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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

 ،آله وصحبه ومن وااله رسول اهللا وعىل هللا والصالة والسالم عىل احلمد

 :وبعد
بن  ین علیرالمؤمنیامه در آن احادیث وصی بودن کاست  یان نوشتهیا

 گردآوری شده است. ت طالب یاب
وصیت برای ھا  آن ام که در احادیثی پرداخته یدر این کتاب به گردآور

ھم ، و شده است ذکر ت طالب ن علی ابن ابییرالمومنیخلیفه راشد ام
 .ام طبق مقتضای قواعد حدیثی پرداختهھا  آن ج و حکمیتخر به چنین
 ردم.کزیر و بر اساس و طریق مسانید مرتب  ۀویث را به شین احادیو ا

 .س ک: مسند انس بن مالنخست
 .س یب أسلمیصَ بن ُح ده ی: مسند بردوم

 .س ی: مسند سلمان فارسسوم
 .س : مسند عباسچھارم

 .ب عباس : مسند عبدالله بنپنجم
 .س مسعود الله بن : مسند عبدششم
 .س طالب یبن أب ی: مسند علھفتم

 .س یغفار : مسند ابوذرھشتم
 .ج: مسند ابو رافع مولی رسول الله نھم
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 .ل ام سلمه )١(: مسنددھم
 .یوفة عَ یعط )٢(: ُمرسلیازدھم

وقتی از این که  وجود داشت، و آن یث سببین احادیج ایتخر یو برا

منسوب به محمد بن » مننيؤمـمري الأصاية ثبات وإالعقد الثمني يف «کتاب 
ن یر المومنیاطالع یافتم، دیدم وی در آن برای وصی بودن ام یانکشو یعل

ن سبب شد یاستدالل نموده بود، ا ج  ث جعلی و دروغین به نبییبه احاد
 .)٣(آوری این احادیث و تخریج آن بپردازمکه به جمع 

                                           
سند الشيء «اسم مفعول از » ُمسَند«مسند:  -۱

َ
نسـبت داده شـدن : یاست، یعنـ» لیهإأ

وجـود  ی، سه معنـ»ُمسَند« ی: در تعریف اصطالحیب) تعریف اصطالح به او. یچیز
 دارد:

مروّیاِت ھر صـحابه بـه طـور جداگانـه و مسـتقل،  ی که در آن مجموعه یھر کتاب ـ۱
 . و اینجا ھمین معنی مراد است.گردد. [مانند مسند امام احمد] یتدوین و گردآور

  رسد. یم ج منظم و مّتصِل راویان به پیامبر ی یك زنجیره ی که به وسیله یحدیث ـ۲
ُمسـَند، مصـدر  ی باشد؛ در این صورت، واژه» َسَند«ھمان » ُمسَند«که مراد از  این ـ۳

 (ُمصحح) است. یمیم
 

حـدیثی  ؛»سناده َمـن بعـد التـابعيإما سقط من آخر : «حدیث مرسل عبارت است از -٢
گیـرد. صـورت حـدیث مرسـل  صورت ج است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر

یـا  »چنـین گفـت جپیامبر « ،»کذا ج الله قال رسول«اینگونه است که تابعی بگوید: 
 (ُمصحح)». فالن کار اتفاق افتاد...  در حضور پیامبر» «کذا... ج فعل بحضرته«

الفوائد «از این احادیث را در کتابش  یبعضخود، شوکانی  آور این است که امام تعجب -٣
جزء تألیفات اولیۀ آورده است. و شاید این کتاب » ةفي األحادیث الموضوع ةالمجموع

 باشد، و الله اعلم.  او
بـرای بدسـت  ؛یدبه چاپ رس» الشوکانی یفتح الرباني من فتاوال«کتاب  ھنگامی که

شیخ  تحقیق» لة الوصایةأالدرایة في مس«ا با نام آن رآوردن آن بسیار جستجو کردم و 
این رساله سخن گفته و بیان داشته:  ۀباردروی ، یافتمق محمد صبحي بن حسن حال



 ٣     مقدمه

 

ث را به ین احادیاز ُطُرق ا یه بعضک یادآوری کنمنجا یدانم در ا می الزم

ن جزء را از ی، و برای اختصار ترک نمودم. و نام ا»وصية«خاطر نداشتن لفظ 

العقد الثمني بتخريج أحاديث الوصاية ألمري «و  آن کتاب اقتباس نموده

 نامیدم.» مننيؤمـال
 :کنم را تقدیم تان میھا  آن ۀاکنون این احادیث و سخن در بار

 

                                                                                           
 زمانی کهھجری  ۱۲۰۵شوکانی این رساله را در سال  ظاھراً خالصه: برادر خواننده! «

علوم  درچون  و بعدھاتالیف کرده است،  هھنوز در علوم حدیث به مھارت نرسیده بود
به طرق حدیث و اسانید و تمییـز میـان درایت  انشد ، ویافتخبرگی مھارت و  حدیث

را در پایـان » الفوائـد المجموعـة« شھا رسید، کتاب آنضعف و قوت در  نقاط، و ھا آن
 .لیف کردأت ،سال بعد از تالیف این رساله ۴۳ یھـ یعن ۱۲۴۸عمرش سال 

و مورد نقد قرار داده است که کرده  ذکراز احادیث ضعیف و موضوع را  یبسیار در آن  

 احادیثی در فضایل علیآن ، و در ضمن استحدیث  دروی  یعلم توان امر بیانگر
 گویـد: و از جملـه می ۴۲۴صـفحه » الفوائد المجموعة« و در در این رساله ذکر کرده

 کـالً  ز حـدیث اول بقیـهبه ج وصایای علیاحادیث : [احادیث ضعیف و ساختگی]
از  »...أنت مني بمنزلة ھـارون مـن موسـی«موضوعی است، و حدیث اول این است: 
 خالفـت و جانشـینیود که وی وصیت بـه ش سخنان شوکانی در این رساله آشکار می

را اثبـات  یبه علـ %عمومی پیامبر یھاثابت نکرده است، بلکه وصیترا  ومتحک
 ).۲/۹۷۸من فتاوی الشوکانی: (الفتح الربانی ». کرده است





 

 

 ت اول: مسند أنس بن مالك

 ث وجود دارد:یدو حدمسند در این  

 حدیث اول
در  ی، و از طریق او خوارزم)١(اء)یة األولیم در (حلیث را ابو نعین حدیا 

 )٤(در(الموضوعات) ی، و ابن جوز)٣(خش)یر در (تارک، و ابن عسا)٢((المناقب)
 آورده است.

از  عابس، میمون روایت شده که گفته: علی بن محمد بن از ابراھیم بن
 جپیامبر  از انس روایت کرد که گفت: جندب، از قاسم بن حصیره، حارث بن
 أول أ�س يا«: قال ثم ،ر�عت� فص� قام ثم »ضوءاوَ  يل اسكب ،أ�س يا«فرمودند: 

 الغر وقائد ،مسلم�ـال وسيد ،مؤمن�ـال أم� ابلاب هذا من عليك يدخل من
 ،نصاراأل من رجالً  اجعله ا�: قلت: أ�س قال ،»الوصي� وخاتم ،محجل�ـال

 ،مستبرشاً  فقام ،يلع: فقلت ،»؟أ�س يا هذا من«: فقال ،يلع جاء إذ و�تمته
 يا: يلع قالو�مسح عرق يلع بوجهه،  بوجهه، وجهه عرق يمسح جعل ثم ،فاعتنقه

 يمنع� وما«: قال قبل؟ من يب صنعت ما اشيئً  صنعت رأيتك لقد !اهللا رسول
 ». يبعد فيه اختلفوا ما هلم وتب� صو�، و�سمعهم ،ع� یتؤد وأنت

                                           
١- )۱/۶۳.( 
 ).۷۵شماره: ( -٢
٣- )۴۲/۳۸۶.( 
٤- )۲/۱۵۱.( 



 بها گردنبند گران           ٦

 

پس از آن از جای بلند شد و دو رکعت نماز » برایم بریزوضو آب  ،ای انس«
-از این در وارد شود و با تو دیدار که  کسی ای انس! اولین«خواند، سپس گفت: 

  و خاتم وصیین چھرگان سپید پیشروکند، امیر المومنین، سرور مسلمانان، 
 از یکی را او خداوندا،: گوید، پیش خود دعا کردم و گفتمانس می». است

! این یا انس«علی آمد. آن حضرت پرسید: در این ھنگام  ،دهب قرار انصار مردان
گفتم: علی است. پس آن حضرت مژده دھنده و شادمان  ؟»چه کسی است

برخاست و با وی معانقه کرد، سپس عرق صورت خود را با صورت او پاک کرد، 
و عرق صورت علی را به صورت خود پاک نمود. علی گفت: ای رسول خدا! 

رسول الله گفت:  !با من انجام نداده بودی؟ چیزی را دیدم انجام دادی که قبالً 
 به مرا وصدای گزاری، می پیام من سوی از تو که آن وحال نکنمین چن چرا«

 ».سازیمی روشن را حق آنان اختالفات در من از پس و ،رسانی می مردم گوش
ابو نعیم گفته است: جابر از ابی طفیل، از انس مانند این را روایت کرده 

 است.
 ف است:یار ضعیبه سه سبب بسإسناد ن یم: ایگویم

ث است تا ین حدیان ایاز راو یکیه کجندب  به نام قاسم بن سبب اول:
  ام.افتهینون دست نک

حافظ  ؛وفی استکله أسد و یه از قبکباشد  ابس میعَ  بن یعل سبب دوم:
 است. )١(فید: او ضعیگویابن حجر م

در مورد او  )٢(ابن ابی حاتم ؛ابراھیم بن محمد بن میمون :سبب سوم

                                           
 ).۴۷۹۱التقریب ( -١
در مـورد وی ابن ابی حاتم چون از ابراھیم بن محمد بن میمون شـناختی نداشـته،  -٢

به این معنی است که در مورد او ورق » بیض له ابن أبي حاتم«سکوت کرده و عبارت 
 را سفید گذاشته و چیزی ننوشته است. (مصحح). 



  ٧             بها     گردنبند گران

 

 محمد بن م بنیابراھ«، و حافظ ذھبی گفته است: )١(چیزی نگفته است
ت یعابس خبرھای عجیبی را روا بن ی، و از علاست سرسختی ۀمیمون شیع

 .)٢(»اند ت کردهیگران از او روایر و دکابوب به بنیرده است، و ابو شک
رده و سپس کر کاست ذ س ه از انسکث را ین حدیو حافظ ابن حجر ا

ام  مطلبی را نقل کردهُاستادمان (ابوالفضل الحافظ)  دست نوشتهاز «گفته: 
 . )٣(»ستیمورد اعتماد نثقه و ن مرد یآن نوشته شده ا که در
ت یمانند این را روا س ل، از انسیطف یجابر از اب« :میابو نعاین قول و 

است، و سخن  یام، و در اسناد آن جابر جعفدهیت را ندین روای، ا»رده استک
وی ضعیف و رافضی «و مشھور است، حافظ ابن حجر گفته: [جرح] درباره ا

 .)٤(»است

 حدیث دوم:
 ی، و جورقان)٥()س تابی به نام (مناقب علیکاین حدیث را ابن مغازلی در  
، )٧(در (الموضوعات) ی، و ابن الجوز)٦(ر)یکل و المنایبه نام (األباط یتابکدر 

اند که گفته:  کردهت یروا یعثمان مصر بن ییحی احمد بن مان بنیاز سل
ما روایت کرد و گفت: ثوبان بن  یبرا یمحمد طائ عه بنیابو قضاعه رب

غسان  بن کبرای ما روایت کرد و گفت: مال یابراھیم برادر ذوالنون مصر

                                           
 ).۲/۱۲۸الجرح و التعدیل ( -١
 ).۱/۶۳میزان األعتدال ( -٢
 ).۱/۱۰۷لسان المیزان ( -٣

 

 ).۸۸۶التقریب (رقم:  -٤
 

 .۳۱۳شماره:  -٥
٦- )۱/۱۳۷-۱۳۸.( 

 

٧- )۲/۱۴۶.( 
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 انقض«برای ما روایت کرد که گفته:  کمال از انس بنگفت: ثابت  ینھشل
 فمنب، �وكىل هذا الإ انظروا« :ج اهللا رسول قال، فجىلع عهد انلىب  كو�ب
 يبأ بن يلع م�ل يف هو ذاإف فنظرنا ،»بعديمن  اخلليفة فهو، داره يف انقض
: نزل اهللا تعاىلأف ،يلع حب يف �مد غوى قد من انلاس: مجاعة فقال ،طالب

َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١إِذَا َهَوىٰ  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿
  ».]۴-۱النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱ

به این «رسول خدا فرمود:  ای سقوط کرد،ستاره جدر زمان پیامبر «یعنی: 
آید، ـ به خانه ھرکس که فرود  ستاره بنگرید بر روی خانه چه کسی فرود می

کردیم، آن انس گفت: به ستاره نگاه  »آن شخص جانشین من خواھد بود آمد ـ
به خانه علی بن ابی طالب فرود آمد. گروھی از مردم گفتند: محمد در محبت 

 �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ :بسیار به علی گمراه شده است، پس خدایتعالی این آیه را نازل کرد
إِۡن ُهَو  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١إَِذا َهَوىٰ 
(که) یار شما  * سوگند به ستاره چون فرود افتد« ]۴-۱النجم: [ ﴾٤يُوَ�ٰ  إِ�َّ وَۡ�ٞ 

و از روی ھوای نفس سخن  * ) گمراه نشده و راه را گم نکرده استج  (محمد
 .»گوید) شود (و بجز وحی چیزی نمی این نیست جز آنچه به او وحی می * گوید نمی

 ث به چھار دلیل باطل است:ین حدیم: ایگویم
د: یگویم ی: به سبب مالک بن غسان نھشلی، حافظ ذھباولسبب 

 بن کست، و گفته شده: وی مالیشناخته شده ن یغسان نھشل بن کمال(
 .)١(مان است)یسل

مان یه اسم پدرش سلکن دارد ییق ینیحس«د: یگو یحافظ ابن حجر م
 ».است، و اما غسان کنیه وی بوده است

                                           
 .۳/۴۲۸االعتدال، میزان -١
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 یاست، سپس از أب ی، بصرینھشلغسان  بن کمال«گفته:  یو اما ابن عد
أفطر الحاجم «ث را روایت کرده است: ین حدی، از شیخی از وی ایعلی

ی خود را افطار کنند.  حجامت کننده و حجامت شده روزه، »والمحجوم
ت از ثابت شنیده نشده ین روایگفته: ا (یعنی روزه ایشان باطل است)، و

 .)١(»است
ه از ک یبصر کمال«د: یگویُضعفاء) مالدر باب  یُمغنالدر ( یحافظ ذھب

 .)٢(»منکر استث او یند شناخته شده نیست، و حدکیثابت نقل م
 است. یم برادر ذوالنون مصریابراھ ثوبان بن سبب دوم:

ھا اشکال  که اسناد آن روایت کرده یثیاحاد کاز مال«د: یگویم یدارقطن
 .)٣(»دارد

 خواھد آمد.که  ف شمرده چنانیث را ضعین حدیا یجورقان
در علم است، و  کردهروایت  یدیث بسیار اندکاحا«حافظ ذھبی گفته: 

  .)٤(»تبحر و اتقان نداشته استحدیث 
اندک تبحر نداشته و به ھمین سبب از وی حدیث در علم  اگرگویم: می

@ .قابل حجت نیست چنین شخصی سخنروایت شده است، پس 
باشد.  است که متھم می ضاعه طائیربیعه بن محمد، ابو قُ  سبب سوم:

 یاز ذوالنون مصر یبن محمد، ابو ُقضاعه طائعهیرب«د: یگو یم یحافظ ذھب
  .)٥(»کرده استروایت  خبرھای باطل

 است. س ث انسیکند و آن ھمین حد را ذکر می این حدیثسپس 

                                           
 ).۶/۳۸۲( )، الکامل البن عدی،۵/۶اللسان ( -١
٢- )۲/۵۳۹(. 
 .)۲/۴۳۷(، اللسان )۸/۳۹۳(تاریخ بغداد:  -٣
 ).۱۱/۵۳۳عالم النبالء: (سیر أ -٤
 ).۲/۴۵(االعتدال:  میزان -٥
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: سلیمان بن احمد بن یحیی است، وی سلیمان بن احمد بن سبب چھارم
 .)١(است یَمَلِط ابوایوب  ،ةیَصالَ  یأبیحیی بن عثمان بن 

 .)٢(»دروغگو است بسیار سلیمان ملطی«خطیب بغدادی گفته: 
 .)٣(»ضعیف است«اند:  گفته ینزابه و دار قطنو ابن حِ 

 .)٤(»او را دروغگو دانسته است یدار قطن«گفته:  یحافظ ذھب
 .)٥(»وی ثقه و مورد اعتماد نیست«حافظ ذھبی گفته:  ھم چنینو  

شود، و  به وی اطمینان نمی«گفته:  )الُضَعفاء يف يتاب (المغنکو در 
 .)٦(»دارقطنی او را درغگو دانسته است

ن کح بودنش ممیث صحین حدیا«ث گفته: ین حدیدر مورد ا یجورقان
ث ثابت وجود یا حدی و کث انس مالیث اصلی از حدین حدیا یست، و براین

روک است، و گوینده آن ه به خالف ُسنت باشد متک یثیندارد، و ھر حد
 ک، و مالیاحمد مصر لمان بنی، و س)٧(باشد. و ابوالفضل العطار مھجور می

