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کت���اب مجال���س ابواللیث س���مرقندی، متوفای ق���رن چهارم، مجموع���ه ای از تذکرات 

اخالق���ی ب���ه ش���یوۀ صوفیانه اس���ت که نس���خه ای عکس���ی از آن ب���ه ش���ماره 3515 در 

کتابخانه آیة اهلل مرعش���ی موجود اس���ت. البته این نس���خه، آغاز و انجام ندارد و لذا در 

کتابخانه معرفی شده است. فهرست نسخه های عکسی 

که عکس���ی از آن به لطف جن���اب حافظیان به  کتاب  نگارنده س���طور پ���س از تصفح 

کردم. آن���گاه در حین مطالعه  دس���تم رس���ید، مناقب اهل بیت؟مهع؟ را از آن اس���تخراج 

جلد هجدهم نفحات االزهار و دقت در منقوالت مرحوم عالمه میر حامد حس���ین، به 

کتاب همان مجالس ابواللیث سمرقندی است. که این  این نتیجه رسیدم 

ابو اللیث، چنانکه از منقوالت او بر می آید، قطعا سنی بوده است. موارد زیر، صحت 

این مدعا را ثابت می کند:
1. حدیث جعلی در فضیلت خلیفه دوم )ص 30 الف(

2. حدیث جعلی تقدم خلیفه سوم در ساختن مساجد )ص 30 ب(
که خلیفه اول و دوم را وزیران پیامبر می داند )ص 36 الف( 3. حدیث جعلی 

4. اصحاب، نجوم امت اند )ص 36 ب(
5. محبوب ترین مردم نزد پیامبر چهار خلیفه اند، به ترتیب تقدم )ص 44 الف(

یا یافته شد. )ص 55 ب( که در در 6. وصف چهار خلیفه به ترتیب، در لوحی 
7. رد عقیده شیعه در مورد ایمان آباء النبی با لفظی تند و غلیظ! )ص 57 ب(

8. افسانه غرانیق )ص 66 الف(
9. تفسیر آل محمد به نزدیکان حضرتش و اهل بیت به ازواج ایشان )ص 81 الف(

10. تفسیر آیه >و صّدق بالحسنی< به خلیفه اول )ص 82 الف و ب(
11. حدیث جعلی شّق صدر )ص 83 الف(

12. عقیده مصنف در عدم عصمت پیامبران )ص 83 ب(

کتاب مجالس سمرقندی مناقب اهل بیت؟مهع؟ از  7
]عبدالحسین طالعی[
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گفت���ن چ���وب در دس���ت پیامب���ر و بع���دازآن در دس���ت چه���ار خلیفه   13. تس���بیح 

)ص 85 ب(

کتاب آم���ده به اختصار عرضه  که در ای���ن  به هرح���ال فهرس���ت مناقب اهل بی���ت؟مهع؟ 

ک���ه مناقب  ک���ه متن ای���ن مناقب ارائه ش���ود. باید دانس���ت  می ش���ود ت���ا فرصتی دیگر 

کتابی حدیثی  کتاب،  کتاب، جنبه وعظ و تذکر داشته و این  برش���مرده ش���ده در این 

تلق���ی نمی ش���ود؛ لذا تمام مطال���ب و منقوالت کتاب، مرس���ل اس���ت ازجمله فضائل 

ی ی���اد می کند. البته  اهل بی���ت؟مهع؟. فقط نویس���نده در بعضی موارد، از نخس���تین راو

که ارزش  ای���ن واقعیت، ارزش نقل های او را نه تنها کم نمی کند بلکه بس���ا بتوان گفت 

گاه در  کثر یا تمام این احادیث با س���ندهای معتبر و  نقل ه���ا را باال نیز می برد. بع���الوه ا

حد تواتر یا استفاضه در منابع دیگر نقل شده اند.

کت���اب مجال���س س���مرقندی ب���ا عن���وان »رک���ن« و موضوعات   موضوع���ات اصل���ی در 

ک���ه ب���ا ح���روف »ر« و »م«  فرع���ی در ه���ر رک���ن نی���ز ب���ا عنوان »مجلس« مش���خص ش���ده 

که در اصل کتاب  بدان ها اش���اره کرده ایم. همچنین عنوان مجلس مرب���وط به تعبیری 

س���مرقندی آمده و ش���ماره برگ از نسخه عکسی مرعشی با تقس���یم »الف« و »ب« )رو 

و پشت برگ( یاد می شود.

