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  به نقل از امام هادي بازشناسی و نقد روایات پیامبر

 ه خزعلیالل، آیت»موسوعه امام هادي«براساس کتاب 

  1صغري فهیمی

  چکیده

در روایـات آنـان حفـظ شـد و  ، توسط ائمـهبخشی از میراث حدیثی و سنّت پیامبر

، که در هاديکردند. از امامنقل می در شرایط مختلف روایات پیامبر امامان معصوم

 33است که روایت نقل شده 400دوران امامت بیشتر در بغداد توسط حکومت محصور بود؛ حدود 

فهم آمار، نوع،  ،هاي او دارد. هدف از مقاله حاضرو ویژگی اختصاص به روایات پیامبر ،روایت

ابتـدا براي ایـن منظـور،  است. هاديبه نقل از امام موضوع و بررسی سند روایات پیامبر

و بعد هـر سـتون، مـورد  شده هاي محتوایی و سندي، در جدولی تنظیمروایات بر اساس شاخصه

نگـاري لیـاز منابع روایی، رجالی، تـاریخی و دلا ،در مقاله حاضر است.و تحلیل قرار گرفتهبررسی 

   است. شده استفاده

و در مـورد  روایت از پیـامبر ، 33آید که امام هاديمیبا بررسی انجام شده به دست

اریخ عـدد از نظـر محتـوا بـا سـیره و تـ 27روایـت،  33انـد؛ از مجمـوع هاي او نقل کردهویژگی

 ،باشـد. همچنـین صـادر شـده تواند از معصومهمخوانی دارد و چنین روایاتی می پیامبر

  شده با شرایط زمانی تطبیق دارد.مطرح موضوعاتِ

  يکلید واژگان

، اختصاصـات النبـی، سـیره پیـامبر، آمار، روایات فقهی، جایگاههادي، امامپیامبر

  ، تاریخ اسلام. پیامبر
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  مقدمه

و یا درباره او نقل  تناسب زمان و مکان و شرایط اجتماعی، روایاتی از پیامبربه  ائمه

نیز بـه تناسـب فرصـتی کـه داشـتند، روایـاتی در موضـوعات مختلـف از  هاديکردند. امام

بـه طـور  ،در مورد ایـن موضـوع شود.که در مقاله حاضر به آن پرداخته می نمودهنقل  پیامبر

کتاب  ،و زندگانی و میراث حدیثی او ا در مورد امام هاديمنشد؛ اخاص مقاله یا کتابی یافت 

تـا  ،و علل محدود بـودن روایـات او اندهو مقالاتی وجود دارد که شرایط زمانی را به تصویر کشید

 نوشته نـوروز ،»نگرش علم الحدیثی امام هادي«مقاله  است؛ از جمله:حدودي مشخص شده

 .ش1382 ، سال8و 7 همارمجله حدیث اندیشه، ش امینی،

 ،و در ادامه را بیان کرده هادينویسنده ابتدا علل محدود بودن روایات امام ،در این مقاله

داراي اطلاعـاتی  ،اسـت. ایـن مقالـه ، پرداختهین شدهیبه مبانی علم حدیث که از سوي ایشان تب

ن روایـات دربـاره محدود بـود ،و به تبع آن ت محدود بودن روایت اماملتواند عاست که می

  را روشن کند. پیامبر

سبب فهم بهتر شـرایط زمـانی  ،هاي او به نقل از امام معصومو ویژگیبیان روایات پیامبر

هایی و یا چنین ویژگی کرده این روایات را نقل یشانخواهد شد که به چه علت ا امام هادي

نیـاز اسـت تـا روایـت او در  ،زمانی براي شناخت بستر ،است. بنابراینبیان نموده  از پیامبر را

  تا مباحث پیرامونی آنها روشن شود. ؛هاي مختلف مورد بررسی قرار گیردزمینه

شود. مبناي پـژوهش، پرداخته می درباره پیامبر هاديبه روایات امام ،در این تحقیق

ی اللـه ابوالقاسـم خزعلـی و بـه سرپرسـتکه تحت نظر آیـتاست  هاديموسوعه امامکتاب 

محمـد  ابوالفضل طباطبائی اشکذري، مهدي اسـماعیلی، :محمد حسینی قزوینی و با همکاريسید

این روایات را در ضمن مباحث  ،است. کتب روایی دیگرآوري شدهموسوي و عبدالله صالحی جمع

بـه عنـوان مبنـاي کـار  ،اند؛ اما موسوعه، جامع روایات است و به همین علتگوناگون ذکر کرده

  است. قرار گرفته تحقیقی

و  شـده هـاي محتـوایی و سـاختاري در جـدول تنظـیمروش: ابتدا مطالب بر اساس شاخصه

اسـت. هـر  و تعدادي از آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته داده شده هر ستون توضیح ،سپس

، بیـان لین منبعی که به آن اشـاره دارداوّ سعی شده جو قرار گرفته ووروایت در منابع مورد جست

  اند.تمام راویان نیزبررسی شده ،شود. همچنین
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 هادياوضاع سیاسی زمان امام

او را بـه بغـداد  متوکل عباسـی، باشد.می ق254تا  221از سال  ،هاديدوران امامت امام

از  روشن است که با حبس یـا تبعیـد امــام 1سال در بغداد محصور بود. 20فراخواند و حدود 

و بحـث و منـاظره،  هاي درسکند. کلاسمی تغییر کلیبه حدیث ت، وضعیتسـوي دستگاه خلاف

احادیـث جــعلیِ  ،محدود شد. از طـرف دیگـر بـه حـالت تعطیل درآمد و ارتباط آنها با امام

نما از طرف دیگر، عرصه را بر مردمی که به و دشـمنان دوسـت 2و غالیان ،دشـمنان از یک طرف

 ،بیتداران اهـلدوسـت تعقیب و شکنجه ،بودند، تنگ کرد. همچنین بیتدنبال معارف اهل

در طول اقامـت در  امام ،بنابراین شد. باعث متواري شدن آنها و قطع ارتباطشان با امام

 ،سامرا، با مردم به صورت عادي ارتباط نداشت. ایشان با شرایط خاص و با توجه بـه نیـاز جامعـه

 یشانهاي ااز پیامبر نقل و یا ویژگی هاديروایاتی که امام کرد.میرا نقل  روایات پیامبر

  گیرد.ها مورد بررسی قرار مینامهآمار، موضوع و اصالت :در سه قالب ،را بیان کرده

  آمار روایات 

مـردم را  ،دهـی وکلـابـا سـامان سال است. امام 33حدود  ،هاديدوران امامت امام

با سختی فراوان و بـا  ،که مورد نیاز شیعیان بود را مسائلی توانستو  براي دوران غیبت آماده کرد

بـه  ،در زمان امامت خود امام هاي گوناگون از قبیل نامه و توقیع، به اطلاع آنها برساند.روش

