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رضا مختاری

1

چکیده
علمای پیشین ،عوو ،بر رائت و مقابله کتابهای حدیثى ،اهتما داشهتند کهه در نقهل
احادیههث ،بههه ضههبط درسههت کلمههات اشههار ،کننههد و آن را بههه درسههتى بههه دیگههران منتقههل
نمایند؛ اما در دور ،معاصر ،ههر چنهد تصهحیح و تحقیه کتهب پیشهینیان ،ولهى در بیشهتر
این تصحیحها به ضبط درست واژ،ها د ت نمهىشهود .از سهوی دیگهر ،در تصهحیح یهک
کتاب حدیثى باید به نقل آن حدیث در منابع دیگر هم تو،ه شود تا مشکوتى کهه گهاهى
در فهههم احادیههث ر ،مههىدهههد ،بههه کمتههرین حههد ممکههن برسههد .ایههن نوشههتار نمونههههههایى از
اشکاالت پیش آمد ،را برشمرد ،است.
کلیدواژهها :نقل حدیث ،تصحی  ،تصحیح نسخ ،ضبط واژگان.

درآمد

بعههد از ههرآن مجیههد ،مهههمتههرین منبههع اسههتنباط احکهها و معههارف مهها اسههت و

حههدیث شههری
ً
اهتمهها ههدما بههه حههدیث از ،هههات گونههاگون ،در کتههابهههای مختل ه

ثبههت و ضههبط شههد ،و

بسیاری از بزرگان ما با مشازل علمى فراوانى که داشتند ،به دلیل اهمیهت حهدیث ،بهه مقابلهۀ
َ
کتههابهههای حههدیثى ،استنسهها ،کتههب حههدیث و ضههبط و شههکل و اعههراب و ا،ههازۀ کتههابهههای

حدیثى اهتما داشتند .عومه حلى= با آن همهه ت لیفهات و مشهازلى کهه داشهته اسهت ،فخهر

المحققین دوبار تهذیبداال کاح شیخ طوسى را پیش ایشان خواند ،است؛ یعنى از اول تا آخر
َ
پیش استاد مىخواندند و مباحث ر،هالى ،فنهى ،ضهبط ،شهکل و اعهراب را بررسهى مهىکردنهد.
 .1رضا مختاری :پژوهشگر و استاد حوزۀ علمیۀ م.Info@al_athar.ir ،

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

فخر المحققین نوشته است:
قذذذ أع ىللیذذذه ّنّتذذذبیىل ىف ط یذذذق ّحلل ذذمز ىف ّملذذذ ة ّنثمنیذذذة ىف لذذذاة ّنذذذثال و ىل ذذذ ین و
لبعمملة.

1

همچنین شخصیتهایى مثل شهید ثانى= ،همۀ الکافی را یک دور با نسهخهههای خهوب

مقابله کرد ،است و همچنین تهذیبداال کاح شیخ طوسهى را نیهز بها نسهخۀ اصهل مقابلهه کهرد،

اسهت؛ چههون نسههخه اصههل تهووذیبداال کوواح را در اختیههار داشههته اسههت .نسههخۀ اصههل تهووذیبد
اال کاح به خط شهیخ طوسهى ،در اختیهار شههید ثهانى بهود ،کهه چنهد ،ها ههم اسهم بهرد ،اسهت و
بعد هم در اختیهار پسهرش ،صهاحب معوالمد هرار گرفتهه و بعهد از آن ،مفقهود شهد ،اسهت .و همهو
ً
تهذیبداال کاح را با پدر شیخ بهایى  -که شاگردش بود - ،مقابله کرد،اند و ظاهرا همهاش یا
سمت عمد،اش را پدر شیخ بهایى هم استنسا ،کرد ،است.
مرحو محهدث نهوری در خاتمهدمسوت ر  ،شهکو ،مهىکنهد از ایهنکهه در زمهان مها ،اهتمها بهه

حدیث و مقابله و راءت و تدری

حدیث ،کم شد ،است:

و بلغ من ىلامیّتم هببّ ّنفن أهنم کمنوّ یق لان هنج ّنبالغة من أونه لم آط .

2

معلو است که نهجدالبالغه را از اول تا آخر ،نزد استاد مىخواندند:
و کذذذبّ ّنوذ ذ یفة ّنکممل ذذة ىلذذذر ّمل ذذمی ىلذذذر ّندقذذذة و ّنت قیذذذق ىف أنفمظه ذذم و لىل ّهب ذذم
و ّطذذذتال نسذذذخهم و روِّت ذذم و معمنهی ذذم ،کم ذذم و یذذذ ىلذذذر مذذذن نذذذه أدىن طبذذذ ة ب ذذأتوّمم
و مع ث م.