کتاب ب���ه ترتیب چین���ش آن ها، در پ���ی می آید. امید اس���ت این  مطال���ب برگزی���ده از 

کوتاه، پژوهش���گران را در پژوهش های مربوط به اهل بیت؟مهع؟ یاری رساند.  یادداش���ت 

و من اهلل التوفیق.

که پیامبر آن را خورد و حضرت زهرا از آن برآمد. لذا پیامبر می فرمود:  1. واقعه میوه بهشتی 

»فهى حوراء انسیة«. ر 2/ م 2/ فی نعت خلق االرضین/ ص 26 الف و ب.

2. حدی���ث نب���وی: »النج���وم امان الهل الس���ماء و اهل بي���ىت امان الم���ىت«. ر 2/ م 4/ فی 

النجوم / ص 36 ب

کبری و حس���نین و حمزه  3. ورود امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ در صحنه محش���ر هم���راه با صدیقه 
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که فریاد می زن���د: »اين املحّبون؟ و اي���ن املبغضون؟ هذا  و جعف���ر؟مهع؟ و ن���دای منادی 

ن���ة«. ر 2/ م 7/ فی نعت خلق  ع���ى بن اىب طالب اخ���ذ كتابه بيمینه حىت يدخل احلج

االنسان/ ص 44 الف.

کسا و نزول آیۀ تطهیر. ر 3/ م 5/ فی خصائص المصطفی/ ص 81 الف. 4. حدیث 

5. ش���فا یافتن چش���م امیرالمؤمنین در روز خیبر به دس���ت مبارک رس���ول. ر 3/ م 6/ فی 
معجزات الرسول/ ص 87 الف.

و به تعبیر دیگر به روایت عبدالرحمن بن ابی لیلی، در همان مجلس، ص 91 ب.

کبری پس از اطعام س���ه روزه بر مس���کین و یتیم و اس���یر  6. نزول مائده آس���مانی بر صدیقه 
یداد(. ر 3/ م 6/ فی معجزات الرسول/ ص 87 ب. )اشاره مختصر به این رو

کشته  گروه ستمگر  که توسط  7. چند نمونه خبر دادن پیامبر از غیب: خبر دادن به عمار 
ینه از منبر حضرتش باال خواهند  که بنی امیه مانند بوز خواهد ش���د؛ خبر دادن به امت 
گروه های س���ه گانه خواهد جنگید؛ خبر دادن از  که با  رفت؛ خبر دادن به امیرالمؤمنین 
صلح امام مجتبی؛ خبر دادن از پارس کردن س���گ های حوأب؛ خبر دادن به ام سلمه 

کربال خون خواهد شد. ر 3/ م 6/ فی معجزات الرسول/ ص 87 ب. ک  که خا

8. خب���ر دادن پیامبر به حضرت زهرا که نخس���تین کس���ی اس���ت که ب���ه حضرتش ملحق 
می شود. ر 3/ م 6/ فی معجزات الرسول/ ص 88 ب_  89 الف.

9. خبر دادن پیامبر به امیرالمؤمنین که اش���قی الناس حضرتش را خواهد کش���ت. ر 3/ م 
6/ فی معجزات الرسول/ ص 89 الف.

10. اشاره تفصیلی به معجزه پیامبر در نزول باران و شعر سرودن جناب ابوطالب: »و ابيض 
يستسقس الغمام بوجهه...«. ر 3/ م 6/ فی معجزات الرسول/ ص 90 ب_  91 الف.

11. امام مجتبی شبیه ترین مردم به پیامبر بود. ابوبکر می گفت: »بأىب شبیه بالنب ال شبیه 
بعى«. ر 3/ م 7/ فی صفة رسول اهلل/ ص 101 ب.

12. آیه >اّنما ولیکم اهلل< و خاتم بخشی امیرالمؤمنین در رکوع به روایت ابوذر. ر 3/ م 8/ 
فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 105 الف.
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13. صدقه دادن امیرالمؤمنین چهار درهم در شب و روز و نهان و آشکار و نزول آیه >الذين 
ینفقون اموالهم ...< ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 105 الف.

14. داس���تان نام گ���ذاری امیرالمؤمنی���ن به علی توس���ط پیامبر و وجه تس���میه حضرتش به 
حیدر. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 105 الف و ب.

