
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مظلوم سرفراز

 مخالفان شیعه  بزرگ هایروایتی از تالش برخی شخصیت

 پوشی و کتمان فضائل علوی و امامت موالی متقیانپردهبه منظور  

 مقدمه 

مکرم اسالم صلی اهلل علیه   های آغازین نشر دعوت توحیدی نبیاز صدر اسالم و روزعلیه السالم  المؤمنین  فضائل امیر

های فقهی و اعتقادی  ها و اندیشهبا گرایش -  مسلمانبوده که بسیاری از علمای  و فراوان واضحبه قدری مشهود و وآله 

اند و در نتیجه اختصاص دادههای علمی و مطالعاتی خود را به جمع آوری و بررسی این فضائل  بخشی از فعالیت   -مختلف  

کم نظیر و بی نظیر آن  های  ها و ویژگیبه صورت اختصاصی از برتری تا به امروز موجود است که  تالیفات فراوانی  آن  

 گوید.امام هدایت سخن می

برخی از فضائل  پس از بررسی  در میان علمای مخالفان شیعه وجود داشته و دارند که  دی  اما در این بین متاسفانه افرا

 و تزویرو عدم امکان انکار صحت آن فضائل و روایات و احادیث مربوط به آن، در پی تحریف علیه السالم المؤمنین امیر

قرآن و حدیث و تاریخ اسالم ندارند و برای که شاید تخصصی در  های عادی و مسلمان   اند تا مبادا عوامبرآمده   و کتمان 

پی به حقانیت موالی متقیان، علی بن ابی طالب علیه   کنند،اخذ بسیاری از نظریات صحیح به همان علما مراجعه می 

 عقیده حق که همان مکتب اهل بیت علیهم السالم است را بپذیرند. السالم، برده و 

تا شاهد ایم  برگزیدهرا  و ملموس از این تالش نافرجام برخی از بزرگان مخالفان شیعه هایی عینی  در این نوشتار، نمونه

 قول امیر سخن که فرمود: نور حق خاموش شدنی نیست و به م صدقی باشد بر این کالم ما و این که بدانی

 ( دار الحدیث ط   403، صعیون الحکم و المواعظ)  لِلْبَاطِلِ جَوْلَةٌ.

 این حق است که ماندگار است و انکار ناپذیر.آید و آری! باطل دورانی دارد که به سر می 

نامی اهل سنت(:   و عالم  بن الحجاج )محدث  ابی طالب میشعبة  از علی بن  اگر احادیثی  دانم که 

 برایتان بگویم شیعه خواهید شد!

« در  المؤمنینبه وی لقب »امیر  مخالفان شیعه  رود کهسنت به شمار میشعبة بن الحجاج از علمای نامدار و بزرگ اهل

 در خبری صحیح از وی چنین نقل شده است:  اند.حدیث داده

 ء یْبِشَ  یّعَن عَل  لىیل  یمُحَمَّد بن عبد اهلل قَالَ حَدثنَا أَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة قَالَ لقد حَدثنَا الحکم عَن عبد الرَّحْمَن بن أب  یحَدثنِ

 أبدا.  یلَو حدثتکم لرقصتم وَاهلل لَا تسمونه من

 حْمَن وَهُوَ أشبه. مثله وَقَالَ لترفضتم قَالَ أَبُو عَبْد الرَّ لَان یبِهِ مَحْمُود بن غ وَحدثنَا

تحقیق:  ، 5570و5569، ح 355و354، ص3جهـ(، العلل ومعرفة الرجال، 241 یالشیبانی، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل )المتوف
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ما نقل کرد که اگر  یرا برا یزیطالب چ یبن اب یاز قول عل یلیل یحکم از عبد الرحمن بن اب دیگویالحجاج مشعبة بن 

 . دی شن دیآمد و هرگز آن را از من نخواه  دیشما نقل کنم به رقص درخواه یبرا

شما    یما نقل کرد که شعبه گفته است اگر برا  یرا برا  ت یروا  ن یهم مثل ا  الن یمحمود بن غ  دیگویبن حنبل م  احمد

