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دالئل الصدق از حممد حسن مظفر (۱۳۷۶ق)
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چكيده
سال ها پس از آن كه عالمه حلى (726ق) نهج الحق را در باب امامت نوشت، فضل بن 
روزبهان در رد آن، كتابى با عنوان ابطال نهج الباطل نگاشت و در كتاب خود ساحت مناظره 
را به جدل آميخت و با الفاظى زشت و داليلى باطل نهج الحق را مورد حمله قرار داد. آن گاه 

برخى از علماى شيعه به دفاع از نهج الحق برخاستند كه دالئل الصدق از آن جمله است.
در اين نوشتار ضمن معرفى نهج الحق و غورى در كتاب ابن روزبهان، به معرفى رديه هاى 

ابطال نهج الباطل پرداخته شده و از آن ميان دالئل الصدق به تفصيل معرفى شده است.
در معرفى دالئل الصدق ـ  كه نقد بخش اصول دين كتاب ابن روزبهان استـ  با نگاهى به 

محتواى آن، نسخه ها، چاپ ها و ترجمه هاى آن شناسانده شده اند. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  پژوهشگر

دالئل الصدق 
از آيه اهللا حممد حسن مظفر (۱۳۷۶ق)

عباسعلى مردى*



275

دق
لص

ل ا
دالئ

سى 
شنا

ب  
كتا

 

مؤلف دالئل الصدق
محمد حسن بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن احمد مظفر صيمرى نجفى، متكلم، شاعر و 
عالم شيعى (نجف 12 صفر 1301قـ   بغداد 23 ربيع االول 1375ق) در نجف تحصيل كرد 
و از اساتيدى چون شيخ محمد كاظم خراسانى، شيخ الشريعه اصفهانى، سيد محمد كاظم 
طباطبايى و شيخ على بن شيخ باقر جواهرى بهره برد. علما او را به صداقت، پاكى نفس، 
راستگويى و... ستوده اند. ايشان به جز يك بار كه در سال 1368ق به ايران براى زيارت امام 

ثامن الحجج آمد، از عراق خارج نشد. 
از او آثار قلمى بسيارى به جا مانده كه عناوين برخى از آن ها چنين است:

دالئل الصدق لنهج الحق؛ 
شرح القواعد، (شرح قواعد االحكام عالمه حلى) ؛

اإلفصاح عن أحوال رجال الصحاح؛
 شرح كفاية األصول ؛ 
حاشيه بر عروة الوثقى؛

رساله در فروع علم اجمالى؛
وجيزة المسائل، (رساله عمليه)؛

حاشيه بر رساله سيد ابو الحسن اصفهانى؛
حاشيه بر مناسك حج سيد ابو الحسن اصفهانى؛

حاشيه بر رساله عمليه شيخ عبد الحسين مبارك؛ 
ديوان شعر و... .  

اين نوشتار تالش دارد از ميان اين آثار به معرفى دالئل الصدق بپردازد و ماجرايى را كه به 
نوشتن آن انجاميده است باز گويد.

آغاز تأليف كتاب دالئل الصدق به حدود هفت قرن پيش مى رسد؛ زمانى كه عّالمه حلى 
با دو كتاب نهج الحق و كشف الصدق و منهاج الكرامة به حضور سلطان محمد خدابنده 
رسيد و نهج الحق را در اثبات امامت و سيره و روش اميرالمؤمنين و تبيين به سلطان 

اولجايتو اهدا كرد.
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نهج الحق، نخستين بناى دالئل الصدق
پس از وفات غازان، خان مغول، در سال 703ق، اولجايتو كه از مادرى مسيحى به دنيا آمده 
و كيش مسيحيت را اختيار كرده بود، به حكومت رسيد. اولجايتو با دخترى مسلمان ازدواج 
كرد و همين ازدواج باعث شد توسط همسرش مسلمان شود. وى پس از مسلمان شدن، نام 

خود را به «سلطان محمد خدابنده» تغيير داد.
 به دليل نفوذ علماى حنفى در آن روزگار، شاه نيز مذهب حنفى را اختيار كرد. علماى حنفى 
اين فرصت را مغتنم شمرده و به ترويج مذهب حنفى پرداختند و در اين راه از هيچ كارى ـ 

