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 )ع(ت يدر شأن اهل ب ينزول سوره هل ات روايات يسند يابيو ارز يخذ شناسأم
 

 دكتر مهدي جاللي
 استاد يار دانشگاه فردوسي مشهد
 فاطمه رضاداد
 دانشجوي كارشناسي ارشد 
 دانشگاه فردوسي مشهد
 

  
  

  :دهيچك
سوره  . باشد يمنش اسباب نزول اختالف درباره اسباب نزول برخي آيات و سور، از جمله مباحث مطرح در دا

از جمله مهمترين سور اختالفي است كه ارزيابي شأن نزول و شبهات پيراموني آن، داوري صحيح و » هل اتي«
نزول سوره انسان سبب  واياتو ارزيابي سندي ر يم تا با مأخذ شناسين نوشتار بر آنيدر ا. نقادانه را مي طلبد

 هجين نتيتوان به ا يم ،...ن و ي، احمد اميچون ابن جوز يكسان يالف ادعابر خا يآكه م يينما يبررس )دهر(
ان، بلكه يعيش ياز سوساخته بر  ي، نه اسطوره ا)ع(ت يدر شان اهل ب ينزول سوره هل اتافت كه يدست 

  ؟استعامه و خاصه قابل اثبات  يث پژوهيحد ياش ، بنابر مبان يكه اصالت و صحت سنداست  يقتيحق
 .يات، صحت سندي، سبب نزول، روايهل اتسوره ، )ع(ت ياهل ب :د واژهيكل
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  :مقدمه
ر و يش تا ابد بشر را به خيكه رهنمود ها يگذرد؛ كتاب مقدس يم ميات قرآن كرياست كه از نزول آ ير زمانيد

بوده است كه  يمسبوق به سبب و حادثه خاص ين كتاب الهيات اياز آ يارينزول بس. رهنمون خواهد بود يراست
 يعده ا يا مساويرساند، بعضاً از فضائل  يم ياريه يح آيصح ين كه ما را در فهم معنايدانستن آن، افزون بر ا

خاصه و عامه در  يچند از سوره مباركه دهر است كه به گواه ياتين موارد، آين اياز مهمتر. دارد يپرده بر م
از فضائل و مناقب آن  يده و گوشه ايگردنازل  )ع(ن يو حسن) س(، حضرت فاطمه زهرا )ع(ر يحضرت امشأن 

   .كشد يمر يما به تصو يرا برا بزرگواران
كه بعضاً رنگ افترا به  يبا طرح شبهات... و  ين مصريه، احمد اميمي، ابن تيچون ابن جوز يان، برخين ميدر ا
       مزبور را شبهات . برند ير سوال ميزرا ) ع(ت ين سوره در شان اهل بي، اصل نزول اگرفته استش يخو

  :توان در دو محور خالصه كرد يم
  .يضعف سند) الف
  :هم چون ييضعف محتوا) ب

  ، 1اتين روايك و دور از فصاحت در اياشعار رك يوجود برخ �
 .2بودن سبب نزول يبودن سوره دهر با مدن يتناقض مك �

ت اهللا يو آ» د السعودسع«د بن طاووس در ي، س»انيمجمع الب«در  يخ طبرسيچون ش ياز آن جا كه بزرگان
فصلنامه علوم  49عابد در شماره  يچون دكتر صمد عبد الله يز محققاني، ن»د المراجعاتييتش«در  يالنيم

 يش را مصروف محور نخست نموده و در پي، محور دوم را موضوع بحث قرار داده اند، ما همت خوثيحد
  .  بررسي نماييمن محور را يات، شبهات وارده در اين دسته از روايا يسند يابيو ارز يم تا با مأخذ شناسيآن
  

                                                 
  :در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه 1

اين اشعار، عاري است و  اين ابيات تنها در چند روايت از اين مجموعه روايي قرار دارند و روايات قوي المتني در دست است كه هم از وجود: اوالً

  .را اثبات مي سازد) ع(هم نزول اين سوره در شان اهل بيت 

  .ممكن است ركاكت الفاظ و دوري آن ها از فصاحت الزم، ناشي از نقل به معنا و اشتباهات راويان در گذر زمان باشد: ثانياً

سبط بن جوزي، بي تا، (. شعراي بزرگ عرب نيز نظير آن ديده مي شوداين گونه بيان در اشعار رجز گونه معمول بوده و حتي در اشعار : ثالثاً

 )315ص
- 3/171، م1977اميني، ؛291-294ص، 1363، ابن طاووس ؛404-10/405 ،ق1395طبرسي، : براي آگاهي از پاسخ اين شبهه رجوع شود به 2

169. 
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  ): ع(ت يدر شان اهل ب يات دال بر نزول سوره هل اتيرامون سند روايشبهات پ

ق، 1406ابن تيميه، ( ابن تيميه ،)5/351، م، 1988ابن كثير، ( ريابن كث، )1/392م، 1966ابن جوزي، ( يابن جوز

را محور  يان سبب نزول سوره هل اتيدر ب ف الداللهيا ضعيلسند ف ايات ضعيروا يبرخ، ... و )7/179-174
 ياسطوره ا) ع(ت يدر شان اهل برا ن سوره يات، اصل نزول اين روايقرار داده و با خدشه وارد ساختن بر ا

 هيميبن تا. خوانده اندن عرصه را موضوع و مجعول يات مطرح در ايان دانسته و همه روايعيساخته و پرداخته ش
ن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذي هم أئمة ا« :سدينو يمن باره يادر 

هذا الباب و لهذا لم يرو هذا الحديث في شيء من الكتب  يهذا الشأن و حكامه و قول هؤالء هو المنقول ف
ان صدق و تفاسيرهم متضمنة و غيرهم من العلماء األكابر الذين لهم في اإلسالم لس... ليها إالتي يرجع 

  .»هذا حديث ال يشك في وضعه« :ديگو يم يابن جوز و »للمنقوالت التي يعتمد عليها في التفسير
  :ميينما يمن شبهات، بحث را در چهار محور دنبال يا يبررسدر مقام 

  :يمأخذ شناس -1
انگر يب اتيوارم كه يابي يم، در ميرمنصفانه و به دور از تعصب به منابع متقدم عامه و خاصه بنگ ياگر با نگاه

منابع عامه، همواره را يز. ستيان نيعيمجعول و ساخته دست ش، 1ليكسره از صدر تا ذي، سبب نزول سوره دهر
  :ات همت گماشته اندين روايمنابع خاصه به نقل ا يپا به پا

   ):ع(ت ين اهل بنزول سوره دهر در شأانگر يب يالممسلمان و منابع اسمولفان  برخي از
  :منابع اهل سنت) الف

 ، بيروت ه ،دار الكتب العلميي ، األول، الطبعه  أحمد فريدتحقيق  ،تفسير، )هـ150.م(مقاتل بن سليمان  -1
  .3/428: ق 1424

تحقيق و شرح عبد السالم محمد هارون، دار الكتاب العربي،  ،العثمانيه، )هـ255.م(جاحظ عمرو بن بحر ال -2
  .319ص: بيروت، بي تا

تحقيق محمد باقر بهبودي، ، )ع(مناقب االمام امير المومنين ، )300حدود . م(حمد بن سليمان كوفي م -3
 .17-186، 162-165، 56-1/57: ق1412الطبعه االولي، مجمع احياء التراث الثقافيه، قم، 

  . 5/93 :دار الكتاب العربي، بيروت ،العقد الفريد ،)هـ328.م(اندلسي ابن عبد ربه مالكي -4

                                                 
رخي روات منتفي نيست، ليكن اين امر به اصل ماجرا خدشه اي گر چه احتمال دخل و تصرف يا كم و زياد نمودن سبب نزول مزبور از جانب ب 1

 .  وارد نمي سازد
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تحقيق سيد محمد حسيني جاللي، الطبعه الثانيه، موسسه ، شرح االخبار، )هـ363.م(نعمان مغربي  قاضي -5
  .2/353: ق1414النشر االسالمي، 

  .3/527 :، بي تا  بيروت، دار الفكر ،  محمود مطرجيتحقيق  بحر العلوم،، )هـ375.م(سمرقندي  -6

عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، الطبعه  تحقيق ،)ع(مناقب علي بن ابيطالب ، )هـ410.م(ابن مردويه  -7
  .341ص: ق1424الثانيه، دار الحديث، قم، 

تحقيق ابي محمد بن عاشور، الطبعه االولي، دار احياء التراث العربي،  ،الكشف و البيان، )هـ427.م(ثعلبي  -8
  .99-10/102 :ق1422بيروت، 

الولي، دار الكتب العلميه، بيروت، تحقيق كمال بسيوني زغلول، ا ،اسباب نزول ،)هـ468.م(واحدي  -9
 .470ص :ق1411

مؤسسة تحقيق شيخ محمد باقر محمودي، الطبعه االولي،  شواهد التنزيل، ،)هـ 470.م(حاكم حسكاني  -10
 .403-2/409و  18-1/21 :ق1411، تهران، الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

، الطبعه االولي، السيد تحسين آل شبيب الموسوي تحقيق ،الغافلينتنبيه ، )هـ 494.م(محسن بن كرامه  -11
  .179ص :ق1420مركز الغدير، 

 :به تحقيق خالد بن عبد الرحمان العك ، دار المعرفه ، بيروت ، بي تا  ،معالم التنزيل، )هـ516.م(بغوي  -12
5/191.  

 . 10/320 :1363امير كبير، تهران ،  ،كشف االسرار، )هـ520. م(ميبدي  -13

  .4/670 :ق1407دارالكتاب العربي، بيروت، الكشاف عن حقائق غوامض التاويل،، )هـ538.م(مخشري ز -14

تحقيق شيخ مالك محمودي، الطبعه الثانيه، موسسه النشر االسالمي، قم، ، المناقب، )هـ568.م(خوارزمي  -15
  .269ص: ق1414

  .243-30/246 :ق1420، داراحياء التراث العربي ، بيروت ،مفاتيح الغيب، )هـ606.م(فخر رازي  -16

تحقيق عبد الوارث محمد علي، الطبعه االولي، دار الكتب لعلميه، بيروت، تفسير، ،)هـ628.م(ابن عربي  -17
 .2/370 : ق1422

: ، تحقيق ماجد بن احمد العطيه، بي جا، بي نا، بي تامطالب السؤول، )هـ652.م(محمد بن طلحه شافعي  -18
  .40ص

  .315ص: مكتبه نينوي الحديثه، تهران لخواص،تذكره ا،)هـ654.م(بن جوزي اسبط  -19

  .5/271 :دار الفكر، بيروت، بي تا ،انوار التنزيل و اسرار التاويل، )هـ685.م(بيضاوي  -20

تحقيق شيخ زكريا عميرات، الطبعه االولي، دار الكتب ،غرائب القرآن ،)هـ728بعد از . م(نظام نيشابوري  -21
 .6/413 :ق1416العلميه، بيروت، 
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تحقيق شيح محمد باقر المحمودي، الطبعه االولي، موسسه  ،فرائد السمطين، )هـ730.م(اساني ويني خرحم -22
  .2/135 :ق1400المحمودي للطباعه و النشر، بيروت، 

 : ق1403: الطبعه الرابعه، دار الكتاب العربي، بيروت،التسهيل لعلوم التنزيل، )هـ741.م(غرناطي كلبي  -23
4/167.  

