
 
 
 

 

  تعارض مسئلۀ و محمد بن بکر روایات

 1در باب سيزدهم رجال شيخ طوسی

 
 *مژگان سرشار

 
 

 چکيده:

 ظاهر از امامان شييهه   اند، به دهذکر ششيخ طوسي  رجالاز افرادي که در باب سيزدهم  فرنچند 
دييده   قيم از ائميه نقي  متيت   اند، در حالي که در کتب حديثي شيهه، رواياتي از آنان بيه   روايت نکرده

نيز از آنان ياد « من لم يرو عنهم»اند، در باب  شمار آمده به  با وجود اينکه از روات ائمهاينان شود.  مي
 بيه  هيايي  شده است. اين متئله که ظاهراً نوعي اختالف و تناقض در روش شيخ طوسي است، تحلي 

 و ازدي محميد  بين  بکير  نام به راويان، اين از تن يک تفصيلي  بررسي با مقاله اين. است داشته دنبال
 در طوسيي  شييخ  عم  اين که کند مي روشن( سيزدهم باب در) راويان ديگر از تن يازده اجمالي مرور
 نتيان و سهو روي از سيزدهم، باب جمله از ،رجال گوناگون هاي باب در ائمه اصحاب از گروهي آوردن
 در تخليي   بررسي طريق از امر اين. آيد مي شمار  به مخفي و غيرمتتقيم جرح نوعي بلکه است، نبوده
 دسيت  ايين  رواييات  در تحقيق با. آيد مي دست به راويان شخصيت يا مذکور افراد روايات سند و متن
 تيوان ميراد تليويحي    روايت و شيوة نق  احاديث آنان، مي نق  زمان در آنان حال شرح بررسي و افراد
 در «فيالن  عنيه  روي» ييا  «فيالن  عن روي» مانند تهابيري. فهميد بهتر رجال سيزدهم باب در را شيخ
 آنيان  روايات طريق در تخليطي يا خدشه، اضطراب دهد مي نشان که است آمده آنان دربارة باب همين
 طيور   بيه  را رواياتشيان  ييا  آنيان  باب، اين در آنان ذکر با شيخ و است ضهيف راوي فرد يا دارد وجود

 ميوارد  برخي در همه، اين با. است تا وهن احاديث آنان را متذکر شود داده رقرا طهن مورد غيرمتتقيم
 نتيخ   بيه  رجيو   بيا  زيرا است؛ مردود وي طهن است، دانتته منقطع را آنان روايات طريق شيخ که

 .است نبوده طوسي نزد کام  سند که زد حدس توان مي و شود مي مهلوم کام  سند نجاشي،

 محمد ازدي.  من لم يرو عنهم، راويان امامي، بکر بن طوسي، رجال ها: کليدواژه
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 طرح مسئله
آن  ةشيخ طوسي، راويان به سيزده طبقه تقسيم شده که دوازده طبق   رجالدر کتاب 

اند و روايتي از آنان نقل شده  با يکي از معصومان در ارتباطمخصوص کساني است که 
س امان   «من لم يرو عنهم»وان خود را با عن باب سيزدهم ،. طوسي به همين ترتيباست

يک ي از   ةداده و در آن از چند گروه از راويان نامبرده است؛ نخست کساني ک ه در دور 
اند و ديگر کساني که زندگي  امامان زندگي کرده، اما از آنان سماع يا نقل حديث نداشته

 له اين است ک ه ب ا وج ود   ( مسئ41ص، ق4141.)آنان متأخر از عصر امامان بوده است
نام آنان را در باب سيزدهم ذکر کرده است، چرا خود  ،اينکه تعدادي از افرادي که شيخ
ان د. اي ن موع وع     عنوان يکي از اصحاب ائمه ياد کرده  و ساير علماي رجال از آنان به

از جمله س يد   ،باعث شده است که در توجيه کار شيخ از سوي برخي دانشمندان شيعه
 مامقاني، سيد محمد صادق بحرالعلوم، محمدباقر بهب ودي  ابوالقاسم خويي، شيخ عبداهلل

هايي ارائه گردد. تحلي ل و   هايي صورت پذيرد و توجيه زني گمانه ،و محمدرعا حسيني
اين راويان، به يافتن راه حل مسئله اين پ ووه،،   ةها دربار ترين آراي آن تطبيق برجسته

اند و در عين حال از آنان در  آمده «من لم يرو عنهم»يعني علت ذکر افرادي که در باب 
مش هود اس ت، کم       ئم ه ارواياتي بدون واسطه و مس تقيما  از   ،کتب حديثي شيعه

اصلي اين است که هرجا شيخ طوسي، در باب سيزدهم، تعابيري مانن د   ةکند. فرعي مي
کار برده، منظورش اين بوده است ک ه خدش ه    را به «روي عنه فالن»يا  «روي عن فالن»
يا فرد راوي ع عي  اس ت و ب ه     ،در طرق روايات افراد مزبور وجود دارد 2تخليطي يا

طور خفي طعن ک رده اس ت. البت ه در برخ ي م وارد، ش ايد ش يخ          اين ترتيب او را به
سند کاملي براي روايات برخي از اين راويان در دست نداش ته و آن را منقط      ،طوسي

 در حالي که با رجوع ب ه ، کار برده است  ان بهدانسته است؛ لذا همين روش را دربارة آن
 توان آن سند را کامل کرد و اين طعن را نپذيرفت.  نجاشي مي رجال

 هاي موجود در توجيه کار شيخ طوسي ديدگاه
 روايت باواسطه .1

واسطه، به ه ردو   بعضي معتقدند گروهي از راويان، کساني هستند که باواسطه يا بي
ند؛ از اين رو، شيخ اين دست راويان را به اعتبار نقل از ائم ه  کن طريق، از امامان نقل مي
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هاي قبلي ذکر کرده و همين افراد را به اعتبار رواي ت باواس طه در    بدون واسطه در باب
( اين توجيه گرچه در ابتداي 491، ص4ق، ج4121باب سيزدهم آورده است.)مامقاني، 
چن ان س لال   ده د و هم  ت نميعملکرد شيخ به دس نظر صحيح است، توجيه کاملي از

 (99، ص4ق، ج4141ع الوه ابوالقاس م خ ويي)     اصلي بر جاي خ ود ب اقي اس ت. ب ه    
م ن ل م   »کند، در  نقل مي گويد صحيح نيست نام کسي که باواسطه از امام معصوم مي

شمار آمده که از امام ان ب دون واس طه      ويوه که قبال  جزو کساني به بيايد، به« يرو عنهم
 ه است.روايت کرد

 امام عدم درک عصر .2
( سه توجيه در ارتب اط ب ا اش کال    412، ص1ش، ج4131محمد صادق بحرالعلوم)

پذيرد، ول ي س ومين توجي ه را بهت ر      کند که دو مورد نخست آن را نمي فوق مطرح مي
زي را ن ام    ،داند. توجيه اول اينکه ممکن نيست اين افراد روايتي از ائمه نداشته باشند مي

اند  شمار آمده  به يامامان ن حال معاصرار راويان ائمه ذکر شده است و درعيآنان در شم
اند؛ در اين صورت مراد از روايت، اع م از رواي ت ش فاهي و     که از آنان روايت نکرده

که رجال روايت شفاهي است. توجيه دوم اين نوشتاري است و مراد از عدم روايت، تنها
ان د؛   اند ولي از آنان روايت نک رده  با امامان بودهکساني هستند که معاصر  ،باب سيزدهم

اند. درنتيجه کساني که بعد از آن امامان  يا از آنان روايت کرده و پس از ايشان نيز زيسته
اند. بحر  اند، اعم از کساني هستند که در زمان پس از امامان از ايشان روايت کرده زيسته
  من تأخّر زمان ه   که از ظاهر کالم شيخ نانچ گويد جا( در سومين توجيه مي همان)العلوم
آيد، راويان مذکور به داليل متفاوتي چون وجود نداش تن در زم ان آن    برمي ـاالئمةعن 