و  یپارسا و ُمّتق یالحال ھستند. و ثوبان شخصغسان، ھر سه نفر مجھول بن

                                           
، و توضـیح )۳/۶۰۰(، تکملة االکمال ابن نقطة: )۷/۵۳۷(تاریخ دمشق ـ المخطوط ـ:  -١

 .)۵/۴۴۳المشتبه ابن ناصر الدین دمشقی: (
 .)۳/۷۳(، و انظر: اللسان: )۸۷۶م  ۲(المتفق و المفترق:  -٢
 .)۲۹۹رقم: (سواالت حمزة السھمی للدار قطنی:  -٣
 .)۱۹۵/ ۲(عتدال: میزان اال -٤
 .)۱۷۲۴رقم: (دیوان الضعفاء:  -٥
٦- )۱ /۲۷۷(. 
کنـد و ایـن حـدیث در سـند الجورمـانی  او از سلیمان پسر احمد الملطی روایـت می -٧

ایـن حـدیث را تخـریج کـرده بـر علـی، که  کسـی پشتیبانی شده و محور و مدار نـزد
 سلیمان پسر احمد است.
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متروک و ابو قضاعه این ث ضعیف بوده است. و ی، اما در حداھل تصوف بوده
 .)١(»استمنکر الحدیث 

 دروغگو بوده است. یاحمد مصر مان بنیگفته شد: سل م: قبالً یگویم
، ولی بعضی از این )٢(ث قبلی استین ھمان حدیا«د: یگویم یجوزابن

و از غفلت آن را به  اند، راویان آن را سرقت کرده و اسنادش را تغییر داده
ن یزمان نزول ااند. زیرا انس نه در زمان معراج و نه در  انس نسبت داده

و  سال قبل از ھجرت بوده است، کیو معراج  ه نبوده است،کمسوره در 
 .)٣(»ه استرا در مدینه شناخت ج  انس، رسول الله

 ب از حدیث ابن عباس یجعلی و موضوع برای این حدیث شاھدِ 
 شود.یآن بحث م در مورد ابن عباس در مسند یوجود دارد که به زود

                                           
 .)۱۳۹ -۱۳۸/ ۱(األباطیل و المناکیر:  -١
 یعنی حدیث ابن عباس، که در مسند خودش خواھد آمد. -٢
 .)۱۴۶/ ۲(الموضوعات:  -٣





 

 

 س یب أسلمیُحَص  ده بنیدوم: مسند بر

 ث وجود دارد.یحد کین مسند یدر ا
، و از طریق وی )١(معجم الصحابة)در ( یاین حدیث را ابوالقاسم بغو

ل یدر (األباط ی، و حافظ جورقان)٢(در (مسند الفردوس) یلمید
ابن  ، و حافظ)٤(در (المناقب) یاحمد خوارزم ، و موفق بن)٣(ر)یکوالمنا

، و از طریق بغوی )٦(در (الموضوعات) ی، و ابن الجوز)٥(خش)یر در (تارکعسا
 آورده است. )٧(ة الطالب)یفاکالکنجی در (
ُمجاھد برای ما روایت کرد و گفت: محمد  بن ید گفته: علیحم محمد بن

از شریک بن عبدالله، از ابی ربیعه ایادی، از ابن بریده، از پدرش  اسحاقبن 

 و�ن ،ويصٌّ  نيب للك«فرمودند: ج برای ما روایت کرد که گفته: رسول الله 
 مبری جانشینی وجود دارد، ھمانا علی وصیبرای ھر پیا». «ووار� وصي اعليًّ 

 ».و وارث من است
 ف است:یار ضعیبسث به دو سبب ین حدیم: سند ایگویم

بن یعل«گوید:  یابن حجر معلی بن مجاھد رازی است، حافظ سبب اول:

                                           
١- )۴ /۳۶۳(. 
 .)۵۰۴۷رقم: (المختصر:  -٢
٣- )۲ /۱۵۰(. 
 .)۷۴رقم: ( -٤
و از طریق دیگری از محمد پسر از محمد پسر حمید رازی روایـت کـرده  )۳۹۲/ ۴۲( -٥

)۴۲ /۳۹۱- ۳۹۲(. 
٦- )۲ /۱۴۹- ۱۵۰(. 
 .)۲۶۰ص: ( -٧
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تر فیاحمد از او ضع یان ُاستادھایُمجاھد رازی متروک است.... و در م
 .)١(»وجود ندارد

محمد بن حمید رازی است، وی احادیث واھی را روایت کرده  سبب دوم:
او را  یگفته شده است، و بعض ی وی به شدت و سختی سخن است، و درباره

 ین و ابو زرعه و بعضیه امام احمد و ابن معک ییاند. و اما ثنا دروغگو خوانده
 .)٢(ار شدن حال او بوده استکاند، قبل از آشردهکگر از او یاز علمای د

تا وقتی که محمد بن «ه گفته: کاحمد از پدرش نقل کرده  عبدالله بن
ه ک ید: زمانیگوی، عبدالله م»رودین نمیاز ب یچ علمیحمید در ری باشد ھ

شد و  د به نزد ما آمد، پس چون خارجیحم پدرم ھمراه سپاه بود، محمد بن
محمد بن حمید از او سوال کردند، پدرم به  ۀباررفت، پدرم آمد، ویارانش در

و  نجا آمدیبه ا محمد بن حمید :گفتم ؟خواھند چه میھا  این من گفت:
از  یاشناسند. گفت: نسخه را نمی روایات  آن ھا، ن کرد که ایناحادیثی را بیا

ه ک یثیوی گفت: حد ؟ گفتم: بلی، پس به او نشان دادم.یث را داریآن احاد
 یه از اھل رک یثیح است، و اما حدیرده صحکت یر روایو جر کاز ابن مبار

گاهکنقل   .تر به آن است رده او آ
گواھی دادند که ، به نزدش آمدند َوارةو ابن  یرازرعه زکه ابو سپس وقتی
 گوید.  دروغ میحکایت کرده ـ  ای که عبدالله ـ در قصه محمد بن حمید

ابن واره گفت:  گوید: احمد روایت کرده، و در آن می این داستان را ابن
 ابن واره گفت: بلی، :؟ او گفتدیادهید را دیحم ا محمد بنیآ !ابو عبدالله یا

ھا یچه از عراق  را چگونه یافتی؟ ابو عبدالله گفت: ھر روایتشث و یحد
و چون از اھل سرزمین و شھر خود مانند  آید، راست می حدوداً روایت کرده، 

                                           
 .)۴۸۲۴التقریب: (شماره:  -١
ام مراجعه  نوشته )حکایاٌت ال تصح عن سلفنا الصالح(به آنچه که در باره وی در کتاب  -٢

 کن.
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گوید که شناخته  ابراھیم بن مختار و دیگران روایت کرده، چیزھایی را می
: د: ابو ذرعه و ابن واره گفتندیگویچیست. عبدالله م یدان شده نیست و نمی

ن ھر یبعد از ا ه وی دروغگو است. عبدالله گفت:کده یدر نزد ما به اثبات رس
به نشان یأس و نا امیدی به دستش را پدرم د، ش ابن حمید میذکری از وقت 

 .)١(گرفت دھان می
معتمد «او را ستوده و در باره وی گفته:  ن در گذشتهیابن مع چنین ھمو 

ندارد، اھل ری، و ھوشیار و زیرک ای وجود  است، و در مورد وی مسئله
 .)٢(»است

مورد اعتماد است، و این احادیثی ثقه و ابن حمید «چنین گفته:  و ھم
از  باشد که ، از جانب خودش نیست، بلکه از استادھایی میکند روایت میکه 
 .)٣(»ستا  روایت کردهھا  آن

روشن  قبل از این بوده که حال ابن حمید برای ویابن معین  توثیقاین 
که  یحیی بن معین در مورد این حمید قبل از ایند: یگویگردد، ابو حاتم م

؟ دیریگیراد میدر چه چیزی از او احال او ظاھر و آشکار شود، از من پرسید: 
ه کنگونه باشد، بلید ایما نبا یأه به رکنوشته شده  ییزھایتابش چکگفتم: در 

ما را برابر آنچه که ھا  آن و دارد مین و چنان باشد. پس قلم را ید چنیبا
است، در بغداد به  یگفت: این خصلت بدابن معین  دھد. تغییر میگوییم  می

نزد ما آمد، و ما کتاب یعقوب قمی را از او گرفتیم، و اوراق آن را در بین 
، کردیم اطاعتوی  از، پس کردیم، و احمد بن حنبل با ما بود پخشخویش 

  .)٤(و جز خیر در او ندیدیم

                                           
 .)۳۰۴ -۲/۳۰۳(بن حبان: المجروحین، ا -١
 .)۲۳۲/ ۷(الجرح و التعدیل:  -٢
 .)۲۳۲/ ۷(الجرح والتعدیل:  -٣
 .)۲۳۲/ ۷(الجرح و التعدیل:  -٤
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ن در گذشته و قبل از این بوده یف امام احمد و ابن معیه تعرکروشن شد 
 .باشده امر وی آشکار شده ک

 ند.کیت میبن فضل رواد از سلمهیدیگر ابن حم طریقیاین حدیث را از 
 ةاز سلم یگریدوهیث را به شین حدید ایابن حم«د: یگویم یحافظ ذھب

ه قول محمد بن ک ی، در حالندکیت میاسحاق روا األبرش، از محمد بن
 .)١(»اسحاق منکر و قابل قبول نیست

، از محمد )٣()مناقب علی(، و ابن مغازلی در: )٢(ث را ابن عدییو آن حد
اند که گفته: سلمه برای ما روایت کرد و گفت: محمد  بن حمید روایت کرده

بن اسحاق، از شریک بن عبدالله، از ابی ربیعه ایادی، از بریده، از پدرش برایم 

 اعليًّ  و�نَّ  ووارث، ،ويصٌّ  نيب للك«فرمودند:  جروایت کرد که رسول الله 
ینی و وارثی است، ھمانا علی وصی و برای ھر پیامبری جانش». «ووار� وصي

 ».وارث من است
وجود دارد  ید رازیحم ث محمد بنین حدیان ایان راویم: در میگویم

ابن حافظ فضل ضعیف الحدیث است. سلمه بنو  ه شرح حال او گذشت.ک
  .)٥(»کند اد اشتباه میی، اما ز)٤(صدوق است«د: یگویحجر در باره وی م

  است. ھمین مضمون را متابعت نیز ِفْریاَنانیو ابن حمید 
ث را روایت کرده و گفته: ین حدیا )١(تاب (الموضوعات)کدر  یابن الجوز

زاھر بن طاھر برای ما خبر داد و گفت: ابوبکر بیھقی برای ما خبر داد و 

                                           
 .)۱۲۵ص:(تلخیص الموضوعات:  -١
٢- )۴ /۱۴(. 
، نام بریده نزد او ساقط شده و افتادن نام بریده یا از طرف ناسخ است یـا )۲۳۸رقم: ( -٣

 اشتباه چاپی است.
 (مصحح) باید تأمل کرد. یاست که در پذیرفتن احادیث و یبدین معن» إنه صدوق« -٤
  .)۱۸ ۲۵رقم (التقریب:  -٥
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گفت: حاکم ابوعبدالله نیشابوری برای ما خبر داد و گفت: محمود بن محمد 
ابومحمد مطوعی برای ما خبر داد و گفت: ابوجعفر محمد بن احمد بن راذبه 
برای ما روایت کرد و گفت: ابوعبدالرحمن احمد بن عبدالله فریانانی برای ما 

ریک بن عبدالله، روایت کرد و گفت: سلمه به فضل از محمد بن اسحاق، از ش
از ابی ربیعه ایادی، از ابن بریده، از پدرش برای ما خبر داد که گفته: رسول 

ا، فإنَّ وصيلكإّن ل«فرمودند:  جالله 
ً
بن  وار� يلعو  نيب وصيًّا، ووارث

- من علی برای ھر پیامبر وصی و وارثی است، ھمانا وصی و وارث». «طالب أيب
 ».باشدبن ابی طالب می

م ابو عبد الرحمن یکبن ح م: در اسناد این حدیث احمدبن عبداللهیگویم
ست) یشده و قابل قبول ن ک(تر کث او مترویوجود دارد که حد یانانیفر

 یانانیعبدالله فربن  احمد«د: یگویم میست. و ابو نعیاست، و مورد اعتماد ن
 .)٢(»و به ساختن حدیث مشھور است جعل کننده،

 ف است.یفضل ضعبن  گذشت، سلمهکه قبال  و چنان 

                                                                                           
١- )۲ /۱۵۰(. 
 .)۱۹۵ -۱۹۴/ ۱(، واللسان: )۵۳/ ۸(األو لیاء:  ةحلی -٢





 

 

 س یسوم: مسند سلمان فارس

 ق آمده است:یث وجود دارد که از چند طریحد کین مسند یدر ا

  :س یاز سلمان فارس ید خدریابو سع طریقه اول:
محمد  گوید: آورده و می )١(این حدیث را حافظ طبرانی در (المعجم الکبیر)

یعلی، از ناصح  ، از یحیی بن)٢(حسن ثعلبی عبدالله حضرمی از ابراھیم بن بن
حرب، از ابو سعید خدری، از سلمان برای ما روایت  عبدالله، از سماک بن بن

 فسكت ك؟وصيُّ  فمن اوصيًّ  نيب للك إن ،اهللا رسول يا: قلتکرده که گفته: 
 تعلم«: قال بليك،: قلت إيله فأرسعت !سلمان يا: فقال ،رآ� بعد اكن فلما ع�،

 أعلمهم، اكن نهأل: قلت ،»لم؟«: قال نون، بن يوشع نعم: قلت »؟موىس ويص من
 و�قيض ،عديت و�نجز ،بعدي أترك من وخ� ،رسي وموضع وصي فان«: قال

گفتم: ای رسول الله! ھر پیامبری وصیی دارد، چه ». «طالب أيب بن يلع ،دي�
سکوت کرد، پس چون دید دور شدم  در جواب سوالم کسی وصی شما است؟

سوی آن حضرت رفتم و گفتم: گوش به  پس به سرعت به !گفت: ای سلمان
 گفتم: بلی، یوشع بن ؟»بود دانی وصی موسی چه کسی آیا می«فرمانم. گفت: 

گاه؟»چه برای«نون بود. گفت:  ھمانا وصی «تر بود. گفت: . گفتم: چون از ھمه آ
گذارم، و  بعد از خود بجای میکه  کسی ترینو شخص مورد اعتماد من، و بھ

 ». پردازد، علی ابن ابیطالب است ھای من را می کند، و قرض ھایم را اجرا میوعده
                                           

١- )۶ /۲۲۱(. 
در بـاره او از  :گویـد می حـاتم ابن ابـی -اند جای ثعلبی تغلبی را ضبط کرده بعضی به -٢

و ابـن حبـان وی را در کتـاب (الثقـات) خـود » شیخ است«گفت: پدرم سوال کردم 
 .)۸۰/ ۸(الثقات و، )۹۲/ ۲(والتعدیل  حرآورده است. نگا: الج
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امبر او را جانشین یپاین که  ی، یعنییقول وی: وص«د: یگویابو القاسم م
 كخیر من أتر«: اواش قرار داد نه برای خالفت. و قول  خود در خانواده

نمایم، یعنی از اھل بیت آن  بعد از خود ترک میکه  کسی بھترین »يبعد
 ». ج حضرت

ف یست، اسناد آن جدًا ضعیح نیث صحین حدیم: لیکن سند ایگویم
 باشد، و در آن دو علت وجود دارد: می

معبدالله  ناصح بن علت اول:  بن کن سمای، دوست و ھمنشیوفک یُمَحلِّ
 .)١(گو است یاوهف و یث ضعیحرب است که از نظر حد

گوید:  یحیی بن یعلی قطوانی است، امام بخاری در باره وی می علت دوم:
ا است، حدیث را فراموش یرکمضطرب الحدیث است، کنیه او: ابو ز

اھل کوفه است، و قوی «د: یگویدر باره وی م ی، و ابو حاتم راز)٢(»کرد می
 .)٣(»باشد نیست، و ضعیف الحدیث می

 سعبدالحمید، از سلمان  هایی از قوم جریر بنطریق دوم: ُاستاد
، و جورقانی در (األباطیل و )٤(خطیب بغدادی در کتاب (المتفق و المفترق)

 علی بن ، از ابی عبدالله محمد بن)٦(، و ابن جوزی در (الموضوعات))٥(المناکیر)
اند  محمد صوری حافظ، ـ لفظا اصل وی از بغداد است ـ روایت کرده عبدالله بن

مروان  بشر بن سعید بن علی بن سعید بن که گفته: ابو محمد عبدالغنی بن

                                           
 .)۲۶۱/ ۲۹(تھذیب الکمال:  -١
 .)۱۸۳/ ۲(التأریخ األوسط:  -٢
 .)۱۹۶/ ۹(الجرح والتعدیل:  -٣

 

٤- )۱ /۶۳۷- ۶۳۸(. 
٥- )۲ /۱۴۸- ۱۴۹(. 
٦- )۲ /۱۴۷(. 
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زدی حافظ برای ما روایت کرد و گفت: ابوبکر احمد بن
َ
محمد نرسی به ما خبر  أ

 حسین أشنانی برای ما روایت کرد و گفت: اسماعیل بن داد و گفت: محمد بن
از  زیاد، عیل بنسعد از اسما موسی سدی برای ما روایت کرد و گفت: عمر بن

از استادانی از قوم خودش برای ما روایت کرد که  عبدالحمید کندی، جریر بن

 قال: سألت  ؟جرسول اهللا  أتينا سلمان، فقلنا هل: من ويص«اند:  گفته
 من وخ� أه�، يف وخليفيت رسي، وموضع ويص«من وصيه؟ قال:  جرسول اهللا 