حتى آزار و اذيت علماى فرقه هاى ديگر ـ فروگذار نكردند.
 زمانى كه خواجه عبدالملك مراغى شافعى، با تالش وزير شافعى مذهب شاه، قاضى القضات 
ايران شد، درگيرى بين مذاهب حنفيه و شافعيه به اوج خود رسيد؛ تا جايى كه فرقه ها به 
جاى بحث منطقى، شروع به افشاگرى از يكديگر كردند و به هر نحو ممكن، قصد مخدوش 
كردن جلوة طرف مقابل را داشتند. اين امر تا اهانت به اصل اسالم و دل سردى مردم از اين 

دين مبين پيش رفت.
 بروز چنين مناظر اسف انگيزى باعث شد كه اميران مغول از مسلمان شدن خود پشيمان 
شده و به مرور دست از اسالم كشيده و به دين اجداد خود باز گردند و اين رجعت، هر روز 

فزونى و سرعت مى گرفت.
 سلطان محمد خدابنده هم كه اوضاع را چنين ديد، از مذهب حنفيه دست برداشت و تا سه 

سال ـ على رغم اعتقادش به اسالم ـ مذهب ديگرى انتخاب نكرد و در تحيّر به  سر  برد.
 باالخره يكى از اميران سلطان، پيشنهاد مذهب تشيع را به شاه نمود. سلطان محمد كه تمام 
فرقه ها را مانند همديگر مى پنداشت، سخن او را رد كرد. امير كه با نرمى و مدارا، سعى در 
هدايت شاه داشت، دلسرد نشد و پس از تالش فراوان، سلطان محمد كه نام و آوازه عالمه 
حلى (ره) را شنيده بود، از او خواست كتابى برايش بنويسد و در آن ادله عقلى و نقلى شيعه 

را بيان كند.
عالمه نيز در پاسخ به درخواست سلطان محمد خدابنده كتاب نهج الحق و كشف الصدق را 

تأليف كرد و آن را با كتاب منهاج الكرامه به سلطان اهدا كرد. 
مقر  در  ايشان  استقرار  از  پس  كند.  اقامت  حكومت  مقر  در  عالمه  تا  شد  باعث  كار  اين 
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حكومت، باب مناظره براى كشف حق بين او و خواجه نظام  الدين مراغى قاضى القضات باز 
شد. سلطان محمد نيز هر روز در محل جلسات حاضر مى شد و با دقت نتيجه مناظرات را 
پى گيرى مى كرد.  نتيجة مناظرات عالمه حلى (ره) با قاضى القضات، تشيع سلطان محمد 

خدابنده و تمام اميران مغول بود.
 پس از تشيع سلطان، در تمام كشور اعالم شد كه همه در انتخاب مذهب آزادند و هيچ 

اجبارى بر مذهبى خاص وجود ندارد.
  بدين سان شاه مغول، يكى از مرّوجين تشيع شد و دو مدرسه ساخت و رياست آن ها را به 

عالمه واگذار كرد.
را  كتاب  اين  وظيفه،  انجام  و  الهى  ثواب  به  وصول  براى  كه  مى  گويد  مقدمه  در  عالمه 

مى نويسد و ثواب تأليف آن را به سلطان هديه مى كند. 
در اين كتاب، هشت مسأله به بحث گذاشته شده است: مسأله اول در ادراك؛ مسأله دوم 
در نظر و فكر؛ مسأله سوم در صفات خداوند؛ مسأله چهارم در نبوت؛ مسأله پنجم در امامت 
كه اكثر حجم كتاب را در برگرفته؛ مسأله ششم در معاد؛ مسأله هفتم در اصول فقه؛ مسأله 
هشتم در مسائل فقهى كه نظر اهل سنت با قرآن و سنت نبوى مخالف است. عالمه در اين 
قسمت ابتدا نظر فرقه هاى مختلف را ذكر نموده، سپس نظر شيعه را با ارائه دليل از روايات 
اهل سنت اثبات كرده است. وى مسألة هشتم كتاب را بر اساس ابواب فقه فصل بندى كرده 

است.
ويژگى نهج الحق احتجاجى بودن آن است؛ به  طورى كه عالمه، پس از ذكر هر مسئله، نظر 

