A study on the Existence of the phrase «»أ لست أولی بکم من أنفسکم
in the sermon of Ghadir Khumm in Sunni sources
Research Article

Emamat pajouhi
Eleventh year, vol .1
spring & summer 2021
DOI:10.22034/
jep.2021.239706.1202
jep.emamat.ir

Jasim Mosapur1 / Abdulhossein Khosropanah2
Abstract:

The term «( »مولیwhich roughly translates to the custodian or the guardian) is the basis of
Ghadir sermon, considered as the most significant rhetorical proof of Shias to validate the
rightousness of Imam Ali as the successor of prophet and the sole Imam for the Muslims
after the demise of prophet. Understanding this concept centers on some fundamental factors namely literary analysis, meaning analysis, discourse markers and textual elements. The
intra-textual proofs have a significant role in understanding the concept of «»مولی, but earlier
researchers have hardly ever paid due attention to these factors. One of the indicators signifying the concept of « »مولیas the custodianship of Imam Ali is «»أ لست أولی بکم من أنفسکم.
This phrase is revealed upon the attendants in Ghadir speech prior to the usage of
«»من کنت مواله فعلي مواله. This precedence is taken as a proof that the term refers to
custodianship and guardianship , henceforth giving weight to the rightousness of Imam
Ali as the successor of the holy peophet. Some prejudiced contemporary authors have undermined the valued of this significant textual element, casting doubt on its importance.
In the present study, this textual element assumes a double significance. The current study
aims to investigate the status of precedence as a proof of legitimacy of the narrative, continuation of the first condition for the establishement of precedence, that is, the multiplicity of narrators at all levels. The views expressed by Sunni hadith scholars vis-à-vis the
phrase « »أ لست أولی بکم من أنفسکمhave been considered in depth in this research. Proving
the existance of eighteen companions in the first level of narration and dozens of others
in other levels nullifies the possibility of any distortion or forgery in the authenticity of
this narrative. Also, from the viewpoint of both Sunni and Shia scholars, it is submitted
that while using this methodology, the need to examine the document and establish the
authenticity of narrators is obliterated. Hence, the present study establishes that according
to Sunni resources through the application of textual-precedence principle both Sunni and
Shia Scholars reach a consensus on the authenticity of such a section within Ghadir speech.
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الخالصة
ً
ّإن فهـم مفـردة «المولـى» باعتبارهـا محـورا فـي خطبـة الغدير وأقوى دليل روائي لدى الشـيعة على
ً
إمامـة علـي؟ع؟ يتوقـف علـى معرفـة الشـواهد المختلفـة والتمعـن فـي سـياق الخطبـة ،فضلا عـن
التحليـل األدبـي والتبـادر اللفظـي .وعلـى الرغـم مـن الـدور المحـوري للشـواهد الموجـودة فـي ّ
نـص
ً
ً
ً
ّ
الخطبـة فـي فهـم معنـى «المولـى» ،قلمـا ُبحثـت تلـك الشـواهد بحثـا سـنديا وافيـا .ومـن القرائـن
المهمـة التـي تکشـف عـن داللـة ومعنـى «المولـى» ،عبـارة «ألسـت أولـى بكم من أنفسـكم» ،وهي
العبارة التي ذكرها النبي الكريم؟ص؟ قبل اإلتيان بعبارته الشـهيرة «من كنت مواله ّ
فعلي مواله»،
حي�ث اس�تفيد مـن ه�ذه العب�ارة إلثبات معنـى «األولى بالتصرف» لمفردة «المولـى» ومن ثم إمامة
اإلمام علي؟ع؟ ،وتتجلى أهمية هذا البحث أكثر فأكثر من خالل إصرار بعض ّ
الكتاب المتعصبين
المعاصريـن علـى إنـكار هـذه القرينـة وإلقـاء الشـبهات فـي هـذا المجـال .مـن هنـا ،عمدنـا في هذه
الدراسـة إلـى توضيـح دور إثبـات التواتـر فـي اليقيـن بصـدور الروايـة ،واسـتمرار الشـرط األساسـي
لتحصيـل التواتـر أي تع ّـدد الطـرق فـي جميـع الطبقـات ،ثـم شـرعنا ببحـث دالالت عبـارة «ألسـت
ً
أولـى بكـم مـن أنفسـكم» وفقـا لرؤيـة علمـاء الحديـث مـن أهل السـنة في طبقـات الـرواة ،وال ريب
ً
ّ
فـي ّأن إثبـات وجـود سـبعة عشـر صحابيـا فـي الطبقـة األولـى وعشـرات الـرواة فـي كل طبقـة مـن
الطبقـات األخـرى لهـذه الروايـة يلغـي احتمـال التواطـؤ بجميـع أشـكاله علـى وضـع هـذه العبـارة،
ّ
ّ
َ
راو على حـدة في هذا المنهج من
وإثبـات وثاقـة كل
كمـا ت ّبيـن أنـه ال حاجـة إلـى الدراسـة السـندية
ٍ
ُ
ً
وجهـة نظـر علمـاء الفريقيـن .وعلـى هذا األسـاس ،أثبت صدور هذه العبـارة ألول مرة طبقا لمصادر
أهـل السـنة عـن طريـق تطبيـق ضابطـة التواتـر وبيان اعتـراف الفريقيـن بصحتها.
الكلمات المفتاحية :خطبة الغدير ،المولى ،التواتر ،الشاهد ،األولى.
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چکیده
فهـــم واژۀ «مولـــی» بهعنـــوان محـــور خطبـــۀ غدیـــر و برتریـــن دلیـــل روایـــی شـــیعه بـــر
امامـــت علـــی؟ع؟ ،عـــاوه بـــر تحلیـــل ادبـــی و تبـــادر لفظـــی ،بـــر دانســـتن شـــواهد
مختل ــف و توج ــه ب ــه س ــیاق خطب ــه اس ــتوار اس ــت .ب ــا اینک ــه ش ــواهد درو نمتن ــی
خطبــه در فهــم معنــای «مولــی» نقشــی محــوری دارنــد ،امــا کمتــر مــورد بحــث و کاوش
س ــندی ق ــرار گرفتهان ــد .یک ــی از ای ــن قرائ ــن مه ــم ک ــه دالل ــت واژۀ «مول ــی» را روش ــن
میس ــازد ،عب ــارت «أ لس ــت أول ــی بک ــم م ــن أنفس ــکم» اس ــت ک ــه پیامب ــر اک ــرم؟لص؟
پیــش از بیــان «مــن کنــت مــواله فعلــي مــواله» فرمــوده اســت .از ایــن فقــره ،در اثبــات
معنــای «اولــی بــه تصــرف» بــرای واژۀ «مولــی» و درنتیجــه ،امامــت حضــرت علــی؟ع؟
اس ــتفاده ش ــده اس ــت .تمرک ــز برخ ــی نویس ــندگان متعص ــب معاص ــر ب ــر ان ــکار ای ــن
قرین ــه و شبههس ــازی در ای ــن زمین ــه ،اهمی ــت ای ــن بح ــث را دوچن ــدان میس ــازد .در
ای ــن پژوه ــش ،پ ــس از بی ــان توضیحات ــی راجعب ــه جای ــگاه اثب ــات توات ــر در یقی ــن ب ــه
ص ــدور روای ــت ،اس ــتمرار ش ــرط اصل ــی تحصی ــل توات ــر ،یعن ــی تع ــدد ط ــرق در هم ــۀ
طبق ــات ،ب ــر اس ــاس دی ــدگاه علم ــای حدی ــث اهلس ــنت در طبق ــات راوی ــان ف ــراز
* تاریخ دریافت1399/04/25 :؛ تاریخ پذیرش.1400/06/18 :
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«أ لســت أولــی بکــم مــن أنفســکم» مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .اثبــات وجــود هفــده
صحاب ــی در طبق ــۀ اول و دهه ــا راوی دیگ ــر در هری ــک از دیگرطبق ــات ای ــن روای ــت،
احتم ــال هرگون ــه تبان ــی ب ــر جع ــل ای ــن عب ــارت را منتف ــی س ــاخته اس ــت .همچنی ــن
روشــن شــد کــه از نظــر دانشــمندان فریقیــن ،در ایــن روش نیــازی بــه بررســی ســندی و
اثب ــات وثاق ــت تکت ــک راوای ــان نیس ــت .ب ــر ای ــن اس ــاس ،ب ــرای نخس ــتین ب ــار ص ــدور
ایــن فــراز بــر اســاس منابــع اهلســنت از طریــق تطبیــق ضابطــۀ تواتــر و تبییــن اعتــراف
فریقی ــن ب ــه صح ــت آن ،اثب ــات ش ــده اس ــت.
کلیدواژهها :خطبۀ غدیر ،مولی ،تواتر ،شاهد ،أولی.
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دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

مقدمه
تبییـن معنـای واژۀ «مولـی» در حدیـث غدیـر از نـکات مهـم و بسـیار تأثیرگذار در بحث
امامت به شمار میآید .اهلسنت مولی را به معنای «دوست»« ،محب یا محبوب»،
«ناصـر» و امثـال آنهـا تأويـل كردهانـد و ارتبـاط واقعـۀ غدیرخـم بـا امامـت را از اسـاس
انـکار میکننـد .در مقابـل ،شـیعه معتقـد اسـت واژۀ «مولـی» در ایـن خطبـه ،بـه معنای
«اولـی بـه تصـرف»« ،والـی»« ،حاکـم» و «سرپرسـت و امـام امـت» اسـت.
اختالف دربارۀ مفهوم خطبۀ غدیر و داللت آن بر امامت از آنجا شروع شد که اکثر
راویان بهطور سهوی یا چهبسا از روی عمد ،فقط فقرۀ «من کنت مواله فعلي مواله» را
نقل کردند .از سویی دیگر ،متکلمین مخالف شیعه ،بدون توجه به متن کامل خطبه
حالی تاریخی آن ،از همۀ این خطبۀ مهم ،تنها کلمۀ «مولی» را
و شواهد لفظی و
ِ
ً
برگزیدند .ازاینرو بحث به یک مطلب صرفا لغوی و ادبی تنزل پیدا کرد .در مقابل هم،
تالش اغلب دانشمندان شیعه برای پاسخ آنان ،بر سر همین یک کلمه متمرکز شد؛
درحالیکه فهم این واژه ،عالوه بر تحلیل ادبی و توجه به نظر لغتشناسان ،به دانستن
شواهد مختلف در بستر سیاق خطبه وابسته است .در روششناسی تحقیقات مربوط
به داللت حدیث غدیر ،بهویژه کلمۀ «مولی» ،روشی که پررنگتر دیده میشود ،توجه به
تبادر و سباق این واژۀ کلیدی است و کمتر به سیاق توجه شده است.
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معاصـر وهابیمسـلک ،علیرغـم قبـول سـند حدیـث غدیـر،
بعضـی از نویسـندگان
ِ