 از او پرسیدیم وصی  دیدیم،سلمان را ». «طالب أيب بن يلع بعدي أخلف
پرسیدم وصی شما کیست؟  جکیست؟ سلمان گفت: از رسول خدا  جالله  رسول

که  کسی بھترین ام، و ، و جانشین من در خانوادهوصی و محرم راز من«فرمود: 
 ».ابی طالب است علی بن گذارم، بعد از خود بجای می

أساسی ندارد،  چ اصل ویث باطل است، و ھین حدیا«د: یگو یم یجورقان
د کندی، از استادانی از یبن عبدالحم مدار آن بر اسماعیل بن زیاد، از جریر

د: او یگویحبان درباره اسماعیل م باشد. ابو حاتم محمد بن قومش می
 ست.یباز و دروغگو بود، و ذکر او جز بر سبیل طعن درست ن حقه یُاستاد
ه در کری ین جریا باشند، ی از قومش مجھول مییر و ُاستادھایو جر 
ت یابو صالح از او روا ل بنیه سھک یدیعبدالحم ر بنیر شده، جرکث ذیحد

 .)١(ند نیستکیم
 ث سه علت وجود دارد:ین حدیب در سند این ترتیبد

باشد، حافظ  ث مییالحد )٢(کاد است، وی مترویز ل بنیاسماع علت اول:
ب شده یذکو ت کمترو«گوید: یاد میز ل بنیابن حجر درباره اسماع

                                           
١- )۲ /۱۴۹- ۱۵۰(. 
متروک: در اصطالح محدثان عبارت است از حدیثی که یک راوی متھم بـه کـذب یـا  -٢

 فسق یا غفلت و یا کثیرالوھم آن را نقل کرده باشد. (مترجم).
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 .)١(»است
 باشد. حافظ میکندی ناشناخته بودن جریر بن عبدالحمید  علت دوم:
در باره وی سخن گفته است. و سخن  )٢(زان)یتاب (لسان المکابن حجر در 

ر یجر«در باره وی گفته:  یب بغدادیو خط. درباره وی قبال گذشت یجورقان
در یک حدیث نامی  ر مشھور است، جزیاھل کوفه و غ یندکد یعبدالحم بن

 ، سپس ھمین حدیث را ذکر نموده است.»از او نیست
د یر بن عبدالحمیناشناخته و مجھول بودن مشایخ قوم جر علت سوم:

 باشد. می
آن را ذکر ننموده  یه جورقانکمانده  یباق یعلت دیگر کینجا یاما در ا

اد یز ل بنیه از اسماعکسعد است  است، و آن ناشناخته بودن حال عمر بن
حال او را آورده  زان) شرحیند، حافظ ابن حجر در (لسان المکیت میروا

 .)٣(گفته: او مجھول است یھقیاست، ب
ث ین حدیص الموضوعات) درباره ایدر (تلخ ین خاطر حافظ ذھبیبه ھم

ار یاد ـ که بسیز ل بنیره (مظلم) از اسماعیت یث را با سندیاو حد«د: یگویم
 .)٤(»..... روایت کرده است.، از مشایخ قومشیندکر یاز جر دروغگو است ـ

 ب طریق سوم: ابو هریره از سلمان
در (الموضوعات)  ی، و از طریق وی ابن جوز)٥(تاب (الضعفاء)کدر  یلیعق

 ن برای ما روایت کرد و گفت: محمد بنیحس آورده که گفته: احمد بن

                                           
 .)۴۵۰(التقریب:  -١
 .)۱۰۳ -۲/۱۰۲(اللسان  -٢
٣- )۴ /۳۰۷(. 
 .)۲۶۸(شماره:  -٤
٥- )۱ /۱۳۰(. 
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اسحاق، از  فضل از محمد بن د برای ما روایت کرد و گفت: سلمه بنیحم
ز ی، از عبدالعزیلبکان یسف از أصبغ بن ان،یسف ر، از حسن بنیجب م بنیکح

سألت رسول «از سلمان برای ما روایت کرد که گفته:  بن مروان، از ابوھریره،
 إال هل مج اهللا

ً
فقال: ؟ من بعده، فهل ب� لك ن ي�، قلت: إن اهللا لم يبعث نبيا

 جاز رسول خدا «. »طالب ىبأبن  نعم، يلع«فقال:  ؟ك، ثم سأتله بعد ذل»ال«
 خداوند ھیچ پیامبری را نفرستاده مگر این !الله گفتم: یا رسول سوال کردم و

شود، برای آن پیامبر بیان کرده است، آیا که کسی را که بعد از او جانشینش می
خداوند به شما نیز بیان نموده که چه کسی بعد از شما جانشین تان خواھد 

علی «سپس بعد از آن دوباره از او پرسیدم فرمود:  ».خیر« امبر فرمود:شد؟ پی
 ». ابی طالب بن

بنیاد است. و حسن و  بی ر سست ویجب م بنیکح«د: یگویم یلیعق
 ».ث نامی از آنان نیستیکه جز در این حداند  أصبغ مجھول

ن یت ایاز مسئول ف است،یر ضعیجب م بنیکحاین که  م: عالوه بریگویم
ه از او کوجود دارد  یسکث ین حدیث مبرا است، چون در اسناد ایحد

باشد. و حمل ضعف بر ابن حمید  د مییسزاوارتر است و آن شخص ابن حم
سزاورتر است، چنانکه حافظ ذھبی این کار را کرده است ـ به زودی نقل 

ف است و در یضع یلیث خین حدی. به ھر حال اسناد اخواھد آمدقول وی 
 وجود دارد:آن چند علت 

باشند. چنانکه  ان مییسف ان، و اصبغ بنیسف حسن بن علت اول و دوم:
 .)١(عقیلی گفته: آن دو مجھول ھستند

 باشد. ث مییف الحدیر است که ضعیجب م بنیکح علت سوم:

                                           
/ ۲( )۴۵۹/ ۱(و لسـان المیـزان:  )۴۰۸/ ۱(به الکامل تألیف ابن عدی مراجعـه کـن  -١

۲۱۱(. 
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 باشد. اسحاق است، چرا که وی مدلس می بناعنعنه  علت چھارم:
 باشد. ف مییفضل است که ضع سلمه بن علت پنجم:

ث است، و در صفحات یالحدید است که واھیحم محمد بن علت ششم:
 سخن گفته شد. قبل درباره او
سپس چگونه مانند «د: یگویند و مکیاشاره م یگریبه علت د یامام ذھب

 سند، و در این انحراف از علیکیت میمروان روا ز بنیاین را عبدالعز
 .)١()است

 بمالك از سلمان  طریق چهارم: انس بن
در  ی، و ابن الجوز)٣(ی، و ازد)٢(در زوائدش بر (فضائل الصحابه) یعیقط

ابو عمر  خلف روایت کردند که گفته، محمد بن ثم بنیاز ھ )٤((الموضوعات)
برای ما روایت کرد و گفت:  )٦(برای ما روایت کرد و گفت: شاذان )٥(یدور

ه کبرای ما روایت کرد  کابن مال یعنیاز مطر، از انس ـ  )٧(ادیز جعفر بن

 !اهللا رسول يا: سلمان هل فقال وصيه؟ من ج انليب لس: لسلمان قلنا«گفته: 
 نون، بن يوشع: فقال ،»موىس؟ ويص اكن من سلمان، يا«: فقال وصيك؟ من
به ». طالب ايب بن يلع موعدي، و�نجز دي� يقيض ووار�، وصي نإف«: قال

سوال کن چه کسی وصی او است؟ سلمان به آن  جسلمان گفتیم: از پیامبر 

                                           
 ).۱/۵۸۴میزان األعتدال ( -١
 ).۱۰۵۲شماره (،۹ ۲/۶۱۵( -٢
 ).۱/۳۵۸(ھمانگونه که در اللی مصنوعه آمده:  -٣
٤- )۲/۱۴۷.( 
 ).۲/۲۸۵(). و تاریخ بغداد:۷/۲۳۶وی شرح حالی دارد، در جرح وتعدیل: ( -٥
 نزد ازدی و ابن جوزی نام او واضح آمده که او ھمان اسود ابن عامر ابن شاذان است. -٦
 او احمر است -٧
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ای سلمان! « وصی شما کیست؟ پیامبر گفت: !گفت: ای رسول خدا جحضرت 
گفت:  جنون. پیامبر  سلمان گفت: یوشع بن» چه کسی وصی موسی بود؟

ھایم را به و وعده ھای من را بپردازد ھمانا وصی من، و وارث من که قرض«
 است. یعین لفظ از قطیا». ی طالب استاب بخشد، علی بن سرعت تحقق 

ه کن است یکاز مترو یکیف است، در آن یار ضعیاسناد بساین م: یگویم
 کاو مترو«د: یگویباشد، و حافظ ابن حجر در مورد او م مون مییم مطر بن

 .)١(»است
میمون یک دفعه این حدیث را روایت کرده و آن را در  چنین مطر بن و ھم

، و ابن حبان در )٢(داده است. ابن عدی در (الکامل)مسند أنس قرار 
مطر اإلسکاف از  اند که گفته: موسی روایت کرده از عبیدالله بن) ٣((المجروحین)

صاحىب،  و، أيخ يلع«فرمود:  ج رسول الله أنس برای ما روایت کرد که گفته:
و  علی برادرم». «وعديم و�نجز، دي� يقيض، بعدي أترك من وخ�، ابن ع�و

گذارم، وی عمویم، و بھترین کسی است که بعد از خود بجای می ھمراھم، پسر
 ».رساند ھایم را به انجام میپردازد، و به سرعت وعده ھای من را می قرض

 ه.یبی؟ گفت در حدیدیجا دکبه مطر گفتم: انس را  وی گفت:

 يف وخليفيت، ووز�ري أيخ إن«ن لفظ آمده است: یت ابن حبان به ایروا
». طالب أيب بن يلع وعديم و�نجز دي� يقيض، بعدي أترك من وخ�، أه�

که بعد از  ام، و بھترین کسی ھمانا برادرم و وزیرم، و جانشینم در میان خانواده«
ھایم را به اجرا در و وعده کند، گذارم، که قرض من را ادا می خود بجای می

 ».ابی طالب است علی بن آورد، می
                                           

 .)۶۷۴۸اقم: (التقریب:  -١
٢- )۶ /۳۹۷(. 
٣- )۳ /۵(. 
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باشد،  ث مییالحد که متروکمون ھست یم ث مطر بنیحدن یدر اسناد ا
.... مطر است، زیرا .گفتم: متھم به این«د: یگویدرباره او م یحافظ ذھب

عبیدالله ثقه و شیعی است، و لیکن با روایت این افترا و بھتان گناھکار 
 .)١(»باشد می

 )٣(خش)یر در (تارکق وی ابن عسای، و از طر)٢(در (الضعفاء) یلیو عق
روایت کرده که گفته: پدر بزرگم برایم روایت کرد و گفت: عبدالعزیز بن 

 یاب الخطاب کوفی برای ما روایت کرد و گفت: علی بن ھاشم از مطر بن
 ج مان برای ما روایت کرد که گفته: رسول اللهیخالد، از أنس، از سل

برادرم و ھمانا « .»طالب بن أيب ، يلعأه� يف وخليفيت إنَّ أيخ« فرمودند:
 .»طالب است ابی ام، علی بن جانشینم در خانواده

ت روایت کرده یروا س از سلمان س گمان کنم انس« ر گفته:کابوب
 به حرف یاء نیست. )سلیمان(است و  )سلمان(یعنی ». است

درباره او مطالبی  ه قبالً کخالد وجود دارد  ث مطر بنین حدیو در اسناد ا
بیان گردید؛ لیکن به اسناد دیگری غیر از طریق مطر اطالع یافتم که در آن 

 خوشحالی نیست.
، و از طریق وی ابن جوزی در )٤(ن)یابن حبان در (المجروح

سلیمان برای ما  محمود بن آورده که گفته: عبدالله بن )٥((الموضوعات)
 ، از انس بنیکد العتیعب خالد بنروایت کرد و گفت: عالء بن عمران از 

                                           
 .)۱۲۸/ ۴(المیزان:  -١
٢- )۴ /۲۵۲(. 
٣- )۴۲ /۴۳(. 
٤- )۱ /۲۷۹(. 
٥- )۲ /۱۴۸(. 
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هذا وصی، «فرمودند:  ج یاز سلمان برای ما روایت کرد که گفته: نب ،کمال
این وصی من، و موضع سّر من، و ». «يبعد كخ� من أتر، ويموضع رسو

 ».گذارممی بھترین کسی است که بعد از خود بجای
ه از انس کوجود دارد  یکد عتیعب ث خالد بنین حدیم: در اسناد ایگویم

و حافظ ابن حجر درباره او  ند.کیت میرا روا یانسخه ساخته شده کمال بن
 .)١(»باشد ث مییالحد کھر چند بزرگوار است اما مترو«گوید:  می

 س میناء، از سلمان طریق پنجم: قیس بن
 )٣(در (الموضوعات) ی، و از طریق وی ابن جوز)٢(در (الضعفاء) یلیعق

محمد برای ما روایت کرد و گفت:  م بنیآورده که گفته است: ابراھ
ھاشم از اسماعیل،  بن یخطاب برای ما روایت کرد و گفت: عل ز بنیعبدالعز

ناء، از سلمان برای ما روایت کرد که یم س بنیل، از قیشراح ر بنیاز جر

 بن وصی من علی». «طالب ابن أيب يلع وصي«فرمودند:  ج رمکا یگفته: نب
 ».ابی طالب است

 اسناد این حدیث جدًا ضعیف است، و سه علت در آن وجود دارد:
س یق«د: یگویدرباره او م یلیقیس بن میناء کوفی است، عق علت اول:

شود، وی مذھب و روش  است و از حدیث وی متابعت نمی یوفکناء یم بن
شیعه بوده . ابن جوزی ذکر نموده که: وی از بزرگان )٤(»بدی داشته است

 .)٥(است

                                           
 .)۱۶۶۴رقم: (التقریب:  -١
٢- )۳ /۴۶۹(. 
 ).۱۴۸/ ۲الموضوعات: ( -٣
 ).۴۶۹/ ۲الضعفاء ( -٤
 ).۱۴۹/ ۲(الموضوعات:  -٥
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د: یگویدر باره وی م یجریر بن شراحیل است، ابو حاتم راز علت دوم:
 .)١()خی مجھول استیجریر بن شراحیل ش

ر نشده است، لیکن ابن کباشد که در اسناد ذ اسماعیل می علت سوم:
 کاد مترویز ل بنی، و اسماع)٢(باشد جوزی ذکر نموده که وی ابن زیاد می

از علما او را دروغگو  یچنانکه قبال گفته شد: بعض یحتث است، و یالحد
 .)٣(دانند می

باشد  یندکد یعبدالحم ر بنیل ھمان جریشراح ر بنیترسم این جر می
ت یر روایث از جرین حدیدر اکه  کسی ه قبال درباره وی گفته شد. چراک
اد است، چه بسا یک مرتبه او را به شراحبیل، و یز ل بنیند ھمان اسماعک یم

باشند.  باشد، و ھر دو مجھول مییک مرتبه به ابن عبدالحمید نسبت داده 
 .والله أعلم

ناء یم س بنینامه ق یه در زندگکزان األعتدال) چنانیدر (م یحافظ ذھب
 .)٤(رده استکب یذکث را تین حدیآمده، ا

                                           
الجـرح و  .انـد (حریـز پسـر شـراحبیل) ) و بعضـی گفته۵۰۴/ ۲(الجرح و التعـدیل:  -١

 ).۲/۱۰۲) و لسان المیزان (۳/۲۸۹التعدیل: (
 ).۱۴۹/ ۲الموضوعات: ( -٢
 نگاه کن به مسند سلمان فارسی طریق دوم. -٣
٤- )۲/۳۹۸.( 



 

 

 س چهارم: مسند عباس

 ث وجود دارد:یحد کیدر این مسند 
م یابراھ د: ابو عبدالله محمد بنیگویم )١(خش)یر در (تارکحافظ ابن عسا

به  )٢(به من خبر داد و گفت: ابوالفضل احمد بن عبدالمنعم بن احمد بندار
به من خبر داد و گفت: ابوالحسن  یقیابوالحسن عت من خبر داد و گفت:

د به من خبرداد و یسع محمد بن به من خبر داد و گفت: احمد بن یدارقطن
گفت: جعفر بن عبدالله بن جعفر محمد به من خبر داد و گفت: عمر بن علی 
بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب از پدرش، از علی بن 

 انلاس بايع ما بعد قاعداً  نتك«گفته:  حسین، از ابی رافع برایم خبر داد که
 ج اهللا رسول نأتعلم  هل ،اهللا �شدكأ: للعباس يقول أباب�ر فسمعت أباب�ر،

 يا« :ج فقال دون قر�ش، ومجع�م فيهم وأنت وأوالدهم عبداملطلب ب� مجع
  اهللا يبعث لم إنه مطلب،ـال عبد ب�

ً
  أهله من هل جعل إال نبيا

ً
 ،ووز�راً  ،أخا

 
ً
 ،أيخ ي�ون أن ىلع يبايع� من�م يقوم فمن أهله، يف وخليفةً  ،ووصيا

 ب� يا«: ج فقال. أحدٌ  من�م يقم فلم »؟أه� يف وخليفيت ووصي ،ووز�ري
  ت�ونوا وال رؤساء سالماإل يف كونوا مطلب،ـال عبد

ً
 يلقومن واهللا ،أذنابا

 ما ىلع فبايعه بين�م، من يلع فقام. »تلندمن ثم غ��م يف تلكونن أو قائم�م
پس «». نعم: العباس قال ؟ج اهللا من رسول هل هذا أتعلم إيله، هوداع هل رشط