3

َ
یعنى حتى ضبط و شکل کلمات هم مدنظرشان بود ،است.

علما ،بل از پیدایش صنعت چا  ،کتابها را مقابله مىکردند؛ ضبط و شهکل و اعهراب

را هم روی نسخه خودشان مىآوردنهد .در عصهر مها (بعهد از پیهدایش صهنعت چها ) ،ههر چنهد
َ ُ
َ
اهتما به تصحیح کمابیش بود ،است ،اما در تصحیح متون حدیثى از نقهل ضهبط و شهکل و
اعههراب کلمههات در تصههحیح نسههخه خطههى زفلههت شههد ،اسههت؛ یعنههى بههه نسههخه چههاپى در

بسیاری از کتابها منتقل نشد ،است .فقط به تازگى آ ای شیخ ی
 .1إیضاحدالف ائ  ،ج ،۴ب.۷۴۷
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 .3همان.

عطهار کهه نهجدالبالغوه

که خیلى مفید است.
َ
َ
ما باید بدانیم دما حدیث را ،با چهه ضهبط و شهکلى و بها چهه د تهى نقهل کهرد،انهد .نبایهد بهر
پایه ا،تهاد ادبى و با کمهک واعهد صهرف و نحهو ،اعهراب بگهذاریم .دردنهوجدالبالغوهای کهه بهر

اساس نسخه ابنسکون تصحیح شد ،است ،حضرت امیر ،در وصیت معروف بعد از ضربت

لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

َ
را با چهار نسخه مقابله کرد ،و اعراب و ضبط و شهکل نسهخهههای خطهى را ههم منتقهل کردنهد

خوردن فرمود ،است:

َ ُ
ّه َ
َ
ّه ىف ّنق آن ،و َیسب ْق ُکم َ
بمنع َمص به غی َُکم.

1

ع
در یکى از نسخهها ،بهه صهیاۀ نفهى ،ایهن گونهه ضهبط شهد« :،ال یسهبقکم»؛ امها در بعضهى از
ُ
ضبطها «ال یسبقکم» به صیاۀ نهى است .باید معلو شهود کهه مهراد نههى بهود ،اسهت یها خبهر؟
یک معنا  -که االن معروف شد - ،این است:

به قرآن عم کنید! متادا دیىران در عم به قرآن بر شما ستقت بىیرند!
ع
ولى در بعضى از ضبطها «ال یسبقکم» به صیاه خبری آمد - ،که احتمهال دارد همهین ههم
درست باشد  -معنایش این است که دیگهران بهه هرآن عمهل نمهىکننهد .په شهما بهه عمهل بهه
ُ
رآن اهتما داشته باشید .به هر حال ،بین «ال یسهبقکم»  -کهه در بعضهى نسهخههها هسهت  -و
ع
«ال یسبقکم» فرس است و باید بررسى کرد که کدا صحیح است.
محدث نوری فرمود ،است:

ی
و ّمذم قذال صذذمتىل ّملعذممل مث طلذف مذذن بعذد م لم آطذ  ،فلعمذ ی ل ذه نذذو کذمن ىف ىلوذ نم
أل قذذم ىلذذر ّحلذذدیث ّمل ذ  ،و بکذذی ىللیذذه بکذذم ّنذذثکر؛ فذ ی
ذإن أ لذذه أنقذذوّ تبذذص أدىن م ّتذذىل

ّن وّیذذة أیضذذم ىلذذر غمر هبذذم  ...ولذذتغام م ىلذذن ذذبّ ّنفذ یذن بذ ی
ذمملَة و ّ کتفذذم م مذذن ّنسذذاة مبذذم
یتعلذذق بذذم ّتم ىف ّنف ذ وع یممذذم یو ذذد ىف ّنکتذذىل ّنفقهیذذة ّملذذأطوا مذذن ّمل طذذب بوّل ذ ة أو

ولمل  .مع مم یت یر ىف ب ّألتمدیث ّملأطواة من ّناس ّنغی ّنو ی ة غمنبم ىف ب
ی
ّنتاقالع و ّنت یاوّع من ّنت یف و ّنتو یف و ّنز یمدة و ّناقومن ممم یتلف بذه ّملعذد
ّطتالفم فمت م مم و یص.

