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 دهیچک

نام سلسلة الذهب که مهه ه را ارائه فرمودند ب یثیشدند حد شابوریکه وارد ن یالسالم وقت هیرضا عل امام

 نیظاهر ا ،را به نگارش در آوردند فیرش ثیحد نید و غالبًا اهل سنت بودند اندنجا بوآکه  یدانشمندان

 فتنریرا پذ دیتوح بهکنند و رشط ورود  یدر واقع حرضت امامت را معرف یاست ول دیدر باب توح ثیحد

  کنند.یامامت امام معصوم اعالم م

است  را که امامت دیرشط توح رایکند ز دایورود پ دیبه باب توح تواندیامامت را قبول نکند نم یکس واگر

 نکرده است. ادجیا

 

 

 

 یدیکل کلامت

 .اله اال اهلل ال السالم ،سلسلة الذهب، امامت، اهل سنت، هیرضا عل امام

 



  مقدمه

 رینظ یو استقبال ب شابوریالسالم به ن هیامام رضا عل یخیآور ورود تار ادیاست که  یالذهب، واژه ا سلسله

ث است.  ستیبنام اهل سنت و ثبت آن توسط ب نیدانشمندان و حمدث ژهیمردم به و  هزار کاتب و حمدِّ

 : سدینویخود م خیدر تار یشافع یشابورین حاکم

  1.شد شابوریوارد ن یقمر یهجر۰۲۲السالم درسال هیرضا عل امام

 یسلسلة الذهب ثیبه عنوان حد اما از حلاظ سند متحد، خمتلف از نظر داللت، ،تیدو روا کتب اهل سنت در

 ثیحد دوم: حصن، ثیاول: حد منعکس شده است: صادر شده، شابوریالسالم در ن هیکه از امام رضا عل

 . امنیا

 شابوریالسالم در ن هیبا عظمت و باشکوه امام رضا عل انیگزارش گران جر تعداد سلسلة الذهب:  نگارندگان

 مشهور است.  هزار، ستیب تیکرده اند که روا زارشگ زین 4هزار تن یو س 3هزار ستیب ،2ده هزار را

َهب حد ثیحد و رشوط آن است. امام  دیالسالم در باب توح هیمنقول از امام رضا عل یقدس ثیِسلِسَلُة الذَّ

 یگمه ثیحد نیا انید. راودنکر انیبه طرف مرو ب شابوریرا هنگام عبور از ن ثیحد نیالسالم ا هیعل رضا

 نیا لیدل نی. به مهرسدیو آله وسلم و رسانجام به خداوند م هیاهلل عل یصل امربیپ به تا اندامامان معصوم

 . اندکرده فیتوص «نیزر   ۀریزنج» یبه معنا« سلسلة الذهب»را  ثیحد

 

                                                           
 شابورین خی،به نقل از تار۸۷۴،ح۹۱۱،ص۲السالم،ج همیعل تهمیواالئمة من ذر نیوالبتول و السبط یفضائل المرتض یف نیفرائد السبط. 1 

 ۵۸۳مهمان نامه بخارا ص. 2 

 ۲۸۵السالم ص همیمعرفة أحوال األئمة عل یالفصول المهمه ف. 3 

 ۲۲۱السالم،ص همیالمخدوم در شرح صلوات چهارد معصوم عل یالخادم ال لةیوس. 4 



 ِحْصن:  ثیحد متن

ثنالسالم هامیعلالرضا  یابن موس ی  عل قال جعفر الصادق،عن حممد  هیالکاظم،عن أب یموس یأب ی،حد 

 هیعل طالبیبن أب یعل هیبکربالء،عن أب دیالشه نیاحلس هیأب ن،عنیالعابد نیز ی  عل هیالباقر،عن أب

ثنالسالم ة ع یبیحب ی،قال:حد  ثنلو آله وسلم،قا هیاهلل عل یرسول اهلل صل ینیو قر  :سمعت ل،قالیجربائ ی:حد 

