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1رضا مختاری
 

 چکیده
کتاب کهه در نقهل علمای پیشین، عوو، بر  رائت و مقابله  های حدیثى، اهتما  داشهتند 

کننههد کلمههات اشههار،  و آن را بههه درسههتى بههه دیگههران منتقههل  احادیههث، بههه ضههبط درسههت 
کتهب پیشهینیان، ولهى در بیشهتر  نمایند؛ اما در دور، معاصر، ههر چنهد تصهحیح و تحقیه  

شهود. از سهوی دیگهر، در تصهحیح یهک ها د ت نمهىها به ضبط درست واژ،این تصحیح
گهاهى کتاب حدیثى باید به نقل آن حدیث در منابع  کهه  دیگر هم تو،ه شود تا مشکوتى 

کمتههرین حههد ممکههن برسههد. ایههن نوشههتار نمونهههدر فهههم احادیههث ر، مههى هههایى از دهههد، بههه 
 .اشکاالت پیش آمد، را برشمرد، است

 .نقل حدیث، تصحی ، تصحیح نسخ، ضبط واژگان ها:کلیدواژه

 درآمد
 و اسههت مهها معههارف و  احکهها اسههتنباط منبههع تههرینمهههم مجیههد،  ههرآن از بعههد شههری  حههدیث

گون، ،هههات از حههدیث بههه  ههدماً  اهتمهها   و شههد، ضههبط و ثبههت مختلهه  هههایکتههاب در گونهها
 مقابلهۀ بهه حهدیث، اهمیهت دلیل به داشتند، که فراوانى علمى مشازل با ما بزرگان از بسیاری
 هههایکتههاب ا،ههازۀ و اعههراب و َشههکل و ضههبط و حههدیث کتههب استنسهها، حههدیثى، هههایکتههاب

 فخهر ،اسهت داشهته کهه مشهازلى و ت لیفهات همهه آن با =حلى عومه داشتند.  اهتما حدیثى
 آخر تا اول از یعنى؛ است خواند، ایشان پیش را طوسى شیخ تهذیبداال کاح دوبار المحققین

 کردنهد.مهى بررسهى را اعهرابو  َشهکل ضهبط، فنهى، ر،هالى، مباحث و خواندندمى استاد پیش
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  است: نوشته المحققین فخر
یذذذق ىف ّنّتذذذبیىل ىللیذذذه قذذذ أع ین و ّنذذذثال  لذذذاة ىف ّنثمنیذذذة ّملذذذ ة ىف ّحللذذذمز ط   و ىل ذذذ 

 1لبعمملة.
 خهوب ههاینسهخه با دور یک را الکافی همۀ ،=ثانى شهید مثل هایىشخصیت همچنین

 کهرد، مقابلهه اصهل نسهخۀ بها نیهز را طوسهى شیخ تهذیبداال کاح همچنین و است کرد، مقابله
تهووذیبد اصههل نسههخۀ اسههت. داشههته اختیههار در را  کوواحتهووذیبداال اصههل نسههخه چههون اسهت؛

 و اسهت بهرد، اسهم ههم ،ها چنهد کهه بهود، ثهانى شههید اختیهار در طوسهى، شهیخ خط به اال کاح
 همهو و اسهت. شهد، مفقهود آن، از بعهد و گرفتهه  هرارمعوالمد صهاحب، پسهرش اختیهار در هم بعد

گردش که  - بهایى شیخ پدر با را تهذیبداال کاح  یا اشهمه ظاهراً  و اندکرد، قابلهم - بود، شا
 است. کرد، استنسا، هم بهایى شیخ پدر را اشعمد،  سمت

 بهه اهتمها  مها، زمهان درکهه ایهن از کنهدمهى شهکو، ،خاتمهدمسوت ر  در نهوری محهدث مرحو 
  است: شد، کم حدیث، تدری  و  راءت و مقابله و حدیث

 2.آط   لم أونه من هنج ّنبالغة یق لان کمنوّ أهنم ّنفن هببّ ىلامیّتم من بلغ و
 :خواندندمى استاد نزد آخر، تا اول از را نهجدالبالغه که است معلو 

 لىل ّهبذذذم و أنفمظهذذذم ىف ّنت قیذذذق و ّندقذذذة ىلذذذر ّمل ذذذمی  ىلذذذر ّنوذذذ یفة ّنکمملذذذة کذذذبّ و
وِّتذذذم و نسذذذخهم ّطذذذتال  و  بذذذأتوّمم طبذذذ ة أدىن نذذذه مذذذن ىلذذذر یذذذ  و کمذذذم، معمنهیذذذم و ر
  3.مع ث  م و