بردهانـد 1.یکـی از قرائـن مهمـی کـه داللـت واژۀ مولـی را روشـن میسـازد ایـن اسـت کـه
پیامبـر اکـرم؟لص؟ پیـش از بیـان فقـرۀ اصلی خطبـۀ غدیر ،یعنی «من کنـت مواله فعلي

مـواله» ،در ابتـدای کالم خـود چنیـن فرمـوده اسـت:
«أ لست أولی بکم من أنفسکم؟» آیا من از شما به خودتان سزاوارتر نیستم؟

از ایــن عبــارت و عبــارات مشــابه آن 2،بــرای اثبــات معنــای «اولــی بــه تصــرف» اســتفاده
 .1فیصلنور ،االمامة و النص ،ص .386
« .2أ لســت أولــی بالمؤمنیــن مــن أنفســهم؟»« ،أ لســت أولــی بکــم مــن أنفســکم؟»« ،أ لســت أولــی
بکــم مــن آبائکــم؟»« ،أ لســتم تعلمــون أنــي أولــی بالمؤمنیــن من أنفســهم؟»« ،أ لســتم تعلمون أني
أولــی بــکل مؤمــن مــن نفســه؟» و. ...

تنس لها عبانم زا ريدغ ۀبطخ رد »مکسفنأ نم مکب یلوأ تسل أ« ترابع رودص یسررب

صـدور شـواهد درو نمتنـی خطبـۀ غدیـر و داللـت آنهـا بـر معنـای مولـی را زیـر سـؤال

2

شــده اســت .امــا شــبههکنندگان غدیــر ماننــد قاضیعبدالجبــار معتزلــی 1،فخــر رازی،

قاضــی ایجــی 3و تفتازانــی 4،بــا درک اهمیــت ایــن موضوع و در جهت گســیختگی بافت
متنــی و ســیاق خطبــۀ غدیــر ،مقدمــۀ حدیــث ،یعنــی فــراز «أ لســت اولــی بکــم »...را از
اســاس انــکار کردهانــد.
اطمینان از صدور فقرۀ «أ لسـت أولی بکم من أنفسـکم» ،به علت قرارگیری در مقدمۀ
برهـان اثبـات امامـت و والیـت حضـرت علـی؟ع؟ ،از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت؛
َ ٱ َّ
چراکه با دقت در معنای لغوی «أولی» و اطالق آن و اشـارۀ این فراز به آیۀ قرآنی <� ݧݩ ݐلں بِ� ُّی
َ ݧ ݨْ ٰ ْ ُ �ؤْ ن َ ݨْ َ ݧ ݩݐݨْ ݧ ݐُ ْ ݩݦ ݦ
م> و قرارگیـری قسـمت اصلـی خطبـۀ غدیـر ،یعنی «فمن کنت
اول ݤى ِ�ب الم ِم ٖ� ی� ن� ِم ن� اںڡ ِس ِه ٭

مـواله فعلـي مـواله» بالفاصلـه بعـد از جملـۀ «أ لسـت أولـی بکـم من أنفسـکم» ،نیز وجود
حرف «فاء» در جملۀ دوم که در بسـیاری از روایات مرتبط آمده اسـت ،ثابت میشـود

کـه مـراد از «مولـی» در خطبـه ،همـان «أولـی» در مقدمـۀ ایـن خطبـه ،یعنـی «اولـی در
تصـرف» اسـت .درنتیجـه ،داللـت فقـرۀ اصلـی و مشـهور خطبـۀ غدیـر بـر اعلام والیـت
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 .1معتزلی ،عبدالجبار ،المغني.151/20 ،
 .2فخــر رازی ،محمــد ،نهايــة العقــول« :485/4 ،ثــم إن ســلمنا صحــة أصــل الحديــث ،و لكــن ال
ي قولــه؟ع؟ :أ لســت أولى بكم من أنفســكم؟ بيانــه أن الطرق التي
نســلم صحــة تلــك المقدمــة و هـ 
ي تصحيــح أصــل الحديــث لــم يوجــد شـيء منهــا فــي هــذه المقدمــة ،فــان أ كثــر مــن
ذكرتموهــا فـ 
ُ
رو ى أصــل الحديــث لــم يــرو تلــك المقدمــة ،فــا يمكــن دعــوى إطبــاق االمــة علــى قبولهــا ،ألن من
خالــف الشــيعة إنمــا يــروون أصــل الحديــث لإلحتجــاج بــه على فضيلة علــي؟ضر؟ و ال يــروون هذه
ً
ً
المقدمــة ،و أيضــا فلــم يقــل أحــد أن عليــا؟ضر؟ ذكرهــا يــوم الشــورى ،فثبــت أنــه لــم يحصــل في هذه
المقدمــة شـيء مــن الطــرق التــي يثبتــون أصــل الحديــث بهــا ،فــا يمكــن اثبــات هــذه المقدمــة».
 .3جرجانــی ،علــی بــن محمــد ،شــرح المواقـف« :361/۸ ،و إن ســلم أن هــذا الحديــث صحيــح
فرواتــه أي أ كثرهــم لــم يــرووا مقدمــة الحديــث و هــي (أ لســت أولــى بكــم مــن أنفســكم) فــا يمكــن
أن يتمســك بهــا فــي أن المولــى بمعنــى األولــى».
 .4تفتازانــی ،مســعود ،شــرح المقاصــد« :290/2 ،و الجــواب منــع تواتــر الخبــر فــإن ذلــك مــن
مكابــرات الشــيعة كيــف و قــد قــدح فــي صحتــه كثيــر مــن أهــل الحديــث و لــم ينقلــه المحققــون
ً
منهــم كالبخــاري و مســلم و الواقــدي و أ كثــر مــن رواه لــم يــرو المقدمــة التــي جعلــت دليــا علــى
یهــای شــيعه
أن المــراد بالمولــى األولــی»؛ متوات ربــودن حديــث غديــر صحــت نــدارد و از دروغگوی 
اســت؛ زيــرا بيشــتر محدثــان در صحــت آن ترديــد كــرده و اهــل تحقيــق از آنــان ،ماننــد بخــاری و
مســلم و واقــدی آن را نقــل نكردهانــد و بیشــتر راو يــان هــم بــدون مقدمــۀ آن ،كــه آن را دليــل بــر ارادۀ
اولــی از مولــی گرفتهانــد ،نقــل كردهانــد.

حضـرت علـی؟ع؟ از طریـق سـیاق خطبـه و توجـه بـه فـراز صـدر آن بهعنـوان قرینـۀ
متصلـۀ لفظیـه روشـن میشـود و درنهایـت ،امامـت ایشـان ثابـت میگـردد.
بـر ایـن اسـاس ،در ایـن نوشـتار بـه صـدور فـراز مهـم «أ لسـت أولـی بکـم مـن أنفسـکم»
پیـش از فقـرۀ «مـن کنـت مـواله فعلي مواله» در صدر خطبۀ غدیر پرداخته شـده اسـت
کـه در فهـم معنـای واژۀ مولـی و موضـوع امامـت ،تأثیـر بسـزایی دارد.

پیشینه
اهمیـت تطبیـق ضابطـۀ تواتـر بـر قرائـن متصلـۀ حدیـث غدیـر ،کمتـر از اثبـات تواتـر فـراز
اصلی نیست .در آثار گرانقدری چون «عبقات األنوار في إثبات إمامة األئمة األطهار»
و حتـی «نفحـات األزهـار» فقـط در سـطور معـدودی بـه ایـن مهـم پرداختـه شـده اسـت
تابعیـن راوی فقـرۀ «أ لسـت أولـی بکـم ،»...باچنان
و اسـامی یـا حتـی تعـداد صحابـه و
ِ
1

دقتـی کـه در ایـن اثـر اشـاره خواهـد شـد ،نیامده اسـت.