 تر است.درست  "شد  دیخواه یرافض"با لفظ  ت یروا دیگویعبد اهلل بن احمد بن حنبل م شد. دیخواه یرافض میبگو

مهم و اساسی آن است که چرا شعبة بن الحجاج به عنوان یک عالم و محدث مسلمان هرگز این احادیث را نقل  ؤال  س

 فرماید: کرد؟! مگر نه آن است که خداوند میسینه سپر مینکرد و برای عدم نقل آن نیز اینچنین با افتخار 

  للَّاعِنُونَ{الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئَِک یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ ا}إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ 

 [ 159]البقرة: 

ایم،  هایم، بعد از آنکه آن را براى مردم در کتاب توضیح دادهاى روشن، و رهنمودى را که فرو فرستاده کسانى که نشانه

 کنند. کنندگان لعنتشان مى کند، و لعنت دارند، آنان را خدا لعنت مى نهفته مى

 تقیه سعید بن جبیر )از بزرگان تابعین( از بیان حدیث غدیر!

رود که مخالفان شیعه وی را فردی بزرگ و عالم  سعید بن جبیر از بزرگان تابعین و از جمله علماء و محدثینی به شمار می 

 آورند. تابعین به حدیث رسول خدا به شمار می از اعلم و 

وی در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل )عالم نامدار اهل سنت و امام حنبلی مذهبان( نقل شده روایت صحیحی از 

از بیان  دهد تا حدی که فردی به مانند سعید بن جبیر می  اوج خفقان و شرایط سیاه و سنگین آن دوران را نشان است که 

 کرده است: علیه السالم تقیه می مؤمنان حدیث غدیر و این فضیلت انکار ناپذیر و متواتر امیر 

  حَدِّثُ،یُ  لِیْقَالَ: سَمِعُْت أَبَا الطُّفَ  لٍیْقثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَ  ،یأَبِ  یحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِ

مَوْلَاهُ« .    یٌّمَنْ کُنُْت مَوْلَاهُ فَعَلِوَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: »  هِیْ صَلَّى اهللُ عَلَیِّبْنِ أَرْقَمَ، شُعْبَةُ الشَّاکُّ، عَنِ النَّبِ  دِیْأَوْ زَ  حَةَ،یسَرِ  یعَنْ أَبِ

 : وَأَنَا قَدْ سَمِعُْت مِثْلَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: فَکَتَمْتُهُ. رٍیْبْنُ جُبَ دُیفَقَالَ سَعِ

تحقیق د. وصی اهلل محمد عباس، الناشر: دار ، 959ح  ،703، ص 2ج هـ(، فضائل الصحابة، 241 یالشیبانی، ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل )المتوف

 م. 1999 -هـ    1420ابن الجوزی، الطبعة: الثانیة،  



 

 



 

نقل کرد )شک از شعبه است( که    ث یبن ارقم حد  دیز  ای  حهیکه از ابو سر  دمیشن  لیاز ابو الطف  دیگویم  لیسلمة بن که

را از ابن   ث یحد نی: من مثل ادیگویم ر یبن جب دی. سع"مواله یمن کنت مواله فعل"فرمودند:  صلی اهلل علیه وآله امبریپ

 گفت پس آن را کتمان کردم. ریجب نب دی کنم سعی: گمان م  دیگویمحمد بن جعفر م. دمیعباس شن

محبان علی بن ابی طالب علیه « و اعتقادات وی و آن که وی از دقت داشته باشید که با توجه به سابقه »سعید بن جبیر

توان کتمان حدیث غدیر  نیز همین مورد بود، نمی  السالم بود و یکی از دالیل آزار و اذیت وی از سوی نواصب بنی امیه

 از سوی وی را ناشی از عناد و دشمنی دانست بلکه قطعا ناظر به خوف و تقیه به منظور حفظ جان بوده است. 