  است. بود، مدنظرشان هم کلمات َشکل و ضبط حتى یعنى
 اعهراب و شهکل و ضبط کردند؛مى مقابله را هاکتاب، چا  صنعت پیدایش از  بل، علما

ههر چنهد  ،(چها  صهنعت پیهدایش از بعهد) مها عصهر در. وردنهدآمى خودشان نسخه روی هم را
 و َشهُکل و َضهبط نقهل  از  حدیثى متون تصحیح در، اما است بود، کمابیش تصحیح به اهتما 
 در چهههاپى نسهههخه بهههه یعنهههى ؛اسهههت شهههد، زفلهههت خطهههى تصهههحیح نسهههخه در کلمهههات اعهههراب
 نهجدالبالغوه کهه عطهار  ی  شیخ آ ایبه تازگى  فقط است. نشد، منتقل هاکتاب از بسیاری

                                                      
 .۷۴۷، ب۴، جإیضاحدالف ائ . 1

 .۳۳۶، ب۹، جمست ر دال سائل. 2

  . همان.3
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 کردنهد منتقهل ههم را خطهى ههاینسهخه َشهکل و ضبط و اعراب، و کرد مقابله نسخه چهار با را
 است. مفید خیلى که

بهر  نبایهد انهد.کهرد،نقهل  د تهى چهه بها و َشهکلى و َضهبط چهه با را، حدیث  دما بدانیم باید ما
یم. اعهراب نحهو، و صهرف  واعهد کمهک باپایه ا،تهاد ادبى و   بهر کهه یادردنهوجدالبالغوه بگهذار

 ضربت از بعد معروف وصیت، در امیر حضرت، است شد، تصحیح سکونابن نسخه اساس
  :فرمود، است ردنخو

، ىف َّه  َّه   1.مُک َُ یَغ  به   بمنَعَمص   مُک ْق سب  یَ  و ّنق آن 
کم ال» شهد،: ضهبط گونهه ایهن، نفهى صهیاۀ بهه ها،نسخه از یکى در  از بعضهى در امها ؛«یسهبقع
کهه مهراد  نهى صیاۀ به «یسبُقکم ال» هاضبط  خبهر؟ یها اسهتبهود،  نههىاست. باید معلو  شهود 

 : است ینا -شد،  معروف االن که - معنا یک
 بىیرند! ستقت شما بر قرآن به عم  در دیىران متادا کنید! عم  قرآن به

کم ال» هاضبط از بعضى در ولى  ههم همهین دارد احتمهال که - آمد، خبری صیاه به «یسبقع
 بهه عمهل بهه شهما په . کننهدنمهى عمهل  هرآن بهه دیگهران که است این معنایش - باشد درست

 و - هسهت ههانسهخه بعضهى در کهه - «یسهبُقکم ال» بین   حال، هر به باشید. داشته ما اهت  رآن
کم ال»  است. صحیح کدا  که کرد بررسى باید و است فرس «یسبقع

 :استفرمود،  نوری محدث
ذه فلعمذ ی آطذذ  ، لم بعذد م مذذن طلذف مث  ّملعذممل صذذمتىل قذال ّمذم و  ىلوذذ نم ىف کذمن نذذو ل ی

قذذم   م ّتذذىل أدىن تبذذص أنقذذوّ أ لذذه فذذإنی  ّنذذثکر؛ بکذذم  ىللیذذه بکذذی و ّملذذ  ، ّحلذذدیث ىلذذر أل
وّیذذة هبذذم ىلذذر أیضذذم   ّن  ة ّنفذذنی   ذذبّ ىلذذن ولذذتغام م ... غمر َی کتفذذم م و بذذممل  مبذذم ّنسذذاة مذذن ّ
ذذم ّنفذذ وع ىف بذذم ّتم یتعلذذق  أو بوّلذذ ة ّمل طذذب مذذن ّملذذأطوا ّنفقهیذذة ّنکتذذىل ىف یو ذذد ممی
  ب  ىف غمنبم   ّنو ی ة ّنغی  ّناس  من ّملأطواة ّألتمدیث  ب  ىف یت ری  مم مع ولمل .
الع وّع و ّنتاقی یف من ّنت ای یمدة و ّنتو یف و ّنت    ّملعذد بذه یتلف ممم ّناقومن و ّنز
 2یص. و مم فمت م   ّطتالفم  

  آید.مى پیش ایرادها و مشکوت این حدیث به الز  اهتما  عد  از که است مشخص
                                                      

 .۴۷ ، نامهنهجدالبالغ  .1

 .۳۳۶، ب۹، جمست ر دال سائل .2
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کتب  اشکاالت و تصحیفات  حدیثیدر 
 و شهههودمهههى چههها  نسهههخه ههههزاران تعهههداد در، شهههودمهههى تصهههحیح مههها دوران در کهههه اینسهههخه