 .19/270 :دار احياء التراث العربي، بيروت ،لقاريعمده ا ،)هـ855.م(العيني  -24

تحقيق شيخ محمد باقر محمودي، الطبعه االولي، مجمع ، جواهر المطالب ،)هـ871.م(ابن دمشقي  -25
  .1/221: ق1415احياء الثقافه االسالميه، قم، 

  .6/299 :دار المعرفه للطباعه و النشر، بيروت ،الدر المنثور، )هـ911.م(سيوطي  -26

وش مرتضوي، چاپ اول، ق كورتحقي ،)ع(كوكب دري في فضائل علي ، )هـ1061.م(ذي كشفي ترم -27
  .65ص :ش1380روزنه، تهران، 

  .5/348 :ق1414  ، دارالكلم الطيب، دمشق،كثير دارابن ،فتح القدير، )هـ1173.م(شوكاني  -28

  .29/157 :بي جا، بي نا، بي تا ،روح المعاني، )هـ1270.م(آلوسي  -29

: ق1416تحقيق سيد جمال علي الحسيني، الطبعه االولي، دار االسوه، ، ينابيع الموده ،)هـ1294.م(قندوزي  -30
 .2/277و  1/279

  :منابع شيعه) ب
 .ق1408تحقيق محمد رضا حسيني، موسسه آل البيت،  ،تفسير، )هـ286.م(حبري كوفي   .1

زيان، مركز االبحاث ، تحقيق فارس تبريتاويل ما نزل من القرآن في نبي و آله، )4قرن .م(ابن الجحام  .2
  .438-442ص : العقائديه، بي جا، بي تا

تصحيح سيد طيب جزائري ، الطبعه الثالثه ، موسسه دار  تفسير قمي،، )هـ329.م(علي بن ابراهيم قمي  .3
  .2/398: ق 1404الكتاب ، قم ، 

والنشر التابعة مؤسسة الطبع تحقيق محمد الكاظم، الطبعه االولي،  تفسير،، )هـ352. م(فرات بن ابراهيم  .4
    .519-526صص :ق1410، تهران، لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

تحقيق قسم الدراسات االسالميه، الطبعه االولي، مركز الطباعه و النشر في  امالي،، )هـ381.م(صدوق  .5
  .330-329 :ق1417موسسه البعثه، 

لي، موسسه االعلمي للمطبوعات، تحقيق حسين اعلمي، الطبعه الو عيون اخبار الرضا،، ___________ .6
  .205-1/207 :ق1404: بيروت

تصحيح علي اكبر غفاري، موسسه النشر االسالمي، قم،  كمال الدين و تمام النعمه،، ___________ .7
  .95ص:ق1405
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 .210ص:ق1401انتشارات بيدار، قم، ، كفايه االثر، )هـ400.م(خزاز قمي   .8

سه آل البيت الحياء التراث، الطبعه الثانيه، دار المفيد تحقيق موس ،االرشاد، )هـ413.م(شيخ مفيد  .9
  .29-2/30 :ق1413للطباعه و التشر و التوزيع، بيروت، 

  .211و  161- 162 :ق1414الطبعه الثانيه، دار المفيد، بيروت،  ،االفصاح، ___________  .10
يد، بيروت، تحقيق الشيخ مهدي نجف، الطبعه الثانيه، دار المف مسار الشيعه،، ___________ .11

  .42ص: ق1414
  .119ص: تحقيق فارس حسون كريم، بي جا، بي نا، بي تا، التعجب، )هـ449.م(ابو الفتح كراجكي   .12
 :ق1411الطبعه االولي، موسسه فقه الشيعه، بيروت،  ،مصباح المتهجد، )هـ460.م(شيخ طوسي   .13

  .768ص
  .10/211 :عربي ، بيروت ، بي تادار احياء التراث ال ،التبيان في تفسير القرآن، ___________  .14

  
  .1/76 :تحقيق سيد محمد باقر خرسان، دار النعمان، بي تا ،االحتجاج، )6اوائل ق .م(طبرسي   .15
تحقيق سيد محمد مهدي خرسان، منشورات الرضي، ، روضه الواعظين ،)هـ508.م( يشابورين فتال  .16

  .260-264ص: قم
  .10/612 :1372ر خسرو، تهران،انتشارات ناص ،مجمع البيان، )هـ548.م(طبرسي   .17
تحقيق موسسه االمام المهدي، الطبعه االولي، ،حئاجرالخرائج و ال، )هـ573.م(قطب الدين راوندي  .18

  .2/890 :ق1409، قم، )عج(موسسه االمام المهدي 
 :م1956مطبعه الحيدريه ، النجف االشرف ،  ،مناقب آل ابي طالب، )هـ588.م(ابن شهر آشوب   .19

3/149-147.  
  .1/418 :ق1410الطبعه الثانيه، موسسه النشر االسالمي، قم، ،السرائر ،)هـ598.م(بن ادريس حلي ا  .20
  .345- 349ص :ق1407موسسه النشر االسالمي، قم،  العمده، ،)هـ600.م(ابن بطريق   .21
تحقيق شيخ مالك محمودي، الطبعه االولي، دار ، خصائص الوحي المبين ،___________  .22

  .175- 182ص: ق1417: القرآن الكريم، قم
تحقيق جواد قيومي اصفهاني، الطبعه االولي، مكتب االعالم  ،اقبال االعمال ،)هـ664.م(بن طاووس ا  .23

  .374- 2/377 :ق1414االسالمي، 
  .107- 110ص: ق1399الطبعه االولي، مطبعه الخيام، قم، ، الطرائف، ___________  .24
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  .291و  141- 144ص: 1363منشورات الرضي، قم، ، سعد السعود، ___________  .25
  .1/307 :ق1405الطبعه الثانيه، دار االضواء، بيروت،  ،كشف الغمه ،)هـ693.م(اربلي   .26
، )ع(تحقيق سيد احمد حسيني، الطبعه االولي، مجتمع امام هادي ، نهج االيمان، )7ق (ابن جبر   .27

  .172- 175ص: 1418مشهد، 
الحسين محمد علي، الطبعه االولي، كتابحانه تحقيق عبد ، الرساله السعديه ،)هـ726.م(عالمه حلي  .28

  .20ص: ق1410آيت اهللا مرعشي نجفي، قم، 
  .2/612 :بي جا، بي نا، بي تا ،منتهي المطلب، ___________  .29
تحقيق آيت اهللا حسن زاده آملي، الطبعه السابعه، موسسه النشر ، كشف المراد، ___________  .30

  .525ص: ق1417االسالمي، قم، 
تحقيق محمد باقر بهبودي، الطبعه االولي، ، الصراط المستقيم، )هـ877.م(عاملي  علي بن يونس .31

  .258و  182- 1/184: 1384مكتبه المرتضويه، تهران، 
: محمد باقر بهبودي، مكتبه المرتضويه، تهران ق،تحقيالبيان زبده ،)هـ993.م(محقق اردبيلي  .32

  422.١- 424صص
را در همه ) ع(ت يدر شان اهل ب دهرنزول سوره انگر يمه اخبار بتوان ه يا مين است كه آيمهم ا شسپركنون ا
 ين امريچنرشگر دروغ و جعل دانست؟ گزاا يسندگان آن ها را جعال و دروغ پرداز ين منابع، جعل و نويا

   .است ين پرسش، طبعاً منفيد و پاسخ به اينما ينم يمعقول و منطق
  : يو تواتر معنو ييشهرت روا -2

    م كه اصل نزول سوره يابي ي، در مميينمارا در گذر زمان دنبال سبب نزول سوره دهر  اتيوارر نقل ياگر س
وجه به تعدد طرق باشد، با ت يم يثين خانواده حديااعضاء كه قدر مشترك همه ) ع(ت يدر شأن اهل ب يهل ات

 يه گذشته و به تواتر معنومذهبِ آن در هر طبقه، از حد شهرت و استفاض يغالباً عام انِياونقل و كثرت ر
ر ينمودار ز .ماند ينم يباق موضوعن يد در صحت اصل ايترد يبرا ييگر جايلذا د. ده استيك گردينزد

                                                 
ز، يل و نيان آن به لحاظ اجمال و تفصيوه بيگر متفق، اما در شيکدي، با )ع(ت ياهل ب يبرا يلت سوره هل اتيمنابع مزبور در اصل وجود فض ١

ر آنها يکه سايان آمده است، در حاليسخن به م) ع(ر با حضرت زهرا يرت امات، از مشاعره حضيروا يچنانچه در برخ. ات متفاوتنديجزئ يبرخ

براي آگاهي از . برخي ديگر، آن را يک روز گفته اندحال آن که دانسته اند، ن واقعه را سه روز يا يبازه زمان يز برخين. از اشعار مزبورند يعار

 )١٣٨٨، عابد يمد عبداللهص(: تفاوت هاي محتوايي ميان اين مجموعه روايات رجوع شود به
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  1 .در هر طبقه است يين مجموعه روايا انيوانشاندهنده تعداد ر
  ):ع(ت يات نزول سوره دهر در شان اهل بيروا انِيراوبرخي  ينمودار طبقه بند

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

                                                 
ذهبي استفاده  تاريخ اسالمو  تذكره الحفاظ، ابن حجر تقريب التهذيب و لسان الميزان  ،بروجردي طرائف المقالتاب هاي براي تعيين طبقات، از ك 1

مزبور، تنها طبقات روات را تا اواخر قرن  ضمناً با توجه به اين كه با گذر زمان بر تعداد روات آن در هر طبقه افزوده مي شود، در نمودار .نموده ايم

 .  پنج دنبال نموديم
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  :يسند شناس -3