2

مشخص است که از عد اهتما الز به حدیث این مشکوت و ایرادها پیش مىآید.
 .1نهجدالبالغ  ،نامه .۴۷
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تصحیفات و اشکاالت در کتب حدیثی

نسههخهای کههه در دوران مهها تصههحیح مههىشههود ،در تعههداد هههزاران نسههخه چهها

بسیاری استفاد ،مىکنند و به دلیل عد اهتما مها بهه حهدیث ،په

مههىشههود و

از صهنعت چها

تصحیفات و اشکاالتى پیش مىآید که به چند نمونه از آنها اشار ،مىکنم:

و نشهر،

 .1اضافه به خطبه

نهجدالبالغه معروفترین و پرچا ترین کتاب حدیثى است .در خطبۀ اول نهجدالبالغوه ،در بیشهتر
ً
نهجدالبالغهههای چهاپى ،کسهى ابتهدا یهک ،ملههای را اضهافه کهرد ،اسهت .ظهاهرا ایهن اضهافه ،بهه همهۀ

چا ها منتقل شد،؛ با این که در نسخههای خطى معتبر نهجدالبالغوه و شهرو هدیمى نهوجدالبالغوه

چنههین اضههافهای نیسههت؛ یعنههى در شههرو بههل از صههنعت چهها  ،مثههل شههر ابههن أبههى الحدیههد ،و ابههن

میثم چنین اضافهای و،ود ندارد .ایهن اضهافه ،بها ایهنکهه در ههیچ نسهخهای نیسهت و ناسهخى بهه ذوس

خههودش اضههافه کههرد ،و ذو ههش هههم اشههتبا ،بههود ،اسههت ،در برخهى چهها ههها آمههد ،و بقیههه هههم بههه تقلیههد از
بلىها ،این ،مله را اضافه کرد،اند .در این خطبه مىخوانیم:

ّه ُلب م َ ُه َفقد َق ََ َ ُه ،و َمن َق ََ َ ُه َفقد َث ینذم ُ  ،و َمذن یثنذم ُ َف َقذد َ یَذزأ ُ  ،و َمذن َ یَذزأ ُ
َ ن َو َص َف َ
َ
َ
فقد َ هله.

در فقرۀ بعدی آمد ،است:

َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ََ َ
أشمغ لنیه فقد َت ید ُ  ،و َمن َت ید ُ فقد َىل ید  ...و َمن قمل ف َمی؟ فقذد ض یَذم َن ُه ،و َمذن قذمل
و َمن
ََ
َىلال َ ؟ فقد أطر م ُاه.

از آنجا که در فقر ،اول ،دو سه ،ملۀ تالى ،ملۀ بلى ،شرط ،مله بعدی است ،ناسهخى،
َ َ َ َ
َ
اهّلل
یک ،مله دیگر درست کرد ،و اینجا اضافه کرد ،است .خطبه چنین است« :فمن وصه
َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ
عسههبحان عه فقههد َرنه عهه» ،بعههد« :و َمههن َرنه عهه فقههد ث ّنه عها»،؛ یعنههى «فقههد ه َهر َن» در ،ملههه بلههى ،زاسههت و
َ
َ
َ َ
ََ
شههرط ،ملههه بعههدی شههد ،اسههت« .و َمههن ّثنه عها ،فقههد َ،ه ّهز عأ »،همههین طههور؛ «و َمههن َ،ه ّهز عأ ،فقههد َ،هلههه».
َّ
َ َ
چهون در بنهد بعههد و فقهر ،مسههتقل بعهدی ،حضههرت فرمهود ،اسهت« :و َمههن أش َهار هلیهه فقهد َحههد ع،»،
َ
َ ََ
ناسخى فکر کرد ،که یک ،مله افتاد ،و اضافه کرد ،است« :و َمن َ،هل عه فقهد أش َهار هلیهه ،و َمهن
َّ
َ َ ََ
أشار هلیه فقد َحد»،؛ با اینکه از «و من أشار هلیه» خودش یه فقر، ،دا و مستقل اسهت و چنهین
،ملهای در هیچ نسخۀ معتبر خطى و شرو معتبر نهجدالبالغه نیست.
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شرو نهوجدالبالغوه ،بهدون تو،هه بهه ایهنکهه ایهن ،ملهه در اصهل بهود ،اسهت یها نهه ،مطالهب

1

،ای دیگر ،زیر از نهجدالبالغه ،که این خطبه نقل شد ،است.
 .2امامت یا امانت

در چا

ً
صبحى صالح و احتماال عبد ،،در صار الحکم نهجدالبالغه ،آمد ،است:

در چهها

صههبحى صههالح« ،امامههت» بههه «امانههت»! تبههدیل شههد ،اسههت و احتمههاال در چهها

ُ
َ یَ َ
ی
َف ََ َض ُ
الة َتاز یم من ّنکب  ....و َ
ّه ّإل َ
ّإلمممة ظممم نال یمة.
میمن َت هی ا م َن ّن ا ،و ّنو

2
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یادی در شر آن نوشتهاند .در نقهل بحارداألنو ار ههم ایهن فقهر ،و،هود نهدارد؛ همچنهین در ههر

عبد ،هم همین ،ور باشد .در شرحدنهجدالبالغهدابن ابى الحدیهد ،در اینجها« ،امامهت» را شهر

مىدهد و پیدا است که متن مورد نظرش« ،امامت» بود،؛ اما متنى که باالی صفحه شرحدنهجد
البالغووهدابهن ابههى الحدیههد چهها

کههرد،انهد« ،امانههت» آمههد ،اسههت؛ بها ایههنکههه در شوورحدابووندابووید

الح ی « ،امامت» دارد .و امامت را شر مىدهد.
 .3نامه به عثمان بن حنیف

در نامۀ حضرت امیر ۷به عثمان بن حنی  ،مىفرماید:
و و ُت ُ
زع من أوضهم شب ّ؛

3

چیز من از دنیا نىرفتم.
با اینکه حضرت در اوج بوزت و فصاحت است و مىفرماید:

َ
َ
ی َ
ُ
َی
ََ ُ ُ
و ل م و َم ّ ُ ّنکال  ،و فیام َت َن َ ت ُىل وق ُه ،و َىللیام َ َِت یدنت غوو ه.

4

در برخى چا ها ،بعد از ،مله باال آمد ،است:
َ
َ َ َْ
َی َ ُ
َو و هطب ُع م ْن ُه ّو کقوع ه َت ٍمن َدب ََة.

5

یعنى از دنیا من وتى نگرفتم؛ چیزی نگرفتم اال به انداز ،وت و خورا «أتهان دبهرو»« .دبهرو»

حیوانى اسهت کهه پشهتش زخهم شهد ،باشهد« .أتهان» ههم یعنهى مهاد ،االغ .حهال آیها تناسهب دارد
ّ َ َ ع َ
هراء الکهو »؟ آیها ،هها نداشهت خیلههى بلیهغتههر و فصهیحتههر از ایههن،
چنهین کومههى بها ایههنکهه «هنهها الم
 .1بحارداألن ار ،ج ،۴ب.۵ ،۲۴۷
 .2نهجدالبالغه ،حکمت .۲۵۲
 .3همان ،نامه .۴۵

 .4همان ،خطبه .۲۳۳
 .5همان ،نامه .۴۵
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حضرت مطلوبش را بیان بکند؟

بعید نیست دستهایى که گاهى اضافه مىکردند یا کم مىکردند ،دسهتههای بنهىامیهه و

ناسخین دشمن ما این ،ملهه را افهزود ،باشهند؛ حتهى در نسهخۀ ابهن سهکون  -کهه ،نهاب آ های
ی

کرد - ،آمد ،است:

عطار چا

این نسخه دست یک ناصتى بوده که یک جاهایى جمالتى را کام و زیااد کارده و ماثال
تعتیر «علیه السالم» را به « َک َّر َ ع
اهّلل َو َُ ،هه» تتدی کرده است.
ِ

این ،مله در بسیاری از نسخ معتبر نهجدالبالغه و،ود ندارد؛ ولى در نسخه صبحى صهالح

و نسخههای رایح هست و بعضى از متر،مان هم که بر اساس همان نسخهها تر،مهه کردنهد،
به ،هت زشتى تعبیر این ،مله را تر،مه نکرد،اند.
 .4غنا در روایت

در کافى و در وسائل ،گاهى اتفا اتى افتاد ،است کهه الز اسهت کسهانى کهه مهىخواهنهد بهه

تصحیح متون اهتما بورزند ،خوب است که این نکتههها را مهد نظهر داشهته باشهند ،بهرای فههم

درسههت حههدیث .چههه بخههواهیم حههدیث را تصههحیح کنههیم و چههه بخههواهیم احادیههث را درسههت
بفهمیم ،الز است همۀ نسهخهههای خطهى را بهه نهوعى گهرد آور یهم .و احادیهث ههم مضهمون را،

هههم از کتههب اهههل سههنت و از کتههب یدیههه و دیگههران ،کنههار هههم بگههذاریم تهها ابهامههات حههدیث
برطرف شود.