 نشهر، و چها  صهنعت از په  حهدیث، بهه مها اهتما  عد  دلیل به و کنندمى استفاد، بسیاری
  کنم:مى اشار، آنها از نمونه چند به که آیدمى پیش اشکاالتى و تصحیفات

 اضافه به خطبه .1
، در بیشهتر نهجدالبالغوهترین کتاب حدیثى است. در خطبۀ اول ترین و پرچا وفمعر نهجدالبالغه

کهرد، اسهت. ظهاهرًا ایهن اضهافه، بهه همهۀ ههای چهاپى، کسهى ابتهدا یهک ،ملههنهجدالبالغه ای را اضهافه 
 نهوجدالبالغوهو شهرو   هدیمى  نهجدالبالغوههای خطى معتبر ها منتقل شد،؛ با این که در نسخهچا 

ای نیسههت؛ یعنههى در شههرو    بههل از صههنعت چهها ، مثههل شههر  ابههن أبههى الحدیههد، و ابههن چنههین اضههافه
ای نیسهت و ناسهخى بهه ذوس کهه در ههیچ نسهخهای و،ود ندارد. ایهن اضهافه، بها ایهنمیثم چنین اضافه

کههرد، و ذو ههش هههم اشههتبا، بههود، اسههت، از  یههدتقلبههه هههم  یهههبق و ههها آمههد،چهها  ىدر برخهه خههودش اضههافه 
 خوانیم: . در این خطبه مىندا،مله را اضافه کرد، ینا ها،ى بل

َ ُه، فَقد ُلب مَ ُه  َّه  َوَصَف  َ ن ََ َ ُه  َمن و َق ََ ذمُ ، فَقد َق ذمُ   َمذن و َثنی أُ ، َفَقذد ثنی أُ   َمذن و َ ذزیَ  َ ذزیَ
َله فَقد  .َ ه 

  است: آمد، بعدی فقرۀ در
ُ ، فَقد ه  یلنَ  أشمغَ  َمن و ُ   َمن و َتدیَ َنُه، َفَقذد ؟مَی ف قمَل  َمن و. ..ىَلدیَ  فَقد َتدیَ  قذمَل  َمذن و َضذمیَ

اُه  أطر َفَقد ىَلالَ ؟  .م 
 ناسهخى، است، بعدی ،مله شرط  بلى، ،ملۀ تالى   ،ملۀ سه دو اول، فقر، در که آنجا از
 اهّلَل  َوَصهَ   فَمن»خطبه چنین است:  است. کرد، اضافه اینجا و کرد، درست دیگر ،مله یک

ههبحاَنهع  و  ،زاسههت  بلههى ،ملههه در «َ ههَرَن  فَقههد» یعنههى ؛«َثّنهها،ع  فَقههد َ َرَنهههع  َمههن و» بعههد:، «َ َرَنهههع  َقههدف سع
أ،ع  َفَقههد ثّنهها،ع  َمههن و» اسههت. شههد، بعههدی ،ملههه شههرط   أ،ع  َمههن و» طههور؛ همههین «َ،ههّزَ َلههه فَقههد َ،ههّزَ  «.َ،ه 
،ع  فَقهد ه  یهههلَ  أشهارَ  َمههن و» :اسهت فرمهود، حضههرت بعهدی، مسههتقل فقهر، و بعههد بنهد در چهون  ،«َحههّدَ

َلهع  َمن و» :است کرد، اضافه و افتاد، ،مله یک که کرد، فکر ناسخى  َمهن و ،ه  یههلَ  أشهارَ  َفَقهد َ،ه 
، َفَقد ه  یهلَ  أشارَ   چنهین و اسهت مستقل و ،دا فقر، یه خودش «هلیه أشار من و» ازکه این با؛ «َحّدَ

 نیست. غهنهجدالبال معتبر شرو  و خطى معتبر نسخۀ هیچ در ای،مله
 مطالهب نهه، یها اسهت بهود،در اصهل  ،ملهه ایهنکهه ایهن بهه تو،هه بهدون، نهوجدالبالغوه شرو 
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 ههر؛ همچنهین در نهدارد و،هود فقهر، ایهن ههم 1بحارداألنو ار نقهل در اند.نوشتهآن  شر  در  یادی
  .است شد، نقل خطبه اینکه  ،نهجدالبالغه از زیر ،دیگر ،ای
 امامت یا امانت .2

