
 
  

 

 
  

 

 
 

 

 الدین و تمام النعمه صدوق در کمالشیخ روش 
 

 *عاطفه زرسازان

 

  چکیده:
های مختلف دینیی   صدوق از محدثان و عالمان برجستة شیعه و دارای آثار فراوانی در زمینة دانش

این کتاب ای برخوردار است، زیرا در  از جایگاه ویژه النعمة تمام و الدین کمالاست. در این میان، کتاب 

نوشته شده، بسیاری از نصوص و  که از دیدگاه مکتب تشیع در موضوع غیبت و طول عمر امام مهدی

، با ترتیبی خاص و به همراه براهینی متین درج گردییده  است احادیث مربوط به غیبت که غالباً سنددار

د. به همین منظور، به معرفی روش صدوق در این اثر پرداخته شو ست، لذا در این پژوهش سعی شدها

کتاب، طرق تحمل حدیث و روش وی در تبیین احادییث بییان شیده و در     یبعد از ذکر مزایای نگارش

نهایت به بررسی روایات از جهت متن و سند پرداخته شده است. صدوق غالبیاً احادییث را از طریی     

وردن رواییات در بیاب   های ویژه، چون ترتیب نیکو درآ سماع فرا گرفته و در نگارش کتاب برخی روش

مناسب، ذکر کامل سلسله سند، روایت از افراد متعدد و ذکر موارد تقطیع را به کار برده است. همچنین 

استفاده کرده است یا به شرح معنای حیدیث   قرآنوی برای فهم بهتر روایات در بعضی موارد از آیات 

 ازد. پرد های کالمی نیز می استداللیا یا واژگان موجود در آن و 

 شناسی. ، روایت، روشالنعمةالدین و تمام  کمالصدوق،  ها:کلیدواژه

                                                 
 zarsazan@gmail.comاستادیار دانشگاه مذاهب اسالمی/  *

یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه  

9312 بهار و تابستان م،نه شمارة م،پنج سال  

32ـ7صفحه   
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 طرح مسئله
های نخستین، نخبگانی بررای مرا ضر را دا رتا      تاریخ افتخارآفرین اسالمی در سده

اند و پیوستا مورد تکریم و تجلیر    است کا در سیر تاریخی این سرزمین جاودانا  ده
عفر محمد بن ضلی بن حسین بن موسی بن بابویرا قمری،   اند. ابوج پیروانشان قرار گرفتا

و در اوای  سرفار    ق با دضای امام مهدی 503معروف با  یخ صدوق پس از سال 
با دنیرا آمرد و در سرال     ق(، سومین نایب امام مهدی 523حسین بن روح نوبختی)م 

چهر    ( بدین ترتیب، او حردود 532تا، ص ق دار فانی را وداع گفت.)نجا ی، بی 583
سال از ضمر خود را در دوران غیبت صغری و سی سال را در زمان غیبت کبری با سرر  

 برده است. 
 کی نیست کا ضدة زیادی از  یعیان بعد از وفا  نایب چهارم در سرردرگمی و  

ندا رتند ترا    بردند، زیرا مرجع معینی از طرف امام مهردی  حیرتی فراگیر با سر می
داند برای رفع ایرن   اند. صدوق در این زمان وظیفة خود میامور آنان را با انجام برس

روایرا  غیبرت توسر      ،حیر  و سرگردانی دست با تألیف کترابی بننرد کرا در آن   
نام  النعمةالدین و تمام  کمالبیان  ده با د. وی کتاب خود را  و أئمة اطهار پیامبر
نَكُمْ وَ أَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلَامَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِي»نهد. این نام از آیة  می
( ): امروز دین  ما را با کمال رسانیدم و نعمت خود بر  ما تمام کردم 5مائده: «)دِينًا

مجمرع  سی ذیر  ایرن آیرا در    برَو اسالم را دین  ما برگنیدم( برگرفتا  ده است. طَ
فرمود: اهلل اکبر بر اکمال دین و اتمام  نازل  د، پیامبر چون این آیا»نویسد:  می البیان

نعمت. و خشنودی پروردگار از رسالت من و والیت ضلی بن ابیطالب و فرمرود هرر   
کس را کا من موالی اویم، ضلی نیرن مروالی اوسرت. خردایا هررکس او را دوسرت       

او را فرو  دارد، د من بدار و هر کس دارد، دوست بدار و هر کس او را د من می می
( سیوطی نیرن در ایرن براره آورده    212، ص5ق، ج3133طبرسی، «).فرو گذار ،گذارد
من کنت مرواله فهرذا ضلری    »فرمودند:  چون روز غدیر خم فرا رسید، پیامبر»است: 
( و چون کمال دین در نصب 233، 2ق، ج3131و بعد از آن این آیا نازل  د)« مواله
و کمال امامت نین با وجود دوازدهمین  شین پیامبربا ضنوان ولی و امام و جان ضلی

یابرد  از ایرن رو،  ریخ صردوق نرام کتراب خرود را         تحقر  مری   وصی پیامبر اکرم
 گذا ت. النعمةالدین و تمام  کمال
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اند)برای  گنارش کرده النعمةالدین و اتمام  اکمالکا بعضی از محدثان نام کتاب را این
( از آن 333، ص1ق، ج3105  مجلسررری، 523، ص2ق، ج3131نمونرررا ر.م: مفیرررد، 

روست کا ارتباط نام کتاب و آیة سوم سورة مائده کامالً نمایان با د  امرا از آنجرا کرا    
 یخ صدوق در صدد اکمال دین و اتمام نعمت نبوده، بلکا قصد او اخبار از اکمال دین 

مرضشری  اهلل  و اتمام نعمت است و بسیاری از نسخ خطی)ر.م: نسرخا کتابخانرا آیرت   
اهلل مرضشی نجفی،  ق  نسخا کتابخانا آیت 360نجفی، کاتب ابراهیم بن محمد حسینی، 

ق، کتابخانا میرزا حسن مصطفوی، کاترب ابرن   3028کاتب فض  اهلل بن حسین نائینی، 
الردین ارمروی، کاترب     ق، کتابخانا سید جالل3030الدین محمد احمد الحسینی،  صفی

کتاب نین همین نام برر روی کتراب ثبرت  رده      های ق( و تمام چاپ3063نامشخص، 
  ود. است، این نام ترجیح داده می

از آن جهت است کا صردوق در کتراب خرود دربرارة      الدین کمالاهمیت و ارزش  
ای رو رن و   های انبیای الهی و ادیان آسمانی کا بشار  برا آینرده   تحق  یکی از وضده

نیرن در آیرا     قررآن کرریم  ت. در با د، سخن گفترا اسر   ظهور منجی در آخرالنمان می
/ 55/ توبرا:  3/ قصص: 306/ انبیاء: 33متعددی با این مهم ا اره  ده است.)ر.م: نور: 

دخی  است،  الدین کمال( جهت دیگری کا در ارزش و اضتبار کتاب 30/ صف:23فتح: 
ای کا  اید   أن و مننلت و ضدالت و وثاقت و جایگاه ویژة نویسنده آن است، با گونا

های رسایی از مقام ضلمی او تجلی  کرده و وی را با صفت  مة ضلمای  یعا با ضبار ه
ق، 3105/ مجلسری،  583، 3013اند.)ر.م: نجا ی، رقم درستی و پاکی و ضظمت ستوده

( دیگررر آنکررا بسرریاری از 252، ص230ق، رقررم3132/ طوسرری، 23و  16، ص308ج
و بسیاری از احادیث   قائ  بوده الدین کمالمحدثان  یعی، اضتبار و ارز ی خاص برای 

انرد.)برای نمونرا ر.م: طبرری،     های خود نق  کرده و بدان استناد جسرتا  آن را در کتاب
، 33ق، ج3105/ مجلسررری، 358، ص2ق، ج3131/ مفیرررد، 168و  113ق، ص3133
( از این رو، در این پژوهش سعی  ده است ایرن  382، ص35  ج23، ص32  ج55ص

 فی و روش صدوق در این کتاب بررسی گردد.اثر  یعی با مخاطب معر

 نگیزة مؤلف در تدوین کتابا. 1
صدوق در طلب حدیث، سفرهای متعددی انجرام داده و در  رهرهای مختلرف برا     
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تعلیم و تعلم پرداختا، و با دانشمندان مراکن ضلم و تمدن آن روزگار تبادل ضلمی دا تا 

ها نبوده است. از جملرة ایرن    کومتتأثیر از و عیت ح است  هر چند کا این سفرها بی
سفرها، سفر با نیشابور است. وی پس از بازگشت از سفر فرغانا و ایالق، در نیشرابور  

ق( و با ترویج اضتقادا   یعی پرداخت. در آن روزگار بیشتر کسانی  532اقامت گنید)
هاتی کردند، در امر غیبت متحیر بودند و در امر قرائم  رب   کا نند صدوق رفت و آمد می

دا تند کا  یخ، همت خود را صرف ار اد آنران و بازگردانردن ایشران برا راه حر  و      
انگیرنة مرن در ترألیف ایرن     »گوید:  کا خود در این باره می کرده است. چنان صواب می

بررآورده  رد، برا     کتاب آن بود کا چون آرزویم در زیار  ضلری برن موسری الر را    
م و دیدم بیشتر  یعیانی کا با نند من آمد و  د نیشابور برگشتم و در آنجا اقامت گنید

 ربها دارنرد و از راه راسرت     اند و دربرارة امرام قرائم    کردند، در امر غیبت حیران می
اند. پس با استمداد از اخبار وارده از پیرامبر   منحرف گشتا و با رأی و قیاس روی آورده

هرا را برا حر  و     بستم تا آن تالش خود را در ار اد ایشان با کار و ائمة اطهار اکرم
 (2ق، ص3103صدوق، «)صواب داللت کنم.

