بن محمّد البرقی
المراجعات ،صفحة :98

«نام برقی ،احمد بن محمّد بن خالد است ،و او از اهالی اطراف قم است؛

محّل او را بیرقون گویند و به همین مناسبت به برقی مشهور شده است».

2و3

أحمد بن محمّد ،المعروف بابنمسکویه
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :255
حممد بن مسکویه اإلمامی،
«و منهم :ابنمسکویه ،و هو
أبوعل ،أمحد بن ّ
ّ
إحدی و ثالثنی و أربعمائة .له کتب ،منهاِ :
جتارب ا ُ
ّ
أل َمم و تعاقب ِاهل َمم،
المتویف سنة
ی

و هو کتاب جلیل یف بابه ،بلغنی أنّه طبع یف هذه األوقات .و سیأیت تفصیل حال

رصح یف الفوز األصغر
ابنمسکویه یف ّ
أئمة علم األخالق ـ إن شاء اهلل تعایل ـ و ّ
 .1جنگ  ،24ص .327

 .2المراجعات ،ص .224
 .3جنگ  ،5ص .206

أحمد بن محمّد ،المعروف بابنمسکویه

نص یف إمام ّیته».
باعتقاد وجود إمام معصوم ،و هو ّ

65
1

ابنمسکویه در جمیع فنون و علوم ،مقام اوّل را حائز بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:385
«و منهمّ :
حممد بن یعقوب بن
الشیخ
أبوعل بن مسکویه ،و اسمه أمحد بن ّ
ّ
صفهاین المسکن و المدفن ،أحد أفراد الدّ هر ،کان حکیام
الرازی األصل ،اإل
مسکویه،
ّ
ّ

متبحرا یف
مؤرخا ،عالام باألخبار،
ّ
إ یلهیا ریاضیا هندسیا أخالقیا متک ّلام لغویا شاعرا ّ
الکل ،مصنِّفا یف ّ
الکل عند ّ
اآلثار ،إماما یف ّ
المعول و إلیها المرجع.
الکل تصانیفا علیها
َّ

صنّف یف احلکمة کتاب الفوز األکَب و األصغر ـ و مها کتابان یف أصول

رصح یف الفوز األصغر بلزوم عصمة اإلمام ـ ،و کتاب
الدّ یانات و حقائق النّفوس ،و ّ

السعادة ،و کتاب أقسام احلکمة و ال ّریاض ،و له تعلیق یف المنطق ،و کتاب أدب
نور ّ
الدّ نیا و الدّ ین ،و کتاب نزهت نامۀ عالئی ـ کتبه لعالءالدّ ین الدّ یلمی ـ  ،و کتاب
السیاسة السلطانیّة ،و له یف
جاویدان خرد ،و کتاب آداب العرب و العجم ،و کتاب ّ

التّاریخ جتاریب ا ُ
ألمَم ـ یشتمل عل تاریخ خلفاء الع ّباس ّیة عل هنج صحیح ،انتهی فیه
الس َلف ،و له
إیل سنة  332و هی منتصف أ ّیام ال ّطائع منهم ـ ،و کتاب أحوال احلکامء ّ

یف علم األخالق ما ستعرفه إن شاء اهلل ،و له یف األدب کتاب ندیم الفرید و کتاب

الطب ما حکاه یف
خمتار األشعار و کتاب أنس اخلواطر ،و له شعر ج ّید مجعه ،و له یف
ّ
أبوعل ابنمسکویه فاضال یف علوم احلکم ّیة ،مم ّیزا فیها،
طبقات األطب ّاء ،قال” :کان
ّ

الطب ،ج ّیدا یف أصوهلا و فروعها ،و له من الکتب :کتاب األرشبة،
خبیا بصناعة
ّ

کتاب الب ّطیخ ،کتاب هتذیب األخالق “.ـ انتهی.
 .1جنگ  ،24ص .326
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المهلبی ّ
ثم عضدالدّ ولة بن بویه
ّأول من صحب من الملوک :الوزیر
الشیعیّ ،
ّ

ثم بابنه ،و ّ
الکل من ّ
نص
الشیعة األعالم .و ّ
ثم ا ّتصل بابن ال َعمیدّ ،
ـ رض اهلل عنه ـّ ،

عل تش ّیع ابنمسکویه المذکور و إمام ّیته س ّیدُ العلامء المح ّققنی ،المویل المی الدّ اماد،

حممدباقر ،المع ّلم الثالث یف عرصه؛ و کذلک الس ّید اخلونساری یف ال ّروضات و
ّ
المرعیش یف ال ّطبقات.
القاض نوراهلل
ّ

ابنمسکویه در محلّۀ خواجوی اصفهان مدفون است
و ّ
إحدی و ثالثنی و أربعمائة ،و قَبه معروف فیها یف حم ّلة
تویف بإصفهان سنة
ی

خاجو .و کان معارصا ّ
الرئیس ابنسینا ا ّلذی مل أحت ّقق تش ّیعه و ال تسنّنه؛ و
للشیخ ّ

ّ
القاض المرعیش یف اإلستدالل عل
الشیعة تدعیه و أهل السنّة تدعیه ،و قد أطال
ّ
تش ّیعه یف کتابه جمالس المؤمننی ،و أظنّه زیدیا و أبوه کان إسامعیلیا ،و قیلّ :
إن ابنسینا

بالّسائر».
ولد عل فطرة التش ّیع کام یف المجالس ،و اهلل العامل ّ

1

ابنمسکویه ،مصنّف طهارة األعراق ،شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :415
ّ
المتویف سنة إحدی و
حممد بن مسکویه،
«و منهم :ابنمسکویه،
أبوعل أمحد بن ّ
ّ

عرشین و أربعمائة ،المتقدّ م ذکره؛ صنّف یف علم األخالق کتاب طهارة النّفس و ربام
ست مقاالت ،کتاب مل یصنّف
قیل هتذیب األخالق و تطهی األعراق ،یشتمل عل ّ

مث َله یف بابه؛ ذکره المح ّقق نصیالدّ ین یف ّأول کتابه و أثن یی علیه ثناء بلیغا و ذکر یف
رسه ـ و هی هذه:
مدحه أبیاتا ن ّظمها ـ قدّ س ّ

 .1جنگ  ،24ص .345

67

أحمد بن موسی من آل محمّد الطّاووسی

”بنـــفیس کتابــا حــاز َّ
کــل فضــیلة
احلــق خالصــا
مؤ ِّلفــه قــد أبــرز
َّ
و َو َّســمه بِاســم ال ّطهــارة قاضــیا
لقــــد بــــذل المجهــــود

دره
ّ

و صـــار لتکمیـــل الَبیـــة ضـ ِ
ــامنا
ّ
بتألیفــه مــن بعــد مــا کــان کامنــا

ــق معنـــاه و مل یـــک مائنـــا
بـــه حـ ّ
فــام کــان یف نصــح اخلالئــق خائنــا“

قال یف بحث ّ
الشجاعة من کتاب طهارة النفس:

ّ
األجل سالم اهلل علیه ا ّلذی صدر عن حقیقة ّ
الشجاعة،
و استمع کالم اإلمام
نفس ابن أیبطالب
فإنّه قال ألصحابه” :إنّکم إن مل تُق َتلوا متوتوا! و ا ّلذی ُ
بیده ،للف رضبة بالسیف عیل الرأس أهون من میتة عیل ِ
الفراش“.
ّ
َّ

أقول :هذا النّقل مما ید ّل عل تش ّیعه .و حکی ّ
المال عبداهلل أفندی یف ریاض العلامء

ص عل تش ّیعه ـ رمحه اهلل ـ؛ و قد تقدّ م ما ّ
یدل عل ذلک یف
حممد باقر الدّ اماد الن َّ
عن المی ّ

نص عل عصمة اإلمام یف کتابه الفوز األصغر،
أئمة
المؤرخنی ،و قد تقدّ م أنّه ّ
ّ
ترمجته یف ّ
الّس عند عضدالدّ ولة ابن البویة اإلمامی.
و کان صاحب اخلزینة و کاتب ّ

سامه آداب ال َعرب و ال ُف ْرس ،أورد
و البنمسکویه کتاب آخر یف علم األخالق ّ

فیه مقدّ مة ذکر فیهام متام کتاب احلسن بن [أیب] سهل ـ وزیر المأمون ـ و هو ترمجة
سامه المخلص».
کتاب جاودان خروشک ،لهوشاه الفارسّ ،

1

أحمد بن موسی من آل محمّد الطّاووسی
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :270
الطاووس
حممد
«منهم :الس ّید مجالالدّ ین ،أبوالفضائل ،أمحد بن موس ،من آل ّ
ّ
الداودی احلسنی ،و ُأ ّمه بنت ّ
ورام ـ اآلیت ذکره یف فصل علم األخالق ـ و ُأ ّمها
ّ
الشیخ ّ
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بنت ّ
الشیخ أیبجعفر الطوس .و للس ّید أیبالفضائل اثننی و ثامننی کتابا یف فنون العلم؛
و هو ّأول من اخرتع تنویع األخبار إیل أقسامها األربعة المشهورة یف ال ّطبقة الوسطی.

الشیخ نجیبالدّ ین بن نام و الس ّید اجللیل ّ
أخذ عن ّ
فخار بن َم ْعد الموسوی و غیمها
حرره ّ
الشیخ أبومنصور
من األج ّلة .و هو صاحب َح ّل اإلشکال یف أحوال ال ّرجال ،و ّ
سامه التّحریر ال ّطاووس .و له کتاب
احلسن بن زینالدّ ین ـ صاحب المعامل ـ و ّ

الرجایل .و کانت
عنی العَبة یف غبن العرتة ،و له ترمجة طویلة یف کتاب تلمیذه ابنداود ِّ
ستمائة یف بلدهم احل ّلة المزید ّیة؛ و له مزار
وفاته یف حدود سنة ثالث و سبعنی و ّ
معمور علیه ق ّبة مع ّظمة و مشهد مش ّید ،یقصده النّاس باهلدایا و النّذور».

1

إسماعیل بن أبیالحسن عَبّاد بن عبّاس ،المعروف بصاحب بن عَبّاد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :160
«و قال ّ
الصاحب:
حممد بن احلسن احلُ ّر یف األمَل یف ترمجة ّ
الشیخ ّ

”عامل ،فاضل ،ماهر ،شاعر ،أدیب ،حم ّقق ،متک ِّلم ،عظیم ّ
الشأن ،جلیل القدر یف

العلم و األدب و الدّ ین و الدّ نیا ،ألجله أ ّلف ابنبابویه عیون أخبار ال ّرضا

عالبی یتیمة الدّ هر یف ذکر أحواله و أحوال شعرائه ،و کان
السالم ،و أ ّلف ال ّث ّ
علیه ّ

العرب عل العجم»“.
یفضل
شیعیا ،إمامیا ،أعجمیا؛ ّإال أنّه ِّ
َ
[المراجعات] صفحة :44

2و3

بالصاحب بن
«إسامعیل بن ع ّباد ،بن الع ّباس ال ّطالقاین ،أبوالقاسم ،المعروف ّ

 .1جنگ  ،24ص .328

 .2أمل اآلمل ،ج ،2ص .35
 .3جنگ  ،24ص .298
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َع ّباد؛ ذکره ّ
هبی یف میزانه 1،فوضع عل اسمه دت رمزا إیل احتجاج أیبداود و
الذ ّ
ثم وصفه بأنّه أدیب بارع شیعی.
الرتمذی به یف
ّ
َ
صحیحیهامّ ،

قلت :تش ّیعه مما ال یرتاب فیه أحد ،و بذلک نال هو و أبوه ما ناال من اجلاللة و

بالصاحب من الوزراء ،ألنّه صحب
العظمة یف الدّ ولة البوهی ّیة .و هو ّأول من ل ّقب ّ

استمر علیه هذا ال ّلقب حتّی
الصاحب و
فسامه ّ
مؤ ّیدالدّ ولة بن بویه منذ ّ
ّ
الصباّ ،
ثم ُأطلق عل ّ
کل من ویل الوزارة بعده؛ و کان ّأوال وزیر مؤ ّیدالدّ ولة
اشتهر بهّ ،

فلام تو ّیف مؤ ّیدالدّ ولة ـ و ذلک یف شعبان ،سنة
أیبمنصور ابن رکنالدّ ولة ابن بابویهّ ،

فأقر
عل المعروف بفخرالدّ ولةّ ،
 373بجرجان ـ استویل عل مملکته أخوه أبواحلسن ّ
الصاحب عل وزارته و کان مع ّظام عنده ،نافذ األمر لدیه؛ کام کان أبوه ع ّباد بن ع ّباس
ّ

وزیرا مع ّظام عند أبیه رکنالدّ ولة ،نافذ األمر لدیه .و ّلام ّ
الصاحب ـ و ذلک لیلة
تویف ّ
بالری عن تسع و
الرابع و العرشین من صفر ،سنه مخس و ثامننی و ثالثمائة ـ ّ
اجلمعة ّ
الری ،و اجتمع النّاس عل باب قرصه ینتظرون خروج
مخسنی سنة ،أغلقت له مدینة ّ

فلام خرج نعشه،
جنازته ،و حرض فخرالدّ ولة و معه الوزراء و ّ
لباسهمّ ،
غیوا َ
القواد ،و ّ

میش
صاح النّاس بأمجعهم صیحة واحدة ،و َق ّبلوا األرض تعظیام للنّعش ،و
ی
فخرالدّ ولة یف تشییع اجلنازة کسائر النّاس ،و قعد للعزاء أ ّیاما ،و رثته ّ
الشعراء و أ ّبنته

العلامء ،و أثنی علیه ّ
کل من ّ
تأخر عنه.

دب
قال أبوبکر
الصاحب بن ع ّباد من الوزارة یف حجرها و ّ
اخلوارزمی” :نشأ ّ
ّ

الرستمی
درها و ورثها عن آبائه “.کام قال أبوسعید ّ
و درج یف وکرها ،و رضع أفاویق ّ

یف ح ّقه:

 .1خالف الذهبی طریقته یف المیزان عند ذکره إلسامعیل بن ع ّباد حیث ذکره بنی إسامعیل بن أبان
الغنوی و إسامعیل بن أبان األزدی ،و قد اهتضمه فلم یو ّفه شی ا من حقوقه( .المراجعات)
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” ِ
ورث الــوزارة کــابرا عــن کــابر
یـ ِ
ــروی عـــن الع ّبـــاس ع ّبـــاد و زا

موصــــولة اإلســــناد باألســــناد

رتـــه و إســـامعیل عـــن ع ّبـــاد“

الصاحب من یتیمته” :لیست حترضین عبارة أرضاها
و قال ال ّثعالبی یف ترمجة ّ

تفرده
لإلفصاح عن ّ
علو حم ّله یف العلم و األدب ،و جاللة شأنه یف اجلود و الکرم ،و ّ

بالغایات یف المحاسن ،و مجعه أشتات المفاخر؛ ّ
أدین
ألن ّ
مه َة قویل تنخفض عن بلوغ ی
ثم اسرتسل یف
فضائله و معالیه ،و جهدَ وصفی یقرص عن أیّس فواضله و مساعیهّ “.
بیان حماسنه و خصائصه.

للصاحب مؤ َّلفات جلیلة ،منها کتاب المحیط یف ال ّلغة یف سبع جم ّلدات رتّبه
و ّ

عل حروف المعجم ،و کان ذا مکتبة ال نظی هلا؛ کتب إلیه نوح بن منصور ـ أحد
لیفوض إلیه وزارته و تدبی أمر مملکته ،فاعتذر إلیه :بأنّه
ملوک بنی سامان ـ یستدعیه ّ

خاصة إیل أربعمائة َج َمل ،فام ال ّظن بغیها .و یف هذا القدر من أخباره
حیتاج لنقل کتبه ّ

کفایة».

1و2

إسماعیل بن عبدالرّحمن الکوفی ،المعروف بالسُدِّی الکبیر
او مفسّری معروف و از شیعیان بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :326
الکویف،
عبدالرمحن
التابعی ،إسامعیل بن
المفّس
السدِّ ی الکبی،
ّ
ّ
ّ
ّ
«و منهمُ :

السدِّ ی“؛
الس
أبوحممد
یوطی یف اإلتقان” :أمثل التفاسی ،تفسی إسامعیل ُ
ّ
القریش .قال ّ
ّ
ّ
وری و ُشعبة“.
األئمة مثل ال ّث ّ
قال” :و روی عنه ّ

 .1المراجعات ،ص .141
 .2جنگ  ،20ص .41
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سدّی فزاری :شیعه ولی مفسّر
سنّی؛ ُ
سدّی صغیرُ :
سُدِّی کبیر :شیعه؛ ُ
نبوده است
السالم و
عل بن احلسنی علیهام ّ
قلت :کان من أصحاب اإلمام زینالعابدین ّ

نص عل تش ّیعه إبنقتیبة یف کتاب المعارف یف صفحة  306المشار إلیها
شیعته ،و قد ّ
آنفا ،و احلافظ العسقالین یف ال ّتقریب و التّهذیب ،و ذکره أبوالع ّباس النّجایش و
الشیعة؛ و ذکروا ّ
أبوجعفر ال ّطوس یف فهرستیهام یف مصنِّفی ّ
أن إبراهیم بن احلکم بن

السدّ ی عنه؛ و ّ
السدّ ی المذکور
أن ُ
الراوی لتفسی ُ
ظهی الفزاری أبوإسحاق ،هو ّ
السالم ،و مات سنة سبع و عرشین و
عل بن احلسنی و الباقر و الصادق علیهم ّ
أدرک ّ

مائة.

المتویف سنة مخس و أربعنی و
السدّ ی الفزاری
ّ
و هو غی إسامعیل بن موس ُ

مائة ،فإنّه و إن کان من ّ
السدّ ی الصغی لیس
الشیعة أیضا لکنّه لیس من
المفّسین؛ و ُ
ّ
من ّ
حممد بن مروان بن عبداهلل بن إسامعیل .و إنّام ذکرنا مها للتم ّیز و
الشیعة ،و هو ّ

التوهم فیهام باشرتاک ال ّلقب.
حتّی ال یقع ّ

السدّ ی (بضم
قال ابن حجر یف التّقریب” :إسامعیل بن
عبدالرمحن بن أیبکریمة ُ
ّ

الرابعة.
المهلمة و تشدید الدّ ال)
أبوحممد الکویف ،صدوق َهیِ ُم ،و رمی بالتش ّیع من ّ
ّ
أبوحممد
مات سنة سبع و عرشین و مائة “.و قال أیضا” :إسامعیل بن موس الفزاری،
ّ

السدّ ی أو ابن بنته أو ابن ُأخته ،صدوق َخیْط یی ،رمی
أو أبوإسحاق الکویف ،نسیب ُ

بالرفض من العارشة .مات سنة مخس و أربعنی و مائة “.ـ انتهی .نقلناه لتصدیق ما
ّ
حکیناه».

1

 .1جنگ  ،24ص .337
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أعمش
أعمش و شریک بن عبداهلل نخعی کوفی شیعۀ بزرگوار
[المراجعات] صفحة :65
َب] :سمعت الفضل بن موس یقول:
«[قال ابن عبدال ّ

أباحممد! لوال
دخلت مع أیبحنیفة عل األعمش نعوده ،فقال أبوحنیفة” :یا
ّ

ال ّتثقیل علیک لعد ُتک أکثر ممّا أعودک “.فقال له األعمش” :واهلل إنّک عَ َ َّل
دخلت عَ َ َّل“.
لثقیل و أنت یف بیتک ،فکیف إذا
َ

َب] قال الفضل:
قال [ابن عبدال ّ

إن األعمش مل َی ُص ْم رمضان ّ
َف ّلام خرجنا من عنده ،قال أبوحنیفةّ ” :
قط!“

قال ابنخرشم للفضل” :ما یعنی أبوحنیفة بذلک؟“ قال الفضل” :کان األعمش
یتسحر عل حدیث حذیفة “.ـ اه .
ّ
تعایل       :
قلت :بل کان یعمل بقوله ی

.         

1

و روی صاحبا الوجیزة و البحار ،عن حسن بن سعید النّخعی ،عن رشیک بن
عبداهلل القاض ،قال:
أتیت األعمش یف ع ّلته ا ّلتی مات فیها ،فبینا أنا عنده إذ دخل علیه ابنشَبمة
و ابن أیبلیل و أبوحنیفة فسألوه عن حاله ،فذکر ضعفا شدیدا و ذکر
یتخوف من خطی اته ،و أدرک ْته ر ّقة؛ فأقبل علیه أبوحنیفة فقال له” :یا
ما ّ

رجعت
أباحممد ،اتّق اهلل و انظر لنفسک ،فقد کنت حتدّ ث یف عل بأحادیث لو
َ
ّ
 .1سوره بقره ( )2آیه .187

73

امرؤالقیس بن عَدیّ الکلبیّ

عنها کان خیا لک “.قال األعمش” :أ لمثل تقول هذا؟!“

1

و ر ّد علیه فشتمه بام ال حاجة بنا إیل ذکره؛ و کان ـ رمحه اهلل ـ (کام وصفه

ّ
األئمة ال ّثقات ،و کام قال ابنخ ّلکان إذ ترمجه یف وفیاته ،فقال:
الذهبی یف میزانه) أحد
ّ

”کان ثقة عالام فاضال»“.

2

الکلبی
دی
امرؤالقیس بن َع ّ
ّ
در أغانی ،از طبع دارالکتب ،جلد  ،16صفحۀ  139در اخبار حضرت حسین

بن علی و نسب او آورده است که:

عمی
« ...عن مالک بن أعنی ،قال :سمعت ُسکینة بنت احلسنی تقول” :عاتب ّ

احلسن أیب یف ُأ ّمی فقال:

ِ
ررررب دارا
الربرررا ُ
رررررن إنّنررررری لُحر ُّ
تکرررون سرررا ُسرررکین ُة و َّ
لعمر ُ
أبررررذا ُ َّ
ُ
و لرریس لعاتررب عنرردی عتررا ُ “»
ررررل مررررایل
ُأح ُّبهررررا و
الم ّر ّی” :واهلل ّإین
و در صفحۀ  140و  141گوید ...« :قال
ُ
عوف بن خارج َة ُ

أجل أم َعر
أفحج
َلعندَ عمر بن اخل ّطاب ـ رض اهلل عنه ـ یف خالفته ،إذ أقبل رجل
ُ
ی

3

رقاب الناس ،حتّی قام بنی یدی عمر ،فح ّیاه بتحیّة اخلالفة؛ فقال له عمر:
یتخ ّط یی
َ

الکلبی“.
دی
فمن أنت؟ قال :أنا امرؤ
نرصاین ،أنا امرؤالقیس بن َع ّ
ّ
ّ

قال” :فلم یعرفه عمر؛ فقال له رجل من القوم :هذا صاحب بکر بن وائل

ا ّلذی أغار علیهم یف اجلاهل ّیة یوم َفلج.
 .1بحار األنوار ،ج  ،39ص  ،196به نقل از األمالی ،شیخ طوسی ،با قدری اختالف.
 .2جنگ  ،20ص .47

األجل :ا ّلذی انحّس مقدّ م شعره؛
میش؛ و
 .3األفحج :ا ّلذی
ی
تتداین صدور قدمیه و یتباعد عقباه إذا ی
ی
و األمعر :ا ّلذی س َقط شعره( .األغاین)

مطلع انوار  /ج 11

74

فقال :ما ترید؟! قال :أرید اإلسالم!

عل من
فعرضه علیه عمر ـ رض اهلل عنه ـ ف َقبِلهّ ،
ثم دعا له برمح ،فع َقد له ی

بالشام من قضاعة؛ فأدبر ّ
أسلم ّ
عل رأسه“.
الشیخ و ال ّلواء ّ
هیتز ی

عل مجاعة من
رکعة قط ُأ ِّمر ی

قال عوف” :فواهلل ما رأیت رجال مل ِّ
یصل

المسلمنی قبله.

عل بن أیبطالب رضوان اهلل علیه من المجلس و معه ابناه احلسن و
و هنَض ّ

عیل بن أیبطالب،
السالم ،حتّی أدرکه فأخذ بثیابه ،فقال له” :یا ّ
احلسنی علیهم ّ
عم! أنا ّ
عم رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه (و آله) و س ّلم و صهره ،و هذان ابنای احلسن و
ابن ّ
احلسنی من ابنته؛ و قد رغبنا یف صهرن ،فأنکِحنا!
المحیاة بنت امرئالقیس! و أنکحتک یا حسن
عل ُ
فقال :قد أنکح ُتک یا ّ
1
الرباب بنت امرئالقیس!“»
می بنت امرئالقیس! و انکحتک یا حسنی َّ
َس ْل ی

اُویس قرنی

السعادات ،صفحة :466
جامع ّ
الربیع بن ُخ َثیم:
«قال ّ

قلت
لست َموضعا و ُ
فج ُ
أت ُ
فوجدتُه جالسا قد َص ّل الفجرَ ،
َیت ُأ َویسا َ
صل ال ّظهر ،و مل ُیقم حتّی ّ
ال أشغ ُله عن التّسبیح؛ فمکَث مکانه حتّی ّ
صل

ثم ث َبت حتّی ّ
العرصُ ،ث ّم جلس موضعه حتّی ّ
ثم
صل العشاءّ ،
صل المغربّ ،
ث َبت مکانه حتّی ّ
هم ّإین أعو ُذ
ثم ج َلس ف َغ َط ْت عَ یناه؛ فقال” :ال َل ّ
صل الصبحّ ،
بک من عَ نی ن َّوامة و من َبطن ال َیشبع!“»

 .1جنگ  ،15ص .247

2و3

الرابع (مقامات مرابطة العقل للنّفس) ،ص  ،104با قدری اختالف.
 .2جامع السّعادات ،ج  ،3المقام ّ

 .3جنگ  ،3ص .26
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جابر بن یزید جُعفی

جابر بن یزید جُعفی
[المراجعات] صفحة :47
ترجمه ّ
الذهبی یف میزانه ،فذکر
عفی الکویفَ ،
جل ّ
« .13ابر بن یزید بن احلارث ا ُ

َ
أنّه أحد علامء ّ
القول بأنّه سمع جابرا یقول” :انتقل العلم
الشیعة ،و نقل عن سفیان
ا ّلذی کان یف النّبی ّ
ثم
ثم انتقل من عل إیل احلسنّ ،
صل اهلل علیه و آله و س ّلم إیل علّ ،

السالم“.
مل یزل حتّی بلغ جعفرا ّ
(الصادق) ،و کان یف عرصه علیه ّ

اجلراح ،قال :سمعت جابرا یقول:
و أخرج مسلم یف أوائل صحیحه عن ّ

”عندی سبعون ألف حدیث عن أیبجعفر (الباقر) عن النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و
س ّلم ک ّلها“.
و أخرج عن زهی ،قال سمعت جابرا یقولّ ” :
إن عندی خلمسنی ألف حدیث،
ثت منها بیشء “.قال [زهی] :ثم حدّ ث یوما بحدیث فقال” :هذا من اخلمسنی
ما حدّ ُ
ألفا“.
و کان جابر إذا حدّ ث عن الباقر یقول ـ کام یف ترمجة جابر من میزان ّ
الذهبی ـ:
”حدّ ثنی وم األوصیاء“.
عدی ـ کام یف ترمجة جابر من المیزان ـ” :عامة ما قذفوه به أنّه کان
و قال ابن ّ
بالرجعة“.
یؤمن ّ

و أخرج ّ
الذهبی ـ یف ترمجته من المیزان ـ باإلسناد إیل زائدة ،قال” :جابر

اجلعفی رافیض َی ْشتُم ـ»“.
ّ
 .1المراجعات ،ص .146
 .2جنگ  ،20ص .43
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جعفر بن أبیطالب
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة  ،35پاورقی:1
حیب المساکنی و حیسن إلیهم؛ و کان رسول اهلل
«کان جعفر بن أیبطالب ّ

یکنّیه أبا المساکنی.

مرة أبوسفیان بن حرب
یف کتاب أنباء نجباء األبناء ،ألیبظفر ّ
الصقل” :دخل ّ

عل ابنته ،أ ّمحبیبة ،زوج النّبی ،فوجد عندها عبداهلل بن جعفر و هو صبی ،فقال هلا :أی

یتضوع کرما و یتأ ّلق رشفا و یتم ّیع حیاء؟ فقالتَ :من تظنّه؟
بن ّیة! َمن هذا الغالم الذی
ّ

هاشمی؛ فمن تظنّه من بنیهاشم؟
فقال :أ ّما الشامئل فهاشم ّیة! قالت :نعم ،و هو
ّ

ثم قال :إذا مل یلده جعفر ،فلست بسداد البطحاء .فقالت أ ّمحبیبة :نعم،
فتأ ّملهّ ،

هو ابن جعفر!

فقال :أما أنّه مل یمت َمن َخ َّلف مثل هذا»“.

1و2

جعفر بن أحمد القمّی ،أبومحمّد
هو کان من عظماء أعیان الطّائفة
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :414
القمی؛ قال الس ّید بن طاووس” :کان عظیم
حممد جعفر بن أمحد ّ
«منهم :أبو ّ
الشأن من األعیان “.ذکر الکراجکی یف کتاب الفهرست” :أنّه صنّف ِمائتنی و عرشین
الشیخ المفید و ابنالغضائری؛ بل یف طبقة ّ
الر ّی “.و هو یف طبقة ّ
الشیخ
کتابا بقم و ّ
 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .53
 .2جنگ  ،20ص .468
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جالل الدّین سیوطی

الصدوق أیبجعفر بن بابویه ،ألنّه یروی عنه تفسی اإلمام ،و یروی ابنبابویه عنه
ّ
الصاحب بن ع ّباد.
أیضا یف کتاب معاین األخبار ،و یروی عن ّ

قال ّ
عل بن أمحد
الشیخ ابنداود یف کتاب رجاله بعد ذکره بعنوان جعفر بن ّ

أبوحممد” :ثقة ،مصنِّف“ و من مصنَّفاته :کتاب الامنعات
ازی،
الر ّ
ّ
القمی ،المعروف بابن ّ
ّ
من دخول اجلنّة و کتاب الغایات و کتاب العروس».

1

جالل الدّین سیوطی
[عدول سیوطی از مذهب شافعی به امامی]
مرحوم آقای حاج شیخ عبّاس قمی در هدیة األحباب در ترجمۀ احوال سیوطی

گفته است:

«میر بهاءالدین مختاری از میر سیّد علیخان شیرازی نقل کرده است که او گفته

است” :من در کتابی که از مؤلّفات سیوطی است دیدهام که او در آخر عمر ،از
مذهب شافعی به مذهب امامی عدول کرده و مذهب حق را اختیار نموده است»“.

2و3

حارث بن عبداهلل هَمْدانی ،رحمة اهلل علیه
[المراجعات] صفحة :52
خاصته ،کان من
مداین ،صاحب أمیالمؤمننی و
ّ
« .19احلارث بن عبداهلل اهل َ ّ

أفضل التّابعنی ،و أمره یف التش ّیع غنی عن البیان و هو ّأول من عدّ هم ابنقتیبة یف معارفه
الشیعة ،و قد ذکره ّ
من رجال ّ
ثم
الذهبی یف میزانه فاعرتف بأنّه من کبار علامء التّابعنیّ ،
 .1جنگ  ،24ص .357

 .2هدیة األحباب ،ص .178
 .3جنگ  ،14ص .83
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ثم أورد من حتامل القوم علیه ـ بسبب
نقل عن ابنح ّبان القول بکونه غالیا یف التش ّیعّ ،

إقرارهم بأنّه کان من أفقه النّاس و أفرض النّاس و
ذلک ـ شی ا کثیا ،و معهذا فقد نقل َ

أحسب النّاس لعلم الفرائض ،و اعرتف ّ
بأن حدیث احلارث موجود یف السنن األربعة ،و
قو یی أمره ،و ّ
رصح ّ
أن اجلمهور مع
احتج باحلارث و ّ
الرجال قد ّ
بأن النّسائی مع تعنّته یف ّ
ّ

توهینهم أمره یروون حدیثه یف األبواب ک ّلها ،و ّ
أن َّ
ثم یروی عنه؛ قال
الشعبی کان یکذبه ّ
یف المیزان” :و ال ّظاهر أنّه یکذبه یف هلجته و حکایاته و أ ّما یف احلدیث النّبوی فال“.

ثم روی یف المیزان عن
قال یف المیزان” :و کان احلارث من أوعیة العلمّ “.

حممد بن سیین ،أنّه قال” :کان من أصحاب ابنمسعود مخسة یؤخذ عنهم ،أدرکت
ّ
یفضل علیهم و کان أحسنهم “.قال
منهم أربعة و فاتنی احلارث فلم أره ،و کان َّ

[الذهبی]” :و خیتلف یف هؤالء ال ّثالثةّ ،أهیم أفضل :علقمة و مّسوق و عبیدة؟“ اه .

الشعبی من الثّقات األثبات َمن ّ
قلت :و قد س ّلط اهلل عل َّ
استخف به
کذبه و
ّ

َب یف کتابه ،جامع بیان العلم ،حیث أورد کلمة
َجزاء وفاقا ،کام نبّه عل ذلک ابن عبدال ّ
أظن ّ
الرصحیة یف تکذیب ّ
الشعبی
ثم قال ما هذا لفظه” :و ّ
الشعبیّ ،
إبراهیم النّخعیّ ،

ّ
الکذابنی “.قال ابن
عوقب لقوله یف احلارث اهلمداین حدّ ثنی احلارث ،و کان أحد

حب عل و تفضیله له
َب” :و مل َیبِ ْن من احلارث کذب ،و أنّام نقم علیه إفراطه یف ّ
عبدال ّ

الشعبیّ ،
عل غیه “.قال” :و من هاهنا ّ
ألن ّ
کذبه ّ
الشعبی یذهب إیل تفضیل أیببکر و
إیل أنّه ّأول من أسلم و تفضیل عمر “.ا ه .

حممد بن َسعد ،حیث ترمجه یف اجلزء  6من
قلت :و إ ّن ممّن حتامل عل احلارثّ ،

طبقاته ،فقالّ ” :
إن له قول سوء “.و بخسه ح َّقه کام جرت عادته مع رجال ّ
الشیعة إذا

مل ینصفهم یف علم و ال یف عمل و القول الس ّیئ ا ّلذی نقله ابنسعد عن احلارث ،إ ّنام
َب فیام نقلناه من
حممد و االستبصار بشأهنم ،کام أشار إلیه ابن عبدال ّ
هو الوالء آلل ّ

حبّان بن قیس المُضَریّ ،النابغة الجُعدی

کالمه .کانت وفاة احلارث سنة مخس و ستّنی ،رمحه اهلل تعایل».

79
1و2

حبّان بن قیس المُضَریّ ،النابغة الجُعدی
وی در والیت قوی بود
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :184
الم َرض ّی ّ
المعمر ،عاش بقول
الشاعر
ّ
«فمنهم :النّابغة اجلُعدی ،ح ّبان بن قیس ُ

أیبحاتم مائتی سنة؛ و بقول عمر بن شبه مائة و ثامننی سنة؛ و بقول ابنقتیبة مائتنی و
عرشین سنة .قال أبوعبیدة:
السکر و َه َجر األزالم
کان النّابغة
ّ
اجلعدی ممّن فکر یف اجلاهل ّیة و أنکر اخلمر و ّ

و اجتنب األوثان ،و قال یف اجلاهل ّیة کلمته ا ّلتی ّأوهلا” :اهلل ال رشیک له ،من

فنفسه َظ َلم “.و کان یذکر دین إبراهیم و احلنیف ّیة و یصوم و یستغفر ،و
مل یقلها َ
ّلام ُبعث النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم دخل علیه و أنشده قصیدته ا ّلتی:

و ُلوما عل ما حدَّ ث 3الـدَّ هر أو َذرا“
ــیل ُغ ّضـــا ســـاعة و َ َهت َّجـــرا
” َخلـ َ ّ
فلام فرغ منها ،قال له النّبی ّ
فضض اهلل فان!“
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :ال َی ُ
ّ
مرتنی.
ّ

السالم قصیدته ال ّطویلةّ ،أوهلا ا ّلتی یذکر
و أنشد س ّیدَ نا أباعبداهلل احلسنی علیه ّ

فیها ِضوب التّوحید ،و اإلقرار بالبعث و اجلزاء و اجلنّة و النّار.

السالم ِص ّفنی؛
عل علیه ّ
قال أبوالفرج اإلصفهاین و غیه” :و شهد النّابغة مع ّ

طی ترمجته للنّابغة:
عل بن صدرالدّ ین
المدین یف ّ
ّ
و یف طبقات الشیعة ،للس ّید الرشیف ّ
 .1المراجعات ،ص .153
 .2جنگ  ،20ص .43
َ
أحدث.
 .3خ ل:
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اجلوهری بإسناده إیل ابندأب قالّ :لام خرج أمیالمؤمننی
”روی أمحد بن عبدالعزیز
ّ
السالم إیل ص ّفنی خرج معه نابغة بنیجعد ،فساق به یوما فقال:
عل بن أیبطالب علیه ّ
ّ
المصــــران و ِ
قـــد علـــم ِ
ّ
العـ ُ
إن علیــــــا فح ُلهــــــا العتــــــاق
ــراق
أبــــیض َج ْح َجــــاح لــــه ُ
رواق
أکـــرم مــــن شــــدّ بــــه نِطـ ُ
ـــاق

الصــــداق
و ُأ ّمــــه غــــال هبــــا ِّ
ّ
إن األُ ْو ییل جــــــاروک ال أفــــــاقو

ُســ ْقتم إیل هنــج اهلــدی و ســاقوا

إیل ا ّلتــــی لــــیس هلــــا عــــراق

هلــــم ســــباق و لکــــم ســــباق

الرفــــاق
قــــد علمــــت ذالکــــم ّ

یف أهلــــــه عادهتــــــا النّفــــــاق

أخرجه معاویة إیل إصفهان کام یف تاریخ أیب ُن َعیم ،و مات هبا یف أ ّیام مروان کام

یف تاریخ اإلسالم ّ
للذهبی“.

السکّیت “.و عقد له
قال ابنالنَّدیم یف الفهرست” :مجع شعره
عی و ابن ّ
األصم ّ
َ

الس ّید یف الدّ رجات الرفیعة یف طبقات ّ
الشیعة ترمجة مستق ّلة».

1

حَسّان بن ثابت
وی مردی جَبان و ترسو بود
در الغدیر ،جلد  ،2صفحه  64آورده است که:

حسان من المعروفنی باجلبن ،ذکره ابناألثی یف ُأسد الغابة ،جم ّلد ،2
«و کان ّ

صفحة  6و قال” :و کان من أجبن النّاس!“ و عدّ ه الوطواط یف غرر اخلصائص،
صفحة  ،355من اجلبناء و قال:
ذکر ابنقتیبه یف کتاب المعارف” :أنّه مل یشهد مع رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و
 .1جنگ  ،24ص .302

81

حَسّان بن ثابت

آله و س ّلم مشهدا ّ
قط“.
حسان یف حصن
عمة رسول اهلل” :کان معنا ّ
قالت صف ّیة ،بنت عبدالم ّطلبّ ،

فمر بنا یف احلصن رجل هیودی ،فجعل یطوف
فارغ یوم اخلندق مع النساء و ّ
الصبیان؛ ّ

باحلصن .و قد حاربت بنوقریظة و قطعت ما بینها و بنی رسول اهلل؛ و لیس بیننا و
عدوهم ،ال یستطیعون أن
بینهم أحد یدفع عنّا؛ و رسول اهلل و المسلمون یف نحور ّ
ینرصفوا إلینا إن أتانا آت“.

حسان! أنا واهلل ال آمن أن ّ
یدل علینا هذا الیهودی أصحابه! و
قالت :فقلت :یا ّ

رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قد شغل عنّا؛ فا ِنزل إلیه و ا ْق ُتله!
قال :یغفر اهلل ِ
لک ،یا ابن َة عبد الم ّطلب! ما أنا بصاحب شجاعة.

ثم أخذت عمودا و نزلت
فلام قال یل ذلک و مل أر عنده شی ا،
ُ
اعتجرت ّ
قالتّ :
یاحسان! اِ ِنزل إلیه و
ثم رجعت إیل احلصن و قلت:
ّ
إلیه ،فرضبته بالعمود حتّی قتلتُه؛ ّ
اس ُلبه! فإنّه مل یمنعنی ِمن َسلبه ّإال أنّه رجل!
فقال :ما یل بسلبه من حاجة ،یا ابنة عبدالم ّطلب!

حسان اقتدی یف فعله هبذا ّ
الشاعر یف قوله:
و کان ّ
ّ
أن َّ
طــب
ـت
ـجعنی هنــد و مــا َعلِ َمـ ْ
باتـ ْ
الشــجاعة مقــرون هبــا ال َع ُ
ـت تُشـ ّ
إرب
ــار رؤی َتـــه
ما یشتهی الموت عندی من لـه ُ
ال وا ّلـــذی َمنـ َ
ــع األبصـ َ
َّ
أضــل اهلل ســع َیهم
للحــرب قــوم
لســت مــنهم و ال أبغــی فِ َ
عــاهلم
و
ُ

إذا َدعــــتْهم إیل نیاهنــــا و َثبــــوا

ال ال ُ
لب»
السـ ُ
قتل ُیعجبنی منهم و ال ّ

1و2

 .1این قضیه را واقدی در مغازی ،ج  ،1ص  288ذکر نموده است؛ و نیز ابن أبیالحدید در شرح
نهج البالغه ،ج  ،15ص  15و  16آورده است.

 .2جنگ  ،15ص .125
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حسن بن حسن
ی بن أبیطالب
روایت مجعوله از عامّه از لسان حسن بن حسن بن عل ّ
فعیل مواله»
درباره «من کنت مواله ّ
الطبقات الکَبی ،جم ّلد  ،5صفحة :319
عل بن أیبطالب بن عبدالم ّطلب بن هاشم. ...
«حسن بن حسن بن ّ

سمعت
سوار ال َفزاری قال :أخَبین ال ُفضیل بن مرزوق قال” :
ُ
أخَبنا َشبابة بن ّ
وحیکم! ِ
أح ّبونا هّلِل؛ فإن أطعنا اهلل
احلسن بن احلسن یقول لرجل ممّن یغلو فیهمْ :
هلل ِ
فأح ّبونا ،و إن َع َصینا ا َ
فأبغضونا!“

ّ
[صل اهلل علیه و آله و س ّلم] و
قال” :فقال له رجل :إنّکم قرابة رسول اهلل

أهل بیته!
فقال :وحیک! لو کان اهلل مانعا بقرابة من رسول اهلل أحدا بغی طاعة اهلل ،لنفع
ف للعام منّا
ضاع َ
بذلک من هو أقرب إلیه منّا أبا و ُاما؛ واهلل ّإین ألخاف أن ُی َ
مرتنی .ویلکم! اتّقوا اهلل و
یؤیت
العذاب ضعفنی ،و ّإین ألرجو أن َ
ُ
ُ
أجره ّ
المحسن منّا َ
احلق ،فإنّه أبلغ فیام تریدون و نحن نرض به منکم!
قولوا فینا ّ

ثم مل ُی ْطلعونا
ثم قال :لقد أساء بنا ُ
آباؤنا إن کان هذا ا ّلذی تقولون من دین اهللّ ،
ّ

علیه و مل ُیرغبونا فیه“.

لعلَ :م ْن کنت مواله
قال” :فقال له
الرافیض :أ مل یقل رسول اهلل علیه ّ
السالم ّ
ّ

فعیل مواله؟
ّ
لسلطان ،ألفصح هلم بذلک ـ کام
فقال :أما واهلل أن لو یعنی بذلک اإلمر َة و ا ّ

حج البیت ـ و لقال هلمّ :أهیا النّاس
بالصالة و ّ
الزکاة و صیام رمضان و ّ
أفصح هلم ّ
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ُ
هذا ول ّیکم من بعدی! ّ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و آله]
أنصح النّاس کان للنّاس
فإن
َ

و س َّلم .و لو کان األمر کام تقولونّ ( :
إن اهلل و رسو َله اختارا علیا هلذا األمر و القیا ِم

إن کانَ ،ألع َظ َم الن ِ
السالم) ْ
ّاس یف ذلک خط َأة و ُجرما ،إذ َترک ما أ َم َره
النبی علیه ّ
بعد ّ

ُ
رسول اهلل ّ
[و آله] و س ّلم أن یقوم فیه کام أمره ،أو َی ْع ُذر فیه إیل
به
صل اهلل علیه َ
النّاس»“.

1

در الغدیر ،جلد  ،3صفحه  275گوید:

«و احلسن بن احلسن المثنّی :کتب الولید بن عبدالملک إیل عامله عثامن بن
ِ
مرةَ 2،و ِّق ْفه للنّاس یوما؛ و
الم ِّر ّی” :انظر إیل احلسن بن احلسن ،فاجلدْ ه مائة َّ
ح ّیان ُ

خلصوم بنی یدیه؛ فع ّلمه
فلام وصله الکتاب ب َعث إلیه فجی َء به و ا ُ
ال أراین إ ّال قات َله!“ ّ

ففرج اهلل عنه و خ َّلوا سبی َله.
السالم بکلامت الفرجّ ،
عل بن احلسنی علیه ّ

السم
دس إلیه
فخاف احلسن سطوة بنی ُأم ّیة فأخفی نفسه؛ و بقی خمتفیا إیل أن ّ
ّ

ُ
بن عبدالملک ،و قتله سنة ».97
سلیامن ُ

3

الحسن بن الفضل بن الحسن ،أبومنصور الطّبرسی
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:419
الشیخ أبومنصور احلسن بن ّ
«و منهمّ :
عل الفضل بن
الشیخ أمنیالدّ ین أیب ّ
متبحر یف العلوم اإلسالمیّة .أشهر کتبه
احلسن ال ّطَبس؛ عامل فاضل ،حمدّ ث جامع،
ّ

کتاب مکارم األخالق ،حسن جدا ،کثی الدَّ وران بنی ّ
الشیعة ،ال أشهر منه؛ و قد طبع
 .1جنگ  ،24ص .381
 .2خ لِ :ضبة.

 .3جنگ  ،15ص .139
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حمرفا َمدسوسا فیه .و أ ّما کتاب ِمشکاة األنوار ـ و هو
مرات بإیران و طبع بمرص َّ
ّ
تتمیم لمکارم األخالق ـ فهو البنه ،کتبه تتمیام لکتاب أبیه .و هو من أعالم علامء

السادسة ،و ال حیرضین تاریخ وفاته».
الامئة ّ

1

َبس ّی و َط ْ َِبس ّی
تحقیقی راجع به کلمۀ َط َ ْ
در تعلیقۀ صفحۀ [ 139از کتاب الفردوس األعلیٰ] ،مرحوم سیّد محمّدعلی

قاضی دربارۀ صاحب کتاب احتجاج ،أحمد بن علیّ بن أبیطالب طَبْرسیّ گوید:
ِ
س نسبة إیل َط ْ َِبس ،و هی رستاق بنی إصفهان و قاشان و قم؛ و
«و َط َْب ّ
السنی
َط ْ َِبس (بال ّطاء المهملة المفتوحة و الباء
ّ
الراء المکسورة و ّ
الساکنة و ّ
الموحدة ّ
معرب َت ْفرش احلال ّیة بإیران ،کام عن ّ
المجلیس (ره).
العالمة
المهملة) ّ
ّ

و القول ّ
الطَبس منسوب إیل طَبستان ـ کام هو المشهور ـ اشتباه من
بأن
ّ
تّسب الوهم إیل أکثر اخللف؛ کام ح ّققنا ذلک تفصیال یف المقالة
بعض ّ
السلف ،و منه ّ
ا ّلتی نرشناها یف جم ّلة العرفان ،صفحة  371ـ  ،375جلد  ،3مج  ،39طبع صیدا؛ و

انظر أیضا إیل تاریخ بیهقی ،صفحة  ،242طبع طهران؛ و إ ییل ذیل ذلک ال ّتاریخ،
صفحة  347ـ 353؛ و إ ییل ما ذکره خطیبنا ّ
یب یف تعلیقاته عل
العالمة الواعظ اجلرندا ّ
انتهی.
شرح عقائد الصّدوق ،صفحة  ،59طبع  2تَبیز ،ایران ».ـ
ی

در تعلیقۀ کتاب جنّة المأویٰ ،تألیف شیخ محمّدحسین کاشفالغطاء ،مرحوم

آقا سیّد محمّدعلی قاضی در صفحه  267گوید:

معرب تَفرش احلال ّیة بإیران .و ّ
الشیخ
«ال َّط َْبس منسوب إیل َط َْبس؛ طَبس ّ

الطَبس صاحب جممع البیان ،و ابنه صاحب مکارم األخالق،
صاحب االحتجاج ،و
ّ
 .1جنگ  ،24ص .360
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إیل طَبستان (مازندران)؛ کام هو
و حفیده صاحب مشکاة األنوار ،منسوبون إلیها ال ی

المشهور شهرة ال أصل هلا .و قد ح ّققنا ذلک یف بعض مقاالتنا المنترشة یف جم ّلة
الصادرة یف صیدا لبنان».
العرفان ّ

اقول :یکوقت بحث در لفظ طبرسی است و صحّت انتساب به طبرستان که

مازندران است؛ و یکوقت بحث در محلّ سکونت و اقامت صاحب کتاب احتجاج

است که آیا مازندران بوده و یا تفرش بوده است؟ و ما در هر دو موضوع بحث

میکنیم:

امّا در صحّت صیغۀ نسبت از طبرستان به لفظ طبرسی ،این مطابق هیچیک از

قواعد عربی درست نیست؛ زیرا در ساختن صیغۀ نسبت از کلمات مرکّبه همچون
سیبویه و بعلبک ،قاعده آن است که جزءِ دوّم را حذف میکنند و یاءِ نسبت را در
آخر کلمۀ اوّل درمیآورند و میگویند” :سیبی و بَعْلی“ .و گاه میشود درصورتیکه

کلمه سنگین نشود ،باألخص در مرکّبات فارسی که عرب به ترکیب آنها توجّه

ندارد ،یاءِ نسبت را در آخر کلمه درمیآورند و میگویند” :اردستانی و خجستانی“

در نسبت به اردستان و خجستان .و گاه میشود که از دو جزءِ کلمه لفظی

چهارحرفی بر وزن جَعفَر بنا میکنند و آن را منسوب قرار میدهند ،مثل حَضرمی
در نسبت به حضرموت؛ لیکن این قسم سماعی است و بر آن قیاس نمیتوان نمود.

ستاین یا
و مطابق این قاعده در نسبت به طبرستان یا باید گفت َط ََب ّی یا َط ََب ّ

ری؛ و ائمّۀ لغت از این سه وجه ،وجه اوّل را اختیار کرده و در
س بر وزن َجع َف ّ
َط ْ َ
َب ّ
تواریخ و تراجمَ ،طبریّ گویند .و علیٰکلّتقدیر ،در نسبت به طبرستان ،طَبَرسی
صحیح نخواهد بود.

و روی همین نظر برای آنکه در نسبت به طَبَریّه که قصبهای است در اُردُن و

قاعدةً باید طبریّ استعمال کنند ،برای آنکه با طبریّ منسوب به طبرستان اشتباه
نشود ،طَبَرانی استعمال کردهاند؛ خالفا للقیاس فرقا بینهام.

مطلع انوار  /ج 11

86

در أعیان الشّیعة ،طبع دوّم ،جلد  ،9صفحۀ  65گوید:

الطَبس ،نسبة إیل طَبستان (بفتح أو ّله و کّس ثانیه) .و آستان :النّاحیة ،أی:
«
ّ

بالد ال ّطَب .و ال ّطَب (بالفارسیة) :ما یقطع به احلطب و نحوه ،لکثرة ذلک عندهم .و
األکثر أن یقال یف النّسبة إیل طَبستان :طَبی ،و یف النّسبة إیل طَب ّیة فلسطنی :طَباین،

عل غی القیاس للفرق بینهام؛ کام قالوا :صنعاین و هبراین و بحراین ،یف النّسبة إیل
ی
طَبی“ غی
صنعاء و هبراء و البحرین .و ما یقال” :أنّه مل یسمع یف النّسبة إ ییل طَبستان،
ّ
طَبس؛ لکان وجها؛ لام
صحیح؛ بل هو األکثر .و لو قیل” :انّه مل یسمع یف النّسبة إلیها
ّ
یف ال ّریاض عن صاحب تاریخ قم ،المعارص البنالعمید :من أ ّن َط َِبس ناحیة
الطَبس و سائر العلامء
مزارع کثیة ،و أ ّن هذا
عل قری و
َ
ّ
معروفة حوایل قم ،مشتملة ی

بالطَبس منسوبون إلیها ـ الخ».
المعروفنی
ّ

1

و علّت زیادی طبر در مازندران این است که بهواسطۀ انبوه درختان ،عبور

جیش و سپاه ممکن نبود ،و مجبور بودند درختان را با طبر بیندازند.

و امّا بحث در محلّ اقامت و موطن افرادی که به طََبرْسیّ معروف شدهاند،
[ مح لّ ا قامت و موطن ا فراد ی که به طَبَرْس یّ معروف شدها ند ]

پس میگوییم:

س ،صاحب کتاب
عل بن أیبطالب َط َ ْ
َ .1ط َ ْ
َب ّ
س ،أبومنصور أمحد بن ّ
َب ّ
احتجاج :از اهل ساری 2که یکی از شهرهای مازندران است ،بوده است؛ چنانکه

 .1أعیان الشیعة ،ج  ،3ص .29

 .2در لغتنامۀ دهخدا ،مجلّد ط ،ص  ،139در آخر ستون اوّل گوید:

«مؤلّف روضات الجنّات آرد (ص ” :)18أبومنصور أحمد بن علی بن أبیطالب الطبرسی ،از مردم
طبرستان ،به فتح طا و با و راء و اسکان سین ،چنانچه حازمی بر آن رفته و عامّه نیز همین عقیده را
دارند؛ یا به فتح دو حرف نخستین با سکون سین .صاحب ترجمۀ اهل ساری که یکی از
شهرستانهای مازندران است بوده ،چنانکه شاگرد مشهور او محمّد بن علیّ بن شهر آشوب
السّروی المازندرانی ـ رحمة اهلل ـ نیز منسوب به ساری میباشد ـ الخ“.
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شاگرد او محمّد بن علیّ بن شهر آشوب ،متوفّی َ ،588سرَوی مازندرانی منسوب به

ساری است .او در اواسط قرن ششم از هجرت بوده و با ابوالفتوح رازی و با

فضل بن حسن طَْبرِسیّ صاحب کتاب مجمع البیان متوفّای  ،548معاصر بوده است.

خودش با دو واسطه از شیخ طوسی ،و با چند واسطه از شیخ صدوق روایت

میکند .شهید اوّل در غایة المراد فتاویٰ و اقوال او را بسیار نقل میکند .کتاب
االحتجاج علی أهل اللَّجاج بسیار کتاب معروف و معتمدٌ علیه و جلیلی است؛ و وی

را باید طبری گفت.

حممد بن احلسن عامدالدّ ین یا عماد
عل بن ّ
َ .2ط ََب ّی ،یا َط ْ َ
س ،احلسن بن ّ
َب ّ

طبری ،صاحب کتاب أسرار اإلمامة و کا ِملِ بَهائیّ :او نیز از مازندران بوده و تا سنۀ

 698حیات داشته است ،و وی را باید طبری گفت.
ِِ
س ،أبوعل فضل بن حسن بن فضل ،صاحب تفسیر مجمع البیان :و
َ .3ط َْب ّ
َط ْ َِبس معرّب َت ْف ِرش است که شهری است بین قم و کاشان و اصفهان ،او از اهل
تفرش بوده است ،سپس در مشهد سناباد طوس متوطّن بوده ،و سپس در سنۀ 520

به سبزوار رفته؛ و در شب عید أضحی در ماه ذوالحجّة الحرام از سنۀ  548رحلت
نموده و تابوت او را به مشهد مقدّس نقل و در قرب مسجد قتلگاه دفن کردند .این

مرد از أعاظم رجال علم و أدب بوده و در علم نحو و عربیّت بینظیر بوده است،

کتب دیگری غیر از مجمع البیان دارد.

و او را و فرزند و نوادۀ او را که خواهد آمد باید طَْبرِسیّ گفت ،که خطًئا و

ی بزرگ گویند.
اشتباهًا به طَبَرْسیّ مشهور شدهاند؛ او را طَبْرِس ّ

 امّا در أعیان الشیعة ،طبع دوّم ،ج  ،9ص  65و  66در ترجمۀ حال او گوید” :و لو قیل :إنّه

مل یسمع یف النسبة إلیها طَبس لکان وجها ،لام یف الریاض عن صاحب تاریخ قم ،المعارص

مزارع کثیة؛ و ّ
البنالعمید ،من ّ
أن هذا
أن طَبس ناحیة معروفة حوایل قم ،مشتملة عل قری و
َ
سائر العلامء المعروفون بالطَبس منسوبون إلیها»“.
الطَبس و َ
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 .4طَْبرِسیّ ،أبونصر رضیّالدّین الحَسَن بن الفَضل بن الحَسَن ،صاحب کتاب

جلیل و شریف مکارم األخالق است :او فرزند صاحب تفسیر مجمع البیان است ،و

مصادر رجال و تراجم تصریح کردهاند که” :کان فاضال فقیها حمدِّ ثا جلیال “.او غیر

از مکارم األخالق کتب دیگری دارد.
ِ
حل َسن بن ال َف ْضل بن احلَ َسن ،صاحب کتاب
عل بن ا َ
س ،أبوال َفضل ّ
َ .5ط َْب ّ
مشکاة األنوار است :او این کتاب را در تتمیم و تکملۀ کتاب پدرش ،مکارم
األخالق ،نوشته است.

و از آنچه ذکر شد ،صاحب مجمع البیان أبوعلی فضل بن حسن و فرزندش

أبونصر حسن بن فضل و نوادهاش أبوالفضل علیّ بن حسن ،تفرشی بودهاند و همۀ
آنان را در لقب باید طَْبرِسِیّ گفت.

تراجم این بزرگان در روضات الجنّات و الکُنیٰ و األلقاب و ریحانة األدب
آمده است ،و در لغتنامۀ دهخدا راجع به کلمۀ طبرسیّ و استناد و انتساب آنان

بحث مشبعی کرده است.

 .6طََبرْسِیّ ،حاج میرزا حسین نوریّ بن العالّمة شیخ محمّدتقی نوریّ،

صاحب کتاب مستدرک الوسائل و نجم الثاقب و دارالسّالم و لؤلؤ و مرجان و کتب

دیگر :از اهل مازندران بوده است.

و به همین مناسبت ،خواهرزادۀ او شهید مظلوم آیة اهلل حاج شیخ فضل اهلل

نوری که او نیز به طَبَرسیّ معروف است ،از اهل نور مازندران بودهاند.
و این دو نفر را باید طبری گفت ،و طََبرْسی غلط است.

افراد دیگری از رجال علم و ادب نیز به طََبرْسی معروفاند که شرح آنان در

کتب تراجم آمده است ،و ما به جهت اختصار و ایجاز به همینقدر اکتفا کردیم.
 .1جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به والیت فقیه ،ج  ،3ص .120
 .2جنگ  ،16ص .93
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الحسن بن علیّ بن الحسین بن شُعبة الحرّانی ،المعروف بابن
شعبة حرّانی

الزمان بمثله
هو صاحب حتف العقوا ،ممّا مل یسمح ّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :413
«و منهمّ :
احلراین ،رض اهلل
الشیخ
عل بن احلسنی بن ُشعبة ّ
ّ
أبوحممد احلسن بن ّ

عنه؛ شیخنا األقدم ،و إمامنا األعظم .له کتاب حتف العقول فیام جاء یف ِاحلکَم و

المواعظ عن آل ال ّرسول ،کتاب جلیل مل یصنَّف مثله؛ و ختمه بام وعظ اهلل به موس و

السالم .و کان هذا ّ
الشیخ جلیل
السالم ،و باب یف مواعظ المسیح علیه ّ
عییس علیهام ّ
القدر ،عظیم المنزلة.

قال ّ
عل بن صادق البحراین یف رسالته یف
الشیخ العامل ّ
الرباین ،احلسنی بن ّ

عثرت
األخالق ،ما لفظه” :و یعجبنی أن أنقل یف هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا،
ُ
عل بن شعبة من قدماء
علیه یف کتاب حتف العقول ،للفاضل النّبیل احلسن بن ّ
أصحابنا ،حتّی ّ
أن شیخنا المفید ـ رض اهلل عنه ـ ینقل عنه ،و هو کتاب مل یسمح
الدَّ هر بمثله .ـ إیل آخر کالمه“.
و الغرض بیان جاللة ابنشعبة و جاللة کتابه و معرفة طبقته بروایة الشیخ
المفید عنه.
الشیخ ّ
و له کتاب التمحیص ،نسبه إلیه ّ
المتبحر ،الشیخ إبراهیم
العالمة
ّ

القطیفی یف کتابه المرتجم بالفرقة النّاجیّة ،و المویل عبداهلل یف ریاض العلامء ،و

العامل یف األمَل .و قد قال یف ّأول الکتاب بعد الدّ یباجة:
احلر
حممد بن احلسن ّ
الشیخ ّ
ّ

خفی عل
حممد بن مهام ،ـ الخ “.و غی ّ
عل ّ
”باب رسعة البالء إیل المؤمن؛ حدّ ثنا أبو ّ
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اخلبی ّ
أن ابنمهام مات سنة اثننی و ثالثنی و ثالثمائة عن عمر طویل ،فاحلسن بن
شعبة من أهل طبقته .و قد قیل ّ
إن کتاب التّمحیص حیتمل أن یکون لنفس ابنمهام
بقرینة ذکره یف ّأول سند ّأول حدیث یف الکتاب ،و هی عادات القدماء؛ و فیه تأ ّمل بل

الشیخ احلسن بن شعبة عل ّ
منع .و کیف کان ،فال ریب یف تقدّ م ّ
الشیخ المفید ،فهو

عل ّ
یّسه اهلل لنا
یتیّس للصحاب ما ّ
کل حال یف طبقة ابنمهام ،رض اهلل عنهام .و مل ّ
یف ترمجته یف معرفة ال ّطبقة».

1

حسن بن محمّد بن الحسن القمّی
وی صاحب تاریخ قم و معاصر شیخ صدوق بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:254
«و منهمّ :
القمی ،صاحب تاریخ قم.
حممد بن احلسن ّ
الشیخ اجللیل ،احلسن بن ّ

قال یف ریاض العلامء” :کان من أکابر قدماء علامء أصحابنا؛ و من المعارصین ل ّ
لشیخ
عل بن بابویه القمی ،شیخ ال ّشیعة“.
ّ
حممد بن ّ

و یروی عن ّ
الصدوق ،بل عنه أیضا .له
عل بن بابویه ،أخی ّ
الشیخ حسنی بن ّ

للصاحب بن ُع ّباد ،و قد ذکر یف ّأوله کثیا من أحواله و
کتاب تاریخ قم ،صنّفه ّ
القمی بأمر
عل بن عبدالملک ّ
خصاله و فضائله؛ و ترمجه بالفارس ّیة احلسن بن ّ

الصاحب،
اخلواجه فخرالدّ ین إبراهیم بن الوزیر الکبی ،اخلواجه عامدالدّ ین حممود بن ّ

الصفی ،یف سنة ثامنمائة و مخس و ستّنی .قال
عل ّ
اخلواجه شمسالدّ ین ّ
حممد بن ّ

ثم ّ
المؤرخ الفاضل ـ أعنی مؤ ّلف األصل ـ أخا
إن هلذا
ّ
صاحب ریاض العلامءّ ” :
 .1جنگ  ،24ص .356
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حسن بن محمّد بن شرفشاه حسینی ،سیّد رکنالدِّین

حممد بن احلسن الکاتب القمی ،کام یظهر من هذا
عل بن ّ
فاضال و هو أبوالقاسم ّ
الکتاب أیضا .و أکثر فوائد هذا و ما یتع ّلق بأحوال خراج قم و بعض أحواله مأخوذ
منه “.ـ انتهی.
قلت :فهو من علامء الامئة ال ّثالثة ،کام هو ظاهر».

1

حسن بن محمّد بن شرفشاه حسینی ،سیّد رکنالدِّین
وی مصنّف منهج الشّیعة است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :133
أبوحممد احلسن بن
المتوسط ،و هو أبوالفضائل
«منهم :الس ّید رکنالدّ ین ،صاحب
ّ
ّ

حممد بن رشفشاه العلویّ ،
أخص أصحاب المح ّقق
عالمة یف العلوم العقل ّیة و النّقل ّیهّ ،
ّ
اخلواجه نصیالدّ ین ال ّطوس ،و نظیه یف التّحقیق یف المذهب و یف فنون العلوم.

رشفشاه :و هو الس ّید رکنالدّ ین
قال صاحب ریاض العلامء” :الس ّید بن َ َ

حممد بن رشفشاه احلسینی ،له کتاب
األسرتابادی ،أعنی
أباحممد احلسن بن ّ
ّ
منهج ّ
السلطان ُأ َویس هبادرخان ،و
الشیعة یف فضائل
وم خاتم ّ
الرشیعة ،أ ّلفه بِاسم ّ
ّ

عندنا من مؤ ّلفاته رشحه عل قواعد العقائد خلواجه نصی ُأستاذه “.قلت :و اعتمد
الشیعة ّ
کتاب منهج ّ
المجلیس ،و أخرجه یف کتابه بحار األنوار.
العالم ُة
َ
ّ

قال ابنرافع یف ذیل تاریخ بغداد” :قدم مراغه و اشتغل عل موالنا نصیالدّ ین،

و کان یتو ّقد ذکاء و فطنة ،فقدّ مه النّصی و صار رئیس األصحاب بمراغه ،و کان ُی ِّید

درس احلکمة ،و کتب احلوایش عل التّجرید و غیه ،و کتب لولد النّصی رشحا عل

 .1جنگ  ،24ص .325
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فلام مات النّصی یف هذه
قواعد العقائد .و ّلام ّ
توجه النّصی إیل بغداد سنة  ،672الزمه؛ ّ

فوض إلیه النّظر یف
السنة صعد إیل الموصل و استوطنها و درس بالمدرسة النّور ّیة ،و ّ
ّ

المتوسط ،و تک ّلم یف
رشح مقدّ مة ابناحلاجب بثالث رشوح ،أشهرها
ّ
أوقافها ،و ّ
فوض إلیه تدریس الشافع ّیة بالسلطان ّیة“.
ثم ّ
السیف اآلمدیّ ،
ُأصول الفقه و أخذ عل ّ
السلطان یوم ذ ّ
حممد سعدالدّ ین المتش ّیع هو و أهل بیته و
الشاه خدابنده ّ
قلت :و ّ

أرباب سلطنته ،و مجهور أهل إیران عل ید ّ
المطهر ّ
احلل .و
العالمة مجالالدّ ین بن
ّ
مات یف رابع عرش صفر ،سنة مخس عرشة و سبعمائة».

1

حسن بن هانی ،أبونُواس
تشیّع و شعر راقی او
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :199
«و أسند ّ
عل بن بابویه یف أمالیه عن أیبالع ّباس
الشیخ ّ
الصدوق ّ
حممد بن ّ
َبد ،قال” :خرج أبونواس ذات یوم من داره ،فبرص براکب قد حاذاه ،فسأل عنه و
الم ّ
موس ال ّرضا .فأنشأ یقول:
عل بن َ
مل یر وجهه ،فقیل :إنّه ّ
العـنی مـن ُبعـد غایــة
إذا َبصــر ْتک
ُ

و لـــو ّ
أن قومـــا ّأممـــوک لقـــادهم

ّ
القلـب
الشک أثبتـک
و عارض فیک
ُ
نسیمک حتّی ُی ّ
کـب“
الر ُ
ستدل بـک َّ
ُ

حممد بن حی َیی الفارس ،قال:
و أسند أیضا یف العیون عن ّ

نظر أبونواس إیل أیباحلسن ال ّرضا ذات یوم ،و قد خرج من عند المأمون عل

َبغلة له؛ فدین منه أبونواس یف الدّ هلیز ،فس ّلم علیه و قال” :یابن رسول اهلل!
حب أن تسمعها منّی “.قال” :هات!“ فأنشأ یقول:
قد قلت فیک أبیاتا ف ُأ ّ
 .1جنگ  ،24ص .292
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حسن بن هانی ،أبونُواس

ــــاهبم
” ُم َّ
طهـــــرون نَق ّیـــــات ثیـ ُ

الصالة علیهم أیـن مـا ُذکِـروا
تُتل ّ

لـــام بـــری خلقـــا فأتقنـــه
واهلل ّ

صفاکم و اصـطفاکم ّأهیـا ال َبشــر

مــن مل یکــن عَ َلویــا حــنی تنســبه

فــأنتم المــل األعــل و عنــدکم

فــام لــه مــن قــدیم الــدّ هر مفتخــر

علم الکتاب و ما جاءت به السور“

هان ،قد ئتَنا بأبیات مل یسبقک
الرضا علیه ّ
فقال له ّ
السالم” :یا حسن بن ّ
شئ؟“
ثم قال” :یا غالم! هل معک من نفقتنا ٌ
أحد إلیها ،فأحسن اهلل زان!“ ّ
ثم قال” :لع ّله یستق ّلها یا
فقال له” :ثالثمائة دینار “.فقال” :أعطها إ ّیاهّ “.

غالم! سق إلیه ال َب ْغلة“.

حممد بن أیبالقاسم ال ّطَبی یف کتابه بشارة المصطفی لشیعة المرتیض،
و رواه ّ

عل بن إبراهیم بن هاشم ،عن أبیه ،عن یارس اخلادم ،قال:
و أسندا معا یف الکتابنی عن ّ

عل بن موس الرضا َو ِ َّیل عهده و ِضب الدّ راهم بِاسمه و
ّلام جعل المأمون ّ
خطب عل المنابر ،قصده ّ
الش َعراء من مجیع اآلفاق ،فکان یف مجلتهم أبونواس

احلسن بن هاین ،فمدحه ّ
کل شاعر بام عنده ّإال أبونواس ،فإنّه مل یقل فیه شی ا؛
فعاتبه المأمون و قال” :یا أبانواس! أنت مع تش ّیعک و میلک إیل أهل البیت،

عل بن موس ،مع اجتامع خصال اخلی فیه؟“ فأنشأ یقول:
َ
ترکت مدح ّ

”قیل یل :أنـت أشـعر النّـاس ُطـرا

ِ
البدیــــه
ــــت بــــالکالم
إذ َت َف َّو ْه َ
ی ِ
ثمــــر الــــدّ ّر یف َیــــدَ ی جمتنیــــه
ُ
و اخلصـــال ا ّلتـــی َ َجت َّمعـــن فیـــه

ألســ ُن الفصــاحة عنــه
قصـــرت ُ
(قال ):فدعا ّ
بحقة لؤلؤا ،فحشا فاه لؤلؤا.

و هلــــذا القــــریض ال حیتویــــه“

لـ َ
ـک مــن جــوهر القــریض مــدیح

فعل مـا َترکـت مـدح ابـن مـوس
ــدح إمـــام
قلـــت :ال أســـتطیع مـ َ

کـــان جَبیــــل خادمـــا ألبیــــه

و ّ
ست ،و قیل :ثامن».
تویف أبونواس ببغداد سنة مخس و تسعنی و مائة ،و قیل :سنة ّ
 .1جنگ  ،24ص .307
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حسن بن یوسف بن مطهّر ،عالّمه حلّی
وی از مشایخ در جمیع علوم بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:270

«و منهم :آیة اهلل ّ
طهر ّ
احلل ،شیخ
العالمة مجالالدّ ین احلسن بن یوسف ابن الم ّ

الرشیعة؛ َصنّف یف ّ
ّ
کل فنون العلم ـ المعقول والمنقول ـ ما یزید عل
الشیعة و ُحمیی ّ

ّ
المتأخرین .و عل یده
مخسمائة جم ّلد ،مل یتّفق یف الدّ نیا مثله ال یف المتقدّ منی و ال یف
حممد و ُج ّل أهل إیران .و خرج من عایل جملس تدریسه
السلطان شاه خدابنده ّ
تش ّیع ّ

شاب ،و
أقر له نصیالدّ ین
الطوس بالمهارة یف العلوم العقل ّیة و هو ّ
مخسمائة جمتهد .و ّ
ّ
هو ّأول من رشح جترید النّصی المذکور ،و له یف علم احلکمة سبعة عرش ُجم ّلد ،منها:

رشح ِشفاء ابنسینا و رشح إشاراته و رشح حکمة اإلرشاق ،و هذا یف جنب ما صنّفه

فإهنا جم ّلد
یف سائر العلوم قطرة من بحره .و باجلملة ال یسع المقام تفصیل ترمجته ّ
ضخم ،و ال أجد عبارة تلیق ببیان مقامه غی أنّه أحد أرکان الدّ نیا و إمام ّ
کل العلامء.

الرجال ـ المناسب ذکره یف المقام ـ کشف المقال یف معرفة
له یف علم ّ
الروات و المصنّفنی ممّا وصل إلینا عن
ال ّرجال ،قال” :فإنّا ذکرنا فیه ک َّلام نقل عن ّ
المتأخرین و المعارصین “.و له :خالصة األقوال یف
المتقدّ منی ،و ذکرنا أحوال
ّ
الموثقنی و الممدوحنی ،و ال ّثاین یف غیهم من
األول یف ّ
معرفة ال ّرجال یف جزئنیّ ،

سائر الروات و المحدِّ ثنی .و له :إیضاح أسامء ال ّرجال.

ست و أربعنی و
ست و عرشین و سبعمائة ،و کان تو ّلده یف ّ
و کانت وفاته سنة ّ

حمرم احلرام».
ّ
ستمائة یف  29من شهر رمضان ،و وفاته یف ّ 21
 .1جنگ  ،24ص .329
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الحسین بن روح النَّوبختی ،أبوالقاسم

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :398
«[ ّ
المطهر ّ
احلل ...له کتب ]... :کتاب أنوار الملکوت
العالمة مجالالدّ ین بن
ّ

یف رشح الیاقوت ،یف الکالم».

1

الحسین بن روح النَّوبختی ،أبوالقاسم
وی از آل نوبخت ،أفضل و أعلم و أزهد اهل زمان و صاحب األسرار و
العلوم و الکرامات بود
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:412
المویل أبوالقاسم احلسنی بن روح بن أیببحر النَّوبختی ،المتقدّ م
«و منهم:
ی

ذکره یف المتک ّلمنی من آل نوبخت ،صاحب کتاب التّأدیب ،کان أعلم أهل زمانه یف
ّ
کل علوم اإلسالم ،و ال تعرف ّ
الشیعة یف الدّ ین و المذهب أفضل منه؛ کان عالام
ّ
أوثق
ر ّبانیا ،زاهدا
متقشفا ،صاحب األرسار و الکرامات و العلوم و المکاشفاتُ ،

أعقل ِّ
أهل زمانه و ُ
کل أقرانه ،مقبول عند الموافق و المخالف ،ال مغمز ألحد فیه من

ّ
کل فرق اإلسالم ،مقبول القول عند الکّل .داره بالنَّوبخت ّیه یف الدَّ رب ا ّلذی کانت فیه
عل بن أمحد النَّوبختی ،المتقدّ م ذکره یف النّوبختیّنی النّافذ إیل ّ
التل و إیل درب
دار ّ

اآلخر و إیل قنطرة ّ
الشوک.

ست و عرشین و
قال أبونرص” :مات أبوالقاسم احلسنی بن روح یف شعبان سنة ّ
رویت عنه أخبارا کثیة»“.
ثالثمائة؛ و قد
ُ
 .1جنگ  ،24ص .347
 .2جنگ  ،24ص .355
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الحسین ،السیّد أبوالرّضا ضیاءالدّین الرّاوندی
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :181

یف
الر
ّ
اوندی احلسنی؛ صاحب الکا ّ
الرضا ،فضلاهلل ،ضیاءالدّ ین ّ
«و منهم :الس ّید أبو ّ
ِ
العروض و القوایف .کان ّ
علو النَّسب و بنی
یف علم
عالمة زمانه و عمید أقرانه ،مجع بنی ّ

أئمة عرصه و رئیس علامء دهره؛ له تصانیف تشهد
کامل الفضل و احلَ َسب ،و کان ُأستاذ ّ

یف المتقدّ م ذکره ،و کتاب نظم العروض ،و کتاب الکایف یف التّفسی ،و
بفضله ،منها :الکا ّ

الشهاب و هو رشح کتاب ّ
کتاب ضوء ّ
الشهاب ،و کتاب األربعنی یف األحادیث ،و کتاب

الطب ال ّر َضوی ،و کتاب مقاربة الطیب ّة إیل مقارنة النیّة ،و دیوان شعره.
ّ

السمعاین یف األنساب ،قالّ ” :لام وصلت إیل قاسان ،قصدت زیارة
و ذکره َّ

فلام انتهیت إیل داره وقفت عل الباب ُهنَ ْی ة أنتظر خروجه ،فرأیت
الرضا المذکورّ ،
أیب ّ

مکتوبا عل طرز الباب هذه اآلیة المشعرة بطهارته و تقواه ﴿    
1
فلام اجتمعت به رأیت منه فوق ما کنت أسمعه
ّ ،﴾    

مقاطیع من شعره “.ـ إیل آخر ما ذکر.
عنه ،و سمعت منه مجلة من األحادیث ،و کتبت عنه
َ

عل بن صدرالدّ ین یف الدّ رجات ال ّرفیعة یف طبقات ّ
الشیعة ،قال:
ذکره الس ّید ّ

”و کان موجودا إیل سنة ثامن و أربعنی و مخسمائة»“.

2

خلیل بن احمد فراهیدی
وی از اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیه السّالم بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :61
 .1سوره أحزاب ( )33آیه .33
 .2جنگ  ،24ص .300
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بیدی یف ّاول کتابه المرتجم باستدراک الغلط:
حممد بن حسن ّ
الز ّ
«و قال أبوبکر ّ

”و اخللیل بن أمحد أوحد العرص ،و قریع الدّ هر ،و جهبذ األُ ّمة ،و أستاذ أهل الفطنة
ّحو ،و َمدّ أطنا َبه ،و
نظیه ،و ال ُع ِرف یف الدّ نیا عدی ُله؛ و هو ا ّلذی بسط الن َ
ا ّلذی مل ُی َر ُ

انتهی إ ییل
أقص حدوده و
س َّبب علله ،و فتق معانیه ،و أوضح احلجاج فیه ،حتّی بلغ
ی
ی

ثم مل یرض أن یؤ ّلف فیه حرفا أو یرسم منه رسام ،نزاهة بنفسه و ترفعا
أبعد غایاتهّ ،

بقدره ،إذ کان قد تقدّ م إ ییل القول علیه و التّألیف فیه ،ف َک ِره أن یکون لمن تقدّ مه تالیا،
أوحی إ ییل سیبویه من علمه ،و ل ّقنه من
اکتفی یف ذلک بام
عل نظر من سبقه حمتذیا ،و
ی
ی
و ی
دقائق نظره و نتائج فکره و لطائف حکمته ،فحمل سیبویه ذلک عنه ،و تق ّلد و أ ّلف

فیه الکتاب ا ّلذی أعجز من تقدّ م قبله ،کام امتنع عل من ّ
انتهی».
تأخر بعده “.ـ
ی

الش ُ
نص عل تش ّیع اخللیل ّ
یخ مجالالدّ ین احلسن بن یوسف
صفحة « :62و قد ّ

المطهرّ ،
األول و هم اإلمام ّیة
بن
احلل یف خالصة األقوال؛ بل عدّ ه یف القسم ّ
ّ
العالمة ّ
عتمد عل قوهلم.
ال ّثقات أو الممدوحنی ا ّلذین ُی َ

ْدی اإلصفهاین یف ریاض العلامء” :فکان اخللیل ـ عل
و قال
المویل عبداهلل أ َفن ّ
ی

السالم“.
ما قاله األصحاب ـ من أصحاب ّ
السالم و یروی عنه علیه ّ
الصادق علیه ّ

قال” :و اخللیل جلیل القدر ،عظیم ّ
مامی
الشأن ،أفضل النّاس یف علم األدب ،کان إ َّ
الصادق ،بل الباقر
ینسب علم ال َعروض ،و کان یف عرص موالنا ّ
المذهب ،و إلیه َ

السالم أیضا ،و قد کان إماما یف علم النّحو و ال ّلغة “.ـ إیل آخر ما قال.
علیهام ّ

خلیل کتابی در إمامت نوشته است ،و محمّد بن جعفر مراغیّ إمامی بر آن
استدراک نوشته است
عل
عل إمامة ّ
قلت :و له کتاب یف اإلمامة ،و ذکر فیه مجلة من األد ّلة ی
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حممد بن جعفر المراغی من علامء اإلمام ّیة ،شیخ النّجایش ،و
السالم ،و متّمه ّ
علیه ّ

سامه کتاب اإلمامة ،و استدرک ما أغفله اخللیل و یعرف بکتاب اخللیل؛ کام یف
ّ
حممد بن جعفر المراغی».
فهرست النّجایش ،ذکره یف ترمجة أستاذه ّ

خلیل میگوید« :علّت تف ّردِ امیرالمؤمنین علیه السّالم ،افضلیّت و اعلمیّت و
ازهدیّت اوست؛ و النّاس إیل أشباههم أم َیل»
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :62

السالم یف اإلمامة قو ُله:
عل علیه ّ
عل تقدم ّ
«و من المنقول عنه یف االستدالل ی

الکل إلیه ،دلیل أنّه إمام ّ
الکل و احتیاج ّ
”استغنائه عن ّ
الکل“.
و سأله أبوزید األنصاریِ ” :مل َ هجر النّاس علیا و قر ُبه من رسول اهلل قر ُبه ،و
موض ُعه من اإلسالم موض ُعه ،و ِعناؤه یف اإلسالم عناؤه؟“

ِ
صفو ِّ
کل منهل! و ال ّناس
عل
نوره َ
فقال اخللیلَ َ ” :هب َر واهلل ُ
أنوارهم ،و غلبهم ی

األول حیث یقول:
إیل أشکاهلم أمیل .أما
َ
سمعت ّ
َ
ــألف الفــیال“
الفیــل َی
َــری
کــــل َشــــکل ل ِ َشــــکله ألِــــف
ُ
أمــا ت َ
أخرجه ّ
القمی یف أمالیه مسندا ،و أسند
عل بابویه
الشیخ ّ
ّ
الصدوقّ ،
حممد بن ّ

ّحوی ،قال:
عن یونس بن حبیب َّ
بی الن ّ
الض ّ

عل.
قلت للخلیل بن أمحدُ :أرید أن أسألک عن مسألة ،فتکتمها َ َّ

فقال :قولک هذا ّ
یدل عل ّ
السؤال ،فتکتمه أیضا.
أن اجلواب أغلظ من ّ

قلت :نعم ،أ ّیام حیاتک! قال :سل!

قلت :ما بال أصحاب رسول اهلل ّ
کأهنم ک ّلهم بنو ُأم
صل اهلل علیه و س ّلم؛ ّ

عل بن أیبطالب کأنّه ابن ع ّلة؟
واحدة ،و ّ

السالم تقدَّ مهم إسالما ،و فاقهم علام ،و ّ
قالّ :
بذهم رشفا ،و
إن علیا علیه ّ
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أرجحهم 1زهدا ،و طاهلم جهادا[ ،فحسدوه]؛ و النّاس إیل أشکاهلم و أشباههم
ُ
فافهم!
إیل من بان منهمَ .
أمیل منهم ی

الرجل من نسوة شتّی.
یقال َب ّذه َبذا ،إذا غلبه؛ و بنوال ُعالة ،أوالد ّ

عل بن عییس اإلربِ ّل الکاتب یف کتابه کشف الغ ّمة یف معرفة األئ ّمة.
أخرجه أیضا ّ

و اختلفوا یف وفاة اخللیل ،قیل :إنّه مات سنة مخس و سبعنی و مائة؛ و قیل :سنة

مفصال یف فصل العروض و
سبعنی و مائة؛ و قیل :سنة ستّنی و مائة .و سیأیت ذکره ّ

ال ّلغة».

2

تش ّیع اخللیل بن أمحد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :149
«و اخللیل من ّ
الرجال .قال
الشیعة اإلمامیّة بال خالف من أحد من علامء ّ

المویل عبداهلل أفندی یف ریاض العلامء:
ی

السالم و
فکان اخللیل ـ عل ما قاله األصحاب ـ من أصحاب ّ
الصادق علیه ّ
یروی عنه؛ و اخللیل جلیل القدر ،عظیم ّ
الشأن ،أفضل النّاس یف علم األدب،

ینسب علم ال َعروض ،و کان یف عرص موالنا
کان
إمامی المذهب ،و إلیه َ
َّ

السالم أیضا؛ و قد کان إماما یف علم النّحو و
ّ
الصادق ،بل الباقر علیهام ّ
ال ّلغة.ـ إیل آخر ما قال.

حممد بن جعفر المراغی یف کتابه ،و
و للخلیل کتاب یف اإلمامة ،أورده بتاممه ّ

اخللیل یف اإلمامة ،ذکره أبوالع ّباس
سامه کتاب
استدرک ما أغفله اخللیل من األد ّلة و ّ
ّ

المراغی اهلمداین یف فهرس أسامء ُم َصنِّفی ِّ
الشیعة».
حممد بن جعفر
ّ
النّجایش یف ترمجة ّ
رجحهم.
 .1خ لّ :

 .2جنگ  ،24ص  273ـ .276
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الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة « :149و قال ّ
[تأسیس ّ
العالمة مجالالدّ ین،
المطهر ،شیخ ّ
الشیعة یف کتاب ُخالصة ال ّرجال ما لفظه:
احلسن بن یوسف بن
ّ

َ
حجة فیه ،اخرتع
اخللیل بن أمحد کان
أفضل النّاس یف األدب ،و قوله ّ

إمامی المذهب.ـ انتهی بحروفه.
العروض ،و فضله أشهر من أن یذکر ،و کان
َ
ّ

السالم” :استغنائُه عن ّ
الکل و
عل علیه ّ
و من کالم اخللیل یف اإلمام قو ُله یف ّ

الکل إلیه دلیل أنّه إمام ّ
احتیاج ّ
الکل»“.

1

دِعبِل خُزاعی
والیت و أشعار بلند پایۀ او
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :194
حممد یف کتاب ال َمحاسن و ال َمساوی” :و من
«رواه اإلمام البیهقی ،إبراهیم بن ّ

ذلک قوله یف المأمون:

إ ّین مــن القــوم ا ّلــذین ُســیو ُفهم
رفعــوا حم ّلــک بعــد طــول مخــوده
قال أمحد بن المدبر:

رش َفتـــک بمقعـــد
َقت َلـ ْ
ــت أخـــاک و َ َّ

و استنقذوک من احلضیض األوحـد“

لقیت ِدعبِال ،فقلت له :أنت أجّس النّاس حیث تقول یف المأمونّ ” :إین من
القوم ا ّلذین سیوفهم ـ األبیات“ فقال” :یا أباإسحاق! إ ّین أمحِل َخ َشبتی منذ
أربعنی سنة ،و ال أجد من یصلبنی علیها“.

اإلمامی؛ حتّی حکی
العجل الکریم
و کان ُخمْتف من المأمون عند أیب ُد َلف
ّ
ّ

للمأمون بعض من حیرض جملسه َ
عم المأمون:
قول دعبل یف إبراهیم بن
ّ
المهدیِّ ،
 .1جنگ  ،24ص .297
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دِعبِل خُزاعی

یــرث اخلالفـ َ
ـة فاســق عــن فاســق
”أ ّ یین یکــون و ال یکــون و مل یکــن
فلتصـ ُل َح ْن مــن بعــده ل ِ ُمخــارق“1
إن کــان إبــراهیم مضــطلعا هبــا
صفحت عن ّ
کل ما هجانا به ،إذ قرن إبراهیم بالمخارق
فضحک و قال” :قد
ُ
و والة عهده “.فکتب له األمان.

بقم ّلام بلغه
الرائ ّیة ا ّلتی قاهلا ّ
و ّلام حرض عند المأمون ،سأله أن ینشده قصیدته ّ

الرضا؛ فأنکرها دعبل؛ فآمنه و أ ّکد له األمان؛ فأنشده إیل أن قال:
نعی اإلمام ّ
ُ
یا ُأمة الس ِ
ِ
سن البالء عل اآلیـات والسـ ِ
ُح ِ
ور
جازیـت أمحـد مـن
وء ما
ّ ّ
الــذئب یف إنقــاذ ذی ِ
خال َفــ َة ِّ
بقــر
خ َّلف ُتموه عل األبناء حـنی مضــی
و ساق حتّی انتهی إیل قوله:
خی النّـاس ک ِّلهـم
قَبان یف طوس ُ

الزکی و ال
الرجس من ُقرب
ما ینفع
َ
ِّ

و رشهــم ک ِّلهــم هــذا مــن العــَب
الر ِ
جس مـن ِضر
عل
الزکی بقرب ّ
ِّ
یـــداه ُ
فخـــذ مـــا ِشـــ َت أو فـــذر

هیهات کل امرئ رهن بـام کسـبت
َ
صدقت یا
ألقی المأمون ِعاممتَه عل األرض و قال” :واهلل
َ
و ّلام متّم القصیدة ،ی
دعبل!!“

حییی بن أکثم».
روی هذه ّ
وس یف األمایل بإسناده عن ی
القصة أبوجعفر ال ّط ّ

2

دِعبل وصیّت نمود أشعارِ مدارس آیات را در لَحْد او گذارند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة ” :195و کان قد أوم عند موته أن

حلده قصیدته المعروفة بمدارس آیات .و رآه بعض أهله یف المنام و علیه
توضع یف َ ْ

قلنسوة بیضاء ،فسأله عن حاله؛ فأخَب ّ
أن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله
ثیاب بیض و َ

استنشده قو َله:

رضب به ُ
المثل یف البخل و ال ّلؤم( .محقّق)
 .1خمُ ارق :رجل ُی َ
 .2أمالی ،شیخ طوسی ،ص .100
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سن الدّ هر إن ضحکت
”ال أضحک اهلل َّ
ُم َشـــ َّردون ُنفــوا عــن ُعقــر دارهــم

و ُآل أمحـــدَ مظلومـــون قـــد ُقهـــروا
کــأهنم قــد َجنَــوا مــا لــیس ُیغتفــر“
ّ

فقال له” :أحسنت!“ فش ّفع له و أعطاه ثیابه ا ّلتی علیه».

1

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :257
«و منهمِ :دعبل ّ
عبدالرمحن بن عبیداهلل بن بذیل بن
الشاعر بن رزین بن عثامن بن
ّ

الشاعر المشهور المتقدّ م ذکره یف مشاهی شعراء ّ
علّ ،
الشیعة،
َورقاء اخلزاعی ،أبو ّ

صنّف طبقات ّ
الشعراء و کتاب الواحد یف مثالب العرب و مناقبها؛ و هو مشهور یف
أصحابنا؛ قاله النّجایش ،و قد تقدّ مت ترمجته».

2

خثَیم
ربیع بن ُ

در تنقیح المقال ،جلد  ،1صفحه  424تا صفحه  ،426ترجمۀ حال ربیع بن

خُثَیم را ذکر کرده است ،و ما در اینجا مختصری از آن را میآوریم:

ّمیمی الکویف،
«ربیع بن خثیم بن عائذ بن عبداهلل ،أبوزید
األسدی الثَّ ّ
ّ
وری الت ّ

المفّس المحدّ ث المتع ّبد».
غوی
المتنسک األدیب ال ّل ّ
ّ
ّ

إیل أن قال« :و عن خمترص ّ
الربیع بن ُخثیم ،أبوزید األسدی (عن
الذهبی” :إ ّن ّ
ابنمسعود و أیبأ ّیوب؛ و عنه َّ
الش ْعبی و إبراهیم) َو ِرع ُخمبِت َر ّباین ُح ّجة؛ مات قبل
السبعنی»“.
ّ

إیل أن قال« :و قال ّ
الشیخ البهائی (ره) یف کشکوله:

لست عن نفیس
للربیع بن خثیم” :ما نراک تغتاب أحدا؟“ فقالُ ” :
إنّه قیل ّ
ثم أنشد:
لذم الناس!“ ّ
فأتفرغ ّ
راضیاّ ،

 .1جنگ  ،24ص .306
 .2جنگ  ،24ص .327
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ربیع بن خُثَیم

”لنفسـی أبکـی لسـ ُت أبکـی لغیها

و فیه أیضا:

ُ
شاغل“
لنفسـی عن نفیس عن النّاس

الربیع” :لو کانت الذنوب تَفوح ،ما جلس أحد یف جنب
إ ّن من مجلة کلامت ّ
أحد“.

إن ال َعجب من قوم یعملون لدار َیبعدون منها َّ
و منهاّ ” :
کل یوم مرحلة ،و

َ
یرحلون إلیها کل یوم مرحلة!“ و کان یقول” :إن عوفینا
یرتکون
العمل لدار َ
رش ما ُأعطینا ،مل َیرضنا ما زُ ِوی عَ نّا»“.
من ِّ

الصفا:
إیل أن قال« :و عن روضة ّ

إ ّن ِرشذمة من ُ
الق ّراء من أصحاب عبداهلل بن مسعود ،قالوا ألمیالمؤمننی

السالم” :إنّا لسنا عل بصیة من قتال أهل القبلة (و ذلک عند مسیه إیل
علیه ّ
بعثت بنا إیل ثغر من ال ّثغور لنجاهد الک ّفار!“
ص ّفنی) فلو َ

بیع بن ُخثیم .ـ انتهی».
الر َ
فبعث هبم إیل قزوین و جعل األمی علیهم ّ

إیل أن قالِ « :
روی نَرص بن ُمزاحم من کتاب ص ّفنی ،ختل َفه عن أمیالمؤمننی

السالم و عدم خروجه معه حلرب معاویة.
علیه ّ

ّاس بالکوفة إیل حرب معاویة ،أجاب
السالم الن َ
قال نَرصّ ” :لام ن َ
َدب عل علیه ّ

السالم ُجل الناس؛ ّإال ّ
أن أصحاب عبداهلل بن مسعود أتَوه ـ و فیهم ُع َبیدة
علیا علیه ّ

لسلامین و أصحا ُبه ـ فقالوا:
ا ّ

إنّا نخرج معکم و ال ننزل عَ سکرکم ،و ُن َعسکِر عل حدة حتّی ننظر یف أمرکم

و أمر أهل ّ
الشام؛ فمن رأینا أراد ما ال َحی ّل أو بدا لنا منه َب ْغیُ ،کنّا علیه“.

إیل أن قال نرص بن مزاحم” :و أتاه آخرون من أصحاب عبداهلل بن مسعود
الربیع بن خثیم ،و هم یوم ذ أربعمائة رجل ـ فقالوا:
ـ منهم ّ

غنی
عل معرفتنا بفضلک! و ال ی
یا أمیالمؤمننی! إنّا قد َشکَکنا یف هذا القتال ی
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بعض ال َّثغور
عمن یقاتل
العدو من الکفار؛ فو ِّلنا َ
ّ
بک و ال بنا و ال بالمسلمنی ّ

ثم نقاتل عن أهله!
نَس ُکنُهّ ،

الری»“.
َّ
عل َثغر ّ
السالم ّ
عل علیه ّ
الربیع بن خثیم ی
فوجه ّ

السالم ،و ذلک أ ّنه ِ
روی یف باب
إیل أن قال« :و َر َو یی هو عن ّ
الصادق علیه ّ

شهدت
ال ّطواف من ال ّتهذیب عن الکلینی (ره) ...” :عن الربیع بن خثیم قال:
ُ
السالم یف ال ّطواف»“. ...1
أباعبداهلل علیه ّ

2

أقول :این کالم از مامقانی اشتباه است؛ زیرا خودش در صفحۀ بعد ربیع بن

خثیمِ دیگری را نام برده و این روایت را به او منتسب کرده است ،و از جهاتی
استدالل کرده است که نمیتواند این ربیع بن خثیم باشد ،زیرا ربیع قبل از سنۀ هفتاد

هجری در  61و یا در  63فوت کرده است و حضرت صادق علیه السّالم هنوز متولّد
نشده بودند .فراجع؛ ّ
فإن اجلواد قد یکبو.

3

مامقانی استدالل بر صحّت ایمان ربیع بن خثیم میکند ،تا اینکه میگوید:

الرجل
«
ّ
فتحصل من ذلک ک ّله أ ّن ما صدر عن المحدّ ث النوری (ره) من رمی ّ

بضعف اإلیامن و نقص العقل ،جرأة عظیمة کجرأته عل اإلرصار عل حتریف کتاب
َ
السالم».
اهلل المجید ،و تفضیلِه
سلامن عل أیبالفضل علیه ّ
تا آنکه گوید« :قال ّ
الشیخ البهائی (قده):

السالم ،و له مدخل یف قتل
”إنّه کان کثی تقرب عند أمیالمؤمننی علیه ّ

4
توجه عسکر اإلسالم إیل خراسان للجهاد مع الک ّفار کان
عثامن؛ و عند
ّ

 .1خ ل :و هو ُیطاف.

 .2تهذیب األحکام ،ج  ،5ص .122

انکب عل وجهه( .محقّق).
.3مثل ُیستعمل یف َمن
ّ
 .4خ ل :لمّا.
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زُرارَة

ِ
فیهم ،فت ّ
السالم أ ّنه قال” :ما استَفدنا من
الرضا علیه ّ
ویف هناک .و نقل عن ّ

المجیء إیل خراسان إ ّال زیارة اخلواجة ربیع“.

و منها :ما عن جمالس المؤمننی نقال عن ثقات تلک الدّ یار ،من أ ّن موالنا
المطهر کثیا منذ قدم إیل طوس المبارک.
السالم کان یزور ذلک القَب
ّ
الرضا علیه ّ
ّ

و منها :ما عن بعض مصنّفات محد بن أیببکر بن محد بن نرص المستویف،
صاحب کتاب نزهة القلوب و غیه ،من ّ
أن ربیع بن خثیم کان والیا بقزوین من ِق َبل
السالم.
أمیالمؤمننی علیه ّ

و منها :ما عن تاریخ ابنأعثم الکویف ،أنّه قال” :کان آخر من اتّصل بعل
توجهه إیل َح ِ
رب ِص ِّفنی ،و کان ینتظر ورو َده فورد یف
السالم من مجلة ُوالة أمره حنی ّ
علیه ّ
حترک المرکب
مکملنی ُم َس َّلحنی؛ و بمحض وروده ّ
الر ّی ِّ
أربعة آالف من عساکر أرض ّ
المرتضوی إیل حرب معاویة الملعون ،و ناهیک بذلک درجة و فضال“.
المبارک
ّ

1

زُرارَة
راجع به تعییب زراره مصلحةً
و نیز [شیخ انصاری] در همینجا راجع به جواز غیبت عند دفع الضرر عن

المغتاب فرموده است که:

ورد یف ذ ّم زرار َة من عدّ ة أحادیث 2،و قد َّبنی ذلک اإلمام
«و علیه ُحی َمل ما َ

السالم عبدَ اهلل بن زرارة بتبلیغ أبیه:
السالم بقوله یف بعض ما أمر علیه ّ
علیه ّ

أ ِ
قرء منّی عیل والدن السالم فقل له :إنّام أعیبک دفاعا منّی عنک؛ ّ
فإن الناس

 .1جنگ  ،16ص .197

 .2راجع رجال کشّی ،ص  147ـ .149
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یسارعون إیل ّ
نقربه ،و
کل من ّقربناه و م ّدناه إلدخاا الذی یف من نح ّبه و ّ
دنوه منّا ،و َی َرون إدخاا الذی علیه و قت َله ،و
یذ ّمونه لمح ّبتنا له و قربه و ّ
حیمدون َّ
اشتهرت منّا بمیلک
کل من ع ّیبناه نحن .و إ ّنام أعیبک لنّک ر ل
َ
إلینا و أنت یف ذلک مذموم غری حممود ،و المر بمو ّدتک لنا و میلک إلینا؛
فأحببت أن أعیبک لیحمدوا أمرن یف الدّ ین بعیبک و نقصک ،و یکون ذلک
رشهم عنک بقوا اهلل عزّ و ّل:
منّا دافع ّ

   
1

.            
غصب
الملِک و ال ُت َ
عاسا ّإال لکی تسلم من َ
هذا التنزیل من عنداهلل ،أال واهلل ما َ
عیل یدیه ،و لقد کانت صاحلة لیس للعیب فیها مساغ .و احلمد هّلل.

إیل حیا
الم َثل ،رمحک اهلل؛ فإنّک
إیل و ّ
ّ
أحب أصحا أیب ّ
أحب الناس ّ
فافهم َ
و م ّیتا ،و إنّک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزّ اخر ،و ّ
إن وراءن لملکا
ظلوما غصوبا یرقب عبور کل سفینة صاحلة ترد من بحر اهلدی لیأخذها
غصبا ،فیغصب أهلها.
َ
َ
علیک م ّیتا .ـ اخلَب».
علیک حیا و رمحة اهلل
فرمحة اهلل

2و3

زید بن حسن
مرگ او و تشییع عبداهلل بن حسن
ال ّطبقات الکَُبی ،ابنسعد ،جم ّلد  ،5صفحة :318

عل بن أیبطالب بن عبدالمط ّلب بن هاشم؛ و ُأ ّمه ُأ ّمبشی بنت
«زید بن حسن بن ّ
 .1سوره کهف ( )18آیه .79

 .2المکاسب ،ج  ،1ص .354
 .3جنگ  ،6ص .202
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زید بن صوحان

أیبمسعود و هو ُعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن ُأسیة [بن عسیة بن عط ّیة بن جدارة بن
حممدا ـ هلک ال بق ّیة له ـ و ُأ ّمه
عوف بن احلارث بن اخلزرج]َ .
فو َلد زیدُ بن حسن ّ
ویل المدینة ألیبجعفر المنصور ـ و ُأ ّمه ُأ ّمولد ،و نفیس َة بنت
ُأ ّمولد ،و حس َن بن زید ـ ِ َ

تزوجها الولید بن عبدالملک بن مروان فتُ ُو ّفیت عنده ـ و ُأ ّمها ُلبابة بنت عبداهلل بن
زید ـ ّ
الع ّباس بن عبدالم ّطلب بن هاشم.

رأیت زید بن
حممد بن عمر قال :أخَبنا
عبدالرمحن بن أیبالموال قالُ ” :
ّ
أخَبنا ّ

عجبون من
حسن یرکب فیأیت سوق ال َّظ ْهر فیقف به؛ و رأیت النّاس ینظرون إلیه و َی َ

ُع ْظم خلقه ،و یقولون :جدّ ه رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س َّلم“.
روی زید عن جابر بن عبداهلل“.
حممد بن عمر” :و قد ی
قال ّ

ردفت أیب یو َم
حممد بن عمر قال :أخَبین عبداهلل بن أیبعبیدة قالُ ” :
أخَبنا ّ
فحمل إیل
مات زید بن حسن ،و مات ب َب ْطحاء ابنأزهر عل أمیال من المدینةُ ،

فلام أوفینا عل رأس الثن ّیة بنی المنارتنیُ ،طلع بزید بن حسن یف ق ّبة عل بعی
المدینةّ .

م ّیتا ،و عبداهلل بن احلسن بن احلسن یمیش أما َمه قد حزم وس َطه بردائه لیس عل ظهره
رکبت و عبداهلل یمیش
نی ،ا ِنزل و أمسک بالرکاب! فواهلل ل ن
ُ
یشء؛ فقال یل أیب :یا ُب ّ

ال َت ُب ّلنی عنده با ّلة أبدا!

فرکبت احلامر و نزل أیب فمیش ،فام زال یمیش حتّی أدخل زیدا داره

الّسیر إیل البقیع»“.
ثم ُأخرج به عل ّ
ببنی ُحدیلةَ ،ف ُغسل ّ

زید بن صوحان
[رجوع شود به صعصعة بن صوحان].
 .1جنگ  ،24ص .379

1
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زید بن علی بن حسین علیهما السّالم ،شهید آل محمّد
أشعار حِمّانی فرزند زید شهید در قرن سوّم
[الغدیر ،جلد  ]3از صفحه  57تا  ،69دربارۀ حِمّانی أفوه (ابوالحسین علیّ بن

محمّد بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن زید الشهید بن علیّ بن الحسین

علیهم السّالم) سخن رانده و او را از شعرای غدیر در قرن سوّم شمرده ،و وفات او

را در  301گفته است.

حِمّان (بکسر مهمله و تشدید میم) محلّهای است در کوفه.

و در صفحه  64گفته است که:
است:

«بیهقی در محاسن و مساوی ،جلد  ،1صفحه  75از او این ابیات را آورده

یت اهلـوی و َه َجـرت النسـاء
” َع َص ُ
(تا میرسد به این ابیات):

و کنـــــت دواء فاصـــــبحت دا ْء

الســــــام َء بأنســــــابنا
بلغنــــــا َّ

الســـام ْء
جلزنـــا ّ
و لـــوال الســـامء َ ُ
بحســـن الـــبالء َک َشـــفنا الـــبال ْء
ُ

اس کنّــــا ملوکــــا
إذا ُذکـــر النّــــ ُ

و کـــانوا عبیـــدا و کـــانوا إمـــاء

فحســــبک مــــن ســــؤدد أنَّنــــا

یطیــــــب ال َّثنــــــا ُء آلبائنــــــا

أهجهـــــم
هجـ
ــــاین قـــــوم و مل ُ
َ

و ذکــــر عــــل یــــزین ال َّثنــــاء
أیب ا ُ
هلل یل أن أقــــــول اهلَجــــــا ْء“

و ذکر له ابنشهرآشوب یف المناقب ،جم ّلد  ،4صفحة  ،39طبع هند ،قو َله:

”یا بن مـن َبینُـه مـن الـدِّ ین و اإلسـ

ِ
المنــــَبین
ــــنی المقــــام و
الم َب
ُ
ِ
المســـــکننی
المنشـــــأین و
َک و َ

[یــوم نیطــت بــک الــتامئم ذات الــر

یــش مــن جَبئیــل یف المنکبــنی]“

لک خی البن ّیتنی من مسـجدَ ْی جـدِّ

و المساعی من َلدُ ن جدِّ ک إسـامعیل

الــــرب َط ِ
تنی
درجــــت یف
حتّــــی ُأ
َ
َّ

زید بن علی بن حسین علیهما السّالم ،شهید آل محمّد

و منها قوله:

أنــــتام َســــ ِّیدا شــــباب ِ
اجلنــــا
َ
عدیل القـرآن مـن بـنی ذا اخللـق
یا
أنـــتام و القـــرآن یف األرض ُم ْ
ـــذ أ

األر
فهــــام مــــن خالفــــة اهلل یف ْ
ِ
الصـ ُ
ــدیث و َلـــن
ــادق احلـ
قالـــه ّ
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ِ
ِ
ــــو ِ
وعتنی
الــــر
زین و
ن َیــــوم ال َف ْ
ّ

ِ
قلــــنی
و یــــا واحــــدا مــــن ال َّث
ِ
ِ
ُ
الفرقــــدین
ــــامء و
الس
َزل
مثــــل ّ
ِ
مســــتخلفنی
بحــــق مقــــام
ض
ِّ
پ
ِ
یــــن
یفرتقــــا دون حوضــــه وار َد

و ذکر له یف نشوة السکران ،صفحة  79قوله:

یت عن َّ
کنـت غضـا
الشـباب و
ُ
” َع ِر ُ
حت عـل َّ
الشـباب بـدمع عینـی
و ُن ُ
أال لیـــت َّ
ـــباب یعـــود یومـــا
الش
َ

القضــیب
کــام َیعــری عــن الــورق
ُ
َّحیـــب
فـــام نفـــع البکـــاء و ال الن
ُ
1
شـــیب“»
الم
ُ
َبه بـــام فعـــل َ
فـــ ُأخ َ

و قال األمینی یف ال ّتعلیقة« :توجد هذه األبیات بتغیی یسی یف دیوان

أیبالعتاهیة ،صفحة ».23

و قال األمینی یف صفحة « :68و لس ّیدنا المرتجم ذر ّیة کریمة و أحفاد علامء

أئمة أعالم ،فیهم من هو یف ال ّطلیعة من الشعراء و األُدباء و اخلطباء؛ و إلیه ینتهی
ّ

نسب األُرسة الشهیة ”القزوین ّیة“ العریقة یف العلم و الفضل و األدب ،النّازلنی یف
مدن العراق ،کام ّ
الرشف؛ فمن ُأول ک جدّ ه
أن له آباء أعالم نالوا سنام المجد و ذروة ّ

األعل زید َّ
الشهید».

2

در الغدیر ،جلد  ،3از صفحه  69تا صفحه  77دربارۀ زید بن علیّ بن

الحسین ،شهید آل محمّد ،بحث کرده است و أخباری را در فضیلت شأن او بیان
 .1الغدیر ،ج  ،3ص .97
 .2همان ،ص .103
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نموده است ،و اشعاری را از بزرگان در رثاءِ او ذکر کرده است؛ و در صفحه  71و

صفحه  72این ابیات را از سدیف بن میمون ،در قصیدهای که سروده است آورده
است:

قـــیلن عبـــدَ شـــمس عثـــارا
«ال ُت
َّ

و اقطعـــوا کـ َّ
ــل نخلـــة و غـــراس
ِ1
و قتــــیال بجانــــب المهــــراس

و اذکـروا مصــرع احلسـنی و زیـد
و صاحب بن عبّاد دربارۀ زید گفته است:

َبــدا مــن َّ
و حـــان ل ِ ّلهـــو متحیـــق و تطلیـــق
الشــیب یف رأس تفــاریق
و صاحب بن ع ّباد در باره
اهلــم تعویــق
بعــض
بیــوم زیــد و
هــذا فــال هلــو مــن هــم َی ُعــو ُقنی
ُ
ِّ
و شیخ میرزا محمّدعلی أوردُبادی در قصیدۀ  25بیتی ،در مدح و رثاءِ زید
و صاحب بن ع ّباد در باره
گفته است مطالبی را که اوّلش این بیت است:
حممد عل او
و شیخ میزا ّ
فلـــم ُتقـــَب لـــه نفـــس ُمضـــامة
أبـــــت َعلیـــــاؤه ّإال الکرامـــــة
و سیّد علینقی نقوی لکهنوی در قصیدۀ  22بیتی مطالبی سروده است ،و

اوّلش این است:

2

الصوارم»
أیب اهلل لــلرشاف مــن آل هاشــم
سوی أن یموتوا یف ظالل َّ
و چون ابنتیمیّه در منهاج السّنة ،جلد  ،2صفحه  ،126و سیّد محمود آلوسی

در رسالۀ مطبوعۀ خود در کتاب السنّة و الشّیعة ،صفحه  ،52و قصیمی در کتاب

الصِّراع بین اإلسالم و الوثنیة ،شیعه را متّهم کردهاند که زید بن علی را رفض کرده و
شهادت بر کفر و فسق او دادهاند؛ و دامان شیعه از این لوث پاک است ،بلکه شیعه

بهطور مطلق زید را شهید و عالیمقام و مجاهد فیسبیلاهلل میداند؛ لذا مرحوم

امینی در الغدیر ،جلد  ،3صفحه  ،75بهعنوان مؤاخذه با آنها چنین خطاب میکند:
«أال ِمن م ِ
سائل هؤال ِء عن ّ
أن زیدا إ ْن کان عندهم و عند قومهم یف جانب
ُ

ِ .1
المهراس :ماء بجبل ُأحد؛ و القتیل بجنبه :محزة بن عبدالم ّطلب سالم اهلل علیهام.
 .2الغدیر ،ج  ،3ص .108

زید بن علی بن حسین علیهما السّالم ،شهید آل محمّد

111

حار َبه أسال ُفهم و قاتلوه و قتلوه و
عظیم من العلم و الزهدّ ،
فبأی کتاب أم بأ ّیة سنّة َ

أحرقوه و داروا برأسه یف البالد؟!
صلبوه و َ

أ لیس منهم و من قومهم أمی مناوئیه 1و قاتله :یوسف بن عمر؟!
أ و لیس منهم صاحب رشطته :الع ّباس بن سعد؟!

الصلت؟!
أ و لیس منهم قاطع رأسه الرشیف :ابناحلکم بن َّ

احلجاج بن القاسم؟!
أ و لیس منهم ِّ
مبرش یوسف بن عمر بقتلهّ :

أ و لیس منهم خراش بن حوشب ا ّلذی أخرج جسده من قَبه؟!
أ و لیس من خلفائهم ِ
اآلمر بإحراقه :ولید أو هشام بن عبدالملک؟!
ُ
حامل رأسه إیل هشام :زهرة بن سلیم؟!
أ و لیس منهم

الرسول،
أ و لیس من خلفائهم هشام بن عبدالملک ،و قد بعث َ
رأس زید إیل مدینة َّ

النبی یوما و لیلة؟!
فنُصب عند قَب ّ

أ و لیس هشام بن عبد الملک کتب إیل خالد القّسی یقسم علیه أن یقطع لسان

شاعر أهل البیت ـ و یده بقصیدة رثی هبا زیدَ بن عل و ابنَه و مدح
الکمیت ـ
َ

بنیهاشم؟!

أ و لیس ُ
المخزومی ،کان یعقد حفالت
حممد بن إبراهیم
ّ
عامل خلیفتهم بالمدینة ّ

شیاعهم؟!
هبا سبعة أ ّیام ،و َخیرج إلیها و ُحیرض اخلطباء فیها ،و یلعنون هناک علیا و زیدا و أ َ
احلکیم األعور؟! و هو القائل:
أ و لیس من شعراء قومهم
ُ
و مل نــر مهــدیا عــل ِ
ب
صلبنا لکـم زیـدا عـل ِجـذع نخلـة
اجلــذع ُیصـ َل ُ
ُ
ــب
و
و ِقســـتُم بعـــثامن علیـــا َســـفاهة
عــثامن خــی مــن عــل و أط َی ُ
َ
القائل یف قتل زید:
شاعرهم؟! هو
احلر بن احلکم
ُ
أ و لیس َس َلم ُة بن ّ

فعلت َ
مثل فعله مماثلة».
 .1مصباح المنیر« :ناوأ ُت ُه مناوأة و نِواء (من باب قات ََل) :إذا عادیتَه أو
َ
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و أهلکنــا جحــاجح مــن قــریش
لکهـــــم قـــــدیام
و کنّـــــا ُأ َّس ُم
ُ
ضـ ِ
ـــمنّا مــــنهم نکــــال و حزنــــا

ِ
أمــس
فأمســـی ذکــرهم کحــدیث
و مـــا ُملــــک یقــــوم بغــــی ُأ ِّس

ن َقضـــــت العهـــــد و المیثـــــا

ق ِقــــــدما کــــــان ُقــــــدماکا

ـــأس
و لکــــن ال حمالــــة مــــن تـ ِّ
أ و لیس منهم من یقول بحیال رأس زید ،و هو مصلوب بالمدینة:
ق ِ
أبشـــــــر با ّلــــــذی ســــــاکا
أال یـــــــا نـــــــاقض المیثـــــــا

لقــــــد أخلــــــف إبلــــــیس َّال

ذی قــــد کــــان َمنّــــا کــــا؟!»

1

قتل زید بن علی بن الحسین [علیهما السّالم] به دست ابنهُبَیرَة ،در زمان
هِشام بن عبدالملک
[اإلمامة و السیاسة ،جم ّلد  ]2صفحة :125
«و ذکروا ّ
أن ِهشاما صارت إلیه اخلالفة یف سنة ست و مائة؛ فکان حممو َد

َ
میمون النّقیبة .و کان النّاس معه یف دعة و سکون و راحة ،مل خیرج علیه خارج
السیة،
ّ
عل بن احلسنی ،یف بعض نواحی
و مل یقم علیه قائمّ ،إال ما کان من قیام زید بن ّ

ابنهبیة فأمر
الکوفة؛ فبعث إلیه ابنهبیة ـ و کان عامل الکوفة ـ ف ُأخذ زید ،ف ُأیت به َ
ِ
فلام بلغ ذلک ِهشاماَ ،ع ُظم علیه قت ُله ،و أعظم َ
فعل ابنهبیة و
بقتله دون رأی هشامّ .
قریش دون مشورة ،حتّی جعل یقول:
اجرتائه عل قتل
ّ

السالم] یف رشفه و فضله ،یقتله ابنهبیة ،و ما کان
عل [علیه ّ
”مثل زید بن ّ
إن هذا هلو البالء المبنی! و ما یزال ابنهبیة ِ
علیه من قیامه؛ ّ
مبغضا ألهل هذا البیت
من آل هاشم و آل عبدالم ّطلب؛ و واهلل ال زلت هلم حمبا حتّی أموت!“

 .1جنگ  ،15ص  110ـ .115
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سالم ،مولیٰ أبیحُذَیفة

ابنهبیة عن الکوفة و أغرمه ألف ألف ،و مل َی ِل له شی ا حتّی مات.
ثم َ
عزل َ

ست و مائة و ّ
ست و
تویف سنة ّ
و کانت أ ّیا ُم هشام عرشین سنةُ ،و ِّ َیل سنة ّ

حج إحدیعرش َة َح ّجة و هو خلیفة».
عرشین و مائة ،بعد أن ّ

1

حذَیفة
سالم ،مولیٰ أبی ُ
در ُأسد الغابة ،جلد  ،2صفحه  247و  248آورده است که:

«سالم ،مولیٰ أبیحُذیفة :سالم بن عبید بن ربیعه است که از اهل اصطخر

فارس بوده ،و غالم ثَبیتۀ انصاریّه ـ زوجۀ ابوحذیفه ـ بوده است ،و ثبیته او را آزاد

کرد؛ فلهذا حذیفه که شوهر ثبیته بود او را به عنوان پسری گرفت و تَبَنّی به عمل

آمد ـ و بنابراین مولیٰ ابوحذیفه یعنی پسرخواندۀ ابوحذیفه ـ تا اینکه اسالم حکمِ

پسرخواندگی را باطل اعالم کرد.

عمر بن اخل ّطاب
ابوحذیفه پسر عتبة بن ربیعة بن عبدِشمس است ...و کان َ

شوری!“ قال
وم عند موته” :لوکان سامل حیا ،ما جلعتُها
ی
یکثر ال ّثناء علیه ،ح ّتی قال ّلام أ ی

أبوعمر” :معناه أنّه کان یصدر عن رأیه فیمن یو ّلیه اخلالفة “.شهد سامل بدرا و ُأحدا و
اخلندق و المشاهد ک ّلها مع رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،و ُقتل یوم الیاممة».

2

محمّد بن عبدالرّحمن البغدادی ،معروف به ابنالقُرَیعة القاضی
در سفینة البحار ،جلد  ،2صفحه  425در مادّۀ َق َر َع گوید:

«ابنال ُقریعة القاض ،أبوبکر ،حممد بن عبدالرمحن البغدادی کان قاضیا ِ
بسنْد ّیة
ّ
ّ
َ

لطیف ال ّطبع».
ـ قریة بنی بغداد و أنبار ـ و کان فصیحا َم ّزاحا
َ
 .1جنگ  ،20ص .452
 .2جنگ  ،16ص .135
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السالم المذکورة
إیل أن قال« :و له األشعار المعروفة یف مظلوم ّیة فاطمة علیها ّ

یف (ی ز ” :1)54یا من یسائل دائبا عن ّ
کل مسألة سخیفة!“»

2

السفینةّ « :
تویف سنة 367؛ و ال ُق َریعة مص ّغرا لقب جدّ ه ».ـ انتهی.
ثم قال یف ّ
ّ

3

و أنا أقوا :و بنابراین او را قریعی گویند ،و ظاهراً این اشعار متعلّق به ابوبکر

باقالنی نیست؛ چون قاضی باقالنی بنا به نقل سفینة البحار ،جلد  ،1صفحه  91در
سنۀ  403فوت کرده است 4.و ُقرَیعی اسمش محمّد بن عبدالرّحمن بوده ،و باقالنی
اسمش محمّد بن الطّیِّب بوده است؛ و از تشابه دو اسمِ قاضی محمّد ابوبکر ،در

پندِ تاریخ اشتباه کرده و اشعار قریعی را به باقالنی نسبت داده است.
در صفحه  8از جلد  6پند تاریخ گوید:

«اشعاری از ابوبکر باقالنی ـ که بنا به تعریف خطیب بغدادی از بزرگان اهل

سنّت و مورد وثوق بوده است (تاریخ بغداد ،جلد  ،5صفحه  )379و به سال 403

فوت کرده است ـ نقل شده است ،و این اشعار را بهاءالدّین إربلی نقل کرده ،و حاج
 .1أی :بحار األنوار ،ج  ،10باب  ،7ص .54
 .2و أنا أقول :متام األشعار هکذا:

یا من ُیسائل دائبا عن ِّ
عضـلة َسـخیفة!
کـل ُم َ

و َل ُر ّب مستور َبدا کال ّطبـل مـن حتـت ال َقطیفـة
ـی سیاسـتَها اخلَلیفــة
لــوال اعتــدا ُء رع َّیــة ألقـ ی

ال ت ِ
ــفت جی َفــة
َکشــ َف َّن ُم َغ َّط ــا! ف َلــر ّبام َک َّش َ
ّ
اجلــواب حلــاِض لکنّنــی ُأخفیــه خیفــة
إن
َ
*

ـیوف أعــداء هبــا هاماتنــا أبــدا نَقیفــة
و سـ ُ

حممـد ُج َمـال َطریفـة
َلن َشـ ُ
رت مـن أرسار آل ّ
و َأری ُتکم َّ
حلدَ ت بال ّلیـل فاطمـ ُة ّ
الشــریفة
صیب یف یـوم السـقیفة
و ّ
أن احلسنیَ ُأ َ
ألی حال ُ ِّ
ِ
**
ِ
و لِام َح َم ْت َشیخیکم َع ْن َو ِ
ُصــتها أســی َفة
المنیفة
حممــد مات ْ
َــت بِغ َّ
أ َّوة لبِنــت ّ
طی ُحجرهتا ُ
* تاج العروس« :النّقف :کّس اهلامة عن الدِّ ماغ و نحو ذلک( ».محقّق)
ــام َرواه مالـــک و أبـــوحنیفـــة
ُتغْنـــیکم عـ ّ

** این اشعار را علی بن عیسی اربلی در کشف الغمّة ،ص  151از ابنالقریعه روایت کرده است.

 .3مستدرک سفینة البحار ،ج  ،8ص .508
 .4همان ،ص .548
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سعید بن جُبَیر

شیخ عبّاس قمی در آخر کتاب بیت األحزانِ خود آورده است ،و آن اشعار این

است” :یا من یسائل دائبا عن ّ
کل ُم َعضلة سخیفة!“»

و أنا أقوا :معلوم شد اشتباهِ روشنِ صاحب پند تاریخ.

1

جبَیر
سعید بن ُ
ارسال عبدالملک ،خالد بن عبداهلل قَسْری را به مکّه برای دستگیری سعید
بن جُبَیر
السیاسة ،جم ّلد  ،2صفحة :51
اإلمامة و ّ

«قال :و ذکروا ّ
أن مسلمة بن عبدالملک کان والیا عل أهل مکّة ،فبینام هو

الشام ـ والیا علیها ـ َ
خیطب عل المنَب إذ أقبل خالد بن عبداهلل ال َق ّْس ّی من ّ
فدخل
ِ
ارتقی یف الدّ رجة ال ّثالثة
فلام
ی
َبّ ،
قیض مسلمة خطب َته صعد خالدُ المن َ
المسجدّ ،
فلام ی

عل النّاس؛ فیه:
حتت مسلمة ،أخرج طومارا خمتوما ّ
ففضهّ ،
ثم قرأه ی

الرحیم .من عبدالملک بن مروان أمیالمؤمننی ،إیل أهل
الرمحن ّ
”بسم اهلل ّ

فإین و ّلیت علیکم خالد بن عبداهلل ال َق ّْسی؛ فاسمعوا له و أطیعوا ،و
مکّة .أ ّما بعدّ ،

ال َیع َل َّن امرؤ عل نفسه سبیال ،فإنّام هو القتل ال غی ،و قد برئت الذ ّمة من رجل آ َو یی

السالم“.
سعیدَ بن ُج َبی .و ّ

نحج إلیه ،ال أجده یف دار
ثم التفت إلیهم خالد و قال” :و ا ّلذی نحلف به و ّ
ّ

أحد ّإال قتلته و هدمت داره و دار ّ
لت
أج ُ
کل من جاوره ،و است َب ُ
حت حرمته ،و قد َّ
ثم نزل و دعا مسلمة برواحله ،و ِحلق ّ
بالشام.
لکم فیه ثالثة أ ّیامّ “.
 .1جنگ  ،6ص .199
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دستگیر ی سعید و ارسال او مغلو الً ،نزد حجّاج بن یو سف به عراق

یت رجل إیل خالد فقال لهّ ” :
إن سعید بن جبی بواد من أودیة مکّة ،خمتفیا
فأ ی

الرسول قال” :إنّام
فلام نظر إلیه ّ
الرسولّ ،
بمکان کذا “.فأرسل خالد یف طلبه؛ فأتاه ّ
ِ
بأی بلد ش ت ،و
ُأ ِمرت بأخذک ،و ُ
أتیت ألذهب بک إلیه ،و أعوذ باهلل من ذلک! ف َأحلق ّ

أنا معک!“ قال له سعید بن جبی” :أ لک یههنا أهل و ولد؟“ قال” :نعم “.قالّ ” :إهنم
یؤخذون و یناهلم من المکروه ُ
َ
فإین أکِ ُلهم إیل
الرسولّ ” :
مثل ا ّلذی کان ینالنی “.قال ّ
احلجاج.
یت به إیل خالد ،فشدّ ه وثاقا و بعث به إیل ّ
اهلل “.فقال سعید” :ال یکون هذا “.فأ ی

الشامّ ” :
فقال له رجل من أهل ّ
احلجاج قد أنذر بک و أشعر قبلک ،فام
إن
ّ

یتقرب به إیل اهلل“.
عرض له ،فلو جعلته فیام بینک و بنی اهلل لکان
أزکی من کل عمل ّ
ی
فقال خالد ،و قد کان ظهره إیل الکعبة ،قد استند إلیها” :واهلل لو علمت ّ
أن عبدالملک

ال یرض عنّی ّإال بنقض هذا البیت حجرا حجرا لنقضته یف مرضاته!“
ِ
احلجاج ،قال له :ما اسمک؟ قال :سعید .قال :ابن من؟ قال:
فلام قدم سعید عل ّ
ّ
شقی بن کسی! قال سعیدُ :أ ّمی أعلم بِاسمی و اسم أیب .قال
ابن جبی .قال :بل أنت ّ
آورد ن سعید بن جبیر را به نزد حجّاج و س ؤاالت عدیده ا ز او

احلجاج :ألُوردنّک
شقیت و
احلجاج:
ْ
َ
شقیت ُأ ّمک .قال سعید :الغیب یعلمه غیک .قال ّ
ّ

احلجاج :ألبدلنک بالدّ نیا نارا
حیاض الموت! قال سعید :أصابت إذا ُأ ّمی اسمی .فقال ّ

أن ذلک بیدکّ ،
َت َل ّظی .قال سعید :و لو ّأین أعلم ّ
الختذتک إهلا!

رب العالمنی
الرمحة و رسول ّ
قال ّ
حممد؟ قال سعید :نبی ّ
احلجاج :فام قولک یف ّ

احلجاج :فام قولک یف اخللفاء؟ قال سعید:
إیل النّاس کا ّفة بالموعظة احلسنة .فقال
ّ
لست علیهم بوکیلّ ،
احلجاج :أشتِ ُمهم أم أمدَ ُحهم؟
کل امرئ بام کسب رهنی .قال
ّ

احلجاجّ :أهیم أعجب
قال سعید :ال أقول ما ال أعلم؛ إنّام ا
ُ
أمر نفیس .و قال ّ
ستحفظت َ
احلجاجِ :صف یل قو َلک یف عل،
عل بعض .قال ّ
إلیک؟ قال :حاالهتم یفضل بعضهم ی
رأیت
أ یف اجلنّة هو أم یف النّار؟ قال سعید :لو
دخلت اجلنّة فرأیت أه َلها علمت ،و لو ُ
ُ

117

سعید بن جُبَیر

َمن یف النّار علمت؛ فام سؤالک عن غیب قد حفظ باحلجاب؟

فأی رجل أنا یوم القیامة؟ فقال سعید :أنا أهون عل اهلل ِمن أن
احلجاجّ :
قال ّ

یت أن تصدقنی؟ قال سعید :بل مل أر ْد أن أکذبک.
احلجاج :أ َب َ
َی َّطل َعنی عل الغیب .قال ّ

َضح ْک ّ
قط؟ قال :مل أر شی ا
فقال
فدع عنک هذا ک ّله! أخَبین ما لک مل ت َ
احلجاجْ :
ّ

ُیضحکنی ،و کیف یضحک خملوق من طنی ،و ال ّطنی تأکله النّار ،و منقلبه إیل اجلزاء،
أضحک .فقال سعید :کذلک
احلجاج :فأنا
و الیوم یصبح و یمیس یف اإلبتالء! قال
َ
ّ

احلجاج :هل رأیت شی ا من ال َّلهو؟ قال :ال أعلمه.
خلقنا اهلل أطوارا .قال ّ

بکی
فدعا
ّ
فلام ِضب بالعود و نفخ یف النّای ،ی
احلجاج بالعود و النّای (قالّ ):

حجاج ،ذکرتنی أمرا عظیام؛ واهلل ال شبعت و
احلجاج :ما یبکیک؟ قال :یا ّ
سعید .قال ّ
کنت رأیت هذا
احلجاج :و ما َ
ال رویت و ال اکتسیت و ال زلت َحزینا ّلام رأیت .قال ّ
حجاج! أ ّما هذه النّفخة ،فذکر ْتنی یو َم النّفخ
ال ّلهو؟ فقال سعید :بل هذا واهلل احلزن یا ّ
یف الصور؛ و أما هذا المرصانِ 1،
فمن َن ْفس ستحرش معک إیل احلساب؛ و أ ّما هذا
ّ
ُ
ّ

حق.
بحق و قطع لغی ّ
العود ،فنبت ّ

ا ز عهده بر نیا مد ن حجّاج از جوابها ی سعید بن جبیر؛ و دستور قتل او

احلجاج:
احلجاج :أنا قاتلک .قال سعید :قد فرغ من تس ّبب یف مویت .قال ّ
فقال ّ
أحب إیل اهلل منک؟ قال سعید :ال یقدم أحد عل ر ّبه حتّی یعرف منزلته منه ،و اهلل
أنا
ّ
ریب یف مقامی هذا ،و أنا مع إمام اجلامعة
احلجاج :کیف ال أقدم عل ّ
بالغیب أعلم .قال ّ
و أنت مع إمام الفرقة و الفتنة؟ قال سعید :ما أنا بخارج عن اجلامعة ،و ال أنا براض
تری ما نجمع
الرب نافذ ال َمر َّد له .قال
عن الفتنة؛ و لکن قضاء
احلجاج :کیف ی
ّ
ّ
ألمیالمؤمننی؟ قال سعید :مل َأ َر.
 .1المرصان :أوتاد العود ،و هی ُتتَّخ ُذ من مصارین (أمعاء) احلیوان( .محقّق)
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احلجاج ّ
الفضة و الکسوة و اجلوهر ،فوضع بنی یدیه ،قال
فدعا
بالذهب و ّ
ّ

احلجاج :و ما رشطه؟ قال :أن تشرتی له بام
سعید :هذا حسن إن َ
قمت برشطه .قال ّ
فإن ّ
جتمع األمن من الفزع األکَب یوم القیامة ،و ّإال ّ
عام أرضعت ،و
کل مرضعة تذهل ّ

یضع ّ
فرتی مجعنا َط ِّیبا؟
احلجاج:
ی
کل ذی محل محله ،و ال ینفعه ّإال ما طاب منه .قال ّ
حتب ّ
أن لک شی ا منه؟ قال:
قال :برأیک مجعتَه ،و أنت أعلم بطیبه .قال
احلجاج :أ ّ
ّ

الویل لمن ُز ِ
حزح عن اجلنّة،
احلجاجَ :ویلک! قال سعیدَ :
حیب اهلل .قال ّ
أحب ما ال ّ
ال ّ

حجاج ـ أن ال إله
احلجاج :اذهبوا به فاقتلوه! قالّ :إین أشهدک ـ یا ّ
ف ُأدخل النّار! قال ّ
ِ
ّإال اهلل وحده ال رشیک له ،و ّ
حجاج ،حتّی
حممدا عبده و رسوله؛ أستَحف ُظک َُه َّن یا ّ
أن ّ
أ ْل َقاک.