پندارند آنطور که مخالفان شیعه می  -بود »محبت« میشود که اگر حدیث غدیر صرفا دال بر مطرح می سؤال اکنون این 

سایر تابعین و بزرگان و فقهای مخالفان شیعه کجا بودند تا  بود؟! و نکته دیگر آن که  چه جایی برای تقیه تا این حد می  -

کردند؟! اگر چنین است پس چرا مخالفان شیعه  ی امیه تقیه میاز اهل بیت علیهم السالم دفاع کنند؟! آیا آنان نیز از بن

 کنند؟! دائما به دلیل »تقیه« بر شیعیان اشکال گرفته و آن را معادل کذب و دروغ و نفاق تلقی می 

تحریف کتمان حدیث غدیر از سوی برخی از صحابه و مبتال شدن آنان به امراض مختلف در اثر انکار  

 ! (عالم بزرگ اهل سنتسقالنی ) ابن حجر عحقیقت از سوی 

 آورده است:  نیکند چن یکه آن را از ابن عقده نقل م یتی)عالم مشهور اهل سنت( در روا یجزر ریابن اث

 د یوسع ع،یثیبن   دیزیمرّ، و یإِسْحَاق، عن عَمْرو ذ یسعد بن طَالِب، عن أَبِ  النیغ  یأورده ابْنُ عقدة وروى بإسناده عن أَبِ

الرحبة: من سَمِعَ قول رَسُول   ینشد النَّاس فِ ایًمن ال أحصى: أن عل یقال أَبُو إِسْحَاق: وحدَّثن -بْن وهب، وهانئ بْن هانئ

شهدوا أنهم سمعوا مَواْلهُ، اللَّهمّ وَالِ من وااله وعاد من عاداه« . فقام نفر  یٌّ وَسَلَّمَ: »مَنْ کُنْتُ مَواْلهُ فَعَلِ هِ یْعَلَ هُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

 عة، یبْن ود  دیزی:  محتَّى عموا، وأصابتهم آفة، منه  ایوَسَلَّمَ، وکتم قوم، فما خرجوا من الدن  هِیْ ذَلَِک مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 . یوعبد الرَّحْمَن بْن مدلج. أخرجه أبو موس

 ی ، المحقق: عل487، ص3معرفة الصحابة، ج   ی هـ(، أسد الغابة ف630  یبن محمد )المتوف  ی الحسن عل  ی أب  ر یبن األث  نیعز الد  ، یالجزر  ر یأث  ابن

 م. 1994 -هـ  1415الطبعة: األولى،    ة، یعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الکتب العلم  - محمد معوض  



 

  



 

نقل کردند که  میبرا دیآیها به شماره نمکه تعداد آن یگفت افراد یعقده با سند خودش از ابواسحاق نقل کرده که و ابن

من  »را که فرمود    صلی اهلل علیه وآلهسخن رسول خدا    نیا  یطالب مردم را در رحبه فراخواند و گفت: چه کس یبن اب  یعل

 ن یبلند شدند و شهادت دادند که ا  یتعداداست؟    دهیشن  «اد من عاداهمواله، اللهم وال من وااله وع  یکنت مواله فعل

شدند و مبتال    نایکه ناب  ن ینرفتند مگر ا  ایرا کتمان کردند و از دن  نیا  یو گروه  دندیشن  صلی اهلل علیه وآله  امبریسخن را از پ

 است. دهنقل کر یرا ابوموس ت یروا نیا باشند. یو عبدالرحمن بن مدلج م عهیبن ود دیزیها: آناز جمله   شدند. یماریبه ب

نقل    یجزر  ریکه ابن اث  یسند و از همان مصدر   نیرا با هم  ت یروا   نی)عالم مشهور اهل سنت( هم  یابن حجر عسقالن

چند نفر از صحابه و  یاز سو ریغد ث یعبارات مربوط به کتمان حد یآن که تمام ب یکند اما عجیکرده در کتابش نقل م

جزو کتمان کنندگان بوده به عنوان   قت یمدلج که در حق ن مبتال شدن آنان به امراض مختلف حذف شده و عبد الرحمن ب

 شود! یجلوه داده م ث یحد نیا نیدیؤم

سعد بن   یحدثن ،یالحمص  عیموسى بن النضر بن الرب قی کتاب »المواالة« ، وأخرج من طر یذکره أبو العباس بن عقدة ف