را  يثين مجموعه حديات ايروا ي، ضعف برخيچون ابن جوز ين گذشت، كسانيش از ايهمان گونه كه پ
  :كهيه قرار داده اند، در حاليرد اصل قض يبرا يزيدستاو

منجبر به كثرت طرق نقل ن مجموعه به فرض نبود روايات با سند صحيح، ضعف روايات ضعيف السند اي: اوالً
  .و شهرت روايي است

سند همه اين روايات، ضعيف نيست و روايات صحيح السند و عالي المضموني در اين مجموعه روايي  :اًيثان
  .قرار دارند كه به تنهايي مثبِت اصل قضيه اند

 :ن دو امر استيل و اثبات ايد، تفصيآ يل ميآن چه در ذ

  :جبران ضعف سندي روايات با كثرت طرق نقل) الف

،  - كه در فصل بعد خواهد آمد ير از سنديغ - )ع(روايات دال بر نزول سوره هل اتي در شأن اهل بيت د اسنا
به طرق متعدد، در نقطه نهايي خويش به امام سجاد و صادقين عليهم السالم، زيد بن ارقم، ابن عباس، طاووس 

  :عبارتند ازاسناد مزبور  .بن كيسان، سعيد بن جبير و اصبغ بن نباته منتهي مي شوند
   ): ع(ن ااسناد روايات معصوم - 1
: حدثنا الحسن بن مهران ، قال : أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي و أبو عبد اهللا محمد بن زكرياء البصري قاال  « :الف

  )330ق، ص1417، اماليابن بابويه، ( .» )عليه السالم ( حدثنا سلمة بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه 
حدثني أبو الحسن هاشم بن : حدثنا محمد بن إبراهيم بن زكريا الغطفاني قال : حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي قال  « :ب

ق، 1410فرات كوفي، ( .»أحمد بن معاوية عن محمد بن بحر عن روح بن عبد اهللا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
   )519ص
   )2/398ق، 1404قمي، ( .» )ع(عن عبد اهللا بن ميمون القداح عن ابي عبد اهللا علي بن ابراهيم قمي عن ابيه  « :ج
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حدثنا أبو جعفر محمد بن حفص : حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسني قال : حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال « :د
حدثني : مد بن عبد الحميد  قال حدثني أح: حدثني أحمد بن التغلبي قال : حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال : الخثعمي قال 

 .»حدثنا أبو سعيد الوراق ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السالم: حفص ابن منصور العطار قال 
   )548، بي تا، صخصالابن بابويه، (

و سند دوم به سلمه بن خالد، از ميان اين اسناد، سند نخست به دليل مجهول الحال بودن حسن بن مهران و 
. ناشناخته بودن محمد بن ابراهيم، هاشم بن احمد، محمد بن بحر و روح بن عبداهللا ضعيف تلقي مي شوند دليل

سند سوم نيز، گرچه تا علي بن ابراهيم صحيح است، اما به دليل مجهول الحال بودن واسطه بين او و نسل هاي 
هيم، نگاشته خود او نيست و توسط كسي گردآوري شده زيرا تفسير علي بن ابرا. بعد ضعيف به شمار مي آيد

جز احمد ) ع(سند پاياني نيز، همه روات آن تا امام صادق . كه وضعيت آن بر رجال شناسان مجهول مي باشد
 .بن تغلبي در منابع رجالي ناشناخته اند

  : اسناد روايات ابن عباس - 2

  : طريق مجاهد) الف
ق حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيي الجلودي البصري، حدثنا محمد بن زكريا محمد بن إبراهيم بن إسحاحدثنا «  - 1

قال الشيخ أبو «و  )330ق، ص1417، امالي ؛ ابن بابويه،1/178ق، 1412،  كوفيمحمد بن سليمان ( »حدثنا شعيب بن واقد 
د بن الحسن بن الشرفي، حدثنا أبو أخبرنا أبو حامد أحمد بن محم: محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الشيباني العدل

 »محمد عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب الخوارزمي حدثنا أحمد بن حماد المروزي، حدثنا محبوب بن حميد القصرى
  .»حدثنا القاسم بن بهرام عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس: )346ق، ص 1407؛ ابن بطريق، 10/99ق، 1422ثعلبي، (

قاسم  ل وهاب و محبوب بن حميد، مجهول الحامحمد بن عبدالوعبد اهللا بن عيب بن واقد، از رجال اين سند، ش
 و ليث بن ابي سليم )4/583 ق،1382،االعتدال زانيمذهبي،  ؛4/458 م،1971،زانيالم لسانابن حجر، ( بن بهرام

ا يوثاقت  .ضعيف تلقي مي شوند )2/48 ق،1955،بيالتهذ بيتقرابن حجر،  ؛14- 17/ 4ق، 1418عقيلي، (

؛ 111- 113/ /2ق، 1413؛ خوئي، 323ق، ص1381عالمه حلي، ( .ز مورد اختالف استيضعف احمد بن حماد ن

 1)1/94ق، 1382،ميزان االعتدالذهبي، 

  :طريق ابو صالح) ب
د بن أحمد بن اخبرنا عبد اهللا بن حامد، أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد اهللا المزني، حدثنا أبو الحسن محم: قال الثعلبي « - 1

سهيل بن علي بن مهران الباهلي، حدثنا أبو مسعود عبد الرحمان بن فهد بن هالل، حدثني القاسم بن يحيى الغنوي ، عن 
  )10/99ق، 1422ثعلبي، ( .»محمد بن السائب ، عن أبي صالح عن ابن عباس

                                                 
 ؛ 1/94، ميزان االعتدال؛ 111-113/ 2، معجم رجال الحديث؛ 323، صخالصه االقوال 1
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بن محمد العلوي حدثنا محمد ، عن  حدثني محمد بن أحمد بن علي الهمداني حدثنا جعفر: قال الفرات في تفسيره« - 2
؛ 529ق، ص1410فرات كوفي، ( .»الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس محمد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أبي رافع عن

   )2/403ق، 1411حسكاني، 
د المرزباني أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري حدثنا أبو عبيد اهللا محمد بن عمران بن موسى بن عبي « - 3

قراءة عليه حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد اهللا الحافظ حدثني الحسين بن الحكم الحبري حدثنا حسن بن حسين 
   )2/406ق،1411حسكاني، ( .» حدثنا حبان بن علي ، عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

-304/ 6ق، 1409ابن عدي، ( د بن سهيلضعيفي چون محمد بن احم انيوااسناد مزبور به دليل اشتمال بر ر
           ،)253- 256/ 2؛ ابن حبان، بي تا، 270-271/ 7ق، 1372ابن ابي حاتم، ( ، محمد بن سائب كلبي)303

-200/ 2م،1971،زانيالم لسان ابن حجر،( ، حسن بن حسين)1/296 ق،1382،االعتدال زانيم، ذهبي( ابو صالح

؛ 249- 251/ 1ق، 1417خطيب بغدادي، ( و حبان بن علي )483- 1/484 ق،1382،االعتدال زانيمذهبي،  ؛199

و نيز، راويان مجهول الحالي نظير محمد بن احمد بن علي همداني  )1/187م، 1955، تقريب التهذيبابن حجر، 
  .و عبد الرحمان بن فهد بن هالل صحيح نمي باشند

  :طريق عطاء بن ميسره) ج
حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن روح الطرطوسي حدثنا محمد بن خالد العباسي حدثنا  ):العياشي(قال ابو النضر   « - 1

  )2/403ق، 1411حسكاني، ( .»عن ابن عباس:  -بن ميسره ابي مسلم مرسال –إسحاق بن نجيح ، عن عطاء 
نا سليمان بن أحمد الطبراني أخبرني أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني كتابة أخبر: قال الحاكم في شواهد التنزيل  « - 2

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي أخبرنا عبد الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبد الرحمان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن 
  )2/405همان، ( .»عباس 

ميزان ذهبي، ( بكر بن سهل ،)235- 236/ 2ق، 1372ابن ابي حاتم، ( اسحاق بن نجيحدر منابع رجالي 

ابن حبان، ( موسي بن عبد الرحمان و )425-427/ 13م، 1993، سير اعالم النبالءهمو، ؛ 345- 346/ 1االعتدال،
. محمد بن خالد عباسي نيز معلوم نيستو محمد بن احمد بن روح تضعيف شده اند و وثاقت  )2/242بي تا، 

  .لذا اسناد مزبور، ضعيف تلقي مي شوند
  : طريق ضحاك بن مزاحم) د
حدثنا محمد بن أحمد بن سالم ، حدثني إبراهيم بن أبي طالب النيشابوري ، حدثنا محمد بن النعمان : يه ابن مردوقال  « - 1

   )341ق، ص1424ابن مردويه، ( .» بن شبل ، حدثنا يحيى بن أبي زوق الهمداني ، عن أبيه ، عن الضحاك ، عن ابن عباس

؛ 6/253 م،1971،زانيالم لسان ابن حجر،( دانيسند مزبور، نه تنها به دليل ضعيف بودن يحيي بن ابي زوق هم

و نيز مجهول بودن محمد بن نعمان، بلكه به دليل انقطاع در سند غير  )4/374ق،1382،االعتدال زانيمذهبي، 
   .قابل اعتماد است، زيرا واسطه ميان ابن عباس و ضحاك بر ما آشكار نيست
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  :طريق ابو كثير الزبيري) هـ
بهرام، عن عثمان بن أبي  –محمد  –الكاتب عن الحسن بن  -ابي الثلج –حدثنا محمد بن احمد : محمد بن العباس قال «- 1

  شيبة عن وكيع عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن الحارث المكتب عن أبي كثير الزبيدي عن عبد اهللا بن 
  )2/750ق، 1366حسيني، ( .»العباس 

 يحت اما ؛ن در منابع رجالي توثيق شده انداام كه مجهول است، سايرحسن بن بهراز رجال اين سند، به جز 
  .انجامد يز به ضعف سند مين يوك رايمجهول بودن 

  :اسناد روايات زيد بن ارقم -3
أخبرنا أبو القاسم الماسرجسي حدثنا أبو : أخبرنا أبو القاسم القرشي والحاكم ، قاال : قال الحاكم في شواهد التنزيل « -1

عن زيد : مد بن يونس الكديمي حدثنا حماد بن عيسى الجهني حدثنا النهاس بن قهم عن القاسم بن عوف الشيبانيالعباس مح
   )1/58ق، 1412محمد بن سليمان كوفي، ( .» بن أرقم

اين سند، محمد بن يونس در نزد كساني چون احمد بن حنبل و شافعي، ثقه و حسن الحديث  نايوادر سلسله ر
 ،تذكره الحفاظذهبي، . (گر، به دليل نقل روايات غريب و منكر، ضعيف شناخته شده استو در نزد برخي دي