ً
بـــا اینکـــه تصـــور میشـــود در کتاب شـــریف الغدی ــر عالمه امینـــی حتما به ایـــن قرینۀ

مهم توجه الزم شـــده باشـــد ،ولی بعد از بررســـی روشـــن میشـــود که تکیۀ اصلی عالمه
در تبییـــن معنای مولی ،بیشـــتر بر تبادر لفظی بـــوده و از این قرائن ،اشـــارهوار عبور کرده
اســـت .هرچند هنـــگام ذکر راویان فقرۀ اصلی ،گاه به روایاتی اشـــاره شـــده که متضمن
عبـــارت «أ لســـت أولـــی بکم »...یا دیگر شـــواهد اســـت ،اما بـــا توجه بـــه محوریت فقرۀ
راویـــان عبـــارت «من کنت مـــواله» ،شـــواهد صدر و
روشـــن نمیشـــود کـــه چه تعـــداد از
ِ
ذیـــل خطبه را نیـــز آوردهاند و آیا این شـــواهد ،هماننـــد فقرۀ اصلی به حـــد تواتر و صدور
یقینـــی رســـیدهاند یا خیـــر .کل مطالب داللـــی و ســـندی عالمه در خصـــوص عبارت
بســـیار مهم «أ لســـت أولی بکم »...از دو صفحه تجاوز نمیکند 2.ایشـــان در خصوص
ً
ســـند آن ،صرفـــا بـــه طبقۀ مؤلفین ،آنهـــم بدون آدرس اشـــاره میکننـــد؛ درحالیکه در
ایـــن مقاله ،با عـــدد و رقم و آدرس دقیق از منابع اهلســـنت ،تعداد راویـــان از صحابه،
تابعیـــن و ...بهجهت اثبـــات ادعای تواتر آمده اســـت.
 .1ر.ک :کنتوری ،ميرحامدحسين ،عبقات االنوار186/10 ،؛ میالنی ،علی ،نفحات االزهار.49/9 ،
 .2ر.ک :امينی ،عبدالحسين ،الغدير.651/1 ،
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اصلـــی و تقطیعهـــای صورتگرفتـــه در متـــن خطبـــه ،درنهایـــت بـــرای یک پژوهشـــگر
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از میـان مقـاالت نگاشتهشـده در ایـن بـاره ،مقالـۀ «سـند خطبـۀ طوالنـی غدیـر در
التحصیـن» ،نوشـتۀ محمدعلـی موحـدی ،بـا فرض عـدم اعتبار خطبـۀ غدیر از حیث
معیارهـای کمـی ،وثاقـت راویـان خطبـه بـر اسـاس سـند آن در کتـاب التحصیـن سـید
بـن طـاوس را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
بنابرایـن هرچنـد تعـداد اندکـی از پژوهشـگران شـیعه پیرامـون متـن خطبـۀ غدیـر آثـاری
از خـود بـه جـای نهادهانـد ،امـا در مـورد اعتبـار سـندی فقـرات کلیـدی آن بـر اسـاس
پژوهـش دقیقـی صـورت نگرفتـه اسـت.
معیارهـای اهلسـنت و منابـع آنـان،
ِ
در ایـن مقالـه ،بـرای اولیـن بـار بـه شـکل طبقهبهطبقـه ،بـا مشـخصات و تعـداد راویان،
ً
تواتـر فـراز «أ لسـت أولـی بکـم »...از منابـع اهلسـنت ثابـت شـده اسـت و صرفـا بـه یک
ادعـا یـا نامبـردن طبقـۀ مؤلفین ،بسـنده نشـده اسـت.

صدور فراز «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبۀ غدیر
واحـد همراه بـا قرائن قطعیه ،یقیین به صدور حدیث از پیامبر؟لص؟
خبـر متواتـر و خبـر
ِ
ِ

واحـد بـدون شـواهد قطعیـه ،مفیـد یقییـن بـه صـدور
را بـه ارمغـان مـیآورد؛ امـا خبـر
ِ
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روایـت نیسـت .بنـا بـر نظـر دانشـمندان حدیـث اهلسـنت ،ارکان اساسـی اثبـات تواتـر
یـک خبـر «تعـدد راویـان در هـر طبقـه بـدون شـرط یـک عـدد خـاص»« ،عـدم امـکان
تبانـی بـر جعـل» 1و ِ«اخبـار از روی حـس» 2اسـت .در ایـن بحـث ،احـراز اسـتمرار ایـن
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شـروط در همـۀ طبقـات مفیـد یقیـن بـه صـدور خواهـد بود و به بررسـی سـندی و اثبات
وثاقـت راویـان نیـازی نیسـت 3.بـر ایـن اسـاس ،اکنـون در راسـتای اثبـات صـدور فـراز
مذکـور از نبـی مکـرم اسلام؟لص؟ ،بـه اثبـات تواتـر آن میپردازیـم.
تواتر فراز «أ لست أولی بکم من أنفسکم»
ایـن عبـارت بـا سـند متصـل دسـتکم از هفـده نفـر در طبقـۀ صحابـه ،ضمـن خطبـۀ
 .1خطیــب بغــدادی ،احمــد ،الکفایــة ،ص 16؛ البانــی ،محمــد ناصرالدیــن ،موســوعه،281/2 ،
371/1؛ عتــر ،نورالدیــن محمــد ،منهــج النقــد.404/1 ،
 .2ر.ک :ابنحــزم ،علــی بــن احمــد ،اإلحــکام ،ص « :107و ذكــر كل واحــد منهمــا مشــاهدة» .نیــز
ر.ک :عتــر ،نورالدیــن محمــد ،منهــج النقــد ...« :404/1 ،و كان مســتندهم الحــس.»...
 .3کتانی ،محمدجعفر ،نظم المتناثر ،ص .15

غدیـر نقـل شـده اسـت .ایـن افـراد عبارتانـد از:
1

1 .1علی اميرالمؤمنين؟ع؟
2

2 .2زيد بن ارقم

3

3 .3اباسعيد خدری
4 .4انس بن مالک

4
5

5 .5سلمان فارسی
6

6 .6ابنعباس

7 .7براء بن عازب

7
8

8 .8حذیفة بن اسید غفاری
9

9 .9ابوهریره

 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند370/4 ،119-118/1 ،؛ ابویعلی ،احمد ،مسند428/1 ،؛
ابنعساكر ،علی بن حسن ،تاريخ مدينة دمشق.20/42 ،
 .2نسائی ،احمد ،السنن الكبرى134/5 ،؛ بزار ،احمد ،مسند.212/10 ،
 .3بخــاری ،محمــد ،التار يــخ الكبيــر193/4 ،؛ ابنعســاکر ،علــی بــن حســن ،همــان228/42 ،؛
ابنمنظــور ،محمــد بــن مكــرم ،مختصــر تار یــخ دمشــق.393-392/5 ،
 .4آجری ،محمد ،الشریعة.2052/4 ،
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 .5كوفی ،محمد ،مناقب.413/2 ،
 .7ابنابیشـــيبه ،عبـــداهلل بن محمد ،المصنف372/6 ،؛ بالذری ،احمد ،أنس ــاب االش ــراف،
281/1؛ آجـــری ،محمـــد ،الش ــریعة2050/4 ،؛ ثعلب ــی ،احم ــد ،الكش ــف و البي ــان92/4 ،؛
جرجانـــی ،يحيـــى ،ترتي ــب األمال ــي الخميس ــية190/1 ،؛ ذهب ــی ،محم ــد ،تار ی ــخ اإلس ــام،
632/3؛ ابنکثیـــر ،اســـماعیل بـــن عمـــر ،الس ــيرة النبو ي ــة417/4 ،؛ ابنحنب ــل ،احم ــد ب ــن
محمـــد ،همـــان281/4 ،؛ همو ،فضائ ــل الصحاب ــة ،596/2 ،ح 1016؛ ابنماج ــه  ،محمد بن
یزیـــد ،س ــنن ،43/1 ،ح 116؛ عنبـــری ،احمـــد ،مجلس ــان ،15/1 ،ح .14
 .8طبرانی ،سليمان ،معجم الکبیر ،179/3 ،ح .3051
 .9ابنمغازلــی ،علــی بــن محمــد ،مناقــب ،46/1 ،ح 24؛ جرجانــی ،يحيــى ،ترتيــب األمالــي الخميســية،
102/2 ،192 ،343 ،56/1؛ ابنعســاکر ،علــی بــن حســن ،همــان233/2 ،؛ ابنجــوزی ،عبدالرحمــن
بــن علــی ،العلــل المتناهیــة ،226/1 ،ح 356؛ ســلفی ،صدرالديــن ،أحادیــث و حکایــات ،36/1 ،ح
28؛ خطیــب بغــدادی ،احمــد ،تار یــخ بغــداد.289/8 ،
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 .6ابنشهرآشوب ،محمد بن على ،مناقب.34/2 ،

1

 1010جابر بن عبداهلل

2

 1111عمر بن خطاب

3

 1212سعد بن ابیوقاص
 1313بريده اسلمی

4

 1414سعید بن جبیر

5
6

 1515ابوایوب انصاری

7

 1616ابوقدامه انصاری
8

 1717حبة بن جوين

بدون شک در سلسلۀ اسناد این حدیث ،طبقۀ نخست با توجه به تعداد و جایگاه صحابۀ
حاضر در آن ،از ضابطۀ تواتر برخوردار است .راویان این فقره در طبقات بعد از صحابه به
شکل متصل تا عصر مؤلفین کتب ،بسیارند؛ از باب نمونه ،طرق منتهی به سه صحابۀ
مهم ،یعنی علی؟ع؟ ،زید بن ارقم و سعد بن ابیوقاص بهتفصیل آورده میشود.
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 .1آجری ،محمد ،همان ،2047/4 ،ح .1519
 .2ذهبی ،محمد ،رسالة طرق حديث من كنت مواله فعلي مواله.16/1 ،
 .3شاشی ،هيثم ،مسند126/1 ،؛ ابنعساکر ،علی بن حسن ،همان.116/4 ،
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 .4ابنابیش ــيبه ،عب ــداهلل ب ــن محم ــد ،هم ــان ،34/6 ،ح 32132؛ ابنابیعاص ــم ،احم ــد ب ــن
عم ــرو ،اآلح ــاد و المثان ــي ،325/4 ،ح 2357؛ آج ــری ،محم ــد ،هم ــان ،2044/4 ،ح 1514؛
حاک ــم نیش ــابوری ،محم ــد ،المس ــتدرك عل ــی الصحیحی ــن ،119/3 ،ح 4578؛ ابنحنب ــل،
احم ــد ب ــن محم ــد ،فضائ ــل الصحاب ــة ،584/2 ،ح 989؛ هم ــو ،مس ــند347/5 ،؛ خلع ــی،
علـــی ،الفوائ ــد المنتق ــاة ،101/2 ،ح 753؛ ابونعي ــم اصفهان ــی ،احم ــد ،معرف ــة الصحاب ــة،
 ،431/1ح 1255؛ ذهب ــی ،محم ــد ،هم ــان ،77/1 ،ح 78؛ ابنکثی ــر ،اس ــماعیل ب ــن عم ــر،
الســيرة النبو يــة416/4 ،؛ همــو ،البدایــة و النهایــة209/5 ،؛ کوفــی ،محمــد ،مناقــب425/2 ،؛
نســائی ،احمــد ،فضائــل الصحابــة ،ص 14؛ همــو ،خصائــص امیــر المؤمنیــن ،ص 99؛ همــو،
الس ــنن الکب ــری.45/5 ،
 .5انصاری ،اسماعيل ،حديث إسماعيل بن جعفر.524/1 ،
 .6كوفی ،محمد ،مناقب ،393/2 ،ح .869
 .7ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغابة.246/6 ،
 .8همان.669/1 ،
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ردیف
5

خطیب بغدادی

1

عبدالرحمن بن
ابیليلى

علی؟ع؟

 .4ابناثیر ،علی بن محمد ،همان.103/4 ،
 .5خطیب بغدادی ،احمد ،تالی تلخیص المتشابه.130/1 ،

أخبرنــا علــي بــن القاســم بــن الحســن البصــري حدثنــا علــي بــن إســحاق المادرائــي حدثنــا
محمــد بــن الحســين بــن أبــي الحنيــن حدثنــا أبــو غســان حدثنــا جعفــر بــن ز يــاد األحمــر عــن
يز يــد بــن أبــي ز يــاد و عــن مســلم بــن ســالم قــاال :حدثنــا...

