
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قال و
  ».حسنإل معها تنفع  ئإلیبغضه س و ئإل،یس معها تضر  حسنإل یعل حب«

م   اي است یدهنکوه دوستی حضرت علی :پیامبر گرامی اس
  و دشمنی حضرت  رساند ها به انسان زیان نمی که با وجود آن، بدي

  .ها براي انسان سودي نیاورد که با وجود آن، نیکی اي است نکوهیده
  
  

  در مصادر شیعه و سنی» ال تضر معها سیئة حب علی حسنة«ت یی روااعتبارسنج
  

  *عبدالرضا حدادیان
  **حسن رستمیمحمد

 
  :چکیده

یث مشـهور و  حـد » حسـنإل  معهـا  تنفـع  ال ئإلیوبغضه س ئإل،یس معها تضر ال حسنإل یعل حب« روایت
. همیت واالیی برخوردار استاز ا ،پیوند و ارتباط با عقاید و کالم شیعی مستفیضی است که به سبب

 ،پژوهش پیش رو بر آن است تا نخست سیر نقل روایت را در میان منابع و مصادر روایی شناسایی کند
مطالعـه  سپس با دستیابی به اسناد و طرق گوناگون روایت و با کنکاشی رجالی، کیفیت سندي آن را 

ایت اختصاص یافته است که از رهگذر نقد بخش پایانی این نوشتار به واکاوي مراد و مقصود رو. دنمای
  . پردازد و تأویالت مقبول و نامقبول از روایت می ها و بررسی اقوال گوناگون به بیان برداشت

   .، امامت، والیت، نجات، بغض علیحب علی :ها کلیدواژه
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  درآمد
م معصوم می  حدیث به عنوان سخن و ک همواره مورد توجه ویژۀ دانشمندان اس

می بـه معصـوم  . بوده است مـورد   ،ثابـت شـده باشـد    چنانچه صحت انتساب ک
می واقع شده و از منابع و مصـادر دینـی قـرار     امـا  . گیـرد  مـی پذیرش دانشوران اس

سویی و  در روایات از.. .رویدادهاي ناگواري چون جعل، تحریف، تصحیف، تدلیس و
العـه و بررسـی دقیـق و    سختی و دشواري فهم و درك درست آن از سوي دیگر، مط

زم و ضروري ساخته است می در نگـاه بـه     .عمیق در این وادي را  دانشمندان اسـ
وثوق صـدوري و وثـوق سـندي     ۀبه دو گروه عمد ،یا رد روایاتاحادیث و پذیرش 

شود،  پرداخته می ها ه آنراوانی نقل این روایت که در بخش بعدي بف .شوند تقسیم می
از منظـر   گذارد، اما وق صدوري باقی نمیان به وثنزد معتقد جاي شکی بر پذیرش آن

روایاتی است که گاه به جعل متهم شده است و  ازجملهحدیث مذکور  وثوق سندي،
می را به  اندیشـه و تأمـل و ارائـه تفسـیر و     گاه لزوم فهم درست آن، دانشمندان اس

ررسی سیر نقل این روایت این پژوهش بر آن است تا با ب رو ازاینهایی واداشته؛  ویلتأ
نخست اتهام جعل آن را به مطالعه  ،هاي گوناگون و منابع مختلف آن و کنکاش در نقل

  .ندبراي فهم آن اندیشه کگذاشته و سپس در صورت اثبات حقیقت آن، 
  در منابع فریقین بررسی سیر و منابع نقل روایت. 1
  در مصادر شیعی .1ـ1

صادر شده  این حدیث از زبان پیامبر آید، میریثی بز منابع و مصادر حدگونه که ا آن
لَا  -حسنَإلٌ یإلَ علیولَا« توان با عبارت میمشابه این حدیث را  ،براي نخستین بار .است

منسوب  تفسیرو با اضافات تفسیري و توضیحی در » ...ئَات ویء منَ الس یضُرُّ معها شَی
و پس از آن ) 305، صق1409بن علی، حسن )(ق 260م (به امام حسن عسکري

تدر کتاب  شیخ  )335ق، ص1414مفید، (.پیدا کرد) ق413م (شیخ مفید أوائل المقا
صورت نـاقص آورده  ، ولی به مفید این حدیث را بدون ذکر منبع، مطابق نقل مشهور

این روایت را از قول ) ق553م (ششم، عمادالدین طبري آملی اول قرن ۀدر نیم. است
م و به صورت مخاطب در کتاب نبی م نقـل   المرتضی إلالمصطفی لشیع ةبشارکرم اس

م (، ابن شهرآشـوب همچنین در همین قرن )188، ص2ق، ج1383طبري آملی، (.دهکر
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خبار فردوسابوتراب، حدائق این حدیث را از ) ق588 ربعوندیلمی و  ا خوارزمی  ا
ابویـه  الدین علی ابن ب تجبشیخ من )2، ص3ق، ج1376این شهر آشوب، (.کند مینقل 
حدیث را با ذکر کامل سـند، در کتـاب    از محدثان قرن ششم نیز این) ق585م (رازي

ربعون حدیثا زنـده در  (همچنـین ابـن شـاذان   ) 44، صق1408، رازي(.ستآورده ا ا
به نقـل ایـن روایـت پرداختـه     » ینمؤمنفی فضایل امیرال إلالروضدر کتاب ) ق584
  )28ق، ص1423ابن شاذان قمی، (.است

یماندر ) 7قرن (این روایت را در قرن هفتم ابن جبر خباراز  نهج ا دیلمـی   فردوس ا
ربعونو  فـی   إلکشف الغمـ در ) ق692م (و اربلی) 449ق، ص1418ابن جبر، (خوارزمی ا

ئمه إلمعرف مـه   مینقل ) 137، ص1، جق1381اربلی، (از دیلمی ا کنند و در قرن هشتم ع
ل کشف الیقین فـی فضـائ  و  نهج الحق و کشف الصدقرا در دو کتاب آن ) ق726م (حلی
  )225ق، ص1411همو،  /260، صم1982حلی، (.آورده است» ینمؤمنامیرال

، 2، جق1412دیلمـی،  (ارشاد القلوب الی الصوابصاحب کتاب ) ق841م (دیلمی
الصراط المستقیم الـی مسـتحقی    نگارندۀ) ق877م (و علی بن محمد عاملی) 234ص

ن این روایت در قـرن نهـم هسـت   ) 196، ص1، جق1384عاملی، (قدیمالت ابـن  . ندناق
این حدیث را در کتاب  ،در اوایل قرن دهم هجري) ق901زنده در (جمهور احسائی  ابی

رسـد آن را از   مـی که بـه نظـر    کند مینقل  ،)86، ص4ق، ج1405(عوالی اللئالی ،خود
خبار فردوسمنابعی چون  المجالس  یإلتسل .وارزمی برگزیده استخ مناقب دیلمی و ا

حسـینی موسـوي،   .(وایـت در قـرن دهـم اسـت    نیز دیگر ناقل این ر المجالس ینإلو ز
  )349، ص1ق، ج1418

شـاهد نقـل و    ،که دوران رونق نگارش کتب روایـی شـیعی اسـت    12و  11در قرون 
م (دتقی مجلسـی محمـ : ازجملـه  ؛نگارش بیشتر حدیث مـذکور در کتـب شـیعی هسـتیم    

ــإلدر ) ق1070 ــین روض ــی)356، ص1، جق1406(المتق ــع در ) ق1087م (، طریح مجم
ــرین ــانی  )33، ص2ش، ج1375(البح ــیض کاش ــن ف ــ محس ــوافیدر ) ق1091م (، م  ال

ئمـه  إلفصول المهمدر ) ق1104م (، شیخ حر عاملی)604، ص25ج، ق1406(  فی اصول ا
مه مجلسی ،)377، ص1، جق1418(  ماننـد مختلف  این حدیث را از منابع) ق1110م (ع

خبار ابـن   فضـائل خـوارزمی،   ربعـین اابـوتراب،   قئحداکافی،  روضهدیلمی،  فردوس ا



 1394، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو    254

ـ عل اهللا صـلوات  بغضه و حبه«اربلی در باب  إلکشف الغمشاذان و   و مـان یا حبـه  أن و ه،ی
نوار» کفر بغضه دهـد ایـن    مـی که نشـان   )301، ص8، ج1403مجلسی، (نقل کرده بحار ا

مه مجلسی موجود بوده ا کافی روضه ۀحدیث در نسخ همچنـین مـاحوزي   . سـت نزد ع
ربعیننیز در کتاب ) ق1121م (بحرانی خبـار از  ا ، ق1417مـاحوزي،  (دیلمـی  فردوس ا

، 2ش، ج1366(غـرر الحکـم   شـرح بـر  در ) ق1125م (و آقا جمال خوانسـاري ) 105ص
  .اند هاین حدیث را آورد) 483ص

تـا جـایی اسـت کـه گـاه تألیفـات و        اهمیت و ارزشمندي ایـن حـدیث نـزد شـیعه    
بیـان  تـوان بـه کتـاب     مـی نمونه براي  مستقل را به خود اختصاص داده استٖ؛یی ها رساله
م اصطهباناتی اشاره کرد که بخشی از آن به شرح این حدیث اختصـاص   الحق س شیخ ا
 نوشتۀ حسینی قزوینـی  الراکب سفینإلهمچنین کتاب ) 180، ص3، جق1403هرانی، ت(.دارد

  )196، ص12همان، ج.(اي مستقل به شرح این حدیث پرداخته است در رساله
  در مصادر اهل سنت . 2ـ1