نيز ضعف قاسم بن عوف در بين رجال شناسان  )206- 211/ 4ق، 1417؛ خطيب بغدادي، 618- 619/ 2بي تا، 
 .ني است، اما ضعف نهاس بن قهم امري مورد اتفاق و يقي)114- 115/ 7ق، 1372ابن ابي حاتم، ( مورد اختالف

 )510-511/ 8همان، (

با توجه به اين كه حماد بن عيسي از اصحاب اجماع مي باشد، اگر قائل به اين ديدگاه شويم كه در بررسي 
نمي باشد، و نيز، اگر  روايات، صرف صحت سند تا اصحاب اجماع كافي است و نيازي به بررسي ادامه سند

اما از آن جا كه چنين . ي را بپذيريم، سند مزبور صحيح استدرباره محمد بن يونس، توثيق ابن حنبل و شافع
) 196؛ سبحاني، ص57- 61/ 1ق، 1413خوئي، (تعريفي از اصحاب اجماع در نزد بزرگان رجالي پذيرفته نيست 

، ضعف نهاس بن قهم به ضعف سند سازدسند بي نياز نمي  رجالو صحت سند تا آن ها، ما را از بررسي ادامه 
 .مي انجامد

  : د روايت طاووس بن كيسانانسا - 4

أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد البيع ، أنبأنا أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن خالد : قال ابن مغازلي «- 1
قرأت على أمي فاطمة بنت محمد : الكاتب ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سالم الختلي ، حدثني عمر بن أحمد ، قال 

حدثني موسى بن بهلول ، حدثنا محمد بن مروان : سمعت أباك أحمد بن روح يقول : يب بن أبي مدين الزيات ، قالت بن شع
  )272ابن مغازلي، بي تا، ص( .» عن طاووس: ، عن ليث بن أبي  سليم -بن عبد اهللا بن اسماعيل الكوفي البصري السدي –
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، ضعيف و فاطمه بنت محمد بن 3ليث بن ابي سليم و 2، محمد بن مروان1اين سند، عمر بن احمد لاجاز ر
هم چنين، مروي عنه طاووس، نامشخص و سند حديث، مرسل . ديب و احمد بن روح، مجهول مي باشنشع

          نامشود، مقطوع  ختم يكه به و يباشد، سند ين كه طاووس، از بزرگان تابعان ميز با توجه به اين. است
  .مي گيرد

  :بن نباته د روايت اصبغاسنا - 5
أخبرنا محمد بن ناصر ، أنبأنا أبو عبد اهللا بن أبي نصر الحميدي أنبأنا أبو علي الحسن بن عبد الرحمان : قال ابن الجوزي  « - 1

بن البيع ، أنبأنا أبو القاسم عبيد اهللا بن محمد السقطي ، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا عبد اهللا بن ثابت ، حدثنا أبي 
  4.»، عن الهذيل بن حبيب و أبي عبد اهللا السمرقندي عن محمد بن كثير الكوفي عن األصبغ بن نباته )بن يعقوب ثابت(
) ابو بكر(حدثنا ) بن قيده(أخبرنا علي بن الحسين ) بن الحسين النسوي(أخبرنا عقيل : قال الحاكم في شواهد التنزيل  « - 2

ثابت بن (حدثني أبي : أحمد بن السماك، حدثنا عبد اهللا بن ثابت المقرئ قال محمد بن عبيد اهللا حدثنا أبو عمرو عثمان بن 
  5 .»، عن الهذيل ، عن مقاتل ، عن األصبغ بن نباته )يعقوب

، ابو عبد اهللا )عقوبيثابت بن ( اسناد مزبور به دليل مجهول الحال بودن عبد اهللا بن ثابت مقري و پدرش
و ضعيف بودن علي بن  6ليل مورد اختالف بودن وثاقت محمد بن كثيرنيز به دو سمرقندي و هذيل بن حبيب، 

محسوب مي  ، مرسل و مقطوع، ضعيفبن نباته بودن مروي عنه اصبغ هم چنين به دليل نا مشخصو ، 7حسين
  .گردد
  : د روايت سعيد بن جبيراسنا - 6

) ابو بكر(حدثنا ) بن قيده(علي بن الحسين أخبرنا ) بن الحسين النسوي(أخبرنا عقيل : قال الحاكم في شواهد التنزيل  « - 1
ثابت بن (حدثني أبي : محمد بن عبيد اهللا حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا عبد اهللا بن ثابت المقرئ قال 

  8 .»، عن الهذيل ، عن مقاتل عن سعيد بن جبير )يعقوب

                                                 
 .226، صسواالت حمزه 1
 .2/131، تقريب التهذيب؛ 265-266/ 6، الكامل 2
 .2/48، تقريب التهذيب؛ 14-17/ 4،ضعفاء 3
 .1/390، الموضوعات 4
 .2/404، شواهد التنزيل 5
 .3/537، قاموس الرجال 6
 .114-115/ 2، كتاب المجروحين؛ 3/120، ميزان االعتدال 7
 .2/404، شواهد التنزيل 8
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ي و هذيل بن حبيب، مجهول الحال و مروي عنه در رجال اين سند، علي بن حسين، عبد اهللا بن ثابت، پدر و
  .باشد يف، مرسل و مقطوع ميلذا سند مزبور، ضع. سعيد بن جبير، نامعلوم است

  :د روايت عامر بن واثلهاسنا - 7
ابي خلف االشعري  –حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قاال حدثنا سعد بن عبد اهللا : قال ابن بابويه « - 1

مسكين الثقفي ، عن أبي الجارود وهشام أبي ساسان وأبي  - حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن : قال 
  1 .»طارق السراج ، عن عامر بن واثلة

  .گردد يباز م و مجهول بودن هشام و ابو الطارق 2عيف بودن ابو الجارودضبه  ن سنديضعف ا
به لحاظ ارزيابي رجال شناختي، غالباً به دليل وجود يك يا دو راوي  ن مجموعه اسناداي گر چهد دانست كه يبا

كه وثاقت يا ضعف آن ها مورد اختالف  يانياوو يا ر ان نا موثقياواشتمال بر برخي ر سبببعضاً به  مجهول،
ل آن به نس وصللف و مجهول الحال بودن حلقه ؤبه دليل عدم اطمينان از انتساب كتاب به مز يناست و ندرتاً 

 خويشابن صالح در مقدمه . ، ضعيف تلقي مي شوند، اما ضعف آن ها منجبر به شهرت روايي است3هاي بعد
كثرت  - مشروط به اين كه ضعف ناشي از كذاب بودن راوي نباشد - يكي از راه هاي جبران ضعف سند را 

ن است كه يدر نزد بزرگان امشهور  «: محمد ناصر الباني نيز در اين باره چنين مي نويسد 4.طرق نقل مي داند
اين قاعده  5.»گردد يم افته و حجتيت قو ،نقل شود -فيهر چند ضع – ييت اگر به طرق متعدد روايك رواي

د الضعف حتي در روايات شدي چنانچه ابن حجر. ه منعكس استه و عامخاصمحدثان در سيره حديث پژوهي 
ند و معتقد است كه اين گونه روايات، گر چه از طريق مي داسند را جبران كننده ضعف نيز، كثرت طرق نقل 

شوكاني آن گاه كه به روايتي  نيهم چن 6.صحيح به دست ما نرسيده اند، اما به هر حال ريشه در واقعيت دارند
همين قاعده در  7.سوره نساء مي رسد، ضعف سندي آن را منجبر به كثرت طرق نقل مي داند 43در باب آيه 

كه در امر  بغداد يثيمكتب حدشمند ي، بزرگ انددبه عنوان نمونه شيخ مفي. ه نيز رواج داردميان بزرگان شيع

                                                 
 .553ص خصال، 1
 .1/323، تقريب التهذيب، 188-190/ 7، معجم رجال الحديث؛ 170، صرجال نجاشي 2
 . رجال شناسان مجهول مي باشد ايبر اوخود او نيست و توسط كسي گردآوري شده كه وضعيت  مانند تفسير علي بن ابراهيم قمي كه نگاشته 3
 .1/63، قواعد التحديث: براي آگاهي بيشتر از اين قاعده رجوع شود به .34ص مقدمه، 4
تمام . (»... طريق منها على انفراده ضعيفاالمشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ، ويصير حجة ، وإن كان كل « 5

 )31، صتمام المنه(
 .1/177، تدريب الراوي 6
  .1/199، نيل االوطار 7
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آن ، 1داند يت ميح السند را فاقد حجيث واحد صحيحد يحتو  ر بودهيو سختگ يث و قبول اخبار، جديحد
از  يازين يموجب برا  شهرتعامل مي پردازد،  )ع(گاه كه به برخي اخبار پيرامون معجزات حضرت امير 

          :آن گاه كه خطبه شقشقيه را موضوع گفتار قرار مي دهد، چنين مي نگارد ز،ين 2.داند يمآن  يسند يبررس
آن، سند  اثبات  يم برايكه ابن عباس به نقل آن همت گماشته، مشهور تر از آن است كه بخواهخطبه مزبور  «

شعراني نام برد كه در باب اصل صدور  عالمهي توان از در دوره معاصر نيز م 3.»ميشتن را به تكلف اندازيخو
ده و ضعف يت، به طرق متعدد نقل گردين روايا « :اين گونه مي گويد )ع(برخي معجزات از حضرت امير 

  4.استكثرت طرق نقل اسناد آن، منجبر به 
تي در شأن اهل بيت با توجه به آن چه پيش از اين درباره شهرت روايي و تواتر معنوي اصل صدور سوره هل ا

بنابر مباني حديث پژوهي خود  يحتبيان گرديد، مي توان گفت ضعف سندي اين مجموعه روايي، ) ع(
و  يمزبور كه بررس يثيلذا خانواده حددانشمندان عامي مذهب، منجبر به شهرت و كثرت طرق نقل است و 

        براي خاندان عصمت و طهارتاثبات گر فضيلتي بزرگ هم چنان ن گذشت، يش از اياسنادش پ يابيارز
  .باشد يم

  :المتن يح السند و قويت صحيروا) ب

  :، سند ذيل مي باشد)ع(صحيح ترين سند موجود براي اثبات نزول سوره هل اتي در شأن اهل بيت 
، رفع الحديث ويمحمد المعروف بابن الحمد النح العالم أبي جعفراخبرني بهذا الحديث، : قال محمد بن المشهدي في المزار«