                                           
١- )۴۲/۵۰.( 
گوید که او مورد اعتمـاد و  مشھور است به قائد ابن الکریدی، ابو محمد پسر صابر می -٢

 ).۷/۳۲۳) و توضیح المشتبه: (۳/۱۵۹: (معتبر است، مختصر تاریخ دمشق ابن منظور
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مردم با ابوبکر (صدیق) بیعت کردند نشسته بودم، پس شنیدم که ابوبکر از آنکه 
 جدانی که رسول خدا دھم که آیا می گوید: تو را به خدا سوگند می به عباس می

ع کرده و تو در میان آنان بودی، و شما را أوالد عبدالمطلب و اوالد ایشان را جم
ای فرزندان عبدالمطلب! ھمانا خداوند «بدون بقیه قریش جمع نمود و فرمود: 

ھیچ پیامبری را نفرستاده مگر در میان اھل خودش برای او برادری، و معاونی، و 
چه کسی است از شما بر  اش قرار داده است؛ وصیی، و جانشینی در خانواده

برادر، و معاون، و وصی و جانشین من این که  کند تا و با من بیعت میخیزد  می
ای فرزندان «پس ھیچ کس از شما برنخاست، پس فرمود » ام باشد؟ در خانواده

، !نباشید روندگان دنباله از و! باشید پیشوایان و سران ازعبدالمطلب! در اسالم 
 میان در گرنه و کند، قیام شما میان از وزیر این باید که خداوند به وگندس

، »شد خواھید پشیمان البته و البته صورت این در و! گرفت خواھد قرار غیرشما
پس علی از بین شما برخاست و با ھمان شرطی که پیامبر گذاشته بود بیعت 

 دانی این کار را  کرد، و آن حضرت به فرمانبرداری از او خواند. آیا می
 .»برای او انجام داد؟ عباس گفت: بلی جرسول الله 

 سناد این به سه علت معلول است:ام: یگویم
علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است، ابن  علت اول:

حدیث و روایت او به جز از سوی «ذکر کرده و گفته:  )١(حبان در کتاب (الثقات)
 الحال ]مجھول[ مستور«گوید. ، و حافظ ابن حجر می»فرزندانش معتبر است

 .)٢(»است
عمر بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی  علت دوم:
در (التحفه  یدرباره او نیافتم مگر در نزد سخاو یچ اطالعیطالب است، ھ

                                           
١- )۸/۴۵۶.( 
 ).۴۸۰۹التقریب: (الرقم:  -٢
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 بن یعل ن بنیحس بن یه او نوه عمر بن علکرده کر کوی ذاز ، )١(فه)یاللط
 گر.ید یسکابی طالب است نه 

د: وی در یگویه قبال بیان شد مک ابن حّبان در شرح حال پدرش چنان اما
کند اعتبار دارد، نه آنچه که فرزندانش از او  ثی که از پدرش روایت مییحد

نماید، و  نمایند، و بدین ترتیب در روایت فرزندانش از او طعنه وارد می روایت می
 و الله أعلم. نیست. این عمر از فرزندان او است، پس اعتباری به حدیث او

 رأس(جعفر بن عبدالله بن جعفر محمدی ملقب به  علت سوم:
گوید:  و می شرح حال او را آورده )٣(است، ابن حجر در (اللسان) )٢()الِمْدری

ر ک) ذ)٤(تابش (الرجالکنام او را در  یعه است، ابن النجاشیوی از رجال ش
ق و ینموده است. اما حال وی در نزد اھل سنت نه به توث توثیقو او را  رده،ک

گوید:  می یشناخته شده نیست. و با این وجود ابن النجاش )٥(نه به جرح
ای که شرح حالی از  اند، بگونه ما در شرح حال او کوتاھی کرده یتب رجالک

ذکر  )٦(ات)یبالوف ی(الواف ، آری صفدی او را درشود  وی در کتب ما دیده نمی
نموده است، و شرح حال او را آورده است، لیکن حال او را برای ما روشن 

وقتی شرح حال شیخ شیعه غضائری را نوشته،  ننموده است. و حافظ ذھبی
نماید که از وی ابوجعفر طوسی و ھمین ابن نجاشی روایت  ذکر می

                                           
١- )۳/۳۵۳.( 
٢- )۲/۱۱۷.( 
 ).۳۱۹) (رقم:۱/۳۱۹( في األلقاب،األلباب  نزھة -٣
٤- )۱/۲۹۹.( 
جرح: در لغت عرب به معنای بدگویی و بد نام کردن کسی است، امـا در اصـطالح: « -٥

 گوید درباره آن چیزھـایی کـه دربـارهان حدیث سخن میعلمی است که پیرامون راوی
 .)(مترجم .»آیدعیب به حساب میھا  آن

 ).۷/۱۸۷الوافی بالوافیات: ( -٦
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د: یگویو م )١(نمایند، سپس آن دو را به رافضی بودن متھم ساخته می
 من برای توثیق خویش به جعفر بن عبدالله التفاتی ندارند. مثل آن یسانک

ابن  یبوده است، و او برا یب بغدادیھم عصر خط ینجاش  ابن سپس این
رده کفوت  )۴۵۰در سال ( ینجاشی شرح حالی ننوشته است، و ابن نجاش

ر کدانم به چه علت او را ذیپس نم .یب بغدادیقبل از وفات خط یعنیاست، 
 او قائل نبوده است. یبرا یچ قدر و ارزشید ھیاست، شا ردهکن

 یوجود دارد، برا یرافع شاھد یت از مسند ابین روایا ینجا برایو در ا
 /ه یمیاالسالم ابن تخیالم شکث به ین حدیا شتر پیرامونیح بیتوض

 ن.کمراجعه 

                                           
 ).۱۷/۳۲۸عالم النبالء: (أسیر  -١



 

 

 ب پنجم: مسند عبدالله بن عباس

 این مسند دو حدیث وجود دارد:در 

 حدیث اول
 این حدیث از دو طریق آمده است.

 بجبیر از ابن عباس سعید بن طریق اول:
از  )٢(خش)یر در (تارکو حافظ ابن عسا )١()یدر (مناقب عل یابن المغازل

ـ روایت کرده که گفته:  با اجازهه خزاز ـ یویح عباس بن ابو عمر محمد بن
حماد ـ برای ما روایت  یدھان ـ معروف به أخ یعل ن بنیابو عبدالله حس
برای ما روایت کرد و  یھارون بصر ل بنیخل محمد بن بن یکرد و گفت: عل

بشر،  ابوم، از یبرای ما روایت کرد و گفت: ھش یل جھنیخل گفت: محمد بن

  كنت«ه گفته: کر، از ابن عباس برای ما روایت کرد یجب د بنیاز سع
ً
 جالسا

 من«: ج اهللا رسول فقال كو�ب، انقض إذ ج انليب عند هاشم ب� من فتية مع
 هاشم ب� من فتية فقام ،»بعدي من الويص فهو م�هل يف انلجم هذا انقض

 رسول يا: قالوا ،÷ طالب أيب بن يلع م�ل يف انقض قد الكو�ب فإذا فنظروا،
َما َضلَّ  ١إِذَا َهَوىٰ  ٱ�َّۡجمِ وَ ﴿ :تعاىل اهللا فأنزل يلع، حب يف غو�ت لقد اهللا

 ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ 
�ٖ فَ  ٥ٱۡلُقَوىٰ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ  ِ  ٦ٱۡسَتَوىٰ ذُو مِرَّ فُقِ َوُهَو ب

ُ
ٰ  ٱۡ� َ�ۡ

َ
[النجم:  ﴾٧ٱۡ�

                                           
 ).۳۵۳(شماره:  -١
٢- )۴۲/۳۹۲.( 
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ای در حال ستاره سته بودم،نش جبا جوانانی از بنی ھاشم نزد پیامبر « .]۱-۷
این ستاره در منزل ھر کسی فرود آمد، آن «فرمود:  جفرود آمدن بود، پیامبر 

، پس جوانان بنی ھاشم بلند شدند »بعد از من خواھد بود ،شخص جانشین من
در حب  !آمد، گفتند: یا رسول اللهو نگریستند، دیدند ستاره در منزل علی فرود 

: »سپس خداوند این آیات را نازل کرد ؟ای)راه شده(گم ایعلی منحرف شده

َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١إِذَا َهَوىٰ  ٱ�َّۡجمِ وَ ﴿
�ٖ فَ  ٥ٱلُۡقَوىٰ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ  ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ   ٦ٱۡسَتَوىٰ ذُو ِمرَّ
 ِ فُقِ َوُهَو ب

ُ
ٰ  ٱۡ� َ�ۡ

َ
(که)  *سوگند به ستاره چون فرود افتد« .]۷-۱[النجم:  ﴾٧ٱۡ�

و از روی ھوای نفس  *) گمراه نشده و راه را گم نکرده استج یار شما (محمد
شود (و بجز وحی چیزی  این نیست جز آنچه به او وحی می *گوید سخن نمی

(ھمان  *(فرشتۀ) بس نیرومند (جبرئیل) او را تعلیم داده است،  * گوید) نمی
فرشتۀ) نیرومندی که آنگاه راست و درست (به شکل حقیقی فرا رویش) ایستاد. 

 .»که او در افق اعلی (آسمان) بود در حالی *
ر است، و در بین ابو عمر و کث منین حدیا«د: یگویر مکحافظ ابن عسا

 ».اندشناخته نشده هکوجود دارند  یسانکھشیم 
گفته منکر است، و  /م: این حدیث چنانکه حافظ ابن عساکر یگویم

 علت وجود دارد: ۴در اسناد آن 
گوید:  یم /ر است، حافظ ابن حجر یبش س ھشیم بنیتدل علت اول:

اد یاو ز )١(و ارسال خفیس یمورد اعتماد است ـ ثابت است، اما تدل«
 .)١(»است

                                           
کـه ھمـدیگر را  یاز دیگـر یکـه کسـ عبارت است از ایـن ی یا مرسل خفیل خفارسا -١

کـه  یرا روایت کند، در صـورت یمالقات کرده باشند یا ھم عصر یکدیگر باشند، حدیث
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و  درباره او ندارم، یچ اطالعیاست، ھ یجھن لیخل محمد بن علت دوم:
 یباشد، و گفته شده: نخع یاسد ثقف ل بنیخل احتمال دارد وی محمد بن

ر کذ )٢(در (رجالش) ین قول را ابن نجاشی، اوفی است با کنیه أبا عبداللهک
از او در نزد ما نیست. والله  یرده است، و او را تایید نموده است. اما نامک

 أعلم.
 چیھنیز از او است،  یھارون بصر ل بنیخل محمد بن بن یعل سوم:علت 

 ست.یدر دسترس ن یگونه اطالع
 یم ابو عبدالله اسدکح ن بنیحس بن یعل ن بنیحس علت چھارم: 

شرح حال او را  )٣(خش)یتاب (تارکدر  یب بغدادیاست، خط یوفکدّھان ال
 اورده است.ین )٤(یلیچ جرح و تعدینوشته است. اما در مورد او ھ

 است ب از ابن عباس طریق دوم: ابو صالح
از عبدالله  )٦(در (الموضوعات) ی، و ابن جوز)٥(ل)یدر (األباط یجورقان

 روایت کرده که گفته: ابوالقاسم نصر بن یجعفر برق احمد بن ن بنیحس بن
به ما بن احمد ابراھیم  ه به ما خبر داد و گفت: احمد بنیمحمد فق بن یعل

                                                                                           
در الفاظ حدیث چنان وانمود شود که از او  یآن حدیث را از آن فرد نشنیده باشد؛ ول

 صحح).(مُ  حدیث شنیده و او را مالقات کرده است.
 ).۷۳۶۲التقریب: (رقم: -١
٢- )۲/۲۳۴.( 
٣- )۸/۷۱.( 
تعدیل: درلغت به معنی راستکار خواندن ـ راست کردن ـ پارسا داشتن آمده است، اما  -٤

 گوید درباره چیزھایی کهدر اصطالح: علمی است که پیرامون راویان حدیث سخن می
 البته با الفاظ مخصوص.(مترجم) آورد،را با تقوا به حساب میھا  آن

٥- )۱/۱۳۵.( 
٦- )۲/۱۴۴- ۱۴۵.( 



 بها گردنبند گران           ٣٦

 

ن معروف به ابو حجناء برای ما روایت کرد و یحس و گفت: احمد بنخبر داد 
س یق احنف بن محمد بن احمد بن بن یعل جعفر بن گفت: محمد بن

ـ  یر دامغانیمن برای ما روایت کرد و گفت: ابو محمد عبدالله بن یمیتم
واضح، از محمد بن مروان، از  مسیب بن بدیبل ـ برای ما روایت کرد و گفت:

رج ما عُ ـل«ز ابو صالح، از ابن عباس برای ما روایت کرد که گفته: ، ایلبک
 سماء، فلما أصبح لك ب يفأراه اهللا من العجائالسماء السابعة، وإىل  ج بانليب

صدقه ذبه، وكة من كهل مأذبه من كجعل �دث انلاس من العجائب ر�ه، ف
دار من وقع  يف«: ج نقض �م من السماء، فقال انلىبا كمن صدقه، فعند ذل

دار  انلجم، فوجدوه يف ك، قال: فطلبوا ذل»يمن بعد هذا انلجم، فهو خليفيت
ل �مد وغوی وهوی إىل أهل بيته، ة: ضكبن اىب طالب، فقال اهل م يلع

»: نزلت هذه السورة كبن اىب طالب، فعند ذل مايل إىل ابن عمه يلعو

َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١إِذَا َهَوىٰ  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿
 .]۵-۱[النجم:  ﴾٥لُۡقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ  ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱ

و خداوند در ھمه  به آسمان ھفتم عروج کرد و برده شد، جچون نبی «
صبح آن شب ـ شب  به او نشان داد،آوری ھا چیزھای عجیب و شگفت  آسمان

معراج ـ از عجایب پروردگارش که دیده بود برای مردم سخن گفت، پس کسانی 
که او را قبال از اھل مکه که او را تکذیب کرده بودند تکذیب نمودند، و کسانی

ای از آسمان فرود آمد،  تصدیق کرده بودند تصدیق نمودند، در این ھنگام ستاره
ن من این ستاره در خانه ھر کس بیفتد، پس او خلیفه و جانشی«د: فرمو جپیامبر 

گوید: دنبال آن ستاره را گرفتند، آن را در خانه علی یافتند، ابن عباس می» است
پس اھل مکه گفتند: محمد گمراه و منحرف شده است و به اھل بیتش میل 

ام این سوره طالب تمایل دارد. در این ھنگ یاب و به پسر عمویش علی بن دارد،

َوَما يَنِطُق  ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١إَِذا َهَوىٰ  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ »:نازل گردید
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 .]۵-۱[النجم:  ﴾٥لُۡقَوىٰ ٱَشِديُد  ۥَعلََّمهُ  ٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَعِن 
نشده و راه را  ) گمراهج  (که) یار شما (محمد *سوگند به ستاره چون فرود افتد«

این نیست جز آنچه به او  *گوید و از روی ھوای نفس سخن نمی *گم نکرده است
(فرشتۀ) بس نیرومند (جبرئیل) او  * گوید) شود (و بجز وحی چیزی نمی وحی می

 ».را تعلیم داده است
ن علت یچند ث جعلی و موضوعی است، و در اسناد آنین حدیم: ایگویم

 وجود دارد:
حافظ ابن  ؛باشد مولی ام ھانی می مبوصالح است، وی: باذاا علت اول:

، او از ابن عباس سماع )١(»ف و مدلس استیضع« گوید: حجر در مورد او می
ت یث روایاز ابن عباس حد«گوید:  رده است. ابن حبان در مورد او میکن
 .)٢(»ده استیند اما از او نشنکیم

است، حافظ ابن حجر در مورد او  یلبکسائب  محمد بن علت دوم:
 و به رافضی بودن نیز متھم ذب و دروغ است،کمتھم به «د: یگو یم

 .)٣(»است
بوده و  کوچکباشد که در آن زمان  مروان می محمد بن علت سوم:

د: یگویاست؛ و حافظ ابن حجر در مورد او م کاعتبار و مترو بی ث اویحد
 .)٤(»باشد متھم به دروغگویی می«

 .)٥(اد داشته استیواضع است، وی اشتباھات ز ب بنیمس چھارم:علت 

                                           
 ).۶۳۹شماره: ( التقریب: -١
 ).۱۸۵/ ۱المجروحین: ( -٢
 ).۵۹۳۸التقریب: (رقم:  -٣
 ).۶۳۲۴التقریب: (رقم:  -٤
 ).۶/۴۰(لسان المیزان:  -٥
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است، او را نشناختم و شناخته شده  یر دامغانیمن عبدالله بن علت پنجم:
 نیست.

 أحنف بن محمد بن احمد بن بن یعل جعفر بن محمد بن علت ششم:
رده که ھمه کت یرا روا یثیاست، وی متھم است، احاد یمیس تمیق
باشد.  صحیح میھا  آن د و جعلی و ساختگی است، اما اسنادمشروع و ناپسننا

 یدانیمحمد م بن یترین سخن را درباره او حافظ عل ن خاطر آشکاریو به ھم
 .)١(»ندک ینماید و به نام ائمه پخش میھا را جعل مثیاو حد: «گفته

از  یدر بعض حجناء است، ین معروف به أبیحس احمد بن علت ھفتم:
محمد نوشته شده است، و تا  ،احمد یجاالموضوعات) به تابکھای (نسخه

ام، افتهیحجناء دست ن ین معروف به أبیحس نون به شرح حال احمد بنک
از او نام برده  یمیجعفر تم فقط حافظ ابن حجر در شرح حال محمد بن

 ند.کیت میو فقط او از وی روا است،
ث باطل است، یحدن یا«گوید:  ث میین حدیدر مورد ا یو حافظ جوزقان

 ».ھایی وجود دارد ھا و تیرگییدگیچیو در سندش پ
ھیچ شک و تردیدی در موضوع و ساختگی بودن «گوید: ابن جوزی می

و چه ساده اندیش بوده کسی که این روایت را وضع  وجود ندارد،این حدیث 
 و تعجب از کرده و چقدر معنی و مفھوم این روایت از درک به دور است.