  است: آمد، ،نهجدالبالغه الحکم  صار در، عبد، احتماالً  و صالح صبحى چا  در
، َو  ّن ی  ا  َن  میمَن َت هی ا  م  إل  ُهّ  َضّ  ََ یم   َف الَة َتاز ب م  ّنویَ ّنک  ة و.... ن  ظممم  ناُلمی  2.ّإلممَمة   

در چهها   احتمههاالاسههت و  شههد، تبههدیل «!امانههت» بههه «امامههت» صههالح، صههبحى چهها  در
 شهر  را «امامهت» اینجها،، در الحدیهد ابى ابنشرحدنهجدالبالغهد در باشد. ،ور نهمی هم عبد،

شرحدنهجد صفحه باالی که متنى اما بود،؛ «امامت» نظرش، مورد متنکه  است پیدا و دهدمى
شوورحدابووندابوویدکههه در ایههن بهاآمههد، اسههت؛  «امانههت» انهد،کههرد، چهها  الحدیههد ابههى ابهنالبالغووهد
 دهد.مى شر  را امامت و دارد. «امامت» ،الح ی 

 نامه به عثمان بن حنیف .3
  فرماید:مى حنی ، بن عثمان به ۷امیر حضرت نامۀ در

ن ُتزُع  و و هم م  ب ّ أوض    3؛ش 
  نىرفتم. دنیا از من چیز 

  فرماید:مى و است فصاحت و بوزت اوج در حضرت کهاین با
م و ،َک ّن َوَم ُّ   ل ی َ ت امیف و ال   وقُ  َتَن یَ َنت امیىَللَ  و ُه،ىُل  دیَ  4.ُغووُ ه َِتَ

  است: آمد، باال ،مله از بعد، هاچا  برخى در
َطْبُع  َو  َو 

َ
ْنُه  ه   م 

ویَ َتمٍن  ُقوع  َک  ّ 
َ
ة ه ََ  5.َدب 

 «دبهرو» «.دبهرو أتهان» خورا    و  وت انداز، به اال نگرفتم چیزی نگرفتم؛  وتى من دنیا از یعنى
 دارد تناسهب آیها حهال االغ. مهاد، یعنهى ههم «أتهان» .باشهد شهد، زخهم پشهتش کهه اسهت حیوانى
 ایههن، از تههرفصهیح و تههربلیهغ خیلههى نداشهت ،هها آیها ؟«و   َکههال اَلَمهراءع  هّنهها»کهه ایههن بها کومههى چنهین

                                                      
 .۵،  ۲۴۷، ب۴، جبحارداألن ار. 1

 .۲۵۲، حکمت نهجدالبالغه .2

 .۴۵همان، نامه  .3

 .۲۳۳همان، خطبه  .4

 .۴۵همان، نامه  .5
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 بکند؟ بیان رامطلوبش  حضرت
 و امیههبنهى ههایدسهت کردند،مى کم یا کردندمى اضافه گاهى که هایىدست نیست بعید
 آ های ،نهاب کهه - سهکون ابهن نسهخۀ در حتهى؛ باشهند افهزود، را ،ملهه این ما دشمن ناسخین

  است: آمد، - کرد، چا  عطار  ی 
 ماثال   و کارده زیااد و کام را جمالتى جاهایى یک که بوده ناصتى یک دست نسخه این

َ  اهّللع َوُ،َهه» به را «السالم علیه» تعتیرِ    .است کرده تتدی  «َکّرَ
 صهالح صبحى نسخه در ولى ندارد؛ و،ود نهجدالبالغه معتبر نسخ از بسیاری در ،مله این

 کردنهد، تر،مهه هانسخه همان اساس بر که هم نمتر،ما از بعضى و هست رایح هاینسخه و
 اند.نکرد، تر،مه را ،مله این تعبیر زشتى ،هت به

وایت .4  غنا در ر
 بهه خواهنهدمهى کهه کسهانى تاسه الز  کهه است افتاد، اتفا اتى گاهى وسائل، در و کافى در

 فههم بهرای باشهند، داشهته نظهر مهد را ههانکته این که است خوب، بورزند اهتما متون  تصحیح
 درسههت را احادیههث بخههواهیم چههه و کنههیم تصههحیح را حههدیث بخههواهیم چههه حههدیث. درسههت

یهم. گهرد نهوعى بهه را خطهى ههاینسهخه همۀ است الز  بفهمیم،  را، مضهمون ههم احادیهث و آور
یدیههه کتههب از و سههنت اهههل کتههب زا هههم یم هههم کنههار دیگههران، و    حههدیث ابهامههات تهها بگههذار