الرحبة: من سمع قول رسول اللَّه صلى   ی نشد الناس ف ایّأنّ عل یمن ال أحص ی أبو إسحاق، حدثن یحدثن الن،یطالب أبو غ

 .واله«م  یّوآله وسلم: »من کنت مواله فعل هی اللَّه عل

 وآله وسلّم.  هینفر منهم عبد الرحمن بن مدلج، فشهدوا أنهم سمعوا إذ ذاک من رسول اللَّه صلى اللَّه عل فقام

 عن ابن عقدة. واستدرکه أبو موسى.  ن،یابن شاه وأخرجه

: عادل أحمد قی، تحق301و 300، ص4الصحابة، ج زییتم  یهـ(، اإلصابة ف852بن حجر ابوالفضل )المتوفى  یأحمد بن عل ، یالشافع یالعسقالن

 هـ .   1415 -الطبعة: األولى   روت، یب  -   ة یعبد الموجود وعلى محمد معوض، ناشر: دار الکتب العلم



 

 



 

 

نقل کرده که   یحمص ع یبن النضر بن الرب  یموس قیرا نقل کرده و آن را از طر تیروا نیعقده در کتاب »المواالة« ا ابن

طالب  یبن اب ی نقل کردند که عل میبرا ندیآیکه در شمار نم یمن گفت که افراد یابواسحاق برا دیگویسعد بن طالب م

  یفرمود »من کنت مواله فعل را که صلی اهلل علیه وآلهرسول خدا  سخن  نیا ی مردم را در رحبه فراخواند و گفت: چه کس

از جمله عبدالرحمن بن مدلج بلند شدند و شهادت دادند  یتعداد؟ است  دهیمواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه« شن

 . دندیشن صلی اهلل علیه وآله  امبریسخن را از پ نیکه ا

 آن را استدراک کرده است.  یاز ابن عقده نقل کرده و ابووس نیرا ابن شاه ت یروا نیا



 

برای مخفی نگاه داشتن حدیث غدیر و فرار از توضیح   (نبلی مذهبانحتالش احمد بن حنبل  )امام  

 آن!

  هیعل نیرالمومنیالسالم در اثبات خالفت بالفصل ام همیعل ت یمکتب اهل ب  روانیقاطع پ از ادله یکی ریغد فیشر ث یحد

( و سانسور آن  یو معنو  ی)لفظ  فیاند تا از طرق مختلف به تحرکرده  یهمواره سع  عهیش  نیباشد که مخالفیالسالم م

 بپردازند. 

 گرفته است.  شیراه فرار و سکوت را در پ ث یحد نیاست که در قبال ا عهیش نیمخالف  یعلما بن حنبل از جمله احمد

نَقُولُ؟    شِیْوَسَلَّمَ، فَأَ  هِیْصَلَّى اهللُ عَلَ   یِّلِلرَّجُلِ: أَنَْت مَوْلَى النَّبِ  قُولُیَقَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ    ،یُّأَبُو بَکْرٍ الْمَرُّوذِ  أَخْبَرَنَا

 . "قَالَ: دَعْهَا 

دار النشر: دار  ، یالزهران  ةی: د.عط قی، تحق457، ح346، ص 2هـ (، السنة، ج  311)المتوفى  د یزیأبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن    الخالل،

 [ حیالمحقق: إسناده صح   ق یم. ]تعل1989  -هـ 1410الطبعة: األولى،  ،  اض یالر  -  ةیالرا

  « ی)تو »موال  «یالنب  ی»انت مول   دیگویم  گرید  یکه به شخص  یاز احمد بن حنبل در مورد شخص  دیگویم  یمروذ  ابوبکر

 کن! شیاحمد بن حنبل گفت: رها م؟ییگویسوال شد که در مورد آن چه م  یهستصلی اهلل علیه وآله  امبریپ

: »مَنْ کُنُْت  یٍّوَسَلَّمَ لِعَلِ هِیْصَلَّى اهللُ عَلَ یِّأَنَّ أَبَا طَالٍِب حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ النَّبِ ى،یَحْیَبْنُ   ایَّزَکَرِ یوَأَخْبَرَنِ