يعن ي   ان د،  مان، زمان ام ام را در  نک رده  امام، يا صغر سن و عدم قابليت روايت از اما
آن را رواي ت   ان د و بع دها در س نين بزرگ ي     شايد در کوچکي حديث را تحمل کرده

( امکان سهو را نيز در ارتباط با ک ار ش يخ   411و  412ص ،1ج : .ر)اند. البته وي کرده
 داند. بعيد نمي

 سهو و نسيان طوسي به دليل اشتغال زياد .3

برخي گويند اين تناقض ناشي از غفلت و نسيان شيخ است و او در باب سيزدهم 
ر شمار راويان ائم ه آورده؛ از آن رو ک ه   د از ياد برده است که نام اين راويان را قبال 
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ه اي   ؛ نيز براي توجي ه 99ص ،4ق، ج4141 ،خويي : .ر.)اشتغال زيادي داشته است
  (411 91ص ،4ج : همان، .ديگر ر

 طعن خفي در باب سيزدهم .4

ه اي دقي ق    اند شيخ بيشتر با اش اره  هاي ظاهري گفته بعضي دربارة علت اين تناقض
ب راي   ؛اين راويان يا روايات آنان را مت ذکر ش ده اس ت    نقصرجال، در باب سيزدهم 

و  ،کن د  را ذکر مي نايوانمونه، ظاهر امر اين است که وقتي شيخ در اين باب فردي از ر
خواهد به او طعن وارد کند يا در حديث، مناقش ه کن د،    ي است که مينايواآن فرد از ر

کند  . با اين تعبير اشاره مي«نروي عن فال»يا  «روي عنه فالن»گويد:  در اين صورت مي
البت ه ش يخ در م ورد     ؛که مشکلي در روايات شخص مزبور يا خ ود راوي وج ود دارد  

ح الي ک ه س ند     طريق برخي از راويان دچار خطا شده و آن را منقط  دانسته است، در
توان طع ن   در چنين مواردي نمي 1نجاشي موجود است. ةکامل يا سندي ديگر در نسخ

 زيرا احتماال  سند کامل نزد طوسي نبوده است. ،فتوي را پذير
از اي ن رو،  بهبودي معتقد است روش طوسي پرهيز از تضعي  راويان بدنام است؛ 

ولي در عين ح ال، در   خودداري کرده،برخي راويان ععي   شيخ گاهي از جرح علني
طوس ي ب ا    ،اثر خوي، به ذکر راويان بدنام در باب سيزدهم اقدام کرده است. به نظر او

 ذکر نام راويان در اين باب، طعن خفي و غيرمستقيمي متوجه آن ان س اخته اس ت. وي   
ان د،   که راويان عص ر امام ان را در  ک رده   نگويد درعين اي ( مي91و  91ص، ق4121)

اند يا خود راويان يا طري ق   زيرا لقا يا سماعي از امامان نداشته ،رواياتشان اعتباري ندارد
   يا کتاب آنان غيرقابل اعتماد است.ايشان داراي عع

 معلل بودن روايات آنان .5

، مطلق برشمردن راويان ح ديث از  رجالاوال  هدف شيخ در  ،به نظر برخي محققان
معصوم داشته باشد؛ ثاني ا  از  ي با تقامالراوي  که شخصِاست، بدون توجه به اين ائمه

مان آنان مت اخر از عص ر   کساني که ز ،جايي که باب آخر، شامل دو صن  رجال است
ان د ي ا در عص ر حض ور      است يا کساني که در زمان غيبت متولد شده امامان معصوم

ولي  ،ندا معاصر و اهل علم حديث اند و نيز کساني که با ائمه امامان اهل حديث نبوده
ر ان د ي ا معاص     ظاهرا  کساني که معاصر امامان نبودهبنابراين، اند،  روايت نکرده يشاناز ا
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اند، کساني هستند که روايتي از ائم ه ندارن د؛ در اي ن     اند ولي از آنان روايت نکرده بوده
 ةاساس تصريح شيخ در مقدم صورت سخن شيخ درست خواهد بود. به اين ترتيب، بر

اند، ه ي  روايت ي از ه ي  ي   از ائم ه نباي د        کتاب، تمام افرادي که در باب آخر آمده
هاي  اين رأي، محور کار شيخ در باب بنا بر (14 11ق، ص4111حسيني، .)داشته باشند
رواي ت،   نروايات موجود است و اگر روايتي موجود نباشد، همين نب ود رجال نخست 

علم ا،   ةبيشترين تناقض تصور شده از ناحي   محور کار شيخ در باب آخر خواهد بود و
هاي ديگر  جيه؛ براي تو12ص، انهم.)است «لم يرهم» ةبه دليل وقوع تصحي  در جمل

 از اين منظر، دليل اين تناقض، آن است ک ه ن ام راوي اني در س ند     1(411 11ص : .ر
رواي ت   خر ازمت أ ان د ک ه    د که از آنان کساني روايت ک رده شو برخي احاديث ديده مي

 کنند؛ به اي ن ترتي ب ت ا    ند که از آنان مستقيم و بدون واسطه روايت ميا اصحاب امامان
اند کساني ک ه از ايش ان رواي ت     است. همچنين گفته پذيرفتني نيحدودي توجيه مامقا

صورتي که   اند، به افرادي هستند که رجاليان به تخليط آنان حکم رانده ةکنند، در زمر مي
اش تباه ي ا ش بيه ب ه روات      ،اند گاهي اسامي رجال نيز گفته 1شود. روايات آنان معلل مي
ن ان ممک ن نيس ت و م واردي     و تعي ين آ  اي که تشخيص گونه ديگر ذکر شده است، به

، ش ناخت اتص ال و   الرجالطبقات در  ةزيرا فايد ،که در اتصال سند ملثر استمانند آن
 (411ص، .)همانانقطاع سندها در اثر شناخت روات آنان است

 
 ها ارزيابي نظريه

ه ايي   در ميان آراي فوق، دو نظرية اخير که از بسياري جه ات ب ه يک ديگر ش باهت    
اند. البته نظر بحرالعلوم که سخن از عدم امکان سماع در عصر  ، ناقض نظرهاي قبليدارند

امام است، تا حدودي به اين آراي اخي ر نزدي   اس ت و در واق  ، بخش ي از اس تدالل       
بهبودي و حسيني است. شباهت نظرية بهبودي و حسيني در اين است که ه ردو، وج ود   

اند؛ و در ع ين ح ال    اين افراد را محتمل دانسته علت و ارسال در سند روايات تعدادي از
 ديگر اختالف دارند.  اثبات سخن با يک ندرت در مصداق و شيوة  به

ها جهت يافتن راه حلي مناسب براي پاسخ به مسئله اص لي   براي ارزيابي اين نظريه
ل پردازم تا نوع استدال اين پووه،، در دو بخ، به بررسي دوازده تن از اين راويان مي
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ق، 4111نيز حسيني،  /411 91ق، ص4121بهبودي،  : .براي بقيه موارد ر)روشن شود
 محم د   بک ر ب ن  اي از روايات ي  ت ن،   تنها مجموعه ،در بخ، نخست (411 31ص
اول آنکه براي اثبات عدم سماع  :گيرد قرار مي تفصيل مورد توجه  جهت به زدي، از دوأ

او نيازمن ديم و دوم آنک ه از اي ن    ق ول از  منب ه موش کافي رواي ات     او در عصر امام
جا که اين آن ولي از، شود رهگذر، وععيت بخ، زيادي از راويان مورد بحث معلوم مي