یکی از این افراد، محمد بن حسن صلت قمّی اسرت. او کرا در امرر غیبرت دچرار      
حیر  و تردید  ده بود، در مالقا  با صدوق، اخباری را کا وی دربارة غیبت امام، از 

 ود کا  ر    امر موجب می  نود و همین کند، می نق  می و أئمة هدی پیامبر اکرم
کند   و ارتیاب وی زای  گردد. با همین دلی ، محمد بن حسن از صدوق درخواست می

دهرد کرا اگرر خداونرد      کا کتابی در این معنا تألیف کند و صدوق هم با او وضرده مری  
اسباب رجروع وی را برا وطرن و محر  اسرتقرارش ری، فرراهم سرازد، آن کتراب را         

 (5بنویسد.)همان، ص
بینرد کرا در طرواف     را مری  با گفتة صدوق، وی  بی در ضالم رؤیا امام مهدی بنا

های انبیرا   نویسی و غیبت چرا در باب غیبت کتابی نمی»کند:  خانة خدا با او خطاب می
یا ابن رسول اهلل! دربارة غیبرت پیشرتر   »گوید:  کنی؟ و او در پاسخ می را در آن ذکر نمی

نا با آن طری ، اکنون ترو را امرر   »فرماید:  مام در پاسخ میو ا« ام هایی تألیف کرده رسالا
و او گریان از « کنم کا دربارة غیبت کتابی تألیف کنی و غیبت انبیا را در آن بازگویی می

 النعمةة الردین و تمرام    کمال ود و در بامداد همان روز با تألیف کتاب  خواب بیدار می
 جا( کند.)همان اقدام می
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 الدین و تمام النعمه ال. معرفی اجزای کم2
حردیث تشرکی   رده اسرت.      612باب و  38کتاب از ی  مقدمة نسبتاً طوالنی و 

مقدمة کتاب، حدود ی  پنجم حجم کتاب را تشکی  داده، و  ام  مباحرث کالمری در   
و پاسرخ برا  ربها      اثبا  درستی ضقیدة امامیا در امر غیبت و حضور امرام مهردی  

یدیا است. این مقدما بر آن داللت دارد کا  یخ صدوق نرا  مذاهب کیسانیا، واقفیا و ز
تنها در حوزة درایت و روایت حدیث بلکا در حوزة کالم نین ضالمی توانمند است. وی 

ما این فصول را در آغاز کتراب خرود آوردیرم، زیررا     »نویسد:  در پایان مقدما چنین می
هرا برا    و زیدیا از همرة فرقرا   ها در آن آمده است با د و پاسخ آن نهایت ادلة زیدیا می
( سپس با ذکر انبیا و حجج الهی کا دارای غیبت 232صدوق، ص«)امامیا سختگیرترند.

کند تا گفتارش دربارة غیبرت و   ران تاریخ یاد میپردازد و با دنبال آن از معمّ اند، می بوده
ربارة طول ضمر از حد امتناع با حد امکان و جواز درآید. سپس نصوص و اخباری کا د

هرا برا وقروع     وارد  ده و در آن گانا و ائما یازده قائم از خدای متعال و پیامبر اکرم
غیبت تصریح گردیده، ذکر نموده و تصحیح کرده است. بعد از آن، مولد امام و کسرانی  

وقیعا  صادره از آن حضرر  را ذکرر   ها و ت اند و داللت و نشانا کا او را مشاهده کرده
 اند. ای کا منکران غیبت ذکر کرده ی با د بر ادلاکند تا تأکید می

 روش صدوق در نگارش کتاب .3
های بارز کتراب را   هدف از این بحث، معرفی بیشتر این میراث  یعی است. ویژگی

نیاز کردن محق  از مراجعرا   ترتیب نیکو در آوردن روایا  در باب مناسب، بی توان می
ز ی  ترن و از طریر  ضامرا دانسرت. اهتمرام      با اسناد، ذکر موارد تقطیع، روایت بیش ا

 صدوق بر این بوده است کا با ایرن مختصرا  و برا دور از تطویر ، ایرن روایرا  را       
 : اند از آوری و  رح کند. با توجا با این مقدما ، امتیازا  کلی این کتاب ضبار  جمع

 . ترتیب نیکو درآوردن روایات در باب مناسب1ـ3

بندی کرده و در  ها و با صور  مو وضی دستا متن آنصدوق روایا  را بر اساس 
این ترتیب، کمال دقت را در چینش روایا  با کار برده است. کتاب برا ضنروان غیبرت    

 و موسری  ، یوسرف ، ابراهیم، صالح روع  ده و بعد از آن غیبت نوح ادریس
ا مرابین  گردد. در باب هفتم غیبت، از حجج الهی ک حدیث است، ذکر می 36کا  ام  
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سخن از بشرار    20تا  8اند، سخن با میان آمده است. از باب  بوده و ضیسی موسی

احرادییی   23حدیث اسرت. در براب    53است کا  ام   افراد مختلف راجع با پیامبر
راجع با ضلت احتیاج مردم با امام و اسرتدالل کالمری  ریخ صردوق ذکرر گردیرده و       

ترین ابواب این کتاب است برا   یکی از طوالنیکا  22حدیث در آن آمده است. باب 25
 25حدیث است. براب   62تا قیامت است کا  ام   ضنوان اتصال وصیت از زمان آدم

راجرع برا اثبرا       ام  نصوصی است کا از جانب خداوند و سایر ائما اطهار 58تا 
 226قررار دارد کرا  رام      با تفکی  هر باب با نام یکی از ائمرا  امامت امام مهدی
رسریده و    ام  روایراتی اسرت کرا از امرام حسرن ضسرکری       58حدیث است. باب 

روایا  مربوط با خضر و ذوالقرنین بیان  ده و با دنبال آن باقی نصوص امرام حسرن   
 آمده است. ضسکری

اند، امامت پس از حسنین در دو بررادر   از ابواب دیگر کتاب: کسانی کا منکر قائم  ده
انرد، ضلرت    و کسانی کا وی را دیدار کررده  ، میالد قائمام زمان ود، مادر ام جمع نمی

، حدیث دجال، معمررون، ثرواب منتظرر و نهری از     غیبت، توقیعا  وارده از امام مهدی
دهنرد. آخررین    حدیث را تشکی  می 222باب و  33تسمیا و ضالما  ظهور کا مجموضاً 

، مو روضاتی کرا تحرت    باب کتاب، باب نوادر است کا بر اساس سنت غالرب محردثان  
 حدیث است. 55گیرد و  ام   ضنوان خاصی نیامده است، در این باب قرار می

 نیاز کردن محقق از مراجعه به اسناد . بی2ـ3
از آنجا کا صدوق احادیث مناسب با یر  مو روع را از کترب و اصرول مختلرف      

تلف)ر.م: آوری کرده است، در بسیاری از موارد ی  روایت را با چندین سند مخ جمع
، 6و  2حدیث  52، باب 2حدیث  53، باب 31و  3حدیث 26، باب 20حدیث 21باب 
( و یا یر  مضرمون را برا الفراا و اسرناد      21و  6حدیث  55، باب 6حدیث  52باب 

( در 1ر3حدیث 2، باب5ر3حدیث 3، باب3ر3حدیث 11متفاو )برای نمونا ر.م: باب
احادیرث   3یا تواتر معنوی یرا اجمرالی   کنار هم قرار داده است کا این امر سبب  هر 

باب ضلرت  »های کتاب موجود است  برای میال، در  گردد. این امر در بسیاری از باب می
روایت با الفاا و اسناد متفاو  و با مضمون واحد روایرت  رده    25« نیازمندی با امام

قَالَ لَوْ بَقِیَتِ الْأَرْضُ بِغَیْررِ   پرسیده  د: أَ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَیْرِ إِمَامٍ است کا از امام صادق
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ماند و در پاسخ گفترا  رد در ایرن     آیا زمین بدون معصوم باقی می  لَسَاخَت: سَاعَةًإِمَامٍ 
 (21ر3حدیث 23صور  زمین فرو خواهد رفت.)ر.م: باب

، روایتی را از کمی  زیاد نخعری  «از امام مهدی اخبار امام ضلی»همچنین در باب 
یَا کُمَیْ َ بْنَ زِیَادٍ »کند کا حضر  فرمودند:  سند گوناگون ذکر می 31با  ضلی با نق  از

فَعَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُرتَعَلممٌ ضَلَرى    ثَلَاثَةٌفَخَیْرُهَا أَوْضَاهَا النَّاسُ  أَوْعِيَةٌاحْفَظْ مَا أَقُولُ لَ َ الْقُلُوبُ 
 : ای کمیررر  آنچرررا را برایرررت « م نَررراضِ ٍوَ هَمَرررجٌ رَضَررراعٌ أَتْبَررراعُ کُررر نَجَةةةا ٍسَررربِی ِ 

هاسرت.   تررین آن  ها حافظ هایی هستند و بهترین آن ها ظرف گویم، حفظ کن این دل می
مقداری کا پیرو هر  های بی اند، ضالم ربانی و متعلم بر سبی  نجا  و پشا مردم سا دستا

ریر  طررق   لهرذا الط » کنرد:  ( در انتهرا نیرن ا راره مری    2دیثح 26صدایی هستند)باب 
 (231ق، ص3103)صدوق، «کییره.