 «. کَمَا جَاءَ َثیهَذَا، دَعِ الْحَدِ یفِمَوْلَاهُ« ، مَا وَجْهُهُ؟ قَالَ: »لَا تَکَلَّمْ    یٌّمَوْلَاهُ فَعَلِ

دار النشر:    ، یالزهران  ةی: د.عطقی، تحق458، ح 347و346، ص 2هـ (، السنة، ج  311)المتوفى  دیز یأبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن    الخالل،

 [ حیالمحقق: إسناده صح   قیم. ]تعل1989  -هـ 1410الطبعة: األولى،  ، اضیالر  - ةیدار الرا

  ی)ص( خطاب به عل امبریسخن پ ن یکه ابوطالب به آنان گفت که از احمد بن حنبل در مورد ا دیگو  یم ییحیبن  ایزکر

مورد سخن   نیدارد؟ احمد بن حنبل پاسخ داد: در ا ی سخن چه وجه نیمواله« سوال کرد که ا یکه »من کنت مواله فعل

 را همانطور که آمده رها کن.  ث یحد نینگو.ا

أَبِ  یأَخْبَرَنِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ:    یمُحَمَّدُ بْنُ  لِلرَّجُلِ: أَنَْت   قُولُیَرَجُلٍ    ی مَا تَقُولُ فِ  "هَارُونَ، أَنَّ مُثَنَّى حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ 

 . " اتَقُولُ؟ قَالَ: دَعْهَ شْیوَسَلَّمَ، فَإِ هِیْ صَلَّى اهللُ عَلَ یِّمَوْلَى النَّبِ

دار النشر: دار  ، یالزهران  ةی: د.عط قی، تحق459، ح347، ص 2هـ (، السنة، ج  311)المتوفى  د یزیأبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن    الخالل،

 م.1989  -هـ 1410الطبعة: األولى،  ،  اض یالر  -  ةیالرا

 گر ید یکه به شخص ی: در مورد شخص دیبه آنان گفت که از احمد بن حنبل پرس یکه مثن دیگویهارون م یبن اب محمد

 شیاحمد بن حنبل پاسخ داد: رها ؟ییگوی( چه میهست صلی اهلل علیه وآله امبریپ  ی)تو موال «یالنب ی»انت مول دیگویم

 کن. 

:  یٍّوَسَلَّمَ لِعَلِ  هِیْصَلَّى اهللُ عَلَ  یِّأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، أَنَّ أَبَا طَالٍِب حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلُْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ النَّبِ  وَأَخْبَرَنَا

 کَمَا جَاءَ«.  َثیهَذَا، دَعِ الْحَدِ یتَکَلَّمْ فِ امَوْلَاهُ« ، مَا وَجْهُهُ؟ قَالَ: »لَ  یُّ»مَنْ کُنُْت مَوْلَاهُ فَعَلَ



 

دار النشر: دار  ، یالزهران  ةی: د.عط قی، تحق461، ح348، ص 2هـ (، السنة، ج  311)المتوفى  د یزیأبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن    الخالل،

 [ حیم. ]إسناده صح 1989  -هـ 1410الطبعة: األولى،  ،  اض یالر  -  ةیالرا

  صلی اهلل علیه وآله   امبریسخن پ  نیابوطالب به آنان گفت که از احمد بن حنبل در مورد ا  دیگویبن محمد بن مطر م  احمد

 ث یحد  نیاحمد بن حنبل گفت: ا  ست؟یسخن چ  نیمواله« سوال کردم که وجه ا  یکه »من کنت مواله فعل  ی خطاب به عل

 را همانطور که آمده رها کن. 