اي از اين افراد، به ط رق و عل ل ديگ ر ب وده اس ت، بررس ي        روش طوسي، براي عده
ب موج کههايشان  نيازي به بررسي تفصيلي روايت اما ،شواهدي ديگر نيز شايسته است

جرح آن ان را   ةناگزير در بخ، دوم اين پووه،، نام و شيو ، نيست.شود اطالة کالم مي
 کنم.  اختصار بررسي مي  به

 زديأبن محمد   بکر
، 411ق، ص(4141محمد را در شمار اص حاب ام ام ص ادق     کر بنشيخ طوسي بَ

ک ر  ( ذ4، رقم111)همان، ص( و امام رعا4، رقم111)همان، ص(، امام کاظم19رقم 
و  م ن اليحض ره الفقي ه   ، ابن بابويه در الکافيرا در  کند. کليني روايات امام صادق مي

کنند. با وج ود   روايت مي  االماليو  االستبصار، التهذيبهاي، از جمله  طوسي در کتاب
روي عن ه  »گوي د:   آورد و م ي  ني ز م ي  « من لم يرو ع نهم »اين، طوسي، وي را در باب 

 (1، رقم141ن، ص)هما«العباس بن معروف.
معروف ک ه در ابت داي    بن   شود عباس محمد، روشن مي  از بررسي احاديث بکر بن

روايت ي نق ل    محم د از ام ام ص ادق     اي از طبقات روات او قرار دارد، از بکر بن طبقه
احتمال دارد که بک ر در دوران   1که مخدوش و جعلي است.)ر. : سطور بعد( 3کند مي

بوده که تعلّقي به حديث، کتاب ت و ثب ت آن نداش ته اس ت، در     ، نوجواني امام صادق
ان د. البت ه وي ب ا پ در، عموه ا،       اش صاحب حديث ب وده  حالي که پدر، جد و خانواده

رفت و ب ا ايش ان ح ديث ام ام را س ماع       مي پسرعموها و موالي آنان نزد امام صادق
اشت و پس از آن متوجه کرد، ولي در آن زمان فعاليتي براي نگارش ميراث ايشان ند مي

شد که از خاندان نُعَيم غامِدي، جدش، مکتوبات و مذاکراتي باقي مانده که مش تمل ب ر   
است؛ از اين رو به اين شيوه شروع ب ه   و امام صادق بعضي احاديث آنان از امام باقر
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آوري احاديث آنان کرد. بکر، همة آن احاديث را خود نشنيده ب ود. برخ ي را ک ه     جم 
کرات ک ه در  اده بود، در يادداشت به کتاب ت درآورد و بخش ي از مکتوب ات و م ذ    شني

رشتة تحري ر درآورد، ول ي کت اب را ب ا       اش نمانده بود و يا سماعي نداشت، به حافظه
درستي، جم  و تألي  نکرد. زماني که طوس ي ب ه تخل يط و عل ت برخ ي       اتقان و به 

تاب، عنوان کرد تا تلويحا  حقيقت ام ر  احاديث وي واق  شد، او را در باب سيزدهم ک
 ؛ نيز ر. : سطور بعد(91ق، ص4121 را نشان دهد.)ر. :

 
 بررسي روايات بکر

شود تا روشن گ ردد چگون ه    در اين مقاله براي نمونه، چند حديث بکر بررسي مي
توان د ماي ة وه ن     تخليط احاديث او از حيث سند يا لح ن و اع طراب در م تن، م ي    

و طوسي که متوجه چنين تخليط ي ش ده اس ت، ن ام وي را در ب اب       احاديث او باشد
 سيزدهم آورده است.

به اي ن ص ورت در کت اب خ ود درج      محمد، حديثي را از امام صادق  بکر بن .4
يعني م ن در حض ور ام ام     9«و أنا أسم ... لخيثمة  قال    يعني اباعبداهلل انه»کرده است: 

سالم مرا به مواليان ما برسان... . در اين م تن   گفت: بودم و شنيدم به خيثمه مي صادق
توان ترديد کرد: اول آنکه اين متن بدون اختالف در لف   از دو   و سند از دو جهت مي

ثبت شده و برخي کارشناسان حديث ه ر دو طري ق آن را    طريق ديگر به نام امام باقر
. س ند  219 فيصحيح کا؛ رقم 411، ص2ش، ج4199اند.)کليني،  ثبت و صحيح دانسته

 ص حيح ک افي  ؛ رق م  111، ص2جعفر/ نيز هم ان، ج  عن ابي خيثمةمسکان عن  آن ابن 

قال: قال لي ابوجعفر: أبل   ش يعتنا(    خيثمةعن  عطيةبن  . سند آن چنين است: علي 114

 محم د، ب ه ن ام ام ام ص ادق       افزون بر آن از دو طريق ديگر غي ر از طري ق بک ر ب ن    
( ک  ه ه  ر دو طري  ق آن   291ص ق،4194مرتض  ي،  /29ق، ص4141رس  يده)مفيد، 
ش ود، زي را    طبيعي است که اختالف نسبت، ماية سقوط حديث نم ي  9مخدوش است.

هردو حجت است، و اگر کسي ندان د ح ديث را از ام ام     گفتة امام باقر و امام صادق
، به هري  از اي ن دو بزرگ وار ک ه نس بت     شنيده است يا از پدرش امام باقر صادق
، 4ش، ج4199/ ني ز کلين ي،   493، ص2ق، ج4141)ر. : مفي د،  41، مجاز اس ت. بدهد
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محمد شخصا  و عم دا  ح ديث     توان احتمال داد که بکر بن ( بر اين اساس يا مي11ص
دليل حداثت سن او ک ه عص ر ام ام      نسبت داده است تا به را به امام صادق امام باقر
نگيرد و م ان  رواج ح ديث نش ود، ي ا      را در  نکرده، مورد اعتراض کسي قرار باقر
اند که  سبب اطالع از حداثت سن او گمان برده  برداران بعدي به توان گفت که نسخه مي

عنوان سبق قلم صورت گرفته است؛ از اين رو، دست به اصالح ح ديث او    اشتباهي به
 اند. زده

ديث را از دفت ر  تر اشاره شد، اين ح که پي، محمد، چنان  رود که بکر بن احتمال مي
زيد ب ن   ابواسامةي  تن از خاندان غامِد به دفتر خود منتقل کرده است و راوي اصلي، 

بن يونس شحام، موال و آزادکردة عموي او، ش ديد ب ن عب دالرحمن ب ن نع يم       محمد 
محمد، ن ام    اگر بکر بن«. و أنا أسم  لخيثمةقال ابوعبداهلل »گويد:  است. هموست که مي

ک رد، چن ين    را حذف مي« و أنا أسم »آورد و يا تعبير  ا در صدر سند ميراوي اصلي ر
 شد. مشکلي ايجاد نمي

 ةس بر  بن عبدالرحمن بن ابي خيثمةبايد به اين نکته نيز توجه داشت که اين خيثمه، 
(، زيرا اين خيثمه در سال هشتاد هجري 142، ص44ق، ج4122جعفي نيست)تستري، 
( و 293، ص3ت ا، ج  س عد، ب ي    ، ص/ اب ن 1ق، ج4111حج ر،    فوت ک رده اس ت)ابن  

سه س ال بع د از    باشد، در حالي که امام صادق تواند راوي و پيامدار امام صادق نمي
( 112، ص4ش، ج4199هجرت متولد شده است.)کليني،  91اين تاريخ، يعني در سال 
ب ن   ثمـةخيدهد، باز هم  نسبت مي که حديث را به امام باقر کافيحتي بر اساس سند 
باشد،  تواند مخاطب اين حديث و پيامدار امام باقر سُبرَه جعفي نمي عبدالرحمن بن ابي

س ال از   41شود ک ه در آن ت اريخ،    هجرت شروع مي 91زيرا دورة امامت وي از سال 
گذشته است. البت ه اف راد متع ددي در ش مار روات ش يعه و س ني        مرگ اين خيثمه مي