فلام أدبرَ ،ض ِحک؛ قال احلجاج :ما ی ِ
عجبت من
ضحکک یا سعیدُ ؟! قال:
ُ
ُ
ّ
ّ
قتل سعید بن جبیر ب عد از نماز و قرا ئت آیاتی از قرآ ن مجید

احلجاج :إنّام أقتل من َش ّق عصا اجلامعة ،و
ُجرأتک عل اهلل ،و حلم اهلل علیک! قال
ّ
َ
هنی اهلل عنها .اِِضبوا عنقه! قال سعید :حتّی ُأ ّ
صل رکعتنی.
مال إیل الفرقة ا ّلتی ی
فاستقبل القبلة و هو یقول     ﴿ :

احلجاج :ارصفوه عن القبلة إیل قبلة
 1.﴾    قال
ّ
تفرقوا و اختلفوا بغیا بینهم؛ فإنّه من ِحزهبم! فرصف عن القبلة ،فقال
النّصاری ا ّلذین ّ
بالّسائر؛ و
بالّسائر .قال ّ
احلجاج :مل نو ّکل َّ
سعید ﴾    ﴿ :الکایف َّ

هم ال ترتک له ظلمی ،و اطلبه بدمی ،و اجعلنی
إنّام و ّکلنا بال ّظواهر .قال سعید :ال َل ّ
آخر قتیل ُیقتَل من ُأ ّمة حم ّمد!

احلجاج :هاتوا َمن بقی من اخلوارج!
ثم قال ّ
فرضبت عنقه؛ ّ

 .1سوره انعام ( )6آیه .79
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سُفیان بن مُصعَب عبدی

فقرب إلیه مجاعة ،فأ َمر برضب أعناقهم و قال :ما أخاف ّإال دعا َء َمن هو یف
ّ

ِ
فإهنم ظالمون حنی َخ َر ُجوا عن مجهور
ذ ّمة اجلامعة من المظلومنی؛ فأ ّما أمثال هوالء َّ
المتوسمنی.
المسلمنی و قا ِئد سبیل
ّ

و قال قائلّ :
احلجاج مل یفرغ من قتله حتّی خولط یف عقله ،و جعل َیصیح:
إن ّ
”قیودنا قیودنا!“ یعنی القیود ا ّلتی کانت یف ِر ْجل سعید بن ُجبَی.

احلجاج یسأل عن القیود أو یعبأ هبا؟ و هذا یمکن القول فیه
و یقول :متی کان ّ

ألهل األهواء یف الفتح و اإلغالق».

1

سُفیان بن مُصعَب عبدی
وی از اعاظم شعرای اهل البیت [بوده] و حضرت صادق به او تأکید داشتند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :192

«و منهم :العبدیُ :سفیان 2بن ُمص َعب العبدیّ ،
الشاعر المشهور الکویف ،کان

روی أبوعمرو الک َّیش یف کتاب ال ّرجال بإسناده عن
من ُخ َّلص شعراء أهل البیت؛
ی

سامعة ،قال:

العبدی؛ فإنّه عیل
السالم” :عَ لموا أوالدکم ِشعر
ّ
قال أبوعبداهلل ّ
الصادق علیه ّ
دین اهلل“.

و أسند ّ
الزیارات ،عن ابنعامرة المنشد ،قال:
الشیخ ابنقولویه یف کتابه کامل ّ
عیل!“ قال” :فأنشد ُته
”قال یل أبوعبداهلل” :یا أباعامرة ،أنشدن
ّ
للعبدی یف احلسنی بن ّ
 .1جنگ  ،20ص .434
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لت ُأنشدُ ه و یبکی ،حتّی سمعت البکاء من
ثم أنشدته
فبکی!“ قال” :فواهلل ما ِز ُ
ی
فبکیّ ،
ی
الدّ ار!“ ـ احلدیث.

حممد بن یعقوب الکلینی یف الکایف ،بإسناده عن
و ی
روی ثقة اإلسالم ،أبوجعفر ّ

العبدیُ ،سفیان بن ُمصعب ّ
الشاعر ،قال:

فتسمع ما
جتئ،
ْ
السالم ،فقال” :قولوا ل ّمفرو َة ْ
دخلت عل أیبعبداهلل علیه ّ
ُصن ِع بجدّ ها!“
قال :فجاءت ،فقعدت خلف السرت؛ ثم قال علیه السالم” :فأ ِ
نشدْ نا!“
َ
ّ
ّ
ّ

فقلت” :فرو ُة جودی بدمعک المسکوب“
قال:
ُ
ِ
السالم” :البا !“
قال :فصاحت و ص ْحن النساء ،فقال أبوعبداهلل علیه ّ
فاجتمع أهل المدینة عل الباب.

قال :فبعث إلیهم أبوعبداهلل” :صبی لنا ُغ ِیش علیه!“ ِ
فص ْحن النّساء.
َ
َ
1
ـ احلدیث».

سلمان فارسی
آمدن امیرالمؤمنین با طیّ األرض به مدائن
[الغدیر ،جم ّلد  ،5صفحة :]14
« ُر ِوی ّ
خرج یوما إیل زیارة قَب سلامن الفارس
أن اخللیفة المستنرص الع ّباس َ

سالم اهلل علیه ،و معه الس ّید المذکور ابناألقساس؛ فقال له اخللیفة یف ال ّطریقّ ” :
إن
ِ
من األکاذیب ما یرویه غالة ّ
السالم من
عل بن أیبطالب علیه ّ
الشیعة من جمیء ّ
ُ
المدینة إیل المدائن ّلام ُت ِّ
سلامن ،و تغسیلِه إ ّیاه ،و مراجعتِه یف لیلته إیل المدینة!“
ویف
 .1جنگ  ،24ص .304
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سلمان فارسی

ابناألقساس بالبدهیة ،بقوله:
فأجابه ُ
الــوم إیل
أنکــرت لیلــة إذ صــار
َ
ّ

ــام أن هلـــا طلبـــا
أرض المـــدائن لـ ّ

قلت” :ذلک من قول الغالة“ و مـا
و َ

ذنــب الغــالة إذا مل یــوردوا کــذبا؟

غســل ال ّطهــر ســلامنا و عــاد إیل
و َّ
ـف قبــل ر ّد ال ّطــرف مــن ســبإ
فآصـ ُ
آصــف مل ُ
تغــل فیــه ،بــل
فأنــت یف
َ

صـباح مـا وجبـا
یثرب و اإل
عراص
ُ
َ
وایف خیـ َـرق احلُ ُجبــا
بعــرش بلقــیس ی
یف حیـــدر أنـــا غـــالّ ،
إن ذا عجبـــا

خی الوصـ ّینی أو کـل احلـدیث َهبـا
المرسـلنی ،فـذا
خـی
إن کان أمحـد
َ
ُ
َ
این ابیات را عالّمه سماوی در طلیعه به اقساسی نسبت داده است ،و چنین

پنداشته است که او همراه با مستنصر بوده است؛ ذاهال عن ّ
أن میالد المستنرص کان
بعد وفاة الس ّید بأربعة عرش سنة.

و عالّمه سیّد محسن امین در اعیان الشّیعة ،جلد  ،21صفحه  233این اشعار

را به حسن بن حمزۀ اقساسی نسبت داده است؛ با آنکه زمان حسن بن حمزه که

عموی سیّد محمّد است ،از سیّد محمّد مقدّم بوده است.

و ابنشهرآشوب در مناقب ،جلد  ،1صفحه  449این ابیات را با مختصر

اختالفی به ابوالفضل تمیمی نسبت داده است؛ فروایة ابنشهرآشوب هذه األبیات
حممد [قطبالدّ ین] األقساس ،إذ ابنشهرآشوب ُت ُو ِّیف
تثبت عد َم کوهنا من نظم السیّد ّ

بسنة ،و قبل وفاة الس ّید [القطب] بسبع و مخسنی
سنة  588قبل والدة المستنرص َ

سنة.

و لع ّلها ألیبالفضل التّمیمی أو لغیه من أسالف آل األقساس األ ّولنی؛ و

حممد [قطبالدّ ین] للمستنرص».
أنشدها الس ّید ّ

1و2

 .1الزم به ذکر است که عبارات فارسی ترجمۀ متن الغدیر است( .محقّق)
 .2جنگ  ،16ص .2
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َ
الفاریس و َ َزعه عند الموت من أساور َحو َله ،و َحو ُله
سلامن
أحواا
ّ
ِ
طهر ٌة
إ ّ ان ٌة و َ ْفن ٌة و م َ
مستدرک الوسائل ،جم ّلد  ،2صفحة :334

عل الفتال یف روضة الواعظنی :روی ّ
أن سعد بن أیبو ّقاص
«حم ّمد بن أمحد بن ّ

فبکی سلامن ،فقال له سعد” :ما ُیبکیک یا
دخل عل سلامن الفارس یعوده،
ی
أباعبداهلل؟! ّ
تویف رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و هو عنک راض؛ ِترد علیه
احلوض!“ فقال سلامن” :أ ّما أنا ال أبکی جزعا من الموت ،و ال حرصا عل الدّ نیا؛ و
َ
ِ
لکن رسول اهلل ّ
الراکب!
صل اهلل علیه و آله َعهد إلینا فقال :لیک ْ
ُن ُبلغ ُة أحدکم کزاد ّ
1
ِ
طهرة.
إجانة و َجفنة و م َ
و حویل هذه األساور “.و إنّام َحو ُله ّ

ورام یف تنبیه اخلاطر ،و فیه” :و لکن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله عهد
و رواه ّ
إلینا عهدا ،فقال :ل ِی ُکن بالغ أحدکم من الدّ نیا کزاد راکب! فأخیش أن نکون
قد جاوزنا أمره ،و هذه األساور َح ْویل “.ـ الخ»

2و3

مقامات سلمان فارسی
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة :115

«[سلامن الفارس ا ّلذی قال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم فیه]” :لو

کان الدّ ین عند الثُّریا ،لناله سلامن!“ و قالت عائشة” :کان لسلامن جملس من رسول اهلل
 .1مصباح المنیر« :اإلجانة :إناء یغسل فیه ال ّثیاب ».لسان العربِ « :
یتوض ُأ به».
المطهرة :اإلنا ُء ا ّلذی ّ
ّ
(محقّق)
 .2مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص .53
 .3جنگ  ،24ص .182
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سلمان فارسی

الوا و
علُ ” :أویت العلم ّ
ینفرد به یف ال ّلیل ،حتّی کاد یغلبنا عل رسول اهلل “.و قال ّ

ینزف “.له یف مسند بقی  60حدیثا ،و أخرج
یدرن ما عنده ،و کان بحرا ال َ
اآلخر ،ال َ
له البخاری  4أحادیث ،و مسلم ّ .3
تویف سنة  ،35و قیل سنة  36هجری».

1و2

مقام سلمان فارسی و روایات در حقّ او
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :405

الرازی یف
«منهم :أبوعبداهلل سلامن
الفارس ا ّلذی َّ
نص عل تش ّیعه أبوحاتم ّ
ّ

الصادق” :إ ّن سلامن الفاریس أفضل
کتاب ّ
الزینة ،فام تقدّ م نقله عنه؛ و قال أبوعبداهلل ّ
من لقامن احلکیم ا ّلذی ذکره اهلل سبحانه یف القرآن“.
َب یف اإلستیعاب” :و کان خیا فاضال خبیا عالام زاهدا ّ
متقشفا“.
و قال ابنعبدال ّ

عل رض اهلل عنه ،قال :سلامن الفاریس مثل
و أسند من طریق أیبعمرو زادان” :عن ّ
بحر ال ُی َنزف ،و هو منّا أهل البیت.
لقامن احلکیمَ ،علِم
العلم ّ
الوا و اآلخرٌ ،
َ

السالم“.
عل علیه ّ
و رواه من طریق أیبالبخرتی أیضا عن ّ
ِ
یش علام و حکمة“.
قال” :و قال کعباألحبار :سلامن ُح َ
قال” :و ِ
رو َی عن النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم من وجوه ،أنّه قال :لو کان
الدّ ین عند الثر ّیا ،لناله سلامن“.
مجة؛ رض اهلل عنهّ .
تویف سلامن یف
إیل أن قال” :و له أخبار حسان و فضا ُئل ّ
ست و
آخر خالفة عثامن ـ رض اهلل عنه ـ سنة مخس و ثالثنی ،و قیلُ :ت ُو ّیف سنة ّ

ثالثنی یف ّأوهلا ،و قیلّ :
األول أکثر ،و اهلل
تویف یف آخر خالفة ـ عمر رض اهلل عنه ـ؛ و ّ
 .1شیخ المضیرة ،ص  131و .213
 .2جنگ  ،20ص .474

مطلع انوار  /ج 11

124

أعلم “.انتهی ما عن االستیعاب.

1

و قد أفرد منّا ّ
سامه
العالمة
ّ
السالمّ ،
النوری کتابا کبیا یف أحوال سلامن علیه ّ
حق سلامن ،و عقد فیه بابا یف ِح َکمه و
نفس ال ّرمحن یف أحوال سلامن؛ و قد أ ّدی فیه َّ
مواعظه و کلامته النّاصعة ،و قد طبع بإیران».

2

[طول عمر سلمان فارسی]
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،1صفحه  93در پاورقی گوید:

«ابناثیر در اسد الغابة ،جلد  ،2صفحه  332در احواالت سلمان گوید:

قال الع ّباس بن یزید” :قال أهل العلم :عاش َسلامن ثالثمائة و مخسنی سنة.

فأ ّما مأتان و مخسون فال یشکّون فیه“.

الم َع َّمرین ،یقال :أنّه أدرک عییس بن مریم و قرأ
قال أبونعیم” :کان سلامن من ُ

الکتابنی“.

حلبی در سیرة الحلبیه ،جلد  ،1صفحه  215گوید:

”و نقل بعضهم االمجاع عل أ َّن سلامن عاش مأتنی و مخسنی سنة»“.

3و4

سلیمان بن جعفر و روایت وارده دربارۀ او
مطالب زیر نوشتۀ جناب محترم حجة االسالم آقای سیّد مهدی رجائی

ـ دامت برکاته ـ است:

 .1اإلستیعاب ،ص  191و .192
 .2جنگ  ،24ص .350

 .3شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص  ،150پاورقی.
 .4جنگ  ،9ص .27
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سلیمان بن جعفر و روایت وارده دربارۀ او

تعایل
«بسمه ی

عل بن عبداهلل بن
قال النّجایش” :سلیامن بن جعفر بن إبراهیم بن ّ
حممد بن ّ

روی أبوه عن أیبعبداهلل
حممد
الرضا ،و ی
الطالبی اجلعفری ،ی
روی عن ّ
ّ
جعفر الط ّیار ،أبو ّ

السالم ،و کانا ثقتنی“. ...
و أیباحلسن علیهام ّ

و قال ّ
الشیخ یف الفهرست” :سلیامن بن جعفر اجلعفری ثقة“. ...

السالم ،قائال یف
الرضا علیهام ّ
و عدّ ه الشیخ یف رجاله ،یف أصحاب الکاظم و ّ

کال الموضعنی” :سلیامن بن جعفر اجلعفری ثقة“.

الکیش یف ترمجة سلیامن بن جعفر اجلعفری” :احلسن بن عل ،عن سلیامن
و قال ّ
بن جعفر اجلعفری ،قال:
السالم لسلیامن بن جعفر :یا سلیامن! و ّلدن رسوا اهلل
قال العبد ّ
الصالح علیه ّ

ّ
صیل اهلل علیه و آله؟! قال :نعم!

مرتنی؟! قال :نعم!
السالم ّ
عیل علیه ّ
قال :و ّلدن ٌّ
قال :و أنت ابن عفر ،رمحه اهلل تعایل؟! قال :نعم!
قال” :و لوال ا ّلذی أنت علیه ،ما انتفعت سذا!“
السالم؛ و یقال
عل علیه ّ
عل بن عبداهلل ،ابن زینب الکَبی بنت ّ
أقول :جدّ هم ّ

زینب ،سالم اهلل علیها.
الزینبی ،نسبة إیل ُأ ّمه
بعل
َ
ّ
له یف کتب ّ
الرجال ّ

و رأیت یف بعض کتب األنسابّ :
أن أحد أجداد سلیامن هذا ،کان صهرا ألحد

السالم
السالم أو ذرارهیم .فحین ذ ّ
تصح نسبته إیل عل علیه ّ
األئمة المعصومنی علیهم ّ
ّ
مرتنی ،و إیل رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله.
ّ

 .1جنگ  ،18ص .232

مهدی الرجائی»
ّ

1
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سلیمان بن صُرَد خُزاعی
[المراجعات] صفحة :62
صاحب
اخلزاعی الکویف :کبی شیعة العراق یف أ ّیامه و
رصد
ُ
ّ
« .36سلیامن بن ُ َ

السالم ،و هو أمی
رأهیم و مشورهتم ،و قد اجتمعوا یف منزله حنی کاتبوا احلسنی علیه ّ

التوابنی من ّ
السالم؛ و کانوا أربعة آالف
ّ
الشیعة ال ّثائرین یف ال ّطلب بدم احلسنی علیه ّ

ّ
ثم ساروا إیل عبیداهلل بن زیاد
عسکروا بالنّخیلة،
مستهل ربیعال ّثاین سنة مخس و ستّنیّ ،
فالتقوا بجنوده یف أرض اجلزیرة ،فاقتتلوا اقتتاال شدیدا حتّی تفانوا .و استشهد یوم ذ

ُ
سلیامن یف موضع یقال له عنی الوردة ،رماه یزید بن احلصنی بن نمی بسهم فق َتله و هو
الم َس ّیب بن نجبة إیل مروان بن احلکم. ...
ابن ثالث و تسعنی سنة ،و محل رأسه و رأس ُ

و ّ
السلف و أخبار الامضنی ،ترمجوه و أثنوا علیه
کل من کتب یف أحوال ّ

بالفضل و الدّ ین و العبادة .و کان له سن عالیة و رشف و قدر و کلمة یف قومه ،و هو
ا ّلذی قتل حوشبا مبارزة بص ّفنی ذلک ال ّطاغیة من أعدا ِء أمیالمؤمننی ،و کان سلیامن
من المستبرصین بضالل أعداء أهل البیت».

1

سیحان بن صوحان
[رجوع شود به صعصعة بن صوحان].

شریک بن عبداهلل نخعیّ کوفی ،شیعۀ بزرگوار
[المراجعات] صفحة :65
الکویف القاض :عدّ ه اإلمام
ّخعی
ّ
« .40رشیک بن عبداهلل بن سنان بن أنس الن ّ
 .1جنگ  ،20ص .45

شریک بن عبداهلل نخعیّ کوفی ،شیعۀ بزرگوار
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ابنقتیبة یف رجال ّ
الشیعة ،و أرسل ذلک یف کتابه المعارف ،إرسال المسلامت .و أقسم
عبداهلل بن إدریس ـ کام یف أواخر ترمجة رشیک من المیزان ـ باهلل ّ
إن رشیکا َلشیعی .و

الرهاوی ـ کام یف المیزان أیضا ـ أنّه سمع رشیکا یقول” :عل خی
روی أبوداود ّ

یب فقد کفر “.قلت :إنّام أراد أنّه خی البرش بعد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه
البرش؛ فمن أ ی
و آله و س ّلم ،کام هو مذهب ّ
وصفه اجلوزجاین ـ کام یف المیزان أیضا ـ
الشیعة؛ و لذا َ

بأنّه مائل .و ال ریب بکونه مائال عن اجلوزجاین إیل مذهب أهل البیت.

النص عل أمیالمؤمننی ،حیث حدّ ث ـ کام یف المیزان
و رشیک مم ّن
روی ّ
ی

أیضا ـ عن أیبربیعة األیادی ،عن ابنبریدة ،عن أبیه مرفوعا” :ل ّ
ویص و
نبی
کل ٍّ
ٌّ
وارث؛ و ّ
ٌ
إن علیا وص ّیی و وارثی!“ و کان مندفعا إیل نرش فضائل أمیالمؤمننی و
السالم.
إرغام بنیأم ّیة بذکر مناقبه علیه ّ

ح َکی احلریری یف کتابه د ّرة الغ ّواص ـ کام یف ترمجة رشیک من وفیات

ابنخ ّلکان ـ أنّه” :کان لرشیک جلیس من بنیأم ّیة ،فذکر رشیک یف بعض األ ّیام
ِ
الر ُجل عل!
عل بن أیبطالب؛ فقال ذلک األُموی :نعم ّ
فضائل ّ
ِ
الرجل ،و ال ُیزاد عل ذلک؟!“
فأغضبه ذلک و قال :أ لعل یقال نعم ّ
عل بن
و أخرج ابن أیبشیبة ـ کام یف أواخر ترمجة رشیک من المیزان ـ عن ّ

عل بن قادم ،قال” :جاء عتاب و رجل آخر إیل رشیک ،فقال لهّ :
إن النّاس
حکیم ،عن ّ
یقولون :إنّک شاک!

بت َیدَ َّی
دت ّأین کنت مع عل،
فخض ُ
َ
لو ِد ُ
فقال :یا أمحق! کیف أکون شاکا؟ َ

بسیفی من دمائهم“.

و من تت ّبع سیة رشیک ،علم أنّه کان یوایل أهل البیت ،و قد روی عن أولیائهم

علام مجا.
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عبدالرمحن ـ کام یف أحواله من المیزان ـ” :کان عند أیب عرش ُة آالف
قال ابنه
ّ

جلعفی ،و عرشة آالف غرائب“.
مسألة عن جابر ا ُ

و قال عبداهلل بن المبارک ـ کام یف المیزان أیضا ـ” :رشیک أعلم بحدیث

الکوف ّینی من سفیان“.

عبدالسالم بن حرب” :هل
س َء القول فیهم؛ قال له
ّ
و کان عدوا ألعداء علِّ َ ،

لک یف أخ تعوده؟“ ،قال” :من هو؟“ ،قال” :هو مالک بن مغول ،“.قال” :لیس یل بأخ
عل عل و َع ّامر“.
من أزری ی

1

و ُذکر عنده معاوی ُة فوصف باحللم؛ فقال رشیک” :لیس بحلیم من ِ
احلق و
سفه َّ
ُ
َ

عل بن أیبطالب“.
قاتل َّ

روی عن عاصم ،عن ذر ،عن عبداهلل بن مسعود ،مرفوعا” :إذا
و هو ا ّلذی
ی

رأیتم معاویة عل منَبی ،فاق ُتلوه!“
العباس،
المهدی
الزبیی کالم بحرضة
و
جری بینه و بنی مصعب بن عبداهلل ّ
ّ
ی
ّ

فقال له مصعب ـ کام یف ترمجة رشیک من وفیات ابنخ ّلکان ـ” :أنت تنتقص أبابکر و
مر “.ـ الخ.
ُع َ

الذهبی” :باحلافظ الصادقِ ،
وصفه ّ
األئمة “.و ُن ِقل
أحد
ّ
قلت :و معذلک فقد َ
ّ

عن ابنمعنی القول بأنّه صدوق ثقة؛ و قال یف آخر ترمجته” :قد کان رشیک من أوعیة
العلم ،محل عنه إسحاق األزرق تسع َة آالف حدیث“.
ِ
بالرملة ،فقالواَ :من رجل األُ ّمة؟ فقال قوم:
و ُنقل عن أیبتوبة احللبی قال” :کنّا ّ
ابنهلیعة؛ و قال قوم :مالک .فسألنا عییس بن یونس فقال :رجل األُ ّمة رشیک!
 .1أی :عاهبام و عاتبهام( .محقّق)
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صاحب بن عبّاد

و کان یوم ذ حیا“.
أرباب السنن األربعة ،و دونک حدیثه عندهم
احتج برشیک مسلم و
قلت:
ُ
ّ

عامر الدّ هنی ،و هشام بن عروة ،و یعل بن عطاء ،و عبدالملک
عن زیاد بن عالقة ،و ّ

روی عنه عندهم ابن أیبشیبة ،و
بن عمی ،و عامرة بن القعقاع ،و عبداهلل بن شَبمة؛ ی
عل بن
حممد بن ّ
حممد ،و الفضل بن موس ،و ّ
عل بن حکیم ،و یونس بن ّ
الصباح ،و ّ
ّ
السبت
حجرُ .ولد بخراسان أو
ی
ببخاری ،سنة مخس و تسعنی ،و مات بالکوفة یوم ّ
مس َت َه ِّل ذیالقعدة ،سن َة سبع ـ أو ثامن ـ و سبعنی و مائة».

1

صاحب بن عبّاد
[رجوع شود به اسماعیل بن عبّاد].

صَعصعة بن صوحان
[المراجعات] صفحة :68

« .42صعصعة بن صوحان بن حجر بن احلارث العبدی :ذکره اإلمام ابن ُقتیبة
یف صفحة  206من المعارف ،یف ِسلک المشاهی من رجال ّ
الشیعة؛ و أورده ابنسعد

یف صفحة  154من اجلزء  6من طبقاته ،فقال” :کان من أصحاب ِ
اخل َطط بالکوفة و
عل و شهد معه اجلمل هو و أخواه زید و سیحان
کان خطیبا ،و کان من أصحاب ّ
سیحان اخلطیب َ
ُ
الرایة یوم اجلمل یف
ـ ابنا صوحان ـ ،و کان
قبل صعصعة ،و کانت ّ
ِ
ِ 2
روی صعصعة عن عل
یده؛ ف ُقتل فأخذها زید ،ف ُقتل فأخذها صعصعة “.قال” :و قد ی

 .1جنگ  ،20ص .48
الردة ،فیام ذ َکره اب ُنحجر؛ حیث أورد سیحان بن صوحان یف
 .2کام کان أحدَ األُمراء یف قتال أهل ّ
القسم األول من إصابته( .المراجعات)
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و روی عن عبداهلل بن ع ّباس ،و کان ثقة ،قلیل احلدیث “.ا ه.

َب یف اإلستیعاب ،فقال” :کان مسلام عل عهد رسول اهلل ّ
صل
و ذکره ابنعبدال ّ

اهلل علیه و آله و س ّلم ،مل یل َقه و مل َیره ،ص ُغر عن ذلک؛ و کان س ّیدا من سادات قومه
عبدالقیس ،و کان فصیحا خطیبا عاقال َل ِسنا د ّینا فاضال بلیغا ،یعدّ یف أصحاب عل

حییی بن معنی القول ّ
بأن صعصعة و زیدا و سیحان
ثم نقل عن ی
رض اهلل عنهّ “.
ِ
ـ بنیصوحان ـ کانوا خطباء ،و ّ
أورد قض ّیة
أن زیدا و سیحان ُقتال یوم اجلمل .و َ

عام یقولون فیها ،فقام
عمر أ ّیام خالفته” :فقام خطیبا یف النّاس ،فسأهلم ّ
عل َ
أشکلت ی
الصواب ،فأذعنوا
ـ صعصعة و هو غالم شاب ـ فأماط 1احلجاب و أوضح منهاج
ّ

غر َو؛ فإ ّن بنیصوحان من هامات العرب و أقطاب الفضل
لقوله و عملوا برأیه .و ال ْ

و احلسب“.

السلطان من
ذکرهم ابنقتیبة یف باب المشهورین من األرشاف و أصحاب ّ

المعارف 2،فقال:

بنوصوحان ـ هم زید بن صوحان و صعصعة بن صوحان و سیحان بن
صوحان ـ من بنیعبدالقیس “.قال” :فأ ّما زید ،فکان من خیار النّاسِ .
روی یف
احلدیث ّ
أن النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قال :زید اخلری ال ذم 3،و ند

ما

ند ! فقیل :یا رسول اهلل ،أ تذکر رجلنی؟ فقال :أ ّما أحدمها فتسبقه یده إیل اجلنّة

احلق والباطل “.قال” :فکان
بثالثنی عاما ،و أ ّما اآلخر فیرضب ِضبة یفصل هبا بنی ّ
الرجلنی زید بن صوحان ،شهد یوم َجلوالء ،فقطعت یده و شهد مع عل یوم
أحد ّ

 .1لسان العرب« :أماطه :أذهبه( ».محقّق)

 .2راجع منه ،ص ( .138المراجعات)
ِ
ِ
فالر ُ
الر ُ
جل أجذ ُم و المرأ ُة جذما ُء( ».محقّق)
جل َج َذماُ :قط ْ
عت یدُ هّ ،
 .3مصباح المنیرَ « :جذ َم ّ
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صَعصعة بن صوحان

اجلمل ،فقال :یا أمیالمؤمننی ،ما أراین ّإال مقتوال! قال :و ما علمک بذلک یا
1
ِ
السامء ،و هی تستشیلنی.
أباسلامن؟ قال :رأیت َیدی ُن ِز َلت من ّ
فق َتله عمرو بن یثریب ،و ق َتل أخاه سیحان یوم اجلمل“.

خیفی أن إخبار النّبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم بتقدّ م ید زید عل
قلت :ال
ی
ِ
النبوة و
سائر جسده ،و سبقها إ ّیاه إیل اجلنّة ،معدود عند المسلمنی کا ّفة من أعالم ّ
احلق ،و کل من ترجم زیدا ذکر هذا؛ فراجع ترمجته من
آیات اإلسالم و أد ّلة أهل ّ

االستیعاب و اإلصابة و غیمها ،و المحدّ ثون أخرجوه ب ُطرقهم المختلفة .فزید ـ عل
رب العالمنی.
تش ّیعه ـ َّ
مبرش باجلنّة ،و احلمد هلل ّ

و صعصعة بن صوحان ،ذکره العسقالین یف القسم الثالث من إصابته ،فقال:

له روایة عن عثامن و عل ،و شهد ص ّفنی مع عل ،و کان خطیبا فصیحا ،و له
مواقف “.قال” :و قال ّ
الشعبی” :کنت أتع ّلم منه اخلطب.
مع معاویة
ُ

2

السبیعی ،و المنهال بن عمرو ،و عبداهلل بن
و
ی
روی عنه أیضا أبوإسحاق ّ

ئی یف أخبار زیادّ :
نفی صعصع َة بأمر
أن المغیة ی
بریدة ،و غیهم “.قال” :و ذکر العال ّ
معاوی َة من الکوفة إیل اجلزیرة أو إیل البحرین ـ و قیل :إیل جزیرة ابنکافان ـ ،فامت

بالربذة.
هبا “.ا ه  .کام مات
أبوذر من قبله ّ
ّ

و قد ذ َکر ّ
الذهبی صعصع َة ،فقال” :ثقة معروف“ ،و ُن ِقل القول بوثاقته عن

الرمز إیل احتجاج النّسائی به.
ابنسعد و عن النّسائی ،و َ
وضع عل اسمه ّ
 .1تستشیلنی :ترفعنی( .محقّق)

للشعبی ـ کام یف ترمجة رشید اهلجری من میزان ّ
 .2قیل ّ
الذهبی ـ[ :ما لک تعیب اصحاب عل و إنّام
علمک عنهم؟ قال :عمن؟ فقیل له :عن احلارث و صعصعة .قال :أ ّما صعصعة فکان خطیبا تعلمت

منه اخلطب ،و أ ّما احلارث فکان حاسبا تعلمت منه احلساب( .المراجعات)
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یرض نفسه؛ و ما ظلموه
ُ
قلت :و من مل َّ
حیتج به ،فإنّام ُ ّ

  

2 1

» .

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :355
التابعی الکبی؛ کان من
بدی ،نزیل الکوفة
«منهمَ :صعصعة بن صوحان ال َع ّ
ّ

الکیش بإسناده عن أیببکر بن
روی أبوعمرو
السالم.
ّ
ی
عل علیه ّ
العلامء ،من شیعة ّ
أن معاویة حنی ِ
عمن شهد ذلکّ ” :
قدم الکوفة،
ع ّیاش ،عن عاصم بن أیبالنّجودّ ،
السالم قد َ
َ
أخذ
السالم ،و کان احلسن علیه ّ
عل علیه ّ
دخل علیه رجال من أصحاب ّ

فلام دخل
مسم ْ َ
نی بأسامئهم و أسامء آبائهم ،فکان منهم َصعصعة؛ ّ
أمانا لرجال منهم َّ
علیه صعصعة ،قال معاوی ُة لصعصعة” :أما واهلل ّإین کنت ألُ ِ
بغ ُض أن تدخل یف أماین!“
سم َیک هبذا االسم!“ ـ احلدیث.
قال” :و أنا واهلل ُأبغض أن ُأ ِّ

الصادق أنّه قال” :ما کان مع أمریالمؤمننی
روی أیضا بإسناده عن أیبعبداهلل ّ
و ی

السالم من ِ
انتهی.
یعرف ح ّقه ّإال صعصعة و أصحابه “.ـ
ی
علیه ّ
مات یف خالفة معاویة».

3

طاووس بن کیسان
طاووس بن کیسان و صعصعه و أصبَغ و عطیّه و أعمش از شیعیان بودهاند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :325
الیامین؛ َ
أخذ التّفسی عن ابنع ّباس ،و عدَّ ه
«و منهم :طاوس بن کیسان ،أبوعبداهلل
ّ
 .1سوره بقره ( )2آیه .57
 .2جنگ  ،20ص .50
 .3جنگ  ،24ص .340
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طلحة بن عُبیداهلل

یوطی .و کان من أصحاب
للس ّ
أمحد بن تیم ّیة من أعلم النّاس بالتّفسی ،کام یف اإلتقان ّ

نص ابنقتیبة یف کتاب المعارف عل
السالم ،و ّ
اإلمام زینالعابدین ع ّل بن احلسنی علیهام ّ
تش ّیعه یف صفحة  306من المطبوع بمرص ،قالّ ” :
الشیعة :احلرث األعور ،و َصعصعة بن

ُصوحان ،و األص َبغ بن نُباتة ،و عط ّیة العویف ،و طاوس ،و األعمش “.ـ الخ.
ست و مائة».
ُت ُو ّیف طاوس بمکّة سنة ّ

1

طلحة بن عُبیداهلل
ازدواج طلحة بن عبیداهلل با حَمنة
در جلد  15از شرح نهج البالغۀ ابنأبیالحدید ،صفحه  18و  19گوید:

«پس از جنگ اُحد طلحة بن عبیداهلل ،حَمنة را به نکاح خود درآورد؛ چون

شوهرش در جنگ کشته شده بود .او دختر عمّۀ رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و

ی او بود .از او محمّد بن طلحة متولّد شد.
سلّم بود ،و حمزه دای ِ

2

عَبّاد بن یعقوب رَواجِنی
او از شیعیان خلّص بوده است
[المراجعات] صفحة :72

ِ
الکویف؛ ذ َکره الدّ ار ُقطنی فقال” :ع ّباد
نی
« .46ع ّباد بن یعقوب
ّ
ّ
الرواج ّ
األسدی َ

بن یعقوب ،شیعی صدوق “.و ذکره ابنح ّبان فقال” :کان ع ّباد بن یعقوب داعیة إیل
هم یف دینه ع ّبا ُد بن یعقوب“. ...
الرفض “.و قال ابن ُخ َزیمة” :حدَّ ثنا ال ّثق ُة یف روایته الم ّت ُ
ّ
 .1جنگ  ،24ص .336
 .2جنگ  ،17ص .84
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روی عن الفضل بن القاسم ،عن سفیان ال ّثوری ،عن زبید،
و ع ّباد هو ا ّلذی ی
الق َ ِ
ننی ِ
هلل الم ِ
روی عن
ؤم َ
تال بِ َعل؛ و ی
عن ُم ّر َة ،عن ابنمسعود أنّه کان یقرأَ :و َک َفی ا ُ ُ
زر ،عن عبداهلل ،قال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:
رشیک ،عن عاصم ،عن ّ

”إذا رأیتم معاوی َة عیل منَبی فاقتلوه!“ أخرجه ال ّطَباین و غیه.

َبأ یف صالته ّ
حممد ،حرش
کل یوم من أعداء آل ّ
و کان ع ّباد یقول” :من مل یت ّ
الزبی اجلنّ َة ،قاتال علیا بعد
تعایل ألعدل ِمن أن یدخل طلحة و ّ
معهم “.و قال” :إ ّن اهلل ی

أن بایعاه“.

و قال صالح جزرة” :کان ع ّباد بن یعقوب یشتُم عثامن»“.

1

عبدالسّالم بن رغبان ،دیک الجنّ الحِمصی

حممد!
أشعار راقی وی :ا ُءوا برأسک یا ابن بنت ّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :202
«قلت :و ِمن شعره یف احلسنی قو ُله:
حممـد
”جا ُءوا برأسک یـا ا َ
بـن بنـت ّ

متــــــز ّمال بدمائــــــه تــــــزمیال

لـــام یرقبـــوا
قتلـــوک عطشـــانا و ّ

یف قتلــــک التّنزیــــل و التّــــأویال

حممــد
و کــأنّام بــک یــا ابــن بنــت ّ

تلـــت و إنّـــام
َـــَبون بـــأن ُق
َ
و ُیک ِّ

قتلـــوا جهـــارا عامـــدین رســـوال
َقتَلـــوا بـــک التّکبـــی و التّهلـــیال“

و ُت ّ
ست ـ و ثالثنی و مائتنی ،و ُع ّمر بضعا و سبعنی سنة؛
ویف سنة مخس ـ أو ّ

رمحة اهلل علیه».

2

 .1جنگ  ،20ص .52

 .2جنگ  ،24ص .309
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عبداهلل المحض بن الحسن المثنی

عبداهلل المحض بن الحسن المثنی
[الغدیر ،جم ّلد  ،3صفحة :]270
«و ا ّما عبداهلل المحض ، ...فاألحادیث یف مدحه و ذ ّمه و إن تضاربت ،غی أ ّن

غایة نظر ّ
الشیعة فیها ما اختاره س ّید الطائفة ،الس ّید بن طاوس ،یف إقباله ،صفحة ،51
السالم ،و ذ َکر من أصل
من صالحه و ُحسن عقیدته و قبوله اإلمام َة ّ
الصادق علیه ّ

وصف فیه عبدا َ
عمه
الصادق َ
صحیح کتابا لإلمام ّ
هلل بالعبد الصالح ،و دعا له و ل َبنی ِّ

ثم قال” :و هذا یدُ ّل عل أ ّن اجلامعة المحمولنی (یعنی عبداهلل و
السعادةّ ،
باألجر و ّ
الصادق معذورین و ممدوحنی و مظلومنی و
حل َسنیّنی) کانوا عند موالنا ّ
أصحابه ا َ

السالم مفارقنی؛ و
بح ّقه عارفنی ،و قد یوجد یف الکتبّ :أهنم کانوا ّ
للصادقنی علیهم ّ
األئمة ال ّطاهرین .و ممّا
ظهارهم إلنکار المنکر إیل
ّ
ذلک حمتمل للتق ّیة ل ّال ُینسب إ ُ
باحلق و به شاهدین ما رویناه“.
ید ّلک عل ّأهنم کانوا عارفنی ّ

السالم حتّی عال
السند و إهنائه إیل ّ
ثم بک یی علیه ّ
الصادقّ ” :
و قال بعد ذکر ّ

صوته و بکینا ،ث ّم قال:

حدّ ثنی أیب عن فاطمة بنت احلسنی عن أبیه أنّه قااُ :یقتل منک ر أو ُیصا ر
بشط الفرات ،ما سبقهم الولون و ال ِ
نفر ّ
یعدهلم اآلخرون!“
ّ
َ
ٌ

و سپس ابنطاووس گفته است” :أقول :و هذه شهادة رصحیة من طرق
السالم ،و ّأهنم مضوا إیل اهلل
صحیحة بمدح المأخوذین من بنیاحلسن علیه و علیهم ّ
ّ
بالسعادة و اإلکرام“.
جل جالله برشف المقام و ال ّظفر ّ
بزر گوار ی عبداهلل مَحض و دو پسر ش :محمّد صاحب نفس زکیّه و ابراهیم قتی ل باخَمْر ی

حممد بن عبداهلل بن احلسن ،المل ّقب بالنّفس الزک ّیة ،ف َعدّ ه ّ
الشیخ
و أ ّما ّ

الم َهنّا یف
أبوجعفر ال ّطوس یف رجاله من أصحاب ّ
السالم؛ و قال ابن ُ
الصادق علیه ّ

النفس
الزیت ،و کان [ذلک] مصداق تلقیبه
عمدة ال ّطالب ،صفحة ” :91قتل بأحجار ّ
َ
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الزک ّیة؛ أل ّنه ِ
روی عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم أنّه قالُ :یقتل بأحجار
فس الزک ّیة»“.
ّ
الزیت من ُولدی ،النّ ُ

إیل أن قال« :و أ ّما ابراهیم بن عبداهلل ،قتیل َ
باخ ْمری ،المکنّی بأیباحلسن ،ف َعدّ ه
2 1

الصادق ».ـ الخ .
شیخ ال ّطائفة من رجال ّ
[الغدیر ،جلد  ،3صفحه :]275

الم ِذ َّلة؛ قتله یف حبسه باهلاشم ّیة
«و عبداهلل المحضُ ،ی َس ّمیه المنصور :عبداهلل ُ

السیاط
غیت ّ
سنة ّ ،145لام حبسه مع تسعة عرش من ُولد احلسن ،ثالث سننی .وقد ّ

َ
إحدی عینیه فسالت؛ و کان یستسقی الامء
لون أحدهم و أسالت َد َمه ،و أصاب سوط
ی

احلبس فامتوا.
فال ُیسقی؛ َف َر َد َم 3علیهم
َ

مسمرین یف احلیطان“.
و یف تاریخ الیعقویب [جم ّلد]  ،3صفحة ّ ” :106إهنم ُوجدوا َّ

الزکیة؛ قتله محید بن قحطبة سنة  ،145و جاء برأسه
حممد بن عبداهلل النّفس ّ
و ّ

إیل عییس بن موس و محله إیل أیبجعفر المنصور ،فنصبه بالکوفة و طاف به البالد.

و أ ّما إبراهیم بن عبداهلل؛ فندب المنصور عییس بن موس من المدینة إیل قتاله،

فقاتل َ
ری حتّی قتل سنة  ،145و جی َء برأسه إیل منصور فوضعه بنی یدیه ،و أمر
بباخ ْم ی

السجن!“ فحمله إ َلیه.
ثم قال للربیع” :امحله إیل أبیه عبداهلل یف ّ
السوقّ ،
به فنصب یف ّ

ابنأیبالکرام اجلعفری رأسه إیل
ثم محل ُ
و قال النّسابة العمری یف المجدیّ ” :

مرص»“.

4

 .1جهت اطّالع بیشتر بر احواالت سادات بنیالحسن و قیام ایشان رجوع شود به امام شناسی ،ج ،15
ص  225ـ ( .269محقّق)
 .2جنگ  ،15ص .137

الردم :ما یسقط من اجلدار إذا اهنَدَ م( ».محقّق)
َ .3ر َد َم ـِ َر ْدما الثّلم َة أو
َ
البابَ :سدَّ مها؛ لسان العربّ « :
 .4جنگ  ،15ص .139

137

عبدالرّحمن بن صالح األزْدی

عبدالرّحمن بن صالح األزْدی
او از شیعیان خلّص بوده است
[المراجعات] صفحة :75

أبوحممد الکویف ،ذ َکره صاحبه و
األزدی :هو
«.52
عبدالرمحن بن صالح ْ
ّ
ّ
عدی فقال” :احرتق بالتش ّیع“.
تلمیذه ع ّباس الدّ وری فقال” :کان شیعیا “.و ذ َکره ابن ّ

و ذ َکره صالح جزرة فقال” :کان یعرتض عثامن “.و ذ َکره أبوداود فقال” :أ ّلف کتابا
الصحابة ،رجل سوء “.و معذلک فقد روی عنه ع ّباس الدّ وری و اإلمام
یف مثالب ّ
البغوی ،و أخرج له النّسائی».
ّ

1

عبدالرزّاق بن هَمّام بن نافع حِمیَری صنعانی
وی صاحب المُصنَّف و از اکابر شیعه بوده است
[المراجعات] صفحة :75
الصنعاین :کان من أعیان ّ
الشیعة و
مهام بن نافع
«.53
ّ
احلمیی ّ
ّ
عبدالرزاق بن ّ

الصاحلنی ،و قد َعدّ ه ابنقتیبة یف کتابه المعارف من رجاهلم؛ و ذکر ابناألثی
خیة سلفهم ّ

ّقی اهلندی أثناء البحث
وفا َته یف آخر حوادث سنة 211من تارخیه الکامل...؛ و ذ َکره المت ّ
عل تش ّیعه؛ و ذ َکره ّ
ثم اسرتسل
عن احلدیث 5994من کنزهّ ،
الذهبی یف میزانهّ ،...
فنص ی

یف ترمجته إیل أن قال” :و کتب شی ا کثیا و صنّف اجلامع الکبی ،و هو خزانة علم ،و رحل
النّاس إلیه “. ...ثم تتابع یف ترمجته ،فنقل عن ال ّطیالیس أ ّنه قالِ :
سمعت ابنمعنی یقول:
ّ
لت به عل تش ّیعه ،فقلتّ :
إن
”سمعت من
عبدالرزاق کالما یوما ،فاستد َل ُ
ّ
 .1جنگ ،20ص .53
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َ
معمر و مالک و ابنجریح و سفیان
ساتیذک ا ّلذین أخذت عنهم ک َّلهم
أ
ُ
أصحاب سنّةّ :
أخذت هذا المذهب (مذهب التش ّیع)؟
فعمن
َ
و األوزاعی؛ ّ

فقال :قدم علینا جعفر بن سلیامن الض َبعی ،فرأیته فاضال حسن اهلَدْ ی؛ فأخذت

هذا عنه“.

عبدالرزاق یف کالمه هذا بالتش ّیع و یدّ عی أ ّنه أخذه عن جعفر
قلت :یعرتف
ّ

یری ّ
الضبعی قد أخذ التش ّیع عن
أن جعفر ّ
ّ
حممد بن أیببکر المقدَّ می کان ی
الضبعی؛ لکن ّ

الضبعی
عبدالرزاق ،و کان یدعو عل
عبدالرزاق بسبب ذلک ،فیقول ـ کام یف ترمجة جعفر ّ
ّ
ّ
غیه (یعنی یف التش ّیع)!“ ا ه .
فقدت عبدَ ّ
من المیزان ـ َ ” :
الرزاق! ما أفسد جعفرا ُ

إن أمحد یقولّ :
 ...و قال أمحد بن أیب ُخ َیثمة :قیل البنمعنیّ ” :
إن عبیداهلل بن

موس یرد حدیثه للتش ّیع “.فقال ابنمعنی” :واهلل ا ّلذی ال إله ّإال هوّ ،
عبدالرزاق
إن
ّ
ی

عبدالرزاق أضعاف ما
ألعل یف ذلک من عبیداهلل مائة ضعف ،و لقد سمعت من
ّ
ی

سمعت من عبیداهلل“.

الرضاری” :بلغنا ـ و نحن بصنعاء عند
حممد بن اسامعیل ّ
و قال أبوصالح ّ

عبدالرزاق ـ ّ :
عبدالرزاق أو کرهوه
أن أمحد و ابنمعنی و غیمها ترکوا حدیث
ّ
ّ
(لتشیعه)؛ فدخ َلنا من ذلک غم شدید ،و قلنا :قد أنفقنا و رحلنا و ِ
تعبنا.
َ
ّ
حییی فسألته ،فقال :یا أباصالح! لو
ثم
ُ
خرجت مع احلجیج إیل مکّة ،فلقیت هبا ی
ّ

عبدالرزاق عن اإلسالم ،ما ترکنا حدی َثه“.
ارتدّ
ّ

عدی فقال” :حدّ ث بأحادیث یف الفضائل مل یوافقه علیها أحد ،و
و ذکره ابن ّ

بمثالب لغیهم مناکی ،و نسبوه إیل التش ّیع “.ا ه.

قلت :و معذلک فقد قیل ألمحد بن حنبل” :هل رأیت أحسن حدیثا من
عبدالرزاق؟“ قال” :ال»“.
ّ
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عبدالعظیم بن عبداهلل الحسنی

رحل
صفحة « :78حتّی قیل ـ کام یف ترمجته من وفیات ابنخ ّلکان ـ ” :ما َ

النّاس إیل أحد بعد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم مثل ما رحلوا إلیه “.قال یف
أئمة اإلسالم یف زمانه ،منهم سفیان بن ُعیینة ـ و هو من شیوخه ـ
الوفیات ” :ی
روی عنه ّ
حییی بن معنی ،و غیهم “.ا ه ».
و أمحد بن حنبل ،و ی

1

عبدالعظیم بن عبداهلل الحسنی
راجع به عرضه داشتن عبدالعظیم ،ایمان خود را به امام هادی علیهما السّالم
در وسائل الشّیعة ،طبع امیر بهادر ،جلد  ،1صفحه  ،4کتاب الطّهارة ،حدیث

 ،25از کتاب المجالس و کتاب صفات الشّیعة و کتاب التّوحید و کتاب إکمال الدّین
الوراق ،مجیعا عن
عل بن عبداهلل ّ
عل بن أمحد بن موس الدّ قاق و ّ
روایت میکند از ّ

الرویاین ،عن عبدالعظیم بن عبداهلل
حممد بن هارون ،عن أیبتراب عبداهلل بن موس ّ
ّ
احلسنی ،قال:

السالم ،فقلت :إ ّین ُأرید أن أ ِ
” َ
عرض
حممد علیهام ّ
عل بن ّ
دخلت عل س ّیدی ّ

علیک دینی! فقال :هات یا أباالقاسم! فقلت :إ ّین أقول إ ّن اهلل واحد( ...إیل أن قال):

احلج و اجلهاد
الصالة و ّ
الصوم و ّ
الزکاة و ّ
و أقول :إ ّن الفرائض الواجبة بعد الوالیةّ :
و األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر!

السالم :یا أباالقاسم! هذا واهلل دین اهلل ا ّلذی ارتضاه
حممد علیهام ّ
عل بن ّ
فقال ّ

لعباده؛ فاث ُبت علیه! ث ّبتک اهلل بالقوا ال ّثابت یف احلیاة الدّ نیا و یف اآلخرة!“»
 .1جنگ  ،20ص .54

 .2رجالّ ،
عالمه ّ
حل ،ص .107
 .3جنگ  ،6ص .203

2و3
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عبداهلل أفندی

الر اا
المویل عبداهلل أفندی آی ٌة یف علم الفهارس و ّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :81

الرجال ،مل یو َلد یف
«و لکن المو ییل عبداهلل
ّ
أفندی آیة یف علم الفهارس و ّ
1
اإلسالم مث ُله یف طول الباع و کثرة اال ّطالع یف الرجالیّنی؛ و اهلل العامل بحقیقة احلال».

عبداهلل بن أبییعفور
در شرح اصول کافی ،مرحوم صدرالمتألّهین ،در صفحه  109راجع به ترجمۀ

ابن أبییعفور فرماید:

باحممد؛ ثقة جلیل یف
«و اسم أیبیعفور واقد (بالقاف) و قیل َوقدان ،یکنّی أ ّ

السالم ،و مات یف أ ّیامه ،و کان قاریا یقر ُأ یف
عل أیبعبداهلل علیه ّ
أصحابنا ،کریم ی
2
مسجد الکوفة.

عل بن سلیامن بن داود
و روی
ّ
الکیش عن ّ
حممد بن قولویه ،عن سعد ،عن ّ

السالم:
عل بن أسباط ،عن أبیه أسباط بن سامل ،عن أیباحلسن موس علیه ّ
ّ
الرازی ،عن ّ

حممد
عیل ،و
”أ ّن عبداهلل بن أیبیعفور من
ّ
ّ
حواری عفر بن ّ
حواری أیب عفر ّ
حممد بن ّ

عل القتیبی 3،عن الفضل بن شاذان ،عن ابنأیبعمی ،عن عدّ ة
علیهام ّ
السالم “.و عن ّ
السالم یقول :ما و دت أحدا یق َبل وص ّیتی
من أصحابنا ،قال” :کان أبوعبداهلل علیه ّ
و یطیع أمری إ ّال عبداهلل بن أیبیعفور“.
 .1جنگ  ،24ص .278

 .2رجال النجاشی ،ص 213؛ اختیار معرفة الرّجال ،شیخ طوس ،ج  ،2ص .514
بعل القتیبی( .محقّق)
 .3عل بن ّ
حممد بن قتیبة النیسابوری ،المعروف ّ
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جحْش
عبداهلل بن َ

الرمحة ـ یف باب ّ
و یف هتذیب احلدیث ّ
الشهادة:
للشیخ ال ّطوس ـ علیه ّ

”أ ّن ابنأیبیعفور هذا لزمته شهادة ،فشهد هبا عند أیبیوسف القاض ،فقال له
یت أن أقول فیک یا ابنأیبیعفور ،و أنت جاری؛ ما علِم ُتک إ ّال
عس ُ
أبویوسف :ما َ
صدوقا طویل ال ّلیل ،و لکن تلک اخلصلة!
قال :و ما هی؟ قال :میلک إیل الرت ّفض!

ثم قال :یا أبایوسف! نسبتَنی إیل قوم
فبکی ابنأیبیعفور ح ّتی سالت دموعهّ ،
ی

أخاف أن ال أ َ
کون منهم!

انتهی».
قال :و أجاز شهاد َته “.ـ
ی

1

عبداهلل بن جَحْش
در یک قبر دفن شدن عبداهلل بن جحش و حمزه عمّ رسول خدا
در مغازی واقدی ،جلد  ،1صفحه  291آورده است که:

«رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم عبداهلل بن جَحش ،و حمزه عمّ خود

را در یک قبر دفن کردند؛ زیرا حمزه ،دایی عبداهلل بن جحش بود».

2و3

عبداهلل بن جعفر بن محمّد بن علی ،ملقّب به أفطح
وی بعد از حضرت اسماعیل ،أکبر اوالد حضرت صادق علیه السّالم بوده؛
ولی از آن حضرت انحراف داشته است

تنقیح المقال ،جم ّلد ّ ،2
للشیخ عبداهلل الاممقاین ،صفحة :174
 .1جنگ  ،7ص .8

 .2المغازی ،ج  ،1ص .109
 .3جنگ  ،17ص .84
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السالم،
عل بن أیبطالب علیهم ّ
«عبداهلل بن جعفر بن ّ
عل بن احلسنی بن ّ
حممد بن ّ

المعروف باألفطح:

قال ّ
َب إخوته بعد إسامعیل ،و
الشیخ المفید (ره) یف اإلرشاد” :إنّه کان أک َ

عل أبیه
مل ی ُکن منزلته عند أبیه منزلة غیه من ُولده یف اإلکرام ،و کان م ّتهام باخلالف ی
عی بعد
یف االعتقاد ،و یقال إنّه کان خیالط احلشو ّیة و یمیل إیل مذاهب المرج ة ،و ا ّد ی

رجع أکثرهم إیل القول
أبیه اإلمامة و
ثم َ
ّ
َب إخوته الباقنی؛ فاتّبعه مجاعةّ ،
احتج بأنّه أک ُ

قوة أمر أیباحلسن
السالم ّلام تب ّینوا
َ
ضعف دعواه و ّ
بإمامة أخیه موس علیه ّ
السالم و داللة ح ّقه و براهنی إمامته .و أقام نفر یسی منهم عل إمامة عبداهلل ،و
علیه ّ
الرجلنی ،أو ّ
ألن داعیهم إیل إمامة
هم المل ّقبة بالفطح ّیة؛ أل ّن عبداهلل کان أفطح ِّ
عبداهلل رجل یقال له عبداهلل بن أفطح “.ـ انتهی.

حمکی اإلعالم ،قال یف ال ّتکملة” :و یکفی لبطالن هذه الفرقة
و قریب منه یف
ّ

السالم و
انقراضها؛ فإ ّن ّ
ُ
الساعة ،کام استفاض عنه علیه ّ
احلق ال یزال حقا ح ّتی تقوم ّ

َّ
دل العقل ،مضافا إیل النّقل و اإلمجاع من مجیع الملل و مجیع المذاهب علیه ،کام

ال خیفی 1“.ـ انتهی.
السالم عل ابنه موس
و أقول:
بنص موالنا ّ
عل بطالنه ّ
الصادق علیه ّ
ّ
التمسک ی

ویل؛ إذ ربام ینقض
السالم ،أ ی
السالم ،و معجزات موالنا [موس] الکاظم علیه ّ
علیه ّ
بطالهنا عند مجیع اإلمام ّیة مع أنّه ممتدّ إیل اآلن .إ ّال
اخلصم ببعض المذاهب المعلوم
ُ

بأن اخلَب إنّام َّ
أن یاب ّ
احلق ال ینقرض ،فام انقرض فهو باطل؛ ال أ ّن الباطل
دل عل أ ّن ّ
أی حال فقد قال ابننوبخت
ال یمتدّ  ،ح ّتی یستکشف بعدم انقراضه عن ح ّقیّته .و عل ّ
 .1اعالم الوریٰ ،ج  ،2ص .7
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عبداهلل بن سالم

الشیخ البهائی (ره)” :إنّه ُت ّ
یف رسالته یف الفرق ،و ّ
ویف بعد أبیه بسبعنی یوما و مل یع ّقب
ولدا ذکرا»“.

1

عبداهلل بن سالم
شیخ المضیة أبوهریرة ،صفحة  ،80پاورقی :1
«صفحة  ،296جم ّلد  2من سی أعالم النّبالء ،ل ّ
لذهبی” :و عبداهلل بن سالم ،هو
النبی المدینة و هو من أحبار الیهود؛ حدّ ث
أبواحلارث اإلرسائیل ،أسلم بعد أن قدم ّ

عل أنّه ُت ّ
ویف سنة  43هجری»“.
عنه أبوهریرة و أنس بن مالک و مجاعة .اتّفقوا ی

2و3

عبداهلل بن لَهیعة
او از شیعیان خلّص بوده است
[المراجعات] صفحة :74
حی بن
«و
ی
روی أبویعل عن کامل بن طلحة فقال :حدّ ثنا ابنهلیعة :حدّ ثنی ّ

عبدالرمحن احلبل ،عن عبداهلل بن عمروّ :
أن رسول اهلل
المغافری ،عن أیب
ّ
عبداهلل َ
ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم قال یف مرضهُ ” :أدعوا إ ّیل أخی!“ فدُ ِعی أبوبکر ،فأعرض
أکب
ثم ُدعی له عل ،فسرته بثوبه و ّ
ثم قال” :أدعوا إ ّیل أخی!“ فدُ عی له عثامن؛ ّ
عنه؛ ّ
ألف
ألف باب یفتح َ
فلام خرج من عنده قیل له” :ما قال لک؟“ قال” :ع ّلمنی َ
علیه؛ ّ

باب “.ا ه .

 .1جنگ  ،23ص .337

 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص  ،98تعلیقه.
 .3جنگ  ،20ص .472
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الذهبی یف میزانه ،و وضع عل اسمه دت ق ،إشارة إیل من أخرج
و قد ذکره
ّ

السنن».
عنه من أصحاب ّ

1و2

عبداهلل بن مَیمون ال َقدّاح
بحار ،جلد  ،1صفحه  ،164در پاورقی ،از رجال کشی نقل میکند که:

«حضرت به ابنمیمون 3با آنکه در مکّه مکّرمه زیست میکرد ،فرمودند:

نور یف ظلامت الرض“.
”إنّکم ٌ

الکیش یف رجاله ،صفحة  ،160بإسناده عن أیبخالد ،عنه ،عن أیبجعفر
روی ّ
ی

السالم ،أنّه قال” :یا ابنمیمون! کم أنتم بمکّة؟“ قلت” :نحن أربعة“ قال” :إنّکم
علیه ّ

نور یف ظلامت الرض»“.
ٌ

4

عبیداهلل بن عبداهلل ،أبوأحمد
طاهر ذوالیمینین و حفید او :عبیداهلل بن عبداهلل از أعالم تشیّع بودهاند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :93
«و منهم :أبوأمحد ،عبیداهلل بن عبداهلل بن طاهر بن احلسنی بن ُمص َعب بن

زاعی األمی البغدادی. ...
ُز َریق بن ماهان ا ُ
خل ّ

و جدّ ه طاهر ،ال حیتاج إیل وصف بالکامل و هو أحد ال ّثالثة ا ّلذین قال المأمون

 .1المراجعات ،ص .145
 .2جنگ  ،20ص .53

 .3توضیح آنکه :ابنمیمون همان عبداهلل بن میمون بن األسود القدّاح است ،که چون شغلش َبرْی
قِداح بوده است او را قَدّاح میگفتند .بسیار جلیل است( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .4جنگ  ،5ص .140

145

عثمان بن جِنّی ،المعروف بابنجنّی

فیهم” :هم ّ
أجل ملوک الدّ نیا و الدّ ین ،قاموا بالدّ ول ،و هم اإلسکندر و أبومسلم

السحر
اخلراساین و طاهر!“ و کان متش ّیعا کحفیده المذکور؛ قال ضیاءالدّ ین یف نسمة ّ

الّسایا و
یف ذکر من تشیّع و َش َعر ،و ذکر” :أ ّن احلسن بن َسهل أراد أن یندبه حلرب أیب ّ
العلوی ا ّلذی أقام بالدّ عوةُ ،فرفِعت إلیه رقعة فیها أبیات:
ّ
الشـــک ِ
قنـــاع ّ
زین
الیقـــنی
یکشـــفه
ُ
الــر ُ
الــر ُ
ُ
أی ّ
و أفضــل ک ْیــدک ّ
یــــدین؟
بحــــ ّبهم و طــــاع َتهم
أ تب َعـــث طـــاهرا لقتـــال قـــوم
ُ
أعنی»“.
فرجع احلسن عن إرسال طاهر ،و بعث َهر َثمة بن َ

1

جنّی ،المعروف بابنجنّی
عثمان بن ِ
وی از شیعیان بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :142

معرب ِکنّی)؛ قال أبوالفرج،
«و منهم :أبوالفتح ،عثامن بن جنّی (بسکون الیاءّ ،

حممد بن إسحاق النّدیم یف الفهرست” :مولده قبل ال ّثالثنی و ثالثمائة ،و ّ
تویف لیلة
ّ
اجلمعة من صفر ،سنة اثننی و تسعنی و ثالثمائة؛ و له من الکتب “.و عدّ دها ،و عدّ
الرض.
للرشیف
منها کتاب تفسی المراثی ال ّثالثة و القصیدة ال ّرائیّة ّ
ّ

أکثر من النّقل عنه یف مص ّنفاته ،و
و کان ابنج ّنی أحدَ شیوخ الس ّید
الرض و َ
ّ

الرض
خواص الس ّیدین المرتیض و
مرتحام علیه و مع ّظام له؛ و کان من
ال یذکره إ ّال
ّ
ّ
ّ

المرعیش یف طبقات ّ
ترج َمه؛ و عقد
القاض
أ ّیام مقامه ببغداد .و ذکره
الشیعة ،و َ
ّ
ّ

المهدی ـ طاب ثراه ـ ترمجة البنجنّی یف کتابه الفوائد ال ّرجالیّة
الس ّید بحرالعلوم
ّ
 .1جنگ  ،24ص .283
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عل ما أغفله الرجال ّیون اإلمام ّیة من اإلمام ّیة».
المبن ّیة عل التّنبیه ی

1

عثمان بن سعید العَمرَوِی
وی از نوّاب أربعه و از اوالد عمّار بن یاسر بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :410

عامر بن یارسّ ،
الشیخ
مر ِوی ،من ولد ّ
«و منهم :أبو َعمرو ،عثامن بن سعید ال َع َ

الرباین و الوحید ا ّلذی لیس له ثاین یف المعارف و األخالق و الفقه و األحکام ،شیخ
ّ
الشیعة َ
ّ
عل اإلطالق ،صاحب الکرامات و الدّ الالت؛ و ناهیک یف جاللة شأنه

حممد بن عثامن بن سعید یف التّعزیة بأبیه ـ و هو
ُ
التوقیع ا ّلذی خرج إیل ابنه أیبجعفرّ ،
السالم فیه ّ
للشیعة” :هذا
مشهور بنی اإلمامیّة ـ و قول أیباحلسن
ّ
اهلادی علیه ّ

أبوعمرو ،الثّقة المنی؛ ما قاله لکم فعنّی یقوله ،و ما أ ّداه إلیکم فعنّی یؤ ّدیه “.و کذلک
السالم” :هذا أبوعمرو ال ّثقة المنی ،ثقة
حممد احلسن العسکری علیه ّ
قول موالنا أیب ّ
الامیض و ثقتی یف المحیی و المامت؛ فام قاله لکم فعنّی یقوله ،و ما أ ّدی إلیکم فعنّی
احلمیی” :فکنّا کثیا ممّا نتذاکر هذا القول و نتواصف جالل َة
ُیؤ ّدیه “.قال أبوالع ّباس
ّ

ّ
حمل أیبعمرو“.

السالم ،یف شارع المیدان یف
و قَب عثامن بن سعید باجلانب ّ
الرشقی من مدینة ّ
ّأول الموضع المعروف یف الدَّ رب المعروف بدرب ِح ّلة ،یف مسجد الدَّ رب ،عل
یمنی الدّ اخل إلیه ،و القَب یف نفس قبلة المسجد».
 .1جنگ  ،24ص .296
 .2جنگ  ،24ص .353

2

147

عثمان بن خطّاب ،ابوالدّنیا

عثمان بن خطّاب ،ابوالدّنیا
در شیعه در اسالم سبط ،جلد  ،1صفحه  93در پاورقی گوید:

«خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ،جلد  ،11صفحه  ،297احواالت ابوالدّنیا

عثمان بن خطّاب معروف به أشَج ،و والدت او را در اوّل خالفت ابوبکر ،و مردن او
را سال سیصد و بیست و هفت هجری نقل کرده است».

 1و2

عالءالدّین کندی
وی شیعی بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :135

« ...و کان شیعیا ،و کان شاهدا بدیوان اجلامع األُموی ،و ویل مشیخة النّفیسة،

و کانت له ُذؤابة 3بیضاء إ ییل أن مات .و من شعره فیها:
یـــا عائبـــا منّـــی بقـــا َء ُذؤابتـــی!
قـــد واصـــلتنی یف زمـــان شـــبیبتی

أفرطــت یف تعییبهــا
َمهــال! فقــد
َ

ف َعـــال َم أقطعهـــا زمـــان مشـــیبها»

السالم:
صفحة « :136و منه قوله یف رثاء احلسنی علیه ّ

عجب ـا لمــن ق َت ـل احلســنی و أهلــه
أعطـــاهم الـــدّ نیا أبـــوه و جـــدّ ه
و له أیضا:

ــری 4اجلــوانح یــوم عاشــوراء
َح َّ
و علیــه قــد ِ
بخلــوا بشـــربة مــاء

 .1شیعه در اسالم ،سبطالشیخ ,ص  ,151پاورقی.
 .2جنگ  ،9ص .27

ّ .3
الذؤاب ُة من َّ
رس ُله( .محقّق)
الشعرُ :م َ

حر یی( ».محقّق)
نثی ّ
احلران :العطشان ،و األُ ی
 .4الصّحاحّ « :
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ـمعت بـ ّ
ـوة
سـ ُ
ـأن الکُحــل للعــنی قـ ّ

ـح الـدّ موع عـل ا ّلـذی
لیقوی عل َس ّ
ی

فکحلــت یف عاشــور مقلــة نــاظری
َ
حــر البــواتر»
أذاقــوه دون الــامء ّ

1

ی بن الحسین المسعودیّ
عل ّ
نصّ علمای أعالم بر تشیّع مسعودی ،صاحب مروج الذّهب
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :253

المسعودی ،صاحب مروج ّ
عل بن احلسنی
«و منهم:
ّ
الذهب ،و هو أبواحلسن ّ

یب ،رض اهلل عنه .قال ّ
أبوعل
الشیخ
الصحا ّ
المسعودی ،من ذر ّیة عبداهلل بن مسعود ّ
ّ
المسعودی هذا من أج ّلة العلامء اإلمام ّیة ،من
یف منت َهی المقال یف أحوال ال ّرجال” :
ّ

ثنیعرش ّیة ،و یدُ ّل علیه مالحظة أسامی کتبه و مصنّفاته “.قال” :و
قدماء الفضالء اإل ی

رصح بذلک أیضا الس ّید بن طاوس یف کتاب النّجوم عند ذکر العلامء القائدین
ممّن ّ

بالنّجوم ،حیث قال :و منهم ّ
عل بن احلسنی المسعودی،
الشیخ الفاضل ال
ّ
شیعیّ ،

مصنّف کتاب مروج ّ
الذهب.

إیل أن قال :و مل أقف إیل اآلن عل من تو ّقف یف تش ّیع هذا ّ
الشیخ“.
ی

نص المیزا األسرتابادی یف رجاله الکبی ،و ّ
حممد بن
و ن َقل أیضا َّ
الشیخ ّ

احلسن احلر یف أمل ِ
األول من
اآلمل؛ و ذ َکره مجالالدّ ین بن
المطهر یف القسم ّ
ّ
َ
ّ
اخلالصة ،ا ّلذی ال یذ ُکر فیه إ ّال ال ّثقات من اإلمام ّیة أو الممدوحنی منهم ،قال” :له
لعل بن أیبطالب“.
کتب یف اإلمامة و غیها ،منها کتاب إثبات الوصیّة ّ

و قال ّ
السادسة ،یف
حممد بن إدریس العجل ،المتقدّ م من أهل الامئة ّ
الشیخ ّ

الّسائر:
کتاب ّ
احلج من کتاب ّ
 .1جنگ  ،24ص .295

علیّ بن الحسین المسعودیّ

149

عل بن احلسنی یف کتابه المرتجم بمروج ّ
الذهب و معادن
قال أبواحلسن ّ
اجلوهر ـ یف التّاریخ و غیه ،و هو کتاب َحسن کبی کثی الفوائد ـ ” :و هذا

ّ
للحق ،له کتاب المقاالت “.ـ إیل غی ذلک.
الشیخ من مصنّفی أصحابنا معتقد ّ

ّجایش یف کتاب أسامء مصنّفی ّ
عل
و ذ َکره الن
الشیعة ،قال” :عل بن احلسنی بن ّ
ّ
الزلفی،
المسعودی ،أبواحلسن
اهلذیل ،له کتاب المقاالت یف ُأصول الدّ یانات ،کتاب ّ
ّ
ّ

کتاب االستبصار“.ـ الخ».

ص بر تشیّع وی بنا بهگفتۀ سیّد حسن صدر
ن ّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :254

«قلت :و کان تو ّلده ببغداد یف أوائل الامئة ال ّثالثة و منشأه هبا ،و َ
أخذ العلم من
شیوخها األعالم ،منهمّ :
احلمیی صاحب قرب اإلسناد من
الشیخ عبداهلل بن جعفر
ّ
الکلینی
یب شیخ أیبجعفر
حممد
السالم ،و عالن الکال ّ
ّ
ّ
العسکری علیه ّ
أصحاب اإلمام أیب ّ

حممد بن عمر الکاتب شیخ ّ
الشیعة ،و
حممد بن احلسنی ،و ّ
صاحب الکایف ،و الع ّباس بن ّ

ازی أحد األبواب ،و محزة بن نرص غالم اإلمام
حممد بن جعفر
الر ّ
ّ
األسدی ّ
أیباحلسنی ّ
الراوی عن
حممد بن مجهور
أیباحلسن
ّ
القمی ّ
ّ
حممد بن مجهور عن أبیه ّ
اهلادی ،و احلسن بن ّ

السالم .و هذا من عایل األسناد کام ال خیفی عل اخلبی؛ و ّ
کل هؤالء ا ّلذین َ
أخذ
الرضا علیه ّ
ّ
رهتم حتّی ِ
المسعودی من شیوخ ّ
تعرف طبقته.
عنهم
الشیعة و أعالم علامئهم ،و إنّام ذ َک ُ
ّ

سن الکهولة ،و أنّه َ
السودان
و ُیع َلم من تصانیفه أنّه سافر یف ّ
دخل مملکة الروم و ّ

الشام و َب َّر ّ
و ّ
الشام و فارس و اهلند و تیبات و جزیرة سیالن ،و طاف األصقاع و إفریقیا
و جنوب جزیرة العرب؛ و یف ّ
کل هذه األوقات و المسافرات مل یرتک ال ّتألیف ،بل

مل یکن سفره ّإال لال ّطالع عل األصقاع و البحور و األراض و البقاع؛ و أقام مدّ ة ّ
بالشام
و انتقل یف آخر عمره إیل مرص یف أ ّیام اخللیفة المطیع هّلِل بن المقتدر .و هبا ّ
تویف یف سنة
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 346و قد ناهز التّسعنی ،و ّ
الکل به تستعنی یف سائر فنون العلم؛ و دفن یف المقَبة
بالشافع ّیة یف المذهب مدّ ة إقامته بمرص و ّ
یتسرت ّ
الشام».
ٰ
الکَبی بال ُفسطاط .و کان ّ

1

[تحقیقی در عدم تشیّع مسعودی ،صاحب مروج الذّهب به نقل از
ریحانه األدب]
در ریحانة األدب ،جلد  ،5صفحه  307در ترجمۀ حال مسعودی گوید:
ذیل
بابل الوالدة،
عل،
ّ
ّ
بغدادی النشأهُ ،ه ّ
مرصی األصلّ ،
عل بن حسنی بن ّ
« ّ

مسعودی ّ
إمامی
الشهرة و النّسب و ال ّلقب،
القبیلة ،أبواحلسن یا أبواحلسنی الکنیة،
ّ
ّ

المذهب؛ از اوالد عبداهلل بن مسعود صحابی میباشد که شهرت مسعودی هم از

همین راه است».

تا آنکه در صفحه  309گوید« :چنانچه در صدر عنوان اشاره شد ،صاحب

ترجمه از ثقات و عدول امامیّه بوده و تشیّع او محلّ تردید نیست؛ و در پارهای از

شبهات متصوّره رجوع به مستدرک الوسائل نمایند .و ظاهر طبقات الشافعیّه

شافعیمذهب بودن اوست .و بعضی از علمای امامیّه نیز او را از عامّه دانستهاند ،و

در تنقیح المقال این قول را از سخائف اوهام شمرده و گوید” :شاهد و مساعدی
نداشته ،و شاید منشأ اشتباه همین لقب مسعودی باشد که از القاب مشترکه بوده؛ و

عالوه بر علیّ بن حسین ـ صاحب ترجمه ـ لقب چندی از محدّثین و افاضل عامّه

نیز میباشد»“.

2

در الغدیر ،جلد  ،1صفحه  212گوید که« :مسعودی صاحب مروج الذهب

شافعی مذهب بوده است».
 .1جنگ  ،24ص .323
 .2جنگ  ،16ص .135

151

علی بن العبّاس الرُّومیّ ،المعروف بابن الرُّومیّ

یتبنی حقیقة المرام.
فلیتأ ّمل یف المقام ،و البدّ من الفحص حتّی ّ

1

و اینک در اینجا یکی از شواهدی را که دلیل بر عدم تشیّع اوست ذکر میکنیم.

در مروج الذّهب ،طبع مطبعۀ سعادت ،سنۀ  1367هجری ،در پایان جلد  2که

آخرین بحث از ترجمۀ امیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالب علیهما السّالم است ،در

صفحۀ  437و  438بعد از ذکر فضائلی از امیرالمؤمنین علیه السّالم که آن حضرت
در آن فضایل متفرّد بودند و همگی مالک برای افضلیّت است ،گوید:

ُ
فضائل
تفرق یف غیه .و لکُل
«فهذا و غیه من فضائله ،و ما اجتمع فیه اخلصال ممّا ّ

ممّن تقدّ م و ّ
النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم و هو راض عنهم ،خمَب عن
تأخر .و ُقبض ّ

تویل بعضهم بعضا.
َبواطنهم بموافقتها لظواهرهم باإلیامن؛ و بذلک نزل ال ّتنزیل ،و ّ ی

فلام ُقبض رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم و ارتفع الوحی ،حدَ ثت
ّ

صحتها منهم؛ و ذلک غی یقنی و ال ُیق َطع علیهم هبا ،و الیقنی
أمور تنازع النّاس یف ّ
من أمورهم ما تقدّ م.

و ما ُروی ممّا کان یف أحداثهم بعد نبیّهم ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم فغی متی ّقن،

بل هو ممکن؛ و نحن نعتقد فیهم ما تقدّ م .و اهلل أعلم بام حدَ ث و ا ُ
ویل التّوفیق».
هلل ّ

أقول :این گفتار ،گفتار یک مرد شیعهمذهب نیست که تبرّی از غاصبین

خالفت را جزو مذهب خود میداند.

2

علی بن العبّاس الرُّومیّ ،المعروف بابن الرُّومیّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة « :211و له یف مذهبه شعر:
ُ
کحـــل عینـــی
تـــراب أیبتـــراب
ُ
 .1جنگ  ،16ص .123
 .2جنگ  ،16ص .135

لـــوت بـــه قـــذاها
إذا رمـــدت َج
ُ
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ّ
المالمـــــ ُة یف هـــــواه
تلـــــذ ِ َیل َ

لـــــذکراه و أســـــ َتحل أذاهـــــا

مات مسموما یف أ ّیام المعتضد ،لیلة األربعاء  28مجادی األویل سنة  283و

قیل  ،276ببغداد».

1

علی بن حَمّاد عبدیّ
[شاعر عاشق اهل بیت علیهم السّالم در قرن چهارم]
و از الغدیر ،جلد  ،4صفحه  141تا صفحه  171در ترجمۀ أحوال ابنحمّاد

عبدیّ (أبوالحسن علیّ بن حمّاد بن عبیداهلل بن حمّاد عدویّ عبدیّ بصریّ) و

غدیریّات و مراثی و قصائد او مطالبی را آورده است ،و الحق اشعار او نغز و

دلنشین و دلکش و سلیس و پر محتوا است و میتوان او را در ردیف اوّل از
شعرای اهل بیت محسوب داشت .گویا سَالست الفاظ و نظم معنا از درون او موج

ال در قالب الفاظ ریخته میشود .این
میزند و معانی یکپارچه و مرتّباً و مسلس ً
اشعار عاشق دلسوختۀ اهل بیت است و داستان مظلومیّت آنان خواب و خوراک را
از او ربوده است و داستان کربال و قضایای واقعه را مجسّم میکند ،و چه شایسته

بود که دیوان او طبع میشد (و شاید تا حال طبع شده باشد).

این شاعر در قرن چهارم میزیسته است و معاصر شیخ صدوق و أقران او

بوده است و نجاشی او را ادراک کرده است.

و او از کتب أبیأحمد جلودیّ بصریّ متوفّی  332روایت میکند.
و در صفحه  148راجع به عید غدیر گوید:

رشف األ ّیــــام
«یــــو ُم الغــــدیر َأل ُ
یــــوم أقــــام ا ُ
هلل فیــــه إما َمنــــا

 .1جنگ  ،24ص .312

و أجلهـــا قـــدرا عـــل اإلســـال ِم
الــوم إمــام ِّ
کــل إمـــا ِم
أعنــی
َّ

علی بن حَمّاد عبدیّ

153

قـــال النبـــی بـــدَ ْوح خـــم رافعـــا

الـــوم یقـــول للقـــوا ِم
کـــف
َّ
ِّ

هـــذا وزیـــری یف احلیـــاة علـــیکم
أقــر لــه ِ
الــوال
یــا ِّ
رب وایل َمــن َّ

یت فــذا یقــوم مقــامی
قضــ ُ
فــإذا َ
وأ ِ
نــزل بمــن عــاداه ُســو َء ِحــام ِم
ُ
کـــامل الـــدّ ین و اإلنعـــا ِم»
فیهـــا

مــن کنــت مــواله فــذا َمــویل لــه

1
الرجـــال لبیعـــة
فتهافـــت أیـــدی ّ

و در صفحه  150گوید:

ّ
العــال ِم
العــزة
بــالوحی مــن ذی
َّ

أع َییتَنــی
«یــا ســائل عــن حیــدر ْ

ـت یف هــذا اجلــواب خلیق ـا
أنــا لسـ ُ

و اختـــاره دون الـــوری و أقامـــه

َع َلـــام إیل ســـبل اهلـــدی و طریقـــا

ا ُ
ســــــامه علیــــــا باســــــمه
هلل
َّ
َ
أخـــذ اإللـــه عـــل الَب َّیـــة ک ِّلهـــا

و غدا َة َ
واخی المصـطفی أصـحابه

الض َ
ی إیل
ـالل عـن اهلـدی َفر َقـ ٰ
َف َر َق َّ
ُ
الســامء بــأمر َمــن
و دعــاه
أمــالک ّ

و أجــاب أمحــدَ ســابقا و مصــدِّ قا

فســـام علـــوا یف ال ُعـــال و ُســـموقا
َ
عهـــدا لـــه یـــوم الغـــدیر وثیقـــا
الــوم لــه أخــا و شــقیقا
جعــل
َّ
أن جــــاوز اجلــــوزا َء و ال َع ّیوقــــا

ــدر الفاروقـــا
أوحـــی إلـــیهم حیـ َ
الصــدّ یقا
ــمی ِّ
فس ّ
مــا جــاء فیــهُ ،

فل َیأتنـــــا یف شـــــاهد توثیقـــــا»
غــیه
فــإذا ا َّدعــیٰ هــذه األســامی
ُ
مر یف اجلزء ال ّثاین صفحة  312ـ  314و اجلزء ال ّثالث صفحة
أشار إیل ما ّ

 :187من « َّ
النبی األعظم
أن علیا هو صدّ ُیق هذه األُ َّمة و فارو ُقها بنص صحیح ثابت من ِّ
ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم».

در صفحه  150و صفحه  151یک قصیدۀ عینیّه همانند عینیّۀ ابن ابیالحدید

دربارۀ امیرالمؤمنین ـ هم در معنا و مفاد و هم صناعت شعری ـ آورده است که

بسیار راقی است.

 .1خ ل :فتهافتت( .محقّق)
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و در صفحه  154و صفحه  155دربارۀ زیدیّه که شرط امام را قیام به سیف

میدانند ،به طور سؤال و جواب ،قصیدۀ غرّاء و مستدلّی آورده است.

محاد عل قصیدة یف جمموعة عتیقة
و در صفحه  155گوید« :وقفنا البن ّ
خمطوطة یف العصور المتقادمة؛ و قد ذکر ابنشهرآشوب بعض أبیاهتا و نسبه إیل
البیاض
المرتجم له یف اجلزء الثاین صفحة  ،294و تبعه
العبدی (سفیان بن مصعب)
َ
ّ
ّ
الرصاط المستقیم و غیه ،و القصیدة للمرتجم له و هی:
یف ّ

سل ال َّلیل عنّی هـل ُأ َجـن إذا َجنّـا؟!»
األس
عــام ُأالقــی مــن
أســائلتی ّ
ی
این قصیده  106بیت است و تمام آن را مرحوم أمینی آورده است .این

قصیده بسیار عالی است و در مدح امیرالمؤمنین علیه السّالم است و از جملۀ أبیات

آن است ،بیت  55تا :58

معشار جـوده
«و لو ُف َّض بنی النّاس
ُ

لام عرفوا یف النّاس ُبخـال و ال َضـنّا

قلــت أو قــال قائــل
و کــل مــدیح
ُ

َّ
فـــإن أمیالمـــؤمننی بـــه ُیعنـــی
و َیقرع یـو َم البعـث ِمـن نـدم ِسـنّا»

و کـــل جـــواد جـــاد بـــالامل إ َّنـــام
خســـر َمــن مل یعتصــم بوالئــه
س َی َ
و در بیت  86تا  90گوید:

«و قـالوا رسـول اهلل مـا اختـار بعــده

فقلنـــا إذن أنـــتم إمـــا ُم إمـــامکم
و لکنّنــا اخرتنــا ا ّلــذی اختــار ربنــا

ـــیجمعنا یــــوم القیامــــة ربنــــا
سـ
َ
هـــدَ متم بأیـــدیکم قواعـــدَ دیـــنکم

یسـتن یف اجلـود مـا َسـنّا
ُقصاراه أن
َّ

»
إمامـــا لنـــا لکـــن ألنفســـنا اخرتنـــا
بفضــل مــن الـ َّـرمحن ِهت ـ ُتم و مــا ِهتنــا
لنــا یــوم ُخــم ال ابتــدعنا و ال ُجرنــا
جـزی بـام قلنـا
ٰ
جزون مـا قلـتم و ُن
ف ُت َ

و دیــن عــلٰ غــی القواعــد ال ُیبنــیٰ»

1

 .1در ریحانة األدب ،ج  ،4ص  99به نقل از مناقب ابنشهرآشوب ،ج  ،1ص  258اینطور
آورده است:
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علی بن حَمّاد عَ َدوِی عَبدی

و در آخر قصیده در بیت  98تا  106گوید:
«فصاحة شعری مذ بدَ ت لـذوی ِ
عنـــدهم َل َکنـــا
مت َّثلـــت األشـــعار
احلجـی
ُ
ُ
الشــعر مــا َّ
خــی فنــون ّ
و ج َّلــت معانیــه فــزادت هبــا حســنا
رق لفظــه
و
ُ
و ّ
للشــعر علــم إن خــال منــه حرفــه
َّ
الغــث ِخلتُــه
إذا مــا أدیــب أنشــد

الــرْؤس بــال معنــی
فــذاک َهــذاء یف ّ
ِ
السجنا
من الکرب و ال ّتنغیص قد ُأدخل ّ

ّ
کأهنـــا
تلـــذ هبـــا األســـامع حتَّـــی َّ

ألـــذ مـــن أ ّیـــام ّ
الشـــبیبة أو أهنـــی

ریب و ّ
ثواهبــــــــا
تق َّبلهــــــــا ّ
ویفٰ َ

و َث َّقـــل میـــزاین بخیاهتـــا وزنـــا

إذا مــا رأوهــا أحســن النّ ـاس منطق ـا
ِّ
ّ
لـــذة ُم ْســـتجدَّ ة
کـــل بیـــت
و یف
و صـ ّ
ـل عــل األطهــار مــن آل امحــد

و أثبـــتهم حـــدثا و أطیـــبهم حلنـــا
إذا مــا انتشــاه قیــل :یــا لیتــه ثنّــیٰ!

السامء ما َعسعس ال ّل ُ
یـل أو َجنّـا»
إل ُه ّ

1

محاد عَدَ ِوی َعبدی
عیل بن َ ّ
أبوالحسن علی بن حمّاد عدَویّ عبدیّ بصریّ (ابنحمّاد عبدیّ) از بزرگان
شعرای اهل بیت در قرن چهارم است؛ اشعار قوی و عمیق و جالب و جاذب دارد،

بسیار روان و سلیس و پر معنا و رشیق است .قدری از اشعار او را در الغدیر ،جلد 4
«و قالوا رسول اهلل ما اختار بعده

إمـــام ا و لکن ّــا ألنفســنا اخرتنــا

أقمنــا إمامــا إن أقــام عــل اهلــدی

أطعنـــا و إن َضـ ّ
ــل اهلدایـــ َة َق َّو ْمنـــا
بحمــد مــن الـ ّـرمحن ِهت ـتُم و ال ِهتنــا

ســـیج َم عنا یـــوم القیامـــة رب نـــا

فتجزَ ون ما قلتم و نُجـزیٰ ا ّلـذی قلنـا

فقلنـــا إذا أنـــتم إمـــا ُم إمـــامکم

و لکنّنــا اخرتنــا ا ّلــذی اختــار ر ّبنــا
و نحــن عــل نــور مــن اهلل واضــح

 .1جنگ  ،15ص  197ـ .201

خـم مـا اعتـدینا و ال حلنـا
لنا یـوم ّ

رب زدنــا منــک نــورا و ث ّبتنــا»
فیــا ّ

مطلع انوار  /ج 11

156

از صفحه  141الی  171آورده است ،بعضی از آنها در مرثیۀ حضرت اباعبداهلل

الحسین سیّدالشّهدا علیه السّالم است که مناسب است به طور لطیف شرح و ترجمه
شود و لغات آن معنا گردد ،و با قصیده دعبل و کمیت و اشعار دوازده بند مرحوم

بحرالعلوم که در همین کتاب آوردهایم ،طبع و نشر شود.

از جمله ،قصیدهای که بدین بیت استفتاح میشود ،صفحه :156
األس
عــــام ُأالقــــی مــــن
«أســــا ِئ َلتی
ّ
ی
َســـل ال َّلیـ َ
ــل عنّـــی هـــل ُأ َجـــن إذا َجنّـــا»
و از جمله در صفحه :162

ِ
البــــنی
« مــــا صــــنعت فینــــا یــــدُ
و از جمله در صفحه :164

کــم مــن حش ـا أقرحــت منّــا و مــن عـ ِ
ـنی»

حـــــی قـــــَبا بکـــــربال مســـــتنیا
«
َّ
و از جمله در صفحه :168

ـــز التقــــی و علــــام خطــــیا»
ـــم کنـ َ
ضـ َّ

أردت ســــــوائی
ـــــن بالعیــــــد إن
«ه ـ
َ
َّ

أی عیـــــــد لمســـــــتباح العـــــــزا ِء»

1

ی بن محمّد التِّهامیّ
عل ّ
[تأسیس ّ
عل بن
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة « :215و منهم:
ّ
التهامیّ ،
الشامی
العامل
ثم
حممد بن احلسن بن عبدالعزیز الکاتب
ّ
التهامیّ ،
ّ
حممد بن احلسن بن ّ
ّ
ّ

الشیخ احلر یف أمل ِ
اإلمامی .قال ّ
اآلمل یف علامء جبل عامل” :کان فاضال عالام شاعرا
ّ
ّ
 .1جنگ  ،8ص .104
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علیّ بن محمّد السُّمَیْریّ ،أبوالحسن

أدیبا م ِ
نش ا بلیغا ،له دیوان شعر حسن»“.
ُ

السحر یف ذکر من ت ََشیّع و شعر ،و
صفحة « :216و ذ َکره ضیاءالدّ ین یف نسمة ّ

الصغی المشهورةّ ،أوهلا:
أجاد یف ال ّثناء علیه یف ترمجته و ذکر قصیدته یف رثاء ولده ّ
ُحکـــم المن ّیـــة یف الَب ّیـــة جـــاری

و مک ّلـــف األ ّیـــام ضـــدّ طباعهـــا
ُطبِ َع ـت عــل کــدر و أنــت تریــدها

مـــا هـــذه الـــدنیا بـــدار قـــرار

متط ّلـــب یف الـــامء جـــذوة نـــار

َصــ ْفوا مــن األقــذاء 1و األکــدار
ِ
الرجـــاء عـــل شـــفی هـــار
تبنـــی ّ
ِ
ضــمنت صــدورهم مــن األوغــار

رجـــوت المســـتحیل فـــإنّام
و إذا َ
ِ
ـــر مـــا
ّإین
َ
حل ِّ
ألرحـــم حاســـدی َ
ن َظـــروا صـــنیع اهلل یب فعیـــوهنم

یف جنّـــــة و قلـــــوهبم یف نـــــار

جــاورت أعــدائی و جــاور ر َّبـــه
ُ

شــــتّان بــــنی جــــواره و جــــوار

یــا کوکب ـا مــا کــان أقص ــر عمــره

ب مفرقــی
ب األحشــاء َشــ َّی َ
و تلهــ ُ

و کــذاک عمــر کواکــب األســحار

هذا الشـوا دخـان تلـک النّـار“»

2

الس َم ْری ّی ،أبواحلسن
عیل بن حم ّمد ُّ
ّ

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة ]:412

3
حجة المویل
یی ـ رض اهلل عنه ـ کان ّ
حممد الس َم ّ
عل بن ّ
«و منهم :أبواحلسن ّ

عل المؤمننی؛ عالام ،ر ّبانیا ،زاهدا ،ورعا ،شیخنا یف احلدیث و الفقه؛ کان المرجع بعد
الشیخ أیبالقاسم احلسنی بن روح ـ ِ
ّ
رض اهلل عنه ـ و باب األحکام لل ّطائفة .و له
القذی مجع قذاة و هو یقع یف العنی و الامء و الرشاب من تراب أو تبن
مجع قذی و
ی
 .1النهایة :األقذاء ُ

أو وسخ أو غی ذلک( .محقّق)
 .2جنگ  ،24ص .313

لس ُمری آمده
 .3در تأسیس الشّیعة ضبط الس َم ْیی دارد ،امّا در تنقیح المقال ،ج  ،2ص  305ا َّ
است( .محقّق)
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حکایات و کرامات و مکاشفات رواها الثّقات .و ّ
تویف یف النّصف من شعبان سنة
تسع و عرشین و ثالثمائة».

1

ی بن محمّد ،المعروف بالشّریف ابوالحسن الحِمّانیّ
عل ّ

شعر راقی او :لقد َ
فاخ َرتنا من ُق َریش ِعصاب ٌة
[تأسیس ّ
الرشیف أبواحلسن
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة « ]:216و منهمّ :
عل بن أیبطالب،
حممد بن جعفر بن ّ
عل بن ّ
عل بن احلسنی بن ّ
حممد بن زید بن ّ
ّ
حل ّام ّین.
احلسینی
الکویف ا َ
ّ
ّ

السحر” :فاضل ،کفاه شعره یف احلامسة و الغزل عن
قال صاحب نسمة ّ

األحلا و الثغور ،و کادت اجلواری الکنّس حسدا لفکرته أن تغور ،له ّ
کل معنی ترک
ِ
أسنا“.
ذا الفطنة معنا ،فهو أحل من التّهویم إیل المقلة الوسناء و ْ
الشهرة یف ّ
احلموی” :کان یف العلو ّیة من ّ
الشعر و األدب و ال ّطبع،
قال یاقوت
ّ

المعتز یف الع ّباس ّیة ،و کان یقول:
کعبداهلل بن
ّ

أنا شاعر و أیب شاعر و جدّ ی شاعر إیل أیبطالب“.

حممد النّدیم:
عل بن ّ
قلت :کان أشعر أهل زمانه بشهادة إمام زمانه .قال ّ

أشعر
عل! َمن
ُ
الرضا علیه ّ
دخلت عل المتو ّکل و عنده ابن ّ
السالم ،فقال” :یا ّ
قلت” :و َلدُ مروان بن
فقلت” :
النّاس یف زماننا؟“
البحرتی “.قال” :و بعده؟“ ُ
ُ
ّ

السالم و قال:
الرضا علیه ّ
أیبحفصة ،خاد ُمک و عُ َبیدُ ک “.فالتفت إیل ابن ّ

العلوی“.
حممد
ّ
عیل بن ّ
عم! َمن أشعر زماننا؟!“ قال علیه ّ
”یابن ّ
السالمّ ” :
السالم” :قوله:
قال” :و ما حتفظ من شعره؟“ قال علیه ّ
 .1جنگ  ،24ص .355
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علیّ بن محمّد ،أوحد الدّین األنوریّ الشّاعر

فاخرتنررا مررن قررریش عصر ٌ
لقررد َ
رابة

بمررط خرردود و امتررداد الصررابع

ف ّلررام تنازعنررا القضرراء قرررض لنررا
الصوامع؟“ قال” :أشهد أن
یعنی المساجد .قال المتو ّکل” :و ما معنی نداء َّ

الصروامع“
علیهم برام تروی نرداء َّ

ال إله إ ّال اهلل و ّ
حممدا رسوا اهلل “.قال” :و أبیک إنّه ألشعر النّاس“.
أن ّ

البیهقی یف کتابه ،کتاب المحاسن و المساوی
حممد
ّ
حکاه اإلمام إبراهیم بن ّ

بالنبی ّ
صل اهلل علیه و آله».
یف باب حماسن االفتخار
ّ

1

ی بن محمّد ،أوحد الدّین األنوریّ الشّاعر
عل ّ
ریاض العلماء او را به تشیّع ذکر کرده است
األنوری ّ
األنوری .له رسالة
الشاعر ،و یعرف باحلکیم
صفحة « :181و منهم:
ّ
ّ

یف العروض و القافیة ،و له البشارات یف رشح اإلشارات البن سینا .قال المویل
عبداهلل یف ریاض العلامء یف فصل ألقاب علامء ّ
األنوری هو احلکیم من
الشیعة” :
ّ
أفاضل احلکامء المشاهی الامهر یف صناعة النّحوّ ،
الشاعر بلغة الفرس ،المعروف عند

نص مجاعة عل تش ّیعه .له کتاب البشارات یف
اخلاص و العا ّم ،المل ّقب
باألنوریّ .
ّ
ّ

رشح اإلشارات ّ
الرشح ببلدة تَبیز ـ و له
الرئیس یف احلکمة ـ و رأیت ذلک ّ
للشیخ ّ
أیضا رسالة خمترصة یف العروض و القوایف ـ رأیتهام یف بلدة َر ْشت من بالد جیالن ـ“
ثم ذکر أبیاتا من ِشعره هی نص یف تش ّیعه.
ّ

و أظ ّن ّ
السلطنة إیل جنکیزخان
أن وفاته کانت سنة 547؛ و یف عرصه انتقلت ّ
2
التّتارِ ،
فالحظ».
 .1جنگ  ،24ص .314
 .2جنگ  ،24ص .301
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علیّ بن أبیحمزة بَطائنی
یکی از بزرگان و وکالی حضرت موسی بن جعفر و از دعائم فرقۀ واقفیّه،

علیّ بن أبیحمزۀ بطائنی است که ما برای شاهد و نمونه ،مطالبی را اجماالً دربارۀ او

در اینجا ذکر میکنیم.

در رجال مامقانی ،تنقیح المقال ،جلد دوّم ،صفحه  260فرموده است که:

«ایشان که اسم پدرش سالم است ،شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت صادق و

حضرت کاظم علیهما السّالم شمرده و گفته است” :او از واقفیّه است»“.

1

ثم َو َقف و هو
و قال
النجایش« :روی عن أیبعبداهلل ،و روی عن أیباحلسنّ ،
ّ

أحد ُع ُمد الواقفة»2.

و یف اخلالصة مثله مضیفا إیل ذلک قوله« :قال ّ
الشیخ ال ّطوس (ره) یف عدّ ة

عل بن أیبمحزة ّ
کذاب
مواضع” :أنّه واقفی“ و قال أبواحلسن عل بن حسن بن ّ
فضالّ ” :

بت عنه تفسی القرآن من أ ّوله إیل آخره
یت عنه أحادیث کثیة و ک َت ُ
رو ُ
متّهم َملعون قد َ
ستحل أن ِ
ّ
أروی عنه حدیثا واحدا “.و قال ابنالغضائری” :عل بن أیبمحزة
ّإال ّأین ال أ

ـ ل َعنه اهلل ـ أ ُ
السالم) بعد
الرضا علیه ّ
صل الوقف و أشد اخللق عداوة للمویل (یعنی ّ
السالم 3».ـ انتهی ما یف اخلالصة .انتهی موضع احلاجة.
أیبابراهیم علیه ّ

و سپس روایاتی را شاهد مطلب میآورد که ما بعضی از آنها را در اینجا

میآوریم ،و این روایات در رجال کشّی است.

الفارس ،عن
عل
فمنها ما رواه «عن ّ
ّ
حممد بن احلسنی [احلسن] قال حدّ ثنی أبو ّ

الرمحن ،قالَ :
السالم فقال:
الرضا علیه ّ
دخلت عل ّ
حممد بن عییس ،عن یونس بن عبد ّ
ّ
 .1تنقیح المقال ،ج  ،2ص .260
 .2رجال النجاشی ،ص .249

 .3الخالصة ،ص  ،231با قدری اختالف.
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علیّ بن أبیحمزة بَطائنی

”مات عیل بن أیبمحزة؟“ قلت :نعم .قال” :دخل النّار!“ ِ
عت من ذلک.
ففز ُ
ّ
السالم ،فقااّ :إن ال أعرف إماما
قال” :أما إنّه ُسئل عن اإلمام بعد مویس علیه ّ
بعدهِ ُ .
فض یف قَبه رضبة اشتعل قَبه نارا»“.

1

حممد،
و منها« :ما رواه عن محدویه ،قال :حدّ ثنی احلسن بن موس ،عن داود بن ّ

السالم یف بنیزریق
الرضا علیه ّ
حممد بن أیبنرص ،قال :وقف أبواحلسن ّ
عن أمحد بن ّ
قلت :لبیک .قال” :إنّه ّلام ُقبض رسوا اهلل ّ
صیل
فقال یل و هو رافع صوته” :یا أمحد!“ ُ

نوره
اهلل علیه و آله و س ّلم َ َهد النّ ُ
تم َ
اس یف إطفاء نور اهلل ،فأیب اهلل إ ّال أن ُی ّ
عیل بن أیبمحزة یف
فلام ُت ُو ّیف أبواحلسن علیه ّ
السالم؛ ّ
بأمریالمؤمننی علیه ّ
السالم َ َهد ُّ
احلق إذا َ
رسوا به
یتم نوره .و إ َّن أهل ّ
إطفاء نور اهلل ،فأیب اهلل إ ّال أن ّ
دخل فیهم داخلّ ،
و إذا خرج منهم خارج ،مل جیزعوا علیه ،و ذلک أ ّّنم عیل یقنی من أمرهم؛ و إ ّن أهل
خرج منهم خارجَ ،زعوا علیه ،و ذلک
رسوا به و إذا َ
الباطل إذا دخل فیهم داخلّ ،
2
شک من أمرهم؛ ّ
أ ّّنم عیل ٍّ
ثم
إن اهلل ّل الله یقوا “.﴾ ﴿ :قالّ :

المعار»“.
الثابت و المستودع
المستقر
السالم” :
ُ
ُ
ّ
قال أبوعبداهلل علیه ّ

3

حممد بن أمحد ،عن أمحد بن
حممد ،قال :حدّ ثنی ّ
عل بن ّ
و منها« :ما رواه عن ّ

الرمحن ،قال:
حممد بن مجهور ،عن أمحد بن الفضل ،عن یونس بن عبد ّ
احلسنی ،عن ّ
قوامه أحد إ ّال و عنده الامل الکثی ،و کان ذلک
السالم و لیس من ّ
مات أبواحلسن علیه ّ

عل بن أیبمحزة ثالثون ألف دینار».
سبب وقفهم و جحودهم مو َته؛ و کان عند ّ
 .1رجال الکشی ،ص  ،444با قدری اختالف.
 .2سوره أنعام ( )6آیه .98

 .3رجال الکشّی ،ص .444

 .4همان ،ص  ،493با قدری اختالف.
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حممد بن أمحد ،عن أیبعبداهلل
حممد ،قال :حدّ ثنی ّ
و منها« :ما رواه عل بن ّ

السالم،
الرضا علیه ّ
حممد بن الفضیل ،عن أیباحلسن ّ
الرازی ،عن أمحد بن أیبنرص ،عن ّ
ّ

قال :قلت :جعلت فداک! ّإین خ ّلفت ابن أیبمحزة و ابنمهران و ابن أیبسعید أشدَّ أهل

رضن من ّ
اهتدیت؛ إ ّّنم ّ
کذبوا رسوا اهلل
ضل إذا
َ
الدّ نیا عداوة هّلِل .قال :فقال” :ما ّ
السالم ،و ّ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم ،و ّ
ّ
کذبوا فالنا و فالنا
کذبوا أمریالمؤمننی علیه ّ
و ّ
السالم ُأسوة“.
کذبوا عفرا و مویس و یل بآبائی علیهم ّ
قلت :جعلت فداک! إنّا نروی أنّک قلت البن مهران :أذهب اهلل نور قلبک و
أدخل الفقر بیتک! فقال” :کیف حاله و حاا بِ ّره؟“ قلت :یا سیدی! أشد حال ،هم
احلسنی أن خیرج إیل العمرة.
مکروبون ببغداد و مل یقدر
ُ
فسکت و سمعته یقول یف ابنأیبمحزة” :أما استبان لکم کذبه؟ أ لیس هو ا ّلذی
فیان ،و قااّ :
إن
یروی أ ّن رأس
ّ
المهدی ُیدی إیل عییس بن مویس و هو صاحب ُّ
الس ّ
أبااحلسن یعود إیل ثامنیة أشهر؟»

1

و منها« :ما رواه بسند عن إسامعیل بن سهل یف حدیث أسبقنا نقله یف ترمجة
الرضا
المکاری،
احلسن بن أیبسعید
ّ
عل بن أیبمحزة هذا مع ّ
ّ
تضمن مکالمة ّ

السالم و إنکاره موته».
السالم ،و إنکاره إمامته و وقفه عل أبیه الکاظم علیه ّ
علیه ّ

2

تا اینجا بعضی از روایات وارده در رجال کشّی را نقل کردیم ،و سپس

مرحوم مامقانی بعضی از روایات وارده از شیخ در کتاب غیبت را نقل میکند که
شدّت عناد او را نسبت به حضرت ثامن الحجج میرساند ،با آنکه قبالً معترف به

وصایت آن حضرت بوده است.
 .1همان ،ص .405
 .2همان ،ص .463
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عمار بن یاسر

و در [تنقیح المقال ،جلد  ]2صفحه  262ذکر میکند که:

خرجنا إیل مکّة
عل ّ
«و رویٰ یف العیون یف ّ
اخلزاز ،قالَ :
الصحیح عن احلسن بن ّ

الصالح
عل بن أیبمحزة و معه مال و متاع ،فقلنا :ما هذا؟ فقال” :هذا للعبد ّ
و معنا ّ
ِ
ثم قال :قال مصنّف هذا
السالم ،أ َم َرین أن أمحله إیل عل ابنه ،و قد أومٰ إلیهّ “.
علیه ّ

الکتاب ،رض اهلل عنهّ ” :
عل بن أیبمحزة أنکر ذلک بعد وفات موس و حبس الامل
إن ّ

السالم»“.
الرضا علیه ّ
عن ّ

باری با مطالعه احوال واقفیّه و عناد رؤسای آنان نسبت به حضرت امام رضا

علیه السّالم غربت آن حضرت در آن عصر شدّت ـ که عصر هارون الرّشید و سپس
مأمون الرّشید است ـ خوب ظاهر میگردد.

1

عمار بن یاسر
[قاتل عمار بن یاسر]
ابنتیمیّه در جلد  3از منهاج السُّنّة ،صفحۀ  221گوید:

«و ّ
عامر بن یارس هو أبوالعادیة ،و کان مم ّن بایع حتت ّ
الشجرة ،و هم
إن قاتل ّ

غیه».
األولون؛ ذکر ذلک ُ
السابقون ّ
ّ
ابنحزم و ُ

2

عمر بن عبدالعزیز
در تنقیح المقال ،جلد  ،2صفحه  345در ترجمۀ احوال ُع َمر بن عبدالعزیز بن

مروان بن احلکم بن أیبالعاص بن ُأ َم َّیة بن عبد شمس گوید:
 .1جنگ  ،7ص  279ـ .282
 .2جنگ  ،16ص .143
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الصدوق (ره) یف باب وجوب اجلمعة و فضلها ،و هو خی
«و َقع یف طریق ّ

بنت عاصم بن عمر بن اخل ّطابُ .ت ُو ّیف و هو ابن تسعة
بنیمروان؛ کانت ُأ ّمه ُأ َّم عاصمَ ،
و ثالثنی سنة».

سیّد رضی در مرگ او چند شعری گفته؛ و از برداشتن سبّ امیرالمؤمنین ،از او

تحسین کرده است .از حضرت سجّاد علیه السّالم در بصائر الدّرجات روایتی را از

عبداهلل بن عطاء تمیمی نقل میکند که داللت بر ذمّ و قدح او دارد ،و در آن روایت
است که” :بهواسطۀ مردنش اهل آسمان او را لعنت میفرستند ،و اهل زمین بر او
2 1

استغفار میکنند» “.

عمر بن علیّ بن الحسین بن علیّ علیهم السّالم
روایت دربارۀ انحراف عقیدتی عُمَر بن علیّ بن الحسین
[ال ّطبقات الکَبی ،جم ّلد  ،5صفحة ]:324

عل بن أیبطالب بن عبدالم ّطلب؛ و ُأ ّمه ُأ ّمولد. ...
«ابن حسنی بن ّ

سوار ،قال :أخَبنا ُفضیل بن مرزوق ،قال:
أخَبنا شبابة بن ّ
قالَ :

عل ـ َع َّم ْی جعفر ـ  ،قلت :هل فیکم أهل البیت
” ُ
سألت َ
عل و حسنی بن ّ
عمر بن ّ

إنسان مفرتضة طاع ُته ،تعرفون له ذلک؛ و من مل یعرف له ذلک فامت ،مات میتة جاهلیة؟
فقاال :ال واهلل! ما هذا فینا! من قال هذا فینا ،فهو ّ
کذاب!“

عل :رمحک اهلل! ّ
لعل،
قال” :فقلت َ
إن هذه منزلة تزعمون ّأهنا کانت ّ
لعمر بن ّ

ثم کانت للحسنّ ،
ّ
النبی ّ
أوم
إن علیا
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم
أوم إلیه؛ ّ
إن ّ
ی
ی
 .1بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .170
 .2جنگ  ،16ص .131
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لعل بن احلسنیّ ،
ثم کانت للحسنیّ ،
إن احلسنی
إن احلسن
أوم إلیه؛ ّ
إلیه؛ ّ
ثم کانت ّ
ی
علّ ،
أوم إلیه.
إن علیا
أوم إلیه؛ ثم کانت
ّ
ی
لمحمد بن ّ
ی

أوم بحرفنی؛ قاتلهم اهلل! واهلل ْ
إن هؤالء ّإال
فقال :واهلل لامت أیب ،فام
ی
خلرؤ ،ما خنَیس اخلرؤ؟!“
متأ ّکلون بنا! هذا ُخنَیس ا ُ
ّ
المعل بن ُخنیس؟
قال” :قلت:

ّ
أتعجب من قوم
قال :نعم،
عل فرایش طویالّ ،
المعل بن خنیس؛ واهلل لفکرت ی

َ
ّ
المعل بن خنیس!“»
عقوهلم حنی أض ّلهم
ل ّبس اهلل

1

َعم ُرو بن ُحجر الکندی (المعروف بِامرؤ القیس)
گوید:

مالّ جالل الدین عبدالرّحمن سیوطی در کتاب المِزهَر ،جلد  ،2صفحه 480
حممد بن أیباخل ّطاب یف کتابه الموسوم بجمهرة أشعار العرب:
«و قال ّ

” ّ
امرؤ القیس و ُز َهی و
السمطُ :
تسمی ِّ
السبع ا ّلتی ّ
إن أباعبیدة قال :أصحاب َّ

واألعیش ،و َلبید ،و َعمرو بن معدی َک َرب ،و َط َر َفة»“.
النّاب َغة،
ْ

2

احلجاج بن یوسف إیل ُقتیبة بن مسلم یسأله
و در صفحه  481گوید« :و کتب ّ

عن أشعر ّ
الشعراء یف اجلاهل ّیة و أشعر شعراء وقته ،فقال:

ِ
الوقت
”أشعر اجلاهل ّیة امرؤ القیس ،و أِضهبم مثال َط َر َفة؛ و أ َّما شعرا ُء

ُ
األخطل أوصفهم»“.
أهجاهم ،و
أفخرهم ،و جریر ْ
فالفرزدق ُ
 .1جنگ  ،24ص .383

 .2المزهر ،ج  ،2ص .406
 .3همان.

3
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در مجموعه اشعاری که با معلّقات سبع در یک مجلّد تجلید و صحافی شده

است و به طبع سنگی مطبوع ،و صفحههایش شمارهگذاری ندارد ،در ورق ماقبل

آخر از آن گوید:

مرو بن ُحجر الکندی:
«قال ُ
امرؤ ال َقیسَ ،ع ُ

ـــر
الســـاع ُة و ان َْش َّ
ـــق ال َق َم ْ
َدنَـــت ّ
رت یف أوصـــافِ ِه
أحـــور قـــد ِحـــ ُ
َ
العیــــد یف زینَتِ ِ
ِ
ــــه
ــــر َیــــو َم
َم َّ
بِ ِســــهام ِمــــن ِحلــــا فاتِــــک

ــر
عـــن غـــزال صـــاد َقلبـــی و َن َفـ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ـــو ْر
نـــاع ُس ال َّطـــرف بِ َعینَیـــه ح َ

ـــــر
َعـــــاطی و َع َق
َف َرمـــــاین َفت
ْ
ی
المح َت َظــــ ْر
فرت ْکنــــی َک َهشــــی ِم ُ
ََ
ِ
ـــر
ـــاع ُة
الس َ
أدهـــی و أ َم ّ
ی
کانَـــت ّ
ِ
ِ ِ
رص
بِ َرحیــق المســک َســطرا ُخمتَـــ َ ْ

ـــاعة
ـــاب َعنّــــی سـ َ
و إذا مــــا غـ َ
َک َتــــب احلســــن عــــل وجنَتِـ ِ
ـــه
َ
ُ
َ ُ
ِ
َف َرأینـــا ال ّلیـ َ
ــر
جی
عــا َد ُة
ــل َیســــری یف ال َق َمـ ْ
األقــامر تَـــّسی یف الــد ی
بِالضــــحی و ال َّلیــــل یف ُطرتِ ِ
فرقـــة َذا النّـــ ِ
ـــر
ــــه
ور َکـــم َیشء َز َه ْ
َّ
ی
2
1
ِ
ِ
ــر
ـــذار َخـــدَّ ُه
ـــق الع
ُق
ــاع ُة و ان َْشـ َّ
لـــت إذ َش َّ
السـ َ
ُ
ــق ال َق َمـ ْ
َد َنـــت ّ
ُ
و له أیضا:
َکـــأهنم ِمـــن حـــدَ ب ی ِ
لف ِ
ـــاق ِمـــن َخ ِ
أق َب َ
َ
ـــل و ال ُع ّش ُ
ـــلون
نس
ـــه
َ
َ
َّ
3
ـــل العـ ِ
و جــــاء یــــوم العیـ ِ
عمـ ِ
ل ِ ِم ْثـ ِ
ـــاملون»
ـــد یف زینَتِــــ ْه
َ َ
ـــل ذا َفل َی َ
َ
جرجی زیدان در تاریخ آداب اللغة العربیّة ،طبع ثالث مطبعۀ هالل ،در صفحه

 92الی  96از جلد  1گوید:

« ّ
تویف نحو سنة  560میالدی .هو أشهر شعراء اجلاهل ّیة و أرشفهم أصال و

 .1التهذیب« :عذار اللجام :ما وقع منه عل اخلدّ ( ».محقّق)

 .2قابل ذکر است حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ همین ابیات را با قدری اختالف در
ص  177آوردهاند[ .محقّق]
 .3تعلیقات النّقض ،ج  ،4ص .1234
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أرفعهم منز َلة ،یتّصل نسبه بملوک ِکندَ ة و هم یف قول العرب بطن من کهالن ،و کانوا
1
أج َلوا عنهام إیل [منازل] کندة یف حرضموت ،و إلیه
الم َش َّقر ثم ْ
یقیمون یف البحرین و ُ

بعض مناصب الدَّ ولة عل عهد التابعة احلمی ّینی و
ینسبون .أقاموا هناک َدهرا یتو ّلون َ

قد ضاع أکثر أخبارهم».

إیل أن قال« :و کان امرؤ القیس ِ
الشاعر ّیة ،و لوال ذلک مل یقل شعرا؛ ّ
قو َّی ّ
ألن

حی ،و
الملوک کانوا قبله یأنفون من قوله ،و لکنّه کان مطبوعا علیه یقوله .و أبوه ّ

کثیا ما زجره و هو یعصاه ،حتّی اضطر أبوه ْ
أن یبعده عنه؛ فلم یبال بل جعل یول یف
طی و َک ْلب و بکر بن وائل ،فإذا
األحیاء مع بعض األخالط من شذاد العرب من ّ
موضع صید أقام فذبح لمن معه یف ِّ
کل یوم و خرج إیل
صادف غدیرا أو روضة أو
َ
ثم عاد فأکل و أکلوا معه و رشب اخلمر و سقاهم و َغنَّتْه ِق َیا ُن ُه .و
ّ
الصید فتص ّید ّ

ثم ینتقل عنه إیل غیه.
ال یزال کذلک حتّی ینفد ماء ذلک الغدیر ّ

فلام ُأیت نعی أبیه کان بدَ ّمون من أرض الیمن ،فغضب غضبا شدیدا و غضبه
ّ

الروم قبل سفرته
هاج شاعر ّیته ،و أسفاره یف البالد زادت اختباره .و لع ّله جاء بال َد ّ
َ
اخلیال ِّ
عری ،و إذا عارش النّاس و خالطهم ا ّطلع عل
توسع
الش ّ
األخیة ،و األسفار ِّ

آداهبم و استفاد معاین جدیدة أو تتفتّق قرحیته فتستنبط صورا جدیدة ،و ذلک من

امرأ القیس یسبق إیل أشیا َء یف ّ
الشعر مل تکن معروفة قبله و تبِعه
األسباب ا ّلتی جعلت َ
الشعراء فیها.

أمعنت النَّظر یف ما استنبطه من المعاین أو األسالیب ،رأیتها من ثامر
و إذا
َ
األسفار و سعة اال ّطالع .فمنها استیقاف الصحب یف الدّ یار کقوله” :قفا ِ
نبک“ ـ الخ،
َّ ْ
ِ َ َ
الم َش َّقر :حصن لکندة بالبحرین( ».محقّق)
 .1شمس العلومُ « :
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فإنّه طبیعی فیمن قیض معظم حیاته یف تودیع دیار و استقبال دیار؛ و قد کان ألوفا
1
ِ
دقیق الش ِ
الرجل کلِف به.
َ
عور إذا أقام یف المکان ألفه ،و إذا عارش ّ

و منها د ّقة وصفه و إجادته ،عل اخلصوص یف وصف ال َف َر َس و النّا َقة ،و هذا

الساعات و األ ّیام عل فرسه ،ال یش َء یشغله
طبعا من ثامر األسفار؛ ألنّه کان یقیض ّ
عنه مع تع ّلقه به ،ألنّه أکَب مساعد له عل النَّجاة یف فراره من أعدائه ،و لذلک فال تکاد
األسفار و
فرسه أو نا َقته .و قد َف َت َقت
تقرأ له قصیدة ّإال
َ
ُ
وجدت فیها أبیاتا یصف فیها َ

حیته الستنباط المعاین أو اقتباسها؛ فمن ذلک قو ُله یف قصیدته البائ ّیة ا ّلتی
المعارشة قر َ
یصف هبا الفراق و ناقته و فرسه ،مطلعها:

ِ
ْن ضح ّیا بنی حزمی شـعبعب»
عـائن
َت َب َّرص خلیل هل تــری مـن َظ
َس َلک َ
خل َیل بال ُع ْقبان
إیل أن قال« :و هو ّأول من وصف النّسا َء بال ّظباء و
المهی ،و َش َّبه ا َ
ی
النسیب و سواء یف القصیدة ،و َقرب م ِ
ِ
آخ َذ الکالم َف َق َّید األوابد،
و العص ،و ّفرق بنی
َّ َ َ
2

و أجاد االستعارة و التَّشبیه».

3

إیل أن قالُ « :م َع َّلقته و سبب نظمها:

عمهُ :عن ََیزة،
أ ّما مع ّلقته فقد نظمها یف وصف واقعة
ْ
جرت له مع حبیبته و ابنة ّ

بنت رشحبیل ،و خ َطر علیه لقاؤها و لع ّلهم منعوه منها لام کان من رغبته یف ِّ
الشعر.

احلی و کانوا إذا
أ ّما هو فکان یسرتق ال ُف َرص لمالقاهتا ،فاغتنم فرص َة َظعن ّ

الرجال و تر ّبص حتّی
ثم النّساء ،فتخ ّلف امرؤ القیس عن ِّ
الرجال ّأوال ّ
ظعنوا میش ِّ
یسم یی دار َة ُج ْل ُجل یف منازل کندة
ظعنت النّساء .و کان یف طریق الظاعننی غدیر ّ

ِ
ولعت به( ».محقّق)
ب) :أحببتُه و ُأ
ُ
 .1المصباح المنیر« :کلِ ُ
فت به َک َلفا فأنا کلِف (من باب تَع َ
 .2دیوان امرئالقیس ،ج  ،1ص .11
 .3المزهر ،ج  ،2ص .239
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ثیاهبن و نزلن یف الامء فَبز
بنجدَ ،ف َس َب َقه َّن امرؤالقیس إیل الغدیر و فیه ّن ُعنَیزة ،فنزعن
ّ
هو من َخمب ه و مجع الثّیاب و جلس علیها و حلف أنَّه ال یعطی الواحد َة منه ّن ثیاهبا ّإال
إذا خرجت إلیه عاریة.

ألح علیها
فخرجن و بقیت ُعنَیزة و أقسمت علیه أن یعدل عن رشطه ،فأیب و َّ

ثم دفع إلیها ثیاهبا فلبستها ،و اجتمع النّسوة علیه و أخذن ُی َعنّفنَه
باخلروج ،فخرجت ّ
و قلن له” :إ َّن َک َّ
أخرتَنا عن احلَ ِّی و َج َّوعتَنا!“
فقال” :سأعقر َلکُن ِ
راح َلتی تَأ ُک ْلن منها“ فعقرها و َأتَنی باحلطب و جعلن
ّ
َ
فسقاهن منها.
یشوین ال ّلحم حتّی شبعن ،و کان معه ِرکوة فیها مخر
ّ
ِ
رواحلهن و بقی هو ال مرکب له ،فقال لعنیزة:
فلام ارحتلن احتملن أمتعته عل
ّ

”ال ُبدَّ لک من ْ
أن حتملینی!“ و ساعده صواحبها عل طلبه ،فحملته عل ُم َقدَّ م ُهو َدجها
ثم نظم مع ّلقته ،و مطلعها:
فجعل یدخل رأسه من اهلودج ُیق ّبلها و حیادثها ّ
1
بِ ِس ِ
ِ
قفا َن ْب ِک ِمن ِذ ْک َـری َحبیـب و َم ِ
ِ
حومـل
خول َف
نـزل
قط ال َّلوی بنی الدَّ
وصف هبا ما تقدّ م أحسن وصف ،و هی ُمدْ رجة مع سائر المع ّلقات یف کتاب

رشح عدّ ة رشوح».

2

و دهخدا در لغتنامه ،جلد  ، 8صفحه  182نام او را جندح یا سلیمان ذکر

کرده است و گفته است« :وی را بزرگترین شاعر دورۀ جاهلیّت شمردهاند ،و

وفاتش را از  540تا  566میالدی دانسته است ».و در شرح حال وی مختصری
نگاشته است.

امّا أبوالفرج اصفهانی در کتاب أغانی ،از طبع دارالکتب المصریّه  1936میالدی

 .1دیوان امرئالقیس ،ج  ،1ص .1

 .2تاریخ آداب اللغة العربیّة ،ج  ،1ص  107ـ .112
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در جلد نهم از صفحه  77تا صفحه  107به طور تفصیل در أحوال و جریانهای او و

اشعار او داد سخن داده است و گفته است:

«قال األصمعی :هو امرؤ القیس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر ِ
آک ِل
ُ
ُ
1
الم ِ
رار بن معاویة بن َث ْور ،و هو ِکنْدة».
ُ

[امرأ القیس] ـ عل ما
از جمله در صفحه  78گوید« :و ُیکنّ یی امرؤ القیس َ
الملِ ُک
ذکره
ُ
أبوعبیدة ـ أبااحلارث؛ و قال غیهُ :یکنّ یی َ
أباو ْهب .و کان یقال لهَ :
الض ِّلیل ،و قیل له أیضا :ذوالقروح ،و إ ّیاه عنی الفرزدق بقوله:
ِّ

جـر َو ُل
و أبو یزیـد و ذوالقـروح َو ْ

َو َهب القصائدَ یل الن ُ
ـوا
َّوابـغ إذ َم َض ْ
3
حل َطی ة».
الس ّ
عدی ،و َج ْرول ا ُ
الم َخ َّب َل َّ
یعنی بأیبیزید ُ

2

و از جمله در صفحه  79گوید« :کان عمرو بن ُح ْجر (جدّ أعالی امرؤالقیس)
ِ
جلون 4عل الیاممة و ُأمهام
و هو المقصور َملکا بعد أبیه ،و کان أخوه معاویة و هو ا َ
ُشعبة بنت أیبم ِ
عاهر بن َح ّسان بن عمرو بن ُت َّبع .و ّلام ماتَ ،م َلک بعده ابنُه احلارث و
ْ
ُ
الصیت .و ّلام َم َلک ُقبا ُذ بن َف ْیوز ،خرج أ ّیام ملکه رجل یقال
کان شدیدَ الملک بعید ِّ

حل َرم و ّأال یمنع أحد منهم أخاه ما یریده
له َم ْز َدک ،فدعا النّاس إیل ّ
الزندقة و إباحة ا ُ
من ذلک.

نذر بن ماء السامء یوم ذ عامال عل ِ
و کان الم ِ
احل َیة و نواحیها ،فدعاه ُقبا ُذ إیل
ّ
ُ

َ
احلارث بن عمرو (جدّ امرؤالقیس) فأجابه فشدَّ د له
الدّ خول معه یف ذلک فأیب .فدعا
 .1األغانی ،ج  ،9ص .55

 .2دواوین الشعر العربی علی مرّ العصور ،ج  ،39ص .172
 .3األغانی ،ج  ،9ص .55
 .4و یف االصول :اجلوف.
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ملکَه ،و أطرد 1الم ِ
نذ َر عن مملکته و غ َلب عل ملکه.
ُ
ُ
ِ
أنورش َ
رأی ُأ َّم
و کانت ُأم
فلام ی
وان بنی یدی ُقبا َذ یوما فدخل علیه َم ْز َدکّ ،
ْ
ألقیض حاجتی منها!“ فقالُ ” :دو َنکَها“.
أنورشوان قال لقباذ” :ادفعها یل
ی

ب له ُأ َّمه ،حتّی َق َّبل
رضع إلیه أن َهی َ
فوثب إلیه أنورشوان فلم یزل یسأله و َی ْ َ
فهلک ُقبا ُذ عل تلک احلال ،و ملک ِ
أنورش ُ
َ
وان
ِر ْج َله فرتکها له ،فکانت تلک یف نفسه.
فجلس یف جملس الملک ،و بلغ الم ِ
ُ
هالک ُقبا َذ َفأقبل إیل أنورشوان و قد علم
نذ َر
ُ
ُ
خال َفه عل أبیه فیام کانوا دخلوا فیهِ .
ُ
ثم
فأذن
أنورشوان للنّاس ،فدخل علیه َمز َدک ّ
دخل علیه الم ِ
نذ ُر.
ُ
فقال أنورشوانّ :إین کنت َمتنَّیت ُأمن ّیتنی أرجوا أن یکون اهلل قد َج َمعهام یل.

أهیا الملک؟!
فقال َم ْز َدک :و ما مها َ
ِ
َ
المنذر) و أن أقتل
الرشیف (یعنی
الرجل
قال :متنّیت أن أملِک
َ
فأستعمل هذا َّ
الز ِ
ناد َقة.
هؤالء َّ
ّاس ُک َّلهم؟!
فقال له َم ْز َدکَ :أو تستطیع أن تقتل الن َ

الزانیة! واهلل ما ذهب َنت ُْن ریح َج ْو َربک من أنفی ُ
منذ
ابن ّ
قال :إنَّک ل یههنا َی َ

لت رج َل َک إیل یومی هذا!
َق َّب ُ
الزنادقة فقتل منهم ما بنی ِ
جازر 2إیل
و أمر به ف ُقتِل و ُصلِب؛ و أمر بقتل َّ

َّهروان إیل المدائن یف َض ْح َوة واحدة مائ َة ألف زندیق و َص َلبهم ،و ُس ِّمی یوم ذ
الن َ
أنورشوان.

 .1أی :أمر بطرده.

 .2کذا یف المعجم البلدان .و جازر :قریة من نواحی النهروان؛ و النهروان :ثالث ،أعل و أوسط و

الرشقی.
أسفل ،و هی کورة واسعة بنی واسط و بغداد من اجلانب ّ
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و طلب أنورشوان احلارث بن عمرو ،فبلغه ذلک و هو باألنبار و کان هبا منز ُله

ـ و إنّام ُس ِّمیت األنبار ألنَّه کان یکون هبا َأ ْهرا ُء 1ال ّطعام و هی األنابی ـ فخرج هاربا یف
ِ
ِ 2
ِ
ِ
ب و َ ْهبراء 3و إیاد،
خلیل من تَغل َ
المنذ ُر با َ
هجائنه و ماله و ولده َف َم َّر بال َّث ِو َّیة ،و تبعه ُ
َف ِ
لحق بأرض َک ْلب 4فنجا ،و انتهبوا ماله و هجائنه .و أخذت بنو َت ْغلِب ثامنیة و أربعنی
ِ
ِ
رقاهبم بحفر األمالک یف دیار
المرار ،ف ُقدم هبم عل المنذر فرضب َ
نَفسا من بنیآک ِل ُ
6
الع ِ
بنیم ِریناِ 5
باد ّینی بنی َد ْیر هند و الکوفة».
َ
ِ
المنذر یف طلب امرئ القیس ،و
ألح
و در صفحه  93از جمله گوید« :قالوا :و ّ
وجه اجلیوش یف طلبه من إیاد و هبراء و َتنُوخ و مل تکن هلم طاقة ،و أمده ِ
أنورش ُ
وان
ّ
ّ
َْ
ْ
تفرقت ِح ْم َی و من کان معه عنه ،فنجا یف
ّس َح ُهم یف طلبه؛ و ّ
بجیش من األساور َة َف َّ
ِ
الم َر ِار ،حتّی نزل باحلارث بن ِشهاب من بنی َیربوع بن َحن َظ َلة .و
ُع ْصبته من بنیآک ِل ُ

الم َح ِّصنة و اخلربق 7و
مع امرئ القیس أدراع مخسة :ال َف
ضفاضة و َّ
َ
الضافیة و ُ
ِ
المرار ،یتوارثوهنا َملِکا عن َملِک.
ُأ ّمالذیولُ ،ک َّن لبنیآکل ُ
ِ
المنذر مائة من أصحابه
فق َّلام لبِثوا عند احلارث بن شهاب ،حتّی بعث إلیه
ِ
المرار ،فأسلمهم .و نجا امرؤ القیس و معه
ُیوعده باحلرب إن مل ُی ْسلم إلیه بنیآکل ُ
السالح و مال
یزید بن معاویة بن احلارث و بنته هند (بنت امرئ القیس) و األ ْد ُرع و ّ
اهلری :بیت ضخم لطعام السلطان ،و مجعه أهراء( ».محقّق)]
 .1األهراء :األکوام[ .العینُ « :
 .2ال ّثو ّیة :موضع قریب من الکوفة ،و قیل بالکوفة.
 .3هبراء :قبیلة بالیمن.

الری.
 .4موضع بنی قومس و ّ

 .5بنومرینا :قوم من أهل احلیة.