مسائلی پرداخت که مورد نیاز جامعه بود. از او آثار حدیثی به جا مانده که در موضـوعات مختلـف 

  و یا ویژگی اوست.  روایت به نقل از پیامبر  ،33ت امام هادياست. از مجموع روایا

  هاموضوع روایت

النبـی و فقه، خصـائص :، در سه محورهاديبه نقل از امام هاي پیامبرموضوع روایت

  اسلام است.  تاریخ

احکام حج، احکام نماز جماعـت، غسـل و وضـو وروزه  :حول محور ،احکام فقهی: این مباحث

  روایت) 33روایت از  7( است. زن مستحاضه

                                              
  .297، ص 2 ج ،مفید، الارشاد .١
  .595هایی از مکتب اسلام، ش ، مجله درس»فعالیت علمی و فکري امام هادي«، نساجی اسماعیل :ك. ر.٢
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روایت فقهی مطرح کرد. واضح است که محـدود بـودن   7از قول پیامبر هادي امام

باید احکام اسلامی را تشریح  به این علت است که ایشان دو قرن پس از پیامبر ،روایات فقهی

داشتند که شاید در  هاییدچار مشکلات فقهی بیشتر بودند و نیاز به پاسخ ،گذر زمان کند. مردم در

بـا گسـترش  ،به آنها بپردازد. بنـابراین بودند تا پیامبر مردم به آن مبتلا نشده زمان پیامبر

مخاطـب  باید به مقتضاي حـالِ آگاهی مردم و همچنین مبتلا شدن به مشکلات بیشتر، امام

  داد.پاسخ می

بـود و نیـازي نبـود کـه  شده بسیاري از احکام توسط امامان پیشین به آن پرداخته ،از طرفی

 ،محدود بودن روایات فقهـی ،ارجاع دهد. بنابراین منبع هر روایتی را به پیامبر هاديامام

  است. به این موضوع تا زمان امام هادي به علت پرداختن امامان معصوم

 ، معجـزات وجایگاه پیامبر :روایت) در سه محور 18النبی (النبی: روایات خصائصخصائص

 باشد. می وسایل پیامبر

  النبی، در سه محور است:در باب خصائص هاديموضوع روایات امام

درود فرسـتادن  3در بین دیگر انبیـا، به جایگاه پیامبر ،: این روایاتالف. جایگاه پیامبر

در  اشاره دارد. مطرح شدن جایگاه پیـامبر 5و بهترین خلق بودن او، 4دیگر بر پیامبر يانبیا

با دیگر پیامبران دارد که سـبب مطـرح شـدن  حکایت از نوعی مقایسه بین پیامبر ،ین زمانا

  است.  شده چنین روایاتی از امام

از این  6».به نبوت و برهان برگزیده شد پیامبر«فرماید: می هاديامام ،از طرف دیگر

 شدند؛ اما پیـامبرمیمتوصل به معجزه  ،کلام روشن است که پیامبران دیگر براي ادعاي خود

  پرداخت.باید به اثبات ادعاي خود می ،بدون معجزه و با دلیل و برهان

است که یک روایت بـه معجـزه  ذکر شده روایت در مورد معجزات پیامبر 7ب. معجزات: 

  ن و کلام آن، اشاره دارد. آبودن قر

دي بـراي اثبـات با معیارهاي معجـزه کـه نـوعی تحـ ،بعضی از معجزات دیگر که نقل شده

بیگانـه اسـت؛ ماننـد  با مقام نبوت و ویژگی پیـامبر ،سازگاري ندارد. همچنین ،پیامبري است

                                              
  . 407، ص4طالب، جشهرآشوب، مناقب آل ابی؛ ابن235، صاثبات الوصیه. مسعودي، ٣
  .34، ص1، جلشرایععلل اصدوق، شیخ  .٤
  .361، ص97، جبحارالانوار. مجلسی، ٥
  .219، صۀدلائل الامام. بیهقی، ٦
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  نوعی توهین به مقام ایشان است.  که 7شهادت شاخ گاو به رسالت پیامبر

 هـادي از جمله مشکلات مهمی که امامبیانگر فعالیت جریان غلو است.  ،این نوع روایات

 که در زمــینه بود و کـسانی 8غـلات رو بودند، مـسئلهن امـامت خویش با آن روبهدر طـول دورا

 امـامشـرك در آورده بودنـد.  هايبیراهـه از راه افــراط پیــموده و سـر بیـتمـحبت اهل

افـراد  ،محصور و با افراد خاص در ارتبـاط بـود ،به علت اینکه از طرف دستگاه حاکم هادي

روشـن یب مردم بودند که جریان غلو نیز در همین زمان توانست فعالیت کند. سودجو در صدد فر

تشـیع را تهدیـد  جــریان دیــگر، نما، بیشـتر از دشـمنانگونه دشمنان دوستاست که خطر این

 .کردمی

کردند و چــون از براي اثبات بطلـان عقایـد آنـان اســتفاده مــی فـرصتی از هـر امام

اصحاب خود را به دوري جستن از این افـراد  ،را نـفرین کرده آنها شدند،می یدهـدایت آنـان ناام

در راستاي رشد جریان غلو است.  ،است معجزاتی که براي پیامبر نقل شده ،بنابراین 9.نمودامر می

یعنـی از محتـواي روایـت روشـن اسـت کـه  ؛همخـوانی نـدارد پیامبر با زمان ،این معجزات

  باشد. نسته چنین روایتی را نقل کردهتوانمی پیامبر

گونه روایات اشاره دارند، متهم به غلو هستند؛ مانند خصیبی که از منابعی که به این ،از طرفی

  .است احادیثجمله راویان این 

  10است. آمده : یک روایت در مورد اختصاصات انگشتر پیامبرج. وسایل شخصی پیامبر

خ اسلام است. تاریخ اسلام و به آن پرداخته، تاری امام که از جمله موضوعاتی: تاریخ اسلام

به  ،به نسبت نیاز جامعه و فرصت موجود یکی از مباحث مهمی بود که ائمه ،پیامبر سیره

بسیار محدود بود و میـزان روایـت او بـه  هاديپرداختند؛ اما این فرصت در مورد امامآن می

  اندك است. ،نقل از پیامبر

هـاي در گونـه ،هاديدر زمان امام پیامبر مربوط به تاریخ اسلام و سیره هايگزارش

انـدك و تعـدادي از  ،مختلف تاریخی ضبط و ثبت شد. روایاتی که در این زمینه از او صادر شـده

                                              
  .54، صالکبري ۀهدای. خصیبی، ٧
 يعسـکرو امـام حسـن  رفتارشناسی امام هادي«ترابی میبدي،  اللهو روحاحمدي کچایی،  : مجید. ر.ك٨

  .11ش هاي مهدوي، ، مجله پژوهش»هاي انحرافیدر تقابل با جریان
  .519، ص 1، جرجال کشیکشی، : . ر.ك٩