تواند گـواه آشـکاري بـر     میشود که خود  میاین حدیث در منابع اهل سنت نیز دیده 
معروف به » بن شهرداد شیرویإل«موجود بنا بر کتب و اسناد  ،صدق و حقانیت آن باشد

نار احادیث مربوط به حـب خلفـاي   شخصی است که در ک نخستین) ق509م (دیلمی
خبار بمأ گانه به نقل این روایت در کتاب خود به نام سه آورده  ثور الخطابفردوس ا

ایـن   ،آسـتان قـدس رضـوي    خطی این کتاب در کتابخانـۀ  که هرچند در نسخۀ است
خبارولی کثرت نقل از  ،روایت یافت نشد ون، ایـن  دیلمی در منابع گونـاگ  فردوس ا

 تر کتاب بوده و در استنساخ هاي قدیم کند که این روایت در نسخه احتمال را تقویت می
ـ  نین در چندین قرن بعد با وجود همچ. از قلم افتاده است ـ به عمد یا از روي اشتباه 

 از) ق1294م (، قنـدوزي ینمؤمنتوجهی محدثان اهل سنت به نقل فضایل امیرال بی
 به نقل از خوارزمی از انس بن مالک ةینابیع المودحدیث را در محدثان اهل سنت این 

و در جاي دیگر به نقل از دیلمـی از مسـلم آورده   ) 375، ص1، جق1416قندوزي، (
   )75، ص2همان، ج.(است

  فسیريتدر کتب . 3ـ1
ین حدیث در تفسـیر آیـات گونـاگون    اجداي از منابع حدیثی، منابع تفسیري شیعه نیز از 
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یت وهدایت، ایما وه بر  ،برخی از این تفاسیر. اند هبهره گرفت.. .ن، و منسوب بـه   تفسیرع
م (ارزشـمند سـید هاشـم بحرانـی     اثـر  :نـد از ا عبـارت  ،ري که به آن اشاره شـد امام عسک

ـ ب، )602، ص4ش، ج1374بحرانـی،  (البرهان فی تفسیر القرآنبا نام  )ق1107  السـعادة  انی
صـدرا،  (تفسیر القرآن الکـریم ، )257و  224، ص1 ، جق1408گنابادى، (العبادة مقامات یف

ـ  نیالصادق منهج ری، تفس)510، ص3 ، ج ش1366   ش،1336کاشـانى،  (نیالمخـالف  إلـزام  یف
ــان مخــزن ،)258، ص14 ج؛ 265ص و 157، ص9 ج ؛95، ص5 ج ــرآن ریتفســ در العرف  ق
ـ  الفرقـان ، )372 و 226، ص11 ، ج ش1361اصـفهانى،   بانوى(  بـالقرآن  القـرآن  ریتفسـ  یف
ــادقى( ــى، ص ــ، )110، ص8 ج ؛452، ص5 ، ج ش1365 تهران ــراط ریتفس ــتق الص  میالمس
تهرانـى،   حـائرى .(الثمـر  ملتقطات و الدرر اتیمقتن و) 630ص ،3 ، جق1416بروجردى، (

  )153، ص1 ، ج ش1377
  و طرق حدیث بررسی سندي. 2

از طریق پـنج نفـر    صادر شده و این حدیث از زبان پیامبر اکرم ،گونه که گذشت همان
از نخسـتین   از آنجا که مطالعه و بررسی سـندي  .ما رسیده است به دستاز صحابۀ ایشان 

  : نیمک میبررسی اسناد و طرق این حدیث را  است؛جهت ارزیابی حدیث  ها سنجه
ـ عل یبقراءت ه،یسهلو بن إسحاق بن میعبدالکر أبوزرعإل أنا« .1ـ2  أبوالقاسـم  أنـا : هی
 ینیالمـال  حفـص  بـن  محمـد  بـن  أحمد أبوسعد أنا: کیعل بن نالحس بن نالرحمعبد

 بـن  نیالحسـ  أبوعروبـإل  نـا  :الرفاء أحمد بن یعل بن أحمد الحسن أبو أخبرنا. الحافظ
 بن خالد عن د،یزی بن ثور عن د،یالول بن نقبإل نا: واضح بن بیالمس نا: مودود بن محمد
 یعل حب: قولی لهو آ هیعل اهللا صلى اهللا رسول سمعت: قال جبل بن معاذ عن معدان،

رازي، (».حسـنإل  معهـا  تنفـع   ئإلیسـ  بغضـه  و ئإلیس معها تضر  حسنإل طالب یأب بن
 /2، ص3، ج1376آشـوب،  ابن شهر/ 449، صق1418ابن جبر،  /45ـ44، صق1408

  )304ص ،39، جق1403 مجلسی، /92، ص1، جق1405اربلی، 
ترین  ل شده، بهترین و پراستفادهبن جبل صحابۀ پیامبر نق این طریق که از زبان معاذ

  .شود میطریقی است که در منابع حدیثی دیده 
   شرح حال روات آن. 1ـ1ـ2

ربعـون حـدیثا  جـا کـه ایـن سـند را از کتـاب      از آن :الـدین رازي  ـ منتجب شـیخ   ا



 1394، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو    256

  . زم است تا شرح حال رجالی او را بررسی کنیم ،ایم الدین نقل کرده منتجب
 دانشمندان او را از الدین، منتجب الفهرستکتاب بر محقق محدث ارموي در مقدمه 

 )8ش، ص1366الـدین،   منتجب(.شمرده است ششم قرن ۀیبلندپا سندگانینو و هیپرما
الدین، او را شیخ منطقۀ ري در علم حدیث هم از جهت سماع و  رافعی شاگرد منتجب

ن معاصرش، که کمتر کسی از دانشورا از جهت حفظ و جمع دانسته است ضبط و هم
مـه   )8، صق1408رازي، (.رسـند  میبه کثرت سماع و کثرت حدیث و شیوخ او  ع

شـمرد کـه روایـات زیـادي را از شـیوخ       میمجلسی او را از مشاهیر ثقات و محدثان 
 ،1، جق1403، مجلسی(.بسیاري نقل کرده است و از ضبط خوبی برخوردار بوده است

کثیـر   حافظـا،  محـدثا،  صدوقا، ،ثقه عالم، ل،اهللا خویی او را فاض آیت رو ازاین )35ص
مه معرفی  الروایه که گویی او را  )93، ص13، جق1413 موسوي خویی،(کند میو ع

  . دیده است در اوج وثاقت می
رازي او را از علماي بزرگ و نقاد شهر  :دیزی بن میعبدالکر بن داهللایعب بوزرعةاـ 
چینـی   محضر شیوخ فراوانی خوشـه که از  )328، ص1، ج1371، يراز (شمرد میري 

و ابن  )325، ص1همان، ج(اند هخراسان معرفی کرد اناو و ابوحاتم را امام. کرده است
 )325، ص1همـان، ج (.دانـد  مـی ترین فرد به حدیث مالک بـن انـس    جنید او را عالم

، ق1411مامقـانی،  (انـد  هه دانشوران رجال وصف عالم را از الفاظ مدح شمردک چناننآ
او مـدحی بـراي او بـه شـمار      شخصیت علمی و مقبولیـت اجتمـاعی  ، )248، ص2ج

  . کند میهمچنین امام بودن او در خراسان اعتماد به وي را تضمین  رود، می
حسـکانی از او بـه لقـب حـافظ      :کیعل بن الحسن بن عبدالرحمن بوالقاسمـ ا

حـاکم   .ق رحلـت کـرده اسـت   431که در سال  کند میسعد یاد  نیشابوري و کنیۀ ابی
او را شخصی ثقـه، نامـدار، فاضـل،     اقیالس کتاب منتخب به نقل از صاحب حسکانی

مرتبه معرفی  ت که اس ذکرشایان  )84، ص1ج ،ق1411، یحسکان(.کند میحافظ و وا
و کنیۀ ابوالقاسم را  اند هسعید یاد کرد ا ابیسعد ی دانشوران رجالی از عبدالرحمن به ابی

، ابن /516همان، ص(اند هن ذکر کردن عبدالرحمي پسر او به نام علی ببرا تا،  بی ماکو
رسد در سند روایت، وي به اشتباه بـه کنیـۀ    میکه به نظر  )262ص ،6ج؛ 27، ص1ج

در شرح حال علمی او آمده است که محدث و حافظ بوده . پسرش معرفی شده است
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رحلـت کـرده   ق 431او در سـال  . و تصنیف کرده استهایی را تألیف  و آثار و کتاب
  )134، ص5تا، ج بی کحاله،(.است

 :يسـابور یالن مسـلم  بـن  حفص بن احمد بن محمد بن احمد رىیالح عمرو بوـ ا
تـا،   ذهبـی، بـی  (.کنـد  مـی ذهبی از او به حافظ، امام، محدث کثیر السفر و شیخ نیشابور یاد 

واژۀ شیخ بـه معنـاي پیشـگام     همچنین .از الفاظ مدح است وصف محدث )798، ص3ج
لت دارد که در روزد ق ر حدیث بر مدح او د که ثقه بوده  شده میگار قدیم بر کسی اط

   .کند میه امام بودن او این ادعا را تأیید ک چنان ،)243، ص2، جق1411مامقانی، (است
 الـوازع  بن الفضل بن حمدا بن الفرج یبا حمدا بن یعل بن حمدا بوالحسنـ ا
، بی(کند میو به شیخ یاد ابن ماکو از ا :الرفاء يالبشار  و )443، ص7، جتا ابن ماکو
لت دارد ،گونه که بیان شد همان و چه بسا صفت شیخ در روزگار  واژۀ شیخ بر مدح د

