
 

 

  ؟بیان شده است) علیهم السالم(گریه در عزاي اهل بیت پاداشی براي روایات اهل سنت، آیا در 

  توضیح سؤال

عـزاداري و   براي گریـه، ، رسیده از طریق ائمه معصومین علیهم السالم که در منابع مختلف و معتبر روایی شیعه  طبق روایات معتبري
شـهاي  اثـواب و پاد ) علیـه السـالم  (یژه سید الشـهداء حضـرت ابـا عبـد اهللا الحسـین      به و) علیهم السالم(اندوه در مصیبت اهل بیت 

بـه طـور    )علـیهم السـالم  ( ؛ سؤال این است که آیا در روایات اهل سنت نیز براي گریه در عزاي اهل بیـت شماري بیان شده است بی
    نه؟به صورت ویژه ثواب و پاداشی بیان شده است یا )ع(عموم و در مصیبت امام حسین 

  پاسخ

در . صرف حزن اندوه، پاداش بیان شده اسـت همانگونه که در توضیح سؤال آمده، در روایات معتبر شیعه براي گریه، عزاداري، و حتی 
روایـت صـحیح السـندي را از    ها  جناب احمد بن حنبل رئیس مذهب حنبلی ،»فضائل الصحابه«منابع اهل سنت نیز از جمله در کتاب 

شـدن   را داخل) هم السالمیعل(ت یریختن در عزاي اهل بنقل کرده که آن حضرت پاداش یک قطره اشک ) السالم علیه(امام حسین 
  .داند در بهشت می

  روایت احمد بن حنبل در ثواب اشک ریختن

   :با سند صحیح این استاحمد بن حنبل، متن روایت 

 أَبـو  عـامرٍ  بـنُ  أَسود نا یده، بِخَطِّ اللَّه رحمه حنْبلٍ بنِ محمد بنِ أَحمد تَابِک فی رأَیت: قَالَ إِسرَائیلَ، بنُ أَحمد حدثَنَا

دبنِ، عمقثنا الرَّح نُ الرَّبِیعرٍ، بنْذنْ مع ،نُ کَانَ: قَالَ أَبِیهیسنُ حب ،یلقُولُ عنْ: یتَا معمد نَاهیینَا عف عمۀً،د أَو  قَطَـرَت 

نَاهیینَا عقَطْرَةً، ف اهأَثْو نَّۀَ عز وجل اللَّهالْج.  

ابو عبـد  (خودش دیدم که اسود بن عامر خط بن حنبل با دست در کتاب احمد بن محمد : گوید احمد بن اسرائیل می

 کـس  هـر : فرمـود  مـی همیشـه  ) السـالم  ماعلیه(حسین بن علی : از ربیع بن منذر نقل کرد که پدرش گفته) الرحمن

  .داد خواهد جاى بهشت در را او خداوند بریزدبراي ما  اشک قطره یک یا و شود اشک پر ما براى چشمانش
   1154ح ،675ص ،2ج حنبل، البن الصحابۀ فضائل

  :مدارك دیگر این روایت

آن را احمد بن حنبـل در کتـاب    که  نموده اندذکر کرده و تصریح با این عبارت  شان در کتابهايرا علماي دیگر اهل سنت این روایت 
  :خود آورده است» مناقب«



 

 

  :محب الدین طبري. 1

 قطـرت  أو دمعـۀ  فینا عیناه دمعت من یقول عنهما اهللا رضی علی بن حسین کان قال أبیه عن منذر بن الربیع عن

  .المناقب فی أحمد أخرجه .الجنۀ وجل عز اهللا آتاه قطرة فینا عیناه
 دار:  النشـر  دار ، هــ 694/  اآلخـرة  جمـادى : الوفـاة  الطبري اهللا عبد بن أحمد الدین محب ،19 ص ،1 ج القربى، ذوي مناقب فی العقبى ذخائر
  .مصر... - المصریۀ الکتب

  .نقل نموده است) فضائل الصحابۀ(مناقب کتاب احمد بن حنبل این روایت را در ... 