  



 

 

 



 

 



 

 ! و تالش برای مسکوت گذاشتن آن فرار احمد بن حنبل از توضیح در مورد حدیث منزلت

رود که احمد بن  علیه السالم به شمار می مؤمنان  له محکم اثبات خالفت بالفصل امیرحدیث منزلت نیز یکی دیگر از اد

)امام حنبلی مذهبان( موضعی مشابه حدیث غدیر نسبت به آن اتخاذ کرده است! یعنی کتمان و مخفی نگاه داشتن حنبل 

 پوشی! و پرده

بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ    یأَنَْت مِنِّ: »یٍّ وَسَلَّمَ لِعَلِ  هِیْصَلَّى اهللُ عَلَ  یِّقَالَ: سَأَلُْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ النَّبِ  ،یُّأَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ الْمَرُّوذِ

 ذَا الْخَبَرِ، کَمَا جَاءَ«.  عَنْقَالَ: »اسْکُْت عَنْ هَذَا، لَا تَسْأَلْ  رُهُ؟یتَفْسِ شِیْمُوسَى«، أَ

 ،   اضیالر  -   ةیدار النشر: دار الرا  ،یالزهران  ةی : د.عطقیهـ (، السنة، تحق  311)المتوفى  دیزیأبو بکر أحمد بن محمد بن هارون بن    الخالل،

 [ حیالمحقق: إسناده صح   قیم. ]تعل1989  - هـ  1410الطبعة: األولى،

علیه طالب  یبن اب یخطاب به عل صلی اهلل علیه وآله  امبریسخن پ نیاز احمد بن حنبل در مورد ا دیگویم یمروذ ابوبکر

  ریتفس  دمی. از احمد بن حنبل پرس«یرا دار  یکه فرمود: »تو نسبت به من منزلت هارون نسبت به موس  دمیپرس  السالم

نپرس.    یزیچ  ث یحد  نیمورد سکوت کن و سخن مگو. در مورد ا  نیاحمد بن حنبل پاسخ داد: در ا  ست؟یچ  ث یحد  نیا

 را همانطور که نقل شده رها کن.  ث یحد نیا



 

 هرگز در مقابل شیعیان به صحت حدیث غدیر اقرار نکنید!ابوحنیفه )امام حنفی مذهبان(: 

شباهت  نیز بینسبت به حدیث غدیر  (  در روایتی که در مصادر شیعه نقل شده، موضع ابوحنیفة بن نعمان )امام حنفی مذهبان

 نسبت به این حدیث شریف نیست. به موضع احمد بن حنبل )امام حنبلی مذهبان(

 امالی خود چنین نقل کرده است: شیخ مفید رضوان اهلل علیه در

بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ    قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو بَکْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْجِعَابِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ

 کُنُْت عِنْدَ کِتَابِ أَبِی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَائِذٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَالتَّیْمُلِیُّ قَالَ وَجَدْتُ فِی 

مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالٍِب ع وَ دَارَ بَیْنَنَا الْهَیْثَمِ بْنِ حَبِیٍب الصَّیْرَفِیِّ فَدَخَلَ عَلَیْنَا أَبُو حَنِیفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابٍِت فَذَکَرْنَا أَ

خْصِمُوکُمْ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الْهَیْثَمِ بْنِ حَبِیٍب  کَلَامٌ فِی غَدِیرِ خُمٍّ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ قَدْ قُلُْت لِأَصْحَابِنَا لَا تُقِرُّوا لَهُمْ بِحَدِیِث غَدِیرِ خُمٍّ فَیَ

هُ قَالَ فَلِمَ لَا یُقِرُّونَ بِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنَا  یْرَفِیِّ وَ قَالَ لَهُ لِمَ لَا یُقِرُّونَ بِهِ أَ مَا هُوَ عِنْدَکَ یَا نُعْمَانُ قَالَ بَلَى هُوَ عِنْدِی وَ قَدْ رُوِّیتُالصَّ

أَن بِهِ حَبِیُب بْنُ أَبِی ثَابٍِت عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْ فَلَا    قَمَ  أَبُو حَنِیفَةَ أَ  فِی الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَهُ فَقَالَ  عَلِیّاً ع نَشَدَ اللَّهَ 

قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ  عَلِیّاً أَوْ نَرُدُّ قَوْلَهُ فَتَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ جَرَى فِی ذَلَِک خَوْضٌ حَتَّى نَشَدَ عَلِیٌّ النَّاسَ لِذَلَِک فَقَالَ الْهَیْثَمُ فَنَحْنُ نُکَذِّبُ 