اي که با شيعيان تماس دائ م داش ته و از    ه است، ولي آن خيثمهاند که نام آنان خيثم بوده
خيثمه، ابونصر بصري است  بن ابي خيثمةشمار آمده است،   مواليان اهل بيت طهارت به

/ 411، ص1ق، ج4111حج ر،    که در اسناد و معاجم اهل سنت هم ياد شده اس ت)ابن 
ق، 4141/ طوس    ي، 113، ص1و ج 214، ص1؛ ج192، ص2ق، ج4111ترم    ذي، 
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ب ه ن ام او ثب ت     44الک افي  ( و کليني حديثي را در1، ش، طي رجال امام باقر411ص
 است.  کرده است که از هر جهت، گواه موقعيت او نزد امام باقر

 ةسبر بن عبدالرحمن بن ابي خيثمةزادة  خيثمه، برادر بن ابي خيثمةرسد که  به نظر مي
خيثم ه ي اد    بن اب ي  خيثمةرو به نام  (؛ از اين31، ص1ق، ج4141جعفي باشد)خويي، 

ز ي  ( تمي91جعف ي)ت  ةس بر  بن عبدالرحمن بن ابي خيثمةشود که بين او و عموي،  مي
  ب ن  خيثمـةس بره، عم وي    ب ن اب ي   ةگويد س بر  بدهند. سخن ابوعمر بن عبدالبر که مي

 منده و است؛ و سخن ابن  ةسبر بن عبدالرحمن بن ابي خيثمةعبدالرحمن است، ناظر به 
ت ا،   اثير، ب ي  عبدالرحمن است)ابن  بن   خيثمةسبره، جدّ  بن ابي ةگويند سبر ابونعيم که مي

خواهد بود که به نام  ةسبر بن ابي ةبن عبدالرحمن بن سبر خيثمة(، ناظر به 121، ص2ج
را در  کرده است که از  شهرت يافته است. او عهد امام باقر خيثمةابيبن  خيثمةپدر، 

کن  د و ج  ابر ه  م از او رواي  ت ک  رده  ( رواي  ت م  ي429جعف  ي)ت  ج  ابر ب  ن يزي  د
 (214، ص1ج ق،4111است.)ترمذي، 

دخل ت  »محمد آمده است که گف ت:    ، روايت ديگري از بکر بناالسناد قرب در  .2
عبداهلل و معها ابنها  و أظنّ اسمه محمدا   فقال لها ابوعبداهلل: مالي  عمّتي علي أبي  غنيمة

ا  فقالت هو عليل. قال لها: اسقيه السويق فانّه ينبت اللح م و يش دّ   أري جسم ابن  نحيف
( ب ا  199ش، ص4111عب داهلل برق ي)   بن اب ي  ( احمد 41ق، ص4141حميري، «)العظم.

محم د    عيسي و از پدرش، هر دو از بک ر ب ن    بن  اند  تفاوتي اين روايت را از محمد
و معها ابنها  أظ ن اس مه محمدا        اهلل عبد علي ابي عثيمةدخلت »کند که گفت:  نقل مي

 «. فقال لها ابوعبداهلل: مالي اري جسم ابن  نحيفا  الحديث
را از سند انداخته اس ت. او توج ه ک رده    « عمّتي»شود، برقي کلمة  که ديده مي چنان

محم د    عبدالسالم، پسرعموي بکر بن است اين محمد که کودکي بيمار بوده، محمد بن 
که مادر ک ود  اس ت، خ واهر عبدالس الم      42عثيمه يا غنيمه است و درست نيست که

  باشد، بلکه همسر عبدالسالم عموي اوست. به اين ترتيب، صحيح آن است که بکر ب ن 
يعني مادر فرزندان عبدالسالم، ذکر کن د،  « ام ولد عبدالسالم»محمد، آن زن را با وص  
. شاهد اين س خن، س ندي   يعني عمة خود توصي  کند« عمّتي»نه آنکه او را با وص  

عيسي  و عن أبي و محمد بن »شود که برقي آورده است:  ديده مي المحاسناست که در 
امّ ولد عبدالسالم قال ت: ق ال ابوعب داهلل اس قوا ص بيانکم       عثيمةمحمد عن   عن بکر بن
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السويق في صغرهم فان ذل  ينبت اللحم و يشد العظم و قال: من شرب سويقا  اربع ين  
 (199ص.«)قوّةًامتالت کتفاه صباحا  

محمد، اين متن را از کتاب حسن بن مس لم ب ن ص دقة ازدي ب ه       بنابراين، بکر بن
صدقه که به نام غنيم ه و ي ا عيثم ه ي اد       بن کتاب خود منتقل کرده است. خواهر مسلم 

ام ول د  »عن وان    شده است، همسر عبدالسالم ب ن عب دالرحمن ب ن نع يم اس ت و ب ه      
مسلم است  بن   اند؛ و اين حسن عني مادر فرزندان عبدالسالم از او ياد کردهي« عبدالسالم
را « عمّت ي »محمد، کلمة   اگر بکر بن«. عبداهلل عمّتي علي ابي غنيمةدخلت »گويد:  که مي

ح ذف ک رده اس ت، مش کلي ايج اد       المحاس ن که برقي صاحب  کرد، چنان حذف مي
، «عب داهلل  عمّ ي عل ي اب ي    غنيمةزوجـةدخلت »آورد  شد و اگر به اين صورت مي نمي

 حقيقت را روشن کرده بود.
 خيثمةمحمد عن   عن بکر بن»به اين صورت آمده است:  الکافيذيل اين روايت در 

ش، 4199کلين ي،  .«)ةقال: قال ابوعبداهلل من شرب سويقا  أربعين صباحا  امتال کتف اه ق و  
« ق ال »به « قالت»شده و لف  ( در اين حديث، لزوما  وص  خيثمه اسقاط 113، ص3ج

توان د ام ول د    بدل شده است، زيرا خيثم ه از اس امي م ردان اس ت و ي   م رد نم ي       
قال ت ق ال    خيثمـةع ن  »ني ز چن ين درج ش ده اس ت:      الوس ائل عبدالسالم باش د. در  

اس قاط  « أم ول د عبدالس الم  »( که در آن، تعبير 1، ص41ق، ج4141عاملي، «)ابوعبداهلل
همان صورت برجا مانده است. اين امر دال بر آن اس ت ک ه    به « لتقا»شده، ولي کلمة 

 راوي، ي  زن است و ناگزير خيثمه، تصحي  از عيثمه است.
( ب ه  199ق، ص4111)برقي، المحاسناز موارد ديگر تخليط حديثي است که در  .1

محم د ق ال: أرس ل ابوعب داهلل ال ي        عن ابيه عن بکر بن»اين صورت درج شده است: 
اي ن  «. عبدالسالم السويق فانّه ينبت اللحم و يشدّ العظم  دّي أن اسقي محمد بنج عيثمة

تناس ب ن دارد. اگ ر    « ج دّي »نام زن است و با کلم ة  « عيثمه»نسخه تخليط دارد، زيرا 
که بايد مخاط ب آن زن  « اسقي»عيثمه، تصحي  خيثمه باشد که نام مرد است، با کلمة 

برقي  المحاسن( اين حديث را از 211، ص33جق، 4111باشد، تناسب ندارد. مجلسي)
عبدالس الم    جدّتي أن اسقي محمد بن عيثمةأرسل ابوعبداهلل الي »چنين نقل کرده است: 
عم ل آم ده و ج دّي را ب ا       البته با اصالحي که در اين عبارت ب ه «. السويق... الحديث
مان د، زي را    ار مياند، اصل مشکل که شامل تمام مناب  فوق است، برقر جدّتي بدل کرده
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محم د    محمد است و عيثمه نه جدّ بکر بن  گويندة اين عبارت و راوي حديث، بکر بن
نع يم اس ت و     ب ن  است و نه جدّة او. جدّ او خيثمه ه م نيس ت، ج دّ او عب دالرحمن     