ة سبحانه و تعال من من أ یومن دخل حصن یفمن قاهلا َدَخل ِحْصن یبقول: کلمة ال إله إال  اهلل ِحْصن یرب  العز 

  ؛یعذاب

السالم فرمودند:پدرم،از پدرش امام صادق،از پدرش امام باقر،از پدرش امام سجاد،از پدرش  هیرضا عل امام

وسلم  و آله هیاهلل عل یصل امربیالسالم فرمود: پ هیعل یکرده اند که،عل ،نقلیپدرش امام عل ،ازنیامام حس

اال اهلل ِدژ من است پس هرکه آن  الهکه فرمود:مجله ال  دمیسبحان شن یاز خدا»عرض کرد: لیفرمودند: جربئ

 5«ود.در امان خواهد ب امتیِدژ و حصار من داخل شده واز عذاب روز ق د،دریرا بگو

 : تیو طرق روا سند

هزارتن  یس ایو  ستیب ایاز ده  شیب را «ِحْصن»ثیو حد شابوریالسالم به ن هیورود امام رضا عل انیچه جر اگر

 ثیحد نیا آن را ثبت کرده بودند، یاریبس انیراو ر،کهیغد ثیمتأسفانه مهانند حد یثبت و ضبط کرده اند؛ول

 مفقود شده است.  یلیمهجور مانده و اسناد آن به هر دل زین

السالم نقل  هیاز امام رضا عل یرا ابا صلت عبدالسالم بن صالح هرو ثیحد نیهرحال معروف است ا به

 .شود یاز اعتبار ساقط م ثی،حدیو فیکنند با تضع یتصور م یبرخ رو نیا از ،است کرده

 

 

                                                           
 ۲۸۵_۲۸۲السالم ص همیمعرفة أحوال األئمة عل یالفصول المهمه ف5 



 : پاسخ

را  ثیحد نیا زین یگریافراد د بر اباصلت، ا،افزونیبزرگان رجال اهل سنت،به اباصلت اعتامد دارند ثان اوال

 شود:  یالسالم نقل کرده اند که به نام آهنا و اباصلت اشاره م هیاز امام رضا عل

 7یحنف یدیو َزب 6یشافع ینیجو السالم. هیامام جواد عل.۱

 السالم بوده و هامیالرضا عل یبن موس یخادم و مالزم امام عل یو .یاباصلت عبدالسالم بن صالح هرو.۰

اباصلت  تیارو زیبه اتفاق اهل سنت ن بیکند و اکثر قر یآن نقل م اتیرا با متام جزئ یخیمهم و تار انیجر نیا

 8کنند. یخمتلف نقل م یها قیرا با طر

 9.کندیم نقل یرا از امحد بن عامر طائ ثیحد نیبه سند خود ا یشافع یابن عساکر دمشق .یامحد بن عامر طائ.۳

نقل  یعلو یسیمزبور را به سند خود از امحد بن ع تیروا یشافع ینیقزو یرافع .یعلو یسیبن ع امحد.۴

 10.کندیم

ن صدقه ب یرا از امحد بن عل ثیحد نیا یشافع یابوعبداهلل حممد بن سالمة قضاع بن صدقة. یامحد بن عل.۵

 11کند.یم تیروا

 12کند. ینقل م یواقد قیرا از طر تیروا نیا ،یحنف یسبط بن جوز .یحممد بن عمر واقد.۶

                                                           
 ۸۴۴،ح۹۴۱ص۲السالم،ج همیعل تهمیواالئمة من ذر نیوالبتول و السبط یفضائل المرتض یف نیفرائد السبط. 6 