َ
َ
َ
َىل ْن َ ْهم ْبن ُ َ
مح ْی ٍد َق َمل َق َمل لی ه ُبذو َىل ْ ذد ّه ه یَىن ُک ْن َذت؟ َف َظ َن ْن ُذت ه یَ ُذه َق ْذد َىل َذَ َ ْ َ
ِّل ْوضذع.
َ
َ َْ َ
ََ
َف ُق ْل ُت ُ ع ْل ُت ف َدّ ا! ّ یىن ُک ْن ُت َم َر ْغ ُع ب ُف َالنَ ،ف ْ
مت َت َ َسد ،ف َذدطل ُت ّم َدّو َف َو ظ ْذَ ُع ّم
ٍ
َ ْ ُ ُ َ یَ َ یَ َ َ
َ ْ َ َ َ یَ َ َ یَ َ َ
ََ َ
َ َ َ
ْ
َ
ا ْهل ٌ و َینظ َُ ّه ىلز و ذص ّم ه لذه .همنذت ّه ىلذز و ذص ىلذر
َ َوّر یه .فقمل لی ال
َ
1
هْل َ
ا َو َمملا.

از کجای این حدیث ،استفاد ،مىشود که با زنا ارتباط دارد؟ حضرت فرمود:

َ َْ َ
َیأىن ُک ْنت؟ َف ُق ْل ُت ُ ع ْل ُت ف َدّ ا! ّ یىن ُک ْن ُت َم َذر ْغ ُع ب ُف َذالنَ ،ف ْ
مت َت َ َسذد ،ف َذدطل ُت ّم َدّو َف َو
ٍ
َ
ََ
ظ َْ ُع ّم َ َوّر یه.

شیخ حر عاملى هم در وسائل ،ذیل این حدیث ،فرمود ،است:
ذذبّ و توذ ی فیذذه بمنغاذذم  ،نکذذن فهذذم ماذذه ّنکلیذذد ماذذه انذذا ،فذذأوود ىف بذذم ّنغاذذم .
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 .1الکافی ،ج ،۶ب.۲۲ ،۴۳۴

و رینۀ اینکه این مربوط به زنها اسهت ،ایهنکهه ا گهر زنها در کهار نبهود ،چهرا حضهرت ایهن هدر

تهدید فرمود؟

پ

ی
ألن ّناظ لم ّجلوّری بإان لید ن ملز ،و قد أان نل ّوی؛

نظر به کنیز به اذن موالیش جایز است .تود موال هم به راو اجازه داد.
َ َ
و،ه این تهدید حضرت که فرمهودَ « :ذا َ َم ُجله ٌ َال َی ُن عظ عهر ع
اهّلل هلهى أ ُهلهه» چیسهت؟ و شهیخ حهر

لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

ی
ق یاته أ ه و و ه نلّتدید نوو .

تعجههب مههىکنههد کههه چههرا کلینههى ایههن حههدیث را در بههاب زنهها آورد ،اسههت .امهها و،ههود همههین حههدیث در

منابع دیگر مشکل را حل مىکند .این حدیث در دعائمداإلسالح به این صورت است:

َ
َ
َ
َ
َ
َی
ه یَ ُه َق َمل ل ََ ُ ص م ْن ه ْص َ مبه ه ْی َن ُک ْن َذت ه ْمذ ؟ َق َذمل یَّنَ ُ ُذص َف َظ َن ْن ُذت ه یَ ُذه َق ْذد َىل َذَ َ ْ َ
ِّل ْوض َذع ّنذب
ٍ
ُ َ َ یَ
َ
َ ََ
ْ
ُْ
َْ َ
ُ
ک ْنذ ُذت فیذذه ،قلذ ُذت ُ علذ ُذت فذ َذدّ َ ! َمذ َذر ْغ ُع بفذذال ٍن ف َت َعلذ َذق بَ ،و ه ْدطل ذ َد َّغ ُ َ ،و هطذ َذر َج ّ یَي َ مر َیذذة نذ ُذه
َ َ َ َ َْ َ ُْ ُ َ َ
1
َ َ یَ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ّه ّم ه ْ له.
ّه َىلر ه ْ لك َو َمملك ّ ین بّ هل ٌ و َینظ َُ
فغنت ،فقمل همنت

َ

ً َ َ َ

َ

همههان ،ار یهههّ ،
مانیههه بههود و زنهها خوانههد .ایههن «أ ُخه َهر َج هله َّى َ،ار َیهة له عه ف َا ّنههت» در نقههل الکووافی
افتاد،؛ ولى در نقل دعائمداإلسالح هست .در ،ای دیگر دعائمداإلسالح هم فرمود:
َ
َ ََ
ٌ ْ
َ
َو ه ْدطلد َم ْنزن ُه َو ىل ْن َد ُ َ مر َیة َتض ُ َو ُتغ ید.