فرق ديگر را با احترام و ادب نقل و آن گاه مؤدبانه و متقن رد مى كند.
كتاب نهج الحق بارها چاپ شده كه تحقيق عين اهللا حسنى ارموى با مقدمة مرحوم آية 
اهللا سيد رضا صدر1 جديدترين آن هاست. اين كتاب همچنين ترجمه هاى مختلفى به خود 
ديده است؛ از جمله: ترجمة مولى محمد تقى شمس شوشترى (1157ق)؛ ترجمة آقا حسين 
 بن جمال الدين خوانسارى (1099ق)؛ ترجمة عليرضا كهنسال2 و فضائل اميرالمؤمنين

1. دار الهجره، قم، 1407ق
2. انتشارات تاسوعا، 1379ش، مشهد و تهران
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از سيد جليل بن عبد الحى طباطبايى يزدى (كه در سال 1373ق چاپ شده و فقط شامل 
ترجمة مسأله پنجم يعنى امامت است).  

تهاجم متعصبانه به نهج الحق
بعد از آن كه عالمه حلى (ره) كتاب نهج  الحق و كشف  الصدق را در معرفى شيعه نگاشت، 
حدود دويست سال بعد، عالم اشعري، فضل بن روزبهان، در سال 909ق كتاب ابطال نهج 
الباطل و اهمال كشف العاطل را در رد آن نوشت. وى در اين كتاب، از جاده انصاف خارج 
شده و رعايت ادب را ننموده و كتاب خويش را آكنده از مطالبى كرده است كه موجب 
خشم خداوند، سرزنش خردمندان و نكوهش خرد مى گردد. او در كتابش افزون بر اين كه به 
عالمه حلى (ره) نسبت هاى ناروا داده، به انكار فضايل اميرالمؤمنين ، تحريف روايات 

و... پرداخته است.
آية اهللا سيد على ميالنى، رساله اجلى البرهان را در معرفى كتاب فضل نوشته كه به ضميمه 
جلد اول دالئل الصدق آمده است. بخشى از مطالب سخيف و نادرستى كه او در كتابش 

آورده ـ  بنا بر فهرستى كه در اجلى البرهان آمده ـ  بدين قرار است:
الف) سب و دشنام به عالمه حلى (ره)؛ 

ب) دوستى با دشمنان اهل بيت و توجيه عملكرد مخالفان اهل بيت. در اين باره او به 
دفاع از معاويه و ديگر امراى بنى اميه، عبد اهللا بن زبير، انس بن مالك و ... پرداخته است؛

ج) تكذيب وقايع قطعى همچون جعل نماز تراويح از سوى خليفه دوم و حكم خليفه دوم به 
رجم زن حامله و شخص ديوانه؛ كتك زدن عبد اهللا بن مسعود توسط خليفه سوم؛ دشنام 

دادن معاويه به امير المؤمنين و... ؛
د) بدگويى از علماى اهل سنت؛ 

ه) نقل مطالب از متعصبين و اعتماد به اقوال آنان؛ از جمله اين كه به دفاع از جاحظ پرداخته 
است.

و) نسبت دادن مطلب، به كتابى كه آن مطلب در آن كتاب نيست و نفى مطلب، از كتابى 
كه آن مطالب در آن كتاب هست؛

ز) دست بردن در روايات و كلمات بزرگان؛
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ح) تناقض  گويى در مطالب؛ 
ط) خروج از بحث و عدم اقرار به سخن حق؛

  .ى) انكار فضايل اميرالمؤمنين
با اين همه مى توان گفت كه تنها امتياز كتاب فضل بن روزبهان، نقل تمام كتاب نهج الحق 

ـ به جز خطبة آن ـ است.1

شروح و مدافعين نهج الحق
سال ها بعد از اين كه فضل بن روزبهان ابطال نهج الباطل را در رد نهج الحق عالمه نوشت، 
برخى از علماى شيعه به كتاب فضل بن روزبهان پاسخ گفتند و ضمن شرح كتاب عالمه، 

كتاب فضل را نقد كرده و به اشكاالت او جواب دادند؛ چهار كتاب ذيل از آن جمله اند:

الف) احقاق الحق و ازهاق الباطل، از قاضى نور اهللا شوشترى (1019ق)
سيد نور اهللا حسينى مرعشى شوشترى مشهور به شهيد ثالث، قاضى، فقيه، متكلم و رجالى 
نامدار شيعى ساكن هند، در شوشتر به دنيا آمد و در 18 جمادى الثانى 1019ق در اثر ضربات 
شالق خاردار كه به دستور سلطان سليم بر او زدند، شهيد شد.2 شيخ آقا بزرگ3 مى گويد:  