  :مال علی قاري. 2

 دمعـۀ  فینا عیناه دمعت من:  یقول علی بن حسن کان:  قال أبیه عن منذر بن ربیعال عن المناقب فی أحمد أخرج

  . الجنۀ وجل عز اهللا آتاه قطرة فینا عیناه قطرت أو
، 315ص، 11 جمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ، )هـ1014متوفاى(الهروي علی بن سلطان محمد مال علی القاري، نور الدین أبو الحسن 

  .م 2001 -هـ 1422األولى، : بیروت، الطبعۀ/ لبنان -دار الکتب العلمیۀ : ناشر ل عیتانی،جما: تحقیق

  ...این روایت را نقل نموده است  )فضائل الصحابۀ(مناقب کتاب  احمد بن حنبل در

  :قندوزي حنفی. 3

  :قندوزي حنفی این روایت را در دو جا از کتابش آورده است

(  اهللا بـوأه  قطـرة  فینـا  عیناه قطرت أو دمعۀ فینا عیناه دمعت من:  قال)  عنهما اهللا رضی(  علی بن الحسین وعن

  ) . المناقب فی أحمد أخرجه. ( الجنۀ)  وجل عز
سید علی جمـال   :تحقیق، 373و ص 117 ص  ، 2 ج ،ینابیع المودة لذوي القربى )ـه1294متوفاى(لشیخ سلیمان بن إبراهیم ، االقندوزي الحنفی
  .هـ 1416األولى:الطبعۀـ قم، دار األسوة للطباعۀ والنشر: ناشر، أشرف الحسینی

  :سخاوي شافعی. 4

  :این روایت را نقل نموده است» الشرف ذوي الرسول أقرباء بحب الغرف ارتقاء استجالب«کتاب وي نیز در 

   اهللا آتاه قطرة فینا عیناه قطرت أو فینا عیناه دمعت من:  قال عنهما اهللا رضی علی بن الحسین وعن:  قال

  . »المناقب« فی أحمد أخرجه.  الجنۀ وجل عز

 بریـزد براي مـا   اشک قطره یک یا و شود اشک پر ما براى چشمانش کس هر: فرمود) علیهما السالم(حسین بن علی 

  .خودش آورده است) فضائل الصحابۀ(مناقب  کتاب این روایت را احمد در .داد خواهد جاى بهشت در را او خداوند



 

 

-431ص ،1 ج،  الشـرف  ذوي الرسول أقرباء بحب الغرف ارتقاء استجالب ،)ق.هـ 902: متوفی(شمس الدین محمد بن عبد الرحمن ، ويسخاال
ی بابطین:  تحقیق، 160حدیث  ،432 م عربستان ، دار البشائر اإلسالمیۀ: ناشر  ،خالد بن احمد الص.  

  :الرجال أبی بناحمد بن صالح . 5

  :، این روایت را نقل کرده استالبحور ومجمع بدورال مطلعوي در کتاب 

  .  الجنۀ تعالى اهللا آتاه قطرة فینا عیناه دمعت من:- السالم علیه - الحسین عن مناقبه فی وألحمد

 کـس  هـر : فرمـود نقل کرده است که  علیه السالمامام حسین از  )فضائل الصحابۀ(احمد بن حنبل در کتاب مناقب 

   .داد خواهد جاى بهشت در را او خداوند شود اشک پر ما براى چشمانش
،  عـزان  سـالم  یحیـى  محمـد ، الوجیـه  عباس السالم عبد: تحقیق  ،15، ص  1، جزء البحور ومجمع البدور مطلع ،الرجال أبی بن صالح بن أحمد
  .الیمنی والبحوث التراث مرکز

  :جالب اینجاست که نویسنده بعد از نقل این روایت می گوید

  .ةکثیر المعنى )هذا( فی واألحادیث

  .با این معنا و مضمون ، احادیث بسیاري وجود دارد

تا اینجا ثابت شد که پنج تن از علماي اهل سنت این روایت را در کتابهایشان از احمد بن حنبل نقـل کـرده انـد و هیچکـدام از آنهـا      
  .اشکال و ایرادي بر متن و یا سند آن وارد نکرده اند

  »فضائل الصحابۀ«وسط محقق کتاب توثیق راویان سند ت

  :نویسد در پاورقی کتاب راجع به راویان سند روایت می »جناب وصی اهللا بن عباس« )فصائل الصحابه( کتاب محقق

  .احمد بن اسرائیل شیخ القطیعی لم اجده والباقون ثقات) 1154(

   ،تیروا نیا انیراوه اما بقی ؛من شرحی حالی برایش نیافتم ،بن اسرائیل استاد قطیعی استاحمد  