2

ٌ َ ُ
عَ
َ
یعنههى ایههن «ع ُنههد ع،َ ،ار َی هة تضههر عب َو تا ّن هى» در روایههت و نقههل دعههائم و،ههود دارد کههه در نقههل

الکووافی نیسههت .و بههه همههین رینههه ،کلینههى ایههن حههدیث را در بههاب زنهها آورد ،اسههت و معلههو

مىشود که در نسخهاش بود ،و در سالهای بعد ،در استنسا،های بعد افتاد ،است.
 .5ولید بن مغیره

در الکافی آمد ،است:

ََ َ ُُ َ
َم َ
مع ّْن َو َفنی ُد ْب ُن ْ ُ
ِّلغی ََ َفة فقمن ْت ه ی َلل َمة.
َ
َ
َ
یَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ
متة فأا َ ُىل ّن ْهیم؟
ّن آل ِّلغیَ َفة قد هقمموّ من
َ
َ
َ
َ
َفأا َن َ َِلم َف َلب َس ْت ث َی َ َ
مهبم ...ف َند َبت ّْب َن َىل یم َهم َب ْ َنی َید ْی َغ ُلال ّه.
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
3
َْ
ه َعی ّن َو َفنی َد ْب َن ّن َو َفنید  /ه َبم ّن َو َفنید ف َى ّن َع ی ََ ....

 .1دعائمداإلسالح ،ج ،۲ب.۲۰۸
 .2همان ،ج ،۲ب.۲۰۷

 .3الکافی ،ج ،۵ب.۲ ،۱۱۷
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در ذیل این حدیث مرحو عومهه شهعرانى و مرحهو محقه شوشهتری ،فرمهود،انهد کهه «ولیهد

بههن مایههر »،درسههت نیسههت .ولیههد بههن مایههر ،مشههر بههود .آنکههه رسههول خههدا ۹ا،ههاز ،داد ،تهها ا

سههلمه در مجله

تههرحیمش شههرکت کنههد« ،ابههن الولیههد بههن المایههرو» اسههت؛ یعنههى «ابههن» اینجهها

افتاد ،است .درستش این است« :مات الولید بن الولید بهن المایهرو» .ولیهد بهن مایهر ،،عمهوی

ا سلمه بود و ایمان نیاورد.

عبارت شیخ طوسى ،در تهذیبداال کاح چنین است:
1

َم َ
مع ّْب ُن ّْن َونید ْبن ْ ُ
ِّلغی ََة.

که نشان مىدههد یهک کلمهه «ابهن»ی  -کهه در نسهخۀ الکوافی افتهاد - ،در تههذیب االحکها

و،ود دارد و همین درست است.
 .6هشام بن إبراهیم عباسى

در الکافی است:

ْ
َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ یَ  ُ ْ ُ َ ۷یَ ْ َ یَ یَ َ َ َ َ یَ َ ی
ا ُت ََط ُص ىف ّنغ َنم .
لأنت ّخلَّلمىن  ...و قلت ّن ّنع مَس ا کَ ه

2

مرحههو اسههتاد علههى اکبههر زفههاری در پههاور ى نوشههته اسههت :نمههىدانههیم عباسههى کیسههت؟ در

بعضى نسخهها هم به ،ای «عباسى»« ،عیاشى» آمد ،است:

و ّنظذذم أنذذه و ذذص مع ذ و مذذن ّنعبملذذینی نذذه شذذأن ىف دونذذّتم فذذأوّد ّن ذ ّوی لطفذذم ّْسذذه
ملول ة.