«بعد اين كه قاضى نور اهللا احقاق را نوشت، آن ها جواب قلمش را با شالق دادند».
قاضى نور اهللا شوشترى نزديك به صد اثر علمى دارد كه از ميان آن ها احقاق الحق، مجالس 
المؤمنين، مصائب النواصب، الصوارم المهرقة فى الرد على الصواعق المحرقة، حاشيه بر 

تفسير بيضاوى و حسن و قبح از ديگر آثار او مشهورتر هستند.
احقاق الحق خالصه اي است از پژوهش هاى تطبيقى ميان شيعه و سنى دربارة مباحث 

1. الذريعة : ج1، ص291، ش1521
2. استاد فقيد سيد جالل الدين محدث ارموى، رساله اى مفصل در شرح حال قاضى نوراهللا شوشترى نوشته 
كه به ضميمه كتاب «الصوارم المهرقه» ايشان چاپ شده است (سال 1327 شمسى). رساله يادشده توسط 
عبدالحسين طالعى به فارسى ترجمه و در نشريه پيام بهارستان منتشر شده و متن كامل آن در سايت 

كتابخانه مجلس در دسترس است.
3. الذريعة : ج24، ص416، ش2183
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االهيات، نبوت و امامت. روشى كه مؤلف در پيش گرفته است روش مناظره و جدل احسن 
است.

 مرحوم قاضى نوراهللا بعد از خطبه و در مقدمة كتاب، متن خطبه ابن روزبهان را به صورت 
كامل نقل مى كند و سپس به نقد و ارزيابى آن مى پردازد. سپس كلمه به كلمه فقراتى از 
نهج الصدق عالمه حلى (ره) را با جمله « قال المصنف رفع اهللا  درجته» نقل مى كند و به 
دنبال آن، رّديه فضل بن روزبهان را با جملة « قال الناصب َخَفَضه اهللا» مى آورد. سپس در 
رّد گفتة فضل، نظر مستدل خود را در تجزيه و تحليل حقايق، از لحاظ تاريخى و منطقى با 

جملة «اَقول» ارائه مى كند.
قاضى نور اهللا اين كتاب را در هفت ماه تأليف كرد و تاريخ اتمام تأليف آن 1014ق است. 
اين  بر  تعليقه  و  تلخيص  ترجمه،  به  شيعه  علماى  كه  بود  شده  باعث  كتاب  اين  اهميت 
كتاب بپردازند. تعليقه شيخ مفيد الدين عبد النبى شيرازى، تعليقه مولى محمد  هادى بن 
عبد الحسين و تصحيح و استدراك آية اهللا مرعشى نجفى (ره) از اين جمله است. تكمله و 
استداركات آية اهللا مرعشى (ره) را بعد از وفات ايشان، توسط كتابخانة آية اهللا مرعشى چاپ 

شده است.
اين كتاب افزون بر چاپ آية اهللا مرعشى، بارها در تهران (به خط ميرزا ابو القاسم خوانسارى 
در سال 1273ق) و قاهره (در سال 1326ق با تالش شيخ حسن دخيل النجفى، مطبعه 
سعاده) چاپ شده و چندين بار هم به فارسى ترجمه شده است؛ ترجمة نصيرالدين حسين 
بن عبدالوهاب بهبهانى با عنوان ايضاح احقاق الحق و ازهاق الباطلـ  كه به درخواست ميرزا 
سعدالدين محمد، وزير معاصر شاه سليمان صفوى(1077-1105ق) انجام شده بودـ  ترجمة 
ميرزا محمد نايينى (متوفاى 1305ق) و ترجمة مسألة پنجم با عنوان فضائل اميرالمؤمنين از 

سيد جليل بن عبد الحي يزدى كه در سال 1373ق چاپ شده، از آن جمله است. 
ب) الرد على الفضل بن روزبهان ، از آقا محمد تقي بن آقا عبد الحسين بن وحيد بهبهاني 

ساكن و متوفى در همدان (1333ق). پسرش آقا محمد كاظم از آن نام برده است.1 
ج) دالئل الصدق لنهج الحق، از محمد حسن مظفر (د 1375ق).