 .6األغانی ،ج  ،9ص .56

 .7در تعلیقه آمده است :فی« :أ» و «م»« :الخریق» .و فی تجرید األغانی« :الحریق».
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کان بقی معه؛ فخرج عل وجهه حتّی وقع یف أرض َطی ،و قیل :بل نزل قبلهم عل
األیادی س ّید قومه فأجاره».
الضباب
سعد بن ِّ
ّ

1

تا آنکه پس از آنکه گوید :به قیصر روم پناهنده شد و از او کمک خواست

تا برعلیه أنوشیروان جنگ کند ،در صفحه  99گوید:

ثم َّ
فلام فصل،
ضم إلیه جیشا کثیفا و فیهم مجاعة من أبناء الملوکّ .
إن قیرص َّ
« ّ

قال لقیرص قوم من أصحابهَّ :
ثم
إن ال َع َرب قو ُم َغدْ ر ،و ال تأمن أن یظ َفر بام یرید ّ

بعثت معه.
َی ْغ ُز َوک بمن َ

الکلبی” :بل قال له الطامحّ :
إن امرأالقیس َغ ِوی عاهر ،و إنه ّلام
و قال ابن
ِّ

َ
ابنتک و یواصلها ،و هو قائل یف ذلک
انرصف عنک باجلیش ذکر أ ّنه کان یراسل
یفضحک.
فیفض ُحها و
أشعارا ُی َش ِّهرها هبا یف العرب َ
ُ

فبعث إلیه بِ ُح َّلة و یشء مسمومة منسوجة ّ
أرسلت إلیک
بالذهب ،و قال لهّ :إین
ُ

بِ ُح َّلتی التی کنت أل َب ُسها ت ِ
وصلت إلیک َفا ْل َب ْسها بال ُی ْمن و الَبکة ،و
َکر َمة لک ،فإذا
ْ
اکتب إ َّیل بخَبک من منزل منزل.

الس ّم و سقط جلده،
فلام
وصلت إلیه َلبِسها و اشتدَّ
ْ
رسوره هبا فأرسع إلیه ّ
ُ
ّ

سمی ذاالقروح .و قال یف ذلک:
فلذلک ّ

ـح ال َّط ّـامح مـن ُبعـد أرضـه
لقد َط َم َ
فلـــو ّأهنـــا نفـــس متـــوت َسـ ِ
ــو َّیة

ؤســــا
ل ُی ْلبِ َســــنی ممّــــا یلــــ ِّبس أ ْب َ

و لکنّهـــا نفـــس تَســـا َق ُط أ ْن ُفســـا»
قال” :فلام صار إیل بلدة من بالد الروم تُدْ عی ِ
أنق َرة احت ُِرض هبا ،فقال:
ّ
ّ
نجــــــــــره
و َطعنَــــــــــة ُمث َع
ســــــــح ِنف َر ْه
ُر ْب ُخط َبــــــــة ُم
َ
َ
ح َّلــــــت بــــــأرض ِ
ــــــر ْه
أنق
ـــــــــــی ْه
تح
َ
و َجفنَـــــــــــة ُم َ
َ
ِّ

 .1األغانی ،ج  ،9ص .65
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رأی قَب امرأة من أبناء الملوک ماتت هناک فدُ فِن َْت یف َس ْفح جبل یقال له
و ی

ِ
بقصتها ،فقال:
َعسیب ،فسأل عنها فأخَب ّ
أجارتَنـــــا َّ
ــــب
المـ
ــــزار َقریـ ُ
َ
إن َ
َ
ِ
ریبــــان یههنــــا
أجارتَنــــا إنّــــا َغ

ســـیب
و ِّإین ُمقـــیم مـــا أقـــام َع
ُ
ِ
َســیب“
للغریــب ن
و کــل غریــب
ُ

حممد بن القاسم عن جمالد بن سعید عن عبدالملک بن ُع َم ْی قالَ :ق ِدم
أخَبین ّ

علینا ُع َمر بن ُه َب ْیة الکوفة ،فأرسل إیل عرشة ـ أنا أحدهم ـ من وجوه الکوفة َف َس َمروا

أباع َمر!“
ثم قال” :لیحدِّ ْثنی کل رجل منکم ُأحدوثة ،و ابدأ أنت یا ُ
عندهّ ،
َ
َ
حدیث الباطل؟!“
أحدیث احل ِّق أم
فقلت” :أصلح اهلل األمی!
َ
احلق“.
قال” :بل
حدیث ِّ

ِ
فقلتَّ ” :
یتزوج امرأة حتّی یسأهلا عن ثامنیة و أربعة و
آیل بِأل َّیة ّأال ّ
إن امرأالقیس ی

ِ
ثنتنی؛ فجعل خیطب النّساء فإذا سأهلن عن هذا ،قلن :أربع َة َع َرش.

کأهنا البدر لی َلة
فبینام هو یسی یف َج ْوف ال َلیل إذا هو برجل حیمل ابنة له صغیة ّ
ِ
ِ
اثنتان؟!
فأعج َبتْه ،فقال هلا :یا جاریة! ما ثامنیة و أربعة و
متامه،
َ
المرأة.

فقالت :أ ّما ثامنیة فأ ْطبا ُء ال َک ْل َبة ،و أ ّما أربعة فأخالف النّاقة ،و ا ّما اثنتان َف َثدْ یا

فزوجه إ ّیاها ،و رش َطت هی علیه أن تسأله لیل َة بنائها عن
فخطبها إیل أبیها ّ

ِ
ثالث َخصال؛ فجعل هلا ذلک ،و أن َیسوق إلیها مائة من اإلبل و َع َرش َة أع ُبد و َع َرش
وصائف و ثالثة أفراس ،ففعل ذلک.

ثم إنّه َبعث عبدا له إیل المرأة و أهدی إلیها نِ ْحیا 1من َس ْمن و نِ ْحیا من َع َسل و
ّ

رشة فانش َّقت،
ُح َّلة من َع ْصب .فنزل العبد ببعض المیاة فنَرش احلُ َّلة و َلبِسها فتع ّلقت بِ ُع َ َ
 .1أیِ :زقا( .محقّق)
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ِ
ِ
حی المرأة و هم ُخلوف،
ثم َقدم عل ّ
و فتح النِّح َینی ف َطعم أهل الامء منهام َفنَ َقصا؛ ّ
فسأهلا عن أبیها و ُا ِّمها و أخیها و دفع إلیها َه ِد َّی َتها.
أن أیب ذهب ُی َق ِّرب بعیدا و ُی َب ِّعد قریبا ،و َّ
أعلِم موالک َّ
أن ُأ ّمی ذهبت
فقالت لهْ :

1

ت َُشق النَّ ْف َس َن ْف َس ِ
أن َسام َءکم انش َّقت و َّ
الشمس ،و ّ
نی ،و ّ
أن أخی یراعی َّ
أن وعا َء ْیکم

ن ََضبا.

َف ِ
قدم الغال ُم عل مواله فأخَبه.

قرب بعیدا و یب ِّعد قریبا؛ َّ
فقال :أ َّما قوهلاَّ :
فإن أباها ذهب ُحیالف
إن أیب ذهب ُی ِّ

َّفس نفسنی؛ ّ
قوما عل قومه .و أ ّما ُ
ذهبت َت ْقبَل 2امرأة
فإن ُا َّمها
قوهلا:
ْ
ْ
ذهبت ُا ِّمی تشق الن َ

الشمس؛ َّ
ُن َفساء .و أ ّما قوهلاّ :
إن أخی ُیراعی َّ
رسح له یرعاه فهو ینتظر
فإن أخاها یف َ ْ
ِ
إن َسام َءکم انش َّقت؛ َّ
وح به .و أ ّما قوهلاَّ :
وجوب ّ
بعثت به
الَبد ا ّلذی
ُ
الشمس ل َی َ
َ
فإن ُ
إن ِوعا َء ْیکم ن ََضبا؛ ّ
انشق .و أ ّما قوهلاّ :
فاصدُ ْقنی!
ّ
فإن النِّحیَنی ال ّلذین ُ
بعثت هبام نَقصاْ .
فقال :یا موالی! ِّإین نزلت بامء من میاه العرب فسألوین عن ن ََسبیْ ،
َبهتم
فأخ ُ

فأطعمت منها أهل الامء.
فتحت النِّحیَنی
نرشت احلُ َّلة فانش َّق ْت ،و
عمک ،و
ُ
ُ
ُ
ّأین ابن ّ
فقالْ :أو ییل لک!

نحوها و معه الغال ُم ،فنزال منزال فخرج الغالم
ثم ساق مائة من اإلبل و خرج َ

َیسقی َ
فعجز فأعانه امرؤالقیس ،فرمی به الغال ُم یف الب ر ،و خرج حتّی أیت منزل
اإلبل َ
ِ
زوجک!
زوجها .فقیل هلا :قد جاء
المرأة باإلبل ،و أخَبهم أنَّه ُ
انحروا له َج ُزورا و أطعموه
فقالت :واهلل ما أدری أ زوجی هو أم ال؟! و لکن َ
من َک ِ
رشها و َذنَبها! ففعلوا.

 .1أیُ :غ َّیب( .محقّق)

 .2یقال :قبلت القابل ُة المرأة ،إذا تلقت ولدها عند والدته.
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قوه فرشب.
فقالت :اسقوه لبنا حازرا! (و هو احلامضَ ).ف َس ْ
افر ُشوا له عند ال َف ْرث و الدّ م! ف َفرشوا له فنام.
فقالتُ :

أرسلت إلیهّ :إین ُارید أن أسألک .فقال :س ِل عام ش ِ
ت.
أصبحت
فلام
ْ
ْ
ّ
َ
ّ
فقالتِ :م َّم َختْتلج َش َفتاک؟ قال :لِتَقبیل إ ّیاک.
قالتِ :
فم َّم خیتلج َک ْشحاک؟ قال :اللتزامی إ ّیاک.
فمم ختتلج َف ِ
ِ
خذاک؟ قال :لتورکی إ ّیاک.
قالتَّ :
قالت :علیکم العبدَ ُ
فشدوا أید َیکم به! ففعلوا.

مر قوم فاستخرجوا امرأالقیس من الب ر ،فرجع إیل ح ِّیه ،فاستاق مائة
قال :و َّ
زوج ِک!
من اإلبل و أقبل إیل امرأته ،فقیل هلا :قد جا َء ُ
ِ
فأطعموه
انحروا له َج ُزورا
ْ
فقالت :واهلل ما أدری أ هو زوجی أم ال؟ و لکن َ
من َک ِر ِشها و َذنبِها! ففعلوا.

الم ْلحاء؟ 1فأیب أن یأکل.
السنا َم و َ
فلام أت َْوه بذلک قال :و أین الکَبِد و َّ
ّ
2
والرثِی َة؟
ْ
فقالت :اس ُقوه لبنا حازرا! فأ ی
الرصیف َّ
یب أن یرشبه و قال :فأین َّ
یب أن ینام و قال :افرشوا یل َ
فوق ال َّت ْلعة
فقالت :ا ْف ِر ُشوا له عند ال َف ْرث و الدَّ م! فأ ی
احلمراء ،و اِضبوا علیها ِخباء.

لت إلیهَ :ه ُل َّم َرشی َطتی علیک یف المسائل ال َّثالث .فأرسل إلیها ْ
أن َسل
ثم أرس ْ
ّ
عام ِش ْ ِ
ت!
ّ
مم َختتَلِج َش َف َ
الم َش َ
عشعات.
ْ
تاک؟! قال :لرشیب ُ
فقالتَّ :
الم ْلحاء :حلم یف الصلب من الکاهل إیل العجز من البعی.
َ .1

یصب علیه ال ّلبن
الرصیف :احللیب احلار ساعة یرصف عن الرضع؛ و الرثی ة :ال ّلبن احللیب
ّ
ّ .2

احلامض فیوب من ساعته.
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حاک؟ قال :ل ِ ُلبیس ِ
قالتِ :
فم َّم خیتلج َک ْش َ
احل ََبات.
ْ
1
ِ
ِ
ِ
الم َط ّهامت.
قالتَ :فم َّم ختتلج َفخذاک؟ قال :ل َر ْکیض ُ
فقالت :هذا زوجی َل َعمری! فعلیکم به ،و اقتلوا العبدَ !
فقتلوه ،و دخل امرؤالقیس باجلاریة“.

خی یف احلدیث یف سائر ال َّلیلة بعد حدیثک یا
فقال ُ
ابن ُه َبیةَ ” :حس ُبکُم! فال َ

أباعمرو ،و لن تأتینا بأعجب منه!“ فقمنا و انرصفنا،و أ َمر یل بجائزة».

2

در اینجا أبوالفرج در صفحه  103تا صفحه  105مفاوضات امرؤالقیس را با

قبایل بنیأسد بعد از موت پدرش حُجْر ،از کتاب جدّ خودش از أبوعبیده از سیبویه
نحوی ،از خلیل بن أحمد نقل میکند که :پس از کشته شدن پدرش حُجْر ،قبایلی از

بنیأسد ،پیر و جوان و مهان و بزرگان آنها بودند ،به نزد امرؤالقیس آمدند و پس از
تحمید و تمجید وی خواستند تا از خون پدرش درگذرد ،یا به کشتن یکی از اعاظم

بنیأسد را که خودش انتخاب کند ،و یا گرفتن دیه به وجه أکمل و أغلی ،و یا مهلت
دادن جنگ او را با بنیأسد .و امرؤالقیس جواب مهم و سختی به آنها در برابر

هریک از این تقاضا داد ،و آمادۀ جنگ شد.

3

در شرح دیوان امرئالقیس ،تألیف :الوزیر ابوبکر عاصم بن أیّوب ،طبع سنۀ

 ،1308صفحه  ،202متعلّق به آستان قدس ،گوید« :ینسب هذه األبیات بامرئ القیس:
ِ
ـــر
ـــر
الســـاعة و ان َْش َّ
مـــن َغـــزال َصـــدَّ عنّـــی و َن َف ْ
ـــق ال َق َم ْ
َدنَـــت ّ
ِ
ــــــر
َعــــــاطی َف َع َق
َفرمــــــاین َفت
العیــــد یف ِزینَتِــــ ِه
ــــر یــــو َم
ْ
ی
َم َّ
ـــر
ـــت
و ســــهام ِمــــن حلــــا ت ََر َکـ ْ
َمـــن َرآهـــا َک َهشـــیم ا ْلمح َت َظ ْ
 .1الم َط َّهم من الناس و اخلیل:اجلمیل التام اخللق( .محقّق).
 .2األغانی ،ج  ،9ص .69
 .3همان ،ص .72
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ـــاعة
ـــاب َعنّــــی سـ َ
و إذا مــــا غـ َ
َکتَـــب 1احلســــن عــــل وجنَتِـ ِ
ـــه
َ
ُ
َ
ُ
عــا َدة األ ْق ِ
ــامر ت ْ ِ
جی
َـــّسی یف الــد َ

2
ـــام ْ
ــــیش
أن َمـ
َقــــد ُه ْ َ
اخل ِّطــــی َلـ ّ
ی
ـــرت یف أوصـــافِ ِه
أحـــور قـــد ِح
ُ
َ
3
ــوه ِری ال َّث ِ
ُ
مــی
غــر َم
َج َ
عســول ال َّل ی

قـــال یل :ت ِ
ــم
َعشـــ ُقنی؟ قلـ ُ
ــتَ :ن َعـ ْ
جـــه ت ِ
ِ
ُرکـــی ال َقفـــا
الو
هاشـــمی َ
أحـــو ُر ال َعین ِ
َـــنی لطیـــف َخـــد ُه
َ

ـــــیش
و الـــــ َغام َمة َظ َّل َلتْــــه إذ َم
ی
ـــت
َر َّد َعینـــا بعـــدَ مـــا قـــد َع ِم َی ْ
و َ
ــت أقـــدام َلـــ ُه
الصـــخر حتـ َ
الن َّ
َکــم لــه یف النّــاس مــن م ِ
عجــزات
ُ
ــل تَســـبیح احلصــــی یف َک ِّف ِ
ِمثـ ُ
ـــه
ی
َ
أس ِ
َخ َضــع ْت ُکــل الــوری مــن ب ِ
ــه
َ
َ ی
َ
بِع ِ
ـــــل المرتضــــــی َحیـــــدَ َرة
َ
ِّ

ِ
ـــر
الســـاع ُة
أدهـــی و أ َم ّ
ی
کانـــت ّ
المس ِ
ِ
ــک َســ ْطرا ُم ْســ َت َط ْر
بســحیق ْ
َ
ــل َی ْ ِ
ــت ال َّل ْی َ
ــر
َف َر َأ ْی ُ
ـــّسی یف ال َق َم ْ
ــر
و َر َنـــت عینـــا و َثنَّـــت یف اخلَ َطـ ْ

ِ
رش
بِــالنَّبِ ِّی المصــطفی خــی الـــ َب َ ْ
َقمــــری الوجـ ِ
ـــه َلــــیل َّ
الشــــ َع ْر
َ
ـَب
أنـ َ
ـح ا َ
ـت معشــوقی و قــد َصـ َّ
خلـ َ ْ
ِ
ِ
ـــر
َدی َلمــــی ال َقــــدِّ ُرومــــی ال َّث َغـ ْ
ِ
ــــرض
َســـ ِّیدُ
َ
األکـــوان َبـــدو و َح َ ْ
و ت َِق ِ
یـــه إذا مـــا َّ
ـــر
الش
ُ
ـــمس َح ّ
ِ
ُ
ــر
ثــم عـــا َد ْت
مثــل َعینَیـــه األُ َخـ ْ
َّ
ــر
الرمــل َلــیس لــه أ َث ْ
إذ َمشـــ یی یف َّ
ــــر
مـــــا َرآهـــــا عـــــامل ّإال ابت ََهـ ْ
ِ
نــنی ِ
ــر
و َح ُ
اجلـــذ ِع انشــقاق لل َق َمـ ْ

ین َظ َه ْـر
و باب ِّ
الــرشک سـدّ و الـدّ ُ
ِ
ِ
ـــر»
ـــم َمـــویل نـــارصا فـــیام أ َم ْ
ن ْع َ
در شرح دیوان امرئالقیس که با جمع و تقدیم و تحقیق حسن سَنْدوبی و

ِ
ب].
 .1خ لُ [ :کت َ

الرمح المنسوب إیل ّ
الرماح ،ج َخ ِّطیة؛ َم ْر َفأ
للسفن بالبحرین حیث تُباع ّ
اخلط ،و هو َمرفأ ّ
 .2اخل ّط ّیّ :
رس المراکب ،ج َمرافِئ[ .المرفأ :بندر و لنگرگاه( .محقّق)]
و ُم ْر َفأ من البحر :ال ُف َ
رصة ،و َم َ
می (مقصور) :سمر ُة الشفتنی تُستَملح( ».محقّق)
 .3لسان العرب« :ال َّل ی
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اسامه صالحالدّین میمنه ،دار احیاء العلوم بیروت ،طبع نموده است ،ابیات فوق

مذکور نیست.

حاج مالّ علی تبریزی خیابانی در مجلّد ایّام شهر رمضان از وقایع األیّام،

صفحه  402و  403در ضمن شرح و بیان حال امرؤالقیس چنین آورده است« :در
زلزله ساعت گوید:

ـــــت َ
ماهلـــــا
اقرت َب
الس
ْ
َ
ـــــاع ُة َ َ
إذا ّ

ِ
األرض ِز َ
لزاهلــــــا
ــــــت
و ُز ْل ِز َل
ُ

ِ
َـــری َ
حاهلـــا
ـــحاب ت
الس
ی
ـــی َّ
َک َس ْ

َمتُــــر اجلبـ ُ
ــــل ُرس َعـــــة
ــــال َعـ ی
ِ
َ
ـــــاک ُ َحتــــــدِّ ُ
ــــر األرض ِمــــن ن َ
أخبارهــــــا
ث
ُهنـ
َفخــــة
َ
و تَن َفط ُ
َ
کــــــان ِم َ
َفسـ َ
ثقاهلــــــا
و َلــــــو َذ َّرة
ــرض ْت
ـک مــا َقــدَّ َم ْت و ْ
ون ُ
احـ َ َ
ِ
ِ
َفإ ّمـــــا َع َلیهـــــا و إ ّمـــــا َهلـــــا
العـــــاد ُل
الملِـــــک
ُحیاســـــ ُب َک َ
در ریاض الجنّة گوید :لمّا سمع النبیّ صلّی اهلل علیه و آله هذه األبیات قال:
”قاتل اهلل امرؤالقیس؛ لقد نطق بالقرآن قبل نزوله!“ و نیز در قصیده گفته” :و َجفان

جلواب و ُقدور راس َیات“ چون این سخن به پیغمبر رسید در حق او فرمود” :لعن
َکا َ
أن َ
اهلل الملک الضلیل؛ لقد نطق بالقرآن قبل ْ
ینزا!“»

1

و در صفحه « :402در حفظ لسان گوید:
فلـــیس عـــل یشء ِســـواه بِ َخـــ ّز ِ
ِ
ان
ـــز ْن َع َلیـــه لِســـا َن ُه
المـــر ُء َمل َخی َ
ُ
إذ َ
و در استطالۀ لیل گوید:
ـــل بــــأنوا ِع اهلُمــــوم ل ِ َیبــــت َِل
و َلیل کموج البحـر أرخـی ُسـدو َل ُه
َعـ َ َّ
َفـــأردف أعجـــازا َو نـــا َء بکَل َکـــل
بصـــلبِ ِه
َف ُق ُ
ـــی ُ
ـــام َمت َ ّط ی
لـــت َلـــه َل ّ
اللیــل ال ّطویــل أال انْج ِ
منـک بأ ْم َث ِ
ُ
َ
ـل
ـباح
ــل
أال أهیــا
اإلص ُ
بصبح و مـا ْ
ُ
َ
 .1بحار األنوار ،ج  ،34ص .345
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ّ
َفیــا َل َ
کــأن نجو َمــ ُه
ــک ِمــن لیــل

ُــل ُم ِ
غــار ال َف ِ
بک ِّ
تــل ُشــدّ ت بِ َیــذ ُب ِل

فلــو ّ
ألدین معیشــة
أســعی
أن مــا
ی
ی

کفــاین و مل أط ُل ـب قلیــل مــن الــامل

ـــح مـــا َط َلبـــت بـــه
ـــَب أن َْج ُ
«ا ْل ِ ّ

ِ
جـــل»
الر
الـــَب
و
خـــی حقیبـــة َّ
ِّ
ُ

و در قناعت و رضا به میسور گوید:
ـــرون ج َّلتهـــا ِ
ّ
الع ِصــــِی
کـــأن ُق
ـــــزی
إذا مل تکُـــــن إبـــــل َف ِم ْع
َ ُ
ی
ِ
َفــــت َ
و َحســ ُب َک ِمــن ِغنــی ِشــبع و َری
ــــمنا
َمل َب ْی َتنــــا أقطــــا و َس ْ
در ضد این صفت در علوّ همّت گوید:
و لکـــنّام أســـعی لمجـــد ُم َؤ َّثـــل
و در وصف برّ گوید:

المجـدَ المؤثـل أمثـایل»
و قد ُیدرک َ

أقول :حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده ،طبع سوّم ،صفحه  707گوید:

«امرؤالقیس در زمان جاهلیّت بود ،نزدیک به عهد رسول اهلل صلّی اهلل علیه

(و آله) و سلّم؛ در قصیدهای گفته است( ﴾   ﴿ :سوره
سبأ آیه )13؛ چون این سخن به رسول خدا صلّی اهلل علیه (و آله) و سلّم رسانیدند،
1
الملِک الض ّلیل َن َطق بالقرآن قبل أن ینزا!“»
در حقّ او فرمود” :لعن اهلل َ

عَمرو بن حَمِق الخُزاعیّ
[معاویه با وجود عهد و پیمان و امان به او ،وی را کشت]
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :406
َب یف
«و منهمَ :عمرو بن احلَ ِمق
اخلزاعی ،رضوان اهلل علیه .قال ابنعبدال ّ
ّ

عل رض اهلل
االستیعاب” :هاجر إیل ّ
النبی بعد احلدیب ّیة “.إیل أن قال” :صار من شیعة ّ
 .1جنگ  ،25ص  1ـ .12
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عَمرو بن حَمِق الخُزاعیّ

مشاهده ک َّلها :اجلمل و النّهروان و ص ّفنی“.
عنه ،و شهد معه
َ

السابقنی ا ّلذین رجعوا إیل أمیالمؤمننی“.
و قال الفضل بن شاذان” :کان من ّ

السالم“.
و قال أبوعمرو الک َّیش یف کتاب رجاله عند ذکره” :من
ّ
عل علیه ّ
حواری ّ

السالم یف جواب کتاب معاویة ما لفظه:
و فیام کتبه أبوعبداهلل احلسنی علیه ّ

ِ
لست َ
صاحب رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه [و آله] ،العبد
قاتل عمرو بن احلمق،
”أ َ
الصالح ا ّلذی أبل ْته العبادة ِ
فنحلت سمه و ُصفرت لونه ،بعد ما ِأمن َته و أعطی َته من
ّ
ثم قتل َته رأة عیل
عهود اهلل و مواثیقه ما لو أعطی َته طائرا نزا إلیک من رأس اجلبل؛ ّ
ر ّبک؟!“ احلدیث.
و کان ممّن دعا له رسول اهلل ّ
یوطی یف اخلصائص
الس
ّ
صل اهلل علیه؛ قال ّ
الکَبی:
ی
باب دعائه ّ
صل اهلل علیه [و آله] و س ّلم ل َعمرو بن احلَ ِمق:

أخرج ابنأیبشیبة یف مسنده و أبونعیم و ابنعساکر عن عمرو بن احلمق :أنّه
سقی رسول اهلل ّ
هم أمتِ ْعه بشبابه!“
صل اهلل علیه و آله َل َبنا ،فقال” :ال َل ّ

فمرت به ثامنون سنة مل یر َّ
انتهی.
الشعرة البیضاء .ـ
ی
ّ

الثقفی
عبدالرمحن بن عثامن
و کانت شهادته عل ید معاویة سنة مخسنی ،قتله
ّ
ّ
عبدالرمحن بن ُأ ّماحلَکَم ـ و محل رأسه إیل معاویة؛ و کان ّأول رأس محِل یف
عم
ّ
ـ ّ

َب و غیه.
اإلسالم ،کام یف االستیعاب البنعبدال ّ

و یف کتب أحادیث أصحابنا أحادیث کثیة من کلامته و ح َکمه و مواعظه البلیغة

الدا ّلة عل کامل علمه و ر ّبان ّیته ،و أنّه مم ّن ُأویت احلکمة؛ رض اهلل تعایل عنه .و ناهیک بام
السالم ،و قد تقدّ م تفسی احلوار ّینی».
روی أنّه من
ّ
حواری أمیالمؤمننی علیه ّ
 .1جنگ  ،24ص .351

1
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عمرو بن عبداهلل ،أبوإسحاق سَبیعی هَمْدانی
[المراجعات] صفحة :87
الکویفّ ،
بنص
داین
« .71عمرو بن عبداهلل :أبوإسحاق
الشیعی ّ
ّ
السبیعی ْ
ّ
اهلم ّ

ّ
کل ،من ابنقتیبة یف معارفه و ّ
الشهرستاین یف کتاب الملل و النّحل؛ و کان من رءوس
النواصب مذاه َبهم یف الفروع و األصول ،إذ نسجوا فیها
حیمد
ُ
المحدّ ثنی ا ّلذین ال َ
عل منوال أهل البیت و تعبّدوا با ّتباعهم یف ّ
کل ما یرجع إیل الدّ ین ،و لذا قال
ّاس
حیمد الن ُ
اجلوزجاین ـ کام یف ترمجة زبید من المیزان ـ ” :کان من أهل الکوفة قوم ال َ

مذاه َبهم ،هم رءوس حمدّ ثی الکوفة ،مثل :أیبإسحاق و منصور و زبید الیامی و
األعمش و غیهم من أقراهنم .احتملهم النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیث ،و توافقوا

أرسلوا “.ا ه .
عند ما َ

قلت :و مم ّا تو ّقف النّواصب فیه من مراسیل أیبإسحاق ،ما رواه عمرو بن

إسامعیل اهلمداین ـ کام یف ترمجته من المیزان ـ عن أیبإسحاق ،قال” :قال رسول اهلل

ّ
عیل فرعها ،و احلس ُن و
صل اهلل علیه و آله و س ّلمَ [ :م َث ُل] عل کشجرة أنا أصلها و ٌّ
احلسنی ثمرها ،و ّ
الشیع ُة ورقها“.
ُ

1

و ما قال المغیة” :إنّام أهلک َ
ُ
أعمشکمّ “.إال لکوهنام
أهل الکوفة أبوإسحاق و

السالم .و
شیع َّینی َ
حممد ،حاف َظنی ما جاء یف السنّة من خصائصهم علیهم ّ
خملصنی آلل ّ
احتج ّ
الصحاح الستّة و
بکل منهام
قوامنی بأمر اهلل،
أصحاب ّ
ُ
ّ
قد کانا من بحار العلمَّ ،

غیهم».

2و3

 .1میزان اإلعتدال ،ج  ،3ص .246
 .2المراجعات ،ص .207
 .3جنگ  ،20ص .55
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فردوسی
درباره تشیّع فردوسی
مرحوم محدّث قمی در الکنی و االلقاب ،جلد  ،3صفحه  16و  ،17و در

هدیّة األحباب ،صفحه  210و  211شرحی از فردوسی و تشیّع وی آورده است و از

قاضی نوراهلل این اشعار را دربارۀ تشیّع وی که سروده است ،شاهد آورده است:
«بــه گفتــار پیغمبــرت راه جــوی

دل از تیرگــیهــا بــدین آب شــوی

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحـی

خداونـــد امـــر و خداونـــد نهـــی

که من شـهر علمـم علـیَّم در اسـت

درست این سخن گفت پیغمبر است

گواهی دهم کاین سخن را ز اوست

تو گویی دو گوشم بـه آواز اوسـت

مـــنم بنـــدۀ اهـــل بیـــت نبـــیّ

ســـتایندۀ خـــاک پـــای وصـــیّ

اگــر چشــم داری ب ـه دیگــر ســرای

ب ـه ن ـزد نب ـیّ و وصــی گیــر جــای

گرت زین بد آیـد گنـاه مـن اسـت

چنین است و این رسم و راه من اسـت

بــدین زادم و هــم بــدین بگــذرم

چنــان دان کــه خــاک پــی حیــدرم

َابــا دیگــران مرمــرا کــار نیســت

جز این در مـرا هـیچ گفتـار نیسـت

نب ـیّ و عل ـیّ ،دختــر و هــر دو پــور

گزیــــدم و زان دیگــــرانم نفــــور

دلت گـر بـه راه خطـا مایـل اسـت

تو را دشمن اندر جهان خود دل است

هر آن کس که در دلش بغض علی است

از او خوارتر در جهان زار کیسـت؟

نباشــد مگــر بــیپــدر دشــمنش

1

که یزدان بـه آتـش بسـوزد تـنش»

نام فردوسی ،حسن بن اسحاق بن شرفشاه بوده و وفاتش در طوس در سنۀ
 .1شاهنامه ،ص .3

184

 411واقع شده است.

مطلع انوار  /ج 11
1و2
3
عل ل تدو ین کتب محور ی و مهمّ دانشمندا ن به زبا ن عربی (
ت)ی ( ت) 4
تمای ل و اشتیاق بشر برا ی فراگیر ی و استعمال ا لفاظ و لغت آ یین ا له

 .1جنگ  ،18ص .55

 .2فردوسی از شعرای حماسی و ناموران ادب پارسی ،در زمان سلطنت سلطان محمود غزنوی در
طوس میزیسته است .عصر و دورۀ سلطنت شاه غزنوی را باید دورۀ شکوفایی علمی و نهضت

ترقّیات و پژوهشهای معرفتی در قلمرو حکومت ایرانیان دانست .بزرگانی چون بوعلی و

ابوریحان بیرونی و ابنمسکویه و ابوسعید ابوالخیر و غیرهم به اعتالی فرهنگ و دانش این

سرزمین ،در زمینههای مختلف عرفان و فلسفه و تاریخ و فقه و ریاضیّات و نجوم و موسیقی و
طبّ و علوم غریبه ،رونقی چشمگیر بخشیده و درخششی خیرهکننده آفریدهاند ،به طوری که از

آثار متعالی آن دوره تا کنون طالبان علم و هنر و معرفت هرگز مستغنی و بینیاز نبودهاند .و طبیعتاً

بزرگان و دانشمندان این دوره به خصوص بهواسطۀ تأثّر از مبانی و معارف اسالم بود که توانستند

صیت و شهرت این خطّه را به اقصیٰ نقاط دنیای آن روز برسانند و دانشوران اقالیم دوردست را
به این مهد علم و معرفت بکشانند .و لذا مشاهده میکنیم که بسیاری از تألیفات و آثار به جای

مانده از این قرون و دوران ،به زبان عربی تدوین گشته است گرچه خود مؤلّفان ،پارسیگوی و در

بالد محروسۀ فارسی زاد و نموّ یافتهاند.

بوعلی سینا دانشمند کم نظیر ،اکثر کتب خویش را به زبان عربی نگاشته است ،و ابوریحان
ریاضیدان و هَیوی معروف نیز به زبان عربی مینگاشته است .حکمای اسالم چه قبل از این دوره

و چه پس از آن ،کتب نفیس و قویم خود را به زبان عربی مینوشتند و منجّمین و اطبّاء نیز اکثراً از

این سنّت پیروی مینمودند .و امروزه ما مشاهده میکنیم بدون اطّالع و بصیرت به لغت عربی و

رموز بالغت و فصاحت و احاطه بر مفاهیم و مصادیق الفاظ عرب ،دسترسی به بسیاری از فنون و

علوم و مطالب علمی و معرفتی غیر ممکن میباشد.

البتّه باید توجّه داشت که علّت گرایش دانشمندان و بزرگان علم و ادب پارسی ،به نگارش

مؤلّفات خویش به زبان عربی در دو مطلب بوده است:

مطلب اوّل :پذیرش دین اسالم به عنوان دین و آیین فرهنگساز جامعه و انطباق سنن و آداب ایرانی
بر سنّتها و روشها و آموزههای دینی است .صد البته ملّت و جامعهای که روش و ادب حیات
دنیوی و اخروی خویش را با روش و ادبِ آیین الهی پیوند زده است و آن را مایۀ رستگاری و فالح

دارین میپندارد ،بالفطره و طبیعتاً به سمت و سوی فراگیری آموزههای وحیانی و استفاده و استعمال

گزینهها و اصطالحات و تعابیر و کلمات و واژههای بهکار رفته در آن آیین و مکتب وحیانی ،پیش 
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مرهو ن بود ن تر قّیات نوابغ علمی و مشاهیر و بزرگا ن ا یرا ن به آ مو زهها ی معر فتی مکتب اسالم ( ت)

1

 میرود و خواهی نخواهی در مراودات و ارتباطات اجتماعی خویش سعی بر استعمال آن جمالت

و کلمات دارد؛ چه اینکه اگر فردی در سازمان و یا نهادی و یا حزب و فرقهای قرار گیرد مشاهده

میشود به طور طبیعی در محاوره ،از اصطالحات و تعابیر و کنایه و مجازها و مفاهیم آن محیط استفاده
خواهد کرد و انسان با گفتگوی با چنین فردی میتواند حدس بزند که آن فرد در چه سازمان و یا

محیطی مشغول به فعّالّیت میباشد ،و همچنین است در مورد شخصی که به فردی عالقه و محبّت

شدید پیدا نموده است که دیده میشود در سخنان خود از تعابیر محبوب ،زیاد استفاده میکند.

بنابراین تمایل و اشتیاق بشر برای فراگیری و استعمال الفاظ و لغت آیین الهی خویش که با تمام
وجود در ظاهر و باطن و سرّ و فکر و قلب و ضمیر ،خود را بدان وابسته و مرتبط و مندک

میگرداند یک امر طبیعی و کامالً منطقی و بدیهی است؛ خواه این مکتب و آیین در لغت عبرانی
تجلّی یابد و یا در لغت عربی و تازی.

طبیعتاً از آنجا که دین مقدّس اسالم إنزال کتاب مبین را بر لغت عربی قرار داده است ،باید نگرش

و تمایل قلبی و فکری ملّت اسالم ،چه فارس و ترک و انگلیسی زبان و چینی و غیره ،بر فراگیری
و ادراک دقیق و عمیق این مفاهیم و معانی در قالب لغت عربی استوار گردد؛ زیرا قرآن کریم تنها
منبع و مبدأ هدایت و تکامل بشری در وصول به سعادت دارین است ،چنانچه از خود آیات و نیز

آثار پیشوایان دین این نکته به وضوح آشکار میباشد.

عالوه بر این ،کلمات و فرمایشات و احادیث و ادعیۀ وارده از رسول خدا و ائمّۀ دین ،اهل بیت
معصومین سالم اهلل علیهم أجمعین ،تماماً در لغت عربی به منصّۀ ظهور رسیده است و تا کسی

خبروّیت و اطّالع عمیق از مواضع لغت عرب و موارد استعمال آن نداشته باشد کجا میتواند از

ِ

این دریای بیکران معارف وحیانی جرعهای نوشد و روان تشنۀ خود را با ماء معین مشارب آن

سیراب گرداند؛ هیهات.

تمامی نوابغ علمی و مشاهیر از بزرگان ایرانزمین ،به این حقیقت معترفاند که هستی حیات
معنوی و علمی خود را مرهون مبانی و آموزههای مکتب معرفتی اسالم میدانند و اگر این دین و

آیین نبود ،کجا امثال فارابی و بوعلی و صدرالمتألّهین شیرازی و خواجه عطار نیشابوری و حافظ

شیراز و موالنا جاللالدّین بلخی و استاد سخن و ادب ،نابغۀ بالغت و فصاحت ،شیخ مصلحالدّین

سعدی شیرازی ـ که الحق تا کنون ادیب و صاحب ذوق و ظرافتی چون او پا به عرصۀ وجود
نگذاشته است ـ میتوانستهاند اینچنین تأللؤ و درخششی در عالم معرفت و فنون علوم و ادب و
بالغت بیافرینند؟!
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1
دواع ی و انگیزهها ی مشاهیر شعر ا یرانی در سرود ن اشعار عرب ی ( ت)
تدو ین کتب توسّط بوعل ی و ابور یحا ن به زبا ن عربی علیٰرغم ا یرانی بود ن ایشا ن ( ت)

2

 بنا بر این مطلب درمییابیم که چرا باید فرهنگ و زبان ایرانیان باستان که هیچ تناسب و
اشتراکی با زبان و لغت عربی نداشته است ،اینچنین در زبان تازی و فرهنگ اسالم حل شده باشد
که تألیفات فارسی بزرگان و دانشوران نامی ایران مشحون از لغات و تعابیر زبان عرب بوده است،
و نه تنها در این مورد هیچگونه احساس تحمیل و تضییقی مشاهده نمیشود بلکه ایراد الفاظ و
اصطالحات لغت تازی را نوعی افتخار و مباهات ادبی برمیشمردند.

به راستی چه انگیزهای نابغۀ ادب پارسی حضرت شیخ اجل ،سعدی شیراز را بر آن داشت تا در
مدح رسول گرامی اسالم اشعار خود را به عربی بسراید؛ در آنجا که میفرماید:
ـــــف الــــــدج یی بِ َجاملِــــــه
َ
َک َشـ
ـــــــل بکاملِــــــــه
َب َلــــــــغَ ال ُعـ
ی
َصـــــــلوا علیـــــــه و آلِـــــــه
َح ُســـــن َْت َجمیـــــ ُع ِخصـــــالِه

و چه داعی و هدفی ،یگانه شاعر عرصۀ عرفان و بالغت و ادب در تاریخ ایران و ایرانیان،
حضرت حافظ شیرازی ـ رضوان اهلل علیه ـ را مُلزم به انشاد مطلع غزل معروف ،و مَخرجِ آن به
زبان عربی نمود:

أال یــا أهیــا الســاقی ِ
أد ْر کأســا و ِ
ناو ْهلــا
ّ

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها

***

حضوری گر همی خواهی از او غافل مشـو حـافظ

ــق مـــن هتـــوی د ِع الـــدنیا و ِ
أمه ْلهـــا
ی َ
متـــی مـــا تلـ َ َ

و چگونه است که در اشعار ناموران ادب پارسی همچون موالنا جامی و شیخ فریدالدّین عطّار و
گوهر بیمانند حکمت و تربیت و عرفان ،جاللالدّین محمّد بلخی و حکیم سنایی که موجب
افتخار ایرانزمین و تفوّق علمی و ادبی آن بر سایر ملل و بقاع گشتهاند ،سراسر اشعار عربی و

اصطالحات و تعابیر تازی به چشم میخورد ،درحالیکه آنان مانند فردوسی میتوانستهاند

عبارات و اشعار خویش را بدون ایراد کلمات و الفاظ تازی نیز بنگارند؟

به نظر میرسد تنها انگیزه از این سبک نگارش در این مجموعۀ بدیع و بیمانند و گنجینۀ بیمثال
بزرگان ایرانزمین ،فقط و فقط عشق و عالقۀ غریب به این مکتب انسانساز و حیاتبخش اسالم
و باور قلبی و عقالنی و شهودی به مبانی و اصول آن بوده است.
آیا شخصّیتی مانند ابوعلی عبداهلل سینا که افتخار علمی این خطّه و سرزمین تا کنون بوده و
خواهد بود ،مگر به غیر از زبان پارسی سخن میگفت و در غیر از این بقاع به دنیا آمده بود؟ و
1
مگر ابوریحان بیرونی دانشمند نامدار حکمت و نجوم ,در بالد عربی متولّد گشته بود؟ و مگر 
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غنا و قوّ ت و توا نایی باال ی زبا ن عرب ی در تأد یۀ مراد و رسا ند ن مفاهیم ( ت)

1

 حکیم واالمقام و عالّمۀ ذوالفنون معلّم ثانی ،ابونصر فارابی که به زبان ترکی تکلّم مینمود ،در
بالد عرب پا به عرصۀ وجود گذارده بود که جمیع یا اکثر نوشتجات خویش را به زبان عربی
تحریر نموده است؟
آیا این مسئله نهایت بیانصافی و ناجوانمردی نیست که عدّهای خرافهپرست بیایند و بنشینند و

خزعبالتی سر هم کنند و در مقام انتساب این بزرگان به سرزمین و خطّۀ ایران ،به هر رطب و

یابسی دست یازند و بوعلی را که در بلخ و یا بخارا به دنیا آمده است از مردم و ملّت ایران شمرند
تا مبادا در مقام مباهات و فخرفروشی نسبت به ملل و اقوام دیگر ،کفّۀ ترازو در معیار سنجش و

میزان به نفع دیگران سنگینتر شود؛ امّا در مقام تمایل و اهتمام به مبانی دینی و پذیرش ملّت و
مکتب اسالم آنها را در تحت فشار و یا اغوای حکّام و امرای دستنشاندۀ خلفای عبّاسی قلمداد

نمایند؟ اگر شخصّیتی همانند بوعلی و فارابی و سعدی شیرازی و خواجه حافظ شیراز و

فخرالدین رازی و سنایی غزنوی و حکیم مالّصدرای شیرازی و دیگران ،به اغواء و فریب دیگران

و جامعه ،اغواء شوند پس خاک بر سر آن سرزمین و ملّتی که بزرگانش اینچنین بیمایه و مُهمَل،

تحت تأثیر اقوام عرب و خلفای بنیامّیه و عبّاسی و حکّام دستنشاندۀ آنان ،خود را از سنن و

فرهنگ و زبان اصلی و مادری خویش تهی کردهاند و زمینه و بستر را برای نفوذ و دخالت دیگران
در فرهنگ و زبان جامعۀ ایرانی فراهم آوردهاند!

2

و امّا مطلب دوّم :در علّت گرایش دانشمندان ایرانی به نگارش زبان عربی ،میزان غنا و قوّت و
توانایی زبان عربی در تأدیه و رساندن مفاهیم ،نسبت به سایر زبانها است.

این نکته بر اهل بصیرت و آشنا به لغات ملل و اقوام پوشیده نیست که :قویترین زبان در دنیا
زبان عربی میباشد ،و گویند پس از آن زبان فرانسه غنیترین زبانهای موجود است.

اگر در زبان فارسی برای حیوان درّندهای چون شیر فقط یک لغت یافتهاند باید دانست که در زبان

عربی ،چند لغت و کلمه برای این حیوان در حاالت و رفتار مختلف وضع نمودهاند؛ و همینطور
اگر در لغت فارسی برای روح و روان آدمی شاید بتوان گفت یک یا دو لغت که روان و جان

است ،استعمال میشود ،در لغت عرب برای تمام مراتب نفس و روح آدمی لغت و واژه آوردهاند.

و لذا میبینیم که ورود لغت عرب در زبان فارسی نه فقط به خاطر عنایت و اهتمام دانشمندان و
مفاخر ایران در استفاده از زبان عربی بوده است ،بلکه خود اقوام و ملل ایرانی از روی فهم و

درایت و بینش نسبت به غنا و قدرت این زبان ،از ورود آن استقبال نموده و پذیرای آن گشتند .و

لذا میبینیم که در قرآن کریم به قوّت و استقامت زبان عربی در میان سایر لغات اشاره شده است :
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1
لغت( ت)
امبرو اکرم
ورود وزباخانتمیّ ت رسا لت پی
ادل بای مکتب اسالم
شمو
جها
ت) 3ی ( ت)
فارس
فرهنگ
تصریینحز ی
مخا لفتها
خو ی ش (
عربشییعهدرو تشیّع
فردوستروییجبه وگز ینش مذهب

﴾     ﴿ 

3

2

4

ویا در جای دیگر :ﮋﮣ ﮤ ﮥﮊ.

و بنابر اینکه در جایجای قرآن ،تصریح به خاتمّیت رسالت پیامبر و جهانشمولی مکتب اسالم و

بیَامَد و مدّت بودن شریعت اسالم شده است ،چه دلیلی دارد که خداوند قرآنی را که برای تمامی
افراد بشر ـ از هر نژاد و خطّه و از هر فرهنگ و آیین هستند ـ فرو فرستاده وحجّت قرار داده

است ،به زبان عربی نازل کند و چرا به زبان فرانسه و فارسی نازل نکرد! و چرا در قرآن به نزول
آیات به زبان عربی اشاره دارد؟ این تصریح برای چیست؟

آیا صرفاً چنانچه گفته میشود ،برای این است که مطابق با زبان محیط و قبایل موجود در زمان

پیامبر باشد تا مشکلی در فهم و تفهیم پیش نیاید؟ این که مسخره است ،خب چه اشکال داشت

قرآن مثل تورات و انجیل به زبان دیگری باشد و چه محذوری به وجود میآمد؟

بلی ،اگر شریعت اسالم مختصّ خطّۀ عربستان بود و ارتباطی به سایر ملل و اقوام نداشت ،این
توجیه صحیح مینمود؛ امّا در جایی که ما میبینیم رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرستادۀ

خویش را به سمت سلطان روم و پادشاه ایران و حاکم مصر و سایر اماکن و بالد گسیل میدارد و
آنان را به شریعت و آیین اسالم فرا میخواند ،دیگر چه جای اینگونه تخّیالت و توهّمات است؟

بر این اساس ،همانگونه که اصل شریعت اسالم اکمل ادیان و نهایت سیر طبیعی تکامل شرایع
میباشد ،طبیعتاً قرآن که ریشه و جوهرۀ این شریعت متکامل است ،میبایست به فصیحترین و

بلیغترین و متکاملترین لغات ،نزول پیدا کند که همان زبان عربی است.

5

البتّه ناگفته نماند که مخالفت با ترویج و ورود زبان عربی در فرهنگ و لغت فارسی از دیرباز در بین

برخی از افراد و قبایل ایرانی مشاهده میشود ،و اشخاصی که با سلطه و حکومت خلفای بنیامّیه و
بنیمروان و عبّاسی در ممالک غیر عربی مخالفت میورزیدند و با آنان به مقابله و ستیز برمیخاستند،
چه بسا با نشر و گسترش و رواج لغت عربی مخالفت میورزیدند و آن را موجب تقویت سلطه و

حکومت دستگاه خالفت به شمار میآوردند ،خواه خود به کیش و آیین زرتشت بوده و یا به شریعت

و دین اسالم متشرّع بودند ،که از جملۀ آنان میتوان به ابوالقاسم فردوسی طوسی اشاره نمود.

فردوسی شاعری توانا و زبردست در بیان وقایع تاریخی و توضیح آداب و سنن اجتماعی است.
البتّه در اشعار خویش از طرح فضایل و خصایل محسّنه دریغ ندارد و گاهگاهی در ضمن توضیح

واقعهای ـ حال چه راست و چه دروغ ـ به بیان نتیجه و استفادۀ نکته و اشارتی اخالقی مبادرت
میورزد ،که البتّه از این جهت ارزش تقدیر دارد.

شکّی نیست که فردوسی فردی متمایل و منتحل به تشّیع و اهل بیت رسول خدا بوده است ،
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 چنانچه در ابتدای شاهنامه چنین میسراید:
چــه گفــت آن خداونــد تنزی ـل و وح ـی

کـــه خورشـ ـید بعـــد از رســـوالن مـــه
عمــــر کــــرد اســــالم را آشــــکار
پــس از هــر دوان بــود عثمــان گــزین

چهـــارم علـــی بـــود جفـــت بتـــول
کــه مــن شــهر علمــم علــّیم در اســت

گــواهی دهــم کــاین ســخن راز اوســت

خداونــــد امــــر و خداونــــد نهــــی

نتابیــ ـد بــــر کــــس ز بــــوبکر بــــه

بیاراســـت گیتـــی چـــو بـــاغ بهـــار
خداونــــد شــــرم و خداونــــد دیــ ـن

کـــه او را بـــه خـــوبی ســـتاید رســـول
درست این سـخن ،گفـتِ پیغمبـر اسـت
تــو گــویی دو گوشــم بــر آواز اوســت

از این اشعار به وضوح بهدست میآید که فردوسی شیعه بوده و سرودن اشعار در مدح خلفای
ثالثه از روی جبر و تقّیه است.
و همینطور در اشعاری که در هجو سلطان غزنوی میسراید ،به مذهب تشّیع خویش و محبّت رسول
خدا و علی مرتضی افتخار میکند و از دشمنان و مخالفین اهل بیت ابراز انزجار و برائت مینماید:
ایـــا شـــاه محمـــود کشـــور گشـــای

ز کــس گــر نترســی بتــرس از خــدای

فــزون از تــو بودنــد یکســر بــه جــاه

بــه گــنج و ســپاه و بــه تخــت و کــاله

کــه پـیش از تــو شــاهان فــراوان بدنــد

نکردنــــد جــــز خــــوبی و راســــتی

همــــه تاجــــداران کیهــــان بدنــــد
نگشــــتند گــــرد کــــم و کاســــتی

***

هــر آن شــه کــه در بنــد دینــار بــود

بــه نزدیــک اهــل خــرد خــوار بــود

ندیـ ـدی تـــو ایـ ـن خـــاطر تیـ ـز مـــن

نیندیشــــی از تیــــغ خــــونریز مــــن

مـــرا غمـــز کردنـــد کـــان بـــد ســـخن

ی شـــد کهـــن
ی و علـــ ّ
بـــه مهـــر نبـــ ّ

***

کــه بــد دی ـن و بــد ک ـیش خــوانی مــرا
ن علـی اسـت
هر آن کس کـه در دلـش کـی ِ
مــــنم بنــــدۀ هــــر دوتــــا رســــتخیز

مــن از مهــر ایــن هــر دو شــه نگــذرم

ی
مــــنم بنــــدۀ اهــــل بیــــت نبــــ ّ

مـــنم شـ ـیر نـــر ،مـ ـیش خـــوانی مـــرا
از او در جهــان خــوارتر گــو کــه کیســت

اگـــر شـــه کنـــد پیکـــرم ریـــز ریـــز

اگـــر تیـــغ شـــه بگـــذرد بـــر ســـرم

ســــتایندۀ خــــاک پــــای وصــ ـ ّ
ی
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احترام و اعزا ز فردوس ی در تمای ل او به اهل بیت علیهم ال سّالم ( ت)

1

 مــرا بــیم دادی کــه در پــای پیــل

تنـــت را بســـایم چـــو دریـــای نیـــل

چــو باشــد تــو را عقــل و تــدبیر و رأی

ی و علـــی گیـ ـر جـــای
بـــه نـــزد نبـ ـ ّ

نترســــم کــــه دارم ز روشــــندلــــی

ی
ی و علـــ ّ
بـــه دل مهـــر جـــان نبـــ ّ

***

گــرت زیــن بــد آیــد گنــاه مــن اســت
بـــه ایـــن زادهام هـــم بـــدین بگـــذرم

چنین اسـت و ایـن رسـم و راه مـن اسـت
چنـــان دان کـــه خـــاک پـ ـی حیـ ـدرم

فردوسی که امید خود را در تحریر شاهنامه از دست رفته میدید و انتظار پاداش و صلۀ موعود
سلطانی را بر باد رفته میدانست ،در هجو شاه غزنوی چنین میسراید:
بســی رنــج بــردم در ایــن ســال ســی

عجـــم زنـــده کـــردم بـــدین پارســـی

اگــــر شــــاه را شــــاه بــــودی پــــدر

بـــه ســـر بـــر نهـــادی مـــرا تـــاج زر

بـــه دانـــش نبـــد شـــاه را دســـتگاه
و گــــر مــــادر شــــاه بــــانو بُــــدی

چـــو انـــدر تبـــارش بزرگـــی نبـــود

و گرنـــه مـــرا بـــر نشـــاندی بـــه کـــاه

مـــرا سـ ـیم و زر تـــا بـــه زانـــو بُـــدی
نیارســــت نــــام بزرگــــان شــــنود

***

چــو نــه مــادرش مطبخــی زاده اســت

بهــای دو مــن نــان بــه مــن داده اســت

پرســـــتارزاده نیایـــــد بـــــه کـــــار

اگــــر چنــــد دارد پــــدر شــــهریار

پشـــیزی بِــ ـه از شــــهریاری چنــ ـین

درخت ـی کــه تلــخ اســت وی را سرشــت

ور از جـــوی خلـــدش بـــه هنگـــام آب
ســــرانجام گــــوهر بــــه کــــار آورد؟

کــه نــه ک ـیش دارد نــه آیــین ،نــه دی ـن
گـــرش در نشـــانی بـــه بـــاغ بهشـــت
بــه بــیخ ،انگبــین ریــزی و شــهد نــاب
همـــــان میـــ ـوۀ تلـــــخ بـــــار آورد

فردوسی بهواسطۀ نقار و کدورتی که با وزیر اعظم سلطان غزنوی ،خواجه حسن میمندی ،پیدا
کرده بود مورد سعایت او نزد سلطان واقع شد .خواجه حسن میمندی که فردی سنّی و شدید
التّعصب بود ،نسبت به خاندان رسالت علناً عناد میورزید و از این روی فردوسی را خوش نیامد
که با وی سر آشتی بردارد و باب مراوده و رفاقت مفتوح نماید ،و هر چند ناصحان به او سفارش
بر تقرّب با وزیر نمودند ،نپذیرفت و در جواب میگفت« :مرا با دشمن آل رسول کاری نیست».
بنابراین ،باید نسبت به اعتقاد فردوسی در تشّیع و تمایل او به اهل بیت علیهم السّالم به دیدۀ 
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فردوسی
1
احیا ی زبا ن فارس ی ،علّت تدو ین شاهنا مه توسط فردوسی ( ت) 2
اشتباه فردوس ی در تشخیص مال ک مباها ت و فخر فروش ی مل ل ( ت)

 احترام و اعزاز نگریست ،ولی نسبت به شیوۀ رفتار او و کیفیّت استفاده از ذوق و ادب و دانش
او در احیای تاریخ سالطین ایران و شرح حکایات و تاریخ روابط با سایر ملل ،که هر رطب و
یابسی را بههم بافته و با بزرگنمایی دروغپردازانه به ذکر و بیان قضایا و حکایات تخّیلی و
توهّمی پرداخته ،قوّیاً انتقاد و سرزنش نمود و او را در این تألیف مورد مذمّت و نکوهش قرار داد.
فردوسی علّت تدوین شاهنامه را با همۀ دروغهای شاخدارش ،احیای زبان فارسی در مقابل
هجوم ملّت عرب و استیالی زبان عربی و ورود آن در فرهنگ فارسی میداند ،و به این نکته توجّه
نمیکند که با ورود در این عرصه و عدم انفکاک غصب خالفت در خلفای ثالثه و عدول حکومت
اسالم از محورّیتی که رسول خدا به دستور جبرائیل امین از ناحیۀ پروردگار مقرّر فرموده بود،
مقبولّیت و شرعّیت اصل نظام اسالم را زیر سؤال برده است.
فردوسی میبایست بین خالفت غاصبانۀ خلفای عبّاسی و بین آیین اسالم و زبان عربی که ظرف و
بستر مناسبی برای نزول مبانی وحی و آیات قرآنی است ،افتراق قائل شود؛ و این کار را نکرد.
باید از ایشان سؤال نمود که :احیای نام پهلوانان و سالطین بادهخوار و عشرت طلب ،چه تاج

افتخاری نصیب مردم ایران نموده است؟! آیا ارزش و افتخار یک ملّت ،به داشتن پهلوانان و
شاهان خونریز و عّیاش و فرصت طلب است و مثالً اگر در سرزمینی پهلوانی چون زورمداران
ایرانزمین یافت نشود ،آن کشور و ملّت از ارزش و مالکات تعالی انسانی به دور هستند؟!
آیا مالک مباهات و فخرفروشی یک ملّت ،وجود افرادی چون رستم و زال و سهراب و کیومرث
و گرشاسب است؟ آیا وجود امثال خسروپرویز با آن حرمسرای کذایی را باید از علل افتخار
ایرانیان و مباهات آنها در ظهور چنین پادشاهان عّیاش ،بر سایر ملّتها و کشورها دانست؟! آیا
بهتر نبود که جناب فردوسی بهجای پرداختن به قصص و حکایات پادشاهان عّیاش و
عشرتطلب و خونریز ـ که سرمایۀ ملّتها و جوانان این مرز و بوم را برای یک اهانت کوچک و

یا عدم رعایت احترام متوقّع ،بر باد میدادند و با ادّعای مسخرۀ حفظ سلطنت و شاهنشاهی و
احترام به شئون هوّیت پادشاهی ،چه خونها که ریخته نمیشد و چه خانمانها که بر باد نمیرفت
و چه سرمایهها از ملّتها که به تاراج نمیرفت و چه مصیبتها که تا قرنها بر ملّتها فرود
نمیآمد ـ به ذکر تاریخ علما و حکما و انسانهای نمونه و اُسوگان انسانّیت و اخالق
میپرداخت؟ آیا ذکر این وقایع هنر است و باعث افتخار ایرانیان و فرهنگ موروث گذشتگان ،یا
ذکر و شرح بیان تاریخ بزرگان علم و ادب و ناموران عرصۀ اخالق و اصول متعالی بشرّیت؟!
باید از ایشان سؤال نمود که :شما که در تدوین این شاهنامه سی سال به رنجه و تعب افتادید تا به
قول خود زبان فارسی را زنده کنید و از ورود فرهنگ و لغت اسالم ـ که زبان عربی است ـ در 
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1
معنونی (
بادرانریافتنۀ با تدو ی
فکر ا ی
قلب و
تأسّف تسخی
ت)مه ( ت)
شاهنا
مثنوزی تدو ی
خویشن پس ا
عمر بر
فردوسری بر

2

 میان مردم ایرانزمین جلوگیری کنید ،چقدر از مردم ایران از شاهنامۀ شما بهره بردند و چند
لغت از شاهنامه در فرهنگ و ادبیات خود تاکنون بهکار بردهاند؟ آیا شاهنامه در میان ایرانیان
بیشترین خواننده را داشت یا دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدی شیراز؟
آیا شاهنامه بیشتر توانست قلب و روح و فکر ایرانیان را به تسخیر خود درآورد یا مثنوی موالنا
جاللالدّین محمّد بلخی؟ آیا نقل داستانهای چرند و پرند شاهنامه توانست بیشترین شنونده را به
خود اختصاص دهد یا تاریخ بزرگان اسالم و پیشوایان تشّیع و حادثۀ کربال؟ آیا وقایع بههم بافتۀ
رستم و سهراب ،قلوب ایرانیان را تسخیر کرد یا حماسۀ بیمانند واقعۀ عاشورا و فداکاری
اصحاب و اهل بیت فرزند رسول خدا؟ آیا شرح داستانهای تخّیلی و عّیاشیهای منیژه و تهمینه
و سودابه و توضیح همبستریهای آنان ،تاج افتخار بر سر ایرانیان زد یا شرح بیان نهضت
ی تاریخ بشرّیت ،زینب کبریٰ؟ کدامیک؟!
ظلمستیز و کاخبرانداز قهرمان بانو ِ
در اینجا باید اعتراف کرد که جناب فردوسی پس از اتمام شاهنامه و صرف عمر در این تألیف
بیمحتوا و عبث و پس از شکست در رسیدن به توقّعات صله و پاداش از پادشاه غزنوی ،تنبّهی
پیدا کرد و تذکّری ،و بر عمر بر باد رفته متأسّف و از نگاشتن شاهنامه اظهار ندامت و پشیمانی
مینمود و در مقدّمۀ تفسیر سورۀ یوسف که به شعر درآورده است ،خود اینگونه اقرار و اعتراف
مینماید و از کردۀ خود ابراز پشیمانی میکند:
ســــخنهــــای پیغمبــــران خــــدای

بگــویم بــدان کــش بــود عقــل و رأی

ســـخنهـــای شـــاهان بـــا رأی و داد

به سـخت و بـه سسـت و بلنـد و گشـاد

مـــن از هـــر دری گفتـــه دارم بســـی

بســــی گــــوهر داســــتان ســــفتهام
بــه بــزم و بــه رزم و بــه ک ـین و بــه مهــر

ســـــپردم بســـــی راه دلخســـــتگان
بـــه نظـــم آوریـــدم بســـی داســـتان

همـ ـی دون بسـ ـی رانـــدهام گفتگـــوی
ز هـــــر گونـــــه نظـــــم آراســـــتم

اگـــر چـــه دلـــم بـــود از آن بـــا مـــزه

از آن تخـــم کشـــتن ،پشـــیمان شـــدم

نگــــویم کنــــون نــــامهــــای دروغ

شـــنیدند گفتـــار مـــن هـــر کســـی
بســـ ـی نامـــــۀ باســـــتان گفتـــــهام
یکـــی از زمـــین و یکـــی از ســــپهر
زدم پــــــردۀ مهــــــر پیوســــــتگان

ز افســــــانه و گفتــــــۀ باســـــــتان
ز خوبــــان شــــکّر لــــب مــــاهروی
بگفـــتم در او آنچـــه خـــود خواســـتم

همـــی کاشـــتم تخـــم رنـــج و بـــزه
زبــــان و دهــــان را گــــره بــــر زدم

ســـخن را ز گفتـــار نـــدهم فـــروغ 
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فردوسی
طرح مبانی ناسیو نا لی ست ی و پیر یز ی فرهنگ پان ا یرانی سم توسّط فردوس ی ( ت)

1

 نکــارم کنــون تخــم رنــج و گنــاه

کـــه آمـــد ســـپیدی بـــه جـــای سـ ـیاه

گــــرفتم دل از ملکــــت کــــیقبــــاد

همــان تخــت کــاوس کــی بــرد بــاد

دلـــم سـ ـیر گشـــت از فریـ ـدون گُـــرد
نــدانم چــه خواهــد بُــدن جــز عــذاب

بـــرین مــیســـزد گـــر بخنـــدد خـــرد

کــه ی ـک نیمــه از عمــر خــود کــم کــنم
دلـــم گشـــت ســـیر و گـــرفتم مـــالل

مــرا زانچــه کــو تخــت ضــحّاک بــرد
ز کیخســــرو و جنــــگ افراســــیاب
ز مــن خــود کجــا کــی پســندد خــرد

جهـــانی پـــر از نـــام رســـتم کـــنم
هــم از گی ـو و طــوس و هــم از پــور زال

***

ز مــن دســت گیتــی بدزدیــد مشــک

بجـــایش پراکنـــده کـــافور خشـــک

کنــــون چــــارهای بایــــدم ســــاختن

دل از کــــــار گیتــــ ـی بپــــــرداختن

ســــر از راه واژونــــه بــــر تـــــافتم

کــه کــم شــد ز مــن عمــر و غــم ی ـافتم

***

گــــــرفتن یکــــ ـی راه فرزانگــــــان
کنــون گــر مــرا روز چنــدی بقاســت
نگــــویم دگــــر داســــتان ملــــوک

نگـــویم ســـخنهـــای بیهـــوده هـــیچ

کــه آن داســتانهــا دروغ اســت پــاک
ز پیغمبــــران گفــــت بایــ ـد ســــخن

نـــــرفتن بـــــه آیـــــین دیوانگـــــان
دگـــر نســـپرم جـــز همـــه راه راســـت

دلـــم ســـیر شـــد ز آســـتان ملـــوک

بـــه بیهـــوده گفـــتن نگیـــرم بســـیج

دو صــد زان نیـرزد بــه یـک مشــت خــاک
کــه جــز راستیشــان نبــد بــیخ و بــن

مالحظه میشود که فردوسی از تمام دروغپردازیها و بزرگنماییها و گزافهگوییها که برای

تجدید و ابقای فرهنگ ایرانیان و لغات فارسی دری انجام داده است ،نادم و پشیمان گشته و
در صدد جبران آن همه تعب و رنج ،دست در دامان کتاب وحی یازیده به شرح و تبیین داستان
پیامبران و اولیای الهی روی آورده است.

متأسّفانه فردوسی با طرح مبانی ناسیونالیستی و پیریزی فرهنگ پان ایرانیسم و مقابله با فرهنگ

اسالم ،تا آنجا پیش رفت که ورود نهضت عالمگیر و انسانساز و نورانی اسالم را در فتح ممالک
ایران به دست سپاه اسالم ،به زشتی یاد میکند و آن حمّیت جاهلی و تعلّق به سرزمین ایران و
اتّکاء بر گذشتۀ نیاکان نامیمون خویش را در مشوّه گردانیدن چهرۀ اسالم و ناموجّه جلوه دادن 
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1
مبار زۀ اکید و شد ید ر ژ یم طاغوت با زبا ن عرب ی ( ت)
د فاع ا ز وطنیّ ت و رجوع به فرهنگ قهقرای ی توسّط برخ ی ا ز کو ته نظرا ن دوآ تشه ( ت)

2

 پذیرش آیین جدید ،ظاهر میسازد؛ چنانچه در فتح قادسّیه از زبان رستم فرّخزاد چنین میگوید:
ز شـــیر شـــتر خـــوردن و سوســـمار

کـــــه تـــــاج کیــــان را کنـــــد آرزو

عــرب را بــه جــایی رسیدســت کــار
تفـــو بـــاد بـــر چـــرخ گـــردون تفـــو

و اینک میبینیم عدّهای از خدا بیخبر و المذهب درحالیکه کمر به محو و بوار اسالم بستهاند ،با
تمسّک به همین اشعار در مقام مقابله با ملّت و آیین اسالم برآمدهاند و از سایر اشعار فردوسی که
ذکر شد تغافل میورزند.
مسئلۀ عربیزدایی و جایگزینی واژههای فارسی بهجای عربی از زمان رژیم طاغوتی شاه ،وارد
مرحلۀ جدیدی گشت و ایشان در یکی از نطقهای خود گفته بود« :وظیفۀ من حذف فرهنگ و لغت
بیگانه از زبان فارسی است ».و مسلّم بود که مقصود و منظور از بیگانه ،نه لغات و اصطالحات غربی
و زبانهای خارجی ،که فقط زبان عربی بوده است .پیگیری ستیز با زبان اسالم که همان زبان عربیّت
است ،در رژیم گذشته به نحوی کامالً مشهود و روشن در دستور روش و منش دولت قرار گرفت تا

جایی که از آدم ملحدی چون جبّار باغچهبان که به سخریّه جملۀ:

﴿﴾   

را به صدای بع بع گوسفندان تشبیه مینمود ،به تجلیل و تکریم یاد میشد و متأسّفانه این تجلیل در
حکومت فعلی نیز مشاهده شده است!! 6و امروزه نیز همین روش نامیمون و ناپسند با شدّت دنبال
میشود و بهجای کلمات دلپذیر و جذّاب و شیرین و متعارف و پذیرفته شدۀ در فرهنگ و ادب
پارسی از زبان عربی ،کلمات و واژههای خندهدار و مندرآوردی و مستهجن قرار گرفته است!
و بعضی از کوتهنظران دوآتشه که سنگ دفاع از وطنّیت و رجوع به فرهنگ قهقرایی را نه تنها بر
سینه ،که بر فرق خود میکوبند ،برای پیشتازی در این صحنه و سبقت از روش و منش دیگران،
به تألیف مقاالت و نوشتارهایی به زبان فارسی سره با عباراتی بس سخیف و ردیء دست میزنند
که خواننده برای فهم آن کلمات باید به لغتنامۀ جدید مراجعه نماید و با کنکاش در کلمات
جدید التّأسیس ،به فهم مطلب برسد .خود این حقیر به نوشتۀ یکی از اساتید دانشگاه برخورد
کردم که به چنین کار ابلهانهای پرداخته و دگران را به تفحّص در مقاله و پیدا کردن لغت عربی ،به
شرطبندی انداخته بود! حال صرف نظر از اینکه بیش از ده لغت عربی در آن یافتم که حکایت از
عدم اطّالع نویسنده بر ریشه و مصدر لغت مینمود ،برای رسیدن به فهم و مراد مقاله سرسام
گرفتم و از ادعیۀ خالصانه چندی نثار صاحب مقاله نمودم.
متأسّفانه این روش ناپسند حتّی به میان حوزههای علمّیه و نشرّیات آنها نیز سرایت نموده و
بهجای «مجمع تحقیق» ،عبارت« :پژوهشکده» ،و یا بهجای «بحث» ،کلمۀ« :گفتمان» ،و یا عوض
«اجتماع» ،واژۀ« :گردهمایی» و امثال اینها را قرار میدهند؛ درحالیکه لغت عرب ،لغت قرآن 
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فردوسی
21
زدای
علما بایعرب
طهرانی
مرحومازعالّ
استفادۀودوشد ی
مبار زۀ أکید
ی ( ت)
ّالع
اهلی ا ط
مهن و
بزرگا
لتدمردا ن،
سوء

 است و عوض اینکه این مجامع علمی و دینی ،خود پیشتاز در تقدیم و تبلیغ فرهنگ اصیل
اسالم و قرآن باشند و زبان اهل بیت رسول خدا را در میان مردم ترویج نمایند و آن را به درون
فرهنگ عوام سرایت دهند ،مشاهده میکنیم که مثالً برای اثبات و اظهار همرنگِ جماعت و جامعه
شدن و به عبارت امروزی «به روز بودن» ،خود را از ماهّیت و هوّیت اسالمی تهی میگردانند و
میدان سباق در عرصۀ فرهنگ و معرفت را به حریف نکتهدان و زیرک واگذار مینمایند؛ که از این
جمله ،باید به ترجمۀ قرآن کریم به فارسی سَرِه و بیمزه و سخیف اشاره نمود.
مرحوم والد معظّم ،عالّمه طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ در زمان حیات خویش شدیداً با این روش و
برنامۀ استعماری به مقابله برخاسته ،از هر فرصتی جهت تبیین و افشای دسیسههای شیطنتآمیز
دستهای پشت پرده و مخفی از انظار ،دریغ نمیورزید و در این زمینه سخنانی بس ارزشمند از
ایشان به جای مانده است؛ امیدواریم به فضل و توفیق الهی در آیندهای نه چندان دور ،نسبت به
7
نشر و تنظیم و تدوین آنها اقدام نماییم.
جالب توجّه اینکه برخی در مقام دفاع از شخصّیت و آثار فردوسی ،به سخنان فیلسوف کبیر،
مرحوم صدرالمتألّهین شیرازی ـ قدّس سرّه ـ استناد میکنند و بدینسان نسبت به مرام و ایدۀ او
مهر تأیید مینهند.
مرحوم صدرالدّین شیرازی در مقام سخن از وحدت شخصّیۀ وجود ،به کالم فردوسی استناد
ِ
میکند و با عنوان« :فصل  ،29یف ّأول ما ُی َ
احلق» ،این شعر او را متذکّر میشود:
الوجود ّ
نش ُأ ِمن
جهـــان را بلنـــدی و پســـتی تـــویی

نــدانم چــهای ،هرچــه هســتی تــویی

8

البتّه منکر این مطلب نمیتوان شد که فردوسی مردی دانشآموخته و نسبت به مبانی معرفتی
فردی مطّلع و تا حدودی آگاه بوده است و در کتاب شاهنامۀ او اشعار فراوانی در مسائل اخالقی
و اجتماعی و سیاسی و حتّی اعتقادات و مبانی توحیدی وجود دارد؛ ولی نکته اینجاست که ایشان
از این ذخیرۀ علمی و اندوختۀ معلومات ،در چه مسیری و چه هدفی استفاده کرده است؟!
مسئلۀ مهمّ و اساسی در ارتباط با بزرگان و اهل اطّالع ،عدم فهم و ادراک و جهل به علوم و فنون
نمیباشد ،بلکه نحوۀ بهکارگیری و کیفیّت استفاده از اندوختۀ علمی و اطّالعات است که این همه
مصیبت و فاجعه در تاریخ به وجود آورده است .نکتۀ بسیار حائز اهمّیت این است که نفس تجمّع
اطّالعات و ذخیرۀ علوم در ذهن و نفس آدمی نمیتواند موجب صفای ضمیر و استقامت راه انسان
گردد ،و انسان برای تصفیۀ قلب از زنگارهای مادّی و نفسانی ،چارهای به جز پرداختن به تهذیب و
مراقبه و متابعت از دستورها و برنامههای سلوکی و اخالقی اولیای الهی و عرفای باهلل ندارد.
در هر زمان و دورهای ،حکّام ظلم و دولتمردان ستمپیشه با سوء استفاده از همین علما و بزرگان 
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د یدگاه موال نا در مقام فر ق بین شاهنا مه و قرآ ن ( ت)

1

فَرَزدَق و قصیده او
در شرح نهج البالغۀ ابنأبیالحدید ،جلد  ،10صفحۀ  20دربارۀ فرزدق

مطلبی آورده است؛ و محدّث قمی در الکنیٰ و األلقاب ،جلد  ،3صفحۀ  17به بعد؛ و

در هدیّة األحباب ،صفحۀ  ،211ترجمۀ او و میمیّۀ او را ذکر کرده است؛ و مامقانی
 اهل اطّالع ،توانستهاند در مسیر تعدّی و اجحاف و ظلم به رعیت ،به استمرار حیات و بقای

ننگین خود ،جامۀ عمل بپوشانند؛ و این علمای سوء ،توجیه کنندۀ مسیر باطل و غرور گردند و با
ابزار و وسایل و دالیل علمی به تحقّق اهداف شوم و منوّیات شهوانی آنان کمک و مساعدت نمایند.
در اینجاست که موالنا در مقام فرق بین شاهنامه و قرآن گوید:
شــــاهنامه یــ ـا کلیلــــه پــ ـیش تــــو

هــمچنــان باشــد کــه قــرآن از ُعتُــوّ

ورنــه پِشــک و مُشــک پــیش اخشــمی

9

فـــرق آنگـــه باشـــد از حـ ـقّ و مجـــاز

کــه کنــد کحــل عنایــت چشــم بــاز
هــر دو یکســانند چــون نبــود شــمی

 )1قابل ذکر است که ابوریحان بیرونی در رابطه با شدّت عالقهاش به زبان عربی ،کالم لطیفی را بیان

میکند ،که در مجموعه آثار شهید مطهری ،ج  ،14ص  479اینگونه نقل شده است:

« ...زبان عربی را بهترین زبانها برای مسائل علمی میداند و عالقۀ خاصّی به این زبان نشان میدهد؛ میگوید:

”اگر مرا به عربی ناسزا گویند بیشتر دوست دارم از اینکه به برخی زبانهای دیگر مرا بستایند( »“.محقّق)

 )2جهت اطّالع بر اهداف استعمار در مبارزه با فرهنگ عربّیت و قرآن ،رجوع شود به نور ملکوت قرآن،

ج  ،4ص .142

 )3سوره یوسف ( )12آیه .2

 )4سوره شعراء ( )26آیه .195

 )5جهت اطّالع بر جهانشمول بودن اعجاز عربیّت قرآن ،رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،4ص 87؛
تفسیر المیزان ،ج  ،1ص .59

 )6فارسی بخوانیم ،سال چهارم ابتدایی ،درس دوّم :باغچۀ اطفال.

 )7قابل ذکر است که به لطف و توفیق الهی ،این سخنان ارزشمند تحت عنوان سالک آگاه به زیور طبع
آراسته گردیده است( .محقّق)

 )8الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،ج  ،2ص .334
 )9مثنوی معنوی ،دفتر چهارم.

الفضل بن الحسن بن الفضل ،المعروف بالشّیخ الطَّبَرْسی ّ،أمینالدّین أبوعلیّ
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در تنقیح الرّجال ،جلد  ،3صفحۀ  4در باب الکنیٰ به نام فرزدق مفصّالً ترجمۀ او را
آورده است ،و نام او را همام بن غالب بن صعصعة گفته ،و کنیهاش ابوفراس بوده
است.

ما در نور ملکوت قرآن ،جلد  ،3صفحۀ  15و  16مطلبی را از امیرالمؤمنین

علیه السّالم دربارۀ او ذکر نمودهایم.

آیة اهلل سیّد حسن صدر در کتاب تأسیس الشّیعة لعلوم االسالم ،صفحۀ 186

و  187دربارۀ او و دربارۀ قصیدۀ او مطالبی ذکر نموده است.

مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب اإلمام جعفر الصّادق ،صفحۀ  139در

تعلیقه ،حجّ هشام را ذکر کرده است و از این قصیده یازده بیت آورده ،و سپس

غضب هشام و امر به حبس فرزدق را آورده است ،و عطای حضرت را آورده است.

در کتاب العیون و المحاسن ،که از کالم شیخ مفید و تحریر سیّد مرتضی

است ،از طبع نجف اشرف ،جلد  ،1صفحۀ  18و  ،19شانزده بیت از این قصیده را

ذکر نموده است.

1

الفضل بن الحسن بن الفضل ،المعروف بالشّیخ الطَّبَرْسیّ،

أمینالدّین أبوعلیّ

[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :419
«و منهمّ :
أبوعل ،الفضل بن احلسن بن الفضل ال ّطَبس
الشیخ أمنیالدّ ین
ّ
المتویف سنة أربعنی و مخسمائة
أئمة التّفسی ـ
ّی
السابعة یف ّ
ـ المتقدّ م ذکره یف ال ّطبقة ّ

ثم
بسبزوار؛ انتقل من طَبستان إیل المشهد
الرضوی و أقام هناک مدّ ة من ّ
ّ
الزمانّ ،
منها إیل سبزوار و ُدفن هناک.

 .1جنگ  ،8ص .90
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سم یی باآلداب الدینیّة للخزانة المعینیّة
الم ّ
له یف علم األخالق کتابه المعروف ُ

ال َعلیّة ،صنّفه لمعنیالدّ ین أیبنرص أمحد بن الفضل بن حممود ،سلطان عرصه؛ و هو
کتاب جلیل مل یتّفق مجع مثله لمن تقدّ مه من العلامء .و له أیضا نثر ال ّل ایل من ِحکَم

ّ

السالم ،و غی ذلک.
عل بن أیبطالب علیه ّ
أمیالمؤمننیّ ،

ذکرت یف بغیة الوعاة یف طبقات مشایخ اإلجازات ،و هو من ّ
الشیوخ
و قد
ُ

عل ذلک ّ
المجلیس یف مقدّ مات
العالمة
المجمع عل جاللته و فضله و ثقته ،کام ّ
ّ
نص ی

البحار».

1

الفضل بن دُکَین
[المراجعات] صفحة :89

محاد بن زهی ّ
الکویف،
ئی
« .73الفضل بن ُد َک ْنی :و اسم ُدکنی :عمرو بن ّ
ّ
المال ّ

یعرف بأیبنعیمُ ،
شیخ البخاری یف صحیحه ،عدّ ه من رجال ّ
الشیعة مجاعة من جهابذة
َ

الذهبی یف میزانه فقال” :الفضل بن دکنی،
العلامء کابنقتیبة یف المعارف؛ و ذکره
ّ
حجة؛ ّإال أ ّنه یتش ّیع “.و ن َقل ّ
أن ابناجلنید اخلتل قال:
أبونعیم ،حافظ ّ
أثنی
سمعت ابنمعنی یقول :کان أبونعیم إذا ذ َکر إنسانا فقال” :هو ج ّید“ و ی
علیه ،فهو شیعی؛ و إذا قال” :فالن کان مرج ا“ ،فاعلم أنّه صاحب ُس ّنة
ال بأس به.

الذهبی” :هذا القول ّ
دال عل ّ
قال ّ
أن حی َیی بن معنی کان یمیل إیل اإلرجاء“.
قلت :و ّ
دال أیضا عل أنّه کان یری الفضل شیعیا جلدا».

 .1جنگ  ،24ص .360

 .2المراجعات ،ص .209
 .3جنگ  ،20ص .56

2و3
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الفضل بن شاذان

الفضل بن شاذان
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :377
«و منهمّ :
األزدی النیسابوری،
أبوحممد
الشیخ الفضل بن شاذان بن اخللیل،
ّ
ّ

أحد شیوخ أصحابنا الفقهاء المتک ّلمنی و اجلامعنی جلمیع فنون الدّ ین؛ أخذ عن
الرضا و عن أیبجعفر اجلواد و أیباحلسن اهلادی؛ و صنّف و أکثر ،و کان له
اإلمام ّ
جاللة یف هذه ال ّطائفة ،و هو یف قدره أشهر من أن ِ
نصفه؛ و ذکر ال َکنْجی” :أنّه صنّف
مائة و ثامننی کتابا»“.

1

فِطر بن خلیفة
[المراجعات] صفحة :90
« .75فطر بن خلیفة :احلنّاط الکویف؛ سأل عبداهلل بن أمحد أباه عن فطر بن
روی
خلیفة ،فقال” :ثقة
صالح احلدیث ،حدیثه حدیث رجل ک ّیس؛ ّإال أنه یتش ّیع “.و ی
ُ
ِ
ع ّباس عن ابنمعنیّ ” :
حییی
أن فطر بن خلیفة ثقة شیعی “.و قال أمحد” :کان فطر عند ی
ثقة؛ و لکنّه خشبی مفرط“.

الروایة عن فطر بن خلیفة ّإال
قلت :و لذا قال أبوبکر بن ع ّیاش” :ما ترکت ّ

سوی ّ
أن مذهبه [مذهب] ّ
الشیعة .و قال اجلوزجاین:
لسوء مذهبه “.أی :ال َمغمز فیه
ی

”فطر بن خلیفة زائغ“.

یّسین أن یکون یل مکان ّ
کل شعرة
و سمعه جعفر األمحر یقول یف مرضه” :ما ّ

السالم!“
یف جسدی ملک یس ّبح اهلل تعایل حل ّبی أهل البیت علیهم ّ
 .1جنگ  ،24ص .340
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یروی فطر عن أیبال ّطفیل و أیبوائل و جماهد».

1و2

قاسم بن محمّد بن ابیبکر
درجۀ قرابت وی
سیّد حسن صدر در کتاب الشّیعة و فنون اإلسالم ،صفحۀ  80در ترجمۀ

احوال قاسم بن محمّد بن أبیبکر ،و جاللت و قرابت وی گوید:
ِ
بنت
تزوج َ
الصادق ألُ ِّمهُ ،أ ِّم َف ْرو َة بنت القاسم .و کان َّ
«و کان جدّ موالنا ّ
3
اإلمام ِ
السالم».
عل بن احلسنی علیهام ّ
زینالعابدین ّ
و در کتاب تأسیس الشّیعة ،صفحۀ  298گوید:

ست و مائة عل
حممد بن أیببکر ـ رض اهلل عنه ـ مات سنة ّ
«و القاسم بن ّ

َ
أفضل
رأیت
الصحیح؛ قال ابن َح َجر” :أحد الفقهاء بالمدینة “.و قال أبوأ ّیوب” :ما
ُ
ّ
منه من ِکبار ال ّثالثة“.
الص ِ
بنت
تزوج َ
ُ
ادق ألُ ّمهُ ،أ ّم فرو َة بنت القاسم .و کان َّ
قلت :کان جدّ موالنا ّ

اإلمام ِ
السالم».
عل بن احلسنی علیهام ّ
زینالعابدین ّ

آنچه از تواریخ برمیآید آن است که :حضرت امام زینالعابدین با قاسم بن

محمّد پسرخاله بودهاند؛ زیرا دو دختر یزدجرد ،شهریار ایران را حضرت اباعبداهلل
الحسین و محمّد بن أبیبکر به نکاح خویش درآوردند .از زوجۀ حضرت ،حضرت

امام سجّاد علیه السّالم؛ و از زوجۀ محمّد ،جناب قاسم به دنیا آمدند .بنابراین این
 .1المراجعات ،ص .211
 .2جنگ  ،20ص .57

 .3الشیعة و فنون اإلسالم ،ص .61
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دو بزرگوار با یکدیگر پسرخاله شدند.

عل بن أیبطالب را به
حضرت سجّاد علیه السّالم ُا ّمعبداهلل بنت احلسن بن ّ

نکاح خویش درآوردند ،و از وی حضرت امام محمّد باقر علیه السّالم پا به جهان
گذاردند؛ و قاسم بن محمّد دخترِ عموی خود ـ عبدالرّحمن بن أبیبکر ـ را تزویج

نمود ،و از وی اُمّفروه به دنیا آمد؛ حضرت باقر علیه السّالم اُمّفروه را به زنی
گرفتند ،و از او حضرت امام به حق ناطق ،جعفر الصّادق علیه السّالم متولّد شدند.

مرتَنی!“ داللت بر آن
و کالمی که از آن حضرت وارد است کهَ ” :و َّلدین أبوبکر َّ

دارد؛ زیرا والدۀ ماجدۀ ایشان ،اُمّفروه ،پدرش قاسم بن محمّد بن أبیبکر بود و مادرش
دختر عبدالرّحمن بن أبیبکر بود ،لهذا از طرف مادر و پدر منسوب به اوست.

این است ترجمۀ احوال قاسم و اُمّفروه و حضرت امام زینالعابدین و

الصّادقین علیهم السّالم از جهت نسب.

در تنقیح المقال ،جلد  ،2صفحۀ  23در ترجمۀ قاسم گوید:

البزنطی،
عییس ،عن
«ظاهر کونُه إمامیا؛ لام َرواه یف
ّ
ِّ
حمکی ُقرب اإلسناد عن ابن ی

حممد ـ ُ
بن المس َّیب؛
السالم
خال أبیه ـ و سعیدُ ُ
القاسم ُ
بن ّ
ُ
الرضا علیه ّ
قالُ ” :ذکر عند ّ

فقال :کانا عیل هذا المر»“.

السالم أنّه قال” :و کانت ُأ ّمی
إ ییل أن قال« :یف روایة ُأخری عن ّ
الصادق علیه ّ
ممن آمنَت و ا َّت َقت و أحسنَت؛ وا ُ ِ
ب المحسننی “.قال” :و قالت ُأ ّمی :قاا أیب :یا
هلل حی ّ
َ
ّ َ
روة! ّإن َلد ُعو ا َ
ألف َم ّرة؛ لنّا نحن فیام َینو ُبنا
هلل ل ِ ُمذنِبی شیعتِنا یف الیو ِم و ال ّلیلة َ
ُأ َّم َف َ
صَب عیل ما نع َل ُم من ال ّثوا  ،و هم َی ِ
الرزایا َن ِ
صَبون عیل ما ال َیع َلمون“.
من ّ
مرة
لسند و إن مل تکن بتلک المکانة من
ّ
غی ّ
وا ّ
الصحة و النَّقاء ،إ ّال أنّا َن َّبهنا َ

عل ّ
ُ
أن مثل هذه األخبار ا ّلتی رواها
المشایخ ال ّثالث ُة یف الکتب األربعة ُیفید ظنا أزیدَ
الرجال.
من
ّ
الظن احلاصل من قول علامء ّ
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السالم” :قالت ُأ ّمی :قاا أیب “...ا ه  .إشارة إیل ما هو المعلوم
و یف قوله علیه ّ

من اخلارج من کون القاس ِم ِ
ابن
السالم ألُ ّمه ،و َ
حممد هذا جدَّ موالنا ّ
الصادق علیه ّ
بن ّ
ِ
ِ
السالم؛ و ُأمه و ُأم القاس ِم بنتا یزدجرد بن شهریار ،آخر
خالة موالنا
ّ
السجاد علیه ّ
ِ
ِ ِ
خری
حممد بن أیببکر باألُ ی
األکارسة ملوک العجم؛ و تزویج احلسنی بإحدامها و ّ
مشهور و یف الکتب مسطور».

إیل أن قال« :و کان یقول مالک بن أنس” :إنّه من فقهاء هذه األُ ّمة “.مات یف
سنة إحدی و مائة ،و له ِ
َ
سبعون سنة».
اثنان و
ی
و أیضاً در تنقیح المقال ،جلد  ،3صفحۀ  73در ترجمۀ اُمّفروه گوید:

السالم؛ و ُأ ّمها
حممد بن أیببکر ،هی ُأ ّم موالنا ّ
الصادق علیه ّ
«بنت القاسم بن ّ
ِ
الص ُ
السالم یقولَ ” :و َّلدن
الرمحن بن أیببکر؛ و هلذا کان ّ
ادق علیه ّ
أسامء ،بنت عبد ّ
أبوبکر َم َّرتَنی “.ـ الخ».

و در أعیان الشّیعه ،طبع دوّم ،جلد  ،43صفحۀ  9و  10در ترجمۀ احوال او

تحت شمارۀ  9467آورده است که:

بنی م ّک َة و المدینة ـ ،
« ُت ُو ّیف سن َة  101أو  102أو  108أو  ،112بِ ُقدَ ید ـ منزل َ

أحو ُج إیل
فقالَ ” :ک ِّفنوین یف ثیایب ا ّلتی ُ
کنت ُأ َص ِّل فیها :قمیص و إزاری و ردائی! و احلَی َ
ِ
برصه .و هو
عمره سبعنی سنة أو اثنتنی و سبعنی ،و قد َ
الم ّیت “.و کان ُ
اجلدید من َ
ذهب ُ
جد الصادق علیه السالم ألُمهُ ،أمفرو َة ِ
الرض:
بنت القاسم؛ و یف ذلک یقول ّ
ّ
الرشیف ّ
ّ ِّ
ّ
ِ
فخـرکم
هـو غایـ ُة
”و ُحزنا عتیقا و َ

ِ
ِ
حممــد“
بمولــد بِنــت القاســم بــن ّ
َ

بنت اإلمام ِ
ابن خالته؛
متزوجا َ
السالم ،و هو ُ
قیل” :إنّه کان ّ
قیلقیل
زینالعابدین علیه ّ
ِ
ِ
بن شهریارِ ،
بنات یز َدجر َد ِ
ملوک ال ُفرس“.
األکارسة
آخ ِر
اهام ُ
ُأ ّم ُ
َ
و قال ابنسعد:
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ُأمه ُأ ّمولد یقال هلا سورة؛ و والد ُة ُأ ّمفرو َة هی أسام ُء ،و قیلَ :ق ُ
بنت
ریبةُ ،
ِ
السالمَّ ” :
إن أبابکر
الرمحن بن أیببکر؛ و هو معنی قول ّ
الصادق علیه ّ
عبد ّ
مرتنی“.
و َّلدین ّ

أقواا العلامء فیه
ما قاله علامء ّ
الشیعة:
ِ
ِ
الرضا
َ
روی احلمیی یف ُقرب اإلسناد یف آخر اجلزء ال ّثالث ،بسنده أنّه ُذک َر عند ّ

حممد ـ ُ
بن المس َّیب ،فقال” :کانا عیل هذا
السالم
خال أبیه ـ و سعیدُ ُ
القاسم ُ
بن ّ
ُ
علیه ّ

المر “.أی :التشیع .و قالَ ” :خ َطب أیب إیل القاسم ِ
السالم)،
حممد (یعنی أباجعفر علیه ّ
بن ّ

القاسم لیب عفر :إنّام کان ینبغی َ
ب إیل أبیک ،حتّی یزو َ ک “.ا ه.
فقاا
لک أن َ
تذه َ
ُ
عل
السالم ُأ َّم َفرو َةَ ،
و کانت ُأم ّ
حممد ـ کام ّ
بنت القاس ِم بن ّ
الصادق علیه ّ
مر ـ و ی
ِ
القاسم َجدَّ أبیه ،ال خا َله .و لع ّله وقع ُ
اخلال
لفظ
یلز ُم أن یکون
موضع اجلدِّ
هذا َ
َ
ُ

َسهوا؛ أو أنّه سقط اسم َ
قبل القاسم و هو َو َلدَ ُه ـ و هذا هو األظهر ـ ؛ و لع ّله اس ُتعمل
ِ
ُ
توسعا.
اخلال یف مطلق َقرابة األُ ّم ّ
و لکن یف کشف ال ُغمة عن احلافظ ِ
عبدالعزیز بن األخرض اجلَنابِذیّ ” :
الباقر
أن
َ
ّ
حممد بن
عل ،و ُأمها ُأمفرو َة ُ
بنت القاسم بن ّ
علیه ّ
السالم ُأمه ُأمعبداهلل بنت احلسن بن ّ
السالم ،کام ال خیفی.
أیببکر “.و هذا ال یتمع مع کون ُأ ِّمفرو َة هی ُأ َّم ّ
الصادق علیه ّ

السالم ،و هو أبو جدِّ
و ا ّلذی َخ َط َ
ب إیل القاسم ،هو أبوجعفر الباقر علیه ّ

جلدّ  1».ـ انتهی مورد احلاجة من کالم
السالم؛ و کثیا ما ُیطلق ُ
األب عل ا َ
الرضا علیه ّ
ّ
األمنی (ره).

 .1أعیان الشّیعة ،ج  ،8ص .446

مطلع انوار  /ج 11

204

أقول :در کالم ابناألخضر الجنابِذی اشکال دیگری نیز هست ،و آن

این است که :مادر حضرت باقر علیه السّالم که زوجۀ حضرت سجّاد علیه السّالم

بودهاندُ ،أ ّمعبداهلل بنت الحسن علیه السّالم است؛ و نمیشود مادرش اُمّفروه بنت
القاسم ،زوجۀ حضرت امام حسن علیه السّالم بوده باشد .زیرا قاسم در طبقۀ

حضرت سجّاد است ،نه در طبقۀ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیه السّالم؛ وفات

حضرت مجتبیٰ در سنۀ  50هجری و رحلت حضرت سجّاد در سنۀ  95بوده است،
یعنی  45سال تفاوت زمان دارند!

و امّا آنچه را که مرحوم صدر در دو کتاب تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم ،و

الشّیعة و فنون اإلسالم ـ همچنانکه دیدیم ـ به طور جزم؛ و از مرحوم امین در

بنت اإلمام زینالعابدین
متزوجا َ
أعیان الشّیعة به طور قیل فرمودهاند که” :إنّه کان ّ

سب حضرت صادق علیه السّالم
السالم “.در صورت صحّت و تحقّق ،ربطی به نَ َ
علیه ّ

ندارد ،بلکه نکاح و ازدواجی است که در کنار صورت گرفته است ـ حال این ازدواج

قبل از نکاح قاسم با أسماء بنت عبدالرّحمن بوده است ،و در فرض رحلت دختر

حضرت سجّاد علیه السّالم بوده؛ و یا در صورت حیات و وجود آن مخدّره بوده

است؛ و یا پس از فوت أسماء بوده است ـ علیٰ جمیع التّقادیر ،اشکالی در امکان

واقعه نیست؛ امّا کیفیّت تحقّقش احتیاج به تتبّع بیشتری دارد.

1و2

[ام فروه بنت قاسم بن محمد بن أبیبکر]
[ال ّطبقات الکَُبی ،جم ّلد  ،5صفحة :]318
 .1قابل ذکر است که بحار األنوار ،ج  ،29ص  ،651به نقل از إحقاق الحق ،ج  ،1ص  ،67حدیث

« َو َّلدین أبو َبکْر َم َّرت َْنی» را از روایات علمای عامّه مذهب میداند که در برخی از کتب شیعه به صورت
مرسل یا مهمل یا به نقل از عامه ذکر شده است ،از جمله کشف الغمة ،ج  ،3ص ( .49محقّق)
 .2جنگ  ،18ص  226ـ .231

لوط بن یحییٰ ،المعروف بأبیمِخنَف
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عل بن أیبطالب بن عبدالم ّطلب
عل بن احلسنی بن
حممد] بن
«[ ّ
ّ
ّ
عل بن أیبطالب .فولد أبوجعفر
[علیهم ّ
السالم]؛ و ُأ ّمه ُأ ّم عبداهلل ،بنت حسن بن ّ

حممد بن أیببکر
حممد و ُأ ّمهام ُأ ّم َفروة بنت القاسم بن ّ
حممد و عبداهلل بن ّ
جعفر بن ّ
َ

الصدّ یق».

1و2

لوط بن یحییٰ ،المعروف بأبیمِخنَف
وی از اعاظم اصحاب امیرالمؤمنین بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :235
«و منهم :لوط بن حی َیی بن سعید بن ِخمنَف بن سامل أو سلیامن أو ُس َلیم .قال

السالم ،و
ابنالنّدیم یف الفهرست” :و کان أبوخمنف بن ُس َلیم من أصحاب عل علیه ّ

النبی ّ
النجایش یف کتاب فهرست أسامء المصنّفنی
صل اهلل علیه و آله “.قال
ی
روی عن ّ
ّ
ِ
دی ،أبوخمنف ،شیخ أصحاب األخبار بالکوفة ،من ّ
من ّ
الشیعة
الشیعةْ ” :
دی الغام ّ
األز ّ

وجههم ،کان یس ُکن إ ییل ما یرویه؛ و قد قیل فیه :إنّه من أصحاب أمیالمؤمننی و
و
ُ
الصحیح ّ
احلسن و احلسنی “.قال ّ
أن أباه کان من
الشیخ أبوجعفر
الطوس” :و ّ
ّ
أصحاب أمیالمؤمننی ،و هو مل َیل َقه»“.

بخط أمحدَ ِ
قرأت ّ
زاعی ،قالت
صفحة « :236و قال اب ُنالنّدیمَ ” :
بن احلارث اخلُ ّ
ِ
ِ
فتوحها یزید عل غیه؛ و المدائنی بأمر
أخبارها و
العلامء :أبوخمنف بأم ِر العراق و
خراسان و ِ
َ
السیة؛ و قد اشرتکا یف فتوح ّ
الشام“.
اهلند و فارس؛ و
ّ
الواقدی باحلجاز و ّ

انتهی.
ـ
ی

 .1الطبقات الکبری ،ج  ،5ص .320
 .2جنگ  ،24ص .382
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أخباری شیعی،
حییی،
ّ
و قال الفیوزآبادی یف القاموس” :أبوخمنف لوط بن ی
1
ابن ِح ّبان ،و ض ّعفه الدّ ارقطنی»“.
تالف مرتوک “.قال یف الدّ یوانَ ” :ترکه ُ

مالک بن إسماعیل بن زیاد ،أبوغَسّان
[المراجعات] صفحة :91
الکویف النَّ ْهدی :شیخ
« .76مالک بن إسامعیل بن زیاد بن درهم ،أبو َغ ّسان
ّ

ابنسعد یف صفحة  282من اجلزء  6من طبقاته ،فکان
البخاری یف صحیحه؛ ذ َکره ُ
ِ
آخ ُر ما قاله یف أحواله” :و کان َ
أبوغ ّسان ثقة صدوقا متش ّیعا شدید التش ّیع!“
الذهبی یف المیزان بام ّ
و ذکره ّ
یدل عل عدالته و جاللته ،و أنّه أخذ مذهب

تقن من
التش ّیع عن شیخه احلسن بن صالح .و أ ّن ابنمعنی قال” :لیس بالکوفة أ ُ

أیب َغ ّسان “.و ّ
أن أباحاتم قال” :مل أ َر بالکوفة أتق َن منه؛ ال أبونعیم و ال غیه .له فضل
سجادتان»“.
و عبادة ،کنت إذا ن َظرت إلیه رأیته کأ ّنه خرج من قَب کانت علیه ّ

2و3

جبّایی
مَجدالدّین بن جمیل ُ
غدیریّۀ ابنجمیل ،و نجات او از حبس بعد از  20سال به برکت مدیحۀ
امیرالمؤمنین علیه السّالم
و الغدیر جلد  5از صفحه  401تا  409در غدیریّه و ترجمۀ احوال مجدالدّین بن

جمیل بحث کرده است .او از قریهای نزدیک به هِیت بوده که به جُّبا معروف است،
 .1جنگ  ،24ص .321

 .2المراجعات ،ص .212
 .3جنگ  ،20ص .57
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مَجدالدّین بن جمیل جُبّایی

فلهذا او را جُّبائیّ گویند .و دربارۀ غدیریّۀ او گوید:

فت یف غی واحد من المجامیع العتیقة المخطوطة عل ّ
بن مجیل
« َو َق ُ
أن جمدَ الدین َ

السجن فسأله ُ
رجال الدّ ولة من
کان
الم َ
َ
خزن یف زمن النارص فن َقم علیه ،و أو َد َعه ّ
صاحب َ

األکابر فلم َیق َبل فیه شفاع َة أحد ،و ترکه یف احلجرة مدّ ة عرشین سنة .فخطر عل قلبه أن

السالم فمدَ حه هبذه األبیات ،و نام فرآه یف ما یراه
عل بن أیبطالب علیه ّ
یمدَ َح اإلمام ّ

النائم و هو یقول” :الساع َة َخت ُرج!“ فانتبه َف َرحا و جعل یمع رح َله ،فقال له احلاِضون:

أخرج!“ فجعل ُ
تغی
السجن یتغامزون و یقولونّ ” :
أهل ّ
”ما اخلَب؟“ فقال هلم” :الساع َة ُ
السالمِ ” :
أخر ْج
أمیالمؤمننی یف الطیف فقال له علیه ّ
عق ُله!“ و أ ّما النارص فإنّه أیضا رأ یی َ
السالم ثانیا
ابن مجیل یف هذه الساعة!“ فانتبه مذعورا و ّ
َ
تعوذ من الشیطان و نام .فأتاه علیه ّ

و قال له َ
أمره بإخراجه؛ فانتبه و أنفذ
مثل ّ
األول؛ فقال” :ما هذا الوسواس؟!“ فأتاه ثالثة و َ

فلام ُم ِّثل بنی یدی النارص
طرق َ
الباب قال” :واهلل و ذا أنا مته ِّیئ!“ ّ
فلام َ
یف احلال َمن ُیطلقهّ ،

فمام ذا؟“
وجدوه مته ّی ا للخروج ،فقال لهَ ” :ب َلغنی أنّک َ
عرفوه ّأهنم َ
کنت مته ّی ا للخروجّ ،
َّ
قال” :إنّه جاء إیل من جاءک قبل أن ییء إلیک “.قال” :فبامذا؟“ قالِ ” :
لت
عم ُ
َ
َّ َ
فیه قصیدة “.فقال النارص” :أن ِشدنیها!“ َ
فأنشدَ القصیدة ،مط َل ُعها:
ألمـــت و هـــی کـــارسة 1لثامـــا
َّ

و قـــد مـــلت ذوائ َبهـــا 2ال َّظالمـــا

و قالـــت :أقصـــد ْتک یـــد اللیـــایل

و کنـــت خلـــائف منهـــا عصـــاما

و أجـــرت أد ُمعـــا کال َّطـ ِّ
ــل ه َّبـــت
(و تا میرسد به این ابیات):

ــم
و مـــن أعطـــاه یـــو َم غـــدیر خـ ّ

ــری توامـــا
الصـــبا فجـ ی
ــح َّ
لـــه ریـ ُ

ِ
دامی
المجد والشــَّ َر ِ ِ
رصیح
َ
ف ال ُقـ ی

 .1خ ل :حارسة.
 .2الذوائب :مجع ُ
مرسلة( .محقّق)
الذؤابة ،و هی الشعر ال َ
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فصـــل
و مـــن ُر َّدت ُذکـــا ُء 1لـــه
ّی
و آ َثـــ َر بال َّطعـــام و قـــد توا َلـــت

یــرض
ب ُقــرص مــن َشــعی لــیس
ی
ــرص قرصـــا
فـــر ّد علیـــه ذاک القـ ُ
أبـــا حســـن و أنـــت فتـــی إذا مـــا
ُأزرتُـــک یقظـــة ُغـــ َر َر القـــوایف
و ِّ
بشــــــرین بأنَّـــــک یل جمـــــی

خیـــاف حادثـــ َة ال َّلیـــایل
فکیـــف
ُ
س ـ َقتک ســحائب الرضـ ِ
ـوان َس ـحا
ُ
َ
ُ
األمـــالک صـــفا
حیـــک
و زار ِض َ
و ال زالــت روایــا المــ ِ
زن ُهتــ ِدی
ُ
َ

أداء بعــــدَ مــــا َثنَــــت ال ِّلثامــــا

ثــــالث مل َیــــ ُذق فیهــــا طعامــــا
الملــح اجلَــ ِ
ِ
ریش لــه إدامــا
ســوی
القـــرص جامـــا
و زاد علیـــه ذاک
ُ
دعـــاه المســـتجی محـــی وحامـــا

ـــابن فاطمــــة منامــــا
ـــزرین یـ
فـ ُ
َ
و أنّـــک مـــانعی ِمـــن أن ُأضـــاما
فتــــی ُیعطیــــه حیــــدرة ِذمامــــا
َک َفــیض یــدیک َینســجم انســجاما
َعـــل َمغنـــاک تَـــز َدحم ازدحامـــا
الســـالما»
إیل النَّجـــف التح َّیـــ َة و َّ

2
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[کتاب ا ُ
أل ّم] یف صفحة «الف»:

حممد ،و یکنّی :أبوعبداهلل.
«اسمهّ :

حممد بن إدریس بن الع ّباس بن عثامن بن شافع بن
نسبه من جهة أبیه :هو ّ

السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن الم ّطلب بن عبد مناف».
ّ

3و4

 .1لسان العربُ « :ذکا ُء :اسم للشمس .معرفة ال ینرصف و ال ُ
تدخلها االلف و الالم».
 .2جنگ  ،16ص  41ـ .43

 .3کتاب األُم ،شافعی ،ج  ،1ص .6

 .4جهت اطّالع بیشتر پیرامون تذکرۀ شافعی و اشعار وی در والء اهل بیت ،و ردّ و ایرادات
حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ دربارۀ وی رجوع شود به امام شناسی ،ج ،16

ص  480ـ .501
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جمه یف
صفحة «د»ِ « :حمنتُه و
الرحلة الثانیة إیل العراق ّلام لمع ن ُ
أسباهبا :و هی ّ
ُ

لعلو کعبه یف خمتلف العلوم و ما أحرزه من المکانة العالیة عند الوایل،
الیمن نظرا ّ
الرشید یف
حسده احلاسدون و حقد علیه احلاقدونَ ،
فو َشوا به عند اخللیفة هارون ّ

بغداد و ّاهت ُموه بأنّه رئیس حزب العلو ّینی و أنّه یدعو إیل عبداهلل المحض بن احلسن
السبط.
المثنّی بن احلسن ّ

[قیام شافعی در یَمَن و دعوت به عبداهلل َمحْض و علویّین ،و احضار کردن
هارون او را مغلوالً]
خیوفه
قواده إیل الیمن ،فبعث له ذلک القائد بکتاب ّ
الرشید أحد ّ
فأرسل هارون ّ

الشافعی و یقول عنه” :إنّه یعمل بلسانه ما ال یقدر المقاتل
من العلو ّینی و یذکر له فیه
ّ
علیه ِ
احلجاز علیک فامحلهم
أمیالمؤمننی أن َتب َقی
بحسامه و َسنانه! و إن
ُ
َ
أردت یا َ
إلیک“.

فبعث الرشید إیل وایل الیمن یأمره بأن ِ
حیمل العلو ّینی إیل بغداد ،و معهم
َ
ُ
ّ

ّ
افعی ُم َک َّبال باحلدید.
الش ّ

الشافعی ،و وضع یف رجلیه احلدید تنفیذا ألمر
فاعتقلهم الوایل و معهم
ّ

اخللیفة ،و أرسلهم إیل بغداد ،فدخلوها یف َغ َسق ال ّلیل و أحرضوهم بنی یدی هارون
الرشید ،و کان جالسا وراء ستارة و کانوا ی ِ
قدمون إلیه واحدا واحدا ،و کل َمن تقدّ م
َ
َ
ّ
منهم قطع رأسهّ ،
کل ذلک و ّ
لطیف
هم یا
ُ
افعی یدعو ر َّبه بدعائه المشهور عنه” :ال َل ّ
الش ّ

یکرره مرارا.
أسألک الل َ
طف فیام َج َرت به المقادیر“ ّ

می من بحرضة اخللیفة
دوره إیل اخللیفة و هو ُمث َّقل باحلدیدَ ،فر ی
و ّلام جاء ُ

بأبصارهم إلیه.

210
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میالمؤمننی و برکاته! (و مل یقل :و رمحة
فقال
الشافعیّ :
ّ
السالم علیک یا أ َ
بدأت بسنّة مل تؤ َمر
السالم و رمحة اهلل و برکاته!
َ
الرشید :و علیک ّ
فقال ّ

بإقامتها ،و رددنا علیک فریضة قامت بذاهتا ،و من العجب أن تتک ّلم یف جملیس بغی
أمری!
الشافعیّ :
إن اهلل تعایل قال یف کتابه العزیز    ﴿ :
فقال
ّ
6    2     

 1،﴾          و هو ا ّلذی إذا
السال َم بقولک ”و
وعد ویف ،فقد مکّنک یف أرضه و أ ّمننی بعد خویف حیث
َ
عل ّ
رددت ّ
شملتنی رمحة اهلل بفضلک یا أمیالمؤمننی.
علیک رمحة اهلل“ فقد َ

الرشید :و ما عذرک من بعد ما ظهر ّ
أن صاح َبک (یرید عبداهلل بن
فقال ّ

کنت أنت الرئیس علیهم؟!
غی و اتّبعه األرذلون و َ
غی علینا و َب ی
احلَ َسن) َط ی

أمیالمؤمننی؛ فسأتک ّلم بالعدل و
فقال الشا ّ
فعی :أما و قد استن َطق َتنی یا َ

جثیت
عل بفکّه عن قدَ َم ّی
ُ
اإلنصاف؛ لک ّن الکالم مع ثقل احلدید صعب ،فإن ُج َ
دت ّ
ِ
حت عن نفیس ،و إن کانت األُخری ف َیدُ ک
أفص ُ
عل رکب َت ّی ،کسیة آبائی عند آبائک و َ

ال ُعلیا و یدی السفل ،و اهلل غنی محید.

جوابهای شافعی به هارون و مراجعت وی به مکّۀ مکرّمه
الرشید إیل غالمه رساج ،و قال لهُ :ح َّل عنه؛
فالتفت ّ
 .1سوره نور ( )24آیه .55
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الشافعی عل رکبتیه و قال﴿ :
فجثی
فأخذ رساج ما یف قد َمیه من احلدید،
ّ
ی

1
الر َ
جل؛ لقد أفِک
 ،﴾6 6     حاشا ل ّله أن أکون ذلک ّ

الم َب ِّلغ فیام ب ّل َغک بهّ ،
إن یل حرمة اإلسالم و ذ ّمة النّسب و کفی هبام وسیلة ،و أنت
ُ
أحق َمن َ
عم رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم،
ّ
أخذ بأدب کتاب اهلل ،أنت ُ
ابن ّ

ّ
المحامی عن م ّلته.
الذاب عن دینهُ ،

حق قرابتک و علمک.
روعک؛ فإنّا نراعی ّ
فر ْج ُ
ثم قال :ل ُی َّ
الرشید ّ
فته ّلل وج ُه ّ

شافعی بکتاب اهلل
الرشید :کیف علمک یا
ّ
ثم أمره بالقعود ف َق َعد ،و قال ّ
ّ

عز ّ
وجل؟! فإنّه أویل األشیاء أن ُیبتدأ به.
ّ

فقال ّ
أی کتاب من کتب اهلل تعایل تسألنی یا أمی المؤمننی؟!
افعی :عن ّ
الش ّ

ّ
فإن اهلل قد أنزل کتبا کثیة.

الرشید :أحسنت! لکن إنام سألت عن کتاب اهلل تعایل المنزل عل ابن
قال ّ

حممد رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم.
عمی ّ
ّ

افعیّ :
فقال ّ
إن علوم القرآن کثیة ،فهل تسأل عن ُحمکمه أو متشاهبه ،أو
الش ّ

عن تقدیمه أو تأخیه ،أو عن ناسخه أو منسوخه؟! و صار یعرض علیه علوم القرآن

الرشید و احلاِضون و أدهشهم.
ما ُأعجب به هارون ّ

المتنوعة من َف َلک و طب و فراسة و ما إلیها،
الرشید سؤاله إیل العلوم
ّ
فغی ّ
ّ

افعی ییب عل ّ
فکان ّ
ّس اخللیفة.
الش ّ
کل سؤال بام َی ُ ّ
شافعی!
الرشیدِ :عظنی یا
ّ
ثم قال ّ
ّ

فأخذ ّ
الرشید وعظا تص ّعدت له القلوب حتّی اشتدّ بکاء
افعی یعظ ّ
الش ّ

 .1سوره حجرات ( )49آیه .6
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استمر یف وعظه .و قد حصلت
الشافعی َغ َضبا و
الرشید ،فهاج احلاِضون فنظر إلیهم
ّ
ّ
ّ

للشافعی یف هذه المحنة حماورات و مناظرات علم ّیة مع صاح َبی أیبحنیفة ـ و مها
ّ

أبویوسف و حم ّمد بن احلسن ـ أعرضنا عن ذکر تفصیلها ّ
ألن المقام ال یتّسع هلا ،و قد
الشافعی.
الکتب المؤ ّلفة یف مناقب
تک ّف َل ْت هبا
ُ
ّ

الشافعی من تلک المحنة ا ّلتی سبق ذکرها و نال
َع ْودتُه إیل مکّة :بعد أن نجا
ّ

رأی أن یعود إیل مکّة فسافر و
إعجاب اخللیفة و التّقدیر العظیم و اإلجالل البالغ ،ی
َ
خارج م ّک َة یف ظاهرها ،فاستقبله ُ
أهل مکّ ة
وصل إلیها سنة  181ه  .و ِضب ِخبا َءه
َ
فضة ،عمال بوص ّیة ُأ ِّمه
فقسم بینهم ما جاء به من العراق من ذهب و ّ
استقباال عظیام ّ

وزع الامل ،فدخلها فارغا کام خرج منها
له ک ّلام جاء مکّة .فام دخل َمکَّة ّإال و قد ّ

فارغا».

حبّ اهل بیت و علوّ همّت شافعیّ
الترشف ،ال
الشافعی یفخر بنسبه عل سبیل
صفحة «ح»« :اعتزازه بنسبه :کان
ّ
ّ
عل سبیل االستعالء عل النّاس .لذلک ِ
احلب آلل بیت رسول اهلل ا ّلذی
نجده شدید
ّ

بالر ْفض أنشد و قال:
هو منهم أیضا .فلذلک ّلام رماه احلاسدون َّ
حممـــد
إن کـــان رفضـــا حـــب آل ّ

فلیشــــهد الــــ َّث َقالن ّأین رافـــــیض

یره إیل النَّیل من ّ
الشیخنی أیببکر و عمر و ال ّطعن
و هذا التّعلق بأهل البیت مل ّ

الصحابه فضال یف نرش اإلسالم و إعالء
یف خالفتهام؛ بل کان یری هلام و لغیمها من ّ
کلمة اهلل.
الذ ّل ّ
احلر ّیة یف القناعة ،و ّ
افعی :کان ّ
احلر ّیة یف نظر ّ
کل
الشافعی یری ّ
الش ّ
معنی ّ

ّ
السؤال ،فیقول:
الذل یف ال ّطلب و ّ
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و احلــــــر عبــــــد إن َقنَــــــع

1

یشء َیشــــنی ســــوی ال ّطمــــع

قسم اهلل ماثال یف قوله:
بالرضا بام ّ
فلذلک نجد القناعة و االعتزاز ّ
ِ
ْــرور تِــَبا
أمطـــری لؤلـــؤ جبـــال رسنـــدی
َ
آبــار َتک َ
ـــب و فیضـــی َ
لســـت ُأعـــدم قـــَبا
مـــت
و إذا
لســت ُأعــدم قوتــا
عشــت
أنــا إن
ُ
ّ
ُ
ُ
مهـــة الملـــوک و نــــفیس
مهتـــی ّ
ّ

حــرة تــری المذ ّلــة کفــرا
ُ
نفــس ّ

َ
دخل عل ّ
الشافعی طالب بعد انتهاء الدّ رس و قال له :أوصنی!

فقال ّ
افعی :یا ُبن ََّی ،خلقک اهلل ُحرا فکن کام خلقک!
الش ّ

هجرت شافعی به مصر و توطّن و فوت وی در قاهره
شوال سنة
وفاته :أقام
الشافعی یف مرص مخس سننی و تسعة أشهر من ّ 28
ّ
 198ه  .إیل  29رجب سنة  204ه ُ .ی َع ّلم النّاس و ُیؤ ّلف ثم أصابه نزف شدید

الضعف فلم یستطع اخلروج لمزاولة التّدریس ،فزاره
بسبب البواسی ،فاشتدّ به ّ
الم َز ِ ّین ،فسأله عن حاله فقال :أصبحت واهلل ال أدری ،أ روحی تساق إیل اجلنّة
تلمیذه ُ
عز َهیا؟
ف ُأ َهنِّ َها ،أم إیل النّار ف ُأ ّ
السامء و قال أبیاتا ،منها:
ثم رفع برصه إیل ّ
ّ

و لام َق َسا قلبـی و ضـاقت مـذاهبی
ـــام قرنتــــه
تعــــاظمنی ذنبــــی فلـ ّ

الرجــا منّــی لعفــوک ُس ـ َّلام
جعلــت َّ

ریب کـــان عفـــوک أعظـــام
بعفـــوک ّ

(إیل أن قال ):و بعد صالة العرص خرجت اجلنارة ،فلام وصلت شارع السی ِ
دة
ّ
َ
ّ

عت به َقنَعا (من باب ِ
تعب) و قناعة:
 .1مصباح المنیرَ « :قن ََع یقنَع (بفتحتنی) قنوعا :سأل ...و قن ِ ُ
رضیت».
ُ
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السیدة نفیسة و أمرهتم بإدخال النّعش إیل بیتها فص ّلت علیه و
نفیسة اآلنَ ،خ َرجت ّ
ترح َمت».
َّ

الشافعی ،رمحه اهلل:
جلد  ،7صفحة « :295قال
ّ

یثی عن عبیداهلل بن َع ِد ّی بن
أخَبنا مالک عن ابنشهاب عن عطاء بن یزید ال ّل ّ

اخلیارّ ،
النبی ّ
ساره حتّی جهر
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،فلم نَدْ ر ما ّ
سار ّ
أن رجال ّ

رسول اهلل ّ
المنافقنی،
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم فإذا هو یشاوره یف قتل رجل من ُ

فقال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم” :أ لیس یشهد أن ال إله ّإال اهلل؟“قال:
بل ،و ال شهادة له .فقال” :أ لیس ّ
یصیل؟“

قال :بل ،و ال صالة له .فقال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم” :أولئک
ا ّلذین ّنان اهلل تعایل عنهم“.

أخَبنا سفیان عن ابنشهاب عن عطاء بن یزید عن ُأسامة بن زید قال :شهدت

یب ثالثة جمالس.
من نفاق عبداهلل بن ُأ ّ

رسول اهلل به مجرّد شهادتین ،خون و مال و عِرض و ناموس را محترم
میشمردند
حممد بن َع ْمرو عن أیب َسلِ َمة عن أیبهریرةّ ،
أن
حممد عن ّ
أخَبنا عبدالعزیز بن ّ

رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قال” :ال أزاا ُأقاتل النّاس حتّی یقولوا ال إله
ّإال اهلل؛ فإذا قالوا ال إله ّإال اهلل فقد عصموا منّی دماءهم و أمواهلم ّإال بح ّقها ،و
حساسم عیل اهلل“.
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ّ
افعی :فأعلم رسول اهلل ّ
قال ّ
أن فرض اهلل أن
الش ّ

یقاتلهم حتّی یظهروا أن ال إله ّإال اهلل؛ فإذا ف َعلوا منَعوا دماءهم و أمواهلم ّإال بح ّقها،
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یعنی ّإال بام حیکم اهلل تعایل علیهم فیها .و حساهبم عل اهلل بصدقهم و کذهبم و
ّ
المتویل احلکم علیهم ،دون أنبیائه و حکّام َخلقه .و
رسائرهم؛ و اهلل العامل بّسائرهم،
بذلک مضت أحکام رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم فیام بنی العباد من
أن مجیع أحکامه عل ما ُیظهرون و ّ
أعلمهم ّ
أن اهلل یدین
احلدود و مجیع احلقوق ،و
َ

بالّسائر.
ّ

زنا فقط به إقرار و بیّنه ثابت میشود ،با وجود علم حاکم ثابت نمیشود
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
أخَبنا مالک عن ِهشام بن ُعروة :و جاء
ِ
ِ
خللق 1ـ فقال :یا رسول اهلل رأیت رشیک بن
س ّلم العجالین ـ و هو ُأ َح ْیمر سبط نضو ا َ
ِ2
عمه و هو رجل عظیم األلیتنی أدعج العیننی حا ّد اخلُلق) یصیب
السمحاء (یعنی ابن ّ
ّ

فالنة (یعنی امرأته و هی ُحبل) ،و ما قرب ُتها منذ کذا.

فدعا رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم رشیکا فجحد ،و دعا المرأة

ثم قال” :أبرصوها؛ فإن ائت به
فجحدت؛ َ
فالع َن بینها و بنی زوجها (و هی حبل) ّ
3
أدعج عظیم اللیتنی فال أراه ّإال قد صدق علیها ،و إن اءت به ُأ َح ْی ِمر کأنّه وحر ٌة
فال أراه ّإال قد ِ
کذ “.
فجاءت به أدعج عظیم األلیتنی ،فقال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم
فیام بلغناّ ” :
نی لوال ما قض اهلل( “.یعنی أنّه َل َمن زنا لوال ما قیض اهلل من أن
إن أمره َلبَ ٌ
ال حیکم عل أحد ّإال بإقرار أو اعرتاف عل نفسه،ال ّ
حیل بداللة غی واحد منهام و إن

ِ
ضو :أی المهزول( .محقّق)
 .1تاج العروس« :رجل َسبِ ُط اجلسم :أی حس ُن القدّ و االستواء ».الن ُ
 .2خ ل :السحامء.

 .3الوحرةُ :وزغة و هاهنا کنایة عن کونه أمحَر قصیا( .محقّق)
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کانت َب ِّینة ).و قال” :لوال ما قض اهلل لکان یل فیهام قضاء غریه “.و مل یعرض لرشیک
ثم علم بعدُ َّ
و ال للمرأة ،و اهلل أعلم و أنفذ احلکم و هو یعلم ّ
أن
أن أحدمها کاذبّ ،

الصادق».
ّ
وج هو ّ
الز َ

شافعی ،استحسان را رد میکند
صفحة « :298با إبطاا االستحسان

افعی :و ّ
قال ّ
وصفت مع ما أنا ذاکر و ساکت عنه اکتفاء بام ذکرت
کل ما
ُ
الش ّ

عام مل أذکر من حکم اهلل ثم من حکم رسوله ّ
ثم
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ّ
منه ّ
حکم المسلمنی ،دلیل عل أن ال یوز لمن استأهل أن یکون حاکام أو ُمفتیا أن حیکم

ثم السنّة أو ما قاله أهل العلم
و ال أن یفتی ّإال من جهة خَب الزم ،و ذلک الکتاب ّ

ال خیتلفون فیه ،أو قیاس عل بعض هذا؛ و ال یوز له أن حیکم و ال یفتی
باالستحسان ،إذ مل یکن االستحسان واجبا و ال یف واحد من هذه المعاین.

فإن قال قائل :فام ّ
یدل عل أن ال یوز أن یستحسن إذا مل یدخل اإلستحسان یف

هذه المعاین ،مع ما ذکرت یف کتابک هذا؟
عزوجل 1،﴾    ﴿ :فلم خیتلف أهل
قیل :قال اهلل ّ

نهی؛ و من أفتی أو َحکَم
العلم بالقرآن ـ فیام علمت ـ أن السدَ ی ا ّلذی ال یؤ َمر و ال ُی ی

بام مل یؤ َمر به فقد أجاز لنفسه أن یکون یف معاین السدَ ی ،و قد أعلمه اهلل أنّه مل یرتکه

ُسدی .و رأی أن قال” :أقول بام ش ُت!“ و ا ّدعی ما نزل القرآن بخالفه یف هذا و یف

منهاج النّبیّنی ّ
صل اهلل علیهم و س ّلم أمجعنی و َع َوا َّم حک ِم مجاعة َمن
السنن ،فخا َلف
َ
ّ
روی عنه من العالمنی».

 .1سوره قیامة ( )75آیه .36
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صفحة « :306و قد جاء عن عل بن أیبطالب رض اهلل عنه و ِ
عبداهلل بن
ّ

مسعود أهنام قاال” :ال تقطع الید ّإال یف دینار أو عرشة دراهم “.فجعلوا الدینار بمنزلة
العرشة الدّ راهم».

1و2

سیّد محمّد أقساسی
در الغدیر ،جلد  5از صفحه  3تا صفحه  16در غدیریّه و قصائد و احوال و

مناقب سیّد محمّد أقساسی (متوفّی در سنه  )575بحث کرده است؛ و نَسَبَش این

است:

حممد
عل ّ
الزاهد بن ّ
حممد بن حسن بن ّ
عل بن محزة بن ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ

األصغر األقساس بن حییی بن حسنی ذی العَبة ابن زید ّ
عل بن
الشهید بن اإلمام ّ

السالم.
احلسنی علیهام ّ

او از قریهای از کوفه بوده است که نام آن أقساسِ مالک بوده است ،و نقیب

علویّین در کوفه بوده است.

و در صفحه  14و  15آورده است که« :أفرد ّ
العالمة س ّیدنا المرعیش یف

عز الدین بن األقساس و قال” :إنّه من
مجالس المؤمنین ،صفحة  212ترمجة بِاسم ّ
أرشاف الکوفة و نقبائها ،کان فاضال أدیبا ،له یف قرض الشعر ید غی قصیة»“.
آ مد ن ا میرا لمؤمنین با ط یّ ا ألرض به مدا ئن

روی ّ
أن اخللیفة المستنرص الع ّباس خرج یوما إیل زیارة قَب سلامن الفارس

سالم اهلل علیه ،و معه الس ّید المذکور ابن األقساس ،فقال له اخللیفة یف الطریقّ :
إن
من األکاذیب ما یرویه غالة ّ
السالم من
عل بن أیبطالب علیه ّ
الشیعة من جمیء ّ

 .1کتاب األُمّ ،ج  ،7ص .323
 .2جنگ  ،25ص  54ـ .62
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المدینة إیل المدائن ّلام ّ
تویف سلامن ،و تغسیله إ ّیاه و مراجعته یف لیلته إیل المدینة!
فأجابه ابن األقساس بالبدهیة بقوله:

الــوم إیل
أنکــرت لیلــة إذ صــار
َ
ّ

ــام أن هلـــا ط َلبـــا
أرض المـــدائن لـ ّ

قلت :ذلک من قـول الغـالة و مـا
و َ

ذنــب الغــالة إذا مل یــوردوا کــذبا؟

غســل ال ّطهــر ســلامنا و عــاد إیل
و َّ

فآصــف قبـ َـل ر ِّد ال ّطــرف مــن ســبإ
فأنــت یف آصــف مل ُ
بــل
تغــل فیــه ی
إن کــان أمحــد خــی المرســلنی فــذا

صـباح مـا وجبـا
یثرب و اإل
عراص
ُ
َ
بعــرش بلقــیس وایف خیــرق احلجبــا

یف حیـــدر أنـــا غـــال ّ
إن ذا عجبـــا
خی الوصـ ّینی أو ّ
کـل احلـدیث َهبـا

این ابیات را عالّمه سماوی در طلیعه به اقساسی نسبت داده است و چنین

پنداشته است که او همراه با مستنصر بوده است ،ذاهال عن َّ
أن میالد المستنرص کان
الس ِّید بأربعة عرش سنة.
بعد وفاة ّ

و عالّمه سیّد محسن امین در اعیان الشیعه ،جلد  ،21صفحه  233این اشعار

را به حسن بن حمزه أقساسی نسبت داه است با آنکه زمان حسن بن حمزه که

عموی سیّد محمّد است از سیّد محمّد مقدّم بوده است.

و ابنشهرآشوب در مناقب ،جلد  ،1صفحه  449این ابیات را با مختصر

اختالفی به أبوالفضل تمیمی نسبت داده است؛ فروایة ابنشهرآشوب هذه األبیات
حممد األقساس ،إذ ابنشهرآشوب ّ
تویف
تثبت عدم کوهنا من نظم السید [قطب الدین] ّ

بسنَة و قبل وفاة الس ّید [القطب] بسبع و مخسنی سنة.
سنة  558قبل والدة المستنرص َ

و لع ّلها ألیبالفضل التّمیمی أو لغیه من أسالف آل األقساس األ ّولنی ،و

حممد للمستنرص.
انشدها [قطب الدین] الس ّید ّ
 .1جنگ  ،16ص .2

1
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محمّد الطوسیّ ،المعروف بخواجه نصیرالدّین الطوسیّ
او کسی است که میر سیّد شریف جرجانی افتخار شاگردیاش را دارد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :394

«و احلکیم الفیلسوف ،سلطان المح ّققنی و ُأستاذ احلکامء و المتک ّلمنی ،نصی

غرر
الطوس؛ ُشهد له
حممد
ّ
بالتبحر یف احلکمة و الکالم ،و ُنظم ُ
الم ّلة و الدّ ینّ ،
ّ
مدائحه یف أبلغ نظام؛ و ُأستاذ البرش ،و العقل احلادی عرش.
فن البیان من
س ّید المح ّققنیّ ،
عل جاللة قدره ـ یف أوائل ّ
الرشیف اجلرجاین ـ ی
ِ
عَب عنه ببعض
الرشیقة ـ َّ
رشح المفتاح ـ قد نقل بعض حتقیقاته األنیقة و تدقیقاته َّ
مشاخینا ،ناظام نفسه یف سلک تالمذته ،و مفتخرا بانخراطه یف سلک المستفیدین من
حرضته ،المقتبسنی من مشکاة فطرته.
أکثر الن َ
ّقل عنه
السند ،الفیلسوف األوحد ،می صدرالدّ ین
ّ
الشیازی َ
و الس ّید ّ

یف حاشیته رشح التّجرید ،س ّیام یف مباحث اجلواهر و األعراض .و التقط فرائد

الساموی و غیه من
ال ّتحقیقات ا ّلتی أبدعها ـ ع ّطر اهلل مرقده ـ یف کتاب المعراج
ّ
الدوار».
مؤ ّلفاته ،مل تسمح بمثله األعصار ما دار الفلک ّ

کتاب تَذکره در هیئت از خواجه است ،و شرح آن از نظامالدّین نیشابوری
ـ صاحب تفسیر نیشابوری ـ است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :396
المفّس،
النیسابوری
رشحها نظامالدّ ین
ّ
ّ
«و کتاب ال ّتذکرة یف علم اهلی ة؛ َ

صاحب ال ّتفسی الکبی المطبوع هبامش تفسی ابنجریر طَبی».
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رسه ـ سنة  ،597و حبس یف حصن الدّ یلم
صفحة « :397کان تو ّلده ـ قدّ س ّ

فلام غلبه الرتک و قتلوه و أخذوا حص َن الدّ یلم ،أطلقوا
بأمر خورشید شاه القرمطی؛ ّ

نصیالدّ ین من احلبس و أکرموه لعلمه بعلم النجوم ،و صار یف عداد وزرائهم .و
1
ُت ّ
احلجة ،سنة  ،673و دفِن بمقَبة قریش».
ویف ببغداد یف ال ّثامن عرش من ذی ّ

محمّد بن أبیعُمَیر
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :258
البغدادی ،صاحب اإلمام موس بن
حممد بن أیبعمی زیاد بن عییس
ّ
«و منهمّ :

کتب أربعنی رجل من أصحاب
جعفر الکاظم ،أحد أعالم مشایخ اإلمام ّیة.
روی َ
ی

حجة مراسی ُله کمسانیده ،کان ال یروی ّإال عن ثقة؛ له کتب
الصادق؛ ثقةّ ،
أیبعبداهلل ّ
کثیة ،منها کتاب المغازیُ .ت ّ
ویف سنة سبع عرشة و مائتنی».