 ...حدثنــا عبــد اهلل حدثنــي عبيــد اهلل بــن عمــر القوار يــري ثنــا يونــس بــن أرقــم ثنــا يز يــد بــن
أبــي ز يــاد عــن...

عبدالرحمن بن
ابیليلى

علی؟ع؟

 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.119/1 ،
 .2ابویعلی ،احمد ،مسند.428/1 ،
 .3ابنعساكر ،علی بن حسن ،تاريخ مدينة دمشق.20/4 ،

2

1

احمد بن حنبل
2
و ابویعلی
3
و ابنعسا کر
4
و ابناثیر

طبقۀ آخر
(مؤلف)

راویان طبقات بعد از تابعین

تابعی

صحابی

أولـی »...را ضمـن خطبـۀ غدیـر نقـل کردهانـد .طـرق منتهـی بـه صحابـی جلیلالقـدر ،حضـرت علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ در جـدول زیـر ارائـه میشـود.

 .1طرق منتهی به علی بن ابیطالب؟ع؟
ُ
تنهـا از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دسـتکم نـه نفـر تابعـی و در طبقـات میانـی ،دههـا راوی و بیـش از هجـده نفـر از مؤلفیـن تـرازاول اهلسـنت ،عبـارت «أ لسـت
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3

و أخبرنا أبو داود قال :حدثنا محمد بن سليمان قال :حدثنا فطر عن...

أخبرنــي هــارون بــن عبــد اهلل قــال :حدثنــا مصعــب بــن المقــدام قــال :حدثنــا فطــر بــن
خليفــة عــن...

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا حسين بن محمد و أبو نعيم المعنى قاال :ثنا فطر عن...
َ
َّ َ
ُ
َْ َ َ ُ
َْ َ َ ُ
َ
اهَّلل ْبـ ُـن ُم َح ّمـ ٍـد األ ْز ِد ُّي َحدث َنــا ِإ ْسـ َـحاق ْبـ ُـن ِإ ْب َر ِاهيـ َـم أخ َب َرنــا أ ُبــو ن َع ْيـ ٍـم َو َي ْح َيــى
أخ َب َرنــا ع ْبــد ِ
َّ َ
َ
َ َ
ْبـ ُـن َآد َم قــاالَ :حدث َنــا ِف ْطـ ُـر ْبـ ُـن خ ِليفــة َعـ ْـن...

َ َْ
َ َ َ
َ َ
َّ َ
َّ َ
ُ
ُ
َحدث َنــا ُي ُوســف ْبـ ُـن ُم َوســى ،قــال :نــا َما ِلــك ْبـ ُـن إ ْسـ َـم ِاعيل ،قــالَ :حدث ِنــي َج ْعفـ ٌـر ال ْح َمـ ُـر،
َ
ِ َ َ
َ
َ
ـادَ ،و َعـ ْـن ُم ْسـ ِـل ِم ْبـ ِـن َســا ِل ٍم ،قــال :نــا...
عـ ْـن َي ِز يــد ْبـ ِـن أ ِبــي ِز َيـ ٍ
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بزار

4

1

احمد بن حنبل

5

5

2

ابنحبان

6

7

3

4
نسائی
و طحاوی

نسائی

8

علی؟ع؟
علی؟ع؟
علی؟ع؟
علی؟ع؟
علی؟ع؟
علی؟ع؟

عبدالرحمن بن
ابیليلى
ابوطفيل
ابوطفيل
ابوطفيل
ابوطفيل
ابوطفيل

 .5طحاوی ،احمد ،شرح مشكل اآلثار.15/5 ،
 .6نسائی ،احمد ،سنن134/5 ،؛ همو ،خصائص أمیر المؤمنین.113/1 ،
 .7بزار ،احمد ،همان.133/2 ،

َ َ َ
َ َ َّ ْ ُ
ْ َ َّ ُ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
َح َّد َث َنــا ُ ُ ُ ْ ُ ُ َ
ـان ْبـ ِـن ك َر َامــة َو اللفــظ ِل ُي ُوســف ،قــال:
ـ
م
ث
ع
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
م
ح
م
و
،
ـان
ـ
ط
ق
ال
ـى
ـ
وس
م
ـن
ـ
ب
ـف
ـ
وس
ي
َ
َ
ُ ُ
اهَّلل ْبـ ُـن ُم َوســى ،قــال :نــا ِف ْطـ ٌـرَ ،عـ ْـن...
نــا ع َب ْيــد ِ

 .1بزار ،احمد ،مسند.235/2 ،
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،همان.370/4 ،
 .3ابنحبان ،محمد ،صحيح375/1 ،؛ هیثمی ،علی ،موارد الظمآن.544/1 ،
 .4نسائی ،احمد ،سنن134/5 ،؛ همو ،خصائص أمیر المؤمنین.113/1 ،

6

بزار
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7
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5

7

 .5همان.
 .6همان.212/10 ،
 .7مزی ،يوسف ،تهذیب الکمال.99/1 ،
 .8ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.118/1 ،

َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ ٌ
َحدثنــا إبراهيــم بــن هانــيء ،قــالَ :حدثنــا علــي بــن حكيــم ،قــالَ :حدثنــا شـ ِـر يكَ ،عــن أ ِبــي
َ
ِإ ْسـ َـحاقَ ،عــن...

سعيد بن وهب

سعيد بن وهب

عمرو ذی َمر

ابوطفيل از زيد
بن ارقم

ابوطفيل

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟
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حدثنــا أحمــد بــن عمــرو قــال :حدثنــا محمــد بــن الطفيــل النخعــي قــال :حدثنــا شــريك
عــن األعمــش عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن...
ْ ْ َ َ َ َ َ
َ َ
َّ َ
ُ
ُ ُ
اهَّلل ْبـ ُـن ُم َوســىَ ،عـ ْـن ِفطـ ِـر بـ ِـن خ ِليفــة ،عـ ْـن أ ِبــي
َحدث َنــا ُي ُوســف ْبـ ُـن ُم َوســى ،قــال :نــا ع َب ْيــد ِ
َ
ِإ ْسـ َـحاقَ ،عـ ْـن...
َ
َ َ
َّ َ
َ َ َ
ُ
ُ ُ
اهَّلل ْبـ ُـن ُم َوســىَ ،عـ ْـن ِف ْطـ ِـر ْبـ ِـن خ ِليفــةَ ،عـ ْـن أ ِبــي
َحدث َنــا ُي ُوســف ْبـ ُـن ُم َوســى ،قــال :نــا ع َب ْيــد ِ
َ
ِإ ْسـ َـحاقَ ،عـ ْـن...

 .1ابنابیعاصم ،احمد بن عمرو ،السنة.606/2 ،
 .2ذهبی ،محمد ،تاريخ اإلسالم.631/3 ،
 .3طبرانی ،سليمان ،معجم األوسط.275/2 ،
 .4بزار ،احمد ،همان.34/3 ،

6

بزار

بزار
4

طبرانی
3

بزار
 13و مزی
8
و احمد بن حنبل

12

11

10

9

ابوبکر شیبانی
2
ذهبی

1
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حدثنا أبو مسعود الرازي ثنا عبد الرحمن بن مصعب ثنا فطر عن...
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زيد بن ُي َثيع

زيد بن يثيع

زيد بن يثيع

حدثنــا عبــد اهلل ثنــا علــي بــن حكيــم األودي أنبأنــا شــريك عــن أبــي إســحاق عــن ســعيد
بــن وهــب و عــن...

َ
َ َ
َّ َ
َ َ َ
ُ
ُ ُ
اهَّلل ْبـ ُـن ُم َوســىَ ،عـ ْـن ِف ْطـ ِـر ْبـ ِـن خ ِليفــةَ ،عـ ْـن أ ِبــي
َحدث َنــا ُي ُوســف ْبـ ُـن ُم َوســى ،قــال :نــا ع َب ْيــد ِ
َ
ِإ ْسـ َـحاقَ ،عـ ْـن...

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟

َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ ٌ
َحدثنــا إبراهيــم بــن هانــيء ،قــالَ :حدثنــا علــي بــن حكيــم ،قــالَ :حدثنــا شـ ِـر يكَ ،عــن أ ِبــي
َ
ِإ ْسـ َـحاقَ ،عــن...