 ۹۸۷،ص۵اإلتحاف بحّب األشراف،ج. 7 

 ۹۴۴_۹۲۵_۹۲۲،ص۵السالم،جهمیعل یالقرب یالمودة لذو عینابی. 8 

 ۹۹۸۷۵،ح۲۳۵،ص۳۹ر،جیدمشق الکب خیتار. 9 

 ۲۹۵،ص۲ن،جیاخبار قزو یف نیالتدو. 10 

 ۹۸۳۹،ح۵۲۵،ص۷۲مسند الشهاب،ج. 11 

 ۵۹۳السالم،صهمیتذکرة الخواص من األّمة ِبِذکرخصائص األئّمة عل. 12 



 . ستیذکر آهنا ن یجمال برا نجایکه چون بنا به اختصار است در ا گرید یانیراو و

 : تیروا ادامه

 برشوطها و أنا من رشوطها؛  َأال

 دارد و من از رشوط آن هستم.  یرشوط )ال اله اال اهلل( دیباش آگاه

اهل سنت،مانند خواجه  نیاز منصف یبرخ حذف شده، ثیحد یکتب اهل سنت ادامه شرتیکه در ب نیا با

 «تامام» یرا که اشاره به مقام با عظمت و واال ثیحد یادامه  ،یشافع یهبجت َافند یو قاض یحنف یپارسا

 کرده اند:  نقل دارد،

 .ق(: ه۲۰۰)یحنف یبخار یخواجه پارسا حممد

الم بن صالح بن سل یأب عن  خر  نیاهلل  عنه ح یالرضا رض ینت مع علک قال: یامن اهلرویالصلت عبد الس 

ة من ، و إسحاق بن راهواه، و عییحیبن  ییحیب بغلته الشهباء، فاذا أمحد بن احلرب، و کشابور، و هو رایمن ن د 

 یکأبسمعته عن  ثین حدثنا بحدیالطاهر کآبائ ق  ا بن رسول اهلل  بحیأهل العلم، قد تعلقوا بلجام بغلته فقالوا: 

عفر، ه جی، عن أبیموس یأب یف من مظلته و قال: لقد حدثنیفأخر  رأسه الرش. اهلل  عنهم( یعن آبائه )رض

 اهلل  عنهم( ، عن رسول اهلل   یطالب )رض یبن أب یه علی، عن أبنیه احلسی، عن أبیه علیه حممد، عن أبیعن أب

أنا  یول: إن  قیقول: سمعت اهلل  )جل جالله( یالم ه الس  یل علیسمعت جربائ ه و آله و سل م ان ه قال:یاهلل  عل یصل  

ن أم ی، فمن دخل حصنی، من جاء بشهادة أن ال إله إال  اهلل  باالخالص دخل حصنیاهلل  ال إله إال  أنا فاعبدون

ت الراحلة نادانا: إال  برشوطها و أیروا یو ف .یمن عذاب  من رشوطها.  ناة فلام  مر 

 : من رشوطها االقرار بأن ه إمام مفرتض الطاعة لیق

 یسرتسوار برا خدا از او خشنود باد، ملقب به رضا، یکه عل یبه هنگام اباصلت نقل شده است که گفت: از

بن  ییحیهنگام امحد بن حرب و  نیشد مهراهش بودم که درا یخار  م شابورین از اه،یبه س لیما یخاکسرت



 ل خدا!فرزند رسو یا دانشمند لگام اسرتش را گرفتند و عرضه داشتند: یتعداد و هیاسحاق بن راهو و ییحی

ش را پس رس مبارک .یا دهیاز پدرانت شنو کن که آن را از پدرت  تیما روا یبرا یثیحد به حق پدران پاکت،

از  نیاز پدرش حس یاز پدرش جعفر از پدرش حممد از پدرش عل یپدرم موس آورد و فرمود: ونریاز خرگاه ب

گفت:از خداوند  یمکه  دمیشن لیجربئ زکرد که فرمود: ا تیاز رسول خدا روا طالب یبن أب یپدرش عل

هادت و هرکه با ش .دیپس مرا بپرست ستیجز من ن ییخداکه که من خداوندم  یبه راست فرمود: یکه م دمیشن

داخل شود از عذابم در امان  من ر دژشود و هر که د یدر دژ من وارد م دیایخملصانه به ال اله اال اهلل ب یگواه

دارد و من از رشوط آن  یرشوط د،یآگاه باش به ما فرمود: ،کرد حرکتچون کاروان  یتیدر روا و ماند. یم

 13اقرار به واجب بودن اطاعت از او به عنوان امام است. از رشوط کلمه اخالص،  گفته شده است: هستم.