 . ذکر احادیث از طریق عامه3ـ3
کند و اگر اه  سنت نین آن را  گاهی  یخ صدوق احادییی را از طری   یعا ذکر می

کا وی از افرادی چون  کند. چنان ها را نین ذکر می روایت کرده با ند، طرق و مشایخ آن
(، محمرد برن   3، حردیث  22)براب  5ن(، مقات  بن سرلیما 56، حدیث 21)باب 2مجاهد

( روایرت  3، حدیث 25)باب 3( و مبارم بن فضالا 52، حدیث 35)باب1السائب الکلبی
( و در 12، حردیث 20  براب 55، حدیث 32  باب3، حدیث55کرده)همچنین ر.م: باب

چنرین   ،باب معمرین بعد از ذکر روایاتی در مورد کسانی کا طول ضمر زیرادی دا رتند  
ألخبار التی ذکرتها فی المعمرین قد رواهرا مخالفونرا أیضرا مرن طریر       هذه ا»آورد:  می

بن الحکم و ضیسرى برن    عوانةمحمد بن السائب الکلبی و محمد بن اسحاق بن بشار و 
 (323ق، ص3103صدوق، «)الطائی. يزید بن آب و الهییم بن ضد

 . ذکر موارد تقطیع 4ـ3
ای صور  گیرد، بر فهم صحیح  تقطیع حدیث از موارد مهمی است کا با هر انگینه

گذارد  از این رو، مو وع تقطیع حدیث از جهت انتقال معرانی   و کام  حدیث تأثیر می
های محدثان بوده است. صدوق در برخی از احادیرث   واقعی روایا ، همواره از دغدغا

با ضلت طوالنی بودن، روایت را تقطیع کرده و تنها مو ع حاجت را با ضبراراتی چرون   
 2، براب  2حردیث  58، براب  2حدیث 53رم: باب«)دیث طوی  نقول فی آخرهفی ح»
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 22براب «)الیرا  ةالحاجهو حدیث طوی  منا مو ع »( یا 33حدیث  22، باب 32حدیث 
کنرد، زیررا    ( تعبیرر مری  2حردیث   26باب«)ذکر الحدیث بطولا الی آخره»( و 33حدیث

جن اترالف وقرت    تکرار ی  روایت کا  ام  چند حکم است با تعداد ابواب مختلف
هرای تقطیرع  رده، ایرن      بخرش ای ندارد. گاهی نین برا آوردن   جامؤلف و پژوهشگر نتی
 (230، 2حدیث 26سازد.)باب مشک  را برطرف می

 . روایت بیش از یک تن5ـ3
گاهی اوقا  صدوق روایت را از ی  نفر می  پدرش، ابن ولید یا فررد دیگرر نقر     

مرن   جماعةة حردثنا  »کند و با ضبار   را روایت میکند. گاهی نین از افراد زیادی آن  می
بررای میرال   «)أخبرنا بعر  اصرحابنا  »( یا 50حدیث  55برای میال ر.م: باب «)اصحابنا

 25بررای میرال ر.م: براب    «)حدثنا غیر واحد من اصرحابنا »( و 1حدیث 58ر.م: باب 
 کند. ( تعبیر می52حدیث  21، باب 5حدیث 

 . اختصار در ذکر سند6ـ3
کند و اگر سلسلا سند همران   ق گاهی اوقا  روایا  مختلفی را ذکر می یخ صدو

بهرذا  »سلسلا سند قبلی با د، برای جلوگیری از تکرار در جهرت اختصرار برا ضبرار      
 20کنرد.)ر.م: براب    کند و سند را با روایت قبلری حوالرا مری    با آن ا اره می« االسناد
، براب  6حدیث  23، باب 38و  36ر 35حدیث  22، باب 3حدیث  32، باب 2حدیث 

، 31حدیث  12، باب 12و  33حدیث  55، باب 35حدیث  52، باب 3و  6حدیث  53
 (8و  2حدیث  11، باب 32حدیث  15باب 

 . ذکر طرق تحمل حدیث4
در این قسمت، قب  از هر چیرن الزم اسرت ترا مشرخص  رود صردوق مجمروع        

ش او در تبیین احادیرث  احادیث را از چا طرقی فرا گرفتا است، سپس با بررسی رو
و بررسی متن و سند روایا  پرداختا  ود. ضلمای حدیث برای تحصی  و فرا گرفتن 

( کا با انواع آن در 500ر232ق، ص3108اند)ر.م: ثانی،  روایت، اقسامی را بیان کرده
 پردازیم. میالدین  کمال

 . سماع1ـ4
فتا  ده بهترین اقسرام  با د کا گ می 6سماع الدین کمالغالباً طرق تحم  حدیث در 
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مرورد)برای   651« حردثنا »ای کا از الفاا  ( با گونا251ق، ص3108تحم  است.)ثانی، 
حردیث   13، براب  5حردیث   8مورد)باب  5« حدثنی»( و 1حدیث  23میال ر.م: باب 

( 3حدیث  31، باب55حدیث  13، باب2حدیث  26مورد)باب  5« أخبرنا»( و 38و  36
مورد)براب   3« سرمعنا »( و 32حردیث   38، باب 3حدیث  30مورد)باب  2« أخبرنی»و 
 ( استفاده  ده است.20حدیث  15

 . وجاده2ـ4
است کا صردوق برا لفرظ     الدین کمالیکی دیگر از طرق تحم  حدیث در  2وجاده

دربارة  از آن یاد کرده است  برای میال، در باب روایا  امام حسن ضسکری« وجد »
گفرتم: ا  فرزنرد   »... : احمد برن اسرحاق گویرد:    ده استبعد از ذکر روایتی آور قائم

رسول خدا، امام و جانشین پس از  ما کیست؟ حضرر   رتابان برخاسرت و داخر      
اش کودکى سا سالا بود کرا صرورتش    خانا  د و سپس برگشت، در حالى کا بر  انا

ى و درخشید، فرمود: ا  احمد بن اسحاق اگر نند خدا  تعال مانند ماه  ب چهارده مى
کنیا رسرول   نام و هم نمودم، او هم ها  او گرامى نبود ، این فرزندم را با تو نمى حجّت

کنرد   خدا صلّى اهلل ضلیا و آلا و سلّم است  کسى است کا زمین را پر از ضدل و داد مى
 و در انتهررا صرردوق چنررین   « کررا پررر از ظلررم و جررور  ررده با ررد...      همچنرران

ال من ضلی بن ضبرداهلل الروراق وجرد  بخطرا میبترا      لم أسمع بهذا الحدیث إ»گوید:  می
فسألتا ضنا فرواه لی ضن سعد بن ضبداهلل ضن احمد بن اسحاق ر ی اهلل ضنا کما ذکرترا  

 ( 583، ص3حدیث  58باب «)بخ  ضلی بن ضبداهلل الوراق.
ابو الحسین حسرن برن وجنراء از پردرش و او از     »گوید:  در روایت دیگر چنین می

بودیم کا سواران خلیفا با همرراه   ند کا گفت: در خانا امام حسنک جدّش روایت مى
جعفر کذّاب ما را فرا گرفتند و با چپاول و غار  مشغول  دند و تمام توجرا مرن برا    

بود کا آسیبى نبیند، گوید: در این حال و در مقاب  چشمم ناگهان او پیش آمرد و   قائم
لا بود و هری  کرس او را ندیرد ترا از     از در خانا بیرون رفت، در آن هنگام او  ش سا

َة  وَ وَجَردْ ُ مُیْبَتراً فِری بَعْر ِ الْکُتُربِ      »گوید:  سپس می« دیدگان نهان  د. فِری   الْمُصَةنَف
 125، ص23حردیث   15باب «)التَّوَارِیخِ وَ لَمْ أَسْمَعْاُ إِلَّا ضَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ضَبَّادٍ.

 (300، ص23حدیث  13و ر.م: باب 
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 . کتابت3ـ4
است. صدوق در این مرورد   8های فراگرفتن صدوق در این اثر کتابت دیگر از روش

أَخْبَرَنِری ضَلِریب بْرنُ    »کا در باب نوادر آمده اسرت:   با آن ا اره دارد، چنان« کتب»با لفظ 
 13و ر.م: براب   32دیث حر  38براب  «)حَاتِمٍ فِیمَا کَتَبَ إِلَیَّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ.