ق    )243، ص2ق، ج1411مامقانی، .(که ثقه بوده است شده میقدیم بر کسی اط
 ابن(ن استوي از روات طبقۀ دوم تابعا: مودود بن محمد بن نیالحس بوعروبةـ ا

و مفتی حـران بـوده و بـه حرانـی نامـدار       که محدث )210، ص8، جق1415عساکر، 
و  حدیث و رجال آگاه و مسلط بودهاو به دانش  )253ص ،2، جق1410 ،یزرکل(.است

از او به لقب حـافظ   )138ص ،1، جق1409 ،يعد ابن(.داشته است امالیکتابی به نام 
) 253ص ،2ق، ج1410زرکلی، (.فظه داشته استزیرا احادیث فراوانی در حایاد شده، 

زرکلـی،  (ق318و  )124ص ،1ج ،ق1339، يبغداد(ق316در سال وفات او بین سال 
ف است )253ص ،2ق، ج1410 لقـب حـافظ و محـدث و    که بیـان شـد،    چنان .اخت

لت  بر مدح ويبرجستگی علمی او    .کند مید
تمیمـی بسـتی،   (آورده استابن حبان او را در شمار ثقات  :واضح بن بیالمسـ 
و رازي با وجود اعتراف به فراوانی خطاهایش، او را صـدوق   )204، ص9، جق1393

دانشوران رجالی صفت صدوق را دال بر مدح  )294، ص8، ج1371، يراز(.شمرد می
در شمار ثقات  و قرار گرفتن او )242، ص2، جق1411مامقانی، (اند هراوي قلمداد کرد

  .سازد میر ت این نکته را پررنگ
این راوي که در سند بـه   :الکإلعى زیحر بن کعب بن صائد بن دیالول بن ةیبقـ 
رسد در نام  میکه به نظر  ضبط شده ، در کتب رجالی به بقیإلشده است یمعرف إلنام نقب
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این بوده  ،اند هدانشوران رجالی تنها ذمی که بر او وارد کرد. او تصحیفی رخ داده باشد
نی نقل کر آن کرده؛ میل ن و پیشینیان نقاست که از پسینیا ابن مبارك  ده،گونه که عسق

نی، (او را صادق دانسته است و یعقوب او را در روایاتی  )416ص ،1ج ،ق1404عسق
 .ثقه و حسن الحدیث خوانده اسـت  کند، میت معروف و شناخته شده نقل که از روا

 نقل حدیث نداشـته اسـت،   ضعفی در ي خودبنابراین ایشان به خود )417همان، ص(
 ه از فردي ثقه نقل کرده باشـد، ک نانچ رو ازاین. که گاه از ضعفا نقل کرده استجز این

که ابن سعد و عجلی و ابوزرعه نیز بدین طریق  چنان. ان به روایت او اعتماد کردتو می
را  »قیهب«ابن عدي نیز اشکال برخی روایات . اند هگونه رفتار کرد رفته و با روایت او این

  )جا همان(.اند هداند که در سلسله سند او قرار گرفت میبر عهدۀ راویان ضعیفی 
عجلی او را  :یالحمص یالشام بوعبداهللا یالکإلع بیکر یبا بن معدان بن خالدـ 

 خراش و و ابن سعد بن و محمد بإلیش بن عقوبیاز تابعان ثقه و معتمد شمرده است و 
همان، (.ابن حبان هم او را در ثقات خود نام برده است. اند هکرد نسائی نیز او را توثیق

   )102، ص3ج
ابن سـعد و   :یالحمص بوخالدا یالرحب قالی و یالکإلع ادیز بن دیزی ثور بنـ 
از افراد ثقه و ضابط شـام شـمرده   را  دحیم اوو  اند هاو را ثقه دانست اسحاق بن محمد

ــت ــد   . اس ــحیح الح ــالی او را ص ــوران رج ــین دانش ــافظ  همچن ــدوق و ح یث، ص
این است که  باشد، می ويکه متوجه ایشان تنها اشکال  )30، ص2همان، ج(.اند هدانست

توان به روایات  میباز  ،که حتی در صورت صحت اند هبرخی مذهب او را قدري دانست
ه بسیاري از علماي رجال همچون علی بن یحیی، وکیع، عیسـی  ک چنان ،او اعتماد کرد

بن معین، نسائی و ابوحاتم بدو اعتمـاد  وري، عباس الدوري، یحیی سفیان ث بن یونس،
  )31همان، ص(.اند هکرده و به مذهب او توجه نکرد

 يدا ابن عمرو بن کعب بن يعد بن عائذ بن وسا بن عمرو بن جبل بن معاذـ 
 ياإلنصـار  الخـزرج  بـن  جشـم  بـن  دیتر بن ساردة بن سدا بن یعل بن سعد بن

سـالگی   هیجدهکه در  است او از صحابۀ پیامبر: یالمدن عبدالرحمن بوا یالخزرج
م گروید و مناقب زیادي برایش شمرد ترین  وي عالم )169، ص10همان، ج(.اند هبه اس

ل و حرام دین الهی بودهفرد  داده است  فتوا می نیز پیامبر حیات که در زمان به ح
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 همچنین خلیفـۀ . کردند میسوي او دعوت ه ب قرآنیادگیري  مردم را براي و پیامبر
از  )131تا، ص ه، بییبورا.(دوم در حکومتش از او به عنوان مشاور استفاده کرده است

ۀ عدالت صحابه با یـک چشـم نگـاه    جا که اهل سنت همۀ صحابه را زیر سایۀ نظریآن
جا ولی از آن. شمرند میها را عادل و ثقه  و همۀ آن صحابه داوري نکرده کنند، دربارۀ می
ی را ، بر آن شدیم که شرح حال این صحاباعتبار ندارد این نظریه در شیعه حجیت وکه 

در کتب رجال شـیعه از او بـه عنـوان یکـی از اصـحاب      . در منابع شیعه بررسی کنیم
اي را نوشتند و در آن ملتزم شدند که امامت از امام  کنند که این افراد نامه میصحیفۀ یاد 

شده است که در مـاجراي غصـب فـدك حضـرت     نقل . برداشته شده است علی
همچنین او . ولی او درخواست حضرت را رد کرد از او یاري خواست، فاطمه زهرا

ابوبکر را از خانه به مسجد رساندند  ،که شمشیر به دست اند هرا در شمار کسانی دانست
ین بنابرا )203ـ202ص ،19، جق1413 موسوي خویی،(.و او را بر منبر پیامبر نشاندند

ته است نتوانس معاذ با وجود داشتن علم زیاد و توفیق همراهی و همنشینی با پیامبر
 )بـه عنـوان جانشـین پیـامبر     بیعت با امام علی(ترین موقعیت دینی در حساس

تواند وثاقت  میالبته ناگفته نماند که این نقطۀ ضعف و جرح معاذ ن. درست عمل کند
زیرا او در این حدیث به حقیقتی اشاره کـرده   کند، دار او را در این حدیث سیاه و لکه

ف عقیدۀ خود نظر داده است که  تنها سودي به حال او نداشته، است که نه بلکه برخ
ء علی أنفسهم جائز«از باب    .پذیرفتنی است» إقرار العق

 آید که این طریق از حدیث، صحیح و درست میاز شرح حال روات این طریق بر
را  هـا  ند و جرح خاصی که وثاقت و عدالت آنت آن ثقه و قابل اعتماداست، زیرا روا
  . وارد نشده است ها بر آن زیر سؤال ببرد،

حب علی بن ابی طالب : یه وآلهقال رسول اهللا صلی اهللا عل: قال ةو عن برید«. 2-2
ولـو أدي   دا الفرائض و بغضه سیئإل  ینفع معهـا حسـنإل  مع ا حسنإل  یضر معها سیئإل

   )49، صق1427دیلمی، (».ائضالفر
   آن شرح حال راوي. 2-2-1

موسـوي  (است و امام علی از صحابه پیامبر :بن ورقا اسلمی خزاعی بریدةـ 
فـت ابـوبکر مخالفـت     )184ص ،4، جق1413 خویی، که به همراه چندي دیگر با خ
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نی از او به نام بر )202همان، ص(.کردند  الحارث بن عبداهللا بن بیالحص بن دةیعسق
سلم م آورده است و در جنگ  میبوعبداهللا یاد ا با کنیۀ یا کند که قبل از نبرد بدر اس

او را در امر صدقات  پیامبر اجراي فتح مکه حضور داشته است، همچنینخیبر و م
نی، (.به کار گمارده است     )378، ص1ج ،ق1404عسق

که از صحابۀ پیامبر بوده است،  ةیدبارۀ برمنابع اهل سنت در گونه که پیداست، همان
امـا از منـابع   . اند هاو را عادل و ثقه شمرد ،و به حکم صحابه بودنش اظهار نظر نکرده

گیري او در امر صدقات برخاسته از اعتماد کار و به که ایشان شیعه بودهآید  میشیعی بر
  .که در چنین امر حساسی گمارده شده است به عدالت و صداقت او بوده پیامبر

شـمار   تواند در د میناین نقل، مرسل و مرفوع بوده که در صورت یافتن سلسه س
  .یا با سایر روایات شاهد و متابع تقویت گردداحادیث مسند قرار گیرد 

ئمإل مهدب یوأنبأن« .2-3  ،یالهمـدان  محمـد  بـن  یعل بن الملک عبد المظفر أبو ا
 محمد أبو أخبرنا ه،یالفق العباس یأب بن نیالحس أخبرنا أحمد بن نصر بن أحمد أخبرنا