نع يم   ب ن   طور که قبال  روشن شد، عيثمه زن عموي او، عبدالسالم بن عبدالرحمن  همان
 است.
( از احمد 11و  41ق، ص4141ديگر تخليط، حديثي است که حميري) از موارد .1
عبدالس الم   جاء محم د ب ن   »محمد روايت کرده است که گفت:   اسحاق از بکر بن بن ا

يرس ل الي ه    بفأس فوقذها ث مّ ذبحه ا. فل م    ةعبداهلل فقال له: إنّ رجال  عرب بقر الي ابي
 ةفقال: إنّ  أرسلت إلي في صاحب البقرفقال لها: إنّ هذا جاءني  ةبالجواب و دعا سعيد

التي عربها بفاس... فان کان الدم خرج معتدال  فکلوا و أطعموا و إن کان خ رج خروج ا    
منتنا  فالتقربوه. قال: فأخذت الغالم فارادت عربه. فبعث إليها: اسقيه السويق فانه ينب ت  

آمد و گفت: م ردي ب ا    عبدالسالم نزد امام صادق  يعني محمد بن« اللحم و يشدّ العظم
پاسخ آن سلال را  تبر بر سر گاو کوبيد. بعد از آنکه بر زمين افتاد، آن را ذبح کرد. امام

وسيلة آن کود  نفرستاد. سعيده را فراخواند ]سعيده پاسخ امام را براي مادر محم د   به 
ي که گ او  اي آن مرد اي و پرسيده برد[ به او گفت: اين کود  آمد و گفت او را فرستاده

را ذبح کرده است، اول با تبر بر سر گاو کوبيده است... )پس بنگريد( اگر خون گاو ب ه  
صورت عادي و يکنواخت خارج ش ده اس ت، از گوش ت آن بخوري د و ب ه ديگ ران        

بخورانيد، ولي اگر خون گاو با کندي و بوينا  خارج شده است، ب ه آن دس ت نزني د.    
خواس ت او را کت   بزن د،     ود  را گرفته بود و ميمحمد گفت: مادر محمد ک  بکر بن

امام که باخبر شد، کسي را فرستاد و پيام داد که به فرزندت محمد س ويق بنوش ان ک ه    
بخش د. اي ن رواي ت را عالم ة      روياند و استخوان را استحکام م ي  سويق گوشت را مي

، 31جق، 4111درج ک رده اس ت.)   بحار االن وار مجلسي با همين نقص و اعطراب در 
 (13ص

)طوس ي،  الته ذيب ( و 212، ص3ش، ج4199)کلين ي،  الکافيبا مراجعه به روايات 
شود در اين حديث، چند مورد تخل يط و تحري      (، معلوم مي212، ص9ش، ج4131

حک م از   بن  محمد از علي  يحيي از احمد بن  وجود دارد. کليني آورده است: محمد بن 
عبدالس الم    بودم که محمد ب ن  : نزد امام صادقمسلم که گفت بن   سليم فرّاء از حسن

آمد و به ايشان گفت: فدايت شوم، پدربزرگم براي شما پيغامي داده است دربارة مردي 
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ج واب   که گاوي را با تبر زده و گاو بر زمين افتاده، سپس او را ذبح کرده است. ام ام 
او گفت ]با محمد ب رو و  را به او ارسال نکرد و سعيده موالي ام فروه را خواست و به 

  نزد من آورد و من از فرستادن ج واب ب ه   به جدش بگو[: محمد از جانب تو پيامي به 
همراه او برايت اکراه داشتم. جواب اين اس ت: اگ ر م وقعي ک ه آن م رد گ او را ذب ح        

حالت متعادل خارج شده، م انعي ب راي خ وردن آن نيس ت و اگ ر        کرد، خون، به مي
 شده، از آن نخوريد. ارج ميکندي از او خ به

محمد در حديث،، نام راوي اصلي را انداخته اس ت،    شود، بکر بن که ديده مي چنان
کن د و بخش ي از ک الم راوي را ک ه      اي که حديث را از جانب خودش نقل مي گونه  به
، اس قاط ک رده اس ت.    «عبدالس الم آم د    بودم که محمد بن نزد امام صادق»گويد:  مي

فدايت شوم، پدربزرگم ب راي ش ما   »گويد:  پيام پسر بچه سخن او را که مي همچنين از
، نيز اسقاط کرده است، در حالي که اين کالم ب راي ارتب اط ب ا ادام ة     «پيامي داده است
هم راه او،   ، الزم اس ت. يعن ي ب ه    «امام جواب را با او ارسال نکرد»گويد:  سخن که مي

 براي پدربزرگ، جوابي نفرستاد.
مسلم، راوي اصل که شايد حسن بن مسلم بن صدقة ازدي باش د، هم ان    بن  حسن 

کسي است که عمة او، غنيمه اس ت. پ درش مس لم و خ واهر مس لم، غنيم ه، همس ر        
ک ه ش رح آن در ح ديث دوم     عبدالسالم بن عبدالرحمن بن نعيم غامدي اس ت، چن ان  

 گذشت. 
آم ده اس ت: گروه ي از    به اين صورت  الکافي. شاهد ديگر، روايتي است که در 1 

مس لم نق ل    ب ن   حکم از سليم فرّاء از حسن  بن  محمد از علي   اصحاب ما از احمد بن
اند که گفت: عمة من مرا خبر داد که من در مقابل کعبه نشسته بودم و به آن نگ اه   کرده
 اي د   سويم آمد، سالم کرد و فرمود: چطور اينجا نشس ته  مرا ديد و به  کردم که امام مي

فرمود: آيا او بردة شما بود  گفتم: خير، پدرش ب ردة   گفتم: منتظر مواليمان هستم. امام
ما بود. حضرت فرم ود: او م والي ش ما نيس ت، ب رادر و پس رعمويتان اس ت.)کليني،        

شود که نعمت آزادي ب ر او اج را    ( مولي فقط به کسي گفته مي499، ص3ش، ج4199
جدّ او جاري ش ده باش د، در اي ن ص ورت، وي      شده باشد و اگر اين نعمت بر پدر يا
 (212، ص9ش، ج4131)ر. : طوسي، 41پسرعمو يا برادر شما خواهد بود.
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محم د    صورت ديگري هم روايت شده است که راوي آن بکر بن همين حديث به 
ش ود: حس ين    پس از حديث اول، به اين صورت ديده مي الکافياست. اين روايت در 

محم د    ابراهيم از پدرش، همگي از بکر ب ن  بن  اسحاق، و علي  بن محمد از احمد  بن  ا
کند ک ه گف ت: در ح الي ک ه م ن در مس جدالحرام منتظ ر         ازدي از جويزه روايت مي

مواليمان بودم، امام از کنار من گذش ت و فرم ود: اي م ادر عثم ان، ب راي چ ه اينج ا        
هستم. حضرت فرم ود: آي ا    هاي آزادشدة خودمان ايد  گفتم: منتظر يکي از برده نشسته

بردة شما بود  گفتم: خير. فرمود: آيا پدرش بردة شما بود  گفتم: خير، پدربزرگ، بردة 
، 3ش، ج4199ما بود. فرم ود: پ س او م والي ش ما نيس ت، ب رادر شماس ت.)کليني،        

 (211، ص9ش، ج4131/ نيز طوسي، 499ص
اش،  را ک ه از عم ه  مس لم   ب ن   محمد، حديث حس ن    که مالحظه شد، بکر بن چنان