  .هستند مورد وثوق
   1154ح ،675 ص ،2 ج حنبل، البن الصحابۀ فضائل

احمـد بـن   «اگـر توثیـق    حـال . هسـتند  مورد وثـوق و اطمینـان   ،راویان سند بقیه» احمد بن اسرائیل«طبق عبارت محقق کتاب، جز 
و  شـرح حـال  بتدا پیرامون نام او بحث کنـیم سـپس بـه ذکـر     ا بنابراین، الزم است .ثابت شود، روایت صحیح خواهد بود نیز» اسرائیل

  .بپردازیماهل سنت  توثیق او از دیدگاه علماي



 

 

  :سخنان علماي اهل سنت در» احمد بن اسرائیل«نام هاي  بیان: الف

آنهـا نسـبت   هریک به نام هاي متعددي یاد شده که  »احمد بن اسرائیل«که از  بینیم می سنت اهل علماي عبارت هايبا جستجو در 
  .و برگشت همه آنها به همان یک فرد استکند  ثابت میبه اجدادش  وي را

  :ابو الفرج ابن الجوزي. 1

  :نویسد و می م ذکر کردهناسه » احمد بن اسرائیل«براي  ابن جوزي

   الحسن بن سلمان بن أحمد وهو شاهین بن حفص أبو عنه روى النجار الحسن بن سلیمان بن أحمد بکر أبو

   عنه روى الذي إسرائیل بن أحمد وهو جده جد إلى فنسبه أیضا شاهین ابن عنه روى یونس بن سرائیلإ بن

  .القطیعی مالک بن بکر أبو

ابو بکر همان احمد بن سـلمان  . ابو بکر احمد بن سلیمان بن حسن نجاد، از وي ابو حفص شاهین روایت کرده است

هـم  بـه جـد جـدش    او را  و. شاهین نیز روایت نقل کـرده اسـت  بن اسرائیل بن یونس است که از وي ابن بن حسن 

  .ابو بکر بن مالک قطیعی از وي روایت نقل کرده است نسبت داده اند که همان احمد بن اسرائیل است و
   بیأ بن األرقم دار شرکۀ:  النشر دار ، هـ597: الوفاة الجوزي ابن الرحمن عبد الفرج أبی ، 369ص ،1ج األثر، أهل فهوم تلقیح
  األولى:  الطبعۀ ، 1997 - بیروت - األرقم

  :خطیب بغدادي. 2

  :معرفی کرده است با چهار اسمخطیب بغدادي وي را 

  .النجاد الحسن بن سلمان بن أحمد بکر أبی ذکر

  .شاهین بن أَحمد بن عمر عنه روى الذي ،القطیعی یونس بن أَحمد وهو تقدم، فیما حدیثه بعض ذکرنا قد 

دیم و او احمد بـن یـونس   برخی از روایاتش را ما در گذشته ذکر کر. ابو بکر احمد بن سلمان بن حسن نجاد ذکر و یاد

  .قطیعی است که از وي عمر بن احمد بن شاهین روایت نقل کرده است

  :احمد بن یونس قطیعی آمده است«کند که در آن اسم  این روایت ذکر میپس از عبارت فوق 

ُظ، أَحمد بنُ عمرُ أَخْبرَنَا الداودي، عمرَ بنُ محمد بکْرٍ أَبو یالْقَاض أَخْبرَنَا  اعثَنَا الْودح دمنُ أَحب ونُسی  ،ـییعثَنَا  الْقَطـدح 

دمحنُ مثَنَا شَاَذانَ، بدلَّى، حعثَنَا مدح دبع نُ اللَّهب ،ك اربنْ الْمونُ عی،نِ سع ،رِيی: قَالَ الزُّهثَندلُ حهنُ سب ،دعـنْ  سع 

ینِ أُببٍ، بقَالَ کَع : ا کَانَتالْفُتْی :اءنَ الْمم اءۀً الْمخْصی رلِ فالمِ، أَواإلِس ثُم مکرُ، أُحى األَمنَهو نْهع .  