  .48، صمانأالطاووس، سیدبن .١٠
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  اند:در چهار موضوع آمده ،آنان نیز با توجه به محتوا، ساختگی است. روایات

  به علت و روز بعثت اشاره دارد. امام ،: در این روایاتالف. بعثت پیامبر

کردنـد و ادعـاي معرفی می مامغالیانی ظهور کردند که خود را باب ا هاديدر زمان امام

اي از اصحاب گوید: عدهزیاد آدمی میبنحسکه بود. سهلبنعلی ،نبوت داشتند؛ از جمله این افراد

ادعـاي نبـوت  ،چنینمد که باب شماست. هکنحسکه ادعا میبننامه نوشتند که علی به امام

اللـه لعنـت ـ حسکهبنعلی«پاسخ داد:  شد. امام گوید تکالیف از مسلمان برداشتهدارد و می

  11پردازد.که انجام فروعات است، می به علت بعثت پیامبر ،در ادامه .»دروغگو است ـ علیه

 ،کنـد. بنـابراینمشـخص مـی را با بیان این روایت، مبنا و اساس بعثت پیـامبر امام

 گیرند. کنند، دروغگو هستند و مورد لعن خدا قرار میکسانی که از این حدود عبور می

 12شـده آمـده، مهربـانیبیـان اي که در سـیرهترین نکته: محوريب. سیره رفتاري پیامبر

تأکید دارد است که خدا نیز بر آن  هاي بارز پیامبریکی از ویژگی ،ان بودنبحضرت است. مهر

  13».شدندهمه از اطراف تو پراکنده می ،اگر مهربان نبودي«فرماید: می و به پیامبر

 ،رسـدبـه نظـر مـی ؟به ایـن نکتـه توجـه داشـته و روي آن تأکیـد دارد هاديچرا امام

باعث ایجـاد وضـعیتی شـد کـه نیـاز بـه نـوعی همـدلی، درك  ،گیري حکومت بر شیعیانسخت

مشـهود بـود.  در سـیره پیـامبر ،ن شیعیان به همدیگر بود. این نکتـهمشکلات و یاري رساند

هاي دیگـران نشان از نوعی مهربانی دارد که جنسی متفاوت از مهربانی ،حتی با یهود ،مهربانی او

همگـام بـا رعایـت اصـول  پیـامبررا اذیت کردند؛ اما پاسخ  حضرت ،است. یهود با تمام توان

گـویی گزیـده ،ه گامی فراتر از رعایت اصول اخلاقی است. بنابرایناخلاقی، مهربانی کردن است ک

را به همنوعان مشخص کند.  یشانتوانست نوع نگاه ا با معیار صحیح انجام شد و هاديامام

 ،شیعیان نیز با آن مواجه بودند، رعایت اخلاق ،درگیر آن بود و به تبع آن امامبا شرایط سختی که 

  نده نگه داشتن شیعه بود.بهترین و مؤثرترین روش ز

 فقط شیخ صدوق نقل کـرده 14نقل شده، هاديزمان از امامج. خبري که درباره مادر امام

  است.  در منبعی به این روایت اشاره نشده ،است. تا زمان شیخ صدوق

                                              
 .519ص، 997، روایت 1ج، رجال. کشی، ١١
  .536، ص7، جالمعاجز ۀمدینبحرانی،  .١٢
  .159، آیه . سوره آل عمران١٣
  .418، ص2، جۀکمال الدین وتمام النعمصدوق، شیخ . ١٤
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را  خـویش زمـان شود، باید مردم بهتر امـامبا توجه به اینکه شیعه به زمان غیبت نزدیک می

  . ، نقل نشده استشود که باعث شناخت امام هایی از پیامبراما روایت بشناسند؛

شـود. روایـاتی کـه باعـث شـناخت حضـرت شرایط براي غیبت آماده می که رسدبه نظر می

باعـث بـرانگیختن حساسـیت  ،زیـرا شـناخت بیشـتر ؛در بین عموم مطرح نبـود ،باشد مهدي

اخبار بسـیار سـري  ،بنابراین .شدمی ت مهديحکومت و آمادگی آنها براي از بین بردن حضر

کرد تا مردم بتواننـد در هاي مناسب شرایط را براي غیبت آماده میدر فرصت مطرح بود.امام

  مشکلات خود را رفع کنند. شرایط عدم حضور امام

 1عسکري حسن لین بار در تفسیر اماماوّ ،د. مسموم کردن پیامبر توسط یهود: این روایت

اسـت. در  قرن دوازدهم، کسی به آن اشـاره نکـرده شده و در منابع روایی و کتب تاریخی تاذکر 

چنـین  مـذکور است. روایـت آمده 2هاشم بحرانی برارأال ۀحلیاین روایت در کتاب  دوازدهم،قرن 

سال داشت، دیدند و بـر اسـاس  7اي از علماي یهود به مکه آمدند و پیامبر را که عده«گوید: می

  »ار تورات او را شناسایی کرده و در صدد کشتن او برآمدند.اخب

از نظر سند تاریخی اعتبار ندارد؛ زیرا در منابع تاریخی و روایی معتبر ذکر نشده  ،چنین روایتی

کشتن یک پسر بچه، براي مردم ارزشی نداشت که نویسندگان بخواهنـد بـه آن  ،است. از طرفی

خواسـتند بینی پیامبري میشد، بگویند پس یهود به دلیل پیش بپردازند و زمانی که پیامبر مبعوث

در  او را بکشند. در صورت انجام چنین عملی از سوي یهود، چرا او را نکشتند و چگونه پیامبر

داراي اعتبار  ،روایت از جهت سند تاریخی و محتوایی ،کودکی از خطر یهود محفوظ ماند. بنابراین

  نیست.

  هااصالت روایت. 4

لین منبع که روایت در آن ذکر شده، مطابقت اوّ :به موضوعاتی مانند ،بررسی اصالت روایت در

شـود. قبـل از بررسـی ، ناقـل اصـلی و راوي اشـاره مـیمحتواي روایت با سیره معصومین

مطالعه و بررسی دقیـق توجـه  جهت ،موضوعات، منابع و راویان :شده، به جدولعنوان موضوعاتِ

  شود.