  

 .ق(ه۱۳۵۹)یشافع یهبجت َافند یقاض

حال  امام در در رکاب او بودم. زیمن ن دیخار  گرد شابوریآن گاه که امام از ن :دیگو یابوالصلت بن صالح م

 امحد ،هیْ اسحاق بن راهوَ  از دانشوران خراسان از مجله: یمجع سوار بود، دیسف یبر اسرت به خراسان، متیعز

 یتیروا انیب با فرزند رسول خدا!  یا گشتند و عرض کردند: ابیفامام رش حضور ،ییحیبن  ییحیبن حرب، 

ش السالم در مقابل پرس هیحرضت رضا عل فرما. ضیما را مرسور و مستف یا دهیکه از آباء و اجداد پاکت شن

 رس مبارک خود را از کجاوه خار  ساخت و فرمود:  آنان،

لباقر ا حممد ،یِمْن أب سمعت ال:قعبداهلل جعفر إن ه  یسمعت من أب یإن   :یقلب أب یموس یسمعُت من أب یإن  

أن ه  نیاؤمممنریأم ی  عل یال: سمعُت من أبقأن ه  نیاحلس ،یسمعت من أب ال:قأن ه  ی،علیسمعت من أب ال:قإن ه 

                                                           
 ۹۴۴،ص۵السالم،ج همیعل یالقرب یالمودة لذو عینابیبنابر نقل  فصل الخطاب لوصل االحباب.. 13 



َدَخل  َفَمن یمن قال ال اله اال اهلل َدَخل حصن و آله وسلم أن ه قال: هیاهلل عل یسمعُت من رسول اهلل صل یإن   قال:

 « أنا من رشوطها.-وقال االمام-أال برشوطها » م قال:ث یأِمَن من عذاب یحصن

 است:  نیرسد چن یو آله وسلم م هیعل اهللیاکرم صل یکه با سلسله امامت به حرضت نب ثیحد نیا یمعنا

مان است اداخل حصن من گردد از عذاب من در ال اله اال اهلل حصن و حصار من است هرکس که  کلمه»

 14«.از مجله رشوط آن هستم من، و دیعمل نام زین بهیط یبه رشوط کلمه  دیبا یول

 حصن:  تیاهل سنت درباره روا دگاهید

 : نیموافق

خنان اشاره س نیاز ا یکردند که به بخش انیب یسلسلة الذهب سخنان شگفت ثیاهل سنت درباره حد بزرگان

 شود:  یم

 .ق( ه۰۳۶) یاباصلت هرو_

 : دیگو یم ث،یحد نیدر عظمت ا یو

 جمنون ألفاَق؛  یقرَئ هذا االسناد عل لو

 15شود. یعاقل م نهییخوانده شود هر آ یا وانهیاسناد بر د نیا اگر

 .ق( ه۰۴۱أمحد بن حنبل)_

 : دیگو یاهل سنت است م یفقه انیشوایاز پ یکی یو

                                                           
 ۹۳۱_۹۳۷السالم،صهمیآل محمد عل خیو محاکمه در تار حیتشر. 14 

 ۵۹۳السالم،ص همیاألئّمة علتذکرة الخواص من األّمة ِبِذکرخصائص . 15 



 جمنون لربئ من ِجنَّته؛  یقرأُت هذا االسناد عل لو

 16.ابدی یاش شفا م یوانگیبخوانم از د یا وانهیاسناد را بر د نیا اگر

 .ق(: ه۹۱۱)یشافع یوطیس_

 : دیگو یدانسته و م حیحصن را صح ثیحد یو

 17.حیصح ثیحد

 .ق(: ه۷۵۷)یحنف یزرند_

 : دیگویحصن م ثیدر عظمت حد زین یو

 و أجل  و أجود و أکرب؛  یالفزع االکرب،إنَّک أعل ومیمن عذابک  نیاجعلنا من اآلمن اللهم

