نص جلی بر امامت امرياملؤمنني؟ع؟
ّ
در شب معراج
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چکیده

یکــی از مهمتریــن مباحــث امامت ،گفتگو پیرامــون راههای تعیین امام اســت .در این
میان ،بهترین راه تعیین امامّ ،
نص بوده که موردپذیرش اندیشمندان مذاهب اسالمی
«نص جلــی» و ّ
نــص از جهــت وضــوح داللت به دو قســم ّ
اســتّ .
«نص خفی» تقســیم
میشــودّ .
نــص جلی بدون واســطه ،امامــت را اثبات خواهــد کرد؛ و از همیــن رو دارای
اهمیت ویژهای است.
در ایــن پژوهــش ّ
نــص جلــی بــر امامــت بالفصــل حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در شــب
معراج ،از منابع اهل ّ
سنت موردبررسی قرار خواهد گرفت و ّ
صحت سند آن با توجه به

مبانی ایشان در علوم حدیث اثبات خواهد شد .از آنجاکه این ّ
نص ،از نصوص جلیه
اســت ،با اثبات ّ
صحت ســند و بدون ضمیمه شدن مقدمهای دیگر ،امامت بالفصل
امیرالمؤمنین؟ع؟ ثابت خواهد شد.
کلیدواژههــا :امامــتّ ،
نــص جلــی ،علــی بــن أبی طالــب؟ع؟ ،ســید المســلمین ،إمام
المتقین ،ولی ّ
ّ
ّ
المتقین ،قائد ّ
المحجلین.
الغر
* تاریخ دریافت ، 94/04/20 :تاریخ پذیرش.94/06/25 :
 .1دانش آموختۀ درس خارج حوزۀ علمیه؛ پژوهشگر حوزۀ امامتmirireza5291@gmail.com .
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 _1مقدمه
اندیشــمندان تمــام فرقههــای اســامی اتفاقنظــر دارنــد که انســان ،بدون وجــود عامل
ّ
و طریقــی شــرعی ،بــه مقــام امامــت نرســیده و امــام نخواهــد شــد 1.ازایــنرو ،متکلمان
فرقههای مختلف از راه یا راههای تعیین امام سخن گفتهاند.
مســئلۀ شــیوههای تعییــن امام ،مانند دیگر مســائل عامــۀ امامت ،مــورد اختالف واقع
شــده اســت .شــیعۀ امامیه ّ
نص از جانب خداوند متعــال و پیامبر اکــرم؟ص؟ را تنها راه
ســنت ّ
تعییــن امــام میدانــد 2.در برابــر ،اهــل ّ
نــص را تنهــا یکــی از راههای تعییــن امام

دانســته ،و بیعــت و اختیــار ،وصیت امام ســابق و شــوری را نیــز از دیگر راههــای تعیین
ّ
ســنی بــر طریقیت ّ
متکلمان شــیعه و ّ
نص در این
امــام میدانند 3.بههر روی ،اتفاقنظر
مسئله ،دارای اهمیت بسیاری است.
ّ
متکلمانّ ،
نص را به دو قســم جلی و خفی تقســیم کردهاند .مرحوم فاضل مقداد؟حر؟ در
تعریــف ّ
نص جلی میفرمایند« :نصی که احتیاج به ضمیمه کردن مقدمه یا مقدماتی
72

نداشته باشد»؛ 4و در مقابلّ ،
نص خفی را اینگونه میشناسانند« :نصی که احتیاج به

ضمیمه کردن مقدمه یا مقدماتی داشته باشد».
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نـ ّـص جلــی در بیــن شــیعۀ امامیــه دارای اهمیــت بســیاری اســت؛ تــا جایــی کــه مرحــوم
شــیخ مفیــد؟حر؟ کســی را شــیعۀ امامیــه میدانــد کــه بــه وجــود نـ ّـص جلــی بــه امامــت
 .1میالنی ،سید علی ،األصول العامة لمسائل اإلمامة213 ،؛ تفتازانی ،سعد الدین ،شرح المقاصد،
256/5؛ ایجی ،میر سید شریف ،شرح المواقف.351/8 ،
 .2ســیوری ،مقداد بن عبداهلل ،إرشــاد الطالبین337 ،؛ میالنی ،ســید علی،همان .213 ،بعضی از
ّ
ّ
حلی ،معجزه را نیز به همراه ّ
نص ذکر کردهاند .ر.ک :حلی ،جعفر بن
اندیشمندان مانند محقق
الحسن ،المسلک فی أصول الدین و الرسالة الماتعیة.210 ،
 .3میالنی ،سید علی ،همان.216 ،
 .4سیوری ،مقداد بن عبداهلل ،اللوامع اإللهیة.335 ،
 .5همان.337 ،

ّ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــاور داشــته باشــد 1.متکلمــان شــیعه _ أعلـیاهلل مقامهــم أجمعیــن _
2
نصــوص بســیاری را بهعنــوان نـ ّـص جلــی ذکــر کردهانــد؛ ماننــد حدیــث شــریف غدیــر،
ّ
3
«أنــت الخلیفــة مــن بعــدی» ،و «ســلموا علیــه بإمــرة المؤمنیــن و اســمعوا لــه و أطیعــوا».
ّ
ّ
در ایــن میــان ،یکــی از نصــوص جلیــهای که مرحــوم علمــۀ حلی؟حر؟ در کتاب کشــف
المراد به آن اســتناد میکند ،عبارت «أنت ســید المسلمین و إمام ّ
المتقین و قائد ّ
الغر
ّ
المحجلیــن» 4اســت که در شــب معراج از جانــب خداوند متعــال در وصف حضرت

امیرالمؤمنین ؟ع؟ گزارش شده است.
در ایــن مقالــه بــا بررســی ایــن ّ
نص جلــیّ ،
صحت ســند آن در دیــدگاه اهل ســنت و با
بهرهگیری از مبانی ایشــان در علوم حدیث ،اثبات خواهد شــد .در این صورت ،آشکار
اســت کــه ایــن نــص جلی بــا ســند صحیــح آن ،بر وجــوب امامــت بالفصــل حضرت
امیرالمؤمنیــن علــی بن أبی طالب ؟امهع؟ داللت داشــته و دیگر نیازمند ضمیمه شــدن
مقدمۀ دیگری برای اثبات امامت آن حضرت نیست.
ارتبــاط این پژوهش با پژوهشهای گذشــتۀ علمای شــیعه در مســائل عامۀ امامت ،از

و ســخن از ّ
صحت آن از کتب و طرق معتبر اهل ّ
نصی جلی و اثبات ّ
ســنت ،مربوط به
مقــام اثبــات اســت .بحث از ّ
نص جلی در شــب معراج در مقام اثبــات ،بحثی جدید
بوده و به این صورت تبیین نشده است.
در این مقاله پس از بازخوانی متن حدیث ،راویان موجود در طرق این حدیث بر اساس
 .1بغدادیّ ،
محمد بن النعمان ،أوائل المقاالت.38 ،
 .2ر.ک :لکهنوی ،میر حامد حسین ،عبقات األنوار 244/1 ،و .260/7
 .3سیوری ،مقداد بن عبداهلل ،همان.339 ،
 .4حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المراد.368 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

نوع ارتباط مقام اثبات و مقام ثبوت است .سخن از راه یا راههای تعیین امام ،اجماع
نص ،و تقســیم آن به ّ
بــر طریقیــت ّ
نص جلی و خفی ،همگی مربــوط به مقام ثبوتاند؛
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کتابهای ّ
عامه ،موردبررســی قرار میگیرند؛ ســپس برخی از این طرق ،بهتفصیل مورد
بررســی واقــع شــده و بــا رعایــت اصــول و مبانی ّ
عامــه در علــوم حدیثّ ،
صحت ســند
اثبات خواهد شد؛ در ادامه با ذکر شواهدی که بعضی از آنها خودّ ،
نص جلی و دارای

سندی صحیح هستند ،حدیث موردبحث تقویت میشود.

 _2متن حدیث
ّ
نــص جلــی بــر امامت حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در شــب معــراج ،در منابع مختلف
ّ
عامه ،از چند صحابی نقل شــده اســت .الفاظ این حدیث با توجه به نقلهای فراوان
آن ،تفاوت اندکی دارند؛ اما از جهت معنی ،تفاوت آشکاری بین آنها دیده نمیشود.
ابن عساکر این روایت را در تاریخ دمشق اینچنین نقل میکند:
ّ
ّ
قــال رســولاهلل صل ـیاهلل علیــه [و آلــه] و ســلم« :لیلــة أســری بــی انتهیت
ّ ّ
ّ
شــك _ فــي ّ
علــي
عزوجــل _ فأوحــی إلـ ّـي أو أخبرنــی _ جعفــر
إلــی ّربــی _
[علیهالســام] بثــاثّ :أنــه سـ ّـيد المســلمين و ولـ ّـي ّ
المتقیــن و قائــد ّ
الغر
1
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ّ
المحجلین».
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رســولاهلل؟ص؟ فرمودنــد« :شــبی کــه بــه معــراج بــرده شــدم ،آنگاهکــه نــزد
ّ ّ
عزوجل _ رســیدم ،دربارۀ علی؟ع؟ ســه چیز را به من وحی کرد
پروردگارم_
یــا مــرا از ســه چیز دربــارۀ علــی؟ع؟ باخبر ســاخت _ تردید از جعفــر ،راوی
حدیث اســت _  :او ســرور مسلمانان ،و سرپرســت پرهیزکاران ،و پیشوای
سپید رویان درخشان است».

 _3راویان حدیث
ب ــر پای ــۀ ّ
تتب ــع م ــا ،ای ــن حدی ــث در طبق ــۀ صحاب ــه ،از چه ــار _ پن ــج 3صحاب ــی روای ــت
 .1این نقل را بر دیگر نقلها مقدم کردیم؛ زیرا اصح آنها است.
 .2دمشقی ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.302/42 ،
 .3از آنجاکه احتمال اش��تراک «عبداهلل بن زرارة» و «عبداهلل بن أســعد بن زرارة» مطرح اســت ،تعداد

شده است:
 _1حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟.

1

 _2أسعد بن زرارة.

2

 _3عبداهلل بن أسعد بن زرارة.

3

 _4عبداهلل بن زرارة بن عدس.

4

 _5عبداهلل بن عکیم.

5

راویان در طبقۀ صحابه مردد ذکرشــده اســت .این مطلب در قســمت طرق منتهی به عبداهلل بن
زرارة بن عدس ،توضیح داده میشود.
 .1ر.ک :مغازلــی ،علــی بــن ّ
محمــد ،مناقــب أمیر المؤمنیــن علی بن أبــی طالــب؟ع؟119 ،؛ طبری،

أحمد بن عبداهلل ،الریاض النضرة.138/3 ،
 .2ر.ک :نیشـابوریّ ،
محمـد بـن عبداهلل ،المسـتدرک علی الصحیحیـن ،4668/148/3 ،مغازلی،
علـی بـن ّ
محمـد ،مناقـب أمیـر المؤمنیـن علـی بـن أبـی طالـب ،162 /7 ،بوصیـری ،أحمـد بـن

إس ــماعیل ،أمال ــی المحامل ــی66 ،؛ هیثم ــی ،علـــی بـــن أبـــی بکـــر ،کش ــف األس ــتار49/1 ،؛
طب ــری ،أحم ــد ب ــن عبـ ـداهلل ،ذخائ ــر العقب ــی70 ،؛ ســـیوطی ،عبـــد الرحمـــن بـــن أبـــی بکـــر،
الخصائ ــص الکب ــری271/1 ،؛ عصام ــی ،عب ــد المل ــک ب ــن حس ــین ،س ــمط النج ــوم العوال ــی،
41/3؛ اصفهان ــی ،أحم ــد ب ــن عب ــداهلل ،هم ــان1587/3 ،؛ دمشـــقی ،علـــی بـــن الحســـن،
هم ــان302/42 ،؛ ج ــزری ،عل ــی ب ــن أب ــی الک ــرم ،هم ــان173/3 ،؛ بغ ــدادی ،أحم ــد ب ــن عل ــی،
هم ــان.183 _182/1 ،

 .4ر.ک :بغدادی ،عبد الباقی بن قانع ،معجم الصحابة.112/2 ،
 .5ر.ک :طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الصغیر (الروض الدانی)1012/192/2 ،؛ هیثمی ،علی
بن أبی بکر ،مجمع الزوائد121/9 ،؛ اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،تاریخ أصبهان،200/2 ،
و 276/2؛ بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.184/1 ،

75
رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

أبـی بکـر ،إتحـاف الخیـرة المهـرة ،47/7 ،عسـقالنی ،أحمـد بـن علـی ،المطالـب العالیـة،
4234/274/17؛ بغـدادی ،عبـد الباقـی بـن قانـع ،معجـم الصحابـة69/1 ،؛ جرجانـی ،أبـو
أحمـد بـن عـدی؛ الکامـل فـی ضعفـاء الرجـال26/9 ،؛ اصفهانـی ،أحمـد بـن عبـداهلل ،معرفـة
الصحابـة282/1 ،؛ دمشـقی ،علـی بـن الحسـن ،تاریـخ مدینـة دمشـق303/42 ،؛ جـزری ،علـی
بـن أبـی الکـرم ،أسـد الغابـة202/1 ،؛ بغـدادی ،أحمـد بـن علـی ،موضح أوهـام الجمـع و التفریق،
.185 _ 183/1
 .3ر.ک :س ــلفی ،أحم ــد ب ــن ّ
محم ــد ،الطیوری ــات995 _ 994/3 ،؛ محاملـــی ،الحســـین بـــن

راویان حدیث در طبقات بعد از صحابه تا عصر مؤلفین کتب ،بســیارند؛ اســامی این
راویان در ضمن نقل طرق حدیث ذکر خواهد شد.