ابنحنبــل ،احمــد بــن محمــد ،همــان.
 .5ابنابیعاصم ،احمد بن عمرو ،همان.605/2 ،
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،المطالب العالیة.142/16 ،

عمر بن علی
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2

1
احمد بن حنبل
 14وضياءالدين
مقدسی

 15بزار

3

مزی
 16و احمد بن حنبل
و بزار

4

ابوبکر بن ابیعاصم
 17شیبانی

5

و ابنحجر عسقالنی

 .1همان.
 .2مقدسی ،محمد ،األحادیث المختارة ،105/2 ،ح .480
 .3بزار ،احمد ،مسند.34/3 ،
 .4بــزار ،احمــد ،مســند212/10 ،؛ مــزی ،يوســف ،تهذیــب الکمــال99/11 ،؛

6

278

حدثنــا ســليمان بــن عبيــد اهلل الغيال نــي ثنــا أبــو عامــر ثنــا كثيــر بــن ز يــد عــن محمــد بــن عمــر
بــن علــي عــن...
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 22ابن قدامه مقدسی

ابونعیم اصفهانی

ابونعیم اصفهانی

قــرئ علــى الشــيخ أبــي طاهــر عبــد الجبــار ...أخبركــم أبــو غالــب القــزاز أخبرنــا أبــو الحســين
بــن النقــور أخبرنــا الحســين بــن هــارون الضبــي حدثنــا أبــو عبــاس أحمــد بــن محمــد بــن
ســعيد الكوفــي حدثنــا محمــد بــن إســماعيل الراشــدي حدثنــا محمــد بــن خلــف النميــري
حدثنــا علــي بــن الحســن العبــدي عــن ســعد عــن...

أخبرنــا عبــد اهلل بــن جعفــر _ فيمــا قــرئ عليــه وأذن لــي_ قــال :حدثنــا أحمــد بــن يونــس
الضبــي ،حدثنــا عمــار بــن نصــر ،حدثنــا إبراهيــم بــن اليســع المكــي ،حدثنــا جعفــر بــن
محمــد ،عــن محمــد الباقــر ،عــن...

حدثنــا أبــو عمــرو بــن حمــدان [قــال] :حدثنــا الحســن بــن ســفيان ثنــا عمــار بــن خالــد ثنــا إســحاق
األزرق عــن [محمــد بــن] عبــد الملــك قــال :حدثنــي أبــو عبــد الرحمــن الكنــدي عــن...

اصبع بن نباته

حسین بن
علی؟ع؟

زاذان

علی؟ع؟

علی؟ع؟

علی؟ع؟

5

6

 .1دوالبی ،محمد ،الذریة الطاهرة النبویة.121/1 ،
 .2طحاوی ،احمد ،شرح مشكل اآلثار.13/5 ،
 .3کوفی ،محمد ،مناقب.398/2 ،

21

20
4

محمد بن ســـليمان
19
3
كوفی

 .4ابونعيم اصفهانی ،احمد ،معرفة الصحابة.3131/6 ،
 .5همو ،حلية األولياء.64/9 ،
 .6ابنقدامه مقدسی ،عبداهلل بن احمد ،المتحابین في اهلل.73/1 ،

محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن عيسى بن عبد اهلل عن أبيه عن جده عن...

عمر بن علی

علی؟ع؟

دوالبی
18
و طحاوی

عمر بن علی
2
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حدثنــا إبراهيــم بــن مــرزوق حدثنــا أبــو عامــر العقــدي حدثنــي كثيــر بــن زيــد عــن محمــد بــن
عمــر بــن علــي عــن...
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 .2طرق منتهی به صحابی ،زید بن ارقم

280

خطبـۀ غدیـر نقـل کردهانـد.
تابعی

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا ابن نمير ثنا عبد الملك يعنى ابن أبي سليمان عن...

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا حسين بن محمد و أبو نعيم المعنى قاال :ثنا فطر عن...

أخبرني هارون بن عبد اهلل قال :حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا فطر بن خليفة عن...

1

2

3

4

طبقۀ آخر
(مؤلف)

صحابی
عطيه عوفی
ابوطفيل
ابوطفيل

و أخبرنا أبو داود قال :حدثنا محمد بن سليمان قال :حدثنا فطر عن...

نسائی

نسائی

احمد بن حنبل

احمد بن حنبل

زيد بن
ارقم
زيد بن
ارقم
زيد بن
ارقم
ابوطفيل

 .2همو ،مسند.370/4 ،

 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند368/4 ،؛ همو ،فضائل الصحابة.586/2 ،

4

3

2

1

ردیف

 .3نسائی ،احمد ،السنن الكبرى.134/5 ،
 .4همان.

زيد بن
ارقم

راویان طبقات بعد از تابعین

هشـت نفـر از طبقـۀ تابعیـن و دههـا راوی و مؤلـف اهلسـنت در دیگرطبقـات ،از زیـد بـن ارقـم بـه شـرح جـدول زیـر عبـارت «أ لسـت أولـی »...را ضمـن

jep.emamat.ir

ابوطفيل

ابوطفيل

ابوطفيل

زيد بن
ارقم

زيد بن
ارقم

زيد بن
ارقم

 .3جرجانی ،يحيى ،ترتيب األمالي الخميسية.190/1 ،
 .4دارقطنی ،علی ،جزء ابي طاهر ،50/1 ،ح .150

دارقطنی

حدثن ــا أب ــو بكر القاس ــم ب ــن زكريا ب ــن يحيى المق ــرئ قال :حدثن ــا محمد بـــن حميد قال:
حدثن ــا ه ــارون ب ــن المغيرة ع ــن عمرو بن أب ــي قيس عن ش ــعيب بن خالد عن ســـلمة بن
كهيل عن...

ق ــال :أخبرن ــا إس ــحاق ب ــن إبراهي ــم ب ــن طلح ــة ب ــن إبراهيم ب ــن غس ــان بقراءتـــي عليه في
جام ــع البص ــرة ،قال :حدثنا أبو القاس ــم علي بن محم ــد بن عبيد بن كثي ــر العامري ،قال:
حدثن ــا إس ــحاق بن محمد بن م ــروان ،قال :حدثنا أب ــي ،قال :حدثنا عبـــاس بن عبد اهلل،
ق ــال :حدثنا س ــليمان بن قرة عن س ــلمة ب ــن كهيل ،ق ــال :حدثنا...

4

جرجانی

طبرانی

3

2

حدثن ــا محم ــد بن عب ــد اهَّلل ْال َح ْض َرم ُّي ثن ــا َج ْع َف ُر بن ُح َم ْي ــد حدثنا محمد ب ــن ُع ْث َم َ
ان بن
ٍ
ِ
ِ
ُ َ
َ
َ َ
َّ ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اهَّلل بن بكي ٍر ع ــن ح ِك ِيم بن
أب ــي ش ـ ْـي َبة حدثنا
ـب قاال :ثنا عب ــد ِ
النض ُر بن س ـ ِـع ٍ
يد أبو صهي ـ ٍ
ُج َب ْي ٍر عن...

 .1بزار ،احمد ،مسند ،212/1 ،ح .4300
 .2طبرانی ،سليمان ،معجم الکبیر ،166/5 ،ح .4971

8

7

6

5

ابوطفيل

زيد بن
ارقم
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بزار
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َّ
َ
َ
ٌ
َّ َ
َق ـ َـال :و َح َّدثن ــاه إ ْب َر ِاه ُ
بن هانيء ،قالَ :حدثن ــا علي بن حكيم ،قالَ :حدثنا ش ـ ِـر يك َع ِن
يم
ِ
َ
َ َ
َ َ
َ
يب ْب ِن أ ِب ــي ث ِاب ٍتَ ،عن...
ب
ح
األعم ــش ،عن ِ ِ
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9

ابوطفيل

حدثن ــا القاس ــم بن زكر ي ــا بن يحيى قال :حدثنا يوس ــف بن موس ــى قال :حدثن ــا عبيد اهلل
بـــن موس ــى ق ــال :أخبرنا يحيى بن س ــلمة ب ــن كهيل ع ــن أبيه أنه دخ ــل على أب ــو طفيل و
مع ــه حبي ــب بن أبي ثاب ــت و مجاهد و ن ــاس من أصحاب ــه فقال... :

حدثن ــاه أبـــو بكـــر بن إس ــحاق و دعلج ب ــن أحمد الس ــجزي قاال :أنب ــأ محمد ب ــن أيوب ثنا
األزرق ب ــن عل ــي ثنا حس ــان بن إبراهي ــم الكرماني ثنا محمد بن س ــلمة بن كهي ــل عن أبيه
عن...

حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد عن...

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال :أخبرنا بن أبي عدي عن عوف عن...

زيد بن
ارقم
ابوطفيل
ميمون
ابىعبداهلل
ميمون
ابىعبداهلل

 .4دوالبــی ،محمــد ،الکنــی و األســماء ،836/2 ،ح 1459؛ نســائی ،احمــد ،ســنن،
131/5؛ همــو ،خصائــص أمیــر المؤمنیــن ،ص 100؛ خطیــب بغــدادی ،احمــد،
الفصــل للوصــل.566/1 ،
 .5آجری ،محمد ،الشریعة ،2047/4 ،ح .1520

زيد بن
ارقم
زيد بن
ارقم
زيد بن
ارقم
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دارقطنی

10

11

12

1

حاکم نیشابوری

عفان بن مسلم

دوالبی

13

2

3

4

آجری

5

حدثن ــا أب ــو بكر بن أبـــي داود ،قال :حدثن ــا محمد بن بش ــار ،قال :حدثنا محم ــد بن جعفر
-يعني غن ــدرا -قال :حدثنا ش ــعبة ،عن...

 .1همان ،50/1 ،ح  150و .152
 .2حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك على الصحيحين ،118/3 ،ح .4577
 .3باهلـــى ،عفـــان ،احادی ــث عف ــان ب ــن مس ــلم ،ص  ،309ح 372؛ ابنحنبـــل،
احم ــد ب ــن محم ــد ،فضائ ــل الصحاب ــة597/2 ،؛ طبران ــی ،س ــليمان ،هم ــان،
.202/5

ميمون
ابیعبداهلل

282

زيد بن
ارقم
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3

جرجانی
5

خلعی شافعی
4

حاکم نیشابوری

طبرانی
2

عبداهلل بن باقل

ابیعبداهّلل
غنوی

يحيى بن
جعده

ُ
ث َو ْير بن
فاخ َته
ابی ِ

زيد بن
ارقم

زيد بن
ارقم

زيد بن
ارقم

زيد بن
ارقم

 .3حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك على الصحيحين ،313/3 ،ح .6272
 .4خلعی ،علی ،الفوائد المنتقاة ،485/1 ،ح .610
 .5جرجانی ،يحيى ،ترتيب األمالي الخميسية.191/1 ،

و بإسناده قال و حدثنا سليمان بن قرة عن محمد بن السايب ،قال حدثني...