 

 

  : معرفی کرده استاجدادش مشخصات با را   »اداحمد بن سلمان نج«دو باره  ،روایت نقلپس از 

 روى الـذي  ،إسرائیل بن أَحمد وهو. جده جد إلى عمر فنسبه ،یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أَحمد هو 

  القطیعی مالک بن بکر أبو عنه

بـه جـد جـدش     نسـبش ) در روایت فوق(عمر بن واعظ و . او احمد بن سلمان بن حسن بن اسرائیل بن یونس است

  .است و او همان احمد بن اسرائیل است که ابو بکر بن مالک قطیعی از وي روایت نقل کرده رساند می
 1407 - بیروت - المعرفۀ دار:  النشر دار ، 463: الوفاة البغدادي الخطیب ثابت بن علی بن أحمد ، 464 ص ،1ج والتفریق، الجمع أوهام موضح

  قلعجی أمین المعطی عبد. د : تحقیق ، األولى:  الطبعۀ ،

بنابراین، معرفی کامل  .شود میجد سوم این رواي » یونس«جد دوم و » ائیلاسر«جد اول، » حسن»  ،خطیب بغدادي طبق این عبارت
د«ایشان  مح و برخـی دیگـر   » اسرائیلاحمد بن «او را به اسم جد دوم  برخی است؛ اما »یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أَ

  .همه مقصود شان همان یک نفر است که در نهایت معرفی کرده اند »احمد بن یونس«به اسم جد سوم 
  :ده استگري نیز نقل کرروایت دی» احمد بن اسرائیل«از » فضائل الصحابه«در کتاب احمد بن حنبل 

 عـم  بـن  أشـعث  نـا  لمسا بن یحیى نا الکسائی یحیى بن زکریا قثنا عثمان بن محمد قثنا إسرائیل بن أحمد حدثنی

 صلى اهللا رسول قال قال األنصاري اهللا عبد بن جابر عن العوفی عطیۀ عن مسعر نا علیه یفضل وکان صالح بن حسن

  .سنۀ بالفی السماوات تخلق ان قبل اهللا رسول أخو علی اهللا رسول محمد الجنۀ باب على مکتوب وسلم علیه اهللا
  1140، ح668 ص، 2 ج ،حنبل البن الصحابۀ فضائل

هیچگونه اظهـار  » احمد بن اسرائیل«اما در باره در مورد همه راویان این حدیث نظرش را می گوید محقق کتاب، جالب این است که 
  .نظري نکرده است

  :عبد الکریم سمعانی. 3

د که وي بر اساس کن را از علماي فقیه حنابله معرفی کرده و تصریح می» احمد بن اسرائل«سمعانی از علماي نسب شناس اهل سنت 
  :داده و شاگرد عبد اهللا بن احمد بن حنبل و برخی دیگر بوده است فقه احمد بن حنبل فتوا می

 بـن  أحمد بکر أبو بها والمعروف مشهورة الحرفۀ هذه المهملۀ الدال اخرها وفی المشددة والجیم النون بفتح: النجاد

 المنصور جامع فی له کان بغداد أهل من بالنجاد المعروف الحنبلی الفقیه یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان

 إلمـالء  واألخـرى  حنبـل  بـن  أحمـد  مـذهب  علـى  الفقـه  فی للفتوى إحداهما وبعدها الصالة قبل حلقتان الجمعۀ یوم

   أحادیثه وانتشرت روایاته اتسعت ممن وهو الحدیث



 

 

   ذکرهم یطول وقوما حنبل بن أحمد بن اهللا وعبد ... البزاز مکرم بن الحسن سمع

   وثالثمائۀ وأربعین ثمان سنۀ فی ومات ومئتین وخمسین ثالث سنۀ فی والدته وکان

 أحمـد  «ابو بکـر  . این شغل مشهور است. با فتح نون و تشدید جیم، و در آخر کلمه نیز دال بدون نقطه است: نجاد

. اهالی بغـداد اسـت   وهاي حنابله از فقوي . به این حرفه معروف بود» یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن

یکی براي فتـاواي فقهـی بـر    . جامع منصور قبل از نماز و بعد از نماز دو حلقه درس داشت مسجد در هو در روز جمعا

 د و احادیثشوبوي از جمله کسانی است که روایاتش زیاد . مذهب احمد بن حنبل و دیگري براي امالء روایتاساس 

  .گردیدمنتشر 

و عبد اهللا بن احمد بن حنبل و گروهی که ذکر نام آنهـا طـوالنی خواهـد شـد، روایـت      ... ن مکرم بزاز و وي از حسن ب

  .بوده است 348و سال وفاتش  253تولد وي در سال . شنیده است
 دار، البـارودي  مـر ع اهللا عبـد : تحقیق، 457ص ،5 ج األنساب، ،)هـ562متوفاي( التمیمی منصور ابن محمد بن الکریم عبد سعید أبی ،السمعانی
   م1998 األولى:  الطبعۀ،  بیروت - الفکر دار: النشر