الْهَیْثَمُ یَقُولُهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَخْطُُب بِهِ وَ   مَا نُکَذِّبُ عَلِیّاً وَ لَا نَرُدُّ قَوْلًا قَالَهُ وَ لَکِنََّک تَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ غَلَا مِنْهُمْ قَوْمٌ فَقَالَ

ثُمَّ جَاءَ مَنْ قَطَعَ الْکَلَامَ بِمَسْأَلَةٍ سَأَلَ عَنْهَا وَ دَارَ الْحَدِیُث بِالْکُوفَةِ وَ کَانَ    -غَالٍ أَوْ قَوْلِ قَائِلٍنُشْفِقُ نَحْنُ مِنْهُ وَ نَتَّقِیهِ بِغُلُوِّ  

َک فِی عَلِیٍّ ع وَ قَوْلُ مَنْ قَالَ وَ کَانَ  قَدْ بَلَغَنِی مَا دَارَ عَنْ - مَعَنَا فِی السُّوقِ حَبِیُب بْنُ نِزَارِ بْنِ حَیَّانَ فَجَاءَ إِلَى الْهَیْثَمِ فَقَالَ لَهُ

حَبِیٌب فَدَخَلْنَا   فَقَالَ لَهُ الْهَیْثَمُ النَّظَرُ یَمُرُّ فِیهِ أَکْثَرُ مِنْ هَذَا فَخَفِّضِ الْأَمْرَ فَحَجَجْنَا بَعْدَ ذَلَِک وَ مَعَنَا  حَبِیٌب مَوْلًى لِبَنِی هَاشِم 

ا فَتَبَیَّنَ الْکَرَاهِیَةُ فِی  فَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ حَبِیٌب یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَعَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْ

الَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْ حَبِیُب کُفَّ خَالِقُوا النَّاسَ وَجْهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَبِیٌب هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ نَوْفَلٍ حَضَرَ ذَلَِک فَقَ

لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَیْکُمْ وَ عَلَیْنَا   -نْ أَحَبَّبِأَخْلَاقِهِمْ وَ خَالِفُوهُمْ بِأَعْمَالِکُمْ فَإِنَّ لِکُلِّ امْرِئٍ ... مَا اکْتَسََب وَ هُوَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ مَ

قَالَ ع أَ فَهِمَْت یَا حَبِیُب لَا تُخَالِفُوا أَمْرِی وَ ادْخُلُوا فِی دَهْمَاءِ النَّاسِ فَإِنَّ لَنَا أَیَّاماً وَ دَوْلَةً یَأْتِی بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ فَسَکََت حَبِیٌب فَ

أَلُْت عَلِیَّ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَوْفَلٍ فَقَالَ کُوفِیٌّ قُلُْت مِمَّنْ قَالَ  قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَ سَ  - فَتَنْدَمُوا فَقَالَ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَکَ

حَنِیفَةَ   مَا جَرَى بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِیأَحْسَبُهُ مَوْلًى لِبَنِی هَاشِمٍ وَ کَانَ حَبِیُب بْنُ نِزَارِ بْنِ حَیَّانَ مَوْلًى لِبَنِی هَاشِمٍ وَ کَانَ الْخَبَرُ فِی

 . حِینَ ظَهَرَ أَمْرُ بَنِی الْعَبَّاسِ فَلَمْ یُمْکِنْهُمْ إِظْهَارُ مَا کَانَ عَلَیْهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع 

هـ(، األمالی، الناشر: مکتبة  413البغدادی )المتوفى،  17الی    15صالشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد اهلل العکبری، 

 بصیرتی. 