 شود. برطرف
ُبذوی ل   َقمَل  َقمَل  ٍد یْ مُحَ  ْبن   َ ْهم   ىَلْن 

َ
ىنیَ   ّه ىَلْ ذد   ه

َ
ذُه  َفَظَنْنذُت  ؟ْنذَت ُک  ه  یَ

َ
َ   َقذْد  ه ََ ذع ىَلذ ْوض   .ِّْلَ

ْلُت   َفُقْلُت  َدّ ُ ع  ىنی  ! اف  ُک ّ  ُفاَلٍن  َمَرْغُع  ْنُت   َم  َفذَدَطْلُت  ،َفمْتَتَ َسد   ،ب  ُع  َو  َدّو  َف  ّ  َْ َم  َ َظذ  ّ 
ٌ   َا َال    یل   َفَقمَل  .هیَ َوّر   ل  َُ یَ  َو  َهْ َم  َ ذصیَ  َو  ىَلزیَ  ُّه  ْنُظ ذه   ّ  ْ ل 

َ
ْنذَت  .ه م 

َ
 ىَلذَر  َ ذصیَ  َو  ىَلذزیَ  َّه  ه

ْ ل  
َ
  1.اَممل   َو  َا ه

  :فرمود حضرت دارد؟ ارتباط زنا با که دشومى استفاد، حدیث، این کجای از
ْلُت   َفُقْلُت ؟ ْنتُک  أىنیَ  َدّ ُ ع  ىنی   !اف  ُک ّ  ُفذاَلٍن  َمذَرْغُع  ْنُت   َم  َفذَدَطْلُت  ،َفمْتَتَ َسذد   ،ب   َو  َدّو  َف  ّ 

ُع  َْ َم  َ َظ   .هیَ َوّر   ّ 
 است: فرمود، حدیث، این ذیل ،وسائل در هم عاملى حر شیخ

ی  و  ذذبّ  .ّنغاذذم  بذذم  ىف فذذأوود ، انذذا ماذذه ّنکلیذذد ماذذه فهذذم نکذذن، غاذذم بمن فیذذه توذذ 
                                                      

 .۲۲،  ۴۳۴، ب۶ج، کافیال .1
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یاته ه ق   .نوو  نلّتدید و ه و أ ی
گهر کههایهن، اسهت زنها به مربوط اینکه این  رینۀ و   هدر ایهن حضهرت چهرا نبهود، کهار در زنها ا

 ؟فرمود تهدید
 ؛نل ّوی أان قد و،  ملز لید ن بإان ّجلوّری لم ّناظ  ألنی 
  داد. اجازه راو  به هم موال تود است. جایز موالیش اذن هب کنیز به نظر

َلهاَذ »پ  و،ه این تهدید حضرت که فرمهود:  هرع اهّللع ه  هٌ  اَل َیُنظع هه   ىَ  َمُجل  ُهل 
َ
چیسهت؟ و شهیخ حهر « أ

کههه چههرا کلینههى ایههن حههدیث را در بههاب زنهها آورد، اسههت. امهها و،ههود همههین حههدیث در تعجههب مههى کنههد 
 به این صورت است:  دعائمداإلسالحکند. این حدیث در ل مىمنابع دیگر مشکل را ح

ه   ْصَ مب 
َ
ْن ه ُ ٍص م  ََ ُه َقمَل ل   یَ

َ
ْمذ     ه

َ
ُکْنذَت ه ْیَن 

َ
ُ ذُص  ؟ه َیَ ّن ذب     َقذمَل 

ّنیَ ذَع  ْوض  ِْلَ  ّ َ ََ ذُه َقذْد ىَلذ  یَ
َ
َفَظَنْنذُت ه

یذذه   ذذَدَّ    ُقْلذذُت  ،ُکْنذذُت ف  ْلذذُت ف  ذذَق  !ُ ع  ُفذذاَلٍن َفَتَعلیَ ْدَطَلذذ   َدَّغُ   ،ب  َمذذَرْغُع ب 
َ
َیذذة  َنذذُه  ،َو ه َيیَ َ مر   ّ ْطذذَرَج 

َ
َو ه

ْت  .  َفَقمَل  ،َفَغنیَ ه  ْ ل 
َ
َم ه  ّ ُه   ّ َُ ٌ  َو َیْنُظ ل  نیَ َ َبّ َهْ  ّ َك  َك َو َممل  ْ ل 

َ
َه ىَلَر ه ْنَتّ  م 

َ
 1ه

یههه، همههان ُخههَرَج » ایههن خوانههد. زنهها و بههود ماّنیههه ،ار
َ
َلهه أ ههت هع َلهه ًة َیههَ،ار   ّىَ ه   الکووافی نقههل در «َفَاّنَ