 _4طرق حدیث
 _1 _4طرق منتهی به حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟

ایـــن حدیـــث بـــه یـــک طریـــق از حضـــرت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ روایـــت شـــده اســـت.
حاف ــظ أب ــو الحس ــن عل ـ ّـي ب ــن ّ
محم ــد الواس ــطی ،مع ــروف ب ــه اب ــن المغازل ــی (د 483
ق) در کتــاب مناقــب امیرالمؤمنیــن علـ ّـي بــن أبــی طالــب؟ع؟ ،ایــن حدیــث را چنیــن
نق ــل میکن ــد:
(نـا) 1أبـو إسـحاق إبراهیـم بـن ّ
غسـان البصـری _ بهصـورت اجـازه _ بـه مـا
خبـر داد از( :ثهـم) أبـو علـی الحسـین بـن علـی بـن أحمـد بـن ّ
محمـد بـن
أبـی زیـد از( :ثنـا) أبـو القاسـم عبـداهلل بـن أحمـد بـن عامـر الطائـی ،از( :ثنـا)
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پـدش ،از( :ثنـا) أحمـد بـن عامـر ،از( :ثنا) علی بن موسـی الرضا ،از( :ثنی)
پـدرم موسـی بـن جعفـر ،از( :ثنـی) پـدرم جعفـر بـن ّ
محمـد ،از( :ثنـی) پـدرم
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ّ
محمـد بـن علـی ،از( :ثنـی) پـدرم علـی بـن الحسـین ،از( :ثنـی) پـدرم

حسـین بـن علـی ،از( :ثنـی) پـدرم علـی بـن أبـی طالـب [؟مهع؟] 2کـه ایشـان
ّ
ّ
فرمودنـد :رسـولاهلل صلـیاهلل علیـه [و آلـه] و سـلم فرمودنـد« :یـا علـی همانا
تـو سـرور مسـمانان ،و امـام پرهیـزکاران و پیشـوای سـپید رویان درخشـان ،و
رئیـس مؤمنـان هسـتی».

3

ّ
محققین ّ
اهمیت
 .1از آنجاکه الفاظ اسانید حدیث دارای اصطالحاتی بوده و این اصطالحات نزد
بسیاری دارد ،عالئم اختصاری آنها را در ( ) قرار دادیم.
ّ
 .2سالم و تحیت بعد از نامهای مبارک اهلالبیت؟مهع؟ و صلوات بر پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله
در بین عالئم [ ] به متون اضافه شده است.
 .3مغازلی ،علی بن ّ
محمد ،مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب 119 _ 117 ،7؛ و ر.ک :طبری،
أحمد بن عبداهلل ،الریاض النضرة.138/3 ،

 _2 _4طرق منتهی به أسعد بن زرارة

این حدیث به ده طریق از أسعد بن زرارة ،روایت شده است.

طریــق اول :أبــو عبداهلل حاکم نیشــابوری (د  405ق) در المســتدرک علــی الصحیحین
این روایت را به اسنادش از أسعد بن زرارة چنین روایت کرده است:
(ثنــا) أبــو بکــر بــن إســحاق ،از( :أنبأ) ّ
محمــد بن أیــوب ،از( :أنــا) عمرو بن
الحصیــن العقیلــی ،از( :أنبــأ) یحیــی بــن العــاء الــرازی ،از( :ثنــا) هــال
بــن أبــی حمیــد ،از( :عن) عبــداهلل بن أســعد بــن زرارة ،از( :عــن) پدرش:
ّ
ّ
رســولاهلل صل ـیاهلل علیــه [و آله] و ســلم فرمودند« :دربارۀ علی [؟ع؟] ســه
چیــز بر من وحی شــد :او ســرور مســلمانان ،و امــام پرهیزکاران ،و پیشــوای
سپید رویان درخشان است».

1

حاکم نیشــابوری بعد از نقل حدیث میگوید« :این حدیث صحیح اإلســناد اســت ،و
حالآنکه بخاری و مسلم آن را تخریج نکردهاند».

2

طریــق دوم :أبــو أحمــد ابن عــدی جرجانــی (د  365ق) در الکامل فی ضعفــاء الرجال
اینچنین روایت کرده است:
(ثنــا) هــال بن أبی حمید ،از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة ،از( :عن)
ّ
ّ
پــدرش :رســولاهلل صل ـیاهلل علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودنــد« :دربــارۀ علــی
[؟ع؟] بــر مــن وحی شــد ،گفتیم 3او ســرور مســلمانان و امام پرهیــزکاران و
پیشوای سپید رویان درخشان است».

4

طریــق ســوم :حافظ أبو الحســن علی بن ّ
محمد الواســطی ،معروف به ابــن المغازلی (د
 .1نیشابوریّ ،
محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.4668/148/3 ،
 .2همان.
 .3در مصدر چنین نقل شده است؛ به نظر میرسد این لفظ یا تصحیف است و یا از راوی است.
 .4جرجانی ،أبو أحمد بن عدی ،الکامل فی ضعفاء الرجال.26/9 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

(ثنــا) أبــو یعلــی ،از( :ثنا) عمرو بــن حصین ،از( :ثنا) یحیی بــن العالء ،از:
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 483ق) در کتــاب مناقــب امیرالمؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب؟ع؟ ،ایــن حدیــث را
اینچنین روایت کرده است:
محمــد بن أحمد بــن عثمــان ،از( :نا) أبو عمــر ّ
(نــا) أبــو طالــب ّ
محمد بن
ّ
العبــاس بــن حیویــه الخـ ّـزاز _ بهصورت اجــازه _ از( :ثنا) ابن أبــی داود ،از:
إبراهیــم بــن عباد الکرمانی ،از( :ثنا) یحیی بن أبی بکیر ،از( :نا) جعفر بن
زیاد ،از( :عن) هالل ّ
الوزان ،از( :عن) أبی کثیر األسدی ،از( :عن) عبداهلل
ّ
ّ
بن أسعد بن زرارة ،از( :عن) پدرش :رسولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و سلم
فرمودند« :شبی که به معراج برده شدم ،به سدرة المنتهی رسیدم ،سپس
دربــارۀ علــی [؟ع؟] ســه چیز بــر من وحی شــد :او امام پرهیزکاران ،و ســرور
مسلمانان ،و پیشوای سپید رویان درخشان بهسوی ّ
جنات نعیم است».
ّ
ّ
ابن أبی داود گفته« :این حدیث از رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و ســلم
از غیر این مرد روایت نشده است».

1
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ّ
کالم ابن أبی داود بر وجوه مختلفی حمل میشــود که به علت عدم فایده ،از ذکر آنها
صرفنظر میکنیم.
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طریــق چهــارم :أبو ّ
العبــاس أحمد بن أبی بکر البوصیــری (د  840ق) در إتحاف الخیرة
المهرة بزوائد المسانید العشرة اینچنین نقل کرده است:
أبو یعلی گفته :و (ثنا) زکریا بن یحیی الکسائی برای ما حدیث نقل کرد ،از:
(ثنا) نصر بن مزاحم ،از( :عن) جعفر بن زیاد ،از( :عن) هالل بن مقالص،
از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة األنصاری ،از( :عن) پدرش :رســولاهلل
ّ
ّ
صلیاهلل علیه [و آله] و سلم فرمودند« :زمانی که به آسمان رفته ،به قصری
برده شــدم از لؤلؤ ،که در آن فرشهایی از طال بود که میدرخشــید ،ســپس
سه خصلت دربارۀ علی [؟ع؟] به من وحی شد یا به من امر شد :همانا او
 .1مغازلی ،علی بن ّ
محمد ،مناقب أمیر المؤمنین.163 _ 162/7،

سرور مرسلین 1و امام پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».

2

ابن حجر عســقالنی در المطالب العالیة 3و ابن عســاکر در تاریخ دمشق 4نیز این روایت
را به همین سند ،اما با اختالفی در متن روایت کردهاند.
طریــق پنجــم :أبــو الحســین عبد الباقــی بــن قانــع (د  351ق) در معجــم الصحابة این
حدیث را اینچنین روایت میکند:
محمــد بــن أحمد بــن مؤمــل الصیرفی ،از( :نــا) ّ
(ثنــا) ّ
محمد بــن علی بن
خلف ،از( :نا) نصر بن مزاحم ،از( :عن) جعفر األحمر ،از( :عن) هالل بن
مقالص ،از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة ،از( :عن) پدرش :رســولاهلل
ّ
ّ
صل ـیاهلل علیــه [و آله] و ســلم فرمودند« :زمانی که مرا به آســمان بردند ،به
قصری برده شدم از لؤلؤ که فرشش از طال بود ،سپس پروردگارم دربارۀ علی
رضیاهلل عنه سه خصلت به من وحی کرد یا به من امر کرد :همانا او سرور
مسلمانان و امام پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».

5

طریق ششــم :أبو الحســن علی بن ّ
محمد معروف به ابن أثیر (د  630ق) در أســد الغابة
فی معرفة الصحابة این حدیث را اینگونه روایت کرده است:
بن طاهر _ بهصورت اجازه ـ ،از (نا) أبو بکر أحمد بن علی الفارسی ،از( :نا)
أبو عبداهلل الحافظ ،از( :نا) أبو أحمد إسحاق بن ّ
محمد بن علی الهاشمی
در کوفه ،از( :نا) جعفر بن ّ
محمد األحمسی ،از( :نا) نصر بن مزاحم ،از:

(نا) جعفر بن زیاد األحمر ،از( :عن) غالب بن مقالص ،از( :عن) عبداهلل
 .1در مصدر چنین آمده است که اشتباه ناسخ بوده و «سرور مسلمانان» صحیح است.
 .2بوصیری ،أحمد بن أبی بکر ،إتحاف الخیرة.47/7 ،
 .3عسقالنی ،أحمد بن علی ،المطالب العالیة.4234/274/17 ،
 .4دمشقی ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.303/42 ،
 .5بغدادی ،عبد الباقی بن قانع ،معجم الصحابة.69/1 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

(نا) أبو موسی _ بهصورت اجازه _ به ما خبر داد ،از( :نا) أبو الفضل ّ
محمد
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ّ
بن أسد بن زرارة األنصاری ،از( :عن) پدرش :رسولاهلل صلیاهلل علیه
ّ
[و آله] و سلم فرمودند« :زمانی که به آسمان برده شدم ،خداوند دربارۀ
علی [؟ع؟] سه خصلت به من وحی کرد یا مرا با خبر ساخت :همانا
او سرور مسلمانان ،و امام پرهیزکاران ،و پیشوای سپید رویان درخشان
است».