 بـن  محمد حدثنا ،یالطبران أحمد بن مانیسل أخبرنا بنهاوند يالهرو محمد بن اهللا عبد
 ،یسیالق أسد أبو حمزة بن عمرو حدثنا ،یالخزاع دیسع بن محمد حدثنا ،یالضب وسفی

 هیعل اهللا صلى اهللا رسول قال: قال مالک بن أنس عن ع،یالرب أبو مهران بن خلف یحدثن
 معـه  نفـع ی  ئإلیسـ  بغضـه  و ئإل،یسـ  معه ضری  حسنإل طالب یأب بن یعل حب: وآله

  )375، ص1، جق1416قندوزي،  /75، ص ق1411خوارزمی، (».حسنإل
   شرح حال روات آن. 2-3-1

تـا،   بی(خطیب بغدادي او را صدوق و متدین دانسته: عبدالملک بن علی بن محمدـ 
، 2، جق1411مامقـانی،  (رود مـی الفاظ مدح به شـمار  که این دو واژه از  )61، ص1ج

ه در ک چنان. و عدالت او را نتیجه گرفت و چه بسا بتوان از تدین وي صداقت )247ص
شود که به همۀ احکام دین پایبند  میمفهوم متدین آمده است که متدین به کسی گفته 

  )جا همان(.باشد و چنین کسی عادل است
ءیۀ او ابوکن: حمدا بن نصر بن حمدـ ا و ) 185، ص2، جتا خطیب بغدادي، بی(الع

، بی(.است لقب وي حافظ واژۀ  گونـه کـه گذشـت،    همان )309، ص1تا، ج ابن ماکو
  .شود میحافظ از الفاظ مدح رجالی شمرده 
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صـیت  ه است کـه نشـان از شخ  یلقب رایج او فق: هیالفق العباس یبا بن نیالحسـ 
ي علمی اوست فقیه مذهب مالکی بوده و شخصیتی یس است، وي او ابن قب کنیۀ .وا

مبـراي از  (احتیاطابن عساکر او را ثقه، با. ده استزاهدانه داشته و در علم نحو عالم بو
منـارة  «یـا  » إلدرب النقاشـ «و بیدار شمرده که از مردم بریده بـود و در منطقـۀ   ) دروغ

ي دانـش نحـو را   و. داد مـی نشست و بر مذهب مالکی فتـوا   میاش  در خانه» الشرقیإل
اهل افراط  ،او در عقایدش. ي فقه و حساب مطالعه داشتها کرد و در رشته میتدریس 

عسـاکر،   ابن(.و غلو بود و گزارش شده است که او اصحاب حدیث را دوست داشت
   )237ص ،41ج ،ق1415
م یاد  :يالهرو محمد بن عبداهللاـ  س  ،1، جتا بی.(کند میابن ماکو از او به شیخ ا

م«لقب  )486ص س یی خبر » شیخ ا ـ  چنـان . دهـد  میاز مقام علمی و معنوي وا ه ک
که  اند هرجال این واژه را مدح راوي قلمداد کرده و یادآور شد علم برخی از دانشوران

ق در ر» شیخ«چه بسا  مامقـانی،  (.که ثقه بوده اسـت  شده میوزگار قدیم بر کسی اط
  )243، ص2، جق1411
 ترین فرد در فضل و علم دانسته ابن دمیاطی او را بنام: یالطبران حمدسلیمان بن اـ 

   )91ص ،1، جق1417ابن دمیاطی، (.که تألیفات زیادي داشته است
ابن حجر او را صـالح و   :یابیالفر یالضب عثمان بن واقد بن وسفی بن محمدـ 
ن(.که ثقه و قابل اعتماد بوده است کند میترین فرد معرفی  باورع  ،9ج ،ق1404ی، عسق

  )472ص
. دانند میدانشوران رجالی اهل سنت او را صدوق و ثقه : محمد بن سعید خزاعیـ 
همـان،  (.آورد مین حبان نام او را در شمار روات ثقات اب طبق نقل ابن حجر، رو ازاین
  )168ص

 .او تنها راوي احادیث خلف بن مهران اسـت  :یسیالق أسد أبو حمزة بن عمروـ 
 ،6، جق1415 ،يمنـاو (اند هبرخی او را ضعیف دانست )143ص ،3ج ،ق1408ثمى، یه(

)  یتابع حدیثه(متابعت و پیروي ،که در حدیثش )255ص ،3، جق1382 ،یذهب /9ص
، يعـد  ابن /265ص ،3ج ،ق1418، یلیعق /325، ص6تا، ج بخاري، بی(شده است مین
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رش کــرده ولــی ابــن حبــان او را در شــمار روات ثقــه گــزا ،)143ص ،5ج ،ق1409
  )479ص ،8ج ،ق1393تمیمی بستی، (.است

ن رجـالی او را  وي امام جماعت مسجد بوده است و دانشـورا  :خلف بن مهرانـ 
نی،  (.انـد  هخیـر خوانـد  و ثقه، مرضـی، صـدوق    رازي،  /133ص ،3ج ،ق1404عسـق

ابن  طبق نقل ابن حجر، رو ازاین )296ص ،8ج ،ق1406، يمز /368ص ،3، جق1371
نی،  (.ر شمار ثقات آورده اسـت حبان او را د امـا ابـن    )134ص، 3ج ق،1404عسـق

 .داند که هیچ جرح و توثیقی براي او ذکر نشده است میخزیمه او را مبهم و نامعلوم 
، يمـز (.ق رحلت کرده اسـت  221وي در سال  )189ص ،3ج ،ق1412مإل، یخز ابن(

  .)299ص ،8ج ،ق1406
 بن عامر بن جندب بن حرام نب دیز بن ضمضم بن النضر بن مالک بن أنسـ 

 خـادم پیـامبر  ) 399، ص3، جق1413ذهبـی،  (او ده سال: النجار بن يعد بن غنم
، 4، جق1376، ینیحسـ  یتفرش /53ص، ق1392حلی،  /21ق، ص1415طوسی، (.بود
مورد نفرین  رو ازاین حدیث غدیر را پنهان نمود، امبربعد از رحلت پیاما  ،)149ص

نیز او  امام جعفر صادق یماري پیسی مبت شد؛ همچنینضرت قرار گرفته و به بح
، 4، جق1413موسـوي خـویی،   (.انـد  همتهم کرد بارۀ امام علیرا به دروغگویی در

بدون  اما ابع اهل سنت نیز نقل شده است،موضوع بیماري پیسی انس در من )151ص
توجیـه  در  )405، ص3، جق1382ذهبـی،  .(که متعرض نفرین امام در حق او شونداین

بـا پـول   توان گفت که شاید دوستداران حکومـت، او را   میپنهان کردن حدیث غدیر 
ترین  بسته ترین و دل زیرا نقل شده است که وي از حریص بدین کار اجیر کرده باشند،

در تاریخ  )18، ص7تا، ج بخاري، بی(.نسبت به پول و مال بوده است اصحاب پیامبر
یک از مناقب امـام را   هیچ بود که انس سوگند یاد کرد اجراآمده است که بعد از این م

بینیم که راوي حدیث  میبنابراین  )249، ص1، جق1376، ینیحس یتفرش(.پنهان نکند
تا،  ، بیيبروجرد /109ص ،1تا، ج اردبیلی، بی(.استنیز هم ایشان » طیر مشوي«مشهور 

تـرین فـرد بـه     یهشـب  هریره نقل شده است که انـس  واو از اب مناقبدر  )125، ص2ج
مده در شخصیت علمی او آ) 21، ص7تا، ج ابن سعد، بی(.در نماز بوده است پیامبر

تـا،   بخاري، بـی (.نصف علم از دنیا رفت: قتاده گفت است که وقتی انس از دنیا رفت،
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، ق1393تمیمـی بسـتی،   (.ابن حبان او را در شمار ثقات جاي داده است )28، ص2ج
م که دانش فراوانی را  مام، مفتی، محدث، مقرءاز او به اذهبی  )4، ص3ج و راوي اس

   )369، ص3، جق1413ذهبی، (.کند مییاد  ،از پیامبر نقل کرده است
کنند و صحابه بودن را  میاهل سنت دربارۀ صحابه داوري ن ،گونه که گذشت همان

وایات ولی از آنجا که روایت مورد بحث از ر. شمرند میدال بر عدالت و وثاقت آنان 
  . توان به روایت او اعتماد کرد می نس در این روایت ذي نفع نبوده،و ا استفضائل امام 

توان روایت را  بنابراین بر سلسله راویان این نقل نیز اشکال جدي وارد نبوده و می
  .حسن دانست

ـ  حـب  وآله هیعل اهللا صلى اهللا رسول قال قال أنه عباس بن اهللا عبد عن« .4ـ2  یعل
معلیه ال ابن شاذان قمی، (».حسنإل معها تنفع  ئإلیس بغضه و ئإلیس معها تضر  حسنإل س
  )96، صق1381

  آن ال راويشرح ح. 1ـ4ـ2
  . و تنها نام راوي نخست آن نقل شده است و مرسل بوده رفوعصورت مه این روایت نیز ب

 و صحابه آمده است وصف ایشان چند روایت از پیامبردر  :عبداهللا بن عباسـ 
لت مقام علمی و عملی ایشان  نی،  (.استکه بیانگر بزرگی و ج ، 5، جق1404عسـق

ت عـادل و  نزد اهل سـن  ،پیامبر تن در زمرۀ صحابۀبه حکم قرار گرف وي )245ص
  . پرداختدر منابع شیعی  به ارزیابی او باید رو ازاین ،قابل اعتماد است