                                              
  .168ص  ،ن عسکريتفسیر منسوب به اما حس ،عسکري . امام حسن١
  .60، ص1، جبرار فی احوال محمد وآله الاطهارأال ۀحلی. بحرانی، ٢
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ف

ردی
  

  منبع  سند یا ناقل اصلی  فرعیموضوع 

  طواف و بوسیدن حجرالاسود  1
راوي متصل به  1ابی هاشم جعفري،
  امام

  567، ص4، جاصول کافی

2  
خواندن نمازظهر و عصر در 

  مکه و کوچ از آنجا
  521، ص4، صاصول کافی  = ناقل اصلی 2نوحبنایوب

3  
نماز جماعت  سیره پیامبر در

 واجب
  396، ص2، جاحتجاج  ل اصلی= ناق3حسن شمونبنمحمد

  جهر خواندن نماز صبح  4
= 4موسیبنعلیبنمحمدبنموسی

  راوي
  95، صاختصاص

  136، ص4، جاصول کافی  = ناقل اصلی5مهزیاربنعلی  روزه قضاي زن مستحاضه  5

  = ناقل اصلی6سعید اهوازيبنحسین  میزان آب مصرفی  6
، 1، جمن لایحضر الفقیه

  34ص

  121، ص1، جاستبصار  سعید اهوازي= ناقل اصلیبنحسین  یمیزان آب مصرف  7

8  
بر دیگر  فضیلت پیامبر

  پیامبران
  235، صاثبات الوصیه  ناقل اصلی =7یزید جرجانیبنفتح

  361، ص97، جبحار الانوار  شیخ مفید  بهترین بشر  9

  34، ص1، جعلل الشرایع  = ناقل اصلی8عبدالعظیم حسنی  صلوات ابراهیم بر پیامبر  10

  407، ص4، جمناقب  = ناقل اصلی9سعید العامريابی  تر از سلیمان است.گرامی  11

12  
به  ،بیش از آنچه به داوود داد

  داد پیامبر
  = راوي10هاروناحمدبن

، 1، جالخرایج والجرائح
  406ص

                                              
  )178، صرجالعلامه حلی، (. بود امام هادي . راوي1ِ
  )102ص ،رجالنجاشی، ( .بود یشانو از یاران نزدیک ا امام هادي . راوي2ِ
  .336، صجالرنجاشی،  .3
  .برادر امام هادي 4
  .251، صرجال ابن داوود. ابن داوود حلی، 5
  )49، صرجال علامه حلی، ؛253 ـ 327 ، صرجالنجاشی، (. و داراي آثار می باشد . از یاران امام6
  )126، صالفهرست طوسی، ؛60، صرجال برقی،(است.  يعسکر. از اصحاب امام حسن 7
   )130، صرجالعلامه حلی، (.داراي کتاب است .8
  است. ز او روایت نقل شدها به عنوان راوي اهروایت . در9

  )448، صرجالطوسی، (. کنداز او اخبار نقل می ،. شیخ صدوق10
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  383، ص2، جکمال الدین  = راوي1محمد جلیل  روز رسول خداست ،شنبه  13

14  
از تر عظیم حرمت پیامبر

  کعبه
  567، ص4، جاصول کافی  راوي=  هاشم جعفريابی

 = راوي2قاسم الصیقل  پاك بودن پیامبر  15
، 1، جب الاحکامیتهذ

  107ص

16  
برگزیده شدن به نبوت و 

  برهان
  219، صۀمامإدلایل ال  = راوي3محمد نوفلیبنعلی

17  
گناهان شیعیان را  پیامبر

  کندتحمل می
  575، صیاتآتأویل ال  لی= ناقل اص4عبداللهبنسعد

  409، ص2، جاصول کافی  = ناقل اصلی5عیسیبنمحمد  است تمام دنیا براي پیامبر  18

  24، ص1ج ،اصول کافی  راوي =6یعقوب بغدادي  اثبات حجیت ؛نآقر  19

  45،ص1،جالکبري ۀهدای  خصیبی= ناقل اصلیبناحمد  شهادت گاو به رسالت  20

  امام حسن عسکري  سایه ابر  21
، سیر امام حسن عسکريتف

  155ص

22  
تسلیم جبال و صخره در برابر 

  پیامبر
  امام حسن عسکري

، تفسیر امام حسن عسکري
  156ص

23  
امتثال شجرتین در برابر 

  پیامبر
  امام حسن عسکري

، تفسیر امام حسن عسکري
  163ص

24  
ویژگی انگشتري عقیق 

  پیامبر
  )= نااقل اصلی235مدائنی (

وس، ، سیدبن طاوالامان
  48ص

25  
عمل به فروعات و  ،علت بعثت

  اعتقاد به اصول دین است
  519، صرجال کشی 7زیاد آدمیبنسهل

، 4، جتهذیب الاحکام  عبدالعظیم حسنی= ناقل اصلیو  زمان بعثت و تولد پیامبر  26

                                              
  )114، صرجالعلامه حلی، (. . امامیه و از ثقات است١
  )58، صرجالبرقی، (. است راوي امام. ٢
  )60، صرجالبرقی، (. کندو از او روایت نقل می . از یاران امام هادي٣
شـیخ «عالم، فقیه، ثقه، صاحب آثار بسیار و  از دنیا رفت. ق301رك کرده است. سال را د يعسکر. امام حسن ٤

  )78، صرجالعلامه حلی، (. لقب داشت »الطائفه
(ابـن داوود  جعفر روایت نقل کرده اسـت.را دیده و از او روایت شنیده و از ابی . شیخ قمیین و اشعري، امام رضا٥

  ) 154، صرجال حلی،علامه  ؛330، ص رجال ابن داوودحلی، 
  )79خبار، صأ(عیون ال. . از ابن سکیت روایت نقل کرده است6
  )185ص ،رجالنجاشی، (. داندعیسی او را از غالیان میمحمدبن. از ضعفاء است و احمدبن7
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  305ص  روز غدیر خم

27  
 مبعوث شدن پیامبر
در  بشارت خدا بر پیامبر

  دانشروز بعثت به فاطمه و خان
  امام حسن عسکري

 ،تفسیر امام حسن عسکري
  156ص

28  
اقدام یهود به مسموم کردن 

  پیامبر
  امام حسن عسکري

، تفسیر امام حسن عسکري
  159ص

29  
بر آیات  عدم شک پیامبر

شده و عمل به آیه مباهله نازل
  در برابر مسیحیان نجران

از  1عیسی از عبیدالبغداديبنمحمد
  = راويبرادر امام

  92، صاختصاص

30  
ن بر امشرک در مقابلاحتجاج 

  پیامبران قبلی
  امام حسن عسکري

، تفسیر امام حسن عسکري
 الاحتجاج؛ 500ص

  29، ص1طبرسی،ج

31  

زمانی که  ؛مهربانی پیامبر
پدر و مادر خود را به یاد 

در  ؛شدآورد، غمگین میمی
شهادت دادن به ایمان  ،نهایت

  ابوطالب

  536، ص7، جالمعاجز ۀمدین  خصیبی

32  
 خبر از نام مادر امام زمان

  است »ملیکه«که 
عیسی االوشاء احمدبن محمدبن

  = ناقل اصلی2البغدادي
  417، صکمال الدین

  

 بررسی منابع روایات. 4,1

روایـات  ،از همان قرن سـوم ،است. بنابراین جا مانده آثار فراوانی بر ،از نویسندگان قرن سوم

ن ثبت و ضبط شد. بررسـی منـابع روایـات بـراي اعتباربخشـی بـه توسط شاگردا هاديامام

اند، ما را در شناسـایی تاریخی که روایات در منابع ذکر شده سیر ،ضروري است. از طرفی ،روایات

  کند.خر منابع کمک میأقدمت و ت

                                              
  است.عیسی روایت نقل کردهبن. در کتب روایی از محمد١
روایت نقـل  از امام هادي ،عیسیکه پدرش محمدبن است از یاران امام حسن عسکري اشعریون قمی و زا .٢

  )82، صرجال نجاشی، ؛512، صرجالکشی، ( کرده است.
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  گزارش نمودار

پنجم و ششم،  کرد، منابع قرن چهارم ودر قرن سوم زندگی می . با توجّه به اینکه امام1

  شوند.ل براي روایات او محسوب میاوّمنابع دست

  بقیه نویسندگان شیعه هستند.  ،که منتسب به مسعودي است ۀاثبات الوصیکتاب  . به جز2

 نگاري، کتب فقهی و روایی آمـدهنگاري، دلایلنگاري، فضایلمناقب :هاي. روایات در کتاب3

  است.