العسكري صلوات اهللا عليه في شهور سنة إحدى وسبعين و خمسمائة؛ وأخبرني الفقيه االجل أبو الفضل االمام عن الفقيه 
، عن محمد بن ن أبي علي، عن والده، علعماد محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الفقيه اان بن جبرئيل القمي رضي اهللا عنهشاذ

، عن أبي ي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يعقوب الكلينبي القاسم جعفر بن قولويه، عن أمحمد بن النعمان
السالم : ... ، عن أبيه صلوات اهللا عليهمان أبي محمد الحسن بن علي العسكري، عسم بن روح وعثمان بن سعيد العمريالقا

تيما و اسيرا لوجه اهللا ال تريد منهم جزاء و ال شكورا، و فيك انت مطعم الطعام علي حبه مسكينا و ي... عليك يا امير المومنين 
  5.»...و يوثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون«: تعاليانزل اهللا 

  : ذيل مي باشد حبه شررجال سند اين روايت ي هر يك از توصيف رجال شناخت

                                                 
 .8، صالتذكره باصول الفقه 1

لف ، وشهرته يغني عن تك...ومن ذلك ما رواه أهل السير واشتهر الخبر به في العامة والخاصة حتى نظمه الشعراء وخطب به البلغاء ورواه الفهماء « 2

 )1/334، االرشاد ( .»إيراد االسناد له
 )62، صالجمل( .»فأما خطبته عليه السالم التي رواها عنه عبد اهللا بن عباس فهي أشهر من أن ندل عليها ونتحمل لثبوتها«3
 )6/418، شرح اصول كافي . (»ضعف اإلسناد منجبر بكثرة الطرق ...فمروي بطرق عديدة و - هي  - ...  و أما« 4
 .264، صمزارال 5
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  :ابو عبد اهللا بن المشهدي - 1

ابو عبد اهللا محمد بن جعفر بن علي المشهدي الحائري معروف به ابن المشهدي از بزرگان  مزار كبير سندهينو
علماي شيعه در قرن ششم مي باشد و كتاب مزار از قديمي ترين منابع ادعيه و زيارات است كه سيد رضي 

 فرحه الغري ووس در كتابسيد عبد الكريم بن طاش و برادر مصباح الزائرالدين علي بن طاووس در كتاب 
  . به آن سخت اعتماد نموده و روايات زيادي را از آن نقل نموده اند

و  تبتعلو مر. ناميده استبدان اعتماد نموده و آن را مزار كبير  بحار االنوارنيز از متأخران، عالمه مجلسي در 
ن بزرگ شيعه نسبت به وي كامالً رفعت منزلت اين عالم فرزانه در علم و عمل، از تعظيم و تكريم دانشورا

كان فاضال محدثا صدوقا له كتب يروي عن «: شيخ حر عاملي در وصف او گفته است. روشن مي گردد
الشيخ «: ابن مشهدي اين گونه ياد مي كند در اجازه خويش به شيخ شمس الدين، ازز، ينشهيد اول  1.»...شاذان 

  2.»اإلمام السعيد ابو عبد اهللا بن المشهدي
 ياست نّقاد و كتاب مهم منتق يتيكه شخص، فرزند شيخ زين الدين شهيد ثاني صاحب معالم از اجازه شيخ حسن

چنين بر مي آيد كه ابن مشهدي نگاشته است، ... ف و يح، ضعيعه به انواع صحيث شيك حديالجمان را در تفك
و باالسناد عن الشيخ نجيب «: باشد يمدر اين خصوص چنين  يون متن بيا. كتاب هاي متعددي داشته است

 3.»الدين محمد عن الشيخ السعيد ابي عبد اهللا محمد بن جعفر المشهدي الحائري جميع كتبه و رواياته
افزون بر . است رفتهروايي ابن مشهدي سخن منقوالت و مصنفات مالحظه مي شود كه در اين اجازه از همه 

بوده اهل علم و فضل سنين جواني همان لف مزار كبير در اين، از اجازه مزبور چنين استفاده مي شود كه مؤ
است، زيرا شيخ حسن از نجم الدين بن نما و او از پدرش چنين نقل مي كند كه ابن مشهدي كتاب شريف 

شيخ مفيد را پيش از بيست سالگي بر ابي منصور محمد بن حسن بن منصور نقاش موصلي قرائت اثر  المقنعه
  4.استنموده 

  :ضل شاذان بن جبرئيل قميابو الف - 2

 امل اآلملو شيخ حرّ عاملي در  5مودهنتعبير  »الفقيه االجلّ«ابن مشهدي در اين سند از شاذان بن جبرئيل به 
  1.»الشيخ الجليل الثقه، كان عالماً فاضالً فقيهاً عظيم الشأن جليل القدر، له كتب«: شاذان آورده است درباره

                                                 
 .2/253، امل االمل 1
 .104/197، بحار االنوار 2
 .106/21همان،  3
 .106/44همان،  4
 .263، صالمزار 5
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  :محمد بن ابي القاسم الطبري - 3

ياد نموده و شيخ حرّ  2»الشيخ االمام عماد الدين فقيه ثقه«شيخ منتجب الدين در فهرست خويش از او با عنوان 
  .3»هو ثقه جليل القدر محدث له كتب«: عاملي درباره وي چنين مي نويسد

  : ابو علي - 4

شيخ منتجب الدين در . سته شيخ طوسي استابو علي كنيه حسن بن محمد بن حسن طوسي، فرزند شاي
  :فهرست خويش نسبت به وي مي نويسد

: مي ستايد هم چنين شيخ حر عاملي او را چنين 4.»الجليل فقيه عين ثقه، قرء علي والده جميع تصانيفه الشيخ«
عهده گرفت وي پس از پدر، زعامت شيعيان نجف را بر  5.»كان عالما فاضال فقيها محدثا جليال ثقه له كتب« 

  6.ملقب گرديد» مفيد دوم«و به لقب 
  :شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي - 5

جليل في اصحابنا ثقه «موقعيت برجسته و ممتاز شيخ طوسي چنان بوده است كه نجاشي وي را با عبارت 
 شيخ االماميه و وجههم و رئيس الطائفه جليل القدر عظيم«، توصيف و عالمه حلي او را با وصف 7»عين

  8.مي سازد معرفي» المنزله ثقه صدوق و جميع الفضائل منتسب اليه
از توفيقات برتر و امتيازات شيخ طوسي، تنقيح و تهذيب اعتقادات شيعه در اصول و فروع و نگارش دو كتاب 

  .شريف تهذيب و استبصار مي باشد
  :  محمد بن محمد بن نعمان - 6

مي رود كه در حيات نوراني اش رياست طايفه شيعه به او منتهي  شيخ مفيد از متكلمان برجسته اماميه به شمار
عه چون يش ننه تنها رجال شناساشد و در دانش دين و فقاهت ، بر همه دانشمندان پيشي گرفت، تا جايي كه 

                                                                                                                                                             
 .2/130، امل اآلمل 1
 .107، صفهرست منتجب الدين 2
 .2/76، امل اآلمل 3
 .46، صفهرست منتجب الدين.4
 .2/76، امل اآلمل 5
 .1/428، الذريعه 6
 .403، صرجال نجاشي 7
 .248، صخالصه االقوال 8
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شيخنا و استاذنا رضي اهللا عنه فضله اشهر من ان يوصف في الفقه و «: نگاشته اند نجاشي درباره وي چنين
   2.فرو گذار نكرده اند يومدح از  زيشمندان عامه نياندبلكه 1؛»الروايه و الثقه و العلم، له كتب الكالم و

  :ابو القاسم جعفر بن قولويه - 7

كان «: به حكايت تاريخ دانان و رجال شناساني چون نجاشي، ابن قولويه از بزرگان شيعه و ثقات اماميه است
في الحديث و الفقه و كل ما يوصف به الناس من جميل فهو فوقه، ابن قولويه من ثقات اصحابنا و اجالئهم 

  4.نموده است يش معرفيعه در عهد خويز او را از فقها و بزرگان شيابن حجر ن 3.»له كتب حسان
  :محمد بن يعقوب الكليني - 8

كان اوثق «: شيخ كليني مولف كتاب كافي، زعيم شيعه در عهد خود بوده و نجاشي شأن او را چنين ستوده است
  5.»الناس في الحديث و اثبتهم، صّنف الكتاب الكبير يسمي الكافي في عشرين سنه

  : علي بن ابراهيم - 9 
ثقه في الحديث ثبت «: علي بن ابراهيم از روات ثقه و بزرگان اماميه است كه در حق او چنين گفته اند

   6.»معتمد
  :ابراهيم بن هاشم قمي - 10

ث كتب ياز احادحديث  6414و نمود  است كه به قم مهاجرت كامل الزيارات و از رجالوي اصالتا كوفي 
ن نشر حديث الكوفيين انه اول م«: در وصف وي چنين گفته اندرجال شناسان 7.ت شده استياربعه، از وي روا

                                                 
 .400، صرجال نجاشي 1
 البغدادي ، النعمان بن محمد ابن محمد:  واسمه ، المفيد الشيخ ، التصانيف صاحب ، الرافضة عالم: المفيد الشيخ «: به عنوان مثال، ذهبي مي نويسد 2

:  وقال ، وأسهب فأطنب ، " االمامية تاريخ " في طي أبي ابن ذكره.  وأدب واعتزال ، وكالم وبحوث فنون صاحب كان.  المعلم بابن ويعرف ، الشيعي

 في العظمة مع عقيدة كل أهل يناظر وكان.  والشعر ، والنحو ، والتفسير ، الرجال ومعرفة ، واالخبار ، والفقه ، االصلين:  العلم فنون جميع في أوحد كان

 وكان ، الثياب من الخشن يلبس ، والصوم الصالة كثير ، الخشوع عظيم ، البر كثير ، لنفسا قوي وكان ، الخلفاء عند الجسيمة والرتبة ، البويهية الدولة

 الناس أحرص من وكان ، القوم شبه حل على قدر وبهذا ، وحفظه إال كتابا للمخالفين ترك ما إنه:  قيل ، الناس أحفظ ومن ، والتعليم للمطالعة مديما

 )17/344 ،سير اعالم النبالء. (»...  التعليم على
 .123همان، ص 3
 .2/125، لسان الميزان 4
 .377، صرجال نجاشي 5
 .135، صرجال ابن داوود 6
 .1/436، موسوعه مولفي االماميه 7
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 «: سدينو ين گونه ميم ايابراه وثاقتن عبارت بر يد بحر العلوم درباره وجه داللت ايس1.»الكوفيين بقم، له كتب
ان ياول ريتعددر  آن يريسخت گو آن در جرح ع يتسررش اخبار و يقم در پذ يثيره مكتب حديا توجه به سب