1

طریق هفتم :أبو نعیم أحمد بن عبداهلل اصفهانی (د  430ق) در کتاب معرفة الصحابة
این روایت را به این طریق روایت کرده است:
(ثنا) مخلد بن جعفر ،از( :ثنا) ّ
محمد بن جریر ،از( :ثنا) هارون بن حاتم،
از( :ثنــا) رباح بن خالد األســدی ،از( :عن) جعفــر األحمر ،از( :عن) هالل
بن مقالص ،از( :عن) عبداهلل بن مقالص ،از( :عن) عبداهلل بن أسعد بن
ّ
ّ
زرارة ،از( :عــن) پــدرش :از پیامبر صلیاهلل علیه [و آله] و ســلم شــنیدم که
میفرمودنــد« :زمانی که به آســمان برده شــدم ،ســه خصلــت دربارۀ علی
[؟ع؟] بــه مــن وحی شــد :همانــا او امام پرهیزکاران ،و ســرور مســلمانان ،و
80

پیشوای سپید رویان درخشان است».

2
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طریق هشــتم :أبو بکر أحمد بن علی معروف به خطیب بغدادی (د  463ق) در کتاب
موضح أوهام الجمع و التفریق این روایت را به اسانید گوناگون روایت کرده است ،یکی
از این اسانید چنین است:
(نــا) الحســن بــن أبی بکــر ،از( :ثنا) أبو الحســن علــی بن ّ
محمد بــن الزبیر
ّ
القرشــی ،از( :ثنا) علی بن الحسن بن فضال الکوفی ،از( :ثنا) حسین بن
نصــر ،از( :ثنــی) پدرم ،از( :ثنا) جعفر بن زیاد ،از( :عن) هالل بن مقالص،
از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة األنصاری ،از( :عن) پدرش :رســولاهلل
ّ
ّ
صل ـیاهلل علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودند« :زمانی که به آســمان برده شــدم،
 .1جزری ،علی بن أبی الکرم ،أسد الغابة.202/1 ،
 .2اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،معرفة الصحابة.282/1 ،

مرا به قصری بردند از لؤلؤ ،که فرشــش از طالی درخشــان بود؛ ســپس ســه
خصلت دربارۀ علی [؟ع؟] به من وحی شــد _ یا به من امر شــد _  :او ســرور
مسلمانان و امام پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».

1

طریق نهم :خطیب بغدادی در همان کتاب به این سند نیز روایت کرده است:
(نا) أبو ّ
محمد عبداهلل بن علی بن عیاض بن أحمد بن أبی عقیل قاضی
صــور ،از( :نــا) ّ
محمــد بن أحمد بــن جمیع ّ
الغســانی الصیــداوی ،از( :نا)
ّ
محمــد بــن عقــدة ،از( :ثنــا) ّ
أحمــد بــن ّ
محمد بــن المفضــل بــن إبراهیم
األشــعری ،از( :ثنا) پدرم ،از( :ثنا) ّ
مثنی بن القاســم الحضرمی ،از( :عن)
هــال أبی أیوب بن مقــاص الصیرفی ،از( :عن) أبی کثیــر األنصاری ،از:
ّ
(عــن) عبــداهلل بــن أســعد بــن زرارة ،از( :عن) پــدرش :رســولاهلل صلیاهلل
ّ
علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودند« :هر کــس من موالی اویم ،پــس علی موالی
اوست».
ّ
ّ
و همچنین رســولاهلل صل ـیاهلل علیه [و آله] و ســلم فرمودند« :دربارۀ علی
[؟ع؟] به من وحی شــده ،که او امیر مؤمنان و ســرور مســلمانان و پیشــوای
سپید رویان درخشان است».
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2

الضبی ،از( :نا) أبــو ّ
بــه مــا خبــر داد ،از( :ثنا) الحســین بن هــارون ّ
العباس
ّ
محمــد بن ســعید الحافظ کــه (ثهــم) ّ
أحمــد بــن ّ
محمد بــن المفضل بن
إبراهیــم األشــعری بــرای آنها حدیث نقل کرده اســت ،از( :ثنــا) پدرم ،از:
(ثنا) ّ
مثنی بن القاسم الحضرمی ،از( :عن) هالل أبی أیوب الصیرفی ،از:
(عــن) أبــی کثیر األنصاری ،از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة ،از( :عن)

 .1بغدادی ،أحمد بن علی ،موضح أوهام الجمع و التفریق.183/1 ،
 .2همان.185/1 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

طریق دهم :خطیب بغدادی این حدیث را از ّ
ضبی اینگونه روایت میکند:
محمد بن أحمد ّ
(أخبرنی) أبو الحسن أحمد بن ّ
المؤدب از اصل کتابش

ّ
ّ
أنس ،از( :عن) أبی أمامة :رسولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و سلم فرمودند:
«دربــارۀ علــی [؟ع؟] بــه مــن وحی شــده که او ســرور مســمانان و پیشــوای
سپید رویان درخشان است».
ً
ناگفته نماند که ظاهرا أبو أمامه در این اسناد همان أسعد بن زرارة است؛ همانطور که
1

در کتب تراجم ،کنیۀ او را أبو أمامه نقل کردهاند.

2

 _3 _4طرق منتهی به عبداهلل بن أسعد بن زرارة

ســومین راوی این حدیث ،عبداهلل بن أســعد بن زرارة است .این حدیث به پنج طریق
از او روایت شده است.
طریق ّاول :أبو عبداهلل الحسین بن إسماعیل المحاملی (د  330ق) در کتاب امالیاش
به روایت ابن مهدی الفارسی (د  416ق) این روایت را چنین آورده است:
(ثنا) عیسی بن أبی حرب ،از( :ثنا) یحیی بن أبی بکیر ،از( :ثنا) جعفر بن
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زیاد ،از( :ثنا) هالل الصیرفی ،از (ثنا) أبو کثیر األنصاری ،از( :ثنی) عبداهلل
ّ
ّ
بن أســعد بن زرارة :رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و سلم فرمودند« :شبی
ّ ّ
عزوجل _ رســیدم ،پس سه چیز را
که به معراج برده شــدم ،نزد پروردگارم _
دربارۀ علی _ رضیاهلل عنه _ به من وحی کرد یا به من امر کرد _ جعفر شک
کرده اســت _  :همانا او ســرور مسلمانان و سرپرست پرهیزکاران و پیشوای
سپید رویان درخشان است».

3

خطیــب بغــدادی نیــز این روایت را با همین ســند و بــا همین الفــاظ ،در موضح أوهام
الجمع و التفریق روایت کرده اســت؛ 4و همچنین ابن عســاکر این روایت را به اسنادش
 .1همان.185 _184/1 ،
 .2ر.ک :اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،معرفة الصحابة.280/1 ،
 .3محاملی ،الحسین بن إسماعیل ،أمالی المحاملی.66 ،
 .4بغدادی ،أحمد بن علی ،موضح أوهام الجمع و التفریق.138 _182/1 ،

از ابــن مهــدی و بــا همین لفظ با تفاوتی بســیار اندک ،در تاریخ دمشــق روایت کرده 1که
بهزودی طریق او موردبررسی تفصیلی قرار خواهد گرفت.
ََ
طریق دوم :أحمد بن ّ
محمد ِســلفۀ اصفهانی معروف به أبو طاهر الســلفی (د  576ق)
در کتاب الطیوریات این روایت را چنین نقل میکند:
(نــا) أحمــد ،از( :ثنــا) ّ
محمــد ،از( :ثنا) ابن أبــی داود ،از( :ثنــا) إبراهیم بن
عبــاد الکرمانــی ،از( :ثنا) یحیی بــن أبی بکیر ،از( :ثنا) جعفــر بن زیاد ،از:
(عن) هالل ّ
الوزان ،از( :عن) أبی کثیر األسدی ،از( :عن) عبداهلل بن أسعد
ّ
ّ
بن زرارة :رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و ســلم فرمودند« :شــب معراج به
سدرة المنتهی رسیدم ،پس دربارۀ علی [؟ع؟] سه چیز به من وحی شد:
همانا او امام پرهیزکاران ،و ســرور مســلمانان ،و پیشوای پیشانی سپیدان
بهسوی ّ
2
جنات نعیم است».

طریــق ســوم :أبــو القاســم علی بن الحســن معروف به ابــن عســاکر (د  571ق) در کتاب
تاریخ دمشق این حدیث را از عبداهلل بن أسعد اینچنین روایت میکند:

بن عبداهلل( ،نا) یحیی بن أبی بکیر ،از( :نا) جعفر األحمر ،از( :عن) هالل
الصیرفی ،از( :نا) أبو کثیر األنصاری ،از( :عن) عبداهلل بن أســعد بن زرارة:
ّ
ّ
رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و ســلم فرمودند« :شــبی که به آسمان برده
شدم ،به قصری از لؤلؤ که فرشش از طالی درخشان بود برده شدم ،سپس
سه خصلت دربارۀ علی [؟ع؟] به من وحی شد یا به من امر شد :همانا او
سرور مسلمانان و امام پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».

3

 .1دمشــقی ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.302/42 ،
 .2سلفی ،أحمد بن ّ
محمد ،الطیوریات.995 _ 994/3 ،
 .3دمشقی ،علی بن الحسن ،همان.302/42 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

(نا) أبو الفتح یوسف بن عبد الواحد ،از( :نا) شجاع بن علی ،از( :أنا) أبو
محمد بن الحســین بن ّ
عبداهلل بن مندة ،از( :أنا) ّ
القطان ،از( :نا) إبراهیم
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طریــق چهــارم :أبو نعیم اصفهانی (د  430ق) در کتــاب معرفة الصحابة این روایت را از
عبداهلل بن أسعد اینچنین روایت کرده است:
محم ــد ب ــن أحم ــد ،از( :ثن ــا) ّ
محم ــد ب ــن ّ
(ثن ــا) ّ
محمـــد بـــن عبـــداهلل
ّ
الحضرمــی ،از( :ثنــا) أبــو بکــر بــن أبــی شــیبة ،از( :ثنــا) أحمــد بــن مفضــل،
از( :ثنــا) جعفــر األحمــر ،از( :عــن) هــال أبــی أیــوب الصیرفــی ،از( :عــن)
ّ
أب ــی کثی ــر األنص ــاری ،از( :ع ــن) عب ــداهلل ب ــن أس ــعد :رس ــولاهلل صلــیاهلل
ّ
علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودنــد« :شــبی کــه بــه معــراج بــرده شــدم بــه ســدرة
المنتهــی رســیدم ،پــس ســه چیــز دربــارۀ علــی [؟ع؟] بــه مــن وحــی شــد:
همان ــا او ام ــام پرهی ــزکاران ،و س ــرور مس ــلمانان ،و پیش ــوای س ــپید روی ــان
درخش ــان ب هس ــوی ّ
1
جن ــات نعی ــم اس ــت».

طریــق پنجــم :خطیــب بغــدادی (د  463ق) ایــن روایــت را از عبداهلل بن أســعد به این
اسناد روایت کرده است:
84
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(نــا) أبو بکــر البرقانی ،از( :ثنا) أحمد بن إبراهیم اإلســماعیلی _ بهصورت
إمالء _  ،از( :نی) عبداهلل بن ّ
محمد بن ناجیة ،از( :ثنا) الحسین بن عمرو
ّ
العنقــزی ،از( :ثنــا) أحمد بن المفضل ،از( :ثنــا) جعفر بن زیاد األحمر ،از:
(عــن) هالل الصیرفی ،از( :عن) أبی کثیر األنصاری ،از( :عن) عبداهلل بن
ّ
ّ
أســعد بن زرارة :رســولاهلل صلی علیه [و آله] و ســلم فرمودند« :شبی که به
معراج برده شــدم ،به قصری که فرشــش از طالی درخشان بود برده شدم،
سپس سه چیز دربارۀ علی [؟ع؟] به من امر شد :همانا او سرور مسلمانان
و امام پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».
ّ
و یحیــی بــن أبــی بکیــر الکرمانــی و أحمد بــن المفضــل الکوفــی از جعفر بن زیــاد ،این

حدیث را به همین صورت روایت کردهاند.