1. الذريعة : ج10، ص216، ش611
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د) أجلى البرهان في نقد كتاب ابن روزبهان، از سيد على حسينى ميالنى.
آية اهللا سيد على ميالنى (متولد 1376ق) از مدرسين حوزه علميه قم است كه از دروس 
خارج فقه و اصول بزرگانى چون آيات عظام سيد محمدرضا گلپايگانى، ميرزا كاظم تبريزى، 
شيخ مرتضى حائرى و وحيد خراسانى بهره برده است. ايشان داراى آثار قلمى بسيارى است 

كه أجلى البرهان در رد كتاب فضل بن روزبهان و بيان مسائل امامت يكى از آن هاست. 
كتاب أجلى البرهان شامل مطالبى در اصول و آداب مناظره و جدل، علم كالم، كتابهاى 
علماى شيعه در اصول دين، كتاب هاى علماى اهل سنت در اصول دين، موضوعات كتاب هاى 
اصول دين (اثبات صانع و صفات او، مسائل عدل، نبوت، امامت و معاد)، نقش علم كالم 
در بيان اصول دين، اختالف مسائل كالمى شيعه با ديگر فرق اسالمى، امامت و و ديگر 

مباحث است. 
نويسنده در ادامه ضمن معرفى نهج الحق و نيز  ابطال نهج الباطل، مطالبى تحت عنوان 
«دراسات فى مسائل االمامية  من كتاب روزبهان» آورده و در آن بخش، ويژگى ها و 
انحراف هاى كتاب روزبهان را در ده عنوان برشمرده است (فهرست اين ده عنوان در سطور 
باال گذشت). وى در اين عناوين، ابتدا سخن روزبهان را نقل كرده و با «اقول»، «قلت» 

موارد انحراف را از كتاب هاى اهل سنت نشان داده است. 
اين رساله افزون بر اين كه در جلد اول دالئل الصدق (چاپ مؤسسه آل البيت) آمده، به 

 صورت مستقل نيز توسط نشر الحقائق (خرداد 1387ش) چاپ شده است.

دالئل الصدق لنهج الحق
شيخ آقا بزرگ دربارة اين كتاب نوشته است:

اين كتاب تتميم و تكميل تحقيق قاضى نوراهللا شوشترى در كتاب احقاق 
ــت كه فاضل معاصر شيخ محمد حسن مظفر در نجف... تأليف  الحق اس
ــت كه چند مطلب را در خود  ــت. اين كتاب شامل مقدمه اي اس كرده اس
جاى داده است؛ در مطلب سوم مقدمه، مؤلف شرح حال بسيارى از راويان 
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صحاح سّتة را آورده است.1 اينان افرادى هستند كه احاديث شان را دو يا 
چند تن از صاحبان صحاح سته در كتاب هاى خود آورده اند... .2

 نويسنده با بحث درباره سند احاديثى كه درباره فضائل اهل بيت و مطاعن دشمنان ايشان 
در كتب صحاح سته آمده، چنين نتيجه  مى گيرد كه ممكن است در بين اين روايات، اخبار 
صحيحى هم وجود داشته باشد، اما اين اخبار مى تواند عليه خود اهل سنت و اثبات مناقب و 

فضايل اهل بيت و مثالب و نقايص دشمنان ايشان مورد استدالل قرار گيرد.
مرحوم مظفر در اين كتاب، ابتدا كالم عالمه حلّى در نهج الحق را آورده و آن گاه گفتة فضل 
بن روزبهان را در رّد كالم عالمه نقل مى كند و سپس گفتة فضل را رد مى كند. همچنين 
هرجا كه مناسب ديده، به برخى از كلمات ابن تيميه ـ كه در رّد كتاب منهاج الكرامة 

عالمه حلّى (ره) نگاشته شده، اشاره كرده و به آن ها جواب گفته است.
رّديه فضل بر نهج الحق ناظر به كل كتاب است؛ اما آن چه مرحوم مظفر در داليل الصدق 
بدان پرداخته،  تنها مسايل مربوط به اصول دين است. او سبب آن را در پايان كتاب چنين 
نوشته است:  «اصول دين اصل است و اگر خدا كسى را توفيق دهد كه براى تبعيت از حق 

در اين كتاب بنگرد، از سخن دربارة اصول فقه و فروعات آن بى نياز خواهد بود». 
مرحوم مظفر در ابتداي كتاب، مقدمه اي نسبتاً مفصل در باب نقل روايات آورده و طي آن به 
بررسي صحاح سته پرداخته است. سپس به تفصيل، چهار مسألة زير را بررسي كرده و طي 

آن، ديدگاه هاي شيعه و اشاعره را به گونه اي تطبيقي مورد بحث قرار داده است: 
مسأله اول: ادراك؛ مسأله دوم: نظر؛ مسأله سوم: صفات خداي تعالي؛ و مسأله چهارم: نبوت.