  علماي اهل سنت از دیدگاه » احمد بن اسرائیل«توثیقات : ب

  :کنیم بررسی میرا شناختیم توثیقات و مدح او را در کلمات علماي اهل سنت » احمد بن اسرائیل«پس از این که اسم و نسب 

  )هـ 405وفاىمت(تصحیح حاکم نشابوري . 1

در » احمد بـن اسـرائیل  «حاکم نیشابوري، یکی از علماي سرشناس علم رجال و حدیث اهل سنت، در بسیاري از موارد، روایاتی را که 
روایـت ذیـل یکـی از    . دهد که این راوي از نظر وي مورد اعتبار و موثق است و این مطلب نشان میآن قرار دارد، تصحیح کرده  سند 

  :یاتی است که حاکم آن را صحیح دانسته استنمونه هاي روا

 عمـر  بـن  عثمـان  حـدثنا  البـزاز  مکرم بن الحسن حدثنا ببغداد إمالء الفقیه النجاد الحسن بن سلمان بن أحمد حدثنا

 صـلى  اهللا رسـول  قضـى  قال عنهما اهللا رضی عباس بن عن عکرمۀ عن کثیر أبی بن یحیى عن المبارك بن علی حدثنا

 یقـام  عبـاس  بـن  عـن  عکرمـۀ  قال یحیى قال منه أدي ما قدر على الحر بدیۀ یقتل أن المکاتب یف وسلم علیه اهللا

   .یخرجاه ولم البخاري شرط على صحیح حدیث هذا المملوك حد علیه
القـادر   مصـطفی عبـد  : تحقیق، 237 ص   2 جالمستدرك علی الصحیحین،  ،)هـ 405متوفاى(عبداهللا محمد بن عبداهللا  الحاکم النیسابوري، ابو

  1990 -هـ 1411 ،األولى: بیروت الطبعۀ -دار الکتب العلمیۀ : ناشر عطا،



 

 

  )هـ660متوفاي(ابی جراده . 2

  :نویسد مد بن اسرائیل را، فقیه و محدث مورد اعتماد دانسته و میعمر بن احمد بن ابی جراده یکی از علماي اهل سنت، اح

  یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أحمد

  .الدرایۀ مشهور الروایۀ واسع متقنا ومحدثا مفتیا فقیها کان الحنبلی الفقیه بالنجاد معروفال

، معروف به نجاد، فقیه مذهب حنبلی، یک فرد فقیه، فتوا دهنـده،  یونس بن إسرائیل بن حسن بن سلمان بن أحمد

  .فهم بود مورد اعتماد و داراي روایات فراوان و مشهور به درایت و  ،)ناقل روایت(محدث 
  ، زکار سهیل. د: تحقیق، 766 ص 2 ج حلب، تاریخ فی الطلب بغیۀ ،)هـ660متوفاي( جرادة أبی بن أحمد بن عمر الدین کمال
  .الفکر دار: النشر دار

  )هـ748(ذهبی . 3

  :است گفته او باره دریکی دیگر از علماي رجال اهل سنت  یذهب

  .  حفظه إال شیئاً معیس ال العالم أذکیاء من إسرائیل بن أحمد وکان

   ، دیشن یم کباری را مطلب کی یوقت که بوده يقو قدر آن حافظه نظر از واحمد بن اسرائیل از پرهیزگاران عالم 

  .کرد یم حفظ
 - العربـی  الکتاب دار:  النشر دار ، هـ748: الوفاة الذهبی عثمان بن أحمد بن محمد ،34 ص،  19 ج ، واألعالم المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ
  م1987 - هـ1407 - بیروت/ لبنان

او را صـدوق   نقـل کـرده کـه    يب بغـداد یـ کرده و از خط یمعرف »بغداد يخ علمایث، شیامام، حافظ حد«را  گرش اویدر کتاب دوي 
  :دانسته است

 الحنبلـی  يالبغـداد  إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أحمد بکر أبو ببغداد العلماء شیخ الفقیه الحافظ اإلمام النجاد

 للفتـوى  الجمعـۀ  قبـل  حلقۀ المنصور بجامع له وکان السنن فی کبیرا کتابا صنف عارفا صدوقا کان الخطیب قال ...