صورت ديگري در کتاب خود درج کرده است، ولي ن ام غنيم ه     غنيمه روايت کرده، به
را که جنبة لقب دارد، ذکر نکرده و نام کوچ  آن خانم را ذکر کرده اس ت ک ه ج ويزه    

صورتي ديگر هم نقل کرده و ب ه    محمد، اين روايت را به  تر آنکه بکر بن باشد. عجيب
محم د از   ب ن   حس ين  »آمده اس ت:   الکافيطور که در  ه است، همانخودش نسبت داد

ان د   محم د ازدي آورده   ابراهيم از پدرش همگي از بکر بن بن  اسحاق. و علي  احمد بن 
عب دالعزيز وارد ش دم. ب ه م ن فرم ود: او       ب ن   همراه علي  به  که گفت: بر امام صادق

ي ا پ درش ب ردة ش ما ب ود  گف تم:        کيست  گفتم: موالي ماست. فرمود: کدام ي ، او
آخر حضرت فرمود: او موالي تو نيست. برادر يا پسر عموي  پدرش بردة ما بود. دست 

شود که بر خودش نعمت آزادي جريان يافته باشد؛  توست. مولي فقط به کسي گفته مي
بن  ابراين، اگ  ر نعم  ت آزادي ب  ر پ  درش اج  را ش  ده باش  د، او ب  رادر و پس  ر عم  وي 

/ ني  ز 212، ص9ش، ج4131/ ني  ز طوس  ي،  499، ص3ش، ج4199ي، توس  ت.)کلين
( هرچند که ب ه ظ اهر برخ ي فقه ا ب ه اي ن احادي ث توج ه         14ق، ص4141حميري، 
م ورد اخ تالف   « ج رّ واِلء »دهند که بح ث آن ب ه ن ام     اند و برخالف آن فتوا مي نکرده

، ق4141/ مرواري د،  114، ص2ت ا، ج  / حل ي، ب ي  113ق، ص4111است.)ر. : حلي، 
 (91، ص9ج ق،4113/ سرخسي، 113، ص41ج
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کند که گويي خود آن  اي نقل مي گونه نمونة ديگر از اين مطلب که بکر روايت را به 
محم د    حديث را سماع کرده، در حالي که چنين نيست، ح ديثي اس ت ک ه بک ر ب ن     

ب ودم و ب ا او ط واف     گويد: من براي طواف رفتم درحال طواف کنار ام ام ص ادق   مي
جانب رکن خانة حجراالسود رفت و شنيدم ک ه در ح ال    ردم. امام بعد از طواف بهک مي

 41(11ق، ص4141ر. : حميري، «.)سجد ل  وجهي تعبّدا ...»گفت:  سجده مي

»... گوي د:   محمد روايت شده است که در آغاز آن مي  حديث ديگري نيز از بکر بن
عب داهلل، و   و کف ي ف ي ک   اب ي     ةالکعبزعم لي زيد الشحام. قال: انّي الطوفُ حول  و

دموعه تجري علي خدّيه. فقال: يا شحّام، ما رأيت ما صن  ربّي الي  ثمّ بک ي و دع ا و   
قال: يا شحّام، انّي طلبت الي الهي في شديد و عبدالسالم ابني عب دالرحمن و کان ا ف ي    

. و ( يعني ..112، رقم111، ص2، ج4111طوسي، «)السجن فوهبهما لي و خلي سبيلهما
کردم، در حال ط واف دس ت م ن در     زيد شحام به من خبر داد و گفت: من طواف مي

غلتي د، ب ه    اش م ي  بود. در اثناي طواف که اش  او بر روي دوگونه دست امام صادق
من گفت: اي شحام نديدي که پروردگارم به من چه عنايتي کرد  باز ه م گري ان ش د،    

ود درخواست کردم که شديد و عبدالس الم  دعا کرد و گفت: اي شحام، من از خداي خ
نعيم که در زندان بودند، آزاد شوند و خداي من اي ن دو نف ر    بن  دو فرزند عبدالرحمن 

 را به من بخشيد و از زندان آزاد کرد.
محمد است. با دقت در   عبدالرحمن و عموي بکر بن زيد شحام آزاد شدة شديد بن 

محمد ي      شود که راوي اصل، همين زيد شحام است و بکر بن اين دو متن معلوم مي
قسمت آن را که دعاي بعد از طواف باشد، بدون ياد کردن نام زيد شحام در دفتر خ ود  

و زع م ل ي   »ط به آزادي شديد باشد، با قيد: ثبت کرده است و قسمت ديگر را که مربو
به نام خود زيد شحام در دفتر خود آورده است. ح رف عطف ي ک ه او در    « زيد الشحام

دهد که اين دو متن با ه م   ، صريحا  گواهي مي«و زعم لي»آغاز عبارت ذکر کرده است: 
 پيوند روشني دارند.

 بن قيس بن سمعان عقبةصالح بن 

( و ام ام  19 ، رقم221ق، ص4141)اصحاب امام صادق طوسي وي را در شمار
ق يس پ در     ب ن   عقبـةنويسد  ( مي323رقم )کند. وي ( ذکر مي2، رقم119)صکاظم
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که در بعضي نسخ رسيده،  است و چنان صالح بن عقبة کوفي، از اصحاب امام صادق
بس ياري   زيرا کذاب، غالي و راوي ،کند نيز ذکر مي «يرو عنهم  من لم»او را در بخ، 

 از روايات منکر است.
( دربارة او مدح يا قدحي نياورده است و تنها به ذکر کتاب 211ق، ص4143نجاشي)

 دداو ( و اب ن  131ق، 4141الم ه حل ي)  و راوي و مروي عنه وي اکتفا ک رده اس ت. ع  
، 4ق، ج4141که خويي) اند، چنان ( وي را کذاب و غالي معرفي کرده211ق، ص4192)
م ن ل م ي رو    »ر عدم ثبوت وي تأکيد کرده و البته ذکر وي را در زمرة ( نيز ب99 93ص
وي را در  (414، ص1ق، ج4111به حساب نسيان شيخ گذاشته است. حس يني) « عنهم

 قسمت احتمال اختالف طبقه يا علت در سند روايات، ذکر کرده است.

 حماد رازي صالح بن ابي
 (، ام ام ه ادي  2، رق م  113ق، ص4141)طوسي، او را جزو اصحاب ام ام ج واد  

 ( و امام عسکري1)رقم ،( ذکر کرده است، ولي با وجود اين، وي 4، رقم 199)همان
اتف  اق او را ع  عي   (، زي  را ب  ه199آورد)هم  ان، ص را در ب  اب س  يزدهم ني  ز م  ي 

ق، 4141/ حل ي،  11ص ق،4122غضائري،  / نيز ابن 144ق، ص4141 دانند)طوسي، مي
( آورده اس ت ک ه   499ق، ص4143( نجاشي)99ق، ص4144الدين،  / ابن زين119ص

را مالقات کرده است و او را با الفاظي چون ملتبس، يعرف  صالح امام حسن عسکري
ب ن    ( دربارة او ني ز مانن د ص الح   411، ص1ق، ج4111کند. حسيني) قدح مي 41و ينکر

 عقبه حکم رانده است. 