2

محمّد بن أحمد بن حَمْدان ،المعروف بالخَبّاز الَبلَدیّ
وی ُامّی بود و در شعر مقامی عالی داشت
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :222

حممد بن أمحد بن محدان ،المعروف باخل ّباز
«و منهم :اخل ّباز ال َب َل ّ
دی ،أبوبکر ّ

البلدی؛ هو ّ
الشاعر المشهور ،أحد شعراء الیتیمة.
ّ

قال ال َّثعالبی” :أبوبکر من حسناهتا؛ و من عجیب أمره أنّه کان ُأ ّمیا ،و شعره

ک ّله ملح و حتف و ُغ َرر و ُط َرف ،و ال ختلوه مقطوعة من معنی حسن أو َم َثل سائر .و
 .1جنگ  ،24ص .347
 .2جنگ  ،24ص .327
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کان حافظا للقرآن ،مقتبسا منه یف شعره “.إیل أن قال” :و کان یتش ّیع ،و یتمثّل یف شعره
بمذهبه:

أشعار خبّا ز َبلَد ی در مدح اه ل ا لبیت علیهم ا ل سّالم

و محـــــــــــائم َن ّب َهتنـــــــــــی

بکــــــنی
شــــــ ّب َه ُته ّن و قــــــد
ْ
حممـــــــــــد
بنســـــــــــاء آل ّ
قال” :و له یف ذلک أیضا:

ــــدت وال َء موالنــــا عــــل
َج َح
َ
متــی مــا قلــت ّ
الســیف أم ــیض
إن ّ

ــت جفونــک یف الَبایـــا
فقــد فعلـ ْ
و منها قوله:

لـــ ن دفعـــوه ظلـــام عـــن حقـــو
فــام دفعــوه عــن حســب کــریم
لقد فصـموا ُعـ َری اإلسـالم عـودا

و منها قوله:
و یف ِصـــــ ّفنی عانـــــدتم أبـــــاه
و خــــادعتم إمــــا َمکم خــــداعا

إمامـــا کـــان ینصـــف یف القضـــایا

فــأنکرتم حــدیث ّ
الشــمس ر ّدت
و منها:

ب َطیبـــــ َة و البقیـــــع و کـــــربالء

و مــن وراء العــراق و أرض طــوس
و له یف هذه الام ّدة:

و ال ّلیــــل داجــــی المشـــــ ِ
رقنی

و مــــا ذر ْفــــن دمــــوع عینــــی
لــــام بکــــنی عــــل احلســــنی“
ّ

ــوم
عی عـــل الـ
و قـــدَّ مت الـــدَّ َّ
ّ
الشــجی
مــن ال ّل ْحظــات یف قلــب
ّ
النبـــــی
کفعـــــل یزیـــــد یف آل
ّ

ــمهری
ق اخلالفـــة بالوشـــیج السـ
ّ

رض
و ال ذادوه عــــــن خلــــــق
ّ
عــــل
و َبــــدْ ءا یف احلســــنی و یف
ّ
اجلـــل
احلـــق
و أعرضـــتم عـــن
ّ
ّ
أ َتیــــتم فیــــه بــــاألمر ال َف ِ
ــــر ّی
ــوی
و یأخـــذ ّ
للضـــعیف مـــن القـ ّ
ـــوی
ـــَب الطـ
ّ
لــــه و َطـ َ
ـــویتُم َخـ َ
الغــــری
ســــامری و َفیــــد و
و
ّ
ّ

ســقاها الغیــث مــن بلــد قصـــ ّی
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ـــــــت ُســـــــ ُلوا
أنـــــــا إن ُر ْم
ُ

ألنــــــــا أک َفــــــــ ُر ممّــــــــن
لــــک صــــوالت عــــل َقــــل
مثـــــــل صـــــــوالت عـــــــل

قـــــرة عینـــــی!
عنـــــک یـــــا
ّ

ُ
قتــــــــــل احلســــــــــنی
رسه
ّ
یب و لـــــــــیالت الل َحـــــــــنی
یـــــــوم بـــــــدر و حنـــــــنی“

السحر بعد نقله هذا عن ال ّثعالبی” :و ماذا أنکر من تشبیهه
قال صاحب نسمة َّ

الدعی عل الوم ،و ِ
ذکر سوء
التَبی من تقدیم
حممد ،و من
ّ
ّ
احلامئم ببکاء نسوة آل ّ
ّ
ِ
ِ
جهل بغی األدب إن س ّلم
نصب کرامی کان یف ال ّثعالبی ،و
فعل یزید! ما ذاک ّإال عن
له کامله»“.

1

محمّد بن أحمد بن محمّد ،المعروف بابنطَباطبا

صاحب البیات المشهورة یف حسن التّعلیل« :یا من َحکَی الام ُء َف َ
رط ِر َّقته!»
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :180
حممد بن أمحد بن إبراهیم طباطبا
«و منهمّ :
حممد بن أمحد بن ّ
الرشیف أبواحلسن ّ

بن إسامعیل الدّ یباج بن إبراهیم ّ
عل بن
الشبه بن احلسن المثن یّی بن احلسن بن ّ
السحر یف ذکر من تشیّع و شعر.
أیبطالب؛ ذکره صاحب نسمة َّ
و هو صاحب األبیات المشهورة یف حسن التّعلیل:

یــا َمــن َحکَــی الــام ُء َف َ
ــرط ِر َّقتــه
ـی کحـ ّ
ـظ ثوبــک مــن
یــا لیــت حظـ ّ

تعجبـــوا مـــن بـــال غاللتــــه
ال َ
 .1جنگ  ،24ص .318
 .2جنگ  ،24ص .300

و قلبـــــه یف قســـــاوة احلجـ ِ
ــــر!

جســـمک! یـــا واحـــد البشــــر
ِ 2
قــــد ُز َّر أزرار ُه عــــل القمــــر»
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محمّد بن أحمد مَرزبانیّ ،المعروف بالحَرّانیّ

محمّد بن أحمد مَرزبانیّ ،المعروف بالحَرّانیّ
وی از أعاظم شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :123
این .قال الس ّید
حممد بن أمحد ،المعروف
«و منهمّ :
َّ
الرشیف أبوإبراهیم ّ
باحلر ّ

عل بن صدرالدّ ین یف الدّ رجات ال ّرفیعة” :کان عالام فاضال أدیبا لبیبا عاقال شجاعا
ّ
المعری و أجاب عنها أبوالعالء
مقدَّ ما“ و ذ َکر قصیدته ا ّلتی أرسلها إیل أیبالعالء
ّ

المعری قوله:
المعری ،و من قصیدة
ّ
ّ

و عل الـدّ هر مـن دمـاء ّ
الشـهیدین
فهـــام یف أواخـــر ال ّلیـــل َفجـــران

ِ
شــــــاهدان
َعــــــل و نجلِــــــه
و یف أوائلــــــــــه َشــــــــــ َف ِ
قان

الرشاح :إنّام قال هذا ّ
ألن الممدوح کان رجال علویا
قال الس ّید” :قال بعض ّ

الشیعة یزعمون ّ
شیعیا ،و فرقة من ّ
ری یف أوائل ال ّلیل و أواخره مل تکن
أن احلمرة ا ّلتی ُت ی
السالم “.ـ إیل آخر ما ذکره.
ّإال من مذ قتل احلسنی علیه ّ

و ّ
المعری بقصیدة ج ّیدة.
تویف الس ّید أبوإبراهیم بحلب ،فرثاه أبوالعالء
ّ

قلت :یفهم من هذا ّ
صحة ما زعمه
یری ّ
الشارح أنّه من أهل السنّة ،و أنّه ال ی

الشیعة یف احلمرة احلادثة ،و أ ّن أباالعالء عنده لیس من ّ
ّ
الشیعة ،و إنّام قال ما قال بناء
الشیعة؛ و ّ
کل هذا َو َهم! فإ ّن أباالعالء من ُخ ّلص ّ
عل عقیدة ّ
بنص صاحب
الشیعة ّ
ی
ئمة علامء السنّة:
نزهة اجللیس ،کام عرفت یف ترمجته؛ و أ ّما احلمرة فقد ّ
عل ذلک أ ّ
نص ی

کابناجلوزی ،و المقریزی یف ِ
رس ّ
الشهادتنی ،و
اخل َطط ،و عبدالعزیز
ّ
الدهلوی یف ّ
َبی و غیهم؛ فراجع».
شارحها تلمیذه ،و ابنجریر ال ّط ّ

 .1جنگ  ،24ص .289

1
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محمّد بن أحمد ،أبونصر فارابی ،معلّم ثانی
وی از اعاظم شیعه بودهاست
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :383
حممد بن أمحد بن طرخان بن اوزلغّ ،أول حکیم نشأ
«و منهم :أبونرص الفارایبّ ،

یف اإلسالم و بلغ فیها مبلغ ال ّتعلیم حتّی ُع ِرف بالمع ّلم ال ّثاین ،و هذا ال یکون ّإال

الش َ
للمتقن المباین .و لواله مل یکن ابنسیناّ 1،
ّف اجلامع
الرئیس فیها و ال المصن َ
یخ ّ

نص علیه ّ
اجلوزجاین
الشیخ أبوعبید
خترج و بتعلیقاته تش ّیخ؛ کام ّ
لشملها ،ألنّه بکتبه َّ
ّ
َ
فیام رواه یف تلخیص اآلثار عنه ،عن ّ
ترمجان الفالسفة و
الشیخ ال ّرئیس نفسه .کان

َ
لسان ّ
مفتاح اإلرشاق ّینی و مقدا َم اإلسالمیّنی و المقدّ َم
فصیح البهلو ّینی و
المشائنی و
َ
َ

یف ّ
کل فنون الیونان ّینی ،مل یشارکه یف التّعلیم ّإال المتقدّ م علیه أرسطو؛ و کان ال ی ّتصل

ّإال بأهل الفضل من ّ
الشیعة جلامع ّیة العقیدة یف المذهب».

تحصیل علوم و جدّیت فارابی در علوم و زهد او تا هنگام مرگ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :384
«کتاب آراء أهل المدینة الفاضلة و المدینة اجلاهلة و المدینة الفاسقة و
محله إیل ّ
الشام یف آخر سنة
الضالة :ابتدأ بتألیفه ببغداد و َ
المدینة المبدلة و المدینة ّ
عرف أنّه من
 330و متّمه بدمشق سنة ،331و قد طبع هذا الکتاب بمرص؛ و من تأ ّمله َ

السالم».
األئمة علیهم ّ
اإلمامیة العدل ّیة القائلنی بعصمة ّ

الرئیس ابنسینا؛ ألنّه مل یعلم مذهبه عل التّفصیل ،و إن کان تش ّیعه ال یعروه ّ
 .1مل أذکر ّ
شک؛
الشیخ ّ

أبوه کان إسامعیلیا( .تأسیس ّ
الشیعة)
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عرف ب مبادئ الموجودات :کالم
السیاسات المدنیّة ،و ُی َ
صفحة « :384کتاب ّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله ،یشی فیه إیل
یف الم ّلة و الفقه
المدین ،کالم مجعه من أقاویل ّ
ّ

صناعة المنطق».

صفحة « :385کان اتّصاله بالصاحب بن ُعباد ِ
مالذ ّ
الشیعة ّلام کان یف بغداد ،و
ّ
ّ

الصاحب شدید ال ّطلب له؛ کام یف تلخیص اآلثار .و حرض أبونرص أ ّیام إقامته
کان ّ
ثم ارحتل إیل یوحنّا بن خیالن احلکیم
ببغداد عل أیببرش متی بن یونس احلکیمّ ،

بح ّران َ
ثم ز ّمت
ثم َ
َ
رجع إیل بغداد و تناول مجیع کتب أرسطاطالیس؛ ّ
فأخذه عنهّ ،
رکائبه إیل نحو دمشق ّ
الشام ،و اتّصل بسلطاهنا سیفالدّ ولة بن محدان ،فأحسن إلیه و

عرف له قدره .و کان مدّ ة مقامه بدمشق ال یکون غالبا ّإال عند جمتمع ماء أو مشتبک
َ
ریاض مشغوال بال ّتألیف؛ و کان أزهد النّاس بالدّ نیا ،ال حیتفل بأمر مکسب و ال
أجری علیه سیفالدّ ولة یف ّ
کل یوم أربعة دراهم و اقترص علیها ال غی ،و
مسکن ،و
ی

مل یزل عل ذلک إ ییل أن ّ
تویف سنة تسع و ثالثنی و ثالثمائة بدمشق ،و ّ
صل علیه
خواصه.
سیفالدّ ولة یف أربعة من
ّ

المرعیش یف طبقات ّ
الشیعة یف ترمجته” :و مل یرد
قال القاض نورالدّ ین
ّ
الصالة عل طریقة ّ
الشیعة اإلمام ّیة “.قال” :و ما کان
سیفالدّ ولة بذلک ّإال إیقاع ّ
یمکنه هبذا الوجه ّإال یف مقام اخللوة ،و ال ّظاهر أنّه کان بمقتیض وص ّیته هلم بذلک“.

ـ انتهی.

تّسع یف تکفی الفارایب ،حیث وجد یف کتبه ما ّ
ثم اعلم ّ
یدل
ّ
أن بعض العلامء ّ

ِ
یب
عل قدَ م العامل و إنکار المعاد و أمثال ذلک؛ و مل یلتفت أ ّن هذا ک ّله ترمجة بالعر ّ

کتاب عقیدة ألیبنرص الفارایب ،أو لیس یف رسالة
لکتب بعض الفالسفة ،ال أنّه
ُ

التّسع یف مثل
خالف هذه الکلامت! و باجلملة ال ینبغی
الفصوص المنسوبة إلیه
ُ
ّ
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السواد عل البیاض
بالرضورة إسال ُمهم و إیامهنم
هؤالء األعاظم المعلوم ّ
بمجرد ّ
ّ

ا ّلذی مل یتح ّقق موضوعه ،و ال حقیقة نسبته ،و ال صاحب قیله؛ نعوذ باهلل من سوء
الرأی یف األعاظم».
ّ

1

محمّد بن إسحاق المطلبیّ
وی اوّلین مُصنّف در مغازی ،و شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :232

المدین .قال یف کشف ال ّظنونّ ” :أول من
المطلبی مواهلم
حممد بن إسحاق
ّ
« ّ
ّ

بمحمد بن إسحاق ،رئیس أهل المغازی،
السی ،اإلمام المعروف
ّ
صنّف یف علم ّ
ّ
انتهی ،ذکر ذلک یف باب حرف
إحدی و مخسنی و مائة ،فإنّه مجعها “.ـ
المتویف سنة
ی
ی

السی :مغازی رسول اهلل ّ
صل اهلل
السنی؛ و قال یف باب حرف المیم” :علم المغازی و ّ
ّ

الزبی“.
حممد بن إسحاق ّأوال ،و یقالّ :أول من صنّف فیها عروة بن ّ
علیه و س ّلم ،مجعها ّ

المغازی
یوطی یف کتاب األ ّولیات ،قالّ ” :أول من صنّف یف
ّ
الس ّ
قلت :القائل ّ

لکن المشهور بنی أهل
الزبی ،و کانت وفاة عروة بن ّ
عروة بن ّ
الزبی سنة أربع و تسعنیّ “.
السیوطی عن ذلک ّ
حممد
العلم بال ّتواریخ ما ذکره صاحب کشف ال ّظنون؛ و إنّام عدل
ألن ّ
ّ

بن إسحاق المذکور من ّ
نص عل تش ّیعه احلافظ شیخاإلسالم ابنحجر یف
الشیعة ،و قد ّ

الشیخ زینالدّ ین ّ
الشیعة ّ
ال ّتقریب ،و شیخ ّ
الشهید یف حواشیه عل اخلالصة ،و غیه.

ظهر ممّا ذکرنا ّ
الزبی إنّام صنّفا مغازی رسول اهلل ّ
صل
أن ابنإسحاق و ابن ّ
و َ

اهلل علیه و آله ال غی ،فعبیداهلل بن أیبرافع تقدّ مهام یف تصنیفه المذکور.
 .1جنگ  ،24ص  342ـ .345
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محمّد بن الحسن بن علیّ ،المعروف بالشّیخ الطوسیّ

عل ّ
خواص
السی و المغازی ،و هو من
ّ
کل حال ،فهو ّأول من صنّف یف ّ

الشیعة و شیوخهاّ ،
ّ
فالشیعة هم المتقدّ مون یف تصنیف المغازی بقول مطلق ،و یف
النبی ّ
المتصور ،کام عرفت».
صل اهلل علیه و آله عل المشهور
ّ
تصنیف مغازی ّ

1

محمّد بن الحسن بن علیّ ،المعروف بالشّیخ الطوسیّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :339
الطوس ،شیخها عل
عل
«و منهم :شیخال ّطائفة أبوجعفر ّ
ّ
حممد بن احلسن بن ّ

أئمة احلدیث و الفقه و
رئیسها ا ّلذی تلوی إلیه األعناق ،المتقدّ م ذکره یف ّ
اإلطالق و ُ

کل علوم اإلسالم ،مصنّفا ّ
الرجال .کان إماما یف ّ
بکل ما یتع ّلق بالمذهب
علم تراجم ّ
ُأصوال و فروعا؛ و له یف التّفسی کتاب ال ّتبیان اجلامع ّ
لکل علوم القرآن ،و هو کتاب
جلیل یف عرشة أجزاء کبار ،عدیم النّظی یف التّفاسی؛ ّأول من مجع یف التّفسی مجیع

ّجایش ّ
کل مصنّفاته.
علوم القرآن .و قد فهرس الن
ّ

و کان تو ّلده سنة  ،385و ّ
تویف سنة ستّنی و أربعمائة ،فیکون قد ُع ِّمر مخسا و

سبعنی سنة .و کان عمره یوم وروده العراق من طوس ثالث و عرشین سنة .أقام مع
شیخه أیبعبداهلل المفید مخس سننی ،و أقام مع الس ّید المرتیض نحوا من ثامن و

عرشین سنةّ ،
الشیخ المفید مات سنة  412و المرتیض سنة 434؛ و بقی ّ
ألن ّ
الشیخ
ثنی عرش سنة منها ببغداد و الباقی
شیخ ال ّطائفة عل اإلطالق أربعا و عرشین سنة ،ا ی
بالغری .و هبا مات و ُدفِن بداره قرب مسجده ،و صار الیوم جزءا من مسجده ،و هو
ّ
إیل اآلن یعرف بمسجد ّ
َبک به».
الشیخ
الطوس ،و قَبه فیه مزار یت ّ
ّ

 .1جنگ  ،24ص .342
 .2جنگ  ،24ص .338
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محمّد بن الحسن ،نجماألئمّة ،الرّضیّ األسترآبادیّ الغَرَویّ
وی صاحب شرح رضی بر کافیۀ ابنحاجب ،و از أعالم شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :131
حممد بن احلسن.
بادی ال َغ َر ّ
ض األسرتآ ّ
وی ،اسمه ّ
األئمةّ ،
«و منهم :نجم ّ
الر ّ

رشح
حممد یف إجازته لمن قرأ علیه
الرشیف
قال الس ّید ّ
َ
عل بن ّ
اجلرجاین ّ
ّ
حممد بن
األئمة و فاضل األُ ّمةّ ،
الرض یف النّحو” :إ ّن رشح الکافیة للعامل الکامل ،نجم ّ
ّ
الرض األسرتآبادی ـ تغمدّ ه اهلل بغفرانه و أسکنه بحبوبة جنانه ـ کتاب ُ
جلیل
احلسن
ّ
اخلطر ،حممود األثر ،حیتوی من ُأصول هذا الف ّن عل ُأ ّمها ،و من فروعه عل نکاهتا ،قد

مجع بنی الدّ الئل و المباین و تقریرها و بنی تکثی المسائل و المعاین و حتریرها ،و بالغ
یف توضیح المناسبات و توجیه المباحثات ،حتّی فاق ببیانه عل أقرانه ،و جاء کتابه

کعقد نظم فیه جواهر احلکم بِ َزواهر الکلم“.

الرض اإلمام المشهور ،صاحب رشح الکافیة
السیوطی” :
و قال اجلالل
ّ
ّ

البناحلاجب ،ا ّلذی مل یؤ َّلف علیها بل و ال یف غالب کتب النّحو مث ُله مجعا و حتقیقا و
أکب النّاس علیه و تداولوه ،و اعتمده شیوخ العرص ،و ل ّقبه
سن تعلیل ،و قد ّ
ُح َ

انتهی ما یف ال ّطبقات.
قف عل اسمه و ال عل یشء من ترمجته “.ـ
األئمة؛ و مل أ ُ
ی
نجم ّ

احلر یف اجلزء ال ّثاین من کتابه أمل
حممد بن احلسن ّ
و ذکره منّا المحدّ ث العاملّ ،

اآلمل ،قالّ ” :
بادی ،کان فاضال عالام حم ّققا
حممد بن احلسن األسرتآ ّ
الشیخ رضالدّ ینّ ،

مد ّققا؛ له کتب ،منها :رشح الکافیة ،و رشح ّ
السبع العلو ّیات
الشافیة ،و رشح قصائد ّ

البنأیباحلدید ،و غی ذلک .و کان فراغه من رشح الکافیة سنة ثالث و ثامننی و
ستمائة ،عل ما ذکره القاض نوراهلل التّسرتی
ست و ثامننی و ّ
ستمائة .و وفاته سنة ّ
ّ

229

محمّد بن الحسین الموسوی ،أبوالحسن ،المعروف بالسیّد الشّریف الرضیّ

یف جمالس المؤمننی»“.

نجماألئمّه رضی ،شارح کافیه در نحو و شارح شافیه در صرف بوده است
المویل ّ
َ
صفهاین،
حممد بن احلسن الفاضل اإل
صفحة « :132و لقد أجاد
العالمة ّ
ّ

الرض َ
عل
عل ظهر رشح
ّ
المعروف بالفاضل اهلندی ،صاحب کشف ال ّلثام فیام کتبه ی

الشافیة ّ
الرصف ،قال” :رشح ّ
ّ
احلق و
الرض
للشیخ
المرض ،نجم الم ّلة و ّ
الشافیة یف ّ
ّ
ّ

السامء ،و تعاطیها
احلقیقة و الدّ ین ،األسرتآبادی ،ا ّلذی ُد َرر کالمه
أسنی من نجوم ّ
ی

اهتزت له ال ّطباع ،و إذا حدث بحدیث أقرط
أسهل من تعاطی َآلیل الامء ،إذا فاه بیشء ّ
األئمة َملِک ُمطاع ،للمؤالف و المخالف ،یف مجیع
األسامع باالستامع .هو ا ّلذی بنی
ّ
انتهی.
األراض و البقاع “.ـ
ی

األئمة أودع یف رشحه
و هذا هو الکالم الفحل ،و القول اجلزل .و ّ
احلق أ ّن نجم ّ

عل الکافیة حتقیقات مل یسبق إلیها؛ و ال حام طائر فکر المح ّققنی إلیها؛ فهو کتاب
الشیعة به ،و ّ
تفتخر ّ
الکل تغرتف من بحره؛ فرضوان اهلل علیه».

1

محمّد بن الحسین الموسوی ،أبوالحسن ،المعروف بالسیّد
الشّریف الرضیّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :213
الرض .قال ال ّثعالبی” :هو أشعر ال ّطالبنی
الرشیف
«و منهم ،بل س ّیدهم :الس ّید ّ
ّ

أشعر قریش
عل کثرة شعرائهم المفلقنی ،و لو قلت إنّه
ُ
میض منهم و من َ
غَب ـ ی
ـ من ی

الصدق“.
مل أب ُعد عن ّ

 .1جنگ  ،24ص .291
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حممد بن عبداهلل ،الکاتب
و قال اخلطیب یف تاریخ بغداد” :سمعت أباعبداهلل ّ
بحرضة أیباحلسن بن حمفو  ،و کان أحد الرؤساء ،یقولِ :
سمعت مجاعة من أهل
الرض ،أشعر قریش.
العلم باألدب یقولونّ :

َ
القول ّإال أ ّن شعره
فقال ابنحمفو  :هذا صحیح ،و قد کان یف قریش من ی ّید
الرض»“.
قلیل؛ فأ ّما ُجمید و ُمکثِر فلیس ّإال
ّ
صفحة « :213و مل ی ِ
نشد ّ
تفرد فیها عن الشعراء .و
ُ
قط ممدوحا؛ و هذه فضیلة ّ
خری أنّه مل یق َبل من أحد صلة و ال جائزة ،حتّی أنّه ر ّد صالت أبیه؛ و ناهیک بذلک
ُأ ی

رشف نفس و شدّ ة إباء.

الرشیف” :له صدر
قال أبواحلسن الباخرزی یف دمیة القرص ،عند ذکر الس ّید ّ

کنت کمن قال لذکا َء :ما أنورک! و
الوسادة بنی
السادة ،و أنا إذا مدَ حته ُ
األئمة و ّ
ّ
خلفارة :ما أغزرک! و له شعر إذا افتخر به أدرک به من المجد ِ
أقاص َیه ،و عقد بالنّجم
ُ
ِ
الرقة إیل نسیبه ،و فاز بالقدح المعل من نصیبه“.ـ
نواص َیه؛ و إذا نسب انتسب ّ
الخ».

1و2

محمّد بن محمّد البُوَیهیّ ،المعروف بقطبالدّین الرازیّ البُوَیهیّ
وی شارح مفتاح سکّاکی و کتاب محاکمات ،و شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :171
«و منهمّ :
الرازی
حممد بن
ّ
الشیخ قطبالدّ ین ،له رشح مفتاح السکّاکی؛ و هو ّ
 .1جهت اطّالع بیشتر بر احوال سیّد رضی و برادرش سیّد مرتضی ـ رضوان اهلل علیهما ـ رجوع
شود به همین مجموعه ج  ،3ص  195ـ .215
 .2جنگ  ،24ص .312
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محمّد بن محمّد البُوَیهیّ ،المعروف بقطبالدّین الرازیّ البُوَیهیّ

ال ُب َوهیی .قال ّ
احلر یف اجلزء ال ّثاین من کتابه أمَل اآلمل عند ذکره:
حممد بن احلسن ّ
الشیخ ّ

حمقق ،من تالمذة ّ
فاضل جلیل ِّ
روی عنه ّ
العالمة ّ
حممد بن
احلل؛
ی
الشهید ّ
مکّی؛ و هو من أوالد أیبجعفر بن بابویه ،کام ذکره ّ
الشهید ال ّثاین یف بعض

غیه ،و قد َنقل القاض نوراهلل یف جمالس المؤمننی صورة إجازة
إجازاته و ُ

ّ
العالمة له ،و ذ َکر ّأهنا کانت عل ظهر کتاب القواعد ،فقال فیها:

ّ
الش ُ
عل أکثر هذا الکتاب ّ
المحقق المد ّقق،
یخ العامل ،الفقیه الفاضل،
” َقرأ َ َّ
الرازی
زبدة العلامء و األفاضل ،قطب الم ّلة و ّ
حممد ّ
حممد بن ّ
احلق و الدّ ینّ ،

َ
روایة
زت له
أج ُ
ـ أدام اهلل أ ّیامه ـ قراء َة بحث و حتقیق و حتریر و تدقیق ،و قد َ
َ
مجیع کتب
هذا الکتاب و
روایة مجیع مؤ ّلفایت و روایایت و ما ُأجیزَ یل روایتُه و َ
السالفنی بال ّطرق الم ّتصلة منّی إلیهم“.
أصحابنا ّ

...

نص شیخنا ّ
الشهید عل تش ّیعه (ره)” :له کتب ،منها کتاب
قلت :و ّ

المحاکامت؛ و هو دلیل واضح و برهان قاطع عل کامل فضله و وفور

انتهی.
علمه (ره) “.ـ
ی

الشیخ اإلمام ّ
الروایة عنهّ ” :
و قال ّ
العالمةَ ،ملِک العلامء
الشیخحسن عند ّ
ّ
رشح ِی
الرازی ،صاحب
َ
حممد ّ
حممد بن ّ
المحققنی ،قطب الم ّلة و الدّ ینّ ،

ال َمطالع و ّ
نتهی.
الشمسیّة “.ـ ا ی

ّ
و من مؤ َّلفاته أیضا حاشیة ّ
للکشاف ،و رشح
الکشاف ،و حاشیة ُأخری

القواعد ،و رشح المفتاح ،و رسالة یف حتقیق الکل ّیات ،و رسالة یف حتقیق

إنتهی ما یف األ َمل.
التصور و التّصدیق 1.ـ
ّ
ی

أئمة علم الکالم ـ إن شاء اهلل ـ مع تاریخ وفاته».
و سیأیت ذکره یف ّ
 .1أمل اآلمل ،ج  ،2ص .232
 .2جنگ  ،24ص .299
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[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :400
حممد
البوهیی ،هو احلکیم
«و منهم :قطبالدین
الرازی َ
ّ
حممد بن ّ
اإلهلی ّ
ّ

العامل یف وصفه:
عل بن عبدالعایل
ّ
ّ
البوهیی ،أحد علامء الدهر؛ قال المح ّقق الکرکی ّ

احلق و الدّ ین ،أبوجعفر
”اإلمام المح ّقق ،جامع المعقول و المنقول ،قطب الم ّلة و ّ
الرازی ،شارح الشمسیّة و المطالع یف المنطق؛ یروی عن اإلمام مجالالدّ ین
البوهیی
ّ

بالواسطة ،و هو من ّ
أجل تالمذته ،و من أعیان أصحابنا اإلمام ّیة؛ قدّ س اهلل تعایل
1
أرواحهم و ِ
رض عنهم “.ـ انتهی».

محمّد بن حسین ،معروف به شیخ بهائی
[عجائب و غرائب نقل شده از شیخ بهائی]
[مستدرک الوسائل ،جم ّلد  ]3صفحة :419
«و قال تلمیذه األرشد ،الس ّیدحسنی بن الس ّید حیدر الکرکی ،یف بعض إجازاته

َ
شیخه هذا یف مجلة مشاخیه” :و شیخنا هذا ـ طاب ثراه ـ قد کان أفضل
بعد ذکره
متفردا بمعرفة بعض العلوم ا ّلذی مل حیم حوله أحد من أهل زمانه و
زمانه ،بل کان ِّ

التصوف کثیا ،و کان
اخلاصة؛ یمیل إیل
عل ما أظ ّن ـ من علامء العا ّمة و
ّ
ّ
ال قبله ـ ی
السفر ،و کان له معی
منصفا یف البحث .کنت یف خدمته منذ أربعنی سنة یف احلرض و ّ

السفر
السالم یف ّ
الرضا علیه ّ
حم ّبة و صداقة عظیمة “.قال” :و کنت یف خدمته یف زیارة ّ

األعل ـ خ َّلده اهلل ملکه أبدا ـ ماشیا حافیا من إصفهان إیل زیارته
النواب
توجه ّ
ا ّلذی َّ
ی

إیل آخر ما قال.
السالم “.ـ ی
علیه ّ
 .1جنگ  ،24ص .348
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إیل أخره ،کأنّه إشارة إیل ما
متفردا بمعرفة بعض العلوم “.ـ ی
و قوله (ره)” :کان ّ

کان یَبز عنه یف بعض األحیان من الغرائب ا ّلتی هی من آثار تلک العلوم.

و آ َل األمر یف النّاس حتّی ظلموا ،ینتمون إلیه ّ
کل نادرة و غریبة أکثرها من
األکاذیب و ال مستند هلا؛ بل أغرب بعض المؤ ّلفنی من المعارصین ،فنسب إلیه
اسمه قاسم .فنسب
کتاب األرسار القاسمی المعروف و أنّه أمله عل رجل ُ

جتویز العمل بالکبائر الموبقة ا ّلتی یف هذا الکتاب:
المسکنی إیل هذا احلَب العظیم
َ
ُ
صب بعض األدویة المخصوصة یف
ثم
ّ
کحبس بقرة یف مطمورة ،و اجلامع معهاّ ،

المسمی عندهم بالنّاموس
إیل آخر المزخرفات؛ و هذا هو العمل الکبی
ّ
فرجها ...ی
األکَب ،و یزعمون أ ّن من آثار أجزاء هذه البقرة من اإلنسان ُ
عمل اخلفاء و غیه.

الّس ّیة ممّا ال ینکر؛ و لنذکر غریبتنی صدرتا
و باجلمله عل ُمه (ره) ببعض العلوم ّ

منه ،ممّا وصل إلینا بال ّطرق المعتَبة:

اجتماع سیّد ماجد بحران ی با شیخ بهائ ی ،و جار ی ساختن شیخ ا ز تسبیح آب را ،و سؤال ا ز سیّد

الویل :قال ّ
العالمة النّحریرّ ،
الشیخ سلیامن الامحوزی ـ فیام أحلقه بکتاب
الرجال ،یف ترمجة علامء البحرین ـ یف ترمجة العامل اجللیل ،الس ّیدماجد
البلغة یف ّ
ّ
ّ
السلطنة إصفهان
بالشیخ
البحرینی ،قال” :و اجتمع
العالمة البهائی یف دار ّ

العالمةّ :
الشیخ ّ
المحروسة ،فأعجب به شیخنا البهائی!“ إیل أن قال” :و حدّ ثنی ّ
أن

بالشیخ البهائی کان یف ید ّ
السید ّلام اجتمع ّ
الرتبة احلسینیّة ـ سالم اهلل
الشیخ سبحة من ّ
ّ

السبحة؛ فقطر منه ماء عل طریقة ما تستعمله ُ
مرشفها ـ فتال ّ
أهل
الشیخ عل ّ
عل ِّ
ّ
َّوضأ به؟ فقال الس ّید :ال یوز!
الشعابذة و العلوم الغربیة ،فسأل الس ّیدَ (ره) :أ یوز الت ّ

1
السامء و
و ع َّلله بأنّه ماء خیایل ال
حقیقی ،و لیس من المیاه المتّصلة المنزلة من ّ
ّ

 .1خ ل :المتأصلة.
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النّابعة من األرض؛ فاستحسنه ّ
الشیخ (ره)“.

المتبحر ،قطبالدّ ین األشکِوری ـ و هو تلمیذ المح ّقق
ال ّثانیة :قال الفاضل
ّ

الدّ اماد ـ یف حمبوب القلوب ،یف ترمجة کاملالدّ ین بن یونس” :حکی یل والدی ـ رمحه
الصمد ،أخِ ّ
اهلل ـ ناقال عن ّ
الشیخ اجللیل النّبیل ،خامتة
الشیخ الفاضل ،شیخ عبد ّ
اجلل ـ :
المجتهدین یف عرصه ،هباءالدّ ین العامل ـ عامله اهلل بغفرانه
ّ
اخلفی و ّ

ّ
مروج المذهب
ورد یوما یف جملس شاهنشاه األعظمِّ ،
أن أخی ،شیخنا البهائی َ

الصفوی احلسینی ـ أسکن اهلل لطیفته یف
احل ّقة اإلمام ّیة ،صاحب إیران ،شاهع ّباس
ّ
اجلنان ـ ،فقال له الملکّ :أهیا ّ
الروم!
الشیخ! استمع ما یقول رسول ملک ّ

الرسول أ ّن یف بالدنا مجاعة من
الرسول أیضا جالس یف المجلس،
فحکی ّ
ی
و ّ

ثم قال :و
العلامء العارفنی للعلوم الغریبة و األعامل العجیبة؛ و قد عدّ َ
بعض أعامهلمّ ،

لیس من العارفنی هلذه العلوم من بنی علامئکم یف إیران.

رأی ّ
الرسول قد أ َّثر یف مزاجه األرشف ،و انزجر من
فلام ی
الشیخ أ ّن کالم ّ
ّ

حکایته ،فقال ّ
الرسول َو ْقر و اعتبار
الشیخ بحرضته :لیس لتلک العلوم ا ّلتی عدَّ ها ّ
عند أصحاب الکامل!

الشیخ یف أثناء الکالم قد َّ
و ّ
حل شدَّ چاقشوره ا ّلذی لبِس ،و أنا أن ُظر إلیه و

أتعجب من حرکة ید ّ
الشیخ یف هذا المجلس ،و الملک األعظم ناظر له ،فبعد حلظة
َّ

قد أطال ّ
رأس الشدّ بیده ،فاستحال الشدّ
الرسول ،ماسکا َ
الشیخ الشدَّ یف تلقاء وجه ّ

الرسول و ّ
کل أهایل المجلس ،و قاموا و أرادوا
یف احلال بالتّننی العظیم؛ فاستوحش ّ
الفرار من المجلس ،فانجذبّ 1
الشیخ رأسه بجانبه ،فعاد الشدّ کام کان.

 .1خ ل :فجذب.
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فعرض ّ
الشیخ بخدمته األرشف :1أ ّن تلک األعامل لیس هلا اعتبار عند ذوی
مت هذا العمل یف بعض هذه األیام عن بعض أرباب المعارک یف
األبصار ،و قد تع ّل ُ
میدان إصفهان ،و هذا من أعامل الید و النّینجات؛ و قد تع َّلمها أصحاب المعارک

الر ُ
رجع عن
سول و َ
الستجالب الدّ رهم و الدّ ینار من العوام للحاجات .ف ُأفحم ّ

ِ
تعیی
المجلس األرفع نادما للتّکلم عند الملوک و األفاضل بأمثال تلک احلکایات و
العلامء هبذه اخلرافات“.

رؤیای قاضی عزّالدین محمّد بعضی از ائمّه و داللت او را به کتاب مفتاح
الفالح شیخ بهائی
و قال یف ترمجة ّ
المویل
حکی یل بعض األعالم أنّه سمع من
الشیخ (ره)” :و
ی
ی

أقیض القضاة یف مدینة إصفهان ،أنّه
حممدَ ،
الفاضل و احلَب الکامل ،قاض ّ
معزالدّ ین ّ

قال:

السالم ،فقال یلُ :اکتب
ئمتنا علیهم ّ
رأیت لیلة من ال ّلیایل یف المنام أحد أ ّ
کتاب مفتاح الفالح ،و دوام العمل بام فیه!
صت من علامء
فلام استیقظت و مل أسمع اسم الکتاب قط من أحد،
فتفح ُ
َّ

إصفهان ،فقالوا :مل نسمع اسم هذا الکتاب.

و یف هذا الوقت کان ّ
السلطان یف بعض نواحی
الشیخ اجللیل مع معسکر ّ

فلام قدم ّ
صت منه أیضا
تفح ُ
الشیخ ـ رمحه اهلل ـ بعد مدّ ة یف إصفهانَّ ،
إیرانّ ،

السفر کتاب دعاء و وسمته بمفتاح
عن هذا الکتاب ،فقال :صن ُ
َّفت یف هذا ّ

اسمه لواحد من األصحاب ،و ال أعطیت نسخته
الفالح؛ إ ّال أ ّین مل أذ ُکر َ
لالنتساخ ألحد من األحباب!
الرشیفة.
 .1خ ل :بخدمته ّ
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المنام ،فبکی ّ
فذکرت ّ
الشیخ و ناولنی النّسخة ا ّلتی بخ ّطه .و أنا ّأول
للشیخ
َ
من انتسخ ذلک الکتاب من خ ّطه ،طاب ثراه“.

تعایل عل هذا ّ
الشیخ ا ّلذی أسبغ علیه نعمه ال ّظاهرة و
و من متام نعم اهلل
ی

رزقه اهلل تعایل زوجة عالمة صاحلة .قال یف ال ّریاض:
الباطنة و الدّ نیا و اآلخرة ،أن َ

”بنت ّ
عل المنشار ،فاضلة عالمة فقیهة ـ و مل أعلم اسمها ـ حمدّ ثة ،و
الشیخ ّ
قرأت عل والدها؛ و قد ِ
المعمرین
سمعنا من بعض
کانت زوجة شیخنا البهائی ،و قد
ْ
ّ
تدرس یف الفقه و احلدیث و نحوها ،و کانت
ال ّثقات ا ّلذی شاهدها یف حیاهتا :أ ّهنا کانت ّ

النّسوان یقرأن علیها ،و قد ورثت من أبیها أربعة آالف جم ّلد من الکتب .و ذکر لنا بعض
األفاضل :أ ّهنا وافرة العلم ،کثیة الفضل ،و قد بق َی ْت بعد وفاة ّ
الشیخ البهائی»“.

1و2

محمّد بن خازم
[المراجعات] صفحة :91

3
الکویف .ذکره
التمیمی
الرضیر
حممد بن خازم ،المعروف بأیبمعاویة ّ
ّ
ّ
«ّ .77

ّ
علمت فیه مقاال یوجب
الرضیر ،ثقة ثبت ،ما
ُ
حممد بن خازم ّ
الذهبی یف میزانه فقالّ ” :

الرضیر ،أحد
الکنی “.و حنی ذکره یف
وهنَه مطلقا ،سیأیت یف
الکنی ،قال” :أبومعاویة ّ
ی
ی
احتج به ّ
الشیخان .وقد اشتهر
األئمة األعالم ال ّثقات “.إیل أن قال” :و قال احلاکم:
ّ
ّ

غلو التش ّیع»“.
عنه
الغلو ّ
ّ

4و5

 .1مستدرک الوسائل ،ج  ،2اخلامتة ،ص .228
 .2جنگ  ،23ص .330

 .3باخلاء المعجمة من فوق؛ و غلط من قال ابنحازم باحلاء المهملة( .المراجعات)
 .4المراجعات ،ص .165
 .5جنگ  ،20ص .58
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محمّد بن عبداهلل الحافظ المعروف بامام الحاکم أبیعبداهلل
النَّیسابوریّ
وی در نزد صاحب تأسیس الشّیعة ،شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :294
الشیعی ،رض اهلل عنه.
اإلمامی
ابوری
«أبوعبداهلل احلاکم النیس
ّ
ّ
ّ

نصه” :معرفة علوم احلدیث:
قال یف کشف ال ّظنون ،یف باب حرف المیم ،ما ّ
النیسابوری ،المتویف
حممد بن عبداهلل احلافظ
ّ
ّأول من تصدّ ی له احلاکم أبوعبداهلل ّ

سنة مخس و أربعمائةّ .أوله :احلمد

المن و اإلحسان و القدرة؛ و هو خسمة
ذی
ّ

الصالح ،فذکر من أنواع احلدیث
أجزاء مشتملة عل مخسنی نوعا .و تبعه یف ذلک ابن َّ
مخسة و ستّنی نوعا “.ـ انتهی؛ ذکره یف صفحة  129من اجلزء ال ّثاین ،المطبوع

باآلستانة.
حاکم نیشابور ی از أعالم بوده است و در سَبّ معاویه متظاهِر

الذهبی عل تش ّیع
السمعاین وابنتیم ّیه و احلافظ
نص
إذا عرفت هذا ،فقد ّ
ّ
ّ

ذهبی یف تذکرة احل ّفا یف ترمجة احلاکم” :قال ابنطاهر:
احلاکم المذکور؛ قال ال ّ

ثم
األنصاری عن احلاکم ،فقال :ثقة یف احلدیث،
سألت أبا إسامعیل
ّ
رافیض خبیثّ .
ّ
التعصب ّ
للشیعة یف الباطن ،و کان یظهر التَّسنن یف التّقدیم
قال ابنطاهر :کان شدید
ّ
و اخلالفة؛ و کان منحرفا عن معاوی َة و آل ِه ،متظاهرا بذلک ،و ال یعتذر منه.
عل فظاهر؛ أ ّما أمر الشیخنی فمع ِّظم هلام ّ
بکل
قلت :أ ّما انحرافه عن خصوم ّ

رافیض “.ـ انتهی ما یف تذکرة احل ّفا .
شیعی ال
حال ،فهو
ّ
ّ

السنة.
الس
تیمیة یف منهاج ّ
معاین” :و کان فیه تش ّیع “.و کذلک قال ابن ّ
و قال َّ
ّ

السیوطی یف کتاب الوسائل یف
وهم حافظ الشام ،اجلالل
و حین ذ فقد َ
ّ

مطلع انوار  /ج 11

238

الصالح
ابن َّ
األوائل ،حیث قالّ ” :أول من رتّب أنواعه و ّنوع األنواع المشهورة اآلن ُ

عبدالرمحن
یف خمترصه المشهور “.ـ انتهی بحروفه؛ ِضورة أ ّن أباعمر و عثامن بن
ّ
مشقی من أهل القرن
الشافعی الد
الشهرزوری احلافظ
الصالح
ّ
المعروف بابن ّ
ّ
ّ

السابع ،فإنّه ّ
تویف سنة ثالث و أربعنی و ستمائة ،فکیف یکون ّأول من ّنوع األنواع،
ّ
النیسابوری بنحو مائتی سنة؟ فاحلاکم هو المتقدم یف وضع أنواع
و قد تقدّ مه احلافظ
ّ

احلدیث ،ال ابنالصالح التابع له یف ذلک.
الصحیح أیضا ،و له
و للحاکم
النیسابوری المذکور کتاب المدخل إیل علم ّ
ّ

السالم ،و تاریخ نیسابور المشهور.
کتاب فضائل فاطمة الزهراء علیها ّ

الش ُ
َ
تاریخ نیسابور ـ للحاکم ّ
احلر یف آخر
و عدّ ه ـ أعنی
حممدُ بن احلسن ّ
یخ ّ

الوسائل ،من کتب ّ
الشیعة اإلمام ّیة؛ و عدّ له أیضا ابنشهرآشوب یف معامل العلامء ،بعد
السالم؛ و ع َقد له المویل
ّ
یل و کتاب مناقب ال ّرضا علیه ّ
النص عل تش ّیعه کتاب األما ّ

المختص بذکر
األول
عبداهلل
ّ
مفصلة یف کتاب ریاض العلامء ،یف القسم ّ
أفندی ترمجة ّ
ّ

ّ
الکنی؛ و ذکر أیضا من کتبه کتاب
الشیعة اإلمام ّیة ،و ذکره یف باب األلقاب و باب
ی

البخاری یف صحیحه
ُأصول علم احلدیث و غی ذلک ـ طیّب اهلل تربته ـ؛ و استدرک عل
ّ
المشوی و حدیث من کنت مواله».
أحادیث منها یف أهل البیت ،حدیث ال ّطی
ّ

1

[استناد صاحب المراجعات به متون حاکم برای اثبات تشیّع وی]
المراجعات ،صفحة :92
النیسابوری :هو أبوعبداهلل احلاکم ،إمام
بی الطهاین
حممد بن عبداهلل ّ
ّ
الض ّ
«ّ .78
 .1جنگ  ،24ص .333
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احلفا و المحدّ ثنی ،و صاحب التّصانیف ا ّلتی لع ّلها تبلغ ألف جزء ،جاب البالد یف
کالصعلوکی و اإلمام
رحلته العلم ّیة فسمع من نحو أل َف ْی شیخ ،و کان أعالم عرصه
ّ

حق فضله و ِ
یعرفون له احلرمة
األئمة یقدّ مونه عل أنفسهم و یراعون َّ
ابنفورک و سائر ّ
األکیدة و ال یرتابون یف إمامته ،و ّ
کل من ّ
تأخر عنه من حمدّ ثِی السنّة عیال علیه ،و هو
من أبطال ّ
الشیعة و سدنة الرشیعة؛ تعرف ذلک ک ّله بمراجعة ترمجته یف کتاب تذکرة

ّ
للذهبی ،و قد ترمجه یف المیزان أیضا فقال” :إمام صدوق “.و نص َع یل أنّه
احل ّفا

شیعی مشهور ،و نقل عن ابنطاهر ،قال” :سألت أبا اسامعیل عبداهلل األنصاری عن
احلاکم أیبعبداهلل ،فقال :إمام یف احلدیث ،رافیض خبیث“.
شقاشق 1،منها قولهّ ” :
و َعدَّ َله ّ
إن المصطفی ّ
صل اهلل علیه و آله و
هبی
َ
الذ ّ
وم “.قال ّ
هبی” :فأ ّما صدقه یف نفسه
س ّلم ُول ِد مّسورا خمتونا “.و منها” :أ ّن علیا
الذ ّ
ّ
و معرفته هبذا ّ
إحدی و عرشین و ثالثمائة یف
الشأن ،فأمر جممع علیهُ “.ول ِد سنة
ی

األول ،و مات ـ رمحه اهلل تعایل ـ یف صفر سنة مخس و أربعمائة».
ربیع ّ

2

محمّد بن عُبَیداهلل ،أبورافِع
[المراجعات] صفحة :93
المدین :کان هو و أبوه عبیداهلل ،و أخواه
حممد بن عبیداهلل بن أیبرافع
«ّ .79
ّ

الفضل و عبداهلل ابنا عبیداهلل ،و جدّ ه أبورافع ،و أعاممه رافع و احلسن و المغیة و
عل ،و أوالدهم و أحفادهم أمجعون من صالح سلف ّ
الشیعة ،و هلم من المؤ ّلفات ما
ّ
یدل عل رسوخ قدمهم یف التش ّیع؛ ذکرنا ذلک یف المقصد  2من الفصل 12من
 .1مجع ِش ِ
قش َقة( .محقّق)
ُ

 .2المراجعات ،ص .214
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فصولنا المه ّمة».

1و2

محمّد بن عثمان بن سعید العَمرَوِی ،أبوجعفر
وی از أوالد عمّار بن یاسر بوده و لوح قبر خود را از ساج با آیات قرآن
تهیّه کرد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم ،صفحة :]411
عامر بن یارس:
مروی ،من ُولد ّ
حممد بن عثامن بن َسعید ال َع َ
«و منهم :أبوجعفر ّ

الصاحلنی و عباده المخلصنی ،عامل باهلل و بأحکامه ،ترشق علیه
کان من أولیاء اهلل ّ
کرس االستقامة ،ال نظی له یف عرصه یف العلوم و
أنوار الملکوت ،جالس عل
ّ

المعارف ،کان حجة المویل َ
عل ّ
ظهرت الکرامات.
الشیعة ،و عل یده َ

قال أبواحلسن ّ
الداللَ ” :
حممد بن عثامن ـ رض اهلل عنه ـ
عل أیبجعفر ّ
دخلت ی

فوجدته و بنی یدیه ساجة و ن ّقاش ین ُقش علیها و یکتب آیا من
یوما ألُ َس ِّلم علیهَ ،
السالم عل حواشیها ،فقلت له :یا سیدی ،ما هذه
القرآن و أسامء
األئمة علیهم ّ
ّ

الساجة؟
ّ

فقال :هذه لقَبیُ ،أوضع علیها أو ُأسند إلیها ،و قد فرغت منه و أنا یف ّ
کل یوم

أنزل فیه و أقرأ آیا من القرآن؛ فإذا کان یوم کذا من شهر کذا من سنة کذا رست إیل
عز ّ
وجل و ُدفِنت فیه.
اهلل ّ
خرجت أث َبت ما ذکره ،و مل أزل مرت ّقبا به ذلک؛ فامت یف الیوم ا ّلذی ذکره
فلام
ُ
ّ

 .1همان ،ص .215

 .2جنگ  ،20ص .59
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من ّ
السنة ا ّلتی ذکرها ،و دفن فیه؛ مات یف سنة أربع و ثالثمائة“.
الشهر من َّ

مروی” :کان
حممد بن بنت ُأ ّم کلثوم بنت أیبجعفر ال َع
ّ
قال أبونرص هبةاهلل بن ّ

حممد
حممد بن عثامن
ّ
العمروی کتب مصنّفة یف الفقه ،ممّا سمعها من أیب ّ
ألیبجعفر ّ
حممد و عن
احلسن و من ّ
السالم ،و من أبیه عثامن بن سعید عن أیب ّ
الصاحب علیهام ّ

ذکرت ُأ َّم کلثوم بنت أیبجعفر
حممد؛ فیها کتب آخرها کتب األرشبةَ .
عل بن ّ
أبیه ّ
ـ رض اهلل عنها ـ :إهنا ُأ ِ
وص َلت ذلک إیل أیبالقاسم احلسنی بن روح ـ رض اهلل عنه ـ
ّ
عند الوصیة إلیه ،و کانت یف یده“.

السمری ـ رض
قال أبونرص” :و أظنّها قالت :وصلت بعد ذلک إیل أیباحلسن
ّ

اهلل عنه ـ و أرضاه»“.

1

محمّد بن علی ،المعروف بابنشَهرآشوب
وی از اعالم شیعه در عصر مقتفی بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :271
الرجال :قال ّ
«و منهمّ :
العالمة
الشیخ ابنشهرآشوب ،صاحب معامل العلامء یف ِّ

النوری یف فوائد المستدرک” :فخر ّ
الرشیعة ،من أفاضل األوائل ،و
الشیعة و تاج َّ
ّ
الزخار ا ّلذی لیس له ساحل ،حمیی آثار المناقب و الفضائل ،رشید
البحر المتالطمّ ،

عل بن شهرآشوب بن
الدّ ین ،شمس اإلسالم و المسلمنی ،أبوعبداهلل ّ
حممد بن ّ
المفّس المح ّقق ،األدیب
الامزندراین ،الفقیه المحدّ ث
وی
الّس ّ
ّ
أیبنرص بن أیباجلیش َّ
ّ

البارع اجلامع لفنون الفضائل ،صاحب کتاب المناقب ا ّلذی هو من نفائس کتب

 .1جنگ  ،24ص .353
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اإلمام ّیة “.و ذ َکر کتابه کتاب متشابه القرآن ،قال” :و هو کتاب عجیب ُینبئ عن طول

السنة بجاللة ِ
قدره و
باعه و کثرة ّ
تبحره “.قال” :و کفاه فخرا إذعان فحول أعالم أهل ّ
علو مقامه“.
ّ

عل بن شهرآشوب
قال صالحالدّ ین
ّ
الصفدی یف الوایف بالوفیاتّ ” :
حممد بن ّ

الشیعی ،أحد شیوخ
الامزندراین ،رشید الدّ ین
الّسوی
(ال ّثانیة سنی مهملة) أبوجعفر
ّ
ّ
ّ
الشیعةِ ،
حفظ القرآن و له ثامن سننی ،و بلغ النّهایة یف ُأصول ّ
ّ
رحل إلیه
الشیعة .کان ُی َّ
ثم تقدّ م یف علم القرآن و الغریب و النَّحو ،و و َعظ عل المنَب أ ّیام المقتفی
من البالدّ ،

هبی المنظر ،حسن الوجه و ّ
الشیبة ،صدوق
ببغداد فأعجبه و خ َلع علیه .و کان ّ
التهجد ،ال یکون ّإال
اللهجة ،ملیح المحاورة ،واسع العلم ،کثی اخلشوع و العبادة و
ّ

طی یف تارخیه ثناء کثیاّ .
تویف سنة ثامن و ثامننی و
أثنی علیه ابنأیب ّ
عل وضوء .ی
مخسمائة“.

حممد بن
و قال الفیوزآبادی یف کتاب البلغة یف تراجم أئ ّمة النّحو و ال ّلغةّ ” :

الشیعی ،بلغ النهایة یف ُأصول
الامزندراین ،رشید الدّ ین
عل بن شهرآشوب ،أبوجعفر
ّ
ّ
ّ
ّ
الشیعة ،تقدّ م یف علم القرآن و ال ّلغة و النّحو ،و و َعظ أ ّیام المقتفی فأعجبه و خلع

ئم الوضوء؛ له کتاب الفصول یف النّحو ،و
علیه ،و کان
َ
کثی العبادة ،دا َ
واسع العلمَ ،

کتاب المکنون و المخزون ،و کتاب أسباب النّزول نزول القرآن ،و کتاب متشابه
القرآن ،و کتاب األعالم و ال َّطرائق یف احلدود و احلقائق ،و کتاب اجلدیدة ،مجع فیها

فوائدَ ُج َّمة .عاش مائة سنة ّإال عرشة أشهر ،مات سنة ثامن و ثامننی و مخسمائة“.

السیوطی یف طبقات النّحاة و أثن یی علیه بنحو ما ذکر؛ و کذلک تلمیذ
و ذکره
ّ

المفّسین،
الاملکی یف طبقات
الداودی
عل بن أمحد
ّ
ّ
ّ
السیوطی شمسالدّ ین ّ
ّ
حممد بن ّ
قال” :أحد شیوخ ّ
الرجال ،ثمّ تف ّقه و بلغ النّهایة یف فقه
الشیعة ،اشتغل باحلدیث و لقی ِّ

243
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ثم تقدّ م یف علم القرآن و القرائة و
أهل مذهبه ،و ن َبغ یف األُصول حتّی صار رحلهّ ،

التّفسی و النّحو؛ و کان إمام عرصه و واحد دهره ،أحسن اجلمع و التّألیف ،و غلب
علیه علم القرآن و احلدیث.
الشیع ة کاخلطیب البغدادیّ یف السنّ ة
ابنشهرآشوب یف ّ

و هو عند ّ
البغدادی ألهل السنّة ،یف تصانیفه و تعلیقات
الشیعة کاخلطیب
ّ

احلدیث و رجاله و مراسیله و متّفقه و متفرقه إیل غی ذلک من أنواعه؛ واسع العلم،

طی” :ما
کثی الفنون .مات یف شهر شعبان سنة ثامن و ثامننی و مخسمائة .قال ابنأیب ّ

زال النّاس بحلب ال ِ
الشیعی ،حتّی قدم
احلنبل و ابن ُب ّطة
یعرفون الفرق بنی ابن َب ّطة
ّ
ّ

بالضم “.ـ انتهی».
احلنبل بالفتح ،و
الرشید فقال :ابنب ّطة
الشیعی َّ
ّ
َّ
ّ

1

محمّد بن عمر ،المعروف بأبیعبداهلل الواقِدِیّ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :242
حممد بن عمرَ ،
مویل األسلمنی من سهم بن
«و منهم:
ّ
الواقدی أبوعبداهلل ّ

حممد بن إسحاق بن النّدیم یف کتابه الفهرست ،عند ذکره
أسلم .قال أبوالفرج ّ
روی:
للواقدی ما لفظه” :و کان یتشیّع حسن المذهبَ ،
یلزم التق ّیة ،و هو الذی ی
ّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم،
السالم کان من معجزات
ّ
أ ّن علیا علیه ّ
کالعصا لموس ّ
السالم.
صل اهلل علیه ،و إحیاء المو ی
یت لعییس بن مریم علیه ّ

و غی ذلک من األخبار؛ و کان من أهل المدینة ،انتقل إیل بغداد و َو ِ َیل القضاء هبا

السی و الفتوح و اختالف النّاس یف
المهدی .عالام
للمأمون بعسکر
ّ
ّ
بالمغازی و ّ
احلدیث و الفقه و األحکام و األخبار»“.

 .1جنگ  ،24ص .330
 .2جنگ  ،24ص .322
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محمّد بن عُمران المرزبانی الکاتب

ِ
وی شیعه بوده است و سراینده أبیات« :إذا ر َ ِ
َظرة»
مت من َلییل َعیل ال ُبعد ن َ
ُ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :94
اخلراساین
البغدادی المولد،
حممد بن عمران،
«و منهم:
ّ
المرزباین الکاتب ّ
ّ
ّ

األنباری العلو َم األدب ّیة ،و هو
الیافعی یف تارخیه” :أخذ عن ابن ُد َرید و ابن
األصل؛ قال
ّ
ّ
ِ
صاحب التَّصا ِ
صاحب
روایة األدب ،و
نیف المشهورة و المجام ِع الغریبة ،و
ُ
التّالیفات الکثیة ،ثقة یف احلدیث ،قائل بمذهب التش ّیع؛ و شعره قلیل و لکنّه من

اجل ّید ،و من حماسن شعره:

رمت من لـیل عـل البعـد نظـرة
إذا ُ

ف ُتطفی جوی بنی احلشا و األضـالع

ـی تطمــع أن تــری
تقــول نس ـاء احلـ ّ

ــت بــداء المطــامع
حماســن لــیل ُم ْ

و ّ
جـری
تلتذ منهـا باحلـدیث و قـد
ی
ُأ ِجل َ
ــک یــا لــیل عــن العــنی إنّــام

ُ
حدیث سواها یف خـروق المسـامع

و کیــف تــری لــیل بعــنی تــری هبــا

بالمــدامع
ســواها و مــا َط َّهرهتــا َ
أراک بقلب خاشع لک خاضـ ِع“»

1و2

ی شمسالدّین
محمّد بن محمود اآلمُلیّ ،المول ٰ
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :144
 .1جنگ  ،24ص .284

 .2قابل ذکر است که این ابیات از قیس بن ملوّح ،معروف به مجنون عامری است که در دیوان

وی ،ص  122آمده است؛ و برخی نیز این اشعار را به یزید بن معاویه ـ چنانچه در ص 297
همین کتاب آمده است ـ نسبت دادهاند؛ جهت اطّالع بیشتر به ترجمه و توضیح پیرامون این اشعار
رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،1ص ( .122محقّق)
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محمّد بن مسلم بن رِباح

اآلمل ،صاحب کتاب نفایس
حممد بن حممود
«و منهم :المویل شمسالدّ ین ّ
ّ

الفنون ا ّلذی مجع فیه مجیع العلوم بالفارس ّیة ،و قد طبع بإیران؛ ذکره المویل عبداهلل
الرابع من اخلامتة من کتاب ریاض العلامء ،عند ذکر ألقاب علامء
ّ
أفندی یف الفصل ّ

ّ
الشیعة؛ و ذکره یف کشف الظنون قال:

لمحمد بن حممود اآل ُم ّل .ذکر أنّه
”نفائس الفنون یف عرائس العیون فارس،
ّ

أ ّلف یف ّ
یمع إیل أن
یمعها مجیعا یف تالیف واحد ،فلم یزل َ
کل فن تالیفا ،و أراد أن َ

األول یف علوم
بلغ مائة و عرشین علام؛ فأ ّلف هذا الکتاب و رتّبه عل قسمنیّ :

األوائل ،و ال ّثاین یف علوم األواخر؛ و قدّ م ال ّثاین الشتامله عل علوم [أهل] اإلسالم ،و
هو یف تسع مقاالت ،و یف ّأوله مخس مقاالت “.ـ انتهی ما یف کشف الظنون.

و له رشح کلیّات القانون و غیمها؛ و کان من المؤ ّسسنی یف مجلة من

العلوم».

1

محمّد بن مسلم بن رِباح
[تنقیح المقال ،جم ّلد  ،3صفحة :]184
3
2
ِ
الطح ُ
السام ُن الطائِفی
األعو ُر
ان
ص
َ
ّ
أبوجعفر األو َق ُ
بن ُمسلم بن ِرباحُ ،
حممد ُ
ّ
« ّ

4
والهم».
الکویف
اج ال َّثقفی َم ُ
القصی احلَدّ ُ
ُ

 .1جنگ  ،24ص .297

5

األو َقص (باهلمزة المفتوحة و الواو الساکنة و القاف المفتوحة) :قصی العنق.
ْ .2
األعْور :الذی ذهب ِحس إحدی عَ ْینَیه؛ َحدَّ َق بعینه إلیه :حدَّ د النظر فیه.
.3
َ
ِ .4
احلداجة :ما تر َکب فیه النساء عل البعی ،کاهلودج ،ج :حدائج؛ احلدّ اج (باحلاء المهمله و الدال
ِ
داجة ،و هی ال َقتَب بأداته.
المشدّ دة و األلف و اجلیم) :کثی التحدیق بعینه ،أو مبالغة یف عمل احل َ
 .5جنگ  ،16ص .186
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محمّد بن مسلم طائِفیّ
وی از اعاظم شیعه بوده است

[المراجعات] صفحة :94

َبزین یف أصحاب اإلمام أیبعبداهلل
حممد بن مسلم بن
الطائفی :کان من الم ّ
ّ
«ّ .81

الطوس یف کتاب رجال ّ
الشیعة،
السالم ،و قد ذ َکره شیخ ال ّطائفة أبوجعفر
ّ
الصادق علیه ّ
ّ
و قد أورده احلسن بن عل بن داود یف باب ال ّثقات من خمترصه؛ و ترمجه ّ
الذهبی ،فنُ ِقل
القول بوثاقته عن حییی بن معنی و غیه ،و ّ
أن القعنبی و حییی بن حییی و قتیبة رووا عنه ،و
حممدَ بن مسلم ال ّطائفی فقال” :کتبه صحاح“ ،و ّ
ّ
أن معروف
عبدالرمحن بن
أن
ّ
مهدی ذ َکر ّ
ّ

حممد بن مسلم ال ّطائفی یکتب عنه“.
بن واصل قال” :رأیت سفیان ال ّثوری بنی یدی ّ

ِضه ،و ذاک حدیثه
قلت :و إنام ض ّعفه َمن ض ّعفه لتش ّیعه؛ لکن تضعیفهم إ ّیاه ما ّ

عن عمرو بن دینار موجود یف الوضوء من صحیح مسلم؛ و قد َ
أخذ عنه ـ کام یف ترمجته

من طبقات ابنسعد ـ کل ،من وکیع بن اجلراح و أیبنعیم و معن بن عییس و غیهم.
ِ
حممد
السنة مات َسمیّه ّ
مات رمحه اهلل تعایل سنة سبع و سبعنی و مائة .و یف تلک ّ
مجاز بالمدینة ،و مها اثنان ،ترمجهام ابنسعد یف اجلزء  5من طبقاته».
بن مسلم بن ّ

1و2

محمّد بن مُکَرَّم
وی صاحب لسان العرب ،و بنابر عبارت خود در مادّۀ وَصِیّ ،شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :134
مکرم (بالتَّشدید) بن عل بن أمحد بن أیبالقاسم
حممد بن َّ
«و منهم :إمام اللغةّ ،
 .1المراجعات ،ص .217
 .2جنگ  ،20ص .59

محمّد بن ُمکَرَّم
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بن حبقة بن منظور األنصاری اخلزرجی اإلفریقی ِ
الشیعی ،مجال الدّ ین،
رصی
الم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

حممد بن شاکر یف فوات الوفیات” :و
أبوالفضل ،صاحب لسان العرب المشهور .قال ّ

کان فاضال ،و عنده تش ّیع بال رفض“.
ِ
لعل
م“ یف لسان العرب ،ما لفظه” :و قیل
ّ
أقول :ذ َکر یف ما ّدة ” َو َ
علیه السالم و ِ
ِ
بنسب س ّیدنا رسول اهلل ّ
صل اهلل
م؛ التّصال ن ََسبه و َسببِه و َسمتِه
َ
ّ
ِ
عل و س ّلم
علیه و آله و س ّلم و سببِه و سمته .قلتّ :
کرم اهلل وجه أمیالمؤمننی ّ

الصالح رض اهلل عنهم؛ و یقول فیه غیهم :لوال
السلف ّ
علیه ،هذه صفاته عند َّ

ُدعابة فیه “.ـ انتهی.

صح ما قیلّ ،
إن قائل
فتأ ّمل قوله« :و یقول فیه غیهم لوال ُدعابة فیه» فإن ّ

الصالح بسبب قوله
السلف ّ
ذلک ُع َمر فهو رفض؛ ألنّه حکم علیه بأنّه لیس من َّ
ذلک.

المحرم ،و سمع من
ستمائة یف
و قال اجلالل
السیوطیُ ” :ول ِد سنة ثالثنی و ّ
ّ
ّ

المطولة
عمر و حدّ ث و اخترص کثیا من کتب األدب
ّ
ابنالمقی و غیه ،و مجع و ّ

کاألغاین و ِ
الذخیة و مفردات ابنالبیطار “.و نقلّ ” :
العقد و َّ
إن خمترصاته مخسمائة

جم ّلدا “.قال” :و خدم یف دیوان االنشاء مدّ ة عمره ،و َو ِیل قضاء طرابلس ،و کان

الذهبی “.و قال:
السبکی و
صدرا ،رئیسا ،فاضال یف األدب ،ملیح االنشاء؛ روی عنه
ّ
ّ

تفرد یف العوایل ،و کان عارفا بالنَّحو و اللغة و التّاریخ و الکتابة ،و اخترص تاریخ
” ّ
دمشق یف نحو ربعه ،و عنده تش ّیع بال رفض؛ مات یف شعبان سنة إحدی عرشة و

سبعمائة “.و ن َقل من شعره.

ّ
ست عرشة و سبعمائة “.و کذا ضبطه
و قال یف کشف الظنون” :
المتویف سنة ّ

تویف سنة  “.771و سیأیت ذکره
غیه ،کصاحب البُل َغة ،صدّ یق حسن و قال” :و قیلّ :
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یف مشاهی أئمة ال ّلغة یف فصله ،إن شاء اهلل تعایل».

1

محمّد بن وُهَیْب
تشیّع او و طاووس و أعمش و یحیی بن یَعْمُر
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :192
البغدادیّ ،
الشاعر المشهور؛
احلمیی
حممد بن وهیب ،أبوالقاسم
ّ
ّ
«و منهمّ :

مفصال ،و عقد له ضیاءالدّ ین ترمجة یف نسمة السحر .أسند
ذکره أبوالفرج یف
األغاین ّ
ّ
البغدادی ،قال” :کان
حممد بن القاسم بن یوسف الکاتب
أبوالفرج یف
ّ
األغاین عن ّ
ّ

فنحب
عرفت مذهبنا،
ّ
حممد بن وهیب یأیت إیل أیب ،فقال له أیب یوما :إنّک تأتینا و قد َ
ّ
عرفنا مذهبک ،فنوافقک أو نخالفک.
أن ُت ِّ

فقال له :یف غد ُأ ّبنی لک أمری؛ فکتب إلیه من الغد:

کنـت ذک ّیـا
أ ّهیا السائل قد نبِهت إن
َ

أمحـــد اهلل کثـــیا بأیادیـــه عل ّیـــا

و منحت الو ّد قرباه و والیت الوص ّیا

و أتــاین خــَب مص ــ ِّرح مل یــک ش ـ ّیا

شاهدا أن ال إله غیه ما دمـت ح ّیـا
أن عل غی اجتامع ع َقدوا األمر بد ّیا

بالصـدق رسـوال و نب ّیـا
و عل أمحد ِّ

ـی ش ـتّام و لکنّــی تو ّلیــت عل ّیــا“
غـ ُ

الس َلف ،کیحیی بن یعمر .و
قال صاحب نسمة السحر” :هذه طریقة مجاعة من َّ

الیامینّ ،
فإن َّ
هرستاین
الش
الثوری و طاوس
النخعی؛ و أ ّما األعمش و سفیان
إبراهیم
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ستعرف حتقیق احلال یف األعمش و طاوس یف
عدّ هم یف ِم َل ِله من اإلمام ّیة .قلت:
فصل ،علم القرآن»“.

 .1جنگ  ،24ص .294
 .2جنگ  ،24ص .305

2
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محمّد بن هانی أندلسیّ ،المعروف بالمغربی

محمّد بن هانی أندلسیّ ،المعروف بالمغربی
وی از أعاظم شعراء شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :206
یب؛
«و منهم :ابنهاین
حممد بن هاین ،و ُیکنّی أباالقاسم المغر ّ
األندلیس ،اسمه ّ
ّ

أفصح ُأدباء دهره .قال ّ
حممد بن احلسن احلر العامل
أشعر شعراء عرصه و
کان
َ
الشیخ ّ
َ

ِ
صحیح
األندلیس ،فاضل شاعر أدیب
یب
ُ
حممد بن هاین المغر ّ
یف أ َم ِل اآلملّ ” :
ّ
االعتقادّ ،
تویف سنة  ،362و له شعر کثی یف مدح أمیالمؤمننی ،و له دیوان شعر
ثم
حسن ،و کان معارصا للمتن ّبی ،و قد عدّ ه ابنشهرآشوب من شعراء أهل البیتّ “.

نقل قطعة من شعره الدا ّلة عل تش ّیعه و حسن عقیدته.

و قال ابنخ ّلکان” :و لیس یف المغاربة من هو یف طبقته ،ال من متقدّ میهم و

ّ
متأخرهیم ،بل هو أشعرهم عل اإلطالق ،و هو عندهم کالمتن ّبی عند
ال من
لو
المشارقة ،و کانا متعارصین “.و ذکر دیوانه و قال” :إنّه کبی و لوال ما فیه من ال ُغ ّ
یف المدح و اإلفراط المفیض إیل الکفر ،لکان من أحسن الدَّ واوین“.
قلت :یرید ما یوجد یف دیوانه یف العلو ّینی بمرص ،مثل قوله:
مــا شــ َت ال مــا شــا ِ
القهـــار
األقــدار
ءت
َفـــاح ُکم فأنـ َ
ــت الواحـــد ّ
ُ
خیفی عل اخلبی بأحوال ابن هاین،
و هذا من باب التّوریة ال عل احلقیقة ،کام ال ی
و هو بریء من ُک ِّل سوء و غلو؛ نعم هو رجل شیعی جماهر بالتشیع م ِ
بغض خلصوم
ّ
ّ ُ

السالم ،و هو القائل:
عل علیه ّ
ّ
ِ
ِ
ـــیاف َ
غـــی ّأو َل َســـ ِّلها
ذاک ال َب
بأس
ْ
ِ
و باحلقـــد حقـــد اجلاهل ّیـــة إنّـــه

ِ
ِ
لجـ ِم
ُأصـیب َعـل ال بسـیف ابـن ُم َ

یــــذهب و مل یتصـــــ َّرم
إیل اآلن مل
َ

مطلع انوار  /ج 11

250

و قد َغ َّصت البیدا ُء بالعیس 1فوقهـا

حتــرج
فــام مــن حــریم بعــدها یف ّ

ـــرم
ـــی المکـ ّ
کـــرائم أبنــــاء النبـ ّ
بمحــرم
و ال هتــک ســرت بعــدها
ّ

حتّی قتل عل التش ّیع یف یوم األربعاء لسبع لیال بقنی من رجب سنة اثننی و

احلق أنّه من
ست و ثالثون سنة أو اثنان و أربعون سنة؛ و ّ
ستّنی و ثالثمائة ،و عمره ّ
اآلیات الباهرة و النَّوادر النّادرة».

2

محمّد بن یحیی بن البِطرِیق
ابن بطْریق و بیت او در حِلّه جمیعاً شیعه بودهاند
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم االسالم] صفحة :130
«قلت :آل البِ ْطریق بیت جلیل ِ
باحل َّلة من ّ
الشیعة اإلمامیّة ،بیت علم و فضل و

الرتمجة .و
حممد بن حییی بن البطریق ،أخو صاحب ّ
أدب ،تقدّ م ذکر بعضهم؛ منهمّ :
مها ابنا ّ
حممد بن
عل بن ّ
الشیخ شمسالدّ ین أبواحلسنی حییی بن احلسن بن احلسنی بن ّ
البِ ْطریق ِ
األسدی ،المتک ّلم الفاضل ،المحدّ ث اجللیل ،المعروف بابنالبِ ْطریق،
احل ِّل
ّ

یروی عن ابنشهرآشوب سنة مخس و تسعنی و مخسمائة ،و هو صاحب العمدة یف

ئمة ،و اخلصائص یف مناقب أمیالمؤمننی؛ و هو أشهر من أن ُترشح أحوا ُله،
مناقب األ ّ
3
من ِکبار شیوخ ّ
الشیعة ،رض اهلل عنه».

محمّد بن اسماعیل بن بَزیع
[روایت امام رضا علیه السّالم در شرایط اشتغال در ابواب ظلمه]

در کتاب منتهی المقال (رجال بوعلی) ،صفحه  ،262در ضمن ترجمۀ محمّد بن

 .1أی :ضاقت المفاز ُة باإلبل ،إبل بیض یف بیاضها ظلمة خف ّیة( .محقّق)
 .2جنگ  ،24ص .311
 .3جنگ  ،24ص .290
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محمّد بن اسماعیل بن بَزیع

اسماعیل بن َبزِیع آورده است که:
حممد بن إسامعیل بن
«و
حکی بعض أصحابنا عن ابنالولید قال” :و یف روایة ّ
ی
السالم:
بزیع :قال أبواحلسن الرضا علیه ّ
إن هّلِل تعایل بأبوا الظالمنی َمن َّنور ا ُ
َّ
الَبهان و مکَّن له یف البالد لید َفع
هلل به ُ
الض ،و
مور المسلمنی؛ إلیهم یلجأ
المؤمن من ُ
ُ
سم عن أولیائه و ُیصلح اهلل سم ُأ َ
فزع ذواحلا ة من شیعتنا ،و سم یؤمن ا ُ
هلل َرو َعة المؤمن یف دار ال ّظلم؛ أولئک
إلیهم َی َ
هم المؤمنون حقاُ ،أولئک ُأمناء اهلل یف أرضهُ ،أولئک نور اهلل یف رع ّیته یوم القیامة ،و
ِ
الرض ،أولئک من
الزهر َّی ُة لهل
َزه ُر الکواکب ُ
الساموات کام ت َ
َ
یزه ُر نورهم لهل ّ
نور القیامةُ ،ت ِضء منهم القیام ُةُ ،خلِقوا واهلل للجنة و ُخل َقت هلم؛ فهنیئا هلم .ما
نورهم ُ
عیل أحدکم أن لو شاء َل َ
ناا هذا ک َّله!
قال :قلت :بامذاَ ،ج َع َلنی ا ُ
هلل فِداک؟!
المؤمننی من شیعتنا؛ فکُن منهم
الُّسور عیل ُ
قال :یکون معهم ف َی ُُّّسنا بإدخاا ُّ
حممد!“»
یا ّ

1
حدیث ی دربارۀ احوال مح مّد بن اسماعی ل بن بَزی ع

اقول :این روایت را مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ،در ضمن احوال

محمّد بن اسماعیل بن بزیع آورده است .و نیز روایت دیگری را با سند متّصل بیان
السالم و نحن مجاعة،
الرضا علیه ّ
میکند از حسین بن خالد صیرفی« :قال :کنّا عند ّ
وددت َّ
أن فیکم مث َله»“.
حممد بن إسامعیل بن بزیع ،فقال” :
ُ
فذکر ّ
 .1منتهی المقال ،ج  ،5ص .368
 .2همان ،ص .369

 .3جنگ  ،7ص .571

2و3
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محمدعلی سبط
در نسب آیة اهلل آقای سیّد محمّدعلی سِبط
آیة اهلل سیّد محمّدعلی سبط ،فرزند سیّد محمّد نبی ،فرزند حاج سیّد موسی،

فرزند سیّد اسماعیل ،فرزند سیّد حسین ،فرزند سیّد عبدالباقی که شرح حالش در
اعیان الشّیعه مسطور است.

و از طرف مادر :نام مادرش خدیجه ،دختر زهرا ،بنت شیخ مرتضی انصاری

است؛ و نام داماد مرحوم شیخ که مرحومه زهرا را به حبالۀ نکاح خویش درآورده
است ،سیّد محمّدطاهر میباشد.
سیّد محمّدعلی سبط

خدیجه

سیّد محمّدنبی

زهرا

شیخ مرتضی انصاری

سیّد محمّدطاهر

1

معاویة بن عَمّار الدُّهْنیّ
وی از اعاظم شیعه بوده است
[المراجعات] صفحة :95
هنی ال َب َج ّل الکویف ،کان وجها یف أصحابنا و مقدّ ما
« .83معاویة بن َع ّامر الد ّ

تأس ،و مثاال یف
عندهم ،کبی الشأن ،عظیم المحل ،ثقة .و کان أبوه ّ
عامر ُأسوة لمن ّ

للصابرین عل األذی یف سبیله ،قطع بعض
ال ّثبات عل مبادئ ّ
احلق ،و مثال ِضبه اهلل ّ

ال ّطغاة الغاشمنی ُعرقو َبیه یف التش ّیع ـ کام ذکرناه یف أحواله ـ  ،فام نکل و ما وهن و

رس
ال ضعف حتّی میض لسبیله صابرا حمتسبا .و ابنُه معاویة هذا عل شاکلته ،و الولد ّ
 .1جنگ  ،15ص .56
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معروف بن خَرَّبوذ الکَرخیّ

ِ
السالم،
أبیه فیه ،و من یشابه أباه فام ظلم؛ صحب إما َمیه ّ
الصادق و الکاظم علیهام ّ

رویناها باإلسناد إلیه».
فکان من محلة علومهام ،و له کتب یف ذلک َ

1

معروف بن خَرَّبوذ الکَرخیّ
وی از اعاظم شیعه بوده است
2
الذهبی یف میزانه،
الکرخی ،أورده
خربوذ
ّ
ّ
صفحة  .84« :95معروف بن ّ

فوصفه بأ ّنه صدوق شیعی ،و وضع عل اسمه رمز البخاری و مسلم و أیبداود إشارة إیل
إخراجهم له ،و ذکر أنه ِ
یروی عن أیبال ّطفیل ،قال” :و هو ّ
مقل “.حدّ ث عنه أبوعاصم و
أبوداود و عبیداهلل بن موس و آخرون ،و ن َقل عن أیبحاتم أنّه قال” :یکتب حدیثه“.
عل بن موس
قلت :و ذکره ابنخ ّلکان یف الوفیات فقال” :هو من موایل ّ
أقبلت عل اهلل تعایل و
الرضا “.ثم اسرتسل یف الثّناء علیه فنقل عنه حکایة قال فیها” :و
ُ

السالم “.ـ الخ.
ترکت مجیع ما ُ
الرضا علیه ّ
عل بن موس ّ
کنت علیه ّإال خدمة موالی ّ

و ابنقتیبة حنی أورد رجال ّ
احتج
الشیعة یف کتابه المعارف ،عدّ معروفا منهم.
ّ

الصحیح عن أیبال ّطفیل.
احلج من ّ
مسلم بمعروف و دونک حدیثه یف ّ

تویف ببغداد سنة مائتنی 3،و قَبه معروف یزار .و کان َ ِ
ّ
طی من
الس َق ّ
رس ّی َّ

تالمذته».

4و5

 .1المراجعات ،ص .229

 .2و قیل :ابن فیوز ،و قیل :ابن الفیوزان ،و قیل :ابن علّ .
رسه)
(عالمه طهراین ،قدّ س ّ
 .3و قیل :سنة  ،201و قیل :سنة ّ .204
رسه)
(عالمه طهراین ،قدّ س ّ
 .4المراجعات ،ص .220

 .5جهت اطّالع بیشتر بر احوال معروف کرخی رجوع شود به همین مجموعه ,ج  ،3ص  121ـ .137
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منصور بن مُعتَمِر
وی با رفقایش از اهل کوفه :أعمَش و أبواسحاق و زُبَید الیامی ،از اعاظم
شیعه بودند
[المراجعات] صفحة :96
السلمی الکویف :کان من
« .85منصور بن المعتمر بن عبداهلل بن ربیعة ّ

نص علیه صاحب منتهی
السالم ،کام ّ
أصحاب الباقر و ّ
الصادق و له عنهام علیهام ّ

المقال یف أحوال ال ّرجال؛ و عدّ ه ابنقتیبة من رجال ّ
اجلوزجاین
الشیعة یف معارفه؛ و
ّ
عدّ ه یف المحدّ ثنی ا ّلذین ال حتمد النّاس مذاهبهم یف ُأصول الدّ ین و فروعه ،لتع ّبدهم
حیمد النّاس
حممد ،و ذلک حیث قال” :کان من أهل الکوفة قوم ال َ
فیها بام جاء عن آل ّ

مذاهبهم ،هم رءوس حمدّ ثی الکوفة مثل أیبإسحاق و منصور و زبید الیامی و
األعمش و غیهم من أقراهنم؛ احتملهم النّاس لصدق ألسنتهم یف احلدیث “.ـ الخ.
متسکهم بالثّقلنی ،أم رکوهبم
قلت :ما ا ّلذی نقموه من هؤالء ّ
الصادقنی؟! أ ّ

النبی من باهبا (باب ح ّطة) ،أم التجائهم إیل أمان
سفینة النّجاة ،أم دخوهلم مدینة علم ّ
أهل األرض ،أم حفظهم رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یف عرتته ،أم
خشوعهم هّلِل و بکاءهم من خشیته؟! کام هو المأثور من سیهتم ،حتّی قال ابنسعد،
حیث ترجم منصورا یف صفحة  235من اجلزء  6من طبقاته” :إ ّنه عمش من البکاء
خشیة من اهلل تعایل “.قال” :و کانت له خرقة َ
ینشف هبا الدّ موع من عینیه .قال [سفیان
بن عیینة] :و زعموا أنّه صام ستّنی و قامها “.ـ الخ .فهل یکون مثل هذا ثقیال عل

النّاس مذموما؟! ّ
کال! و لکن ُمنینا بقوم 1ال ینصفون؛ فإنّا
 .1منینا بقوم :أی ابتُلینا هبم( .محقّق)

و إنا إلیه راجعون.
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موسی بن قَیْس حَضرَمِیّ

محاد بن زید” :قال :رأیت منصورا
و روی ابنسعد یف ترمجة منصور ،عن ّ
بمکّة .قال :و أ ُظنّه من هذه اخلشبیة ،و ما أ ُظنّه کان ِ
یکذب “.ـ الخ.
ّ

قلت :أال َه ُل ّم فان ُظر إیل االستخفاف و التحامل و االمتهان و العداوة المتج ّلیة

من خالل هذه الکلمة بکل المظاهر؛ و ما أشدّ دهشتی عند وقویف عل قوله” :و ما

حممد ،و ّ
أظنّه یکذبَ “.و ْی َو ْی ّ
کأن منصورا جری
کأن الکذب من لوازم أولیاء آل ّ

الصدق عل خالف األصل! و ّ
حممد اسام یطلقونه
یف ّ
کأن النّواصب مل یدوا لشیعة آل ّ

کأهنم مل یسمعوا
الضعة ،کاخلشب ّیة و ّ
علیهم غی ألقاب ّ
الرافضة و نحو ذلک! و ّ
الرتاب ّیة و ّ
قوله تعایل!        :

1

الرافضة؛ کان إبراهیم
و قد ذکر ابن قتیبة اخلشب ّیة یف کتابه المعارف ،فقال” :هم من ّ
ِ
فسموا اخلشب ّیة “.اه .
األشرت لقی عبیداهلل بن زیاد و أکثر أصحاب إبراهیم معهم اخلشبّ ،
قلت :إنّام نبزوهم هبذا توهینا هلم [و استهتارا بقوهتم و عتادهم ،لکن هؤالء

اخلشب ّیة قتلوا بخشبهم سلف النواصب ،ابنمرجانة] و استأصلوا شأفة ُأول ک المردة،

حممد 2،         ،فال بأس هبذا
قتلة آل ّ
الرشف و الفخر».
الرشیف و ال بلقب الرتاب ّیة نسبة إیل أیبتراب بل لنا هبام ّ
ال ّلقب ّ

موسی بن قَیْس حَضرَمِیّ
وی از شیعیان بوده است
المراجعات ،صفحة :98
 .1سوره حجرات ( )49آیه .11
 .2سوره أنعام ( )6آیه .45
 .3المراجعات ،ص .220
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العقیل من الغالة یف
حممد :عدّ ه
« .87موس بن قیس
احلرضمی ،یکنّی أبا ّ
ّ
ّ
أحب إ َّیل؛ و کان موس یروی
عل فقال” :عل
ّ
ّ
الرفض ،و سأله سفیان عن أیببکر و ّ
عن سلِمة بن کهیل ،عن عیاض بن عیاض ،عن مالک بن جعونة ،قالِ :
سمعت ُأ َّم
َ َ
احلق عهدا
احلق ،و من َترکه ترک َّ
احلق ،فمن تبِعه فهو َع َل ّ
سلمة تقولَ :ع ِل َع َل ّ
معهودا “.رواه أبو ُن َعیم الفضل بن دکنی عن موس بن قیس».

1و2

موسی مبرقع
[در احواالت امام علی النقی علیه السّالم و برادرشان موسی مُبَرقَع]
در کتاب مناقب ابنشهرآشوب ،طبع سنگی ،جلد  ،2ضمن احوال حضرت

امام علی نقی علیه السّالم ،صفحه  448و  449گوید:
ِ
احلسن احلسنی قال :حدَّ َثنی أبوالط ِّی ِ
ب المدینی قال” :کان
بن
«
ُ
احلسنی ُ
الرضا! 3فال ُی ِ
شار ُبنی!
أمر ابن ِّ
المتَو ّک ُل یقول :أعیاین ُ
ُ
أخوه موسَ 4قصاف َع ّزافَ ،ف ِ
أحرضه و ِ
أشهره؛ َف ّ
َب ُیسمع
ّ
فقیل له :فهذا ُ ُ
إن اخل َ

الرضا و ال ُی َف َّر ُق یف فعلهام!
عن ابن ِّ
 .1همان ،ص .224

 .2جنگ  ،20ص .60

 .3قال المع ِّلق الشیخ حممود یف التعلیقة« :قوله” :ال یشاربنی“ أی :ال یوافقنی یف رشب اخلمر و
التقصف) و هو ال ّلهو و ال ّلعب عل الطعام ،و العزّ اف
النبیذ و ال َق ّصاف (بالمهملة بعد القاف من
ّ

(بالمهملة و بعدها الزای من العزف؛ و یقال :العازف ،لمن یعمل بالمعازف) و هی المالهی
کالعود و الطنبور و نحومها( ».المناقب)

حممد اجلواد ،و هو ألُ ِّم ولد؛ مات
 .4و قال أیضا« :قال یف عمدة الطالب” :و أ ّما موس المَبقع ابن ّ
بقم و قَبه هبا ،و یقال لولده الرضو ّیون ،و هم بقم إ ّال َمن ّ
شذ منهم( »“.المناقب)
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ِ
رین و
اخلام َ
نی له من ّ
فأمر بإحضاره و استقباله ،و أمر له بصالت و أقطاع ،و َب ی

القینات.

1

ِ
احلسن یف َقن َط َر ِة وصیف َف َس َّل َم علیهُ ،ث َّم قال:
وسَ ،ت َل ّقا ُه أ ُبو
فلام ی
ّ
وایف ُم ی
منک! َفال ت ُِق َّر له أن َّک َ ِ
ّ
أحض َن ل ِ َیهتِ َکک و َی َض َع َ
بت نَبیذا
رش َ
إن هذا َّ
الر ُ َل قد َ َ

َق ُّط؛ و اتّق اهلل یا أخی أن ترتکب َحمظورا!
وس :و إنَّام َدعاین هلذا ،فام حی َلتی؟!
فقال ُم َ

قال :فال ت ََضع من َق ِ
تعص ر َّبک ،وال تَف َعل ما َی ِشینُک؛ فام َغ َر ُض ُه ّإال
در َن ،و ال َ

َهتک َ
ُک.
َ
َ
الوعظ ،و هو مقیم عل خالفه.
القول و
یب علیه موسَ ،فک ََّر َر أبواحلسن علیه
فأ ی

یبَ ،
قال :أما ّ
إن ا ّلذی ترید اإل تامع معه علیه ،ال جتت َمع علیه
رأی أ َّن ُه ال ُی ُ
فلام ی
ّ
أنت و هو أبدا!“
َ
ننی َیبک ُُرُ 2ک َّل َیوم إیل باب المتو ّکل و َیروح؛ ف ُی ُ
قال” :فأقا َم َث َ
قال له :قد
الث ِس َ
3
ِ
سکِر :أو قد َ ِ
المتَو ِّک ُل»“.
رش َب َدواء .حتّی ُقت َل ُ

این روایت را شیخ مفید در ارشاد ،طبع سنگی ،صفحه  360و  ،361و طبع

حروفی ،صفحه  644و  645بدین عبارت ذکر کرده است:
ِ
بن یارس،
احلسن احلسنِی ،قال :حدّ ثنی أبوالط ّیب
بن
«و َر َوی
ُ
یعقوب ُ
ُ
احلسنی ُ
 .1و قال أیضا« :مصباح المنی” :القنیُ  :العبد؛ و القینة :األمة البیضاء ،کذا ق ّیده ابنالسکّیتُ ،مغَن ّیة

ختتص بالمغنّیة( »“.المناقب)
کانت أو غی ُم َغنّیة ،و قیلّ :

کرة».
کرة؛ ـ یف الیشء :فعله ُب َ
 .2أقول :و یف المنجدَ « :ب َک َر َیبک ُُر ُبکورا :تقدّ م؛ ـ علیه و إلیه :أتاه ُب َ
(عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

 .3المناقب ،ج  ،4ص .409
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رش َب معی
جه ُ
الرضا! و َ
أمر ابن ِّ
حیکُم ،قد أعیاین ُ
الم َتو ِّک ُل یقولَ :و َ
قال” :کان ُ
دت أن َی َ
ِ
رصة یف هذا المعنی ،فلم ِ
جهدت أن ِ
أجدها!
أجدَ ُف َ
و أن ُیناد َمنی ،فامتنع؛ و َ
ی
ِ ِ
ِ
احلال ،فهذا
الرضا ما ت ُِریدُ ُه من هذه
فقال له َب ُ
رض :إن مل َجتد من ابن ِّ
عض َمن َح َ َ
أخوه موسَ ،قصاف َع ّزاف ،یأ ُکل و یرشب و ِ
یعشق و یتخالع؛َ 1فأح ِرض ُه و ِ
أشهر ُه،
ّ
ُ
َ
ِ
َب یشیع ِ
َف ّ
َ
اهت َم
الرضا
ّاس َبینَ ُه و َب َ
بذلک ،فال ُی َف ِّر ُق الن ُ
عرفه َّ َ
نی أخیه ،و من َ
عن ابن ِّ
إن اخل َ
أخا ُه بِ ِم ِ
ثل فعال ِ ِه.

ِ
فقالُ :اک ُتبُوا بِ
إشخاص ِه ُمک ََّرما.
هاشم و ال ُقواد و ِ
شخص مکَرماَ .فت َقدَّ م المتو ِّک ُل أن ی َت َل ّقاه جمیع بن ِی ِ
َف ُأ ِ
سائ ُر
ّ ُ
َ ُ َ ُ َ
َ ُ َ
َ ُ َّ
2
ِ
ِ
الن ِ
خل ّامری َن و
بنی له فیها ،و َح َّو َل إ َلیه ا َ
ّاس؛ و َعم َل َع یل أ ّن ُه إذا َرآ ُه أق َط َع ُه َقطی َعة و ی
ِ
ِ ِِ
ِ
أفر َد له َم ِنزال َ ِ
الق َ
یزوره هو فیه.
رسیا َیص ُلح أن َ
یان ،و تقدَّ َم بِص َلته و بِ ِّره ،و َ
ِ
السالم یف َقن َط َر ِة َوصیف ـ و هو موضع
وایف موس َت َل ّقا ُه أ ُب
واحلسن علیه ّ
ف َل ّام ی
ِ
ون ـ َف َس َّل َم علیه ،و َو ّفا ُه َح َّق ُهُ ،ث َّم قال لهّ :
القاد ُم َ
أحض َن
ُی َت َل ّق یی فیه
إن َهذا َّ
الر َل َقد َ َ
ِ
یضع منک ،فال ت ُِق َّر له أن َّک ِ
بت نَبیذا [ َق ّط]؛ و ات َِّق ا َ
ل ِ َیهتِک َ
ب
رش َ
َک و َ
هلل یا أخی أن تَرتَک َ
َحم ُظورا!
فقال له موس :إنّام َدعاین هلذا ،فام حیلتی؟!

قال :فال ت ََضع من َق ِ
در َن ،و ال ت ِ
َعص َر َّب َک ،و ال تَف َعل ما َیشین َُک؛ فام َغ َر ُض ُه ّإال

َهتک َ
ُک.
الزوج و الزوج ُة :خلع أحدمها اآلخر؛ ـ القو ُم :نقضوا احللف بینهم .و بنابراین مجموع
 .1ختالع
ُ
عبارت چنین معنی می دهد :او هرزه ،شکم پرست و مرد تنبکی است که حرام میخورد و شراب

میآشامد و عاشق پیشه و همه جائی است( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
وایف.
 .2خ ل :ی
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1
السالم ال َق َ
الو َ
عظ ،و هو
ول و َ
َفأ ی
حل َس ِن علیه ّ
یب علیه موس؛ و َق َّر َر علیه أ ُبوا َ
ِ ِِ
السالم له:
فلام َرأی أ ّنه ال ُیِ ُ
یب ،قال علیه ّ
عل خالفهّ .
ُمقیم ی
ِ
ِ
أما ّ
أنت و هو أ َبدا“.
امع َم َعه علیه ،ال َجتت َِم ُع علیه َ
المجل َس ا ّلذی تُریدُ اال ت َ
إن َ
ننی َیبک ُُر ُک َّل َیوم إ ییل ِ
الم َتو ِّک ِل ،ف ُی ُ
قالَ ” :فأقا َم موس َث َ
قال له :قد
الث ِس َ
باب ُ
قال له :قد َ ِ
قال لهَ :قد سکِر! ف َیبک ُُر ،ف ُی ُ
وح ف َیبک ُُر ،ف ُی ُ
ت َ
رش َب َدواء.
َشاغ َل ال َیو َم! َفی ُ

ِ
فام َ
زال عل َهذا َث َ
الم َتو ِّک ُل ،و مل َیت َِمع معه َع یل َرشاب»“.
الث ِس َ
ننی حتّی ُقت َل ُ

2

مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ،جلد  ،3صفحه  259فرموده است:

السالمَ ،ع َنونه المیزا
السالم أخو اهلادی علیه ّ
حممد الرضا علیه ّ
«موس بن ّ

روی المفید فیه روایة یف إرشاده و تنبئ عن یشء فیه “.ـ انتهی».
(ره) کذلک و قالَ ” :

در اینجا مامقانی تمام روایت ارشاد را ذکر میکند و سپس میگوید« :و داللته عل

فسقه واضحة ،ال لام نسب إلیه من رشب النبیذ و نحوه عند المتوکل ،لمنع فسق
المخَب عن قبول َج ْر ِحه؛ بل لظهور کالمه یف ّ
أن ذلک عم ُله ،و َأشد منه خمال َفتُه لإلمام

السالم و إرصاره عل عدم إطاعته یف هنیه إیاه عن المنکر ،حتّی التجأ
علیه ّ
السالم إیل إعامل ما أقدره اهلل تعایل علیه من منعهام من االجتامع ثال َ
سننی».
ث
َ
علیه ّ

و مرحوم محدث قمی در منتهی اآلمال ،طبع رحلی علمیّه اسالمیه ،جلد ،2

صفحه  235گوید:

«موسی مبرقع جد سادات رضویّه است و رشتۀ اوالدش تا به حال بحمد اهلل

منقطع نگشته [و بسیاری از سادات ،نسب ایشان به او منتهی میشود] .و او اوّل

کسی است که از سادات رضویّه به قم وارد شد در سنه  ،256و پیوسته بر روی خود
فکرر.
 .1خ لّ :

 .2اإلرشاد ،ج  ،2ص .307
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برقع گذاشته بود و لهذا او را موسی مبرقع گویند .و چون وارد قم شد بزرگان عرب

از اهل قم ،او را از قم بیرون کردند و به کاشان رفت .و چون به کاشان رسید احمد

بن عبدالعزیز بن ُدلَف عِجْلی او را اکرام کرد و خلعتهای بسیار و مرکبها بدو

بخشید ،و مقرّر کرد که هر سال یکهزار مثقال طال با یک اسب مسرّج به او بدهد؛

لکن رؤسای عرب از اهل قم ،پس از آن پشیمان شده به خدمتش شتافتند و از او
اعتذار خواسته ،مکرّماً به قم واردش ساختند و گرامی داشتند او را ،و حال او در قم

نیکو شد ».ـ الخ.

«و موسی ،شب چهارشنبه روز آخر ماه اردیبهشت ،دو روز به آخر ماه

ربیعاآلخر مانده ،سال  296از دار دنیا رفت و امیر قم عبّاس بن عمرو غنوی بر وی
2 1

نماز کرد ».ـ الخ .

نصر بن أحمد بصریّ ،خُبْز أُ ُرزِیِّ
وی در تشیّع و شعر ،عالی بود
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :220

البرصی اخلبز ُأ ُر ِز ّی،
«و منهم :أبوالقاسم نرص بن أمحد بن نرص بن مأمون
ّ

ّ
السحر یف ذکر من تشیَّع و شعر ،قال” :فاضل،
الشاعر المشهور .ذکره صاحب نسمة َّ

ُأویت المعجز و هو ُأ ّم ّی ،و فاز من المجد یف القریض بام مل یدرکه عکاشة العمی ،فهو

اجلزار و
نقی المعاین و إن کان خ ّب َاز ُا ُرز ،أدرک من لوزنج حالوة األدب ما مل یدرکه ّ
ّ
حیزه ،فهو عدیم النَّظی ،نضیج مخی المعاین ،و شعر غیه فطی“.
البلدی و مل ُ

و ذ َکره ابنخ ّلکان و قال” :و کان خیبِز بمربد البرصة یف د ّکان ،و کان ینظم

 .1منتهی اآلمال ،ج  ،3ص .1810
 .2جنگ  ،14ص  84ـ .88
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نصر بن أحمد بصریّ ،خُبْز أُرُزِیِّ

ّ
الشعر البدیع مع أنّه کان ُأ ّمیا ال یقرأ و ال یکتب .و کان ینشد أشعاره الغزل ّیة و النّاس
یتظرفون بِاستامع شعره و یتعج ّبون من حاله و أمره؛ و کان
یزدمحون علیه ،و
ّ

البرصیّ ،
علو
حممد المعروف بابنلنکک
الشاعر المشهور ،مع ّ
ّ
حممد بن ّ
أبواحلسن ّ

قدره عندهم ینتاب د ّکانه لیستمع شعره ،و اعتنی به و مجع له دیوانا .و کان قد دخل

بغداد و أقام هبا مدّ ة طویلة“.
روی عنه
و ذ َکره اخلطیب یف تاریخ بغداد و قال” :إنّه قرأ علیه دیوانه؛ و
ی

حممد بن حاتم
المعافا بن زکر ّیا الن
ّهرواین مق ّطعات من شعره ،و أمحدُ بن منصور بن ّ
ّ
النورشی و مجاعة“.

ثم قال” :و کان
و ذ َکره ال ّثعالبی یف الیتیمة ،و أورد له شعرا کثیا
حکی َ
بعضهّ ،
ی

شیعیا“.

البرصی:
األکفاین
حممد
ّ
حممد بن ّ
و ح َکی اخلطیب یف تاریخ بغداد عن أیب ّ
ّ
مُداعبة ابن لَنْکَک با نصر بن أحمد در د کّا ن خبّا زی بر نج ی او و پاسخ او به شعر

األکفاین ّ
الشاعر و أیباحلسنی بن َلن َکک و
عمی عبداهلل
”قال :خرجت مع ّ
ّ
المفجع و أیباحلسنی الش ّباک یف بطالة عید ،و أنا یوم ذ َصبِ ّی أصحبهم؛
أیبعبداهلل
ّ
فمشوا حتّی انتهوا إیل نرص بن أمحد اخلبز ُأ ُر ِز ّی إیل د ّکانه ـ و هو خیبز لطائفة و یوقد
السعف حتت الطابق ـ فهنّوه بالعید؛ فزاد الوقید فدخنهم فمضوا ،فقال نرص بن أمحد:
َّ
َّسخت ثیایب!
یا أبااحلسنی متی أراک؟! فقال :إذا ات
ْ

و کانت [ثیابه] ُجدَ د نق ّیة البیاض للتّجمل هبا یف العید.

فمشینا یف سکّة بنیسمرة حتّی انتهینا إیل دار بنیأمحد بن المثنّی ،فجلس
أبواحلسنی بن لنکک و قال :یا أصحابناّ ،
إن نرصا ال ُخیل هذا المجلس عن یشء یقول
فیه ،و یب أن نبدأه قبل أن یبدأنا.
و استدعی دواة و کتب:

مطلع انوار  /ج 11

262

أنیــف بــه عــل ّ
الصــحاب
کــل َّ

حـــب
لنصــــر یف فـــؤادی فـــرط
ّ
أتینــــــاه ّ
فبخ َرنــــــا بخــــــورا

الســـ َعف المـ ّ
ــدخن لل ّثیـــاب
مــن َّ

فقـــال :متـــی أراک أبـــاحســـنی؟

ــخت ثیـــایب!
فقلـــت لـــه :إذا اتَّسـ ْ

فقمــت مبــادرا و ظننــت نَصـــرا

أراد بــــذاک طــــردی أو ذهــــایب

جواهبا فقرأناه ،فاذا هو قد أجاب:
فأرسل األبیات إلیه ،فأمل نرص
َ

صــمیم و ّدی
منحــت أبــااحلســنی
ُ
َ

فـــــداعبنی بألفـــــا عـــــذاب

َف ُعـــدن لـــه کریعـــان ّ
الشـــباب

أیت و ثیابـــــه کقتـــــی شـــــیب
جلوســه عنــدی ل ِ ِعـــرس
ظننــت
ُ
َ

فجـــدت لـــه بتمســـیک ال ّثیـــاب
ُ

فـــإن کـــان التّـــأنق 1فیـــه خـــیا

فلــم یکــن الــوم أبــا تــراب“

فقلـــت :متـــی أراک أباحســـنی؟

َّســـخت ثیـــایب!
فجـــاوبنی إذا ات
ْ

و ذکر ابنخ ّلکان” :أنّه ّ
تویف سنة سبع عرشة و ثالثمائة بالبرصة “.و ذکر

المسعودی یف مروج ّ
فهرب إیل أیبطاهر
الذهب” :أنّه خاف من أمی البرصة
ّ
ّ
الیزیدیَ ،
القرمطی إیل البحرین “.و عل حفظی أنّه ذکر” :أنّه مات هبا “.کذا یف نسمة
یب
اجلنا ّ
ّ
السحر ،فالحظ».
َّ

2

ن أبیعبداهلل محمّد بن منصور ،أبوحنیفة
نُعما ُن ب ُ
استبصار و تشرّف وی به مذهب حقّه امامی
ابنخلّکان در وفیات األعیان ،جلد  ،5از طبع دار صادر بیروت ،صفحۀ  ،415در
ِ
جتود و جاء فیه بالعجب ».المحیط
 .1تاج العروس« :تأ َّنق فیه :عمله باإلتقان و احلکمة؛ و قیل :إذا ّ
فی اللغة« :المتأنّق :ا ّلذی هو یف أنَق من عیشه و ِخصب( ».محقّق)

 .2جنگ  ،24ص .316

نُعمانُ بنُ أبیعبداهلل محمّد بن منصور ،أبوحنیفة
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تحت شمارۀ  766که ترجمۀ احوال قاضی نعمان ،أبوحنیفه ،نعمان بن أبیعبداهلل را ذکر
کرده است ،گفته است« :او اوّالً مالکیمذهب بوده ،و سپس امامیمذهب شده است».

1

وی صاحب دعائم اإلسالم و کتب دیگر ،شیعه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :382
حممد بن منصور بن أمحد بن حیوان ،قاض
«و منهم :أبوحنیفة النعامن بن ّ

مرص .قال ابنخ ّلکان” :هو أحد الفضالء المشار إلیهم .ذکره األمی المختار
المسیحی 2یف تارخیه فقال :کان من العلم و الفقه و الدّ ین و النَّ ْبل عل ما ال مزید فیه؛
ّ

و له عدّ ة تصانیف ،منها :کتاب اختالف ُأصول المذاهب و غیه “.قال صاحب

اإلمامی،
کشف الظنون” :اختالف ُأصول المذاهب ،ألیبحنیفة نعامن بن أیبعبداهلل
ّ
أ ّلفه نرصة لمذهبه “.ـ انتهی.

ِ
نص عل ما ذکره ابن َخ َّلکان:
و ترمجه
الیافعی یف مرآة اجلنان بأحسن ما یکون ،و ّ
ّ

ثم انتقل إیل مذهب اإلمام ّیة . ...و قال ابنذوالق یف ترمجة
”و کان
مالکی المذهبّ ،
َّ
القاض ،یف غایة الفضل ،من أهل القرآن
حممد
عل بن النّعامن :کان أبوه النّعامن بن ّ
ّ
ولدهّ ،

و العلم بمعانیه ،و عالام بوجوه الفقه و اختالف الفقهاء ،و ال ّلغة و ِّ
الشعر ،و المعرفة

بأ ّیام النّاس مع عقل و إنصاف .و أ ّلف ألهل البیت من الکتب آالف أوراق بأحسن
تألیف و أملح سجع ،و ِ
عمل یف المناقب و المثالب کتابا حسنا؛ و له ردود عل
المخالفنی له ،رد عل أیبحنیفة و عل مالک و ّ
افعی و عل ابنرشیح؛ 3و کتاب
الش ّ
 .1جنگ  ،17ص .84
المسبحی.
 .2خ ل:
ّ
 .3خ ل :ابنرسیج.
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اختالف [الفقهاء] ،ینترص فیه ألهل البیت “.ـ إیل آخر ما یف وفیات األعیان.

و من تصانیفه االختبار و االنتصار یف الفقه .و کان له أوالد علامء سادة نجباء،

نص عل تش ّیعه ّ
العالمة یف بحار األنوار و
عل ،و ُع ِّمر عمرا طویال .و ّ
منهم :أبواحلسن ّ

باطبائی یف الفوائد ال ّرجالیّة و ّ
النوری یف فوائد المستدرک،
العالمة
الس ّید بحرالعلوم ال َّط
ّ
ّ
مفصلة .و کانت وفاته سنة سبع و ستّنی و ثالثمائة.
و ترمجه االخی ترمجة ّ

و قد رأیت أنا من مصنّفاته کتاب دعائم اإلسالم یف احلدیث عل ترتیب کتب

الفقه من حدیث أهل البیت ،و کتاب رشح األخبار یف مناقب األئ ّمة األطهار ،و
کتاب المناقب و المثالب ،و موضوعه مناقب بنیهاشم و مثالب بنی ُأم ّیة؛ یدُ ّل عل
تعرض لام کان بنی بنیهاشم و
تبحره یف األدب و التّاریخ و طول باعه یف اآلثار ،ألنّه ّ
ّ

بنی ُأم ّیة قبل اإلسالم یف اجلاهل ّیة ،و ن َقل حکایات و تواریخ لطیفة؛ رض اهلل عنه».

1

راجع به اعتبار کتاب دعائم اإلسالم ،لنُعمان بن محمّد المکنّی بأبیحنیفه
ّ
در مرآة اجلنان ،للیافعی ّ
المتویف  ،)768قال یف مجلة من ت ُُو ّیف سنة :364
الشافعی (
الم ِع ِّز العبیدی و قاضیه الن ُ
الم َکنّی
«و فیها ت ُُو ّیف
عامن ُ
ُ
حممد ُ
بن ّ
صاحب ُ
ِ
الفقه و الدّ ِ
ین و الن ِ
عل ما ال مزیدَ علیه؛ کذا ذ َکر
بأیبحنیفة ،کان من أوعیَ ِة العل ِم و
ّقل ،ی
بعض المؤرخنی أ ّنه کان یف ِ
الفضل ،من ِ
ِ
أهل
غایة
ؤرخنی و غی ذلک .و ذ َکر ُ
ُ
ُ
ُ ّ
الم ّ
بعض ُ
ِ
الفقهاء و ال ّل ِ
ِ
ِ
القرآن و العل ِم بمعانیه ،و عالام بو ِ
ِ
الش ِ
غة و ّ
عر و
اختالف
الفقه و عل ِم
جوه
ُ
ِ
ِ
البیت من ال ُکت ِ
المعرفة بأ ّیا ِم الن ِ
ِ
آالف أوراق
ُب
ألهل
ف
َ
ّاس مع عقل و إنصاف ،و أ ّل َ
المناقب و المثال ِ ِ ِ
ِ
ِ
حسنا؛ و َله ُردود
عمل یف
ب کتابا َ
َ
بأحسن تألیف و أم َلحِ َسجع ،و َ

ابن ُرشیح؛ و کتاب ِ
َ
خالفنی :ألیب َحنی َف ِة و مالک و ّ
الف الفقهاء
الم
اخت ُ
َ
الش ِّ
عل ُ
افعی و ِ َ

 .1جنگ  ،24ص .341

نُعمان بن ثابت ،ابوحنیفه
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مالزما صحبته ِ
ِ
ینت َِرص ِ
ِ
وصل مع ُه إیل
فیه
المعز ،و َ
ألهل البیت؛ و قصیدة فقه َّیة .و کان ِ ُ َ ُ ُ
َ ُ
ِ
ِ
الدِّ ِ
مات ّ
الم ِعز 1».ـ انتهی.
یار المرص ّی ِة ّأو َل ُدخولِه إلیها من
إفریقیة .و ل ّام َ
صل ع َلیه ُ

قال یف شذرات ّ
ّ
المتویف سنة
عبداحلی بن العامد احلنبل (
الذهب ،ألیبالفالح
ّ

:)1089

عامن بن ِ
ِ
القیواین القاض
«و فیها (أی ممّن ت ُُو ِّیف َسنَ َة  )364الن ُ ُ ّ
حممد بن منصور َ
ضاة الدَّ ِ
ندیق باطنا ،قاض ُق ِ
ِ
الشیعی ِ
الز ِ
ّف کتاب
ولة العبید ّیة .صن َ
ظاهراِّ ،
أبوحنیفةِّ ّ ،
انس ِ
یعة ،و ُکتُبا کثیة تَدُ ل عل ِ
الش ِ
ابتدا ُء الدَّ ع َو ِة ،و کِتابا یف فقه ِّ
الخه من الدِّ ینُ ،یبدّ ُل
فیها ِ
مات بمرص یف رجب ،و َو ّ ییل بعده ابنَه 2».ـ انتهی.
حی ِّر ُفهاَ .
معاین القرآن و ُ َ
َ
ِ
العبارات ا ّلتی صدَ َرت منه من شدّ ِة العناد ِّ
للشیعة ،کام هو دأ ُبه
ُانظر ما یف هذه
ِ
رجال ِّ
الشیعة؛ و َکفاک یف ذلک عبار ُة المذکورة یف مرآة اجلنان.
بالنّسبة إیل تراج ِم مجی ِع
ِ
ِ
صاحب روضات اجلنّات من أ ّن ُه من ِ
أهل
ذهب إلیه
العجب ُک ّل
و من
العجب ما َ
ُ
3
التسنن! ِ
فراج ْع المستدرک َجتد حقیق َة األمر.

ُ

نُعمان بن ثابت ،ابوحنیفه

ِ
َ
القرآن و التّفسری
أفضل من علم
احلنفی وصل إیل حدٍّ عل علم الحکام
ِشقاء
ّ
ِ
نفی ،صفحة :]3
[الدّ ّر المختار یف الفقه احل َ ّ

الرشیعة؛ و َف ِق َه (بالکّس) فقهاَ :علِ َم؛
«فالفقه لغة:
خص بعلم ّ
ثم ّ
العلم بالیشءّ ،
ُ

بالضم) فقاهة :صار فقیها .و اصطالحا عند األُصول ّینی :العلم باألحکام
و َف ُق َه ( ّ
 .1مرآة الجنان ،ج  ،2ص .285

 .2شذرات الذّهب ،ج  ،3ص .47
 .3جنگ  ،3ص .93
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ُ
ثالث
الرشع ّیة الفرع ّیة 1من أد ّلتها التفصیل ّیة .و عند الفقهاء :حفظ الفروع ،و أق ّله
البرصی (رح):
مسائل .و عند أهل احلقیقة :اجلمع بنی العلم و العمل؛ لقول احلسن
ّ

الزاهد یف اآلخرة ،البصی بعیوب نفسه“.
”إنّام الفقیه المعرض عن الدّ نیاّ ،
و موضوعه :فعل المک ّلف ثبوتا أو َس ْلبا.

و استمداده :من الکتاب و السنّة و اإلمجاع و القیاس.
و غایته :الفوز بسعادة الدّ ارین.
و أ ّما فضله فکثی شهی و منه ما یف اخلالصة و غیها” :النّظر یف کتب أصحابنا

من غی سامع أفضل من قیام ال ّلیل ،و تع ّلم الفقه أفضل من تع ّلم ما یف القرآن ،و مجیع
الفقه البدّ منه“.

للرجل أن ِ
یعرف بالشعر و
حممد (رح)” :ال ینبغی ّ
و یف الملتقط و غیه عن ّ

الصبیان؛ و ال باحلسابّ ،
النّحوّ ،
ألن آخر أمره إیل
ألن آخر أمره إیل المسألة و تعلیم ِّ
ألن آخر أمره إیل التذکی و ِ
مساحة األرضنی؛ و ال یف التّفسیّ 2،
الق َصص؛ بل یکون
علمه یف احلالل و احلرام و ما البدّ منه من األحکام ،کام قیل:
ـــز ذو علــــم بعلــــم
إذا مــــا اعتـ ّ
فــوح و ال کمســک
فکــم طیــب َی
ُ

فعلـــــم الفقـــــه ْأو ییل بـــــاعتزاز
ف ََّّس آیة احلکمَ ة بعلم الفقهِ و األحکام زور ا

یطـــی و ال کبـــاز“
و کـــم َطـــی
ُ

و قد مدحه اهلل تعایل بتسمیته خیا بقوله [تعایل]     ﴿ :

3
فّس احلکمة زمرة أرباب التّفسی بعلم الفروع ا ّلذی هو علم الفقه».
 ،﴾2 و قد ّ

 .1خ ل :الفرع ّیة المکتسب.
 .2خ ل :و ال بالتفسی.
 .3بقره ( )2آیه .269

 .4الدّر المختار ،ج  ،1ص .38

4

267

نُعمان بن ثابت ،ابوحنیفه

بمناقب لیبحنیفة ،تضحک سا ال ّثکیل
ا َء
َ
صفحة « :5و قد قالوا” :الفق ُه َز َرعه عبداهلل بن مسعود ـ رض اهلل عنه ـ و

النخعی ،و داسه َح ّامد ،و َط َحنه أبوحنیفة (رح) ،و
سقاه َع ْلقمة ،و َح َصده إبراهیم
ّ

حممد (رح) ،و سائر النّاس یأکلون من خبزه “.و قد
َع َجنَه أبویوسف (رح) ،و خبزه ّ

نظمه بعضهم فقال:

زرع ابــنمســعود ،و علقمــ ُة
الفقــه ُ

اس
ثــــم
َح ّصــــا ُده
إبــــراهیم َد ّو ُ
ُ
ّ
ــابزه ،و اآلکـ ُ
ــاس
حممـــد خـ ُ
ــل النّـ ُ
ّ

یعقــوب عاجنُـــه
نُعــامن طاحنُـــه،
ُ

الزیادات و النّوادر ،حتّی
ظهر علمه بتصانیفه کاجلام َعنی و المبسوط و ّ
و قد َ

قیل” :إنّه َصنَّف یف العلوم الدینیة تسعمائة و تسعة و تسعنی کتابا“.

فوض إلیه کت َبه و ما َله،
تزوج ب ُأ ّم
و من تالمذته
الشافعی و ّ
الشافعی (رح) ،و ّ
ّ
ّ

الشافعی (رح) حیث قال” :من أراد
الشافعی (رح) فقیها؛ و لقد أنصف
فبسببه صار
ّ
ّ

الفقه فلیلزم أصحاب أیبحنیفة (رح)ّ ،
رصت
فإن المعاین قد َت َی ّّست هلم؛ واهلل ما
ُ
حممد بن احلسن (رح)“.
فقیها ّإال بکتب ّ

روایا ت مجعو له دربارۀ أبیحنیفه ،شوا هد کذ ب در آنها مبیّن است

حممدا (رح) یف المنام فقلت له :ما فعل اهلل
و قال إسامعیل بن أیبرجاُ ” :
رأیت ّ

أردت أن ُأ ّ
جعلت هذا العلم فیک!
عذبک ما
ثم قال :لو
ُ
ُ
بک؟ قال :غفر یل! ّ
فقلت له :فأین أبویوسف (رح)؟ قال :فوقنا بدرجتنی!

أعل عل ّینی؛ کیف و قد ّ
صل الفجر
قلت :فأبوحنیفة؟ قال :هیهات! ذاک یف ی

مرة.
بوضوء العشاء أربعنی َسنَة ،و ّ
حج مخسا و مخسنی َح ّجة ،و رأی ر ّبه یف المنام مائة ّ

قصة مشهورة یف َح ّجته األخیة :استأذن َح َج َبة الکعبة بالدّ خول لیال ،فقام بنی
و هلا ّ
ثم
العمودین عل ِر ْجله ال ُیمنی و وضع ال ُیّسی عل ظهرها حتّی ختم نصف القرآنّ ،
ثم قام عل رجله ال ُیّسی و وضع الیمنی عل ظهرها حتّی ختم القرآن؛
رکع و سجدّ ،
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حق عبادتک،
الضعیف ّ
فلام سلم بکی و ناجی ر ّبه و قالَ :إهلی! ما َع َبدک هذا العبد ّ
ّ
حق معرفتک ،فهب نقصان ِخدمته لکامل معرفته!
لکن َع َر َفک َّ
حق المعرفة ،و قد خدمتنا
فهتف هاتف من جانب البیت :یا أباحنیفة! قد عرفتَنا َّ

حسنت اخلدمة ،و قد غفرنا لک و لمن اتّبعک ممّن کان عل مذهبک إیل یوم القیامة“.
فأ
َ
بم بلغت ما بلغت؟“ قال” :ما بخلت باإلفادة و ما
و قیل ألیبحنیفة (رح)َ ” :

استنکفت من االستفادة“.

کرام” :من جعل أباحنیفة بینه و بنی اهلل ،رجوت أن ال خیاف!“
و قال مسافر بن ّ
و قال فیه:

الـــر ِ
محن
یـــوم القیامـــة یف رضـــا
َح ْســبی مــن اخلــیات مــا أعددتــه
ّ
ثـــم اعتقـــادی مـــذهب الـــن ِ
ّعامن
حممــد خــی الــوری
دیــن
ّ
النبــی ّ
ّ
السالمّ ” :
إن آدم افتخر یب ،و أنا أفتخر برجل من ُأ ّمتی
و عنه علیه ّ
الصالة و ّ

اسمه نعامن و کنیته أبوحنیفة؛ هو رساج ُأ َّمتی“.

السالمّ ” :
إن سائر األنبیاء یوم القیامة یفتخرون یب ،و أنا
و عنه علیه ال ّصالة و ّ

أفتخر بأیب حنیفة .من أح ّبه فقد أح ّبنی و من أبغضه فقد أبغضنی “.کذا یف التّقدمة

رشح مقدّ مة أیبال ّلیث.

تعصب ،ألنّه
الضیاء
قال یف ّ
المعنوی” :و قول ابناجلوزی :إنّه موضوع! فإنّه ّ
ّ

ُر ِوی بطرق ُخمْتلفة“.

اجلرجاین یف مناقبه بسنده ل ِ َس ْهل بن عبداهلل التّسرتی أنّه قال” :لو کان
روی
و َ
ّ

تنرصوا“.
یف ُأ ّمة موس و عییس مثل أیبحنیفة (رح) لام ّ
هتودوا و لام ّ

اجلوزی جملدین کبیین و
و مناقبه أکثر من أن ُحت َرص؛ و صنّف فیها سبط بن
ّ

سامه االنتصار إلمام أئ ّمة األمصار ،و صنّف غیه أکثر من ذلک.
ّ
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ما قالوا و أکثروا یف مناقب أیب حنیفة ،الَباهنی الساطع ة قا ئم ة عل رک اکته

و احلاصلّ ،
أن أباحنیفة النّعامن من أعظم معجزات المصطفی ّ
صل اهلل علیه و
آله و س ّلم بعد القرآن .و حس ُب َک من مناقبه اشتهار مذهبه؛ ما قال قوال ّإال َ
أخذ به إمام

األئمة األعالم .و قد ج َعل اهلل احلکم ألصحابه و أتباعه من زمنه إیل هذه األ ّیام ،إیل
من ّ
السالم ،و هذا ّ
اختص به من بنی سائر
یدل عل أمر عظیم
ّ
أن حیکم بمذهبه عییس علیه ّ

دون الفقه و
کالصدیق ـ رض اهلل عنه ـ له أجره و أجر من َّ
العلامء العظام؛ کیف ال و هو ّ
أ ّلفه و ّفرع أحکامه عل ُأصوله العظام إیل یوم احلرش و القیام .و قد اتّبعه عل مذهبه کثی
من األولیاء الکرام ممّن اتّصف بثبات المجاهدة و رکض یف میدان المشاهدة ،کإبراهیم

البسطامی ،و ُف َضیل بن
الکرخی ،و أیبیزید
بن أدهم ،و شقیق البلخل ،و معروف
ّ
ّ
ِع َیاض ،و داود ال ّطائی ،و أیبحامد الل ّفاق ،و خلف بن أ ّیوب ،و عبداهلل بن المبارک ،و
یستقص.
الوراق ،و غیهم ممّن ال حیص لعبده أن
وکیع بن اجلراح ،و أیببکر ّ
ی

فلو وجدوا فیه شبهة ما اتّبعوه و ال اقتدوا به و ال وافقوه .و قد قال األُستاذ
صاحب الدرّ المختار کان یأیت بمناقب أیب حنیف ة ،و ه ی ضعیف ة

القشیی یف رسالته ـ مع صالبته یف مذهبه و تقدّ مه یف هذه ال ّطریقة ـ:
أبوالقاسم
ّ

أباعل الد ّقاق یقول :أنا َ
أخذت هذه ال ّطریقة من أیبالقاسم
”سمعت األُستاذ
ّ
ّرصآبادی؛ و قال أبوالقاسم :أنا أخذهتا من ِّ
الّس ِّی
الن
ّ
الش ْب ّل ،و هو أخذها من َّ
ئی ،و هو أخذ العلم و
خی ،و هو من داود الطا ّ
طی ،و هو من معروف الک َْر ّ
الس َق ّ
َّ

أقر بفضله .فعجبا لک یا أخی!
ال ّطریقة من أیبحنیفة (رح) “.و کل منهم أثنی علیه و ّ

السادة الکبار؟! أ کانوا متّهمنی یف هذا االقرار و
أمل یکن لک ُأسوة حسنة یف هؤالء ّ

الرشیعة و احلقیقة؟! و َمن بعدَ هم یف هذا
أئمة هذه ال ّطریقة و أرباب ّ
االفتخار ،و هم ّ
األمر فلهم تبع؛ و ّ
کل ما خالف ما اعتمدوه ،مردود و مبتدع.

و باجلملة فلیس أبوحنیفة (رح) یف زهده و ورعه و عبادته و علمه و ِ
فهمه

بِ ُم ِ
شارک .و ممّا قال فیه ابنالمبارک:
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لقـــد زان الـــبال َد و مـــن علیهـــا

إمــــا ُم المســـــلمنی أبوحنیفـــــة

فـــام یف المشــــر َقنی لـــه نظـــی

و ال یف المغـــــر َبنی و ال بکوفـــــة

بأحکــــــام و آثــــــار و فقــــــه
ِ
ســـهر ال ّلیـــایل
مشـــمرا
یبیـــت
ِّ

فمــــن کــــأیب حنیفــــة یف ُعــــال ُه
َ
ـــت العــــائبنی لــــه ِســــفاها
رأیـ ُ

الصـــحیفة
کآیـــات ّ
الزبـــور عـــل ّ
و صــــــام هنــــــاره هّلِل خیفــــــة
إمـــــام للخلیقـــــة و اخللیفـــــة
ـق مــع حجــج ضــعیفة
ـالف احلـ ّ
خـ َ

ّ
ـــؤذی فقیـــه
حیـــل أن ُی
و کیـــف
ی
ّ
بــــأن النّــــاس یف فقــــه عیــــال

لــــه یف األرض آثــــار رشیفــــة
صــحیح النّقــل یف ِحکَــم لطیفــة
َ
عــــل فقــــه اإلمــــا ِم أیبحنیفــــه

فلعنــــة ر ّبنــــا أعــــدا َد رمــــل

عـــل مـــن ر ّد قـــول أیبحنیفـــة

و قـــد قـــال ابـــنادریـــس مقـــاال

إذا نظرت یف کت اب األصل لمحمّ د بن احلسن تلمیذ أیب حنیفة ،عرفت مواق ع س قوط أیب حنیفة یف فت اواه

و قد ثبت ّ
عل بن أیبطالب ،فدعا له و لذر ّیته
أن ثابتا والد اإلمام ،أدرک اإلمام ّ

صح ّ
الصحابة ،کام بسط یف أواخر
أن أباحنیفة سمع احلدیث من سبعة من ّ
بالَبکة .و َّ
الضیاء .و قد ذکر
منیة المفتی؛ و أدرک
نحو عرشین صحابیا ،کام بسط یف أوائل ّ
بالسن َ
ّ

احلنفی یف منظومته
األنصاری
حممد أبوالنّرص بن عربشاه
ّ
ّ
ال َع ّالمة شمسالدّ ین ّ
الصحابة ممّن روی عنهم
األلف ّیة
المسامة بجواهر العقائد و ُد َرر القالئد ،ثامنیة من ّ
ّ
اإلمام األعظم أبوحنیفة ـ رمحة اهلل علیه و علیهم أمجعنی ـ حیث قال:
الشـ ِ
ــذهب عظـــی ِم ّ
أیبحنیفـــــة الفتـــــی الـــــنعامن
ــان
معتقـــدا مـ
َ
بــــالعلم و الــــدّ ین رساج األُ ّمــــة
األئمــــــة
التــــــابعی
ُ
ســــــابق ّ
ّ
مجعــا مــن أصــحاب النّبــی أدرکــا

ـــرهم قــــد اقتفــــی و َســــ َلکا
أ َثـ َ

و قـــد روی عـــن أنـــس و جـــابر

أویف کـــذا عـــن عـــامر
و ابـــنأیب ی

طریقـــــة واضـــــحة المنهـــــاج

الضـــالل الـــدّ اجی
ســـالمة مـــن ّ
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نُعمان بن ثابت ،ابوحنیفه

و ابنأنــــیس الفتــــی و واثِ َلــــه

أعنــی أبــاالط َفیــل ذا ابــنوائلــة

و بنــــت عجــــرة 1هــــی الــــتّامم

عــن ابــن ُجــزء قــد روی اإلمــام

عنهم و عن ّ
الصـحاب العظـام
کـل ّ

رض اهلل الکــــــــریم دائــــــــام
و ّ
السجن لیل القضاء ،و له سبعون سنة بتاریخ مخسنی و
تویف ببغداد ،قیل” :یف ّ
تو ّیفُ ،ول ِد اإلما ُم ّ
افعی؛ فعدّ من مناقبه“.
مائة “.و قیل” :و یوم ُ
الش ّ
أنت الس قوطَ ؛ فإ َّن سقوط العاملِ سقوطُ العاملَ !
قال صبی ألیب حنیف ة :احذَ ر َ

رأی صبیا یلعب یف ال ّطنی ّ
فحذره
و قد قیل” :احلکمة یف خمالفة تالمذته له ،أنّه ی
فإن یف سقوط ِ
العامل سقوط َ
السقوط! ّ
السقوط ،فأجابهَ :
العامل.
إحذر أنت ّ
من ُ
توجه لکم دلیل ،فقولوا به!
فحین ذ قال ألصحابه :إن ّ

یرجحها .و هذا من غایة احتیاطه و ورعه و علم
فکان کل یأخذ بروایة عنه و ّ

ّ
الرمحة أوفر؛ لام قالوا :رسم
بأن اال
َ
أکثر کانت ّ
ختالف من آثار الرمحة ،فمهام کان َ
2و3
المفتی ّ
فتی به قطعا]»“.
الروایات ال ّظاهرةُ ،ی ی
[أن ما اتّفق علیه اصحابنا یف ّ

شکستن بهلول سر ابوحنیفه را با کلوخ
[انوار نعامنی ّه ،س ّید نعمت اهلل جزائری]:

«و یعجبنی نقل حکایة غریبة ،و هیّ :
أن ال ُبهلول قد اجتاز یوما عل مسجد

أیبحنیفة ،و هو ُ
یعظ النّاس عل المنَب؛ فوقف عل باب المسجد فإذا أبوحنیفة یقول:

حممد یزعم ّ
” ّ
أن للعباد أفعاال تصدر منهم باالختیار ،و هذا کذب؛ ألنّه
إن جعفر بن ّ
الشیطان َّ
ال فعل من أفعال العباد ّإال من اهلل .و زعم أیضا ّ
أن ّ
یعذب بالنّار ،و هذا

یعذب بجنسه .و زعم أیضا ّ
کذب أیضا؛ ألنّه خملوق من نار ،و اجلنس ال َّ
أن اهلل
َجرد.
 .1خ ل :ع َ

 .2الدّر المختار ،ج  ،1ص .52
 .3جنگ  ،25ص  63ـ .70
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ألن ّ
موجود ال یوز علیه الرؤیة ،و هذا أیضا کذب؛ ّ
مرئی“.
کل موجود ّ

فرمی هبا إیل رأس أیبحنیفة و
فلام سمع البهلول کال َمه عمد إیل َمدَ رة کبیة
ی
ّ

میض مع األطفال.
ّ
شجه یف رأسه و جری الدّ م عل وجهه؛ فرکب البهلول قصبته و ی

فلام رآه غضب غضبا شدیدا و
فخرج أبوحنیفة و أ ی
الرشید؛ ّ
یت شاکیا إیل اخللیفة هارون َّ
ِ
فعلت بإمام المسلمنی هذا الفعل؟!“ فقال:
َ
أمر بإحضار البهلولّ .
فلام حرض سأله” :مل َ
السالم کذب یف قولهّ :
” َسله عن هذا :أ ما قالّ :
إن للعبد
حممد علیهام ّ
إن جعفر بن ّ

شجه هبذا
فعال؛ بل األفعال ک ّلها من اهلل! فاذا کان هذا مذهبه ،فاهلل ُسبحانه ا ّلذی ّ

ّ
المدَ ر ،فام یکون تقصیی أنا! و قال أیضاّ :
یتعذب بجنسه؛ فهذا
إن اجلنس ال
َ
الرتابَ ،فلِم ّ
تعذب أبوحنیفة به؟! و أیضا
المدَ َر من ّ
أبوحنیفة خملوق من ّ
الرتاب و هذا َ
أن هذا َ
إن ّ
مرئی؛ فسله ّ
قالّ :
الشجة
األمل ا ّلذی حصل له من هذه
کل ما هو موجود
ّ
ّ
2 1و3

أ هو َمرئی أم ال؟!“ فأفحم أباحنیفة فمیض البهلول و ترکه ».