 (3، حدیث31  باب26حدیث 
توان گفت کا صدوق، احادیث موجود را غالباً از طری  سرماع کرا    از آنچا آمد، می

با رد،   بهترین نوع فراگیری حدیث و آن هم از قسم حدثنا کا اضلی مراتب سرماع مری  
ترا اسرت،   فراهم کرده است و در موارد محدودی نین از طری  وجاده و کتابت فررا گرف 

 دهد. این مطلب احتمال ورود احادیث  عیف و نادرست را تقلی  می

 . روش شیخ صدوق در تبیین احادیث 5
بدون فهم متن راهی با سوی کشف نظر دین وجود ندارد. از این رو، فهم حردیث  

اساسی ضلما و متخصصان دین بوده و است. اکنون الزم است با نقش این ضالم  ةدغدغ
تررین راهکارهرای    هم بهتر روایا  بپردازیم. در این نو رتار برا مهرم   بنرگ در جهت ف

  ود. صدوق در این زمینا پرداختا می

 قرآن. استفاده از آیات 1ـ5
 جویرد.   صدوق در  رح و تبیرین معنرای حردیث برا معرارف قرآنری تمسر  مری        

ر های این کتاب است. برای آ رکا  از دیگر مشخصا قرآنهای گوناگون از آیا   استفاده
 توان با موارد ذی  ا اره کرد.  دن این مطلب، می

کند. با نظر وی ضلرت نیراز    الف. صدوق گاهی در تأیید گفتا خود آیاتی را ذکر می
ضالم برای بقا با امام، این است کا خدای تعالی هی  قومی را ضذاب نکرد مگر آنکا برا  

( و 203ق، ص3103وق، ها بیرون بررود.)ر.م: صرد   پیامبر ان دستور داد کا از میان آن
حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَاا احْمِا ْ فِي اا    »در تصدی  گفتار خود آن را با آیاتی چون 

تا چون دستور ما آمرد و   ): (10هود: «)مِنْ كُ ٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
ا  را در کشتى حمر  کرن    ، گفتیم از هر زوجى دو جفت و خانوادهتنور جو ش کرد
فَأَسْارِ  »هرا جرار   رده با رد(،      تر دربارة آن ها کا قول خداوند پیش مگر کسانى از آن

 ( 83هرود:  «)بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْ ِ وَ ال يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَاكَ إِنَّاهُ مُيِايبُ ا ماا أَهاابَ ُمْ     



لدین و تمام النعمه   صدوق در کمال روش شیخ   17  

ا  را در  ب تار بیرون بر و هی  ی  از  ما التفا  نکند، مگر همسر  کا  ): خانواده
وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا »ها رسیده است خواهد رسید(،  با او نین آنچا با آن

کا مبارم ساختا برود، نجرا     ( ): ابراهیم و لوط را در سرزمینى55انفال: «)فِي ا لِلْعالَمِينَ
( ): در حالى کرا تورر پیامبررر در میران     22انبیاء«)وَ ما كانَ اهللُ لِيُعَذِّبَ ُمْ وَ أَنْتَ فِاي ِم »داد( و 

 جا( کند.)همان ها را ضذاب نکند( مستند می ایشانى، خداوند آن
اب نروادر  کند  برای میال، در بر  ب. گاهی نین در تأیید گفتة دیگران آیاتی را نق  می

مَرا   الْعِجْلِیِّ قَالَ قُلْرتُ لِرأَبِی جَعْفَررٍ    مُعَاو يَةَضَنْ بُرَیْدِ بْنِ »ذی  روایتی چنین آمده است: 
وَ ضَلِیٌّ الْهَرادِی وَ فِری کُر م     مَعْنَى إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُ م قَوْمٍ هادٍ فَقَالَ الْمُنْذِرُ رَسُولُ اهللِ

 ( 30حدیث  38باب «)إِمَامٌ مِنَّا یَهْدِیهِمْ إِلَى مَا جَاءَ بِاِ رَسُولُ اهللِ. وَقْتٍ وَ زَمَانٍ
( ): تا انرذار  16قصص: «)لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ»وی در  رح آن با آیة 

 آن  کنرد و در معنرای   ها نیامرد( اسرتناد مری    کنى قومى را کا پیش از تو نذیر  برا  آن
ها را مبدل سازد و هادیران   یعنی رسولی قب  از تو نیامد تا  ریعت و دین آن»گوید:  می

و داضیان از اوصیا را نفی نفرموده است و چگونا چنین با د در حرالی کرا خداونرد از    
  رٌ لَيَكُونُنَّ أَهْاد  وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَ ْدَ أَيْمانِ ِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِي"کند:  ها چنین حکایت می قول آن

( ): و با خداوند سوگند مؤکّرد  13)فاطر: "مِنْ إِحْدَ  الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً
ها  دیگر بهتر هدایت پذیرند  ها بیاید از هر ی  از امت خوردند کا اگر نذیر  برا  آن

گیررد کرا    سپس چنین نتیجا می« نان نیفنود(ها آمد، جن نفر  آ و چون نذیر  برا  آن
ها را با احکام دینشان راهنمایی کند.)ر.م:  ای با د تا آن کننده ها هدایت باید در میان آن

 (668ق، ص3103صدوق، 
گیررد همچرون  ررح وا ة     ج. صدوق گاهی در تو یح لغا  نین از آیا  کم  می

ر  با معنای اختفاء و سر و امتناع از این روایا  داللت دارد کا فت»گوید:  تر  کا میفَ
ظهور و آ کار نکردن دضو  است نرا از میران رفرتن  رخص و ارتفراع ضرین ذا  و       

()ر.م: صردوق،  20انبیراء:  «)يسَبِّحُونَ اللَّيْ َ وَ النَّ ارَ ال يَفْتُرُونَ»وجود. با دلی  قول خداوند 
ین رفتن ذا  چینی با رد،  ( زیرا با اضتقاد وی، اگر فتور با معنی از ب663ق، ص3103

خوابند و خرواب در نهایرت فترور اسرت و      معنی آیا محال خواهد بود، زیرا مالئکا می
جرا( سرپس گفترار     کند و خواب با مننلة مرگ است.)همان  خص خوابیده تسبیح نمی
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زمرر:  «)مُتْ فِاي مَنامِ اا  يقول اهللُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِ ا وَ الَّتِي لَمْ تَ»خود را مستند با آیا  

کند و در دنبالا چنین  ( می60انعام: «)وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْ ِ وَ يَعْلَمُ ما جَرَحْتُمْ بِالنَّ ارِ( »12
خوابد و چر  و خواب و فترور   گوید: نائم فاتر با مننلة مرده است، و کسی کا نمی می

 جا( مانگیرد، تنها خداست.)ه او را فرا نمی

 های موجود روایت . شرح لغت2ـ5
ت  مفردا  اسرت.   فهم صحیح متن حدیث مانند فهم دیگر متون، در گرو فهم ت 

فهم و کشف معانی وا گان با کار رفتا در احادیرث گراه برا  ریوة اجتهرادی اسرت و       
پرردازد)ر.م: صردوق،    پژوه، خود با تناسب کالم برا ذکرر معنرای وا گران مری      حدیث
گیررد. منرابع    ( و گاه این امر با استفاده از منرابع صرور  مری   666و  212ق، ص3103

، حدیث نبوی و اقوال لغویان و سخنان ضرب اسرت.  قرآنصدوق در این  روح، آیا  
 های ذی  از این جملا است:   نمونا

 وی، ذی  حدیث ثقلین برا ذکرر معنرای لغروی آل، اهر ، ضترر ، ذریرا و سراللا         
گویرد:   دانرد و مری   با معنری اهر  مری    قرآنا استناد با آیا  پردازد. صدوق، آل را ب می
قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُ ُ رَبِّكَ لَان يَيِالُواْ إِلَيْاكَ فَأَسْارِ بِأَهْلِاكَ      "فرمود:  خداوند در قصا لوط»

( ): گفتنرد: ا   83)هود: "ا مَا أَهَاب َُمْبِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْ ِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُيِيب َُ
لوط، ما فرستادگان پروردگار توایم. آنان هرگن با تو دست نخواهند یافت. پس، پاسرى  

ر و هی  کس از  ما نباید واپس بنگردرر مگرر    ا  را حرکت ده از  ب گذ تا خانواده
إِنَّاا  "فرمرود:   زنت، کا آنچا با ایشان رسد با او ]نین[ خواهد رسرید. و در جرای دیگرر   

( ): ما برر ]سرر[ آنران سرنگبارانى     51)قمر: "أَرْسَلْنَا عَلَي ِْمْ حَاهِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نجََّّيْنَاهُم بِسَحَرٍ
[ فروفرستادیم ]و[ فق  خانواده لوط بودند کا سحرگاهشان رهانیردیم(. پرس    ]انفجار 

آل تصغیر اه  اسرت کرا   ( با اضتقاد او، 212ق، ص3103آل همان اه  است.)صدوق، 
اهی  گویند و چون حرف هاء بر آن ثقی  است، ضرب آن را اسرقاط کررده و آل گفترا    

 دانرد و در ادامرا    گرردد، مری   است وی آل را هر کسی از خاندان انسان کا برا او برمری  
آورد: کلمة آل با نحو استعاره در امت نین استعمال  ده است و با هر کرس کرا در    می

( و ایرن  212رر 213ق، ص3103ند.)صدوق، یگو« آل»رجوع کند،  یامبردین خود با پ
( ): و روز  کرا  16غرافر:  «)تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَاذَا ِ  يَوْمَ»قول را با آیة 

[ ضرذاب   تررین ]انرواع   فرضونیران را در سرخت  »رسد کرا:[   رستاخین برپا  ود ]فریاد مى
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آل در این آیا با معنی کسانی است کا فرضرون را  »گوید:  کند و می ستند میدرآورید( م
همران،  «)پیروی کردند، با همین دلی  مستح  ضذاب  دند نرا صررف دا رتن نسرب.    