آن گاه در پنج مبحث به مسأله امامت  پرداخته است:
مسألة اول: وجوب عصمت امام؛

مسألة دوم: امام بايد از ديگران افضل و برتر باشد؛
مسألة سوم: راه تعيين امام؛

مسألة چهارم: تعيين امام پس از رسول خدا و داللت عقل بر امامت اميرالمؤمنين؛

1. اين مطالب، بخش هايى از كتاب ديگر مؤلف االنصاح عن احوال رجال الصحاح است كه متن كامل آن در 
سال هاى اخير، توسط مؤسسه آل البيت منتشر شده است.

2. الذريعة : ج 8 ، ص251، ش1033
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مسألة پنجم: ذكر برخي از فضايلي كه وجوب امامت علي را به اثبات مي رسانند.
مباحث اول و دوم كتاب مختصراً به بحث عصمت و اثبات وجوب معصوم بودن و نيز وجوب 

افضل بودن امام مي پردازند.
مبحث سوم با بيان اين كه از نظر شيعه امام فقط به دو طريق مي تواند تعيين شود (يكي 
نص صريح خداوند يا پيامبر   يا امامي كه بر امامتش نص وجود دارد و يا ظهور معجزه 

به دست او، و ديگري داللت عقل) به بررسي راه تعيين امام مي پردازد.
امامت  اثبات كنندة  رواياِت  و  آيات  و  است  كتاب  مبحث  مفصل ترين  چهارم،  مبحث 
اميرالمؤمنين را نقل مي كند. عالمه حلي (ره) 84 آيه را در كتاب خود ذكر كرده و با 
 نقل رواياتي از عالمان و مفسران بزرگ اهل سنت، داللت آن ها بر امامت حضرت امير
يا فضايل ايشان و اهل بيت را به اثبات رسانده است. مرحوم مظفر شانزده آيه ديگر بر 
آن ها مي افزايد و با همان سبك و شيوة استناد به مصادر اهل سنت، همان نتيجه را مي گيرد.
پس از ذكر آيات، به مسألة تعيين امام از طريق سنت مي پردازد. در اين بخش 28 حديث 
از طرق اهل سنت نقل شده است و مرحوم مظفر، پس از نقل سخنان عالمه حلي(ره) و 
روزبهان، با افزودن توضيحاتي تفصيلي، به خوبي اصل مطلب و چگونگي داللت احاديث 

را روشن كرده است.
مي پردازد.  والدت  از  پس  و  والدت  هنگام  در   اميرالمؤمنين فضايل  به  پنجم  مبحث 
فضايل پس از والدت حضرت به سه قسم تقسيم شده اند: نفساني، بدني و خارجي. فضايل 
نفساني تحت عناوين ايمان، علم، خبر دادن از غيب، شجاعت، زهد، كرم، استجابت دعا، 
حسن خلق و حلم مورد بررسي قرار گرفته اند. به فضايل بدني در دو بخش عبادت و جهاد 
پرداخته شده است. فضايل خارجي نيز تحت عنوان اين چهار مطلب بررسي شده اند: نسب، 
همسر و فرزندان، محبت آن حضرت و اين كه آن حضرت صاحب حوض، لواء، صراط و 

اذن است.
در مجموع، كتاب به  گونه اي نسبتاً جامع به مسألة امامت و مباحث آن پرداخته  است (گرچه 
سه مبحث اول كتاب كوتاه  ترند) و به شيوه اي علمي و دور از تعصب، با استناد به مصادر 
اهل سنت و نيز داليل مسلم عقلي امامت اميرالمؤمنين و نيز فضايل آن حضرت را 

اثبات مى  كند.
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تاريخ فراغت از تأليف كتاب دالئل الصدق، 29 ربيع االخر 1351ق است.