2

 .1اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،همان.4002/1587/3 ،
 .2بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.183/1 ،

 _4 _4طرق منتهی به عبداهلل بن زرارة بن عدس

أبو الحســین عبد الباقی بن قانع (د  351ق) در کتاب معجم الصحابة این حدیث را
ذیل عنوان صحابی «عبداهلل بن زرارة بن عدس بن زید بن ثعلبة بن غنم بن مالک بن
تیماهلل» به این صورت روایت کرده است:
ّ
الحجاج النیسابوری ،از( :نا) الحسین بن
(ثنا) یعقوب بن إســماعیل بن
منصــور ،از( :نــا) یحیی بن أبی بکیر ،از( :نا) جعفر األحمر ،از( :عن) هالل
ّ
الصیرفــی ،از( :عــن) أبی کثیر ،از( :عن) عبداهلل بن زرارة :رســول صلیاهلل
ّ
علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودنــد« :شــبی که به معــراج برده شــدم ،به قصری
درخشــان رســیدم کــه فرشــش از نور بود ،ســپس دربارۀ علــی [؟ع؟] به من
وحی شــد یا به من امر شــد :همانا او ســرور مســلمانان و امام پرهیزکاران و
پیشوای سپید رویان درخشان است».

1

بــا ّ
توجــه به دیگر طرق این روایت ،بعید نیســت که عبداهلل بــن زرارة ،همان عبداهلل بن
ّ
أســعد بن زرارة اســت که در این سند به جدش نســبت داده شده است؛ هرچند ما در
اینجــا مطابــق با بیان ابن قانــع این طریق را ذکر کردیم .البته درهرصورت این مطلب از
صحیح معرفی خواهد شد ،نیست.
 _5 _4طرق منتهی به عبداهلل بن عکیم

أب ــو القاس ــم س ــلیمان ب ــن أحم ــد الطبران ــی (د  360ق) ای ــن حدی ــث را ب ــه اس ــنادش
از عبـــداهلل بـــن عکیـــم الجهنـــی ،در کتـــاب المعج ــم الصغی ــر اینچنیـــن روایـــت
کرده است:
(ثنــا) ّ
محمــد بــن مســلم بــن عبــد العزیــز األشــعری األصبهانــی ،از( :ثنا)
مجاشــع بن عمرو در همدان ســال دویست و ســی و پنج ،از( :ثنا) عیسی
 .1بغدادی ،عبد الباقی بن قانع ،معجم الصحابة.112/2 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

اهمیــت فراوانی برخوردار نیســت؛ زیــرا این طریق ،از طرقی کــه در ادامه بهعنوان طریق
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بن سوادة الرازی ،از( :ثنا) هالل بن أبی حمید ّ
الوزان ،از( :عن) عبداهلل بن
ّ
ّ
عکیم الجهنی :رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و سلم فرمودند« :خداوند
ّ ّ
عزوجل _ در شبی که به معراج برده شدم ،سه چیز دربارۀ علی [؟ع؟] به
_
من وحی کرد :همانا او ســرور مؤمنان ،و امام پرهیزکاران ،و پیشــوای سپید
رویان درخشان است» .این حدیث را از هالل ،غیر از عیسی کسی روایت
نکرده ،و تنها مجاشع آن را نقل کرده است».

1

أبو نعیم اصفهانی نیز این روایت را به همین اسناد و لفظ ،از طبرانی روایت کرده است؛
و همچنیــن خطیــب از أبــو الفــرج ّ
محمد بن عبداهلل بــن أحمد بن شــهریار اصفهانی از

2

طبرانــی ایــن حدیــث را آورده اســت؛ و در توضیح ایــن کالم طبرانی« :ایــن حدیث را از
هالل غیر از عیســی کســی روایت نکرده ،و تنها مجاشــع آن را نقل کرده اســت»؛ گفته:
«منظور او این اســت که این حدیث را از هالل از ابن عکیم ،غیر از عیســی کسی روایت
نکرده است».

3
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 _5بررسی و تصحیح بعضی از سندها
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همانطور که گذشــت ،یکی از طریقهای این حدیث شــریف توســط حاکم نیشابوری
در المستدرک علی الصحیحین تصحیح شده است؛ او پس از نقل حدیث میگوید:
«ایــن حدیــث صحیــح اإلســناد اســت ،و حالآنکــه بخــاری و مســلم آن را تخریــج
نکردهاند».

4

در ادامــه ،دو طریــق صحیــح دیگر این حدیث شــریف را ذکر کــرده و به جهت مراعات
اختصار ،تنها طریق دوم را بهصورت تفصیلی بررسی خواهیم نمود.
 .1طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الصغیر (الروض الدانی).1012/192/2 ،
 .2اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،تاریخ أصبهان 200/2 ،و .276
 .3بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.184/1 ،
 .4همان.

 _1 _5طریق اول :نقل ابونعیم اصفهانی در معرفة الصحابه

أبو نعیم اصفهانی (د  430ق) در کتاب معرفة الصحابة میگوید:
محمد بن أحمــد ،از( :ثنا) ّ
محمد بن ّ
(ثنــا) ّ
محمد بن عبداهلل الحضرمی،
ّ
از( :ثنــا) أبــو بکــر بــن أبی شــیبة ،از( :ثنا) أحمد بــن مفضــل ،از( :ثنا) جعفر
األحمــر ،از( :عــن) هالل أبی أیوب الصیرفی ،از( :عن) أبی کثیر األنصاری،
ّ
ّ
از( :عن) عبداهلل بن أســعد :رســولاهلل صلیاهلل علیه [و آله] و سلم فرمودند:
«شبی که به معراج برده شدم به سدرة المنتهی رسیدم ،پس سه چیز دربارۀ
علی [؟ع؟] به من وحی شد :همانا او امام پرهیزکاران ،و سرور مسلمانان ،و
پیشوای سپید رویان درخشان بهسوی ّ
1
جنات نعیم است».

 _2 _5طریق دوم :نقل ابن عساکر در تاریخ دمشق

ابن عساکر دمشقی (د  571ق) در تاریخ دمشق میگوید:
(نا) أبو ّ
محمد بن طاووس ،از( :أنا) عاصم بن الحسن ،از( :أنا) أبو عمر بن
مهدی ،از (نا) أبو عبداهلل المحاملی ،از( :نا) عیسی بن أبی حرب ،از( :نا)

کرد یا به من امر کرد _ جعفر شک کرده است _  :همانا او سرور مسلمانان و
سرپرست پرهیزکاران و پیشوای سپید رویان درخشان است».

2

در ادامــه بهصــورت مختصــر ،احوال راویان این طریق با اســتناد به کتــب تراجم ّ
عامه،
موردبررسی قرار خواهد گرفت.
 .1اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،معرفة الصحابة.4002/1587/3 ،
 .2دمشقی ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.302/42 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

یحیی بن أبی بکیر ،از( :نا) جعفر بن زیاد ،از( :نا) هالل الصیرفی ،از( :نا)
ّ
أبو کثیر األنصاری ،از( :ثنی) عبداهلل بن أسعد بن زرارة :رسولاهلل صلیاهلل
ّ
علیه [و آله] و ســلم فرمودند« :شــبی که به معراج برده شدم ،نزد پروردگارم
ّ ّ
عزوجل _ رســیدم ،پس ســه چیز را دربارۀ علی رضیاهلل عنه به من وحی
_

87

ابن عساکر دمشقی

علی بن الحســن بن هبةاهلل بن عبداهلل بن الحســین ،أبو القاســم ،الحافظ الکبیر ،ثقة
الدین ،ابن عســاکر الدمشــقی ،الشــافعی .صاحب کتاب تاریخ دمشق و یکی از اعالم
حدیث نزد ّ
عامه است.
او در ســال  499ق در دمشــق بــه دنیــا آمد و در ســال  571ق در همانجــا از دنیا رفت.
ّ
ابن عساکر به سرزمینهای بسیاری مانند عراق ،مکه ،مدینه ،اصفهان ،نیشابور ،مرو،

1

تبریز ،بیهق ،بسطام ،دامغان ،ری ،زنجان ،همدان ،هرات ،سرخس ،نوقان ،سمنان،
أبهــر ،مرنــد و خــوی ســفر کــرد و از مشــایخ حدیثی فراوانــی اســتفاده نمود؛ تــا جایی که
اساتید او را هزار و سیصد مرد و هشتاد و اندی زن ذکر کردهاند.

2

شــهرت و وثاقــت او میــان علمــای ّ
عامــه ،بســیار واضــح و روشــن اســت؛ ازایــنرو تنها

88

قسمتی از ترجمۀ او را از تاجالدین سبکی (د  771ق) نقل میکنیم:
او شــیخ ،امام ،ناصر و خادم سـ ّـنت ،و از بین برندۀ سپاه شیطان با عساکر
ّ
اجتهــادش اســت .امــام اهــل حدیث در زمانــش و خاتم ناقــدان و حفاظ
بــوده اســت .هیــچ شــخصی از اهل حدیث جایــگاه او را انــکار نمیکند.
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 ...تاریخ شــام که بیش از هشــتاد جلد است ،از تألیفات اوست که در آن
مطالبــی را ذکــر کــرده کــه دیگران از داشــتن آن مطالب عاجــز بودهاند و هر
شــخصی کــه ایــن کتاب را مطالعه کنــد ،درک خواهد کرد کــه این امام به
چه مرتبهای رسیده است  ...حافظ أبو سعد ابن السمعانی او را در کتاب
تاریخــش بــه حفظ و فضــل و اتقان وصف کــرده؛  ...و ابن ّ
النجار دربارۀ او
ّ
گفتــه :او امــام المحدثیــن در زمــان خــود بــود و در حفظ و اتقــان و معرفت
کامــل بــه علــوم حدیث و وثاقت و تیزهوشــی و حســن تصنیــف و تجوید،
یشــد و این شــأن بــه او ختــم گردیــد ... .و از ّ
خط
ریاســت بــه او منتهــی م 
 .1زرکلی ،خیر الدین بن محمود ،األعالم.273/4 ،
 .2سبکی ،عبد الوهاب بن تقی الدین ،طبقات الشافعیة الکبری.216/7 ،

شــیخ محیالدین النووی نقل میکنم که دربارۀ او گفته« :او حافظ شــام،
بلکه حافظ دنیا است؛ امام است بهطور مطلق و ثقه و ضابط است».

1

أبو ّ
محمد بن طاووس

هبةاهلل بن أحمد بن عبداهلل بن علی بن طاووس ،أبو ّ
محمد بن أبی البرکات المقریء
ّ
3
الشافعی؛ امام جامع دمشق .در سال  461ق متولد 2و در سال  536ق از دنیا رفت.
ابن طاووس از پدرش و أبو ّ
العباس بن قبیس و همچنین از عاصم بن الحســن حدیث
شــنید؛ 4و بــزرگان زیــادی نیز همانند ســمعانی و ســلفی و ابــن عســاکر از او حدیث نقل
کردهاند.

5

بســیاری از بــزرگان تراجــم ،أبــو ّ
الفاظ تعدیــل مدح کرده
محمــد بن طــاووس را به انــواع ِ
و عــدهای از ایشــان بــه وثاقــت او تصریــح نمودهاند ،ماننــد ابن الجــوزی ،6ذهبی ،7ابن
الجزری ،8ابن العماد حنبلی ،9سلفی 10و همچنین شاگرد او ابن عساکر.11
عاصم بن الحسن

عاصــم بن الحســن بــن ّ
محمد بن علی بن عاصــم بن مهران ،أبو الحســین ،العاصمی

 .3انصاریّ ،
محمد بن مکرم ،مختصر تاریخ دمشق.65/27 ،
 .4ر.ک :ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.665/11 ،
 .5ر.ک :همو ،سیر أعالم النبالء.99/20 ،
 .6جوزی ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علی ،المنتظم فی تاریخ الملوک و األمم.24/18 ،
 .7ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.98/20 ،
محمد بن ّ
 .8جزریّ ،
محمد ،غایة النهایة فی طبقات ّ
القراء.349/2 ،

 .9حنبلی ،عبد الحی بن أحمد ،شذرات الذهب.187/6 ،
 .10ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.666/11 ،
 .11همان.665/11 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

 .1همان.219 _217/7 ،
 .2ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالم.666/11 ،

89

البغدادی الکرخی ّ
العطار .در ســال  397ق متولد شــد 1و در ســال  483ق در بغداد از
دنیا رفت.