 18.یو بزرگ هست بخشنده ل،یجل مهانا فقط تو بلند مرتبه، بدار، منیعذابت ا از امت،یرا در روز ق ما ا؛یخدا

 .  ستیکه جمال ذکر آهنا ن گرید یکالم ها و 

 : نیخمالف

 ثیحاداکرده اند و  فیرا تضع یسلسلة الذهب حصن است، و یتنها راو یاباصلت هرو نکهیبه گامن ا یبرخ

 لیدل یب ییادعا مطلب، نیکه ا یدر حال اعتبار جلوه داده اند، یحصن را ب ثیاز مجله حد ینقل شده توسط و

 ادعا را رد کرده اند.  نیاست و بزرگان اهل سنت ا

                                                           
 ۳۱۳،ص۲الصواعق المحرقة،ج. 16 

 ۴۷۷۸،ح۵۷۴ر،صیالنذ ریالبش ثیحد رمنیالجامع الصغ. 17 

 ۹۴۴السالم،صهمیمعرفة فضل آل الرسول عل یمعارج الوصول إل. 18 



 ییواال از مقام ثیحد نیکه ا شودیسلسلة الذهب نزد اهل سنت مشخص م ثیحد امونریشد پ انیآنچه که ب با

 را رد کنند.  ثیهم نتوانستند سند حد نیخمالف یبرخوردار است که حت

ست و ا دیتوح یورود به واد دیقابل توجه است رشط امامت کل ینوران ثیحد نیکه در ا ینکته ا نیمهمرت

 هیامام رضا عل شیطبق فرما دیبا دیبرس یال اله اال اهلل به مقام رستگار بهیبخواهد در پرتو کلمه ط یاگر کس

 امام معصوم دیرسچشمه توح قتیکه در حق کند، دایورود پ السالمهمیعل تیبالسالم از باب امامت اهل

 مفرتض الطاعة است. 

امام منصوب از طرف خداوند متعال را  تیوال یاگر کس و است، تیرشط مهه عبادات وال ،واقع مطلب در

بخواهد وارد شود از او  دیتوح طهیامام معصوم خداوند را عبادت کند و درح ریغ تیوال هیو در سا ردینپذ

 شود.  ینم رفتهیپذ

 بهیکلمه ط نیرشط ا کهیإذا ُوِجَد الرشط ُوِجَد اؤمرشوط و إذا فات الرشط فات اؤمرشوط زمان گریعبارت د به

هست  دیصورت مرشوط که توح نیاست حاصل شد و بوجود آمد در ا السالمهمیعل تیبکه امامت اهل

 تیبامامت اهل رفتنیبدون پذ یعنیرود ب نیو ازب دیایکه رشط بوجود ن یدر صورت یول شودیحاصل م

 . دیآ یاست بوجود نم دیمرشوط که مهان توح گرید السالمهمیعل

 امر داللت کند.  نیهم وجود دارد که برا یاتیروا  نیبر ا عالوه

سالم ال همیعل تیاهلب اگر السالم است و هیشناخت خداوند متعال در گرو شناخت امام معصوم عل جهینت در

 . شدینبودند خداوند متعال شناخته و پرستش نم

 یدارا دیال اله اال اهلل و باب توح بهیکلمه ط رایالسالم است ز هیعصمت امام عل ،تیروا نیاز لوازم ا یکیو

بعنوان باب و رشط ورود آن باشد چون در مقام رشط و  تواندیمعصوم نم ریخاص است که غ یتیمصون

 برخوردار است. یشرتیب یتیرشط از امه ،مرشوط
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