منابع دالئل الصدق
مصنف در خاتمة كتاب از اين كه از تعداد كمى از كتاب هاى علماى اهل سنت استفاده كرده 
عذر خواسته و دليل آن را عدم دسترسى به منابع بيشتر در نجف ذكر كرده است؛ در عين 
حال، از مهم ترين كتاب هاى اهل تسنن بهره برده كه با توجه به امكانات آن روز، اهميت 
دارد. وى، برخى از منابعى را كه استفاده كرده نام برده و به ميزان استفاده خود از آن ها اشاره 
كرده است؛ برخى از آن ها عبارتند از: صحيح مسلم، صحيح بخارى، صحيح ترمذى، صحيح 
نسائى، صحيح ابوداود، موطأ ابن مالك، در المنثور سيوطى، تفسير زمخشرى، تفسير رازى، 
مستدرك حاكم، كنز العمال، تاريخ طبرى، كامل ابن اثير، مسند احمد بن حنبل، شرح نهج 

البالغه ابن ابى الحديد، عقد الفريد ابن عبد ربه، صواعق ابن حجر و ... .

ترجمه دالئل الصدق
ترجمه محمد سپهرى، انتشارات اميركبير، 1374 و 1386ش، تهران؛ بخش مطاعن آن 

چاپ نشده است.

چاپ هاى دالئل الصدق
نسخه چاپ تهران؛ در زمان حيات مؤلف با اشراف ايشان در سه جزء به طبع رسيده است: 
جزء اول، چاپخانه بوذرجمهرى، سال 1369ق؛ جزء دوم، چاپخانه حيدرية نجف، 1372ق؛ 

جزء سوم، چاپخانه بوذرجمهرى و مروى چاپخانه عالى علوى، 1373ق؛ 
تصحيح مرحوم آيةاهللا شيخ محمدرضا جعفرى، قاهره، نشر دار المعلم للطباعة، 1396ق / 

1355ش؛ 
با مقدمه طاهر آل الشيخ راضى، نشر بنياد فرهنگ اسالمى (كوشانپور)، 1396ق؛ افست از 

چاپ قاهره؛
تصحيح مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم، 1422ق؛ (تاكنون 7 جلد و احتماًال به 15 مجلد 

مى رسد). ويژگى هاى اين چاپ:
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الف) پاورقى هايى علمى زير نظر سيد على حسينى ميالنى به آن افزوده شده است. 
ب) رساله اى در شناساندن كتاب ابن روزبهان با عنوان «اجلى البرهان في نقد كتاب ابن 

روزبهان» از سيد على حسينى ميالنى؛ ضميمة جلد اول كتاب است؛
ج) مقدمه اى مفصل شامل معرفى عالمه حلى (ره)، معرفى فضل بن روزبهان و كتاب او، 

معرفى قاضى شوشترى و معرفى محمد حسن مظفر؛
د) استفاده از نسخه خطى دست  نوشت مؤلف و مقابله و مطابقت آن با نسخه چاپى زير 

نظر مؤلف؛
با  (ره)  شوشترى  اهللا  نور  قاضى  و  (ره)  حلى  عالمه  منقول  سخن  مطابقت  و  مقابله  هـ) 

نسخه هاى چاپى و خطى نهج الحق و احقاق الحق؛
و) تخريج مصادر؛

ز) اعراب اسامى خاص و كلماتى كه احتمال اشتباه در خواندن دارند؛ 
ح) شناسايى اعالم، اماكن و... كه در كتاب ذكر شده  اند؛ 

ط) نقل حواشى مؤلف با امضاى «منه» در پاورقى.
بيفزاييم كه رساله اى نيز با عنوان «دراسة علميه عن الدالئل» از مرحوم آية اهللا سيد 
مرتضى حكمى ضميمة دالئل الصدق (قاهره، نشر دارالمعلم، 1396ق / 1355ش) چاپ 

شده است.

فهرست منابع: 

1ـ تهرانى، شيخ آقا بزرگ، الذريعة. 
2ـ پايگاه اطالع رسانى lib.ahlolbait.ir مقاله خانم فرزانه اميني. 

.lib.ir 3ـ پايگاه اطالع رسانى
4ـ نرم افزار دراية النور. 
5ـ نرم افزار نور الوالية.

6ـ مقدمه مرحوم آية اهللا مرعشى نجفى (ره) بر احقاق الحق. 
حجتى، سيدمحمدباقر، «گزارشى از تأليف كتاب احقاق الحق و مؤلف آن»، فصلنامه نهج البالغه، شماره 1.
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