 .1حقیر سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ عُفِی عنه ـ گوید :این قضیّه با تاریخ مطابقت نمیکند؛
زیرا شهادت حضرت صادق علیه السّالم در سنۀ  148واقع شد و وفات ابوحنیفه در سنۀ  ،150و
میدانیم که :اوّل خالفت آل عبّاس به دست أبوالعبّاس سفّاح ،در سنۀ  132بوده است؛ و خالفت
برادرش منصور دوانیقی در سنۀ  ،136و مرگ منصور در سنۀ  158بعد از  22سال؛ و پس از او خالفت
به پسرش محمّد بن منصور ملقّب به مَهدیّ رسید ،و او  11سال خلیفه بود و در سنۀ  169بمرد؛ و بعد
از او به پسرش موسی بن محمّد بن منصور ملقّب به هادی رسید ،و او در سنۀ  170بمرد؛ و خالفت به
برادرش هارون بن محمّد بن منصور ملقّب به رشید رسید ،و وی  23سال بر این اریکه سوار بود تا در
سنۀ  193بمرد؛ و خالفت به محمّد أمین پسرش رسید .روی این اساس ،داستان بهلول که در زمان
هارونالرّشید ذکر شده است باید در میان  23سال از سنۀ  170تا سنۀ  193واقع شده باشد ،درحالیکه
دانستیم ابوحنیفه مرگش در سنۀ  150بوده است ،یعنی بیست سال تا چهل و سه سال قبل از داستان
حکایت شدۀ از بهلول که وی معاصر و از خویشاوندان هارون بوده است!
 .2األنوار النعمانیّة ،ج  ،2ص .265
 .3جنگ  ،24ص .364
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واصل بن عطاء ،أبوحذیفة المعتزلیّ

واصل بن عطاء ،أبوحذیفة المعتزلیّ
جَهم بن صفوان قائل به تعطیل ربّ ،و در برابرش مقاتل بن سلیمان قائل به
جسمیّت خدا شد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :350
«أبوحذیفة واصل بن عطاء المعتز ّیل؛ و هو ّأول من ُس ّمی معتزلیا .و قال احلافظ

الزمان (یعنی ّأول دولة بنیالع ّباس) ظهر بالبرصة عمرو بن عبید العابد
الذهبی” :و یف هذا ّ
ّ
دعوا النّاس إیل االعتزال و القول بالقدر؛ و ظهر بخراسان
و واصل بن عطاء الغزال ،و َ

عز ّ
وجل و خلق القرآن؛ و ظهر بخراسان یف
الرب ّ
اجلهم بن صفوان ،و دعا إیل تعطیل ّ
ُ
مقابلته ُ
انتهی».
مقاتل بن سلیامن
المفّس ،و بالغ یف إثبات ّ
جسم “.ـ ی
الصفات حتّی ّ
ّ

1

وَرّام بن أبیالفوراس
وی از اوالد مالک اشتر و جدّ مادری سیّد بن طاووس میباشد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :416
«و منهمّ :
ورام بن أیبالفوارس
الشیخ العابد ّ
الزاهد الفقیه المحدّ ث ،أبواحلسنی ّ

النخعی .صنّف کتاب تنبیه
احلارثی؛ ینتهی نسبُه إیل مالک األشرت بن احلارث
عییس
ّ
ّ
َ
اخلاطر و نزهة النّاظر یف جلدین ،یف األخالق .و ّ
ورام جدّ الس ّید مجالالدّ ین
الشیخ ّ
رسه ـ أبو ُأ ّمه .کان تلمیذ ّ
عل بن
الشیخ
احلمص ،حممود بن ّ
ّ
عل بن طاوس ـ قدّ س ّ
ّ
الزهد یف الدّ نیا ،فیقال:
احلسن ،المعارص البنإدریس .و کان ُیرضب به المثل یف ّ

 .1جنگ  ،24ص .339
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تعایل عنه ـ و قد َوهم من قال:
السادسة ـ رض اهلل ی
ورام زمانه “.کان من أهل الامئة ّ
” ّ
الشیعة“؛ لام عرفت من تألیف ّ
”إ ّنه ّأول من أ ّلف یف األخالق یف ّ
الشیعة یف األخالق
زمن اإلمام الکاظم».
َ

1

هانی بن عروة
[دربارۀ هانی بن عروه و قیس بن مصهر صیداوی]
و در [لؤلؤ و مرجان] صفحۀ  105گوید:

«برای هانی بن عروه حالش درست مکشوف نشده و نزد علما به حدّ وثاقت

نرسیده است .سیّد اجل بحرالعلوم در رجال خود زحمتها کشیده تا مدحی برای

او پیدا کرده ،امّا نه به آنجا که در قطار شهدای کربال درآید.

قیس بن مصهر صیداوی ،رسول حضرت به سوی اهل کوفه ،در درجۀ

اعالی از قوّت ایمان؛ و عبداهلل بن یقطر رضیع و رسول دیگر آن حضرت ،دارای
علوّ مقام و درجۀ شهادت؛ و أبورزین سلیمان غالم یا آزاد کرده و رسول آنجناب به

سوی اهل بصره بوده و به دست غدّار ابنزیاد شهادت یافته است».

2

هِشام بن عمّار
وی از شیعیان بوده است
[المراجعات] صفحة :100
ِ
أن ألفا َ
یری ّ
عامر بن نصی بن میّسة ،أبوولید ... :قلت :و کان ی
«هشام بن ّ
 .1جنگ  ،24ص .359
 .2جنگ  ،7ص .62

275

یحیی بن زَید الشّهیدین

تعایل ،کغیه من ّ
الشیعة؛ فب َلغ أمحد عنه یشء من ذلک فقال ـ کام یف
القرآن خملوقة هّلِل
ی

ترمجة هشام من المیزان ـ” :أ ِ
عرفه ط ّیاشا؛ 1قاتله اهلل!“ و وقف أمحد عل کتاب هلشام

قال یف خطبته” :احلمد

ا ّلذی ّ
جتل خللقه بخلقه!“ فقام أمحد و ق َعد و أبرق و أرعد ،و

أ َمر من َص ّلوا خلف هشام بإعادة صالهتم ،مع ّ
أن یف کلمة هشام من تنزیه اهلل عن

خیفی عل ُأویل
الرؤیة و تقدیسه عن الکیف و األین و تعظیم آیاته یف خلقه ما ال ی
ّ
األلباب .فکلِم ُته هذه عن حدّ قول القائل” :و یف ّ
کل یشء له آیة “.بل هی أعظم و
أبلغ بمراتب؛ لکن العلامء األقران یتک ّلم بعضهم یف بعض بحسب اجتهادهم.
المحرم سنة مخس و
ُول ِد هشام سنة ثالث و مخسنی و مائة ،و مات یف آخر
ّ

أربعنی و مائتنی؛ رمحه اهلل تعایل».

2و3

یحیی بن زَید الشّهیدین
و در [الغدیر ،جلد  ]3صفحه  274و  275گوید:

«و أ ّما حییی بن زید ،فقتَله الولید بن یزید بن عبدالملک سنة  ،125و قاتله

نرص بن س ّیار ،و رماه عییس مویل عییس بن
َسلم بن أحوز اهلال ّیل ،و َّ
جهز إلیه اجلیش ُ

سلیامن العنزی ،و َس َلبه( .طَبی ،جم ّلد 8؛ مروج ّ
الذهب ،جم ّلد 2؛ تاریخ یعقویب،

جم ّلد »)3

و در صفحه  269گوید« :و یف وسع الباحث أن یستنتج والء ّ
الشیعة لیحیی
بن زید مم ّا أخرجه أبوالفرج یف مقاتل ال ّطالبی ّنی ،صفحة  ،62طبع ایران ،قال:
 .1أقرب الموارد« :الط ّیاش :من ال یقصد وجها واحد ،خل ّفة عقله».
 .2المراجعات ،ص .227
 .3جنگ  ،20ص .62
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” ّلام ُأطلق حییی بن زید و ُف َّک حدیده ،صار مجاعة من میاسی ّ
الشیعة إیل احلدّ اد

ا ّلذی َّ
فک قیده من رجله ،فسألوه أن یبیعهم إ ّیاه ،و تنافسوا فیه و تزایدوا حتّی بلغ
َبه فیؤخذ الامل ،فقال هلم :امجعوا ثمنه بینکم!
عرشین ألف درهم؛ فخاف أن یشیع خ ُ

قسمه بیهنمّ ،
فاختذوا منه فصوصا
َفر ُضوا بذلک و أع َطوه الامل؛ فقطعه قطعة قطعة و َّ
َبکون هبا»“.
للخواتیم یت ّ

1

یحیی بن عمر
در قتل یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن علیّ
و در [الغدیر ،جلد  ]3صفحه  276گوید:

ِ
ثم ح َب َسه یف دار الفتح بن
«و حییی بن عمر :أمر به المتو ّکل ُ
فرضب د َرراّ ،
ثم ُأطلق فمیض إیل بغداد؛ فلم یزل هبا حتّی خرج إیل الکوفة
خاقان فمکث عل ذلکّ ،

فوجه المستعنی رجال یقال له:
حممدّ .
الرضا من آل ّ
یف أ ّیام المستعنی ،فدعا إیل ِّ
حممد بن عبداهلل بن طاهر باحلسنی بن إسامعیل ،فاقتتلوا حتّی قتل
کلکاتکنی؛ و ّ
وجه ّ

حممد بن عبداهلل ،فوضع بنی یدیه یف تُرس ،و دخل الناس
سنة  ،250و محل رأسه إیل ّ
ُ َهینِّ ونه! ُث ّم أمر بحمل رأسه إیل المستعنی ِمن غد».
و در صفحه  273و  274گوید« :أ ّما حییی بن عمر فهو أبواحلسنی حییی بن

عل بن أیبطالب سالم اهلل
عل بن احلسنی بن ّ
عمر بن حییی بن احلسنی بن زید بن ّ

أئمة الزید ّیة؛ فحسبک یف اإلعراب عن رأی ّ
الشیعة فیه ما یف عمدة
علیهم ،أحد ّ
الم َهنّا ،صفحة  263من قوله:
ال ّطالب ،البن ُ
 .1جنگ  ،15ص .138

277

یزید بن ابیزیاد

حممد ،و کان من أزهد الناس و کان
الرضا من آل ّ
”خرج بالکوفة داعیا إیل ّ
ِ
حممد بن عبداهلل بن
مثقل الظهر بالطالب ّیات یهد نفسه یف بِ ِّره َّن “.إیل أن قال” :فحاربه ّ

حممد بن عبداهلل بن طاهر،
طاهر ،فقتل و محل رأسه إیل
سامراء؛ و ّلام محل رأسه إیل ّ
ّ

للهناء (کذا) ،فدخل علیه أبوهاشم داود بن القاسم اجلعفری و قال:
جلس بالکوفة َ

إنّک لتُهنّاء بقتیل لو کان رسول اهلل ّ
لعزی فیه! فخرج
صل اهلل علیه و آله و س ّلم حیا ِّ
و هو یقول:
یـــا بنـــی طـــاهر کلـــوه مری ـــا

ٍ ّ
إن وتــــرا یکــــون طالبــــه اللـــــ

ا ٍ .ه »“.

1

مــــری
َّبــــی غــــی
إ ّن حلــــم الن
ِّ
ِّ
ــری
ــــه لـــوتر بـــالفوت غـــی حـ ِّ

یزید بن ابیزیاد
یزید بن ابیزیاد از شیعیان بوده است
المراجعات ،صفحة :103

الذهبی یف میزانه
الکویف ،أبوعبداهلل ،مو ییل بنیهاشم :ذ َکره
یزید بن أیبزیاد
ّ
ّ

السنن األربعة إشارة إیل روایتهم عنه ،و ن َقل عن
فوضع علیه َ
َ
رمز مسلم و أصحاب ّ
الشیعة الکِبار “.و اعرتف ّ
أئمة ّ
الذهبی بأنّه
ابنفضیل ،قال” :کان یزید بن أیبزیاد من ّ

أحد علامء الکوفة المشاهی ،و معذلک فقد حتاملوا علیه و أعدّ وا ما استطاعوا من

القدح بسبب أنّه حدَّ ث بسنده إیل أیب َب ْرزة أو أیب َبردة ،قال:

صل اهلل علیه و آله و س ّلمِ ،
کنّا مع النّبی ّ
فسمع صوت غناء؛ فإذا عمرو بن

 .1جنگ  ،16ص .138
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العاص و معاویة یتغنّیان ،فقال ّ
هم أرکِسهام
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :ال ّل ّ
یف الفتنة رکسا ،و دعْ هام إیل النّار دعا!“

1و2

یزید بن معاویة ،علیه الهاویة
در أغانی ،طبع ساسی ،جلد  ،14صفحه  61شعری از یزید بن معاویه

ـ علیه اللّعنة ـ در محضر حضرت امام حسین علیه السّالم آورده است ،او گوید:

حج یف خالفة أبیه جلس بالمدینة عل رشاب ،فاستأذن علیه عبداهلل بن
«و ّلام ّ
ع ّباس و احلسنی بن عل؛ فأ َمر برشابهُ ،فرفِع .و قیل لهّ ” :
ریح
وجد َ
إن ابنع ّباس إن َ

فحجبه ،و أذن للحسنی.
عرفه“.
َ
رشابکَ ،

در طیبِک هذا ما
فلام دخل وجد رائحة ّ
الرشاب مع ال ّطیب ،فقال له” :هّلل ُّ
ّ

ب أحدا یتقدّ منا یف صنعة ال ّطیب .فام هذا یا ابنمعاویة؟!“
أط َی َبه! و ما ُ
أحس ُ
کنت َ
ثم دعا بقدح ِ
فقال” :یا أباعبداهلل ،هذا طیب ُیصنَع لنا ّ
ثم دعا
فرشبهّ ،
بالشامّ “.
بقدح آخر فقال” :اِ ْس ِق أباعبداهلل یا غالم!“ فقال احلسنی” :علیک رشا َبک ّأیا المرء!

عنی علیک منّی “.فرشب و قال:
ال َ

ــــاح َلل َعجـ ِ
ِ
ــــب!
”أال یـــــا صـ
ِ
ّ
ــــــــذا
ــــــــات و ال ّلـ
إیل القینـ
و باط ّیــــــــــة ُم َک ّللــــــــــة

3

َد َعوتُــــــک ُثــــــم مل ُ ِ
ِ
ــــــب
جت
ّ
ِ
ــــــرب
ــــــهباء و ال َّط
الص
ْ
تو ّ

ـــــر ِ
ب
علیهــــــا ســــــاد ُة العـ َ

 .1المراجعات ،ص .232
 .2جنگ  ،20ص .63

ملُ
 .3در أقرب الموارد ،مادّۀ بطی گوید« :باط ّیة :النّاجود؛ و عن أیبعمرو :هی إناء من الزّ جاجُ ،ی َ
الرشب یغرتفون منه؛ جَ :بواط ».و در مادّۀ َّ
کل گوید« :ک َّل َل فالنا :ألبسه
یوضع بنی َ
الرشابَ ،
من ّ

اإلکلیل؛ و اإلکلیل :التّاج ،و شبه عصابة تز ّین باجلوهر؛ ج :األکالیل».

یزید بن معاویة ،علیه الهاویة

ـــــت
ـــــیهن ا ّلتــــــی َت َبلـ
و فـ
ْ
ّ

279
1

ِ
ـــــب
ـــــم مل َت ُتـ
ُفــــــؤا َدک ثـ
ّ

بن معاویة!“
فو َثب
ُ
السالم و قالَ ” :بل فؤا َدک یا ا َ
َ
احلسنی علیه ّ

2و3

4

اشعار کفریّۀ یزید بن معاویه ،علیه الهاویه
در ناسخ التّواریخ از طبع حروفی اسالمیّه ،مجلّدات حضرت سجّاد سالم اهلل

علیه ،جلد  ،3صفحۀ  28و  32این اشعار را از یزید بن معاویه ـ علیه الهاویه ـ نقل

کرده است:

«أقول لصحب َضم ِ
الکأس شم َلهم
ت
ُ
َ
َّ
ُخــذوا بِنصــیب مــن نَعــیم و ّ
لــذة!

ِ
ــوی َیـــرتن ُّم
و داعـــی َصـــبابات اهلـ ی

ف ُکــل و إن طـ َ
دی َیتص ــ ّر ُم»
الم ـ ی
ـال َ

5

و در صفحۀ  36گوید« :قاضی شمسالدّین ابنخلّکان در تاریخ وفیات األعیان

ب :أسقمه و أفسده».
 .1در [أقرب الموارد] مادّۀ َت َبل گوید« :تبَ َله تَبال :ذهب بعقله؛ ت َب َله احلُ ّ

 .2در أغانی «ثم مل َتتُب» ذکر کرده است؛ و در شفاء الصّدور ،ص « 288مل َتب ِ
ت»؛ و در
ْ
ّ
ناسخ التّواریخ ،مجلّدات حضرت سجّاد علیه السّالم ،ج  ،3ص « 17مل تُنِب» ذکر کرده است و به
نظر حقیر این مناسبتر است ،زیرا معنایش این میشود که« :این شراب و غیرها چیزهایی است

که بدانها دل میسپاری و در هوایش دل میدهی ،و لیکن دست بدانها نداری ».باید دانست که
در شفاء الصّدور ،ص  288این ابیات را از کامل التّواریخ نقل کرده است *.در أغانی این ابیات را
از یزید با صوت سائب خاثر آورده است؛ یعنی با غنای وی.

* در دو طبع از کامل التّواریخ تفحّص کردیم و نیافتیم( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

 . 3جهت اطّالع بر ترجمۀ اشعار مذکور از یزید ـ لعنة اهلل علیه ـ در این صفحات ،رجوع شود به
نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  583ـ ( .602محقّق)

 .4األغانی ،ج  ،15ص .194

 .5این ابیات را در شفاء الصّدور ،ص  ،292از کیاء هراسی ،از یزید نقل کرده است؛ ایضاً در شفاء
الصّدور ،ص  ،289از ابنخلّکان ،و از کیاء هراسی ـ که نامش علی بن محمّد طبری است ـ در

ترجمۀ او ذکر کرده است.
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و أنباء أبناء الزّمان نوشته است که” :أبوعبداهلل محمّد بن عمران ،کاتب مرزبانی که
اصلش از خراسان و میالدش در بغداد بود ،و به مذهب تشیّع شوق داشت ،اوّل
کسی است که دیوان اشعار یزید بن معاویه را جمع کرد؛ و به این کار سخت مایل

بود.

و این دیوان صغیر الحجم است و افزون از جزوی نباشد؛ لیکن آنان که پس

از مرزبانی به جهانِ آمال و أمانی درآمدند ،به جمع آن اشعار کوشش بسیار نمودند،

و بسیاری اشعار که نه از نتایج طبع آن ملعون است ،افزودند.

و اشعار یزید با اینکه اندک است سخت نیکو و لطیف است ،و از أطایب

اشعار او ابیات عینیّۀ اوست که از جملۀ آن ،این چند بیت است:
ـیل عـل ال ُبعـد َن ْظـرة
إذا ُر ُ
مت من َل ی
ُ
َطمـع ْ
َـری
أن ت ی
ـی :ت َ
حل ِّ
تقول نسـا ُء ا َ

ـری هبــا
ـری َلــیل ب َعــنی َتـ ی
و کیــف َتـ ی

ـری
و تَلتَذ منهـا باحلـدیث و قـد َج ی
ُأجل ِ
ــک یــا َلــیل عــن ال َعــنی؛ إنّــام

1
حلشـ یی و األضالع
تُطفی َجوی بنی ا َ
حماسن َلـیل؟ مـت بِ ِ
ـداء المطـامع!
ی ُ ْ
َ
ِســواها و مــا َط ّه ْر َهتــا بالمــدامع؟!
ُ
حدیث ِسواها یف ُخروق المسامع؟!

أراک ب َقلب خاشع َل ِ
ِ
ـک خاضـع“

2و3

ابنخلّکان گوید” :از شدّت عنایتی که به اشعار یزید دارم ،در سال ششصد و

سی و سوّم گاهی که در دمشق روز مینهادم ،تمامت اشعار دیوان این نابکار را از بر

کردم ،و چندان تتبّع ورزیدم تا در آن دیوانْ اشعارِ دیگران را نیز که بدو منسوب
داشته بودند ،بدانستم“.

 .1خ ل :لتطفی.

 .2چهار بیت اوّل را در دیوان قیس بن ملوّح عامری آورده و راجع به او دانسته است؛ و بیت
سوّم و چهارم را مرحوم بحرالعلوم در رسالۀ منتسب به او در سیر و سلوک ،شاهد آورده است.

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون مصدر این اشعار رجوع شود به ص 248؛ همچنین جهت اطّالع بر
ترجمۀ آن رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،1ص ( .121محقّق)
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یزید بن معاویة ،علیه الهاویة

راجع به کفر یزید بن معاویه
راقم حروف (میرزا محمّدتقی سپهر) گوید” :در کتاب مستطاب شفاء الصّدور
فی شرح زیارة العاشور ـ که از کتب جامعۀ بلیغه است ـ شرحی مبسوط در تحقیق

حالِ خباثت منوال این ملعون ،و اشعار و کلمات او ،و تحقیق در کفر ،و تنصیص در
زندقۀ او مسطور است»“.

أقول :حقّاً کتاب شفاء الصّدور از کتب نفیسه است؛ و سزاوار است با بهترین

طبع ،تجدید طبع شود.

در این کتاب از صفحۀ  287تا  313که در شرح فقرۀ «و ال َع ْن یزیدَ بن معاویة»

است ،مطالبی عالی ،و کالمی از شرح مقاصد و شرح مواقف و سایر کتب عامّه

آورده ،و خوب خالفت وی را با خالفت خلفای همطرازش محکوم کرده است.

از جمله در صفحۀ  288از مروج الذّهب آورده است که« :بعد از قتل

سیّدالشّهدا بر بساط شراب بنشست و مغنّیان احضار کرد ،و ابنزیاد را به جانب دست

راست خود بنشاند ،و روی به ساقی نموده و این شعر میشوم را قرائت کرد:
1
ِ
ِ
ِ ِ
اس ِ
زیــاد!
ابــن
ُــر ّوی ُمشــایش!
ــق مث َلهــا َ
ثــم مــ ْل َف ْ
ّ
اســقنی َرشبــة ت َ
2
ِ
و لتَســـدید َمغنَمـــی و َجهـــادی»
األمانــة عنــدی
الســـ ِّر و
َ
صــاحب ِّ
و از جمله در صفحۀ  288از مروج الذّهب قضیّۀ میمون یزید را [آورده
است] که کنیۀ ابوقیس به او داده بود ،و در مجلس منادمۀ خود حاضر میکرد ،و
برای او قبایی از حریر سرخ و زرد ،و قلنسوهای از حریر ملوّن رنگارنگ بر سرش

 .1أقرب المواردُ « :مشاشة ،ج ُمشاش :النّفس أو ال ّطبیعة؛ یقال :فالن ّلنی المشاشة ،أی ط ّیب اخللق».

 .2در ناسخ التّواریخ ،مجلّدات حضرت سجّاد علیه السّالم ،ج  ،3ص  21این بیت را اضافه دارد:
و مبیـــــدَ األعـــــداء و احلسـ ِ
ــــاد!»
اخلـــارجی أعنـــی حســـینا
«قاتَـــل
ُّ
ُ
ّ
و در شفاء الصّدور ،ص  298وارد است که« :سبط ابن جوزی تمام این سه بیت را از یزید
روایت کرده است».
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میکرد .او را بر گورخری که رام کرده بود سوار میکرد ،و در میدان مسابقه با
اسبسواران به مسابقه میگذاشت.

الس َبق برُبود ،و
اتفاقاً یک روز گورخر ابوقیس سبقت گرفت و َق َص ُ
ب َّ

همچنان سواره و نیزهبهدستگرفته به حجرۀ یزید داخل شد .آن روز یک تن از

شعرای شام اشاره به این قضیّه نمود و گفت:
ــک أبــا َقــیس ب َفضــل ِع ِ
طت ضــ ُ
َمت َّس ْ
امن
ناهنــا
ف َلــیس علیهــا إن َســ َق َ
أال من ر َأی ِ
ِجیــــا َد أمیالمــــؤمننی أتـ ُ
ـــان1؟!
القر َد ا ّلـذی َسـب َق ْت بـه
َ
و در صفحۀ  289و  290جواب استفتائی را که از غزالی راجع به جواز لعنت

یزید کردهاند ،و او مفصّالً بحث کرده و استدالل بر عدمِ جواز کرده است ،آورده است؛
این مطلب را از ابنخلّکان که در ترجمۀ کیاء الهراسیّ ذکر کرده است ،آورده است.
در صفحۀ  291شعری لطیف از خودش سروده است:

« ُق ْ
لعــن یزیــد:
ــل لمــن ال ُییــز
َ

أنــــت إن فاتَنــــا َیزیــــدُ یزیــــد
ـــعف َ
و َلــــه ا ُ
ذاک یزیــــد!»
هلل ِضـ
َ

عــر َد ِّهنــا
« ُش َمیســ ُة َکــ ْرم ُب ُ
رجهــا َق ُ

مغرهبـا َفمـی
السـاقی و
ُ
و مشـر ُقها ّ

َ
زادک اهلل لعنـــــــة و عـــــــذابا!
و در صفحۀ  292از جملۀ اشعار یزید را آورده است که:
عـل دیـن أمحــد
فـإن َح ُرمـت یومـا ی

ُ
عل دین المیسح بن مـری ِم»
فخ ْذها ی

2

و در صفحۀ  292گوید« :ابنجوزی حنبلی در رسالۀ خود به نام ال ّرد َ
عل

َعصب العنید الامنع من لعن یزید ،آورده است که” :چون سر حسین علیه السّالم
ال ُمت ِّ
را در برابر یزید نهادند به این دو بیت تمثّل جست:
لیـــت أشـــیاخی ب َبـــدر َشـــهدوا
َ

األسـ ْـل!
ـزر ِج مــن َوق ـ ِع َ
َجـ َـز َع اخلَـ َ

نثی من احلمی( ».محقّق)
 .1مصباح المنیر« :األتان :األُ ی
 .2الکَرمِ :
العنب؛ و الدن :الراقود العظیم ،بالفارس ّیة :خم بزرگ یا خمره( .محقّق)
ْ

یزید بن معاویة ،علیه الهاویة

َأل َه ّلـــــوا و اســـــت ََه ّلوا َف َرحـــــا
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ثــم قـــالوا :یــا یزیـــدُ ال ت ََشـ ْ
ــل!“
ّ

آنگاه ابنجوزی گوید” :این ابیات از ابن ِزبَعْری است که قدری از آن را نقل

کرده است؛ و ذلک ّ
أن المسلمنی قتلوا یوم بدر منهم َخلقا ،فقتلوهم یوم ُأ ُحد َخلقا؛

انتهی.
غی بعضها و یکفی استشهاده هبا خزیا “.ـ
ی
فاستشهد به یزید ،و کأنّه ّ

و سبط ابن جوزی در تذکره هر چهار بیت را به یزید نسبت داده است؛ یعنی

دو شعر مذکور را با دو شعر:
” ِ
بالملـــک فـــال
لعبـــت
هاشـــم ُ
ُ
ف ْ
إن مل أنـــتقم
ــت مـــن ِخنْـــ ِد َ
لسـ ُ

خــــَب جــــاء و ال وحــــی َنـ ْ
ـــزل
مــن بنــی أمحــدَ مــا کــان َف ْ
عــل“»

1

و در صفحۀ  293گوید« :در مروج الذّهب است که یزید این بیت را برای

عبداهلل بن زبیر نوشت:

الســــامء ،فــــإنّنی
ُا ُ
دع یإهلَــــ َک یف ّ
کیـف النّجـا ُة أبـاخبیـب2و 3مــنهم؟

در شفاء الصّدور ،صفحۀ  293گوید:

علیـک رجـ َ
َ
ـال عـک و أشـ َع ِر
دعـو
أ ُ
قبل ْ ِ
[فاحتَل] لنفسک َ
أیت ال َعسکر!»

«سبط ابن جوزی شهادت داده و از دیوان او نقل است که” :در کتب مقاتل

معروف است که بعد از ورود اهل بیت به شام و إشراف بر محلّۀ جَیْرون که مَجاز در

جامع اُموی است ،این دو بیت که از کفر دیرین و نفاق پیشین او خبر میدهد ،انشاد کرد:
الشــموس عــل ریب جــی ِ
ّلام َبـدَ ْت تلـک احلُ ُ
تلــک ّ
ون
قـت
أرش ْ
ُ
ی ُ ی َ ْ
مـول و َ
4
ـی ُدیــوین“
فقلت :نُـ ْح أو ال تـنُح
الغراب
ن َعب
فلقــدْ َق َضـ ُ
ُ
ُ
ـیت مــن النبـ ّ
 .1این دو بیت را از شعبی روایت کرده است که نسبت به یزید داده است( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
الرشحیة من ال ّلحم.
 .2خبیب ،ج خبائب :القطعة من الثّوب؛ ّ
 .3أباخبیب کُنیۀ عبداهلل بن زبیر است( .محقّق)

 .4ناسخ التّواریخ ،مجلّدات حضرت سجّاد [علیه السّالم] ،ج  ،3ص .31
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 ...هم سبط بن جوزی از ابنعقیل روایت کرده که” :از جمله ادلّۀ کفر و

زندقۀ یزید این اشعار است که از خبث ضمیر و سوء اعتقاد وی خبر میدهد:
اع َلنـــی و تَرنَّمـــی
َعل ّیـــ ُة هـــایت و ْ
َ
َ
ســفیان ِقــدْ ما َســام هبــا
حــدیث أیب
ِ
ـوة
أال هــات! َس ـ ّقینی عــل ذاک َق ْهـ َ
إذا مـــا نظرنـــا یف ُأمـــور قدیمـــة

إن ُمـت یـا أ َّماألُ َح ْی ِ
و ْ
مـر ،فـانکحی
فإن ا ّلـذی حـدِّ ْث ِ
ّ
ت عـن یـوم َبعثنـا
ُ
حممـــدا
أزور ّ
و البـــدّ یل مـــن أن َ
و قال [ابن] ال ُق َز ْغل” :و منها:

ـــب التّناجیــــا
بــــذلک! ّإین ال ُأحـ ّ
إیل ُأ ُحـــد حتّـــی أقـــام ال َبواکیـــا
ی
الــــعنیس َک ْرمـــا شـــآمیا
ُخت ّیهـــا
ّ

رشهبـــا ُمتَوالیـــا
َوجـــدْ نا حـــالال ُ ْ
ِ
الفــراق تَالقیــا!
و ال تــأ َمل بعــد
ُ
القلـب سـاهیا
طسم َ ْجتعل
َ
أحادیث ْ
1و2
َروی ِعظامیـا“
بمشمولة صفرا َء ت ی
َ

ُ
فاضـل َب ْردهـا
األرض
و لومل َیمـس
َ

ــحة لل ّتـــ َیمم
لـــام کـــان فیهـــا َمسـ َ

َمعشــــــ َر النّـــــدمان قومـــــوا

ــــوت األغــــاین!
ــــمعوا َص
َ
اس َ
و ْ

ـــــت عـــــن احلـــــور
َعو ْض
ُ
و ت َّ

3

و منها:

ـــــأس ُمــــــدام
ارشبــــــوا کـ
َ
و َْ
ِ
العیـــــدان
َشـــــ َغ َلتنی نَغمـــــ ُة

ذکـــــر المعـــــاین!
وات ُْرکـــــوا
َ
ِ
األذان
عــــــــــن َصــــــــــوت

َعجـــــــــوزا یف الـــــــــدِّ نان“

َ 1سام ـُ ُس ُموا :عال و ارتفعَ ،سام به :أعاله؛ َط ْسم ( َط ْمس) :به معنای محوشدن و نابودشدن است؛

قهوه :به معنای خمر است؛ مشمولة :به معنای خمر است ،و نیز بر شراب خنک اطالق کنند؛
و َ
َر ِوی ـَ َریا :سیراب شدن( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .2این ابیات را نیز در ناسخ التّواریخ ،مجلّدات حضرت سجّاد علیه السّالم ،ج  ،3ص  ،32از

خود ابنجوزی ،از ابنعقیل روایت کرده است.
 .3این اشعار به همراه ترجمۀ آنها با قدری اختالف در انوار ملکوت ،ج  ،2ص  558و  587آمده
است( .محقّق)
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انتهی کالم سبط ابن جوزی.
إیل غی ذلک ممّا نقلته من دیوانه 1».ـ
ی
ی
در شفاء الصّدور ،صفحه  294گوید:

«ابنجوزی در رسالۀ ردّ بر متعصّب عنید میگوید:

لیس العجب من فعل عُ مر بن سعد و ِ
العجب من
عبیداهلل بن زیاد؛ و إنّام
ُ
ُ
ِخذالن یزید ،و ِضبِه َ
عل َثن ّی ِة احلسنی ،و إغارته َ
عل المدینة.
بالقضیب ی
أ فیجوز أن ُی َ
الرشع ّأهنم ُید َفنون؟!
فعل هذا باخلوارج؟ أ و لیس یف ّ
أ ّما قوله” :یل ْ
هم“؛ فأ ْمر ال ُیقنَع لفاعله و ُمعتقده بال َّلعنَة؟
أسب َی ْ
أن ْ

أس حنی ُوصوله ،و َص ّ یل علیه ،و َمل ْ یرتکه یف َط ْست ،و
الر َ
و لو أنّه احرتم ّ
رضه ،و قد حصل مقصوده من القتل؟ و لکن
مل َی ْرضبه َبقضیب؛ ما ا ّلذی کان َی ُ ّ
أحقاد جاهل ّیة؛ و دلی ُلها ما تقدَّ م من إنشاده” :لیت أشیاخی ببدر شهدوا!“

و در صفحۀ  294و  295داستان حَرَّه و قتلِعام مدینه ،و داستان منجنیق بستن

به مکّه و آتش زدن کعبه را آورده است؛ از جمله گوید:

«[عبدالحق دهلوی گفته] :قرطبی گوید” :اهل أخبار گویند که :مدینه در آن

زمان ،مطلق از مردم خالی ماند ،و ثمرات و فواکه او نصیب وحوش و بهائم شد ،و

ِکالب و دیگر حیوانات در مسجد شریف آرامگاه ساخت .و مصداق آنچه مخبر
صادق بدان خبر داده بود به ظهور آمد “.ـ تمام شد کالم جذب القلوب.

و قریب به این معانی را ابنجوزی در رسالۀ الردّ علی المتعصّب ،از مدائنی

صاحب تاریخ ،نقل کرده و او را توثیق نموده؛ و ابن َح َجر نیز نقل این وقایع به
تفصیل کرده و گفته:
ُ
”و ُأخی َف ْت ُ
دخول مسجدها ،حتّی َد َخلتْه
أهل المدینة أ ّیاما فلم یمکن أحدا
ِ
الب و ِّ
ئاب ،و با َل ْت عل ِمنَبه ّ
أخَب»“.
الذ ُ
الک ُ
صل اهلل علیه و آله تصدیقا لام َ
و در صفحه  296گوید« :چه خوب میگوید عمارۀ فقیه یمنی ،شاعر مشهور،
 .1همان ،ص .32
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در تعریض به این کالم یزید و بیان حالت بنیاُمیّه” :لیت أشیاخی ببدر شهدوا!“
دره و َ
أجره:
عل اهلل ُ
و هّلِل ّ

ـــبت ُأ َم ّیــــ ُة َ
حممــــد
َغ َصـ ْ
إرث آل ّ
َ
وغــدَ ْت ُخت ـالف یف اخلالفــة أه َلهــا
َنــــع أحال ُمهــــا برکوهبـــــا
مل تَقت
ْ
ِ
عـــــودهم یف ُرتْبـــــة َن َبو ّیـــــة
و ُق
حتّــی أضــافوا بعــد ذلــک ّأهنــم

یت زیــــاد یف القبـ ِ
ـــیح زیــــادة
فــــأ ی

َســـ َفها و َشـــن ّْت غـــار َة ّ
الشـــن ان

الَبهـ َ
ــــان بال ُبهتـــــان
و ُتقابـــــل ُ
ِ
غــار َب ال ُعــدوان
هــر النّفــاق و
َظ َ
هلــــــم أبوســــــفیان
مل َی ْبنِهــــــا
ُ
أخـــذوا بِثـ ِ
ــار الکفـــر یف اإلیـــامن
ــت یزیــدَ یزیــدُ یف النقصــان»
تر َک ْ

1

و در صفحۀ  296و  297گوید« :مالّ سعد تفتازانی که صیت فضل او بین

احلق ّ
أن
سنّیان ،گوشِ جهان را پر کرده است ،در شرح عقائد نَسَفیّه گفته استّ ” :

استبشاره بذلک و إهانةَ ِ
أهل بیت رسول اهلل،
السالم و
َ
رضا یزیدَ بقتل احلسنی علیه ّ
مم ّا تواتر معناه ،و إن کان تفصی ُله آحادا.

عل أنصاره و أعوانه“.
فنحن ال نتو ّقف یف شأنه ،بل یف إیامنه؛ لعنة اهلل علیه و ی

المحاربات
و [تفتازانی] در شرح مقاصد گفته است” :ما وقع بنی ّ
الصحابة من ُ
عل الوجه المسطور یف کتب ال ّتواریخ و المذکور عل ِ
المشاجرات َ
ألس ِنة الثِّقات،
و ُ
ی
ِ
َی ّ
عل ّ
الفسق؛ و کان
احلق و بلغ َحدَّ الظلم و
بعضهم قد حا َد عن طریق ّ
أن َ
دل بظاهره ی
لک و الر ِ
العناد و ال َفساد و احلسد و ال َّلداد و طلب الم ِ
احلقدَ و ِ
الباعث له ِ
یاسة و َ
ُ
المیل
َ
ّ
َ ُ
َ
إیل ال ّلذات و ا ّ
لشهوات.

إذ لیس کل َصحایب معصوما و ال کل من َل ِق َی النبِ َّی باخلی َموسوما؛ ّإال ّ
أن العلام َء

 .1قابل ذکر است که در مجامع روایی و تاریخی موجود اختالفات کثیری در اشعار مذکور از
یزید ـ لعنة اهلل علیه ـ وجود داشت ،لذا طبق نور ملکوت قرآن ،ج  ،2تصحیح گردید( .محقّق)
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حلسن ظنِّهم بأصحاب رسول اهلل ،ذکروا هلا َحم َ
امل و تأویالت هبا تَلیق ،و ذهبوا إیل ّأهنم
ُ
الضاللة یف
عام یوجب التّضلیل و التّفسیق صونا لعقائد المسلمنی عن ال َّزیغ و ّ
حمفوظون ّ
ِّ ِ
برشین بالثّواب یف دار القرار.
الم َّ
حق کبار ّ
الصحابة ،س َّیام المهاجرین منهم و األنصار و ُ
و أما ما جری بعدهم من الظلم عل أهل بیت النبیِ ،
فمن الظهور بحیث
ی
ِّ
ّ
ی
الشناعة بحیث ال اشتباه َ
ال جمال لإلخفاء ،و ِمن َّ
جلام ُد و
عل اآلراء؛ إذ یکاد یشهد به ا َ
ُ
اجلبال و ت َ
یبقی
السامء و َی َنهدّ منه
َنش ّق الصخور ،و ی
ال َعجام ُء و َیبکی له من یف األرض و ّ
کر الش ِ
هور و َم ِّر الدهور.
سو ُء عمله عل ِّ
ِ
عی.﴾   ﴿ ،
ض أو َس ی
بارش أو َر َ
عل من َ
فلعن ُة اهلل ی
فإن قیلِ :
ِ
عل یزیدَ  ،مع علمهم بأنّه
فمن علامء
المذهب َمن ال ُی ِّوز ال ّل َ
عن ی
1

َیستَحق ما َی ْر ُبو عل ذلک و یزیدُ .

ِ
عل ما
األعل
قلناَ :حتامیا عن أن َیرتَقی َإیل
عار ّ
فاألعل ،کام هو ش ُ
الروافض ی
ی
ی

یری یف أندیتهم.
ُی ْر َو یی یف أدعیتهم و َ ْ

المعتَنون بأمر الدِّ ین إجلا َم العوا ّم بالک ّل ّی ِة طریقا إیل االقتصاد یف االعتقاد،
َفر َأی ُ

السواء و ال ت ّ
َضل األفها ُم باألهواء.
بحیث ال ت َِزل األقدا ُم عن َّ

اجلواز و االستحقاق؟ و کیف ال َی َقع علیهام االتّفاق؟!“
و ّإال فمن خیفی علیه
ُ

إیل آخر ما قال».
ـ ی

و در صفحۀ  298گوید« :از فتاوای کبیر که از اصول معتمدۀ اهل سنّت است،
ِ
لیقر
روایت شده که گفته است” :اکت ََح َل یزیدُ یو َم عاشورا بدَ م احلسنی و باإل ْثمدّ ،

َعینه “.و از اینجا معلوم میشود که سنّت اکتحالِ یوم عاشورا مستند به فعل یزید
 .1سوره طه ( )20آیه .127
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بسنَّته».
است َّن ُ
است؛ لعنه اهلل و من ْ

1

و در صفحۀ  299از سه آیۀ قرآن استدالل بر جواز لعن یزید کرده است:
«.1

﴿          

﴾    ؛

2

 *          ﴿ .2

﴾     ؛

3

            ﴿ .3

»4.﴾

در صفحۀ  302تا  304گفتار غزالی را در طعن بر خلفا در سرّ العالمین ذکر

میکند.

در صفحۀ  304و  305تحسین و تمجیدی بلیغ از خواجه نصیرالدّین طوسی

مینماید.

در صفحۀ « :306از شارح مقاصد حکایت کرده است که” :امامت به چند

طریق محقّق میشود:

اوّل :بیعت اهل حلّ و عقد از علما و رؤساء و وجوهِ ناس که حضورشان

میسّر باشد ،و شرط نیست عدد مخصوصی؛ بلکه اگر حلّ و عقد با یک نفرِ مُطاع

باشد ،بیعت او کافی است.

 .1قابل ذکر است که ابنتیمیّه در الفتاوی الکبری ،ج  ،1ص  ،194فتوای برخی از متأخّرین عامّه
را دربارۀ اکتحال روز عاشورا که مستند به روایاتی نمودهاند ،کذب شمرده است( .محقّق)

 .2سوره نساء ( )4آیه .93
 .3سوره محمّد ( )47آیه  22و .23
 .4سوره أحزاب ( )33آیه .57
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دوّم :استخالف و نصّ امامِ سابق است بر امام الحق.

سوّم :قهر و استیال است .چون امام سابق بمیرد و کسی که مستجمع شرایط

امامت باشد تصدّیِ امر کند و به شوکت خود قاهر شود ،خالفت او منعقد گردد؛ و

چنین است اگر جاهل و فاسق باشد ،بنابر اظهر»“.

و صاحب شفاء الصّدور گوید« :این سه طریق همهاش برای یزید موجود

بود ،و بنا بر عقیدۀ عامّه خالفتش بهحق بوده؛ و کشتن حضرت سیّدالشّهدا
علیه السّالم چون بر او خروج کرده است ،باید بر حق باشد.

چنانچه از شارح مقاصد شنیدی که امامتِ به شوکت ،با فسق و جهل منافاتی

ندارد؛ یعنی درصورتیکه از اوّل باشد ،و درصورتیکه طاری باشد هیچیک از طُرق

خالفت منافی نیست ،چه در اخبار ایشان که در صحیحین مروی شده ،حثّ بر لزوم
طاعت و وجوب متابعت سلطان و منع از تفریق کلمۀ امّت و خروج از امر خلیفۀ زمان

اگرچه ظالم باشد ،بیش از اندازه است .چنانچه در خبر از بخاری و مسلم خواهی شنید.

عزل اإلما ُم
و شارح عقائد نسفیّه در ذیل عبارت مصنّف که میگوید” :و ال ُی َ

باجلور و الفسق “.بعد از تفسیر فسق به خروج از طاعت خدای ،و جور به ظلم بر
ِعباد اهلل ،گفته:

الراشدین،
”إلنّه قد ظهر
ُ
األئمة و األُمراء بعد اخللفاء ّ
الفسق و انترش اجلور من ّ

جل َمع و األعیاد ،و ال َی َر َ
ون اخلروج علیهم؛ و
الس َل ُ
ف کانوا ینقادون هلم و یقیمون ا ُ
و ّ

ّ
أویل “.ـ متام شد کالم او بعینه».
ألن العصم َة لیست رشطا لإلمامة ابتداء ،فبقاء ی

و در صفحۀ  307و  308گوید« :آنان که کفر یزید را هم ملتزم شدهاند ،باید

قائل به امامت او باشند.

و از جمله شواهد این دعویٰ آن است که خلیفهزادۀ محترم ایشان که زاهد

صحابه است ،یعنی عبداهلل بن عمَر ،طاعت او را الزم دانسته و نقض بیعت او را

حرام شمرده؛ چنانچه در صحیح بخاری و صحیح مسلم از نافع نقل شده ،و عبارت
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مسلم این است که در باب امر به لزوم جماعت به سند خود از نافع نقل میکند:
زمن
حل َّرة ما کانَ ،
إیل عبداهلل بن ُمطیع حنی کان من أمر ا َ
عمر ی
”جاء عبداهلل بن َ

محن وسادة!
اطرحوا ألیب
عبدالر ی
ّ
یزیدَ بن معاویة ،فقالَ :
ِ
سمعت من رسول اهلل یقول:
ألجلِ َس ،أ َتیْت َُک ألُ َحدِّ َث َک!
ُ
فقالِّ :إین مل آت َک ْ
َمن َخ َل َع یدا من طاعةَ ،ل ِق َی اهلل یوم القیامة ال ُح َّج َة له؛ و َمن مات و لیس یف
عنقه بیع ٌة ،مات ِمیتَة اهل َّیة... “.
و به دو طریق دیگر از نافع روایت کرده ،و هم به طریق دیگر از زید بن أسلم

از پدرش معنای حدیث نافع را از ابنعمر روایت کرده؛ و لفظ صحیح بخاری که

أصحّ الکتب عندهم بعد از کتاب باری است ،چنین است:

ّلام َخ َل َع ُ
َ
مر َح َش َمه و ُولدَ ه فقال:
أهل المدینة یزیدَ بن
معاویةَ ،ج َم َع ُ
ابنعُ َ
ب لکل غادر لِوا ٌء یوم القیامة “.و إنّا قد با َی ْعنا
ّإین
ُ
نص ُ
النبی یقولُ ” :ی َ
سمعت َّ
هذا الرج َل عل ِ
أعظم ِم ْن أن ُیبا َیع
بیعة اهلل و رسولِه؛ و ّإین ال أعْ َل ُم َغدرا
ّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ُ
أحدا منکم
ب له
أعلم َ
نص َ
رجل عل بیعة اهلل و رسوله ،ثم ُی َ
القتال .و ّإین ال ُ
ُ
الفصل بینی و َبینَه.
خ َلعه و ال با َی َعه یف هذا األمر ّإال کانت

حممد ،ولد الس ّید
ـ انتهی ،حکایة عن رسالة َّ
الصمصام القاطع ،للس ّید المؤ ّید الس ّید ّ

الفاضل النحریر الس ّید دلدار عل اهلندی ـ قدس رسمها ـ؛ و نسخة البخاری حاِضة
عندیّ ،إال ّ
ضیق المجال عاوقنی عن المراجعة إلیها ،و ال بأس بعد وثاقة الناقل،
أن َ

الس ّیام مثل هذا الفاضل».
المر عزیزا
در صفحه  308تا  310بحثی بلیغ در حدیث« :ال َیزاا هذا
ُ
ناوأهم علیه 1إیل اثنیعش خلیفة ک ّلهم من قریش ».و طریق تطبیق
نرصون عیل من َ
ُی َ
نرصون عل من عاداهم عل أمر اخلالفة( .محقّق)
 .1أیُ :ی َ
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آن را بر یزید از لسان عامّه آورده است.
مات میتَة
مات و مل َی ْع ِرف إما َم زمانه َ
و در صفحه  310گوید« :حدیث ” َمن َ
اهل ّیة“ در صحاح عامّه آمده است و از أخبار متواتره در کتب فریقین میباشد.
ابنأبیالحدید نقل کرده که” :ابنعمر شبانه بر حجّاج وارد شد تا با او برای

عبدالملک بیعت کند که مبادا یک شب بیامام باشد؛ به جهت آنکه از پیغمبر روایت
کرده است :من مات و مل َی ِ
عرف إمام َزمانه مات میتَة اهلیّة“.

عبدالمغیث بغدادی در رسالۀ منع لعن یزید میگوید ـ موافق نقل ابنجوزی

در رسالۀ ردّ او ـ ” :ذهب قوم إیل ّ
احلسنی کان خارجیا“.
أن
َ

و عبداهلل شرقاوی در تحفة النّاظرین فی من ولّی مصر من الوالة و السَّالطین،

بعد از اینکه در احوال حضرت امام حسن علیه السّالم گفته که” :یزید بن معاویه

دسیسۀ سمّی کرده و نزدیک یکی از زنان وی فرستاد که او را مسموم کرد و چهل

روز بیمار بود و بدرود سرای فانی نمود“ ،در احوال یزید میگوید:

أرس َل إیل احلسنی رض اهلل عنه و َق َت َله ،لکونه امتنع من
”و یف مدّ ة خالفته َ

ِ
الراجح “.ـ انتهی».
ال َبی َعة له “.إیل أن قال” :و ال یوز لعنه عل ّ

و در صفحه  312گوید« :چنانچه مالّسعد در شرح عقائد گوید” :و اإلنصاف

1
الصواب ،فللتَّوقف جهة؛ و إن ُأرید کثر ُة ما َی ُعده َذ ُوو
أنّه إن ُأرید باألفضل ّیة کثرة َّ
ِ
الفضائل ،فال جه َة له“.
العقول من

الم َح ّشنی من أعیاهنم المت ِّ
جهة للتَّوقف ،بل
أخرین” :أی :فال َ
و قال بعض ُ
بأفضلِ َّیة عل َک َّر َم ا ُ
هلل َو ْجه َه؛ إذ قد تواتر یف َح ِّقه ما یدل عل عموم مناقبه
ی َز َم َ
یب أن ُ ْ
و وفور فضائله و اتّصافه بالکامالت و اختصاصه بالکرامات“.

السالم( .محقّق)
عل علیه ّ
 .1أی :أفضل ّیة عثامن عل أمیالمؤمننی ّ
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هذا هو المفهوم من سوق الکالم .و هلذا قیل” :فیه رائح ُة ا َّلرفض “.لکنَّه فریة
بال مریة؛ إذ أکثر َّی ُة فضایل عل و کامالتِه العلم ّیة تَواتَر ُ
النقل فیه معنی بحیث ال یمکن
ألحد إنکاره ،و لو کان هذا رفضا و ترکا للسن َِة مل یوجد من أهل الروایة و الدِّ ِ
رایة
َ
َ
ُ
حل ِّق و الیقنی».
ُسنّی أصال .فإ ّیاک و الت
َ
َّعصب یف الدِّ ین و التجنب عن ا َ

مهیار الدیلمی ـ رض اهلل عنه ـ حیث
و در صفحه  313گوید« :و لقد أجاد
ُ

قال خماطبا للعرب:

ـــت ُم ْظلِ َمــــة دنیــــا ُک ُم
مــــا َب ِر َحـ ْ
َن َبلـــــت ُُم بـــــه و کنـــــتُم قب َلـــــ ُه
ـــم قــــیض ُم َســـ َّلام مـــن َری َبـــة
ُث َّ
ثقفتمـــــوا عهـــــو َده یف أهلِـــــه
ــهدْ تم مقتَــل ابــن عم ِ
و قــد َش ِ
ــه
ّ

ــی أضـــا َء کوکـــب یف هاشـــم
ح ّتـ ی
ِرسا َیمــــوت یف ضــــلوع کــــاتم

فلـــم یکـــن مـــن غـــدرکم بســـاملِ
و ُجـــزت ُُم عـــن ُســـنَن المراســـ ِم
خـ ِ
ـــی ُم َصــــل بعــــده و صــــائ ِم

ــف ِمــن ابــن فــاطِم
و مـــا اســـت ََح َّل باغیـــا إمـــا ُمکم
َیزیــدُ یف ال َّط ِّ
نــارس 1ال َقشـ ِ
مــن د ِم ِهـــم م ِ
ــاع ِم“2
و هـــا إیل ال َیـــوم الظبـــا خاضـــبة
َ
َ
َ
ِ
العار بوالیته علیها ،حتّی قال
و سبط بن جوزی گوید” :و َت َط َّر َق إیل هذه األُ ّمة ُ

المعری ،یشیر بالشنار إلیها:
أبو العالء
ّ

َأری األ ّیـــا َم تفعـــل ُک َّ
ـــل نُکـــر

فـــام أنـــا یف العجائـــب مســـتزیدُ
و کـــان عـــل ِخال َفـــتِکم یزیـــدُ “»

ــت ُح َســینا
أ لــیس قریشــکم َقت َل ْ
در ناسخ التواریخ ،مجلّدات حضرت سجّاد علیه السّالم ،جلد  ،3صفحه 39

آورده است که:

ِ .1
المنّس :المنقار( .محقّق)
الرجال و النُسور( .محقّق)
 .2القشعم :المسن من ّ
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«در بعضی از کتب این اشعار را به یزید بن معاویه منسوب داشتهاند و نوشتهاند

که” :در آن هنگام که بهواسطۀ تدبیری که رومیان کرده ،و مادّۀ احتراقیّه به وضع باروت
فراهم کرده و مسلمانان را چشم زخمی وارد کرده بودند ،این هنگام یزید بن معاویه در

دیر مرّان مکان داشت و از ضعف لشکر اسالم خبر یافت ،و این دو شعر را قرائت نمود:
ِ
ـی و ِمـن مـو ِم
مــوعهم
ــت ُج
ُ
و مــا ُأبــایل بِــام ال َق ْ
بال َغذ ُقدونة مـن ُح ّم ی
ِ
ــر َ
کــأت َع َ
ان ِعنـــدی ُأم ُکلثـــو ِم“»
األنــامط ُمرت َِفعــا
ــل
إذ ا َّت
ُ
بِـــدَ ْی ِر َمـ ّ

و در صفحه  24و  25گوید« :مادر یزید را از بادیه برای معاویه آوردند،

مادرش مَیْسون دختر بَجْدَل بن انیف کلبیّه است .صاحب جامع الشواهد گوید:

”چون میسون را از بادیه آوردند و به یزید آبستن شد ،سینهاش تنگی گرفت

و در اندوه شد .معاویه گفت :در نعمتی عظیم هستی و قدر آن را نمیشناسی!
میسون این ابیات را انشاد کرد:

ـــر َعینــــی
َل ُلـ ُ
ـــبس َعبــــا َءة و َت َقـ َّ
ـــق األریــــاح فیـ ِ
ـــه
و َبیــــت َخت ِفـ ُ
ُ

َ
األظعـــان َصـــعب
َتبـــع
و َبکـــر ت ُ
یـــاح بِک ِّ
ِ
ُـــل فـــج
الر
و
ُ
أصـــوات ِّ

ِ
إیل ِمـــن ُلـ ِ
ــفوف
ــبس الشـ
َ
أحـــب َ ّ
ِ
نیـــف
إیل ِمـــن َقصــــر ُم
َ
أحـــب َ ّ
ِ
فـــوف
إیل ِمـــن َبغـــل َز
َ
أحـــب َ ّ
أحـــب َإیل ِمـــن َنقـــ ِر الـــد ِ
فوف
َ
ّ

ِ
ألــــوف
إیل ِمــــن ِهــــر
ــیاف دوین
ــنج ُح األضـ َ
َ
و َکلـــب َیـ َ
أحــــب َ ّ
ِ
ِ
ُ
غیـــف
الر
إیل ِمـــن
الیبـــو ِع َدأیب
و
أکـــل َّ
َ
الض ِّ
أکـــل َّ
أحـــب َ ّ
ـــب و َ
ِ 1
إیل ِمـــن ِعلـــج َعنیـــف
و ِخــرق ِمــن َبنــی َع ّمــی نَحیــف
َ
أحـــب َ ّ
ِ
بنت َبجدَ ل حتّی
چون معاویه این ابیات را شنید ،به او گفت :ما
رضیت یا َ
2
جعلتِنی ِعلجا! اِحلَقی بأهلِ ِک!“»
 .1مراد از عِلج عنیف ،گبر کافر است.
 .2جنگ  ،16ص  210ـ .222
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ب :نساء
أُمامَة بنت أبیالعاص بن الرّبیع
در جلد  10از قاموس الرّجال آورده است که:

الربیع بن عبدال ُع ّز یی بن عبد َمناف ،و ُأ ّمها زینب بنت
« ُأما َمة بنت أیبالعاص بن َّ

النبی ّ
السالم بعد فاطمة
عل علیه ّ
ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم؛ و کانت حتت ّ

السالم.
علیها ّ

السالم و آ َم ْت 1منه ُأمامة ،قالت ُأم اهلَیثم
و یف االستیعابّ ” :لام ُقتل عل علیه ّ

الن ََّخع ّیة:

ُأمامـــ ُة حـــنی فار َقـــ ِ
ت ال َقرینـــا
ـــاب َذوائبــــی و أ َذ َّل ُرکنــــی
أشـ َ
َ
النبی ّ
صل اهلل علیه و آله کان ُحیبها و أعلق ِقال َدة من َج ْزع ُأهد َی ْت
و روی أن ّ

إ َلیه یف عنقها.

و ُروی ّ
السالم قال ألُما َمة:
أن علیا علیه ّ

ّإن ال آ َم ُن أن خیطبک هذا ال ّطاغیة (یعنی معاویة) بعد مویت؛ فإن کان لک یف
ُ ِ
الم ِغ َریة بن نوفل عشریا.
الر اا حا ة ،فقد
رضیت لک ُ
ّ

َ
مروان یأمره أن َخیطبها علیه و یبذل هلا
فلام انقضت ِعدَّ ُهتا ،کتب معاوی ُة إیل
ّ
الر ُ
جل من زوجته أو المرأة من زوجهاَ :ف َقدها أو َف َقدته؛ فهو و هی
 .1آ َم َی یم أ ْی َمة و ُأ ُیوما و أ ْیام َّ

أیامی و أ ِّیمون و أ ِّیامت؛ و به زبان پارسی :بیوه مرد و بیوه زن( .عالّمه طهرانی،
أ ِّیم؛ ج :أیائم و
ی
قدّس سرّه)
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المغیةّ :
أرس َل؛ فإن کان لک بنا
أن هذا قد َ
فلام خطبها ُأرسلت إیل ُ
مائ َة ألف دینارّ .
حاجة فأقبل.

السالمَ ،ف َز َّو َجها منه“.
المغیة من احلسن علیه ّ
فخطبها ُ

1

در کامل ابن أثیر ،جلد  ،2صفحه  134آورده است:

«مادر أبوالعاص بن ربیع بن عبدالعزّی بن عبدشمس بن عبدمناف که زوج

زینب بنت رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بوده است ،نامش :هالة بنت

خویلد ،خواهر خدیجه بوده است .هاله قبل از نزول وحی از رسول خدا خواست
تا زینب با پسر او ازدواج کند ،و رسول خدا زینب را به وی تزویج نمودند».

2

سَفّانة بنت حاتم الطائیّ

طی ،و کامهلا و رشفها و مجاهلا و بالغتها و إسارتا بید
قض ّیة بنت حاتم ال ّ
ثم َفکُّها
المسلمنی ّ
[مستدرک الوسائل ،جم ّلد  ]2صفحة :283

الصحیفة و غیه یف کتاب ال ّطبقات ،عن
«الس ّید علخان
المدین صاحب رشح ّ
ّ

السالم ،أنّه قال:
أمیالمؤمننی علیه ّ

لو ُکنّا ال َنر و نّة و ال نخش نارا و ال َثوابا و ال ِعقابا ،لکان َین َبغی لنا أن
فإّنا ممّا تدُ ُّا عیل َس ِ
بیل النَّجاح.
ب
َنط ُل َ
مکارم الخالق؛ ّ
َ

می یا أمیالمؤمننیَ ،س ِمعتَه من رسول اهلل ّ
صل اهلل
فقال رجل” :فداک أیب و ُأ ّ

علیه و آله؟“ قال:

 .1قاموس الرّجال ،ج  ،12ص .189
 .2جنگ  ،17ص .13

مطلع انوار  /ج 11

296

ٌ
محا ُء َح ّوا ُء َل ْعسا ُء َل ْمیا ُء
َن َعم ،و ما هو خری منه؟! ّلام أتانا َسبایا َط ٍّی ،فإذا فیها
اریة َ ّ
ُ ِ
جل ُة
عَ ْیطا ُءَ ،ص ْل ُت اجلبنی،
لطیفة العرننی ،مسنو َن ُة ا َ
خلدَّ ینَ ،م ْلسا ُء الکعبنیَ ،خدَ َّ َ
1
الساقنی ،ل ّفاء ال َف ِ
خ َذینَ ،خ ُ
المتننی؛
یصة ا َ
رصینَ ،ممکور ُة الک َْش َحنیَ ،مصقو َل ُة َ
ُ
ّ
خل ْ َ
طلبن إیل رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله جیع ُلها یف َف ْیئی!
فأعج َبتنی و قلتَ :ل َّ
َ
رأیت ِمن َفصاحتها و عُ ذو َب ِة
نسیت ما راعَ نی من مجاهلا ،لِام
مت
ُ
ُ
ف َل ّام َتک َّل ْ
کالمها! فقالت:
رأیت أن ُُت َّیل عنّی و ال ُت ِ
فإن ُ
”یا ُحم َّمدُ ! ْ
رسة
إن
شمت یب أحیا َء العر ؛ ّ
َ
ابنة ّ
الضیف و ُیشبِ ُع اجلائع و
قومی ،کان أیب َی ُف ُّک العان و َحیمی الذمار 2و ُیقری َّ
ُیکیس المعدوم و ُیفرج عن المکرو ؛ أنا ُ
ِ
حاتم َط ٍّی“.
ابنة
صیل اهلل علیه و آله” :خ ّلوا عنهاّ ،
فقاا ّ
حیب مکارم الخالق“.
فإن أباها کان ّ
فقام أبو َب ْردة فقاا” :یارسوا اهلل! ا ُ
حیب مکارم الخالق؟“
هلل ّ
فقاا” :یا أبا َب ْر َدة ،ال یدخل اجلنّة أحدٌ ّإال بحسن اخللق»“.

3و4

[فاطمة بنت الحسین]
محمّد دیباج که همان محمّد بن عبداهلل عثمانی است ،برادرِ مادری عبداهلل
ترضب إیل السواد؛ احلُ ّو ُةُ :سمر ُة الشفة؛ اللعس :أن تشتدّ محرة الشفه حتّی ترضب
َ .1ح ّامء :خرضا ُء
ُ
إیل السواد؛ َل ْمیاء :صاحبة الشفاة اللطیفة القلیلة الدّ م؛ َع ْیطاء :طویلة ال ُعنق باعتدال؛ َص ْل ُت اجلبنی:
واسعه و واضحه؛ ِ
العرننی :األنف؛ مسنونَة :عریضة و حسنة؛ َم ْلساء :لطیفة؛ َخدَ َّجلَة :عظیمة؛ ل ّفاء:
ُ
رصین :ضامرهتام و صغیهتام؛ َممکورة :ممتل ة؛ الک َْش َحنی:
الضخمة المتدانیة من السمن؛ َخمیص ُة اخلَ ْ َ
المهضم البطن و اللطیف اجلسم ،و هذه
اجلانِ َبی البطن (و یف بعض النسخ «ضامرة الکشحنی» أی:
ّ

ُتناسب معنی احلدیث)( .محقّق)
ِ
المستحق لِلحامیة( .محقّق)
 .2أی:

 .3مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص .193
 .4جنگ  ،24ص .162

297

نَسیبة ،اُمّعُمارة بنتُ کعب بن عَمرو األنصاریّة

مَحض و ابراهیم غَمْر و حسن مثلّث بود؛ چون فاطمۀ بنت الحسین پس از حسن

مثنّی ،به عبداهلل بن عَمرو بن عثمان ـ که نوۀ عثمان است ـ شوهر کرد ،و از او
محمّد را زایید ،و محمّد دختر خود را که رقیّه بود به ابراهیم قتیل باخَ ْمری تزویج

کرد .پس نوۀ عثمان با فاطمه ازدواج کرده و نیز ابراهیم ،نوۀ عثمان را گرفته است.

و چون زید بن عمرو بن عثمان در آخراألمر سُکینه بنت الحسین علیه السّالم را

تزویج کرده است ،بنابراین دو نفر از نوادگان عثمان که دو برادر بودند ،دو دختر
امام حسین علیه السّالم را که فاطمه و سکینه باشند ،تزویج کردهاند.

1

در صفحه  824از موسوعة آل النبیّ ،دکترة بنتالشّاطی گوید:
فاستقرت هبا احلیاة یف بیت زوجها
«و أ ّما فاطمة بنت احلسنی ( ُأخت ُسکینة)
ّ

زوجها الوفا ُة قال هلا:
فلام َ
حرضت َ
عمها احلسن رض اهلل عنهامّ .
احلسن المثنّی ،ابن ّ
ّک یا فاطم ُة امرأة مرغوب ِ
”إن ِ
فکأین بعبداهلل بن عمرو بن عثامن إذا خرج
فیک! ّ

خیطبک! فانکحی من ش ِ
ِ
ت سواه!
مجتَه ،البسا ُح َّلتَه
مرجال ّ
عل فرس ّ
بجنازیت قد جاء ی
غی ِک“.
ّ
فإین ال أ َدع الدّ نیا ورائی مها َ
تزوجها عبداهلل بن عمرو بعد متنّع منها و إبا؛ فولدت له
و صدق
حدسه؛ ّ
ُ

حممدا (الدّ یباج) و القاسم و رق ّیة ،بنیعبداهلل بن عمرو .و کانت ولدت للحسن ابنَه
ّ

حب
عبداهلل ا ّلذی کان یقول” :ما
ُ
أبغضت أحدا ُبغیض عبدَ اهلل بن عمرو ،و ما أحببت َّ
حممد الدّ یباج( “.نسب قریش ،ص »)51
ابنَه ّ

2

نَسیبةُ ،امّعُمارة بنتُ کعب بن عَمرو األنصاریّة
واقدی در مغازی ،جلد  ،3صفحه  902ضمن بیان داستان غزوۀ حُنین گوید:
 .1جنگ  ،15ص .155
 .2جنگ  ،15ص .247
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ُ
سلیامن بن بالل ،عن ُعامرة بن َغز ّیة قال :قالت ُأ ّم ُعامرةّ ” :لام کان
«قال :حدّ ثنی

یوم ذ و الناس منهزمون یف ّ
کل وجه ،و أنا و أربع نسوة ،یف یدی سیف صارم ،و ُام ُس َلیم
معها خنجر قد َح َزمته یف وسطها ـ و هی یوم ذ حامل بعبداهلل بن أیبطلحة ـ و ُام َسلیط ،و

ُام احلارث “.قالوا :فج َع َلت تسله و تصیح باألنصار” :أ ّی ُة عادة هذه؟ و ما لکم و للفرار؟!“
وازن عل جمل أورق معه لِواءِ ،
قالت” :و أن ُظ ُر إیل رجل من َه ِ
یوضع َج َم َله یف
َ َ
أثر المسلمنی؛ َ ِ
عرقوب 1اجلمل ـ و کان َج َمال ُم ْ ِ
ِ
رشفا 2ـ فوقع
فأِض ُب
فأعرت ُض له
َ
عل َع ُجزه و ُأشد علیه ،فلم أزل ِ
أخذت سیفا له و ترک ُت اجلمل
أِض ُبه حتّی أثبته و
ُ
ُخی ِ
َرخر 3،یتص َّفق 4ظهرا لبطن ،و رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قائم ُمصلِت
ِ
ِ
سورة البقرة!“
َ
السیف بیده ،قد َط َرح غمدَ ه ،ینادی :یا أصحا َ
قال :و َک ّر المسلمون ،فجعلوا یقولون” :یا بنیعبدالرمحن! یا بنیعبیداهلل! یا

خیل اهلل!“ و کان رسول اهلل ّ
سم یی خی َله خیل اهلل ،و
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قد ّ
ِ
ِ
فکرت
جعل شعار المهاجرین بنیعبدالرمحن ،و جعل شعار األوس بنیعبیداهلل؛ َّ
5
األنصار ،و وقفت َه ِ
ثم کانت إ ّیاها.
واز ُن َح َ
لب ناقة فتوحّ ،
ذهبوا یف ّ
إیل ـ حبیب
فواهلل ما رأیت هزیمة کانت مثلهاَ ،
کل وجه ،فرجع ابنای َّ

فأِضب ُعن َُق واحد
و عبداهلل ،ابنا زید ـ ب ُأساری مک ّتفنی 6،فأقو ُم إلیهم من الغیظ،
ُ
الرجل.
 .1العرقوب :العرق الغلیظ فوق العقب یف ِّ
الم ِ
رشف :أی العال.
 .2اجلَ َمل ُ

رخرة :رسعة اخلریر یف القصب؛ ُخی ِ
َرخرَ :یصوت بّسعة کاخلَ َ
 .3اخلَ َ
رخرة.
 .4تص ّفق :انقلب.

 .5الفتوح من النُوق :واسعة اإلحلیل.

 .6لسان العرب« :کتّفه :شدّ یدَ یه من خلفه بالکِتاف( ».محقّق)
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النجار ثالثنی أسیا ،و
منهم ،و جعل الناس یأتون باألُساری؛ فرأیت یف بنیمازن بن ّ
النبی
کروا بعدُ و تراجعوا ،فأ ْس َه َم هلم ّ
ثم ّ
قص هزیمتهم مکّةّ ،
کان المسلمون قد بلغ أ ی

ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم [مجیعا].

فکان أنس بن مالک یقولّ :
إن ُأ َّم ُس َلیم ُأ ِّمی ،ابن َة ِملحان ،جعلت تقول[” :یا

َعف عنهم إذا
رسول اهلل] أ رأیت هؤالء ا ّلذین أسلموک و ّفروا عنک و َخ َذلوک! ال ت ُ
أمکنک اهلل منهمَ ،فاق ُت ْلهم کام َتق ُتل هؤالء المرشکنی!“

فقال” :یا ُا َّم ُس َلیم ،قد کفی اهلل! عافی ُة اهلل أوسع“.
فأدنت رأسه منها فأدخلت
خشیت أن یغلبها،
و معها یوم ذ َج َمل أیبطلحة قد
ْ
ْ

َبد هلا ،و معها خنجر یف یدها ،فقال
وس َطها بِ ُ ْ
یدها یف خزامته مع اخلطام ،و هی شا ّدة َ

هلا أبوطلحة” :ما هذا معک یا ُأ َّم ُس َلیم؟“ قالت” :خنجر أخذتُه معی ،إن دنا منّی أحد
من المرشکنیَ ،ب َعج ُت ُه به 1“.قال أبوطلحة” :ما تسمع یا رسول اهلل ،ما تقول ُأم ُس َلیم؟“

و کانت ُأماحلارث األنصار ّیة أخذت بخطام َج َمل أیباحلارث زوجها ـ و کان
جمله یسمی ِ
الم ْجسار ـ فقالت” :یا ِ
ُ
َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و
ترتک
حار!
َ َ ُ ّ
فأخذت بخطام اجلمل ،و اجلمل ُیرید أن یلحق ب ُأ ّالفِه ،و النّاس ُیو ّلون
س َّلم؟!“
ْ
منهزمنی و هی ال تفارقه.

فمر یب ُع َمر بن اخل ّطاب ،رض اهلل عنه “.فقالت ُأماحلارث:
فقالت ُأ ّماحلارثّ ” :

”یا ُع َمر! ما هذا؟“ فقال ُع َمر” :أمر اهلل“.

و جعلت ُأماحلارث تقول” :یا رسول اهلل! من جاوز بعیی فأقتله؛ واهلل إن رأیت

کالیوم ما صنع هؤالء القوم بنا!“ تعنی بنی ُس َلیم و َ
أهل مکّة الذین اهنزموا بالناس.
بالسکّنیَ :ش َّقه به.
َ .1ب َع َج َبطنه ِّ
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حممد بن عبداهلل بن أیبصعصعةّ :
أن سعد
َبة [قال] :حدّ ثنی ّ
حدَّ ثنی ابنأیب َس ْ َ

بن ُعبادة یصیح یوم ذ باخلزرج” :یا َللخزرج! یا َللخزرج!“ و ُأ َسید بن ُح َضی” :یا
کأهنم النّحل ِ
َللوس!“ ثالثا .فثابوا 1واهلل من ّ
تأوی إیل َیعسوهبا.
کل ناحیة ّ
ِ 2
الذریة،
قال :ف َحن َق المسلمون علیهم فقتلوهم حتّی أرسع المسلمون یف قتل ّ

َ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،فقال” :ما باا أقوام ذهب سم
فبلغ ذلک

ُ
الذریة!“ ثالثا .قال ُأ َسید بن ُح َضی” :یا
الذری َة! أال ال ُتق َتل
القتل حتّی بلغ
ّ
ّ
رسول اهلل! أ لیس إنّام هم أوالد المرشکنی؟“

قال رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم” :أ و لیس خیارکم أوال َد المشکنی؟

ُّ
لساّنا؛ فأبواها ُیوداّنا أو ُینرصاّنا»“.
کل ن ََس َمة تو َلد عیل الفطرة ،حتّی ُیعر عنها ُ
أقول :إ ّن ُا َّم ُعامرة هذه هی ن َِسیبة (بفتح النون و کّس السنی) ا ّلتی شهدت

جل َزری یف ُأسد الغابة ،جم ّلد  ،5صفحة :555
المشاهد مع رسول اهلل؛ قال ابناألثی ا َ
بنت کعب بن عمروُ ،ام ُعامرة األنصاریة ،شهدت العقبة .أخَبنا
«ن َِسیبة ُ

أبوجعفر بإسناده عن یونس عن ابنإسحاق یف َمن ِ
شهد العقبة ،قال” :و کان من
فیزعمون ّ
أن المرأتنی قد
بنیاخلزرج اثنان و ستون رجال و امرأتان ،منهم تسعة نقباء ُ
بایعتا ،کان رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ال یصافح النساء ،إنّام کان یأخذ
بایعتکن.
علیهن ،فإذا أقررن قال :اذهبن فقد
ّ
ّ

النجار :نسیبة و ُأختها ،ابنتا کعب بن عمرو بن
و المرأتان من بنیمازن بن ّ

النجار ،کان معها زوجها و ابناها؛ و
عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن ّ

زوجها زید بن عاصم بن کعب ،و ابناها عبداهلل و حبیب ابنا زید بن عاصم؛ و ابنها
ثاب :أی عا َد و رجع( ».محقّق)
 .1لسان العربَ « :
رش ُة االغتیا ( ».محقّق)
 .2لسان العرب« :احلَن َُقّ :
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قصته معه“.
حبیب هو ا ّلذی أخذه ُم َسیلمة ،تقدّ مت ّ

دی ُا ّممنیع ،و قد تقدّ مت؛ روت
و قیل :إ ّن المرأة الثانیة أسامء بنت عمرو بن َع ّ
1
النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یف الصائم” :إذا ُأکِ َل عنده“...
ُأم ُعامرة عن
ّ
أخرجها الثالثة؛ نسیبة هذه (بفتح النون و کّس السنی) قاله األمی أبونرص ».ـ انتهی.

و قال یف صفحة « :554ن َُسیبة بنت احلارثُ ،ا ّمعط ّیة األنصار ّیة ،و هی

نی“ مستقص إن شاء اهلل تعایل؛ و هی ا ّلتی
مشهورة بکنیتها و َی ِرد ذکرها یف ”ال ُک ی

النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم».
غسلت بنت ّ
ّ

بضم أ ّوله و فتح ثانیه)
إیل أن قال« :و وافقه ابنماکوال فقال” :و أ ّما ن َُسیبة ( ّ

حممد بن سیین و حفصة
فهی ن َُسیبة ُأ ّمعط ّیة األنصاریة ،هلا صحبة و روایة ،ی
روی عنها ّ
بنت کعب
ُأخته “.قال” :و أ ّما ن َِسیبة (بفتح أ ّوله و کّس ثانیه) فهی ُأم ُعامرة ،نَسیبة ُ
تشهد المشاهد مع رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،هلا
األنصاریة کانت َ
روی عنها عبدالرمحن بن عبداهلل بن أیب َص ْع َصعة و احلارث بن عبداهلل بن کعب
روایة ی
بضم النون و فتح السنی».
و غیمها ،و اهلل أعلم؛ أخرجها الثالثة “.ن َُسیبة هذه ّ

2

وَرَقَة بنت عبداهلل بن الحارث
وی جامع قرآن بود و شهید شد
سیوطی در اتقان ،جلد  ،1صفحۀ  91گوید:

ُ
الفضل بن ُد َکنی ،حدّ ثنا الولید بن عبداهلل
«أخرج ابنسعد یف الطبقات :أنب َأنا

بن مجیع ،قال :حدّ َثتنی جدّ یت عن ُأ ّم َو َرقة بنت عبداهلل بن احلارث ـ و کان رسول اهلل
 .1مسند احمد ،ج  ،6ص .365
 .2جنگ  ،7ص  162ـ .165
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ّ
سمیها الشهیدة ،و کانت قد مجعت القرآن ـ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یزورها و ُی ّ
أ ّن رسول اهلل ّ
فأخر َج
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم حنی غزا بدرا ،قالت له” :أ تأذن یل ُ
مر َض مرضاکم؟! ّ
لعل اهلل ُهیدی یل شهادة!“ قال” :إ ّن اهلل
معک ُأ ی
داوی جرحاکم و ُأ ِّ
ُمهدی لک شهادة“.
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قد أمرها أن َتؤ ّم َ
و کان ّ
أهل دارها ،و کان هلا

فهمها 1غالم هلا و جاریة کانت قد د َّب َرهتام ،فقتالها یف إمارة عمر؛ فقال عمر:
مؤ ّذن؛ َّ
ُ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،کان یقول :اِنطلِقوا بنا نزور
”صدق
الشهیدة»“.

2

فغمها.
 .1خ لّ :

 .2جنگ  ،17ص .11

فصل دوّم :کن ی و ألقاب

فصل دوّم :کنی و ألقاب

ابناثیر
[تحقیقی راجع به ابناثیر]
ابوالسعادات جمدالدّ ین ،ابناألثی َّ
یباین ،متوفّی در
ابناثیر دوتا است :یکی
ّ
الش ّ

سنۀ  606که کتاب نهایه را در لغت نوشته است؛ و دیگری عزّ الدّ ین أبواحلسن،

ابن األثی ّ
یباین ،متوفّی در سنۀ  630که ُأسدُ الغابة را نوشته است( .الغدیر ،جلد ،1
الش ّ

صفحه )277

1

ابنالرُّومیّ
[رجوع شود به علی بن العبّاس الرُّومیّ].

ابنالقُرَیعة القاضی
[رجوع شود به سالم ،مولیٰ أبیحُذَیفة].

ابنجنّی
[رجوع شود به عثمان بن جِنّی].
 .1جنگ  ،16ص .146
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ابنشعبة حرّانی
ی بن الحسین بن شُعبة الحرّانی].
[رجوع شود به الحسن بن عل ّ

ابنشَهرآشوب
[رجوع شود به محمّد بن علی].

ابنطَباطبا
[رجوع شود به محمّد بن أحمد بن محمّد].

ابنمسکویه
[رجوع شود به أحمد بن محمّد].

ابنهرمة قُرَشیّ
ی المدنیّ].
ی بن سَلِمة بن َهرِمة الحجاز ّ
[رجوع شود به إبراهیم بن عل ّ

أبوإسحاق الرّفاعیّ
[رجوع شود به إبراهیم بن سَعد بن الطّّیب].

أبوإسحاق سَبیعی هَمْدانی
[رجوع شود به عمرو بن عبداهلل ،هَمْدانی].

ی أسلم مدنیّ
أبوإسحاق ،مول ٰ
[رجوع شود به إبراهیم بن محمّد بن أبییحیی].
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أبوالسود الدُّ َؤیل
السالم« :أال أبلغ
اشعار أبوالسود الدُّ َؤیل حنی بل َغه قتل أمریالمؤمننی علیه ّ
معاویة بن حر »
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :41
األزهری یف التّهذیبّ ” :
أن أبااألسود
مکرم یف لسان العرب عن
ّ
«و حکی ابن ّ
ِ
فسمی نحوا “.ذکر ذلک یف
الدّ َؤیل وضع وجوه العرب ّیة و قال للنّاس :انحوا نحوهّ ،
حممد بن مرتیض یف تاج العروس عن ابنسیدة یف المحکم و
ما ّدة نحو .و حکی نحوه ّ

المحیط یف ال ّلغة».

بکی حتّی اختلفت
عل بن أیبطالبٰ ،
صفحة « :45و ّلام بلغه قتل أمیالمؤمننی ّ

أضالعه و أنشأ:
أال أبلِـــ ْغ معاویـــة بـــن حـــرب
أ یف ّ
فجعتمونـــا
الصـــیام َ
الشـــهر ّ

اق َتلــتم خــی مــن رکــب المطایــا
و مــن لــبِس النّعــال و مــن حــذاها
اســـتقبلت وجـــه أیب حســـنی
إذا
ُ
لقــد علمــت قــریش حیــث کانــت

قـــرت عیـــون ّ
الشــــامتینا
فـــال
ّ

بخــــی النّــــاس ُطــــرا أمجعینــــا
و ِ
الســفینا
فارســها و مــن رکــب ّ
و مـــن قـــرأ المثـــاین و ِ
الم ینـــا
رأیــــت البــــدر راع النّاظرینــــا
ُ

بأنّـــک خیهـــا حســـبا و دینـــا

الصباغ الاملکی یف الفصول المه ّمة و
و قد حکاها ابناألثی یف الکامل و ابن ّ

السالم.
عل أمیالمؤمننی علیه ّ
غیمها أیضا عن أیباألسود یف رثاء ّ
بالشهد المزعفر یابن حرب »
ارسال معاویه حلوای مزعفر برای أبوا ألسود؛ و سرود ن دختر او این ابیات را « :أ ّ

المرعیش یف جمالس المؤمننی” :بعث معاویة ألیباألسود
القاض نوراهلل
و قال
ّ
ّ

حلوی ،فنظرت إلیها بنت أیباألسود فقالت ألبیها :من أین هذه اهلد ّیة؟
هدایا فیها
ّ
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فقال :بعث هبا معاویة خیدعنا عن دیننا .فقالت البنت عل البدهیة:
أ ّ
بالش ـهد المزعفــر یــا بــن حــرب

نبیـــع علیـــک أحســـابا و دینـــا

معـــاذ اهلل کیـــف یکـــون هـــذا

و موالنـــــا أمـــــی المؤمنینـــــا“

قال ابنخلکان یف الوفیات بعد ترمجته ألیباألسود” :و له دیوان شعر ،و من
شعره:
صـــ َبغت ُأم ّیـــة بالـــدّ ماء أک ّفنـــا

و َطـــ َو ْت ُأم ّیـــة دوننـــا دنیانـــا“

و أسند ّ
حممد قال:
عل بن ّ
الشیخ منتجب الدّ ین یف کتاب األربعنی عن ّ

”رأت ابنة أیباألسود الدّ ؤ ّیل بنی یدی أبیها خبیص ،فقالت:یا أبه أطعمنی!

ثم قال هلا :علیک بالتّمر،
فقال :افتحی فاک! ففتحت ،فوضع فیه مثل ال ّلوزةّ ،

فإنّه أنفع و أشبع .فقالت :هذا أنفع و أنجح!

عل بن أیبطالب.
فقال :هذا طعام ب َعثه إلینا معاویة خیدَ عنا عن ّ

المطهر ّ
بالشهد المزعفر! تبا لمرسله و
فقالت :ق ّبحه اهلل! خیدعنا عن الس ّید
ّ

ثم عاجلت نفسها و قائت ما أکلته منه ،و أنشأت (تقول البیتنی المتقدم ذکرمها“).
آکله! ّ
و إنّام ذکرنا هذا ال ّطریق ألنّه من روایة ّ
الشیخ منتجب الدّ ین ابن بابویه».

شرح و ترجمه و نسب أبواألسود د َؤیل که اسمش ظالم بن عمرو بوده است
الکیش ّ
للشیخ
صفحة « :46و قال الس ّید الدّ اماد یف حاشیته عل اختیار رجال
ّ

بضم الدّ ال و کّس اهلمزة و
وس” :د َؤیل (بضم الدّ ال و فتح اهلمزة) نسبة إیل دؤل ( ّ
ال ّط ّ

فتحها) یف النّسبة من تغییات النسب ،و اسم أیباألسود الدّ و َئل یف األشهر عند
األکثر :ظامل بن عمرو الدّ َؤ ّیل المنسوب إیل الدئِل بن بکر بن عبد مناف بن کنانة“.
قال یف المغرب:
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قال أبوحاتم :سمعت األخفش یقول” :الدّ ِؤل (بضم الدّ ال و کّس الواو
المهموزة) :دویبة صغیة شبیهة بابن عرس “.قال” :و مل أسمع ب ُف ِع ْل یف

غیه ،و به سم ّیت قبیلة أیباألسود الدّ ؤَ یل .و إنّام فتحت
األسامء و ّ
الصفات َ
ری یف َن ِمر»“.
اهلمزة استثقاال للکّسة مع ما یأیت النّسب ،کالنَّ َم ّ

الصحاح:
صفحة « :47و یف ّ

[قال أمحد بن حییی]” :و ال نعلم إسام جاء عل ُف ِعل غی هذا[ “.قال األخفش]:

المسمی هبذا االسم نسب أبواألسود الدّ ؤَ ّیل ،إ ّال أ ّهنم فتحوا اهلمزة
”و إیل
ّ
عل مذهبهم یف النّسبة استثقاال لتوایل الکّستنی مع یا َئ ِی النّسب؛ کام قالوا یف
ِ
ویل ،قلبوا اهلمزة واواّ ،
ألن
النّسبة إیل َنمرَ :ن َم ّ
ری “.و ربام قالوا :أبواألسود الدّ ّ
ضمة فتخفیفها أن یقلبها واوا حمضة؛ قالوا یف
اهلمزة إذا فتحت و کانت قبلها ّ
ُجؤَ ن :جون ،و یف ُمؤَ ن :مون».

عل بن أیبطالب و شهد معه ص ّفنی ،و قدم عل معاویة
صفحة « :48و صحب َّ

فأکرمه و أعظم جائزته و و ِیل قضاء البرصة و هو ّأول من ن َّقط المصحف».

ی بن أبیبکر گفته است« :أبواألسود معلّم حسنین
رکن الدّین عل ّ
علیهما السّالم بوده است» و سیّد حسن صدر بدین کالم اشکال دارد
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :48

«و قال رکن الدّ ین عل بن أیببکر احلدیثی یف کتاب ال ّرکنی یف تقویة کالم

النحوی ،و هو کتاب کبی جدا یف النّحو” :إ ّن ّأول من وضع النّحو أبواألسود الدّ ؤ ّیل،
ّ

السالم»“.
ُأستاد احلسن و احلسنی علیهام ّ

صفحة « :49و أقول یف قولهّ ” :
وئل کان ُأستاذا للحسن و
إن أبااألسود الدّ ّ

السالم کانا إمامنی قاما أو قعدا ،و مها یعلامن
ألهنام علیهام ّ
السالم“ نظر؛ ّ
احلسنی علیهام ّ

و ال یع َّلامن».
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صفحة « :49و قال الکفعمی من اإلمام ّیة یف کتاب خمترص نزهة األلباء یف
طبقات ا ُ
ألدباء البن األنباریّ ” :
إن أبااألسود الدّ ؤیل ّأو ُل من وضع علم العرب ّیة ،و
السالم“.
عل علیه ّ
أخذه أبواألسود من ّ

کیفیّت تعلیم امیرالمؤمنین علیه السّالم علم نحو را به أبیاألسود دُؤلی
السالم و یف یده رقعة؛ فقلت :ما هذه
عل علیه ّ
قال أبواألسود :دخلت عل ّ

الرقعة یا أمیالمؤمننی؟ فقالّ ” :إن تأ ّملت کالم النّاس فو د ُته قد فسد بمخالطة هذه
ّ
ثم
احلمراء (یعنی العجم) ،فأردت أن أضع هلم شیئا یر عون إلیه و یعتمدون علیهّ “.
الرقع َة و فیها مکتوب” :الکالم ک ّله ثالثة أشیاء :إسم و فعل و حرف؛ فاإلسم ما
ألقی ّ
المسمی؛ و الفعل ما ُأنبِ َئ به؛ و احلرف ما اء لمعنی .و اعلم یا أباالسودّ ،
إن
أنبأ عن
ّ
سم ال ظاهر و ال مضمر ،و إنّام یتفاضل النّاس فیام
ظاهر و
السامء ثالثة:
مضمر و إ ٌ
ٌ
ٌ
لیس بظاهر و ال مضمر “.و أراد بذلک اإلسم ال َعلم المبهم.

قال أبواألسود :فکان ما وقع إیل ” ّ
فلام عرض ُتها عل
أن“ و أخواهتا ماخال ّ
لکنّ ،

لکن؟“ فقلت” :ما حسب ُتها منها!“ فقال” :هی منها“.؛
السالم قال یل” :أین ّ
عل علیه ّ
ِ
نحوا نحوه!“»
ثم قال” :ما أحسن هذا! ا َ
فأحلقتها هباّ ،
صفحة :51

«و قال ّ
النحوی المعروف،
الشامی
الشیخ أبواحلسن سالمة بن عیاض بن أمحد
ّ
ّ

یف أوائل کتاب المصباح یف النحوّ :
السالم َ
دخل علیه أبواألسود یوما،
إن علیا علیه ّ
قال:

فرأیته مفکّرا ،فقلت له” :ما یل أراک مفکّرا یا أمیالمؤمننی؟“ قالّ ” :إن
ِ
سمعت من بعض النّاس حلنا و قد مهمت أن أصنع کتابا أمجع فیه کالم
إیل
العر  “.فقلت” :إن
َ
فعلت ذلک أحییت أقواما من اهلالک “.فألقی ّ
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أبواألسود الدُّؤَلی

صحیفة فیها” :الکالم ک ّله اسم و فعل و حرف؛ فاإلسم ما ّ
المسمی؛
دا عیل
ّ
و الفعل ما ّ
المسمی؛ و احلرف ما أنبأ عن معنی و لیس بإسم و
دا عیل حرکة
ّ
ال فعل “.و جعل یزید عل ذلک زیادات.

قال” :و استأذنته أن أصنع یف النّحو ما صنع؛ ِ
فأذن ،و أتیته به فزاد فیه و نقص“.

نحوا».

ِ
سمی النّحو
و یف روایة :أنّه ألقی إلیه صحیفة و قال له” :انح نحو هذا!“ فلهذا ّ
صفحة « :51فلذلک ما قیلُ ” :فتح النّحو بفارس (یعنون سیبویه) ،و ُختم

ثم قالوا” :و مل یکن بینهام مثلهام “.فإذا ُأطلق هلام هذا القول یف
بفارس (یعنون
أباعل)ّ .
ّ

فحق لذی عقل سمع بذکرمها أن یستنجد له هذه اآلیة .ـ انتهی».
األئمةّ ،
ّ
حق أول ک ّ

أبواألسود از تعلیم علم نحو به مردم بخل میورزید تا وقتی که دید قاری
قرآن غلط میخواند ،آنوقت قرآن را إعراب گذارد
السالم ألیباألسود
عل بن أیبطالب علیه ّ
[صفحة :]52و قال أیضاّ « :لام َ
رسم ّ

حروفا یعلمها النّاس ـ حنی فسدت ألسنتهم بمعارشة األعاجم ـ کان أبواألسود
حیب أن یظهر ذلک بخال به عل أهل زمانه؛ و مل یزل یدافع عن إظهاره حتّی سمع
ال ّ
نی و رس ِ
هلل ب ِریء ِمن الم ِ ِ
الالم)؛ فقال” :ال ّ
وله“( 1بکّس ّ
حیل یل
قارئا یقرأ” :إ َّن ا َ َ
رشک َ َ َ ُ
َ ُ
ضممت َف ِمی
بعد ذلک أن أترک النّاس “.فاستدعی کاتبا جمیدا و قال” :إذا رأیتنی قد
ُ
بحرف فانقط نقطة بنی یدی احلرف؛ و إذا رأیتنی قد فتحت َفمی فانقطه نقطة عل
أتبعت ذلک غنّة
أعاله؛ و إذا رأیتنی قد کّست فاجعل النّقط حتت احلرف؛ فإذا
ُ

فاجعل النّقطة نقطتنی “.فف َعل ،فکان ّ
الشکل حین ذ ُن َقطا».
 .1اقتباس از سوره توبه ( )9آیه .3
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صفحة « :52و عالمة اهلمزة عنی صغیةّ ،
ألن اهلمزة أقرب احلروف خمرجا إیل
فجعلت صورة اهلمزة یف نفسها کصورة العنی؛ فإن کانت اهلمزة
العنی من سائرها،
َ
مضمومة کتب َتها عینا صغیة فوقها واو لطیفة؛ و إن کانت مفتوحة کتب َتها عینا صغیة
فوقها ألف لطیفة؛ و إن کانت مکسورة کتب َتها عینا حتتها ألف صغیة؛ و إن کانت ساکنة
کتب َتها عینا صغیة و فوقها إ ّما اخلاء و إ ّما رأس المیم ال ّلذان تقدّ م ذکرمها .فاعرف ذلک».

ّأوا من وضع النّحو أبوالسود ،و أخذ عنه واحدٌ بعد واحد إیل أن انتهی
إیل اخللیل ...إیل أن انتهی إیل سی َب َو ْیه
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :53
«و قیل :إ ّن ّأول من وضع النّحو بالبرصة أبواألسود؛ و أخذ عنه واحد بعد

ثم
واحد إیل أن انتهی إیل أیب
عبدالرمحن اخللیل بن أمحد ،فلم یکن قبله و ال بعده مثله؛ ّ
ّ

سیبویه ،و مل یکن فیهم مثله؛ و من
أخذ من اخللیل مجاعة من العلامء إیل أن انتهی إیل َ
أصحابه أبواحلسن بن سعید بن مسعدة األخفش ،و عنه أخذ أبوعثامن الامزین ،و عنه

الّساج ،و
َبد ،و کان أبوإسحاق ّ
أخذ أبوالع ّباس الم ّ
الزجاج معارصا له و کذا أبوبکر ّ

عنهام أخذ ّ
بوعل الفارس .ـ انتهی».
الشیخ أ
ّ

أبواألسود علم نحو را در أوراقی جمع کرد و به امیرالمؤمنین علیه السّالم
نشان داد و حضرت تصحیح فرمود
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :58
«و قال ّ
طی ذکر
عل ال ّطَبس یف کتاب أرسار اإلمامة ،یف ّ
الشیخ حسن بن ّ

انتساب ّ
السالم:
عل علیه ّ
کل العلوم إیل ّ
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ابوالحسن اشعری

و ع ّلم مجی َعها أبااألسود الدّ وئل ،و کان مؤ ّدبا 1البنیه احلسن و احلسنی
2
ألمعیا3؛ فجمع ذلک بعد ما تع ّلم عنه حدوده
السالم ،و کان ذکیا َ
علیهام ّ

فلام رآها،
مجیعها و غوامضها ،و مجع أوراقا و أوصلها إیل أمیالمؤمننی؛ ّ
ِ
السالم]،
فسمی به تفاؤال للفظه [علیه ّ
استحسنها و قال” :نعم ما نحوت!“ّ ،
و تع ّلم المتع ّلمون من أیباألسود ،و یزیدون هذا النّوع یوما فیوما إیل أن بلغ
الفن .ـ انتهی.
إیل اخللیل و تلمیذه سیبویه ،و انتهی هبام هذا ّ

4

و قال ّ
لعل
الشیخ األقدم ،أبوحاتم ،أمحد بن محدان
ّ
الرازی اإلمامی ،المعارص ّ
الرازی یف اإلحلاد و إبطال
بن َ
حممد بن زکر ّیا ال ّطبیب ّ
الر ّد عل کتاب ّ
بابویه ،یف کتابه یف َّ
الرشایع ،بعد إیراد کالم طویل عل الملحد المذکورّ ” :
إن ال ّلغات أصلها
النبوات و ّ
ّ

النبوة ،ختمت ال ّلغات کام ختم سائر
فلام ختمت ّ
السالم ،کام ذکرناّ .
من األنبیاء علیهم ّ
6 5

عز ّ
وجل ،ـ الخ» “.
هذه األسباب ا ّلتی هی من أصول األنبیاء و احلکامء بوحی من اهلل ّ

ابوالحسن اشعری
جهَالء]
[آراء أشاعره و معتزله و بعضی از قصص صادره از ُ
[معادن اجلواهر و نزهة اخلواطر ،جم ّلد  ]2صفحة :26
 .1خ ل :أدیبا.

 .2خ ل :کیّسًا.

یسمع .و الیلمعی :الداهی
 .3المحیط فی اللغة « :رجل یلمعی و
ألمعی و یلمع و أل ُ
مع :حافظ لام َ
ّ
ُ
الصادق الظن( ».محقّق)

 .4اسرار اإلمامة ،ص .285
 .5أعالم النبوّة ،ص .290
 .6جنگ  ،24ص .266
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«و األشاعرة أصحاب أیباحلسن األشعری من َن ِ
سل أیبموس األشعری
ِ
حلک ََمنی یوم ص ّفنی.
المشهور ،أحد ا َ
و المعتزلة یقولون بوجوب األصلح عل اهلل تعایل ،و ّ
بأن أوامر اهلل تعایل و
بأن أفعال ِ
ِ
العباد لیست خملوقة هّلِل ،و ّ
نواه َیه تابعة للمصالح و المفاسد ،و ّ
بأن اهلل
حلسن و ال ُقبح العقل ّینی ،و
لم ،و یقولون با ُ
تعایل ال ُیریٰ یف القیامة ،و ال یوز علیه الظ ُ

ّ
یلزم
بأن القرآن خملوق ،و ینکرون الکال َم النّفیس ،و یقولون
عنی ذاته ل ّال َ
صفات اهلل ُ
ُ
تعدّ ُد القدماء .و خالفهم یف ذلک األشاعر ُة.
و الامت ُِر ِ
ُریدی ،نسبة إیل ما ترید قریة من ُق ٰ
ری
ید َّیة
أصحاب أیبمنصور الامت ّ
ُ

َس َمر َقند .و بینهم و بنی األشاعرة اختالف یف بعض المسائل کمسألة التّکوین و
ِ
غیها ،لکنّهم یوافقون األشاعر َة فیام خالفوا فیه المعتزل ُة.

َ
بائی من شیوخ المعتزلة ،فقال
و کان أبواحلسن األشعری
جل ّ
عل ا َ
تلمیذ أیب ّ
ِ
اآلخر
إخوة مات أحدُ هم ُمطیعا و
األشعری یوما ألُستاذه
اجلبائی” :ما تقول یف ثالثة َ
ُ
ّ
الثالث صغیا؟“ فقالّ ” :
ُ
األول یثاب باجلنّة و الثّاین ُیعا َقب بالنّار و الثالث
عاصیا و
إن ّ
األشعری” :فإن قال ال ّث ُ
رب ِمل َ أ َمتَّنی صغیا و ما
ال ُیثاب و ال ُیعا َقب “.قال
الث :یا ّ
ّ
أبقیتَنی إیل أن أکَب ف ُأ ِ
ومن بک و ُأطیعک ُ
الرب؟“ فقال:
فأدخل اجلنّ َة؟! ماذا یقول ّ
ََ

األصلح لک أن
فدخلت الن َّار ،فکان
لعصیت
ت
َ
َ
کنت أعلم أنّک لو َک َُب َ
”یقولّ :إین ُ
ُ
متوت صغیا “.قال األشعری” :فإن قال ال ّثاین :یارب ِمل َمل َمتتنی صغیا ل ّال ِ
أعص فال
َ
ّ
ّ َ ْ ُ
ُ
مذهبَه.
الرب؟“ ف ُب ِهت
اجلبائی ،و ترک األشعری َ
ّ
أدخل الن َّار؟! فامذا یقول ّ
ن َقل هذه احلکای َة سعدُ الدین التّفتازاین یف رشحه عل العقائد النَّ َس ِفی َّة و نقلها
1

الس ُبکی یف طبقات ّ
الشافعیّة مع تغیی یف األلفا ».
 .1جنگ  ،20ص .181
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ابوالحسن الحِمّانیّ

ی بن محمّد ،المعروف بالشّریف].
[رجوع شود به عل ّ

أبوالحسن السُّمَیْریّ

ی بن محمّد السُّمَْیریّ].
[رجوع شود به عل ّ

أبوالحسن ،المعروف بالسیّد الشّریف الرضی

[رجوع شود به محمّد بن الحسین الموسوی].

ابوالدّنیا

[رجوع شود به عثمان بن خطّاب].

أبوالعبّاس ،أحمد بن عقدة

[رجوع شود به أحمد بن عقدة].

أبوالعالء المَعَری

[رجوع شود به أحمد بن عبداهلل بن سلیمان التّنوخی].

أبوالقاسم

[رجوع شود به الحسین بن روح النَّوبختی].

أبوبکر خوارَزمی
وی از أکابر علمای شیعه در علم لغت و شعر و أدب و حسن قریحه بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :87
الشیخ أبوبکر اخلوارزمی ،شیخ األدب و ّ
«و منهم ّ
عالمة عرصه یف علوم العرب،
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السیوطی یف ال ّطبقات:
حممد بن الع ّباس .قال ّ
ّ

1

قال احلاکم” :کان واحد عرصه یف حفظ ال ّلغة و ّ
تقرص
الشعر ،و کانت قرحیته ُ
الص ّفار
حممد َّ
عل ،إسامعیل بن ّ
عن حفظه .استوطن نیسابور ،و سمع من أیب ّ

و أقرانه“.

الرسائل ،و مولده و منشأه بخوارزم ،و
و قال یاقوت” :صاحب األشعار و ّ
کان أص ُله من طَبستان ّ
خرزمی ،و خرج من وطنه یف حداثته ،و
َب
ّ
فلقب بال َّط َ

ط ّوف 2البالد ،و لقی سیفالدّ ولة بن محدان و خدمه ،و ورد بخاری ،و

أباعل البلغمی فلم حیمده و هجاه ،ـ الخ“.
صحب الوزیر
ّ

و قال ابنخ ّلکان” :کان إماما یف ال ّلغة و األنساب ،أقام ّ
بالشام مدّ ة و سکن
أبوبکر خوارزم ی را که به جهت تشیّعش را فض ی میگفتها ند ،از أرکا ن علم أد ب و لغت به شمار میرو د

بنواحی حلب ،و کان یشار إلیه یف عرصه“.

و قال ال ّثعالبی یف الیتیمة” :نابغة الدّ هر ،و بحر األدب ،و علم النَّظم و النّثر،

و عامل الظرف و الفضل ،کان یمع بنی الفصاحة و البالغة ،و حیاِض بأخبار

العرب و أ َّیامها و دواوینها ،و یدرس کتب ال ّلغة و النّحو و ّ
الشعر ،و یتک ّلم
درة ،و یبلغ یف حماسن األدب ّ
بکل نادرة ،و یأیت ّ
ّ
کل مبلغ ،و
بکل فقرة و ّ

یغلب عل ّ
کل حمسن بحسن مشاهدته یف مالحة عبارته و نعمة نغمته و براعة

جده و حالوة هزله ،ـ الخ“.

ّ
تویف یف رمضان ،سنة ثالث و ثامننی و ثالثمائة ،و کان من شیوخ ّ
الشیعة

یسمیهم النّاس رافضة ،و لذا قال ّ
الشیخ أبوبکر المذکور یف شعره:
ا ّلذین ّ
فـــأخوایل و حیکِـــی المـــر ُء خا َلـــه
بآمـــل مولـــدی و بنـــو جریـــر
و غـــیی رافضــــی عـــن کاللـــه
فهـــا أنـــا رافضــــی عـــن تـــراث

قال یاقوت یف معجم البلدان ،یف لفظ آمل بعد نقله البیتنی” :کذب ،مل یکن

 .1طبقات الحفّاظ.
 .2لسان العرب« :طوّف :أی اکثر الطواف».
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أبوبکر خوارَزمی

أبوجعفر ـ رمحه اهلل ـ رافضیا ،و إنّام حسده احلنابلة َف َرموه بذلک ،فاغتنمها اخلوارزمی
متبجحا به“.
و کان َس َّبابا رافضیا جماهرا بذلک ّ
رسا لۀ ابوبکر خوارزم ی به شیعیا ن نیشابور در مصا ئب وارده بر آنها در طول تاریخ

الصفدی یف رشح اجلهور ّیة :و بالغ أبوبکر اخلوارزمی فیام کتب به إیل
قال
ّ

مجاعة ّ
حممد بن إبراهیم ،من مجلة رسالة ُم َط َّولة ،و
الشیعة بنیسابور ّلام َ
قصدهم والیهاّ ،

قال فیها:

”قال أمیالمؤمننی و یعسوبالدّ ین« :المحن إیل شیعتنا أرسع من الامء إیل

احلدور 1».هذه مقالة ُأ ّسست عل المحن ،و والد أهلها یف طالع اهلزاهز و الفتن،

فحبوة 2أهلها نغص ،و قلوهبم حشوها غصص ،و األ ّیام علیهم متحاملة ،و الدّ نیا

علیهم مایلة ،و إذا کنّا شیعة أئ ّمتنا یف الفرائض و السنن و نتبّع [متبعی] آثارهم یف ّ
کل
َ
میاث أبیها
آثارهم یف المحن] ُغ ِصبت س ّیدتنا فاطمة
قبیح و حسن[ ،فینبغی أن َ
نتبع َ
ّ
السالم عن اخلالفة ،و ُس َّم احلسن
السقیفة ،و ُأ ِّخر أمیالمؤمننی علیه ّ
صل اهلل علیه یوم ّ

ِ
عل بالکناسة ،و
السالم رسا ،و ُقتل أخوه ّ
علیه ّ
کرم اهلل وجهه جهرا ،و ُصلب زیدُ بن ّ

حممد بن إبراهیم عل ید عییس بن موس
ُقطع رأس حییی بن زید بالمعرکة ،و ُقتل ّ
عل بن موس عل ید
الرشید ،و ّ
الع ّباس ،و مات موس بن جعفر یف حبس هارون ّ
سم ّ

المأمون ،و ُهزم إدریس ّ
بفخ حتّی و َقع إیل األندلس فریدا ،و مات عییس بن زید طریدا

غی
رشیدا ،و ُقتل حییی بن عبداهلل بعد األمان و األیامن و بعد العهود و ّ
الضامن؛ هذه ُ
َ
سامان،
غی قتل زید و احلسن عل أیدی آل
فعل یعقوب بن ال ّلیث ب َعلو ّیة طَبستان ،و ُ

 .1این حدیث شریف در مجامع روایی و کتب طراز اوّل شیعه به این عبارت یافت نشد ،گرچه به

معنا و مفادّ آن روایات بسیاری داریم؛ لیکن در برخی کتب غیر روایی ـ مثل شرح منهاج الکرامة
فی معرفة االمامة ،ص 276؛ حیاة االمام المهدی ،ص  149ـ به همین لفظ آمده است( .محقّق)

 .2خ ل :فحیاة.
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محلهم بال غطاء و ال وطاء من احلجاز إیل
الساج بعلو ّیة المدینةَ ،
و غی ما ف َعله ابن ّ

عل حنی َ
أخذه بابویه و
ّ
سامراء؛ و هذه [بعد قتل] قتیبة بن مسلم الباهل البن عمر بن ّ
شخصه یصانع حیاته و یدافع وفاته ،و ال کام ف َعله احلسنی بن
سرت نفسه و واریٰ
قد َ
َ

مزاحم بن خاقان
خاصة ،و ما ف َعله
یدی
بی بیحیی بن عمر بن ّ
ّ
الز ّ
ُ
المص َع ّ
إسامعیل ُ

بعلو ّیة الکوفة کا ّفة .و حسبکم أن لیس یف بیضة اإلسالم بلدة لیس فیها لقتیل طالبی
العدناین و القحطاین“.
موی و الع ّباس ،و أطبق علیهم
تربة ،تشارک فیهم األُ ّ
ّ
و قال:

و لــیس حــی مــن األحیــاء ِ
تعرفــه

إ ّال و هــــم رشکــــا ُء یف دمــــائهم

مـن ذی َیـامن و ال َبکـر و ال ُمــ َرض
کــام تشــارک أیســار عــل جــزر»

أبوجعفر العَمرَوِی
[رجوع شود به محمّد بن عثمان بن سعید العَم َروِی].

أبوحذیفة المعتزلیّ
[رجوع شود به واصل بن عطاء].

أبوحنیفة
[رجوع شود به نُعمانُ بنُ أبیعبداهلل محمّد بن منصور].

أبوحنیفة
[رجوع شود به نُعمان بن ثابت].
 .1جنگ  ،24ص .279

1
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أبوذر

أبوذر
برای کالم حقّ ،أبوذرّ در ربذة جان داد غریباً طریداً وحیداً فریداً
[ألکون مع الصادقنی ،تیجاین] صفحة :129
ؤولون قو َله تعایل     ﴿ :
«و کام ُی ِّ

1
خاصة یف أهل الکتاب.
 ،﴾    6 عل ّأهنا ّ
ِ
فاری ـ رض اهلل عنه ـ مع معاویة و عثامن بن ع ّفان و نفیه إیل
ذر الغ ّ
و َّ
قص ُة أیب ّ
الذهب و ِ
الف ّض َة و کان
الربذة ،من أجل ذلک مشهورة ،إذ إنّه عاب علیهم َک َنز ُهم َّ َ
َّ

خاصة
بأهنا ّ
حیتج هبذه اآلیة علیهم؛ و لکن عثامن استشار َک َ
ّ
عب األحبار عنها ،فقال لهّ :

الغفاری و قال لهَ ” :ث َک َلتک ُامک یا ابن ال َیهود ّیة ،أ َو
ذر
ّ
بأهل الکتاب! فشتمه أیب ّ
الر َ
بذة ،فامت هناک وحیدا طریدا مل َجتدْ
ُت َع ِّل ُمنا دینَنا؟!“ فغضب لذلک عثامن و نفاه إیل َّ
2

قوة ّإال باهلل».
ابنتُه حتّی َمن ُی َغ ّسله و یک ّفنه؛ فال حول و ال ّ

أبورافِع
[رجوع شود به محمّد بن عُبَیداهلل].

ابوطالب علیه السّالم
مطالبی از محمّد قزوینی دربارۀ ایمان حضرت ابوطالب
آقای محمّد قزوینی در نامهای که برای علیاصغر حکمت به عنوان تقریظ بر
 .1سوره توبه ( )9آیه .34
 .2جنگ  ،20ص .291
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کتاب ایشان که دربارۀ ترجمه و شرح احوال جامی نوشتهاند ،مطالبی راجع به

تعصّب جامی در عناد با حضرت ابوطالب و در طرد نمودن شیعه نگاشتهاند که ما
مختصری از آن را در اینجا میآوریم (این نامه در آخر کتاب جامی ،تألیف علیاصغر

حکمت از صفحۀ  395تا  407آورده شده است):

«با آنکه بعد از حافظ میتوان جامی را در خاتمۀ شعرای بزرگ ایران

محسوب داشت ،علّت آنکه در بین ایرانیان محل و مقام خود را حائز نشده است و

آنطور که باید زبانزد مردم نیست و دیوان کامل او تا به حال طبع نشده است و
مثنویّات هفتگانۀ او یکجا با هم طبع نشده است؛ تعصّب او در سُنّیگری و اشعار

او در ذمّ حضرت ابوطالب علیه السّالم بوده است.

در کتاب نفحات ا ُألنس با آنکه با استقصای کامل شرح احوال مشایخ عرفا و

صوفیّه را نوشته است ،معذلک از ذکر مشاهیر مشایخ عرفا و صوفیّۀ شیعه مانند

سیّد نعمتاهلل کرمانی و شیخ آذری طوسی اسفرائنی و سیّد محمّد نوربخش و
پسرش شاهقاسم نوربخش و شیخ صفیّالدّین اردبیلی و پسرش شیخ صدرالدّین
اردبیلی و بسیاری دیگر از نظرا ِء ایشان ،به کلّی خودداری کرده است.

جامی در سرتاسر کتاب خود از نظم و نثر هرجا موقعی میدید و بهانهای

بهدست می آورد ،از طعن و ذمّ و قدح در حقّ شیعه و تعبیر از آنها به عبارات
مستهجن رافضی و روافض و رفضه کوتاهی نمیکرده است.

جامی از یک طرف ادّعای محبّت حضرت امیر و اهل بیت را مینماید و

قصائدی در مدح آن حضرت دارد و نیز یکی دو قصیده در مدح حضرت امام

حسین و حضرت علی بن موسی الرّضا علیهما السّالم دارد؛ و از طرف دیگر در حقّ

پدر همین حضرت امیر ،ابوطالب بن عبدالمطّلب اشعار شنیع ذیل را ساخته است

(سلسلة الذهب):

نسبت جان و دل چو باشد سُسـت

بــود بوطالــب ،آن تهــی ز طلــب

نسبت آب و گل چه سـود درسـت

مـــر نبـــی را عـ ـمّ و علـــی را أب

ابوطالب علیه السّالم

خــویش نزدیــک بــود بــا ایشــان
هــیچ ســودی نداشــت آن نســبش
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نســبت دیــن نیافــت بــا خویشــان

شــد مقــرّ در ســقر چــو بــولهبش

اینجاست که انسان نمیتواند از تعجّب خودداری نماید ،و بیاختیار در

صداقت جامی در ادّعای خلوص نسبت به حضرت امیر ،تا درجهای او را شکّ و

ریب حاصل میشود.

اسالم ابوطالب مورد اتّفاق و اجماع تمام شیعه و اکثر زیدیّه و جمع کثیری از

اهل سنّت و جماعت و مخصوصاً معتزله مانند ابوالقاسم بلخی و ابوجعفر اسکافی و

غیرهم میباشد.

ابوالفداء که از اهل سنّت است در تاریخ خود ،أبیات مشهور ذیل را از ابوطالب

برای اثبات همین امر ذکر کرده ،و بعضی از آن ابیات را نیز ابنهشام در قَطر النَّدی

در باب تمیز ،و سیوطی در شرح ألفیّۀ ابنمالک در افعال مدح و ذمّ ـ که آنها هر دو

نیز از اهل سنّت و جماعتاند ـ برای اثبات بعضی مسائل نحویّه به استشهاد آوردهاند؛
و آن ابیات این است:
ـم أمینــا
ـت أ َّنــک صــادق
قت و کنـ َ
و لقــد صــدَ َ
ـوتَنی و علِمـ ُ
و َد َعـ ْ
ـت َثـ َّ
َّ
مـــن خـــی أدیـــان الَب ّیـــة دینـــا
حممــد
بــأن
مــت
و لقــد علِ ُ
َ
دیــن ّ
َ
حتّـــی ُأ َو َّســـدَ یف الـــرتاب دفینـــا
إلیــک بجمعهــم
واهلل لــن َی ِصــلوا
و قصیدۀ المیّۀ ابوطالب در مدح برادرزادۀ بزرگوار خود ،حضرت رسول که

در آن گوید:

و مــا َتـ ْـر ُک قــوم ال أب ـا َلـ َ
ـک َس ـ ّیدا

أبــیض ُیستســقی ال َغــام ُم بوجهــه
و
َ
ِ
رص َع َحو َلـــه
و ُنســـلمه ح ّتـــی ُنــــ َ َّ

حیــوط ّ
غــی ذرب مواکــل
الــذمار
َ
ثِـ ُ
ــامل الیتـــامی عصـــمة للرامـــل
َــذهل عــن أبنائنــا و احلالئــل
ون َ

1

 .1جهت اطّالع بیشتر پیرامون این اشعار و ترجمه آن رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،13ص .104

(محقّق)
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نیز در کتب تواریخ و ادب بسیار معروف است.
و ابنهشام در مغنی اللّبیب ،در باب ُر َّب ،به بیت دوّم این ابیات استشهاد

نموده؛ و در لسانالعرب نیز در مادّۀ َو َک َل و َث َم َل ،به بیت دوّم و سوّم این ابیات

استشهاد کرده است.

ابوطالب در سنّ  8سالگیِ رسول اهلل که جدّش حضرت عبدالمطّلب وفات

یافت ،تکفّل امور او را نمود تا سال دهم از بعثت که ابوطالب در آن سال وفات کرد،
یعنی  42سال تمام از رسول اهلل حمایت کرد و از شرّ کفّار قریش محفوظ داشت .و

اخیراً که قریش عهدنامه نوشتند و در کعبه آویختند که به موجب آن با بنیهاشم
معامله و داد و ستد و مزاوجت و مجالست و معاشرت ننمایند و حتّی سخن نگویند؛

حضرت ابوطالب ،رسول اهلل و اقارب و اتباع او را به شعب ابوطالب برده و مدّت سه
سال در کنف حمایت خود با تمام قُوا نگهداری نموده و دقیقهای از دفاع آن حضرت

کوتاهی نکرد .و اشعاری که ابوطالب در این خصوص گفته و جمیع این مطالب در
عموم کتب تواریخ و سَِیر مذکور در السنۀ جمهور ،مذکور و مشهور است.

حال بر فرض اینکه ابوطالب به زعم اهل سنّت به رسول اهلل ایمان نیاورده

است ،آیا باید او را با ابولهب مقارن و موازن دانست؟ و هر دو را چنانکه جامی
گفته در سَقَر جای داد؟

چه ابولهب در تمام مدّت عمر از بزرگترین مستهزئین و آزارکنندگان

رسول اهلل بوده و همیشه کثافات و نجاسات بر در خانۀ آن حضرت میافکند و هر
شخص یا قبیله را که آن حضرت به اسالم دعوت مینمود ،ابولهب فریاد میزد که:

”سخن او را باور نکنید! این جوان برادرزادۀ من است و من او را بزرگ کردهام! وی
دیوانه است!“ و زن ابولهب ،اُمّجمیل ،بنتحَرب ،خواهر ابوسفیان معروف نیز در
عداوت و ایذاء حضرت رسول کمتر از شوهر ملعون خود نبوده و همیشه بوتههای

خار میآورد و بر سر راه حضرت رسول مینهاد و به همین مناسبت خداوند در
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ابوطالب علیه السّالم

قرآن او را ﴿ 1﴾ خوانده است؛ ولی چنانکه گفتیم ،حضرت ابوطالب

 42سال با تمام قوا از رسول خدا حمایت میکرد ،و رسول خدا دربارۀ ابوطالب
فرمود” :ما نالت منّی ٌ
قریش شیئا أکرهه حتّی مات أبوطالب 2“.و نیز فرموده” :ما
3
زالت ٌ
عمی أبوطالب“.
قریش کاعة عنّی حتّی مات ّ

4

[دشمن ی سالطین صفو ی با جام ی]

و همین علل باعث شده است که سالطین صفویّه با جامی به غایت ،دشمن

بودهاند؛ و شاهاسماعیل اوّل وقتی که در سنۀ  916به جنگ محمّدخان شیبانی،

پادشاه ازبک خراسان و ماوراءالنّهر به جانب خراسان حرکت نمود ،قبل از وصول

او به خراسان ،پسر جامی از ترس اینکه شاهاسماعیل قبر پدر او را نبش نکند ،عظام

رمیمِ جامی را از قبر او در هرات بیرون آورده و در جای دیگر دفن نمود؛ و وقتیکه
قشون قزلباش به هرات رسیدند ،قبر او را شکافتند و جسد او را در آنجا نیافته،

آنچه چوب و غیره در آنجا یافتند سوختند .و همچنین بنا بر مشهور ،پس از تسخیر

هرات شاهاسماعیل دستور داد که هرجا نام جامی در کتابی دیده شود ،نقطۀ جیم را
تراشیده بر باالی آن گذارند تا خامی خوانده شود.

و باز به همین مناسبتِ شهرت جامی به تعصّب بوده که قاضی میرحسین

میبدی که خود از اهل سنّت و شافعی بوده ،ولی متعصّب نبوده ،قطعۀ مشهور ذیل

را در حقّ جامی گفته:

آن امـــام بـــهحـــق ولـــیّ خـــدا

دو کــس او را بــه جــان بیازردنــد

أســـــداللَه غـــــالبش نـــــامی
یکـــی از أبلهـــی یکـــی 5خـــامی

 .1سوره مسد ( )111آیه .4

 .2بحار األنوار ،ج  ،19ص  ،17با قدری اختالف.

 .3منتهی األرب« :کائع :ترسنده از چیزی و بد دل شونده؛ کاعة مجع».

 .4بحار األنوار ،ج  ،22ص  ،530با قدری اختالف.
 .5خ ل :یک از.
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هر دو را نام ،عبـدِ رحمــٰن اسـت

آن یکی ملجم این یکی جـامی»

1و2

ج َدلِی از رؤسای شیعه
أبوعبداهلل َ
[المراجعات] صفحة :104
جلدَ یل :ذکره ّ
الذهبی یف الکنی ،و وضع عل عنوانه ”دت“
« .100أبوعبداهلل ا َ
إشارة إیل أ ّنه من رجال [أیب] داود و ِّ ِ
ثم وصفه بأنّه شیعی
الرتمذی یف صحیحهامّ ،

بغیض ،و نقل عن اجلَ ْوزجاین القول بأنّه” :کان صاحب رایة المختار ،“...و ذکره
ابنسعد یف طبقاته ،فقال” :کان شدید التش ّیع و یز ُعمون أنّه کان عل رشطة المختار،

حممد بن احلنف ّیة ممّا أراد به
فوجهه إیل عبداهلل بن ّ
ّ
الزبی یف ثامنمائة لیوقع هبم و یمنع ّ

الزبی حرص ابناحلنفیّة و بنیهاشم و أحاطهم
الزبی ،ـ إلخ “.حیث کان ابن ّ
ابن ّ

لکن أباعبداهلل اجلدیل أنقذهم من
باحلطب ،لیحرقهم ،إذ کانوا قد امتنعوا عن بیعته؛ ّ
هذا اخلطر ،فجزاه اهلل عن أهل نب ّیه خیا.

ذکرهم یف هذه العجالة ،و هم مائة بطل من رجال ّ
الشیعة،
و هذا آخر ما أردنا َ

حجج السنّة و عیب َة علوم األ ّمة ،هبم حفظت اآلثار النبو ّیة ،و علیهم مدار
کانوا
َ

السنن و المسانید .ذکرناهم بأسامئهم ،و ج نا بنصوص أهل السنّة عل
ّ
الصحاح و ّ
تش ّیعهم و االحتجاجِ هبم ،نزوال یف ذلک عل حکمکم .و أ ُظ ّن المعرتضنی سیعرتفون

الشیعة .و سیعلمون ّ
بخط هم فیام زعموه من ّ
حیتجون برجال ّ
أن
أن أهل السنّة ال
ّ
ُ
الصدق و األمانة بدون فرق بنی السنّی و ّ
حدیث
الشیعی؛ و لو ُر ّد
المدار عندهم عل ّ

 .1أقول :در الکِنیٰ و األلقاب ،در ترجمه حال جامی ،ج  ،2ص  123احتمال میدهد که جامی شیعه

باشد و حکایتی از آقا میرمحمّد حسین خاتونآبادی نقل میکند که داللت بر این امر دارد؛ فراجع.
 .2جنگ  ،17ص .39
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أبوعبداهلل جَدَلِی از رؤسای شیعه

الشیعة مطلقا لذهبت مجلة اآلثار النبو ّیة ـ کام اعرتف به ّ
ّ
الذهبی یف ترمجة أبان بن
احلق ـ تع َلمون ّ
أن یف
تغلب من میزانه 1ـ و هذه مفسدة ب ّینة .و أنتم ـ نرص اهلل بکم ّ

حیتج ُ
سلف ّ
أهل السنّة هبم غی ا ّلذی ذ َکرناهم ،و أ ّهنم أضعاف أضعاف
الشیعة ممّن ّ
تلک الامئة عددا و أعلٰ منهم سندا و أکثر حدیثا و أغزر علام و أسبق زمنا و أرسخ یف

التش ّیع قدما ،أال و هم رجال ّ
الصحابة ـ رض اهلل عنهم أمجعنی ـ و قد
الشیعة من ّ
أوقفناکم علٰ أسامئهم الکریمة یف آخر فصولنا المه ّمة.

2

[شیعیان ی که در طفّ و فخّ و سایر و قایع تلف شده ا ند]

حیتج هبم من أثبات ّ
حجة؛
الشیعة ،کل ثقة حافظ ضابط متقن ّ
و یف التّابعنی مم ّن ّ

کا ّلذین استشهدوا یف سبیلاهلل نرصة ألمیالمؤمننی أ ّیام اجلمل األصغر و اجلمل

األکَب 3و ص ّفنی و النّهروان ،و یف احلجاز و الیمن حیث غار علیهام بّس بن أرطاة ،و
الطف
احلرضمی المرسل إیل البرصة من ِق َبل معاویة ،و کا ّلذین استشهدوا یوم
یف فتنة
ّ
ّ
مع س ّید شباب أهل اجلنّة ،و ا ّلذین استشهدوا مع حفیده ّ
الشهید زید و غیه من ُأباة
حممد ،و کا ّلذین قتِلوا صَبا 4و نُفوا عن عقر دیارهم ظلام،5
ّ
الضیم ال ّثائرین من آل ّ
و ا ّلذین ُأخلدوا إیل التقیّة خوفا و ضعفا؛ کاألحنف بن قیس ،و األصبغ بن نباتة ،و

مؤسس علم ال ّلغة و
حییی بن یعمر ـ ّأول من نقط
ٰ
َ
احلروف ـ  ،و اخللیل بن أمحد ـ ّ
 .1المیزان ،ذهبی ،ج  ،1ص .5

 .2الفصول المهمّة ،ص  179ـ .190

 .3اجلمل األصغر یوم هجوم طغاة الناکثنی عل البرصة ،راجع النسا الرشاف ،بالذری ،ج ،2

ص 228؛ تاریخ الطَبی ،ج  ،4ص 474؛ رشح ّنج البالغة ،ابنأیباحلدید ،ج  ،2ص 481؛
السالم مع هذه
مروج الذهب ،ج  ،2ص  .358و یوم اجلمل األکَب یوم حرب أمیالمؤمننی علیه ّ
الطغاة ،راجع تاریخ اإلسالم ،ذهبی ،ج  ،2ص 149؛ العقد الفرید ،ج  ،2ص ( .280محقّق)

 .4کقتل حجر بن عدی و أصحابه( .محقّق)

 .5کأبیذرالغفاری ،حیث نفاه عثمان إلی الربذة( .محقّق)
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الرصف ـ ،و أمثاهلم ممّن یستغرق
العروض ـ  ،و معاذ بن مسلم اهلراء ـ واضع علم ّ
الضخمة.
تفصی ُلهم المج ّلدات ّ

حیتجوا
دع عنک َمن حتا َمل علیهم الن
ّواصب بالقدح و اجلرح فض ّعفوهم و مل ّ
ُ
و ْ

حممد ،أغفل ُ
أهل
هبم ،و هناک م ات من أثبات احلفظة و أعالم اهل ُ ٰ
دی من شیعة آل ّ

السنّة ذکرهم؛ لکن علامء ّ
فهارس و معاجم تشتمل عل
الشیعة أفردوا لذکرهم
َ

السمحاء ،و من
أحواهلم .و منها تعرف أیادهیم البیضاء یف خدمة ّ
الرشیعة احلنف ّیة ّ
الزهد و العبادة و
الصدق و األمانة و الورع و ّ
وقف عل ش وهنم یعلم ّأهنم مثال ّ

اإلخالص یف النّصح

عز ّ
تعا ییل و لرسوله ّ
وجل
صل اهلل علیه و آله و س ّلم و لکتابه ّ

الرامحنی».
ألئمة المسلمنی و لعا ّمتهم ،نفعنا اهلل بَبکاهتم و برکاتکم؛ إنّه أرحم ّ
و ّ

أبوعلیّ الطبرسی

[رجوع شود به الفضل بن الحسن بن الفضل].

أبوغَسّان

[رجوع شود به مالک بن إسماعیل بن زیاد].

أبومحمّد القمّی

[رجوع شود به جعفر بن أحمد].