. اسـت  بـوده ه امام بعد از ایشان و س از صحابۀ پیامبرمطابق منابع شیعی ابن عباس 
مه حلی او را از شاگردان و محبان حضرت صـش     مـی  علی ع بـه  دانـد کـه در اخ

کشی به اخبار دال بـر جـرح وي    رو ازاین. اي نیست جاي هیچ شک و شبهه حضرت
تر از آن  میتوجهی ن روایات زیـادي  . داند که بدین اخبار تضعیف شود میکند و او را وا
در . رسیده اسـت  ، امام حسن و امام حسینداري از امام علی او و طرفدر مدح 

را از جهت سـندي   ها اهللا خویی آن نیز اخباري چند رسیده است که آیت جرح و ذم ایشان
، امام حسـن  القدر و مدافع امام علی کند و ابن عباس را شخصیتی جلیل میو متنی رد 

  )245، ص 11جق، 1413موسوي خویی، (.شمرد می و امام حسین
  . توان بدان اعتماد کرد می چه ارسال بخش نخست سند ترمیم شود،چنان بنابراین،



 1394، سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو    264

 طالب یأب بن یعل حب :وآله هیعل اهللا صلى یالنب قال عمر ابن عن جماعإل و« .5ـ 2
 ،39، جق1403مجلسـی،  (».حسنإل معها تنفع  ئإلیس بغضه و ئإل،یس معها تضر  حسنإل

  )2ص ،3، جق1376آشوب، ابن شهر/ 449، صق1418ابن جبر،  /256ص
 شده و تنهـا  نقلو مرسل  صورت مرفوعه همچون روایت ابن عباس ب این روایت

  . راوي نخست آن گزارش شده است نام
  شرح حال روات آن. 1ـ5ـ 2

ل و مناقب زیـادي بـراي او   بوده که فضای وي از صحابۀ پیامبر :عبداهللا بن عمرـ 
نی،  (.انـد  هاي کـه او را اثبـت خوانـد    ونهگ ه ب. گزارش شده است  ،5، جق1404عسـق

نزد اهل سنت  بررسی و ارزیابی رجالیش از بودن ایشان نیز به حکم صحابی )288ص
باید شرح حال او را در  رو ازاین .او نزد ایشان معلوم است و عدالت و وثاقتمبرا شده 

 باقررا با استناد به روایت امام محمداهللا خویی او  آیت. وجو کنیم منابع شیعی جست
یت سکوت کرد میاي  در شمار صحابه ند و هیچ موضع داند که در موضوع امامت و و

اما با توجه به  )286، ص11جق، 1413موسوي خویی، (.یا مخالفی ابراز نداشتندموافق 
ین تواند ا میشده براي عبداهللا ن ي گفتهها و جرح ها موضوع حدیث مورد بحث ضعف

نفـع نبـوده    روایت نه تنها ذي زیرا او در این یتش را از صحت و مقبولیت بیندازد،روا
ف موضع بیبلکه بر است، عمـل   نسبت به امام علی مخالفش ا احیاناًی طرفانه خ
بنابراین چنانچه بتوان بخش نخست سند . ده استو فضیلتی از امام را آشکار کر کرده

این طریق از حدیث نیز صحیح و قابـل اعتمـاد    ،میم کردرا که نامعلوم مانده است، تر
  . خواهد بود

توان این روایت را از  میاي است که  نهگوه که کثرت طرق این روایت بجداي از این
آید کـه طـرق و اسـناد     میاز آنچه گذشت بر .دستۀ روایات مستفیض به حساب آورد

شـده و  با توجه به اسناد یاد رو ازاین. ذکور از صحت قابل قبولی برخوردارندروایت م
ً با وجود استفاضۀ حدیث، د را تأیید کرروایت  سنديتوان صحت و درستی  می اجما

 بسیاري از محدثان شیعه با استناد به استفاضۀ روایـت  و شاید به همین دلیل است که
، شـهرت حـدیث   )105، صق1418قمی شیرازي،  /356، ص1، جق1406مجلسی، (

 و حتی گاه تواتر نزد شیعه و اهل سنت )422، ص1، جش1375طریحی، (بین فریقین
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  .اند هبه صحت این حدیث گواهی داد )157، ص2تا، ج نمازي، بی(
و اعتقـادي قابـل    ینمـؤمن فضـایل امیرال  از دو زاویۀروایت مذکور  ،گذشته از این

ل از آن توان گفت که روایات فضـای  میدر اثبات صحت صدور این حدیث  .بررسی است
ولـی از  ، یستچندان مورد توجه ن ها آنته روایاتی هستند که ارزیابی سندي در صحت دس

، انـد  هنفـع نبـود   به و افرادي کـه در تـرویج حـدیث ذي   نقل آن توسط صحا ،بعد اعتقادي
چه بیش از پیش صحت این حدیث را تأییـد  اي بر صحت حدیث باشد و آن تواند قرینه می

ان روات اهـل سـنت   روایت در منابع اهل سنت و از زباین است که این  کند، میو تأکید 
  .استکه خود شاهد محکم و گویایی بر صحت روایت نیز نقل شده 

  بررسی متن حدیث. 3
حتمـی   با اثبات صحت و درستی سند روایت، صـدور حـدیث از زبـان معصـوم    

 ندا هجا که خود آن بزرگواران احادیثشان را صعب و مستصعب دانستاما از آن. شود می
زم اسـت تـا   )401، ص1، جش1388کلینی،  /40، صش1362صفار، ( فهـم   بـراي ، 

وي معنایی از بیان آن، به فقه الحدیث و واکا درست حدیث و کشف مراد معصوم
 ،سـازد  میتر  و بررسی متنی این حدیث را ضروري آنچه مطالعه. آن نیز پرداخته شود

ده و که فهم روایت را کمی دشوار کرست امکان سوء استفاده از معناي ظاهري روایت ا
  . را به بیراهه برده است اطهار پیروان ائمه برخی از گاه

  ها انواع متن روایت و نقل به معنا. 1ـ3
متن یکسانی است  متن حدیث تقریباً ،گونه که در طرق گوناگون روایت گذشت همان

ی اضافه بر متن جز روایت بریده که بخش. که در همۀ طرق به یک لفظ نقل شده است
ضر معها سیئإل مع اداء الفرائض و  ی حب علی بن ابی طالب حسنإل« :دیگر طرق دارد

منسـوب بـه امـام     تفسـیر و نقل در  »بغضه سیئإل  ینفع معها حسنإل ولو أدي الفرائض
ئمه إلفصول المهمو ) 305، صق1409حسن بن علی، (حسن عسکري  فی اصول ا

یـت «، عبـارت  »حب علی«که به جاي  )377، ص1، جق1418حر عاملی، ( » علـی  و
  .حاوي اضافات تفسیري است ،آمده و همچون روایت بریده

تی به حدیث اضافه شده است که با توجه به اتفاق دیگر طرق  در این نقل ها جم
م بر نبود این عبارات در حدیث پیامبر ،حدیث از توان این بخش را  می گرامی اس
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  .کتاب دانست لی راوي یا نگارندۀاضافات توضیحی و تکمی
یا علی « همچنین شایان ذکر است که در برخی از منابع، حدیث به صورت مخاطب

طبري (»...یا ابا الحسن حبک حسنه«یا ) 196، ص1، جق1384عاملی، (»...حبک حسنه
نقل شده است که با توجه به کثـرت نقـل روایـت بـه      )188، ص2، جق1383آملی، 

را از مقوله نقل به معنا دانست که چون ضرري به معنـاي   ن آنتوا صورت مشهور می
 .کند، مانعی ندارد روایت وارد نمی

  متن روایت توجیهات گوناگون دربارۀ. 2ـ3
به عنوان یک حسنه و خوبی معرفـی   در این روایت، حب و دوستداري امام علی

در امـان خواهـد    اه ي دیگر بديها و زیان ها شود که انسان با داشتن آن، از آسیب می
چـه  اي اسـت کـه چنان   بدي و نکوهیـده  دشمنی امام علی ،اما از سوي دیگر. ماند

  . هایش سودي به بار نخواهد آورد و نیکی ها خوبی شخصی بغض ایشان را داشته باشد،
 ،این است که در عالم هستی ،شود مینخست از این روایت برداشت چه در نگاه آن
مجهـز   ند خـود را بـه آن  توااده شده است که چنانچه انسان بتوان و ظرفیتی نه و نیرو
و از نیمۀ دوم حدیث بر . بیمه کند ها و زشتی ها تواند خود را در برابر همۀ بدي می کند،
انسـان را چنـان نـادار و نـاتوان خواهـد       ،آید که محرومیت از این توان و ظرفیت می

ه فهـم ایـن   چـ آن. نخواهد آوردبی براي او سودي ساخت که هر گونه پیروزي و کامیا
ش و کوشش سازد، میحدیث را دشوار  انسان در  آیات و روایاتی است که بر تأثیر ت

عى  «توان به آیۀ  مینمونه را . کنند کمال و سعادت تأکید می ا سـ انِ إِإلَّ مـةِنسل سأَنْ لَیو« 
ش و) 39 :نجم( . دانـد  مـی کوشش او  اشاره کرد که فرجام کار انسان را وابسته به ت

آمده است که عمل صالح را به عنوان حلقۀ دوم سعادت  قرآنهمچنین آیات زیادي در 
 /57 :عمران آل /82 :هبقر: ند ازا برخی از این آیات عبارت. کند میدر کنار ایمان معرفی 