این حدیث خود را به غفلت  که از ساختگی و موضوع بودن کسی است
ای فرود آید و بیفتد،  ای در خانه آید که ستاره چگونه به عقل برابر می زند، می

ث ین حدیه اکاین است  ھای او کودنی و ثابت بماند تا دیده شود؟! و یکی از
مان ه ابن عباس در زک یساختگی را به ابن عباس نسبت داده است، در حال

                                           
 ).۵/۱۰۵لسان المیزان: ( -١
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ت بوده و آن را روایت ن حالیساله بوده است، پس چگونه شاھد ا دومعراج 
 .)١(!»کرده است؟

گوید:  ص الموضوعات) در باره این حدیث مییدر (تلخ یحافظ ذھب
 .)٢(»ن احادیث موضوعی استیترن حدیث از ُسستیبینی ا چنانکه می«

و  وجود دارد،ذاب کنفر  سهث ین حدیدر اسناد ا«د: یگویم یانکو شو
 .)٣(»ث موضوعی استین حدیا کبدون ش

 :)٤(گردد وضع این حدیث از خالل این وجوه نیز روشن می
 .ج پیامبرعدم صحت سند به  وجه اول:

ث داللت ین حدیو دروغ بودن ا یه به ساختگکاز آنچه  وجه دوم:
ه ابن عباس شاھد این داستان بوده است، آنجا که کن است یند. اک یم

نشسته بودم، ناگھان  ج امبریھاشم نزد پ یاز جوانان بن یبا جمع«گوید:  می
ن یه ابن عباس بعد از نزول اکن است ی، و معلوم و مع»فرود آمد یاستاره
 یھابه دنیا آمده است، چون سوره نجم از نظر نزول از سوره )نجم(سوره 

ساله  ۵بًا یتقر ج یدر زمان ھجرت نب ب ه قرآن است، و ابن عباسیاول
 بوده است.

 کوچکدر ھنگام نزول سوره نجم (ابی طالب  بن یعلاین که  وجه سوم:
 یام شرعکل اسالم بوده است، و احین سوره در اوایبوده است، و نزول ا

                                           
 ).۱۴۶ -۱۴۵/ ۲الموضوعات: ( -١
 ).۱۲۴(ص  -٢
 ).۳۶۹الفوائد المجموعه (ص:  -٣
ام که در بررسی این  االسالم ابن تیمیه گرفتهالم شیخ ھا را از ک بسیاری از این صورت -٤

) ھمراه با کمی از ۶۸ -۶۰/ ۷() حکم و استوار به نام (منھاج السنةحدیث در کتاب م
 کالم خودم.
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امبر در یت پین وصیاگر ا شروع گردیده است،مر آن بعدًا یمانند فرائض و غ
 کار باشد نه در اول اسالم. این بود که در آخر مناسبراست بود،  یمورد عل

ات یر آینون اقرار به اتفاق علما به تفسکن تا یاز مفسر کیچ یھ وجه چھارم:
ای که سوگند  رده اند، یعنی به ستارهکت آمده نیه در رواک یاوهیسوره نجم به ش

 ای است که در خانه علی فرود آمده است. خورده شده ھمان ستاره
ه فرود آمده کن ستاره در میه اکث ندانسته ین حدیجاعل ا وجه پنجم:

له شناخته شده بود، افراد مورد اعتماد أن مسینه، اگر ایاست نه در مد
نمودند، پس چگونه است که فقط از طریق دروغگویان  بسیاری آن را نقل می

 ؟!.گان روایت شده است و جعل کنندگان و ھالک شده
چ یھ س بن ابی طالب یدر فرود آمدن ستاره به خانه عل وجه ششم:

ھا این فه ستارهیاز وظ یکیوجود ندارد، چرا که  یعل یلت و کرامتی برایفض
رسند، و اگر فرض شود  گاه به زمین نمی است که شیاطین را برانند، و ھیچ

رسیده باشد، این برای او منقبت و سرافرازی نیست، بلکه این ( یعل به خانه
ا یح بی شرم و بی ثین حدیواضع (سازنده) اباشد، چقدر  باعث طعن در او می

 و گستاخ بوده که با جرأت چنین دروغی را گفته است.
ث سلمان یث ناقض و باطل کننده حدیگویم: این حد می ھم چنینو 
ه کھمان است  س ث سلمانیاست که قبال بیان شد، پس حد س یفارس

 ج امبریز پا س سلمان روایت کرده که س رهیبا سند خود از ابو ھر یلیعق
 إال هل من ي�رد و گفت: کسوال 

ً
من بعده،  يا رسول اهللا! إن اهللا لم يبعث نبيا

». طالب يببن أ نعم، يلع«؟ فقال: ك، ثم سأتله بعد ذل»ال«؟ فقال: كفهل ب� ل
که کسی را که بعد از  خداوند ھیچ پیامبری را نفرستاده مگر این !اللهیا رسول«

آن پیامبر بیان کرده است، آیا خداوند به تو بیان شود، برای او جانشینش می
 ».خیر« نموده که چه کسی بعد از تو جانشینت خواھد شد؟ پیامبر فرمود:
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واضح و ». طالب یاب علی بن«سپس بعد از آن دوباره از او پرسیدم پس فرمود: 
امبر را جز در مدینه ندیده است، پس یپ س یه سلمان فارسکروشن است 

ه در مکه و قبل از ھجرت کباشد  ث سلمان بعد از حدیث ابن عباس مییحد
به سلمان گفته باشد  ج امبریه پکبوده است. پس چگونه درست است 

ث یدر حداین که  رده است، با وجودکان نیاو ب یخداوند جانشینش را برا
نش خواھد شد، و این یبعد از او جانش یسکه چه کرده کان یابن عباس ب
م: نفرین خداوند بر یگو یباشد؟!، لیکن م از حدیث سلمان می حدیث قبل

 است. ن را جعل کردهیث دروغین احادیه اکباد  یسک

 حدیث دوم
 ت شده است.یق روایث از دو طرین حدیا

 .بعکرمه از ابن عباس طریق اول:
ق وی در یر از طرک، و ابن عسا)١(خش)یدر (تار یب بغدادیخط

مظفر روایت  از محمد بن )٣(در (الموضوعات) ی، و ابن الجوز)٢(خش)ی(تار
عبدالله سمسار ـ در بغداد ـ برای  احمد بن اند که گفته: عبدالجبار بن کرده

د یبرای ما روایت کرد و گفت: ز یوالُطھَ  یمثن بن یعل ما روایت کرد و گفت:
عه برای ما روایت کرد و یلھ حباب برای ما روایت کرد و گفت: عبدالله بن بن

ت کرد که یبرای ما روا ب رمه، از ابن عباسکعه از عیرب جعفر بن گفت:

 فقام »أر�عة �ن غ�نا راكب القيامة يف ما«فرمودند:  ج گفته: رسول خدا
 أنا أما«: قال اهللا؟ رسول يا هم ومن فقال مطلبـال عبد بن العباس عمه إيله

                                           
١- )۱۱/۱۱۲.( 
٢- )۴۲/۳۲۶-۳۲۷.( 
٣- )۲/۱۷۸.( 
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 لؤلؤ من وعرفها الفرس، كخد وخدها �سان،اإل كوجه وجهها ،الرباق فع�
 قدانوت ؛الزهرة كو�ب مثل وعيناها خرضاوان، ز�رجدتان وأذناها مشوط،

 تضئ �جلة، بلقاء الشمس، شعاع مثل شعاع هلا ،مضيئ�ـال انلجم� مثل
 ها،أذن اخللق يف مضطر�ة اجلمان، مثل خدها من يتحدر أخرى، وتن� ،مرة

 ز�رجد من ابلقر كأظالف أظالفها والرجل�، ايلدين طو�لة ابلقرة، ذنب ذنبها
 كنفس نفس هلا ،السحابة مثل و� اكلر�ح، هارم ،مس�ها يف جتد أخرض،

: العباس قال ،»ابلغل ودون احلمار فوق و� وتفهمه، الالكم �سمع اآلدمي�،
 »قومه عقرها اليت ،وسقياها اهللا ناقة ىلع صالح وأيخ«: قال اهللا؟ رسول يا ومن
 أسد ،مطلبـال عبد بن محزة ع�و« :قال اهللا؟ رسول يا ومن: العباس قال
 يا ومن: العباس قال »العضباء ناقيت ىلع الشهداء سيد ،رسوهل وأسد ،اهللا

 رطب لؤلؤ من زمامها ،اجلنة نوق من ناقة ىلع يلع وأيخ«: قال اهللا؟ رسول
 نور، من تاج رأسها ىلع األبيض ادلر من قضبانها أمحر، ياقوت من �مل عليها
  سبعون اتلاج ذللك

ً
 للراكب تضئ ،محراء ياقوتة اوفيه إال ر�ن من ما ،ر�نا

 ال أن أشهد :ينادي وهو احلمد، لواء و�يده خرضاوان، حلتان عليه محث،ـال
 أو مرسل، نيب إال هذا ما: اخلالئق فيقول .اهللا رسول �مدا وأن اهللا، إال �

 ملك هذا ما: العرش بطنان من مناد فينادي. شعر حامل أو مقرب، ملك
 رسول ويص طالب أيب بن يلع هذا. عرش حامل وال مرسل، نيب وال ،مقرب

در روز قیامت غیر از ». «محجل�ـال الغر وقائد متق�،ـال و�مام العامل�، رب
عبدالمطلب از  ، عمویش عباس بن»ما چھار نفر ھیچ کس دیگر سواره نیست

چه کسانی ھا  آن !خداجایش برخاست و به سویش رفت و گفت: ای رسول 
اما من سوار بر براق ھستم، صورت براق مانند صورت « :ھستند؟ پیامبر فرمود

، و است بافته مروارید از یالش واش مانند گونه اسب است؛ گونه انسان است،
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سبز رنگ است، و دو چشمش مانند ستاره زھره است دو گوشش مانند دو یاقوت 
 خورشید شعاع مانند ھست شعاعی را بدنش و، درخشندکه مانند دو ستاره می

، دست و پایش سیاه و سفید است که نورانی ھستند، یک مرتبه بلند تابان
 مروارید ،عرق جای به او سینه از وگردند،  شوند و یک مرتبه کوتاه می می

کمترین ُدم آن مانند  ھایش پیوسته در حرکت است، ، گوشاست جاری غلطان
ت و پای درازی دارد، ُسمھایش مانند ُسم گاو و از باشد، و دس ُدم گاو می

کند، و مانند سبز ھستند، مسافت و مسیر خود را مانند باد طی می )١(زبرجد
شنود باشد، و مانند انسان روح و روان دارد، کالم و سخن را مییک پاره ابر می

چه عباس گفت: دیگر ». تر و از أستر کوچکتر است فھمد، از ُاالغ بزرگو می
برادرم صالح سوار بر شتر خداوند است « پیامبر فرمود: ؟کسی ای رسول خدا

گفت:  ؟عباس گفت: دیگر چه کسی ای رسول خدا». که آن را قومش پی کردند
عبدالمطلب، شیر خدا و شیر رسول خدا، و سید شھدا، بر  و عمویم حمزه بن«

پیامبر  ؟خداعباس گفت: دیگر چه کسی ای رسول ». روی شتر من سوار است
باشد، افسار این  برادرم علی که سوار بر شتری از شترھای بھشت می«گفت: 

ای از یاقوت سرخ شتر از مروارید نرم و نازک است، بر روی این شتر کجاوه
شمشیرش ـ یعنی شمشیر علی ـ از مروارید سفید است، بر سرش  باشد، می

جزء آن یک یاقوت سرخ  جزء دارد، و در ھر ۷۰تاجی از نور است، و آن تاج 
سازد، و بر او دو ُحله  دارد که مسیری طوالنی را برای سواره روشن می وجود

سبز پوشانده شده است، و به دستش پرچم حمد است، و فریاد میزند ـ أشھد 
این پیامبری  گویند:أن ال إله إال الله و أن محمدا رسول الله، پس خالیق می

درون  ای از باشد، سپس ندا دھنده قرب میصاحب کتاب است، و یا فرشته م
 این نه فرشته مقرب است و نه نبی مرسل، و نه حامل عرش، دھد:عرش ندا می

                                           
زبرجد سنگی است قیمتی که ترکیبش عبارت است از سیلیکات طبیعی منیزیـوم و « -١

 (مترجم)». ھای خانواده بریده است گآھن و جزو سن
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 ابی طالب است، جانشین رسول رب العالمین، و امام متقین، و این علی بن
  ».پیشوای پرھیزگاران و فرمانده رو سفیدھای روز قیامت

ن یث را جز با این حدیا«د: یوگیث مین حدیدرباره ا یب بغدادیخط
 ».از درجه اعتبار ساقط استعه یابن لھث یحد وام، اسناد ننوشته

گفته:  )١(یکه حافظ ذھب ث موضوعی است، و چنانین حدیم: ایگویم
ث متھم شده ین حدیا ه به جعلکیسکألفاظ آن زشت و مبتذل ھستند، 

 احمد سمسار است. عبدالجبار بن
ت شده، یروا یُطھو یمثن بن یث از علین حدیا«د: یگویم یحافظ ذھب

ر کث را ذی، سپس این حد»است خبرھای جعلی داده یه در فضائل علک
 رده است.ک

خطیب بغدادی این حدیث را به علی بن لھیعه نسبت داده، این که  و اما
نموده است، ابن جوزی نیز ھمانند این را روایت این  وضعو او را متھم به 
 آن که این گفته از سوی آن دو شایسته نیست، و خصوصاً  گفته است، حال

باشد، و برای  که در اینجا کسی ھست که از او ـ ابن لھیعه ـ سزاوارتر می
رده و به دنبال گفته است: کرا اصالح  یالم بغدادکھمین حافظ ابن حجر 

ن خبر برئ است، و اگر سوگند داده یعه با وجود ضعفش از ساختن ایابن لھ«
کنم که این حدیث را ھرگز او روایت  در بین رکن و مقام سوگند یاد میشوم، 

 .)٢(»نکرده است
ن چیزی است که حافظ ذھبی در ی: به نام او ساخته شده، و ایعنی 

نماید  ذکر میاین که  بدان اشاره کرده است، و بعد از )تلخیص الموضوعات(
به  یابن جوز هک یثیحد« گوید: این خبری رکیک و زشت و دروغ است، می

                                           
 ).۱۳۲تلخیص الموضوعات: (ص  -١
 ).۳/۳۸۷اللسان: ( -٢
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ث ین حدیو به گمان من ا ؛عه استیث ابن لھیر از حدیجسته، غ کآن تمس
 .)١(»بعد از ابن حباب ساخته شده است

 ب بیر از ابن عباسُج  بن سعیدطریق دوم: 
ـ لفظ از  )٣()خشیتار(ر در ک)، و حافظ ابن عسا)٢(در (المناقب یخوارزم

 محمد بن اند که گفته: روایت کردهاز ابو عباس ابن عقده  ابن عساکر است ـ
 ه بنمی) برای ما روایت کرد و گفت: خزیوانَط قَ  یعنیحسن ( احمد بن

ونس از اعمش، از ی بن یسیماھان مروزی برای ما روایت کرد و گفت: ع
 ج ر، از ابن عباس برای ما روایت کرد که گفته: رسول خدایجب د بنیسع

 ،»أر�عة �ن إال راكب فيه ما وقت القيامة يوم انلاس ىلع يأيت«فرمودند: 
 ؟األر�عة هؤالء ومن وأ�، أيب فداك عمه مطلبـال عبد بن العباس هل فقال
 محزة وع� قومه، عقرها اليت اهللا ناقة ىلع صالح أيخ  الرباق، ىلع أنا« :قال
 من ناقة ىلع طالب أيب بن يلع وأيخ العضباء، ناقيت ىلع رسوهل وأسد اهللا أسد
 ىلع الرمحن، كسوة من خرضاوان حلتان عليه اجلنب�، مدجبة اجلنة، نوق

 تيضء محراء ياقوتة ر�ن لك ىلع ر�نا، سبعون اتلاج ذللك نور، من تاج رأسه
 رسول �مد اهللا إال � ال :ينادي احلمد لواء و�يده أيام، ثالثة مس�ة للراكب

 عرش حامل أو مرسل، نيب أو مقرب، ملك هذا، من اخلالئق فيقول اهللا،
 حامل وال مرسل، نيب وال مقرب، بملك ليس العرش بطن من مناد فينادي
 وقائد مؤمن�،ـال وأم� العامل�، رب رسول ويص طالب أيب بن يلع هذا عرش،

آید که  در روز قیامت بر مردم زمانی می». «انلعيم جنات يف محجل�ـال الغر

                                           
 ).۱۳۲تلخیص الموضوعات (ص  -١
 ).۳۷۲) (شماره: ۳۵۹ص: ( -٢
٣- )۴۲/۳۲۶.( 
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 ، عمویش عباس بن»نیستای به جز ما چھار نفر  در آن وقت ھیچ سواره
عبدالمطلب به آن حضرت گفت: پدر و مادرم فدایت باد، آن چھار نفر کیستند؟ 

من سوار بر براق ھستم، و برادرم صالح سوار بر شتر الله است «پیامبر فرمود: 
کردند، و عمویم حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا سوار بر  که قومش آن را پی