15. وجه تسمیه امیرالمؤمنین به ابو تراب، به روایت عمار و اشاره به غزوة العسرة. ر 3/ م 
8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 105 ب.

16. وجه تس���میه حضرت امیر به لقب رّز االرض و توضیح س���مرقندی درباره آن. ر 3/ م 
8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 105 ب.

17. وج���ه تس���میه حضرت امیر ب���ه صفت ذوالقرنی���ن. ر 3/ م 8 / ف���ی مناقب اصحاب 
الرسول/ ص 105 ب.

18. حدیث »من كنت مواله فعى مواله« و »ال سیف اال ذوالفقار«. ر 3/ م 8/ فی مناقب 
اصحاب الرسول / ص 105 ب.

19. حدیث قتال امیرالمؤمنین بر مبنای باطن قرآن؛ س���مرقندی این حدیث را ناروا تأویل 
کرده است. ر 3/ م 8/ ص 105 ب_  106 الف.

20. لق���ب صّدیق ب���رای امیرالمؤمنین و اش���اره به یک���ی از مناقب حض���رت در قیامت به 
روایت ابوهریره. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 الف.

21. ماج���رای لیل���ة المبیت و نزول آیه >و من الناس من یشـــری نفســـه...<. ر 3/ م 8/ فی 
مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 الف.

یه و عایشه در باب علم علوی و حدیث مدینة العلم. ر  22. چند نقل از ابن عباس، معاو
3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 الف.

23. وجه تسمیه حضرت امیر به مزکاة به نقل از حارزنجی )کذا( در کتاب التکملة. ر 3/ 
م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 الف.

24. حدیث طیر. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 الف و ب.

كل النار احلطب«. ر 3/  كل السیئات كما تأ 25. حدیث نبوی: »حب عى بن اىب طالب يأ
م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 ب.
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نة تشتاق اىل ثالثة: عى و عمار و بالل«. ر 3/ م 8/ فی مناقب  26. حدیث نبوی »إّن احلج
اصحاب الرسول/ ص 106 ب.

27. اس���الم آوردن راهب نصرانی زمانی که صحنه هایی از معذب شدن ابن ملجم را پس 
از قتل امیرالمؤمنین؟ع؟ دید، به روایت عمر بن احمد زاهد از حس���ین بن محمد رنا در 

کوفه. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 ب

ا المـــودة فی القربی< درباره علی و فاطمه و حس���نین؟مهع؟. ر 3/ م 8/ فی 
ّ
28. ن���زول آیه >ال

مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 ب.

29. تول���د حض���رت زهرا از میوه درخت بهش���تی طوبی ب���ه روایت عایش���ه. ر 3/ م 8/ فی 
مناقب اصحاب الرسول/ ص 106 ب.

30. حدی���ث مفصل می���الد حضرت زهرا، معجزات حضرتش در س���خن گفتن با مادر در 
جنی���ن و فضائل حضرت خدیجه، به روای���ت امام صادق؟ع؟. ر 3/ م 8/ فی مناقب 

اصحاب الرسول/ ص 107 الف.

31. ُنه نام حضرت زهرا و وجه تسمیه حضرتش بدان ها به روایت امام صادق؟ع؟ و نیز حدیث 
»فاطمة بضعة من«. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 107 الف و ب.

32. جای���گاه وس���یله در بهش���ت، س���کونت انحصاری پیامب���ر و علی و فاطم���ه در آن، به 
روایت ابن عباس. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 107 ب.

33. مرور حضرت زهرا در صحنه محش���ر و امر ش���دن مردم به چشم پوشیدن تا حضرتش 
بگذرد. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 107 ب.

34. حدی���ث دیگ���ر در م���رور حض���رت زه���را در صحن���ه قیام���ت. ر 3/ م 8/ ف���ی مناقب 
اصحاب الرسول/ ص 107 ب.

کس���ی آن ها را نیازارد، زیرا فاطمه  که  35. توصیه پیامبر در مورد حضرت زهرا و حس���نین 
پاره تن او و حس���نین سروران جوانان بهشتی هستند. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب 

الرسول/ ص 107 ب.