  فرمود: هم دعائمداإلسالح دیگر ،ای در هست. دعائمداإلسالح نقل در ولى افتاد،؛
ْدَطَلد   َو 
َ
َنُه  ه ْنَدُ   َو  َمْنز  ُ   ٌة یَ َ مر   ىل   2.ُتَغدی   َو  َتْض  

ُنههَد،ع » ایههن یعنههى هه َو  َتُضههر بع  ٌة َیههَ،ار   ع  َاّن   نقههل در کههه دارد و،ههود دعههائم نقههل و روایههت در «ىتع
 معلههو  و اسههت آورد، زنهها بههاب در را حههدیث ایههن کلینههى  رینههه، همههین بههه و نیسههت. الکووافی

  است. افتاد، بعد هایاستنسا، در بعد، هایسال در و بود، اشنسخه درکه  شودمى
 مغیره بن ولید .5

 است: آمد، الکافی در
غ   ْبُن  ُد یّْنَونَف  َممَع  ةَف یِّْلُ  یُ  َفَقمَنْت  ََ

ُ
 .َمةَللَ  ه

نیَ  غ   آَل  ّ  ةَف یِّْلُ َقمُموّ َقْد  ََ
َ
ْاَ ىُل  َمَنمَتة   ه

َ
نَ  َفأ   ؟مهْی  ّ 

َن  ا 
َ
م َفأ َسْت  َِلَ میَ ث   َفَلب  َهم ّْبَن  َفَنَدَبت   ...مهَبَ   .ّه َغُلال   ْی َد یَ  نْیَ بَ  ىَلمی 
ْ َع 
َ
َبم / دیّْنَونَف  ْبَن  َد یّْنَونَف  یه

َ
 3....ََ یّْنَع    َفَى  د  یّْنَونَف  ه

                                                      
 .۲۰۸، ب۲، جدعائمداإلسالح .1

 .۲۰۷، ب۲همان، ج .2

 .۲،  ۱۱۷، ب۵، جالکافی .3
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 ولیهد» کههانهد فرمهود، تری،شوشه محقه  مرحهو  و شهعرانى عومهه مرحو  حدیث این ذیل در
 ا تهها  داد، ا،ههاز، ۹خههدا رسههول کهههآن بههود. مشههر  مایههر، بههن ولیههد نیسههت. درسههت «مایههر، بههن

 اینجهها «ابههن» یعنههى اسههت؛ «المایههرو بههن الولیههد ابههن»، کنههد شههرکتش تههرحیم مجلهه  در سههلمه
 عمهوی مایهر،، بهن ولیهد «.المایهرو بهن الولید بن الولید اتم» ست:ا این درستش است. افتاد،

 نیاورد. ایمان و بود سلمه ا 
  است: چنین 1تهذیبداال کاح در طوسى، عبارت شیخ

غ ْبن   د  یّْنَون ّْبُن  َممَع  ةیِّْلُ ََ . 
تههذیب االحکها   در - افتهاد، الکوافی نسهخۀ در کهه - ی«ابهن» کلمهه یهک دههدمى نشان که
 است. درست ینهم و دارد و،ود

 ىعباس یمهشام بن إبراه .6
 است: الکافی در

ْنُت 
َ
یَ  َلأ َّلمىن  ََ نیَ   ُقْلُت  َو  ...۷ّخْلُ یَ  ّ  مَس   یَ  ََ َک َا  ّْنَع یَ

َ
ُص  َا ه طی  ََ َنم  ىف   ُت  2.ّْنغ 

کبههر علههى اسههتاد مرحههو   در کیسههت؟ عباسههى دانههیمنمههى اسههت: نوشههته پههاور ى در زفههاری ا
 : ستآمد، ا «عیاشى»، «سىعبا» ،ای به هم هانسخه بعضى

 ّْسذذه لطفذذم  ّنذذ ّوی فذذأوّد دونذذّتم ىف شذذأن نذذه ّنعبملذذینی مذذن معذذ و  و ذذص أنذذه ّنظذذم   و
 .ملول ة

 رجالدالکهوی در و ۷عی ندأخباردالرضا در متن، و سند همین با الکافیدحدیث   همین اما
  است: آمد، و« العباسى هبراهیم بن هشا  هّن » شد،: تصریح و دارد و،ود

ی  ْلُت َفُق  د  یَ َتَک  !َیم َلیی  مَس  مَی ّْنَع یَ   ّ ََ ْب  ّ َ مَ  ْبَن  نیَ     3.ىَلْنا یّ 

 ال نورث .7
 اههل علمهای کهه - ،لسهه یهک درگفهت: مهى روضهاتى علهى محمهد سید حاج اهّلل آیة مرحو 