أخبرن ــي محمد ب ــن علي الش ــيباني بالكوفة ثن ــا أحمد بن ح ــازم الغفاري ثنا أب ــو نعيم ثنا
كام ــل أب ــو العالء قال :س ــمعت حبيب ب ــن أبي ثاب ــت يخبر عن...
َ
َ
َْ َ َ
َ َ َْ َ
َ
أخ َب َرن ــا أ ُب ــو العباس أ ْح َمد ْبن الحس ـ َـين ْب ــن جعفر العطار ،ق ــال :أخ َب َرنا أ ُبو ُم َح ّمد الحس ــن
َ َ
َ َ
َّ َ
ْبن رش ــيق العس ــكري ،ق ــالَ :حدث َنا أ ُبو الحس ــن س ــفيان ْبن بش ــر األس ــدي الكوفـــي ،قال:
َّ َ
َحدث َن ـ�ا عل ـ�ي ْبن هاش ـ�م ْبن البر ي ـ�دَ ،عن كثير الن ـ�واءَ ،عن…

ْ َ َّ
َ
ْ ُ َ ُّ
ْ َ َ ُ
ُ
َ ُ
َْ
اب ثنا
حدثن ــا الحس ـ َـن ب ــن ع ِل ـ ٍ ّـي العم ـ ِـري ثن ــا ع ِل ـ ّـي ب ــن إبراهي ــم الب ِاه ِل ـ ّـي ثنا أب ــو الجـــو ِ
ان ب ــن ق ـ ْـرم ع ــن َه ـ ُـار َ
ُس ـ َـل ْي َم ُ
ون ب ــن َس ـ ْـع ٍد عن...
ٍ

حدثنا أبو مسعود ثنا عاصم بن مهجع ثنا يونس بن أرقم عن األعمش عن...
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ابیليلى
حضرمی
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زيد بن
ارقم

 .1ابنابیعاصــم ،احمــد بــن عمــرو ،الســنة606/2 ،؛ طبرانــی ،ســليمان ،معجــم
الکبیــر ،195/5 ،ح .5068
 .2همان ،194/5 ،ح .5066

18

17

16

15

14

طبرانی
و ابوبکر بن
ابیعاصم
1
شیبانی
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19

طبرانی

خطبـۀ غدیـر نقـل کردهانـد.

َ
انيسه بنت زيد
بن ارقم

زيد بن
ارقم

تابعی

طبقۀ آخر
(مؤلف)

صحابی

حدثن ــا أحم ــد بن ش ــداد الترم ــذي نا علي ب ــن قادم أنا إس ــرائيل ع ــن عبد اهلل بن ش ــريك
عن...

2
شاشی
و ابنعساکر

حارث بن
مالک

محمــد بن ســليمان محم ــد بـــن منصور عن إس ــماعيل بن موس ــى عن زافر بن س ــليمان عن إس ــرائيل عن عبد
4
اهلل بن ش ــريك عن...
كوفی

3

سعد بن
ابیوقاص
حارث بن
ثعلبه

 .1طبرانی ،سليمان ،همان ،212/5 ،ح .5128
 .2شاشی ،هيثم ،مسند ،126/1 ،ح .63

2

1

ردیف

 .3ابنعساکر ،علي بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق.116/42 ،
 .4کوفی ،محمد ،مناقب ،416/2 ،ح .898

سعد بن
ابیوقاص

راویان طبقات بعد از تابعین

چهـار نفـر از طبقـۀ تابعیـن و هفـت نفـر از محدثیـن و مؤلفیـن اهلسـنت و چندیـن راوی در دیگرطبقـات ،ایـن عبـارت را از سـعد بـن ابیوقـاص ضمـن

 .3طرق منتهی به صحابی ،سعد بن ابیوقاص

1

284

حدثنـــا محمد بن عبد اهلل الحضرمي ثنا يوس ــف بن موس ــى القطان ثنا س ــلمة بن الفضل
ع ــن محمد بن إس ــحاق عن حبي ــب بن زيد بن خ ــاد األنصاري عن...
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بزار

َح َّد َث َن ــا ِه ـ َـا ُل ْب ُن ب ْش ــرَ ،ق ـ َـالَ :ن ــا ُم َح َّم ُد ْب ُن َخا ِل ـ ِـد ْبن َع ْث َم ـ َـةَ ،ق َالَ :نا ُم َوســـى ْبـ ُ
ــن َي ْع ُق َ
وب،
ِ ٍ
ِ
َ َ َ َُ
اج ُر ْب ُن ِم ْس ـ َـم ٍار
قال :ن ــا مه ِ

4

طحاوی
و نسائی
3

2

َ
ْ
َُْ َ ْ
ُ
َ
ـان ال َب ْص ـ ِـر ُّي أب ــو ال َج ْو َز ِاء ق ــال :حدثن ــا محمد ب ــن خا ِل ِد بن
ق ــال :أخبرن ــا أ ْح َم ــد ب ــن عثم ـ
ََْ َ
َُْ
ُ َ
َُْ َ
اج ِر ب ــن ِم ْس ـ َـم ٍار عن...
عثم ــة ق ــال :حدثن ــا موس ــى بن يعق ــوب ع ــن المه ِ

 .1حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،126/3 ،ح .4601
 .2طحاوی ،احمد ،شرح مشکل اآلثار.21/5 ،
 .3نسائی ،احمد ،السنن الكبرى ،134/5 ،ح .8480
 .4بزار ،احمد ،مسند ،41/4 ،ح .1203

5

4

3

عائشه ابنة
سعد

عائشه ابنة
سعد

خيثمة بن
عبدالرحمن

سعد بن
ابیوقاص

سعد بن
ابیوقاص

سعد بن
ابیوقاص
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حاکم نیشابوری

1

285

فحدثن ــاه أب ــو زكر ي ــا يحي ــى ب ــن محم ــد العنبري ثن ــا إبراهي ــم بن أب ــي طالب ثن ــا علي بن
المن ــذر ثن ــا بن فضي ــل ثنا مس ــلم المال ئ ــي عن...
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متصـل منتهی به دیگرصحابـه در پاورقیهای ذیل اسـامی آنها،
مختلـف طـرق
منابـع
ِ
ِ
آمده است.

نکتـــۀ مهـــم اینکه ،حتی اگر فرض شـــود كه همۀ این اســـناد ضعيف باشـــند ،باز هم
خدشـــهای بـــه صحت ایـــن روایت وارد نمیشـــود؛ زيـــرا بر مبنـــای قاعدۀ علـــم رجال
اهلســـنت ،یعنـــی «کثـــرة الطـــرق» ،اگـــر تعـــداد اســـناد روايتی از ســـه عدد گذشـــت،
هرچنـــد همـــۀ آنها ضعيـــف باشـــند ،يكديگـــر را تقويـــت میکننـــد و حدیث حجت
میشـــود .عينـــی در عمدة الق ــاري به نقـــل از نووی مینويســـد:
اگر روايتی با سندهای مختلف نقل شود ،ولی بعضی از روات آن ضعيف
1

باشند ،باز هم به آن احتجاج میشود.
همچنین ابنتيميه ّ
حرانی مینويسد:

کثرت راههای نقل حديث ،بعضی بعض ديگر را تقويت میكند كه خود،
2

زمينۀ علم به آن را فراهم میكند؛ اگرچه راويان آن فاسق و فاجر باشند.

محمدناصرالدین البانی نیز در إرواء الغليل بعد از نقل طرق يک روايت بیان میدارد:
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خالصه آنكه ،تمام سندهای اين حديث ،بدون ضعف نيست؛ اگرچه
ضع ــف مهم ــی نيس ــت؛ زيرا كس ــی كه مته ــم ب ــه دروغ باشـــد ،در طرق
حدي ــث وجود ن ــدارد و علت ضعف ،يا ارس ــال آن اســـت يـــا كمحافظه
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تش ــده در علم رجال اين است كه سندهای
بودن راوی .از مس ــائل ثاب 
متع ــدد در صورتی كه در سلس ــلۀ س ــند ف ــرد متهمی نباشـــد ،يكديگر را
3

تقو ي ــت میکنند.

 .1عینی ،محمود ،عمدة القاري« :307/3 ،و قال النووي في (شــرح المهذب) :إن الحديث إذا
روي مــن طــرق و مفرداتهــا ضعــاف يحتــج بــه ،علــى أنــا نقــول :قــد شــهد لمذهبنــا عــدة أحاديــث
ً
ً
مــن الصحابــة بطــرق مختلفــة كثيــرة يقــوي بعضهــا بعضــا ،و إن كان كل واحــد ضعيفا».
خ اإلســام ابن تيميــة:26/18 ،
 .2ابنتيميــه ،احمــد بــن عبدالحليــم ،كتــب و رســائل و فتاو ى شــي 
ً
ً
«تعــدد الطــرق و كثرتهــا يقــوى بعضهــا بعضــا حتــى قــد يحصل العلم بهــا و لو كان الناقلــون فجارا
ً
ً
فســاقا فكيــف إذا كانــوا علمــاء عــدوال و لكــن كثــر في حديثهــم الغلط».
 .3البانــی ،محمــد ناصرالدیــن ،إرواء الغليــل« :160/1 ،و جملــة القــول :أن الحديــث طرقــه کلهــا ال
تخلــو مــن ضعــف و لكنــه ضعــف يســير إذ ليــس فــي شــيء منهــا مــن اتهــم بكــذب و إنمــا العلــة

نتیجـه اینکـه ،حتـی اگـر تمامـی ایـن اسـناد ضعيف باشـند ،باز روایـت مذکور حجت
و قابل اسـتدالل اسـت.
صحت فراز «أ لست أولی بکم من أنفسکم» از دیدگاه علمای اهلسنت
برخی از دانشمندان حدیث اهلسنت به صحت صدور این عبارت اذعان کردهاند که
به نظرات آنان اشاره خواهد شد .بدیهی است بعد از اثبات تواتر ،مطلب ذیل دلیلی
مستقل به شمار نخواهد آمد؛ بلکه شاهد و تأ کیدی خواهد بود بر آنچه گذشت.
 .1حاکـم نيشـابوری (متوفـای  405ق) بیـان مـیدارد کـه سـند ايـن حديـث صحيـح
اسـت؛ اگرچـه بخـاری و مسـلم آن را نقـل نكردهانـد« :هـذا حديـث صحيـح اإلسـناد و
1

لـم يخرجـاه».