أبومنصور الطبرسی

[رجوع شود به الحسن بن الفضل بن الحسن].
 .1جنگ  ،20ص .63

 .2المراجعات ،ص .116

1و2

أبونصر فارابی ،معلّم ثانی
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أبونصر فارابی ،معلّم ثانی
[رجوع شود به محمّد بن أحمد].

أبونُواس
[رجوع شود به حسن بن هانی].

أبوهُرَیرة
أبوه َریرة ،تألیف شیخ حممود أبور ّیه ،صفحة :21
شیخ ال َمضیةُ ،

[ألنّه (أبوهریرة) لیس من أبطال احلروب و ال عهدَ له بمیادین القتال و أنّه
ِ
َب عل
مل ُخی َلق ّإال ل َیخد َم و ُیط َعم من أجر خدمته ،تلقا َء ذلک مل ید مناصا من أن یص َ
ُ
تکون
یری لمن
النبی و أعدائه ،و ی
َم َضض و أن یرتقب حتّی تسکُن َغمغم ُة احلرب بنی ّ

الغلب ُة؛ شأنُه یف ذلک ُ
شأن غیه یف ذلک العهد ممّن عل شاکلته] و هم الذین کانوا
رشه».
یقولون یف أنفسهمَ « :دعو ُه و قو َمه ،فإن غل َبهم َدخلنا یف دینه و إن غلبوه ک َفونا َ َّ

صفحة « :23و ممّا أوردناه لک ،یکون اجلزم بِاسم صحیح یطلق علیه من

ِضوب التّخمنی ،فنکتفی بذکر کنیته ا ّلتی اشتهر هبا ،و قد ّبنی هو سب َبها ،فقال:

عی غنم أهل ،و کانت یل ِه ّرة صغیة ،فکنت أضعها بال ّلیل یف شجرة
کنت ُأ ْر ی
و إذا کان النّهار ذهبت هبا معی؛ فکنَّوین :أباهریرة.

اهلرة قد ظ ّلت ت ِ
و ال َض َی من تصدیق ما قاله ،و یبدو ّ
ُالزمه و هو
أن هذه ّ

ّبی و هو حیملها یف ُک ّمه؛ کام ذکر ذلک الفیوزآبادی یف قاموسه
بالمدینة ،فقد رآه الن ّ
المحیط».

1

 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .43
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صفحة « :34و ّلام ا ّتصل أبوهریرة بمعاویة و أصبح من دعاته ـ کام سنب ّینه لک

فیام بعد ـ و أقبل عل أطعمته الفاخرة َی ِ
بخاصة المضیة 1ا ّلتی کانت من
لتهمها ،و
ّ

أطایب أطعمة العرب ال ّثالثة المشهورة ،و ا ّلتی کان أبوهریرة َ ِهنام فیها؛ أطلقوا علیه

اسم شیخ المضیة».

ابوهُریره در خانههای مدینه دور میزد و گدایی مینمود
صفحة « :37لشخص ّیة أیبهریرة نواح کثیة ،منها َهنمه ّ
الشدید لل ّطعام ،و من

یستکف النّاس 2،و هذا النّهم کان له
أجل ذلک کان ـ کام علمت ـ َیتک ّفف األبواب و
ّ

الصفة طول عمره ،حتّی لقد جاءت
ـ و ال ریب ـ أثر بعید یف حیاته ،و قد الزمته هذه ّ
ِ
عل رض اهلل عنه و بنی معاویة،
الروایة ّ
ّ
الصحیحة :أنّه ّلام َنشب القتال یف ص ّفنی بنی ّ
کان یأکل عل مائدة معاویة الفاخرة ،و ّ
عل ،و إذا احتدم 3القتال لزم
یصل ورا َء ّ
اجلبل».

4و5

مضیره گوشتی است که با ماست یا بهتر از آن با شیر طبخ میکنند ،و از
ادویهجات معطّره بر آن میریزند
صفحة « :38کان أبوهریرة یل ّقب بشیخ المضیة و هو صنف من ال ّطعام ،کان
 .1راجع ما قاله ال ّثعالبی و غیه یف هذه المضیة( .شیخ المضیة أبوهریرة)

األبواب :إذا وقف هبا سائال( .شیخ المضیة أبوهریرة)
استکف :مدّ ک َّفه للسؤال؛ و تک ّفف
ّ
.2
َ
 .3أی :اشتدّ ( .محقّق)

مؤرخون
 .4شذرات الذّهب یف تاریخ َمن ذهب ،البنالعماد الحنبلیّ ،ج  ،1ص  ،64و قد ذکر هذا اخلَب ّ

غی ابنالعامد ،و ما یزال یدور عل األلسنة یف ّ
کل عرص و مرص( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
کثیون ُ
 .5شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .54
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أبوهُرَیرة

مشهورا بنی أطعمة معاویة الفاخرة».

1

صفحة  ،38پاورقی « :2المضیة حلم یطبخ بال ّلبن و ربام خلط باحللیب ـ و
ثم یضیفون إلیه من األبزار ما ُی َو ّفر ال ّلذة یف طعمه ،و له مریقة حیمدون
هو األجود ـ ّ

الزمان اهلمذاین” :ربام
حممد عبده یف رشح مقامات بدیع ّ
أکلها .قال األستاذ اإلمام ّ
تکون َل َبن ّی ُة بالد ّ
الشام هی المضیة ،و کانت من أطایب أطعمة معاویة حتّی ِضبوا

المثل هبا»“.

صفحة  ،38پاورقی  :5أطایب أطعمة العرب ا ّلتی ِضب هبا المثل :مضیة
ُ
خیتصون من بنی
معاویة ،و َثرید َغ ّسان ،و فالوذج ابن ُجدعان .و کان
غسان ّ
ملوک ّ
أطیب
ملوک العرب بالط ّیبات ،و هلم الثّرید ا ّلتی أمجعت العرب عل أنّه لیست ثریدة
َ

منها .و کان عبداهلل بن ُجدعان من ُمطعمی قریش کهاشم بن عبدمناف ،و هو ّأول
الصلت:
من عمل الفالوذج للضیاف ،و فیه یقول ُام ّی ُة بن أیب ّ
ّ
ـــــمعل
لــــــه داع بم ّکــــــة ُمشـ

الشــــیزی مــــالء
إیل ُر ُدح مــــن
ی

آخــــ ُر فـ َ
و َ
ـــوق دارتــــه ینــــادی
الـــَب ُیل َبـــک ِّ
بالشـــهاد
لبـــاب
َ
ُّ

2و3

الض ّب ّی یف کتابه الفاخر:
صفحة « :43و قد ذکر
المفضل َ
ّ

ّ
نرص أخاک ظالام أو مظلوما“ ُجندَ ب بن ال َعنَب بن عمرو بن
أن ّأول من قالُ ” :ا ُ

تیم.
 .1همان ،ص .55

عل :مبادر ُم ِ
الرداح) :العظیم من ّ
 .2المشم ّ
کل یشء ،و المقصود هنا األقداح و
ّسع؛ الر ُدح ُ
(مجع َّ
الشیزیُ :خ ُشب اجلوز ُیت َّخذ منه األمشاط و القصاع و اجلفان؛ ُیل َبکُ :خی َلط؛
األجفان العظیمة؛
ی

ّ
الشهاد :عسل النَّحل( .محقّق)

 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .55
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و أراد بذلک ظاهره ،و هو ما اعتاده من مح ّیة اجلاهل ّیة ،و یف ذلک یقول شاعرهم:
إذا أنــا مل أن ُْص ــ ْر أخــی و هــو ظــامل

ـم
أنرص أخی و هو ُی ْظ َل ُ
عل القوم مل ْ

1

مصادرۀ عمر ،اموال ابوهریره را پس از والیت بحرین
عمر قال :هل علمت من حنی ّأین أستعمل ُتک عل
صفحة « :63و یف روایة أن َ

ستمائة دینار؟
ثم بلغنی أنّک
ابتعت أفراسا بألف دینار و ّ
َ
البحرین و أنت بال نعلنیّ ،
قال :کانت لنا أفراس تناجتت و عطایا تالحقت.

قال :قد حسبت لک رزقک و م ونتک ،و هذا فضل؛ فأ ِّده! قال :لیس لک ذلک.

ثم قام إلیه بالدِّ رة فرضبه حتّی أدماه،
ظهرک! ّ
قال له عمر :بل واهلل ،و ُأ َو ِّجع َ

ثم قال له :أنت هبا! قال :احتسب ُتها عند اهلل.
ّ

أقص حجر البحرین
أخذهتا من حالل و أ ّدیتها طائعا .أ ج ت من
قال :ذلک لو
َ
ی

ّاس لک؟! ال هّلِل و ال للمسلمنی! ما رج َعت بک ُأمیم ُةّ 2إال َلر ْعیة احلُ ُمر».
ُیبی الن ُ

3

ٌّ
یُّس لام ُخلق له
کل ُم َّ ٌ
شیخ المضیة ،أبوهریرة ،صفحة :66
صل اهلل علیه و آله و س ّلم حیث یقولٌّ ” :
«و قد صدق رسول اهلل ّ
یُّس لام
کل ُم َّ ٌ
ُخلق له»“.

4

 .1همان ،ص .59
روثت بک ُأ ّمک لتکون والیا و
الروث؛ و المعنی :ما ّ
الرجیعّ :
الرجع و ّ
ُ .2أمیمة هی ُأ ّم أیبهریرة؛ و ّ

تغو َطت بک َلرت َعی احلمی( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
أمیا ،و إ ّنام َّ
 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .80
 .4همان ،ص .83
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عمَر ،بزرگان از صحابه را به مأموریّت نمیفرستاد
صفحة « :67کان عمر ـ رض اهلل عنه ـ إذا بعث عامال له عل مدینة أو والیة،
ک َتب ما َله ل َکی ینظر ماذا سیصنع یف والیته؛ فإذا زاد هذا الامل بعدَ تو ّلیه ،شا َط َره ما
یزیدُ عن ماله.

ِ
الصحابة ،و یستعمل رجال من أصحاب رسول اهلل،
و کان عمر ال یستعمل کبار ّ

مثل :عمرو بن العاص ،و معاویة بن أیبسفیان ،و المغیة بن شعبة؛ و َیدَ ع من هو أفضل
محن بن عوف و نظرائهم.
الزبی و
عبدالر ی
عل و عثامن و طلحة و ّ
ّ
منهم ،مثلّ ،

و قیل له” :ما لک! ال ُت َو ّیل األکابر من أصحاب رسول اهلل؟“ فقال” :أکره أن

ُأ َد ِّن َسهم بالعمل»“.

1

سریة ُح َذیفة بن ال َیامن
النبی ،ا ّلذی
صفحة ُ « :69حذیفة بن ال َیامن من ُن َجباء ّ
رس ّ
الصحابة ،و صاحب ّ

أرس إلیه بأسامء المنافقنی.
ّ

2

ّ
واله عمر عل المدائن ،و کتب له عهدا قال فیه ألهل المدائن” :إسمعوا له و

فلام قدم المدائن استقبله
أطیعوا و أعطوه ما سألکم!“ فخرج عل محار مو ّکف ،حتته زاده؛ ّ

أعاظم الدّ هاقنی (التّجار) و بیده رغیف و عرق من حلم .و ّلام قرأ علیهم عهده ،قالوا:
 .1همان ،ص .84

 .2ناشده عمر” :أ أنا من المنافقنی؟“ فقال” :ال! و ال ُأز ّکی أحدا بعدک!“ و کان عمر یرت ّقبه عند
الصحابة ،فإذا رآه ال یشهد جنازتهَ ،ع َرف أ ّنه من المنافقنی .مات سنة  36هجری ،و
موت أحد ّ
ُ
صفوان و سعید ابنا حذیف َة بص ّفنی ،و کانا قد بایعا علیا بوص ّیة أبیهام
مل ُیدرک وقعة اجلمل ،و قد ُقتِل

حیحنی اثنیعرش حدیثا( .شیخ المضیة أبوهریرة)
الص
إ ّیامها .له یف ّ
َ
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علف محاری ،هذا ما دمت فیکم من تبن .فأقام ما شاء
”سل ما ش ت!“ قال” :طعاما آ ُکله و َ
ِ
کمن له عل ال ّطریق ،و کانت هذه
فلام بلغه قدو ُمه َ
ثم کتب إلیه عمر” :أقدم!“ ّ
اهلل!“ ّ
فلام رآه عل احلال ا ّلتی خرج علیها ،أتاه فالتزمه و قال” :أنت أخی و أنا أخوک»“.
عادتهّ ،

1و2

تحدیث ابوهریره از عبداهلل بن سالم
صفحة  ،80پاورقی « :1صفحة  ،296جم ّلد  2من سی أعالم النّبالء ّ
الذهبی:
ِ
بی المدینة و هو
”و عبداهلل بن سالم هو أبواحلارث اإلرسائیل ،أسلم بعد أن َقدم النّ ّ
من أحبار الیهود ،حدّ ث عنه أبوهریرة و أنس بن مالک و مجاعة .اتّفقوا عل أنّه ُت ُو ّیف

سنة  43هجری»“.

3

ابوهریره با جعل روایات دروغین ،ما را در مقابل علم و امّتها
سرافکنده میکند
صفحة « :81و ّإین ک ّلام ذکرت هذا احلدیث ،یعرتینی یشء أشبه ما یکون
انتهی
بخاصة علامء اجلیولوجیا ـ ا ّلذین
باخلجل أو اخلزی! إذ ماذا یقول العلامء ـ و
ّ
ی
العلمی إیل ّ
ثم
بحثهم
السننیّ ،
أن األرض قد انقیض عل تکوینها آالف المالینی من ّ
ّ
یأیت رسول المسلمنی فیقولّ :إهنا ُخلقت هی و ما علیها یف سبعة أ ّیام [من أ ّیام

السالم؟! عل
ظن هوالء العلامء یف مبلغ علمه علیه ّ
الدّ نیا]؟! و ماذا یکون ّ
الصالة و ّ
اهلوی.
حنی أنّه یقول بأنّه تَل ّق یی علمه وحیا عن اهلل ،و أنّه ال ینطق عن
ی

 .1سیر أعالم النبالء ،ج  ،2ص .361
 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .88
 .3همان ،ص  ،98تعلیقه.
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تفضحنا عند األُمم و ال ِ
نعرف
و هکذا ُی َو ِّرطنا أبوهریرة یف المشاکل ا ّلتی
ُ

کیف نتخ ّلص منها!»

1

روی ابنکثی یف تفسیه [جم ّلد  ،3صفحة  ]561عن أیبهریرة،
صفحة  « :81ی

أنّه قال:

سمعت رسول اهلل حیکی عن موس عل المنَب (أی سمعه ّ
الصحابة) قال:
کل ّ

ینام اهلل عزّ ّ
وجل؟ فأرسل اهلل تعایل إلیه ملکا
”و َقع یف نفس موس :هل ُ
ِ
فأر َق ُه 2ثالثا ،و أعطاه قارور َتنی ـ یف ّ
کل ید قارورة ـ و أمره أن حیتفظ هبام،
ثم یستیقظ فیحبس أحدمها عن األخری
فج َعل ینام و تکاد یداه تلتقیانّ ،
حتّی نام َنومة ،فاصطفقت یدُ ه فانکّست القارورتان»“.

3

کَعباألحبار ،مردِ مزوّر یهودی ،ابوهریره را آلت دست کرده است
صفحة « :82و قد بلغ من َدهاء کعباألحبار و استغالله لسذاجة أیبهریرة و

اإلسالمی من خرافات و أساطی؛ حتّی إذا رواها
غفلتِه أن کان یل ّقنه ما یرید ب َّثه یف الدّ ین
ّ
أبوهریرة ،عاد هو فصدَّ ق أباهریرة لیؤ ّکد هذه اإلرسائیل ّیات ،و ل ُیم ِّکن هلا یف عقول
4

المسلمنی ّ
کأن اخلَب قد رواه أبوهریرة عن النّبی ،و هو یف احلقیقة عن کعباألحبار».
ِ
الروایة عن رسول اهلل ّإال
صفحة « :85و عن الزهری ،قال :قال عمر” :أق ّلوا ّ
عمل به“.
فیام ُی َ

5

 .1همان ،ص .99

 .2أیَ :منَ َعه من النّوم( .محقّق)

 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .101

 .4همان.
 .5اِرجع إیل اجلزء ال ّثامن من البدایة و النهایة ،و اجلزء ال ّثاین من أعالم النّبالء ،جتدْ هذه األخبار و
غیها مبسوطة هناک( .شیخ المضیرة أبوهریرة)
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حممد رشید رضا ـ رمحه اهلل ـ یف ذلک” :لو طال
و قد قال الفقیه المحدّ ثّ ،

عم َر حتّی مات أبوهریرة ،لام وصلت إلینا تلک األحادیث الکثیة ا ّلتی منها
عم ُر َ
ْ

 449یف البخاری وحده»“.

1

ثم رجع
صفحة  ،114پاورقی « :1استأذن
مراتّ ،
عمر ثالث ّ
عل َ
أبوموس ی
ی
رجعت؟“ فقالّ ” :
النبی قال:
عمرِ ” :مل
َ
إن ّ
فقال له َ
إذا استأذن أحدکم ثالثا و مل یأذن له ،فلیجع!

فلم یصدّ قه عمر ،و قال له” :إن مل تأت بمن یشهد معک عل هذا احلدیث،
فسأوجع ظهرک!“ فأیت له بمن سمع من النّبی هذا احلدیث».
ّ

2

[إذا سمعتم بال ّطاعون بأرض فال تدخلوها!]
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة :125

روی البخاری عن ُاسامة بن زیدّ ،
أن رسول اهلل قال” :إذا سمعتم
«فقد َ

بال ّطاعون بأرض فال تدخلوها! و إذا وقع بأرض و أنتم سا ،فال ُتر وا منها “.و
عبدالرمحن بن عوف.
قد جاء هذا احلدیث کذلک عن
ّ

دن ِ
یور َّ
ممرض عیل ُم ِص ّح“ 3ـ و هو
عمر هذین احلدیثنی و حدیث ”ال َ
و ّلام سمع َ

مم ّا رواه أبوهریرة [کذلک] ـ و کان قد خرج إیل ّ
الشام و وجد الوباء؛ عاد بمن

معه».

4و5

 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .105

 .2همان ،ص  ،129تعلیقه.
ِ
الم ِ
الم ِ
المصح( ».محقّق)
مرض مع إبل
مرض :ا ّلذی له إبل
ّ
مرض؛ فنهی أن َیسق َی إب َله ُ
 .3النّهایةُ « :
ی
 .4شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .142
 .5جنگ  ،20ص  467ـ .476
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بسیاری از عامّه و اهل تسنّن چه از قدیم و چه از جدید ،روایات ابوهریره
را قبول ندارند
حممد بن احلسن ـ صاحب أیبحنیفة ـ عن أیبحنیفة أنّه
صفحة « :130روی ّ

عل و
قالُ ” :أق ّلد من کان من القضاة المفتنی من ّ
الصحابة ،کأیببکر و عمر و عثامن و ّ

أستجیز خال َفهم برأیی ّإال ثالثة نفر :أنس بن مالک و أبوهریرة و
ال َعبادلة ال ّثالثة ،و ال
ُ
ستفتی ف ُیفتِی
َس ُمرة “.فقیل له یف ذلک ،فقال” :أ ّما أنس ،فاخت َلط یف آخر عمره ،و کان ُی
ی
من عقله ،و أنا ال أق ّلد عق َله؛ و أ ّما أبوهریرة ،فکان َیروی َّ
کل ما سمع ،من غی أن
یتأ ّم َل یف المعنی ،و من غی أن ِ
یعرف النّاسخ من المنسوخ»“.

1

صفحة « :132و من ا ّلذین انتقدوا أحادیث أیبهریرة یف هذا العرص :الس ّید

حممد توفیق
حممد رشید رضا و الدّ کتور طه حسنی و الدّ کتور أمحد أمنی و الدّ کتور ّ
ّ
صدقی و غیهم».

2

حمصن
یرؤ عل ختریج أیبهریرة و هو َ
صفحة  ،135پاورقی « :2و لکن من َ

ِ
الصحابة مجیعا؛ و فتحوه
الصحبة ،و قد أوصدوا باب اجلرح و التّعدیل دون ّ
بقالع ّ
مرصاعیه لیدخل فیه النّاس کا ّفة».
عل
َ

3و4

سموه عا َم اجلامعة ـ و
صفحة ّ « :136لام قدم العراق مع معاویة یف العام ا ّلذی َّ

هو یف احلقیقة عا ُم ال ُفرقة ـ َجثا عل ُرکبتیه یف مسجد الکوفة و جعل یرضب صل َعتَه
لفت الناس بذلک الیه ،و ی ِ
مرارا ،ی ِ
لف ُت کذلک معاوی َة و حاشیتَه؛ و حنی اجتمعوا
َ
َ
 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .146
 .2همان ،ص .148

 .3همان ،ص  ،151تعلیقه.
 .4جنگ  ،20ص .476
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أهل العراق أ تز ُعمون ّأین ِ
أهاب هبم” :یا َ
أکذ ُب عل رسول اهلل؟“ ـ احلدیث».
علیه،
َ

ابوهریره قرآن را نمیدانست چون ُامّی بود ،ولی بسیاری از صحابه که ُامّی
بودند قرآن را میدانستند
ِ
یصفق یف األسواق ّإال
صفحة « :186عل أنّه مل یکن من المهاجرین من
عامر و رفقاء أیبهریرة یف الص َّفة و هم سبعون،
القلیل ،و حسبک أبوذر و المقداد و ّ
کانوا کام وصفهم أبوهریرة».

1

قوی ّ
الذاکرة،
نفسه ـ ذکیا فطناَّ ،
صفحة « :192و إذا کان أبوهریرة ـ کام َن َع َت َ
واسع احلافظة ،ضابطا ّ
لکل ما یسمع ،ال ُتفلِت منه کلمة ،و الین ِد عنه لفظ ،فلِ َم
َ
ِ
َ
الرجال و
مل حی َفظ
القرآن الکریم عل َفراغه و طول عمره؟! و قد حفظه کثی من ّ
ّبی
کذلک بعض النّساء ـ و منه ّن ُأ ّمورقة بنت عبداهلل بن احلارث الصحاب ّیة ،و کان الن ّ
یسمیها ” ّ
یرض أن یکون ُأ ّمیا؟!»
الشهیدة“ ـ و ِمل َ مل یتع ّلم القراءة و الکتابة و
ّ
ی

2

الصحابة من حیث فضلهم إیل 12
قسموا ّ
صفحة  ،197پاورقی ّ « :1

درجة ،فام وجدناه 3یف واحدة منها:

 .1قدماء السابقنی ا ّلذین أسلموا بم ّکة .2 ،أصحاب دار النّدوة.3 ،

أول
مهاجرة احلبشة .4 ،أصحاب ال َع َقبَة األُویل .5 ،أصحاب العقبة الثانیةّ .6 ،

النبی بقباء قبل أن یدخل المدینة .7 ،أهل بدر.8 ،
المهاجرین ا ّلذین وصلوا إیل
ّ

الرضوان .10 ،من هاجر بنی احلدیب ّیة و
المهاجرون بنی بدر و احلدیب ّیة .9 ،أهل بیعة ِّ
 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .213
 .2همان ،ص .217

 .3یعنی :أباهریرة( .محقّق)
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حجة
فتح مکّةُ .11 ،م ْسلِ َمة الفتح .12 ،صبیان و أطفال رأو
النبی یوم الفتح و ّ
ّ
الیامین)
الوداع( .صفحة  69و  ،70جم ّلد  1من ال ّروض الباسم ،للوزیر
ّ
الصبیان».
و لع ّله بذلک یکون من طبقة ِّ

ابوهریره عالوه بر جعل روایت به نفع عثمان و معاویه ،جعل روایت در
تنقیص منزلت امیرالمؤمنین علیه السّالم میکرد
صفحة « :206مل یکن ما قدم أبوهریرة إیل أیبالعاص عا ّمة ،و سائر بنی ُأم ّیة ،و

اصة ،جهادا بسیفه أو بامله؛ و إنّام کان ـ کام قلنا ـ أحادیث ینرشها بنی النّاس،
معاویة خ ّ

عل عل رض اهلل عنه ،و ّ
ثم
خیذل هبا
َبءون منهّ ،
أنصاره ،و یعل النّاس یت ّ
َ
یط َعن فیها ی
َیشید بفضل عثامن و معاویة!»

1

عُبادة بن صامت در شام بر علیه معاویه قیام کرد ،معاویه ابوهریره را
واسطه نمود و او محکوم شد
صفحة « :207و ممّا خدَ م به أبوهریرة معاوی َة ،أنّه ّلام اشتدّ إنکار ُعبادة بن
الصامت عل معاویة ـ کام علمت من قبل ـ أرسل معاوی ُة إیل أیبهریرة ـ و کان یوم ذ
ّ

ّ
بالشام ـ و قال” :أال متسک عنّا أخاک عبادة!“ فأتاه أبوهریرة و قال له” :یا عبادة ،ما

َ
رسول اهلل عل
محل!“ فقال له عبادة” :مل تکن معنا إذ بایعنا
لک و معاویة! َذ ْر ُه و ما َ

السمع و ال ّطاعة ،و األمر بالمعروف و النّهی عن المنکر ،و أن ال ُ
تأخذنا یف اهلل لوم ُة
َّ

الئم!“ فسکت أبوهریرة و َختاذل».
 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .229
 .2أعالم النبالء للذّهبیّ ،ج  ،2ص .4

 .3شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .230

2و3
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صفحة « :210و قد بلغ من شدّ ة إخالص أیبهریرة لمعاویة ،أنّه کان یتمنّی

عل رض اهلل عنه.
لو یکون من أبطال احلروب ،فیغامر یف مواقع ص ّفنی ضدَّ ّ

فقد روی العتکی ،قال” :کان أبوهریرة مع معاویة یف ص ّفنی ،و کان یقولَ :ألن

ِ
أحب إ ّیل من ُح ِ
أرم َی فیهم بسهم ـ یعنی َ
مر النَّ َعم»“.
أهل العراق ـ ّ

1و2

الرسول ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم” :النّاس
صفحة « :216و ال یدری ما قاله ّ

معادن ،و ِ
ُ
َ
منازهلم»“.
أنزلوا النّاس

3

احادیث مجعولۀ ابیهریره ،مخالف قوانین عقل و علوم طبیعی و سنّتِ تکوین
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة :220
«و أخرج ّ
الشیخان عنه ،عن رسول اهلل قال” :خ َلق اهلل آد َم عل صورته ،طو َله
ستّون ِذراعا!“ و زاد أمحد عن أیبهریرة” :یف سبعة أذرع عرضا“.
األول من
السابعة و العرشین ،من األصحاح ّ
و هذا احلدیث هو نفس الفقرة ّ

ِ
نصها” :فخلق اهلل اإلنس َ
ان عل صورة اهلل ،عل
سفر ال ّتکوین (العهد القدیم) ،و إلیک ّ
صورة اهلل خ َل َقه؛ ذکرا و ُأنثی خلقهم“.

و یف مسلم ،عن أیبهریرة مرفوعا” :إذا قاتل أحدکم أخاه فل َیجتنب الوج َه ،و

وجهک! ّ
فإن اهلل خلق آد َم عل صورته 4“.و
وجهک و وج َه من أشبه َ
ال َی ُق ْل :ق ّبح اهلل َ
 .1قبول األخبار و معرفة الرّجال ،ألیب القاسم البلخی ،ص .59

 .2شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .234
 .3همان ،ص .243

 .4قابل ذکر است که این روایت و روایتهایی با این مضمون ،در کتب معتبر شیعه نیز کثیراً نقل

شده است ،از جمله :الکافی ،ج  ،1ص 134؛ التوحید ،شیخ صدوق ،ص  152و 153؛ عیون أخبار
الرّضا علیه السّالم ،ج  ،1ص 120؛ مرآة العقول ،ج  ،2ص 84؛ بحار األنوار ،ج  ،4ص  11ـ  14و 
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البخاری یف األدب المفرد ،و رواه أمحد کذلک».
قد أخرجه
ّ

1

بأن ّ
صفحة  ،227پاورقی « :2من األمراض ا ّلتی عرفت ّ
الذباب َین ُقلها:

الصدیدی،ـ الخ».
ال ّتیفوید ،و الکولیا ،و ّ
الر َمد َّ
الزحاد ،و احلُ َّمی المعویة ،و َّ

2

النبی قالّ ” :
ّسائی و غیه عنهّ ،
إن اهلل َوکّل
أن ّ
صفحة « :230هذا مع ما یف الن ّ

السالم“.
بقَبی مالئک َتهُ ،یب ّلغون عن ُأ ّمتی ّ
ِ
عیل یو َم اجلمعة و
و یف سنن أیبداود و غیه عنه ،أنّه قال” :أکثروا من ّ
الصالة َ ّ
لیلة اجلمعة؛ ّ
عرض
عیل “.فقالوا” :یا رسول اهلل ،کیف ُت َ
فإن صالتکم معروضة َ ّ
مت؟!“ فقالّ ” :
حرم عیل الرض أن تأکل حلو َم
صالتنا علیک و قد َأ ِر َ
إن اهلل ّ
النبیاء»“.

3و4

صفحة  ،237پاورقی « :1أخرج البخاری عن سعید بن جبی ،أنّه قال :قلت

البنع ّباس” :سورة التّوبة!“ قال” :هی الفاضحة ،ما زالت َت ِنزل فیهم حتّی ظننّا ّأهنا

المخزیةَ و
المن ِّقر َة ـ لتنقیها عن أرسار المنافقنی ـ و ُ
تسم یی کذلک ُ
مل تُبق أحدا! و هی ّ
مدمة و الم َق ِ
ِ
ِ
تسم یی
شقشة و المبعثِرة و
المرشدة ،و ّ
ُ
المدَ َ
المنَکِّلة ،و ُ
المثیة و احلافرة و ُ
ُ
ِّ

سورة العذاب( “.تفسی ّ
الز َخمرشی ،جم ّلد  ،2صفحة )136
َ
الکشاف ،جلاراهلل َّ

5

320 ؛ ج  ،10ص 176؛ ج  ،11ص 121؛ ج  ،54ص 103؛ ج  ،58ص 33؛ ج  ،108ص .47
لذا دأب و ممشای علما در اینگونه روایات ،ارائۀ تبیین و تفسیر صحیحی از آن است .جهت
اطّالع بر معنا و مراد این روایت رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص  349بشود(.محقّق)

 .1شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .247
 .2همان ،ص  ،253تعلیقه.

 .3إقتضاء الصّراط المستقیم ،البنتیم ّیة ،ص  190و .191

 .4شیخ المضیرة أبوهریرة ،ص .257
 .5همان ،ص  ،264تعلیقه.
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احادیث صحیحه از رسول اهلل ،اثر واضح در قلب دارد ،و شاهدی از کتاب
خدا برای آنها است
صفحة « :246روی أمحد یف مسنده ،عن أیبمحید و أیبأسیدّ ،
أن رسول اهلل
احلدیث عنّی َت ِ
َ
أشعارکم و أبشارکم ،و َت َرون
لنی له
قال” :إذا سمعتم
عرفه قلو ُبکم ،و َت ُ
ُ
قریب؛ فأنا أوالکم به .و إذا سمعتم احلدیث عنّی ُتنکِ ُره قلوبکم و تن َّف ُر منه
أنّه منکم
ٌ
أشعارکم و أبشارکم ،و َت َرون أنّه منکم بعید؛ فأنا أب َعدُ کم منه “.إسناده ج ّید.
ُ

و ذکر احلافظ ّ
عل رض اهلل
الذهبی یف تذکرة احل ّفا یف ترمجة أمیالمؤمننی ّ
عنهَ ” :حدثوا النّاس بام َی ِ
کذ َ ا ُ
عرفون ،و َدعوا ما ُینکِرون! أ ُحتبّون أن ُی َّ
هلل و رسو ُله؟!“
و هذا األثر أخرجه البخاری.
و قال ابنمسعود” :إذا حدّ ثناکم بحدیث ،أتیناکم بتصدیقه من کتاب اهلل“.

إن للحدیث َضوءا کضوء النّهار َت ِ
الربیع بن ُخثیمّ ” :
عر ُفه ،و ظلمة کظلمة
و قال ّ
1و2
ال ّلیل ُتنکِ ُره»“.

السالمّ « :
إن أکذ َ النّاس عیل رسوا اهلل
عیل علیه ّ
قاا ّ
لبوهریرة الدَّ ویس!»
السالم” :3أال ّ
إن أکذ الناس ـ أو قال:
صفحة « :160قال أمیالمؤمننی علیه ّ
 .1همان ،ص .272

 .2جنگ  ،24ص .4

أئمة العرتة ال ّطاهرة ،و قد أرسل هذه الکلمة عن أمیالمؤمننی
 .3یف هذا المعنی أخبار متواترة عن ّ
األول من
السالم ،باخلصوص إمام المعتزلة أبوجعفر اإلسکایف ،کام یف ص  ،360من المج ّلد ّ
علیه ّ
رشح النّهج احلدیدی( .شیخ المضیة أبوهریرة)
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أکذ ُ الحیاء ر عیل رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله لبوهریر ُة الدَّ ویس»“.

الروایة! و ِ
أحر بک أن
صفحة « :160قال [عمر] له” :
َ
أکثرت یا أباهریرة من ّ

تکون کاذبا عل رسول اهلل ّ
لترتکن
مرة متغ ّیظا” :
ّ
صل اهلل علیه و آله!“ و قال له ّ
احلدیث أو ألُحلقنّک بأرض َد ْوس 1ـ أو بأرض القردة ـ»“.

یف موت أیبهریرة کان مروان أما َم اجلنازة ،و ّ
صیل علیه الولید
صفحة « :161و حنی محِل ُ
نعشه کان مروان أمام اجلنازة ،و کان أبناء عثامن
فصل علیه الولید بن عتبة بن أیبسفیان ،و نعاه
حیملون النّعش حتّی ب َلغوا به البقیع ّ ،ی
عمه معاویة؛ فأمره أن یدفع إیل ورثته عرشة آالف ،و أن حیسن جوارهم».
إیل ّ

صفحة « :166أخرج ّ
الشیخان بسندمها إیل أیبهریرة مرفوعا ،قال” :دخلت

هرة ر َبطتها فلم تط َعمها و مل تدَ ْعها تأ ُکل من َخشاش األرض“.ـ ا ه .
امرأة الن َّار یف ّ

و هذا احلدیث مم ّا أنکرته عائشة عل أیبهریرة ،فکان مم ّا قالت له إذ بلغهاّ ” :
إن

المؤمن أکرم عل اهلل من أن ّ
ثت عن رسول اهلل فانظر کیف
هرة؛ فإذا حدّ َ
یعذبه یف ّ

حتدِّ ث»“.

صفحة « :171و حدیثه بأنّه” :لن ی ِ
دخل أحدا عم ُله اجلنّة!“ قال :قالوا” :و ال
ُ

أنت یا رسول اهلل؟“ قال” :و ال أنا!“

2

 .1لسان العرب« :قبیلة من األزْ د ،منها أبوهریرة الدَّ وس».

 .2قابل ذکر است که روایاتی با این مضمون در کتب معتبر حدیث شیعه نیز نقل شده است ،از جمله:

الکافی ،ج  ،2ص 71؛ األمالی ،شیخ طوسی ،ص 212؛ مرآة العقول ،ج  ،8ص 43؛ بحار األنوار ،ج ،67
ص  385و 389؛ ج  ،68ص  146و 228؛ وسائل الشّیعة ،ج  ،1ص 96؛ الوافی ،ج  ،4ص  .295لذا

باید این روایات حمل بر معنای صحیح خود بشود ،که همان اطمینان و وثوق به رحمت و فضل خدا
است ،در مقابل اتّکاء بر اعمال خود انسان؛ چنانچه در روایات فوق نیز به آن تصریح شده است( .محقّق)
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عز ّ
وجل یف کثی من
یرضب هبذا احلدیث عرض احلائط ،لمخالفته کتاب اهلل ّ
1

آیاته ،و حسبک منها.﴾       ﴿ :
ِ
السقوط».
نبی ّإال و َر َعی الغنم “.و هذا یف البعد إیل حدّ ّ
و حدیثه یف أنّه” :ما ُبعث ّ

حیث اشتبهت مراسیل أیبهریرة بمسانیده ،سقط اجلمیع؛ عمال
ّ
بالشبهة المحصورة
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة :177
«و جممل القول یف هذا الفصل ّ
أن یف حدیث أیبهریرة مراسیل کثیة ال یمکن
االحتجاج هبا ،و قد اشتبهت بمسانیده ،إذ مل یفرق بینهام یف یشء؛ و هذا ما أوجب
َ
المقررة یف ّ
الشبهات المحصورة».
سقوط اجلمیع عمال بالقاعدة
ّ

دخلت عل رق ّیة بنت رسول اهلل ّ
صل
صفحة « :177و حسبک منها ،قوله:
ُ
اهلل علیه و آله ،إ ِ
مرأة عثامن ،و بیدها ُم ْشط ،فقالت:

لت شعره ،فقال یل” :کیف جتدین
رج ْ
خرج رسول اهلل من عندی آنفا ّ

أبا عبداهلل؟ (یعنی عثامن)“ قلت” :بخی!“ قال” :أکرمیه! فإنّه من أشبه
أصحایب یب ُخلقا“.
2
ثم قال” :هذا حدیث صحیح اإلسناد ،واهی المتن؛ ّ
فإن رق ّیة
أخرجه احلاکمّ ،

ماتت سنة ثالث من اهلجرة عند فتح بدر ،و أبوهریرة إنّام أسلم بعد فتح خیَب!“

قلت :و أورده ّ
ثم قال” :صحیح ،منکر المتن“
الذهبی یف تلخیص المستدرکّ ،

ّ
فإن رق ّیة ماتت وقت بدر ،و أبوهریرة أسلم وقت خیَب!»
 .1سوره إنسان ( )76آیه .22

 .2المستدرک ،یف أحوال رق ّیة ،اجلزء الرابع ،ص .48
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ِ
اختالق أیبهریرة یف أحادیثه
شواهد علم ّیة تارخی ّیة عیل کذ ِ و
الصحاح یشحنون به مسانیدهم،
صفحة « :180و العجب من أصحاب ّ
یأهبون بام یکتنفه من دالئل الوضع و االختالق؛ و من
ال یلتفتون إیل لوازمه الباطلة ،و ال َ
الصحیحنی ،عجب من بساطة ّ
الشیخنی! و إلیک مثال یلمسک هذه احلقیقة:
تت ّبع حدیث ّ

العجل الیاممی:
عامر
أخرج مسلم یف باب فضائل أیبسفیان ،من طریق عکرم َة بن ّ
ّ

ّ
للنبی ّ
صل
إن المسلمنی کانوا ال ینظرون إیل أیبسفیان و ال یقاعدونه ،فقال
ّ
ِ
نیهن!“ قال” :نعم!“ قال” :عندی
نبی اهلل ،ثالث أعط ّ
اهلل علیه و آله” :یا ّ
زو ُج َکها “.قال” :نعم!“
أحسن العرب و أمجلهُ ،أ ّمحبیبة ،بنت أیبسفیان؛ ُأ ّ
ُ
تأمرین أن
قال” :و
معاویة ،جت َعله کاتبا بنی یدیک “.قال” :نعم!“ قال” :و َ
کنت ُأقاتل المسلمنی “.قال” :نعم!“ ـ احلدیث.
ُأقاتل الک ّفار ،کام ُ

مسلم یف باب فضائل أیبسفیان ،إذ مل ید ـ و احلمد
اِقترص علیه
ُ

ـ سواه؛ و

هو باطل باإلمجاعّ .
ألن أباسفیان إنّام دخل یف عداد المسلمنی یوم فتح مکّة إمجاعا و
قوال واحدا ،و قبل الفتح کان عدوا

و لرسوله و حماربا هلام؛ أ ّما بنته ُأ ّمحبیبة ـ و

أسلمت قبل اهلجرة و حسن إسالمها ،فکانت ممّن هاجر إیل احلبشة
اسمها رملة ـ فقد
َ
تزوجها رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و أبوها ُمم ِعن یف
َه َربا من أبیها و قومها ،و قد
ّ
فلام بلغه ّ
تزوجها ،قال” :ذلک الفحل
أن
الکفر مسرتسل یف حماربته
النبی قد ّ
ّ
للنبیّ ،
ّ

ال ُیقدَ ُع أن ُفه!“ 1و قدم بعد ذلک عل المدینة یرید أن یزید یف اهلدنة ،فدخل عل بنته
طو ْته دونه فقال هلا” :رغبت به عنّی؟“ فقالت:
فلام أراد اجللوس عل فراشهاَ ،
ُأ ّمحبیبةّ ،

”نعم! هذا فراش رسول اهلل ّ
نص عل
صل اهلل علیه و آله و أنت امرؤ ن ََجس مرشکّ “.
لمن ال َ
سبیل إیل َدفعه( .محقّق)
رض ُب َ
رضب أن ُفه؛ و هذا مثل ُی َ
 .1أی :ال ُی َ
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الس َی و األخبار،
هذا ک ّله أعالم األُ ّمة و ُ
أثباهتا و هو ممّا ال ریب فیه ،و من راجع کتب ّ
الرتاجم عل التّفصیل».
وقف عل أحوال ُأ ّمحبیبة یف کتب المعاجم و ّ

اختالق أیبهریرة روایات تدنوه اإلمار َة اجلائرة
رأی کثرة مستقبلیه
یت العراق مع معاویة عا ّم اجلامعة ،و ی
صفحة « :183و ّلام أ ی
من النّاس ج ّثا عل رکبتیه یف مسجد الکوفه ،و جعل یرضب صلعته مرارا ِ
یلفت
النّا َس بذلک إلیه ،و حنی اجتمعوا علیه أهاب هبم” :یا أهل العراق! أ تزعمون ّأین
ُأ ّ
کذب عل اهلل و عل رسوله ف ُأحرق نفیس بالنّار؟!“ إیل آخر ما اسرتسل فیه یوم ذ من
الوم تزلفا إیل أعدائه یف کالم باطل».
التّحامل عل
ّ

1

ُّل الصحابة ِ
الکبار و التّابعنی و علامئهم ،رفضوا روایات أیبهریرة و َّاتموه
ّ
ّ
صفحة  :185و باجلملةّ « :
الصحابة و التّابعنی ،علیه ،و
فإن إنکار
األجالء من ّ

تورع منهم عن ذلک أحد حتّی مضوا لسبیلهم؛ و
ا ّهتامهم إ ّیاه ،ممّا ال ریب فیه[ ،و] ما ّ

قرروا القول بعدالة الصحابة أمجعنی أکتعنی
تورع اجلمهور ممّن جاء بعدهم إذ ّ
إنّام ّ
أبصعنی ،و منعوا من النّظر یف ش وهنم و جعلوا ذلک من األصول المتت ّبعة وجوبا،
فاعتقلوا العقول هبذا و سلموا العیون؛ و جعلوا عل القلوب ِ
أکنّة و عل األسامع َو ْقرا،

فإذا هم ﴿.﴾     

2

الصحاب ُة
الصحابة حیث أنزل ّ
فإهنم أنزلوا ّ
السالم! ّ
أئمة أهل البیت علیهم ّ
حاشا ّ
األول من
 .1ن َقله عنه اإلمام أبوجعفر اإلسکایف ،من طریق األعمش ،کام یف ص  ،359من المج ّلد ّ
شرح النّهج احلدیدی ،طبع مرص( .شیخ المضیة أبوهریرة)

 .2سوره بقره ( )2صدر آیه .18
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عل و عمر و عثامن و عائشة ،و تبعهم یف هذا
أنفسهم ،فرأهیم یف أیبهریرة مل یعدُ رأی ّ

ّ
المتأخرون من عهد أمیالمؤمننی ـ إیل یومنا هذا».
شیعتهم کا ّفة ـ القدماء منهم و

ٌ
الروایة»
غری
أبو عفر اإلسکایف« :أبوهریرة
مریض ّ
ّ
مدخوا عند شیوخناُ ،
لعل ّ
صفحة « :185و ّ
الرأی .قال اإلمام أبوجعفر
جل المعتزلة عل هذا ّ

نصه:
اإلسکایف ما هذا ّ

عمر
غی
الروایة( .قالِ ):ضبه َ
مرض ّ
ّ
و أبوهریرة مدخول عند شیوخناُ ،
الروایة! و ِ
أحر بک أن تکون کاذبا عل
بالدّ رة ،و قال” :قد
َ
أکثرت من ّ
رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله!“

روی سفیان ال َّثوری عن منصور ،عن إبراهیم التَّیمی قال” :کانوا
(قال ):و ی
روی
ال یأخذون عن أیبهریرة ّإال ما کان ِمن ذکر جنّة أو نار( “.قال ):و
ی
أبو ُأسامة عن األعمش ،قال” :کان إبراهیم صحیح احلدیث ،فکنت إذا
سمعت احلدیث أتیته فعرضته علیه .فأتیته یوما بأحادیث من أحادیث
أیبصالح عن أیبهریرة ،فقالَ :دعْ نی من أیبهریرة! ّأهنم کانوا یرتکون کثیا
من حدیثه“.

السالم] أنّه قالّ ” :
إن أکذ النّاس ـ أو قال:
عل [علیه ّ
(قال ):و قد ُروی عن ّ
َ
أکذ ُ الحیاء ر عیل رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله لبوهریر ُة الدّ ویس“.
قلت ألیبحنیفة :ییء اخلَب عن
(قال ):و
روی أبویوسف أنّه قالُ ” :
ی

رسول اهلل ّ
قیاسنا ،فام نصنع به؟ قال :إذا جاءت
صل اهلل علیه و آله خیالف َ
فقلت :ما تقول یف [روایة]
الرأی.
ُ
الرواة ال ّثقات ،عملنا به و ترکنا ّ
[به] ّ

فلام
عل و عثامن؟ قال :کذلکّ .
أیببکر و عمر؟ فقال :ناهیک هبام .قلت :و ّ
ثم عدّ منهم
الصحابة ،قال :و ّ
رآین أعدّ ّ
الصحابة ک ّلهم عدول ماعدا رجاال؛ ّ
أباهریرة و أنَس بن مالک»“.
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السالم« :لُخالف ّن أباهریرة»]
عیل علیه ّ
[قاا ّ
إن أباهریرة ی ِ
صفحة « :188و منها« :أنّه ب َلغ علیاّ ” :
بتدئ بمیامینه “.فقال:1
َ

”ألُ
خالفن أباهریرة»“.
ّ

2

أعلم النّاس بحدیثه! و قد واهلل
کنت
صفحة [« :204أبوهریرة] ...” :و ُ
َ

عمر و
سبقنی قوم بصحبته ،فکانوا یعرفون لزومی له ،فیسألوننی عن حدیثه؛ منهم َ

الزبی “.ـ إیل آخر کالمه.
عل و طلحة و ّ
عثامن و ّ

قلتّ :
یعجبون من جرأة أیبهریرة عل التّحدیث بمثل هذا.
لعل ُأویل األلباب َ

أیم اهلل! ال ینقض عجبی من البخاری و مسلم و أمحد و غریهم ،کیف
و ُ
الکمه الب َله إیل ما یشاء أبوهریرة!
ینقادون انقیا َد
َ
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة « :205و ّإین و أیم اهلل! ال ینقیض عجبی من
ثم
ّ
البخاری و مسلم و أمحد و أمثاهلم ،ممّن یرجعون إیل عقل أصیل و رأی مجیعّ ،

ینقادون انقیاد األکمه األبله إیل ما یشاء أبوهریرة و أمثاله! فهل یف إمکاهنم أن یعلموا

السوابق؟! و هل
عل و عمر و عثامن و طلحة و ّ
الزبی و غیهم من أهل ّ
متی سأله ّ

أی حدیث سألوه عنه؟ و
کان سؤاهلم إ ّیاه یف الیقظة أو یف النّوم أو یف عامل اخلیال؟ و ّ
الرتاجم أو ِمن
أی رجل ِمن أهل المعاجم و ّ
روی هذا عنهم غی أیبهریرة؟ و ّ
َمن ی
 .1العهدة یف هذه الروایة َ
عل ابنقتیبة یف ص  ،27من تأویل مختلف الحدیث (شیخ المضیرة
*

أبوهریرة).

* قابل ذکر است که ابنقتیبه در کتاب مذکور این روایت را جعلی میشمرد ،درحالیکه مرحوم سیّد

شرفالدّین صحّت روایت را بر عهدۀ ابنقتیبه قرار داده است .لذا برخی استناد سیّد شرفالدّین به
اینگونه روایات را نقد نمودهاند( .محقّق)

 .2جنگ  ،22ص  252ـ .256
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روی عن أیبهریرة ،و لو حدیثا واحدا؟ 1و
غیهم عدّ واحدا من هؤالء یف زمرة من ی

متی کان هؤالء یأهبون بحدیثه؟ فإنّا ما عهدناه حیدث یف جمالسهم ،و ما کان لیجرأ عل
ی

احلدیث بحضورهم ،و کانوا یر ّذلونه و ّ
مفصال».
یکذبونه ،کام سمعته ّ

ِ
رضسا َطحونا و معدة َهضوما و ُد ُبرا نثورا!»
المضریة« :ال َل ّ
شیخ َ
هم ارزقنی ْ
للزخمرشی ،قال :کان أبوهریرة یقول:
صفحة « :207و عن ربیع األبرار
ّ
ِ
ِضسا َطحونا و معدة هضوما 2و ُدبرا نثورا!“
” َال َّل ّ
هم ارزقنی ْ
و عن ربیع األبرار أیضا 3،قال:

المضیة جدا فیأکلها مع معاویة ،و إذا
و کان یعجبه (یعنی أباهریرة) َ
الصالة ّ
عل؛ فإذا قیل له ،قال” :مضیة معاویة أ ْد َسم ،و
حرضت ّ
صل خلف ّ

أفضل “.فکان یقال له شیخ المضیة». ...4
عل َ
ّ
الصالة خلف ّ

الصحابة ،فکانوا ثامنیة و عرشین رجال لیس
أحص احلاکم یف ترمجة أیبهریرةَ ،من روی عنه من ّ
 .1قد َ
رووا عنه ُأمورا تتع ّلق
الصحابة فإنّام َ
عل و ال عمر و ال عثامن و ال طلحة و ال الزبی ،أ ّما غیهم من ّ
فیهم ّ

احلض عل العلم دون األحکام التکلیف ّیة( .شیخ المضیة أبوهریرة)
باجلنّة و النّار أو باألخالق و ّ
کرغوث؛ نقله عن ربیع األبرار مجاعة من األثبات
ِ .2بزنة َفعول ،یستوی فیها المؤنّث و المذ ّکرَ ،
ّ
القمی یف أحوال أیبهریرة من کتاب الکِنیٰ و األلقاب( .شیخ المضیة أبوهریرة)
کالشیخ ّ

القمی( .شیخ المضیة أبوهریرة)
 .3کام یف أحوال أیبهریرة من الکنیٰ و األلقاب للمعارص ّ

المضیة :هی ُم َریقة تُط َبخ بال ّلبن؛ المضی :أی احلامض .و یظهر من هذه احلکایة و غیها أنّه
َ .4
المتلون ذی الوجهنی و ال ّلساننی ،یرید
کان ممّن حرض وقعة ص ّفنی ،و أنّه کان یصانع الف تنی شأن
ّ

هبذا أن ال یقطع عل نفسه ّ
خط الرجعة إیل الف ة المنترصة ،و قد رأینا بنی سوریا و العراق عل مقربة
دعی مقام أیبهریرة ،و حدّ ثنی غی واحدّ ” :
أن أباهریرة کان یف بعض أ ّیام
من ص ّفنی مقاما مشادا ُی ی
ص ّفنی ّ
الوطیس ِحلق اجلبل؛ فإذا ُس ل ،قال:
عل ،و یأ ُکل یف مجاعة معاویة ،فإذا َح ِم َی
ُ
یصل یف مجاعة ّ
عل أعلم ،و معاویة أدسم ،و اجلبل أسلم( “.شیخ المضیة أبوهریرة)
ّ
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صفحة « :211و روی عنه أیضا:

ّ
صل اهلل علیه و آله” :بام تأمرین أن ّأجتر؟“ قال ّ
النبی ّ
صل اهلل علیه
إن رجال سأل ّ

و آله” :علیک بال َبزّ ؛ 1فإ ّن صاحب البزّ یعجبه أن یکون النّاس بخری و یف دة»“.

الرحال بن ُعن ُف َوة و
صفحة « :212الکلمة األُویل یشرتک فیها أبوهریرة و ّ

الرشیف ،فقال ّ
صل اهلل
الفرات بن ح ّیان ،و ذلک أ ّهنم خرجوا ذات یوم من جملسه ّ
علیه و آله مشیا إلیهمَ ” :ل ِض ُس أحدکم یف النّار أعظم من ُأحد ،و إ ّن معه َلقفا
غادر “.ـ ا ه ».

تبوء من مقعدة ،و َس ُمرة أرسف اإلرساف الفظیع یف دماء المسلمنی
أبوهریرة ّ
تبوأه من مقعدة؛ و یکفیک من َس ُمرة
صفحة « :217و حسبک من أیبهریرة ما ّ
ِ
الزکاة ،و بی ُعه اخلمر
الصالة و یؤتون ّ
إرسا ُفه الفظیع یف دماء المسلمنی یقیمون ّ

النبی ّ
صل اهلل علیه و آله یوم ذ إلیه
مترده عل ما دعاه ّ
عالنیة ،و مضا ّر ُته للنصاری ،و ّ
ّبی
عل وجه یستفاد منه عدم إیامنه و ّ
من ّ
شجه رأس ناقة الن ّ
الصلح ،و زهدُ ه یف اجلنّة ی

استخفافا و امتهانا إیل غی ذلک من َبوائقه».

2و3

کالم ابوالزّعیزعة کاتب مروان ،در قوّت حافظۀ ابوهریره مدسوس است
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :427
أبوالزعیزعة ،کاتب مروان ،ما یثبت إتقانه و حفظه ،فیقول:
«و یذکر لنا
ّ

الّسیر ،و جعلت أکتب
دعا مروان أباهریرة فجعل یسأله ،و أجلسنی
َ
خلف َّ

 .1لسان العرب« :ال َبزّ  :ال ّثیاب( ».محقّق)
 .2أی :المصیبة و الدّ اهیة( .محقّق)
 .3جنگ  ،22ص  250ـ .260
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عنه ،ح ّتی إذا کان رأس احلول ،دعا به فأقعده من وراء احلجاب ،فجعل
یسأله عن ذلک الکتاب؛ فام زاد و ال نقص و ال قدّ م و ال ّ
أخر.

الصحاب ُة و ال ّتابعون و أهل العلم من بعدهم».
و قد شهد له بذلک ّ

مقدار روایت ابوهریره از مسند احمد حنبل ،و مسند بقیّ بن مخلّد ،و
صحیحَین مسلم و بخاری
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :430

الصحابة حدیثا عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،و
«أبوهریرة أکثر ّ

لن نستغرب هذا بعد أن عرفنا مالزمتَه لرسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،و
الرسول الکریم یف ِّ
کل فرصة
السؤال ،و ُح َّبه للعلم ،و مذاکرته حدیث ّ
جرأته یف ّ
تسنح له.

مکرر کثی
ی
روی له اإلمام أمحد بن حنبل یف مسنده  3848حدیثا ،و فیها ّ

المکرر خی کثی.
بال ّلفظ و المعنی و یصفو له بعد حذف
ّ

بقی بن خم ّلد ( 201ـ  276ه) یف مسنده مخسة آالف حدیث
و روی له اإلمام ّ

حیحنی ثالثمائة و مخسة
الص َ
و ثالثمائة و أربعة و سبعنی ( )5374حدیثا ،و له یف ّ

و عرشون ( )325حدیثا ،و انفرد البخاری أیضا بثالثة و تسعنی ( )93حدیثا ،و
مسلم بتسع و ثامننی و مائة ( )189حدیث».

1

الصحیح ،خمطوط ،دار الکتب المرص ّیة ،ص  9ب ،عن
ُ .1انظر البارع الفصیح یف رشح اجلامع ّ

بقی بن خم ّلد .و یف تاریخ اإلسالم ،ج  ،2ص  ،344عدد أحادیثه  5370حدیثا؛ و انظر
مسند اإلمام ّ
شذرات الذَّهب ،ج  ،1ص  .63و یف سیَر أعالم النّبالء :الم ّتفق یف البخاری و مسلم منها 3260

حدیثا ،و انفرد البخاری بثالثة و تسعنی ،و مسلم بثامنیة و تسعنی؛ و انظر الفصل فی الملل و
األهواء و النّحل ،البنحزم ،ج  ،4ص ( .138السنّة قبل التّدوین)
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کالم عمر و کعباألحبار و شافعی دربارۀ روایات وارده از ابوهریره
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :431
هنی أباهریرة عن اإلکثار عن
عمر بن اخل ّطاب ـ رض اهلل عنه ـ قد ی
«و کان ُ

هنی غیهّ ،
ألن سیاسة عمر و بعض
رسول اهلل ص ّل اهلل علیه (و آله) و س ّلم کام ی

ُ
اإلقالل من روایة احلدیث؛ َّ
ألن اإلکثار مظنّة اخلطأ ،و فیه شغل النّاس
الصحابة
ّ
باحلدیث عن القرآن .و معهذا فقد سمح عمر ـ رض اهلل عنه ـ ألیبهریرة بالتّحدیث

عرف ور َعه و تقواه .قال أبوهریرة:
بعد أن َ

یوم کنّا مع رسول اهلل ّ
صل
إیل فقالَ ” :
کنت معنا َ
عمر حدیثی ،فأرسل ّ
بلغ َ

ألی یشء
اهلل علیه (و آله) و س ّلم یف بیت فالن؟“ ُ
قلت :نعم ،و قد علمت ّ
سألتنی .قال” :و ِمل سأل ُتک؟“ قلتّ :
إن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و

س ّلم قال یوم ذ” :من کذ
ال ،فاذهب فحدّ ث!“

1

فلیتبوأ مقعده من النّار “.قال” :أما
عیل متعمدا،
ّ
ّ

السامح توثیق ألیبهریرة من أمی المؤمننی».
وهذا َّ

صفحة [« :433قال طلحة بن عبیداهلل” :ال ّ
نشک أنّه سمع ما مل نسمع 2]“.قال

کعباألحبار” :ما رأیت أحدا مل یقرأ التّوراة أعلم بام فیها من أیبهریرة“.

3

 .1سیَر أعالم النّبالء ،ج ،2ص ّ ،434إال أ ّن یف سنده «حییی بن عبیداهلل» اختلف فیه ،انظر میزان

اإلعتدال ،ج  ،3ص 297؛ و لکنّه ثابت من طریق آخر( .السنّة قبل التّدوین)

 .2سیَر أعالم النّبالء ،ج  ،2ص  ،436رواه عن طلیحة .و ال ّتصحیح من اإلصابة ،ج  ،7ص 204؛ و

تهذیب التّهذیب ،ج  ،12ص 266؛ و تاریخ اإلسالم ،ج  ،3ص  .336و طلحة هذا صحایب جلیل

ـ رض اهلل عنه ـ ّ
تویف رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم و هو راض عنه( .السنّة قبل التّدوین)
 .3اإلصابة ،ج  ،7ص 205؛ و سیَر أعالم النُّبالء ،ج  ،2ص .432
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قال اإلمام ّ
روی احلدیث یف دهره»“.
الشافعی” :أبوهریرة أحفظ َمن ی

َنظّام از متقدّمین ،و جولد تسیهر و شبرنجر و سیّد عبدالحسین سیّد
شرفالدّین عاملی ،ابوهریره را خائن و کذّاب میدانند
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :436
السامیة و
یّس هم أن یروا أباهریرة یف هذه المکانة ّ
«و لکن بعض الباحثنی مل ُ ّ

ُ
صوروه صورة ختالف احلقیقة
الرفیعة ،فدف َعتْهم
میوهل م و أهواؤهم إیل أن ُی ِّ
المنزلة ّ

للرسول الکریم ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم
ا ّلتی عرفناها؛ فرأوا یف صحبته ّ

صوروا أمانته خیانة ،و کرمه
خاصة ألیبهریرة :لیشبع بطنه و یروی هنمه؛ و َّ
غایات َّ

ریاء ،و حفظه تدجیال ،و حدیثه ال َّطیّب الکثی کذب ا عل رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه

(و آله) و س ّلم و هبتانا؛ و رأوا یف فقره مطعنا و عارا ،و یف تواضعه ذال ،و یف مرحه
صوروا أمره بالمعروف و هنیه عن المنکر لونا من االحتیال خلداع العا ّمة؛
هذرا؛ و ّ

احلق انحیازا؛ و اعتَبوه صنیعة األُمو ِّینی
و رأوا یف اعتزاله الفتن حتزب ا و یف قوله ِّ

السیاس ّیة؛ فهو یف نظرهم
ا ّلذین طووه حتت جناحهم ،فکان أداهتم الدّ اعیة لمآرهبم ّ
من الکاذبنی الواضعنی للحادیث عل رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم

افرتاء و زورا.
هکذا رآه بعض أهل األهواء قدیام کالن ّظام و المرییس و البلخی ،و تابعهم یف
هذا العرص بعض المسترشقنی أمثال جولد تسیهر 1و شَبنجر 2،و أغرب من هذا
عثرت عل کتاب حتت عنوان
أن یطعن فیه و یف السنَّة بعض من ینسب إیل العلم ،فقد
ُ
.Goldziher .1
.Sprenger .2
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عل أیبهریرة افرتاءات
أبوهریرة ،أ ّلفه عبداحلسنی رشفالدّ ین العامل ،و
ی
افرتی فیه ی
1
بنی العلمُ ،
انتهی
احلق ،و ال تلتقی معه حتّی
خت ّز 2ضمی العلامء ،و جترح ّ
یندی هلا َج ُ
ی
ی

إیل تکفی أیبهریرة؛ و قد محله عل هذا عامالنّ :أوهلام هواه ،و ثانیهام تأویالته ا ّلتی

احلق ،و ال توافق التّاریخ».
تتمیش مع ّ
ال ّ

شرفالدّین عاملی و شیخمحمود أبورَیّة مصری ،ابوهریره را کامالً
استیضاح مینمایند
[السنّة قبل التّدوین ،صفحة :]436

أبور ّیة ،صاحب کتاب أضواء عل
«و قد استقی من هذا الکتاب أیضا حممود َ

للصواب ،کام ّ
أن
السنّة المح ّمد ّیة ،فکان أشدَّ عل أیبهریرة من أستاذه و أکثر جمانبة ّ
ّ
األستاذ أمحد أمنی کشف عن جانب من سیة أیبهریرة دون أن ِ
ف عن اجلوانب
یکش َ

األُخری فلم تکن صورته عنده مطابقة للحقیقة التارخی ّیة.

الصعب أن ُأفنِّدَ  3مجیع ّ
الشبهات ا ّلتی أخذها بعضهم عل أیبهریرة یف
و من ّ

4
أهم
ألهنا حتتاج إیل کتاب ینفرد هبا ،لذلک أر ّد هنا ردا جممال عل ّ
هذا الکتابّ ،

ّ
الشبهات ا ّلتی أثاروها حوله .و لوال مکانة أیبهریرة و نقله جانبا عظیام من السنّة،
احلق ّ
کت الر َّد عل هذه ّ
ألن ال َّطعن فیه
الشبهة؛ و لکنِّی رأیت من الواجب أن ُأ ِّبنی َّ
رت ُ
ل َ

طعن رصیح یف مجیع مرو ّیاته ،و ترک جلانب ال یستهان به من السنّة».
عر ُق( .محقّق)
 .1أیَ :ی َ

 .2لسان العرب« :اخلزّ  :ال ّطعن باحلراب( ».محقّق)
 .3أیُ :أ َض ِّعف( .محقّق)

دت ما أثاره هؤالء یف کتاب حتت عنوان أبوهریرة ،راویة اإلسالم( .السنّة قبل التّدوین)
 .4فنَّ ُ
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ابوهریره در وقت دفن امام حسن علیه السّالم به مروان بن حکم
پرخاش مینماید
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :439
«هل تش َّیع أبوهریرة ل ُ
لمو ِّینی؟

وضع احلدیث عل
و ممّا اهتم به أبوهریرة أنّه تش َّیع للمو ّینی و واالهم ،و َ

الرسول ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ضدَّ خصومهم و تأییدا لسیاستهم.
ّ

1

و یظهر بطالن هذه ّ
الشبهة إذا علمنا أنّه ال دلیل عل تش ّیع أیبهریرة للمو ّینی،

ترصفاهتم ،و مل یکن دائام عل صلة حسنة بمعاویة،
بل ثبتت معارضته هلم یف کثی من ّ

و إذا کان معاویة قد جعله عل المدینة فقد کان یعوله ک ّلام غضب علیه ،و ِّ
یویل مروان

بن احلکم مکانه .کام ّ
أن أباهریرة مل یکن یکره علیا و أهله إرضاء للمو ّینی ،بل کان
حمبا ألهل البیت؛ و من هذا ما رواه ابنکثی ممّا دار بنی مروان بن احلکم و أیبهریرة
النبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم ،فکان ممّا قاله
حنی أراد المسلمون دفن احلسن مع ّ

لمروان” :واهلل ما أنت بِوال ،و ّ
إن الوایل لغیک؛ فدعه ،و لکنّک تدخل فیام ال یعنیک،
إنّام ترید هبذا إرضاء من هو غائب عنک (یعنی معاویة)“.

2

و کذلک نری أباهریرة ینکر عل مروان یف مواضع عدّ ة ،فقد أنکر علیه عندما
رأی یف داره تصاویر ،فقال له:
ی

ِ
سمعت رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یقول” :یقوا اهلل عزّ و ّل:

ُ .1انظر أبوهریرة ،لعبداحلسنی ،ص  26ـ  31و ما بعدها؛ و انظر أضواء علی السنّة المحمّدیّة،

ص  185ـ ( .190السنّة قبل التّدوین)

 .2البدایة و النّهایة ،ج  ،8ص ( .108السنّة قبل التّدوین)
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و من أظلم ممّن ذهب خی ُلق خلقا کخلقی؟! فلیخ ُلقوا ذرة!“.

1

تروحک
کام أنکر علیه حنی أبطأ باجلمعة ،فقام إلیه قائال” :أت َظل عند ابنة فالن ِّ
احلر؟!
بالمراوح و تسقیک الامء البارد ،و أبناء المهاجرین و األنصار ُیصهرون من ّ

أفعل و ُ
لقد مهمت أن َ
ثم قال” :اسمعوا من أمیکم!“»2
أفعل“ ّ

بنیأمیّه ،ابوهریره را استعباد کرده بودند؛ وی چشم و گوش و دل و
جوارح خود را در راه رضای آنان صرف مینمود
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :440
«و کان یدر بمن َّاهتم أباهریرة بالتش ّیع للمو ّینی ،أن یتّهمه بالتش ّیع ألهل البیت،

روی عن رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم یف مناقبهم و مدحهم ممّا ورد یف
لام ی

3
الضعیفة و الموضوعة عل
أویل هلم من أن یتت ّبعوا األحادیث ّ
صحاح السنّة؛ فهذا ی

أیبهریرة یف مدح األمو ّینی ،لیتّهموه بمواالهتم و تأییدهم ،مع وضوح وضع تلک
األحادیث و معرفة الکذبة الواضعنی هلا و جالء أمرها ،و نتیجة هلذا المنهج الملتوی
حکم علیه عبداحلسنی و أبور ّیة.
َبهم،
و ممّا قاله عبداحلسنی یف أیبهریرة و األمو ّینی” :استعبد بنوأمیّة أباهریرة ب ّ
 .1مسند اإلمام أحمد ،ج  ،2ص  ،148حدیث  7166بإسناد صحیح ،و رواه البخاری( .السنّة

قبل التّدوین)

 .2العقد الفرید ،ج  ،1ص ( .24السنّة قبل التّدوین)

ُ .3انظر عل سبیل المثال ال عل سبیل احلرص :مسند اإلمام أحمد ،ج  ،13ص  ،129حدیث

7392؛ و ص  ،195حدیث 7455؛ و ج  ،14ص  ،69حدیث 7636؛ و ص  ،260حدیث
7863؛ و فتح الباری ،ج  ،8ص  76و ( .95السنّة قبل التّدوین)
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فملکوا قیاده و احت ّلوا سمعه و برصه و فؤاده ،فإذا هو لسان ِدعایتهم 1یف سیاستهم،
یتطور فیها عل ما تقتضیه أهواؤهم؛ فتارة یفت ت األحادیث یف فضائلهم  ،...و تارة
ّ
یلفق أحادیث یف فضائل اخللیفتنی نزوال عل رغائب معاویة و ف ته الباغیة»2“.

قول إسکافی :معاویه برای کسانی که روایت بر علیه علویّین و بر له
اُمویّین وضع میکردهاند ،جایزه مقرّر میدارد
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :441

«هل وضع أبوهریرة األحادیث کذبا عل رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم؟
لقد َّاهتم عبدُ احلسنی و أبور ّیة أباهریر َة بالکذب عل رسول اهلل إرضاء للمو ّینی

و نکایة بالعلو ّینی؛ 3و أبوهریرة من ّ
کل هذا َبراء .و لکنّهام أوردا أخبارا ضعیفة و
موضوعة ال أصل هلا .من هذا ما ذکره عبداحلسنی ،فقال:

قال اإلمام أبوجعفر اإلسکایفّ ” :
الصحابة و قوما من
إن معاویة محل قوما من ّ

عل تقتیض ال ّطعن فیه و الَباءة منه ،و
التّابعنی عل روایة أخبار قبیحة یف ّ

جعل هلم عل ذلک ُجعال ُی َ
رغب یف مثله ،فاختلفوا له ما أرضاه؛ منهم
أبوهریرة و عمرو بن العاص و المغیة بن شعبة ،و من التّابعنی عروة بن

الزّ بی “.ـ إیل آخر کالمه.

4

و قال:
 .1أی :دعوهتم و تبلیغاهتم( .محقّق)

 .2أبوهریرة ،لعبداحلسنی ،ص  35و ما بعدها( .السنّة قبل التّدوین)

 .3انظر أبوهریرة ،لعبداحلسنی ،ص  35و ما بعدها؛ و أضواء علی السنّة المحمّدیّة ،ص  190و

ما بعدها( .السنّة قبل التّدوین)

 .4انظر أبوهریرة ،لعبداحلسنی ،ص  35و ما بعدها( .السنّة قبل التّدوین)
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فلام
عام اجلامعة ،جاء إیل مسجد الکوفةّ ،
ّلام قدم أبوهریرة العراق مع معاویة ّ
ِضب صلعته مرارا! و
رأی کثرة من استقبله من النّاس ج َثا عل رکبتیهّ ،
ثم َ

قال” :یا أهل العراق 1،أ تزعُ مون ّأین ُأکذب عل اهلل و رسوله ،و أحرق نفیس
إن ّ
نبی حرما ،و ّ
بالنّار؟ واهلل! لقد سمعت رسول اهلل یقولّ « :
إن المدینة
لکل ٍّ
حرمی ،فمن أحدث فیها حدثا فعلیه لعنة اهلل و المالئکة و النّاس أمجعنی!»“

قال” :و أشهد باهلل ّ
فلام بلغ معاویة قوله ،أجازه و
أن علیا أحدث فیها!“ ّ
2
أکرمه و ّ
واله إمارة المدینة.
إسکافیمعتزلیبوده،و مخاصمتومنازعتمیانمعتزلهواهلحدیثازاواخرقرناوّلجاریبودهاست

هذه أخبار خمتلفة استشهد هبا عبداحلسنی لیدعم زعمه ّ
أن أباهریرة کان عمیال
وضاعا للحدیث؛ و لکن هذه األخبار مردودة سندا و متنا.
للمو ّینیّ ،

السندّ :
فإن ابن أیباحلدید ،صاحب رشح هنج البالغة ،نقل
 .1أ ّما من حیث ّ

حممد بن عبداهلل ،أیبجعفر اإلسکایف ( 240ه) ،و هو من
هذه األخبار عن شیخهّ ،

أئمة المعتزلة المتش ّیعنی ،و العداء مستحکم بنی المعتزلة و أهل احلدیث من أواخر
ّ

ثم أصبح متوارثا بعد هذا القرن ،و أترک التّعریف بأیبجعفر و
القرن ّ
األول اهلجریّ ،
تزکیته لتلمیذه ابن أیباحلدید ،إذ یقول” :ذکر شیخنا أبوجعفر اإلسکایف ـ رمحه اهلل

عل علیه السالم و المبالغنی یف تفضیله ،و إن
تعایل ـ و کان من المتح ّققنی بمواالة ّ
الروایات یف ص  190و  ،191و ع ّلق یف
 .1ساق مؤ ّلف أضواء علی السنّة المحمّدیّة ،هذه ّ
اهلامش عل هذا اخلَب ،فقال« :یدل هذا القول عل ّ ِ
عم
أن کذب أیبهریرة عل النّبی قد اشتهر ح ّتی ّ
أن النّاس مجیعا کانوا یتحدّ ثون عن هذا الکذب یف ّ
اآلفاق؛ ألنّه قال ذلک و هو بالعراق ،و ّ
کل

الصفحة  190من أضواء علی السنّة)ُ .انظر إیل هذا المؤ ِّلف ا ّلذی أخذ عن ُأستاذه و
مکان( ».هامش ّ
الروایة ،و لکن له وقفة بنی یدی اهلل
تفوق علیه باإلستنباطات اخلیال ّیة ،من غی أن یثبت من ّ
َّ
صحة ّ

تعایل! (السنّة قبل التّدوین)

 .2أبوهریرة ،لعبداحلسنی ،ص  38و ( .39السنّة قبل التّدوین)
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کان القول بالتّفضیل عاما شائعا یف البغداد ّینی من أصحابنا کا ّفةّ ،إال ّ
أن أباجعفر

أشدّ هم یف ذلک قوال ،و أخلصهم فیه اعتقادا“.

1

هذه شهادة تلمیذ ألُستاذه ال یرقی إلیها ّ
الشک و ال یعرتهیا ال ّظن و التّأویل،
إسکاف ی ،ا ز أعاظم علما ی معتزل ی و قو لش مقبول است ،و ردّ عَجّاج بر او بالوجه میبا شد

متعصب یف ذلک ،بشهادة أقرب النّاس إلیه
فاألُستاذ من أهل األهواء داع إیل هواه ،بل
ِّ
الصحابة یف احلدیث بل یف نقل القرآن ،فلیس
و أعرفهم به ،فإذا سبق ألمثاله أن کذبوا ّ

الصحابة و التّابعنی .لکن
بعیدا أن یکذبوا عل أیبهریرة و یفرتوا علیه و عل بعض ّ
روایته مردودة لسببنی:

األول :إنّه معتز ّیل یناصب أهل احلدیث
الوا :ضعف اإلسکایف لعاملنی :العامل ّ
ّ

ِ
شیعی حمرتق .فقد اجتمع فیه عامالن یکفی أحدمها لر ّد روایته.
العداء .و العامل ال ّثاین :إنّه
ّ

الروایات یف مصدر موثوق بسند صحیح ،علام ّ
بأن اإلسکایف
ال ّثان :مل تذکر هذه ِّ

عل األ ّ
قل ضعیفة ال حیتج هبا.
مل یذکر هلا سندا ،و هذا ّ
یرجح ّأهنا موضوعة أو هی ی

قول عَجّاج در دفاع از معاویه ـ علیه الهاویة ـ بالوجه میباشد
 .2و أ ّما من حیث المتن :فلم یثبت ّ
أن معاویة محل أحدا عل ال ّطعن یف

تطوع بذلک ،أو
الصحابة أنّه َّ
عل رض اهلل عنه ،و مل یثبت عن أحد من ّ
أمیالمؤمننی ّ

أسمی و أرفع من أن ینح ّطوا إیل
الصحابة مجیعا
أخذ أجرا مقابل وضع احلدیث ،و ّ
ی
هذا احلضیض ،و معاذ اهلل أن یفعل هذا إنسان صاحب رسول اهلل و ِ
سمع حدیثه و
َ َ
زجره عل الکذب! و ّ
إن مجیع ما جاءنا من هذه األخبار الباطلة إنّام کان عن طریق
احلق ،و
المتعصبنی لمذاهبهم،
أهل األهواء الدّ اعنی إیل أهوائهم،
فتجرءوا عل ّ
ِّ
ّ
 .1شرح نهج البالغة ،ج  ،1ص  ،467طبعة بیروت؛ و انظر ترجمته فی لسان المیزان ،ج ،5

ص ( .221السنّة قبل التّدوین)

مطلع انوار  /ج 11

358

بالضالل و
الصحابة ،و ّاهتموا بعضهم َّ
للصحبة حرمتها ،فتک َّلموا یف خیار ّ
مل یعرفوا ّ
الفسق ،و َ
قذفوا بعضهم بالکفر ،و افرتوا عل أیببکر و عمر و عثامن و غیهم.

1

و قد َ
کشف أهل احلدیث عن هؤالء ال َک َذبة ،لذلک ناصبت أکثر الفرق
أصحاب احلدیث العداء ،فتتبعوا أحواهلم و اخرتعوا األباطیلِ ،
لتفقد األ ّمة ال ّثقة هبم؛
ّ

الروافض و بعض فرق ّ
الشیعة ،و من أراد اال ّطالع عل
و من ذلک ما فعله المعتزلة و َّ
بعض هذا فلیاجع کتاب قبول األخبار ،ألیبالقاسم البلخی».

ایرادهای سیّد شرفالدّین و ابوریّه بر معاویه و ابوهریره همگی صحیح
میباشد ،و کالم عجّاج بدون دلیل است
[السنّة قبل التّدوین] صفحة :444
الصحابة عل وضع احلدیث کذبا و هبتانا و
«و کیف
نتصور معاویة حیرص ّ
ّ

عل رض اهلل عنه ،و قد شهد ابنع ّباس ـ رض اهلل
زورا ،لیطعنوا یف أمیالمؤمننی ّ

عنهام ـ لمعاویة بالفضل و العقل و الفقه 2،و قد ذکر ذلک البخاری یف صحیحه ،فهل
هؤالء أن ی ّتهموا حَب األُ ّمة و عالمها بالکذب ،أو بالتش ّیع لمعاویة؟! 3هذا ال یمکن،
و شهادة ترمجان القرآن صحیحة ،و هبذا ننفی هتمة عبداحلسنی.

الصحابة ا ّلذین ذکرهم ،و َّبنی ابنالعریب یف
و قد
افرتی اإلسکایف عل ّ
ی

الرتاجم
کتب ّ
العواصم من القواصم جانبا من أمرهم و مکانتهم و ع ِّیهم ،کام ب َّینت ُ
ُ .1انظر العواصم من القواصم ،ص  182و ( .183السنّة قبل التّدوین)
ُ .2انظر فتح الباری ،ج  ،8ص  104ـ ( .105السنّة قبل التّدوین)

حمبالدین اخلطیب کلمة ق ّیمة یف
ُ .3انظر أضواء علی التّاریخ ،ص  191و ما بعدها .فللستاذ ّ

معاویة یدر اال ّطالع علیها( .السنّة قبل التّدوین)

359

أبیعبداهلل الواقِدِی

ثم ّ
خاصة ما یتع َّلق
إن روایات أهل األهواء تّسبت إیل التّاریخ اإلسالمی ،و ّ
سیهتمّ ،
َ
2 1

بأخبار األمو ّینیّ ،
فشوهت سیهتم» .
ألن کتب ال ّتاریخ کتبت بعد بنیأم ّیة ّ

أبیعبداهلل الواِقدِی

[رجوع شود به محمّد بن عمر].

أبیمِخنَف

[رجوع شود به لوط بن یحییٰ].

امرؤ القیس
مرو بن ُحجر الکندی].
[رجوع شود به َع ُ

أوحد الدّین األنوریّ الشّاعر

ی بن محمّد ،الشّاعر].
[رجوع شود به عل ّ

البیهقی

ی الخسروجردی].
ی الشافع ّ
[رجوع شود به أحمد بن حسین ،عل ّ

الحافظ ،الحاکم النَّیسابوریّ

[رجوع شود به محمّد بن عبداهلل].

خبّاز الَبلَدیّ
َ

[رجوع شود به محمّد بن أحمد بن حَمْدان].
ُ .1انظر العواصم من القواصم ،ص ( .177السنّة قبل التّدوین)

 .2جنگ  ،23ص  260ـ .271
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خبْز ُأرُزِیِّ
ُ

[رجوع شود به نصر بن أحمد بصریّ].

خواجه نصیرالدّین الطوسیّ

[رجوع شود به محمّد الطوسیّ].

الرّضیّ األسترآبادیّ الغَرَویّ

[رجوع شود به محمّد بن الحسن ،نجماألئمّة].

السُدِّی الکبیر

[رجوع شود به إسماعیل بن عبدالرّحمن الکوفی].

السیّد أبوالرّضا ضیاءالدّین الرّاوندی

[رجوع شود به الحسین السّید أبوالرّضا ضیاءالدّین الرّاوندی].

سیّد رکنالدِّین

[رجوع شود به حسن بن محمّد بن شرفشاه حسینی].

صاحب بن عبّاد

[رجوع شود به اسماعیل بن عبّاد].

عَضُدالدّولۀ دَیلمی
وی از اکابر علمای تشیّع بوده است
[تأسیس ّ
الشیعة لعلوم اإلسالم] صفحة :89
السیوطی:
السلطان عضدالدّ ولة فناخّسو بن احلسن بن بویه؛ قال ّ
«و منهمّ :

361

قطبالدّین الرازیّ البُوَیهیّ

”هو أحد العلامء بالعرب ّیة و األدب “.قال” :و کان فاضال نحویا شیعیا ،له مشارکة یف
رضاوی یف
خل
ّ
عدّ ة فنون ،و له یف العرب ّیة أبحاث حسنة و أقوال “.نقل عنه ابنهشام ا َ

اإلفصاح أشیاء” :و کانت وفاته سنة ثالث و سبعنی و ثالثمائة “.و ُحکی یف نسمة

السحر عن ابناجلوزی یف شذور العقود ،أنّه قال” :و کان فاضال حمبا للفضالء،
ّ
مشارکا یف عدّ ة فنون ،شاعرا أدیبا “.إیل أن قال” :و کان عضدالدّ ولة من کبار ّ
الشیعة،

و أخذ عن ّ
الشیخ المفید بن النعامن فقیه اإلمام ّیة ،و کان یزوره یف موکبه العظیم ،و
ال یفتیه غیه ،و أمر بعامرة مشهد أمیالمؤمننی عل علیه السالم بالنّجف ،و ِ
عمل
ّ
ّ
ُ
قَب بجواره فن َفذت
علیه قبّة مزخرفة ،و وقف علیه األوقاف الواسعة ،و
أوم أن ُی َ
ی
مشاهی ّ
الشعراء “.ـ إیل آخر ما قال».
وص ّیته ،و کان کریام ممدوحا ،مدحه
ُ

قطبالدّین الرازیّ البُوَیهیّ
[رجوع شود به محمّد بن محمّد الُبوَیهیّ].

الکاتب المرزبانی
[رجوع شود به محمّد بن عُمران].

النابغة الجُعدی
[رجوع شود به حبّان بن قیس ال ُمضَریّ].

 .1جنگ  ،24ص .282

1

فصل سوّم :مطا لب متنوّع رجالی

فصل سوّم :مطالب متنوّع رجالی

یکصد تن از أعاظم شیعه که از مشایخ روات اهل سُنّتاند
آیة اهلل سیّد شرفالدّین عامِلی در کتاب المراجعات در مراجعۀ  16که از

صفحه  41تا صفحه  105از طبع اوّل میباشد ،در ضمن آنکه بیان فرموده است:
«میزان صحیح نزد عامّه ،قبولِ روایات مورد وثوق است ،أعمّ از اینکه راوی آنها از
عامّه باشند و یا از شیعه ».نام یکصد نفر از أعاظم شیعه را که به اعتراف خودِ آنها

1

شیعه هستند ،به ترتیب حروف تهجّی میشمارد ،و با تعیین آنکه آنها از مشایخ

روایات تمام صحاح ستّۀ عامّه ،و یا بعضی از آنها میباشند ،ذکر میکند .و ما در
اینجا فقط ذکر نام و کنیه و تاریخ حیات ،و اینکه کدام یک از مشایخ عامّه از آنان

روایت کردهاند را میآوریم و بدان اکتفا میکنیم.

حرف الهمزة
احتج به مسلم و أصحاب السنَن
الکویف،
 .1أبان بن تَغلِب بن ِرباح القارئ
ّ
ّ

الرتمذی و النَّسائی و ابنماجة ـ  ،مات سنة .141
األربعة ـ أبوداود و ِّ

البخاری و
احتج به
الکویف،
عی
ّ
ّ
ّ
 .2إبراهیم بن َزید بن عمرو بن األسود النَ َخ ّ
ِ
حل ّجاج بأربعة أشهر.
مسلم ،ولد سنة  ،50و مات سنة  95أو  96بعد موت ا َ
 .1یعنی به اعتراف عامّه.
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احتج به أبوزرعة و أبوحاتم و
فری،
فضل بن
الم َّ
ّ
حل ّ
الکویف ا ُ
ّ
 .3أمحد بن ُ

ّسائی.
أبوداود و الن ّ

البخاری
احتج به
الوراق ،شیخ
دی
 .4إسامعیل بن أبان ْ
ّ
البخاری ،و ّ
ّ
األز ّ
الکویف ّ
ّ

القیّساین ذکر وفا َته یف سنة .216
مذی و حییی و أمحد ،مات سنة  ،286و
و ّ
الرت ّ
ّ

مذی و غی
الکویف ،أبوإرسائیل،
ئی
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
ّ
الم ّال ّ
 .5إسامعیل بن خلیفة ُ

واحد من أرباب السنَن.

الستّة.
قاین
 .6إسامعیل بن َزکر ّیا
احتج به أصحاب ّ
الکویفّ ،
ّ
الصحاح ّ
ّ
األسدی اخلُ ْل ّ

بالصاحب بن
 .7إسامعیل بن َع ّباد بن الع ّباس ال ّطالقاین ،أبوالقاسم ،المعروف ّ

بالر ّی ،عن
َع ّباد،
احتج به داود و ّ
الرت ّ
ّ
مذی ،مات لیلة اجلمعة 24 ،صفر ،سنة ّ ،385
تسع و مخسنی سنة.

المفّس المشهور بالسدّ ّی،
الکویف،
عبدالرمحن بن أیبکریمة
 .8إسامعیل بن
ّ
ّ
ّ

احتج به مسلم و أصحاب السنَن األربعة ،و و ّثقه أمحد ،و أخذ عنه ال َّثوری و أبوبکر
ّ

بن ع ّیاش ،مات سنة .127

مذی و أبوداود ،مات
الکویف،
زاری
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
 .9إسامعیل بن مویس ال َف ّ
ّ

سنة .245

حرف التّاء
احتج به أمحد و ابن ُن َمی.
الکویف األعرج،
 .10تَلید بن ُس َلیامن
ّ
ّ

حرف الثّاء
مذی و َوکیع و
امیل،
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
 .11ثابت بن دینار ،المعروف بأیبمحزة الث ّ

أبونعیم ،مات سنة.150

یکصد تن از أعاظم شیعه که از مشایخ روات اهل سُنّتاند
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ُویف ،مویل ُأّمهانئ بنت أیبطالب ،أخذ عنه
جلهم الک ّ
ُ .12ث َویدَ بن أیبفاختة ،أبوا َ

مذی یف صحیحه.
سفیان و شعبة ،و أخرج له ّ
الرت ّ

حرف الجیم
الکویف ،أخذ عنه شعبة و أبوعوانة ،و
عفی
ّ
جل ّ
 .13ابر بن یزید بن احلارث ا ُ

مذی ،مات سنة  127أو .128
ّسائی و أبوداود و ّ
الرت ّ
ّ
احتج به الن ّ

الصحاح ،مات
الکویف،
الض ّب ّی
 َ .14ریر بن عبداحلمید َّ
احتج به مجیع أهل ّ
ّ
ّ

سنة .177

ّسائی ،مات سنة .167
 .15عفر بن زیاد األمحر
احتج به ّ
الرت ّ
الکویفّ ،
مذی و الن ّ
ّ

ّسائی،
رصی ،أبوسلیامن،
عی ال َب
ّ
ّ
احتج به مسلم و الن ّ
 .16عفر بن سلیامن الض َب ّ

مات سنة .178

َّیمی ،له یف السنَن ثالثة أحادیث ،و
 .17مجیع بن َعمریة بن َثع َلبة
الکویف الت ّ
ّ

مذی له.
َح َّسن ّ
الرت ّ

حرف الحاء
ئی.
کویف،
ّ
 .18احلارث بن َحصریة ،أبوالنعامن األَ ْز ّ
احتج به النّسا ّ
دی ال ّ

السالم و
داین ،صاحب أمیالمؤمننی علیه ّ
 .19احلارث بن عبداهلل اهل َ ْم ّ
سائی.
خاصته،
ّ
ّ
احتج به النّ ّ
ِ
الصحاح
ّابعی،
الکاه ّل
األسدی
 .20حبیب بن أیبثابت
احتج به ّ
ّ
ّ
الکویف الت ّ
ّ
الستّة ،مات سنة .129
ّ
احتج به مسلم
داین ـ،
ّ
 .21احلسن بن َح ّی ـ و اسم ّ
حی :صالح بن صالح اهل َ ْم ّ

و أصحاب السنَن ،ولد سنة  100و مات سنة .169
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البخاری و مسلم ،مات سنة  115عن
احتج به
الکویف،
حلکم بن ُعتَیبة
ّ
ّ
ّ
 .22ا َ

مخس و ستّنی سنة.

مذی و الدّ ار ُقطنی
جلح َفة،
نی،
احتج به ّ
ُ
ّ َ .23
الرت ّ
ّ
غریق ا ُ
جل َه ّ
محاد بن عییس ا ُ

مات سنة .209

ارقطنی.
أعنی ،أخو زرارة،
احتج به الدّ
ْ ُ .24
ّ
ّ
محران بن َ

حرف الخاء
البخاری و مسلم و
احتج به
الکویف،
واین ،أبواهلَیثم
ّ
ّ
ّ
 .25خالد بن ُم َ َّلد ال َق َط ّ

أصحاب السنَن مجیعا.

حرف الدّال
ّسائی.
داود بن أیب َعوف ،أبواحلَ ّجاف،
ّ
ُ .26
احتج به أبوداود و الن ّ

حرف الزّاء
احتج به
عبدالرمحن،
الکویف ،أبو
الیامی
ُ .27ز َبید بن احلارث بن عبدالکریم
ّ
ّ
ّ
ّ

الصحاح و أرباب السنَن کا َّفة ،مات سنة .124
أصحاب ّ

احتج به مسلم.
میمی،
حلبا  ،أبواحلسنی
ّ
الکویف ال ّت ّ
ّ
 .28زید بن ا ُ

حرف السّین
ّسائی
احتج به
الکویف،
عی
 .29سامل بن أیباجلَ ْعد
ّ
ّ
َ
البخاری و مسلم و الن ّ
ّ
األشج ّ

و أبوداود ،مات سنة  97أو  98و قیل  100أو .101
ِ
مذی ،و أخذ عنه
الکویف،
جل
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
ّ
 .30سامل بن أیب َحفصة الع ّ
حممد بن ُفضیل ،مات سنة .137
السفیانان و ّ
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ارقطنی.
حلن َظ ّل
احتج به ّ
الرتمذی و الدّ
الکویفّ ،
ّ
ّ
َ .31سعد بن َطریف اإلسکاف ا َ

البخاری و مسلم ،مات یف والیة خالد بن عبداهلل.
احتج به
ّ
أشوعّ ،
 .32سعید بن َ
ِ
ّسائی.
الیل،
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
مذی و الن ّ
َ .33سعید بن َخیثَم اهل ّ
ِ
الرتمذی ،مات
الر ّی،
احتج به أبوداود و ّ
ّ
األبرش ،قاض ّ
َ .34سلمة بن ال َفضل َ

سنة .191

ِ
احتج به
می ،أبوحییی،
ّ
رض ّ
َ .35سلمة بن ک َُهیل بن َحصنی بن کادح بن أسد احلَ َ

الستة و غیهم ،مات یوم عاشوراء سنة .121
أصحاب ّ
الصحاح ّ

البخاری و مسلمُ ،قتل أمیا
احتج به
الکویف،
زاعی
ّ
ّ
ّ
ُصد اخلُ ّ
 .36سلیامن بن ُ َ

ّ
مستهل ربیع ال ّثاین سنة  ،65عن
السالم،
عل جند الت َّّوابنی ال ّثائرین بدم احلسنی علیه ّ
ثالث و تسعنی سنة.

الستّة و
رصی،
َّیمی ال َب
احتج به أصحاب ّ
ّ
ّ
الصحاح ّ
 .37سلیامن بن طرخان الت ّ

غیهم ،مات سنة .143

ّسائی
الکویف،
الض ّب ّی
 .38سلیامن بن َق ْرم بن َمعاذ ،أبوداود َّ
ّ
احتج به مسلم و الن ّ
ّ

مذی و أبوداود.
و ّ
الرت ّ

الصحاح
األعمش،
الکویف
الکاهل
 .39سلیامن بن ِمهران
احتج به أصحاب ّ
ّ
َ
ّ
ّ

الستّة و غیهم ،مات سنة .148
ّ

حرف الشِّین
احتج به
الکویف القاض،
عی
ّ
ّ
 .40رشیک بن عبداهلل بن سنان بن أنَس الن ََّخ ّ

مسلم و أرباب السنَن األربعة ،مات سنة  177أو .178

الستّة و
کی،
احتج به أصحاب ّ
ّ
ُ .41شع َبة بن ّ
الصحاح ّ
احلجاج ،أبوالورد ال َع َت ّ

غیهم ،ولد سنة  83و مات سنة .160
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حرف الصّاد
ّسائی.
بدی،
ّ
عصعة بن ُص ْوحان بن ُحجر بن احلارث ال َع ّ
َ .42ص َ
احتج به الن ّ

حرف الطّاء
احتج به أصحاب
أبوعبدالرمحن،
داین،
ّ
ّ
والین اهل َ ْم ّ
 .43طاووس بن َکیسان اخلَ ّ

الرتویة ب َیوم ،سنة  104أو .106
الستّة و غیهم ،مات یف مکّة قبل یوم ّ
ّ
الصحاح ّ

حرف الظّاء
الصحاح
أبواألسود الد َؤ ّیل،
 .44ظامل بن عمرو بن سفیان،
احتج به أصحاب ّ
ّ
َ

عمره مخس و ثامنون سنة.
الستّة ،مات سنة  ،99و ُ
ّ

حرف العین
احتج به مسلم ،ولد
 .45عامر بن وائلة بن عبداهلل بن َعمرو ال َّلیثی ،أبوالط َفیل،
ّ

یّساین
عام ُأ ُحد ،و مات سنة  100و قیل  102و قیل 107و قیل  ،110و أرسل ابنال َق
ّ
أنّه مات سنة .120
ِ
السنّة
نی
َ .46ع ّباد بن یعقو
ّ
أئمة ّ
الکویف ،أخذ عنه ّ
ّ
الرواج ّ
األسدی َّ
شیخهم و ّ
ُ
حمل
مذی و ابنماجة و ابنخزیمة و ابنأیبداود؛ فهو
کالبخاری و ّ
الرت ّ
ّ
شوال سنة .250
ثقتهم ،مات یف ّ

البخاری ،مات
احتج به
الکویف،
داین
 .47عبداهلل بن داود،
ّ
ّ
ّ
ّ
أبوعبدالرمحن اهل َ ْم ّ

حدود سنة .212

1
األئمة.
 .48عبداهلل بن َشدّ اد بن اهلاد،
احتج به أصحاب ّ
ّ
الصحاح ک ّلهم و سائر ّ

 .1المراجعات ،ص :144
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الکویف،
ریش
ّ
 .49عبداهلل بن عمر بن ّ
حممد بن أبان بن صالح بن ُع َمی ال ُق ّ
المل ّقب ب ُمش َکدانَةُ ،
شیخ ُمسلم و أیبداود و ال َب َغ ِو ّی ،و خلق من طبقتهم أخذوا عنه،

احتج به مسلم و أبوداود ،مات سنة  239أو  238أو .237
ّ
ِ
احتج به
می ،قاض مرص و عالمها،
ّ
رض ّ
 .50عبداهلل بن َهلی َعة بن ُعقبة احلَ َ
ارقطنی ،مات یف منتصف ربیع اآلخر سنة .174
ّ
مذی و أبوداود و الدّ
الرت ّ
ّ
حممد
 .51عبداهلل بن َمیمون ال َقدّ اح المک ّّی ،من أصحاب اإلمام جعفر بن ّ

مذی.
السالم،
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
ّ
الصادق علیهام ّ

ّسائی و ع ّباس
الکویف،
أبوحممد
دی،
 .52عبدال ّرمحن بن صالح ْ
ّ
الز ّ
احتج به الن ّ
ّ
ّ
الدّ وری و اإلمام ال َب َغ ِو ّی ،مات سنة .235
ِ
نعاین ،من أعیان ّ
الشیعة و خیة
.53
می ّی َّ
مهام بن نافع احل َ
عبدالرزاق بن َ ّ
ّ
الص ّ

الصحاح و المسانید
المصنّف للجامع الکبی،
احتج به أصحاب ّ
ّ
سلفهم ّ
الصاحلنیُ ،

الصادق اثنتنی و عرشین سنة 1،عارصه فیها و
بأرسها .أدرک من أ ّیام اإلمام أیبعبداهلل ّ
والسالم بتسع سننی؛ ألنّه
مات یف أ ّیام اإلمام أیبجعفر اجلواد قبل وفاته علیه ّ
الصالة ّ

ُولد سنة  126و مات یف .211

عبدالرمحن و ملک و
أعنی ،أخو ُزرارة و ُحمران و ُب َکی و
ّ
َ .54عبدالملک بن َ

القیّساین:
أع َنی ـ ،حدّ ث عنه السفیانان ،و قال ابن
ِضیس و ُأ ِّماألسود ـ بنی ْ
ّ
موس و ُ َ

البخاری و یف اإلیامن عند مسلم ،روی
«إنَّه کان شیعیا ،سمع أبا وائل یف التّوحید عند
ّ

السالم.
عنه ُسفیان بن ُع َیینة» ،و مات یف أ ّیام ّ
الصادق علیه ّ

« و اسم اهلادُ :أسامة بن عمرو بن عبداهلل بن جابر بن برش بن عتوارة بن عامر بن مالک بن لیث
اللیثی الکویف ،أبوالولید ،صاحب أمیالمؤمننی».
ّ

 .1ألنّه صلوات اهلل و سالمه علیه ّ
تویف سنة ثامن و أربعنی و مائة؛ و له مخس و مخسون سنة.
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احتج به
البخاری یف صحیحه،
الکویف ،شیخ
یس
ّ
ّ
ّ
ُ .55ع َبیداهلل بن مویس ال َع ْب ّ

ّ
مستهل ذیالقعدة.
الستّة و غیهم ،مات سنة 213
ّ

الکویف ال َب ْج ّل ،یقال له :عثامن بن أیب َزرعة،
 .56عثامن بن ُع َمری ،أبوالیقظان
ّ

ارقطنی.
احتج به أبوداود و ِّ
مذی و غیمها و الدّ
الرت ّ
ّ
ّ
الستّة جممعة عل
الکویف،
َ .57ع ِد ّی بن ثابت
احتج به أصحاب ّ
ّ
الصحاح ّ
ّ
اإلخراج عنه.

التابعی ّ
احتج
الشهی،
الکویف ،أبواحلسن
َ .58عط ّیة بن سعد بن ُجنا َدة ال َعو ّیف
ّ
ّ
ّ

مذی ،مات سنة .111
به أبوداود و ّ
الرت ّ

مذی.
الکویف،
یمی
احتج به أبوداود و ِّ
الرت ّ
ّ
ّ
 .59ال َعالء بن صالح ال َّت ّ
َ .60عل َقمة بن َقیس بن عبداهلل النَّ َخعیِ ،
الصحاح
أبوشبل،
احتج به أصحاب ّ
ّ
ّ

الستّة و غیهم ،مات سنة .62
ّ

عیل بن َبدیمةّ ،
أن أصحاب السنَن أخرجوا عنه.
ّ .61
البغدادی ،مویل بنیهاشم ،أحد شیوخ
وهری
جل
ّ
ّ
جلعد ،أبواحلسن ا َ
عیل بن ا َ
ّ .62

واحتج به ،مات سنة  ،230عن  96سنة.
البخاری
ّ
ّ

عیل بن زید بن عبداهلل بن ُز َهی بن أیب َملیکة بن َجذعان ،أبواحلسن
ّ .63
احتج به مسلم ،مات سنة .131
البرصی،
ریش ال َّتیمی
ّ
ّ
ال ُق ّ
احتج به مسلم ،و ُولد سنة ،100
عیل بن صالح ،أخو احلسن بن صالح،
ّ
ّ .64

مات سنة .151

ارقطنی،
الکویف،
زاری
ّسائی و الدّ
ّ
عیل بن غرا  ،أبوحییی ال َف ّ
ّ
احتج به الن ّ
ّ
ّ .65

مات سنة  184أ ّیام هارون.

مذی و أبوداود،
الکویف،
زاعی
احتج به ّ
الرت ّ
ّ
ّ
عیل بن قادم ،أبواحلسن اخلُ ّ
ّ .66
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مات سنة .213

ِ
ّسائی و ابنصاعد و
رائفی ،شیخ ّ
الرت ّ
مذی و الن ّ
المنذر ال ّط ّ
عیل بن ُ
ّ .67
احتج به
احتجوا به ،و
عبدالرمحن بن أیبحاتم و غیهم من طبقتهم ،أخذوا عنه و
ّ
ّ
ّ

مذی و النّسائی و الدّ ارقطنی یف ُسنَنهم ،مات سنة .256
ّ
الرت ّ

العائذی ،أحد مشایخ
الکویف اخلَ ّزاز
الَبید ،أبواحلسن
ّ
ّ
عیل بن هاشم بن ُ َ
ّ .68

احتج اخلمسة به ،مات سنة .181
اإلمام أمحد،
ّ

ّسائی.
الکویف،
عامر بن ُز َریق
ّ
احتج به مسلم و أبوداود و الن ّ
ّ
ّ .69

احتج به مسلم و أصحاب السنَن
عامر بن معاویة أو ابن أیبمعاویة،
ّ
ّ .70

األربعة ،مات سنة .133

احتج به أصحاب
الکویف،
داین
ّ
ّ
الس ّ
َ .71عمرو بن عبداهلل ،أبوإسحاق َّ
بیعی اهل َ ْم ّ

الستة و غیهمُ ،ولد لثالث سننی َبقنی من خالفة عثامن ،و مات سنة 127
ّ
الصحاح ّ
أو  128أو  129أو .132

احتج به أصحاب
یب،
َ .72عوف بن أیبمجیلة ال َب
ّ
رصی ،أبوسهل ،یعرف باألعرا ّ
ّ

الستّة و غیهم ،مات سنة .146
ّ
الصحاح ّ

حرف الفاء

البخاری یف صحیحه،
الکویف ،أبونعیم ،شیخ
ئی
ّ
ّ
 .73الفضل بن ُد َکنی ال ُم ّال ّ

الستّةُ ،ولد سنة  130و مات سنة  210أ ّیام المعتصم.
احتج به أصحاب ّ
ّ
الصحاح ّ

احتج به مسلم،
أبوعبدالرمحن،
الکویف،
واس
ّ
ّ
ّ
ُ .74ف َضیل بن َمرزوق األ ّ
غر الر ّ

مات سنة .158
ِ
البخاری و أصحاب السنَن
احتج به
الکویف،
حلنّاط
ّ
ّ
ّ
 .75فطر بن خلیفة ا َ

األربعة و غیهم ،مات سنة .153
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حرف المیم
دی ،شیخ
 .76مالک بن إسامعیل بن زیاد بن درهم ،أبو َغ ّسان
الکویف الن َّْه ّ
ّ

البخاری و مسلم ،مات سنة .219
احتج به
البخاری یف صحیحه،
ّ
ّ
ّ

احتج به أصحاب
ویف،
حممد بن خازم ،أبومعاویة َّ
ّ
ّمیمی الک ّ
الرضیر الت ّ
ّ .77

الستّة ،مات سنة .195
ّ
الصحاح ّ

َّیسابوری ،أبوعبداهلل ،احلاکم ،إمام
هاین الن
حممد بن عبداهلل َّ
ّ
ّ .78
الض ّبی ال َّط ّ

احل ّفا و المحدّ ثنیُ ،ولد سنة  321و مات سنة .405

ارقطنی و
المدین،
حممد بن ُعبیداهلل بن أیبرافع
احتج به ّ
مذی و الدّ
الرت ّ
ّ
ّ
ّ .79
ّ

این.
ال ّطَب ّ

احتج به أصحاب
الکویف،
أبوعبدالرمحن
حممد بن فضیل بن َغ ْزوان،
ّ
ّ
ّ
ّ .80

الستّة و غیهم ،مات سنة  195و قیل .194
ّ
الصحاح ّ

َبزین یف أصحاب اإلمام
ئفی ،کان من الم ّ
حممد بن مسلم بن ال ّطا ّ
ّ .81

السنة مات
السالم،
ّ
أیبعبداهلل ّ
احتج به مسلم ،مات سنة  177و یف هذه ّ
الصادق علیه ّ
ِ
مجاز بالمدینة.
حممد بن مسلم بن ّ
َسمیه ّ
ِ
السنن.
طری
المدینّ ،
حممد بن مویس بن عبداهلل الف ّ
احتج به مسلم و أصحاب ّ
ّ .82
ّ

ّسائی ،مات
الکویف،
نی ال َب ْج ّل
ّ
احتج به مسلم و الن ّ
ّ
عامر الد ْه ّ
 .83معاویة بن ّ

سنة .175

البخاری و مسلم و أبوداود ،مات
احتج به
َرخی،
ّ
ّ
 .84معروف بن َخ َّربوذ الک ّ

السقطی من تالمذته.
سنة  200ببغداد ،و قَبه معروف ُیزار،
ّ
رسی ّ
ِ
الکویف من أصحاب الباقر
لمی
ّ
الس ّ
 .85منصور بن ال ُمع َتمر بن عبداهلل بن ربیعة ّ

الصحاح الستّة و غیهم ،مات سنة .132
احتج به أصحاب ّ
السالمّ ،
و ّ
الصادق علیهام ّ
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ِ .86
البخاری و مسلم.
احتج به
التابعی،
الکویف
المنهاا بن عمرو
ّ
ّ
ّ
ّ

السنن ،مات أ ّیام
حممدُ ،أورد حدیثه یف ّ
می ،أبو ّ
رض ّ
 .87مویس بن َقیس ا َ
حل َ

المنصور.

حرف النّون
احتج به
بیعی،
عی
ّ
الس ّ
داین َّ
ّ
ُ .88ن َفیع بن احلارث ،أبوداود الن ََّخ ّ
الکویف اهل َ ْم ّ
مذی و أخرج له أصحاب المسانید.
ِّ
الرت ّ
احتج به مسلم
رصی،
احی ال َب
ّ
ّ
این ،و یقال :ال ّط ّ
 .89نوح بن َقیس بن َرباح ا ُ
حلدّ ّ

و أصحاب السنَن.

حرف الهاء

 .90هارون بن سعد ِ
احتج به مسلم.
الکویف،
الع ْج ّل
ّ
ّ

ّسائی.
الکویف،
أبوعل
الَبید بن َزید،
ّ
احتج به أبوداود و الن ّ
ّ
 .91هاشم بن ُ َ
ّ
ِ 1
السالم ،نظی احلارث یف
عل علیه ّ
ُ .92ه َب َریة بن َبریم احل َ
میی ،صاحب ّ
احتج به أصحاب السنَن.
والئه و اختصاصه،
ّ
ِ .93هشام بن زیاد ،أبو ِ
ارقطنی.
رصی،
المقدام ال َب
احتج به ّ
مذی و الدّ
الرت ّ
ّ
ّ
ّ
مشقی،
فری الدّ
یّسة ،أبوالولید ،و یقال :ال َّظ ّ
ّ
عامر بن نَصی بن َم َ
 .94هشام بن ّ

المحرم.
البخاری یف صحیحهُ ،ولد سنة  153و مات سنة  245آخر
شیخ
ّ
ّ

لمی الواسط ّی ،أبومعاویة ،و هو
الس ّ
ُ .95ه َشیم بن بشری بن القاسم بن دینار َّ

الست ّة ،مات سنة  ،183عن تسع و سبعنی عاما
احلافظ،
احتج به أصحاب ّ
ّ
الصحاح ّ

من عمره.

 .1خ ل :مریم.
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حرف الواو
الکویف ،من قیس
واس
َ .96وکیع بن اجلَ ّراح بن َملیح بن َع ّ
ّ
دی ،أبوسفیان ّ
الر ّ

الستّة و غیهم ،مات سنة  197ب َفید ،قافال من
غیالن،
احتج به أصحاب ّ
ّ
الصحاح ّ

المحرم ،و له من العمر ثامن و ستّون سنة.
احلج یف
ّ
ّ

حرف الیاء
احتج
السالم،
جل ّزار ال ُع َر ّین
ّ
الکویف ،صاحب أمیالمؤمننی علیه ّ
ّ
 .97حییی بن ا َ

به مسلم و أصحاب السنَن.

احتج به
رصی،
 .98حییی بن سعید ال َق ّطان ،أبوسعید ،مویل بنیمتیم ال َب
ّ
ّ

الستّة و غیهم ،مات سنة  ،198عن ثامن و سبعنی سنة.
أصحاب ّ
الصحاح ّ

احتج به [ مسلم و]
الکویف ،أبوعبداهلل ،مویل بنیهاشم،
 .99یزید بن أیبزیاد
ّ
ّ

أصحاب السنَن األربعة ،مات سنة  136و له تسعون سنة تقریبا.
مذی.
جلدَ ّیل،1
احتج به أبوداود و ِّ
الرت ّ
ّ
 .100أبوعبداهلل ا َ

2و3

[صاحبان رأی و کید در عرب]
در کامل ابنأثیر ،جلد  ،3صفحۀ  408و  409آورده است که:

«و کانوا یعدّ ون ُدها َة العرب حنی ثارت الفتن ُة مخسة؛ یقال إ ّهنم ذوو رأی العرب
و مکیدهتم :معاویة و َعمرو و ُم ِغیة بن شعبة و َقیس بن سعد بن عبادة و عبداهلل بن
 .1جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به ص .328
 .2المراجعات ،ص  52ـ .118
 .3جنگ  ،20ص  13ـ .23

سنۀ وفات چند تن از بزرگان و محدّّثین

عل ،و کان المغیة معتزال بال ّطائف».
ُبدیل ا ُ
خل ّ
زاعی؛ و کان َقیس و ابن ُبدیل مع ّ

377
1

سنۀ وفات چند تن از بزرگان و محدّثین
أبوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی 258 :ه تولّد؛  329ه وفات.

أبوجعفر محمّد بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه :حدود  306ه تولّد؛

 381ه وفات.

أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علیّ الطوسیّ 385 :ه تولّد؛  460ه وفات.

وفات.

محمّد بن حسن بن علیّ عاملی ،المعروف بشیخ حرّ 1033 :ه تولّد؛  1104ه
محمّد بن مرتضی بن شاهمحمود کاشانی ،المدعوّ بمحسن 1007 :ه تولّد؛

 1091ه وفات.

محمّدباقر بن محمّدتقیّ بن مقصودعلی ،المشهور بمجلسی 1037 :ه تولّد؛

 1110ه وفات.

علیّ بن موسَی بن جعفر بن محمّد بن طاوس 589 :ه تولّد؛  664ه وفات.

2

الرسوا بِ ِجفان بعده
شدَّ ة أحواا أصحا
ُّ
الص َّفة و َو ْعدُ هم ّ
مستدرک الوسائل ،جم ّلد  ،2صفحة :334
الصحیح عن موس بن جعفر
الر
اوندی یف نوادره بإسناده ّ
ّ
الس ّید فضل اهلل ّ
« ّ

السالم:
حممد ،عن أبیه ،عن آبائه علیهم ّ
قال :قال جعفر بن ّ

”أن رسوا اهلل ّ
الص َّفة ر و کانوا ضیفان
صیل اهلل علیه و آله ،کان یأیت أهل ُّ
 .1جنگ  ،16ص .130
 .2جنگ  ،3ص .183
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رسوا اهلل ّ
روا من أهالیهم و أمواهلم إیل المدینة
صیل اهلل علیه و آله ،کانوا ها َ ُ
فأسکنهم رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله ُص َّفة المسجد و هم أربعمائة ر ل ر یس ّلم
ِ
ش .فأتاهم ذات یوم فمنهم من خیصف نع َله ،و منهم من ُی َرق ُع
علیهم بال َغداة و ال َع ّ
یتفیل 1.و کان رسوا اهلل ّ
ثو َبه ،و منهم من ّ
صیل اهلل علیه و آله یرزقهم ُمدا ُمدا من متر
یف ّ
کل یوم ،فقام ر ل منهم فقاا :یا رسوا اهلل ،الت ّْم ُر ا ّلذی ترزقنا قد أحرق بطونَنا!
فقاا رسوا اهلل ّ
استطعت أن ُأطعمکم الدّ نیا
صیل اهلل علیه و آله :أما ّإن لو
ُ
2
لطعمتکم ،و لکن من عاش منکم بعدی فس ُی ْغدی علیه ِ
راح علیه
باجلفان و ُی ُ
نجد الکَعبة.
رو ُح یف ُأخری ،و ُتنجدون بیوتکم کام ُت َّ
و َی ْغدُ وا أحدکم یف قمیصة و َی ُ
الزمان بالشواق ،فمتی هو؟!
فقام ر ل فقاا :یا رسوا اهلل ،إنّا إیل ذلک ّ
قاا ّ
الزمان ،إنّکم إن مألتم
صیل اهلل علیه و آله :زمانکم هذا خری من ذلک ّ
3و4
بطونَکم من احلالاِ ،
توشکون أن متلئوها من احلرام “.ر اخلَب».

[لزوم جمعآوری قرآن پس از شهادت بسیاری از قرّاء]
از قرّاء قرآن چهارصد نفر در جنگ یمامه ،و هفتاد نفر در بئر معونه کشته

شدند؛ و این مطلب أبوبکر را تحریک کرد که قرآن را جمعآوری کند ،زیرا احتمال

میرفت در جنگهای متوالی همۀ قرّاء کشته شوند.

5و6

رأس ُه أو ثیا َبه من ال ُق َّمل( .محقّق)
 .1أیُ :ینَ َّظف َ
رشة( .محقّق)
 .2الوعا ُء الکبی ا ّلذی ُی ُ
شبع ال َع َ َ

 .3مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص 56؛ ج  ،16ص .302
 .4جنگ  ،24ص .182

 .5جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به اإلتقان ،ج  ،1ص 193؛ أضواء علی السنّة المحمّدیّة ،ص .252
 .6جنگ  ،3ص .157
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[نوشتۀ سنگ قبرهایی در قمصر کاشان]

[نوشتۀ سنگ قبرهایی در قمصر کاشان]
در تابلوی قبر امامزادۀ محلّۀ باالی قمصر نوشته است« :قبر داود بن حسن

بن حسن بن علی بن أبیطالب».

و در تابلوی قبر امامزادۀ محلّۀ پایین قمصر نوشته است« :قبر سلیمان بن

داود بن حسن بن حسن بن علیّ بن أبیطالب علیه السّالم».

و در جوار این قبر قبری است که به نام قبر آقا معروف است و در روی

الصالح
سنگ قبر نوشته شده است« :وصل إیل جوار رمحة اهلل الکریم األجمد ،عبده ّ

حممد ،یف بعض شهور سنة
حممد بن المرحوم ّ
معزالدین ّ
احلاذق األسعد ،فخرالدّ ین ّ
 1145مخس و أربعنی و مائة و ألف من هجرة أمحد المحمود األسمدّ 1
صل اهلل علیه

و آله و س ّلم».

2

أسامی دوازده امام شیعه که در ضمن أصحاب رسول خدا و ائمّۀ فقه سنّت
بر دیوارهای صحن مدینه نوشته شده است
در قسمت مقدّم مصالّی قسمت غرب مسجد النّبیّ صلّی اهلل علیه و آله و
[ أسام ی دوا زده ا مام شیعه که بر دیوارها ی صحن مدینه نوشته شده است ]

سلّم در مدینۀ منوّره بر روی تخت سنگی که آن را به طور قائم نصب کرده بودند،

در سفر حجّ اخیر حقیر که در سنۀ  1405واقع شد عبارت زیر نوشته بود:
«بسم اهلل الرمحن الرحیم
قال اهلل تعایل:

﴿     2      

 3.﴾ صدق اهلل العظیم.
األعل( .محقّق)
 .1أی:
ی
 .2جنگ  ،15ص .55

 .3سوره نور ( )24آیه .36
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ترشف خادم احلرمنی الرشیفنی الملک َفهد بن عبدالعزیز
بفضل من اهلل تعایل ّ

ّبی الرشیف
آل سعود بوضع َح َج ِر األساس لمرشوع توسعة و إمارة احلرم الن ّ

(التوسعة السعود ّیة الثانیة) و باهلل التّوفیق ،و ذلک یف یوم اجلمعة 1405/4/9
هجری الموافق ».1984/12/2

در مدینۀ منوّره ،در مسجد النّبی صلّی اهلل علیه و آله و سلّم دو صحن موجود

است ،بر فراز دیوارهای این دو صحن نام ائمّۀ طاهرین سالم اهلل و سالم مالئکته
الساموات و األرضون نگاشته شده است ،و لیکن متفرّقاً .و
المقربنی علیهم ما دامت ّ
ما برای مزید وضوح ،عین آن عبارات و اسامی را با محلّ حقیقی آنها در اینجا ذکر

میکنیم:

در صحن اوّل که أقرب به قبر پیغمبر است ،بر فراز دیوار جنوبی آن این

أبوه َر ْیره ،رض اهلل تعایل عنه  .2حسن ،رض اهلل
اسماء بدین ترتیب استُ .1« :
تعایل عنه  .3عثامن ،رض اهلل تعایل عنه ،ذو النّورین  .4أبوبکر ،رض اهلل تعایل عنه

قوة ّإال باهلل
 .5اهلل ،هو اهلل ا ّلذی ال إله إ ّال هوَ ،ج َّل َجالله  .6ما شاء اهلل ال ّ
حممد رسول اهلل ،و کفی باهلل شهیدا ُ .8ع َمر ،رض اهلل تعایل عنه َ .9ع ِ ّل
ّ .7
الس ْبط ،رض اهلل تعایل عنه  .11عبّاس،
مرتیض ،رض اهلل تعایل عنه  .10حسنی ِّ

رض اهلل تعایل عنه».

و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:

«ُ .1زبی العوام ،رض اهلل تعایل عنه َ .2س ِعید بن زید ،رض اهلل تعایل عنه .3
ِ
الرضا ،رض اهلل تعایل عنه .5
عبدالر ْحمن بن َع ْوف ،رض اهلل تعایل عنه َ .4عل ِّ
َّ
زید بن ِ
حار َثة ،رض اهلل تعایل عنه».
و بر فراز دیوار شمالی آن نوشته است:

حممد بن إدریس ،رض اهلل تعایل
« .1نُعامن بن ثابت ،رض اهلل تعایل عنه ّ .2

381

[أسامی دوازده امام شیعه که بر دیوارهای صحن مدینه نوشته شده است]

عنه  .3أمحد بن َحن َبل ،ریض اهلل تعایل عنه  .4مالک بن أنَس ،ریض اهلل تعایل عنه
الصادق ،ریض اهلل تعایل عنه َ .6زین العابدین ،ریض اهلل تعایل عنه».
 .5جعفر ّ
أسد رسوله ،ریض
أسدُ اهلل و َ
و بر فراز دیوار غربی نوشته است .1« :محزةَ ،
اهلل تعایل عنه َ .2سعد بن أیبو ّقاص ،ریض اهلل تعایل عنه ُ .3أسا َمة بن زید ،ریض اهلل
لحة اخلری ،ریض اهلل
تعایل عنه َ .4حبیب بن متیم الدّ اری ،ریض اهلل تعایل عنه َ .5ط َ
تعایل عنه».

و در صحن دوّم که أبعد از قرب پیغمبر است ،بر فراز دیوار جنوبی آن این
اسماء بدین ترتیب است .1« :عبداهلل بن ع ّباس ،ریض اهلل عنه  .2عبداهلل بن زبری،

هدی 1،ریض اهلل عنه
الم ّ
حممد َ
ریض اهلل عنه  .3عبداهلل بن مسعود ،ریض اهلل عنه ّ .4
َ .5ع ی ٌِّل الن یّق ّی ،ریض اهلل عنه  .6أنَس بن مالک ،ریض اهلل عنه».
و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته استَ .1« :معاذ بن َجبَل ،ریض اهلل عنه .2

ش ،ریض اهلل عنه َ .3زید بن ثابت ،ریض اهلل عنه  .4عبداهلل بن ُع َمر،
ال َبالل ا َ
حل َب ّ
الفارس ،ریض اهلل عنه».
ریض اهلل عنه َ .5سلامن
ّ

و بر فراز دیوار جنوبی آن نوشته است .1« :خالد بن الولید ،ریض اهلل عنه .2

یب بن َکعب ،ریض اهلل عنه  .3سعد بن عبادة ،ریض اهلل عنه َ .4سعد بن َمعاذ ،ریض
ُأ َ ّ

اهلل عنه ُ .5ح َذیفة بن الیامن ،ریض اهلل عنه ُ .6ص َهیب بن سنان ،ریض اهلل عنه».
 .1و جالب اینجاست که این اسم و لقب مبارک را بدینصورت« :

» نوشتهاند که

هر کس در آن به دقّت بنگرد ،از ترکیب حاء محمّد و یای المهدی ،لفظ َح ٌّی به چشم میخورد ،یعنی
*

آن امام زمان زنده است.

* جای تأسّف بلکه هزار تأسّف است که در همین زمان ما جماعت وهّابیها ـ خذلهم اهلل جمیعاً ـ به محو

آثار و هدم سنّتها اقدام نموده و این اثر را از بین بردهاند( .محقّق)
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سکری ،رض اهلل عنه
حل َسن ال َع
ّ
و بر فراز دیوار غربی نوشته است .1« :ا َ

حممد الباقر ،رض
حممد التَّقی ،رض اهلل عنه ُ .3
مو َس الکاظم ،رض اهلل عنه ّ .4
ّ .2

اجلراح ،رض اهلل عنه».
اهلل عنه ُ .5
أبوع َبیدة ّ

1

[آدرس شرحی مبسوط در احوال عرفای تبریز]
در تاریخ حشری شرحی مبسوط در احوال عرفای تبریز مذکور است.

2

[تتلمذ خواجه نصیر و علی بن طاووس و کمال الدین میثم نزد
ابوالسعادات اصفهانی]
در روضات الجنّات ،در ضمن ترجمۀ احوال خواجه نصیرالدین طوسی (ره)

فرموده است« :خواجه و علیّ بن طاووس و کمالالدین میثم بن علیّ البحرانی هر
سه نفر نزد ابوالسعادات اصفهانی تتلمذ نمودهاند».

3

[حدیث« :إ ّن اهلل تعایل َیبعث هلذه الُ ّمة عیل رأس ّ
کل مائة سنة َمن ُجیدّ د
هلا دینها»]
مرحوم آقای حاج شیخ فضلاهلل نوری ،شهید معرکۀ مشروطیّت ـ أعلَی اهلل

تعالیٰ مقامه الشّریف ـ در اوّل صفحهای که به عنوان مقدّمه و معرّفی کتاب
مستدرک الوسائل مرقوم داشتهاند ،چنین نوشتهاند:
الوری و تقدّ موا
للویل :فاقوا
«قل
ی
ی
 .1جنگ  ،16ص .138
 .2جنگ  ،6ص .42

 .3جنگ  ،6ص .142

هلمـوا شـاهدوا المتـ ّ
ـأخرا!
قـدما! ّ

383

[رجال هجدهگانه مورد وثوق شیعۀ امامیه]

عنه ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:
”إ ّن اهلل تعایل َیبعث هلذه الُ ّمة عیل رأس ّ
کل مائة سنة َمن ُجیدّ د هلا دینَها»“.

1

این حدیث شریف اگرچه مسنداً از طرف شیعه به نظر این اقلِّ خدّام

شریعت نرسیده است ،و فقط جمعی از محدّثین سنّت و جماعت آن را روایت

کردهاند ،و سیّد شریف جرجانی و جاللالدّین سیوطی و غیرهما در تطبیق
س مئات آن را
مصادیق آن سخنها راندهاند؛ ولی وجدان و طول تجارب رئو ِ

تصدیق مینماید ،بلکه می توان گفت که این خبر صدق اثر از شواهد نبوّت و آیات
خاتمیّت است.

و نیز بالمناسبه در ضمن همین مقدّمه این شعر را آورده است:

2
ُ
قــوهلم و حــدی ُثهم
«و آثــار قــوم

َ
جَبئیل عن البـاری»
وی جدنا عن
َر ی

رت بـــه أ ّیا ُمـــه
ــی غـــدَ ْ
«و إذا الفتـ ی

ِ
ثـــان»
ک َفـــل ال ّثنـــا ُء لـــه ب ُعمـــر

و نیز در توصیف مرحوم حاج میرزا حسین نوری این شعر را نوشتهاند:

أقول :ال یخفیٰ آنکه مرحوم حاج شیخ فضلاهلل ،خواهرزاده و داماد مرحوم

حاج میرزا حسین نوری ـ أعلَی اهلل مقامهما ـ بوده است.

3

[رجال هجدهگانه مورد وثوق شیعۀ امامیه]
مرحوم بحرالعلوم فرموده است:
ـل تَصـ ِ
ـحیح مــا
َقــد أ َ
مجـ َ
ـع ال ُکــل عـ ی
و ُهـــم ُأولـــوا نَجا َبـــة و ِرف َعـــة
فالســــ ّت ُة األُویل ِمــــن األجمـ ِ
ــــاد
ی
 .1الجامع الصغیر ،ج  ،1ص .74
 .2خ لِ :
وال ُأناسا.
 .3جنگ  ،6ص  189ـ .192

امعــــة ف ْلــــ ُیع َلام
َی ِصــــح َعــــن َج َ
مســـــة و تِســـــ َعة
أر َب َعـــــة و َخ َ
ِ
ِ
األوتــــاد
ــــنهم ِمــــن
أر َب َعــــة م ُ
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1
یت
رارة َکـــــذا ُب َریـــــد َقـــــد أ ی
ُز َ

َکـــذا ال ُف َضـ ُ
ــروف
ــیلَ 4بعـــدَ ُه َمعـ
ُ

5

ـطی ُأولــوا ال َفضــائل
و السـ ّت ُة ُ
الوسـ ی
ِ7
َجمیــــل 6اجلَمیـ ُ
ـــل َمــــع أبــــان
10
و الســ ّت ُة األُ
ُ
ــفوان
ــم َص
ی
خــری ُه ُ
13

ابــن َحمبــوبَ 12کــذا حم َ ّمــدُ
ــم ُ
ُث ّ
األصـــح ِعنـــدَ نا
و مـــا َذ َکرنـــا ُه َ

العجل.
 .1ابن ُمعاویة
ّ
 .2ابن مسلم.

 .3ابن البخرتی المرادی (أبوبصی).
 .4ابن یسار.

 .5ابن َخ َّربوذ.
 .6ابن َد ّراج.

 .7ابن عثامن.
 . 8عبداهلل بن ُمسکان و عبداهلل بن مغیه.
 .9محّاد بن عییس و محّاد بن عثامن.
 .10ابن حییی.
عبدالرح یمن.
 .11ابن
ّ
 .12حسن.

 .13ابن أیبعمی.
 .14ابن بکی.
 .15ابن أیبنرص بزنطی.

 .16سماء المقال فی علم الرّجال ،ج  ،2ص .226

3
2
تـــی
ـــم حم َ َّمـــد و َلیـــث یـــا َف ی
ُث َّ
عــروف
هــو ا ّلــذی مــا َبینَنــا َم
ُ
و َ
أدین ِمـــــن األَوائـــــل
ُرت َبـــــتُهم ی
ِ9
و َعبـــــدُ ِ
ـــــامدان
النُ 8ث
ـــــم َح ّ
ّ

و یــــونُس 11ع َلـ ِ
ُ
ـــوان
الرضـ
ـــیهام ّ
15
ِ14
َ
ـــم أمحَـــدُ
کـــذاک َعبـــدُ اهلل ُث ّ
16
ــذ َقـ ُ
و َشـ َّ
ــول َمـــن بِـــه خا َل َفنـــا

بخاری ،أشعث بن قیس کافر و مرتد را صحیح میشمرد و به حدیث او احتجاج مینماید

385

سیّد حسن صدر در کتاب تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم ،صفحه  ،299از

صالً درجات و طبقات این هجده تن اصحاب اجماع را بیان میکند.
رجال کشّی مف ّ

1

بخاری ،أشعث بن قیس کافر و مرتد را صحیح میشمرد و به حدیث او
احتجاج مینماید
[الشّیعة و التّشیّع] صفحه  ،238پاورقی :1
األشعث المرتد َی ِ
ُ
روی عنه البخاری و مسلم ،و َی ُعدّ ان حدی َثه من
«و هذا

الصحاح!»
ّ

 .1جنگ  ،2ص .114

بخش دوّم :فهار س و کتاب شناسی

بخش دوّم :فهارس و کتاب شناسی

دربارۀ کتاب اخالق ناصری و طهارة األعراق
اخالق ناصری از کتاب طهارة األعراق ابنمسکویه گرفته شده ،و ابنمسکویه

آن را از علمای هند و غیره اخذ نموده؛ لذا در آن شرب خمر به نحو مخصوص

تجویز شده است.

از عالّمه طباطبائی راجع به کتاب طهارة األعراق سؤال نمودم ،فرمودند:

در شیعه بهترین کتاب اخالق در مختصرات است ،و در متوسّطات بهترین
آنها جامع السّعادات ،و در مطوّالت کتاب إحیاء اإلحیاء است.

و فرمودند:

ابنمسکویه از معاصرین بوعلی سینا بوده است و کتاب فلسفه هم نیز دارد
که صد در صد عین فلسفۀ یونانی است و ابداً با فلسفۀ هندی ربطی ندارد،
1
و کتاب اخالق او نیز طبق مذاق هندیان نیست.

[جایگاه کتاب تذکره عالّمه حلّی و خِالف شیخ طوسی]
آقا سیّد محمّدعلی میالنی از قول آقا شیخ محمّدتقی قمی ،عضو دارالتّقریب،

نقل کردند که او گفت:

«من به یکی از علمای درجه اوّل جامعاألزهر که میل داشت به اقوال و فتاوای

 .1جنگ  ،6ص .142
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شیعه و جهات اختالف آن با اقوال اهل سنّت مطّلع شود ،دو کتاب تذکرة عالّمه و

خِالف شیخ طوسی را دادم ،و او پس از مطالعه چنان شیفتۀ این دو کتاب شد و از سیطرۀ
این دو عالم بزرگوار بر اقوال عامّه در هر مسئله به شگفت درآمده بود که میگفت:

من اقوال علمای عامّه چون :مالک و شافعی و ابوحنیفه و احمد حنبل و
غیرهم را از روی این دو کتاب بهتر میتوانم پیدا کنم تا از روی کتابهای
خودمان؛ و لذا از روزی که این دو کتاب را مطالعه کردم هر وقت بخواهم
بر مسئله ای بنا به قول یکی از علمای خودمان واقف شوم ،بدین دو کتاب
1
مراجعه میکنم و از مراجعه به کتب خودمان منصرف میشوم».