هَر  َنُحهنع » کهه خوانهد  را ابهوبکر حدیث این گفتم:مى مناسبتى به - بودند سنت ُنب   َمَعاش 
َ
 اَل  اء  َیهاأُل

ورَّ  وَرث ال» گفتند:مجل   اهل همۀ 4.«ثنع وَرث ال» ؛«نع وَرث ال» ؛«نع   «.نع
                                                      

 .۱۰۲۷،  ۳۵۸، ب۶، جتهذیبداأل کاح. 1

 .۲۵،  ۴۳۵، ب۶، جالکافی. 2

 .۹۵۸،  ۱۵۰، برجالدالکهی ؛ و ر. :۲۳،  ۱۴، ب۲، ج۷عی ندأخباردالرضا .3

 .۳۶۰، ب۳، جإثباتداله اة .4
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َر  َنُحنع » ما علمای بین ُنب   َمَعاش 
َ
وّر ث ال اء  َی اأُل دربار،  که هم مفید شیخ و است بود،معروف  «نع

 حهول رسهالة» اسهت: آمهد، ،لهد روی و شهد، چها  اسم همین بهنوشته،  ایرساله حدیث این
 بکههر ابههو «.نههوَرث ال» :انههدهههم فرمههود، دیگههران و مجلسههى عومههه. «نههوّرث ال األنبیههاء معاشههر حههنن

. «نهوَرث ال نحهن» بهرد؛نمهى ارث ما از کسى است: فرمود، ۹خدا رسول که بگوید خواستمى
یهث» بحث یهث» اسهت. نبهود، «تور  وارث کهه را نفهری یهک کسهى، کهه اسهت ایهن از عبهارت «تور

نهوجد در حضهرت ،ملهه ماننهد بدهید؛ ارث هم فونى به بگوید: یا بدهد ار ر ورثه ،زء نیست،
 فرمود: ملجم، ابن از خوردن ضربت از بعد که البالغه

ّ   ی    ىف   َّه  َّه  ْم  ْم ُک ََ ُ هنیَ ْم  وىص  یُ  َزَّل  َمم ْم ُک یی  َ ب   ُة ییَ َوص   َفإ  م َتىیَ  هب   ُه  َظَننیَ  یَ
َ
میُ َل  ه ُُثُ  1.َاغی 

 میهان در کنهد. حسهاب «برارث» ۹خدا رسول هم را همسایه است ممکن که «اظنّن » یعنى
 بهااو  ههدف و بهود، «نهوَرث ال» ههم بکهر ابهو هدف و بود، «نوَرث ال» شد،، نقل ،ا هر سنت، اهل

 شود.نمى ،مع «نَوّر ث ال»
 نجا المخفون .8

  که: دارد روایت در
م اَن  ََنَ فیُ خ  ُلان َا َ لَ  َو  ِّْلُ ْرق   2.ِّْلُ

«  ّ خ  هل» و اسهت کهرد، سبک دنیا در را خودش بار که کسى یعنى «مع ثق   کهه اسهت کسهى «مع
  فرمود: که نهجدالبالغه در است. کرد، سنگین را بارش

نیَ  ّىْلَلْم  َو 
َ
َمممَ  ه

َ
فیُ  ُئودا  َک  ىَلَقَ ة   َا ه خ  ْتَسُن  مهَی ف   ِّْلُ

َ
َن  َتمو   ه ص م  ْرق   3.ِّْلُ

َخّففون نجى» یم:اخواند، و ایمشنید، فراوان ولى   «.المع
 هبوط حوا .9

  است: شد، نقل وسائلدالهیعه در
ْبل   مَن َک  َل  ُ  یّ  ویَ

َ
َل  َو  َتَغذدیَ  َمذْن  ه ویَ

َ
ذم .َ ذمَ   َمذْن  ه   َِلیَ

َ
ذَن  آَدُ   َص َکذه ةَف  م  ََ ذَل ذم .َتَغذدیَ  ،ّن یَ َ ذ َفَلمیَ  ت ب 

وّ  ة ىف   َمم بک  ی َ مَ   ّأْلَْغض   لم تی نیَ  4.ّجْلَ
                                                      

 .۴۷، نامه نهجدالبالغه .1

 .۲۶۵۶  ،۳۲۸ب ،۲، جمکارحداألخالق .2

 .۳۱، نامه نهجدالبالغه .3
 .۲۰،  ۲۱۲، ب۱۱، جبحارداألن ار؛ ۲۳،  ۴۰، ب۱، جتفسیردالعیاشی .4
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ها» تعبیهر   1،وسائل یههاچا  همۀ در ها»بهه  «َحهَدا ههبَط  َفَلّمَ اء َهَبَطهُت  َفَلّمَ  شهد، تبهدیل «!َحهّوَ
دی» معنای به که - «حدا»است.   .اسهت شهد، تبهدیل «ههبط»بهه  - سهتا شتربان خواندن   «حع