  .القطیعی بکر أبو عنه حدث لالمالء بعدها وحلقۀ

بن ، فقیه و استاد علماي در بغداد، ابو بکر احمد بن سلمان )کسی که صدهزار روایت حفظ است(نجاد؛ پیشوا، حافظ 

تصـنیف  » سـنن «وي فرد صدوق و عارف بوده و کتـاب بزرگـی را در   : خطیب گفته... حسن بن اسرائیل بغدادي حنبلی

کرد و در جامع منصور قبل از نماز جمعه نشستی براي فتوا داشته و بعد از نماز نیز درسی بـراي امـالي روایـت دائـر     

  .کرده است و از وي ابو بکر قطیعی روایت نقل کرده است می



 

 

  األولى:  الطبعۀ ، بیروت - العلمیۀ الکتب دار:  النشر دار ، 748: الوفاة الذهبی محمد الدین شمس ، 868ص ،3ج الحفاظ، تذکرة

  :کند که احمد بن اسرائیل صدوق است و در کتاب دیگرش تصریح می

 المشـهور  الحنبلی لفقیها النجاد بکر أبو یونس بن اسرائیل بن الحسن بن سلمان بن أحمد]  صح[  -]  583[  395

  ... صدوق هو قلت ...
  238 ص ،1 ج  الرجال نقد فی االعتدال میزان

  )هـ852متوفاي(ابن حجر عسقالنی . 4

  :ابن حجر عسقالنی نیز بر صدوق بودن ایشان تصریح کرده است

 الفقـه  فـی  رأسا وکان ... المشهور الحنبلی الفقیه النجاد بکر أبو یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلیمان بن أحمد

   .صدوق وهو قلت .. الروایۀ فی رأسا
 الهنـد،  -دائرة المعرف النظامیـۀ  : تحقیق، 180ص ،1 جلسان المیزان، ، )هـ 852متوفاى(العسقالنی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر ابوالفضل 

  .م1986 – هـ1406الثالثۀ، : بیروت، الطبعۀ -مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات : ناشر

  )هـ281متوفاي(ن ابی الدنیا اب. 5

  :کرده است ین گونه معرفیشان را ایا» االخوان« ا در کتابیالدن یابن اب

 - البغـدادي  الحسـن  بـن  سـلمان  بـن  أحمـد  بکـر  أبـو  ، العراق شیخ ، المتقی الفقیه الحافظ المحدث اإلمام :النجاد

  .السنن صنف ، فارعا صدوقا النجاد کان:  البغدادي الخطیب قال ... . - النجاد الحنبلی

خ عـراق ابـو بکـر    یزگار و شـ یه، پرهی، فق)ت حفظ داشته باشدیکسی که صد هزار روا(ث، حافظ یحد يشوا، راویپ: نجاد

  .ف کردینجاد فرد راستگو، عارف بود که سنن را تصن: ب گفتهیخط. نجاد یحنبل ياحمد بن سلمان بن حسن بغداد
 نجم بإشراف طوالبۀ الرحمن عبد محمد:  تحقیق ،53ص ،اإلخوان ،)هـ281متوفاي( الدنیا أبی ابن عبید بن محمد بن اهللا عبد البغدادي، القرشی
  .البیت اهل مکتبه برنامه طبق ،خلف الرحمن عبد

  )هـ630متوفاي (ابن اثیر . 6

  :اثیر ایشان را یک انسان صالح می داند ابن

  .صالح وکان إسرائیل بن أحمد قتل وفیها

  . بوده صالح او که است گفته خیالتار یف ملالکا در ریأث ابن



 

 

 دار ، هــ 630: الوفـاة  الشـیبانی  الکریم عبد بن محمد بن محمد الکرم أبی بن علی الحسن أبو: المؤلف اسم ،203 ص 6 ج ، التاریخ فی الکامل
  القاضی اهللا عبد:  تحقیق ، هـ1415 - بیروت - العلمیۀ الکتب دار:  النشر

  )هـ1420متوفاى( ناصر الدین البانی. 7

  :است» صدوق حافظ و«از نظر وي نیز احمد بن سلمان نجاد . البانی یکی از علماي وهابی سخنش فصل الخطاب براي وهابیت است

 ، الحنبلـی  الفقیـه  بکـر  أبـو  الحسـین  بـن  سلمان بن أحمد هو الکتاب مؤلف الحدیث إلیه عزا الذي النجاد) :  فائدة( 

 مـن  وغیـره  الـدارقطنی  عنـه  روى ، کبیـرا  کتابـا  السـنن  فـی  وصنف ، المسند جمع دوقص حافظ وهو ، بالنجاد یعرف