2

ّ
الحفــار و ّ
محمد بن عبــد العزیز البرذعی از جمله شــیوخ و
أبــو عمــر ابن مهــدی و هالل
ّ
اســاتید او بودند 3.محدثین بســیاری از شــاگردان عاصم بن الحسن بوده و از او حدیث
شنیدهاند مانند المؤتمن الساجی ،أبو نصر الغازی و هبةاهلل بن طاووس الدمشقی.

4

بســیاری از علمــای جرحوتعدیــل ،او را مــدح کــرده و بــه وثاقــت او تصریــح نمودهانــد،
ماننــد ابــن الجوزی 5،ابن األثیر 6،أبو علی بن ســکرة 7،ســلفی 8،ابن کثیــر 9،أبو علی بن
البردانی 10،الصدفی 11و ابن النجار.

12

أبو عمر بن مهدی

محمد بن عبداهلل بن ّ
عبــد الواحد بــن ّ
محمد بن مهدی ،أبو عمر ،الفارســی الکازرونی
ّ
البغدادی ّ
13
البزاز .در سال  318ق متولد شد و در سال  410ق از دنیا رفت.

90

ّ
حفاظ عصر خویش ،مانند أبو ّ
العباس ابن عقده ،حدیث
ابن مهدی از بزرگان روات و
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 .1جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،المنتظم.286/16 ،
 .2ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء.600/18 ،
 .3همان.599/18 ،
 .4همان.
 .5جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،همان.
 .6جزری ،علی بن أبی الکرم ،اللباب فی تهذیب األنساب.304/2 ،
 .7ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.
 .8سودونی ،قاسم بن قطلوبغا ،الثقات.408/5 ،
 .9دمشقی ،إسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.115/16 ،
 .10سودونی ،قاسم بن قطلوبغا ،همان.
 .11همان.
 .12همان.

 .13ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.222/17 ،

نقل کرده اســت .او بیشــترین حدیث را از شــیخ خود ،أبو عبداهلل القاضی المحاملی،
شنیده است.

1

افــراد زیــادی شــاگرد و راوی حدیــث از ابن مهــدی بودهاند؛ مانند هبةاهلل بن الحســین
ّ
البــزاز ،أبو یوســف عبد الســام بــن ّ
محمــد القزوینی که از بزرگان معتزله دانســته شــده
است؛ و عاصم بن الحسن العاصمی و عدهای دیگر.

2

خطیب بغدادی 3و ابن تغری 4به وثاقت او تصریح نموده و با الفاظ گوناگون او را مدح
5
ّ
المعمر ،مسند الوقت».
کردهاند .ذهبی دربارۀ او میگوید« :الشیخ ،الصدوق،
أبو عبداهلل المحاملی

الحسین بن إسماعیل بن ّ
محمد بن إسماعیل بن سعید بن أبان ،أبو عبداهللّ ،
الضبی
ّ
البغدادی المحاملی القاضی .در ابتدای ســال  235ق متولد شــد 6و در ســال  330ق
از دنیا رفت.

7

گفته شــده شــروع ســماع حدیث محاملی در ســال  244ق ،یعنی در ســن ُنهســالگی
بوده 8و از همین رو از شــیوخ بســیاری اســتفاده کرده است؛ کسانی چون عیسی بن أبی
ّ
الفلس ،عبدالرحمن بن یونس ّ
الســراج 10و
حــرب 9،أبو هشــام الرفاعی ،عمــرو بن علی

 .1همان.
 .2همان.
 .3بغدادی ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد و ذیوله.14/11 ،
 .4ظاهری ،یوسف بن تغری بردی ،النجوم الظاهرة.245/4 ،
 .5ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،همان.221/17 ،
 .6همو ،تاریخ اإلسالم.589/7 ،
 .7همو ،سیر أعالم النبالء.261/15 ،
 .8همان.259/15 ،
 .9بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.166/11 ،
 .10ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالم.589/7 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

عدهای دیگر.

91

همانطور که محاملی از اســاتید فراوانی اســتفاده کرده ،شــاگردان بســیاری نیز داشــته
است .أبوبکر الداوودی میگوید« :ده هزار مرد در مجلس محاملی شرکت میکردهاند».

1

از جملــه شــاگردان او دعلــج ،دارقطنی ،ابن جمیع ،ابن الصلــت األهوازی ،أبو عمر بن
مهدی ،و ابن البیع 2هستند.
علمای بسیاری مانند ابن الندیم ،3ابن شاهین 4و ذهبی 5او را توثیق کردهاند .خطیب
بغــدادی میگویــد« :او فاضــل ،صادق و دین بود» 6.ابن الجــوزی میگوید« :او صدوق،
ّ
ادیب ،فقیه ،و مقدم در فقه و حدیث بوده اســت» .7ابن کثیر نیز میگوید« :او صدوق،
ّ
دین ،فقیه ،و محدث بود».8
عیسی بن أبی حرب

ّ
عیســی بن موســی بن أبی حرب ،أبو یحیی ،الصفار البصری .در صفر سال  267ق در
ایذج درحالیکه به کرمان سفر میکرد ،از دنیا رفت.9
92

عیسی بن أبی حرب در بغداد از یحیی بن بکیر الکرمانی حدیث شنید 10و افراد زیادی
العباس ّ
ماننــد إســماعیل بــن ّ
الــوراق ،وأبو عبــداهلل المحاملــی و عبداهلل بــن أحمد بن

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ پانزدهم _ پائیز 1394

ثابت ّ
البزاز ،از او حدیث نقل کردهاند.11

 .1ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء.260/15 ،
 .2همو ،تاریخ اإلسالم.589/7 ،
 .3بغدادیّ ،
محمد بن إسحاق ،الفهرست.284 ،

 .4ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء.261/15 ،
 .5همان.258/15 ،
 .6بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.20/8 ،
 .7جوزی،عبد الرحمن بن علی ،المنتظم.21/14 ،
 .8دمشقی ،إسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.144/15 ،
 .9بغدادی ،أحمد بن علی ،همان.166/11 ،
 .10همان.
 .11همان.

خطیــب بغدادی 1،ابن الجوزی 2،ذهبی 3،مســلمة بن قاســم 4و ابن ّ
حبــان 5او را توثیق
نمودهاند.
یحیی بن أبی بکیر

یحیی بن أبی بکیر بن نسر بن أبی أسید ،أبو زکریا ،العبدی القیسی ،قاضی کرمان .در
سال  208یا  209ق از دنیا رفت.

6

او در بغداد و شــهرهای دیگر از مشــایخ بســیاری مانند شعبة ،زائدة ،زهیر و  ...حدیث
شنید و بسیاری چون أحمد بن سعید الدارمی ،عیسی بن أبی حربّ ،
عباس الدوری
و  ...از او حدیث نقل کردهاند.

7

مکانــت و جایــگاه او در علــم حدیــث بهانــدازهای اســت که بخاری ،مســلم ،أبــو داود،
ترمذی ،نسائی و ابن ماجه از او حدیث نقل کردهاند.

8

علــی بــن المدینــی 9،یحیی بن معیــن 10و عجلــی 11او را توثیق کرده و دیگــران نیز او را به
انواع الفاظ تعدیل ،وصف نمودهاند.

12

 .2جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،المنتظم.214/12 ،
 .3ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالم.384/6 ،
 .4سودونی ،قاسم بن قطلوبغا ،همان.466/7 ،
 .5بستیّ ،
محمد بن ّ
حبان ،الثقات.495/8 ،

 .6ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،سیر أعالم النبالء.498/9 ،
 .7همان.

 .8مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،تهذیب الکمال.246/31 ،
 .9رازی ،عبد الرحمن بن ّ
محمد ،الجرح و التعدیل.132/9 ،
 .10همان.
 .11العجلی ،أحمد بن عبداهلل ،تاریخ الثقات.468 :
ّ
 .12ر.ک :رازی ،عبــد الرحمــن بــن ّ
محمــد ،الجرح و التعدیــل 132/9 ،و ذهبی ،محمــد بن أحمد،
همان.497/9 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

 .1همان.

93

جعفر األحمر

جعفر بن زیاد ،أبو عبداهلل ،األحمر ،الکوفی .در سال  175ق یا  167ق از دنیا رفت.

1

او از اســاتید فراوانــی ماننــد منصــور ،مغیــرة ،عطــاء بن الســائب و  ...حدیث شــنید؛ و
همین طور شاگردان بسیاری نیز مانند ابن مهدی ،األسود بن عامر ،و علی بن حکیم و
 ...از او نقل روایت کردهاند.

2

علمــای تراجــم ،جعفر األحمر را شــیعه دانســتهاند .نوۀ او ،حســین بن علــی بن جعفر،
میگوید:

ّ
جدم از بزرگان شــیعه در خراســان بود؛ أبو جعفر [منصور] دربارۀ او نامهای
بــه هــرات نوشــت ،ازای ـنرو او را سلســله به گــردن زدند و همراه عــدهای از
شــیعیان نــزد أبو جعفر بردند؛ او نیز مدتزمانی طوالنــی آنها را در زندانی
زیرزمین حبس کرد و سرانجام آنها را آزاد ساخت.

3

نــزد اهل تحقیق آشــکار اســت که صرف مخالفــت در عقیده ،نزد دانشــمندان رجال،
94

مایۀ جرح و تضعیف نمیشــود؛ ازاینرو اســت که بسیاری از راویان صحیحین ،مانند
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ســلمة بــن کهیل کوفی 4،جریر بن عبــد الحمید کوفی 5و خالد بن مخلد کوفی 6شــیعه
ّ
هســتند؛ بــه همین جهت ذهبــی ،جعفر األحمر را در کتاب ذکر أســماء من تکلم فیه و
ّ
هو موثق آورده اســت؛ 7و همین طور أبو داود در المســائل و ترمذی و نســائی از او حدیث
نقل کردهاند.

8

 .1مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،تهذیب الکمال.41/5 ،
 .2ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالم.322/4 ،
 .3بغــدادی ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد و ذیوله.162/7 ،
 .4بخاریّ ،
محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاری 2230/83/3 ،و  2305/99/3و . ...
 .5همان.103/2 ،
 .6همان.105/8 ،
ّ
ّ
 .7ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،من تکلم فیه و هو موثق.59 ،
 .8مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،همان.41/5 ،

عجل ــی 1،اب ــن ش ــاهین ب ــه نق ــل از اب ــن أبـــی ش ــیبة 2،یحی ــی ب ــن معی ــن 3،یعق ــوب
ب ــن س ــفیان 4و اب ــن صال ــح 5،جعف ــر األحم ــر را توثی ــق کردهان ــد .أحم ــد ب ــن حنب ــل او
را «صال ــح الحدی ــث» 6و أب ــو زرع ــة 7و أب ــو داود 8نی ــز او را ص ــدوق دانس ــتهاند .برقان ــی
میگویـــد« :از دارقطنـــی دربـــارۀ جعفـــر بـــن زیـــاد األحمـــر پرســـیدم ،در پاســـخ گفـــت:
‹کوف ــی و معتب ــر اس ــت›».

9

هالل الصیرفی

عنــوان «هــال الصیرفــی» هم بر هالل بــن أبی حمید الکوفــی الصیرفی ّ
الــوزان صادق
اســت و هــم بر هالل بــن أیوب الصیرفــی .علمای تراجــم در اتحاد و عــدم اتحاد هالل
بــن أبــی حمید الکوفی الصیرفی ّ
الوزان و هــال بن أیوب الصیرفی اختالف نظر دارند.
هرچنــد ایــن اختــاف نظر مانع از اعتبار این ســند نخواهد شــد ،لکــن در رتبۀ حدیث
تأثیر خواهد داشت.
خطیــب بغــدادی بهصــورت ّ
مفصــل ایــن بحــث را در کتــاب موضــح أوهــام الجمع و
التفریق موردبررســی قرار میدهد .او قائل به اتحاد این دو اســم شــده و هردوی آنها را

 .1عجلی ،أحمد بن عبداهلل ،تاریخ الثقات.97 ،
 .2بغدادی ،عمر بن أحمد ،تاریخ أسماء الثقات.55 ،
 .3مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،همان.40/5 ،
 .4همان.
 .5بکجری ،مغلطای بن قلیج ،إکمال تهذیب الکمال.216/3 ،
ّ
 .6مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،همان40/5 ،؛ و حنبلی ،یوسف بن حسن ،بحر الدم فیمن تکلم
فیه اإلمام أحمد بمدح أو ّ
ذم.34 ،
 .7مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،همان.40/5 ،
 .8همان.