. كردند يرفته و او را طرد ميثش را نپذيم بن هاشم در نزد محدثان قم ثقه نبود، حديگردد كه اگر ابراه يمعلوم م
 .كند يت مياو حكا يت واالياه و شخصگياز جا» ن بقمييث الكوفيداول من نشر ح« با عبارت يف ويلذا توص

ان در يث كوفين نشر دهنده حديم بن هاشم را به عنوان نخستيف ابراهيز، توصينرداماد يمن روست كه ياز هم 2
   3.ت نامبرده دانسته استينشانه حسن و مقبولقم، 
  :ابو القاسم حسين بن روح بن ابي بحر النوبختي - 11

شيخ طوسي در كتاب . در غيبت صغري مي باشد) عج(نه حضرت بقيه اهللا وي سومين سفير از سفراي چهار گا
محمد بن عثمان وي را به . 4»كان من اعقل الناس عند المخالف و الموافق«: غيبت، درباره او چنين مي نگارد

 حسين بن روحالابو القاسم هذا « :عنوان جانشين خويش و سومين نائب حضرت معرفي ساخته و فرموده است
  5.»نيل و الثقه االمين صاحب االمر، و الوكينكم و بيبر يو السف يالقائم مقامنوبختي، ال بحر يببن ا
  :عثمان بن سعيد - 12

در شأن . بوده است) ع(عثمان بن سعيد، سفير نخست حضرت صاحب االمر و از خدمتگزاران حضرت هادي 
وعمرو الثقة االمين ثقة الماضى وثقتي هذا أب«: در حقّ وي فرمود) ع(ن بس كه حضرت عسگري يواالي او هم

  . بنا بر اين سخن، ديگر نيازي به اثبات وثاقت وي نيست 6.» في المحيا
و اهل روايت و درايت، بر  استهمان گونه كه مشاهده مي گردد، سند اين روايت در كمال صحت و اعتبار 

هذا سند «: مي نويسد ه اين سند چنينمحدث نوري دربار. آن گواهي داده اند انيواوثاقت، صداقت و عدالت ر

                                                 
 .16، صرجال نجاشي 1
تضييقهم أمر العدالة ، تلقي القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول ، إال أن العمدة فيه مالحظة أحوال القميين ، وطريقتهم في الجرح والتعديل ، و«2

الرحمن وتسرعهم إلى القدح والجرح والهجر واالخراج بأدنى ريبة كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة ، وطعنهم في يونس بن عبد 

، وغير ذلك مما يعلم بتتبع الرجال  مع جاللته وعظم منزلته ، وإبعادهم ألحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن المجاهيل واعتماده على المراسيل

تي لم فلو ال أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة واالعتماد لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة ، ولم يتمكن من نشر األحاديث ال. 

 ).1/464، فوائد الرجاليه(  .»يعرفوها إال من جهته في بلده
 .82، صالرواشح السماويه 3
 .1/394، الغيبه 4
 .432، صخالصه االقوال 5
 .1/364، الغيبه 6
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       كه برخي چون  هم چنين اين روايت، به لحاظ مضموني نيز از ايراد هايي 1.»ال يوجد نظيره في الصحه
ابن جوزي بر ديگر روايات رسيده در اين مقام وارد ساخته اند، مبرّاست و اصل نزول سوره هل اتي در شأن 

انت مطعم  -يا امير المومنين -«: دارد يان ميبو صريح ترين عبارت، اين گونه  را با كوتاه ترين) ع(اهل بيت 
  .»الطعام علي حبه مسكيناً و يتيما و اسيرا لوجه اهللا،  ال تريد منهم جزاء و ال شكوراً

  :ك اشكال محتمليدفع 
ر يندارد سا يرورتو ض معتبر است آن هاخود  يعه تنها برايشان يواقول راشكال وارد شود كه ن ياممكن است 

 ث پژوهان عامهيحد از ياريبسار يبنابر معكه دانست  ديبا ن اشكاليپاسخ به ا يبرا. رنديمسلمانان آن را بپذ
 يچ دخالتياست و مذهب او ه يو ضبط راو صدقباشد،  يل ميث دخيك حدي، آن چه در صحت يچون شافع

ات اهل بدعت ياكثر محدثان، روا«: دسينو يه من باريدر ا يبغو 2.ندارد يو ثيحد رشيپذا عدم ي رشيپذدر 
 كه كند يت ميعقوب روايعباد بن به نام  يفرداز  يچنانچه بخار. رنديپذ يرا چنانچه در گفتار صادق باشند، م

ات يتنها رواابن حجر  ،زين 3.»ه، در گفتار، صادق و در مذهب، منحرف استميبه نقل محمد بن اسحاق بن خز
كه  ياز هر مذهب ين صورت هر فردير اين باشد؛ در غيدات ياز ضرور يكيمنكر ه رد كيپذ يا نمر يفرد

كه از  يانينام راو يوطين راستا، سيهمدر  4.ته استرفيتش پذيو ورع باشد، روا ياهل تقودر كالم و  يراستگو
رجال ر گا يحتلذا  5.ستاده ت نموده، گرد آوريح خود از آن ها روايدر صح يبخاركن يستند، لياهل سنت ن

به آن ها معترفند، از  يبرخقدر و رفعت منزلت  ، به علويت را كه بزرگان اهل سنت چون ذهبين روايا يراو
اصل ر اثبات ت مذكور ديرواو حجيت اصالت باز از  ،ند، مبتدع بخوان6»هم فرحونيكل حزب بما لد«مصداق 

  شود يكاسته نمچيزي ) ع(نزول سوره هل اتي در شأن اهل بيت 
  :ختالف نظر در ميان صاحب نظران اهل سنتا -4

                                                 
 .1/362، دركخاتمه المست 1
 .60-1/90، ثمرات النظر؛ 90-91ص مقدمه، 2
 الرواجني يعقوب بن عباد عن إسماعيل بن محمد حدث فقد صادقين فيها كانوا إذا الحديث أهل أكثر فقبلها األهواء وأهل المبتدعه روايه في اختلفوا«3

 )1/61، المنهاج . (»يعقوب بن عباد دينه في المتهم روايته في الصدوق حدثنا:  يقول خزيمة بن إسحاق بن محمد وكان. 
 تكفير الستلزم اإلطالق على ذلك أخذ فلو مخالفيها فتكفر تبالغ وقد مبتدعة مخالفيها أن تدعي طائفة كل ألن ببدعته مكفر كل يرد ال أنه والتحقيق« 4

 لم من فأما.  عكسه اعتقد من وكذا بالضرورة الدين من معلوما الشرع من متواترا أمرا أنكر من روايته ترد الذي أن لمعتمدفا.  الطوائف جميع تكفير

 ) 1/26، نزهه النظر. (»قبوله من مانع فال وتقواه ورعه مع يرويه لما ضبطه ذلك إلى وانضم الصفة بهذه يكن
 . 328-1/329، تدريب الراوي 5
 .53/روم 6
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عامه نيز بي جواب نمانده و علماي در بين خود ، مزبور مجعول دانستن اين دسته از روايات و اصل فضيلت
  . پاسخ گفته اند ها گفتاراين به ، اهل سنت برخي از بزرگان

كتاب در  م اين كهعلي رغاست كه به نقض گفتار خويش پرداخته و نخستين كسي خود ابن جوزي 
سروده ن يچن) ع(ت يدر وصف اهل ب يعه دانسته، در كتاب تبصره اشات را از مجعوالت شين رواي، اموضوعات

، فضائلش را در سوره يده ايرا نشن يعلمناقب  گرا. ... مانم محبت اوستيتپد و ا يم يت عليوال يدلم در هوا«: است

   1.»كند يت ميكفا يو يلت برايك فضين يجستجو كن كه هم يهل ات
سبط ابن به  پرداخته اند، نوه وي، معروف »الموضوعات « كساني كه به نقد گفتار ابن جوزي در كتابديگر از 

ت را جد تو در كتاب موضوعاتش آورده و ين رواياگر گفته شود ا «: كه در پاسخ به جدش، مي نويسد است يجوز
شان ياز فصاحت است كه با شان ا يعار يت، اشعارين روايدر ا) ع(ت ياشعار منسوب به اهل ب«: درباره آن گفته است

. ش را از طعام بازدارنديردسال خواطفال خ) هما السالميعل(طمه زهرا ر و فايد است كه حضرت اميز بعين. ستيسازگار ن
 : مييگو يدر پاسخ م. »ث استيمتروك الحد يدر سند آن اصبغ بن نباته قرار دارد كه به لحاظ رجالن يهم چن

  . ستينمزبور  بياتا متوجه يراديونه معمول است و ادر اشعار رجز گان ينحوه باين گونه اوالً 
  . شود يز مرتفع ميم و لذا مشكل سند نيق اصبغ نقل نمودير از طريغ يت را با سندين روايما هم اًيثان

ن گونه يش ايدر منتخب خووضوعات، ت در كتاب المين روايرغم انكار ا يكه عل يتعجب است از ابن جوز ثالثاً
ش يازمندان را بر اطفال گرسنه خوياز چه رو ن) ع(و فاطمه  يعلد يدان يچ ميا هيآ. نيبزرگان د ياهان : نگارد يم

ن از آن يبلكه ا .ن استينه چن؟ بودندده يرا نشن» ابدأ بمن تعول«ت يد كه آن ها روايكن يا گمان ميآح دادند؟ يترج
شجره دو بضعه و  يثمره شاخسار نبون دو يا ،)ع(ن يسنصبر و تحمل حواالي درجه  اززرگوار روست كه آن دو ب

  2.»... ي آگاه بودندفاطم
را يلت اصل اين فضرد آلوسي از ديگر شخصيت هاي اهل سنت است كه به نقد گفتار ابن جوزي پرداخته و 

به ) ع(ت يدر شان اهل ب يسوره هل ات نزولت يپس از ذكر روا ير روح المعانيدر تفس يو. نپذيرفته است
، خود يچگونه است كه ابن جوز«: ديگو يو در پاسخ بدان مپردازد  يم» الموضوعات«در  يابن جوزسخن 

ن ين احتمال نزول ايبنابرا...ت را ذكر نموده و آن را مجعول ندانسته است؟ ين روايكتاب تبصره اش همدر 
از قدر و  يزيباز چم، ين احتمال گردن ننهياگر به ا يو حت... ح است هم چنان مطر) ع(ت يسوره در شان اهل ب