ابی طالب سوار بر شتری از شترھای  رم علی بنعضباء است، و براد ،شتر من
بھشت است، ـ علی ـ به نیکویی زینت شده است، و بر او دو ُحله سبز رنگ از 
پوشش رحمن انداخته شده است، بر روی سرش یک تاج از نور قرار دارد، و آن 

روزه راه  ۳رکن دارد، و بر ھر رکن یک یاقوت سرخ قرار دارد، که مسیر  ۷۰تاج 
کند و  کند، و در دستش پرچم حمد است و ندا می ای سواره روشن میرا بر
گویند: این کیست؟ ؛ مخلوقات خدا میالله رسول محمد الله إال إله الگوید: می

ای از  فرشته مقرب است، یا پیامبر مرسل، و یا حامل عرش؟ پس ندا دھنده
پیامبر صاحب گوید: نه فرشته مقرب است، و نه زند و می درون عرش فریاد می

ابی طالب است، جانشین رسول  کتاب، و نه حامل عرش، این علی بن
مسلمانان، و امیرالمومنین، و پیشوای روسفیدان در بھشت جاوید و صاحب 

 ».نعمت
نفر بقیه  کیث به جز ین حدیدر اسناد ا«د: یگویر مکحافظ ابن عسا

 ».عه ھستندیھمه ش
 ود دارد:ث سه علت وجین حدیم: در اسناد ایگویم

 س أعمش.یتدل علت اول:
خزیمه بن ماھان مروزی، و محمد بن احمد بن الحسن  علت دوم و سوم:

گوید:  مه بن ماھان مروزی مییدر شرح حال خز یقطوانی است، حافظ ذھب
 دانم این آفت از سوی او است یا از وی خبری موضوعی آورده است، نمی«



  ٤٧             بها     گردنبند گران

 

؛ سپس خبر را ذکر یاز سوی َقَطوان ، یعنی:)١(»نماید از او روایت میکه  کسی
 نماید، که ھمین حدیث است. می

                                           
 ).۷/۲۳۵)، التوضیح المشتبه، البن ناصرالدین الدمشقی: (۱/۶۵۲میزان األعتدال: ( -١





 

 

 س مسعود ششم: مسند عبدالله بن

 وجود دارد: ث ـ در این باره ـیحد کیدر این مسند 
احمد  آورده و گفته: ابو احمد حسن بن )١()یدر (مناقب عل یابن المغازل

برای ما خبر داد و گفت: ابو الفتح ھالل ابو محمد الحفار  یغندجان یموس
ن برای ما روایت کرد و یرز بن یعل ل بنیو گفت: اسماع برای ما خبر داد

گفت: پدرم و اسحاق بن ابراھیم دبری برایم روایت کردند و گفتند: 
 عبدالرحمن بن )٢(ینا مولیعبدالرزاق برای ما روایت کرد و گفت: پدرم از م

 ج مسعود برایم روایت کرد که گفته: رسول الله از عبدالله بنعوف، 
 أبيك دعوة رصت و�يف اهللا يارسول: قلنا ،»إبراهيم أيب دعوة أنا«فرمودند: 

ۖ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ ﴿ :هيمبراإ إىل أل اهللا وىحأ«: قال ؟إبراهيم  ﴾إَِماٗما
، ومن ذر�يت أئمة مث�، قال: يا رب، فاستخفَّ إبراهيم الفرح ]۱۲۴البقرة:[

عطيك عهداً ال أيف لك به ، قال: ي
ُ
 ال أ

ّ
ا رب ما فأوىح اهللا إيله أن يا إبراهيم إ�

 ؟ قال: أعطيك لظالم من ذر�تك ، قال إبراهيم عندها:العهد اذلي ال تيف يل به
ن َوَ�ِ�َّ  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿

َ
ۡصَنامَ ٱ �َّۡعُبدَ  أ

َ
ۡضلَۡلنَ  إِ�َُّهنَّ  َرّبِ  ٣٥ۡ�

َ
 ﴾�َّاِس� ٱ ّمِنَ  َكثِٗ�� أ

 ،فانتهت ادلعوة إيلَّ و�ىل يلع لم �سجد أحد منا لصنم قط«: ج انليب قال

                                           
 ).۳۲۲(شماره:  -١
کلمه با معناھای گوناگون آمده است مثًال ـ مالک ـ سید ـ آقا ـ بنده ـ آزادکننده (این  -٢

 ــ بـن بنده ـ بنده آزاد شده ـ ولی نعمت داده شده ـ دوست و مھمان و شریک ـ بن
عمو ـ داماد ـ نزدیـک و... امـا معمـوًال در چنـین مـواردی معنـای بنـده از آن أخـذ 

 کنند). (مترجم) می
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ً
 وصيا

ً
 واختذ عليا

ً
 ابراھیم پدرم دعای استجابت ھمان من« .»فاختذ� اهللا نبيا

باشی؟  گفتیم: ای رسول خدا! چگونه استجابت دعای پدرت ابراھیم می ،»ھستم

[بقره:  ﴾إَِماٗما لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ ﴿ به ابراھیم وحی نمود: ألخداوند «گفت: 

 .»ردک تو را رھبر و پیشوای مردم خواھم«. ]۱۲۴
در نسل و  !من یخدا یو گفت: ا شدسرور مم شاد و یپس ابراھ(

ه کرد ک یم وحیمثل من قرار بده. پس خداوند به ابراھ یانیشوایفرزندانم پ
م یه به آن وفا نکنم. ابراھکبندم  من با توعھد و پیمانی نمی !میابراھ یا

 کنی؟ به من وفا نمی ،ه به آنکاست  یثاقین چه عھد و میا من! یگفت: خدا
خداوند فرمود: به نسل و فرزندان ظالمت بدھم. در این ھنگام ابراھیم گفت: 

ۡعبَُد  ۡجُنۡبِ� ٱوَ ﴿ ن �َّ
َ
ۡصَنامَ ٱَو�َِ�َّ أ

َ
ۡضلَۡلَن َكثِٗ�� ّمَِن  ٣٥ۡ�

َ
 .﴾�َّاِس� ٱَرّبِ إِ�َُّهنَّ أ

ھا  بت نیا !دور نگھدار، پروردگاراھا  بت ا من و فرزندانم را از پرستشیخدا«
 ».انداز مردم را گمراه ساخته یاریبس

کدام از  پس دعوت به من و به علی به پایان رسید، ھیچ«گفت:  جامبر یپ
نکردیم، پس خداوند من را پیامبر و علی را جانشین ما ھرگز به بتی سجده 

 ».من قرار داد
نا خّراز، مولی عبدالرحمن یم یاب ناء بنیث مین حدیم: در اسناد ایگویم

است، و  کمترو«د یگویعوف وجود دارد، حافظ ابن حجر درباره او م بن
حاکم  و امارده است، کب یذکباشد، و ابو حاتم او را ت گری می متھم به رافضی

  .)١(»اعلم و الله دچار وھم شده و او را صحابی پیامبر گفته است.
ه امام ککند، این است  یم /م کو از آنچه که داللت بر خطای حا

 ناء آورده است، وین میر)، در شرح حال ھمیبکخ الیدر (التار / یبخار

                                           
 ).۷۱۰۸التقریب: ( -١
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و احمد از عبدالرزاق روایت کرد که گفته: پدرم به من خبر داد «د: یگویم
ره یھروسوره بقره و آل عمران را از أب گفت: مینا برای ما روایت کرد و گفت:

گرفته عت یعثمان ب رایه بک و زمانی به سن بلوغ رسیدماد گرفتم، ی
 .)١(»شد می

پس وی صحابی [ ده است.یرا ند جامبر یناء پین واضح است که میپس ا
 .]نیست
ح یر صحکبعد از ذث، ین حدیدر جواب ا /ه یاالسالم ابن تیمخیش

ث به اجماع علمای علم ین حدیه گفته اکث، و بعد از آنین حدینبودن ا
 د:یگویاست، در وجه سوم م یث دروغ و جعلیحد

، سخنی است که به ھیچ »يلناإانتهت ادّلعوة « ھمانا قول وی: وجه سوم:
 این بوده که نسبت داده شود، چون اگر اراده ج وجه درست نیست به پیامبر

اند نرسیده، این غیر ممکن این دعوت به کسانی که قبل از ما وجود داشته
بودند در این دعوت داخل  ÷است، چون پیامبرانی که از نسل ابراھیم 

 باشند. می
 د:یفرمایخداوند متعال م

ۖ  ۥٓ َوَوَهۡبَنا َ�ُ ﴿  ٧٢َ�ٰلِِح�َ  َجَعۡلَنا َوُ�ّٗ  إِۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب نَافِلَٗة
ٓ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل  وَۡحۡيَنا

َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

لَٰوةِ ٱ َكٰوةِ ٱ�يَتآَء  لصَّ  .]۷۳-۷۲اء: ی[األنب ﴾لزَّ
ی آنان  اش) یعقوب را به او بخشیدیم، و ھمه و اسحاق، و افزون (بر اونوه« 

را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ھا  آن و (نیز) * را شایسته قرار دادیم

                                           
١- )۸/۳۱.( 
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کردند، و انجام کارھای نیک و بر پاداشتن نماز و  ما (مردم را) ھدایت می
 »....وحی کردیمھا  آن ادای زکات را به

 د:یفرمایم ھم چنینو 

َِ�ٓ  ىوََجَعۡلَ�ُٰه ُهدٗ  لِۡكَ�َٰب ٱَوَءاتَۡيَنا ُموَ� ﴿ ٰٓءِيَل  ّ�ِ  .]۲سراء: [اإل ﴾إِۡسَ�
ی) ھدایت برای بنی  و (ما) به موسی کتاب (تورات) دادیم، و آن را (مایه« 

 .»....اسرائیل گرداندیم
 فرماید:و خداوند متعال در باره بنی اسرائیل می

ةٗ  ِمۡنُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
ۡمرِنَا َ�ۡهُدونَ  أ

َ
ا بِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  َ�ٰتَِنا� َوَ�نُوا

 .]۲۴[السجدة:  ﴾٢٤يُوقُِنونَ 
و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) ھدایت «

 .»کردند، چون شکیبایی ورزیدند، و به آیات ما یقین داشتند می
 و نیز فرموده است:

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ةٗ  ۡ� �ِمَّ

َ
 َوَ�َۡعلَُهۡم أ

َن لَُهۡم ِ�  ٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ َوَ�َۡعلَُهمُ  �ِض ٱَوُ�َمّ�ِ
َ
 .]۶-۵[القصص:  ﴾ۡ�

اند، منت  که در زمین به استضعاف کشیده شده خواھیم بر کسانی و می«
 و *گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم، و آنان را وارثان (زمین) قرار دھیم. 

 .»....تمّکن (و حکومت) دھیمرا در زمین ھا  آن
را  ÷ ھا چند نصوص در قرآن بود که خداوند پیشوایانی از نسل ابراھیم این

 قبل از امت ما قرار داده است.
: و بعد از ما امامی یافتهپایان  اراده این باشد که: دعوت به ماو اگر 

 رسول الله و علی امام نیست، الزم است که حسن و حسین و دیگران بعد از
سپس دلیل آورده که ھرگز به بتی  نباشند، و این به اجماع باطل است،
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سجده نکرده است، حال آنکه این علت در سایر مسلمین بعد از ایشان 
 موجود است.

شخصی که برای ھیچ ُبتی سجده نکرده فضیلتی این که  وجه چھارم:
ک بر اسالم به دنیا آمدند با یکدیگر شریکه است که در آن ھمه کسانی 

ترند. پس چگونه  باشند، با این وجود سابقین اولین از ایشان افضل می
ای  تواند چنین مرتبه گردد اما فاضل نمی مفضول مستحق این مرتبه می

 ؟داشته باشد
اگر گفته شود: امام علی برای ھیچ ُبتی سجده نکرد، این که  وجه پنجم:

مسلمان شد نیز برای این که  و بعد از قبل از بلوغ مسلمان شد،این که  برای
قبل از بلوغ و کودک چنان است پس ھر مسلمانی  ھیچ ُبتی سجده نکرد،

 غیر مکلف است.
و اگر گفته شود: وی قبل از مسلمان شدنش بتی را سجده نکرده است، 

 بدان اطمینان ندارد.نیز اش  این نفی غیر معلوم است، و گوینده
مرتکب نشده  ای د، یا گناه کبیرهکافر نشده باشکه  کسی گفته شده: ھر

د که کافر شده و گناه کبیره مرتکب گردیده و نباشد، برتر از کسانی نیست
اند، بلکه گاھی توبه کننده از کفر و فسق برتر از کسی است بعد توبه کرده

است، چنانکه قرآن مجید بر این داللت دارد،  که کافر نشده و فسق نکرده
کردند و در راه خدا جھاد انفاق را که قبل از فتح تعالی کسانی  زیرا خدای

نمودند برتری داده  کردند و جھادکه بعد از فتح انفاق  کردند، بر کسانی
بعد از کفر ایمان آوردند، اما در میان کسانی که بعد از فتح ھا  این است، ھمه

کردند کسانی وجود داشت که بر اسالم به دنیا آمده بود، و  مکه انفاق می
برتری داده  پیروی کردندھا  آن که به نیکی از سابقین اولین را بر تابعین 

 بعد از کفر ایمان آوردند، و اکثر تابعین در اسالم متولد شدند.ھا  این است،
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ایمان آورد، و  ÷ به ابراھیم ÷ و خداوند در قرآن ذکر نموده که لوط
  گفت: ÷ خداوند او را به پیامبری مبعوث کرد، و شعیب

ۡ�َناٱقَِد ﴿ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ ُ ٱَكِذبًا إِۡن ُعۡدنَا ِ� ِملَّتُِ�م َ�ۡعَد إِۡذ َ�َّٮَٰنا  �َّ َّ� 
ن �ََشآَء 

َ
ٓ أ ٓ إِ�َّ ن �َُّعوَد �ِيَها

َ
ٓ أ ۚ َوَما يَُ�وُن َ�َا ُ ٱِمۡنَها  ﴾َر�َُّنا �َّ

 .]۸۹[األعراف:
ا از آن نجات داد، اگر ما به آیین شما باز گردیم، بعد از آنکه الله ما ر« 

ی ما نیست که به آن باز گردیم،  ایم، و شایسته بتحقیق بر الله دروغ بسته
 .»مگر آنکه الله، پروردگار ما بخواھد

 خدایتعالی فرموده:  ھم چنینو 

ِينَ ٱَوقَاَل ﴿ ۡو َ�َعُ  �َّ
َ
ٓ أ �ِضَنا

َ
ْ لِرُُسلِِهۡم َ�ُۡخرَِجنَُّ�م ّمِۡن أ وُدنَّ ِ� َ�َفُروا

 .]۱۳م: ی[إبراھ ﴾ِملَّتَِنا
ما قطعًا شما را از گفتند: شان  که کافر شدند به پیامبران و کسانی«

 .»به آیین ما باز گردیداین که  سرزمین خود بیرون خواھیم کرد، یا
از کارھایی که با او کردند خبر  ÷ و به تحقیق خداوند از برادران یوسف

گاهھا  آن دھد، سپس بعد از توبهمی نوادگان کسانی بودند ھا  آن سازد،می را آ
د به دھبه ما دستور می در سوره بقره و آل عمران و نساءالله متعال که به 
کسانی ھا  آن و ھر گاه در میان ایمان بیاوریم، ھا نازل شده که به آنآنچه 

.. ) تا آخر )١(دانستند که پیامیران از غیر خود برترند شد، پس میپیغمبر می
 گوید. می / اوآنچه که 

                                           
 ).۱۳۵ -۷/۱۳۳منھاج السنه: ( -١



 

 

 سهفتم: مسند علی بن ابی طالب 

 در این مسند حدیث از دو طریق روایت شده است:

 ب عباس از علی طریق اول: عبدالله بن
ـ و در این دو داستانی  )١()تاریخش(و در  )تفسیرش(ابن جریر طبری در 

و لفظ از آن است ـ، و ابن عساکر در  ـ مختصراً  )٢(است ـ و در (تھذیب اآلثار)
اسحاق، از  از محمد بن )٤(، و طحاوی در (معانی اآلثار))٣()تاریخش(

 نوفل بن حارث بن عمرو، از عبدالله بن قاسم، از منھال بن عبدالغفار بن
ابی طالب روایت  عباس، از علی بن عبدالمطلب، از عبدالله بنبن حارث 

  مّطلب،ـعبدال ياب�«فرمودند:  ج رسول اللهکنند که گفته:  می
ّ

 قد إ�
 فأيّ�م إيله، أدعو�م أن تعاىل اهللا أمر� وقد واآلخرة، ادلنيا خب� جئت�م
 ، قال:»؟في�م وخليفيت ووصي أيخ ي�ون أن ىلع األمر، هذا ىلع يؤازر�
  عنها القوم فأحجم

ً
 برقبيت، فأخذ وز�رك، أ�ون اهللا يانيب أنا: يلع وقال، مجيعا

ای ». «وأطيعوا هل فاسمعوا في�م وخليفيت ووصي أيخ هذا إنّ « :قالو
ام، و خداوند به  سوی شما آمده فرزندان عبدالمطلب! من با خیر دنیا و آخرت به

سوی او دعوت کنم، پس کدام یک از شما در این امر  من دستور داده شما را به
علی ». ن در میان شما باشد؟کند تا برادر و وصی و جانشین مبه من کمک می

                                           
١- )۱ /۵۴۲.( 
 ).۶۳-۶۲در مسند علی(ص  -٢
٣- )۴۲/۴۸.( 
٤- )۳/۲۸۴) (۴/۳۸۷.( 
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از این کار امتناع ورزیدند، و من  گوید: ھمه کسانی که در آنجا حاضر بودند می
نمایم. پس گردن  گفتم: ای پیامبر خدا! من تو را در این کار کمک و یاری می

این برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، به «من را گرفت و فرمود: 
 ».از او اطاعت نمائیدھایش گوش کنید و  حرف

حافظ ابن کثیر در تفسیرش بعد از آنکه روایت ابن جریر طبری را ذکر 
روایت قاسم ابی مریم  عبدالغفار بن(لفظ) فقط سیاق  با این«گوید:  کرده می

و شیعه است، ابن مدینی و دیگران او را  است، وی متروک و دروغگوکرده 
دیث رحمھم الله او را ضعیف و امامان ح اند،به جعل حدیث متھم کرده

 .)١(»اندشمرده
حرب کندی  این را روایت کرده و گفته: علی بن )٢(بزار در (مسندش)

فضل، از  سلمه بن دامادابراھیم  اسحاق بن برای ما روایت کرد و گفت:
عمرو، از  قاسم، از منھال بن فضل، از ابن اسحاق، از عبدالغفار بن سلمه بن

برای ما روایت کرد که علی گفته:  ب ابن عباسحارث، از  عبدالله بن

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ھنگامیکه این آیه: 
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
و خویشاوندان نزدیکت را « ﴾٢١٤ۡ�

 من بصاع شاة رجل اصنع يلعا ي«فرمود  جرسول خدا  نازل شد،» ھشدار بده
ـ ،  رجل غ� أر�عون أو رجال أر�عون يومئذ وهمـ  ،»هاشم ب� يل وامجع طعام،

 منهم و�ن شبعوا، حىت فأ�لوا ،بينهم فوضعه ،بالطعام ج اهللا رسول فداع :قال
 من يع�ـ  رووا حىت منه، فرش�وا القدح تناول ثم ،بإدامها اجلذعة يأ�ل ملن

 :فقال ـ ، قال اذلي هلب أبو أنه يرونـ  اكلسحر رأينا ما بعضهم فقالـ  اللنب
  واعدد طعام، من بصاع شاة رجل اصنع يلع يا«

َ
 ق

ً
 ففعلت :قال ،»لنب من عبا

                                           
نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿) زیر آیه ۶/۱۷۰( -١

َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
 .]۲۱۴الشعراء:[ ﴾٢١٤ۡ�

 ).۱۳۸-۳/۱۳۷( ھمانطور که در کشف األستار آمده: -٢
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 كما وفضل األو�، املرة يف رش�وا كما ورش�وا األول، ايلوم يف أ�لوا كما فأ�لوا
 اصنع يلع، يا« :فقال ،السحر يف اكيلوم رأينا ما :فقال األو�، مرةـال يف فضل
 أمجع ،يلع يا« :فقال ،ففعلت ،»لنب من اقعبً  واعدد طعام، من بصاع شاة رجل

 أي�م« :فقال ،ج اهللا رسول فبدرهم ورش�وا، فأ�لوا ،فجمعتهم ،»هاشم ب� يل
 املنطق، ج اهللا رسول فأاعد القوم، وسكت فسكت: قال ،»دي�؟ ع� يقيض
با یک پای  !ای علی« .»يلع يا أنت يلع يا أنت« :فقال !اهللا رسول يا أنا فقلت

، ـ »گوسفند و یک مد طعام، غذایی درست کن، و بنی ھاشم را برایم جمع کن
 جیا سی و نه نفر بودند ـ علی گفت: رسول خدا  بنی ھاشم در آن روز چھل نفر

پھن کرد و غذا را ھا  آن برای غذا خوردن دعوت کرد، پس سفره را برای راھا  آن
 یک ھردر بین آنان کسانی بودند که  غذا خوردند تا سیر شدند،ھا  آن آورد،

سپس کاسه شیر را  ،خوردمی بره را با خورش آن یک تنھایی، به نفرشان
 گرفتند و از آن نوشیدند تا سیراب شدند، یعنی از شیر سیراب شدند، یکی از

گفت: آنچه که دیدیم مانند سحر بود. ـ گویا این را ابولھب گفت ـ، (روز ھا  آن
با یک پای گوسفند و یک مد طعام، غذایی درست  !یا علی«پیامبر فرمود  )بعد

، علی گفت: این کار را کردم، پس آنان »ای از شیر نیز آماده کن کن، و کاسه
مانند روز گذشته خوردند، و ھمانند مرتبه اول نوشیدند، و چنانکه در مرتبه 

س باز ھم گفت: آنچه اول غذا و شیر اضافه ماند، این دفعه ھم اضافه ماند، پ
با یک پای «گفت:  )جروز بعد نیز رسول خدا (امروز دیدیم مانند سحر بود. 

، »ای از شیر نیز آماده کن گوسفند و یک مد طعام، غذایی درست کن، و کاسه
بنی ھاشم را برایم گرد  !ای علی«گفت:  جپس این کار را کردم، آن حضرت 

 جرسول خدا  س خوردند و نوشیدند،پ من ھم بنی ھاشم را جمع کردم،». آور
کدام یک از شما دین من را یاری «نمود و گفت: ھا  آن سویبا شتاب روی به

 ، علی گفت: من ساکت بود و آنان نیز ساکت بودند، پس ؟»کند می
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گفته خود را تکرار نمودند، من گفتم: من ای رسول خدا!، آن  جرسول الله 
 ».علیتو ای علی، تو ای «فرمود:  جحضرت 

گاه نیستم که آیا متصل است یا خیر،«گوید: بزار می  به اسناد این روایت آ
 ».به جز از طریق حدیث سلمه از ابن اسحاق

قاسم  گویم: در اسناد این حدیث یک کذاب شیعی به نام عبدالغفار بنمی
فضل  سلمه بن« چنانکه حافظ ابن کثیر گفته و قبال بیان شد: وجود دارد.
 .)١(»ضعیف است

 س عبدالله از علی طریق دوم: عباد بن
 ابوالبرکات عمر بنروایت کرده که: )٢(ابن عساکر در (تاریخ دمشق)

ابراھیم زیدی علوی ـ در کوفه ـ برای ما خبر داد و گفت: ابو الفرج محمد 
محمد  جعفر بن عالن الشاھد به ما خبر داد و گفت: محمد بن احمد بن بن
زکریا  قاسم بن گفت: ابو عبدالله محمد بنحسین به ما خبر داد و  بن

یعقوب به ما خبر داد و گفت: عبدالله  محاربی به ما خبر داد و گفت: عباد بن
 عبدالله، از علی بن عمرو، از عباد بن عبدالقدوس از اعمش، از منھال بن بن

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ طالب برای ما خبر داد که گفته: چون آیه: یاب
َ
َوأ

ۡقَر�ِ�َ ٱ
َ
 ج رسول خدا نازل شد،» و خویشاوندان نزدیکت را ھشدار بده« ﴾٢١٤ۡ�

یا علی! با یک پای گوسفند و یک مد طعام، غذایی درست کن، و «فرمود: 
ای بود که یک نفر را ، ـ و آن کاسه به اندازه»ای از شیر نیز آماده کن کاسه

به  ج رسول خدا گفت: پس من ھم انجام دادم. س علی کرد ـ،سیراب می
یا  ۴۰در آن وقت ھا  آن ، ـ»ای علی! بنی ھاشم را برایم جمع کن« من گفت:

                                           
 مراجعه کنید.به سند بریده  -١
٢- )۴۲/۴۷-۴۸.( 
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را در بین سپس آن  بر غذا دعا خواند، و ج نفر بودند ـ، پس رسول خدا ۳۹
در بین آنان کسانی بودند که  این خوردند تا سیر شدند،ایشان قرار داد، بنابر

، سپس از کاسه خوردمی با خورش آنبره را  کی ی،یتنھا به نفرشان کی ھر
شیر نوشیدند تا سیراب شدند، و ھنوز بیشتر شیر در کاسه باقی مانده بود، 

این که  کسی گفت: ما تا امروز چنین سحری را ندیدیم. ـ پس یکی از آنان
یا علی! با یک پای «گفت:  )ج رسول الله روز بعد( حرف را زد ابولھب بود ـ

ای از شیر نیز آماده  غذایی درست کن، و کاسهگوسفند و یک مد طعام، 
گفت: پس این کار را کردم. و آنان را جمع نمودم، پس  س ، علی»کن

ھمانند مرتبه اول خوردند، و مانند دفعه اول نوشیدند، و مانند دفعه اول این 
گفت: ما تا امروز چنین ھا  آن دفعه ھم غذا و شیر باقی ماند، پس یکی از

یا « برای سومین مرتبه گفت: )جروز بعد رسول الله ( سحری را ندیدیم.
ای از  علی! با یک پای گوسفند و یک مد طعام، غذایی درست کن، و کاسه

 ، من ھم انجام دادم، پیامبر فرمود: بنی ھاشم را جمع کن.»شیر نیز آماده کن
دستی  پیشج پس آنان را جمع کردم، آنان خوردند و نوشیدند، پس رسول الله 

کدام یک از شما از دین من حمایت «کرد و شروع به حرف زدن نمود، و گفت: 
علی گفت: عباس ساکت بود، ». کند، تاخلیفه و وصی من بعد از من باشد؟ می

 ج، پس رسول الله این امر مالش را دربر گرفته و از بین ببرد ترسید چون می
 دند، و عباس نیز از ترسسخنانش را تکرار نمود، باز ھم این جماعت ساکت مان

، ساکت ماند. آن حضرت برای گیرد فرا خدا رسول دین را مالش ھمهاین که 
تر  سومین بار سخن خود را تکرار کرد. علی گفت: من در آن روز از ھمه کوچک

ھای الغر و چشمانی آب ریزنده، و شکمی بزرگ  بودم، من در آن روز دارای ساق
 ».تو ای علی، تو ای علی«له!، پیامبر فرمود: الگفتم: من یا رسول پس بودم،
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 ث سه علت وجود دارد:ین حدیدر اسناد ا :میگویم
د: (در مورد یگویم یعباد بن عبدالله اسدی است، امام بخار علت اول:
متھم است، که  کسی بارهگوید مگر در نمی ، و این لفظ را غالباً )١(او نظر است)

 باشد. ضعیف می پس حال وی در نزد بخاری بدتر از
 .)٢(باشد تدلیس اعمش می علت دوم:

محمد بن قاسم بن زکریا محاربی ابوعبدالله، معروف به  علت سوم:
 سودانی است.

حماد  ان بنیسف د: از ابوالحسن بنیگویم یوسف سھمی حمزه بن 
ردم؟ وی کسوال  یمحارب یقاسم سودان وفه، درباره محمد بنکحافظ در 

، ابن »اصل و اساسی ندارد، وی ایمان به رجعت داردھای او  روایت«گفت: 
به مجلس او رفتم در «د: یگو یم یقاسم سودان ان درباره محمد بنیسف

مزاحم را  نصر بن ن بنیاز حس یتاب نھکد یسع ن بنیه حسکحالی
ه تمام شد آن را به من داد که بررسی کنم و ببینم، ک یخواند، ھنگام می

ه کدر آن نام جمعی بود که دو سال زودتر از آنچون پشت آن را نگاه کردم، 
به من گفت: به  یبودند، ابن ابوالفتح ھاشم نند مردهکت یث را روایآن حد
 آن برگه است؟ او گفت: یگفتم، اسم تو بر رو یده است، به ویمن رس

حارز است، آن  ن نوشته جعفر بنیم، گفت: ایتکه برگش یت باش، ھنگامکسا

                                           
 ).۶/۳۲التاریخ الکبیر: ( -١
در این حدیث أعمش از معاصر خود که او را مالقـات کـرده اسـت ولـی از او سـماع  -٢

نکرده است، و روایتی کند که موھم سماع باشد یا از معاصـر خـود کـه او را مالقـات 
اگر تدلیس در شیوخ نکرده است طوری روایت کند که موھم سماع مستقیم باشد. یا 

باشد: عبارت است از روایتی که راوی (أعمش) آن شیخ خود را بـا او صـافی بـاالتر از 
 ای غیر از کنیه واقعی نام ببرد.(مترجم)اوصاف حقیقی آن وصف کند یا او را به کنیه
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نیست، و در این مورد از او  ین نوشته سودانیدم، و ایشن از او ۸۶را در سال 
 .)١(»چیزی شنیده نشده است

حماد حافظ  گفته: از ابو الحسن بن یوسف سھمی چنین حمزه بنو ھم
گفت:  ؟سوال کردم یا محاربیرکز قاسم بن باره محمد بنوفه، درکدر  یشیقر
شود، ابن عقده بر او حدیث  ست، وی به سودانی شناخته مییاو به چیزی ن«

گفته است، وی غالی است، و ذکر شده که وی فرزندی غالی و غلو کننده 
گفته: با  آورده است، و می داشته است که دستش را از آستین بیرون نمی

وفه او را از کر یام یابن عمر علواین که  تا با امام مصافحه نمودم،دست این 
 .)٢(»ردک یار نھکن یا

مشھور و «، و در مغنی گفته: )٣(است در باره وی سخن گفته یحافظ ذھب
ذاب و دروغگو و معتقد به رجعت کدرباره او گفته شده  یحت ف است،یضع

 ».است
 یه به زودکرافع وجود دارد  یاز مسند اب یث شاھدین حدیا یبرا

را در باره نقد این حدیث ه یمیاالسالم ابن تخیالم شکخواھد آمد. و در آنجا 
 مالحظه کن.

                                           
 ).۳۸: (رقم:يالسھم ةسواالت حمز -١
 ).۶۹: (رقم:يالسھم ةسواالت حمز -٢
 .)۴/۱۴المیزان: ( -٣





 

 

 س یهشتم: مسند ابوذر غفار

 ث آمده است.یحد کین مسند یو در ا
 )٢(در (الموضوعات) یو ابن الجوز ،)١(ر)یکل و المنایباطدر (األ یجورقان

احمد  اند که گفته: حسن بن محمد خالل روایت کرده از ابو محمد حسن بن
برای  یعلو ییحی محمد بن حرب برای ما روایت کرد و گفت: حسن بن بن

برای ما روایت کرد و  )٣(اسحاق قرشی ما روایت کرد و گفت: محمد بن
عبدالله برای ما روایت کرد و گفت: عبدالرزاق برای ما  م بنیگفت: ابراھ

برای ما صامت، از ابوذر  روایت کرد و گفت: معمر از محمد، از عبدالله بن

ما أنا خاتم انلبي�، ك«فرمود: یم ج خبر داد که گفته: شنیدم رسول الله
طور که من خاتم  ھمان». «ذر�ته �تمون األوصياء إىل يوم ادلينو يلع كذلك

 ».باشند می )٤(پیامبران ھستم، علی و فرزندانش تا روز قیامت خاتم اوصیا 
 دو علت وجود دارد:، و در اسناد آن گویم: این حدیث دروغ استمی

ھمام  عبدالله بن ابراھیم بن عبدالله است، وی ھمان ابراھیم بن علت اول:
، ابراھیم بن کند است که از عمویش عبدالرزاق بن ھمام روایت میصنعانی 

                                           
١- )۱ /۲۷۹- ۲۸۰.( 
٢- )۲/۱۵۱.( 
ظاھرا او محمد پسر اسحاق پسر عبدالله پسر ابراھیم پسر منصور ابو احمد نیشابوری  -٣

 ).۱/۵۰۱یکی از استادھای ابوبکر اسماعیلی، المعجم (
اوصیاء جمع وصی: وصی کسی است که سفارش دیگری برای رسیدگی بـه کارھـای  -٤

 جم)(متر پس از مرگ انسان بپذیرد.
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  .)١( بود عبدالله دروغگو
 باشد. است، که متھم می یعلو ییحی محمد بن حسن بن علت دوم:

ر کسی ر است، دیگکث منین حدیا د:یگویم ثین حدیدرباره ا یجورقان
ت، وی منکر الحدیث ی آن را روایت نکرده اسبه غیر از حسن بن محمد علو

 .)٢(»داشت باشد، و تمایل به عقیدۀ رافضی می
به سند جعلی از  ویگوید:  ص الموضوعات) مییدر (تلخ یو حافظ ذھب

 كذلكما أنا خاتم انلبي�، ك«: کند روایت میابوذر به صورت حدیث مرفوع 
که من خاتم  چنان«ترجمه: ». ذر�ته �تمون األوصياء إىل يوم ادلينو يلع

 .)٣(»باشند چنان تا روز قیامت خاتم اوصیا می پیامبرانم، علی و نسل او ھم
حیایی از الدبری، از  با بی«گوید:  می در میزان االعتدال /حافظ ذھبی

علی » «علی خري البرش«رشید نقل کرده: عبدالرزاق به اسنادی مانند خو
 ».برترین بشر است

 ت، ازمو از الدبری، از عبدالرزاق، از معمر، از محمد، از عبدالله بن صا

» ذر�ته �تمون األوصياء إىل يوم ادلينو يلع«ابوذر مرفوعا آمده که گفته: 
دو  این  ».باشند علی و فرزندان او تا روز قیامت خاتمه اوصیا می«ترجمه: 

عفو  راد او وی دارد، خداون حدیث داللت بر دروغگویی و رافضی بودن
 .)٤(»کند

                                           
 ).۱/۷۳اللسان: ( -١
 ).۱/۲۸۰األباطیل و المناکیر: ( -٢
 ).۲۷۱شماره: ( -٣
 ).۵۲۱/ ۱المیزان: ( -٤
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وھم شاید » عن الدبری، عن عبدالرزاق«حافظ ذھبی  ۀگفتاین گویم: می
باشد، یا وی به اسناد دیگری دست یافته که علوی از  و خطایی از ذھبی