و از   بن ثابت بر ما وارد شد محمّد بن نوفل بن عائذ صیرفى گوید: نزد هیثم بن حبیب صیرفى بودم که ابو حنیفه نعمان

یاران خود  ه ابو حنیفه گفت: من بمیان آمد. ه باره ماجراى غدیر خم سخن بعلى بن ابى طالب یاد کردیم و در مؤمنانامیر

ناگهان رنگ چهره    کنند.صحّت خبر ماجراى غدیر اعتراف نکنید که شما را محکوم مى ام: نزد اینان )شیعیان( به  گفته

من   او گفت: چرا اعتراف نکنند، نعمان! مگر تو خود قبول ندارى؟ گفت: چرا،ه  هیثم بن حبیب صیرفى دگرگون شد و ب

ام. هیثم گفت: پس چرا اعتراف نکنند در صورتى که حبیب بن ابى ثابت از ابى  خودم قبول دارم و آن را روایت نیز نموده

در رحبه )نام محلى است در کوفه( همه حاضران را براى علیه السالم  الطّفیل از زید بن ارقم روایت کرده است که على  

حدّى در این زمینه  ه بینید که مردم بند داده است؟! ابو حنیفه گفت: مگر نمىاعتراف به صحّت و وقوع ماجراى غدیر سوگ



 

ى على را تکذیب  یگواند که ناگزیر علىّ مردم را در این باره سوگند داده است! هیثم گفت: در این صورت مىگفتگو کرده

 یم؟ ابو حنیفه گفت: یکنیم یا سخنش را رد نما

اند! ى کردهیگواى از مردم در این باره گزافهدانى که عدّهولى تو مى ،رمایش او را ردکنیم و نه فیب مىما نه على را تکذ

هیثم گفت: سخنى را رسول خدا فرموده و یک خطبه در آن باره ایراد نموده و ما به صرف اینکه گروهى غلو نموده یا 

بداریم؟! در همین حین کسى وارد شد و با پرسش خود ى آن بهراسیم و از نقل آن دست یکسى حرفى زده است از بازگو

حیّان که از هواداران بنى هاشم بود در بازار با ما بود، نزد    سخن را برید و این سخن در کوفه پیچید. حبیب بن نزار بن

من رسیده   هوقوع پیوسته و نیز سخن آن گوینده به  ب  علیه السالمباره على  گفت: خبر ماجرائى که از تو درهیثم آمد و  

آید، مطلب را آسان گیر، سخن ختم شد. مدّتى بعد  است. هیثم گفت: در اظهار نظرها از این گونه سخنان بسیار پیش مى 

هیثم عرض   رسیده و اداى سالم نمودیم، سپس  علیه السالمما به حجّ رفتیم و حبیب هم با ما بود، خدمت امام صادق  

و داستان را بازگو کرد. در این حال یک حالت نارضایتى در چهره آن حضرت نمایان    شدابا عبد اللَّه، چنین و چنان    کرد: یا

گشت. حبیب گفت: این محمّد بن نوفل است و در آنجا حاضر بود، حضرت فرمود: حبیب! بس کن، با مردم با اخالق و  

ل کردار اوست، و روز  روش خودشان به نیکى معاشرت کنید و در عمل با آنان مخالفت ورزید، که هر کس را محصو 

داشته است. مردم را بر ضد خودتان و ما نشورانید، و در انبوه همین مردم  قیامت با کسى محشور است که دوستش مى 

گاه خداوند بخواهد )و صالح  ا را روزگاران و دولتى است که هرو م  زید(داخل شوید )و خود را از آنان متمایز و جدا نسا

فرمود: حبیب! فهمیدى؟ از دستور من سرپیچى  علیه السالم    در اینجا حبیب سکوت کرد و امام  بداند( آن را خواهد آورد. 

 شوید. گفت: هرگز از دستور شما سر پیچى نخواهم کرد.نکنید که پشیمان مى

کوفه  راوى خبر ابو العبّاس ابن عقده گوید: از على بن حسن )بن فضّال( در باره محمد بن نوفل پرسیدم گفت: از اهل  

 اى؟است، گفتم: از چه طایفه

و ماجراى او با   از هواداران بنى هاشم بود  کنم از هواداران بنى هاشم باشد. و حبیب بن نزار بن حیّان نیزگفت: فکر مى

توانستند اسرار و عقاید آل محمد علیهم  ابى حنیفه در زمانى رخ داد که دولت بنى عبّاس روى کار آمده بود و آنان نمى 

 الم را در باره حکومت آشکار کنند. السّ

 

  



 

   

  



 

 

  



 

 

 

 



 

 ( افقمؤسسه مصاف )های  ومیت قرق و  فدیان، اتهیه شده در واحد 
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