چه  يبه راست. است يرا دخول آن بزرگواران در زمره ابرار، مسلم و بلكه اوليز. شود يمنزلت آن ها كاسته نم

                                                 
، التبصره . (»وكفى أتى هل من مناقبه فاسمع,  مناقبه تسمع لم ويحك كنت إن * وكفا سيفه من دمه مشرك كم, محبته يوإيمان علياً أهوى«1

1/401.( 
 . 315 ، صتذكره الخواص 2
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 ؟ -شتد جوانان بهيس - )ع(ن يامبر و حسنيفاطمه، بضعه پ ،نيالمومن يمول يعلسزاوار تر به اين آيات از  يكس
لعن اهللا الهوى فيمن *  أنا عبد الحق ال عبد الهوى« : است ينه رفض، كه هر چه جز آن گمراهاعتقاد، ن يو ا

ن كه يابد و آن اي يم ظهور يفينكته لطم، يثابت بدان )ع( تياهل ب يرا برا يلت سوره هل اتياگر فض. »لعن
  1. »كند ينمياد ن يعور الز حافاطمي، ت حرمت يل رعاين سوره به دليخداوند در ا

بزرگان عامه، خود، ديگر اشعار و گفتار پرداخته اند، گفتار ابن جوزي نقد افزون بر موارد فوق كه صراحتاً به 
بطالن گفتار و شاهدي است بر ) ع(است بر تاييد صحت اصل نزول سوره هل اتي در شان اهل بيت گواهي 
را ساخته شيعيان و اسطوره ) ع(اتي در شان اهل بيت  كه اصل فضيلت نزول سوره هلچون ابن جوزي كساني 

   :سخنان اشاره مي شودذيالً به نمونه هايي چند از اين . اي بي اساس مي دانند

ت، يش از نقل روايپدر كتاب گرانقدر خويش،  يو: »فرائد السمطين«، صاحب كتاب يخراسان ينيحمو •
دشمنان خفاش  يحتاست كه  يلتيفضن يا«: سدينو يم) ع(ت يدر شان اهل ب يدرباره نزول سوره هل ات

  2.»رنديگ ينور م آنفروغ ز همواره اك يتار يشب ها و  اند دهير از نقل آن گرديز ناگزيصفت ن

ن يآن چه موجب نگارش ااساساً دارد كه  يمعلوم م، »ليشواهد التنز«در مقدمه كتاب  يو: يحاكم حسكان •
ن ينابخرد، ا ياست كه توسط عده ا يلت سوره هل اتيژه فضيبه و ،)ع(ت يده، دفاع از فضائل اهل بياثر گرد
هل أتى وال شئ سواها من  هين أنه نزل في علي وأهل بيته سورلم يقل أحد من المفسر«  :ر سوال رفته بوديگونه ز
ه شتگماهمت  تيفضائل اهل ببه اثبات  چهره حق از نقار عداوت ها، يبا هدف پاك ساز ي، ون روياز هم. »القرآن
ل يته بشواهد التنزيو سم... فرأيت من الحسبة دفع هذه الشبهة عن األصحاب وبادرت إلى جمع هذا الكتاب  «: است

   3.»ليلقواعد التفض

آن گاه كه به مخاصمه و  يحتسوم است، كه از عالمان بزرگ اهل سنت در قرن  يو: يابو جعفر إسكاف •
ن را يهرگز اما «: ديگو يده نگرفته و درباره آن ميرا ناد) ع(ت يلت اهل بين فضيعه پرداخته، اياحتجاج با ش

ر يم و اسيتين و يش را به مسكيطعام خوپروردگار،  يدر راه رضا) ع(ر يم كه حضرت اميكن يانكار نم
  4.»و خانواده اش نازل فرمود اوكامل درباره  ياسوره  د و خداونديبخش

 يشمرد، از آن گرام ير را بر ميماء و القاب حضرت امش، آن گاه كه اسياو در مناقب خو: يب خوارزميخط •

                                                 
 .157-29/158، روح المعاني 1
 .2/53، فرائد السمطين 2
 .1/19، شواهد التنزيل 3
 .318، صالعثمانيه 4
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همانا «: ديسرا يم نيدر شان حضرت چنگر، يد يدر جاو 1 كند ياد مي» يه هل اتيانزل ف يالذ«با عنوان 
و نذر  اوجز  يمدح كسدر  يسوره هل اتا يآ . ...اء و سرور ابوبكر و عمر استياوص يشواي، پ)ع( يعل

  2 » ت؟خالصانه اش فرود آمده اس

كند كه  يت مين منقبت كفايهم ين عبادت و در مناقب ويهم يدر عبادت عل« :شافعيفقيه  هابن طلح •
م يعظ از همين روست كه اين واقعه، جايگاهي. خدا اطعام نمود ياج، در راه رضايرغم احت يطعامش را عل

 يكس ين خاندان، براياستي كه به را .ه استات قرآن را نازل فرموديآن آ يافته و خداوند در پيو ماندگار 
كه  يمناقب. ده استيان گرديب يوحكالم در شان يحق اند و مناقب ا يكه بدان ها چنگ زند، عروه الوثقا

گوش بسپار تا مدح امام «: زين3.»دنآن ها را براي مردمان به تصوير مي كشو احزاب  ي، هل اتيسور شور
و مدح او گفته  يو يثناكه  يم و هل اتيات سوره احزاب، تحريآ... . يبشنو يات الهيتگر را از زبان آيهدا

  4.»گويند يم

كه در پرتو  يلتيفض ؛را بر سر دارد يلت سوره هل اتيفضاست كه تاج  يهمسر فاطمه، فرد« :ياقبال الهور •
5.» .بازد يد رنگ مي، خورشآن

 

ار يچه بس .كند يت ميكفاما مدح ش يابر يدم كتاب الهيكه د ميخواستم زبان به مدح شما بگشا«: يريبوص •
  6.»ده استير كشيبه تصوم ياز شما خاندان برا يكه سوره هل ات يفضائل و كرامات

  :نتيجه
خ، منابع عامه همگام با منابع ياست كه در طول تار ي، مسئله ا)ع(ت يدر شان اهل ب ياصل نزول سوره هل ات

ه كه حاصل كثرت روات آن در ين قضيا ير معنوو توات ييشهرت روا ز،ين. به نقل آن همت گماشته اند يعيش

                                                 
 .43رزمي، صخوا المناقب 1
 )2/266مناقب آل ابي طالب، . (»لغيره في هل اتى إذ نذر, وهل اتى مدح فتى هل اتى  ... *مولي ابي بكر و مولي عمر, ان عليا سيد االوصياء « 2
، ولما أنزل اهللا تعالى فيها  فكفى بهذه عبادة ، وبإطعام هذا الطعام مع شدة حاجتهم إليه منقبة ، ولوال ذلك لما عظمت هذه القصة شانا ، وعلت مكانا« 3

وفي سورة األحزاب يعرفها  ,مناقب في الشورى وسورة هل أتى *مناقبهم جاءت بوحي وإنزال ,هم العروة الوثقى لمعتصم بها : على رسول اهللا قرآنا

 )40، صمطالب السؤول في مناقب آل الرسول(. »ليالتا
و احزاب حميم و تحريم  بانزالها اواله بعض مزاياه, و في آل عمران المباهله التي *خصه اهللا بمدح امام بالهدي, اصح و استمع آيات وحي تنزلت « 4

 )118همان، ص. (»شهود بها اثني عليه و زكاه, و هل اتي
 .»ضحاها عند الشمس يفوق تاج , أتى هل سورةب فاطمة ولزوج« 5
 لي بينت وقد * وافد بالمدح اهللا كتاب عليه,  وكلكم بالمديح عليكم وقدت * جاهد جلَّ وإن خطب لهم فليس,  عنهم الرجس أذهب أناس وأنتم« 6

 )8/361، جميع دواوين الشعر العربي علي مرّ العصور( .»دممحا و لكم أخْالق مكارم,  بها أتى كم أتى هل
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آن،  يسند يابيتن به ارزگر چه پرداخ. ي سازدم يآن مستغن يسند ياز بررسما را تواند  يمهر طبقه است، 
  :رايد، زيواهد كشر خيما به تصو يش برايش از پيرا باصالتش 
و  يعار ،ييو محتوا يالت سنددر دست است كه از همه اشكا يالمضمون يح السند و عاليت صحياوالً روا

  .استلت بسنده ين فضياثبات ا يبرا ييخود، به تنها
ه ياول يها يابيسند آن ها به لحاظ ارزار است كه گر چه يات بسيح مزبور، معتضد به روايت صحياً روايثان

ها منجبر اصه، ضعف آن مه و خث در نزد عايرسد، اما بنا بر اصول علم مصطلح الحد يف به نظر ميضع يرجال
 يين مجموعه روايز در دست نبود، باز ايح مزبور نيصحت ياگر روا يحتكه  ياست؛ به گونه ا ييبه شهرت روا

  .نمود يت ميت كفاليضاصل فاثبات  يبرا
بن اچون سبط  يكسان يده و حتياقرار ورز) ع(ت يلت اهل بين فضيا به -حتي خود ابن جوزي – بزرگان عامه

 باكه  ه و هم فكرانشيميافترائات ابن ت يبرا ييگر جايلذا د. دفاع از آن پرداخته اند به يو حاكم حسكان يجوز
آن، اصل واقعه را زير سوال برده و ات يگر روايده گرفتن ديو ناد يين مجموعه روايك نقل از ايبر  يريخرده گ
  .ماند ينم يسازند، باق شيعيان معرفي مي مجعول آن را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦ 
 

  بعفهرست منا
 

، محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد، تحقيق موسسه آل البيت الحياء التراث، الطبعه الثانيه، االرشاد �
 .ق1413دار المفيد للطباعه و التشر و التوزيع، بيروت، 

ز تحقيق قسم الدراسات االسالميه، الطبعه االولي، مرك ن بابويه معروف به شيخ صدوق،محمد بن علي بالمالي، ا �
  .ق1417الطباعه و النشر في موسسه البعثه، 

 .تا يمحمد بن حسن عاملي، مكتبه االندلس، بغداد، بشيخ ، امل االمل �

 تحقيق عبد الرحيم رباني شيرازيمجلسي ، عالمه محمد باقر ، الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار بحار االنوار �
 . ق  1403، الطبعه الثالثه ، موسسه الوفاء ، بيروت ، 

اسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق علي شيري، الطبعه االولي، دار احياء التراث العربي، بيروت،  ه،البدايه و النهاي �
  .م1988