 بن ايوب ازدي فضّالة

( 114، رق م 211گويد کتابي دارد.)ص کند و مي يذکر م الفهرستطوسي، وي را در 
( ب ار  112ش مرد.)ص  ، در زمرة اصحاب امام کاظم و ثقه برم ي رجالهمچنين او را در 

کند و در عنوان او نام عربي را نيز اع افه   معرفي مي ديگر وي را از اصحاب امام رعا
، 41، جق4141)خ ويي،  المعج م ک ه در   ح ال چن ان   (، با اين 131ق، ص4141کند) مي
، پانويس( نيز آمده اس ت، او را در  91، ص2ش، ج4131/ نيز ر . بحرالعلوم، 291ص
ايوب روايت  بن  فضالةسعيد از  بن  گويد حسين  آورد و مي مي« يرو عنهم من لم »بخ، 
کند تنها ن اظر ب ه س خناني     ( مطلبي که شيخ نقل مي113ق، ص4141کند.)طوسي،  مي
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قول مشايخ خود تصريح کرده است که همة آنچه حسين  اند و نجاشي از است که گفته
ايوب روايت کرده، اشتباه است. صحيح آن است که گفت ه ش ود    بن   فضالةسعيد از  بن  

سعيد، فضاله را مالقات نکرده است  بن  حسين از برادرش حسن از فضاله، زيرا حسين 
حس ن در رواي ت از   ان د   متفرد بوده اس ت. گفت ه   هو برادرش حسن به روايت از فضال

بن محمد حضرمي هم متفرد است؛ و حسين از برادرش حسن از زرع ه رواي ت    زرعة
و ترجم ة زرع ه،    911، ترجم ة فض اله، رق م   144ق، ص4143نجاشي، .)ر. : کند مي
سعيد از فضاله و زرع ه فق ط از طري ق وج اده از      بن   ( بنابراين روايت حسين 133رقم

 پذير است. کتاب برادرش امکان
 

 سليمان بن صالح جصّاص
( و 91، رقم243ق، ص4141ذکر کرده) طوسي، او را در شمار اصحاب امام صادق

)ر. : خويي،  غير از طريق سماعه، شانزده حديث روايت کرده است التهذيباز او در 
(، ولي با اين حال، شيخ او را در باب سيزدهم کتاب خود آورده 291، ص9ق، ج4141

ق، 4141( از او روايت ک رده اس ت)  231محمد بن سماعه)ت و گفته است: حسن بن 
دهد که طوس ي در نس خة    (؛ اين سب  تعبير مانند موارد پي،، نشان مي9، رقم121ص
، 491ق، ص4143) خود، در اين سند انقطاع مشاهده کرده اس ت. ول ي نجاش ي    رجال
و آورده ( در شرح حال همين فرد، سليمان بن صالح، سند کامل را ذک ر ک رده   193رقم

واس طة   هاشم، راوي کتاب اوست و حسن بن محمد بن سماعه به  بن  است که حسين 
کند. حسيني نيز به همين مطل ب   روايت مي هاشم از سليمان از امام صادق بن  حسين 

، ارس ال س ند   رج ال اشاره ک رده اس ت، ول ي عل ت ذک ر ن ام وي را در ب اب آخ ر         
 (91، ص1ق، ج4111داند.) مي

 يع بغداديسِندي بن رب
، 119ق، ص4141ذک ر ک رده اس ت)    طوسي، او را در شمار اص حاب ام ام رع ا   

، 199وي را کوفي و ثقه معرف ي کرده)هم ان، ص   ( و در اصحاب امام عسکري9رقم
( 42، رق م 121نيز آورده اس ت)همان، ص « من لم يرو عنهم»( و نام او را در باب 4رقم

بطّه از صفار  کتابي دارد که ما از طريق ابنگويد: وي  مي الفهرستهمچنين دربارة او در 
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( در اين طريق، ب ين س ندي   9، رقم411ق، ص4141ايم) ربي  روايت کرده  بن از سندي 
کند و از اص حاب ام ام    ( از او روايت مي241يحيي)ت بن   بن ربي  بغدادي که صفوانا

 و سندي ب ن محم د ب زاز ابوبش ر     (193، رقم491ق، ص4143است)نجاشي،  موسي
يحيي است، تخليطي صورت گرفته است.)ر. : همان،  بن  جهني که خواهرزادة صفوان 

(، محم د ب ن عل ي ب ن     211عب داهلل برق ي)ت    (، احمد بن ابي291( صفار)ت191رقم
باش د،   محمد که ثقه ني ز م ي   بن  محبوب و تعدادي ديگر از اين طبقه روات، از سندي 

 آورده اس ت « يرو ع نهم   باب من لم»، رجالر کنند. با اين حال، شيخ او را د روايت مي
(، ولي بين اين دو نام را جم  کرده و گفته: سندي بن ربي    44، رقم113ق، ص4141)

کند، زيرا در بين راويان ما کسي به اي ن ن ام موج ود     بن محمد، صفار از او روايت مي
اد ( ش ايد طوس ي در برخ ي اس ن    249و  241ق، ص4141نيست.)نيز ر. : عرفاني ان،  

، به چنين تخليطي برخورده است که به نقض آن س ند مب ادرت ک رده    بصائر الدرجات
نق ل   گوي د بغ دادي ک ه از ام ام ک اظم      ( نيز م ي 91، ص1ق، ج4111است. حسيني)

 و امام عس کري  کند، غير از کوفي است که شيخ او را در زمرة اصحاب امام رعا مي
ادي ممکن نيس ت، و مش خص نيس ت    آورده است و از جايي که روايت صفار از بغد

شود و شيخ او را در باب آخ ر آورده   عنه کدام ي  است، در سند علت ديده مي مروي
 است.
 

 شعيب محاملي
گوي د وي کت ابي    ( و م ي 411صق، 4141کند) عنوان مي الفهرستطوسي او را در 
« مح املي عبداهلل از پدرش برق ي از ش عيب    ابي  بن از احمد هبط ابن»دارد که سندش به 

حالي که راوي به نام شعيب محاملي نداريم، بلکه ابوشعيب محاملي  در، شود منتهي مي
 ک ه نجاش ي   خالد ابوشعيب کناسي مح املي اس ت. چن ان     بن  است که شناسة او صالح

آن طوس ي خ ود ني ز در     ( نيز در باب االسماء و الکني آورده است. افزون بر214)ص
. زماني ک ه ب راي ش يخ طوس ي معل وم      کرده استمعرفي  باب الکني او را آورده و ثقه

ي رو    م ن ل م  »شود شخصي به نام شعيب محاملي در راويان موجود نيست، در باب  مي
يعن ي برق ي از او رواي ت     «روي عن ه البرق ي  »گوي د:   کن د و م ي   او را ذکر م ي  «عنهم
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ا که برقي ( و به اين وسيله وجود راوي با چنين نامي ر4، رقم129ص ،ق4141کند) مي
از او روايت کند، منکر شده است. حسيني نامي از شعيب يا ابوشعيب محاملي در اي ن  

 ميان نياورده است.  زمينه به
 

 شعيب بن اعين حدّاد
( و 2، رق م 221دان د)ص  مي در شمار اصحاب امام صادق الرجالطوسي او را در 

يد داراي اصلي است گو کند و مي (، وي را کوفي و ثقه معرفي مي111)صالفهرستدر 
( از ش عيب  241عمي ر)ت  محمد بن عيسي از ابن اب ي   بطّة از احمد بن  که طريق آن ابن

( از 231سماعه)ت   محمد بن بن  ( از حسن 241گويد حميد)ت حداد است. طوسي مي
س ماعه)ت   محم د ب ن    ب ن   شعيب حدّاد آن را روايت کرده است، در حالي که حس ن  

( از ش عيب ح دّاد رواي ت    241يحي ي)ت  بن  ( و صفوان 241)ت عمير ابي ( از ابن 231
( از 231( نيز از طريق محمد ب ن بک ر ب ن جن اح)ت    491ق، ص4143کند. نجاشي) مي

کند؛ و طوسي موقعي ک ه متوج ه اي ن     جناح از شعيب حداد روايت مي پدرش بکر بن 
من » (، وي را در باب11، ص41ق، ج4141شود)ر. : خويي،  انقطاع و عع  سند مي

س ماعه از   (، با تص ريح ب ه اينک ه اب ن     2، رقم113ق، ص4141آورد) مي« لم يرو عنهم
شعيب بن اعين حداد روايت کرده است و به اي ن ترتي ب تلويح ا  ب ه انقط اع و ع دم       

توان د از   سماعه نمي بن   کند. حسيني نيز معتقد است حسن صحت اين طريق اشاره مي
ي ت کن د و ب ه اي ن ترتي ب رواي ت او مرس ل        بدون واسطه روا اصحاب امام صادق

 (411، ص1ق، ج4111است.)