ر روایات در بیشتذکر کردیم،  ل براي روایات امام هادياوّ. با تعریفی که از منابع دست4

 %88 و در نتیجـه، شـوندروایات در منابع قرن هفتم به بعد یافت می %12 ؛ل هستنداوّمنابع دست

  اند.لیه ذکر شدهدر منابع اوّ ،روایات

 ،ن یـازدهرو به افول است و از قر ،باشد. از قرن پنجمدر قرن چهارم می ،. اوج فعالیت شیعه5

  .باشدمیمنبع روایات نیز داراي دوران صعود و افول  ،کند. به تبع آندوباره شروع به رشد می

  اعتبارسنجی محتوایی روایات 

و احتمـال دارد چنـین رد همخوانی نـدا پیامبر ن و سیرهآروایت با قر 6روایت،  33از بین 

 باشد: صادر نشده گفتاري از معصوم

18%

45%

12%
9%

3%
0% 0%

3%
0%

6%

نمودارسیر تاریخی رھیافت روایات بھ منابع
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اسـت.  نوعی توهین به مقـام و جایگـاه پیـامبر ،1ه رسالت پیامبرروایت شهادت گاو ب

خواند. چگونه می 2ن خود را برهانآقر ،دین اسلام، دین منطق و استدلال است و به همین مناسبت

گوید، پیامبر خود را با شـهادت شـاخ گـاو بـه مـردم دینی که با زبان منطق و استدلال سخن می

خصیبی است که خود از غالیان  ،روایت د. ناقلِنمایگاه او را تثبیت خواهد جایو می کندمی معرفی

 سازي، ضربه مهلکی به دین اسلام وارد آورد. جریان غلو در این قرن با حدیث 3است.

 که منسوب به امام حسن عسـکري است روایتی 4،توسط یهود مسموم کردن پیامبر

ي ندارد که بخواهد بین افراد بـا بیـان یـک سازگار با سیره امام ،و از نظر محتوایی باشدمی

رسد چنـین به نظر می ،سودي به حال مردم نداشت. بنابراین ،تفرقه ایجاد کند. این روایت ،روایت

 است. شده نسبت داده روایتی به امامین عسکریین

تحمـل گناهـان توسـط  5،»کنـدگناهان شیعه را تحمل می پیامبر«روایتی که اشاره دارد 

که با قربـانی کـردن خـود،  عیسی آمد که عقاید مسیحیان دارد. آنها معتقدند ، منشأ درپیامبر

چنـین  7حسـینو امـام وارد دین اسلام شد و در مورد پیـامبر ،این عقیده 6گناه را بردارد.

صحیح نیست.  ،است که به نظر عبدالله نقل شدهبناز قول سعد ،وجود آمد. این روایته تفکري ب

 باشند. و به او نسبت داده کرده چنین روایتی را جعل ،غلات که دارداحتمال 

از نظـر محتـوایی بـا عقایـد غالیـان  8،»تـر از کعبـه اسـتعظیم ،حرمت پیامبر«روایت  

خـدا دانسـتن، از  و شأن ایشـان را بالـاتر از خانـه سازگاري دارد؛ محور قرار دادن مقام پیامبر

است کـه  9جعفري هاشمابی ،ز نظر سندي مشکل ندارد و ناقل آنا ،افکار غلات است. این روایت

 است. از یاران امام

                                              
  .54ص ،الکبري ۀهدای. خصیبی، ١
  .76آیه ، . سوره نساء٢
  .444، صرجال ابن داوود. ابن داوود حلی، ٣
    .يتفسیر منسوب به امام حسن عسکر، يعسکر. امام حسن ٤
  .575، صفضائل العترة الطاهرة یات الظاهرة فیلآل ایتأو استرآبادى،. ٥
  .204، مترجم: ط. میکائیلیان، صالهیات مسیحیتیسن،  هنري .٦
، 2، ش 23شـناختی، دوره ، مجلـه جامعـه»زدایی از رخداد کربلااي و سیاستبازگشت قرائت فدیه«شریعتی،  سارا .٧

  .481ـ  453 ص
  .567، ص4، جاصول کافی. کلینی، ٨
  )178، صرجالعلامه حلی، (. بود امام هاديراوي . ٩
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 یهودي باشد. گرفته از تفکر ضدّتئتواند نشنیز می 10»است روز پیامبر ،شنبه«روایت 

از جمله روایاتی است کـه  11،و نسب او روایت شیخ صدوق درباره نام مادر حضرت مهدي 

مـذهب از روم بـود کـه توسـط طبق این خبر، او شخصى مسـیحى 12ن است.امورد اختلاف محقق

 صورت کنیز در معرض فروش قرار گرفت. خادم امـامه نیروهاى اسلامى به اسارت درآمد و ب

 13فوشان بغداد خرید و به نزد ایشان به سامرّا فرستاد.او را از بازار برده

نویسـى ت داده و بـه سـبک شـرحروایت مذکور، پس از بیان این مطلب اعتبار خود را از دسـ

ملیکـه بنـت یشـوع، نـوه  ،شود که مادر امام دوازدهـمآید. روایت مىن درمىازندگى اولیا و قدیس

بوده است. زمانى ملیکه در  دخترى قیصر روم بود و مادرش از اعقاب شمعون حوارى عیسى

رؤیـا را در عـالم  ، دختـر پیـامبرو حضـرت فاطمـه جدش مریم، مادر عیسى ،کاخ

سـازد کند و وى را متقاعد مـىدر عالم رؤیا او را به اسلام دعوت مى بیند. حضرت فاطمهمى

  14تا خود را به اسارت لشکریان اسلام درآورد.