اما همین حدیثدالکافی با همین سند و متن ،در عی ندأخباردالرضا ۷و در رجالدالکهوی

و،ود دارد و تصریح شدّ « :،هن هشا بن هبراهیم العباسى» و آمد ،است:
َُْ
یَ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ یَ یَ َ
مَس َتکی َىل ْنا.
فقل ُت َیم َل ییدی! ّن م بن ّبَّ می ّنع

 .7ال نورث

3

مرحو آیة اهّلل حاج سید محمهد علهى روضهاتى مهىگفهت :در یهک ،لسهه  -کهه علمهای اههل
َ
ُ َُ
َ
سنت بودند  -به مناسبتى مىگفتم :این حدیث ابهوبکر را خوانهد کهه «ن ُح عهن َم َعاش َهر األنب َیهاء ال
4
ع
ع
ع
ع
ن َّورث» .همۀ اهل مجل گفتند« :ال ن َورث»؛ «ال ن َورث»؛ «ال ن َورث».
 .1تهذیبداأل کاح ،ج ،۶ب.۱۰۲۷ ،۳۵۸
 .2الکافی ،ج ،۶ب.۲۵ ،۴۳۵
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 .3عی ندأخباردالرضا ،۷ج ،۲ب۳۲ ،۱۴؛ و ر : .رجالدالکهی ،ب.۹۵۸ ،۵۰۱
 .4إثباتداله اة ،ج ،۳ب.۳۶۰

این حدیث رسالهای نوشته ،به همین اسم چها شهد ،و روی ،لهد آمهد ،اسهت« :رسهالة حهول
هورث» .عومههه مجلسههى و دیگههران هههم فرمههود،انههد« :ال نه َ
نحههن معاشههر األنبیههاء ال نه ّ
هورث» .ابههو بکههر

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

لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

ع
ُ َُ
َ
بین علمای ما «ن ُح عن َم َعاش َر األنب َیاء ال ن ّورث» معروف بود ،است و شیخ مفید هم که دربار،

نیست، ،زء ورثه رار بدهد یا بگوید :به فونى هم ارث بدهید؛ ماننهد ،ملهه حضهرت در نهوجد
البالغه که بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم ،فرمود:
َ َ َ َ یَ
َ
ُ َ ُ
ُ َ َ
ُ
ّه َ
َ
ّه ىف ی ََّ ک ْم فإ ی ُهن ْم َوص یَیة ب ییک ْم َمم َزّل ُیوىص هب ْم َت یى ظ َن ینم ه ُه َل ُی َا یغ ُُثم.

1

یعنى « ّ
ظننا» که ممکن است همسایه را هم رسول خدا« ۹ارثبر» حسهاب کنهد .در میهان
نورث» بود ،و هدف ابهو بکهر ههم «ال ن َ
اهل سنت ،هر ،ا نقل شد« ،،ال َ
هورث» بهود ،و ههدف او بها

«ال َنو ّرث» ،مع نمىشود.
 .8نجا المخفون

در روایت دارد که:

َ َ ْ ُ یُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
2
ِّلرقلان.
َنم ِّلخفان و لا

ّ
« عمخ » یعنى کسى که بار خودش را در دنیا سبک کهرد ،اسهت و « عمثقهل» کسهى اسهت کهه

بارش را سنگین کرد ،است .در نهجدالبالغه که فرمود:

َ
َ ْ َ ْ َ یَ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ یُ
3
َ ُْ ْ
ِّلرقص.
ِّلخف ف َهیم ه ْت َس ُن َتمو من
و ّىللم هن هممما ىلق ة کئودا

ع َ ّ
المخففون».
ولى فراوان شنید،ایم و خواند،ایم« :نجى
 .9هبوط حوا

در وسائلدالهیعه نقل شد ،است:

یَ
َ َ ََ
َ ََ َ
َ َ ََ َ
ََ َ
َ
َ
ک َمن ّ ْبلی ُ ه یول َم ْذن َتغ یذد َو ه یول َم ْذن ذم َ  .یَِلذم ه کذص َآد ُ م َذن ّن َذل ََ َفةَ ،تغ یذد .فل یَمذم ب َ ذت
َْ
ْ َ یَ 4
َ
یتوّ لم ّأل ْغض م َ یبک َمم ىف ّجلنة.

 .1نهجدالبالغه ،نامه .۴۷

 .2مکارحداألخالق ،ج ،۲ب.۲۶۵۶ ،۳۲۸
 .3نهجدالبالغه ،نامه .۳۱

 .4تفسیردالعیاشی ،ج ،۱ب۲۳ ،۴۰؛ بحارداألن ار ،ج ،۱۱ب.۲۰ ،۲۱۲
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هبط َح َهدا» بهه « َف َل َّمها َه َب َط ُ
در همۀ چا ههای وسائل 1،تعبیهر « َف َل َّمها ه َ
هت َح َّهواء»! تبهدیل شهد،
است« .حدا»  -که به معنای « عحدی» خواندن شتربان اسهت  -بهه «ههبط» تبهدیل شهد ،اسهت.
یک «ت» هم به «هبط» اضافه شد ،است:
َ َْ
ََ
فل یَمم َ َ َ ْت َت یَوّ ُ ّم ّأل ْغض.