ابو عبد اهللا شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، تحقيق عمر عبد السالم التدمري، الطبعه االسالم، تاريخ  �
 .ق1407االولي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 1417خطيب بغدادي ، تحقيق مصطفي عبد القادر عطا ، الطبعه االولي، دار الكتب العلميه، بيروت، ، ريخ بغدادتا �
  . ق 

، الطبعه االولي، مدرسه االمام )عج(، عالمه شرف الدين الحسيني، تحقيق مدرسه امام المهدي تاويل االيات �
 .ق1366، قم، )عج(المهدي 

 .ق1390بن الجوزي، عيسي البابي الحلبي و شركاؤه، قاهره،  ، ابو الفرج عبد الرحمانالتبصره �

في شرح تقريب النووي، عبد الرحمان بن ابي ابكر السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،  تدريب الراوي �
  . مكتبه الرياض، رياض، بي تا

 .عربي، بيروت، بي تا، ابو عبد اهللا شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، دار احياء التراث التذكره الحفاظ �

 .  ، يوسف بن فرغلي بن عبد اهللا الحافظ سبط بن الجوزي، مكتبه نينوي الحديثه، تهرانتذكره الخواص �

مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة فرات بن ابراهيم كوفي، تحقيق محمد الكاظم، الطبعه االولي،  ،تفسير فرات �
  .ق1410، تهران، الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

ابو الحسن علي بن ابراهيم قمي، تصحيح سيد طيب جزائري ، الطبعه الثالثه ، موسسه دار الكتاب ، ، فسير قميت �
  . ق  1404قم ، 

ابن حجر عسقالني، تحقيق مصطفي عبد القادر عطا، الطبعه الثانيه، دار الكتب ، لخاتمه الحفاظ تقريب التهذيب �
 . م1955العلميه، بيروت، 

 . ق1409يق علي فقه السنه، محمد ناصر الدين االلباني، الطبعه الثالثه، دار الرايه للنشر، في التعلتمام المنه �
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في علم االثر، محمد بن اسماعيل االمير الصنعاني، تحقيق رائد بن صبري بن ابي علفه، الطبعه  ثمرات النظر �
 .ق1417االولي، دار العاصمه للنشر و التوزيع، الرياض، 

 .ق1372روت، ي، بياء التراث العربي، دار احي، الطبعه االوليحاتم راز ياب ، ابنليالجرح و التعد �

 .، محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد، مكتبه الداوري، قم، بي تاالجمل �

 ).محتويات موقع ادب( جميع دواوين الشعر العربي علي مرّ العصور �

لبيت عليهم السالم ؤسسة آل ا، ميت، الطبعه االوليق موسسه آل البيميرزا حسين نوري، تحق ،دركخاتمه المست �
  .1415، قم، إلحياء التراث

ابن بابويه ، ابو جعفر محمد بن علي بن حسين مشهور به صدوق ، تحقيق علي اكبر غفاري ، جماعه خصال،  �
   .المدرسين في الحوزه العلميه ، قم ، بي تا 

، تحقيق شيخ جواد قيومي ، الطبعه األولي ، مؤسسه عالمه جمال الدين حسن بن يوسف حلي ، خالصه االقوال �
 ..ق  1381نيز چاپ دوم ، نجف ، . ق  1417النشر اإلسالمي ، قم ،

 .1403روت، ي، الطبعه الثالثه، دار االضواء، بي، آغا بزرگ تهرانعهيف الشيتصان يعه اليالذر �

اماد، تحقيق غالمحسين قيصريه ها و ، محمد باقر الحسيني االستر آبادي معروف به مير دالرواشح السماويه �
 . ق1422نعمه اهللا جليلي، الطبعه االولي، دار الحديث للطباعه و النشر، قم، 

 .ق1415محمد آلوسي، تحقيق علي عبد الباري العطيه، الطبعه االولي، دار الكتب العلميه، بيروت، ، روح المعاني �

عفر بن محمد بن طاووس، منشورات الرضي، قم، رضي الدين ابو القاسم علي بن موسي بن ج ،سعد السعود �
1363 . 

  .ق1404ر، الطبعه االولي، مكتبه العارف، رياض، القاد عبد بن عبداهللا بن موفق، دار قطني، تحقيق سواالت حمزه �

ابو عبد اهللا شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، تحقيق شعيب االرنؤوط و حسين االسد،  ،سير اعالم النبالء �
  .م1993تاسعه، موسسه الرساله، بيروت، الطبعه ال

، دار إحياء التراث العربي، األولى، ميرزا أبو الحسن الشعراني تعليقمازندراني،  مال صالح ، كافيالرح اصول ش �
 .ق1421، روت بي

لقواعد التفضيل، عبيد اهللا بن احمد الحاكم الحسكاني، تحقيق شيخ محمد باقر محمودي،  الطبعه  شواهد التنزيل �
 .ق1411، تهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمياالولي، 

ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسي العقيلي، تحقيق دكتر عبد المعطي امين قلعجي ، الطبعه الثانيه ،  ،الضعفاء �
 . ق  1418دار الكتب العلميه ، بيروت ، 

مكتبة آية اهللا العظمى المرعشي ق سيد مهدي رجائي، الطبعه االولي، سيد علي بروجردي، تحقي طرائف المقال، �
 .ق1410، قم، النجفي
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 .عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق و شرح عبد السالم محمد هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، بي تا، العثمانيه �

الحلي معروف به ابن  يحيي بن الحسن االسدي، )عمده عيون صحاح االخبار في مناقب امام االبرار( العمده �
 .ق1407البطريق، موسسه النشر االسالمي، قم، 

، عالمه عبد الحسين احمد االميني النجفي، الطبعه الرابعه، دار الكتب في الكتاب و السنه و االدب الغدير �
 .م1977العربي، بيروت، 

الطبعه االولي، موسسه شيخ محمد بن حسن طوسي، تحقيق شيخ عباد اهللا طهراني و احمد علي ناصح،  ،الغيبه �
 .ق1411المعارف االسالميه، قم، 

، ابراهيم بن محمد الجويني الخراساني، تحقيق شيح محمد باقر المحمودي، الطبعه االولي، فرائد السمطين �
 .ق1400موسسه المحمودي للطباعه و النشر، بيروت، 

بن علي االسدي الكوفي النجاشي،  ، ابو العباس احمدفهرست اسماء مصنفي الشيعه المشتهر برجال النجاشي  �
  . ق  1416تحقيق ، سيد موسي شبيري الزنجاني ، الطبعه الخامسه ، موسسه النشر االسالمي ، قم ، 

مكتبة آية اهللا العظمى ، يق محدث ارمويه، تحقيبن بابو ين عليمنتجب الدشيخ ، فهرست منتجب الدين �
 .ش1358، قم، المرعشي النجفي

 . ق1363المه سيد محمد مهدي بحر العلوم، الطبعه االولي، مكتبه الصادق، تهران، ، عفوائد الرجاليهال �

  .ق  1410شوشتري ، چاپ دوم ، قم ، ، محمد تقي قاموس الرجال �

 .من فنون مصطلح الحديث، جمال الدين محمد قاسمي قواعد التحديث �

  .ق  1409روت، بن عدي تحقيق دكتر سهيل زكار، الطبعه الثالثه، دارالفكر، بي، االكامل �

 .ق  1392، تقي الدين حسن بن علي بن داود حلي ، مطبعه الحيدريه ، النجف ، كتاب الرجال �

  .، محمد بن حبان، تحقيق محمود ابراهيم زايد، دار الباز، مكه مكرمه، بي تاكتاب المجروحين �

ي محمد بن عاشور، الطبعه ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم ثعلبي نيشابوري ، تحقيق اب ،الكشف و البيان �
  .ق1422االولي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

 .م 1971ابن حجر عسقالني ، الطبعه الثانيه ، مؤسسه األعلمي للمطبوعات ، بيروت ،  ،لسان الميزان �

فضل بن حسن طبرسي، تصحيح شيخ ابو الحسن شعراني، الطبعه الخامسه، كتابفروشي اسالميه،  مجمع البيان، �
 .ق1395تهران، 

محمد بن المشهدي، تحقيق جواد القيومي االصفهاني، الطبعه االولي، موسسه النشر االسالمي، قم،  ،المزار �
 .ق1419

،محمد بن طلحه الشافعي، تحقيق ماجد بن احمد العطيه، بي نا، بي جا، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول �
 .بي تا
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الطبعه الخامسه، بي نا، ، آيه اهللا سيد ابوالقاسم موسوي الخويي، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواه �
  . ق 1413جا،  يب

عويضة، الطبعه االولي، دار  بن محمد بن صالحعثمان بن عبد الرحمان معروف به ابن صالح، تحقيق  مقدمه،ال �
  .ق1416الكتب العلميه، بيروت، 

 .م 1956حيدريه ، النجف االشرف ، محمد بن علي بن شهر آشوب، مطبعه المناقب آل ابي طالب،  �

كوفي، تحقيق محمد باقر بهبودي، الطبعه االولي، مجمع محمد بن سليمان ، )ع( مناقب االمام امير المومنين �
 .ق1412: احياء التراث الثقافيه، قم

ابو بكر احمد بن موسي بن مردويه اصفهاني، تحقيق عبد الرزاق محمد حسين  ،)ع(مناقب علي بن ابيطالب  �
 .ق1424حرز الدين، الطبعه الثانيه، دار الحديث، قم، 

 .ق1414، موفق خوارزمي، تحقيق شيخ مالك محمودي، الطبعه الثانيه، موسسه النشر االسالمي، قم، المناقب �

ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيميه الحراني، تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعه االولي، ، منهاج اهل السنه �
 . ق1406به، موسسه قرط

 .ق1392، ابو زكريا يحيي بن شرف بن مري النووي، الطبعه الثانيه، دار احياء التراث العربي، بيروت، المنهاج �

 .ق1422مجمع الفكر االسالمي، الطبعه االولي، مجمع الفكر االسالمي، قم، ، موسوعه مولفي االماميه �

قرشي، تحقيق عبد الرحمان محمد عثمان، الطبعه ابو الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجوزي ال، لموضوعاتا �
 .م1966االولي، المكتبه السلفيه، المدينه المنوره، 

، محمد بن احمد ذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعه االولي، دار المعرفه، بيروت، ميزان االعتدال �
  . ق1382

الني، دار الكتب العلميه، بيروت، ، ابن حجر عسقبه الفكر في مصطلح اهل االثرح نخفي توضي نزهه النظر �
 .ق1401

  .ق1973، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت، نيل االوطار �
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