 .2ابنكثيـر دمشـقی (متوفـای 774ق) معتقـد اسـت کـه ايـن روايـت معتبـر و خـوب
2

اسـت و راويـان آن مـورد اعتمادنـد« :إسـناد جيـد رجالـه ثقـات».

 .3نورالدین هيثمی (متوفای 804ق) راويان اين حديث را ثقه و مورداعتماد دانسته
3

است« :و رجاله ثقات».

 .4ابنحجـر عسـقالنی (متوفـای 852ق) نیـز سـند اين روايت صحيح خوانده اسـت:
4

«هذا إسـناد صحيح».
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 .5محمدناصرالدین البانی (متوفای  1332ق) بعد از نقل این روايت نوشـته اسـت:
المختـارة نقـل كردهانـد» .سـپس آورده اسـت« :ايـن روايـت طبـق شـرایطی كـه بخـاری
5

بـرای صحـت حديث قائل اسـت ،صحيح میباشـد».

ً
اإلرســال أو ســوء الحفــظ و مــن المقــرر فــي "علــم المصطلــح" أن الطــرق يقــوي بعضهــا بعضــا إذا
لــم يكــن فیهــا متهــم».
 .1حاكم نيشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحيحين ،613/3 ،ح .6272
 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البداية و النهاية.231/5 ،
 .3هیثمی ،علی ،مجمع الزوائد.105 ،107/9 ،
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،المطالب العالیة.142/16 ،
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة.249/4 ،
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«ايـن روايـت را احمـد ،ابنحبـان در صحيحـش ،ابنابیعاصـم ،طبرانی و مقدسـی در

نتیجهگیری
وجـود بیـش از هفـده صحابـی در طبقـۀ اول و حداقـل  32تابعـی در طبقـۀ دوم و دههـا
راوی در دیگرطبقـات نقـل عبـارت «أ لسـت أولـی بکـم مـن أنفسـکم» ،بـه ضمیمـۀ
شـواهدی همچـون نقـل آن در منابـع متعـدد فریقیـن ،ازجملـه در بیـش از  35منبـع
تـرازاول اهلسـنت بـه شـکل متصـل _ کـه پیـش از ایـن در متـن و پاورقیها تفصیلشـان
گذشـت _  ،نیـز تأ کیـد علمـای اهلسـنت بـر صحـت آن ،احتمـال هرگونـه تبانـی
بـر جعـل ایـن عبـارت را منتفـی سـاخته و تواتـرش را ثابـت کـرده کـه موجـب یقیـن بـه
ً
صـدور ایـن فقـره از خطبـۀ غدیـر اسـت .تمامـی اسـناد مذکـور در ایـن نوشـتار ،صرفـا بـر
اسـاس منابع اهلسـنت اسـت و بررسـی فراوانی این عبارت در منابع شـیعی ،مجالی
وسـیعتر میطلبـد.
فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم.
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آجری ،محمد بن حسين ،الشريعة ،چاپ دوم :دار الوطن ،ریاض1420 ،ق.
آلوسـی ،محمـود ،روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم و السـبع المثانـي ،چـاپ اول :دار
الكتـب العلميـة ،بیـروت1415 ،ق.
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ابنابیشيبه ،عبداهلل بن محمد ،الكتاب المصنف في األحاديث و اآلثار ،چاپ اول :مكتبة
الرشد ،ریاض1409 ،ق.
ابنابیعاصم شیبانی ،احمد بن عمرو ،اآلحاد و المثاني ،دار الراية ،ریاض1411 ،ق.
ابنابیعاصم شیبانی ،احمد بن عمرو ،السنة ،المكتب اإلسالمي ،بیروت1400 ،ق.
ابناثیـر جـزری ،علـی بـن محمـد ،أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة ،دار إحياء التـراث العربي،
بیروت1417 ،ق.
ابنبطر یـق حلـی ،یحیـی بـن حسـن ،عمـدة عيـون صحـاح األخبـار فـي مناقـب إمـام األبـرار،
اسلامی ،قـم.
ابنجـوزی ،عبدالرحمـن بـن علـی ،العلـل المتناهيـة فـي األحاديـث الواهيـة ،چـاپ اول :دار
الكتـب العلميـة ،بيـروت1403 ،ق.

ابنحبـان ،محمـد بـن حبـان ،صحيـح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان ،چـاپ دوم :مؤسسـة
الرسـالة ،بیـروت1414 ،ق.

ابنحجـر هيتمـی ،احمـد بـن محمـد ،الصواعـق المحرقـة علـى أهـل الرفـض و الضلال
والزندقـة ،تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن عبـد اهلل التركي-كامل محمد الخراط ،مؤسسـة الرسـالة،
بیـروت1417 ،ق.
ابنحـزم اندلسـی ،علـی بـن احمـد ،اإلحـکام فـي أصـول األحـکام ،تحقیـق :احمـد محمـد
شـاکر ،دار آفـاق ،بیـروت.
ابنحنبل شیبانی ،احمد بن محمد ،المسند ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
ابنحنبل شیبانی ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1403 ،ق.
ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـى ،مناقـب آل أبـي طالـب ،المطبعـة الحيدريـة ،نجـف،
1376ق.
ابنعاشور ،محمدطاهر بن محمد ،التحرير و التنوير ،الدار التونسية ،تونس1984 ،م.
ابنعساكر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینه دمشق ،دار الفكر ،بیروت1417 ،ق.
ابنعطيـه ،مقاتـل ،أبهـى المـراد فـي شـرح مؤتمـر علمـاء بغـداد ،مؤسسـة األعلمـي ،بیـروت،
1423ق.
ابنقدامـه مقدسـی ،عبـداهلل بـن احمـد ،المتحابيـن فـي اهلل ،چـاپ اول :دار الطبـاع ،دمشـق،
1411ق.
ابنقيـم جوز يـه ،محمـد بـن ابیبكـر ،الرسـالة التبوكيـة-زاد المهاجـر إلـى ر بـه ،مكتبـة المدنـي،
جده.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،السيرة النبوية ،دار المعرفة ،بیروت.
ابنماجـه ،محمـد بـن يز يـد ،سـنن ابـن ماجـة ،تحقيـق :محمـد فـؤاد عبـد الباقـي ،دار إحيـاء و
دار الفکـر ،بیـروت.
ابنمغازلـی ،علـی بـن محمـد ،مناقـب أميـر المؤمنين علي بن أبـي طالب ،دار اآلثـار ،صنعاء،
1424ق.
ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار الصادر ،بیروت.
ابنمنظـور ،محمـد بـن مكـرم ،مختصـر تار يـخ دمشـق ،تحقیـق :روحيـة النحـاس_ ريـاض عبـد
الحميـد مـراد_ محمـد مطيـع ،دار الفكـر ،دمشـق1402 ،ق.
ابوحيان اندلسی ،محمد بن يوسف ،تفسير البحر المحيط ،چاپ اول :دار الكتب العلمية،
بیروت1422 ،ق.
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ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البداية و النهاية ،دار الفكر ،بیروت1986 ،م.
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ابوالصالح حلبی ،تقی بن نجم ،تقريب المعارف ،چاپخانۀ الهادي1417 ،ق.
ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبداهلل ،حلية األولياء و طبقات األصفياء ،السعادة ،مصر1974 ،م.
ابونعیـم اصفهانـی ،احمـد بـن عبـداهلل ،معرفـة الصحابـة ،تحقيـق :عـادل بن يوسـف العزازي،
دار الوطـن ،ر یـاض1419 ،ق.
ابويعلى ،احمد بن علی ،المسند ،تحقيق :حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث ،دمشق،
1404ق.
البانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،چاپ دوم :المکتب
اإلسالمي ،بیروت1405 ،ق.
البانی ،محمد ناصرالدين ،سلسلۀ األحادیث الصحیحة ،مکتبة المعارف ،ریاض.

البانـی ،محمـد ناصرالديـن ،موسـوعة العالمـة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـر الديـن
األلبانـي ،چـاپ اول :مركـز النعمـان ،صنعـاء1431 ،ق.
امينی نجفی ،عبدالحسين ،الغدير في الكتاب و السنة و األدب ،چاپ چهارم :دار الكتاب
العربي ،بیروت1397 ،ق.
انصاری ،اسماعيل بن جعفر ،حديث إسماعيل بن جعفر ،مكتبة الرشد ،ریاض1418 ،ق.
باهلى ،عفان بن مسلم ،أحاديث عفان بن مسلم ،دار الحديث ،قاهره2004 ،م.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التاريخ الكبير ،دار الفكر ،بیروت.
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بدخشـانی ،محمـد بـن معتمـد ،نـزل األبـرار بمـا صـح مـن مناقـب أهل البیـت األطهـار ،مکتبة
إمـام امیـر المؤمنیـن؟ع؟ ،اصفهـان1403 ،ق.
بزار ،احمد بن عمرو ،المسند_ البحر الزخار ،مكتبة العلوم و الحكم ،مدینه2009 ،م.
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بغـوی ،حسـين بـن مسـعود ،معالـم التنزيـل فـي تفسـير القـرآن_ تفسـير البغـوي ،دار المعرفـة،
بیـروت.
بالذری ،احمد بن يحيى ،جمل من أنسـاب األشـراف ،تحقيق :سـهيل زكار_ رياض الزركلي،
دار الفكر ،بیروت1417 ،ق.
تسـتری ،سـهل بـن عبـداهلل ،تفسـير التسـتري ،چـاپ اول :منشـورات محمـد علي بيضـون/دار
الكتـب العلمية ،بیـروت1423 ،ق.
تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،الشريف الرضي.
تهانـوی ،محمدعلـی بـن علـی ،موسـوعة كشـاف اصطالحـات الفنـون و العلـوم ،مکتبـة لبنـان
ناشـرون ،بیـروت1996 ،م.
ثعلبـی ،احمـد بـن محمـد ،الكشـف و البيـان عن تفسـير القرآن ،چـاپ اول :دار إحيـاء التراث
العر بـي ،بيروت1422 ،ق.