 (212ص
وی اه  را با معنی ذریا دانستا و چنین آورده: ذریا  ام  فرزندان و فرزندان پردر  

 ود و سخنش را با کالم  ر ذریا گفتا نمیو اجداد نندی  است و با فرزندان اجداد دو
است لکن ضرب، ضجم  گوید: گرچا جد ضرب و ضجم ابراهیم ضرب مستند کرده و می

ها رم اسرت و    بنی گیرد: پس اه  پیامبر داند و با دنبال آن نتیجا می را اه  خود نمی
 جا( ها نیست.)همان  ام  سایر تیره
 از  االمیرال گویرد: ابوضبیرد در کتراب     مری  چنرین  3از قول ابوضبید« ضتر »در معنای 

در اص  « ضتر »اص  انسان است پس « ضتر و فطر»حکایت کرده است کا:  30ضبیده ابی
گوید:  ابوضبیده می« ذریا»( اما دربارة 215لغت، ضبار  از خاندان مرد است.)همان، ص

عنای کا روش اوست، همنه را ساق  کرده است و م اص  آن مهموز است و ضرب چنان
 (212آن اضقاب و نس  است.)همان، ص

( 218دانرد)همان، ص  را با معنی برگنیده و خالص هرر چیرن و نترایج مری    « ساللا»
کند کرا ایشران در حر  ضبردالرحمن چنرین دضرا        ا اره می سپس با حدییی از پیامبر

 راب صاف و گواراست و با  ،و سلی  «الجنةلی  بدالرحمن من سَ  ضَاللهم اسْ»کردند: 
( 213ن سلی  گویند چون کشیده  ده و بیرون آمده تا خالص  ده اسرت.)همان، ص آ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّان  »آورد کا خداوند فرمود:  را می قرآنای از  با دنبال آن، آیا
 ( و سراللا یعنری  32ا  از گِ  آفریردیم()مؤمنون:   ): و با یقین، انسان را از ضصاره«طِاينٍ 

ها ساللا  بعد از آن گیرد با حسنین و ائما چکیده و خالص گ  زمین. سپس نتیجا می
 (230هستند.)همان، ص ها برگنیدگان خالص فرزندان رسول گویند چون آن پیامبر

کنرد:   نقر  مری     بن ضمرر از امرام صرادق   همچنین در باب نوادر، روایتی از مفضّ
ضَنْ قَوْلِ اهللِ ضَنَّ وَ جَ َّ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْررٍ   سَأَلْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ»

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ یَعْنِری أَضْردَاءَنَا إِلَّرا الَّرذِینَ آمَنُروا       الْعَصْرُ ضَصْرُ خُرُوجِ الْقَائِمِ قَالَ
وَ  ب الْإ مَامَةة  الْإِخْوَانِ وَ تَواصَوْا بِالْحَ م یَعْنِری   ب مُوَاسَا  بِآیَاتِنَا وَ ضَمِلُوا الصَّالِحا ِ یَعْنِی  یَعْنِی

« فترر  »( سپس در ذی  آن در معنری  3حدیث  38باب «)الََْتْرَ  تَواصَوْا بِالصَّبْرِ یَعْنِی فِی 
ر و نهی است و لغت نین برر آن داللرت   با معنی خودداری از اظهار ام« فتر »آورد:  می
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گویند فتر فالن ضن طلب فالن و فتر ضن مطالبتا و فتر ضن حاجترا و أصرابتنی    دارد. می

 ( 666أی  عف و آن با معنی سستی کردن و باز ایستادن است.)همان، ص فتر 
 . بیان معنی حدیث3ـ5

پردازد  بررای   صدوق در جهت فهم بیشتر روایا  با بیان معنای بعضی احادیث می
ضَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَرالَ قُلْرتُ لِرأَبِی    »میال، در باب منکران امام دوازدهم در ذی  حدیث 

وَ لَمْ یَعْرِفِ الْإِمَامَ الَّذِی فِی زَمَانِاِ أَ مُرؤْمِن  هُروَ قَرالَ لَرا قُلْرتُ أَ       الْأَئِمَّةَمَنْ ضَرَفَ  ضبداهلل
با د و  اسالم اقرار با  هادتین می»( آورده است: 2حدیث  53)باب «مُسْلِمٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ

ماند و ثواب با خاطر دا تن ایمران   ها بدان محفوا می ها و مال آن همان است کا خون
مَنْ  َهِدَ أَنْ لَا إِلَاَ إِلَّا اهللُ وَ أَنَّ مُحَمَّرداً رَسُرولُ اهللِ   »فرموده است:  کا پیامبر است، چنان

 (130همان، ص«)قِنَ مَالُاُ وَ دَمُاُ إِلَّا بِحَقمهِمَا وَ حِسَابُاُ ضَلَى اهللِ ضَنَّو ج .فَقَدْ حُ
مند  از امام غائب با میرالی از قلرب    ید در بهرهبَدر ذی  حدیث هشام با ضمرو بن ضُ

کا قلرب از   چنان»گوید:  پردازد و چنین می نسبت با سایر اضضا بدن با تبیین حدیث می
ح غایب است و با چشم دیده و با بینى بوییده و با دهان چشیده و با دسرت  سایر جوار
هرا   هاست و بقا  آن  ود، در حالى کا با وجود غیبتش از این اضضا، مدبّر آن لمس نمى

 رد،   گردید و استوار نمى با واسطة صالح آن است و اگر قلب نبود، تدبیر اضضا تباه مى
کا نیاز با امام  ضضا بر صالح خود ان است همچنانپس نیاز با قلب برا  باقى ماندن ا

وی قلب را پراره گو رت    (230برا  باقى ماندن ضالم بر صالح خود است.)همان، ص
دانرد کرا خردا  تعرالى در آن پراره       داند، بلکا آن را جوهر لطیفى مری  نمیدرون سینا 

 ت و گرردد و چشریدنى نیسر     ود و لمرس نمرى   گو ت قرار داده کا با چشم دیده نمى
توان با واسطة حاص   دن قوّة تمیرن   گردد و تنها مى گوید: گرچا قلب مشاهده می می

و تدبیر در جوارح بدن بدان ضلم حاص  کرد، و حجّتى کا در این پاره گو ت بر اضضا 
ها متوجا است تا وقتى است کا آن لطیفا موجود با د و اگرر آن   است و تکلیف بر آن

 گرردد.  هرا سراق  مرى     رود و تکلیرف از آن   اضضا نرابود مری  لطیفا منعدم گردد، تدبیر 
آورد:  جا( در اداما در تبیین حجت و واسطا فی  بودن امرام غائرب چنرین مری     )همان

کا جاین است، خدا  تعالى با این لطیفة غائبا از حرواسّ برر اضضرا احتجراج      همچنان»
ج کنرد، برا واسرطة    ها احتجرا  کند، جاین است کا بر خالی  با حجّت غائب از انظار آن
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ها ببارانرد، و   اوست کا بالیا را از ایشان بگرداند و روزیشان دهد و باران رحمت بر آن
 جا( همان«)اال باهلل.  ال قوّ

 های کالمی صدوق . استدالل4ـ5 

هرایی دارد کرا    صدوق در برخی موارد بعد از ذکر احادیث، تو یحا  و اسرتدالل 
ها با فراخور مورد و برا توجرا برا مضرمون روایرت       قاب  تأم  است. البتا این استدالل

ها. از جملا استدالال  ایشان برا غیبرت امرام     است نا با صور  متکلفانا در هما باب
 آن است کا بعد از اخبار وارده در مرورد غیبرت و طرول ضمرر خضرر چنرین        مهدی
زنده و غایب  اند و معتقدند کا او بیشتر مخالفان ما حدیث خضر را پذیرفتا»فرماید:  می

کنند   ود و طول ضمر او را انکار نمی از دیدگان است و هرگاه او را یاد کنند، حا ر می
 مرند، اما قائم و طول ضمر او را در غیبتش انکرار   و حدیث او را خالف ضقولشان نمی

تواند خضر و ابلیس را تا قیامت زنرده بردارد، امرا     ها خداوند می کنند و با اضتقاد آن می
تواند حجت خدا را در میان بندگانش و در دوران غیبتش تا مردتی طروالنی زنرده     نمی

آمرده   و ائمرا  بدارد با وجودی کا اخبار صحیحا دربارة او از طریر  خردا و پیرامبر   
 (532همان، ص«)است.