[دربارۀ کتاب ردّ تحفة اثنیعشریّه]
کتاب ردّ تحفة اثنیعشریّه ،تألیف سیّد ناصر حسین هندی ،فرزند مرحوم

میر حامد حسین نیشابوری هندی ،مؤلّف کتاب عبقات األنوار است.

و کتاب تشیید المطاعن و کتاب استقصاء اإلفحام هر دو از مؤلّفات پدر میر حامد

حسین است.

2

[دربارۀ کتاب نثر طوبی]
کتاب نثر طوبی و یا لغات القرآن ،از اوّل تا حرف ظاء آن به قلم مرحوم

آیة اهلل شعرانی است ،و از حرف عین تا آخر کتاب که حرف یاء است به قلم آقای

محمّد قریب است .توضیح آنکه :مرحوم آیة اهلل شعرانی چنانچه خود در قسمت
إلحاقی جلد آخر تفسیر أبوالفتوح رازی ،طبع دوازده جلدی مرقوم داشتهاند ،کتاب

نثر طوبی یا لغات القرآن را تا حرف سین نوشته بودند و تا همین مقدار را در آخر

تفسیر جلد  12ملحق نموده و به طبع رسانیدهاند ،و سپس در صدد تکمیل آن بوده
 .1جنگ  ،15ص .50
 .2جنگ  ،6ص .149
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دربارۀ کتاب تبیین اللّغات لتبیان اآلیات ،تألیف آقای محمّد قریب

تا به صورت کتاب مستقلّی طبع کنند ،و هنوز به اتمام آن موفّق نشده رحلت

میکنند؛ و تا حرف ظاء را تکمیل نموده بودند .و در اینحال آقای محمّد قریب آن
را تکمیل و از عین تا حرف یاء را تدوین و به نوشتههای مرحوم شعرانی ضمیمه

نموده و به صورت کتاب فعلی مستقالًّ طبع میشود.

دربارۀ کتاب تبیین اللّغات لتبیان اآلیات ،تألیف آقای محمّد قریب
آقای محمّد قریب ،مردی دانشمند و خلیق و مؤدّب بود و چنانکه خود در

مقدّمۀ جلد  2از نثر طوبی ،صفحه  3گوید :فرهنگ لغات قرآن را به نام تبیین

اللّغات لتبیان اآلیات به طور مبسوط و مفصّل نوشته است؛ و چون مرحوم شعرانی،

جلد اوّل نثر طوبی را که تا حرف سین است نوشته و با تفسیر ابوالفتوح منتشر کرده

بودند و سپس از جلد دوّم فقط از حرف شین تا حرف ظاء را موفّق به نوشتنش

شده بودند ،ایشان از حرف عین تا آخر را به طور مختصر نوشته و با نوشتۀ آیة اهلل

شعرانی منضم نموده و به صورت جلد دوّم از نثر طوبی انتشار دادهاند؛ و علیهذا

جلد اوّل و جلد دوّم از حرف شین تا ظاء تألیف آیة اهلل شعرانی است و جلد دوّم از
حرف عین تا حرف یاء تألیف مرحوم محمّد قریب است.

1

دربارۀ کتاب حدیقة الشّیعة
آیة اهلل شعرانی در مقدّمۀ کتاب تفسیر أبوالفتوح رازی (ره) که در أحوال

ابوالفتوح نوشتهاند ،در جلد  1از طبع اسالمیّه ،صفحه  13و  ،14از جمله نوشتهاند:

«در روضات از میرزا عبداهلل أفندی صاحب ریاض روایت کرده است که:

”سیّد جاللالدّین محمّد بن غیاث بن محمّد کتاب إیجاز المطالب فی إبراز المذاهب،
و کتاب هادی إلی النّجاة من جمیع المهلکات را به ابنحمزه نسبت داده است“.

 .1جنگ  ،17ص .2
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و هم صاحب ریاض گوید” :کتاب حدیقة الشّیعة مالّ احمد أردبیلی را سیّد

جاللالدین محمّد بن غیاث بن محمّد تلخیص کرد “.و از کالم او معلوم میشود
این کتاب حدیقة الشّیعة که امروز متداول و در دست ماست ،از محمّد بن غیاث بن

محمّد است؛ و نسبت دو کتاب مذکور را به ابنحمزه ،از وی نقل کرد ،نه از مالّ

احمد اردبیلی؛ چون محتمل است او هنگام تلخیص قصّه ،ابنحمزه را افزوده باشد.

و در روضات گوید” :أصل کتاب حدیقة الشّیعه را از مؤلّف دیگر مقدّم بر

مالّ أحمد أردبیلی دیدهاند“.

باری کتاب حدیقة الشّیعه به صورت فعلی از مقدّس اردبیلی نیست ،و از

گفتههای اهل فن چنان نتیجه باید گرفت که این کتاب را یکی از مؤلّفان آغاز دولت
صفویّه یا أواخر دولت گورکانیان در شرح حال پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و
دوازده امام علیهم السّالم نوشته است؛ شبیه روضة الشّهداء مالّ حسین کاشفی ،و
زینة المجالس ،و چند کتاب فارسی دیگر در مناقب أئمّۀ اثنیعشر علیهم السّالم که
عبارت آنها فصیح و شیرین است امّا روایات ضعیف بسیار دارد.

و نام مالّ احمد اردبیلی و زبدة البیان در این کتاب از آنجا آمد که نسخهای از

این حدیقة در تصرّف مالّ احمد اردبیلی بوده و در حاشیۀ آن توضیحاتی نوشته

است ،و ناسخان پس از آن ،جزء متن کردهاند .و باز محمّد بن غیاث بن محمّد آن
را تلخیص کرده است؛ و گرنه أخبار ضعاف و بیاصل را با عبارت فارسی فصیح

نمیتوان به عالمی مدقّق نسبت داد که اصالً آذربایجانی بوده و در نجف أشرف
پرورش یافت .و ما هرگز احتمال نمیدهیم محقّق اردبیلی تألیف دیگری را انتحال
کند ،و چون با آن علم و تقوا و شهرت و قبول عامّه و جاه و عزّت که داشت،

حاجت نبود کتابی ضعیف را به خویش نسبت دهد .و عجیبتر آنکه گوید:

مرا گذر به اصفهان افتاد ،دیدم که مردم آن بلده شیخ أبوالفتوح عجلی شافعی
را شیخ أبوالفتوح رازی نام کرده بودند ،و به این بهانه به عادت پدران خویش
قبر آن سنّی صوفی را زیارت میکردند؛ اگرچه از مردم آن دیار أمثال این
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کردار دور نیست ،زیرا که ایشان پنجاه ماه زیاده از دیگران نسبت به حضرت
شاه والیت ناشایست و ناسزا گفتهاند ،و در این زمان که مذهب شیعه بهقدر

قوّتی گرفته ،ایشان همچنان به شاه مردان ،مانند پدران محبّتی ندارند .ـ انتهی.

این اعتراض غیر وارد بر اهل اصفهان البته از مثل مالّ احمد اردبیلی صاحب

آیات األحکام و شرح ارشاد ،سخت بعید است؛ مردی به آن درجۀ فضل و علم

میداند که اگر مردم شهری اشتباه کنند و قبر سنّی را شیعی بدانند ،دلیل بر سوء
سریرت آنان نیست و اشتباه قبر ـ چنانکه گفتیم ـ برای قاضی نور اهلل شوشتری نیز

رخ داد و هیچکس توهّم سوء سریرت دربارۀ او نکرد! مالّ احمد اردبیلی معاصر شاه
عبّاس بزرگ است که اصفهان پایتخت او بود ،چگونه مردم اصفهان در عهد او

محبّتی به شاه مردان نداشتند؟!» ـ الخ.

تا اینجا به مقدار الزم از گفتار آیة اهلل شعرانی ذکر نمودیم.

1

دربارۀ کتاب مصباح الشَّریعة و مفتاح الحقیقة و تحف العقول و إرشاد
ی و اختصاص
دیلم ّ
دربارۀ کتاب مصباح الشّریعه ،حاجی نوری (ره) در خاتمۀ مستدرک ،در

جلد  ،3صفحه  328تا  ،333که فائدۀ دوّم است ،از جمله مطالبی که بالمناسبه آورده
است آن است که در صفحه  330در سطر چهارم به آخر صفحه مانده گوید« :و آ َل

ِ
أمرهم إیل أن نَسبوا َ
ِ
مثل ّ
صاحب
ازی ،و
المفّسین أیب
الشیخِ اجللیل ،تَرمجان
الر ِّ
الفتوح ّ
ّ
ُ
ِ
طاوس ،و شیخِ الفقهاء َّ
الشهید ال ّثاین ـ قدّ س اهلل أرواحهم ـ إیل
عل بن ُ
الکَرامات ِّ
المیل إیل التَّصوف کام رأیناه؛ و هذه َرز َّیة جلیلة و مصیبة عظیمة البدّ من االسرتجاع

عندها .نعم یمکن أن یقال هلم تأ ّدبا ال إیراداّ :
إن فیام ورد عن أهل البیت العصمة
ِ
الرجوع إیل ُزبرهم و ُم َل َّفقاهتم و مواعظهم؛ فإنّک إن
السالم غنی مندوحة عن ّ
علیهم ّ
 .1جنگ  ،18ص  71ـ .73
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غمرت یف ت ّیار بحار األخبار ،ال جتد حقا صدر منهم ّإال و فیها ما یشی إلیه ،بل رأینا

کثیا من الکلامت ا ّلتی تنسب إلیهم هی ممّا رسقوها من معادن احلکمة و نسبوها إیل
أنفسهم أو مشاخیهم ».آنگاه گوید« :قال تلمیذ المفید ». ...ـ الخ.

الز َّلة و سوء األدب و الکالم عل
أقوا :فیام أورده یف هذا المقام مواضع من َّ

غی حم ّله.

اجلعفری یف
و در صفحه  331در اوّل صفحه گوید« :قال تلمیذ المفید ،أبو َی ْع َل
ّ
ِ
ّأول کتاب النَّزهةّ :
سمعت کلم َة ِحکمة،
حل ّجاج” :إذا
َ
إن عبدالملک بن َمروان َکتب إیل ا َ
أویل ِمن قائلها “.ـ انتهی».
اع ِزها 1إیل
َ
َف ْ
نفسه)؛ فإنّه َ
أحق هبا و ی
أمیالمؤمننی (یعنی َ

الطَبس یف مشکوة األنوار
فرو یی سبط
و در صفحه  331سطر سوّم گویدَ « :
ّ

ِ
دو لنا حا ة و
السالم ،أنّه قال جلابر” :یا ابر ،و ال ت َْستَع ْن ب َع ٍّ
عن الباقر علیه ّ
ال تَست ِ
ُ
فیقوا :یا
المؤمن،
َطع ْمه ،و ال تَسأل ُه َرش َبة؛ أما إنّه َل ُی َخ َّلد یف النّار َف َی ُم ُّر به
ُ
بک کذا و کذا؟! َف َیست ِ
َحیی منهَ ،ف َیست ُ
فعلت َ
َنقذه من النّار “.ـ اخلَب».
ست
ُ
مؤمن! أ َل ُ
ُ
الص َ
السالم من
و در صفحه  331سطر هشتم گوید« :و لیس لمن تقدَّ م ّ
ادق علیه ّ
ِ
ِ
ِ
الس ِجستاین و جبیب
الصوف َّیةَ ،ک ُ
ّ
ناین و أ ّیوب َّ
امین و مالک بن دینار و ثابت ال َب ّ
طاوس ال َی ِّ
أمثاهلم ،کتاب یعرف منه ّ ِ
ِ
صباح عل ُأسلوبه .و من
الم ّر ِّی و
أن الم َ
ُْ
الفارس و صالح ُ
ِّ

السالم منهم أو َّ
تأخروا عنه،
اجلایز أن یکون األمر بالعکس ،فیکون ا ّلذین عارصوه علیه ّ
ِ
ِ
مز ُجوها
حل َّق ِة و َ
السالم یف هذا المقصد و أخذوا ضغثا من کلامته ا َ
سلکوا سبی َله علیه ّ
بِ ِضغث من أباطیلهم ،کام هو طریقة ُک ِّل ُمبدع و ُم ِضل؛ و ُیؤ ِّیده ات ُ
ِّصال َجامعة منهم إلیه و

ِ ِ
َرخی و أیبیزید ال َبسطامی َطیفور
إیل
لخی و معروف الک ِّ
األئمة من ُولده ،کشقیق ال َب ِّ
ّ
 .1در أقرب الموارد مادّۀ َوعَزَ گویدَ « :وعَزَ إلیه یف کذا أن یفعل أو یرتک (ض) یعزُ َوعْزا :تقدّ م و

أشار[ ».مصباح المنیر :عَزَ وته إیل أبیه :نسبتُه إلیه و عزیتُه( .محقّق)]
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ف بعده عل أسلوبه و وتیته».
الس َّقا ،کام یظهر من ترامجهم یف کتب الفریقنی ،فیکون ما ُا ِّل َ
ّ

تا آنکه گویدَ « :مع أنّه ُیوجد یف مجلة من أدعیتهم و مناجاهتم و خ َطبهم
ِ
المختصة ،ما ال یوجد یف سایر کلامهتم؛
الکلامت
اخلاص ِة و
السالم ،من العبارات
َّ
ّ
علیهم ّ
ِ
فارجع البرص إیل المناجاة اإلنجیلی ِة الکَبی و الوسطی ،و ِ
ِ
المناجاة
آخر دعاء کمیل ،و
َّ
اخلمسة َع َرش ا َّلتی عَدَّ ها صاحب الوسائل یف الص ِ
السجاد َّیة
حیفة ال ّثانیة من أدعیة
ّ
َّ
ُ

السالم و ن ََسبها إلیه من غی تردید ،مع أنّه ال ُیوجد هلا َسنَد و مل حیتو علیها کتاب
علیه ّ
ِ
ِ
ألسنة القوم.
المصباح ما ُیوجد فیها من األلفا الدّ ائرة یف
ُمعتَمد ،و لیس یف متام
ثم نقول :إنّک بعد التأمل یف مل ّف ِ
المصباح خالیا
قات القوم یف هذا الباب جتد
َ
ّ
عن مصطلحاهتم اخلاص ِة ا َّلتی علیها تدور رحی متوهیاهتم؛ کلفظ ِ
العشق و اخلمر و
َّ
الوصل و القطب و ّ
السامع و
المحو و ال َفناء و َ
السکر و َّ
الشیخ و ال َّطرب و ّ
الصحو و َ
غی ذلک مم ّا لیس فیه یشء منه».
الم َ
اجلذ َبة و اإل ِّن َّیة و َ
الو ْجد و ُ
شاهدة و َ

و در صفحه  332سطر هفتم ،پس از آنکه مفصّالً گفته است :کتاب تحف العقول

حسن بن علیّ بن شُعبه ،ذکری از آن و از مؤلّفش در میان اصحاب ما نبوده،

[میگوید« ]:و اکتفی بمدحه و مدح الکتاب و نسبته إلیه یف األمل بام یف مجالس
المؤمنین؛ و لیس له و لکتابه ذکر یف مؤ َّلفات أصحابنا قبله إ ّال ما نقلناه عن الشیخ

إبراهیم القطیفی یف رسالته یف الفرقة النّاجیة .و قد أکثر من النَّقل عن التّحفِ یف الوسائل.
و مثله یف عدم ِّ
می و کتبه ،س ّیام
الذکر و اجلهالة ،احلسن بن أیباحلَسن الدَّ ی َل ّ

إرشاد القلوب ا ّلذی قد أکثر من النَّقل عنه ،و عدَّ ه من ال ُکتُب المعتمدة ا َّلتی نقل منها
بصحة مؤ ِّلفوها؛ و لیس له أیضا ذکر فیام وصل إلیه و إلینا من مؤ َّلفات
و شهد
َّ

أصحابنا ،سوی ما نقله عنه َّ
الشیخ ابن َفهد یف عدَّ ة الدّ اعی یف بعض المواضع ،بعنوان
می.
احلسن بن أیباحلسن الدَّ ی َل ّ

مطلع انوار  /ج 11

396

بصحته؟ فهل
عرف نسبة الکتاب إلیه و شهادته
ّ
عرف وثاقته و َ
عرفه و َ
فمن أین َ

هذا إ ّال هتافت یف المذاق و تناقض یف المسلک؟! و إن کانت المساحمة فیهام لعدم اشتامهلا

عل فروع األحکام و اقتصارمها غالبا عل ما یتع ّلق باألخالق و الفضائل و المواعظّ ،
فهال
صحة المصباح کافیة یف عَدِّ ه ثالثا هلام ،فإنّه أیضا مثلهام.
کانت شهاد ُة هؤالء األج َّلة عل َّ

صحة نسبة کتاب االختصاص إیل المفید (ره) ،و قد تسامح
و کذا الکالم یف ّ
فیه بام ال خیفی عل الن ِ
ّاقد البصی».
[ تعداد اصحاب پیامبر اکرم و برخ ی اوصاف آ نها]

الصحیح عن
بالسند ّ
و در صفحه  ،332سطر آخر گوید« :ففی الخصال َّ

النبی ّ
صیل اهلل علیه و آله اثنا عش ألف
السالم ،قال” :کان أصحا
ّ
أیبعبداهلل علیه ّ
ر ل؛ ثامنیة آالف من المدینة و ألفان ِمن م ّک َة و ألفان من ال ُّط َلقاء .مل ُی َر فیهم َقدَ ِر ٌّی و
صاحب رأی ،کانوا یبکون بال َّلیل و النَّهار و
روری و ال معتز ٌّیل و ال
ال ُم ْر ِ ئ ٌّی و ال َح
َ
ٌّ
أرواحنا قبل أن نأکل خبز اخلمری»“.
یقولون :اقبض
َ

[نسخ ششگانۀ مروی از حضرت صادق علیه السّالم]
در جلد  3از مستدرک الوسائل ،صفحه  333گوید« :شش نسخه ازحضرت

صادق علیه السّالم روایت شده است:

زعفراین ،عامی ،غی أنّه روی
حممد بن َم ْیمون أبونرص
« .1در رجال نجاشیّ ” :
ّ

السالم“.
حممد علیهام ّ
عن أیبعبداهلل جعفر بن ّ

روی عن أیبعبداهلل
 .2در رجال نجاشیُ ” :ف َض ْیل بن َعیاض ،برصی ثقة عامی ،ی

السالم“.
علیه ّ

حی،
 .3در رجال نجاشی” :عبداهلل بن أیبأویس بن مالک بن أیبعامر األص َب ّ

السالم“.
حممد علیهام ّ
له ُنسخة عن جعفر بن ّ

ِ
ِ
الیل ،کان جدّ ه أبوعمران
 .4در رجال نجاشیُ ” :سفیان بن ُع َیینَة بن أیبعمران اهل ّ
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عامال من ُع ّامل خالِد ال َق ِ
السالم“.
حممد علیهام ّ
ّس ّی ،له نسخة عن جعفر بن ّ

باین أبوإسحاق ،المعروف بِابن
 .5در رجال نجاشی” :إبراهیم بن َرجاء َش ْی ّ

1
السالم ،و عبداهلل
أیبهراسةُ ،أمه عامی ،ی
عل بن احلسنی علیهام ّ
روی عن احلسن بن ّ

السالم ،و له عن
حممد علیهام ّ
السالم ،و جعفر بن ّ
حممد بن ُع َمر بن عل علیه ّ
بن ّ
السالم نسخة“.
جعفر علیه ّ

 .6و در فهرست شیخ است” :جعفر بن َبشی ثقة ُ
جلیل القدر[ “.إ ییل أن قال]:

الرضا
عل بن موس ّ
حممد علیهام ّ
”و له کتاب ُینسب إیل جعفر بن ّ
السالم ،روایة ّ
السالم“.
علیهام ّ
ِ
الرسالة األهواز ّیة و
السالم ،غی ّ
فهذه س ّت ُة نُسخ منسوبة إیل الصادق علیه ّ

الرسالة إیل أصحابه المرو ّیة یف َّأول روضة الکایف؛ فمن اجلائز أن یکون إحد یهیا
ّ
ِ
ِ
الصوف َّیة و
المصباح ،خصوصا ما نسب إیل ال ُف َضیل بن عیاض و هو من مشاهی ّ
النجایش و مدحه ّ
الشیخ بالزهد.
ُز ّهادهم حقیقة ،کام یظهر من توثیق
ّ
لت أباعبداهلل
و یف أمایل الصدوق بإسناده عن ال ُفضیل بن ِعیاض ،قال” :سأ ُ

السالم عن أشیا َء من المکاسب؛ فنهاین عنها و قال:
علیه ّ

فض ُیل! ِ
الرتن و الدَّ ْیلم.
واهلل َلضر هؤالء عیل هؤالء الُ َّم ِة 2أشدُّ من ُّ
یا َ

الو َرع من النّاس ،قال:
و سألتُه عن َ

ا ّلذی یتورع من حمارم اهلل و جیتنب هؤالء ،و إذا مل ی َّت ِق الش ِ
بهات وقع یف
َ
ُ
ّ
ِ
ِ
احلرام و هو ال َی ِ
ب
أح َّ
یقدر علیه ،فقد َ
عرفه؛ و إذا رأی ُمنکَرا فلم ُینکره و هو ُ
ِ
هلل ،فقد بارز ا َ
عص ا ُ
أحب أن
أحب بقا َء ال ّظالمنیَ فقد َّ
هلل بال َعدواة؛ و من َّ
أن ُی َ

 .1خ ل :احلسنی.
 .2خ ل :هذه األ ُ ّمة.
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ِ
عص اهللُّ .
إن اهلل تبارک و َ
نفسه عل هالک ال ّظالمنی فقال:
تعایل َحمدَ َ
ُی َ

﴿“.﴾        

1

الروایة ر ّبام یکون إشعارا ّ
بأن
و قال األُستاذ األکَب یف التَّعلیقة” :و یف هذه ِّ

ثم ذکر خَبا من العیون فیه إشعار بعام ّیته؛ و قد أخرج
ُف َضیال لیس عامیا ،فتأ َّملّ “.
الکلینی عنه خَبا یف باب احلسد ،و آ َخ َر یف باب الکفالة و احلوالة».
ُ

مرحوم حاجی نوری تا اینجا مطلب را دربارۀ مصباح الشریعة ادامه میدهد،

و در اینجا میگوید که:

َ
المصباح هو النسخةُ ا َّلتی رواها ال ُف َضیل ،و
یکون
«و باجلملة فال أستبعدُ أن
ُ
ِ
السالم یف
هو عل َمذاقه و َمسلکه .و ا ّلذی أعتقده أنَّه َ
مجعه من ُملتَقاط کلامته علیه ّ
بعض ما یف غیه ،و
جمالس وعظه و نصیحته؛ و لو فرض فیه یشء خیالف مضمونُه َ
ب مذهبِ ِه ال من فریته و ِ
تعذر تأوی ُل ُه ،فهو منه عل َح َس ِ
َّ
کذبه ،فإنّه ینایف َوثا َقتَه.
َ
و قد أطنبنا الکال َم یف رشح حال المصباح مع ِق َّلة ما فیه من األحکامِ ،ح ْرصا

الصادقیَّة ،و حفظا البنطاوس و ّ
الشهید و
عل َنرش المآثر اجلعفر َّیة و اآلداب ّ
الوهم و االشتباه إلیهم؛ و اهلل العاصم».
الکفعمی ـ رمحهم اهلل تعایل ـ عن نسبة َ

2

جناب محترم حجة االسالم آقای حاج شیخ حسن مصطفوی ـ دامت معالیه ـ

در مقدّمهای که بر نسخۀ مطبوع خود مرقوم داشتهاند ،از جمله در صفحه «ج» گویند:

ّ
ّ
المتویف ،664
بن طاوس،
«و إلیک ما یقول الس ِّیدُ
األجل ّ
الزاهدُ  ،رضالدِّ ین عل ُ

کتاب مصباحِ
المسافر معه
صحب
یف أمان األخطار (طبع نجف ،صفحة َ ” :)78ی
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
الرشیعة و مفتاحِ
َّعریف
احلقیقة عن الصادق علیه السالم؛ فإنّه کتاب لطیف رشیف یف الت
َّ
َّ

 .1سوره أنعام ( )6آیه .45

ّ

 .2خاتمة مستدرک الوسائل ،ج  ،3ص  328ـ .334
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اإلقبال ِ
ِ
ِ
ِ
علیه و ال َّظ ِ
َّسلیک إیل اهلل ّ
باألرسار ا َّلتی اشت ََم َلت علیه»“.
فر
جل جال ُل ُه و
بالت

و در صفحه «د» گوید« :جناب آخوند مالّ محمّد تقی مجلسیّ ـ علیه الرحمة ـ
ِ
َ
بکتاب مصباحِ
علیک
در مجلّد آخر از شرح کتاب من ال یحضره الفقیه میگوید” :و

السالم ،و َمتنُ ُه
الشَّریعة ،رواه الشهیدُ ال ّثاین ـ رض اهلل عنه ـ بإسناده عن ّ
الصادق علیه ّ
َیدُ ل عل ِص َّحتِه»“.
ُ
الشیخ الفقی ُه
و در صفحه «ه» گوید« :و ممّن اع َتمد عل هذا الکتاب بعد الس ِّید،

اإلما ُم َّ
الشهیدُ ال ّثاین ـ رضواناهلل علیه ـ؛ فإنَّه اعتمد علیه غایة االعتامد ،و نقل أکثر
المنیفة ،کالمُنیَة و المُسَکِّن و األسرار و کَشف الرَّیبَة».
أبوابه یف تألیفاته ُ

مجالالدِّ ِ
اجللیلُ ،
ُ
و در صفحه «ح» گوید« :و ممّن اعتمد عل هذا الکتاب ّ
ین
الشیخ
أمحدُ بن َفهد ِ
احل ّل یف کتابه عُدَّةُ الدّاعی (طبع تَبیز  ،1274صفحة  )52حیث نقل بابا
ُ
ُ
شعاع المعرفة“.
العلم
مریاث العل ِم ،و
السالم :اخلَش َی ُة
ُ
من الکتاب” :قال ّ
ُ
الصادق علیه ّ

1

الکاشاین یف مجلة من تألیفاته ،منها احلقایق؛ و
الفیض
و منهم المح ّقق الر ّباین
ُ
ُ

منهم المویل المح ّقق النّراقی ،حیث نقل من هذا الکتاب یف مواضع متعدّ دة من کتابه

المتبحر ّ
َفعمی یف کتابه جمموع
الشیخ إبراهیم الک
السعادات؛ و منهم الفاضل
ّ
ّ
جامع ّ

الغرائب ،کام ُحکی عنه یف خامتة المستدرک؛ و منهم المح ّقق موالنا ّ
العالمة المجلیس
2
السید
السند النحریرّ ،
السید ّ
حیث ذکر هذا الکتاب من مجلة مدارک بحاره؛ و منهم َّ

 .1مصباح الشّریعة ،ص .20

 .2مع عدم تقویته إ ّیاه؛ قال النّوری یف خامتة المستدرک ،ص « :349و قال ّ
العالمة المجلیس یف
ِ
سایر کلامت
البحار” :و کتاب مصباح الرشیعة فیه بعض ما یریب ال َّل َ
بیب الامه َر ،و ُأسلوبه ال ُیشبه َ
ُ
الشیخ یف جمالسه بعض أخباره هکذا :أخَبنا مجاعة عن
روی
السالم و آثارهمَ .و َ
األئمة علیهم ّ
ّ

أیبالمفضل ّ
عمن أخَبه من أهل العلم.
الشیباین بإسناده عن شقیق البلخی ّ

و هذا ید ُل عل أنّه کان عند الشیخ ـ رمحه اهلل ـ و یف عرصه و کان یأخذ منه ،و لکنّه ال یثق به َّ
کل 
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السجاد ّیة؛ و منهم ّ
الشیخ المحدث البارع
المدَ ِ ّین یف رشحه عل َّ
الصحیفة ّ
علیخان َ
النوری یف خامتة المستدرک.

ذکر المصطفوی یف صفحة «یه» و صفحة «یو» و صفحة «یز» ،من مقدّ مة کتاب

الرجال ا ّلذین نقل منهم یف هذا الکتاب:
مصباح الرشیعة ،أسامء ِّ
أبوالدَّ رداء عویمر بن عامر :ضعیف جمهول ،باب .28

الصادق یف قوله و عمله ،روی عنه یف باب 11
الصحابةّ ،
أبوذر :هو من خیار َّ

و  28و .84

َّمیمی :صحایب َح َسن.57 ،
أحن ُ
َف بن َقیس الت ّ

المراری ال َق َر ّین :عظیم المنزلة 78 ،و .88
ُأ َویس ُ

دی :جمهول ،لیس له هبذا العنوان ذکر یف کتب الرجال.
األس ّ
َثع َل َب ُة َ

الزهاد المشهورین 15 ،و 24و 27و .92
َربیع بن ُخ َثیم :أحد ّ

َزید بن ثابِت :صحایب و کان عثامن ّیا ُمنحرفا.66 ،

ُسفیان بن ُع َیینَة :اجلاهل المنحرف المخالف ،ولد یف سنة  107و ّ
تویف سنة

 ،198باب .63

سلامن الفارسّ :
ُ
أجل من أن یوصف69 ،
عبداهلل بن مسعود :ا ّلذی َخ َل َط و مال.42 ،
األحبار :المنحرف ّ
الکذاب52 ،
َکعب ْ
ِ
السالم59 ،
حممد بن احلَنَف َّیةُ :
ابن أمیالمؤمننی علیه ّ
ّ
السالم و ّ
إن سنده ینتهی إیل بعض
 الوثوق و مل یثبت عنده کونُه مرویا عن ّ
الصادق علیه ّ
الروایة من مشاخیهم و من یعتمدون علیه
ّ
الصوف ّیة ،و لذا اشتمل عل کثی من اصطالحاهتم و عل ّ
یف روایاهتم؛ و اهلل یعلم “.ـ انتهیّ ».
رسه)
(عالمه طهراین ،قدّ س ّ
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ِ
بن َح ّیان :أحد الزهاد ال َّثامنیة.88 ،
ه َر ُم ُ

الضعیف 28 ،و ».90
بن من ّبهّ :
َو َهب ُ

و در صفحۀ «کج» و صفحۀ «کد» از مقدمه گوید« :و ا ّلذی خطر ببایل و أراه

حقا َّ
الرشیف قد مجع بعد القرن الثاین ،و أ َّلفه مؤ ّلفه النحریر الفاضل
أن هذا الکتاب ّ

مجعه تأییدا لمذهب ّ
الشیعة اجلعفر ّیة و
این یف قبال مذاهب ُأخر ،و َ
ّ
الموحد العامل الر ّب ّ

لرتویج مسلک ال ّطائفة االثنیعرشیة ،و نرش مرامهم و إظهار عقائدهم و آداهبم و

مبنی
مؤسس المذهب ،و ِّ
تبینی أخالقهم و حتکیم مبانیهم؛ و هبذا النظر نسبه إیل ّ
الصادق علیه و عل آبائه أفضل التح ّیة.
حممد ّ
ال َّطریقة احل ّقة ،اإلمام جعفر بن ّ

الم َع َّظم له ـ رضوان اهلل علیه ـ یف تألیف هذا الکتاب
المؤ ِّلف ُ
و ّلام کان غرض ُ

تثبیت مسلک ّ
الشیعة و حتقیق مذهب اجلعفر ّیة یف مقابل مذاهب ُأخر ،فیکون نقل

للمبنی.
الکالم ممّن یقبل کالمه من المخالفنی لطیفا و حسنا ،تأییدا للمذهب و حتکیام
ی

و ا ّلذی نَقطع به هو ّ
الرشیف أحد العلامء المح ّققنی ،و من
أن مؤ ّلف هذا الکتاب ّ

ّ
المتأهلنی ،و
الروحان ّینی ،و من أکابر مشایخ
أهل المعرفة و الیقنی ،و من أعاظم رؤساء ّ

من ّ
أجالء أصحابنا المتقدّ منی و کتابه هذا أحسن کتاب یف بابه مل یؤ ّلف نظیه إیل اآلن؛

در مؤ ّلفه.
مجع یف اختصاره
َ
َ
غیه من الکتب ،فل ّله ّ
لطائف المعاین و حقائ َق مل یسبِقه ُ

الرشیف ـ کام قلناه ـ اشتبا ُه مجع من
و یکفی یف مقام عظمة هذا الکتاب ّ

السالم ،أو من
حممد ّ
الصادق علیه ّ
األعاظم ،و القول بأنّه من تألیفات اإلمام جعفر بن ّ
کفی به فضال و مقاما».
تقریره و إمالئه ،و ی

مرحوم سیّد جالل الدّین محدّث اُرموی در مقدّمۀ مفصّل خود بر شرح

فارسی مصباح الشّریعة و مفتاح الحقیقة ،از عبدالرّزاق گیالنی (ره) ،عالوه بر کسانی
را که از علماء در اعتقاد به صحّت و نسبت مصباح الشَّریعة ،ما در گفتار خود

آوردیم ،برخی دیگر را اضافه میکند؛ مانند:
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سیّد هاشم بحرانی در مقدّمۀ تفسیر برهان آن را جزء مآخذ خود شمرده

است( .مقدّمه ،صفحۀ د)

حاج مالّ مهدی نراقیّ در جامع السّعادات( .صفحۀ «د»)

سیّد حسین قزوینی ،استاد بحرالعلوم ،در مبحث خامس جامع الشَّرایع.

(صفحۀ د)

فاضل الهیجی در تفسیر نفیس خود( .صفحۀ «د»)

سیّد أبوالقاسم ذهبی شیرازی در اوّل مناهج أنوار المعرفة ،شرح مصباح
الشَّریعة( .صفحۀ د)
حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در أسرار الصالة( .مقدمه ،صفحۀ «ه»)
حاج شیخ علیأکبر نهاوندی در کتاب بنیان الرَّفیع فی أحوال الرّبیع( .مقدمه،

صفحۀ «ه»)

مرحوم محدّث میگوید« :دربارۀ این کتاب سه نظر مختلف ،علمای أعالم

اظهار نمودهاند:

ا ّول :اینکه کتاب حائز درجۀ اعتبار و واجد شرایط قبول است؛ از جمله

قائلین به این مطلب :سیّد بن طاووس و شهید ثانی و فیض کاشانی و مالّ محمّدتقی
مجلسی و حاج میرزا ابوالقاسم ذهبی شیرازی و ابنَفهد حلّی و شیخ ابراهیم کفعمی

و سیّد هاشم بَحرانی و حاج مالّ مهدی نراقی و سیّد حسین قزوینی و سیّد علیخان
مدَنی و شریف الهیجی است؛ و أیضاً حاج میرزا حسین نوری و حاج شیخ

علیاکبر نهاوندی میباشند.

دوّم :اینکه این کتاب مورد اعتماد نیست ،و ابداً قابل استناد نمیباشد ،و

بهکلّی از درجۀ اعتبار و صالحیّت قبول ساقط است؛ ازجمله قائلین به این مطلب
شیخ حرّ عامِلی در آخر کتاب هدایة األُمّة ،تحت عنوان «تتمّة» تصریح به این مطلب

نموده است؛ و از جمله مالّ عبداهلل أفَندی صاحب ریاض العلماء است که آن را از

حکَم رد کرده است؛
کتب مجهولةالمؤلّف شمرده است ،و نسبت آن را به هشام بن َ

[نسخ ششگانۀ مروی از حضرت صادق علیه السّالم]

403

زیرا ا ّو ًال :در این کتاب از کسانی نام برده شده است که از هشام متأخّر بودهاند ،و

عل أنّه لیس من مؤ َّلفاته ،بل هو من
ثانیاً :در این کتاب مطالبی است که ُتنادی ی
ابنطاوس .ـ انتهی.
وم به ُ
مؤ َّلفات بعض الصوفیّة کام ال خیفی؛ لکن ّ ی

سوّم :اینکه با اعتراف به عدم مشابهت اُسلوب متن این کتاب به سایر متون

مسلّمالصّدور از ائمّه علیهم السّالم و مقطوعالنّسبة به ایشان ،از این کتاب میتوان
استفاده کرد و اخبار آن را به کار بست .از جمله قائلین بدین نظر ،عالّمه محمّد باقر
مجلسی است؛ زیرا آن بزرگوار تمام أبواب آن را بهجز دو باب در بحار األنوار نقل

کرده است ،و از شواهد معلوم است که نیاوردن آن دو باب هم به جهت سهو و غفلت
از نقل بوده است ،نه تعمّد بر عدم نقل( ».ملّخص مقدّمه از صفحه ب تا صفحه ط)

مرحوم محدّث در صفحۀ «ی» از مقدّمه ،مطلب عالّمه مجلسی را بدینگونه

تقریر و تقریب کرده است که:

«این کتاب اگرچه به حسب اُسلوب با سایر اخبار اهل بیت علیهم السّالم تا

حدّی بیشباهت به نظر میآید و به اسلوب کلمات عرفا و متصوّفه شبیهتر میباشد؛
امّا چون غالب مضامین و مندرجات آن از جهت معنا مطابق با اخبار و روایات
است ،و در اشتمال بر اصطالحات صوفیّه هم به حدّی نرسیده که نتوان آن را به

حضرت صادق علیه السّالم نسبت داد؛ و اگر أحیاناً عبارتی از قبیل” :ال ُعبود ّی ُة

َجوهرة ُک ُنهها الربوب َّی ُة“ ـ تا آخر ،به نظر رسد قابل توجیه و ممکن التأویل است؛ و از

طرفی هم موضوع آن کتاب ،اخالق و آداب و مواعظ و نصایح و نظایر اینهاست ،که
همه مشمول قاعدۀ تسامح در أدلّۀ سنن میتواند بود که به اتفاق آراء ،در آنها أخبار

ضعیفه را نیز میتوان پذیرفت و مورد عمل و قبول قرار داد ،و نسبت به امام را در

جای خود باقی داشت اگرچه به حدّ ثبوت نرسد .بنابراین این کتاب را نمیتوان به

جهت مذکور شدن سخنانی به عنوان نقل امام از ربیع بن خُثَیم و امثال آن بالمرّه

بر کنار داشت؛ پس باید آن را در بوتۀ اجمال گذاشت و منسوب به آن حضرت
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دانست ،و به صرف نسبت قناعت کرد ،و اگرچه نسبتش را نیز مسلّم ندانیم ،و از

کلمات حکمتآمیز و مواعظ پرفایده و نصایح دلپذیر آن استفاده کرد ،و دستور
قال و ال تَن ُظر إیل َمن َ
عاقالنه ” ُان ُظر إیل ما َ
قال“ را معمول باید داشت ،مخصوصاً با
توجّه به اینکه هرچه در این کتاب نقل شده ،همه در طریق تهذیب و تزکیۀ نفس

است».

و در صفحۀ «یا» و صفحۀ «یب» از مقدّمه گوید ...« :پس وقتی که جایز باشد

که ما برای تهذیب اخالق و تزکیۀ نفوس از حکایات و امثال مجعوله و موضوعه بر
زبان حیوانات بتوانیم استفاده کنیم ،امر در این قبیل کتب منسوبۀ به ائمّه

علیهم السّالم با اشتمال آنها بر مطالب عالیه و مضامین نفیسه سهل خواهد بود.

حوَیزی (ره) در کتاب
مؤیّد این مطلب است آنچه عالم جلیل شیخ فرجاهلل ُ

شریف إیجاز المقال ـ که کتاب شریف پرفایدۀ رجالی است ـ بعد از ذکر کتب

عتمد عل
زیادی تحت عنوان ”کالم فیام ُجهل ُم َصنِّ ُفه“ گفته” :أمثال هذه الکتب ال ُی َ

الرشع َّیة؛ و ما ت ََض َّمن
نقلها ،لکنّها مؤ ِّیدة لغیها ،و فیها فوائد کثیة یف غی األحکام َّ
ِ
ِ
فیظهر ما
منها حکام رشعیا البدّ أن یوجد له یف
الکتب المعتمدة موافق أو معارضَ ،
ُ
العمل به»“.
ینبغی

و در صفحۀ «یب» گوید« :آنچه به نظر نگارنده میرسد این است که

مصباح الشّریعة به این کیفیّت که هست ،و به این تعبیرات مغایر با اسلوب سایر آثار

ثابته و مسلّمۀ ائمّۀ أطهار علیهم السّالم ،نمیتواند که از حضرت صادق سالم اهلل
علیه صادر شده باشد ،و به طور قطع و جزم از آن حضرت نیست؛ لیکن ممکن
است که مؤلّف کتاب که ظاهراً از متصوّفۀ شیعی مذهبی بوده است ،مضامین صادرۀ

از آن حضرت را فراگرفته و به تعبیرات معهودۀ فیما بین متصوّفه أدا کرده باشد.

پس با وجود این نظر ،میتوان از این کتاب حدّ اعالی استفاده را در باب

تهذیب أخالق و تزکیۀ نفس و تصفیۀ باطن و تخلیۀ قلب از رذائل و تحلیۀ آن به
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فضائل کرد ،به بیانی که گذشت .و مخصوصاً با توجّه به عنایت خاصّۀ ابنطاووس

و شهید ثانی و پیروان ایشان ـ رضوان اهلل علیهما و علیهم ـ به این کتاب چنانکه در

السالم عل من اتّبع اهلدی».
آغاز بحث یاد شد؛ و َّ

مرحوم محدّث در صفحۀ «یب» تا صفحۀ «کو» به تفصیل ،به گفتار مرحوم حاج

شیخ علیاکبر نهاوندی و اثبات او این کتاب را با استفاده از ادلّۀ حاج میرزا حسین نوری
در خاتمۀ مستدرک ،و با اضافه نمودن مطالبی از خود ذکر نموده است و در پایان
آن نیز مرحوم نهاوندی با اصرار و ابرام در تأیید کتاب گوید:

«بهتر از همۀ این ادلّه در اثبات اعتبار این کتاب ،دالیل محدّث نوری (ره)

است در خاتمۀ مستدرک .با وجود این ،آنها نیز برای این کتاب موجب اعتبار کافی

نمیتواند شد؛ زیرا این کتاب با آنکه به این وضع و کیفیّت و اُسلوبی که هست

بهطور قطع و یقین نمیتواند که از حضرت صادق علیه السّالم باشد ،و دالیل این
مطلب در هر باب از مالحظۀ عبارات آن باب ـ که متن کتاب است ـ مشهود و

هویدا است .لیکن چون موضوع کتاب بهطور غالب اخالق و آداب و مواعظ و
نصایح و نظایر آنهاست ،عمل به آنها مفید و سودمند است ،اگرچه قائل آن کتاب

امام معصوم مفترضالطّاعة ،أعنی حضرت صادق سالم اهلل علیه و علی آبائه
السالم عل من ا ّتبع اهلدی .ـ انتهی» .
الطّاهرین نیز نباشند؛ هذا ما عندنا ،و ّ

1و2

 .1جنگ  ،18ص  105ـ .117
 .2والیت فقیه ،ج  ،3ص :29

«از محصّل و ملخّص بيانى كه اين دو بزرگوار (يعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محدّث اُ ْرمَوى)
كردند ،بهدست مىآيد كه” :اين كتاب سندش كافى نيست و ما از باب تسامح در أدلّۀ ُسنَن به اين
كتاب عمل مىكنيم؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعى وجود ندارد ،و اگر هم باشد يكى دو تا بيش
نيست كه آن هم مؤيَّد به أخبار صحيحۀ وارده از امام عليه السّالم بوده ،و لهذا قطعىُّالصّدور
خواهد بود.
و از آنجایى كه تمام اين كتاب شامل مطالب اخالقى است ،بناءً عليهذا ما مىتوانيم به مضامينش 
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نام بعضی از أسامی کتب اهل تسنّن و نام مؤلّف و تاریخ تولّد و وفات آنها
وفیات األعیان

ابنخ ّلکان

مقدمه

ابنخلدون

سبائک ّ
الذهب

حممد أمنی بغدادی
أبوالفوز ّ

تاریخ
تاریخ

ابنخلدون
ابنشحنة

[المتوفّی  681هجریّة]
[المتوفّی  808هجریّة]
[المتوفّی  808هجریّة]
المتوفّی  921هجریّة]

[المتوفّی  1246هجریّة]

 عمل كنيم ،گرچه استناد اين كتاب به حضرت صادق عليه السّالم ثابت نباشد .ـ اين بود مفاد

كالم ايشان“.

در اينجا بايد عرض كرد :خيلى جاى تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به احاديث تسامح در ادلّۀ
سُنن ،كتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده ،مطالب عظيم و عميق عرفانى و اخالقى را كه بر فقه و
اعمال جوارح حكومت دارد و سازندۀ عقائد و ايمان و ِسرّ و واليت انسان است ،از فقه ظاهرى
پایينتر و كمتر بشماريم؛ و حكم آن را حكم مستحبّات عادى و اعمال عادى بدانيم و بگویيم:
چون راجع به اخالقيّات است و اخالقيّات هم خيلى مهمّ نيست ،لذا از اين جهت عمل كردن به
مضمون آن كتاب اشكالى ندارد .درحالىكه اين حساب ،حساب امور متعارفۀ شخصى و
اخالقيّات عادى نيست؛ بلكه رموز و اسرار عرفانى است ،اين سرّ و حقيقت و هويّتِ عروج انسان
به مقام تقرّب ،و بيان بواطن و حقایق قرآن است!
ما چگونه ميتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در ادلّۀ سنن ثابت كنيم؟! هر جایى كه ديديد

مىگويند” :از باب تسامح در أدلّه“ يعنى آن را به كنارى بيندازيد و اعتبار ندهيد! اين است معنى آن.

اين محمل و اينگونه حمل به جهت آن است كه :اخبارى كه در اين كتاب آمده است داراى
معانى بلند و عميقى است كه انسان به حقيقت آن معانى نرسيده است؛ آنوقت چون نمىتواند
خودش را در آن سطح بياورد و وجود خود را با آن معانى دقيق و ظريف تطبيق بدهد ،لذا
مىگويد از امام نيست و آن را انكار مىكند ،و خالصه خودش را راحت مىنمايد .اين كار ،كار
صحيحى نيست؛ و اين طريقه در واقع نه تنها اسقاط اين روايات ،بلكه به طور كلّى اسقاط تمام
معارف و دقائق و لطائفى است كه از سطح افكار عاديۀ مردم باالتر و در روايات به كار برده شده
است».
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تاریخ

أبوالفداء

[المتوفّی  732هجریّة]

مرآت اجلنان

یافعی

[المتوفّی  768هجریّة]

دائرة المعارف

بستاین

[المتوفّی  1389هجریّة]

دائرة المعارف
شواهد النب ّوة

حممد فرید وجدی
ّ

[المتوفّی  1321هجریّة]

عبدالرمحن جامی

[المتوفّی  898هجریّة]

روضة الصفا

می خواند

[المتوفّی  903هجریّة]

اإلصابة

ابنحجر عسقالین

[المتوفّی  852هجریّة]

یواقیت و جواهر

شعراین

[المتوفّی  973هجریّة]

رشح الدائرة

صالحالدین صفدی

[المتوفّی  764هجریّة]

نور األبصار

شبلنجی

[المتوفّی  1308هجریّة]

أخبار الدّ ول

قرماین

[المتوفّی  1019هجریّة]

أخبار الطوال

أبوحنیفه دینوری

[المتوفّی  282هجریّة]

االستیعاب یف معرفة األصحاب

َب
ابنعبدال ّ

[المتوفّی  463هجریّة]

ابنقتیبة دینوری

[المتوفّی  276هجریّة]

جاحظ

[المتوفّی  255هجریّة]

تاریخ

ابنأثی

[المتوفّی  630هجریّة]

تاریخ بغداد

خطیب بغدادی

[المتوفّی  463هجریّة]

تطهی اجلنان و ال ّلسان

ابنحجر اهلیثمی

[المتوفّی  974هجریّة]

تفسی مفاتیح الغیب

فخر رازی

[المتوفّی  606هجریّة]

خطط

مقریزی

[المتوفّی  845هجریّة]

دالئل النب ّوة

أبونعیم إصفهاین

[المتوفّی  430هجریّة]

حممد البرصی
ابنسعد ّ

ّ
المتویف  230هجر ّیة

ابنعبد ربه

[المتوفّی  328هجریّة]

السیاسة
اإلمامة و ّ
البیان و التبینی

ال ّطبقات الکَبی
عقد الفرید
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عیون األخبار
ِالف َصل یف الملل و األهواء

ابنقتیبة

[المتوفّی  276هجریّة]

ابنحزم

[المتوفّی  456هجریّة]

سنن الدارقطنی

أیباحلسن عل بن عمر بن أمحد

ّ
المتویف  385هجر ّیة

مناقب

أمحد بن حنبل

ّ
المتویفسنة 241هجر ّیة

المعارف

ّ
المتویف  322هجر ّیة
ابنقتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم

ذخائر العقبی
بحب األرشاف
اإلحتاف ّ
الصواعق ال ُمحرقة
َ
الفصول المه ّمة
تذکرة اخلواص األئ ّمة
فصل اخلطاب
ینابیع المو ّدة

الشافعی
المحب الطَبی
ّ
ّ
حممد
شَباوی شافعی ،عبداهلل بن ّ
بن عامر
شافعی
ابنهجر هیثمی مکّی
ّ
ابنالص ّباغ الاملکی ،نورالدین عل
حممد
بن ّ

سبط ابن اجلوزی احلنفی ،شمس
الدین یوسف بن قزاغل

حممد بن حممود
حممد بن ّ
حافظ ّ
بخاری ،معروف به خواجۀ پارسا
سلیامن بن ابراهیم قندورزی حنفی

الس ول یف مناقب آل ال ّرسول
حممد بن طلحة شافعی
مطالب ّ
ّ

ُأسد الغابة
الراغبنی یف سیة المصطفی
إسعاف ّ
و فضائل أهل بیته الطاهرین

ابنأثی اجلوزی الشافعی ،عل بن
حممد بن عبدالکریم
حممد بن ّ
ّ
حممد صبان
شیخ ّ

المولود  615هجر ّیة
ّ
المتویف  694هجر ّیة
ّ
المتویف  1172هجر ّیة
المولود  909هجر ّیة
المتوفّی  974هجر ّیة
ّ
المتویف  855هجر ّیة
ّ
المتویف  654هجر ّیة
[المتوفّی  822هجریّة]
المولود  1220هجر ّیة
ّ
المتویف  1294هجر ّیة
ّ
المتویف  654هجر ّیة
ّ
المتویف  630هجر ّیة
ّ
المتویف  1206هجر ّیة

[نام بعضی از کتب اهل سنّت و مؤلّف آنها]

تاریخ ا ُ
ألمم و الملوک
تاریخ الدمشق الکبی

ابنجریر طَبی و أیضا له کتاب

الغدیر

409

ّ
المتویف  310هجر ّیة

ابنعساکر احلافظ عل بن هبة اهلل المتو ّلد  499هجر ّیة
الدمشقی الشافعی

ّ
المتویف  571هجر ّیة

حلیة األولیاء

أبونعیم إصفهاین أمحد بن عبداهلل

ّ
المتویف  430هجر ّیة

خصائص الکَبی

لسیوطی جاللالدین الشافعی
ا ّ

ّ
المتویف  911هجر ّیة

الریاض النرضة

المحب ال ّطَبی ّ
الشافعی
ّ

تاریخ البدایة و النهایة

العامل
کنز ّ
العامل
منتخب کنز ّ
رشح المقاصد
نظم درر ِ
السمطنی
ُ
الفصول المه ّمة
فرائد السمطنی

ّ
المتویف  774هجر ّیة
ابنکثی عامدالدین أبوالفداء شافعی

ّ
مال عل متّقی حنفی ،نورالدین
عل بن ُحسام بن عبدالملک

ّ
مال عل متّقی حنفی

تفتازاین ،الس ّید سعدالدین مسعود

المولود  615هجر ّیة
ّ
المتویف  694هجر ّیة
ّ
المتویف  975هجر ّیة
ّ
المتویف  975هجر ّیة
ّ
المتویف  791هجر ّیة

بن عمر الشافعی
ِ
حممد بن یوسف الزرندی احلنفی المولود  693هجر ّیة
المدین

حممد بن أمحد الاملکی
عل بن ّ

الصباغ
المکی ،الشهی بابن ّ
ّ

ّ
المتویف  750هجر ّیة
ّ
المتویف  855هجر ّیة

ثقةاإلسالم صدرالدّ ین أیبإسحاق المولود  664هجر ّیة
حممد احلموینی ّ
الشافعی
ابراهیم بن ّ

ّ
المتویف  722هجر ّیة

المولود  484هجر ّیة

مناقب

مو ّفق بن أمحد بن اخلوارزمی احلنفی

مناقب

ابنالمغازیلّ ،
حممد شافعی
عل بن ّ

ّ
المتویف  483هجر ّیة

اجلامع الصغی

السیوطی ّ
الشافعی
اجلاللالدّ ین ّ

ّ
المتویف  911هجر ّیة

ّ
المتویف  568اهلجر ّیة
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الگنجی ّ
حممد بن یوسف
الشافعیّ ،

کفایة الطالب

حممد
بن ّ

کنوز احلقائق

عبدالرءوف المناوی ّ
الشافعی
ّ

س ّید عل بن شهابالدین اهلمداین

مو ّدة القریب

الشافعی

للعبدی احلافظ ،أیباحلسن رزین

الصحاح الس ّتة
اجلمع بنی ّ

بن معاویة األندلیس

حممد بن
للحمیدی ،أیبعبداهلل ّ

الصحیحنی
اجلمع بنی ّ

فتوح بن عبداهلل األزدی

نور الدین عل بن إبراهیم بن أمحد بن

السیة احللبیّة
ّ

عل احللبی الشافعی

البیان یف األخبار صاحب الزمان

1

حممد گنجی
حممد بن یوسف بن ّ
ّ

شافعی

السعادات مبارک بن
لمجدالدین أیب ّ

جامع ا ُ
ألصول

حممد بن عبدالکریم اجلزری ّ
الشافعی
ّ

ألیبشجاع شیویه بن شهردار بن

فردوس األخبار

شیویه بن فناخّسو الدیلمی اهلمداین

ّ
المتویف  658هجر ّیة
ّ
المتویف  1031هجر ّیة
ّ
المتویف  786هجر ّیة
ّ
المتویف  535هجر ّیة
ّ
المتویف  488هجر ّیة
ّ
المتویف  1047هجر ّیة
ّ
المتویف  658هجر ّیة]
[
ّ
المتویف  606هجر ّیة
ّ
المتویف  509هجر ّیة

2

کتابهای مرحوم آیة اهلل شعرانی (ره)
کتابهایی را که مرحوم آیة اهلل حاج میرزا ابوالحسن شعرانی نوشتهاند و یا

حاشیه زدهاند:

 .1انتصار ممّا انفردت به اإلمامیّه؛  .2ثواب األعمال ،طبع صدوق؛  .3استدراک

 .1این کتاب به ضمیمۀ غیبت شیخ طوسی به طبع رسیده است( .عالمّه طهرانی ،قدّس سرّه)
 .2جنگ  ،9ص  74ـ .79

411

[کتابهای یحیی بن بطریق]

بر تشریح األفالک شیخ بهائی؛  .4اصول به نام المدخل إلی عذب المنهل فی
االُصول؛  .5تحشیه بر تفسیر مالّ فتحاهلل؛  .6تحشیۀ دورۀ نفائس الفنون؛  .7تحشیه
بر أسرار الحکم حاجی سبزواری؛  .8تحشیه بر مجمع البیان؛  .9تحشیه بر وافی؛
 .10ترجمة اإلمام علی [علیه السّالم] صوت العدالة اإلنسانیّة؛  .11تصحیح و تحشیۀ
إرشاد القلوب دیلمی؛  .12تعلیقات بر زیج بهادری؛  .13تعلیقات بر وسائل الشّیعة؛
 .14تعلیقۀ دورۀ اصول کافی مالّ صالح مازندرانی؛  .15تعلیقۀ و حواشی فصل الخطاب
حاجی نوری؛  .16حاشیه بر قواعد عالّمه حلّی؛  .17شرح مسائل دورۀ آن قواعد؛
 .18حاشیه بر وسیله و بر عروة؛  .19حاشیۀ کفایه؛  .20درایه؛  .21دمع السجوم،
ترجمۀ نفس المهموم؛  .22رسالۀ فقهیّۀ دورۀ کافی؛  .23رساله در اصطالحات
فلسفه؛  .24رساله در اعتقادات ،شرح مفصّل بر اعتقادات صدوق؛  .25رساله وجوه
قرآن در اوّل منهج؛  .26شرح اشعار تفسیر کشّاف؛  .27شرح تبصرۀ عالّمه؛ .28
شرح خطبۀ  184از نهج البالغه؛  .29شرح و ترجمۀ دعای عرفۀ حضرت سیّدالشّهدا
علیه السّالم؛  .30علوم و صناعات فارابی؛  .31کتاب نبوّت :راه سعادت؛ .32
1
متفرقاتی بر جامع الرّوات اردبیلی؛  .33نثر طوبی.

[کتابهای یحیی بن بطریق]
آقای شیخ محمّدباقر محمودی در مقدّمۀ کتاب خصائص الوحی المبین ،در

صفحه  ،7در تعلیقۀ آن ،از گفتار عالّمه حاج شیخ آقابزرگ طهرانی در الذریعة ،نقل

کرده است که:

«کتابهای مصنّفۀ ابنبطریق که از فحول و اساطین علمای مذهب ،و متوفّی

در سنۀ  600بوده است ،عبارت است از:

عل بن
 .1عمدة من صحاح األخبار یف مناقب إمام األبرار ،أمیالمؤمننی ّ

 .1جنگ  ،17ص .77
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وم المختار؛  .2مناقب؛  .3اتّفاق صحاح األثر یف إمامة األئ ّمة
أیبطالب،
ّ
االثنیعرش؛  .4الر ّد عل النّظر یف تص ّفح أد ّلة القضاء و َ
القدَ ر؛  .5تص ّفح الصحی َحنی

یف حتلیل المتع َتنی؛  .6خصائص الوحی المبنی؛  .7المستدرک المختار؛  .8هنج
العلوم إیل نفی المعدوم ،المعروف بسؤال أهل حلب».

1و2

[مؤلّفات سیّد بن طاووس]
صورت کُتبی که مرحوم علیّ بن طاووس تألیف کرده است ،چنانچه در

کشف المحجّة مسطور است:

 .1کتاب إقبال؛  .2کتاب فتح الجواب الباهر لخلق الکافر؛  .3کتاب فتح
األبواب بین ذَوی األلباب و بین ربّ األرباب؛  .4کتاب ربیع األلباب؛  .5کتاب بهجة
لثمرة المهجة؛  .6کتابإصطفاء؛  .7کتاب طرائف؛  .8کتاب غیاث سلطان الوَریٰ
لسکّان الثّریٰ فی قضاء صلوات األموات؛  .9کتاب ملهوف فی قتلَی الطّفوف؛
 .10کتاب طرف األنباء و المناقب فی شرف سیّداألنبیاء و عترته األطائب؛  .11کتاب
مصباح الزّائر و جناح المسافر؛  .12کتاب التّوفیق للوفاء بعد التّفریق دار الفناء؛
3و4
 .13کتاب المِضمار؛  .14کتاب المهمّات و التتمّات.

[دربارۀ کتاب سُمُوّ المعنی فی سُمُوّ الذّات]
روزی جناب محترم آقای حاجآقا عزّالدین زنجانی گفتند که:

«پسر مرحوم آیة اهلل حاج شیخ محمّدحسین اصفهانی کمپانی از پدرش نقل

 .1خصائص الوحی المبین ،تعلیقۀ شیخ محمّد باقر محمودی ،ص .38
 .2جنگ  ،14ص .95

 .3رجوع شود به کشف المحجّة لثمرة المهجة ،ص .195
 .4جنگ  ،3ص .51

کالم آقا شیخ آقابزرگ طهرانی (ره) دربارۀ سند صحیفۀ سجّادیّة
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میکرد که او میفرمود” :دربارۀ حضرت سیّدالشّهدا علیه السّالم اگر کسی کتابی
مینویسد باید مثل کتاب ُس ُم ّو المعنی فی سُمُ ّو الذّات ،تألیف عالئلی ،بوده باشد؛ و
االّ ننویسد»“.

1

کالم آقا شیخ آقابزرگ طهرانی (ره) دربارۀ سند صحیفۀ سجّادیّة
بسمه تعایل شأنه العزیز
بخط ّ
ّ
العالمة النِّحریر ،فرید عرصناّ ،
الشیخ آقابزرگ ال ّطهراین یف ظهر
رأیت
السجاد ّیة ،ما هذا لفظه:
َّ
الصحیفة ّ

الصالة عل نب ّیه و وص ّیه .و بعد،
الرحیم .احلمد لول ّیه و ّ
الرمحن َّ
«بسم اهلل َّ
فاعلم أنّه روی الصحی َفة َعن هباء ّ ِ
الرشیف ،مجاعة ِمنْهم من
اسم ُه ّ
ّ
الم َصدَّ ِر هبا ُ
الرشف ُ
َ
َ
َذ َک َرهم ّ
حممد بن جعفر بن ِهبةاهلل بن نام
الشیخ نجمالدّ ین جعفر بن نجیبالدّ ین ّ
ِ
احل ّل ،یف إجازته المسطورة یف إجازة صاحب المعامل؛ و تاریخ بعض إجازاته سنة
 ،637یف إجازات البحار ،صفحة :108

دی ،أبوال َبقاء ِه َبةاهلل بن نامّ ،
المقری جعفر بن
الشیخ
عل
ّ
المشه ّ
َ
جعفر بن ّ
وی ،الرشیف أبوالفتح بن
أیبالفضل بن َشعرة ،الرشیف بن أیبالقاسم
الزکی ال َع َل ّ
ّ
2
یب بن مسافِر؛ و ک ّلهم ّ
أجال ُء مشاهی.
اجلعفریة ،الشیخ سامل بن َقبارویه ،الشیخ عر ّ
الرشیف ضیاءالدّ ین أبوالفتح
و أبوالفتح المعروف بابن اجلعفر ّیة ،هو الس ّید ّ

حل ْرث
احلسینی
العلوی
حممد
قرأ علیه الس ّید ّ
ّ
ّ
عزالدّ ین أبوا َ
احلائری ،و قد َ
ّ
حممد بن ّ
ّ

حممد بن احلسن بن عل العلوی احلسینی البغدادی کتاب م ِ
عدن اجلواهر الکَراجکی،
ّ
ّ
َ َ
ّ
ّ
ّ
 .1جنگ  ،7ص .572

 .2خ ل :قهارویه ،قهازویه.
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ِ
عرص غیه
ذکرت هذا التّاریخ ل ُیعلم
السیف ّیه ،یف مجادی األویل ،سنة 573؛ و
ُ
یف احل َّلة ّ
ُ
الرشف تقریبا.
الصحیفة عن َهباء ّ
ممّن شارکه یف روایة ّ

الم َج ّلد األخی من البحار .و أدرج هو یف
درجة یف ُ
و إجاز ُة صاحب المعامل ُم َ

ّ
بخط ّ
إحدهیا إجازة نجمالدّ ین جعفر
األول:
إجازته إجازات ثالث وجدها
الشهید ّ
ی

ثم أدرجها متفر ّقة یف إجازته،
بن نام؛ کام ذکره یف أوائل صفحة الامئة ،من هذا المج ّلدّ .
منها الفقرة ا ّلتی نقلناها؛ فقد ذکرها یف وسط صفحة  ،108من جم ّلد اإلجازات.

1

المدعو بآقابزرگ ال ّطهراین ،یف  5رجب،
حممدحمسن
ّ
حرره مالک النسخة إرثا ،اجلاین ّ
ّ

سنة  ».1345ـ انتهی.

الصحیفه إرثا ،یف  19رجب ،سنة 1375
حرره مالک هذه َّ
ّ
حممدحسنی احلسینی الطهراین
س ّید ّ

2

اسامی بعضی از کتب فقهیّه
 .1مصابیح الظّالم[ ،وحید بهبهانی]؛.2إشارة السّبق[ ،أبوالمجد حلبی]؛  .3فوائد

الشّرایع ،محقّق کرکی (حاشیۀ او است بر عبادات شرایع)؛  .4جعفریّة ،محقّق کرکی؛

 .5العزّیّة ،محقّق؛  .6میسیّة ،شیخ ابراهیم میسی ،معاصر محقّق کرکی؛  .7تعلیق
اإلرشاد ،شیخ ابراهیم قطیفی ،معاصر محقّق کرکی؛  .8روض الجنان ،شهید ثانی؛

 .9تمهید القواعد ،شهید ثانی؛  .10غایة المراد ،شهید اوّل؛  .11غایة المرام ،صاحب

مدارک؛  .12کشف اإللتباس ،شیخ مفلح صیمری؛  .13منتهیٰ ،عالّمه؛  .14تلخیص
الخالف ،شیخ مفلح صیمری؛  .15نهایة األحکام ،عالّمه؛  .16الموجز الحاوی،
 .1بحار األنوار ،ج  ،107ص .45
 .2جنگ  ،20ص .9

415

[کتب کالمی مهمّ عامّه]

ابنفهد؛  .17جامع الشّرایع ،یحیی بن سعید؛  .18تنقیح ،فاضل مقداد؛  .19ارشاد
2 1

الجعفریّة .

[کتب کالمی مهمّ عامّه]
کتب کالمی مهمّ عامّه که بدان استدالل میکنند:

ّ .1
المصطفی ،قاض عیاض؛
الشفا بتعریف حقوق
ی

الرمحن بن امحد إیی عضدی؛
 .2المواقف ،قاض عبد ّ
 .3رشح المواقف ،می س ّید رشیف؛
 .4المقاصد ،سعدالدّ ین تفتازاین؛

 .5رشح المقاصد ،أیضا للتّفتازاین؛
حممد إیی.
 .6مقاصد المقاصد ،خمترص رشح مقاصد ،ابن ّ

3

 .1بنا بر تحقیقات صورت گرفته ،ظاهراً کتاب ارشاد الجعفریّة همان کتاب المطالب المظفّریة
است که شرحی بر کتاب جعفریّه ـ تألیف شیخ نورالدّین علی بن الحسین بن عبدالعالی الکرکی
(متوفّی سنه  940ه  .ق) صاحب جامع المقاصد ـ میباشد.
دلیل بر این مدّعا مطلبی است که صاحب مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالّمة ،طبع جدید ،ج ،4
ص  376آورده است« :و ارشاد الجعفریة و شرحها االخر ».بر طبق ظاهر کالم که مرجع ضمیر
«شرحها» الجعفریة باشد؛ کما اینکه محقّق کتاب مفتاح الکرامة ،در طبع جدید ،ج  ،5ص ،63
تعلیقه ،این مطلب را محتمل دانسته است.

البتّه مؤیّد دیگر این مطلب ،عبارتی است در یکی از نسخههای خطی کتاب المطالب المظفریّة ،در

مکتبۀ آیة اهلل مرعشی ،به رقم « :2776الظاهر هو ارشاد الجعفریّة ».که این کتاب تألیف سید امیر

محمّد بن أبیطالب استرآبادی ـ از تالمذه محقّق کرکی صاحب جعفریّه ـ میباشد.

جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به الذریعة إلی تصانیف شیعه ،ج  ،13ص 175؛ ج  ،21ص .141

 .2جنگ  ،3ص .182

 .3جنگ  ،13ص .67
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[کتاب تذکرۀ میخانه]
تذکرۀ میخانه از مالّ عبدالنبیّ فخرالزّمانی قزوینی است که در  1028هجری

رحلت کرده است ،و تذکرۀ او را آقای احمد گلچین معانی ،تصحیح و طبع نموده و
ملحقاتی را به آن افزوده است.

1

[راجع به صحّت انتساب کتاب سرّ العالَمین به غزالی]
در مقدّمۀ طبع نجفِ کتاب سرّ العالمین ،طباطبائی حسینی ،آمده است که:

سرتی یف جمالس
َسب
رس العالمنی للغزایل :القاض نوراهلل التُ
ّ
َ
«و ممّن ن َ
کتاب ّ

المؤمننی ،و ّ
رکی ـ فیام نقل عنه ـ ،و الموال حمسن الفیض
عل بن عبدالعایل ال َک ّ
الشیخ ّ
الکایش صاحب الوایف ،و ال ّطرحیی یف جممع البحرین».

راجع به صحّت انتساب کتاب سرّ العالمین به غزالی در تعلیقۀ صفحۀ  65از

کتاب اإلمام زینالعابدین ،تألیف سیّد عبدالرزّاق مقرّم گوید:
ِ
رس العالمنی إیل الغزایلّ :
الذهبی یف میزان االعتدال،
« ّ
عل نسبة کتاب ّ
نص ی
جم ّلد  ،1صفحة 232؛ و ابنحجر یف لسان المیزان ،جم ّلد  ،2صفحة 215؛ و سبط
اخلواص ،صفحة 36؛ و جرجی زیدان یف آداب ال ّلغة العربیّة،
ابناجلوزی یف تذکرة
ّ

جم ّلد  ،3صفحة ».98

و در المَحَجّة البیضاء ،جلد  ،1صفحۀ  ،1تصریح کرده است که :غزالی در

حین تصنیف إحیاء العلوم سنّی بوده ،و بعداً در آخر عمر شیعه شده و کتاب
سرّ العالمین را تصنیف کرده است.

و جالل همایی از صفحۀ  272تا  274از غزالینامه شواهدی بر عدم صحّت

انتساب کتاب به غزالی ذکر کرده است و گوید« :من تردید ندارم».
 .1جنگ  ،10ص .47

417

[راجع به کتاب أغانی]

و عالّمه مجلسی در [جلد]  9بحار ،صفحۀ  236تصریح دارد ،آنجا که گوید:

رس العالمنی »...و عالّمه امینی در پاورقی صفحۀ  391از جلد 1
«غزا ّیل یف کتاب ّ
الغزایل ».ـ الخ.
الغدیر گوید« :ال ش َّک یف نسبة الکتاب إیل
ّ

1

[راجع به کتاب أغانی]
در الذّریعة ،در جلد  ،2صفحۀ  249و  250فرموده است که:

«صاحب کتاب أغانی ،شیخ ابوالفرج اصفهانی ،علیّ بن الحسین محمّد

اصفهانی بغدادی ،از اوالد مروان بن محمّد (مروان حمار) ،آخرین خلیفه از خلفای
اموی بوده است ،و او شیعیّ زیدی و حافظ و مورّخ و نسّابه و أخباری و کاتب و
نحوی و ادیب بوده ،و در سنۀ  356فوت کرده است.

در تاریخ ابنخلّکان و کشف الظّنون گفتهاند که” :مانند أغانی کتابی نیامده

صالً آورده
است “.و در کشف الظّنون تمجید صاحب بن عبّاد را از این کتاب مف ّ
است و گفته است که” :صاحب بن عبّاد بهواسطۀ با خود همراه بردن کتاب أغانی،

از حمل سی شتر از کتابهای ادب در سفرهای خود مستغنی میشده است“.

خود مؤلّف آن را مختصر کرده و به نام مجرّد األغانی نام نهاده است ،و

صاحب لسان العرب آن را مختصر کرده و مختار األغانی نام گذارده است ،و نیز
مرحوم آیة اهلل معاصر ،شیخ محمّد حسین کاشفالغطاء زبدۀ آن را استخراج و با
اسقاط اسانید و مکرّرات در یک جلد ضخیمی درآورده و فهرست مبسوطی بر آن

نوشته و به نام المغنی عن األغانی نام نهاده است».

 .1جنگ  ، 5ص .204

 .2جنگ  ،15ص .100

2

بخش سوّ م :مطا لب پزشکی

بخش سوّم :مطالب پزشکی

الف :پیشگیری و درمان

ب :خواص و فوائد

ج :فقهی ،روایی حکمی

الف :پیشگیری و درمان

[درمانی برای رفع بیماری کلیه]
در نسخهای که آقای دکتر عبدالحسین کافی به یکی از مَرضای مبتال به مرضِ

کلیه داده بودند ،نوشته بود:

«برای یک مرتبه :برگ بوارو ( 1گرم) ،دم گیالس ( 2مثقال) ،کاکل ذرّت

( 2مثقال) ،اووا اورسی ( 1مثقال)؛ همگی را جوشانیده ،صاف کرده ،در یک لیوان
برای صبح خیلی زود ،ناشتا میل کنند؛ و نسخۀ فوق ده مرتبه تکرار شود .و

بدینگونه طبخ شود که برای هر دفعه ،سه لیوان آب ریخته ،و آنقدر بجوشانند که
یک لیوان باقی بماند».

1

[موارد مفید و مض ّر برای اگزما و فشا ِر خون]
چیزهایی که برای اِگزما و فشار خون مفید است:
عسل ،آبغوره ،آبلیمو ،میوهجات فصلی ،شاهتوت ،سالویتا ،کباببرگ
 .1جنگ  ،6ص .52
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سیخ ،جوجه.

چیزهایی که برای اگزما و فشار خون مضرّ است:

تخم مرغ ،ادویهجات ،غذاهای سرخشده ،سیر ـ فقط برای اگزما مضرّ

است ـ ،موز ،گوجه فرنگی ،ماهی ـ فقط برای اگزما مضرّ است ـ بوقلمون ،مغز سر

گوسفند ،گوشت کلّه ،اسفناج.

مطالب باال را دکتر محمود منصور همدانی دستور داده است.

1

درمان زخم معده
یکی از دوستان (آقای کربالئی حاج حسین درخشیفر) میگفت که:

«لقمانالدّولۀ ادهم ،که دکتر ماهر و حاذقی بود ،برای زخم معده دستور داده بود که:

” 15مثقال اسفرزه را بو داده ،و سپس بکوبند؛ در اینصورت به شکل پودر و
قائوتی درخواهد آمد ،و قبل از غذا به فاصلۀ نیم ساعت ،یک قاشق مربّاخوری از آن
را در روی زبان ریخته ،و بدون آب یا چیز دیگری بگذارند خودبهخود با لعاب
دهان آمیخته شده و از گلو پایین برود .و قبل از هر غذا این کار را بکنند تا تمام 15
مثقال مصرف شود؛ آن زخم معده بهکلّی از بین خواهد رفت“.
و آن دکتر میگفته است که” :این مداوا فقط برای زخم معده است؛ نه زخم
اثنا عشر ،و یا ورمِ معده و غیر ذلک»“.
آقای درخشیفر میگفت« :من به یکی از دوستانی که بهواسطۀ زخم معده
قادر بر روزه گرفتن نبود ،توصیه کردم؛ انجام داد ،و یک روز او را دیدم روزه

گرفته ،و گفت :ابداً از کسالت من اثری نیست!»
 .1جنگ  ،6ص .54

 .2جنگ  ،6ص .185

2

عالئم فشار خون

423

عالئم فشار خون
آقای دکتر ناصر اتّفاق که از اطبّای حاذق طهران هستند ،گفتند« :عالمت

فشار خون :یا سرگیجه ،و یا درد گرفتنِ پشت سر بعد از برخاستن از خواب ،و یا
احساس پریدن مگس در جلوی چشم ،و یا صدای هوهو شنیدن از گوش است .و

در غیر اینصورت ،فشار خون نیست؛ گرچه درجۀ فشارسنج از میزان طبیعی بیشتر
نشان دهد ،و خودبهخود در بدن انسان پایین میآید و به مقدار طبیعی میرسد،
بدون احتیاج به معالجه و مداوا».

1

[داروی فشار خون]
آقای  ...گفتند« :دکتر محمود منصور که متخصّص در امراض قلب است،

گفته است” :برای فشار خون ،زرشک و برگۀ هلو بسیار مفید است “.و بر این گفتار
اصرار دارد».

آقای  ...گفتند« :برای فشار خون ،قدری تخم کاسنی را بشویند ،و شب تا به

صبح خیس کنند ،و سپس بجوشانند و بخورند؛ فوقالعاده مفید است».

2

[ترمیم شکستگی استخوان]
از دکتر نوّاب نقل شده که میگفت« :من در بیمارستانی که عدّهای از

پیرمردها که استخوانشان شکسته بود ،معالجه مینمودم؛ هرچه کردیم استخوان آنها

جوش بخورد ،جوش نمیخورد .تا باألخره دستور دادم برای تغذیۀ آنان از این
گندمهای جوانهزده تهیّه کنند؛ و چون از این غذا تغذّی نمودند ،همه شفا یافتند».

 .1جنگ  ،6ص .185

 .2جنگ  ،14ص .30
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دکتر نوّاب میگفت« :هر چاشت اگر مقداری از آن به اطفال داده شود ،از هر

غذایی بهتر و مفیدتر خواهد بود».

1

[رفع گرفتگی بینی]
برای رفع گرفتگی بینی در اثر زکام ،و احتمال سینوزیت و بسته شدن مجاری

سیالن آب بینی و چشم ،روزی چند مرتبه مقداری از تخم گشنیز و از گل بابونه و

عناب را در ظرفی ریخته و بجوشانند ،و بُخور دهند؛ بسیار مفید است.

2

[رفع زکام و گرفتگی سر و صداع]
آقای  ...از مرحوم حضرت آیة اهلل انصاری ـ رضوان اهلل علیه ـ نقل کردند

که ایشان فرموده بودند:

«برای رفع زکام و گرفتگی سر و صداع 2 :مثقال مرزنجوش ،و  2مثقال

اسطوخودوس ،و  15عدد عناب را سه قسمت کرده ،هر قسمت را صبح بخور

دهند ،و مقدار نصف استکان از آبِ آن را نیز بخورند ،بسیار مؤثّر است».

3

[درمان چربی خون و فشار خون و نقرس (اسید اوریک خون)]
جناب آقای  ...گفتند« :برای چربی خون ،هیچ چیز بهتر از آبِ شوید

نیست؛ بدینطریق که شوید را در آب بریزند و گرم کنند پهلوی آتش ولی جوش
نخورد ،و آن آب را روزانه مرتّباً بخورند».

و آقای حاج سیّد عزّالدین زنجانی فرمودند« :برای چربی خون هیچ چیز

بهتر از آب شوید نیست؛ بدینطریق که همینطور شوید خام را بجُ َوند ،و یا آب
 .1جنگ  ،6ص .189
 .2جنگ  ،6ص .210
 .3جنگ  ،5ص .128

دستور غذایی برای اشخاص ضعیف و کمخون
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گرفته و بخورند».

خانم  ...میگفتند« :برای فشار خون هیچ چیز بهتر از جعفری خام نیست».

و آقای حاج سیّد محمّدعلی جاللی ـ همشیره زاده ـ میگفتند« :برای فشار

خون ـ نه تنها پایین آوردن فشار ،بلکه برای تعدیل فشار ـ هیچ چیز بهتر از جعفری
تازۀ خردکرده و ممزوج شده با آب لیموترش تازه نیست».

و از چیزهای بسیار مؤثّر برای اسید اوریک خون (کسالت نِقرس) خوردن

آبغوره ،باألخص در صبحهای ناشتاست.

و از جناب آقای  ...و آقای  ...هر دو نقل شد که« :برای اسید اوریک خون،

سیب با پوست آن مفید است ».و نیز گفته شده است که سیب با پوست برای چربی

خون مفید است.

1

دستور غذایی برای اشخاص ضعیف و کمخون
مرحوم آقای زیرکزاده به جناب آقای حاجآقا معین ـ در وقتی که حقیر در

نجف اشرف مشرّف بودم ،و ایشان برای زیارت تشرّف حاصل نموده بودند ـ

دستور زیر را برای اشخاص ضعیف و کمخون دادهاند:
«دستور غذا:

 .1هویج خام و پخته ،جگر گوسفند ،تخم مرغ ،کرفس ،کدو ،به ،زردآلو،

نخود ،چغندر ،کلسیم ( آب استخوان قلم گوساله).

 .2لوبیا چیتی یا قرمز ،هویج ،سیبزمینی ،چغندر ،کلم ،آبلیمو چاسنی.2
دستور غیر غذا:

 .1مورد و آرد نخود و حنا ،با پوست سیب مخلوط نموده ،با یک عدد تخممرغ
 .1جنگ  ،6ص .223
 .2ظ ـ کاسنی.
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به سر ببندند؛ هر ده روز یک مرتبه.

 .2مومیایی اصل را با روغن داغ نموده ،قبل از رفتن به حمّام ،گوش،

پشتِ چشم ،مغز ،نخاع و شقیقه را ماساژ بدهند.

 .3سرمۀ ترمه درست کرده ،استعمال کنند».

1

داروی یرقان برای طفل نوزاد
بسیاری از کودکان نوزاد ،مبتال به یرقان میشوند که آثار زردیِ آن در چهره

و بدنشان مشهود میگردد؛ کراراً به تجربه رسیده است که:

اگر یک عدد خروس رسمی را ـ نه تخم خارجی ،و اگر سیاهرنگ باشد بهتر

است ـ بگیرند و چربی آن را بگیرند ،و سپس طبخ کنند تا بهصورت آبگوشت
درآید ،آنگاه چربیهای باقیماندۀ در آن را ـ که فعالً بر روی آب خروس است ـ

کامالً بگیرند ،و پس از آن مقدار نصف استکان از آن را به تدریج به طفل دهند ،و
بقیّه را به مادر بخورانند؛ بهکلّی یرقان طفل بهبود مییابد.

2

[عالج زخم و جراحتِ درون بدن]
آقای حاج سیّد عبدالحسین میرحجازی گفتند :آقای سیّد باقر طبیب گفت:

«برای زخم و جراحت اندرون بدن که چرک داشته باشد ،یک عدد پرتقال را

با پوست و همۀ محتویات آن ـ بدون هسته ـ در آبمیوهگیری آبش را بگیرند ،و
سپس یک لیوان آب گرم بر آن اضافه کنند ،و قدری شکر بریزند؛ و روزی دو بار

بخورند ،اثر عجیب دارد».

حاج سیّد حسن معین گفتند« :برای زخم و جراحت مثانه ،اثر مهمّی از آن

 .1جنگ  ،17ص .83
 .2جنگ  ،19ص .20

[نسخۀ حاجآقا اللهیاری برای افراد کهنسال]

تجربه شد».
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1

[نسخۀ حاجآقا اللهیاری برای افراد کهنسال]
آقای حاج حاجیآقا اللهیاری ابهری نسخهای داشتند که برای افرادی که

سنّشان از شصت سال گذشته است بسیار مفید است ،و آن این است:

«زعفران :نیم مثقال ،قرص کمر 3 :عدد ،جوز بوآ 5 :مثقال ،میخک 5 :مثقال،

هِل 5 :مثقال ،دارچین 5 :مثقال ،زیرۀ کرمانی 5 :مثقال ،بادیان ختائی 5 :مثقال،
مصطکی 5 :مثقال ،مغز جلقوزه 5 :مثقال ،گل سرخ 5 :مثقال ،تخم هویج 5 :مثقال،

تریاک 6 :نخود؛ تمام اینها را کوبیده و از الکِ ریز خارج نموده و با عسل مخلوط،
و معجونی خواهد شد ،و هر روز به قدر  2مثقال از آن باید خورده شود».

2

بعضی از دستورات کیمیاوی از آیة اهلل انصاری همدانی رضوان اهلل علیه
السبک إذا ُأخذ منها جزء و من ال ّطی طی نصف جزء
«احلاممة تنعقد صابرة عل نار ّ

ثم ُحلفت
الستک نصف جزء و من العقاب مثله ،فدُ ّقت األدوی ُة کل واحد علیحده؛ ّ
و من ّ
بمجموعها احلامم ُة یف طاسة نحاس و ُغ ّطیت بصفحة نحاس ،فوضعت یف نقرة و ُأ ِ
وقد
ثم اج َعل یف بوطقة و
علیها بالفحم اجلزل حتّی ال یبقی له دخان ،خترج احلاممة معقودة؛ ّ

الزجاج و أ ِ
الراط 3،جتده
بالزجاج و ان ُفخ علیه حتّی تنسبک ،و ار َفع عنها ّ
حلفها ّ
فرغها یف ّ
ا َ
السواد؛ فلو کان شکه ثابتا تنبغی أن ال یسو ّد ،و لو
نقرة منسبکة و هی یابسة و فیها بعض ّ
جعل بدل ال ّطاسة بوطقة ملطوفة بالروسنحتج و بیاض البیض ،حصل المطلوب».
 .1جنگ  ،14ص .51
 .2جنگ  ،5ص .161

 .3دهخدا« :راط :ظرفی است از آهن مانند قصبهای که فلز ذوب شده را در آن ریزند».
 .4جنگ  ،10ص .104

4
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ب :خواص و فوائد
راجع به خواصّ گندمِ جوانهزده
اگر گندم را خیس کنند ،و چند روزی بگذرد که جوانه دهد و طول جوانه به

اندازۀ طول خود گندم برسد نه بیشتر ،خوردن این گندم که در حال رشد و حیات

است و مملوّ از ویتامینها است ،بسیار خاصیّت دارد .به خصوص اگر روزها در
وقت صبح با صبحانه دو قاشق غذاخوری با قدری شیرینی ـ مانند عسل یا خرما ـ

خورده شود ،چنان نیرویی به بدن میدهد که تا وقت شب ،انسان نشاط او را
احساس خواهد کرد ،و در طول روز پیوسته سر حال و خوشحال است.

1

فایدۀ مصطکی و شونیز (سیاهدانه)
مزج المصطکی مع خبز ّ
یقوی المعدة و
الشعیّ ،
آقای حاج  ...نوشتهاندُ « :

یمنع اخلفقان و ُیصلح الکبدَ و ال ُک یل؛ و مع ّ
السدد 2،و
الریاح الغلیظة و ّ
الشونیز ُخیرج ّ
یقوی الباه 3.و ینبغی أن ال یؤ َک َل کثیا إ ّال مع ال ّلحم و المرق و الدّ هن و احللو ،و أن
ّ

إیل رشب الامء فوق الیابس منه کالکعک ،و العکس یف
یق َّل َل مع غی ذلک؛ و أن یبا َد َر ی

ری».
ال َّط ّ

4

 .1جنگ  ،6ص .189

ُ
یأخذ بال َک َظم و یمنع نسیم الریح( ».محقّق)
األنف،
َ
السداد :داء َی ُسدّ
السدَّ ه و ُ
 .2لسان العربُ « :
 .3الباه :النّکاح( .محقّق)
 .4جنگ  ،14ص .90

[فایدۀ خوردن سیب]
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[فایدۀ خوردن سیب]
بحار األنوار ،جلد  ،14صفحه :511

«از طبّ األئمّة ،با اسناد خود از حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّالم

داووا َمرضاهم ّإال به»“.
ّاس ما یف الت ّفاح ،ما َ
روایت کرده است که” :لو َیعلم الن ُ
سألت
و نیز از همین کتاب با اسناد خود از سماعة روایت کرده است« :قال:
ُ

اح و قد ُ ِهنی عنه أن یا ُک َله،
السالم عن مریض اشت ََهی الت ّف َ
أباعبداهلل ّ
الصادق علیه ّ
1و2
ِ
اح؛ فام من َشء أن َف َع ِمن الت ّفاح!“»
فقال” :أطعموا َحممومیکم الت ّف َ

[فایدۀ خوردن گوشت]
عیون أخبار الرّضا علیه السّالم ،صفحه :237
السالم ،قال” :علیکُم بِال َّلحم؛ فإنّه ُینبِت
عل بن أیبطالب علیه ّ
«و بإسناده عن ّ
أربعنی یوما ،سا َء ُخ ُل ُقه“.
حم
َ
حم .و من َترن ال ّل َ
ال ّل َ
النبی ّ
صیل اهلل علیه و
السالم ،قال” :کان ّ
عل بن أیبطالب علیه ّ
و بإسناده عن ّ
3و4
ِ
حیر َمهام؛ ل ُقرسام من البَوا»“.
آله و س ّلم ال یأکُل الکُل َیتَنی من غری أن ُ َ

 .1بحار األنوار ،ج  ،59ص .101
 .2جنگ  ،5ص .221

السالم ،ج  ،2ص .41
 .3عیون أخبار الرّضا علیه ّ
 .4جنگ  ،5ص .229
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ج :فقهی ،روایی حکمی
ترکِ خوردن حیوانی در أخبار
در کتاب جمال األسبوع ،طبع حروفی ،مطبعۀ اختر شمال ،در صفحه ،216

مرحوم سیّد بن طاووس میفرماید:

السادس و الثّالثون :فیام نذکره من دعاء للحاجة یوم اجلمعه بغی
«الفصل ّ

الصائم عل یشء مل یکن فیه روح:
صالة؛ بل یصوم و ُیفطر ّ

العسکری
الطوس ،قال :روی عن
السعید أیبجعفر
ّ
بإسنادی إیل َجدّ ی ّ
ّ
السالم،
السالم ،عن ّ
حممد علیهام ّ
الصادق جعفر بن ّ
السالم ،عن أبیه ،عن آبائه علیهم ّ
علیه ّ
قال:

َ
اجلمعة و
من عرضت له حا ة إیل اهلل تعایل ،صام الربعاء و اخلمیس و
قض ا ُ
هلل حا تَه:
روح و دعا سذا الدُّ عاءَ ،
مل ُیفطر عیل شء فیه ٌ
ِ
ِ
َ
العلم
غامض
عجائب اخللق یف
عت
هم ّإن
أسألک بِاسمک ا ّلذی به ابتَدَ َ
َ
ال َل ّ
ِ 1
ِ
ِ
بجود ِ
عجیب َخ ِ
ِ
ِ
ِ
جلواهر،
غریب أ
أصناف
لق
مجاا و ِهک من عظی ِم
ناس ا َ
فخر ِ
ُ
أنت! و أسألک
ت
المالئکة ُس َّجدا ِهلَیبتک من َمافتِک ،فال إل َه ّإال َ
َّ
یت به لِلکَلی ِم َ
عاع نور ِمن
باسمک ا ّلذی َ َجت َّل َ
فلام َبدا ُش ُ
جل َبل العظی ِمّ ،
عیل ا َ
ِ
ِ
ِ
حجا ِ
َوحیدنَ ،فال إل َه
بمعرفة ت
العظمة ،أث َب َّت معرفتَک یف قلو ِ العارفنیَ
 .1در اینجا مالحظه میشود که شش بار اضافۀ بدون فاصله تکرار شده است؛ و در تتمّۀ دعا هفت
فون حدَ ِق ع ِ
ِ
بار هم آمده است« :فأسألک بِ
ُیون قلو ِ
َ
اسمک ا ّلذی َفت َ
َ
َقت به َر َتق عظی ِم َغواش ُ
أنت!»
النّاظری َنَ ،فال إله ّإال َ

[األمراض تتولّد من ستّة أشیاء]
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أنت!» 1ـ تا آخر دعا که البتّه مفصّل هم نمیباشد.
ّإال َ

یت به ل ِلکلیم َ
عیل اجلبل
از اینجا بهدست میآید که مقصود از «اسمک ا ّلذی جت َّل َ
العظیم» مراد قلوب موسیٰ و همراهان بوده است ،نه کوهِ سنگیِ خارجی؛ زیرا بعد از
شعاع نور من حجا العظمة ،أث َب َّت معرف َتک یف قلو
فلام َبدا
ُ
این فقره وارد استّ « :
أنت!» این تفریع بهخوبی میرساند که مراد از
العارفنی بمعرفة توحیدن ،فال إله إ ّال َ
جَبل ،اندکاک نفس و از میان رفتن إنّیّت و فناء در ذات حضرت احدیّت است.
اندکاکِ َ

2

[المراض تتو ّلد من ستّة أشیاء]
و در صفحۀ  324خزائن نراقی فرماید:

الروم و الفرس أ ّن األمراض تتو ّلد من ستّة
«فائدة :اتّفقت حکامء اهلند و ّ
أشیاءِ :
الرشب یف جوف ال ّلیل ،و حبس البول ،و کثرة
سهر ال ّلیل ،و نوم النّهار ،و ّ
اجلامع ،و األکل َ
عل ّ
الشبع».

3

فی حکم تشریح بدن المُسلم ،فی علم الطبّ
[معادن اجلواهر ،جم ّلد  ]1صفحة :407
الطب من أشدّ لوازم النّاس ،و أعظم ما ُحیتاج إلیه؛ و هو غی
«مسألة  :14علم
ّ

ممکن احلصول بسویٰ درس الوجود اإلنساین و ترشحیه و معرفة مواقع األعضاء و
منافعها .و ّ
فهل یف األمر من حمذور
کل هذا یستلزم
ترشیح أجساد أموات اآلدم ّینی؛ َ
َ

رشعی؟
ّ

 .1بحار األنوار ،ج  ،87ص .44
 .2جنگ  ،14ص .123
 .3جنگ  ،6ص .52
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المنهی
المثلة
اجلواب :ترشیح بدن
ّ
غی جائز؛ لام فیه من ُ
ّ
اآلدمی المحرتم ُ
اآلدمی المحرتم م ّیتا کحرمته حیا.
عنها ،و لام فیه من اإلهانة ،و حرمة
ّ

ضارعه ،1فال یب ُعد عدم حرمة ترشیح
أ ّما غی المحرتم کمنکر ّ
الصانع و من َ

الطب؛ لعدم الدّ لیل علٰ وجوب
بدنه ،الس ّیام إذا کان ذلک لغرض صحیح کتع ّلم
ّ
احرتامه و حرمة التّمثیل به لغرض صحیح ،و إن ورد أنّه ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:

المثلة و لو بالکَلب ال َعقور“ّ 2إال ّ
أن ذلک منرصف إیل صورة عدم وجود
” َّنی عن ُ
الصحیح.
الغرض ّ

العمل ،إلمکانه
اهر عد ُم تو ّقف تع ّل ِمه عل التّرشیح
ثم إ ّن علم التّرشیح ،ال ّظ ُ
ّ
ّ

أتم و أسهل .فمع فرض حرمة ترشیح البدن،
بدونه؛ نعم مع التّرشیح
العمل یکون ّ
ّ

الطب ـ و إن کان تع ّلمه من الواجبات الکفائ ّیة ـ لعدم التّوقف .و
ال ُیباح ألجل تع ّلم
ّ
لو فرض التو ّقف ،فهو ال یتو ّقف عل ترشیح البدن المحرتم؛ إلمکانه بترشیح غیه.

أ ّما البدن المشکوک ،فال ّظاهر عد ُم حرمة ترشحیه.

العمل ،اللتزام
الطب بدون التّرشیح
الزمان ال یمکن تع ّلم
لکن یف هذا ّ
ّ
ّ
المع ّلمنی به ،و عدم اعتقادهم بلزوم احرتام بدن ِمن األبدان .فمع فرض العلم بأنّه
الطب البدّ أن َیبتل بترشیح البدن المحرتم ،ال َیب ُعد حرم ُة التع ّلم ّإال مع
إذا أراد تع ّلم
ّ

المحرم؛
الکفائی؛ لعدم قیام َمن به الکفایة .فیباح لذلک ال ّترشیح
فرض بقاء الوجوب
ّ
ّ

ّ
أهم یف نظر ّ
الشارع من مفسدة ترشیح البدن .و اهلل
ألن مصلحة حفظ النّفوس ّ

أعلم».

3

 .1أقرب الموارد« :ضارعة :شابهه».
 .2بحار األنوار ،ج ،42ص .248
 .3جنگ  ،20ص .168

[ارجاع دادن پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله بیماران را به طبیب]
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[ارجاع دادن پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله بیماران را به طبیب]
[أضواء عل السنّة المح ّمد ّیة] صفحة :45

لجل ،عن سعد بن أیبو ّقاص قال:
«و یف طبقات األطب ّاء و احلکامء ،البن ُج ُ
ِ
ُ
َ
رسول اهلل ّ
احلارث
ئت
ضت َم َرضا ،فعا َدین
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم فقال یل” :اِ َ
مر ُ
1
ُ
عام بنی أیدهیم!»
بن کَلد َة؛ فإنّه ر ٌل یتط ّبب “.فأ َمر
رسول اهلل بإتیان األط ّباء و مس َألتهم ّ

[نوک انگشتان ،بهترین راهِ جذب خوراکیهاست]
در کتاب اعجاز خوراکیها ،صفحه  43گوید:

«نوک انگشتان ،بهترین راه جذب خوراکیهاست ».و هم میگوید« :عدّهای

معتقدند که غذا را باید با دست خورد تا ویتامینها و موادّ مؤثّر آن ،جذب پوست

بدن شود؛ ما این دستور را تجویز میکنیم ،و منکر خاصیّت آن هم نیستیم».

در کتاب اعجاز خوراکیها ،صفحه  ،43مطالب سودمندی راجع به اَلکل و شرب

آن دارد که برای فهم مطلب باید یکی دو صفحه قبل و بعد آن را هم مطالعه نمود.

2

[آرامش ضربان قلب در شب و هنگام خواب]
در شب  14شعبان المعظّم  1414هجریّه قمریّه که برای معاینۀ چشم به

بیمارستان حضرت امام رضا علیه السّالم در مشهد مقدّس رفتم ،جناب چشمپزشک

محترم ،آقای دکتر مجید ابریشمی ـ سلّمه اهلل ـ گفتند:

«با امتحان و تجربههای مکرّره ،اآلن به ثبوت رسیده است که در شبها

ضربان قلب در حالت خواب ،در جمیع افراد آرامتر و ساکنتر میباشد؛ و در بخش
 .1جنگ  ،24ص .14
 .2جنگ  ،6ص .220
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سیسییو این امر کامالً مشهود است.
بدواً تصوّر کردند شاید علّت این امر ،تاریکی باشد نه دخالت شب؛ ولی
بهواسطۀ قرار دادن سیسییو در مکانهای بهتماممعنا ظلمانی و حتّی در طبقات
زیرزمین تاریک در روز ،مشاهده کردند که در روز ابداً تسکین و آرامش موجود

نمیباشد .و فقط دخالت شب است ،خواه در مکان نورانی و خواه ظلمانی؛ و عدم
این اثر در روز ،خواه ظلمانی و خواه نورانی».

و سپس گفتند« :شاید علّت ،خواب نبوده باشد بلکه مطلق استراحت بدن در

شب باشد؛ فلهذا در مکان تاریک و بدون سر و صدا استراحت کردند و خود را به خواب
زدند (یعنی تصوّر کردند که خواب هستند) باز دیدند که سیسییو ابداً نشان راحتی را
در ضربان قلب نشان نمیدهد ،بلکه فقط این آرامش اختصاص به حالتِ خواب دارد».
أقول:

1

﴿       ﴿ ،﴾  

 2،﴾  و امثال ذلک بر این دعویٰ شاهدی است صادق.

3

راجع به مطالعه و نوشتن قبل از غروب
در شب پنجشنبه ،ششم جمادیالثّانیۀ  1415که به بیمارستان حضرت امام
رضا علیه السّالم برای معاینۀ چشم مراجعه نمودم ،از جمله مطالب آن بود که
چشمپزشک متعهّد و معروف ما ،آقای دکتر مجید ابریشمی ـ زید توفیقه ـ فرمودند:
«در موقع نزدیک غروب آفتاب ،تا مقداری از غروب گذشته به فاصلۀ نیم

ساعت یا بیست و پنج دقیقه ،سلّولهای چشم برای تقویت خود در شب شروع به
 .1سوره انعام ( )6آیه .96
 .2سوره فرقان (  )25آیه .47
 .3جنگ  ،13ص .108
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فعّالیت مینمایند .و در شب قدرت بینایی آن سلّولها نسبت به روز ،بالغ بر
ده هزار مرتبه افزون میگردد؛ و لهذا در شب تاریک در بیابان وسیع ،اگر کسی در
گوشۀ بیابان نور مختصری ایجاد کند ،از فاصلۀ دور فوراً رؤیت میشود.

امّا قبل از رسیدن شب در فاصلۀ نیم ساعت ،که هوا نیمهتاریک است و

سلّولها هنوز تقویت نشدهاند ،دیدن اشیاء مشکل میشود؛ و لهذا دیده میشود
غالب تصادفات در رانندگی در آن هنگام به وقوع میپیوندد.

امّا در هنگام صبح که دوباره سلّولها کمکم قدرت شبانۀ خود را از دست

میدهند ،فقط در فاصلۀ ربعِ ساعت در بینالطلوعین ،قریب به طلوع آفتاب ،شروع

به فعّالیت در تغییر و کاهش میکنند؛ و لهذا آن خطر رانندگی و مشکل دیدار

بدینصورت نمیباشد».
حقیر گفتم :آیا در مسئلۀ طبّ ،حکمِ منع کتابت و مطالعه بعد از زمان عصر

وارد شده است؟

گفتند« :من تا اآلن برخورد به چنین امری نکردهام ،و احتمال قوی میرود در

آینده نیز این مسئله مکشوف ،و از نظر چشمپزشکی اعالم گردد؛ همانطور که

مسئلۀ خوابیدن در شب و استراحتِ قلب در آن مجهول بود ،و سپس کشف و اعالم

گردید».

ب
أح َّ
أقول :در روایت وارده از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلّمَ « :من َ
ب بعد العرص» باید دقّت بیشتری بهعمل آید!
کریمتاه ،مل َیکتُ ْ
حقیر روزی که در ایّام طلبگیام در قم ،از طهران به قم میرفتم ،شیخی

پیرمرد پهلوی من روی صندلی ماشین نشسته بود و میگفت« :من قاری قرآن در

مقابر قم هستم ،و چه بسیار بعد از عصر خواندهام ،و اینک که چشم من ضعیف شده

(و گویا گفت :آب آورده است) در اثر خواندن قرآن نزدیک به غروب بوده است».

وی میگفت« :این تجربۀ عملیّه برای خودِ من دلیل روشنی میباشد بر
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صحّت این امر خطیر!»

1

چیزهایی که نورِ چشم را کم میکند
 .1سفیدیِ اطاق ،و نظرِ تند یا مداوم بر چیزهای سفید نمودن؛
 .2دیدنِ روی دشمن در حال غضب؛

 .3جماع زیاد؛

 .6نوشتن خطّ ،بعد از عصر؛

 .7شبها با چراغِ المپا و کمنور راه رفتن؛

 .10گریۀ زیاد؛

 .11مرگ احبّه؛

 .4آبِ داغ بر سر ریختن؛

 .8راه رفتن در هوای گرم؛

 .12جوع و گرسنگی زیاد.

2

 .5غذای گرم خوردن؛
 .9بیدار خوابی؛

از کتاب درمان رایگان با ورزش پروفسور نبوی
پروفسور سیّد سیفالدّین نبویّ تفرشی ،در کتاب مذکور ،در صفحۀ  54گوید:

«در بدن زنان یک آنزیمی وجود دارد به نام آلفالیپو پروتئین کلسترول ،که

این آنزیم در نزد مردان خیلی کمتر وجود دارد ،و در نتیجۀ وجود این آنزیم است

که زنان در عمر دوّم و سوّم (یعنی قبل از یائسگی) خیلی کمتر به بیماریهای

عروقیِ قلب و انفارکتوس مبتال میشوند .مگر آنکه زنان در دوران یاد شده ،از

قرصهای ضدّ آبستنی و سیگار زیاد استفاده نمایند؛ که در اینصورت خطر ابتال به
بیماری عروقی و انفارکتوس قلبی ـ بهمانند مردان ـ افزایش مییابد.

پس زنانی که سیگار نمیکشند و قرص ضدّ آبستنی مصرف نمیکنند ،کمتر

به ورزش نیاز داشته ،مگر آنکه عالقه به زیبایی بدن و بدنسازی خود داشته باشند؛
 .1جنگ  ،13ص .135
 .2جنگ  ،5ص .204
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ولی خانمهایی که مصرف سیگار زیاد دارند ،و از قرصهای [ضدّ] آبستنی استفاده

میکنند ،حتمًا باید ورزش نمایند!

پس از ختم دورۀ عادت زنانگی و شروع یائسگی ،حتماً ورزش برای زنان

برای جلوگیری از بیماریهای عروقی قلبی و پوکشدن استخوانها ()Osteoporose

مورد نیاز میباشد».

توضیح :در دنیای پزشکی پیشرفتۀ امروز ،سعی میشود که از شروع دوران

یائسگی ،به توسّط هورمونهای  ،Oestro progestatifپیشگیری از یائسگی بهعمل
آید؛ و به عمر عادت زنانگی حدّاإلمکان افزوده گردد.

و در صفحۀ  58گوید« :لباس ورزشکار نباید از محصوالت پالستیکی باشد،

و شایسته است پنبۀ خالص باشد».

1

موادّ پپسیکوالی خارجی ،حاوی آنزیم لوزالمعدۀ خوک است
آقای دکتر  ...در سفر مکّه ،روزی به منزلگاه حقیر آمده و گفتند« :در سفر

قبل که به مکّه مشرّف شده بودم ،با یکی از اطبّای ترکیه که زبانش ترکی بود و در

طب نیز حذاقتی داشت ،برخورد کردم و با زبان انگلیسی به سخن پرداختیم.

از جمله گفتارش این بود که” :پپسیکوال برای هضم غذا ،دارای ترکیبی

است از موادّ آنزیم ،فلهذا چون انسان میخورد ،آروقی میزند و غذایش زودتر

هضم میشود؛ زیرا هضم غذا در معدۀ انسان بهواسطۀ آنزیم صورت میگیرد که از
لوزالمعده ترشّح میشود ،و این ماده در لوزالمعدۀ خوک فراوان است.

و من تحقیق قطعی کردهام که از جمله موادّی را که برای تهیّۀ پپسیکوال از خارج

میآورند ،همین آنزیم لوزالمعدۀ خوک است که آن را از انگلستان وارد میکنند“.

آن طبیب میگفت” :من با اطبّا و مقامات ذیصالحیّت مصر دربارۀ این حقیقت

 .1جنگ  ،25ص .204
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مذاکره کردم ،و آنها این مطلب برایشان ثابت شد و از ورود آنزیم در سربستههای
انگلستان جلوگیری کردند .و با اطبّا و مقامات عربستان سعودی نیز مذاکره کردم؛ و

لیکن چون این کشور محلّ کاالهای خارجی است ،به گفتار من ترتیب اثر ندادند.

آنزیم را از لوزالمعدۀ گاو نیز میتوان تهیّه کرد؛ ولی چون ذبیحۀ کافر است،

تهیّۀ آن از کشور کفر نیز حرام است ،زیرا از حیوان بعد از موتش گرفته میشود“.

آن طبیب ترک میگفت” :بر اساس تحقیقاتی که کردهام فقط پپسیکوال از

این نوع آنزیم استفاده میکند ،و نوشابههای دیگر مطلقاً فاقد این مادّه است!“»

1

[طریق تهیّۀ ماءالشّعیر]
جناب محترم ،برادر مکرّم ،آقای حاج محمّدحسن بیاتی از علویّه ،مادرزن

خود که عیال مرحوم حاج محسن افراسیابی ،عرق و گالبگیر معروف همدان بوده

است ،نقل کردند که:

«طریق ماءالشّعیر که اطبّا برای مرضیٰ طبابت مینمودهاند ،این است که :نیم کیلو

جو را پوست کنده و در ظرفی میریزند ،و دو عدد عناب هم میریزند ،و هفت لیوان

آب بر روی آن میریزند و میگذارند به تدریج بپزد تا از آب آن فقط سه لیوان بماند؛

در اینصورت آن آب را برداشته و خنک کرده و میخورند ،که خواصّ بسیاری دارد».

[نظر ابوعلی سینا در خالصه و عصارۀ علم طب]
از ابوعلی سینا:
اعمــل هبــا
ـم ْع مجیـ َ
ـع وص ـ ّیتی و َ
اسـ َ
عت فإ ّن ـ ُه
امعــک مــا اس ـ َت َط َ
أقلِــل ِج َ
 .1جنگ  ،19ص .8

 .2جنگ  ،14ص .41

فال ّطـــب جممـــوع بـــنظ ِم کالمـــی
مـــا ُء احلیـــا ِة ت َُصـــب یف األرحـــا ِم

2

[استحباب مضمضه و استنشاق]

و اج َعــل َغــذائک ُک َّ
مــرة
ــل یــوم ّ

439
1و2

و َ
احذر طعاما قبل َهضـ ِم طعـا ِم

[استحباب مضمضه و استنشاق]
در صفحه  15از فردوس األعلی ،مرحوم کاشفالغطاء گوید:

الطب اجلدیدّ :
أن یف باطن ِدماغ اإلنسان و
«و ُنقل أ ّن األط ّباء استکشفوا یف
ّ

الذر ،ال صقة هبا و ال َیقل ُعها ّإال الامء؛ و
سطح أسنانه
صغر من ّ
جراثیم (میکروبات) أ َ
َ
من هنا ُیعلم احلکمة یف أمر ّ
الشارع المقدّ س باستحباب المضمضة و االستنشاق عند

ّ
کل ُغسل و وضوء».

[امور اساسی در محافظت از صحّت ابدان]
[زنبیل ،حاج فرهادمیرزا] صفحه :271

«آن ده فایده که متَّفقعلیه است در محافظت صحّت ابدان ،و مجموع حکما

مواظبت بر آن نمودهاند و در کتب نوشتهاند این است:

”اوّل :پیش از نوم بر متوضّا خود را عرضه کردن؛
دوّم :هر سه روز یکبار به حمّام رفتن؛

سوّم :در هر ماهی دو نوبت قی کردن است؛

چهارم :آنکه چیزی که دندان بر آن کار نکند ،ناخوردن؛
پنجم :میوۀ خام ناخوردن ،و البتّه احتراز کردن؛
ششم :تا ضرورتی نباشد دارو ناخوردن؛

هفتم :از مباشرت بسیار به افراط احتراز کردن؛
 .1الکنی و األلقاب ،ج  ،1ص 322؛ امام شناسی ،ج  ،1ص .64
 .2جنگ  ،1ص .155
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هشتم :با زنان پیر مجامعت ناکردن؛

نهم :خون بیضرورتی از خود روان نکند؛

دهم :قصد غذا نکردن مگر آنکه اشتها غالب شود.
ال تُکثِــــ َّ
مـــا ُء احلیـــاة تُـــراق یف األرحـــام
رن مــــن اجلــــامع فإ ّنــــه
ب أن تعـیش ُمـنَ ّعام
تلقـی سـالمة
دع األکل بعد األکل،
السقم و اط ُل ْ
من ّ
ی
ِ
إکثــاره للکــل ِ
ُ
ــی
و
فهمــه
فق ّلــ ُة أکــل المــرء َی
یورثــه العمـ ی
ُ
شــحذ َ
1
إذا کان ذو جهـل یعـیش لـ َیط َعام“»
و ُکن أنت ِالسـتیفاء عیشـک طـاعام
ٍ

فوائد وجود مگس از روزنامۀ صحّت
[زنبیل ،حاج فرهادمیرزا] صفحه  ،326در باب مگس و منافع آن مینویسد:

«در باب منافع این حیوان ضعیف برای بنینوع انسان ،روزنامۀ صحّت

تفصیلی نوشته بود؛ ترجمۀ آن را خالی از مناسبتی ندیده ،ذیالً مینگاریم:

”این یکی معلوم است که به مناسبت تغییر موسم و درآمدن تابستان ،این

حیوان به کثرت ظاهر میشود .و اگرچه در ظاهر مردم را اذیّت میکنند ،ولی باطناً

فوائد بسیاری برای حفظ صحّت بنینوع بشر از وجود آنها حاصل میشود؛ چنانکه
مرسن نامِ حکیم که از اطبّای حاذقۀ انگلستان است ،میگوید:

با وجود اذیّتی که از نوع مگس به آدمیان میرسد نباید او را مانند حیوان موذی

نگاه کرد؛ چه ،نوع مگس برای بنینوع انسان از حیوانات بسیار خیرخواه
است .وظایف سودمندی که دربارۀ حفظ صحّت آدمیان از آنها به ظهور

میرسد مستحقّ انواع احتراماند ،که در آن باب الزم است برای اثبات مدّعا
شرح و بسطی داده شود ،که همه کس را از کمال خیرخواهی و درجۀ منافع

این حیوان ضعیف در خصوص نگاهداری صحّت بنیآدم آگاهی حاصل آید.
 .1جنگ  ،23ص .386
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درحالتیکه مگس از پرواز مانده ،جایی مینشیند ،خواهید دید که به محض
نشستن پاهایش را به همدیگر مالیده ،پس از روی پرهای خود گذرانیده،

بعد از آن دستهایش را بلند نموده به سر و صورت خود به همدیگر خیلی

مالیده ،آنگاه با خرطوم خود تا هر جایی که میرسد بدنش را میلیسد.
تماشاکننده چنین میپندارد که این عملیّات ،محض به جهت طهارت

است ،حال آنکه مطلب غیر این است.

طبیبِ ُمؤمیٰإلیه به مناسبت تجربه و تحقیقی که خود بهعمل آورده است،

میگوید:

این عملیّات که از مگس مشاهده میشود برای طهارت نیست؛ بلکه برای

تلف کردن هَوامّ بسیار کوچک و میکروب نامی است که مخلوط هوا و مخلّ
صحّت ،و با ذرّهبین درصورتیکه به دقّت نگاه کرده شود ،مشهود میگردد.
هوامّ مذکور در حالت طیران مگس روی بال و پر آن جمع میشود؛ این است

که مگس پس از فراغت از پرواز جایی که نشسته است بهواسطۀ دست و پا و

خرطوم ،هوامّ مذکور را که به وجود خود نشسته ،جمع کرده فرو میبرد.

طبیب مؤمیٰإلیه نخست چنین گمان کرده بوده است که مگسها تخم

خودشان را میخورند .روزی در روی کاغذی که مگسها نشسته ،مجلس میهمانی
غریبی داشتهاند ،بهواسطۀ ذرّهبین نگاه کرده ،دیده است خیلی هوا ّم سفید
صغیرالجثّه روی کاغذ جمع است و مگسها آن را طعمه میکنند .سپس همان کاغذ

را پاک کرده جایی نگاه میدارد ،پس از اندک زمانی کاغذ را معاینه میکند که باز

هوامّ مذکور روی آن جمع شده؛ و از این یکی دریافته بوده است که خوراک

مگسها پیوسته همین هوامّ میکروب نام بوده است ،نه تخم خودشان.
طبیب مؤمیٰإلیه میگوید:

این هوامّ برای حفظ صحّت خیلی مضرّ است؛ به علّت اینکه تولید آن از

کثافت است ،چنانکه در هرجا که موادّ کثیفه است هوامّ مذکور بیشتر پدید
آمده ،مگسها نیز برای صید آنها آنجا جمع میشوند.

مطلع انوار /ج 11

442

و این یکی واضح است :نوع مگس در جایی که تمیز و پاک است کمتر

یافت شده ،و آن که هست ضعیف و نحیف است؛ ولی بهخالف جای کثیف که
مگس در آنجا هم فراوان و هم فربه و چاقتر است “.ـ انتهیٰ».

1

[روایتی در باب حجامت]
[معادن اجلواهر ،جم ّلد  ]1صفحة :305
السالم ،أ ّنه احتجم یوم األربعاء ،فذکر ما یرویه
«و فیه أیضا عن اهلادی علیه ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم من أ ّنه ِ
النبی ّ
یورث البیاض (أی
أهل احلرمنی عن
ّ
2
الَبص)؛ َّ
فکذهبم و قال :إ ّنه َیتو ّلدُ ِمن احلمل یف ال َّط ْمث»“.

راجع به اشعۀ مادون قرمز و اشعۀ ماوراء بنفش
در فرهنگنامه ،جلد  ،2صفحه  175و  176آورده است که:

«اشعۀ زیرِ قرمز :در نور معمولی خورشید بسیاری از رنگها هست که آنها

را در رنگینکمان میبینیم ،همۀ آنها به شکل پرتوهایی از خورشید میآیند؛

خورشید اشعۀ دیگری نیز میفرستد که آنها را نمیبینیم ،بعضی از این اشعۀ ناپیدا را
اشعۀ زیر قرمز نامیدهاند.

اشعّۀ زیر قرمز از هر چیز داغی خارج میشود ،به همین جهت با استفاده از

فیلمهای مخصوص میتوان از یک اتوی داغ در اتاقی تاریک عکس گرفت.

اشعۀ زیر قرمز در عکسبرداری هوایی کمک فراوان میکند؛ این اشعّه از

ابرها و مهها بهتر از نور معمولی میگذرند .برای عکسبرداری از ستارههای بسیار

دور نیز دوربینهای عکّاسی که با اشعۀ زیر قرمز کار میکنند ،به کار میرود .اشعۀ
 .1جنگ  ،23ص .387
 .2جنگ  ،20ص .159

راجع به اسیدها و بازها
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زیر قرمز به هر مادّهای برخورد کند گرما پدید میآورد؛ مقداری از گرمای نور

خورشید از اشعۀ مرئی آن است ،ولی بیشتر این گرما از اشعۀ زیر قرمز است.

پزشکان در پارهای درمانها این اشعه را برای تولید گرما به کار میبرند.

اشعۀ فوق بنفش :نور خورشید از رنگهای رنگینکمان ساخته شده است:

بنفش ،نیلی ،آبی ،سبز ،زرد ،نارنجی ،قرمز .این رنگها به شکل امواج از خورشید

میآیند ،این امواج همه یک طول موج ندارند؛ از رنگهای رنگینکمان ،امواج نور

بنفش کوتاهترین و امواج نور قرمز بلندترین آنها است .خورشید امواجی کوتاهتر از
امواج بنفش نیز میفرستد که آنها را نمیبینیم ،آنها را اشعۀ فوق بنفش مینامند.

چون مردم مدّتی در آفتاب بمانند رنگ سوختهای پیدا میکنند که بر اثر اشعۀ

فوق بنفش است .هوا قسمت عمدۀ اشعۀ فوق بنفش را از زمین دور میکند ،و

خوب است که چنین میکند .اشعۀ فوق بنفش اگر به مقدار زیاد باشد خطرناک

است؛ ولی بعضی از این اشعهها برای ما مفیدند ،ما را در برابر پارهای از بیماریها
ایمن نگاه میدارند .در اتاق و داخل ساختمان هیچ اشعۀ فوق بنفشی به ما

نمیرسد ،معموالً شیشۀ پنجره آنها را کامالً میگیرد».

راجع به اسیدها و بازها
در فرهنگنامه ،جلد  ،2صفحه  172و  173آورده است که:

«اسیدها و بازها :مزۀ ترشِ لیموترش به علّت اسیدی است که در آن وجود

دارد ،عدّۀ اسیدها فراوان است و همۀ آنها ترشمزهاند؛ سرکه یک اسید است ،توت
سرخ و سیب و آلبالو و گیالس هم اسید دارند ،بسیاری از میوههای دیگر نیز چنین

هستند ،شیر ترشیده نیز به علّت اسیدی که در آن تشکیل شده ترشمزه است ،در
معده نیز اسید ضعیفی هست که به گوارش غذا کمک میکند.

اسیدهای موجود در غذاهایی که میخوریم همه اسیدهای ضعیف هستند،

ترشی آنها غذاها را خوشمزه میسازد؛ امّا اسیدها ممکن است بسیار قوی باشند،
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اسیدها ممکن است چندان قوی باشند که دستکاری با آنها آسیب برساند!

اسیدهای قوی ممکن است پوست بدن را بخورند و زخمهایی بر آن پدید

آورند ،و نیز میتوانند پارچه را بخورند و آن را سوراخ کنند ،حتّی ممکن است فلزها را
در خود حل کنند .اسیدهای قوی در تهیّه انواع چیزها به کار میروند؛ کودها ،رنگها و
موادّ منفجره ،معدودی از این چیزها هستند .جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک ،جوهر
نمک یا اسید کلوریدریک ،و جوهر شوره یا اسید نیتریک ،سه اسید قوی هستند.

اسیدی که در معدۀ ما هست اسیدی است به نام اسید هیپوکلوریک که چون

در خود آب دارد ،اثرش چندان شدید نیست.

راه شناختن اسیدها و بازها :برای اینکه معلوم شود در جسمی اسید وجود

دارد یا نه ،از راههای گوناگون و فراوان میتوان استفاده نمود .یکی از این راهها ،به
کار بردن کاغذی است آغشته به رنگی به نام تورنسُل؛ اسیدها رنگ کاغذ تورنسُل

آبی را ارغوانی میکنند.

اسیدها گروه بسیار مهمّی از موادّ شیمیایی را تشکیل میدهند.

گروه دیگری از موادّ شیمیایی بازها نام دارند؛ بازها بر عکس اسیدها رنگ

کاغذ تورنسُل ارغوانی را آبی میکنند.

آبآهک یک بازِ ضعیف است .بعضی از بازها بسیار قوی هستند؛ دستکاری

با بازهای قوی نیز مانند دستکاری با اسیدهای قوی ،زیانبخش است .قَلْیا یک باز

قوی است ،آمونیاک نیز چنین است .بازها را گاهی قلیاها مینامند .بازها در
ساختمانِ بسیاری از چیزها به کار میروند؛ صابون یکی از این چیزها است.

اسیدها و بازها را اغلب موادّ شیمیایی متضادّ مینامند؛ یک اسید ممکن است

برای کاستن شدّت عمل یک باز به کار رود ،و یک باز نیز از شدّت عمل یک اسید

بکاهد.

وقتی که یک اسید و یک باز مخلوط شوند ،مادّۀ شیمیایی دیگری به نام نمک

تشکیل میشود.

[اثر سوء خیاالت و مقاالت هرزه]
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اسید و باز ممکن است اثر یکدیگر را به کلّی از بین ببرند».

1

[اثر سوء خیاالت و مقاالت هرزه]
در [مجموعه مقاالت استاد حسنزاده آملی] صفحه  19گوید:

«خیاالت و مقاالت هرزه ،ذهن را کج و معوج میکنند ،فکر را از استقامت

باز میدارند؛ اقوال پلید و نیّات خالفِ واقع ،افکار را آشفته میکنند.

یکی از رسالههای شیخ رئیس ابوعلی سینا ،رسالۀ عهد اوست .در آن رساله

با خدایش پیمان بسته است که مقاالت و رُمانها و افسانههای هرزه نخواند؛ که

رُمان مسموم و آلوده ،رهزن درستاندیشی انسان میگردد ،حتّی در خوابهای
انسان اثر میگذارد که انسان خوابهای آشفته میبیند.

وقتی در محضر مبارک استاد ،جناب عالّمه طباطبائی ـ رضوان اهلل تعالیٰ

علیه ـ بودم ،سخنانی از حاالت شبش به میان آورد و فرمود:

هر وقت در روز مراقبت من قویتر است ،مشاهداتی که در شب دارم

زاللتر و صافیتر و روشنتر است.

در آخر وافی جناب فیض ـ قدّس سرّه ـ از کافی ثقةاإلسالم کلینی به إسنادش
از ثامناالئمّه علیهم السّالم روایت شده است که :قال:
ّ
إن رسوا اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله کان إذا أصبح قاا لصحابه”:هل من
الرؤیا».
ُم َبشات؟!“ یعنی به ّ

2

در صفحه  20گوید« :در همین کتاب وافی ،از کافی روایت کرده است که:

امام صادق علیه السّالم فرمود:
 .1جنگ  ،7ص .400

 .2وافی ،ص  ،14/137حدیث دوّم ،باب رؤیا.
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النبوة».
رأی المؤمن و ُرؤیاه یف آخر الزّ مان عیل سبعنی زءا من أ زاء ّ
ُ

1

کالم اینشتین و بعض الحکماء در مضرّات مطالعۀ زیاد
در کتاب دو فیلسوف شرق و غرب ،در فصل « 17مبادی نسبیّت» ،در

صفحه  ،117از جمله گوید:

«اینشتین میگوید” :خواندن زیاد ،قوۀ ابتکار را از عقل پس از سنّ معیّنی

سلب میکند؛ هر کس در خواندن افراط ،و بر فکر خود کمتر اعتماد کند ،فکرش

گرفتار عجز و کسالت می گردد 2»“.ـ انتهی.

و أقول :نظیر همین قانون را در سفینة البحار ،جلد  ،2صفحه  219آورده

است ،بدین عبارت که:

«قال بعض احلکامء یف ذلک” :إ ّن الشجرة ال یشینها قلة احلمل إذا کانت ثمرهتا

الفن ا ّلذی قبله ُب ْل َغتَه و یقیض منه
فن حتّی یتناول من ّ
یانعة “.و یب أن ال خیوض یف ّ

السمع مض ّلة للفهم؛ و علیه قوله تعایل:
حاجته ،فازدحام العلم یف َّ

﴿ 

 3،﴾   أی :ال یاوزون فنا ح ّتی حیکموه علام و عمال».

[اعضای چهره و صورت به عربی]

نی َإیل الن ِ
ِ
احلاج َب ِ
ّاص َی ِة.
نی
جل َبه ُة :ما َب َ
ا َ
الصد ِغ و النَّزعة.
جل َبه ِة ـ ما َب َ
جلبِ ُ
نی َّ
نیَ :ط َرفا ا َ
ا َ
 .1جنگ  ،18ص .33

 .2دو فیلسوف شرق و غرب ،ص .120
 .3سوره بقره ( )2آیه .121

 .4سفینة البحار ،ج  ،6ص .345
 .5جنگ  ،14ص .33

4و5

[اعضای چهره و صورت به عربی]

الرأس ،أو َّ
ّابت فیه.
عر الن ُ
الش ُ
النّاصی ُة :مقدَّ ُم ّ

بنی ال َعنی و األُ ُذن.
الصد ُغ :ما َ
َّ
النَّزع ُة :هو ِ
ِ
أنحار َّ
الرأس.
موض ُع
الشعر من ّ
ِ
ّ
[خط ال ّلحیة و موضعه من الوجه].
ذار:
الع ُ
العارض[ :اخلدّ ].
ُ

 .1جنگ  ،3ص .44

1
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بخش چهار م :طرا ئف و لطا ئف

بخش چهارم :طرائف و لطائف

[اطّالع بر مذاهب و تاریخ و آگاهی بر انساب]
در جنایات تاریخ نوشته که:

«میگویند راغب اصفهانی در محاضرات نوشته است:

کسی در حضور حجّاج از مردی شکایت کرده گفت :ای امیر! این مرد

ناصبی حروری شیعی ،علی بن معاویه که حسین دختر پیغمبر را در بصره شهید

کرده دوست میدارد ،و به معاویة بن أبیطالب که ابنملجم را در صحرای کربال
کشته دشنام میدهد!

حجّاج گفت :احمق! من نمیدانم به کدام یک از دو چیز تو بیشتر بخندم ،به

اطّالع تو در مذاهب و تاریخ یا آگهی که به انساب داری؟!»

1

[وزیر نادرشاه وحکایت کشک و بادمجان]
[درسهایی از نهج البالغة ،جلد  ]2صفحه : 81

«میگویند :نادرشاه از کشک و بادمجان خوشش میآمد ،برایش کشک و

بادمجان پخته بودند؛ نادرشاه میگوید :بله ،کشک و بادمجان غذای خوبی است!

وزیرش هم میگوید :بله قربان ،کشک و بادمجان غذای خیلی خوبی است ،به
 .1جنگ  ،2ص .45

مطلع انوار /ج 11

452

انسان نیرو میدهد ،قوّت میدهد ،هوش آدم را زیاد میکند و!...

یکبار نادرشاه از کشک و بادمجانها خیلی میخورد و دلش درد میگیرد،

سپس میگوید :این غذای بسیار بدی است! وزیر هم میگوید :بله قربان ،چیز
بسیار بدی است ،ثقیل است ،سنگین است ،سردل آدم میماند ،هوش آدم را کم

میکند ،سودا میآورد!...

نادرشاه عصبانی شد و گفت :احمق! تو آن وقت میگفتی این غذا خوب

است و حاال میگویی بد است!

وزیر جواب میدهد :قربان! بنده نوکر بادمجان نیستم ،من نوکر حضرت واال

هستم! اگر حضرت واال گفتند خوب است ،من هم میگویم خوب است و بالعکس».

1

جهَالء]
[قصص و حکایات ُ
[معادن اجلواهر عامل ،جم ّلد  ]2صفحة :101

« .11و ممّن اشتهر باحلُمق منهم َهبنَّقة ،حتّی ِضب به المثل فقیل” :أمحق ِمن

رشد له بعی فجعل ینادی :لمن أیت به بعیان؟ فقیل :کیف تبذل
ه َبنَّ َقة!“ یقال :إنّه َ

بعیین یف بعی؟ فقال :حلالوة الوجدان!»

صفحة ُ .18« :103رسق ألعرایب محار ،فقیل له :أ ُ ِ
محارک؟ قال :نعم و
رس َق ُ

أمحد اهلل! فقیل له :عل ماذا حتمد؟ فقال :حیث مل أکن علیه!

الر ْیف إیل اجلامع األزهر
 .19و ممّا یناسب المقام ،ما حیکی أنّه جاء ّ
شاب من َّ

لطلب العلم و بعد أ ّیام کتب إیل أهله کتابا و کتب فیه ُنخَبکم ـ ألخَبتکم بمکروه ـ

السطح ،فه َّبت ریح ألقت قمیص إیل صحن الدّ ار ،و
أنّنی غسلت ثیایب و
ُ
نرشهتا عل ّ

لتکّس ُت!»
احلمدهّلِل إذ مل أ ُکن فیه و ّإال ّ
 .1جنگ  ،17ص .143
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یب فدخل مکة قبل النّاس و تع ّلق بأستار الکعبة
حج أعرا ّ
صفحة ّ .25« :104
1

هم اغفر یل قبل أن یدمهک النّاس!
و قال :ال َّل ّ
أن رجال غریبا دخل ِح ْمص ،فسمع المؤ ّذن یقولُ ” :
 .28حیکی َّ
أهل ِح ْمص
فلام وصل إیل باب المسجد وجد
حممدا رسول اهلل“.
ّ
فتعجب من ذلکّ .
یشهدون أن ّ

رجال یبیع اخلمر و بجانبه مصحف و هو حیلف به ّ
أن هذا اخلمر ما داخله ماء و ال ّ
غش.
َ
فوجد اإلمام ّ
یصل عل ِرجل واحدة و ِرجله ال ّثانیة مرفوعة و علیها
فدخل المسجد َ

نجاسة! فازداد عجبا .فذهب لیخَب القاض بام رأی ،فوجد عل ظهره غالما! فرفع
2
ِ
صوته ّ
تعجب،
رأی .فقال له :ال َ
بالشتم ،فسمعه القاض فقال له :ما شأنک؟! فأخَبه بام ی
فإن مجیع ا ّلذی رأیته له وجه صحیح؛ أ ّما المؤ ّذن ّ
ّ
فإن مؤ ّذننا مریض و مل نجد َص ِّیتا
حممدا رسول اهلل ،و أ ّما اخلَمر ّ
هیودی و هو ال یشهد ّ
فإن یف المسجد شجر ُة
غی
ّ
أن ّ

تلوثت رج ُله
الصالة ّ
ثمرها لغی اخلمر ،و أ ّما اإلمام فإنّه ّلام دخل یف ّ
عنب ال یص ُلح ُ

فرفعها ل ّال ّ
یصل بالنّجاسة ،و أ ّما الغالم فإنّه کان صغیا و له مال ،فجاء اآلن و ا ّدعی
فأردت إختباره!
البلوغ
ُ

 .29و ذهب رجل من ِحمص یشرتی َزیتا فلم یسع اإلنا ُء ،فق ّلبه و قال
ب له الز ّیات الباقی عل أسفل
ب الفاضل هاهنا!“ ف ُأریق َّ
الزیت ،و َص َّ
للز ّیاتُ ” :ص َّ

القصة ،فقال هلا” :ق ّلبت اإلناء هکذا
فلام رجع إیل امرأته أراد أن حیکی هلا ّ
اإلناءّ .
لیصب یل الباقی“ ف ُأریق اجلمیع!
ّ

فرأیت رجال
القراء قال :دخلت مسجدا بِحمص
ُ
 .30حکی عن بعض ّ

السالم!
الرأس ،فقلت سالم علیکم! فلم یر ّد عل جوابا،
َ
فکررت :علیه ّ
ّ
مکشوف ّ
ُ
یفجأوک( ».محقّق)
 .1النهایة« :أی یکثروا علیک و
 .2خ ل :ال تعجل.
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الصفاعنة ا ّلذین یأتون من أسفل ّ
الشام؟!
إیل ُمغضبا و قال :لع ّلک من هوالء ّ
فنظر ّ
الصنادیقی و ُع َمر
الس ْبع ال ّطوال و یبغضون أبابکر َّ
قلت :ما شأهنم؟ قالّ :إهنم یقرءون َّ

القواریری بن ع ّفان و عثامن بن أیبسفیان و معاویة بن أیباخل ّطاب أحد محلة العرش.