 .9مسلمیّ ،
محمد مهدی و دیگران ،موسوعة أقوال أبی الحسن الدارقطنی.171/1 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

یــک راوی دانســته اســت .خطیب بغــدادی برای اثبــات مدعای خود ،بــه اقوال علما
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و طــرق گوناگــون حدیــث موردبحث ،اســتناد کرده و نظر بخاری را کــه مخالف با نظر او
است ،وهم میداند.

1

همانطور که اشــاره شــد ،ســند این حدیث بنا بر هر دو مبنا صحیح است؛ در صورت
اختیــار قــول اتحــاد ،این راوی ،هالل ّ
الــوزان الکوفــی الصیرفی خواهد بــود که بخاری،
مســلم ،أبــو داود ،ترمــذی و نســائی از او حدیــث نقــل کردهانــد؛ 2و همچنیــن یحیی بن
معین 3،نســائی 4،ابن ّ
حبان 5،ابن شــاهین 6و ذهبی 7او را توثیق نمودهاند؛ و در صورت
حبان همــان گونه که هالل ّ
اختیــار قــول عدم ّاتحاد نیز ابن ّ
الوزان را توثیق نموده ،هالل
الصیرفی را نیز ثقه دانسته است.

8

أبو کثیر األنصاری

أفلــح ،مولــی أبــو أیــوب األنصــاری المدنــی؛ ســه کنیــه بــرای او گفتــه شــده اســت :أبــو
عبدالرحمن ،أبو یحیی و أبو کثیر.

9

96

مســلم و أبــو داود _ در فضائــل األنصــار _ از او روایــت نقــل کردهانــد 10.عجلــی او را توثیــق
کــرده و از کبــار تابعیــن دانســته اســت؛ 11و ّ
محمد بن ســعد 12و ابــن ّ
حبان نیــز او را توثیق
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 .1ر.ک :بغدادی ،أحمد بن علی ،موضح أوهام الجمع و التفریق.186 _181/1 ،
 .2مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،تهذیب الکمال.330/30 ،
 .3همان.329/30 ،
 .4همان.
ّ
ّ
 .5بستی ،محمد بن حبان ،الثقات.572/7 ،
 .6بغدادی ،عمر بن أحمد ،تاریخ أسماء الثقات.253 ،
 .7ذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،الکاشف فی معرفة من له روایة فی الکتب الستة.340/2 ،
 .8بستیّ ،
محمد بن ّ
حبان ،همان.

 .9مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،همان.325/3 ،
 .10همان.326/3 ،
 .11عجلی ،أحمد بن عبداهلل ،تاریخ الثقات.72 ،
 .12بغدادیّ ،
محمد بن سعد ،الطبقات الکبری.87/5 ،

ّ
نمودهاند 1.ابن ســعد میگوید« :او در واقعۀ ّ
الحجۀ ســال  63ق در خالفت
حرة در ذی
یزید بن معاویه کشته شد».

2

البتــه ذکــر دو مطلــب الزم اســت :اول اینکه بعید اســت أبــو کثیر در این ســند ،أبو کثیر
مولــی األنصــار _ 3کــه احمــد در مســندش از او روایــت نقــل کرده _ 4باشــد؛ حدیــث او از
غیر إســماعیل بن مســلم العبدی ثابت نشــده اســت؛ 5حتی بنابر فرض که أبو کثیر در
ایــن ســند ،همان أبو کثیــر مولی األنصار باشــد ،علمای ّ
عامه حدیــث او را صحیح 6یا
حسن 7دانســتهاند .دوم اینکــه در بعضی طــرق حدیث در کتاب الطیوریــات ،أبو کثیر
األســدی بهجای األنصاری در ســند قرار گرفته اســت که میتواند ناشــی از سهو ،اتحاد
ّ
و یــا تعــدد باشــد .در فرض اول و ّدوم ،مطلب بســیار واضح اســت؛ و در فرض ســوم نیز
خدشــهای در ســند موردبحث وجود نــدارد ،زیرا عالوه بر اینکه طریــق موردبحث ،غیر
ّ
آن طرق اســت ،محقق کتاب الطیوریات در حاشــیه به توثیق أبو کثیر األســدی تصریح
کرده است.

8

عبداهلل بن أسعد بن زرارة

عبداهلل بن أسعد بن زرارة و پدرش ،از صحابه هستند.

9

محمد ،الجرح و التعدیل429/9 ،؛ بخاریّ ،
 .3ر.ک :رازی ،عبد الرحمن بن ّ
محمد بن إسماعیل،
التاریخ الکبیر.64/9 ،
ّ
 .4شیبانی ،أحمد بن محمد ،مسند أحمد.94/2 ،

 .5رازی ،عبد الرحمن بن ّ
محمد ،همان.
محمد شاکر در حاشیۀ مسند احمد .ر.ک :شیبانی ،أحمد بن ّ
 .6مانند شیخ أحمد ّ
محمد ،مسند
أحمد( .460/1 ،پاورقی)
 .7مانند حســین سلیم أســد در حاشیۀ مسند أبی یعلی الموصلی .ر.ک :موصلی ،احمد بن علی،
مسند أبی یعلی الموصلی(372/1 ،پاورقی).
 .8سلفی ،أحمد بن ّ
محمد ،الطیوریات.996/3 ،
 .9اصفهانی ،أحمد بن عبداهلل ،معرفة الصحابة.1587/3 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

 .1بستیّ ،
محمد بن ّ
حبان ،همان.58/4 ،
 .2بغدادیّ ،
محمد بن سعد ،همان.
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بناتر آنچه بیان شــد ،وثوق راویان این حدیث از کتب معتبر تراجم ّ
عامه و ّ
صحت این
طریق بهتبع آن ،ثابت گردید.

 _6شواهد

این حدیث شریف عالوه بر ّ
صحت متن ،دارای شواهد بسیاری است که آن را تقویت
میکنند و برخی دارای ســند معتبر و صحیح هســتند؛ 1البته ضعف ســندی شــواهد
دیگر از جهت قواعد علمی مانع استشهاد نخواهد بود؛ زیرا در باب شواهد و متابعات،
ضعف مختصر سند بخشیده شده است.

2

 _1 _6شاهد اول

ابن عساکر دمشقی (د  571ق) در کتاب تاریخ دمشق نقل میکند:
(نا) أبو القاســم ابن الســمرقندی و أبو عبداهلل الحســین بن علی بن أحمد

98

المقــرئ و أبــو البرکات یحیی بن الحســن بن الحســین المدائنی و أبو بکر
ّ
محمــد و أبــو عمرو عثمان ابنا أحمد بن عبیداهلل بــن دحروج گفتند( :أنا)
ّ
أبــو الحســین بــن النقور ،از( :نا) عیســی بن علی گفت :بر أبی الحســن بن
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نوح خوانده شــد و من میشــنیدم ،به او گفته شد :برای شما حدیث نقل
ّ
کــرد (حدثکــم) جعفر بن أحمد العوســجی ،از( :نا) أبو بالل األشــعری ،از:
(نــا) یعقــوب التیمی ،از( :عن) جعفر بن أبی المغیرة ،از( :عن) أبن أبزی،
از( :عن) عائشــه« :روزی علی بن أبی طالب [؟ع؟] وارد شــدند؛ رســولاهلل
ّ
ّ
صل ـیاهلل علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودند‹ :این شــخص ســید المســلمین
اســت ›.عرض کردم‹ :ای رســول خدا! آیا تو ســید المسلمین نیستی؟!›
3
فرمودند‹ :من خاتم النبیین و رسول ّ
رب العالمین هستم›».
 .1در کتــاب النـ ّـص الجلــی فــی إمامة أمیــر المؤمنین علی؟ع؟ بعضــی از این احادیــث را به صورت
تفصیلی بررسی کرده و ّ
صحت اسناد آنها را ثابت کردهایم.
 .2دمشقی ،إسماعیل بن عمر ،الباعث الحثیث.59 ،
 .3دمشقی ،علی بن الحسن ،تاریخ مدینة دمشق.305/42 ،

 _2 _6شاهد دوم

در کتاب فضائل الصحابة روایت شده است:
(ثنــا) أحمد بــن عبد ّ
الجبار الصوفــی ،از( :قثنا) أحمد بــن األزهر ،از( :نا)
عبــد الـ ّـرزاق گفــت( :أنا) معمــر ،از( :عن) الزهــری ،از( :عــن) عبیداهلل بن
ّ
ّ
عبــداهلل ،از( :عــن) ابــن ّ
عبــاس :پیامبــر صل ـیاهلل علیــه [و آله] و ســلم مرا

ب هســوی علــی بن أبــی طالب [؟ع؟] فرســتاد و بــه او فرمود« :تو ســیدی در
دنیــا ،و سـ ّـیدی در آخــرت؛ هر شــخصی تــو را دوســت بدارد ،مرا دوســت
داشته؛ و دوست تو دوست خداوند است؛ و دشمن تو دشمن من است،
و دشــمن مــن دشــمن خدا اســت؛ وای بر کســی کــه بغض تو را بعــد از من
داشته باشد».

1

_3 _6شاهد سوم

خطیب بغدادی (د  463ق) در کتاب تاریخ بغداد به سند خود نقل میکند:

عبــداهلل بــن لهیعــة ،از( :ثنا) جعفر بــن ربیعة ،از( :عن) عکرمــة ،از( :عن)
ّ
ّ
ابــن ّ
عبــاس :رســولاهلل صل ـیاهلل علیه [و آلــه] و ســلم فرمودند« :غیــر از ما
چهــار نفر شــخصی در قیامت ســواره نیســت» .عموی حضــرتّ ،
عباس
بــن عبــد ّ
المطلــب ،برخاســت و گفــت« :ای رســولاهلل! آنان چه کســانی
انــد؟» حضــرت فرمودنــد« :مــن بــر ُبــراق ســوارمّ »... ،
عبــاس عــرض کرد:
«یــا رســولاهلل! دیگــر کیســت؟» حضــرت فرمودنــد« :و بــرادرم علی [؟ع؟]
بــر ناق ـهای از ناقههای بهشــت  ...به دســتش لــواء حمــد ،درحالیکه ندا
 .1شیبانی ،أحمد بن ّ
محمد ،فضائل الصحابة.642/2 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

محمــد بــن عبی ـداهلل ّ
النجــار ،گفــت( :ثنــا) ّ
(نــا) عبی ـداهلل بــن ّ
محمد بن
ّ
المظفــر ،از( :ثنــا) عبد ّ
الجبار بــن أحمد بن عبیداهلل السمســار در بغداد،
از( :ثنــا) علــی بــن ّ
المثنــی الطهــوی ،از( :ثنــا) زید بــن الحبــاب ،از( :ثنا)
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ّ
ّ ً
محمدا رســولاهلل [صلیاهلل علیه و
میدهد‹ :أشــهد أن ال إله إالاهلل ،و ّأن
آله] ›.پس خالئق میگویند‹ :او کســی نیســت جز نبی مرسل یا فرشتهای
ّ
مقرب!› در آن هنگام منادیای از اندرون عرش ندا میدهد‹ :او نه ملک
مقـ ّـرب اســت و نه نبی مرســل ،و نه حامل عرش؛ او علــی بن أبی طالب،
وصــی رســول ّ
رب العالمیــن و امــام پرهیــزکاران و پیشــوای ســپید رویــان
درخشان است›».