یج حضرت زهرا توسط خداوند متعال در آسمان. ر 3/ م 8/ فی  36. حدیث مفصل تزو
مناقب اصحاب الرسول/ ص 107 ب
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37. حدی���ث نب���وی به روای���ت عبداهلل بن عمر: »ابنای هذان، احلس���ن و احلس���ين س���یدا 
ن���ة و ابومها خیر مهنم���ا«. ر 3/ م 8/ ف���ی مناقب اصحاب الرس���ول/  ش���باب اه���ل احلج

 ص 108 الف.

38. حدیث نبوی به روایت انس در مورد امام مجتبی؟ع؟: »ان ابن هذا س���ید ...«. ر 3/ 
م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 107 ب.

 بعّى«. ر 3/ م 8/ 
ً
39. کالم ابوبکر در مورد امام مجتبی؟ع؟: »بأىب شبیه النب لیس شبهيا

فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 108 الف.

ّينك باحلسن و  کالم خداوند متعال خطاب به بهشت به روایت عقبة بن عامر: »امل از  .40
؟«. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 108 الف احلسين

41. حدیث نبوی: »احلس���ن و احلس���ين ش���نفا العرش«. ر 3/ م 8/ ف���ی مناقب اصحاب 
الرسول/ ص 108 الف.

کی  کش���ت و خا که او را خواهند  42. خبر دادن پیامبر به ام س���لمه در مورد امام حس���ین 
 ک���ه نزد اوس���ت به خ���ون تبدیل خواهد ش���د. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرس���ول

/ ص 108.

يانتای م���ن الدنیا« و کالم ابن عمر ذیل  43. حدی���ث نبوی در مورد حس���نین؟امهع؟: »مها ر
این حدیث. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 108 الف و ب.

44. ش���عر یکی از دختران عقیل بن ابی طالب در رثای امام حسین؟ع؟: »ما ذا تقولون ان 
قال النب لكم ...«. ر 3/ م 8/ فی مناقب اصحاب الرسول/ ص 108 ب.

45. حدی���ث نب���وی ب���ه روایت اب���ن عباس: »كیف هتلك ام���ة انا ف اوهل���ا و عی� بن مرمی 
 ف آخره���ا و امله���دی من اهل بي���ىت ف آخرها؟«. ر 3/ م 9/ ف���ی خصائص هذه االمة/ 

ص 111 ب.

46. اشاره به لیلة المبیت و ایثار امیرالمؤمنین؟ع؟. ر 3/ م 9/ فی خصائص هذه االمة/ 
ص 112 الف.

گرفتن از خوف خدای تعالی. ر 4/ م 2/ فی  47. تغییر رنگ امام حس���ن؟ع؟ هنگام وضو 
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تعظیم قدر الطهارة و الصالة / ص 137 الف.

یج دخترش حضرت زهرا به امیرالمؤمنین؟امهع؟.  48. فضائل حضرت خدیجه ازجمله تزو
ر 4/ م 2/ فی تعظیم قدر الطهارة و الصالة / ص 137 ب.

ی���دن امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ در نماز از خوف خدا. ر 4/ م 2/ فی تعظیم قدر الطهارة و  49. لرز
الصالة / ص 139 ب

50. دع���ای حضرت زهرا؟اهع؟ هن���گام غروب آفتاب. ر 4/ م 2/ ف���ی تعظیم قدر الطهارة و 
الصالة / ص 147 ب

51. مناجات امام مجتبی در نیمه ش���ب در مس���جدالحرام: »اله���ی غارت النجوم ...«. ر 
4/ م 2/ فی تعظیم قدر الطهارة و الصالة / ص 152 الف.

52. نزول آیه والیت >اّنما ولیکم اهلل ...< در حق امیرالمؤمنین؟ع؟. ر 4/ م 3/ فی تعظیم 
الزکاة/ ص 153 ب.

53. نزول س���وره هل اتی در ش���أن اهل بی���ت؟مهع؟. ر 4/ م 3/ فی تعظی���م الزکاة/ ص 156 
الف و ب.

54. عم���ل کردن امیرالمؤمنین؟ع؟ به آیۀ نجوی در س���وره مجادل���ه. ر 4/ م 3/ فی تعظیم 
الزکاة/ ص 156 ب

55. انفاق امیرالمؤمنین؟ع؟ چهار درهم در ش���ب و روز و نهان و آش���کار و نزول آیه >الذين 
ینفقـــون اموالهـــم ...<. ر 4/ م 3/ فی تعظیم الزکاة/ ص 157 الف. نیز: ر 7/ م 4/ فی 

البذل/ ص 262 ب.
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