جرجانی ،علی بن محمد ،شرح المواقف ،الشريف الرضي ،قم.

جرجانـی ،يحيـى (مرشـد بـاهلل) بـن حسـين (موفـق) بـن اسـماعيل بـن زيـد ،ترتيـب األمالـي
الخميسـية للشـجري ،دار الكتـب العلميـة ،بیـروت1422 ،ق.
حا کـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبداهلل ،المسـتدرك على الصحيحيـن ،تحقيق :مصطفى عبد
القـادر عطـا ،چاپ اول :دار الكتـب العلمية ،بیروت1411 ،ق.
خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علی ،الفصل للوصل المـدرج في النقل ،چاپ اول :دار الکتب
العلمية ،بیروت1424 ،ق.
خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،الکفایـة فـي علـم الدرایـة ،تحقيـق :أبـو عبـد اهلل السـورقي_
إبراهيـم حمـدي المدنـي ،المكتبـة العلميـة ،مدينـه.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بیروت.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تالي تلخيص المتشابه ،چاپ اول :دار الصميعي ،ریاض،
1417ق.
دارقطنـی ،علـی بـن عمـر ،مـن حديـث أبـي الطاهـر محمـد بـن أحمـد بـن عبـد اهلل الذهلـي،
چـاپ اول :دار الخلفـاء ،کو یـت1406 ،ق.
دوالبـی ،محمـد بـن احمـد ،الذر يـة الطاهـرة النبو يـة ،چـاپ اول :الـدار السـلفية ،کویـت،
1407ق.
دوالبی ،محمد بن احمد ،الكنى و األسماء ،دار ابن حزم ،بیروت1421 ،ق.
ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،تار يـخ اإلسلام و وفيـات المشـاهير و األعلام ،تحقيـق :عمـر عبـد
السلام تدمـري ،دار الكتـاب العر بـي ،بیـروت1407 ،ق.

رازى اصفهانـى ،محمدتقـی ،هدايـة المسترشـدين فـي شـرح معالـ م الديـن ،موسسـة آل
البیـت؟مهع؟ إلحیـاء التـراث ،قـم.
زمخشـری ،محمود بن عمر ،الكشـاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل،
دار إحياء التراث العربي ،بیروت.
نجـوزى ،یوسـف بـن قزاوغلـی ،تذكـرة الخـواص مـن األمـة فـي ذكـر خصائـص األئمـة،
سـبط اب 
چـاپ دوم :مجمـع جهانـی اهلبیـت؟مهع؟ ،قـم 1433 ،ق.
سجادی ،سیدجعفر ،فرهنگ معارف اسالمی ،چاپ سوم :دانشگاه تهران ،تهران1373 ،ش.
سـید مرتضى ،علی بن حسـین ،الشـافي في اإلمامة ،مؤسسة الصادق ،تهران1410 ،ق.
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور ،دار الفكر ،بیروت1993 ،م.

291
تنس لها عبانم زا ريدغ ۀبطخ رد »مکسفنأ نم مکب یلوأ تسل أ« ترابع رودص یسررب

ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،رسـالة طـرق حديـث مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ،تحقيـق:
عبدالعز يـز طباطبایـی.

jep.emamat.ir

سـیوطی ،عبدالرحمـن بـن ابیبکـر ،جامـع األحاديـث ،تحقیقشـده تحـت اشـراف :علـي
جمعـة.
شاشی ،هيثم بن كليب ،المسند ،مكتبة العلوم و الحكم ،مدینه1410 ،ق.
طبرانی ،سليمان بن احمد ،المعجم األوسط ،دار الحرمين ،قاهره1411 ،ق.
طبرانـی ،سـليمان بـن احمـد ،المعجـم الصغيـر ،تحقیـق :محمـد شـكور محمود الحـاج أمرير،
چـاپ اول :المكتب اإلسلامي ،بیـروت1405 ،ق.
طبرانـی ،سـليمان بـن احمـد ،المعجـم الكبيـر ،تحقیـق :حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي،
مکتبـة الزهـراء ،موصـل1404 ،ق.
طبـری ،محمـد بـن جریـر بن یزید ،جامع البيان عن تأويل القرآن ،دار الهجر ،قاهره1422 ،ق.
طحاوی ،احمد بن محمد ،شرح مشكل اآلثار ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1408 ،ق.
طریحـی ،فخرالدیـن بـن محمـد ،مجمـع البحر يـن ،چـاپ سـوم :مکتبـة المرتضويـة ،تهـران،
1375ق.
عبدالتـواب ،رمضـان ،فصول في فقه العربية ،مکتبة الخانجي ،قاهره1420 ،ق.
عتـر حلبـی ،نورالديـن محمـد ،منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث ،چـاپ سـوم :دار الفكـر،
دمشـق1418 ،ق.
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عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،المطالـب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانیـة ،دار العاصمـة_ دار
الغيـث ،عربسـتان1419 ،ق.
فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،المحصـول فـي علـم أصـول الفقـه ،چـاپ دوم :تحقيـق :طـه جابـر
فيـاض العلوانـي ،مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت1412 ،ق.
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فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،نهايـة العقـول فـي درایـة األصـول ،تحقیـق :سـعید عبـد اللطیـف
فـودة ،دار الذخائـر ،بیـروت.
فراهيـدى ،خليـل بـن احمـد ،كتـاب العيـن ،تحقیـق :مهـدی مخزومـی ،چـاپ دوم :دار
الهجـرة ،قـم1409 ،ق.
فیصلنور ،االمامة و النص ،دار الصدیق ،عربستان.
فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،موسسة دار الهجرة،
قم1414 ،ق.
قـاری ،علـی بـن سـلطانمحمد ،مرقـاة المفاتیـح شـرح مشـکاة المصابیـح ،تحقیـق :جمـال
عیتانـي ،چـاپ اول :دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت1422 ،ق.
قرشـی شـافعی ،محمـد بـن طلحـه ،مطالـب السـؤول فـي مناقـب آل الرسـول ،تحقيـق :ماجـد
بـن أحمـد العطيـة.

قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ينابيع المودة ،مؤسسة اعلمي ،بیروت1418 ،ق.
کراجکـی ،محمـد بـن علی ،كنز الفوائد ،چاپ دوم :مكتبة المصطفوي ،قم1369 ،ق.
كتانـی ،محمدجعفـر ،نظـم المتناثـر مـن الحديـث المتواتـر ،چـاپ دوم :دار الكتـب السـلفية،
مصر.
كوفـی ،محمـد بـن سـليمان ،مناقـب اإلمـام أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟ للكوفـي،
مجمـع إحيـاء الثقافة.
متقی هندی ،علی بن حسـامالدين ،كنز العمال في سـنن األقوال و األفعال ،تحقيق :محمود
عمر الدمياطي ،دار الكتب العلمية ،بیروت1419 ،ق.
مـزی ،يوسـف بـن عبدالرحمـن ،تهذيـب الكمـال ،تحقيـق :بشـار عـواد معـروف ،چـاپ اول:
مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت1400 ،ق.
معتزلـی اسـدآبادی ،عبدالجبـار ،المغنـى في أبواب التوحيد و العدل ،تحقیق :قاسـم محمود
محمد.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،أقسـام المولـى فـي اللسـان ،المؤتمـر العالمـي للشـيخ المفيـد ،قـم،
1413ق.
نسـائی ،احمـد بـن شـعيب ،السـنن الكبـرى ،تحقيـق :عبـد الغفـار سـليمان البنـداري_ سـيد
كسـروي حسـن ،دار الكتـب العلميـة ،بیـروت1411 ،ق.
نسـائی ،احمـد بـن شـعيب ،خصائـص أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب ،تحقيـق :أحمـد
ميريـن البلوشـي ،چـاپ اول :مكتبـة المعلا ،کو یـت1406 ،ق.
نسائی ،احمد بن شعيب ،فضائل الصحابة ،دار الكتب العلمية ،بیروت1405 ،ق.

نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،الجامـع الصحيـح ،تحقيـق :محمـد فـؤاد عبـد الباقـي ،دار
إحيـاء التـراث العر بـي ،بیـروت.
هیثمـی ،علـی بـن ابیبكـر ،مجمـع الزوائـد و منبـع الفوائـد ،دار الريـان للتـراث _ دار الكتـاب
العر بـي ،قاهـره _ بیـروت1407 ،ق.
منابع الکترونیک
خلعی ،علی بن حسن ،الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح و الغرائب – الخلعيات ،مخطوط،
المکتبة الشاملة ،نسخۀ شمارۀ .3.64
سـلفی ،صدرالديـن ،أحاديـث و حكايـات للسـلفي ،مخطـوط ،نرمافزار جوامع الکلم ،نسـخۀ
شمارۀ .4.5
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نعمانـی ،عمـر بـن علـی ،اللبـاب فـي علوم الكتـاب ،چـاپ اول :دار الكتب العلميـة ،بیروت،
1419ق.
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عنبـری ،احمـد بـن محمـد ،مجلسـان ألبـي بكـر العنبـري ،مخطـوط ،نرمافـزار جوامـع الکلـم،
نسـخۀ شـمارۀ .4.5
قطان ،ابراهيم ،تيسير التفسير ،نرمافزار المکتبة الشاملة ،نسخۀ شمارۀ .3.64
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