1

 _ 4 _6شاهد چهارم

أبو الفرج ابن الجوزی (د  597ق) در کتاب المسلسالت نقل میکند:
محمــد بــن ناصــر ،گفــت( :نــا) ّ
(نــا) ّ
محمد بــن علی بــن میمــون ،گفت:
محمد بــن علی العلــوی ،گفــت( :ثنا) القاضــی ّ
(نــا) أبــو عبــداهلل ّ
محمد
بــن عبــداهلل الجعفی ،از( :ثنا) الحســین بن ّ
محمد بن الفــرزدق ،از( :ثنا)
الحســن بــن علی بن بزیــع ،از( :ثنا) یحیی بن حســن بن فرات ّ
القــزاز ،از:
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(ثنا) أبو عبدالرحمن المســعودی _ عبداهلل بن عبد الملک عن الحارث
بــن حصیــرة _  ،از( :عــن) صخر بــن الحکم الفــزاری ،از( :عــن) ّ
حبان بن
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الحــارث األزدی ،از( :عن) الربیع بــن جمیل ّ
الضبی ،از( :عن) مالک بن
ّ
ضمرة الرواسی ،از( :عن) أبی ّ
ذر الغفاری :رسولاهلل صلیاهلل علیه [و آله]
ََ
ّ
«علــم علی ،أمیر مؤمنان و امام ســپید رویان درخشــان،
و ســلم فرمودنــد:
بــر حوض وارد میشــود؛ پس مــن برمیخیزم و دســتش را میگیــرم؛ آنگاه
صــورت او و اصحابــش روشــن میشــود .به [اصحــاب ایشــان] میگویم:
‹پــس از مــن بــا ثقلین چگونــه رفتار کردید؟› آنــان میگوینــد‹ :از ثقل اکبر
پیــروی کــرده و آن را تصدیــق نمودیــم ،و از ثقــل اصغــر حمایــت کــرده و او
را یــاری کردیــم و بــه همراهــش بــه قتال برخاســتیم ›.بــه ایشــان میگویم:
 .1بغدادی ،أحمد بن علی ،تاریخ بغداد و ذیوله114 _ 113/11 ،؛ و ر.ک :دمشقی ،علی بن الحسن،
همان.327/42 ،

‹ســیراب بروید!› پس جرعهای بیاشــامند که هرگز پسازآن تشــنه نشوند،
چهرۀ امامشــان مانند آفتاب تابان و چهرۀ ایشــان مانند قرص کامل ماه یا
مانند نورهای ستاره در آسمان است».
شــیخ [أبو الفرج] گفت« :نزد خداوند بر من شــهادت دهید که أبا الفضل
بــن ناصــر ایــن حدیث را بــرای من نقــل کرد ،نــزد خداوند بر من شــهادت
دهیــد کــه أبــا الغنائــم بن النرســی ایــن حدیــث را برای مــن نقل کــرد ،نزد
خداونــد بر من شــهادت دهیــد که ّ
محمد بن علی العلــوی این حدیث را
بــرای مــن نقل کــرد ،نزد خداونــد بر من شــهادت دهید که قاضــی ّ
محمد

بــن عبــداهلل این حدیث را بــرای من نقل کرد ،نزد خداوند بر من شــهادت
دهید که ّ
محمد بن الفرزدق این حدیث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند
بر من شــهادت دهید که الحســن بن علی بن بزیع این حدیث را برای من
نقل کرد ،نزد خداوند بر من شــهادت دهید که عبداهلل بن علی بن حســن
ایــن حدیــث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند بر من شــهادت دهید که أبا
عبدالرحمن این حدیث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند بر من شهادت

بــرای مــن نقل کرد ،نزد خداوند بر من شــهادت دهید که الربیع بن جمیل
ّ
الضبی این حدیث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند بر من شهادت دهید
که مالک بن ضمرة الرواسی این حدیث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند
بــر من شــهادت دهید که أبا ّ
ذر الغفاری این حدیــث را برای من نقل کرد،
ّ
نــزد خداونــد بــر من شــهادت دهید که رســولاهلل صل ـیاهلل علیــه [و آله] و
ّ
ســلم ایــن حدیــث را برای من نقل کرد ،نزد خداوند بر من شــهادت دهید
ّ
ّ
کــه جبریل علیهالســام ایــن حدیــث را از خداوند جل وجهه و تقدســت
أسماؤه برای من نقل کرد».

1

 .1جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،المسلسالت.6 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

دهیــد کــه صخر بن الحکم الفــزاری این حدیث را برای مــن نقل کرد ،نزد
خداوند بر من شهادت دهید که ّ
حبان بن الحارث األزدی این حدیث را
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 _5 _6شاهد پنجم

أبو نعیم اصفهانی (د  430ق) در کتاب حلیة األولیاء نقل میکند:
محمــد بــن أحمــد بــن علــی ،از( :ثنــا) ّ
(ثنــا) ّ
محمــد بــن عثمــان بــن أبی
شــیبة ،از( :ثنــا) إبراهیــم بن ّ
محمد بــن میمون ،از( :ثنــا) علی بن عیاش،
(عــن) الحارث بن حصیرة ،از( :عن) القاســم بن جندب ،از (عن) أنس:
ّ
ّ
رســولاهلل صل ـیاهلل علیــه [و آلــه] و ســلم فرمودنــد« :ای انــس! آبــی بــرای
وضــوی مــن بریــز»؛ ســپس حضــرت برخاســت و دو رکعــت نمــاز خواند و
پسازآن فرمودند« :ای انس! اولین شــخصی که از در داخل میشــود ،أمیر
مؤمنان و ســرور مســلمانان و پیشوای ســپید رویان درخشان و خاتم اوصیا
است» انس میگوید« :گفتم‹ :خداوندا! او را مردی از انصار قرار ده ،و این
دعــا را کتمــان کــردم »›.ناگهان علــی [؟ع؟] آمد .حضــرت فرمودند« :ای
انــس! کیســت؟»؛ عرض کــردم« :علی!» حضرت شــادمان برخاســته ،او
را در آغــوش گرفتنــد و عــرق چهــرۀ خود را بــه چهرۀ او ،و عــرق روی علی را
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بــه روی خــود مالیدند .علی [؟ع؟] گفت« :ای رســول خدا! دیدم کاری را
انجــام دادیــد که قبل از این انجام نداده بودید؟» .حضرت فرمودند« :چرا
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اینچنیــن نکنــم درحالیکه تو از طرف مــن اداء خواهی کرد ،و صدای مرا
بــه ایشــان میرســانی و آنچه بعد از مــن در آن اختالف میکنند ،برایشــان
آشکار میسازی».
جابر جعفی ،از (عن) أبی الطفیل ،از (عن) أنس ،این حدیث را به همین
نحو روایت کرده است.

1

 _6 _6شاهد ششم

أبو نعیم اصفهانی در همان کتاب روایت کرده است:
 .1اصفهانــی ،أحمــد بــن عب ـداهلل ،حلیة األولیــاء64 _ 63/1 ،؛ و ر.ک :دمشــقی ،علی بن الحســن،
تاریخ مدینة دمشق.386/42 ،

(ثنا) عمر بن أحمد بن عمر القاضی القصبانی ،از (ثنا) علی بن ّ
العباس
البجلــی ،از( :ثنــا) أحمــد بــن یحیــی ،از( :ثنا) الحســن بن الحســین ،از:
(ثنــا) إبراهیــم بــن یوســف بن أبــی إســحاق ،از( :عــن) پــدرش ،از( :عن)
الشــعبی گفت :علی [؟ع؟] فرمودند« :رســولاهلل علیه الصالة و السالم به
من فرمودند‹ :خیرمقدم به ســرور مســلمانان و امام پرهیزکاران›» .به علی
[؟ع؟] گفته شد« :بر چه شکر میکنی؟» فرمود« :خداوند متعال را بر آنچه
به من داده حمد میکنم ،و از او شــکر بر آنچه به من ارزانی داشــته و فزونی
آنچه به من عطا کرده را میخواهم».

1

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش ،صــدور ّ
نص جلی بــر امامت بالفصــل حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در
شــب معــراج از منابــع اهل ّ
ســنت و با رعایت اصــول و مبانی ایشــان در علوم حدیث و

تصحیح متون ،بررسی شده و صحت آن به اثبات رسید.
اهمیت این ّ
نص در مقام اقتضاء بهاندازهای است که اگر از تمام نصوص جلیه و خفیۀ
دیگر چشــم بپوشــیم ،ایــن روایــت بهتنهایی امامــت بالفصل حضــرت امیرالمؤمنین،
شیعه و اعتقاد به امامت بالفصل حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ ملزم خواهد نمود.

 .1اصفهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،همان.66/1 ،

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

علی بن أبی طالب؟امهع؟ را در پی خواهد داشت؛ واقعیتی که عامه را به پذیرش مذهب
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فهرست منابع

ابــن أبــی حاتــم الــرازی ،عبدالرحمن بــن ّ
محمد ،الجــرح و التعدیــل ،حیدر آباد دکــن ،طبعة
مجلس دائرة المعارف العثمانیة 1271 ،هـ  1952م.
ابن األثیر الجزری ،علی بن أبی الکرم ،أسد الغابة فی معرفة الصحابه ،علی محمد معوض و
دیگران 8 ،جلد ،بی جا ،دار الکتب العلمیة 1415 ،هـ _  1994م.
ابــن المغازلــی الواســطی ،علــی بــن ّ
محمــد ،مناقــب امیرالمؤمنیــن علــی بــن أبــی طالــب

علیهالســام ،أبــو عبدالرحمن ترکی بــن عبداهلل الوادعی 1 ،جلد ،صنعــاء ،دار اآلثار 1424 ،هـ
_  2003م.
ابــن الندیم البغدادیّ ،
محمد بن إســحاق ،الفهرســت ،إبراهیم رمضــان 1 ،جلد ،بیروت ،دار
المعرفة 1417 ،هـ _  1997م.

ابن حجر العســقالنی ،أحمد بن علی ،المطالب العالیه بزوائد المســانید الثمانیه ،ســعد بن
ناصر بن عبد العزیز الشثری 19 ،جلد ،عربستان سعودی ،دار الغیث 1419 ،هـ.
ابــن شــاهین البغــدادی ،عمر بن أحمد ،تاریخ أســماء الثقــات ،صبحی الســامرائی 1 ،جلد،
کویت ،الدار السلفیة 1404 ،هـ _  1984م.
ابن عســاکر الدمشــقی ،علی بن الحســن ،تاریخ مدینه دمشــق ،عمرو بن غرامة العمروی80 ،
جلد ،بی جا ،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 1415 ،هـ _  1995م.
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ابن کثیر الدمشقی ،إسماعیل بن عمر ،الباعث الحثیث إلی اختصار علوم الحدیث ،أحمد
محمد شاکر 1 ،جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،بی تا.
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__________ ،البدایــه و النهایــه ،عبداهلل بن عبد المحســن الترکــی 21 ،جلد ،بی جا ،دار هجر
للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن 1418 ،هـ _  1997م.
األصبهانی ،أبو نعیم أحمد بن عبداهلل ،تاریخ أصبهان ،سید کسروی حسن 2 ،جلد ،بیروت،
دار الکتب العلمیة 1410 ،هـ_ 1990م.
__________ ،حلیه األولیاء و طبقات األصفیاء 10 ،جلد ،مصر ،السعادة 1394 ،هـ _  1974م.
__________ ،معرفه الصحابه ،عادل بن یوســف العزازی 7 ،جلد ،ریاض ،دار الوطن للنشــر،
 1419هـ _  1998م.
األنصــاریّ ،
محمــد بــن مکرم ،مختصــر تاریخ دمشــق ،روحیة النحــاس و دیگــران 29 ،جلد،

دمشق ،دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر 1402 ،هـ _  1984م.

اإلیجی ،السید شریف ،شرح المواقف 4 ،جلد ،ایران ،قم ،الشریف الرضی 1325 ،هـ ق.
البخاریّ ،
محمد بن إسماعیل ،التاریخ الکبیر 8 ،جلد ،حیدر آباد ،دائرة المعارف العثمانیة ،بی تا.

__________ ،صحیــح البخــاری (الجامــع المســند الصحیــح المختصــر مــن أمــور رســولاهلل

صلیاهلل علیه [و آله] وســلم وســننه وأیامه) ،محمد زهیر بن ناصر الناصر 9 ،جلد ،بی جا ،دار
طوق النجاة 1422 ،هـ.
البســتیّ ،
محمــد بــن ّ
حبــان ،الثقــات 9 ،جلــد ،حیدر آبــاد دکن ،دائــرة المعــارف العثمانیة،
 1393هـ _  1973م.