  .المتقدمین
المکتب : ناشر، زهیر الشاویش: إشراف: تحقیق، 40ص ،3 ج إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، ،)هـ1420متوفاى(، محمد ناصر ألبانی

  .م 1985 - 1405، الثانیۀ :، الطبعۀلبنان -بیروت  -اإلسالمی 

  :نتیجه

م است؛ زیرا منابعی که این روایت را نقل کرده اند، همه تصریح نموده اند که احمـد  لَسم ،نقل این روایت از سوي احمد بن حنبل :اوال
  خودش آورده است؛» مناقب«بن حنبل آن را در کتاب 

آید کـه ایشـان یـک     دست مینقل شد، به » بن اسرائیلاحمد «ی که از علماي اهل سنت در شرح حال و ترجمه یها طبق عبارت :ثانیا
و بـا  ) احمـد بـن یـونس   (او » جد سوم«و گاهی به اسم » احمد بن اسرائیل(» جد دوم«چهار اسم دارد که گاهی به اسم  نفر است؛ اما

  .مشهور شده است» نجاد«پسوند 
  :، به قرار زیر استباشد می» جادن الحسن نبسلمان احمد «همان » احمد بن اسرائیل«کند  قرائنی قطعیه اي که ثابت می

  :احمد بن اسرائیل را استاد قطیعی معرفی کرده است ،در پاورقی )وصی اهللا بن عباس(فضائل الصحابه محقق کتاب . 1

  .احمد بن اسرائیل شیخ القطیعی لم اجده والباقون ثقات) 1154(
   1154ح ،675 ص ،2 ج حنبل، البن الصحابۀ فضائل

» بن الحسـن نجـاد  سلمان احمد «است که از و برخی دیگر  ابو الفرج ابن الجوزي و خطیب بغداديمطابق با سخنان  ایشاناین گفتار 
  . اد ابو بکر قطیعی معرفی کرده اندو این شخص را است ترجمه آورده

هب حنبلی بوده و یـک حلقـه   پیرو مذاز فقهاي » بن الحسن نجادبن سلمان احمد «دانشمندان و علماي فوق تصریح کرده اند که . 2
کند کـه وي ناقـل روایـت     این گزارش تأیید می. براي نقل و امالء روایت داشته در روزهاي جمعه داشته استدر جامع منصور درسی 

  .است) علیه السالم(بوده و یکی از روایاتش همین روایت مورد بحث در باره امام حسین 



 

 

که خطیب بغدادي نیز آن را پس از ذکر شرح حال نقل شده » احمد بن اسرائیل«ز طریق در فضائل الصحابه یک روایت دیگر نیز ا. 3
 أحمـد «همـان  در این روایت، را » احمد بن اسرائیل«که تدوین شده توسط اهل سنت است، » جوامع الکلم«و برنامه . وي آورده است

  .بط کرده استض» سن الحدیثصدوق ح«و رتبه او را داند  می »یونس بن إسرائیل بن الحسن بن سلمان بن
یک فرد » احمد بن اسرائیل«اما با توجه به تحقیقی که انجام شد، . محقق کتاب مدعی شد که من شرح حالی براي ایشان نیافتم: اثالث

  .رجال و حدیث شناس اهل سنت است و بسی توثیق و تعریف داردشناخته شده میان علماي 
در  »عارفـا  صـدوقا  «، )در کالم ابن ابی جـراده (» متقنا ومحدثا «: ي، آمدن الفاظی همانندتصحیح روایات وي از سوي حاکم نیشابور

 اإلمـام  «در کالم ذهبی و ابن حجر عسـقالنی،   »صدوق«در کالم ذهبی،  »العلماء شیخ الفقیه الحافظ اإلمام «کالم خطیب بغدادي، 
در سـخنان ناصـر الـدین     »حافظ صـدوق «در کالم ابن اثیر،  »ن صالحوکا«در سخنان ابن ابی الدنیا،  »المتقی الفقیه الحافظ المحدث

آن چشـم پوشـی    از آوردن ) وصی اهللا بـن عبـاس  (بهترین دلیل بر توثیق این راوي است که متأسفانه محقق این کتاب  البانی وهابی
  .کرده است

  .نیست آن وارد باشد و هیچ خدشه اي بر ال صحیح میبنابراین روایت فوق از نظر سندي کام
  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 

  