قلت :و من معاویة؟ قال :هو رجل أرسله اهلل إیل قوم یع ّلمهم ّ
أن عصا موس
فزوجه ابنَتَه عائشة ،فولدت له احلسن و
النبی ّ
کانت من شجر التّوت! فلقیه حممود ّ
المهدی!
احلجاج بن
ّ
احلُسنی یف أ ّیام ّ

فقلت له :أراک خبیا بالتّواریخ و أنا قد أفنیت ُعمری یف هذا الف ّن و ما عرفت
السبع .قلت :اِقرء یل شی ا منه!
هذا! َأحت َف ُظ القرآن؟! قال :أ ْق َرأ بال ّلغات ّ
الرحیم ،و کانوا إذا جاءهم بشی أو نذیر استغششوا
الرحن ّ
فقال :بسم اهلل ّ

فبأی آالء بابکام ّ
تکذبان؟
استغشاشا ،و قاموا إیل ناقة اهلل فذبحوها ،و مکروا مکرا ُک ّباراّ ،

ترض هبذه احلالة مع حوزک هذه الفضائل؟ هل
فقلت له :یا شیخ! کیف
ی

سکنت بغداد لیعرفوا قدرک و فضلک؟ فقال :بغداد دار اجلهلة و المجاننی؛ ما أصنع
انرصفت».
هبا؟ فقلت :صدقت و ترکتُه و
ُ
فت النّحو ّإال أنّنی ال أعرف هذا
عر ُ
صفحة  .93« :120قال رجل لنحوی :قد َ

ا ّلذی یقولون :أبوفالن أبافالن أیبفالن .قال :هذا أسهل األشیاء یف النحو؛ أبو لمن
للرذلة.
عظم قدره ،و أبا
للمتوسطنی ،و أیب ّ
ّ

حممد القزوینی السوق بالکوفه فقال ّ
لنخاسُ :1اطلب یل
 .95دخل أمحد بن ّ

محارا ال بالصغی المحتقر و ال بالکبی المشتهر؛ إن أقللت َع َل َفه صَب و إن أکثرته

الزحام تر ّفق .فقال له النّخاس بعد ما نظر
شکر؛ إذا خال یف الطریق تد ّفق و إذا کثر ّ
ّ .1
النخاس هنا بائع الرقیق( .محقّق)
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ِ
إلیه ساعة :إذا َم َسخ ا ُ
القاض محارا أشرتیه لک».
هلل
َ

صفحة  .108« :122کتب رجل إیل بعض ال ُق ّصاص 1رقعة یسأله الدّ عاء المرأة

ثم ق ّلبها و یف ظهرها صفة دواء کتبه طبیب و فیه شونیز أفتیمون
الرقعة ّ
حامل .فقرأ ّ
عاقر َقرحا (و نحو هذا) ،فظنّها کلامت یسأل هبا فقال :یا رب شونیز و أفتیمون و ِ
ِ
عاقر
ّ
ْ
أتم المکتوب) احفظ محل هذه احلامل.
َق ْرحا (إیل أن ّ

ُ .113رسق لرجل محار فشکا أمره إیل طبیب ،فقال :اِرشب ُم ِ
سهال! فرشبه

محاره فیها فأخذه و دعا لل ّطبیب.
َب ُز ،فوجد َ
فتحرک بطنه فدخل إیل خربة َیتَ َّ
ّ
 .114شکا رجل إیل طبیب َو َج َع بطن ِه ،فقال :ما ا ّلذی أکلت؟ قال :رغیفا

حمرتقا .فدعا الطبیب بذرور لیکحله به ،فقال :إنّام أشتکی َو َج َع َب ْطنی ال َع ْینی! قال:
عرفت ،و لکن أکحلک لتبرص المحرتق فال تأکله!»
قد
ُ
فلام اشتدّ به المرض أمر بجمع آالت
صفحة  .118« :125مرض رجلّ ،

فس ل عن ذلک ،فقال :إ ّن المالئکة ال تدخل بیتا فیه یشء من آلة ال ّلهو».
ال َّلهو عندهُ ،

کنت یف جامع واسط و رجالن یذکران
صفحة  .122« :126قال بعضهمُ :

َجهنّم ،فقال أحدمها :ب َلغنی أن اهلل ُیعظم خلق الکافر حتّی یکون ِضسه مثل جبل

فإن اهلل عل ّ
الصالة :ال تنکروا هذاّ ،
کل یشء قدیر؛
ُأحد! فقال شیخ إیل جانبهام کثی ّ
ناهنم َخ َشبات،
و تصدیق ما کنتام فیه
ُ
کتاب اهلل ،قال اهلل تعایلُ :أول ک یبدّ ل اهلل َس َ

الس ّن َخ َشبَة قادر أن یعله َ
مثل َجبَل ُأحد».
فا ّلذی یبدّ ل ّ

الصمت ،فقال
صفحة  .132« :128و کان یلس إیل أیبیوسف رجل ُیطیل َّ

الصائم؟ قال :إذا غابت الشمس .قال :فإن مل تغب
له :أال تتک ّلم؟ قال :بل ،متی ُیفطر ّ
 .1فی المرآة« :ال ُق ّصاص :رواة القصص و األکاذیب».
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ِ
أخطأت أنا یف
أصبت یف َص ْمتِک و
فضحک أبویوسف و قال:
إیل نصف ال ّلیل!
ُ
َ

ثم قال:
استدعائی نط َقکّ .

ـــی بنفســــه
عجبــــت إلزراء ال َع ِیـ ِّ

ــی و إنّــام
و یف ّ
الصــمت ســرت لل َع ِّ

بالصمت أعلام
و َص ْمت ا ّلذی قد کان ّ
ــب المـــرء أن یـــتک ّلام
صـــحیف ُة ُلـ ِّ

الریح جتوز صالته؟ قال:
 .133سأل رجل فقیها فقال الرجل :إذا خرج منه ّ

ال! قال :أنا قد فعلت و جازت صالیت.

الزوجة هل تصی زوجة؟ قال :ال! قال :أنا
 .134و سأل آخر فقیها فقال :أ ّم ّ

قد فعلت ذلک فصارت».

صفحة  .142« :130سقط أخ لعثامن بن سعید یف الب ر ،فقال له أخوه :أنت
یف الب ر؟! قال :أما تراین؟ قال :ال تذهب حتّی أجی ک بمن خیرجک.
ِ
دخلت علیه و و َّدعتِه! قالت:
 .143نزل الموت بزوج امرأة فقیل هلا :لو

أخاف ْ
أن َیعرفنی ملک الموت!»

قصص و حکایات أذکیاء
السالم فقالّ :
إن یل جیان یّسقون
صفحة  .1« :136جاء رجل إیل سلیامن علیه ّ

1
ثم
ثم َخ َطبهم فقال یف خطبته :و أحدکم یّسق إ ّ
إ َو ّزی .فنادی ّ
وز جارهّ .
الصالة جامعة ّ
الر ُ
یش عل رأسهَ ،ف َم َسح رجل رأسه ،فقال :خذوه فإنّه صاحبکم».
یدخل المسجد و ّ

احتجت إیل ماء بالبادیة ،فجاء أعرایب معه
صفحة  .20« :142قال أبوحنیفة:
ُ

ِ
ثم قلت :ما رأیک یف السویق؟
ق ْر َبة فأیب أن یبیعها ّإال بخمسة دراهم ،فاشرتیتها منه ّ

فقال :هات! فاعطیته سویقا بزیت فأکل حتّی امتل فعطش فقال :رشبة! فقلت:
اإلوزّ ة و اإلوزّ ّ :
البط( ».محقّق)
 .1تاج العروسَ « :
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بخمسة دراهم! فرشب َقدَ حا و اسرتددت اخلمسة الدّ راهم و بقی الامء».
احلجاج یوما من عسکره فلقی أعرابیا فقال :کیف
صفحة  .35« :147انفرد ّ

احلجاج؟ فقال :ظامل غاشم 1.فقالّ :
هال شکوتَه إیل عبدالملک؟ فقال :لعنه اهلل ،أظلم
ّ
الّس ا ّلذی بینی
احلجاج فصاح به :یا ّ
ثم جاء العسکر و علم أنّه ّ
منه و أغشم! ّ
حجاجّ ،
ِ
فضحک و َترکه».
و بینک ال ی ّطلع علیه أحد!
صفحة  .38« :160قیل ألشعب :حدّ ثنا! فقال :سمعت ِعک َْر َم َة یقول:

سمعت ابنع ّباس یقول :سمعت رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم یقول:
” ُخ َّلتان ال یتمعان یف مؤمن“ ِنیس ِعک َْرم ُة واحدة و نسیت أنا األُخری!
 .39وجد أشعب دینارا ،فقیل لهَ :ع ِّر ْفه! فقال :بل أشرتی به قمیصا و ُأ َع ّرفه.
قیل :إ َذن ال یعرفه أحد .قال :فذلک ُأرید.

فأس َل َمته إیل ال َّبزازین
السالمْ ،
 .40کان أشعب مویل فاطمة بنت احلسنی علیه ّ
حسن النَّرش و ما ُأ ِ
بالبز؟ قالُ :أ ِ
حس ُن ال َّطی».
فقیل له :أین بلغت معرفتک ّ
ُ
الصالة،
صفحة  .53« :163قال األعمش :إذا کان عن یسارک ثقیل یف ّ

فتسلیمه عن الیمنی جتز ُئک».

[نوادر جوابهای عقیل به معاویه]
صفحة  .7« :176قال معاویة لعقیل بن أیبطالب و کان ج ّید اجلواب

حاِضه :أنا خی لک من أخیک .فقال عقیلّ :
آثرت
إن أخی آثر دینَه عل دنیاه و إنّک
َ
دنیاک عل دینک ،فأخی خی لنفسه منک ،و أنت خی یل منه.

 .8و قال له یوماّ :
إن علیا قطع قرابتک و ما َو َص َلک فقال له عقیل :واهلل لقد أجزل

 .1لسان العرب« :الغشم :الظلم و الغصب( ».محقّق)
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حفظها و حسن ظنّه باهلل إذ ساء به ظنّک و ِ
العطیة و أعظمها و وصل القرابة و ِ
حفظ
َ
ّ
ُ
عام تقول بمعزل.
أمانته و أصلح رع ّیته إذ ُخنْتُم و أ ْف َسدتم و ُج ْرتم فاکفف ال أبالک فإنّه ّ

 .9فقال [معاویة] له یوماّ :
إن فیکم َل َش َبقا 1یا بنیهاشم! قال [عقیل] :هو منّا

الرجال و منکم یف النساء.
یف ّ

عمته
عمه أبوهلب! فقال عقیل :و هذا معاویةّ ،
 .10و قال له یوما :هذا عقیلّ ،

عمة معاویة و کانت زوج َة أیبهلب)
ّ
محالة احلَ َطب! (و هی أ ّم مجیل بنت حرب بن ُأ َمیَّةّ ،

عمک أباهلب؟ فقال له عقیل :إذا
 .11و قال له یوما :یا أبایزید! أین تری ّ
سارک َ ِ
جتدْ ه ِ
لت النّار فانظر عن َی ِ
َ
حل َطب ،فانظر أ ّهیام أسو ُأ
دخ َ
عمتک َح َّاملة ا َ
مفرتشا ّ
حاال ،النّاکح أم المنکوح».

صفحة  .12« :177و قال له لیلة اهلریر بص ّفنی :یا أبایزید! أنت َم َعنا ال ّلیلة.

کنت معکم.
قال :و یوم َبدْ ر ُ

ثم قال
 .13دخل عقیل عل معاویة و قد ُک َّ
برصه ،فأجلسه معه عل رسیره ّ
ف ُ

له :أنتم معرش بنیهاشم ،تُصابون یف أبصارکم! قال :و أنتم معرش بنی ُأم ّیة ،تُصابون
یف بصائرکم!
 .14قال معاویة یوما لعقیل :هل من حاجة فأقضیها لک؟! قال :جاریة
عل بأربعنی ألفا! قال :و ما تصنع بجاریة قیمتها أربعون ألفا و أنت أ ْعمی؟
عرضت ّ
جتتزی بجاریة قیمتها مخسون درمها!

ِ
فضحک
بالسیف!
قال :أرجو أن تلد یل غالما إذا أغضبتَه یرضب عنقک َّ

ماز ْحناک یا أبایزید!
معاویة و قالَ :
َّ .1
الش َب ُق :شد ُة طلب النکاح( .محقّق)
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و ابتاع له اجلاریة فأولدها ُم ْسلِام.

ثامین عرشة سنة و قد مات أبوه عقیل ،باع من معاویة ْأرضا له
ّ
فلام أتت علیه ُ

السالم فکتَب إیل
بالمدینة بامئة ألف درهم ،و قبض الامل؛ فبلغ ذلک احلسنی علیه ّ
عت منه أرضا ال یملکها ،فاقبِض منه
معاویة :إنّک
غررت غالما [من بنیهاشم] فابت َ
َ

دفعت إلیه و ار ُدد إلینا أرضنا!
ما
َ
فأخَب معاویة ُمسلِام بذلک و قالُ :ار ُدد علینا مالنا و خذ أرضک! فقال :أ ّما
ِ
اتبعت له
فضحک معاویة و قال :هذا قول أبیک حنی
دون أن أِضب رأسک فال!
ُ

سوغ ُمسلِام َ
الامل.
ُأ َّمک! و ر ّد األرض و ّ

 .15قالت امرأة عقیل له ـ و هی بنت عتبة بن ربیعة ،خالة معاویة ـ :یا

عمی؟ َّ
أباریق
کأن أعنا َقهم
ُ
َبنیهاشم ،ال حی ّبکم قلبی أبدا! أین أیب؟ این أخی؟ أین ّ
ِ
دخلت جهنّم فخذی عل ِشاملک.
فِ َّضة .قال عقیل :إذا

[جوابهای دندانشکن ابنعبّاس به عائشه پس از فراغ از وقعۀ جَمَل]
السالم عبدَ اهلل بن
 .16روی
أمیالمؤمننی علیه ّ
الکیش بسنده قال” :ب َعث ُ
ّ

ستأذنت علیها فلم تأذن،
بالرحیل .قال :فا
ُ
ع ّباس بعد وقعة اجلمل إیل عائشة ،یأمرها ّ

1
السرت:
ست علیها.
ْ
فدخلت بغی إذن و تناولت َطن َفسة َف َج َل ُ
ُ
فقالت من وراء ّ

جلست عل متاعنا بغی إذننا!
خطأت السنّة ،دخلت بیتنا بغی إذننا و
یا بنع ّباس! أ
َ
َ

قال :إنّام بیتک ا ّلذی َخ َّلفک فیه رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم ،فإذا

ِ
ندخله ّإال بإذنک و مل نجلس عل متاعک ّإال بإذنکّ .
رجعت إلیه مل ُ
إن أمیالمؤمننی
 .1أی :حصیا( .محقّق)
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یأمرک بالرحیل إیل المدینة .قالتِ :
رحم اهلل أمیالمؤمننی ،ذاک عمر بن اخل ّطاب.
ّ
أبیت ذلک!
قال :هذا واهلل أمیالمؤمننی! قالتُ :

قال :إن کان إباؤک فیه لقصی المدّ ة کام قال القائل:
مـــا زال إهـــداء القصـــائد بیننـــا

ّ
کــأن قولــک فــیهم
حتّــی ترکــت

ِ
األلقــاب
الصــدیق و کثــر َة
شــتم ّ
َ
ِ
ّ
بـــاب
کـــل جممعـــة َطنـــنی ُذ
یف

إیل من بلد تکونون فیه .فقال :ما
أخرج عنکم ،فام یف األرض بلد ُ
أبغض ّ
قالتُ :
ِ
ِ
عل برسول اهلل ّ
صل
کان هذا جزاؤنا منک إذ جعلناک للمؤمننی ُأما .قالتَ :أمت ُنّون ّ
علیک بمن لو کان ِ
ِ
ِ
منک قالمة 1منه مننت به
نم ّن
اهلل علیه و آله و س ّلم؟ قال :و مل َ ال ُ
علینا ،کام قال أخو بنیفهر:
ـت عــل قــومی فأبــدوا عــداوة
مننـ ُ
ففیــه رضــا مــن مــثلِکم لصــدیقه

فقلت هلـم ُکفـوا العـداوة و ّ
الشــرا
ُ

و أ ُح ّج بکم أن جتمعوا الب َغی و ال ُک ْفرا

أعلم بک حیث ب َعثتک».
ُ
السالم بذلک ،فقال :أنا کنت َ
فأخَبت أمیالمؤمننی علیه ّ
صفحة  .19« :179دخل أبواألسود عل معاویة بالنّخیلة ،فقال له معاویة:

أ کنت ذکرت للحکومة؟ قال :نعم! قال فام کنت صانعا؟ قال :کنت أمجع ألفا من
ثم أقول :یا معرش من حرض ،أ َر ُجل
المهاجرین و أبنائهم و ألفا من األنصار و أبنائهمّ ،
أحق أم رجل من الط َلقاء؟ فلعنه معاویة و قال :احلمد هلل ا ّلذی کفاناک».
من المهاجرین ّ

صفحة  .28« :182و س ّلم علیه أعرایب ،فقال أبواألسود کلمة مقولة قال:
أ تأذن یل یف الدّ خول؟ قال :ورا َ
ءک أوسع لک! قال :فهل عندک یشء؟ قال :نعم .قال:
أحق منک! قال :ما رأیت أألم َ
نفسک».
منک! قال:
أ ْط ِعمنی! قال :عیایل ّ
َ
نسیت َ
 .1أی :ما سقط من طرف ال َّظ ْفر؛ ُیرضب هبا المثل یف احلقی( .محقّق)
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[جوابهای دندانشکن صَعصَعَه و أحنف به معاویه در شام]
األحنَف (و اسمه َصخر بن قیس) عند معاویة،
صفحة  .32« :184حرض ْ

فتک ّلم جلساؤه یف یزید و قد أخذ له البیعة ،و األحنف ساکت ،فقال معاویة :ما لک
صدقت!
کذبت و أخافکم إن
ال تتک ّلم یا أبابحر؟! قال :أخاف اهلل إن
ُ
ُ
 .33و قال معاویة یوما جللسائه :ألستُم تعلمون قو َله تعایل ﴿   

 1،﴾      فکیف تلوموننی بعد هذا؟ فقال األحنف:
األحنف :ما نلومک عل ما یف خزائن اهلل ،إنّام نلومک عل ما أنزل اهلل من خزائنه،
فأغلقت علیه بابک! فس َکت معاویة و مل حیر جوابا.
َ
 .35خطب معاویة یوما بمسجد دمشق ،و یف اجلامع من الوفود علام ُء قریش و

خطبا ُء ربیعة و صنادیدُ الیمن و ملو ُکها ،فقالّ :
إن اهلل تعایل أکرم خلفاءه فأوجب هلم

ثم ج َعلنی منهم و ج َعل أنصاری أهل الشام ّ
الذابنی عن
اجلنّة و أنقذهم من النّارّ ،
حرم اهلل المؤ ّیدین بظفر اهلل المنصورین عل أعداء اهلل.

األحنف بن قیس و صعصعة بن صوحان،
و کان یف اجلامع من أهل العراق
ُ
فقال األحنف لصعصعة :أ تکفینی أم أقوم إلیه أنا؟ فقال صعصعة :بل أکفیکه أنا.

أردت ،و
فأبلغت و مل تقرص دون ما
مت
َ
َ
فقام صعصعة فقال :یا ابن أیبسفیان ،تک ّل َ
احلق؟! فأ ّما إطراؤک
کیف یکون ما تقول و قد غ َلبتنا َقّسا 2و م ّلکتَنا َجتَبا و ِد ْنتَنا بغی ّ
َعت منهم دینَهم و
رأیت أطوع لمخلوق و
ألهل ال ّشام فام
أعص خلالق منهم ،ابت َ
ُ
ی
نرصوک و إن منَعتهم ق َعدوا عنک و
أبداهنم بالامل ،فإن أعطیتَهم حاموا عنک و َ

 .1سوره حجر ( )15آیه .21

ّس :القهر عل الکُره( .محقّق)
 .2لسان العرب :ال َق ُ
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جترع ُغ َّص َة غیظ
ر َفضوک! فقال معاویةُ :اسکت [یا] ابنصوحان ،فواهلل لوال ّأین مل أ ّ
ّ
ت إیل مثل مقالتک!
قط أفضل من حلم لام ُعدْ َ

فقعد صعصعة ،فأنشأ معاویة یقول:
1
ِ
َـرم
جــاه َلهم ِح ْلــام و مکرمــة
بــت
َق َّل ُ
و احللم عن قدرة فضل مـن الک َ
 .36قدم وفد ِ
العراقیّنی عل معاویة و فیهم صعصعة بن َصوحان ،فقال هلم
ِ
الرسل و احلرش و
معاویة :أهال و َسهال ،قدمتم األرض المقدّ سة و أرض األنبیاء و ّ
ِ
أحرض النّاس جوابا :أ ّما قو ُلک األرض المقدّ سةّ ،
فإن
النرش .فقال صعصعة و کان من
ُ
الصاحلة؛ و أ ّما قولک :أرض األنبیاء و
األرض ال تُقدِّ س أه َلها و إنّام ُتقدِّ سهم
َ
األعامل ّ

الرسل؛ و أ ّما
الرسل ،فمن هبا من أهل النّفاق و ِّ
الرشک و اجلبابرة أکثر من األنبیاء و ّ
ّ

قولک :أرض احلرش و النرشّ ،
یرضه ُبعدُ المحرش و المنافق ال ین َفعه قر ُبه.
فإن المؤمن ال ُ ّ

فقال معاویة :لو کان النّاس ک ّلهم أولدهم أبوسفیان لام کان فیهم ّإال َک ِّیسا

رشیدا .فقال صعصعة :قد أولد النّاس من کان خیا من أیبسفیان فأولد األمحق [و
ِ
فخجل معاویة.
المعتوة!
الفاجر] و الفاسق و
ّ
 .37قال معاویة یوماّ :
إن ا َ
الصالة و
هلل ّ
فضل قریشا بثالث :فقال لنب ّیه علیه ّ

السالم:
ّ

﴿﴾  

﴾

3

فنحن قومه ،و قال:

2

فنحن عشیته ،و قال:

﴿﴾ *  

 5﴾     و نحن قریش!
 .1خ ل :قبِلت.
 .2سوره شعراء ( )26آیه .214
 .3سوره زخرف ( )43آیه .44
 .4سوره قریش ( )106آیه  1و .2
 .5سوره قریش ( )106آیه .4

4

﴿  

إیل قومه

﴿
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فأجابه رجل من األنصار فقال :عل ِر ْسلِک 1یا معاویةَّ ،
فإن اهلل یقول:
2

﴿ ﴾  و أنتم قومه ،و قال       ﴿ :

 3﴾و أنتم قومه ،و قال لرسوله ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم:

﴿ 

 4﴾    و أنتم قومه؛ ثالثة بثالثة ،و لو زدتنا لزدناک!
فأفحمه.

[جواب جاریة بن قدامه به معاویه]
سم َ
َ
وک جاریة!
 .39قال معاویة جلاریة بن ُقدامة :ما کان أهونک عل
أهلک إذ ّ

سموک معاویة ،و هی األُنثی من الکالب! قال :ال
قال :ما کان أهونک عل أهلک إذ ّ

ُأ َّم لک! قالُ :أ ّمی َو َلدتنی للس ّیوف ا ّلتی لقیناک هبا! قال :إنّک لتهدّ دین؟! قال :إنّک
وفیت وفینا لک و إن
مل َمتلِکنا عنوة ،و لکنّک أعطیتنَا َعهدا و أع َطیناک طاعة؛ فإن
َ

فزعت إیل غی ذلک فإنّا ترکنا وراءنا رجاال شدادا و ألسنة ِحدادا! قال معاویة :ال کثَّر
اهلل یف النّاس أمثا َلک! قال جاریةُ :قل معروفا ّ
المحتطب.
رش الدّ عاء ُ
فإن ّ

5

حق له
 .43قال معاویة لعمروبن العاص :ما أعجب األشیاء؟ قال غلب ُة َمن ال ّ

حق له ما لیس له
عطی من ال ّ
ذا ّ
احلق عل ح ّقه .قال معاویة :أعجب من ذلک أن ُی ی

بحق بغی غلبة».
ّ

 .1أی :ال تعجل( .محقّق)

 .2سوره أنعام ( )6آیه .66

 .3سوره زخرف ( )43آیه .57
 .4سوره فرقان ( )25آیه .30

 .5أی :الدعا ُء ا ّلذی یمع احلطب لنار احلرب( .محقّق)
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[جوابهای قاطع مسلم بن عقیل علیه السّالم به ابنزیاد]
صفحة ّ .45« :188لام دخل ُمسلم بن عقیل عل عبیداهلل بن زیاد بالکوفة و
سِ :مل َ ال تس ّلم عل األمی؟! قال مسلم:
هو أسی ،مل ُی ّس ِّلم علیه باإلمرة؛ فقال له احلَ َر ّ
مت أم مل تس ّلم فإنک
ُاس ُک ْت! وحیک واهلل ما هو یل بأمی! قال ابنزیاد :ال علیک ،س ّل َ
رش منک َمن هو خی منّی .قال :قتلنی اهلل إن
مقتول! قال :إن ق َتلتَنی فلقد قتَل َمن هو ّ

أحق أن حتدث یف اإلسالم ما
مل أقتلک قتلة ما یقتلها أحد یف اإلسالم! قال :أما إنَّک ّ
الّسیریة و ُلؤم الغلبة ألحد
مل یکن ،و إنّک ال تَدَ ع سو َء القتلة و ُق ْبح المثلة و خبث ّ
عاق یا ّ
هو أویل هبا منک! قال :یا ّ
خرجت عل إمامک و شققت عصا المسلمنی
شاق،
َ

شق عصا المسلمنی معاویة و ابنه یزید ،و أما الفتنة فإنّام
و أل َقحت الفتنة! قال :إنّام ّ
ألقحتها أنت و أبوک زیاد بن ُعبید عبد بنی عالج من ثقیف! قال :إیه ابنعقیل ،أتیت
أمرهم و َّفرقت کلم َتهم .قال :و ما هلذا ج ت و لکنّکم
هذا ال َب َلد و أه ُله مجیع فش َّت َّت َ

َدفنتم المعروف و أظهرتم المنکر و تأ ّمرتم عل النّاس بغی رضا منهم و عملتم فیهم

کّسی و قیرص؛ فأتیناهم لنأمر فیهم بالمعروف و ننهی عن المنکر و ندعوهم
بأعامل
ی
إیل حکم الکتاب و السنّة! قالِ :مل َ مل تفعل ذلک و أنت بالمدینة ترشب اخلمر؟! قال:
إن اهلل لیعلم أنَّک تعلم أنّک غی صادق و ّ
أنا أرشب اخلمر؟ أما واهلل َّ
أحق برشب
أن ّ
حرم اهلل و یسفک الدّ م احلرام عل الغضب و العداوة.
اخلمر منّی من یقتل النّفس ا ّلتی ّ
السالم،
فأخذ ابنزیاد یشتمه و یشتم علیا و عقیال و احلسن و احلسنی علیهم ّ

ِ
فقال :أنت و أبوک أحق ّ
دو اهلل».
بالشتیمة،
فاقض ما أنت قاض یا َع َّ

السالم :أ تصارع
صفحة  .49« :190قال یزید یوما لعمرو بن احلسن علیه ّ

ثم ُأقاتله! قال
ابنی خالدا؟ قال له عمرو :ال ،و لکن ْ
أعطنی سکّینا و أعطه سکّینا ّ
یزید:

[جوابهای قاطع مؤمن الطّاق به أبوحنیفة]

ِش ِ
نشــــنة أعرفهــــا مــــن أخــــز ِم
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هــــل تلــــد احل َّیــــ ُة إ ّال ح َّیــــة

1

[جوابهای قاطع مؤمن الطّاق به أبوحنیفة]

ِ
البرصی قال:
حممد بن أیببکر
ّ
صفحة  .78« :197یف الع ْقد الفرید :عامرة عن ّ

حممد ،قال أبوحنیفة لشیطان ال ّطاق” :2مات إمامک!“ و ذلک عند
ّلام مات جعفر بن ّ

المهدی ،فقال شیطان ال ّطاق” :لکن إمامک من المنظرین إیل یوم الوقت المعلوم“.
ّ

المهدی من قوله و أمر له بعرشة آالف درهم.
فضحک
ّ

3

بالرجعة ،فاقرضنی أربعمائة
 .79قال أبوحنیفة لشیطان ال ّطاق :أنت تقول ّ

الرجعة أربعمائة دینار! قال :أعطنی کفیال أنّک تعود إنسانا و
درهم و أر ّدها علیک یف ّ
ال تعود ِق ْردا.
 .80و قال له أبوحنیفة :ب َلغنی أنَّکم معرش ِّ
کّستم
الشیعة ،إذا مات منکم َم ِّیت َ
عطی کتابه بیمینه! فقال :ب َلغنی عنکم معرش المرج ة أنّکم إذا مات
یده الیّسی ل ُی ی

منکم َم ِّیت ،قمعتم یف دبره ُج َّرة حتّی ال یعطش یوم القیامة! قال :مکذوب علینا .قال:

نحن مکذوب علینا .فقال :مکذوب علینا و علیکم.

4
رأی صبیا ضاال؟ فقال
 .81و کان یمیش معه یوما فسمع رجال ینادیَ :من ی

 .1خ ل :الحیّة.
 .2امام شناسی ،ج  ،1ص  ،204تعلیقه :1

«احول اسمش محمّد بن نعمان است ،از اصحاب خاص حضرت صادق علیه السّالم است ،و
چون در زیر طاقى دکان داشته است لذا او را مؤمن الطاق گویند؛ و لیکن اهل سنّت به جهت
زبردستى او در فن مناظره و در عین حال عداوتى که بعضى از آنها حتّى با اصحاب اهل بیت
دارند ،او را ”شیطان الطاق“ مىگویند».

 .3العقد الفرید ،ج  ،1ص .479
 .4أی :مع أبوحنیفة( .محقّق)
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بی فلم نره ،و لکن إذا أردت شیخا ضاال ُ
فخذ هذا!
مؤمن الطاق :أ ّما ّ
الص ّ

تتحیون یف کثی من
 .82و قال له أبوحنیفة :أنتم حیث ال تعلمون بالقیاسّ ،

األحکام! فقال :ک ّال! فقال :إذا خرج بعی من البحر هل ّ
حیل أکله؟ قال :إن کان له
َف ْلس أکلناه ،و ّإال ترکناه سواء کان بعیا أو ناقة.
الکتاب و
 .83و قال له أبوحنیفة :ما تقول یف المتعة؟ قال :حالل ،نطق هبا
ُ

فتحب أن ُیت ََمت َّع بناتُک و أخواتک .قال :یشء قد أح ّله اهلل و إن
السنّة .قال:
ّ
جرت هبا ّ

یّسک أن تکون
کرهتَه فام حیلتی؟ و لکن ما تقول یف النّبیذ؟ قال :حالل! قال :أ َف ّ
1
میض.
أخواتک و بناتک َن ّباذات؟! فقطعه و ی

[جواب مؤمن الطّاق در نزاع امیرالمؤمنین علیه السّالم و عبّاس در میراث]
مرة و جعل یرتقب ُح َّجة لقتله ،فقال له عییس بن موس:
الرشید ّ
 .84و ح َبسه ّ
قل له” :لِام اختصم عل و العبّاس یف میاث رسول اهلل ّ
صل اهلل علیه و آله و س ّلم؟

فأهیام قال إنّه ال ّظاملُ ،اق ُتله به.
ّأهیام کان ال ّظامل لصاحبه؟“ ّ

فأحرضه و قال له ذلک ،فقال :أنا ال أقول ّإهنام اختصام؛ و لکنّهام کانا کجَبئیل
َ
ِ
الرشید إیل عییس و قال:
و میکائیل ّلام اختصام إیل داود ل ُینَ ِّبها عل خطائه! فالتفت ّ

زعمت أنّک تقتله؟
َ

2
ِ
یغرر باحلسن و
 .85قیل
یغرر بک أبوک یف احلرب و ال ِّ
لمحمد بن احلنف ّیة :مل َ ِّ
ّ

احلسنی؟ قالّ :إهنام عیناه و أنا یمینه ،فهو یدفع عن عینیه بیمینه.

 .88قال رجل لکثی ّ
السالم
الشاعر و قد رآه راکبا و أبوجعفر الباقر علیه ّ

 .1أی :بایعات النّبیذ( .محقّق)

[ .2أی :یعرِّضک للهالک( .محقّق)]

[قَصَصٌ و روایاتٌ مُهمّة]
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الرکوب
یمیش :أ تَرکب و أبوجعفر یمیش؟ فقال :هو أمرین بذلک ،و أنا بطاعته یف ّ

أفضل منّی یف عصیاین إ ّیاه بالمیش».

السالم فقالوا له:
صفحة  .94« :200أیت دعاة خراسان أباعبداهلل ّ
الصادق علیه ّ

عل .فقالُ :أولئک بالشاة 1و لست بصاحبکم .فقالوا له :لو أراد اهلل
أردنا ولد ّ
حممد بن ّ

أردت اخلروج
السالم:
بنا خیا
َ
َ
لکنت صاحبنا .فقال المنصور بعد ذلک ألیبعبداهلل علیه ّ
نخرج علیکم یف دولتکم».
علینا؟! فقال :نحن ندُ ّل علیکم یف دولة غیکم ،فکیف ُ

صفحة  .97« :201ج َعل اجلعد بن درهم یف قارورة تُرابا و ماء ،فاستحال

2
کنت سبب کونه.
ألین ُ
دودا و هواما و قال ألصحابه :أنا خلقت ذلک ّ
السالم فقال” :ل ِ َی ُقل کم هو و کم ُّ
الذکران منه و
حممد علیه ّ
فبلغ ذلک جعفر بن ّ
اإلناث ،إن کان خلقه ،و کم وزن ّ
کل واحدة؟ و لیأمر التی تسعی إیل هذا الو ه أن

تر ع إیل غریه “.فانطلق و هرب».

همة]
صو
ٌ
[ َق َص ٌ
روایات ُم ّ
صفحة  .101« :202سمع األحنف رجال یقول :ما أحلم معاویة! فقال :لو
احلق.
کان حلیام ما سفه ّ
 .102وصف رجل معاویة باحللم عند َّ
أغمدَ
الشعبی ،فقال الشعبی :و هل َ

َسی َفه و یف قلبه عل أحد یشء.

 .103رؤی عبداهلل بن جعفر ی ِ
امکس یف درهم ،فقیل لهُ :متاکس یف درهم و
ُ

 .1الرشاة :موضع بنی دمشق و المدینة من أرض البلقاء ،فیه موضع یسمی احلمیة کان مسکن ُولد
الع ّباس.

 .2الهوامّ :جمع هامّه ،حشرات األرض( .محقّق)
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أنت جتود بام جتود به؟ فقال :ذاک مایل جدْ ُت به ،و هذا عقل ب ِ
لت به».
خ ُ
َ
ُ
وضع
للمغیة بن ُش ْعبة ـ و هو وایل الکوفة ـ َجدْ ی ُی َ
صفحة  .105« :203کان ُ

جلدْ ی و جعل یّسع فیه ،فقال له المغیة:
عل مائدته ،فحرضه أعرایب و مدّ َیدَ ه إیل ا َ

أن ُأ َّمه َن َطحتک! قال :و إنّک َل ُمشفق علیه ّ
إنّک لتأکله بحرد َک َّ
کأن ُأ َّمه ْأر َض َعتک!»
ِ
ِ
خرج العلم إلیکم.
صفحة  .110« :204قال رجل البن ش ْ َِب َمة :م ْن عندنا َ
ثم مل یرجع إلیکم».
قال :نعم؛ ّ

صفحة  .1« :206کان التَّنابِل یوما جالسنی عل زبل فاحرتق فلم یقوموا عنه

احرتقت! فقال له رفیقه :قل
فلام وصلت النّار إلیهم صاح أحدهم :آه ،قد
ُ
کسالّ ،

عنّی :و رفیقی أیضا قد احرتق!

 .2کان بعض التَّنابِل جالسا یف َّ
الصیف ،و ال ِّظل قریب منه،
الشمس یف حرارة َّ

إیل بدون أن أتک ّلف القیام
فقیل لهُ :قم و اجلس یف ال ّظل .فقال :بعد القلیل یأیت ال ِّظل ّ
إلیه!»

1

[التّحصیل بنی تعطیلنی غری مستحب]
[معادن اجلواهر ،جم ّلد  ]4صفحة :80
«و من الشائع ّ
مستحب؛ و هلذا قال بعض
أن التّحصیل بنی تعطیلنی غی
ّ
احلامم ،و یوم
الظ َرفاء ّلام س ل عن کیفیّة حتصیله :یوم أنا یف احلامم و یوم شیخی یف ّ
ُخلقی َض ِّیق و یوم شیخی ُخلقه ض ِّیق ،و یوم مخیس و یوم مجعة و یوم حتصیل بنی
تعطیلنی ،و ت ََّم األُسبوع».

 .1جنگ  ،20ص  183ـ .197

[سخن گفتن بیجا در محضر استاد]
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[سخن گفتن بیجا در محضر استاد]
صفحة « :81و کان [الشیخ حسن الاممقاین] یدرس مرة و تک ّلم بعض ال ّطلبة،

و اتّفق ّ
الزقاق” :یا َمن شاف َمطیا 1أبیض!“ فقال
أن س ّقاء ضاع له محار فکان ینادی یف ّ
ّ
اسکت ،ل ِ ّال یظنّک أنت فیأخذک!»
الشیخ لل ّطالب:
ْ

[زیاد شدن رزق و روزی بهواسطه تأهّل]
[صفحة (« :]81و منها) أنّه کنّا یف جملس فیه َّ
الشیخ فقال :أنا کنت فقیا ،و إذا
ِ
متزوجا
فلام تزوجت العلو ّیة (و کان ّ
عمة کَبی؛ ّ
حصل بیدی خبز و جبن أ ُعدها ن َ

فرصت آکل ُش َّلة الامش».
در ْت َع َ َّل األرزاق
ُ
بعلو ّیة عرب ّیة) ّ

[در مذهب ابنأبیالحدید]
السفر ـ لنا به عالقة
[صفحة (« :]81و منها) أنّه جاء لوداع رجل
ترکی یرید ّ
ّ

یسمی ّ
ّبی ،فجری ذکر ابنأیباحلدید فقال :یقولون” :إنّه شیعی
الشیخ عبدالن ّ
نسائیة ـ ّ

رصح باالعتزال یف شعره
یتسرت باالعتزال “.فقلت :هذا ما ال
و کان
ّ
ّ
یصح ،ألنّه َ َّ

فقال:

و رأیــت دیــن االعتــزال و إنّنــی

أهــوی ألجلــک ُک َّ
ــل مــن َی َ
تشــ َّیع

سمع ّ
أن أحدا من علامء ّ
الشیعة أظهر خالف
و یف مؤ َّلفه رشح النهج ،و مل ُی َ

معتقده یف کتاب أو شعر قد یظهر َ
ذلک یف کالمه.
قلت».
فقال :نعم ،األمر کام َ
 .1أی :مرکوب( .محقّق)

2

 .2این مطالب منقولۀ از ص  81را از آیة اهلل الشیخ حسن مامقامی نقل نموده است.
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[سخن زنی بینا با همسر نابینایش]
صفحة « :85و جا َءین آخر فقال :فالن من العرب یباحث یف الفقه و هو ِجد فقیه.

فوجدت أنّه ال حیرض درسه ّإال هو و اثنان من العامل ّینی من نوعه و بعض
ُ

الرشوق ّینی؛ فقلت لهّ :
کنت بصیا
تزوج بمبرصة فقالت له” :وددت أنّک َ
إن أعمی ّ
ُ
لرتی مجایل و صباحة وجهی!“ فقال هلا” :لو کنت کام تقولنی لام ترکک ال ُب َرصاء ت َِصلنی

إیل!“ و لو کان هذا ّ
الشیخ کام تقولون لام انحرص تالمیذه یف هوالء!»
َ َّ

1

[صحبت ناپلئون اوّل با حکیمباشی خود دربارۀ اینکه از هر نفر چند اوالد
به عمل میآید]
[زنبیل ،حاج فرهاد میرزا] صفحه :178

«ناپلئون اوّل بناپارت روزی با حکیمباشی خود مسمّی به کورویزار که حکیم

دانشمند بود صحبت میکرد ،در اثنای صحبت فرمایش کردند که :به طبیعت از هر
نفر چند اوالد به عمل میآید و آنچه غالباً تجربه شده است چیست؟ چون در

فرنگستان به مذهب عیسوی یک زن جائز است ،و غالباً در زمان کهولت زن اختیار
میکنند که در سنّ کهولت زن جوان داشته باشند.

کورویزار عرض کرد :آنچه تجربه شده و اغلب بر این است در سنّ بیست

سالگی تا پنجاه سالگی ممکن است که ده دوازده أوالد از یک مرد به عمل آید ،و از
سنّ پنجاه سالگی تا شصت سالگی چهار پنج شش نفر أوالد ممکن است که به

عمل بیاید ،و از سنّ شصت سال شمسی که گذشت زن آدم هر ساله توأم میزاید!

ناپلئون خیلی خندید و به او انعام وافر مرحمت کرد! و منظور او آن بود که

در شصت سالگی باالتر دیگر از شخص اوالد به عمل نمیآید و زن او از جای دیگر
 .1جنگ  ،20ص .258

دُرٌّ لطیف من ابنحجر علَی العَینیّ
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حمل میگیرد که به گردن آن مرد بگذارد ،و به جهت دلخوشی آن مرد ممکن است

که هر سال توأم بزاید که تو پیر نشده و آن مرد پیر بر خود قبول میکند که از قوّۀ

رجولیّت نیفتادهام!

سهل است ،زن هر سال توأم میزاید و در والیت خودمان هم این کار را

تجربه کردهایم که از زنان جوان که برای مشایخ که از هفتاد و هشتاد گذشته که
أوالدی به هم رسیده است و به حکم الولد للفراش و للعاهر احلَ َجر 1،آن شیخ

ُمت ََص ِّبی آن صب ّی را از أوالد دیگر که در زمان شباب از او به عمل آمده است
دوستتر دارد .نعوذ باهلل من سوء العاقبة».

2

ُد ٌّر لطیف من ابنحجر َ
ینی
عیل ال َع ّ
شیخ حسن بورینی در شرح قصیدۀ المیّۀ ابنفارض مصری در صفحۀ  126از

جلد  ،2قضیّۀ جالبی را به مناسبت صحّت چشمزخم (عَین) و ورود آن از رسول
اکرم صلّیاهلل علیه و آله نقل کرده است که ما برای ضبط آن ،در اینجا میآوریم:
«قال ّ
حق“. ...
نی ٌّ
صلاهلل علیه و آله و س ّلم” :ال َع ُ

ف ُیعجبنی ما حکاه شیخ اإلسالمّ ،
عل بن َح َجر ،قال:
الشهاب بن ّ

”بنَی الملک المؤ ّید جامعا بمرص و بن یی له منارة عظیمة ،فا ّتفق ّ
أن المنارة

سقطت “.فقال یف ذلک شیخ اإلسالم المذکور ـ لام کان بینه و بنی ّ
العینی
الشیخ
ّ
احلنفی من المنافرة ـ هذین البیتنی:
ّ

جلـــامع موالنـــا المؤ ّیـــد رونـــق

تقــول و قــد مالــت علینــا َت َع ّجبــوا
 .1الکافی ،ج  ،5ص .491
 .2جنگ  ،23ص .385

الـز ِ
ین
منارته تزهـو مـن اللطـف و َّ
فلیس عـل ُحسـنی أِض مـن ال َع ِ
ـنی
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حجة:
قال ابن ّ

شمسالدّ ین النَّواجی دراهم،
العینی المذکور حیسن النّظم ،فأعطی
و مل یکن
َ
ّ
و نظم له هذین البیتنی مق ّبحا عل ابنحجر ،فقال:

و َهـــدْ مها بقضـــاء اهلل و َ
القـــدَ ِر
حلسـن إذ جلیـت
منارة کعـروس ا ُ
مــا آ ُ
فــة اهلَــدْ م إ ّال ِخ ّســة احلَ َجــر
لت :ذا َخطـأ
قالواُ :أصیبت بعنیُ ،ق ُ
و قد أفتی ابنحجر بلزوم المؤاخذة العظیمة لقائل البیتنی؛ لکونه أنکر

ال َعنی ،و احلال أ ّن النّبی ّ
صل اهلل علیه (و آله) و س ّلم قال” :إ ّن ال َعنیَ َح ٌّق“.
و ُأجیب ّ
صحة العنی من
بأن مراده إنکار کون اهلَدم من العنی ،ال إنکار ّ
قلت :ذا خطأ“ أی :قولکم ” ّ
أن َهدمها من العنی“ خطأ ،ال
أصلها؛ أل ّن قولهُ ” :

أ ّن العنی ال أصل هلا».

1

و در صفحۀ  130گوید« :و أشار ابنالفارض بخطابه هلذه ال ّثالثة :الرشد و
توج ِه قلبه
قی ،إ ییل ّأهنا عنده ال تفارقه مع إعراضه عن االشتغال هبا و ّ
التنسک و الت ی

الصادقنی .و ّلام کانت
بالک ّل ّیة إ ییل جانب ر ّبه؛ و هذه حالة الکاملنی و طریق ُة أهل اهلل ّ
الرشیعة فضال عن خفائها عل عا ّمة المؤمننی،
هذه احلالة خف ّیة عل العلامء من أهل ّ

الرشیعة و
ال یعرفوهنا یف المح ّققنی من األولیاء العارفنیَ ،ظنّوا أ ّن طریقهم ترک ّ
التّهاون بأحکامها المنیعة ،فصغرت عندهم مشارب احلقیقة و َق ُب َحت یف أعینهم
حماسن أهل ال ّطریقة 2».ـ ا ه .

3

 .1شرح دیوان ابنفارض ،ج  ،2ص .177
 .2همان ،ص .182

 .3جنگ  ،13ص .134

بخش پنجم :اشارات و نکتهها

بخش پنجم :اشارات و نکتهها

الف :مطالب تاریخی

ب :لغزشها و اشتباهات
ج :متنوّعات

الف :مطالب سیاسی ،تاریخی اجتماعی
[کالمی از آیة اهلل شبیری]
آیة اهلل حاج سیّد موسی شُبَیری زنجانی ـ دامت برکاته ـ در روز یازدهم شهر

محرم الحرام  1412در مشهد مقدّس فرمودند:

«اینک بر سر مزار مرحوم آیة الحق آقای حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

رفتهام و در روی سنگ قبر او که عوض نموده و جدیداً نهادهاند ،تاریخ فوت را 15
شعبان المعظم ضبط کردهاند ،با آنکه تاریخ وفات در سنگ قبلی  17شعبان بوده است که
به مناسبت تقارن با عید سعید تغییر کرده است .نظیر مورّخۀ تولّد حضرت آیة اهلل حاج

آقا روح اهلل خمینی ـ رضوان اهلل علیه ـ است که تحقیقاً  18شهر جمادیالثّانیه است،

ولی امروز مشهور شده است که روز  20شهر جمادیالثّانیه مطابق با میالد حضرت
صدّیقه کبری سالم اهلل علیها است ،و برای تطابق این تغییر صورت گرفته است».

ایشان فرمودند« :چند نفر از دوستان ـ که نام آنها را بردند ـ پس از این تغییر

از شخص آیة اهلل پسندیده ـ اخوی معظّم له ـ شفاهاً پرسیدند :تولّد ایشان چه

روزی است؟! در پاسخ گفتند 18 :جمادی الثانیه است».
 .1جنگ  ،18ص .231

1
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راجع به تغییر سال هجری قمری به هجری شمسی در مجلس شورای ملّی
در جلسۀ یکصد و چهل و سوّم صورت مشروع مجلس ،صبح سهشنبه 27

حوت  ،1303مطابق  21شعبان  ،1342در دورۀ پنجم مجلس شورای ملّی ـ که در
صفحه  1010تا  1014و در صفحه  1056تا  1060روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی
آمده است ـ تاریخ رسمی مملکت را هجری شمسی باستانی قرار دادهاند.

آقای محیط طباطبائی گفتهاند« :اصل این پیشنهاد در مجلس بهواسطۀ ارباب

کیخسرو شد ،و محرّک و مشوّق در مجلس ،تقیزاده بوده است .شریعتمدار
دامغانی نطق مفصّلی در مخالفت خود با این تغییر کرده است».

1

وصیّتنامۀ رهبر انقالب اسالمی ایران ،حضرت آیة اهلل خمینی،
تغمّده اهلل برحمته
اینجانب سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی در روز پنجشنبه 4 ،ذیالقعدة

الحرام  ،1409وصیّتنامه حضرت آیة اهلل خمینی ـ قدّس اهلل سرّه ـ را که پنج روز
پس از رحلت ایشان بوده است ،از باب تکلیف شرعی ،که این حقیر هم یک فرد
مسلمانم و وصیّت ایشان نسبت به تمام مسلمین جهان است ،مطالعه نمودم؛ و الحق
تمام مطالبش مفید و ارشادی و از روی مهر و عطوفت و مطالب واقعبینانه تحریر

شده بود .فقط یک مورد آن ،مورد نظر و خدشۀ حقیر قرار گرفت ،که برای تذکّر در
اینجا یادداشت میکنم:

متن کامل این وصیّت از صفحه  3تا صفحه  ،10از روزنامۀ رسالت ،مورّخۀ

سهشنبه  16خرداد  ،1368مطابق  2ذیقعده  6 ،1409ژوئن  ،1989سال چهارم ،که

بهطور فوقالعاده ،رایگان ،بهمناسبت ارتحال ایشان انتشار یافته است ،آمده است.
 .1جنگ  ،17ص .27

وصیّتنامۀ رهبر انقالب اسالمی ایران ،حضرت آیة اهلل خمینی ،تغمّده اهلل برحمته
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در صفحه  ،3در منتهای ستون دوّم و اوّل ستون سوّم میفرمایند:

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان ،و خرد و کالن ،در صحنههای

فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر ،و همدوش مردان یا بهتر از آنان در

راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعّالیت دارند .و آنان که توان جنگ
دارند ،در آموزش نظامی ـ که برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی از

واجبات مهمّ است ـ شرکت ،و از محرومیّتهایی که توطئۀ دشمنان و

ناآشنایی دوستان از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسالم و مسلمانان
تحمیل نمودند ،شجاعانه و متعهّدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که
دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بیاطّالع از

مصالح مسلمین به وجود آورده بودند ،خارج نمودهاند.

1

أقول :در این عبارات مواقع خدشه و اشکال بسیار است؛ و ما در کتاب
رسالۀ بدیعه ،در تفسیر آیۀ ﴿        

صالً شرح و توضیح دادیم؛ این کتاب نیز به پارسی ترجمه شده است.
 2﴾مف ّ
البته در صفحه  ،7در وسط ستون سوّم فرمودهاند:

اگر مجلس و دولت و قوّۀ قضائیّه و سایر اُرگانها ،از دانشگاههای اسالمی

ملّی سرچشمه میگرفت ...ـ إلی آخر کالمه.

3

این کالم میرساند که قوای سهگانه باید از دانشگاهها باشد ،نه از حوزۀ

علمیّه؛ درحالیکه هم حوزه و هم دانشگاه در ایجاد افراد قوای ثالثه ،در حدود
استعداد خود ،متعهّدند.

و در صفحه  ،10ستون دوّم فرمودهاند:

امیدوار به فضل خدا ،از خدمت خواهران و برادران مرخّص ،و به سوی

 .1وصیّتنامه ،متن ،ص .8
 .2سوره نساء ( )4آیه .34

 .3وصیّتنامه ،متن ،ص .59
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جایگاه ابدی سفر میکنم.

1

در اینجا خواهران را بر برادران مقدّم داشتهاند.
و در آخر ستون فرمودهاند:

پس از مرگ من ،احمد خمینی برای مردم بخواند.

2

و در اینجا احمد فرمودهاند ،نه سیّد احمد.

ولی به طور حتم میتوان گفت :اینها غفلتهایی بوده است از مالحظۀ دقیق

در عبارات و حکایات از واقع؛ امّا آن مطلب اوّل را که تذکّر دادیم ،نظریّهای است

الرامحنی.
هم اغفر له و لنا و ارمحه و إ ّیانا ،برمحتک یا أرحم ّ
مخدوش و غیر صحیح .ال َل ّ

و ایضاً این وصیّتنامه بتمامه ،در مجلّۀ جوانان امروز ،مورّخۀ دوشنبه

 29خردادماه  ،1368شمارۀ  1147درج است ،و مطلب فوق را در صفحه  ،21در
ستون اوّل ذکر نموده است.

3

رحلت آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد رضا گلپایگانی ،رضوان اهلل علیه
[رحلت] حضرت سیّد الفقهاء و المجتهدین ،حجة االسالم و المسلمین ،آیة اهلل

تعالی فی العالمین ،که از برجستگان علم و تقوا ،و دارای نفسی لطیف و بدون هوا ،و از
مراجع عظام شیعه و در این اواخر مرجعیّت به ایشان تقریباً انحصار یافت :الحاجّ السیّد
محمّدرضا موسوی گلپایگانی ـ أسکنه اهلل بحبوحةَ جنّته ـ که با حقیر فقیر سوابقی بس

درخشنده و روشن داشتهاند ،بعد از کسالتی مدید که به سه سال منتهی گردید ،در سنّ

نود و شش سالگی واقع شد .چند روزۀ آخر ،از شهر قم ایشان را به طهران آوردند و در
بیمارستان بستری شدند؛ در لیلۀ جمعه به هنگام اذان مغرب ،شب  24جمادیالثانیة،
 .1همان ،ص .91

 .2همان ،متن ،ص .92

 .3جنگ  ،17ص  81و .82

[تاریخ ارتحال مرحوم حاج سیّد مرتضی کشمیری]
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سنۀ  1414هجریّۀ قمریّه ،به خلع لباس تن و پوشیدن خلعت بقا آراسته گردیدند .فردا
صبح از بیمارستان که در شمیران بوده است ،تا راهآهن پس از تشییع عمومی ،جنازه را

به قم حمل ،و در روز شنبه ،سه ساعت به ظهر مانده 1،از مسجد حضرت امام حسن
مجتبی علیه السّالم تا صحن مطهّر حضرت معصومه سالم اهلل علیها تشییع و در محل

باال سر ،جنب قبر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم ،دفن نمودند.

2

[تاریخ ارتحال مرحوم حاج سیّد مرتضی کشمیری]
آقای شبیری زنجانی گفتند« :ارتحال مرحوم حاج سیّد مرتضی کشمیری

ـ رضوان اهلل علیه ـ در سنۀ  1324بوده است».

3

حدّ قرون وسطیٰ
در کتاب تاریخ تمدّن اسالم و عرب ،گوستاولوبون در مقدّمۀ مؤلّف ،از طبع

دوّم ،در تعلیقه صفحۀ  12گوید:

«قرون وسطیٰ یا ازمنۀ مُظلَمۀ در تاریخِ اروپا ،ازمنهای را گویند که جهالت و

توحّش سرتاسر اروپا را فراگرفته و بهواسطۀ شدّت تعصّب مذهبی و تعدّیات

حکّام ،اوضاع مملکت تیره و تاریک و حالت اهالی بینهایت تأسّفآور بوده است.

این حالت از سال  486تا سنۀ  1495میالدی امتداد داشته؛ و ترقّی اروپا بعد از آن

شروع گردیده [است] که آن را دورۀ تجدید حیات علمی و ادبی مینامند».

4

 .1بهواسطۀ کثرت جمعیّت و ازدحام عجیب مشیّعین ،مراسم تدفین در عصر روز شنبه صورت
گرفت( .عالّمه طهرانی ،قدّس سرّه)

 .2جنگ  ،14ص .127
 .3جنگ  ،17ص .65

 .4تمدّن اسالم و عرب ،ص  ،4تعلیقه.
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تعریف شهر بابل
و نیز در همین تعلیقه گوید« :شهر بابل کنار دجله و فرات ـ که الحال عراقِ

عرب میگویند ـ بنا شده بود ،وسعت آن یکصد میل بوده ،حصاری که اطراف شهر
بنا شده بود ،ارتفاع آن سی متر و عرض آن هم به این اندازه بوده که یک گاریِ

1

چهار اسبه از باالی آن به خوبی عبور مینمود .پادشاهی که این شهر را بنیاد کرده
نمرود بود ،و زمان او  2235سال قبل از میالد بوده است .پایتخت بابل تقریباً در
همان محلّی بود که امروز آن را حلّه مینامند».

2و3

تطابق روز چهارم رجب و روز عید فطر و روز عید قربان
یک نفر روایتی از امیرالمؤمنین علیه الصّالة و السّالم نقل کرد که چنانچه روز

چهارم شهر رجب ـ هر روزی باشد ـ همان روز ،روزِ فطر و روز نحر است؛ مثالً
چنانچه روز چهارم رجب جمعه باشد ،روز عید فطر و عید قربان هر دو جمعه

خواهد بود.
تغفل.

صحت ،لکانت غی معمول هبا عند األصحاب؛ فال
الروایة لو ّ
أقوا :هذه ّ

4

[تاریخ ساخت جامع األزهر]
جامع األزهر مصر ،بنا به گفتۀ آرمین ،در سنۀ  351هجری ساخته شده است.
 .1خ ل :عرّابه.

 .2تمدّن اسالم و عرب ،ص  ،4تعلیقه.
 .3جنگ  ،18ص .69
 .4جنگ  ،5ص .58
 .5جنگ  ،2ص .42

5

[توطئه استعمار در تغییر لغات عربی در ادبیّات فارسی به لغات خارجی]
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[توطئه استعمار در تغییر لغات عربی در ادبیّات فارسی به لغات خارجی]
شود:

این جملۀ زیر ،در صفحه  141از جلد  ،4بحث نهم نور ملکوت قرآن آورده
«فرهنگ ادبیّات ایران در زمان استعمار پهلوی ،در قالب حفظ آثار مِلّی ،با

برانداختن لغات عربی در هالۀ لغات خارجی ،مستقیماً بر نابودی روح اسالم

میکوشید؛ اینک نیز در همان خط و مرز در تالش است».

1

عجائب و غرائب بناء أهرام فراعنه در مصر
[معادن اجلواهر ،جم ّلد  ]2صفحة :348
َبها و
مرص ،رأینا منها ثالثة متفاوتة أک ُ
«األهرام :مجع َه َرم؛ و هی کثیة یف أرض َ
عرف َهب َرم ِ
اجلیزة ،عظیم جدا عل هی ة مر ّبعة ،و یضیق قلیال قلیال بقدر درجة واحدة من
ُی َ

رأسه من بعید َ
حلر َبة .و هو
مثل رأس ا َ
فرش َحصی ،و ُیری ُ
مجیع جوانبه حتّی ینتهی إیل َم َ

نحو  140مرتا ،واس ِع ال ُقطر إیل النّهایة ،یصعد
کاجلبل العظیم عال إیل الغایة ،یبلغ ا ُ
رتفاعه َ

ألن له من مجیع جهاته َ
ُ
ّاس بسهولة ّ
اإلنسان إیل
مثل الدَّ َرج الواسع ،نعم إذا وصل
علیه الن ُ
مت الصعو َد إیل أعاله فمنَعنی ُرفاقی،
الریح؛ و ُر ُ
منتصفه فام فوق خیاف عل نفسه من ّ
قوة ّ

ِ
نزلت .و رأینا ـ و نحن جلوس علیه ـ إمرأة إنکلیز ّیة صاعدة
فوصلت إیل
قریب منتصفه و ُ
ُ
إیل أعاله ی ِ
مسکها ثالث ُة أشخاص من المسلمنی ذوی العامئم الکبیة ،ا ّلذین هم بمنزلة
ُ

الزائرون ،و کلهم ُممسکون
اح و ّ
ال َق ّوام عل تلک األمکنة یرتزقون مم ّا یدفعه إلیهم الس ّو ُ
ِ
الم ِ
فرط یف
بمنطقتها ا ّلتی هی من اجللد من ورائها و عن یمینها و یسارها ،و
جسمها ُ
ُ
ِ
مروا علینا س ّلموا فس َّل َمت هی اتّباعا هلم.
فلام ّ
ال َبیاض َیلوح من حتت ثیاهبا الش ّفافةّ ،
 .1جنگ  ،14ص .114
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ِ
المنحوتة الکبیة ،لکنّها لیست مفرطة یف
و هذا اهل َ َرم َمبن ِی باحلجارة الصلبة
ِ
أرضه و جوانبه
الع َظم .و فیه باب قریب ِمن أس َفلِه ینزل منه إیل جهة الس ْفل .و سق ُفه و ُ
ِ
الر ُ
ثم یضیق حتّی َی ِنزل فیه َز ْحفا ،و یقال:
جل فیه منحنیا ّ
من احلجارة العظیمة َی ِنزل ّ
” ّ
عمق اهل َ َرم یف بطن األرض یعادل ُع ُل َّوه عل وجهها“ و یف َو َسطِه من الدّ اخل طریق
إن َ
ِ
ِ
اهلر ُم
ُیص َعد منه إیل أعل اهلرم ،و یف أثناء ال ّطریق تابوت من َّ
الص ْخر ُأعدّ للقَب ا ّلذی ُبن َی َ

ألجله .و کانت النّاس قدیام ال َتع َلم لامذا ُبن ِ َیت األهرا ُم ،فقیل” :خوفا من ال ّطوفان “.و
قیل” :إ ّهنا بیوت ُکتِ َبت فیها احلکمة “.و قیلَ ” :ض ِمنَ ْت خزائ َن الملوک “.و قیلّ ” :أهنا

ُ
المأمون ّلام َ
دخل إیل
قبور الفراعنة و مل یکن هلا باب لیمکن الدخول إلیها “.و رام
ُ

ِ
ثم مل تزل تتداول األیدی عل
تح اهل َ َرم
مرصَ ،ف َ
األکَب فعجز عن ذلک لکثرة النَ َفقاتّ ،
ِ
ِ
قبور الفراعنة .و قد ب َذل بانوها غای َة
فتحها حتّی ُفت َحت یف العصور األخیة ،ف ُعلم ّأهنا ُ
اجلهد یف إخفاء أبواهبا عن النّاس حتّی ال یدخلوا إلیها ،و جعلوا مسال َکها یف بطوهنا
غامضة خموفة ،و ُر ِدم بعض طرقها بالصخور العظمیة ،و ُج ِعل فیها أشیاء کثیة توجب

عد َم االهتداء إیل القبور ا ّلتی فیها ،فلم یزل بنو اإلنسان یتهدون حتّی وصلوا إیل تلک
القبور و استخرجوا َمن فیها و جعلوها عَبة للنّاظرین.

هرم أص َغ ُر منه و ثالث أص َغ ُر منهام ،و کلها َهبی ة
اهلرم الکبی َ
و إیل جانب َ
واحدة .و بجانب ذلک أبنیة قدیمة متهدّ مة ،و یلوح للنّاظر أهرام ُأ َخر کثیة بعیدة عن

أعظم ّ
هرم واحد».
لکن
هذهّ ،
الکل أهرا ُم اجلیزه الثالثة المذکورة ،و أع َظ ُمها َ
َ

عجائب و غرائب خلقت فیل
ِ
خرطومه ا ّلذی یتناول به َّ
کل یشء
صفحة « :351و الفیل :بخلقتِه العجبیة و

بض ْغ َطة واحدة کام یکّس أحدُ نا ال ُق ّثا َء
ب السک َِّر َ
حتّی اإل ْب َر َة! و رأیناه یکّس به َق َص َ

موزۀ مصر و اشیاءِ موجوده در آن
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یتغذی ال ِمن ِ
ثم یرفعه إیل الثَّ ْق ِ
ب ا ّلذی یف أسفل َر َق َبتِه ا ّلذی منه َّ
فمه ،و یأکل
الدّ قیقّ ،

َ
احلشیش و غیه .و خرطو ُمه مثقوب ،و یف طرفه کالشف َتنی یقبض هبام .و یف فمه نابان
سائسه:
مدورتانُ ،حی ِّرکهام دائام .و یقول له
أبیضان طویالن .و له ُأذنان عظیمتان َّ
ُ

السالم؛ و قد ُط ِر َحت له
” َسالم“ فیفع خرطو َمه عل وجهه کام یرفع اجلندی یدَ ه عند ّ
الصبی ال ُک َر َة؛ متی أشار إلیه سا ِئ ُسه و
دحو
َخ َشبة عظیمة عل األرض ف َیدحوها بیده َ
ِّ
ی ِ
الصغی ،فیتناوله بخرطومه و ُیقدِّ مه إیل سائسه ممّا ّ
دل عل
لقی
المتفرجون ال َف ْل َس َّ
ُ
ّ
َذ ِ
کائه و قبوله للتّعلیم .و لیس له َم ُ
فاصل و لذلک ال ینام عل األرض ،بل یتساند إیل
یشء و ینام؛ و هلذا حیتالون عل اصطیاده ،فی ِ
نرشوهنا إ ّال یسیا،
عمدون إیل شجرة و َی ُ
َ
فیستند إلیها فتنقلب به ،فی َقع عل األرض و ال ِ
یقدر عل القیام ،فیصیدونه .و ر َقبَ ُته
َ ُ
قصیة و ُج ّث ُته عظیمة ،و لذلک ج َعل ا ُ
هلل له ُخرطوما یتناول به غذا َءه و یدافع به عن

ف خرطو َمه عل إنسان احتمله و ألقی به ناحیة.
نَفسه ،و لواله لامت جوعا؛ و إذا َل َّ
هلل أحسن اخلالقنی ا ّلذی ال ُحتص عجائب ِ
خلقه».
ُ
فتبارک ا ُ َ ُ
ی

موزۀ مصر و اشیاءِ موجوده در آن
عجز عنه
صفحة « :352األنتیکة خانه :و هی بناء َف ْخم له طبقات ،فیه ما َی ُ
ِ
فراعنة مرص ُحمَنَّ َطة 1باقیة بحاهلا بلحومها و
الوصف من اآلثار القدیمة؛ مثل أجسام
ُ

نسج یف َج َبلعامل ،و
شعورها و أظفارها ،و أکفاهنا ا ّلتی ُتشبِه المَبو َم ا ّلذی کان ُی َ
ِ
ِ
ِ
الم ْکث ،و قد
الَبد ِّی الملفوفة به ،و توابیتها ،و قد اسو ّدت أجسا ُمهم من طول َ
ُ
ِ
ُأخرجت من التّوابیت و ُو ِض َعت یف غیها ،و ُغ ِّط َیت بألواح الز ِ
ب عند ُک ِّل
جاج ،و ُکت َ
ِ
ب عند بعضها:
األول ،و هذا فالن ،و هذا فالن “.و ُکت َ
اسمه” :فهذا رعمسیس ّ
رجل ُ
 .1فرهنگ معاصر ،آذرتاش آذرنوشُ « :حمَنَّط :مومیایی شده( ».محقّق)
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ُ
” ُی َظ ّن ّ
صورها عل التّوابیت ا ّلتی هی ِمن
فرعون موس “.و بعضها قد ُص ِّورت
أن هذا
ُ

شجر الد ْل ِ
ب بأت َق ِن ُصنع ،حتّی ُخی ُال للنَّاظر ّ
الصانع هلا قد َف ِرغ منها اآلن ،و قد
أن ّ
ُن ِق َشت بالنقوش ّ
الصفراء ،و من شدّ ة إتقان التّصویر ُخی َّیل للنّاظر ّأهنا ذو
الذهب ّیة ّ
احلقیقی .و هی ال تزید عن األجسام الموجودة الیو َم ،ممّا ّ
دل عل ّ
أن ُبنَی
الصورة
ّ
ّ
اإلنسان قدیام و حدیثا ب َقدَ ر ِ
واحدّ ،إال ما ُحیکی عن ال َعامل ِ َقة؛ و ّ
یتوهمه البعض
أن ما ّ
من ّ
أکَب من أجسامنا وهم باطل.
السالفنی َ ُ
أن أجسام ّ

هوالء الفراعنة بعد ما کانوا ملوکا جبابرة و حافظوا عل أجسادهم بعد الموت من
و ی
ِ
متفرجا ّ
لکل ناظِر .و هذا الت َّْحنیط ـ ا ّلذی کان
الفناء قد صاروا ع َْبة لمن اعتَب و َّ
یستعمله المرصیون القدماء و مل هی ِ
ِ
تد إلیه ُ
قی ـ
أهل هذه األ
ّ
عصار مع ما بلغوا من الر ِّ
َ

ُی ِ
َ
تغسیل
ظهر أنّه کان شائعا َسهال ،و أنّه کان له أناس خمصوصون کا ّلذین یتعاطون
الزمان .و ِمن عجائبه ّأهنم کانوا یستعملونه حلفظ ّ
کل
األموات و تکفینَهم یف هذا ّ

َبیة و
جسم من الفناء حتّی
َ
احلبوب و الفواک َه و اخلبز و ال ّطعام ،و أجسا َم احلیوانات ال ّ
ِ
ِ
ظهر أنّه کان ُمقدّ سا عندهم،
زی و التّمساح ا ّلذی َی َ
البحر ّیة من الغ ْزالن و ال َغنَم و الم ْع ی

فقد رأیناها ک ّلها باقیة من ذلک العهد.

کأهنم یمشون صفوفا ،و صور ُة
جمسمة یف أیدهیم
و ممّا رأیناه َ
القیس ّ
صو ُر جنود ّ
ّ
القلم عن استیعابه و استیعاب وص ِفه .و
رسرا ،و غی ذلک ممّا یعجز
ُ
عجلة ّ
جمسمة و ُ ُ

المجسمة ،رجاال و نساء ،هبی ات
صو ُر أجسام ملوک و غیهم من احلجارة
فیها َ
ّ
فرتی فیها إنسانا
تصور و أت َقن ِه ،قد ُصن ِ َعت من الرخام و المرمر؛
ی
مالبسهم بأبدَ ِع ما ُی َّ
ُ
1
ِ
ِ
َ
أضخ َم بکثی».
أکَب ِمن ِخل َقته األصلیة و
بک ََبه و ضخامته و َ َ
 .1جنگ  ،20ص .223

رفعُ اشتباهٍ من صاحب کتاب الغدیر
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ب :لغزشها و اشتباهات

رفع اشتباه من صاحب کتا الغدیر
ُ
در الغدیر ،جلد  ،1صفحه  281گوید:
ـ الخ.

ّ
المتویف  ،973قال یف الصواعق المحرقة».
اهلیتمی،
العسقالین
« .45ابن َح َجر
ّ
ّ

اقول :ابنحجر هیتمی غیر از ابنحجر عسقالنی است:

ابنحجر عَسقَالنی نامش احمد بن علی بن حَجَر است که عسقالنیّ األصل

بوده است و در سنۀ  773متولّد شده و در سنۀ  852فوت کرده است ،صاحب کتب

بسیاری از جمله اإلصابة ،و لسان المیزان.

و ابنحجر هیتمی نامش احمد بن محمّد بن علی بن حجر است که هیتمیّ

االصل بوده است و در سنۀ  909متولّد شده و در سنۀ  973فوت کرده است ،و

صاحب کتب بسیاری است از جمله الصواعق المحرقة و تطهیر الجنان.

شرح حاالت آن دو نفر را در ریحانة األدب ،جلد  ،7صفحه  470تا صفحه

 472آورده است.

1

اشتباهاتی از مرحوم سیّد حسن صدر در تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم
صاحب المراجعات« ،شُعبَة بن الحجّاج ،أبوالورد العتکی واسطی ،ساکن

بصره ،مکنّی به أبوبَسطام» را شیعه میداند و در صفحه  68تحت شمارۀ  41ذکر
 .1جنگ  ،16ص .146
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کرده است و گفته است:

و عدّ ه من رجال ّ
الشیعة مجاعة من جها َب َذة أهل السنّة ،کابن ُقتَیبة یف معارفه و

الشهرستاین یف الملل و النحل( .تا آنکه گوید ):و حدیثه ثابت یف صحیحی

البخاری و مسلم عن کل من أیبإسحاق السبیعی و إسامعیل بن أیبخالد و
منصور و األعمش و غی واحد( .تا آنکه گوید ):کان مولده َسنَة ثالث و

ثامننی ،و مات َسنَة ستّنی و مائة؛ رمحه اهلل تعایل.

اقول :در سنۀ وفات او که  160است بحثی نیست؛ زیرا او از راویان حضرت

صادق علیه السّالم است و رحلتشان در سنۀ  148بوده است ،همچنانکه از زمان

کسانی که او از آنها روایت میکند ـ مانند أبوإسحاق و منصور و أعمش و اسماعیل بن
خالد ـ مشهود است ،و صاحبان رجال فوتش را در  160گفتهاند.
امّا در شیعه بودن وی بحث ،بلکه ردِّ صریح داریم:

اوّالً :مرحوم سیّد حسن صدر در تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم ،صفحه 233

میگوید:

اوّلین مؤسّس علم رجال أبومحمّد عبداهلل بن جَبَلة بن حیّان بن أبحر کَنان ّ
ی
است که شیعه است ،و نجاشی در أسماء مصنّفین از شیعه ذکر کرده است.
و او زماناً مقدّم است بر شُعبَة بن حجّاج که سیوطی در کتاب اوائل او را
اوّلین مصنّف در علم رجال شمرده است ،و شاید مراد سیوطی از اوّلین
عالم ،اوّل عالم از علمای سنّت باشد ،نه شیعه؛ و ّإال ال خیفی عل مثل

الرجال لعبداهلل بن َج َب َلة المشهور .ـ إیل آخر ما ذکره.
جلالل،
ُ
کتاب ِّ
ا َ

و از این بیان به خوبی پیداست که مرحوم صدر ،شعبة بن حجّاج را سنّی

میدانسته است ،با آنکه اصل تصنیف کتاب تأسیس الشّیعة برای نمایاندن و سوا
کردن و مشخّص نمودن علمای شیعه میباشد.

ثانیاً :در کتب تراجم و رجال و کتب فقهیّه از شُعبة به عنوان سنّی نام

میبرند؛ و فتاوای او در مقابل فتاوای شیعه مشهور است.

اشتباهاتی از مرحوم سیّد حسن صدر در تأسیس الشّیعة لعلوم اإلسالم
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مرحوم مامقانی در تنقیح الرجال ،جلد  ،2صفحه  85او را از عامّه میداند ،او

میفرماید:

العتکی الواسطِیَ ،مل أقف فیه
األزدی
احلجاج بن الورد ،أبوبسطام
ّ
ُشع َبة بن ّ
ّ

السالم ،و قوله:
ّإال عل عَ دِّ الشیخ (ره) إ ّیاه من أصحاب ّ
الصادق علیه ّ

”أسنَدَ عَ ن ُه“.

نعم ،نقل المویل وحید (ره) عن احلافظ أیب ُن َعیم أنَّه قال” :حدّ ث عن جعفر

األئمة األعالم ُشع َب ُة بن
السالم) من
السالم (یعنی ّ
ّ
الصادق علیه ّ
علیه ّ

احلجاج1“.ـ انتهی.
ّ

و من تتّبع َ
الم َعدَّ ة ،لنقل اخلالف ،لع ّله ال یسرتیب
نقل فتاواه یف کتبهم الفقه ّیه ُ

بذلک؛ بل نقل عن الس ّید المرتیض (ره) یف ّ
الشایف عن مجع هو أحدهم أمرا غریبا
هدی بن ِهالل و غیهم
احلجاج و َم ّ
حیث قال” :عُ ّباد بن ُص َهیب و ُشع َبة بن ّ

السالم أنّه کان ّ
روی عن
یتویل الشیخنی .و أنّه ی
حممد علیهام ّ
َر َووا عن جعفر بن ّ

السالم مثل ذلک“.
عل بن احلسنی علیهام ّ
عل علیهام ّ
أبیه ّ
السالم ،و عن ّ
حممد بن ّ

الفتوی منهم من البدهی ّیات ،و ذلک
الرجل من علامء العا ّمة و أهل
ی
فکون ّ

کاف یف ضعفه .و روی أبوالفرج یف المقاتل عن حییی بن عل ،و اجلوهری ،و

ا ْل َعتَکی عن رجاهلمَّ ” :
تَبی کان یفتی باخلروج مع
احلجاج
أن ُشع َبة بن
ّ
ّ
روی عن رجاله یف موضع آخر” :أنّه خرج مع
إبراهیم بن عبداهلل 2“.و
ی
احلجاج ،و هشیم بن بشی ،و ع ّباد بن
إبراهیم من أصحاب احلدیث ُشعبة بن ّ

ال َعوام ،و َیزید بن هارون ،و غیهم 3“.ـ إیل آخر ما ذکره.

بنابراین نسبت تشیّع شعبة بن حجّاج شاید بهواسطۀ خروج با ابراهیم بن
 .1تعلیقة علی منهج المقال ،ص .202

 .2رجوع شود به مقاتل الطالبین ،ص.365
 .3رجوع شود به مقاتل الطالبین ،ص.250
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عبداهلل بوده است ،و معلوم است که مجرّد خروج دلیل بر آن نیست؛ و روایت وی
از حضرت صادق علیه السّالم نیز دلیل بر آن نمیباشد ،زیرا بسیاری از أعالم عامّه

از آن حضرت روایت مینمایند.

ولی سیّد شرفالدّین تاریخ وفات شعبة را که سنۀ 160است ،به درستی
آورده است و در آن خطائی ننموده است ،آن خطائی را که مرحوم سیّد حسن صدر

نموده و آن را  260ذکر کرده است؛ و از آن جهت دچار خطای دیگری شده است

که اوّلین مصنّف علم رجال را ابنجَبَلَة شیعی دانسته است ،و او بر شعبة بن حجّاج
بنابر نقل او که تاریخ وفاتش را سنۀ  260ذکر کرده ،تقدّم داشته است.

مرحوم صدر در تأسیس الشّیعه ،صفحه  ،233تحت عنوان «أ ّو ُل َمن وضع

الرجال» گوید:
علم ِّ

«أبومحمّد عبداهلل بن جَبَلَة کَنانیّ ،که نجاشی وی را از مصنّفین شیعه دانسته

است ،اوّلین کسی است که تصنیف کتاب رجال نموده است .او بر شُعبَة بن الحجّاج

ـ که سیوطی او را اوّلین مصنّف در این علم شمرده است ـ مقدّم است؛ زیرا که أنت
خبی ّ
بأن ُشع َبة مات سنة ستنی و مائتنی ،فعبداهلل مقدّ م علیه( .آنگاه گوید ):سیوطی

علماء اهل سنّت را ضبط نموده است ،نه شیعه را؛ و گرنه بر مثل کسی همچون
سیوطی پوشیده نیست که عبداهلل بن جَبَلة مشهور دارای کتاب رجال مشهور است».

أقول :اشتباه آیة اهلل صدر از اینجا ناشی شده است که خطائاً سنۀ وفات شعبه

را سنۀ  260ذکر کرده است ،درحالیکه بدون شبهه و ریب سنۀ  160بوده است.

آیة اهلل صدر در کتاب الشّیعة و فنون اإلسالم ،در صفحه  76و  77ضمن

بحث که دربارۀ اوّلین کسی که تدوین علم رجال حدیث و أحوال روات را نموده

است ،وفات شعبة را در سنۀ ستّین و مائتین تحریر فرموده؛ 1و این نیز اشتباه است.
 .1الشّیعة و فنون االسالم ،ص .57

گفتار صدر در تشیّع حاکم صاحب مستدرک
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الرواة :فاعلم أنّه
او میفرماید« :یف ّأول من ّ
دون علم رجال احلدیث و أحوال ّ

القمی ،کان من أصحاب اإلمام موس بن جعفر
الَبقی
حممد بن خالد
ّ
ّ
أبوعبداهلل ّ

الرجال ّ
الرجال
للشیخ أیبجعفر ال ّطوس .و ذ َکر تصنیفه یف ِّ
الکاظم ،کام یف کتاب ّ

الرواة ،أبوالفرج ابنالنّدیم یف الفهرست ،یف ّأول الف ّن اخلامس یف أخبار فقهاء ّ
الشیعة

السادسة ،قال” :و له من الکتب کتاب العویص ،کتاب التبرصة ،کتاب
من المقالة ّ
الرجال فیه ذکر من روی عن أمیالمؤمننی رض اهلل عنه 1“.ـ انتهی.

ِ
َناین ،صنّف
ثم صنّف بعده
ّ
ّ
أبوحممد عبداهلل بن َج َبلة بن ح ّیان بن أ ْبحر الک ّ

کتاب ال ّرجال .و مات سنة تسع عرشة و مائتنی عن عمر طویل.

الرجال شعب ُة“ و هو
و قال الس ّیوطی یف کتاب األوائلّ ” :أول من تک ّلم یف ّ

متأخر عن ابن َج َبلةّ ،
ّ
فإن شعبة مات سنة ستّنی و مائتنی؛ بل تقدّ مه منّا بعد ابنجبلة،

السالم] ،فإنّه صنّف
أبوجعفر
عل [علیهام ّ
الیقطینی صاحب اإلمام اجلواد ّ
ّ
حممد بن ّ
کتاب ال ّرجال؛ کام یف فهرست النّجایش و فهرست ابنالندیم»“.

گفتار صدر در تشیّع حاکم صاحب مستدرک
امّا صاحب المراجعات در صفحه  92تحت شماره  78از علمای شیعه ،او را

النیسابوری ،هو أبوعبداهلل احلاکم إمام
هاین
حممد بن عبداهلل َّ
ّ
با عنوان ” ّ
الض ِّبی ال َّط ّ

احل ّفا و المحدّ ثنی ،و صاحب التّصانیف ا ّلتی لع ّلها تبلغ ألف جزء“.ـ إیل آخر ما
أفاده یف هذا المقام ،یاد کرده و از علمای شیعه شمرده است.

2

و امّا صاحب تأسیس الشّیعة ،یکجا در صفحه  ،260و در جای دگر در

 .1الفهرست ،ص .309

 .2المراجعات ،ص .166
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صفحه  ،294او را إمامی شیعی ذکر کرده است.

و در جای سوّم در کتاب الشِّیعة و فنون اإلسالم ،صفحه  75است که میفرماید:

«و احلاکم من ّ
معاین یف األنساب و
الس
الشیعة ،باتّفاق الفریقنی .فقد ّ
نص ّ
ّ
الذهبی یف تذکرة احل ّفا عل تش ّیعه ،بل حکی ّ
الشیخ أمحد بن تیم ّیه و احلافظ َّ
ّ
الذهبی

األنصاری عن احلاکم
یف تذکرة احل ّفا عن ابنطاهر أنّه قال” :سألت أباإسامعیل
ّ
فقال :ثقة یف احلدیث ،رافیض“.

قال ّ
احلاکم شدیدَ ال َّت َعصب ِّ
للشیعة یف الباطن،
ثم قال ابنطاهر :کان
ُ
الذهبیّ ” :

و کان ُیظهر التَّسنن یف التَّقدیم و اخلالفة ،و کان منحرفا عن معاویة و آله متظاهرا

بذلک؛ و ال یعتذر منه“.ـ إیل آخر ما أفاده.

نص أصحابنا عل تش ّیعهّ ،
حممد بن احلسن احلُ ّر یف آخر
قلت :و قد ّ
کالشیخ ّ

الوسائل ،و ُحکی عن ابنشهرآشوب یف معامل العلامء یف باب «الکُنی» أنَّه عدَّ ه یف ُم َصنِّفی

الشیعة ،و َّ
ِّ
الزهراء
الرضا و ذکروا له کتاب فضائل فاطمة َّ
أن له األمایل و کتابا یف مناقب ّ

مفصلة یف
السالم .و قد عقد له المویل عبداهلل أفندی یف کتابه ریاض العلامء ،ترمجة ّ
علیها ّ

المختص بذکر ّ
الشیعة اإلمامیة و ذکره یف باب األلقاب و باب
األول من کتابه
ّ
القسم ّ

کتاب المدخل إیل علم
کتاب ُأصول علم احلدیث و
نص علیه و ذکر له
َ
َ
الکنی ،و ّ
َ
أحادیث؛ منها یف أهل البیت حدیث
الصحیح ،قال” :و استدرک عل البخاری یف صحیحه
ّ
الصدر ،رمحة اهلل علیه.
شوی و حدیث َمن ُ
کنت َمواله »“.ـ انتهی کالم الس ّید ّ
الم ِّ
ال َّط ْ ِی َ
باری از این عبارات غیر از تشیّع حاکم به معنا تقدیم امیرالمؤمنین علیه السّالم

علی عثمان و معاویه برنمیآید؛ مگر آنکه عبارت« :شدید التَّعصب ِّ
للشیعة یف
الباطن ،و کان ُیظهر التَّسنن یف التّقدیم و اخلالفة» داللت بر رفض شیخین در باطن

کند ،گرچه بهواسطۀ مصالح و محاذیری از روی تقیّه در ظاهر قائل به تقدّم ایشان
باشد ،در اینصورت حاکم شیعه است واقعاً بتمام معنی الکلمة.

اشتباه از تنقیح المقال
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امّا عبارت ذهبی را که سیّد حسن صدر در تأسیس الشِّیعة ،صفحه  294آورده

است ،بعد از جملۀ« :و کان منحرفا عن معاویة و آله متظاهرا بذلک ،و ال یعتذر منه»
الش َ
أمر َّ
فمعظِم هلام
ذهبی گویدُ « :
یخنی ُ
قلت :أ ّما انحرا ُفه عن خصوم عل فظاهر ،أ َّما ُ

ِّ
بکل حال؛ فهو شیعی ال رافیض ».ـ انتهی ما یف تذکرة احل ّفا .

بنابراین چون از عبارات حاکم استفاده رَفض و نَقض شیخین نمیشود ،و

کالمی که داللت بر بطالن و غاصبیّت ایشان حقّ مسلّم امیرالمؤمنین علیه السّالم را
باشد ،یافت نمیشود ،حکم به تشیّع وی علی اإلطالق مشکل است؛ و اهلل العامل عل
رسایر عباده ،و هو ال ّلطیف اخلبی.

1

اشتباه از تنقیح المقال
مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ،جلد اوّل ،صفحه  ،462شماره ترتیب 4412

که ترجمۀ أحوال زید فرزند اکبر امام حسن مجتبی علیه السّالم را میآورد ،بهجای

عبارت زید بن الحسن بن علی بن أبیطالب علیه السّالم «زید بن الحسن بن الحسن

بن علی بن أبیطالب» آورده است؛ و این اشتباه است ،چون حضرت حسن بن

حسن که او را حسن مثنّی گویند ،پسری به نام زید ندارد ،و تمام أحوال و ترجمه و
شرح وقایع مذکوره از زید بن حسن است.

2

فع اشتباه من الکایف
َر ُ
در فروع کافی ،جلد اوّل ،صفحه  324از طبع سنگی ،در کتاب المزار ،باب

 918روایتی بدین مضمون وارد است:
 .1جنگ  ،18ص  220ـ . 226
 .2جنگ  ،17ص . 84
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عل بن حسان عن
حممد بن حییی عن ّ
« ّ
حممد بن أمحد عن هارون بن مسلم عن ّ

السالم فقاا :ص ّلوا یف
السالم قالُ ” :سئل أیب عن إتیان قَب احلسنی علیه ّ
الرضا علیه ّ
ّ

السالم عیل أولیاء اهلل [و
المسا د حوله و جیزی یف المواضع ک ّلها أن تقواّ :
أصفیائه ،السالم عیل أمناء اهلل]و أح ّبائه »“.ـ إلی آخر زیارتی که روایت شده است.

1

الرضا
حسان عن ّ
عل بن ّ
اقول :این روایت در اصل اینطور بوده استّ « :

السالم» و بعداً در نسخ اینطور
السالم ،قال :سئل عن إتیان قَب أیباحلسن علیه ّ
علیه ّ
که فعالً نوشته شده تصحیف شده است ،به چند دلیل:

اوّل :آنکه کلینی ـ رحمه اهلل ـ این روایت را در باب القول عند قبر

أبیالحسن موسی و أبیجعفر الثانی ذکر کرده است ،پس راجع به زیارت حضرت
أبیالحسن موسی بن جعفر است ـ که حضرت رضا علیه السّالم دستور میدهند ـ

نه راجع به زیارت حضرت سیّدالشّهدا ،و االّ باید در باب زیارت آن حضرت ذکر

شود.

دوّم :آنکه مرحوم شیخ طوسی و محمّد بن یعقوب کلینی و محمّد بن علیّ

بن بابویه قمّی ،چنانچه صاحب وسائل از آنها حکایت میکند ـ و ما عین عبارت او

را ذکر خواهیم نمود ـ اینطور روایت کردهاند.

سوّم :آنکه مضمون این زیارتنامه مناسبت با زیارت حضرت موسی بن

جعفر دارد نه حضرت سیّدالشّهدا علیهم السّالم؛ چه در تمام زیارات حضرت

أباعبداهلل الحسین ذکری از قتل و شهادت و مشابه آن میشود ،ولی در این زیارت
هیچ ذکری نیست.

و آنچه دربارۀ علّت این تصحیف به نظر میرسد آنکه ناسخ در هنگام کتابت

السالم فراموش کرده است ،و
لفظ أبی را از جملۀ س ل عن اتیان قَب أیباحلسن علیه ّ
 .1الکافی ،ج  ،4ص .578
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سپس بعد از توجّه در حاشیه نوشته است ،و بعداً که خواستهاند از روی این نسخه

استنساخ کنند ندانستهاند جای أبی که در حاشیه نوشته شده است کجاست ،و

گفتهاند مناسب است که نائب فاعل س ل بوده باشد و لذا بعد از س ل نوشتهاند و
بنابراین س ل أیب شده است؛ و از طرف دیگر چون در نسخۀ اوّل از أبیالحسن لفظ
أبی فراموش شده است ،بنابراین در متن الحسن مانده است و ناسخ دوّم چون دیده
است که اوّالً :سؤال از زیارت قبر امام حسن علیه السّالم بعید است و همۀ مردم از

زیارت قبر حسین علیه السّالم سؤال میکنند ،و ثانیاً :در کنار قبر امام حسن
مساجدی نیست تا امام بفرماید« :ص ّلوا یف المسا د حوله» ،لذا لفظ الحسن را از نزد
خود تصحیح نموده و تصحیفاً به لفظ الحسین مبدّل ساخته است.

و بدینوسیله به نظر خود که خواسته است خدمتی کند ،چنین خیانتی

صورت گرفته و روایت واژگون شده است؛ و نظیر بسیاری از تصحیفها از همین

قبیل است.

باری در فروع کافی ،جلد چهارم ،صفحه  579عین عبارت مصحّف را از

روی طبع سنگی سابق حکایت نموده و نوشتهاند« :س ل أیب عن أتیان قَب احلسنی»

(طبع سربی مطبعۀ حیدری ،سنۀ  ،1377ناشر آخوندی)

مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشّیعة آن نسخۀ مصحّف از کافی

به دستش رسیده است ،ولی با یک تصحیف ،یعنی روایت را بدین قسم ذکر
میکند:

حممد بن أمحد عن هارون بن مسلم عن عل بن حسان
حممد بن حییی عن ّ
و عن ّ

السالم» ـ
السالم قالُ « :سئل عن إتیان قَب أیباحلسنی علیه ّ
عن الرضا علیه ّ

احلدیث.

1

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،10ص .431

مطلع انوار  /ج 11

494

ولی چون میدانسته است که أبیالحسین معنی ندارد ،این روایت را در باب
استحباب زیارة قبر أبیالحسن بالمأثور ذکر کرده است و در آخرش فرموده است:

حممد بن یعقوب ،و کذا ا ّلذی قبله إ ّال أنّه قال:
و رواه الشیخ بإسناده عن ّ

حممد بن
السالم» و رواه أیضا بإسناده عن ّ
«عن إتیان قَب أیباحلسن علیه ّ
حممد بن أمحد مثله إیل قوله:
حممد بن جعفر عن ّ
أمحد بن داود عن أبیه عن ّ

«حوله».
السالم
و رواه ّ
الرضا علیه ّ
عل بن حسان قالُ « :س ل ّ
الصدوق بإسناده عن ّ

السالم» 1و ذکر بتاممه ،و رواه یف عیون األخبار
عن إتیان قَب أیباحلسن علیه ّ

الرضا
حممد بن احلسن ّ
الصفار عن عل بن حسان ،قال« :سألت ّ
عن ّ
دوم ،صفحه )408
السالم» و ذکر مثله( .وسائل ،طبع امی هبادر ،جلد ّ
علیه ّ

ولی در وسائل ،طبع حروفی ،جلد دهم ،صفحه  ،431جناب معلِّق و مصحِّح

آقای شیخ عبدالرّحیم ربّانی شَ ُدرُسْنا کرده است ،یعنی چون فهمیده است که قبر

أبیالحسین غلط است و از طرفی صاحب وسائل این روایت را در باب زیارة قبر
أبیالحسن علیه السّالم ذکر کرده است ،در عبارت ایشان دست برده و أبیالحسین
را تبدیل به أبیالحسن نموده است ،غافل از آنکه صاحب وسائل در ذیل میفرماید:

حممد بن یعقوب ،و کذا الذی قبله إ ّال أ ّنه قال” :عن إتیان
«و رواه :الشیخ بإسناده عن ّ
السالم“» ـ إیل آخر ما أفاده ،پس صاحب وسائل با علم به اینکه
قَب أیباحلسن علیه ّ

أبیالحسین اشتباه است ،فقط برای حفظ امانت در روایت در عبارت کلینی که به او
رسیده است ،دست نبرده و عین آن را نقل نموده و سپس اشاره به طرق دیگر از

روایت به لفظ أبیالحسن نموده است؛ رمحة اهلل علیه رمحة واسعة.
 .1عیون أخبار الرّضا علیه السّالم ،ج  ،2ص .272
 .2جنگ  ،7ص  298ـ .301

2
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[اشتباه واضح شهید ثانی در مطلب ادبی و عربی در شرح لمعه ذیل

روایت « َذکا ُة اجلَ ِ
ننی َذکا ُة ُام ِه»]

شهید ثانی ـ رحمة اهلل علیه ـ در کتاب ذَباحة از شرح لمعة چون میرسد به
حدیث نبویَ « :ذکا ُة اجلَ ِ
ننی َذکا ُة ُأم ِه» 1میفرماید:
«این حدیث داللت دارد بر اینکه ذکاة جنین بنفس ذکاة اُمّ آن است و نیاز به

2
اجلننی إن َص َّح ،فهو
یت
َ
تذکیۀ علیحده ندارد ».و سپس میگوید« :و امتناع ذ ّک ُ
حممول عل المعنی ال ّظاهری و هو فری األعضا ِء المخصوصة ،أو یقالّ :
إن إضافة

المصادر ختالف إضافة األفعال لالکتفاء فیها بأدینٰ مالبسة؛ و هلذا َص َّح ”هّلِلِ عل الناس
3
ِ
رمضان“ ،و مل ِ
ُ
َ
رمضان“ بجعلهام فاعلنی».
البیت و صا َم
البیت و صو ُم
ِحج
یص ّح ” َح َّج ُ

و معلوم است که این کالم اشتباه بزرگی است؛ زیرا هرجا که مصدر اضافه

به فاعل شود ،فعلش هم به فاعل نسبت داده میشود؛ و هرجا که مصدر به مفعول
اضافه شود ،در جایی است که فعلش هم به مفعول نسبت داده میشود .و در واقع

همان فاعل فعل و یا مفعول فعل ،مضافٌ الیه واقع میشوند؛ نه آنکه هرجا که فعل

به فاعل نسبت داده شود ،صحیح باشد که آن فاعل را به عنوان مفعول ،مضافٌ الیه
مصدر قرار دهیم؛ و هرجا که فعل به مفعول نسبت داده شود ،صحیح باشد که آن
مفعول را به عنوان فاعل ،مضافٌ الیه قرار دهیم .پس در جملۀ « ِحج الب ِ
یت و َصو ُم
َ

َر َم َ
ضان» که بیت و رمضان به عنوان مفعولیّت ،مضافٌ الیه مصدر قرار گرفتهاند،
البیت و
صحیح است که به همین عنوان مفعول فعل قرار گیرند و بگوییم :زید َح َّج
َ

 .1بحار األنوار ،ج  ،10ص .356

 .2الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ،ج  ،7ص  248ـ .249
 .3همان ،ص  249ـ .250
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َ
رمضان ،و همینطور که به عنوان فاعل غلط است که بگوییمَ :ح َّج ال َب ْی ُت و
صا َم
ِ
ُ
البیت و صو ُم
رمضان .در اضافۀ مصدر هم همینطور است که در حج
صا َم
َ
رمضان ،بیت و رمضان را در معنای فاعل قرار دهیم.

و به آنچه ما در اینجا آوردیم مرحوم آقا جمال خوانساری در شرح تصریح

کرده و فرموده است که این سخن از شهید ثانی جدّاً غریب است.

1

[نظریّۀ مرحوم عالّمه در مورد انقالب روحی احمد امین مصری]
إ ّن أمحد أمنی أیت یف مواضع عدیدة یف کتابه یوم اإلسالم ما هو عدول عن رأیه
بصحة دعوی ّ
الشیعة ضمنا .و هذا ظاهر یف صفحات  12و  41و 43
السالف ،و أ َق َّر
ّ
ّ

رصح کثیا ّ
العظمی
بأن المصیبة
ی
و  52و 53و 54و  58من کتابه ،و اعرتف و ّ
أقر و ّ

للمسلمنی الیوم ،إغالق باب االجتهاد؛ و ال یری المسلمون خیا و سعادة ّإال إذا

فتحوا باب االجتهاد بمرصاعیه.
حممد احلسنی احلسینی الطهراین أوردت هذه التعلیقة
و أنا الفقی احلقی السید ّ

یف وقت غروب الشمس من یوم األربعاء خلمس بقنی من شهر مجادیالثان ّیة 1412

اهلجریة القمر ّیة.

2

نظریۀ حقیر در پیرامون گفتار آقای مشکینی راجع به بحث تکامل
جناب محترم آیة اهلل آقای حاج میرزا علی مشکینی اردبیلی در ضمن بحث
 .1جنگ  ،16ص .102

 .2مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل تعالی علیه ـ پس از اینکه کتب احمد امین مصری را در

مجلّدات مختلف جنگ خود خالصه نمودند ،در جنگ  ،23ص  137در تعلیقه این عبارات را
مرقوم فرمودهاند( .محقّق)

نظریۀ حقیر در پیرامون گفتار آقای مشکینی راجع به بحث تکامل
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تفسیری خود که در حوزۀ علمیّۀ قم افاده مینمودند ،ضمن یازده جلسه بحث که از

شنبه  1355/12/7هجریّه شمسیّه تا دوشنبه  1355/12/23به طول انجامیده است،
بحث مفصّلی در پیرامون اصل انسان نمودهاند که طبق آیات قرآن چنین استفاده

کردهاند که:

نسل بشر منتهی به آدم و حوّا میشود و لیکن آن دو تن از گِل به طور دفعی
و اعجازی خلق نشدهاند ،بلکه پس از گذشت صدها میلیون سال از حیوان

تک سِلّ ولی به انواعی از حیوان تبدّل یافته و باألخره منتهی به انسان شده

است.

اینجانب نوار سخنهای ایشان را در مشهد مقدّس در تاریخ رجب المرجب

 1402هجریّه قمریّه ،یعنی پس از متجاوز از پنج سال ،شنیدم و اینک خالصه و
مختصر هر جلسه از مباحث ایشان را در اینجا یادداشت مینمایم ،و در پایان نظریّۀ

العل
قوة ّإال باهلل
قوته و ال حول و ال ّ
خود را بیان میدارم ،بحول اهلل تعا ییل و ّ
ّ

العظیم.

1

این بود مجموعۀ آنچه آقای مشکینی راجع به بحث تکامل بیان کردهاند ،و ما

خالصۀ آن را بدون حذف مطلبی یا آیهای و روایتی در این صفحات آوردیم؛ 2و در
نزد حقیر بههیچوجه من الوجوه ،بیانات ایشان قابل قبول نیست؛ نه در ظهور آیات،

و نه در کیفیّت بحث در روایات و ردّ روایت وارده در تفسیر عیّاشی ـ با آنکه تفسیر

عیّاشی از نقطۀ نظر اتقان از کافی مهمتر و معتبرتر است ـ و ردّ خطبۀ نهج البالغه و

قصص العلماء ،با آنکه درصورتیکه قصص از قطب راوندی نباشد از سیّد ضیاءالدّین
ابوالرّضا فضلاهلل راوندی است که شاگرد ابوعلی بن شیخ طوسی است ،و از

بزرگان علمای شیعه و معتمدین و موثّقین است که در راوند کاشان نزول نموده و
 .1جهت اطّالع بر متن پیاده شدۀ این سخنرانیها رجوع شود به جنگ  ،7ص ( .440محقّق)
 .2جنگ  ،7ص .494
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آنجا را مسکن و محل اقامت خود قرار داده است ،و شرح حال او را سیّد

جاللالدّین محدّث ارموی در مجموعۀ اشعاری که از ایشان با کتاب نقض به طبع
رسانیده است مفصالً بیان کرده و از تبحّر در علوم و ادبیّت و عربیّت داستانها نقل

کرده است؛ و عجیب اینکه آقای مشکینی ایشان را مجهولالحال خواندهاند.

باری فعالً مجال ندارم در یکایک از جمالت و کلمات ایشان غور و بررسی

نمایم تا معلوم شود چقدر از مرحله دور بودهاند ،و در حقیقت این حقیر تعجّب
دارم از کسی که سالیان دراز در حوزه مشغول تحصیل و تعلیم بوده است ،چگونه

در اثر برخورد و معاشرت با دکتری یا با مطالعۀ کتابی ،یکباره خود را میبازد؟! و

در تحت تأثیر کالم او قرار میگیرد ،بهطوریکه از کیفیّت بحث ایشان چنین معلوم

میشود که گویا اصالً درس نخوانده ،و به قواعد جرح و تعدیل و تقدیم و تأخیر

روایات آشنا نبوده ،و به مختصر احتمالی رفع ید از ظهور نموده و نصوص صریحه را

به معانی تخیّلیّه و توهّمیّه حمل نموده است؛ مانند نفس واحدة که به معنای إسْپرم

و اُوُول گرفتهاند ،و یا نطفه را به معنای آب و غیر ذلک از حملهایی که بههیچوجه قابل
قبول نیست.

اینگونه تفسیرها بیشتر شباهت به تفسیرهای مادّیین دارد که از عالم روح و

عقل و مثال و تجرّد و ملکوت و سیطره و احاطۀ عالم ملکوت بر عالم ملک بیخبر

بودهاند ،و از اعجاز انبیاء مانند مرده زندهکردن عیسی و پرانیدن طیوری که با دست
خود گل آن را خمیر نموده و در آن میدمند ،بیاطّالع بودهاند و تمام وقایع و شئون

را بر اساس مادّه و تحوّالت مادّی توجیه میکنند؛ و به عبارت دیگر بیشتر به تفسیر
کمونیستها و مادّیین صِرف شباهت دارد.

این حقیر اگر بخواهم در جرح و ردّ مطالب ایشان چیزی بنویسم از اصلِ

سخنرانیهای ایشان بیشتر خواهد شد؛ و چون فعالً ـ که روز چهاردهم شهر شعبان

المعظم یک هزار و چهارصد و دو هجریّه قمریّه است و در مشهد مقدّس ساکن

هستم ـ مجال بیش از تحریر این سطور را نداشتم ،برای آنکه اصل مطالب ایشان

طیّ المکان و طیّ الزّمان لهما أصلٌ صحیح ،و إن أنکرهما شرفالدّین
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فعالً محفوظ باشد ،خالصۀ آن را در این مجموعه آوردم تا به حول و قوّۀ الهی
چنانچه خدا مَدَد کند و توفیق دهد پس از مشاغل علمی و کتابت کُتب و دروسی

که در پیش دارم ،این خالصه را مطالعه و مشروحاً و مستدالً پاسخ بنویسم؛ بحول
2 1

العل العظیم .
قوته و به أستعنی ،و ال حول و ال ّ
اهلل و ّ
قوة إ ّال باهلل ّ

طیّ المکان و طیّ الزّمان لهما أصلٌ صحیح ،و إن أنکرهما شرفالدّین
[شیخ المضیة أبوهریرة] صفحة :151

دل هذا احلدیث عل أ ّن اهلل تعایل ِ
«و قد ّ
الزمان لمن شاء من عباده کام
یطوی ّ

ِ
ویّ ” :
إن بعضهم کان یقرأ أربع ختامت بال ّلیل و
النو ّ
یطوی المکان هلم( .قال ):قال َ

الرشیف سنة سبع و س ّتنی و ثامن مائة و
أربعا بالنّهار ،و لقد رأیت أباال ّطاهر بالقدس ّ
سمعت عنه ،إذ ذاک أنّه کان یقرأ فیهام أکثر من عرش ختامت؛ بل قال یل شیخ اإلسالم،
الَبهان بن أیبرشیف ـ أدام اهلل النفع بعلومه عنه ـ أنّه کان یقرأ مخسعرشة ختمة یف
این “.ـ انتهی
الیوم و اللیلة( .قال ):و هذا باب ال سبیل إیل ادراکه إ ّال بالفیض الر ّب ّ

بلفظه.

(قلت ):بل ال سبیل إیل إمکانه إ ّال إذا أمکن وضع الدّ نیا عل سعتها یف البیضة
عل ضیقها! و أولوا األلباب یعلمون ّ
طی المکان کلیهام مم ّا ال حقیقة
طی ّ
الزمان و ّ
أن ّ

لطی الزمان هنا ،إذ بِط ّیه یزداد اإلشکال؛ نعم لو قال
له .و لو ُفرض وقوعهام فال وجه ّ

طی الکالم یف هذا المقام لکان أنسب لمراده ،و إن کان باطال.
بِ ّ

السالم؛
و ال یمکن أن یکون ما ن َقله یف هذا احلدیث عن داود معجزة له علیه ّ

 .1جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص .558
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ّ
ألن معجزات األنبیاء خوارق للعادة ،و هذا خارق للعقل ،کام ال خیفی».

1

تَهافُتی در گفتار صاحب الذّریعة إلی تصانیف الشّیعة
در [الذّریعة إلی تصانیف الشّیعة] جلد  ،3صفحه  ،183در تحت رقم 648

فرموده است:

«بیان الغیب منظوم فارس یف المعارف مطبوع استقبل به دیوان غزلیّات

احلافظ الشیازی ،و هو منسوب إیل التّاجر الفاضل احلاج عبدالکریم الصابوین
ّ
المتویف بعد سنة 1330؛ کام ُنسب إلیه :أخالق کامیل و توحید کامیل و لسان
الطهراین،
الغیب و نیاح الغیب ،مع ّ
حممد بن الس ّید حممود احلسینی
أن مجیعها من تألیف الس ّید ّ

ّ
المتویف هبا سنة  ،1355و کان
الرضوی أخیا ،و
اللواساین الطهراین ،نزیل المشهد َّ
العصار ،و لقبه الشعری” :النّاظم“ ،و إنّام أضافه إیل الغیب
حممد
ّ
مشهورا بالس ّید ّ

إخفاء السمه لبعض المصالح».

و در جلد  ،18صفحه  310گوید« :لسان الغیب مثنوی یف العرفان ،قیل:
ّ
المتویف  ،1339و هو مطبوع
الصابوین الطهراین ،التّاجر المعروف
حممدکریم ّ
للمیزا ّ

یف  .1316نُسب إیل الغیب إخفاء السم الناظم ،کام أ ّن له بیان الغیب و نیاح الغیب

أیضا و األخالق الکامیل و التوحید الکامیل ،و ک ّلها مطبوعات و مل یذ ُکر فیها اسمه بل
ِ
اختفاء اسمه و االختصار بتخ ّلصه فقط ،و ذ َکر یف أ ّوله أنّه أ ّول
ذ َکر یف آخره سبب
منظوماته .وذ َکر الدکتور أمحد إحسان تفاصیل حاالته».

2

و مظنون آن است که مطلب اخیر ایشان مقرون به صحّت است و در حکم
 .1جنگ  ،22ص .248

 .2راجع [الذریعة] ج  ،18ص ّ .309
رسه)
(عالمه طهراین ،قدّ س ّ

تَهافُتی در گفتار صاحب الذّریعة إلی تصانیف الشّیعة
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ناسخ مطلب اوّل است ،کما فیه شواهد .و علّت این اشتباه آن شده است که سیّد
محمّد لواسانی عصّار نیز لسان الغیب داشته است ،که در صفحه  309ذکر کرده

است و این دو لسان الغیب به هم اشتباه شده؛ و نیز سایر کتب به سیّد محمّد نسبت

داده شده است.

1

 .1جنگ  ،16ص .121
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ج :متنوّعات
[بلوغ الطفاا و بلوغ الر اا]
بحر المعارف ،صفحه :38
ِ
األطفال و ُبلو ُغ الر ِ
ِ
«و َعن ال ُب ِ
جال؛ أ ّما ُبلو ُغ
لوغانُ :بلو ُغ
هلول” :ال ُبلو ُغ ُب
ِّ
1و2
األطفال فبِ ُخروجِ المنِی ،و أما ُبلو ُغ الر ِ
ِ
خل ِ
نی»“.
جال فبِا ُ
الم ی
روج َعن ُ
ِّ
ّ
َ ِّ

[معنی شطح و طامات]
فی بحرالمعارف ،صفحه :90
«شِطح و طامات ،بیانِ :شطح (بکسر الشین) سرودی است که در حین
چرانیدن بزغاله سرایند؛ و طامات مملوّ شدن و بسر آمدن آب است ،و در اصطالح

چیزی است که باید مخفی داشت».

3و4

[اسامی بهشتهای هشتگانه]
در بحرالمعارف ،صفحه  ،212در اسامی بهشتهای هشتگانه فرموده است:

«اوّل :عدن ،دوّم :وسیله ،سوّم :فردوس ،چهارم :خلد ،پنجم :نعیم ،ششم:

 .1بحرالمعارف ،ج  ،1ص .163

 .2جنگ  ،3ص .130

 .3بحرالمعارف ،ج  ،1ص .325
 .4جنگ  ،3ص .139

علم آن است که با انسان باشد ،نه آنکه در کتاب است
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جنّةالمأوی ،هفتم :دارالسّالم ،هشتم :دارالقرار».

1و2

علم آن است که با انسان باشد ،نه آنکه در کتاب است
در سفینة البحار ،جلد  ،2صفحه  225گوید« :قال بعضهم:
ــره علـــام ال یکـــون معـــی
ّإین ألکـ َ

احلــامم
خلــوت بــه یف جــوف
إذا
ُ
ّ

فکن یف مجیع األحوال مراعیا له ُمقبِال علیهّ ،
فإن آفة العلم النِّسیان؛ و ال تتّکل

عل مجعه یف ال ُکتُب ،فإنّه مو َّکل ضایع ،کام قیل:
ـرحن بجمــع العلــم یف ُک ُتـ ِ
ـب
ال تفـ َّ

النّـــار ُحترقهـــا و الـــام ُء ُیغرقهـــا

ــإن یف ال َک ْتـ ِ
فـ ّ
ــب 3آفـــات ُت َف ِّر ُقهـــا
و ال ّلبث یمزقها و اللص َیســرقها»

4

معنای أرَضین سبع و سماوات سبع
آیة اهلل شعرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ در کتاب راه سعادت ،طبع اوّل ،صفحه

 209در معنی هفت آسمان و هفت زمین گفتهاند:

«اگر کسی پرسد :هفت آسمان و هفت زمین چیست؟!

در جواب گوییم :تقسیم هر مکان را هر کس بر حسب مصلحت خود

هرطور فرض کند صحیح است؛ مثالً شهری را ممکن است به چهار بخش کرد و
نام هریک را محلّه گذاشت ،یا به ده بخش کرد و هریک را ناحیه نامید ،یا بیست

بخش کرد و هریک را کوی و برزن گفت؛ و همه صحیح است.

زمین را قدیم به هفت منطقه تقسیم میکردند ،از خطّ استوا به شمال؛ و

 .1بحرالمعارف ،ج  ،2ص .48
 .2جنگ  ،3ص .139
 .3خ ل :للکتب.

 .4جنگ  ،16ص .210
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هریک را اقلیم میگفتند .و امروز همۀ زمین را از شمال و جنوب خطّ استوا به پنج
منطقه تقسیم میکنند :یک منطقۀ حارّه و دو معتدله و دو منجمده.

برای پیغمبران خدا این دو تقسیم مساوی است؛ برای اینکه میخواهند قدرت

خداوند و مخلوقیّت جهان را ثابت کنند ،خواه هفت اقلیم باشد یا پنج منطقه.

و نیز هفت سیّاره در هفت مدار سیر میکنند ،قدیم نام آن مدارها را آسمان

گذاشتند و گمان میکردند اجسام منفصل از هماند .و امروز مدار را تصدیق میکنند

امّا آنها را أثیر متشابه و از یک جنس میدانند .و پیغمبران میگویند :اینها مخلوق

خداست؛ خواه هفت آسمان متباین باشند ،خواه هفت آسمان متشابه .و خداوند

فرموده در سورۀ مؤمنون 1،﴾    ﴿ :یعنی باالی سر شما را

هفت راه آفریدیم.

و نیز در سورۀ شوری فرمود:

﴿      

 2،﴾  که در کرات سماوی هم جانور آفریده است.
و این با مذهب امروزی مطابق است».

3

مح ُزها]
[أفضل العاما أ َ
در مجمع البحرین ،در مادّۀ « َح َم َز» آمده است:

أح َم ُزها “.أیَ :أشقها و أمتنها و أقواها.
«یف حدیث ابنع ّباس” :أفضل األعامل ْ

بکل “.فلیس ّ
قیل” :و لیس ّ
کل أمحز أفضل و ال العکس».
 .1سوره مؤمنون ( )23آیه .17
 .2سوره شوری ( )42آیه .29
 .3جنگ  ،16ص .275

 .4مجمع البحرین ،ج  ،4ص .16
 .5جنگ ،17ص .2

4و5
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مطالبی از مستطرفات سرائر
در صفحۀ اوّل از مستطرفات سرائر آورده است:
«فیام أورده مویس بن بکر الواسطی یف کتابه:
النبی ّ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم:
السالم ،قال” :قاا ّ
عن العبد الصالح علیه ّ

هلل المئون َة 1عیل قدر المئونة ،و ینزا ا ُ
ُینزا ا ُ
َب عیل قدر المصیبة»“.
هلل ّ
الص َ

2

الصادق
و در صفحة « :3و ممّا أورده أبان بن تغلب ،صاحب الباقر و ّ
السالم یف کتابه:
علیهام ّ
قلت
قال أبان :حدّ ثنی القاسم بن عروة
البغدادی ،عن عبید بن زرارة قالُ ” :
ّ

السالم :ما تقول یف قتل َّ
الذر؟“ قال” :فقالُ :اق ُت ْل ُه َّن ،آ َذینَک أو مل
ألیبعبداهلل علیه ّ
ی ِ
ؤذینَک“.
ُ
حممد احللبی ،عن عبداهلل
حممد بن عبداهلل بن غالب قال :حدّ ثنا ّ
قال :و حدّ ثنا ّ

السالم” :ال بأس بقتل النّمل ،آ َذینَک أو
بن سنان قال :قال أبوعبداهلل علیه ّ
3
مل ِ
یؤذینک»“.
دراج:
و در صفحۀ « :6و من ذلک ممّا استطرفناه من کتا مجیل بن ّ
4
السالم ،أنّه سمعه یقول:
[مجیل] عن حسنی اخلراساین ،عن أحدمها علیهام ّ

”غسل یومک ُجیزیک للیلتک ،و غسل لیلتک جیزیک لیومک»“.
 .1خ ل :المعونة.

 .2السرائر ،ج  ،3ص .550
 .3همان ،ص .563
 .4خ ل :احلصنی.

 .5السرائر ،ج  ،3ص .567

5
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الرضا
و در صفحۀ « :7و من ذلک ما استطرفناه من امع البزنطی ،صاحب ّ
السالم:
علیه ّ
السنَّة أن تستقبل اجلنازة من
السالم قالُّ ” :
ابنأیبیعفور عن أیبعبداهلل علیه ّ
ثم تصری إیل ّ
مؤخره و تدور علیه حتّی تر ع إیل
انبها الیمن و هو ممّا ییل یسارنّ ،
مقدّ مه»“.

1

و در صفحۀ « :21و من ذلک ما استطرفناه من روایة أیبالقاسم بن قولویه:
النبی ،قال” :قاا رسوا اهلل ّ
صیل
السالم ،رفع احلدیث إیل ّ
عن أیبعبداهلل علیه ّ
أمرهم
اهلل علیه و آله و س ّلم :من أ َّم قوما و فیهم من هو أعلم منه أو أفقه منه ،مل یزا ُ
یف َسفاا إیل یوم القیامة؛ و َمن دعا إیل ضالا ،مل یزا یف سخط اهلل حتّی یر ع منه؛ و
من مات بغری إمام مات میتة اهل ّیة»“.

2و3

أخباری از طبقات ابنسعد راجع به بعضی امور ائمّه علیهم السّالم
الکَبی ،جم ّلد  ]5صفحة :322
[ال ّطبقات
ی

رادی ،عن ُثویر
«أخَبنا الفضل بن ُد َکنی قال :حدّ ثنا نُصی بن أیباألشعث ال ُق ّ
قال :قال أبوجعفر” :یا أبااجلهم ،بِم َُتْضب؟“ قلتِ ” :
باحلنّاء و ال َکتَم “.قال” :هذا
َْ
َ
خضابنا َ
أهل البیت»“.
صفحة « :323قال :أخَبنا َم ْعن بن عییس قال :حدّ ثنی هارون بن عبداهلل بن

السجود لیس بالکثی»“.
عل جبهته و أنفه أثر ّ
المعیص قال” :رأیت ّ
الولید َ
عل ی
حممد بن ّ
 .1همان ،ص .576
 .2همان ،ص .635

 .3جنگ  ،7ص .175

[حروف ابجد]
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صفحة « :323قال :أخبرنا أحمد بن عبداهلل بن یونس قال :أخبرنا زُهیر قال:

حدّثنا عُروة بن عبداهلل بن قُشیر قال :سألت جعفرًا” :فی أیّ شیءٍ کفّنتَ أباک؟“
قال” :أوصان یف قمیصه و أن ُأق ّطع أزراره ،و یف ردائه ا ّلذی کان یلبس ،و أن أشرتی
بردا یامنیا؛ ّ
النبی ّ
[و آله] و س ّلم ُک ّفن یف ثالثة أثوا  ،أحدُ ها بر ُد
صیل اهلل علیه َ
فإن ّ
یامن»“.

1

[حروف ابجد]
ا ( ،)1ب ( ،)2ج ( ،)3د ( ،)4ه ( ،)5و ( ،)6ز ( ،)7ح ( ،)8ط ( ،)9ی ( ،)10ک

( ،)20ل ( ،)30م ( ،)40ن ( ،)50س ( ،)60ع ( ،)70ف ( ،)80ص ( ،)90ق ( ،)100ر
( ،)200ش ( ،)300ت ( ،)400ث ( ،)500خ ( ،)600ذ ( ،)700ض ( ،)800ظ (،)900
غ (.)1000

2

[کالم شاطبی در طرز عمل به مکاشفات]
شاطبی در کتاب الموافقات فی أُصول األحکام ـ که کتاب قیّم و استواری

است و مطالب سودمندی دارد ـ خوب طرز عمل به مکاشفات را نشان میدهد که

در چه نوع از مکاشفات انسان میتواند عمل کند ،و در چه نوع نمیتواند عمل کند.

و این مطالب را در جلد  2از صفحه  192تا  201ضمن فصل آخر از مسئلۀ دهم و

ل تأمّل
تمام مسئلۀ یازدهم آورده است 3.گرچه در بعضی از کلمات او فیالجمله مح ّ
است.

4

 .1جنگ  ،24ص .382
 .2جنگ  ،5ص .140

 .3الموافقات ،تحقیق محمّد مُحییالدِّین عبدالحمید ،مکتبه محمّد علی صبیح ،مصر.
 .4جنگ  ،13ص .32
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[شعری از شمس تبریزی]
راجع به یکی از مردان خدا ،شمس تبریزی ،گفتهاند که او فقط در تمام مدّت

عمرش یک شعر گفته است:

من گنگِ خوابدیده و عالم تمامْ کـر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

1

[کالم یکی از حکما در کیفیّت توکّل بر خدا]
مجموعة ورّام ،صفحه :318
عض احلک ِ
« َ ِ
کان َی ُ
هلل ـ َ
َامءّ ” :
إن أبا َذر ـ َر ِح َم ُه ا ُ
إیل ِمن
قر َ
أحب َ ّ
قول :ال َف ُ
قیل ل َب ِ ُ
وت أحب َ ِ
ِ
الغنی ،و السقم أحب َ ِ
ِ
حلیا ِة“.
الم ُ َ
إیل من ِّ
ُ َ
إیل من ا َ
ّ
الص َّحة ،و َ
ّ
ی
ِ ِ
هلل أبا َذر! و َلکِنِّی ُ
َ
ب أن َی َ
أقولَ :من ت ََو َّک َل َ
فقالَ ” :ر ِح َم ا ُ
کون یف
عل اهلل َمل ُحی َّ
ِ ِ 2و3
حا َلة ِس َوی حاله»“.

[اندازۀ قطع وزیری و رقعی]
آقای حسین غفّاری که ناشر کتب هستند ،گفتند که:

در قطع وزیری ،حدّاکثر طول مقدار نوشته شده صفحه باید  19سانتیمتر ،و

حداکثر عرض نوشته شده  12سانتیمتر باشد؛ و در قطع رقعی ،باید حداکثر طول
مقدار نوشته شده  17سانتیمتر ،و حداکثر مقدار عرض نوشته شده  10سانتیمتر

باشد».

4

 .1جنگ  ،5ص .153

 .2مجموعة ورّام (تنبیه اخلواطر و نزهة النواظر) ،ج  ،2ص .15

 .3جنگ  ،3ص .44

 .4جنگ  ،6ص .181

[مقایسه میزان سختی آب شرب منزل مشهد و چشمه زشک و نوچاه]
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[مقایسه میزان سختی آب شرب منزل مشهد و چشمه زشک و نوچاه]
آقای دکتر سیّد جواد میردامادی داروساز که آب مشروب منزل ما را در

مشهد برای تجزیه داده بودند ،در جواب گفتند:

« 340میلیگرم در لیتر ،امالح کلسیم مثل کربنات دو کلسیوم دارد ،و 9/2

میلیگرم کلُر دارد؛ و قابل شرب نیست!»

و آب چشمۀ زشک را گفتند 184« :میلیگرم در لیتر ،امالح کلسیوم دارد ،و

 2/8میلیگرم کلُر؛ و قابل شرب است».

و آب چشمۀ نوچاه را گفتند« :سختی آن  286میلیگرم است؛ و قابل شرب

نیست».

1

 .1جنگ  ،14ص .33

آثار منتشره

احواالت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف

ّ حم ّ
بس
م اهلل الر ن الرحیم

تش ّ
دوره علوم و مبانی اسالم و یع
آثار منتشرۀ حضرت آیة اهلل حاج سّید محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ که
تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده ،به شرح ذیل است:

 رساله طهارت انسان :بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
 اربعین در فرهنگ شیعه

 اسرار ملکوت :شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّالم
 حریم قدس :مقالهای در سیر و سلوک إلی اهلل

 اجماع از منظر نقد و نظر :رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاً

 تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صالة الجمعة عیناً و تعیینًا» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

 مقدّمه و ترجمه «أنوار الملکوت» :نور ملکوت روزه ،نماز ،مسجد ،قرآن و دعا از حضرت
عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
افق وحی :نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

 مقدّمه و تعلیقات بر مطلع انوار (دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی ،مُراسالت و مواعظ)؛ از

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

مقدّمه و تصحیح تفسیر آیه نور ﴿ﻸ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

مقدّمه و تصحیح آئین رستگاری از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین
حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

 حیات جاوید :شرحی بر وصیّتنامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّالم در حاضرین
 گلشن اسرار :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة

 مهر فروزان :نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخالقی حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

آثار منتشره

 مقدّمه و تذییالتی بر سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
 عنوان بصری
 مهر تابناک

 ترجمه و تعلیقات بر «اجتهاد و تقلید» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد
حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
 نوروز در جاهلیت و اسالم تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسالم

 سالک آگاه :بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماء

کتب در دست تألیف
 نفحات انس
 سیمای عاشورا

 سیره صالحان
 ارتداد در اسالم

 1ـ تفسیر (قرآن ـ حدیث)
انوار الملکوت :این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» میباشد که توسط

ی سخنرانیهایی در ماه مبارک رمضان  1390هجری
مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ ط ّ

قمری در مسجد قائم طهران ،ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگهای خود ثبت نموده بودند .این
دستنوشتهها بعد از رحلت ایشان ،در دو جلد تنظیم ،تحقیق ،ترجمه و منتشر گردیده است.
تفسیر آیه نور :این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ

پیرامون تفسیر عرفانی ،اخالقی آیۀ مبارکۀ نور ﴿ﻸ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ در مسجد قائم طهران
میباشد ،که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت
آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

حیات جاوید :این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتنامۀ

معجز بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السّالم
که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقهای به نام حاضرین بیان فرمودند.

عنوان بصری :این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیهایی است که حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری» طی
سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عالّمه آیةاهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ بیان فرمودند که شرح
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مبسوط آن تحت عنوان اسرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

2ـ ادعیه و اخالق

آیین رستگاری :این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان ،آداب و امور الزمۀ سیر و

سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرمودهاند ،که صوت پیاده شدۀ
آن ،به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن

حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

سالک آگاه :این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیهای حضرت عالّمه آیةاهلل حاج سیّد

محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ می باشد که در مناسبتهای مختلف
پیرامون علم و علما ایراد فرمودهاند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج
سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

3ـ کالم ،فلسفه و عرفان

اسرار ملکوت :این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه السّالم به روایت

«عنوان بصری» که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که
تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است .این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی
سلوکی مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ میباشد.
حریم قدس :مقالهای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمهای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف «لب اللباب در سیر و
سلوک اولی األلباب» تألیف حضرت عالّمه طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ نگارش یافته است.
سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح :این کتاب مقالهای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از

خامه عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ تراوش
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته
است .لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عالّمه ،به چاپ نرسیده بود و بسیاری از
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد
محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودهاند.
گلشن اسرار :این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که
توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
افق وحی :این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون

وحی و رسالت میباشد .از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات ،خود دارای
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نقاطی شبههبرانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات
صاحب مقاله میشد ،مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخها نمودهاند.

4ـ فقه و اصول

رسالۀ طهارت انسان :این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی

مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهاند.
اجماع :این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع ،یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و
اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی ،در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه
پرداخته است.
صالة اجلمعة :این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است ،تقریرات درس

خارج فقه حضرت آیة اهلل الحجة سیّد محمود شاهرودی میباشد که توسط حضرت عالّمه آیة اهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ
تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
اجتهاد و تقلید :این کتاب حاوی تقریر بحثها و درسهای مرحوم آیة اهلل العظمی شیخ

حسین حلّی در حوزۀ علمّیه نجف به تحریر حضرت آیة اهلل العظمی عالّمه حاج سّید محمّد حسین
حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ میباشد .صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در
آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصههای تحقیق متحیّر کننده است .معلّق محترم با ترجمه،
توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزودهاند.
این کتاب با عنوان الدّر النضید فی االجتهاد و التقلید نیز به عربی منتشر شده است.
نوروز در جاهلیت و اسالم :این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد

از اسالم که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان ،به
تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعتهای وارده در دین مقدّس اسالم پرداختهاند.

5ـ تاریخی ،اجتماعی

أربعین در فرهنگ شیعه :در این رساله عنوان «أربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه السّالم
است.

6ـ یادنامه و تذکره ،رجال

مهرفروزان :این کتاب ،نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ
میباشد ،که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.
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این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

مهر تابناک :مرحوم عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس

اهلل سرّه ـ و فرزند بزرگوارشان آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به
مناسبتهای مختلف از شمّهای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب
عرفان بهره بردهاند ،که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهای جمعآوری و در اختیار
مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

7ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی ،مراسالت و مواعظ

مطلع انوار :این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستنوشتهها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عالّمه

آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ میباشد که تحت
عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمعآوری نموده بودند ،که پس از رحلت ایشان به صورت
محقّق ،مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه ،تصحیح و تعلیقههای نفیس فرزند ایشان
حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

جلد اوّل :مراسالت ،مالقاتها و احواالت شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و حکایات

اخالقی و عرفانی ،تاریخی و اجتماعی.

جلد دوّم :مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخالق و عرفان مؤلّف محترم.

جلد سوّم :ترجمه و تذکرۀ عدّهای از بزرگان و علماء و شخصّیتهای تأثیرگذار.
جلد چهارم :عبادات و ادعیه و اخالق.

جلد پنجم :ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بالغی.

جلد ششم :اجازهنامههای روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.
جلد هفتم :ابحاث فقهی (فقه خاصّه ،عامّه و مقارن) و مباحث اصولی.

جلد هشتم :ابحاث کالمی (مبدأ ،معاد ،مَساوی).

جلد نهم :ابحاث کالمی (پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم).
جلد دهم :یادداشتها و برگزیدههایی از کتب تاریخی و اجتماعی.
جلد یازدهم :ابحاث رجالی؛ متفرّقات (پزشکی ،لطائف و.)...

جلد دوازدهم و سیزدهم :خالصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ  1369و  1370قمری.
جلد چهاردهم :فهارس عامۀ این موسوعه (آیات و روایات ،اشعار و اعالم و.)...
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نرم افزار

آوای ملکوت :این مجموعه صوتی (در چهار  )DVDسخنرانیهای حضرت عالّمه آیةاهلل

العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ و حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل میشود.

کیمیای سعادت :این مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت عالّمه آیةاهلل العظمی

حاج سّید محمّد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان،
حضرت عالّمه سّید محمّد حسین طباطبایی ـ رضوان اهلل علیهما ـ و مجموعه تألیفات و بیانات

حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در شرح حدیث عنوان

بصری و دعای ابوحمزه و سایر معارف اسالمی میباشد.

آثار در دست تألیف:

نفحات انس :در این نوشتار ،بیانات حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ
قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ ایراد شده است ،به طرح دقیق آموزههای اصیل عرفانی به خصوص بحث
انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معیّت او با ائمّه اطهار
علیهم السّالم میپردازد.
سیمای عاشورا :واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش

نگرشها و دیدگاههای متفاوتی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است .در این نوشتار سعی بر آن
شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ ،روشن سازد و تعریفی
نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و
پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهرهای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل نظر و
معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.
سیره صالحان :این کتاب که محصول سخنرانیهای حضرت آیةاهلل حاج سیّد محمّدمحسن

حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در جلسات شبهای ماه مبارک رمضان سنه  1433میباشد ،به
تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از
انوار باهره والیت پرداخته است.
ارتداد در اسالم :در این کتاب بحث جامعی از حُکم ارتداد و کیفّیت تحقّق آن و آراء و

دیدگاههای مکاتب مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