سخن آخر

ً
خوصهۀ سهخن ایهنکهه بهرای تصهحیح و فههم حهدیث ،اوال بایهد بهه همهۀ منهابع حهدیث ،چههه
ً
طههولى و چههه عرضههى ،از امامیههه گرفتههه تهها اهههل تسههنن ،یدیههه و اسههماعیله مرا،عههه کههرد؛ ثانیهها
ّ
احادیث ریبالمضمون را نیز مد نظر رار داد.
کتابنامه

اول۱۴۲۲ ،س.

 إثباتداله اة ،محمد بن حسن حر عاملى ،بیروت :مؤسسة األعلمى ،چا إیضاحدالف ائ فیدشورحدمهوکالتدالق اعو  ،فخهر المحققهین محمهد بهن حسهن بهن یوسهّ
حلههى ،محقه  /مصههحح :سهید حسهین موسههوى کرمههانى ،علههىپنهها ،اشههتهاردى ،عبههدالرحیم
برو،ردى ،م :مؤسسه اسماعیلیان ،چا

اول۱۳۸۷ ،س.

ّ
محمهد بها ر بهن ّ
رردأخبوارداألئمو داأل هوارّ ،
محمهد تقهى مجلسهى
 بحارداألنو اردالجامعو دلو( ۱۱۱۰س) ،بیروتّ :
مؤسسه الوفاء۱۴۰۴ ،س.
 -تفسیردالعیاشی ،محمد بن مسعود عیاشى ،تهران :المطبعة العلمیة ،چا

اول۱۳۸۰ ،س.

 تهوذیبداأل کوواح ،شهیخ الطائفهة أبهو،عفر محمههد بهن الحسهن الطوسهى ( ۴۶۰س) ،تحقیه :سید حسن موسوى خرسان ،طهران :دارالکتب االسومیة ،چا

چهار ۱۳۶۵ ،ش.

 دعووائمداالسووالح  ،ابههو حنیفههه اضههى نعمههان تمیمههى مار بههى ،تحقیه آصهبیروت :دار االر م۱۴۱۸ ،س.

بههن علههى اصههار،

 اختیاردمعرف دالرجوال (رجوالدالکهوی) ،محمهد بهن حسهن طوسهى ،تحقیه  :السهید مههدیالر،ائى ،م :مؤسسة آل البیت :إلحیاء التراث.د
 عیو ندأخبوواردالرضووا ،۷ابهو،عفر محمهد بههن علهى بهن الحسههین صهدوس ،محق /مصههحح:مهدی ال،وردی ،تهران :نشر ،هان ،چا
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 .1وسائلدالهیع  ،ج ،۱۷ب.۲۲۶۲۱ ،۳۱۰

اول۱۳۷۸ ،ش.

۳۲۹س) ،تصههحیح و تعلیه  :علههى ا کبههر زفههارى ،تهههران :دارالکتههب االسههومیة ،چهها
۱۳۸۸س.

سههو ،

 مست ر دال سوائل ،میهرزا حسهین النهور ی الطبرسهى؛ تحقیه  :موسسهه آل البیهت :الحیهاءالتراث ،م :موسسه آل البیت :الحیاء التراث۱۳۶۹ ،ش.

 مکارحداألخالق ،حسن بن فضل طبرسى ،م :الشر ی نهجدالبالغ ، ،مهع و تهدوینّ :محمهد بهن الحسهین الموسهوی (الشهری
ع
تصحیح :صبحى الصالح ،م :دار االسوو۱۳۷۳ ،ش.

لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

 -الکووافی ،ثقههة االسههو أبههو،عفر محمههد بههن یعقههوب بههن اسههحاس الکلینههى الههرازى (  ۳۲۸أو

الرضى۱۳۷۰ ،ش.

الرضهى) ( ۴۰۶س)،

 وسووائلدالهوویع  ،محمههد حسههن حههر عههاملى ،ههم :مؤسسههة آل البیههت :إلحیههاء التههراث،۱۴۱۴س.

 عمر بن اذینه و گونهشناسى روایات او در زیهر از کتهاب سهلیم» ،علهى،معهه فکهوری ،سوخندتاریخ ،ش ،۲۸پاییز ۱۳۹۷ش.
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