این آیات بر لـزوم همراهـی عمـل بـا ایمـان و       ...و 173 :نساء /122 :نساء /57 :نساء
لت منصوص دارندتأثیرگ ش انسان در فرجام او د که در روایت مورد حال آن. ذاري ت
حـب امـام    یابی و سعادت انسـان معرفـی شـده،   چه به عنوان یگانۀ شرط کامآن ،بحث
یت ایشان  علی یا باید حـدیث را   رو ازاین. استو در نتیجه ایمان به امامت و و

 اي باطـل  تفاضۀ آن گزارهیث و اسجعلی بدانیم که با وجود صحت و درستی سند حد
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را با کمک دیگر احادیث و روایات و دست بردن  یا اینکه باید مراد معصوم است؛
زم است تا متن حدیث با دقت و تأمل  رو ازاین. به توجیه و تأویل حدیث کشف کرد

  :بیشتري بازخوانی شود
 ستها یها وخوب سرلوحۀ همۀ نیکی خاستگاه و ینمؤمنحب امیرال .1ـ2ـ3
گوهري ایمانی و اعتقـادي   ،عنوان حسنه و خوبی معرفی شدهچه در این حدیث به آن

 بنابراین حب امام علی. استي کرداري و رفتاري متفاوت ها است که با دیگر نیکی
 ،هاي دیگر بیمه کرد که با انجام آن بتوان خود را از همۀ بدي یستیک کردار و رفتار ن

توانـد خاسـتگاه و    مـی اعتقادي و بینشی است کـه خـود   بلکه این حقیقت یک گوهر 
از دامن ایـن   ها اي که همۀ خوبی ه گونهب قرار بگیرد، ها و خوبی ها سرلوحۀ همۀ نیکی
ك  د که معیار و توان به روایاتی اشاره کر میدر تأیید این ادعا . گوهر تراوش کند مـ

توان به روایت زیر  می هنمون براي کنند؛ میرفتاري معرفی ارزیابی انسان را گوهري غیر
  : اشاره کرد

 الحسن یأب عن سى،یع بن محمد عن عبداهللا، یأب بن أحمد عن أصحابنا، من عدة«
 قال: قال عبداهللا یأب عن ،یالطائ مدرك بن عمرو عن ـ أعلم مایف ـ ىیحی بن یعل

: بعضهم الوق أعلم، رسوله و اهللا: فقالوا أوثق؟ مانیا عرى يأ: صحابه اهللا رسول
ة  قـال  و والعمرة الحج :بعضهم قال و امیالص: بعضهم قال و الزکاة: بعضهم قال و الص
 عـرى  أوثـق  ولکـن  بـه  سیل و فضل قلتم ما لکل: اهللا رسول فقال الجهاد،: بعضهم

کلینی، (».اهللا أعداء من يوالتبر اهللا اءیأول یتوال و اهللا یف والبغض اهللا یف الحب مانیا
  )365تا، ص مفید، بی/ 125، ص2ق، ج1388

تـرین پایـۀ ایمـان     که محکـم  صحابه در پاسخ به پرسش پیامبر ،در این روایت
چون نماز، روزه، زکـات، حـج و   همچیست؟ متعرض برخی اعمال و فروع ارزشمند 

با تأیید ارزشمندي همۀ این اعمال به حب و تولی  اما پیامبر. شوند میعمره و جهاد 
کند که گوهري از  میالهی و بغض و تبري از دشمنان خداوند اشاره اولیاي  خداوند و

تواند منشأ و مصدر همۀ این اعمال و فروع خوب قـرار   میو خود  استجنس اعتقاد 
توان در تحلیل حدیث مورد بحث گفت که  میبنابراین با توجه به این حدیث . بگیرد

که هـم داراي همـۀ    است به عنوان الگوي کامل انسانی بعد از پیامبر امام علی
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ت است و ها خوبی  رو ازایـن . دور استهم از هر بدي و نقص بشري پاك و  و کما
حب او در صورتی حب حقیقی و واقعی خواهد بود که انسان بتواند او را الگوي خود 

در غیـر ایـن   . برداري کنـد  از او نمونه ها و ترك زشتی ها قرار بدهد و در انجام زیبایی
نه تنها  یک انسان بدون پیروي و تقلید از او ادعاي گزافی خواهد بود کهحب  ،صورت

بلکه این ادعا بار سنگینی وبال گردنش  فرجام نیکویی را براي ایشان رقم نخواهد زد،
  .خواهد بود که زحمت او را بیشتر خواهد کرد

 هاست بازدارندۀ از تمام بدي حب علی. 3-2-2

 که مراد از حب علی اند هویل این حدیث بر آن شدبرخی از محدثان در توجیه و تأ
ان را از انجـام برخـی گناهـ    در این حدیث، حب خالص به ایشـان اسـت کـه انسـان    

نۀ یزیرا محب، تصویر محبوبش را آی )391، ص2تا، ج محقق خوانساري، بی(.دارد میباز
. شوید مین سازد که در لحظۀ انجام گناه با نگاه بدان، دست از انجام آ میپیش رویش 

یمان حقیقـی اسـت کـه هـیچ     در این روایت به معنی حب کامل و ا» حب«پس واژۀ 
زیـرا محبـت    ،)442، ص1، جش1375طریحـی،  (تواند بدان ضرر برسـاند  گناهی نمی

رضـاي   ،و محـب حقیقـی   شـود  مـی تقواي انسان از هر گناهی  حقیقی و کامل باعث
در ترك  که رضاي امام علی جاو از آن دهد میر خواست خود ترجیح محبوب را ب

محب ایشان نیز بدین شرط به رضاي محبوبش گردن ، استمحرمات و انجام واجبات 
ش خود را خواهد داشت  نهد و در انجام واجبات می ، عاملی(و ترك محرمات تمام ت
ش او را  حقیقت درو  )227تا، ص بی گیـري   کـش انـدازه   توان خط میهمین اندازۀ ت

در پیروي  یعنی به هر اندازه که محب امام علی ؛دانست به امام میزان محبت او
به همـان   ،از محبوبش بکوشد و در راه انجام واجبات و ترك محرمات ممارست کند

  .محبوبش قلمداد کرد توان او را دوستدار و محب میاندازه 
  رود یا میداشته باشد، با توبه و پاك از دن را علیت یکه وال یکس. 3-2-3

   :اند دو دسته رمؤمنانیمحبان ام ،بنا بر این تحلیل
چ گنـاهى  ین صـورت هـ  یدر ا، روند ا مىیک دسته کسانى هستند که با توبه از دنی

  .است رمؤمنانیت امیعملشان سرشار از محبت و و ۀندارند و پروند
 امـا در اثـر ابـت بـه انـواع       ،شـوند  میند که موفق به توبه نهستدوم کسانى   ۀدست
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جه بـاز هـم   یروند که در نت ا مىی، پاك از دني کم یا زیادها يگرفتار و بعد از ها امتحان
و اعمـال خیـر    رمؤمنـان یشـود، محبـت ام   ها ثبت مى آن ۀزى که در پروندیتنها چ

  .چ گناهى به همراه ندارندیو ههاست  آن
  .ستیشان ان اق توبه و پاك شدیمنشأ توف در هر دو صورت، محبت على

 بیت  گرو حب و معرفت اهل بخشی عمل انسان و امید به شفاعت در نتیجه. 3-2-4
  است

این است که سـودآوري و   ،توان از روایت مذکور داشت میهایی که  از دیگر برداشت
 حـب امـام   توضیح اینکه. است امام علی به بخشی عمل انسان در گرو حب نتیجه

اسـت و چنانچـه ایـن پایـه نباشـد،       و خیرات ها ۀ خوبیبسان پایۀ ثابت و ستون خیم
اي براي انسان  توانند سود و فایده میپایداري و ماندگاري نخواهند داشت و ن ها خوبی

منـد   و خیراتش بهـره  ها از خوبی یرالمؤمنینانسان با حب ام رو ازاین. داشته باشند
چنانچـه  . اعمال ظاهري سودي به حالش نخواهد داشـت  ،خواهد شد و با بغض امام

م  میوایت پیامبر گرار   :کند میاین معنا را تأیید  اس
م، همایعل یعل بن الحسن عن لی،یل یأب ابن عن... «  صلى اهللا رسول قال: قال الس

ـ الب أهـل  ودنای هو و اهللا لقى من فانه تیالب أهل مودتنا الزموا: آله و هیعل اهللا  دخـل  تی
 ،ق1370 برقى،(».حقنا بمعرفإل ا بعمله عبد نتفعی  دهیب ینفس يوالذ بشفاعتنا، الجنإل

   )61ص ،1ج
را موجـب شـفاعت انسـان در آخـرت دانسـته و       این روایت حب اهل بیـت 

  .کند میمقید  یتسودمندي عمل نیک انسان را به معرفت اهل ب
  مانع خلود در آتش است حب علی .5ـ 2ـ3

ضرر حقیقی و به » سیئه«که مراد از   برخی دیگر در توجیه معناي حدیث بر این باورند
 که محب علی است) 391، ص2تا، ج ، بیيمحقق خوانسار(معناي خلود در آتش

کـه حـب    انـد  هایشان از این روایت چنین نتیجه گرفت .همواره از آن دور خواهد ماند
بـا جـاودانگی در آتـش جمـع      ایمان، تمام دین و کمال دین است، که کمال علی

که مگر این ،امام در جان و دل آدمی جاي نخواهد گرفت زیرا حب ،)جا همان(شود مین
شود کـه در   بخشی از اعمال و رفتار انسان محب همچون اعمال و رفتار محبوبش می
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از . جاودانگی محب در آتـش خواهـد شـد   همین اعمال و رفتار مانع از  ،این صورت
ر و باطل کفانسان را به  ،به عنوان نماد حق و حقیقت سوي دیگر، دشمنی با علی