کند، آن است کا از لحراا ضقلری    های منکران غیبت کا صدوق ذکر می یکی از ادلا
گویرد: آیرا    ر ضمر اه  زمان دا تا با د. وی در پاسخ چنین میتواند ا افا ب کسی نمی

کنید کا دجال و ابلیس در غیبت، ضمرری بیشرتر از اهر  زمانرا دا رتا        ما تصدی  می
( سرپس  323 رمارید؟)همان، ص  با ند، اما می  آن را برای قرائم آل محمرد روا نمری   
زند و در پایان چنرین   ال میاند، می افرادی از امم پیشین را کا دارای ضمری طوالنی بوده

کنید، امرا امرور مشرابا آن را کرا      گیرد: پس چگونا است کا امر او را انکار می نتیجا می
کنید؟ با موجرب کردام ضقر  از ضقرول      برخالف معمول و ظاهر ضق  است، انکار نمی

توانند سیصد و نا سال در غار خود بمانند؟ آیرا تصردی  آن    ظاهریا، اصحاب کهف می
طری  نق  است؟ پس چرا تصدی  با امر قائم از طری  نق  واقع نگردد؟)همران،  جن از 
ا و کعب االحبرار  بِّنَبن مُ هبُگردد چگونا مخالفان روایا  وَ ( سپس متذکر می350ص

کنند اما روایراتی کرا از    دهند، تصدی  می نسبت می را دربارة اخبار کذبی کا با پیامبر
بارة قائم و غیبت و ظهورش برا طریر  صرحیح رسریده     در و ائما اطهار پیامبر اکرم
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حردیث   35، باب 2حدیث  13  نین ر.م: باب 353کنند؟)همان، ص است، تصدی  نمی

 (8و  2حدیث  38، باب 3

 . بررسی روایات از جهت متن6

هرایی   از آنجا کا حدیث مشتم  بر سند و متن است، در دانش فقا الحدیث مرالم 
حدیث از معصوم در نظر گرفتا  ده است. الزم با ذکر  در احراز صدور یا ضدم صدور

است، صدوق در این کتاب صحت هر آنچا را روایت کرده،  مانت نکرده اسرت. برا   
مرن در ایرن   »آورده و در آنجا گفترا اسرت:    من ال یحضره الفقیاخالف روایاتی کا در 

نیست، بلکا کتاب بر خالف مصنفان دیگر کا هدفشان جمع و ایراد آنچا روایت  ده، 
صردوق،  «)دهم. میفتوا ها  ها کرده و مطاب  آن ام کا حکم با صحت آن روایاتی را آورده

، صردوق  من ال یحضرره الفقیرا   ود کا در غیر  ( از این کالم معلوم می2، ص3تا، ج بی
قصد ایراد جمیع آنچا را روایت  ده است، دارد. حال چا روایت نند او صحیح با رد  

این حردیث و احادیرث مشرابا    »گوید:  ر باب اخبار معمرین چنین میکا د یا خیر، چنان
ها رسیده است، مورد اضتماد من در امرر غیبرت و    آنکا در باب اخبار معمرون و غیر آن

و  وقوع آن نیست، زیرا امر غیبت در نند من با احادیث صحیحی کا از ناحیرة پیرامبر  
( و قصد 352ر356ق، ص3103ق، صدو«)وارد  ده، با اثبا  رسیده است ائما اطهار

چون جمیع اه  وفاق و خالف کا »کند:  گونا اخبار چنین بیان می خود را از آوردن این
زمانی کا آن اخبار را در ایرن کتراب    ،ها رغبت دارند گونا اخبار و داستان با مطالعة این

از سرا  کننردگان کتراب    بخوانند، با خواندن سایر فصول آن نین مشتاق  وند کا مطالعا
( این  با برخی از 352همان، ص«)کنندگان، معترفان. گروه خارج نیستند: منکران،   

 کنیم. ها ا اره می آن

 . تعارض با روایات دیگر1ـ6

های تمیین روایا  صحیح از غیر صرحیح، ضر رة روایرا  برر حردیث       یکی از راه
یرن بردین معنرا    ای از روایت وارد  ده در ی  مو وع است. البترا ا  معتمد یا مجموضا

تواند در این سنجش مینان قرار گیرد، بلکرا در تعرارض تنهرا     نیست کا هر حدییی می
اند کا با دلی  تواتر یا تعدد نق  یا وجود قراینری   روایاتی مبنای تشخیص سره از ناسره
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ها با معصروم، اطمینران    و ضق  و دیگر معیارهای ارزیابی حدیث در انتساب آن قرآناز 
 حاص   ود.

مرادر امرام   »... آمرده اسرت:    2ذی  حدیث  رای میال، در باب روایا  میالد قائمب
آیرد،   او را از آنچا بر سر خانردانش مری   زمان صقی  نام دا ت و امام حسن ضسکری

آگاه کرد و او از امام درخواست نمود کا از خدا بخواهرد ترا مررگ وی را پریش از آن     
( در حالی کا 2حدیث  12باب «)ذ ت...درگ برساند و در حیا  امام حسن ضسکری

روز جمعا وقرت نمراز صربح     امام حسن ضسکری»... در باب دیگر چنین آمده است: 
درگذ ت... نماز صبح را در بسترش خواند و قردح را گرفرت ترا بنو رد و قردح برا       

لرزید و صقی  قدح را از دستش گرفت و در همران   خورد و دستش می هایش می دندان
در روایت اول مررگ   ،کا مالحظا  د ( چنان23حدیث  15باب ... .«)ساضت درگذ ت

و در این روایت بعد از امام بوده است. همچنین در  صقی  قب  از امام حسن ضسکری
( 2حدیث  21معرفی  ده است)باب  روایتی، نرجس خاتون با ضنوان کنین امام هادی

داری کررد و کنیرن امرام حسرن     او را خریر   ود امام هادی و در روایتی دیگر بیان می
 (3حدیث 13بوده است.)باب  ضسکری

 . مخالفت با مسلمات تاریخی2ـ6

یکی دیگر از معیارهای صحت حدیث، این است کرا برا حقرای  تراریخی، اضرم از      
تاریخ اسالم یا تاریخ امم پیشین سازگاری و همخوانی دا تا با د. بعضری روایرا  در   

مسلما  تاریخ سازگاری ندارد  برای نمونا، در روایتری   ود کا با  یافت می الدین کمال
روزی دیردم  »... در باب خبر سلمان فارسی ذی  روایتی از سلمان چنرین آمرده اسرت:    

ها سایا افکنده بود. با خود گفتم هما اینهرا   هفت نفر آمدند در حالی کا ابری بر سر آن
ها آمدند و داخ  باغ  دند  گوید آن ها باید با د. نیستند، اما پیامبری در میان آن پیامبر

و ابروذر و   و ضلری  ها رسرول خردا   آمد. چون آمدند در میان آن و ابر نین با ایشان می
 3براب  «)بن ضبدالمطلب و زید برن حارثرا بودنرد...     مقداد و ضقی  بن ابیطالب و حمن

ه نین در ( در حالی کا طب  نق  تواریخ، اسالم ضقی  قب  از حدیبیا بود و حمن3حدیث 
( و اسالم سرلمان نیرن در قبراء و    12، ص2تا، ج روز احد با  هاد  رسید)یعقوبی، بی

( پس 538، ص2ق، ج3103با مدینا هجر  کرده بود.)ابن سعد،  زمانی بود کا پیامبر
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در براغی از باغرا  مدینرا، قبر  از      توان بین حمنه و ضقی  با همراه پیامبر چگونا می

 اسالم سلمان جمع کرد؟ 
برا   ذی  روایتی آمده است کا ضلی« الغيبةما أخبر ضلی من وقوع »همچنین در باب 

هستم و پس از او سی سال زندگی خواهم کرد نا  من وصی محمد»... یهودی فرمود: 
( در حالی کا بنا با نق  تاریخ و 3حدیث  26باب «)ی  روز کم و نا ی  روز افنون...

صفر یا اوائ  ربیع االول سال ده هجری)یعقروبی،   در اواخر اجماع امت رحلت پیامبر
( و  هاد  ضلی)ع( در بیست و ی  یا بیست و سرا رمضران سرال    335، ص2تا، ج بی

)همچنرین ر.م: براب    ( یعنی بیش از سی سال.232، ص2چه  هجری است)همان، ج
 (3حدیث  58، باب 20حدیث  22، باب 3حدیث  22

 . وجود روایات منافی با شأن معصوم3ـ6

سرازگار نیسرت      ود کا با  أن معصروم  روایتی مشاهده میالدین  کمالگاهی در 
برای میال، در روایتی در براب اتصرال وصریت از آدم در حردییی طروالنی برا نقر  از        

خداوند برای نبو  و رسالت خود  خصی را برگنید کا »... چنین آمده است:  پیامبر
ا کا در ضلم سراب  و قرول نافرذش پریش از     از  جرة طیبا و جرثومة میمره بود کسی ر

آفرینش برگنیده بود و او را نهایت برگنیدگان و غایت منتخبان و معدن خاصان خرود  
براب  «)قرار داده، یعنی محمد کا او را با نبو  مختص گردانید و با رسرالت برگنیرد...  