 بالصواب. الله أعلم؟ وراھیم بن عبدالله روایت کرده استطریق غیر اب





 

 

 ج نهم: مسند ابی رافع مولی رسول الله

 فقط یک حدیث آمده است:مسند در این 
اند که  روایت کرده)٢(، از محمد بن یوسف)١()تاریخش(ابن عساکر در 

گفته: ابوالحسن محمد بن احمد بن عبدالله بن علی بن عبیدالله بن عبدالله 
جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب برای ما روایت بن حسن بن 

روایت  کرد و گفت: ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید ھمدانی برای ما
کرد و گفت: ابوالحسن احمد بن یعقوب جعفی برای ما روایت کرد و گفت: 
علی بن حسن بن حسین بن علی بن حسین برای ما روایت کرد و گفت: 

عبدالله بن علی بن حسین بن علی برای ما روایت  اسماعیل بن محمد بن
کرد و گفت: اسماعیل بن حکم رافعی، از عبدالله بن عبیدالله بن ابی رافع، 

 ب� ودل ج اهللا رَُسول مجعاز پدرش برایم روایت کرد که گفته: ابورافع گفت: 
 اجَلَذعة، يأ�ل منـل منهم اكن و�نْ  ،ـ رجالً  أر�عون يومئذ وهم ـ املطلب َ�ْبد

 يبعث لم اهللا إنّ  املّطلب َ�ْبد ياب�«: هلم فقال - اللنب من الُفرق و�رشب
  رسوالً 

َّ
  أهلهِ  من هلُ  جعَل  إال

ً
  ووز�راً  أخا

ً
  ووارثا

ً
  لعداته، ومنجزاً ، ووصيَّا

ً
 وقاضيا

 وقايض عدايت و�نجز ،ووز�ري أيخ ي�ون أن ىلع يبايع� من�م فمن دلينه،
 »اِجلِس«: هلُ  فقال أصغرُهم، يومئذ وهو طالب، أيب بن يلَع  إيلهِ  فقام »دي�؟
م ُضَل  أنهلهم حىت عنهُ  فصدروا اللنب،) من( والفرق اجَلَذعة إيلهم وقدَّ

َ
 منهُ  وف

                                           
 .)۵۰ـ  ۴۲/۴۹( -١
وی: محمد بن یوسف بن احمد ابوالحسن اخباری بغدادی است، شـرح حـالی از وی  -٢

 وجود دارد. )۵۶/۳۰۱(در تاریخ دمشق 
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ا. فضلة  ،املطلب َ�ْبد ياب�«: قال ثم القول عليهم أاعد اثلا� ايلوم يف اكن فلمَّ
، اإلسالم يف كونوا

ً
، ت�ونوا وال رؤوسا

ً
 أن ىلع يبايع� من�م فمن أذنابا

 بن يلَع  إيلهِ  فقام »عدايت؟ ومنجز دي�، وقايض ووصي، ووز�ري أيخ ي�ون
 . »اجلس«: فقال طالب أيب

 فبايعهُ  طالب، أيب بن يلع فقام القول، عليهم أاعد ،اثلالث ايلوم اكن فلّما
ك، ابن بهِ  تز�ماج بئس: هلب أبُو فقال فيِه، يف فتفَل  بينهم،  إىل أجابك إذ عمِّ

  فاهُ  مألَت  إيله، دعوته ما
ً
فرزندان عبدالمطلب را که در  جرسول الله ». «بصاقا

آن روز چھل نفر بودند جمع کرد ـ و اگر چه در بین ایشان کسانی بودند که 
ای «نوشیدند ـ به آنان گفت:  خوردند، و یک کاسه شیر را می یک بره را می

از  آنکه مگر هنفرمود مبعوث را پیغمبری ھیچ خداوندفرزندان عبدالمطلب! 
اجرا کننده عدالت وی، و ادا  و جانشین، و یاور، و برادراش برای او  خانواده
 معنا این بر من با و خیزد می بر شما از کدامیک حال ،ھایش باشد قرض کننده
یاورم، و جانشین، و اجرا کننده عدالتم، و ادا کننده  و برادرم که کند، می بیعت
ترین ایشان بود  ، علی بن ابی طالب که در آن روز کوچک؟»باشدم ھای قرض

برخاست. آن حضرت به او گفت: بنشین، و غذا و قدح شیر را در  پیامبرسوی  به
سیر شدند، و اضافه ھم این که  خوردند، تاھا  آن جلوی ایشان گذاشت، پس از

 ».ماند
برای ایشان پس چون روز دوم شد، آن حضرت گفته روز قبل خود را 

 اسالم نیآئ نیا در شماای فرزندان عبدالمطلب! «تکرار نمود، سپس گفت: 
چه کسی از شما با  !دینباش روندگان دنباله از و! دیباش انیشوایپ و سران از

ھایم،  کند که برادر، و وزیر، و جانشین، و ادا کننده قرض من بر این بیعت می
آن حضرت  سوی بهطالب  ابن ابی، پس علی »و اجرا کننده عدالتم باشد؟

 ».بنشین«حرکت کرد، آن حضرت فرمود: 
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پس چون روز سوم شد، سخنان روزھای قبل را برایشان تکرار نمود، علی 
 دھان آب وطالب برخاست، پس در بین آنان با وی بیعت نمود،  ابن ابی

 پسر دادی ییجزا خوب، و ابولھب گفت: انداخت او دھان در را شکمبار
 ».ردیک دھان آب از پر را دھانش و ردک تو اجابت هک را خود یوعم

 علت معلول است: چھارث به ین حدیم: اسناد ایگویم
اسماعیل بن محمد بن عبدالله بن علی بن حسین بن علی ابن  علت اول:

 چ اطالعی از حال او نیافتم.یاست، ھ س ابی طالب
علی بن حسن بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی  علت دوم:

درباره او نیز ھیچ اطالعی نیافتم و شرح حالی از وی موجود  است، س طالب
 نیست.

ابوالحسن احمد بن یعقوب جعفی است، وی ابوالحسن احمد  علت سوم:
بن حمزه بن زیاد ابوالحسن قصبانی جعفی، معروف به  ببن یوسف بن یعقو

کتاب (باشد، نسب وی در جایی در نزد ابن نجاشی در  میابن الجالء 
به شرح حالی از وی دست نیافتم که وضع  چنان آمده است، ولی )١()رجالش

 او را در کتاب ما روشن نماید.
دالله یعب بن یعل عبدالله بن احمد بن ابوالحسن محمد بن علت چھارم:

 س ابی طالب بن یعل حسن بن حسن بن جعفر بن حسن بن بنبن عبدالله 
 است، به شرح حالی از وی دست نیافتم.

م و کث سخن محین حدیا یدر بررس /ه یمیاالسالم ابن تخیش
شدن  یآورده است، اگر ترس طوالن )٢()تابش (منھاج السنةکرا در  یاستوار

 ردم.کیر مکنجا ذیش را در ایھا الم نبود، ھمه سخنک

                                           
١- )۱/۱۳۳.( 
٢- )۴/۲۹۷- ۳۱۳.( 
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 نمایم: میوتاه ذکر ک یلیش را خیھا از سخن یاما بعض
ه فرزندان عبدالمطلب به چھل نفر ین آیدر ھنگام نزول ا -۱

 رسیدند. نمی
، »خوردیبره را م کیه کبود  یسانکھا  آن انیدر م«ھمانا قول وی:  -۲

ھاشم در زیاد  یه به آنان نسبت داده شده است، بنکدروغ است 
 ن مشھور نبودند.یخوردن به مانند ا

ه ثبت شده است، ین آینزول ا ح در موردیصح یھا تابکه در کآنچه  -۳
 ند.یگویمھا  آن هکخالف آنچه است 



 

 

 ل دهم: مسند ُام سلمه

 ث آمده است:یحد کین مسند یدر ا
ه یمردو بن یموس ر احمد بنکاز ابوب )١(در (المناقب) یموفق خوارزم

به من  یمیتم ییحی یسر محمد بن ر احمد بنکروایت کرده که گفته: ابوب
منذر برای ما روایت کرد و گفت: پدرم  محمد بن خبر داد و گفت: منذر بن

جھم  یاب د بنیسع وسف بنی عمویم حسین بن برای من روایت کرد و گفت:
 محمد بن بن یتغلب، از عل برای ما روایت کرد و گفت: پدرم از أبان بن

 کیبرایم روایت کرد که وی در  ج امبریھمسر پ ل سلمه ر، از امکمن
 ج داشته ـ گفته: رسول الله ج با نبی ای قصهدر آن  ـ که یث طوالنیحد

 به ويصأ أن يأمر اهللا من أتا� جربئيل فإن ،تلومي� ال سلمة مأ يا«فرمودند: 
عن  ويلع يمي� عن وجربئيل ،ويلع ئيلاجرب ب� و�نت بعدي، من عليا

  آمر أن جربئيل فأمر� ،شمايل
ً
 ��القيامة، فاعذر يوم إىل اكئن هو بما عليا

 نيب فأنا وصيا، نيب للك واختار نبيا مةأ لك من اختار أل اهللا إن تلومي�، وال
من را  ام سلمه!». «بعدي من ميتأو بييت وأهل عرت� يف وصي ويلع مةاأل هذه

 سرزنش نکن، چون به راستی جبرئیل از طرف خداوند آمده و به من دستور
من در بین جبرئیل و  دھد که علی را جانشین خود بعد از خودم قرار دھم، می

علی بودم، جبرئیل در طرف راست من و علی در طرف چپم بود، جبرئیل به 
آید به علی بگویم، من دستور داد تا آنچه بعد از من تا روز قیامت به وجود می

ی ھر امت پیامبری، برا أل چون خداوند پس من را معذور بدار و سرزنش نکن،

                                           
 ).۱۷۱(شماره: )۱۴۶(ص: -١
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باشم، و علی  و برای ھر پیامبر جانشینی برگزیده است، من پیامبر این امت می
 ».باشد.... ام، و اھل بیتم، و امتم بعد از من می جانشین من در خانواده

ث موضوعی و ساخته شده است، و در اسنادش چند ین حدیم: ایگویم
 علت وجود دارد:

 افتم.یاست، به شرح حال وی دست ن درکمحمد من بن یعل علت اول:
و پدرش  جھم ابی د بنیسع وسف بنی ن بنیحس علت دوم و سوم:

 باشد، به شرح حال ھیچ یک دست نیافتم. می
 د بنیسع منذر بن منذر، ھمان محمد بن محمد بن علت چھارم:

ه یدر (غا یآموخت، جزریث میبه مردم حد یاست. و یوفکجھم  ابی
، لیکن به )٢(»مشھور بود یمقرئ«را آورده، و گفته:  یشرح حال و )١(ه)یالنھا

 چیزی که منزلت او را در جرح و تعدیل روشن سازد دست نیافتم.
 )٣(زان)یدر (الم یمنذر بن محمد بن منذر است، حافظ ذھب علت پنجم:

فرق قائل شده است، و اما رأی حافظ  یمنذر و قابوس محمد بن ن منذر بنیب
، به نظر من صواب و حق )٤(ابن حجر این است که ھر دو یک نفر ھستند

رده کر کنسب و نژاد او را ذ )رجالش(در کتاب  ین است. اما ابن النجاشیھم
، وی )٥(»یجھم قابوس یاب د بنیسع منذر بن محمد بن منذر بن«و گفته: 

 .)٦(باشد متروک الحدیث می

                                           
١- )۲/۲۶۶.( 
 احادیث را به دیگری بیاموزد (مترجم)که  مقرئ کسی -٢
٣- )۴/۱۸۱-۱۸۲.( 
 ).۶/۹۰: (لسان المیزان -٤
 ).۲/۳۷۶رجال نجاشی: ( -٥
 ).۲۳۴دارقطنی (رقم: از ھای حاکم  ) و سوال۶/۹۰: (لسان المیزان -٦
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است، حاکم در مورد  یمیتم ییحی یسر محمد بن احمد بن ششم: علت
د: یگویدر باره او م ی. و حافظ ذھب)١(»ر ُمعتمد استیغ یرافض«د: یگو یاو م

 .)٢(»ار دروغگو استیو بس یرافض«

                                           
 ).۱/۱۳۹میزان االعتدال ( -١
 ).۱/۱۳۹میزان االعتدال: ( -٢





 

 

 ییازدهم: مرسل عطیة العوف

احمد الخالل برای ما  گفته: عبدالله بن )١(در (الموضوعات) یابن جوز
 یوب برای ما خبر داد و گفت: ابو علیا ن بنیحس بن یخبرداد و گفت: عل

ر برای یزب محمد بن بن یشاذان برای ما خبر داد و گفت: ابوالحسن عل بن
برای ما روایت کرد و  یوفکفضاله  ن بنیحس بن یما خبر داد و گفت: عل

حم برای ما روایت کرد و گفت: پدرم برایم مزا نصر بن ن بنیگفت: حس
برای ما روایت کرد که گفته:  یابو عرفجه از عطیه عوف روایت کرد و گفت:

نت عنده حفصة اكمرض اذلي تو� فيه، قال: فـال ج مرض رسول اهللا«
ر، فجاء فسلم �يب بأ، فارسلتا إىل »خلي� رسال إيلّ أ«اع�شة، فقال هلما: و
حاجة فقام، فخرج، ثم نظر إيلهما، فقال:  ج للنيبن �دخل، فجلس، فلم يو
 ج ن للنيب�دخل، فلم ي، فارسلتا إىل عمر، فسلم، و»خلي� رسال إيلّ أ«

، فارسلتا إىل يلع، »خلي� رسال إيلّ أ«حاجة فقام، فخرج، ثم نظر إيلهما، فقال: 
ادع بصيحفة  يا يلع«دخل، فلما جلس أمرهما، فقامتا، قال: فجاء، فسلم و

، ثم طو�ت الصحيفة، ÷ شهد جرب�لتب يلع و�، فأم� رسول اهللا، و»ةدواو
تبها أو شهدها فال كم أنه يعلم ما يف الصحيفة إال اذلي أمالها أو �فمن حدث

مریض شد، ھمان بیماری که در آن فوت کرد، عطیه  جپیامبر « ».تصدقوه
دوست «گفته: در آن وقت حفصه و عایشه نزد پیامبر بودند، پس به آنان فرمود: 

پس آنان به دنبال ابوبکر فرستادند، ابوبکر آمد و ». بفرستیدرا نزد من مھربانم 
به او نیاز نداشت، پس برخاست  ج سالم کرد و داخل شد و نشست، چون نبی

                                           
١- )۲/۱۵۲-۱۵۳.( 
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دوست «و از خانه خارج شد، سپس آن حضرت به آن دو نگاه کرد و گفت: 
پس آنان به دنبال عمر فرستادند، عمر آمد و ». بفرستیدرا نزد من مھربانم 

به وی نیاز نداشت، پس برخاست و از  جسالم کرد و داخل شد، چون نبی 
انم دوست مھرب «خانه خارج شد، سپس آن حضرت به آن دو نگاه کرد و گفت: 

پس به دنبال علی فرستادند، علی آمد و سالم کرد و ». بفرستیدرا نزد من 
به آن دو دستور داد که بیرون  جداخل شد، پس چون نشست، رسول الله 

دیکته  جپس رسول اکرم ». کاغذ و دوات حاضر کن !ای علی«بروند، و گفت: 
برروی ھم  شاھد بود، سپس کاغذ را تا کرد و ÷کرد، و علی نوشت و جبرئیل 

آن را نوشته، که  کسی آن را گفته، وکه  کسی ھر کس غیر از«قرار داد و فرمود: 
داند در این صحیفه چه چیزی است به شما گفت که می شاھد بودهکه  کسی و

 ».گفته او را باور نکنید
 ث چند علت وجود دارد:ین حدیم: در اسناد ایگویم

را در نیافته  ج امبریزمان پ یه العوفیچون عطانقطاع است،  علت اول:
 است.

گوید:  عطیه العوفی ضعیف است، و حافظ ابن حجر در باره او می علت دوم:
 .)١(»باشد کند، وی شیعه و مدلس می راستگوست اما بسیار خطا و اشتباه می«

 یاست، و ابن اب یشائِ عرفجه فَ  ر بنیابو عرفجه ھمان عم علت سوم:
، )٢(در مورد وی چیزی ننگاشته (ورق را در مورد وی سفید گذاشته) حاتم 

تاب (ثقاتش) کو ابن حبان او را از جمله رجال موثوق بر شمرده است و در 
 .)٣(ذکر کرده است

                                           
 ).۴۶۴۹التقریب: (رقم: -١
٢- )۶/۳۷۷.( 
٣- )۷/۲۷۳.( 
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شود، چون این ھیچ توجھی به توثیق و تصدیق ابن حبان در مورد او نمی
مورد اعتماد معرفی  عادت ابن حبان است که افراد ناشناس و نا معلوم را

 کند. می
ف یان و ضعیبن بی است، حدیث وی یوفکمزاحم  نصر بن علت چھارم:

گوید:  می در باره او یست، حافظ ذھبینان نیاست، و مورد اعتماد و اطم
 .)١(»اندردهک کحدیث او را تر بود، سرسختی یرافض یو«

مزاحم است، به شرح حال وی دست  نصر بن ن بنیحس علت پنجم:
 نیافتم.

واهللا أعلم،  ،اقدام نمودمه به جمع و تخریج آن کاست  یاان نوشتهین پایا

 سلم.نبينا حممد وعلی آله وصحبه و اهللا علیصلیو
 یوارکفه بن ارحمه بن جھام آل جھام الیخل

 ھجری. ۱۴۲۲حجه ذی ۲پنجشنبه: 

 

                                           
 ).۴/۲۵۳میزان االعتدال: ( -١
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