البغدادی ،عبد الباقی بن قانع ،معجم الصحابه ،صالح بن سالم المصراتی 3 ،جلد ،مدینه
ّ
منوره ،مکتبة الغرباء األثریة 1418 ،هـ.
البغدادیّ ،
محمد بن ســعد ،الطبقات الکبری ،إحســان عباس 8 ،جلد ،بیروت ،دار صادر،
 1968م.

البغــدادیّ ،
محمــد بن النعمان ،أوائل المقاالت فی المذاهــب و المختارات 1 ،جلد ،ایران،
قم ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید 1413 ،هـ ق.
البکجــری ،مغلطــای بــن قلیج ،إکمال تهذیــب الکمال فی أســماء الرجال ،أبــو عبدالرحمن
عــادل بــن محمــد و دیگــران 12 ،جلد ،بی جــا ،الفاروق الحدیثة للطباعة والنشــر 1422 ،هـ ـ _
 2001م.
البوصیری ،أحمد بن أبی بکر ،إتحاف الخیره المهره بزوائد المســانید العشــره ،أبو تمیم یاســر
بن إبراهیم 9 ،جلد ،ریاض ،دار الوطن للنشر 1420 ،هـ _  1999م.
التفتازانی ،سعد الدین ،شرح المقاصد 5 ،جلد ،ایران ،قم ،الشریف الرضی 1409 ،هـ ق.
الجرجانــی ،أبــو أحمــد بن عــدی ،الکامل فی ضعفــاء الرجال ،عــادل أحمد عبــد الموجود و
دیگران 9 ،جلد ،بیروت ،الکتب العلمیة 1418 ،هـ _  1997م.

تیمیة ،بی تا.

الجــوزی ،أبــو الفــرج عبدالرحمن بــن علی ،المنتظــم فی تاریــخ الملوک و األمــم ،محمد عبد
القادر عطا و دیگران 19 ،جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1412 ،هـ _  1992م.
__________ ،المسلسالت ،مخطوط ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
الحاکم النیســابوریّ ،
محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین ،مصطفی عبد القادر
عطا 4 ،جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1411 ،هـ _  1990م.
الحلی ،الحســن بن یوســف ،کشــف المراد فی شــرح تجرید اإلعتقاد ،حســن زاده اآلملی1 ،
جلد ،ایران ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی 1413 ،هـ ق.
الحلــی ،جعفــر بن الحســن ،المســلک فی أصــول الدیــن و الرســالة الماتعیة 1 ،جلــد ،ایران،
مشهد ،مجمع البحوث اإلسالمیة 1414 ،هـ ق.

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

الجزری ،علی بن أبی الکرم ،اللباب فی تهذیب األنساب 3 ،جلد ،بیروت ،دار صادر ،بی تا.
محمــد بــن ّ
الجــزریّ ،
محمــد ،غایة النهایــة فی طبقــات ّ
القراء 3 ،جلــد ،بی جــا ،مکتبة ابن
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الحنبلی ،عبد الحی بن أحمد ،شــذرات الذهب فی أخبار من ذهب ،محمود األرناؤوط11 ،
جلد ،دمشق ،دار ابن کثیر 1406 ،هـ _  1986م.
ّ
الحنبلــی ،یوســف بن حســن ،بحــر الدم فیمــن تکلم فیــه اإلمام أحمــد بمــدح أو ّ
ذم ،روحیة
عبدالرحمن السویفی 1 ،جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1413 ،هـ _  1992م.

الخطیــب البغــدادی ،أحمــد بن علی ،تاریــخ بغداد و ذیولــه ،مصطفی عبد القــادر عطا24 ،
جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1417 ،هـ.
__________ ،موضــح أوهــام الجمــع و التفریق ،عبد المعطی أمین قلعجــی 2 ،جلد ،بیروت،
دار المعرفة 1407 ،هـ.
الذهبیّ ،
محمد بن أحمد ،الکاشــف فی معرفة من له روایة فی الکتب السـ ّـتة ،محمد عوامة

أحمد محمد نمر الخطیب ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمیة 1413 ،هـ _  1992م.
__________ ،تاریــخ اإلســام و وف ـیات المشــاهیر و األعــام ،الدکتــور بشــار ّ
عواد معــروف15 ،
جلد ،بی جا ،دار الغرب اإلسالمی 2003 ،م.

__________ ،ذکــر أســماء مــن تکلــم فیه وهــو موثق ،محمد شــکور بــن محمود الحاجــی أمریر
المیادینی 1 ،جلد ،زرقاء ،مکتبة المنار 1406 ،هـ _  1986م.
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__________ ،ســیر أعــام النبــاء ،الشــیخ شــعیب األرنــاؤوط و دیگــران 25 ،جلــد ،بــی جــا،
مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ 1985/م.
الزرکلی ،خیر الدین بن محمود ،األعالم 8 ،جلد ،بی جا ،دار العلم للمالیین 2002 ،م.
السبکی ،عبد الوهاب بن تقی الدین ،طبقات الشافعیة الکبری ،محمود محمد الطناحی و
دیگران 10 ،جلد ،بی جا ،هجر للطباعة والنشر والتوزیع 1413 ،هـ.
الســلفی ،أحمــد بــن ّ
محمد ،الطیوریات ،دســمان یحیی معالی و و دیگــران 4 ،جلد ،ریاض،
مکتبة أضواء السلف 1425 ،هـ _  2004م.
ّ
الســودونی ،قاســم بن قطلوبغا ،الثقات ّ
ممن لم یقع فی الکتب الســتة ،شــادی بن محمد بن
ســالم آل نعمــان 9 ،جلــد ،صنعــاء ،مرکز النعمــان للبحوث والدراســات اإلســامیة وتحقیق
التراث والترجمة 1432 ،هـ _  2011م.
الســیوری ،مقــداد بــن عبــداهلل ،إرشــاد الطالبین إلی نهــج المسترشــدین 1 ،جلد ،ایــران ،قم،
مکتبة آیةاهلل المرعشی 1405 ،هـ ق.
__________ ،اللوامــع اإللهیــة فــی مباحــث الکالمیــة 1 ،جلــد ،ایــران ،قــم ،مکتــب اإلعــام
اإلسالمی ،الثانیة 1422 ،هـ ق.
الســیوطی ،عبدالرحمــن بــن أبــی بکــر ،الخصائــص الکبــری 2 ،جلــد ،بیــروت ،دار الکتــب
العلمیة ،بی تا.
ّ
الشــیبانی ،أحمــد بــن محمد ،فضائــل الصحابة ،وص ـیاهلل محمد عباس 2 ،جلــد ،بیروت،
مؤسسة الرسالة 1403 ،هـ _  1983م.

__________ ،مســند أحمــد ،أحمــد محمــد شــاکر 8 ،جلــد ،قاهــرة ،دار الحدیــث 1416 ،هـ _
 1995م.
__________ ،مســند أحمــد ،شــعیب األرنــؤوط و دیگران ،بی جا ،مؤسســة الرســالة 1421 ،هـ _
 2001م.
الطبرانی ،سلیمان بن أحمد ،المعجم الصغیر (الروض الدانی) ،محمد شکور محمود الحاج
أمریر 2 ،جلد ،بیروت ،المکتب اإلسالمی 1405 ،هـ _  1985م.
الطبــری ،أحمــد بن عبداهلل ،الریاض النضرة فی مناقب العشــرة 4 ،جلد ،بی جا ،دار الکتب
العلمیة ،بی تا.
__________ ،ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی 1 ،جلد ،قاهره ،مکتبة القدسی ،بی تا.
الظاهــری ،یوســف بــن تغری بردی ،النجوم الزاهــرة فی ملوک مصر و القاهــرة 16 ،جلد ،مصر،
دار الکتب ،بی تا.
العجلی ،أحمد بن عبداهلل ،تاریخ الثقات 1 ،جلد ،بی جا ،دار الباز 1405 ،هـ_ 1984م.
العصامــی ،عبد الملک بن حســین ،ســمط النجــوم العوالی فی أنباء األوائــل والتوالی ،عادل
أحمد عبد الموجود و دیگران 4 ،جلد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة 1419 ،هـ _  1998م.
اللکهنــوی ،میــر حامــد حســین ،عبقــات األنــوار فــی إمامــة ّ
األئمــة األطهــار ،غالم رضــا موالنا
بروجردی 23 ،جلد ،ایران ،قم 1404 ،هـ ق.

المحاملی ،الحسین بن إسماعیل ،أمالی المحاملی روایة ابن مهدی الفارسی ،حمدی عبد
المجید السلفی 1 ،جلد ،بی جا ،دار النوادر 1427 ،هـ _  2006م.

وعلله 2 ،جلد ،بیروت ،عالم الکتب للنشر والتوزیع 2001 ،م.

الموصلی ،أحمد بن علی ،مسند أبی یعلی الموصلی ،حسین سلیم أسد 13 ،جلد ،دمشق،
دار المأمون للتراث 1404 ،هـ _  1984م.
المیالنی ،الســید علی ،األصول ّ
العامة لمســائل اإلمامة 1 ،جلد ،ایران ،قم ،الحقائق ،األولی،

 1435هـ.
ّ
الهیثمــی ،علــی بن أبی بکر ،کشــف األســتار عن زوائــد البــزار ،حبیب الرحمــن األعظمی4 ،
جلد ،بیروت ،مؤسسة الرسالة 1399 ،هـ _  1979م.
__________ ،مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائد ،حســام الدین القدســی 10 ،جلــد ،قاهره ،مکتبة
القدسی 1414 ،هـ _  1994م.

رعم بش رد ؟ع؟نينمؤملاريما تماما رب یلج ّصن
جا

المزی ،یوســف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال فی أســماء الرجال ،بشار عواد معروف35 ،
جلد ،بیروت ،مؤسسة الرسالة 1400 ،هـ _  1980م.
المسلمیّ ،
محمد مهدی و دیگران ،موسوعة أقوال أبی الحسن الدارقطنی فی رجال الحدیث
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النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين ؟ع؟
في ليلة المعراج


1

رضا األميري

الخالصة:

من أهم مباحث اإلمامة دراســة الســبيل أو الســبل لتعيين اإلمام ،وفي هذا المجال
يعــد النص مــن أفضل الطرق لتعين اإلمام ،النص المتفق عليه عند علماء المذاهب
اإلسالمية ،يقسم النص من حيث الداللة إلى قسمين  :النص الجلي والنص الخفي،
والنص الجلي يثبت اإلمامة بالمباشرة ،ولذلك يمتاز بأهمية خاصة.
هذه المقالة تدرس النص الجلي على إمامة اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ في ليلة المعراج
من كتب أهل السنة ،مع دراسة صحة األسانيد على أساس المباني الرجالية المقررة
عندهــم فــي علوم الحديث،وبذلك يتــم إثبات إمامة أمير المؤمنين؟ع؟ بعد رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وآله من النصوص الجلية مع إثبات صحة الســند ،ومن دون ضم
مقدمة أخرى.
المفردات األساسية :اإلمامة ،النص الجلي ،علي بن أبي طالب؟ع؟ ،سيد المسلمين،
إمام المتقين ،قائد غر المحجلين.

 .1طالب بحث الخارج في الحوزة العلمية ،باحث في مباحث اإلمامة.
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Abstract
One of the most important topics of Imamate is the discussion
about the way or ways of determining the Imam. Amidst, the best
way of Imam determination has been the text which is accepted
by the scholars of the Islamic sects. In the light of the implication
clarity, text is divided into two types of “evident” and “hidden”.
Evident text will prove the Imamate with no mediation; and so it
has a special importance.
In this research, the evident text on the immediate Imamate of
the Commander of the Faithful (a) at the night of the Ascension
will be investigated from the Sunni sources, and the accuracy of
its document will be proved regarding their basic principles in
the Hadith sciences. As this text is of evident text, the immediate
Imamate of the Commander of the Faithful (a) will be proved by
verifying the document accuracy and without enclosing any other
prerequisite.

Keywords: Imamate, evident text, Ali ibn Abitaleb, Chief of the
Muslims, Imam of the pious, Guardian of the pious, Leader of the
Resplendent
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