در  رأن   ( مرحوم غفاری آورده است صردور ایرن جمرال  از پیرامبر    20حدیث 22
 (228رسد.)همان، ص دش بسیار بعید با نظر میخو

ا مرر »... آمرده اسرت:    در روایتی دیگر با نق  از حکیما خاتون در باب میالد قائم
ام برای دیدن من آمد. برا دقرت در     د. برادرزاده میکنینی بود کا با وی نرجس گفتا 

ا او را بررای  ای؟ آیر  نگریست. با وی گفتم: ای آقای من  اید با او مایر   رده   وی می
( 2، حردیث  12 ما بفرستم؟ فرمود: نا ضما جان ولی مرن از او در  رگفتم... .)براب    

مجاز بودند با چهرة زنری کرا برایشران روا     سؤالی کا مطرح است اینکا: چگونا امام
رسرد   نبوده چشم بدوزند؟ از طرفی  گفتی ایشان از چا چین بوده است؟ لذا با نظر می

  33ب  اضتنا نبا د.بعضی متون روایا  قا

 . تقسیم احادیث از جهت راویان سند7
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نین مانند سایر کتب حدییی در ی  سطح قرار ندارنرد،   الدین کمال احادیث کتاب
خرورد کرا آن را از سرطح حردیث      بلکا گاهی مواردی در سلسلا سند با چشم مری 

 پردازیم. سازد. این  با بررسی هر ی  می صحیح و حسن خارج می

 . مسند1ـ7

کا صردوق اذضران دارد    آمده است، چنان 32با  ک  مسند الدین کمالغالب احادیث 
 اخبار مربوط با غیبت حدود دویست سال قب  از غیبت، اخبار گردیده و پیروان ائمرا 
هرا را   از این مو وع غفلت نکرده و در بسیاری از کتب و روایا  و مصنفا  خود، آن

ت کا با اصول معروف است و من اخبار مسرندی را  اند و اینها همان کتبی اس ذکر کرده
)همران،   ام. کا دربارة غیبت است، از آن اصول استخراج کررده و در ایرن کتراب آورده   

حدیث در این کتاب متص  با معصوم نیست کا نوضراً   300( با این حال، حدود 53ص
معمررین   انرد، و یرا در ذکرر توقیعرا  و     کسانی است کا قائم را مشاهده کرده  در باب

( و 3حردیث   13، براب  5حردیث   11، باب 5حدیث  15است)برای نمونا ر.م: باب 
 احادیث مربوط با غیبت هما مسند هستند. ،طور کا خود ا اره دا تا است همان

 . مشایخ صدوق در سلسله سند1ـ1ـ7

استاد و  یخ خود روایت کرده است کرا از ایرن میران،     38صدوق در این کتاب از 
 د زیر بیشترین روایا  را نق  کرده است.وی از افرا

ضلی بن حسین بن موسی بن بابویا قمی)پدر صدوق(، محمد بن حسن برن احمرد   
بن ولید، محمد بن الحسن، محمد بن ضلی ماجیلویا، محمد برن موسری برن متوکر ،     ا

ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق)مؤدب( طالقانی، احمد بن الحسن القطان، احمد 
ریس، ضلی بن احمد بن محمد بن ضمران الدقاق، احمد بن محمرد برن الحسرین    بن ادا

البناز، احمد بن محمد بن یحیی العطار، احمد بن زیاد بن جعفرر همردانی، مظفرر برن     
 جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی.

 . تعداد روایات صدوق از معصومان به ترتیب کثرت2ـ1ـ7

 یر ، روایاتی را نق  کرده است: یخ صدوق از معصومان زیر با ترتیب ک
 روایت  236. امام صادق3
 روایت  33. امام باقر2
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 روایت  11. امام ضلی5
 روایت  51. پیامبر اکرم1
 روایت  22. امام ر ا3
 روایت  32. امام سجاد6
  روایت  31. امام کاظم2
 روایت  33. امام هادی8
 روایت  3. امام حسن ضسکری3
 روایت  8. حضر  زهرا30
 روایت  3. امام حسین33
 روایت  1. امام جواد32
 روایت  2. امام حسن35

 . مرسل2ـ7

بدون وساطت  ،یا امام نشنیده حدییی است کا  خص کا خود حدیث را از پیامبر
( نین بر حدییی کا بیش از ی  نفرر  356ق، ص3108صحابی از معصوم نق  کند.)ثانی، 
( البترا معرروف نرند    352اطالق  رده اسرت)همان، ص  از سلسلا سند حذف گردیده، 

ضلمای  یعا آن است کا مرس  با حدییی گویند کا تمام راویان زنجیره سند یا برخری  
ها حذف  ده با د و یا با الفاا مبهم و مجملی چون ضرن بعر ، ضرن رجر ...      از آن

گرردد.   ( بنابراین، مرس   ام  مقطوع و مرفوع نین می356آورده  ده با د.)همان، ص
  ود. کا با آن ا اره می   مرس  کتاب با ا کال ذی  استبعضی از روایا

 31. مقطوع1ـ2ـ7

خوریم کا از تابعی نق   ده است. چون اصرب  برن    با روایاتی برمی الدین کمالدر 
 نباتا، کمی  بن زیاد نخعی و سلیم بن قیس الهاللی کا از تابعین بوده و نوضراً از ضلری  

و  3حدیث  21  نین ر.م: باب 80و  66، 32ق، ص3133ند.)طوسی، کن نق  روایت می
خوریم کرا در زنجیررة سرند آن،     ( جن این با احادییی نین برمی31حدیث  38، باب 23

 26( ابرراهیم برن یحیری المردینی)باب     55حدیث  31روا  مجهولی چون الهییم)باب 
( محمرد برن   1حردیث   52( قابوسی، نصر بن مسندی، خلی  بن ضمرو)براب  3حدیث 
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 38( قاسم برن مسرلم و ضبردالعنین برن مسرلم)باب      2حدیث  12ضبداهلل الطهوی)باب 
ها در کتب رجالی سخنی با میان نیامده  با ند کا از وثاقت و مذهب آن ( می52حدیث 

 «ضمرن حدثرا  »است. گاهی نین در زنجیرة سند روایا ، ضبارا  مبهم و مجهولی چون 
 ( آورده  ده اسرت کرا ایرن امرر سربب      1حدیث  58و ر.م: باب 20حدیث  22)باب 
  ود راویان سند مشخص نشوند و حدیث جنء احادیث مرس  با حساب آید. می

خورد کا ابن ضبراس مسرتقیماً    احادییی با چشم می الدین کمالالزم با ذکر است در 
حدیث  33، باب 56و  28و  23حدیث  21نق  کرده است.)ر.م: باب  آن را از پیامبر

در زمررة   ( و روایا  ابرن ضبراس از پیرامبر   3حدیث  18، باب 52حدیث  35اب ، ب2
رود، ابن ضبراس هشرت سرال     از دنیا می است، زیرا زمانی کا پیامبر 31احادیث مرس 

و سرایر صرحابا    روایرت کررده، از طریر  ضلری     بیشتر نردارد و هرر چرا از پیرامبر    
 ( 356ق، ص3108است.) هید ثانی، 

 . مرفوع2ـ2ـ7

 ود و صدوق نین با رفع آن  مشاهده می الدین کمالدر  33ر مورد حدیث مرفوعچها
 «رفعا باسناده»( یا 53حدیث  31باب «)یرفعا»( یا 23حدیث 33باب «)رفعا»با ضبارا  

 23براب   38کند  برای نمونا، در زنجیرره سرند حردیث     ( ا اره می3حدیث  38)باب 
نُ ضُمَرَ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِیب قَالَ حَدَّثَنَا احمد بْنُ ضَبْدِالْعَنِینِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ»چنین آمده است: 

اهللِ بْرنُ مُوسَرى ضَرنْ    الِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَیْردُ بْنِ الْجَعْدِ أَبُوبَکْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ صَ
النُّجُرومُ أَمَران  لِأَهْر ِ     نْ أَبِیاِ یَرْفَعُاُ قَالَ قَالَ النَّبِیبضَ سَلَمَةَضَنْ إِیَاسِ بْنِ  عُبَيْدَ َمُوسَى بْنِ 

 (38حدیث  23باب «)السَّمَاءِ وَ أَهْ ُ بَیْتِی أَمَان  لِأُمَّتِی.

 31موقوف .3ـ7

 و دیگر ائما اطهرار  خوریم کا از مصاحبان پیامبر با احادییی برمی الدین کمالدر 
 12)براب   (، ضبداهلل بن ضمرر 3حدیث  21فارسی)باب  روایت  ده است، مانند سلمان

 ( کررا همگرری از صررحابی پیررامبر5حرردیث  58(، اسررید بررن صررفوان)باب 2حرردیث 
( کمی  بن زیاد 30، ص3ق، ج3103  ابن االثیر، 12و  10ق، ص3133هستند.)طوسی، 
(، سررلیم بررن قرریس 3حرردیث  21(، اصررب  بررن نباتررا)باب 2حرردیث  26نخعی)برراب 
 66، 32ق، ص3133با ند)طوسی،  می ( کا از صحابی ضلی23حدیث  21هاللی)باب 
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 12  براب  580، ص1)ابرن  هرآ روب، ج  ( و حکیما خاتون دختر امرام جرواد  80و 

 12  براب  83، ص32تا، ج )حر ضاملی، بی(، نسیم خادما امام حسن ضسکری3حدیث 
  صردوق،  561ق، ص3133.)طوسری،  ( و محمد بن صالح ضبرد امرام ر را   3حدیث 
 با ند. ( از دیگر مصاحبان معصوم می33حدیث  15ق، باب 3103

 17. مهمل4ـ7

ها در کتب رجرالی نیامرده یرا     اند کا یا نام آن گاهی در اسناد کتاب افرادی ذکر  ده
دربرارة   کا در باب اخبار امام باقر ها نشده است. چنان بیانی از روش، ضقیده و مرام آن

حَردَّثَنَا  »کا در زنجیرة سند آن چنین آمرده اسرت:   خوریم  با حدییی برمی امام مهدی
 مُحَمَّدُ بْنُ ضَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِیب الْمَعْرُوفُ بِالْکِرْمَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّراسِ احمرد بْرنُ   

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرنُ بَحْررِ بْرنِ    ضِیسَى الْوَ َّاءُ الْبَغْدَادِیب قَالَ حَدَّثَنَا احمد بْنُ طَاهِرٍ الْقُمِّیب 
ا سَهْ ٍ الشَّیْبَانِیب قَالَ أَخْبَرَنَا ضَلِیب بْنُ الْحَارِثِ ضَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْجَوَا ِنِیِّ قَرالَ أَخْبَرَنَر  

قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّ ُ بْرنُ  احمد بْنُ ضَلِیٍّ الْبُدَیْلِیب قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِی ضَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ 
در حالی کا ذکرری از   ضُمَرَ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ضَلَى مَوْلَانَا أَبِی ضبداهلل الصَّادِقِ

احمد بن الطاهر، ضلی بن حارث، احمد ضلی بدیلی و پردرش در کترب رجرالی نشرده     
در  ر باب اخبار خداوند راجرع برا قرائم   ( همچنین د30حدیث  55است.)ر.م: باب 

سند حدیث اول،  خصی با نام محمد بن آدم ذکرر گردیرده کرا از وی نیرن در کترب      
 15، براب  3حردیث   12  نیرن ر.م: براب   3حردیث   25رجالی یادی نشده است.)باب 

 (23حدیث 

 11مصحف .5ـ7

گرر برا   خوریم کرا در نسرخ دی   گاهی در سلسلا سند بعضی روایا  با افرادی برمی
در زنجیررة حردیث    12ذی  حردیث   20کا در باب  مشابا خود تغییر کرده است، چنان

در حالی کا مرحروم غفراری آورده   « حدثنی محمد بن جعفر بن النبیر...»... آمده است: 
تغییر یافتا اسرت. یرا در زنجیررة حردییی     « االثیر»با « النبیر»است در بعضی نسخ دیگر 

کرا در نسرخ دیگرر    « ا الحسرن برن ضلری ضرن ضبردالرزاق...     حدثن»... دیگر آمده است: 
ق، مقدما، 3103صدوق، «.)الحسین بن ضلی بن ضبدالرزاق»تصحیف  ده و چنین آمده: 

 (56و ر.م: ص 22ص



لدین و تمام النعمه   صدوق در کمال روش شیخ   29  

 گیری نتیجه
ق( در ه ، نو تا  یخ صردوق از ضلمرای قررن چهرارم)    الدین و تمام النعما کمال. 3

در ایرن براره را    سریده از معصرومین  اسرت. وی احادیرث ر   زمینة غیبت امام مهدی
 آوری کرده و هر روایت را در باب مخصوص خود جای داده است. جمع
توان ذکر کام  سلسلا سند و آوردن اسناد مختلرف ذیر     . از منایای این کتاب می2

ی  روایت، ذکر احادیث غیر از طری   یعا، نق  روایا  از افراد متعدد و ذکرر مروارد   
 د.تقطیع را نام بر

. روش فرا گرفتن حدیث نند صدوق، غالباً سماع است کرا بهتررین نروع تحمر      5
حدیث است. در بررسی انجام  ده از جهت راویران و مرتن احادیرث برا ایرن نتیجرا       
رسیدیم کا احادیث کتاب، نوضاً مسند بوده و زنجیره سند تا معصوم متص  اسرت، امرا   

 رود. از   در کتاب مشراهده مری   گاهی با ندر  احادیث مرس  و مهم  و مصحف نین
جهت متن نین گاهی  اهد بعضی روایا  معارض با روایا  دیگر و مسرلما  تراریخ   

 خورد. هستیم کا در سطح بسیار محدود در کتاب با چشم می
 
 

 ها: نوشت پی
( برا  60ق، ص3108. تواتر معنوی آن است کا مورد تواتر قردر مشرترم چنرد خبرر با رد.)ثانی،      3

ها متفراو  با رد و ترواتر اجمرالی آن      مضمون چند حدیث یکی، ولی قالب الفاا آن ضبار  دیگر،

است کا ضلم اجمرالی برا صرحت یکری از چنرد حردییی کرا در یر  مو روع وارد  رده اسرت،            
 (363، ص3ق، ج3133بکند.)مامقانی، 

( در مرورد مرذهب وی   153، ص5ترا، ج  مجاهد بن جبر مکی، قراری، مفسرر و فقیرا)ذهبی، بری     .2
کرا مو روع آن، معرفری کترب و مؤلفران اهر  سرنت         کشف الظنونالف است، اما از اینکا در اخت

( آمده و در اکیر کتب رجالی  یعا، نرامی از آن بررده نشرده    138، ص3تا، ج است)حاجی خلیفا، بی
  ناسان، سنی بوده است. است، چا بسا با دست آید وی در نظر اکیر رجال

، 1ترا، ج  کا از مجاهد و  رحام روایرت کررده اسرت)ذهبی، بری     مقات  بن سلیمان بلخی، مفسر  .5
طوسی کا معرفی کتب و مؤلفا   یعا است، نیامده چرا بسرا    فهرست( از اینکا نام وی در 325ص

 با نظر آید سنی بوده است.
 (336، ص5)همان، ج.ابوالنضر، کوفی، مفسر و اخباری .1
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گوید او  ردید التردلیس اسرت.)همان،     ود میاز ضلمای حدیث بصره است. ذهبی با نق  از ابو دا .3

 (153، ص5ج
( در ایرن قسرم جراین اسرت     251ق، ص3108. سماع  نیدن حدیث از  یخ حدیث اسرت.)ثانی،  6

(  هید ثرانی مراترب   21، ص5ق، ج3133سامع بگوید: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا.)مامقانی، 
داند بدان سربب کرا أخبرنرا در     آن سمعت و أنبأنا میاین اقوال را ابتدا حدثنا سپس أخبرنا و بعد از 

 ود بر خالف حدثنا و در سمعت داللت بر اینکا  ریخ، راوی را در   اجازه و مکاتبا نین استعمال می
آن مخاطب کرده، نیست بر خالف حدثنا و أخبرنا و چون أنبأنا یا نبأنا غالب اسرتعمال آن در اجرازه   

( در ایرن زمینرا، ضلمرای امامیرا     253ق، ص3108را دارد.)ثرانی،   ترین مراتب سرماع  است، لذا پایین
معتقدند: هر جا کا راوی  یخ را مالقا  کرده با د و حدیث یرا کتراب را برا اجرازه روایرت از او      

« حردثنا »و هر جا کا فق  در درس رسمی از وی  نیده با ند، گویند « حدثنی»گرفتا با ند، گویند 
رده و  یخ کتاب خود را برای راوی با اجرازه روایرت کتبرا فرسرتاده     و هر جا کا  یخ را مالقا  نک

ها قرائت  ود و خرود برر    و هر جا کا برای جماضتی فرستاده با د کا بر آن« أخبرنی»با د، گویند: 
 (63، ص3585صبحی صالح، «.)أخبرنا»ها نخوانده با د، گویند:  آن

ا یکی از مشایخ حدیث بیابد و یقین کنرد  . زمانی کا طالب حدیث، کتاب یا حدییی با خ   یخ ی2
ق، 3108کا با خ  اوست یا اینکا کتاب معروفی با تصحیح و مقابلا  یخ بیابد وجاده گویند.)ثانی، 

 (233ص
 یخ برای  خص حا ر یا غائب ابتدائاً یا با خواهش او احرادییی نو رتا، آنگراه برا وی اجرازه       .8

 (282دهد.)همان، ص روایت آن را می
 (3583، ص2تا، ج )حاجی خلیفا، بی.ق از مشاهیر لغت و ادب 225م بن سالم متوفی . قاس3

 (586، ص32ق، ج3130ق از نحویون و لغویون است.)ابن حجر،  203معمر بن المینی متوفی  .30
  ایان ذکر است جن موارد یاد  ده موارد دیگری یافت نشد.. 33

راتب تا معصوم مذکور و متصر  با رد.)ثانی،   مسند حدییی است کا سلسلا سند آن در جمیع م. 32
 ( 32ق، ص3108

حدییی است کا از تابعی و کسانی کا در حکم آنان هستند، مانند مصراحب امرام، نقر   رود و     . 35
( نند ضلمای امامیرا روایتری اسرت کرا بعضری از راویران آن       353 ام  اقوال آنان با د.)همان، ص

 (550، ص3ق، ج3133.)مامقانی، مجهول با ند و یا متص  با معصوم نبا ند

حدیث نق  کند و در ضین حال حدیث او مرسر  با رد، بردین     ممکن است صحابی از پیامبر. 31

 ( 356ق، ص3108ولی از طری  صحابی دیگری نق  کند.)ثانی،  معنا کا احادیث را از پیامبر
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اده با رد، لکرن راوی   حدییی است کا از وس  سلسلا یا آخر آن، ی  یا چند نفرر از روا  افتر  . 33

 (202، ص3ق، ج3133تصریح با رفع نماید.)مامقانی، 
 ود کا از  خص مصاحب معصوم نق   ده  اگر با  ک  مطل  گفتا  ود با حدییی اطالق می. 36

با د چا سلسلا سند با صحابی متص  با د چا منفص ، خواه قول با د یا فع  یا غیرر اینها.)ثرانی،   
 (353ق، ص3108

حدییی است کا نام بعضی از راویان سند آن، در کتب رجالی نیامرده یرا بیرانی از روش،     مهم ، .32
 (532، ص3ق، ج3133ها نشده با د.)مامقانی،  ضقیده و مرام آن

 (330ق، ص3108حدییی است کا بعضی از سند یا متن با مشابا خود تغییر یافتا با د.)ثانی،  .38
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