در  ،آورتـرین نکتـهشک هاى گوناگون مورد سؤال قرار گرفته است.از جنبه ،توثیق این روایت

  15شود.بخش آخر روایت ملاحظه مى

) و رومیان وجود نداشـته ق640ـ  132( اى بین عباسیانجنگ عمدهق 242ز سال پس ا ،لاًاوّ

شود که امپراطور روم از عباسیان تقاضاى آزادى نواده دخترى و هیچ دلیلى هم در مآخذ دیده نمى

 17ویژه کلینى و مسعودى که معاصر شـیبانىهب ،، نویسندگان متقدم امامىثانیاً 16.خود را کرده باشد

  18اند.در آثار خود به این روایت رجوع نکرده ،اندبوده

از طرف  19کنیزى از نویه، استان شمالى سودان بوده است. ،گوید که مادر قائم، کلینى مىثالثاً

                                              
  .506، روایت الکبري ۀهدای؛ خصیبی، 123، صبارأخمعانی ال. صدوق، ١٠
  .417، ص2، جۀکمال الدین وتمام النعم، صدوق. ١١
  .114، صتاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم . محمدحسین١٢
  .418، صۀکمال الدین وتمام النعم. صدوق، ١٣
  . همان.١٤
  .114، صتاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم دحسین. محم١٥
  . همان.١٦
نجاشی روایـات او  .)147، صرجال کشی،(. داندراوي روایت و از دوستان کشی است. او را از غلات می ،. شیبانی١٧

  )384، صرجال نجاشی،(. داندرا نزدیک به سلامت می
  .114، صتاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم . محمدحسین١٨
  .352، ص5، جاصول کافی. کلینی، ١٩
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  20کند.دوازدهم را جاریه معرفی می صدوق روایت دیگري دارد که مادر امام شیخ ،دیگر

که دختر قیصر روم را به عنـوان  را روایتی این روایات را نادیده گرفته و تنها ،ن امامیهامتأخر

ن امامیه ایـن روایـات اقبول دارند. امکان دارد علت آنکه متأخر ،کندمادر امام دوازدهم معرفی می

آن باشد که روایت مذکور مادر امام قائم را  ،اندرا نادیده انگاشته و روایت شیبانى را موثق پنداشته

 21داند.عى مىاز نسلى شریف و طبقه ممتاز اجتما

و  روایت به جهت محتوا داراي اصالت است و با سیره و رفتار پیامبر 27روایت،  33از بین 

  مطابقت دارد. هاديامام

 (راوي داراي آثار) و راوي روایت بررسی ناقل اصلی

 روایـات امـام ،بـه همـین علـت .نگاري و ثبت وقایع و روایت رواج داشتتاریخ ،قرن سومدر 

به بررسی راویان متصل بـه  ،است. در این بحث ط شاگردان او ثبت و ضبط شدهتوس هادي

از بین رفتـه و روایـات  ،شود. بعضی از این آثارمی (ناقل اصلی) پرداخته راوي و راویان داراي آثار

  است.  در قرون بعدي حفظ شده ،در منابع دیگر

وجـود دارد کـه داراي آثـار مکتـوب روایت، در سلسله سند آنها، راویانی  20روایت،  33. از 1

وجـود دارد کـه  عسـکريحسـنتفسیر امامروایت در کتاب  6روایت،  20هستند. از بین این 

  است؛ خود امام ،بوده و راوي و نویسنده آن منسوب به امام

  آثار مکتوب ندارد؛ ،. ده روایت که راوي آن2

قول شیخ مفید، و دو روایت از قـول  . سه روایت بدون سلسله سند وجود دارد: یک روایت از3

  است؛ آمده نوارأال بحارکتاب  خصیبی در

بوده و تعدادي از روایـات هـم بـه  غالیان ءزیاد آدمی و خصیبی جزبنسهل ،از بین راویان .4

 است.منسوب  تفسیر امام حسن عسکري

 محتواي آن قابل قبول است؛، زیاد آدم نقل شدهبن.روایتی که از سهل5

  سنّت است.به جز مدائنی که از اهل ؛راویان امامی بوده بیشتر .6

ن و سیره، نتـایج آبا توجه به بررسی سلسله سند، منابع روایات و تطبیق محتوایی روایات با قر

  شود:ذیل حاصل می

                                              
  .41، ص1، جالرضا عیون الاخبار. صدوق، ٢٠
، 75، مجله شـرق موعـود، ش »بررسی تاریخی گزارش شیخ صدوق درباره نرجس خاتون«اصلانی، : مختار . ر.ك٢١

  .ش1387پاییز 
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یـک روایـت  محتواي تنها وروایت است  4 ،از روایات در منابع متأخر بوده که تعداد آن 12%

 از نظر محتوا اصالت دارند. ،سه روایت دیگر ،باشد. بنابراینقابل خدشه می

ناسـازگاري دارد، در  و امـام پیـامبر روایتی که از نظر محتوا با سیره 6روایت از پنج 

 لیه هستند. منابع اوّ

و به  شده جعل ،رسد که این روایاتاین روایات نیز افراد معتبر شیعه هستند. به نظر می راويِ

ن آاز نظر محتوایی با قر ،لیه وجود دارداست. چرا روایاتی که در منابع اوّ شده نسبت داده این افراد

در محتـواي روایـات  ،بستر زمانی که روایات ثبت شـده ،رسدو سیره همخوانی ندارد؟ به نظر می

هـاي مختلـف، شـرایط به علت وجود افکار غلوآمیز از سوي گروه هاديتأثیر دارد. زمان امام

هـاي غـالی بیشـترین درگیـري را بـا گـروه اي تبدیل و تحریف روایات وجود داشت. امامبر

 .داشت

دلیل بر اصالت یا عدم اصالت روایت نیست؛ زیـرا  ،لیهمعیار نقل یا عدم نقل روایت در منابع اوّ

  معیار محتوایی نیز بسیار مهم است.

  نتیجه

مورد بررسـی  ي پیامبردرباره يهاددر تحقیق حاضر محتوا، سند و منبع روایات امام

  قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این قرار است:

در شرایط حساسی قرار داشت؛ از یک سو جامعه دچـار انحرافـات فکـري  . امام هادي1

شـدند. بود و از طرف دیگر به مسلمانان به زمان غیبـت امـام معصـوم نزدیـک مـیبسیاري شده

بـود.  سازي جامعه براي غیبت دو وظیفه مهم امـامت فکري و آمادهبنابراین مبارزه با جریانا

همچنین محدویت او باعث شد تا با افراد خاص ارتباط داشته باشد و به مشکلات موجود، با نامه و 

توقیع پاسخ دهد. او با وکلاي خود در ارتباط بودند. به سؤالات مطرح شده به صورت مکتوب پاسخ 

و تاریخ اسـلام، او  ي پیامبرکردند. به همین علت دربارهنیاز را تبین میداند و مسائل مورد می

باشـد. بـا توجـه بـه عدد می 400حدود  است. کل روایات امامروایات محدودي را نقل کرده

بود، این میراث حدیثی اندك است. بنابراین با توجّـه بـه ایـن محـدودیت،  34مدت امامت او که 

  رسد. طبیعی به نظر می ي پیامبري تاریخ اسلام و سیرهینهاندك بودن روایات در زم

پرداختـه، از نظـر محتـوا بـا سـیره و عملکـرد  . بعضی از روایاتی که به معجزات پیامبر2

رسد طرح چنین معجزاتی به علت فعالیت افراد غالی اسـت. سازگاري ندارد. به نظر می پیامبر
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توانستند افکار  در این زمینه و رساندن سند آن به اماماین افراد با ساختن بسیاري از احادیث 

  خود را در بین روایات شیعه نهادینه کنند.