 است:  شد، اضافه «هبط» به هم «ت» یک
م ُّ   َ َ َ ْت  َفَلمیَ َم  َتویَ  .ّأْلَْغض ّ 

 سخن آخر
 چههه، حهدیث منهابع همهۀ بهه بایهد اوالً ، حهدیث فههم و تصهحیح بهرایکهه یهنا سهخن خوصهۀ

یدیههه تسههنن، اهههلگرفتههه تهها  امامیههه از، عرضههى چههه و طههولى  ثانیههاً ؛ کههرد مرا،عههه اسههماعیله و  
 داد.  رار نظر مّد  نیز را المضمون ریب احادیث

 کتابنامه
 س.۱۴۲۲، اول چا  ،: مؤسسة األعلمىروتیب، حر عاملى محمد بن حسن، إثباتداله اة -
 وسه یمحمهد بهن حسهن بهن  فخهر المحققهین ،فیدشورحدمهوکالتدالق اعو  الف ائ دیضاحإ -

م یعبههدالرح ،پنهها، اشههتهاردىعلههى ،رمههانىکن موسههوى ید حسههیمحقهه / مصههحح: سهه حّلههى،
 س.۱۳۸۷ ،اول چا ، انیلیمؤسسه اسماع ،  م: برو،ردى

مجلسهى  محّمهد بها ر بهن محّمهد تقهى، ربحارداألنو اردالجامعو دلو رردأخبوارداألئّمو داأل هوا -
  س.۱۴۰۴ ،مؤّسسه الوفاء بیروت:، س(۱۱۱۰) 

 س.۱۳۸۰ ،اول چا  ،ةیالمطبعة العلمتهران:  اشى،یمحمد بن مسعود ع ،یاشیالعدیرتفس -
: تحقیهه  ،س(۴۶۰)  خ الطائفهة أبهو،عفر محمههد بهن الحسهن الطوسهىی، شهتهوذیبداأل کوواح -

 .ش۱۳۶۵چا  چهار ، ة، یاالسوم بتکلاد حسن موسوى خرسان، طهران: داریس
، ابههو حنیفههه  اضههى نعمههان تمیمههى ماربههى، تحقیهه  آصهه  بههن علههى اصههار، دعووائمداالسووالح -

 س.۱۴۱۸بیروت: دار االر م، 
تحقیه  : السهید مههدی ، محمهد بهن حسهن طوسهى، (رجوالدالکهوی) اختیاردمعرف دالرجوال -

د.إلحیاء التراث :: مؤسسة آل البیت،  مالر،ائى
 محق /مصههحح: ،صهدوس الحسههین بهن علهى بههن محمهد ابهو،عفر ،۷لرضوواعیوو ندأخبوواردا -

 .ش۱۳۷۸ اول، چا  ،هان، نشرتهران:  ال،وردی، مهدی
                                                      

 .۲۲۶۲۱،  ۳۱۰ب ،۱۷، جوسائلدالهیع . 1
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أو  ۳۲۸)  نههى الههرازىیلکعقههوب بههن اسههحاس الیثقههة االسههو  أبههو،عفر محمههد بههن ، الکووافی -
 چهها  سههو ، ة،یتههب االسههومکهههران: دارالتبههر زفههارى، کا: علههى و تعلیهه  حیصههحت، س(۳۲۹

 س.۱۳۸۸
ء الحیها :موسسهه آل البیهت : یه؛ تحقىالطبرسه ین النهوریرزا حسهیهم، مست ر دال سوائل -

 ش. ۱۳۶۹ ،التراثء الحیا :موسسه آل البیت  م: ،التراث
 ش.۱۳۷۰، ى  الرضیالشر م:  حسن بن فضل طبرسى،، مکارحداألخالق -
 ،(س۴۰۶)  الرضهى( )الشهری  الموسهوی الحسهین بهن محّمهد تهدوین: و ،مهع ،نهجدالبالغ  -

سوو، دار  م: الصالح، صبحى تصحیح:  ش.۱۳۷۳ االع
، إلحیههاء التههراث :مؤسسههة آل البیههتمحمههد حسههن حههر عههاملى،  ههم:  ،یع وسووائلدالهوو -

 س.۱۴۱۴
گونهع - کتهاب سهلیممر بن اذینه و  سوخند، ،معهه فکهوریعلهى ،«شناسى روایات او در زیهر از 

 ش.۱۳۹۷، پاییز ۲۸، شتاریخ