ل و ارتباطی اساس است و هیچ اتصا پایه و بی جا که عمل کافر بیخواهد کشاند و از آن
توانـد انسـان را از    مین ـ  چند این عمل نیکو و زیبا باشدهر ـ  به حق و حقیقت ندارد

در روایات دیگري این معنا چنین بازگو شده  )جا همان(.خلود در آتش جهنم رها سازد
 اخبـرك  ا عبداهللا ابا ای نیرالمؤمنیام لى قال قال الحداى عبداهللا ابى عن ...«: است

 علـى  کـب  بها جاء من التى ئإلیبالس و مإلیالق ومی فزع من امن بها جاء من التى بالحسنإل
 اهـل  بغضـنا  ئإلیوالسـ  حبنا الحسنإل :فقال ،نیرالمؤمنیام ای بلى :فقلت ؟جهنم یف وجهه

و بغض ایشان  حب اهل بیت ،ن روایتدر ای )117، صق1423محمودي، (».تیالب
  . منشأ بهشتی و جهنمی شدن انسان معرفی شده است

  یۀ توجیه واژۀ سیئۀ در متن روایتنقد و بررسی توجیهات بر پا. 3-3
که مورد توجه دانشوران حدیثی  است» سیئه«این روایت، واژۀ  از نقاط مورد بحث در

به اشتباه رفته و بـر   گویی ،این حدیثدانشوران شیعی در توجیه برخی از . بوده است
و با این مبنا چنین توجیه . ستگناه کوچک ا ،در این روایت که مراد از سیئه اند هآن شد

باشد،  توبه از دنیا برود و محب علی بی با گناهان کوچک و که اگر انسان اند هدکر
، ش1368، شـیرازي سـلطان الـواعظین   (.بینـد  مـی ده و جهنم را ناو را عفو کرخداوند 

همـان،  (.از وسایل عفو گناهـان کوچـک اسـت    حب علی ،به بیان دیگر )526ص
تفـاوت   با نص روایت و معناي لغـوي واژۀ سـیئه   چنین برداشتی از حدیث )527ص

این واژه را اهل لغت چنین معنا  .باشد درستی از آنتواند تعبیر و برداشت  میداشته و ن
  : اند هکرد

 .اند هبه معناي خطا و اشتباه آورد» خطیئه«آن را مترادف با ابن منظور و فیروزآبادي 
بـا  نیـز  طریحـی   )18، ص1ج ،تـا  ، بیفیروزآبادي /97، ص1، جش1363ابن منظور، (

به معناي سیاهی، آن را به ویژگی و خصلتی معنـا  » سواد«استناد به اشتقاق آن از مادۀ 
 )444، ص2، جش1375، طریحی(.کرده است که فرجام و سرنوشت انسان را سیاه کند

دایرۀ معنایی فراگیري دارد که هر گونه خطا و اشتباهی اعم از خطا  بنابراین واژۀ سیئه،
با توجه به این معنا حب حقیقی و کامل امام . گیرد میو اشتباه کوچک و بزرگ را دربر
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باید به عنوان یک مانع و بازدارنده، انسان را از انجام هر گونه بـدي اعـم از    علی
یعنی گناهان  از دارد و توجیه به اینکه سیئهیا گناهان بزرگ بو گناهان کوچک  ها بدي

  .خالی از اشکال نیست ،موجب بخشش گناهان کوچک است ،کوچک و حب علی

  گیري نتیجه
  :دیآ جه به دست مىینت پنج، هاي متنی و سندي تحلیلن یدر مجموع از ا

ن به وثوق صدوري را از ارزیابی چند ادعاي استفاضه و شهرت حدیث، قائهر. 1
تـوان پـی بـه صـحت روایـت       با بررسی سندي روایت نیز می ،سازد نیاز می سندي بی
  .مذکور برد

سبب عقاب دائمى  ،ن حسنه استیتر که بزرگ و محبت مانین ایئه با وجود ایس. 2
ده، اما گناه هم کر ،را دارد رمؤمنانیبلکه عقاب کسى که عشق و محبت ام ،شود نمى

و پـس از   رمؤمنـان یان خواهد رفت و به خاطر امیمقطعى است و با شفاعت از م
  .ده خواهد شدیبخش ها هنگام جان دادن یا عالم برزخ و قیامت، تحمل برخی عقوبت

بـراى پـاك    توبـه  قیمنشأ توف، رمؤمنانیعشق و محبت ام و مان کاملین ایا. 3
و  هـا  در اثـر ابـت بـه انـواع امتحـان      ،اعمال دوستان آن حضرت ۀشدن گناه از پروند

  .است کامل نهایی ها و توبۀ موفقیت و پیروزي در آن
مان و محبت کامل، محبـان و  ین ایشاید بهترین توجیه این باشد که با وجود ا. 4 

روند تا چه رسد به ارتکـاب آن؛ بـر    ، هرگز به طرف گناه نمىرمؤمنانیعاشقان ام
  .ن عامل بازدارنده از گناه استیتر قوى علىمبناي این تحلیل، عشق و محبت 

ف الهى از انسان ساقط یتکال سایرکه  شود باعث نمى محبت و عشق به على. 5
شـتر از  یشود که ب ات، محبت و عشق آن حضرت باعث مىیبلکه با توجه به روا ،شود

ت یرا شخص محب و عاشق در پى کسب رضایز ،دونف خدا ملتزم شیگذشته به تکال
در اطاعت از خدا و انجام ) رمؤمنانیام(ت محبوبیو دوست است و رضا محبوب

  .ف خداوند است و اگر کسى به دنبال اطاعت نباشد، در واقع محبت نداردیتکال
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ئمإل، .15 ضواء، : بیروت  اربلی، ابى الحسن علی بن عیسى بن أبى الفتح، کشف الغمإل فی معرفإل ا دار ا

  .م1985  /ق1405
 .ق1381بنى هاشمى، : ، تبریز1جلد، چ2، )القدیمإل - ط ( کشف الغمإل فی معرفإل األئمإلـــــــــــــ ،  .16
 .تا المحمدي، بی مکتبإل: جا ، بیواةالر جامع اردبیلی، محمدعلی، .17
 مسـلمان،  زنـان  نهضـت : تهـران  ،قـرآن  تفسـیر  در العرفان مخزن امین، نصرت سیده اصفهانى، بانوى .18

  .ش1361
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 .ش1374، مؤسسۀ بعثت: ، قم1چ، البرهان فی تفسیر القرآنبحرانى، سید هاشم بن سلیمان،  .19
 . تا نا، بی بی: جا ، بیالتاریخ الکبیر بخاري جعفی، ابى عبداهللا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، .20
ل سید و تعلیق ، تصحیحالمحاسنخالد،  بن محمد بن برقی، احمد .21 حسینی، تهران، دار  الدین ج

میه،  س  .ش1330 /ق1370الکتب ا
  .ق1416 انصاریان، مؤسسۀ: ، قم1چ ،المستقیم الصراط تفسیر حسین، سید بروجردى .22
مإل ا بروجردي، علی .23 ، طرائف المقال فی معرفإل طبقـات الرجـال  لسید محمد شفیع، اصغر بن الع

  .تا نا، بی بی: جا سید محمود مرعشی، بی: رافسید مهدي رجائی، اش: تحقیق
 احیـاء  دار :الدین یالتقایا، بیـروت  شرف ، تصحیح محمدالمکنون إیضاحباشا،  بغدادي، اسماعیل .24

  . ق1339العربی،  التراث
حیاء التراث، قـم نقد الرجال، تفرشی حسینی، مصطفى بن الحسین .25 : ، تحقیق مؤسسإل آل البیت 

حیاء التراث،    . ق1376مؤسسإل آل البیت 
ولی، حیدرآبادالثقاتحبان،  تمیمی بستی، محمد بن .26  المعـارف  دائـرة  مجلـس : دکـن  ، الطبعإل ا

 .  ق1393، العثمانیإل
ضوا: ، بیروتالذریعإل إلى تصانیف الشیعإلتهرانی، آقا بزرگ،  .27  .م1983/ ق1403ء، دار ا
میه،  الکتـب  دار: تهـران  ،الثمـر  ملتقطات و الدرر مقتنیات على، سید میر تهرانى، حائرى .28 سـ  ا

  .ش1377
: ، قم1جلد، چ3، )تکملإل الوسائل( الفصول المهمإل فی أصول األئمإلحر عاملى، محمد بن حسن،  .29

مى امام رضا  .ش1376/ ق ،1418مؤسسه معارف اس
مؤسسإل : مؤسسإل آل البیت، قم نشر ، تحقیق والشیعإل لتفصیل مسائل الشریعه وسائلـــــــــــ ،  .30

حیاء التراث،   .ق1414آل البیت إ
، 1محمـودى، چ  محمـدباقر  ، تحقیقالتفضیل لقواعد التنزیل شواهداحمد،  بن عبیداهللا حسکانى، .31

مى ارشاد وزارت :تهران   .ق1411،  اس
ما، حسن بن على .32 مـام   : ، قم1، چم الحسن العسکريالتفسیر المنسوب إلى ا مدرسـإل ا
 .ق ،1409لمهديا
جلد، ( ،2مقتل الحسین(تسلیإل المجالس و زینإل المجالسطالب،  حسینى موسوى، محمد بن ابی .33

میإل، : ، قم1چ س  .ق1418مؤسسإل المعارف ا
  . ق1392نشورات المطبعإل الحیدریإل، م: ، نجفرجال ابن داودحلى، حسن بن على بن داود،  .34
وزارت : ، تهران1چ، کشف الیقین فى فضائل أمیرالمؤمنینحلى، حسن بن یوسف بن مطهر،  .35