شد. به همـین دلیـل بـین راویـان افـرادي . در قرن سوم روایات توسط شاگردان نوشته می3

  را در همان زمان ثبت و ضبط کردند. وجود دارند که داراي آثار هستند و روایات امام

انـد. محتـواي بعضـی از روایـات حکایـت از یات بیشتر در منابع دسـت اول ذکـر شـده. روا4

  اند.ساختگی بودن آنها دارد؛ اگر چه این روایات در منابع اولیه ذکر شده

روایت از نظر محتوا داراي اصالت هستند که باید بیشتر مورد بررسی قـرار  33روایت از 27. 5

  گیرند.

صرف روشـنگري  باعث شد تا بیشتر وقت امام هاديام. فعالیت غلات در زمان ام6

ي نتوانـد دربـاره مردم در این زمینـه شـد. محصـوربودنش مزیـد بـر علـت بـود کـه امـام

  باشد.روایات بیشتري داشته پیامبرسیره

 بود. امامآثار فراوانی نوشته شده ي تاریخ پیامبرهادي درباره. همچنین تا زمان امام7

کرد که تا تحریفات را مشخص کند که شرایط زمانی به اجـازه چنـین فعـالیتی را میباید فرصت 

  نداد.
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  منابع

  ن مجید.آقر

  ق.1379انتشارات علامه،  قم: ،طالبمناقب آل ابیابن شهرآشوب، محمد، 

  ق.1367، ۀالکتاب الاسلامی دارتهران: ، اقبال الاعمالموسی، بنابن طاووس، علی

  ق.1409ل البیت، آمؤسسه  قم: ،انأمال وسی،مبنابن طاووس، علی

رفتارشناسـی امـام هـادي و امـام حسـن «احمدي کچایی، مجید، ترابی میبـدي، روح اللـه، 

، زمسـتان 11هـاي مهـدوي، ش ، مجله پژوهش»هاي انحرافیدر تقابل با جریان عسکري

  .ش1393

انتشـارات قـم: ، رة الطـاهرةتأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العت ،الدینشرف استرآبادي، سید

  ق.1409جامعه مدرسین قم، 

، مجلـه شـرق »بررسی تاریخی گزارش شیخ صدوق درباره نـرجس خـاتون«اصلانی، مختار، 

  .ش1387، پاییز 75موعود، ش 

مؤسسـۀ المعـارف قـم:  ،طهـارأحوال محمد وآله الأبرار فی أال ۀحلیبحرانی، سید هاشم، 

  .ق1411ل،اوّ الإسلامیۀ،

، مدینۀ معاجز الائمۀ الاثنى عشـر ودلائـل الحجـج علـى البشـرسلیمان، بن، سید هاشمبحرانی

  ق.1413المعارف الاسلامی،  ۀالله مولائی همدانی، مؤسس ةتحقیق: شیخ عز

انتشارات مکتبۀ آیـۀ اللـه المرعشـى  قم: ،إحقاق الحق و إزهاق الباطلقاضى نورالله،  تستري،

  .ق1409 ،النجفى

  .]تابی[، مترجم: ط. میکائیلیان، تهران، انتشارات حیات ابدي، الهیات مسیحیتیسن، هنري، 

 مترجم: محمدتقی آیـت اللهـی،، تاریخ سیاسی زندگانی امام دوازدهمجاسم، محمدحسین، 

 ش.1385انتشارات امیرکبیر،  تهران:

  ق.1404جامعه مدرسین قم،  قم: ،تحف العقولشعبه، بنحرانی، حسین

  ش.1383انتشارات دانشگاه تهران،  تهران: ،رجال ابن داوودد،حلی، ابن داوو

  .]تابی[البلاغ،  ۀمؤسس بیروت: ،الکبري ۀهدایحمدان، بنخصیبی، حسین

  ق. ،1409مؤسسه امام مهدي قم: ،جرائحلا الخرائج وراوندي، قطب الدین، 

ــارا،  ــریعتی، س ــه«ش ــت فدی ــااي و سیاســتبازگشــت قرائ ــداد کربل ــی از رخ ــه ، »زدای مجل
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  .2، ش 23شناختی، دوره جامعه

  ق.1387، انتشارات جهان، الرضا خبارأعیون ال، (ابن بابویه) علیمحمدبن صدوق،

  ق.1395، ۀالکتاب الاسلامی دار قم: ،کمال الدین،ـــــ 

  ش.1361انتشارات جامعه مدرسین قم، قم: ، خبارأمعانی ال، ـــــ 

  .]تابی[ب الداوري، انتشارات مکت قم: ،علل الشرایع، ـــــ 

کتابخانـه آیـت اللـه نجفـی مرعشـی، قم: ، بصائرالدرجاتفروخ، بنحسنصفار قمی، محمدبن

  ق.1404

  ق.1403تضی، رم نشر مشهد: ،الاحتجاجعلی، طبرسی، احمدبن

  .]تابی[للمطبوعات،  الذخائر دارقم: ، ۀدلایل الامامطبري،  جریرطبري، محمدبن

  .]تابی[، ۀالرضوی ۀمکتبنجف: ، ستالفهرحسن، طوسی، محمدبن

  ق. ،1409مدرسه امام مهدي ،تفسیر امام حسن عسکري، عسکري، امام حسن

  ش.1348انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد: ، رجال الکشیعمر، کشی، محمدبن

  ش.1362الکتب الاسلامیه،  دار تهران: ،اصول کافییعقوب، کلینی، محمدبن

  ق.1404، ءالوفا ۀمؤسس لبنان: ،نوارأال بحارمجلسی، محمدباقر، 

  ق.1384انصاریان،  قم: ،طالبابیبنللامام علی ۀاثبات الوصیالحسین، بنمسعودي، علی

  .ق1413کنگره شیخ مفید،  قم: ،حج الله علی العباد ۀرشاد فی معرفإالنعمان، بنمفید، محمد

  ق.1413کنگره شیخ مفید،  قم: ،ختصاصإالمان، عنمفید، محمدبن

  ق.1407جامعه مدرسین قم، قم: ، رجالعلی، نجاشی، احمدبن

هـایی از مکتـب ، مجلـه درس»فعالیت علمی و فرهنگی امام هادي«نساجی، اسماعیل، 

  .ش1389، سال 595اسلام، ش 

  هاديهاي امامجدول روایت پیوست:

ف
ردی

  

  موضوع 

  کلی

  موضوع 

  اصلی

  موضوع

  فرعی 

تعداد 

  روایت

شماره 

صفحه 

 کتاب

 ۀوعموس

الامام 

، الهادي

، آیت 2ج

  الله خزعلی

  منبع  سند یا ناقل اصلی
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1  

  

  

  فقه

  حج

طواف و 

بوسیدن 

  حجرالاسود

  روایت 1

  80ص

  

ابی هاشم جعفري= راوي متصل 

  به امام

، 4، جاصول کافی

  567ص

2  

خواندن 

نمازظهر و 

عصر در 

مکه و کوچ 

  از آنجا

  نوح = سندبنایوب  روایت 1
، 4، صاصول کافی

  521ص

3  
  

  احکام نماز

سیره پیامبر 

درنماز 

جماعت 

  واجب

  حسن شمون= سندبنمحمد  81ص  روایت 1
، 2، جاحتجاج

  396ص

4  
جهر خواندن 

  نماز صبح
  80ص  روایت1

ی= سموبنعلیبنمحمدبنموسی

  راوي
  95، صاختصاص

  روزه  5

روزه قضاي 

زن 

  مستحاضه

  روایت 1
  81ص

  

  مهزیار= سندبنعلی
، 4، جاصول کافی

  136ص

  غسل  6
میزان آب 

  مصرفی
  سعید اهوازي= سندبنحسین  روایت 1

، من لایحضر الفقیه

  34، ص1ج

  وضو  7
میزان آب 

  مصرفی
  سعید اهوازي= سندبنحسین  82ص  روایت 1

، 1، جاستبصار

  121ص

8  

  النبیخصائص

  

جایگاه 

  پیامبر

فضیلت 

بر  پیامبر

دیگر 

  پیامبران

  رجانی=ناقل اصلییزید جبنفتح  56ص  روایت 1
، اثبات الوصیه

  235ص

  روایت 1  بهترین بشر  9

  57ص

  شیخ مفید
، 97، جبحار الانوار

  361ص

10  

صلوات 

ابراهیم بر 

  پیامبر

  عبدالعظیم حسنی= ناقل اصلی  روایت 1
، 1، جعلل الشرایع

  34ص

11  

تر از گرامی

سلیمان 

  است

  سعید العامري= ناقل اصلیابی  روایت 1
، 4ج، مناقب

  407ص
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12  

  

بیش از آنچه 

 ،به داوود داد

به 

 پیامبر

  داد

  احمدبن هارون= راوي  58ص  روایت 1
، الخرایج والجرائح

  406، ص1ج

13  

روز  ،شنبه

رسول 

  خداست

  جلیل= راويبنمحمد  75ص  روایت 3
، 2، جکمال الدین

  383ص

14  

حرمت 

، پیامبر

تر از عظیم

  کعبه

  روایت 1
  76ص

  

  ي= راويهاشم جعفرابی
، 4، جاصول کافی

  567ص

15  
پاك بودن 

  پیامبر
  قاسم الصیقل= راوي  روایت 1

، ب الاحکامیتهذ

  107، ص1ج

16  

برگزیده 

شدن به 

نبوت و 

  برهان

  محمد نوفلی= راويبنعلی  58ص  روایت 1
، ۀدلایل الامام

  219ص

17  

 پیامبر

گناهان 

شیعیان را 

تحمل 

  کندمی

  دالله= ناقل اصلیعببنسعد  79ص  روایت 1
، تأویل الایات

  575ص

18  

تمام دنیا 

براي 

 پیامبر

  است

  عیسی= ناقل اصلیبنمحمد  74ص  روایت 1
، 2، جاصول کافی

  409ص

19  

معجزات 

  پیامبر

اثبات  ؛نآقر

  حجیت
  یعقوب بغدادي=راوي  60ص  روایت 1

، 1ج اصول کافی

  24ص

20  
شهادت گاو 

  به رسالت
  صیبی= راويخبناحمد  74ص  روایت 1

 ۀهدای

  45،ص1،جالکبري

  امام حسن عسکري  61ص  روایت 1  سایه ابر  21
تفسیر امام حسن 

  155، صعسکري

22  

تسلیم جبال 

و صخره در 

برابر 

  امام حسن عسکري  62ص  روایت 1
تفسیر امام حسن 

  156، صعسکري
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  پیامبر

23  

امتثال 

شجرتین در 

برابر 

  پیامبر

  ريامام حسن عسک  68ص  روایت 3
تفسیر امام حسن 

  163، صعسکري

24  
وسایل 

  شخصی

ویژگی 

انگشتري 

عقیق 

  پیامبر

  )= نااقل اصلی235مدائنی (  59ص  روایت 1

، الامان

طاووس، سیدبن

  48ص

25  

  تاریخ اسلام

  

  بعثت

  

 ،علت بعثت

عمل به 

فروعات و 

اعتقاد به 

اصول دین 

  است

    56ص  روایت 1
، رجال کشی

  568ص

26  

زمان بعثت 

د و تول

و  پیامبر

روز غدیر 

  خم

  عبدالعظیم حسنی= ناقل اصلی  58ص  روایت 1
، تهذیب الاحکام

  305، ص4ج

27  

مبعوث شدن 

 و پیامبر

بشارت خدا 

 بر پیامبر

در روز بعثت 

به فاطمه و 

  خاندانش

  امام حسن عسکري  63ص  روایت 1
تفسیر امام حسن 

  156ص ،عسکري

28  
دشمنی یهود 

  با پیامبر

اقدام یهود 

به مسموم 

کردن 

  پیامبر

  امام حسن عسکري  65ص  روایت 1
تفسیر امام حسن 

  159، صعسکري

29  
ي سیره

  پیامبر

عدم شک 

بر  پیامبر

آیات 

شده و نازل

عمل به آیه 

مباهله در 

برابر 

    روایت 1
= عبیدالبغدادي از برادر امام

  راوي
  92، صاختصاص
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مسیحیان 

  نجران

30  

در احتجاج 

 مقابل

ر ن بامشرک

پیامبران 

  قبلی

  امام حسن عسکري  77ص  روایت 1

تفسیر امام حسن 

؛ 500، صعسکري

 الاحتجاج

  29، ص1طبرسی،ج

31  

مهربانی 

؛ پیامبر

زمانی که 

پدر و مادر 

خود را به 

آورد، یاد می

-غمگین می

در  ؛شد

 ،نهایت

شهادت 

دادن به 

ایمان 

  ابوطالب

  خصیبی  78ص  روایت 1
، 7، جمدینه المعاجز

  536ص

  مهدویت  32
اخبار 

  ائمه

خبر از نام 

مادر 

که  امام

 »ملیکه«

  است

  78ص  روایت 1
عیسی االوشاء البغدادي= احمدبن

  ناقل اصلی

، کمال الدین

  417ص

        روایت33      مجموع  33

  