 .ق1411ارشاد، 
  .م1982دار الکتاب اللبنانی، : ، بیروت1، چنهج الحقّ و کشف الصدقـــــــــــــ ،   .36
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الدین ابی عبداهللا محمد بن محمود ابن الحسن بن هبـإل اهللا بـن محاسـن     خطیب بغدادي، محب .37
دار الکتب : ، دراسإل و تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا، بیروتذیل تاریخ بغدادروف بابن النجار، المع

  . تا العلمیإل، بی
مؤسسإل النشر : ، تحقیق مالک المحمودي، قمالمناقبخوارزمی، موفق بن احمد بن محمد مکی،  .38

می التابعإل لجماعإل المدرسین،  س  .ق1411ا
الدین خوانسارى بر غرر الحکم و درر  شرح آقا جمالن، خوانسارى، آقا جمال، محمد بن حسی .39

 .ش1366دانشگاه تهران، : ، تهران4جلد، چ7، الکلم
طهـار   دیلمی، حسن بن ابی الحسن،  .40 ئمـإل ا خبار و درر اآلثار فی مناقب ابـی ا ، تحقیـق  غرر ا

  .ش1385/ ق1427دلیل ما، : اسماعیل ضیغم همدانی، قم
 .ق1412الشریف الرضی، : ، قم1چ، )للدیلمی(لقلوب إلى الصواب إرشاد ادیلمى، حسن بن محمد،  .41
، تصحیح مکتبإل الحرم المکـی تحـت اعانـإل وزارة    تذکرة الحفاظالدین،  ذهبی، ابو عبداهللا شمس .42

  . تا دار احیاء التراث العربی، بی: معارف الحکومإل العالیإل الهندیإل، بیروت
م النبذهبی، محمد بن احمد بن عثمان،  .43  .م1993/ ق1413مؤسسإل الرسالإل، : ، بیروتءسیر اع
عتدال میزانذهبی، ابی عبداهللا محمد بن احمد،  .44 المعرفإل،  دار: بجاوي، بیروت محمد ، تحقیق علیا

 .م1963 /ق1382
 آبـاد  ، الطبعإل األولى، حیدروالتعدیل الجرح، تمیمی حنظلی حاتم ابی رازي، ابی محمد عبدالرحمن بن .45

 .م1952 /ق1371العربی،  التراث إحیاء العثمانیإل ـ دار المعارف رةدائ مجلس: بیروت ـ  دکن
ل تحقیق سید ،الفهرستبابویه،  بن الدین رازي، منتجب .46  مکتبـإل : األرموي، قـم  محدث الدین ج

 .ش1366النجفی،  المرعشی العظمى اهللا آیت
ربعون حدیثا عن أربعین شیخا من أربعین صحابیا فی فضائل ا، ــــــــــــ  .47 مام أمیرالمؤمنین ا

مام المهدي: ، قمطالب علی بن أبی   .ق ،1408مدرسإل ا
مزرکلی، خیرالدین،  .48 یین،  العلم دار: ، الطبعإل الخامسإل، بیروتاألع  . م1980/ ق1410للم
میه، : ، تهرانهاي پیشاور در دفاع از حریم تشیع شبسلطان الواعظین شیرازي،  .49 س دار الکتب ا

 .ش1368
مى،  فرهنـگ  انتشـارات : قـم ، 2چ ،بـالقرآن  القـرآن  تفسـیر  فـى  الفرقـان  محمد، هرانىت ،صادقى .50  اسـ

 .ش1365
 بیـدار،  انتشـارات : قـم ، 2چ ،)صـدرا (الکـریم  القرآن تفسیر ابراهیم، بن محمد صدراي شیرازي، .51

  .ش1366
علمی، : ، تهرانبصائر الدرجات الکبرى فی فضائل آل محمدصفار، محمد بن الحسن،  .52 منشورات ا

 .ق1404/ ش1362
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 -ط ( بشارة المصطفى لشیعإل المرتضـى القاسم،  طبرى آملى، عمادالدین ابی جعفر محمد بن ابی .53
 .ق1383المکتبإل الحیدریإل، : ، نجف2، چ)القدیمإل

 .ش1375مرتضوى، : ، تهران3جلد، چ6، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین بن محمد،  .54
مؤسسإل : حقیق جواد قیومى اصفهانى، قم، ترجال الطوسىطوسى، أبى جعفر محمد بن الحسن،  .55

می التابعه لجماعإل المدرسین،  س   . ق1415النشر ا
 . تا نا، بی بی: جا ، بیرسالإل فی العدالإلالدین،  عاملی مکی معروف به شهید ثانی، محمد بن جمال .56
دي، بهبو الباقر محمد و تعلیق ، تصحیح1، چالمستقیم الصراطیونس،  بن بیاضی، علی نباطی عاملی .57

  . ق1384 الحیدري،: جا بی
نی، احمد بن علی بن حجر، تهذیب  .58   .م1984/ ق1404دار الفکر، : ، بیروتالتهذیبعسق
قلعجی، الطبعإل الثانیإل،  أمین المعطی ، تحقیق عبدالعقیلی ضعفاءعقیلی، ابی جعفر محمد بن عمرو،  .59

  . ق1418العلمیإل،  الکتب دار: بیروت
 .تا نا، بی بی: جا ، بیالقاموس المحیطیعقوب،  فیروزآبادى، مجدالدین محمد بن .60
کتابخانـه امـام   : ، اصـفهان 1جلـد، چ 26، الـوافی فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضـى،   .61
 .ق، 1406میرالمؤمنین علىا
ئمإل الطاهرینشیرازي، محمدطاهر،  قمی .62 : رجایی، قم مهدي ، تحقیق سید1، چاألربعین فی امامإل ا

 . ق1418محقق، 
، تحقیق سید علی جمـال اشـرف   ینابیع المودة لذوي القربىحنفی، سلیمان بن ابراهیم، قندوزي  .63

سوة، : جا سینی، بیح  .ق1416دار ا
 حسـن  محمد کتابفروشى: تهران ،المخالفین الزام فى الصادقین منهج تفسیر اهللا، فتح م کاشانى .64

  .ش 1336 علمى،
  . ق 1980العربی،  التراث إحیاء دار ـ مثنىال ، بیروت، مکتبإل5، چالمؤلفین معجمکحالإل، عمر،  .65
: اکبر غفاري، تهران ، تصحیح و تعلیق علىالکافیکلینی، أبى جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق،  .66

میإل،  س  .                                          ش1388دار الکتب ا
 األعلمـی  مؤسسـإل : بیـروت ، 2چ ،العبـادة  مقامات فى السعادة بیان تفسیر محمد، سلطان گنابادى .67

  .ق1408 للمطبوعات،
، تحقیق سید األربعون حدیثا فی اثبات امامإل أمیرالمؤمنینماحوزي بحرانی، سلیمان بن عبداهللا،  .68

 .ق1417محقق، : جا مهدي رجایی، بی
حیاء التراث، مقباس الهدایهمامقانی، عبداهللا،  .69 ، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسۀ آل البیت ا

  .ق1411
، )القدیمإل -ط ( روضإل المتقین فی شرح من  یحضره الفقیهمجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى،  .70
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مى کوشانبور، : ، قم2جلد، چ14  .ق1406مؤسسه فرهنگى اس
طهـار  مجلسى، محمدباقر،  .71 ئمـإل ا نوار الجامعإل لدرر أخبار ا مؤسسـإل الوفـاء،   : ، بیـروت بحار ا

  . م1983/ ق1403
حیاء : ، قممشارق الشموسالدین محمد،  ین بن جمالمحقق خوانساري، حس .72 مؤسسإل آل البیت 

  .تا التراث، بی
دار الحـدیث،  : ، قم1، چاألولیإل األصول من عشر الستإل األصولمحمودي، ضیاءالدین و دیگران،  .73

  . ش 1381 /ق1423
وف، معر عواد بشار و تعلیق ، تحقیق4، چالکمال تهذیبالدین ابی الحجاج یوسف،  مزي، جمال .74

 . م1985 /ق1406الرسالإل،  مؤسسإل: بیروت
ختصاصمفید، ابى عبداهللا محمد بن النعمان،  .75 جماعإل : اکبر الغفاري، قم ، تصحیح و تعلیق علىا

  .تا المدرسین فی الحوزة العلمیإل، بی
ت، ــــــــــــــ  .76  .ق1414دارالمفید، : انصاري، بیروت ، تحقیق ابراهیماوائل المقا
م، چ  احمد ، تصحیحالصغیر الجامع شرح قدیرال فیضمناوي،  .77 دار الکتـب  : ، بیـروت 1عبدالسـ

  . م1994 /ق1415العلمیه، 
/ ق1413نـا،   بی: جا ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةى، ابوالقاسم، موسوي خوی .78

  .م1992
النشر مؤسسإل : ، تحقیق و تصحیح حسن بن علی نمازي، قممستدرك سفینإل البحارنمازي، على،  .79

می التابعإل لجماعإل المدرسین، بی س  .تا ا
غـإل و تکملـإل منهـاج البراعـإل     هاشمى خویى، میرزا حبیب اهللا،  .80  منهاج البراعإل فی شرح نهـج الب
میإل :، تهران4چجلد، 21، )ىیخو( س  .ق1400، مکتبإل ا
 . م1988 /ق1408دار الکتب العلمیه، : ، بیروتالزوائد مجمعهیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر،  .81

  
  

  