 حسن بن موسي خشاب
را مالق ات نک رده اس ت، طوس ي او را از اص حاب و       با اينکه وي امام عس کري 
(، در صورتي ک ه ح ديثي ب راي او از    199ق، ص4141کند) راويان اين امام معرفي مي

خ ود   رج ال را در ب اب س يزدهم    شود. طوسي همچن ين او  يافت نمي امام ابومحمد
کن د.)همان،   موس ي الخش اب، ص فار از او رواي ت م ي      بن  گويد: حسن  آورد و مي مي
( الزم به ذکر است که صفار از او کتاب غي اث ب ن کلّ وب ب ن ف يهس      1، رقم121ص

عمار از جعفر از پدرش از پ دران،   کند که روايت او از اسحاق بن  بجلي را روايت مي
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کلوب را از  بن  عبداهلل کتاب غياث  طوسي آمده، سعد بن  الفهرستکه در  است؛ و چنان
ق، 4141کن د.)  روايت م ي  عمار از امام صادق بن  حسن بن موسي خشاب از اسحاق 

کل وب را از نظ ر اعتب ار     بن  خواهد کتاب غياث  ( با اين طريق، ظاهرا  شيخ مي491ص
( تأيي د اي ن   239ش، ص4131دي، )ر. : بهب و .اسقاط کند، زيرا غي اث از ععفاس ت  

روي »مطلب آنجاست که طوسي، غياث را در باب سيزدهم ذکر ک رده و گفت ه اس ت:    
( ب ا وج ود آنک ه    1، رق م 111ق، ص4141يعني صفار از او روايت ک رده) « عنه الصفار

کن د.)ر. :   واسطة حسن بن موسي خشاب روايت مي کلوب فقط به  بن  صفار از غياث 
( به اين ترتيب، طوسي رواي ات او را از حيّ ز اعتب ار س اقط     111ق، ص4143نجاشي، 

کرده است. البته حسيني وي را در مورد دوازدهم خود ذکر کرده و نظر خاصي درب ارة  
 (91، ص1ق، ج4111او ارائه نکرده است.)

 بکر بن صالح رازي
( و طوس ي او را در ش مار   419ق، ص4143عبّه است)نجاش ي،    بکر از موالي بني

درج ات  نيز کتاب  الفهرست( در 2، رقم111ق، ص4141آورد.) مي ب امام رعااصحا
گوي د اب راهيم    کند و م ي  را براي او ذکر مي االيمان و وجوه الکفر و االستغفار و الجهاد

م ن ل م   »( با وجود اين، وي را در باب 91ق، ص4141کند.) هاشم از او روايت مي بن  
« هاش م  بن   روي عنه ابراهيم»( و گفته است: 1، رقم111ق، ص4141آورده)« يرو عنهم

کند. سخن شيخ در اين مورد  صالح الرازي روايت مي هاشم از بکر بن  بن  يعني ابراهيم 
ق، 4143/ نجاش ي،  11ص ق،4122غض ائري،   با وجود آنکه اين مرد از ععفاست)ابن

هم ان کت ابي   را مالحظه کرده و آن  درجات االيمانکند که او کتاب  (، افاده مي419ص
عم ر   معاويه از ابو  بريد بن بن  صالح از قاسم  هاشم آن را از بکر بن  بن  است که ابراهيم 
م ا افت رض   عمر جعفي روايت کرده است. نجاشي آن کت اب را   بن  و زبيري از مفضل 

، 143ق، ص4143) اس ت  االيمان و االس الم ناميده که همان  علي الجوارح من االيمان
 الک افي ت وان در   دان د)کتاب را م ي    اويان وي را مض طرب الرواي ه م ي   ( و ر4442رقم

. نيز روايات آن به طور پراکنده در 12 11، ص2ش، ج4199مالحظه کرد. ر. : کليني، 
/ ني ز ر. : مجلس ي،   411، ص4ت ا، ج  شود. براي نمونه ر. : بي ديده مي تفسير عياشي

گوي د   اعتبار نظر نجاشي م ي  ( حسيني نيز به19تا، ص / قمي، بي29، ص39ق، ج4111
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تواند از يونس مستقيما  روايت کند؛ از اين رو س ند رواي ات وي را معل ل     ابراهيم نمي
 (93، ص1ق، ج4111داند.) مي

 صيداوي اسدي ابومحمد جبلةبن  معاويةکليب بن 
( و کش ي او را  9و  2، رقم 411ق، ص4141)طوسي او را جزو اصحاب امام باقر

ي ابي   شمارد و ظاهرا  پس از دست ( برمي314، ص2ق، ج4111سي، )طواز امام صادق
()يا برخي صفحات 421، ص41ق، ج4141؛ نيز خويي، 329کشي)رقم  رجالبه نسخة 
فرمود: من کلي ب را دوس ت    کند که امام صادق غضائري(، از او روايت مي کتاب ابن 

ست که کليب در کوفه به ام. همچنين روايت کرده ا دارم، در حالي که او را هرگز نديده
گفت: من در براب ر تم امي آنچ ه از ام ام      شناخته شده بود، زيرا مي« کليب تسليم»لقب 
التس ليم و  »( اين روايت را کليني نيز در ب اب  321رسيده، تسليمم.)کشي، رقم صادق

شناس ان معاص ر، آن را از جمل ه رواي ات      آورده و برخي حديث« باب فضل المسلمين
( ب ه اي ن ترتي ب، ظ اهرا  او از     419ش، رق م 4131ان د.)ر. : بهب ودي،    صحيح دانسته

حض ور    روايات زيادي شنيده، تا جايي که پي، از شرفيابي او به اصحاب امام صادق
شود همه رواي ات   ، به کليب تسليم ملقب شد. اما با ي  بررسي، معلوم ميامام صادق
)براي نمونه ر. : کليني،  ن شده است.صورت سماع و يا غالبا  پرس، و پاسخ بيا  او به
؛ 244، ح2؛ ج4411، ح4ش، ج4131/ طوس   ي، 119، ص3؛ ج193، ص1ش، ج4199

( 191   191و ص 421    421، ص41ق، ج4141نيز ب راي رواي ات او ر. . خ ويي،    
بنابراين ممکن است اين امر از روي تساهل و تسليم او باشد، در اين ص ورت واس طة   

قاط شده است؛ يا ممک ن اس ت از تم ام رواي ت قبل ي خ ود       اس بين او و امام صادق
 حض ور ام ام    پوشي کرده و تنها بر روايات مسموع خ ود، پ س از ش رفيابي ب ه     چشم

ت وان   اقتصار کرده باشد. به اين ترتيب، موقعي که روايات، م ورد تردي د اس ت، نم ي    
از ام ام   مطمئن بود که احاديث او با سماع حاصل شده ي ا مقط وع و در واق   مرس ل    

خ ود ب ا    رج ال است. طوسي با نگاهي به احاديث وي، او را در باب سيزدهم  صادق
ط ور    گوي د ب ه   ( حسيني نيز م ي 4، رقم113کند.)ص ذکر مي« روي عنه صفوان»تلويح 

قط  روايت صفواني از کليب مرسل است و بلکه پدر او از پدرش از جدش از صفوان 
 (421، ص1جق، 4111کند.) مهران روايت مي بن  
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 غياث بن ابراهيم تميمي اُسَيِّدي ابومحمد
( ب ا تعبي ر   43، رق م 239ق، ص4141)طوسي او را درشمار اصحاب ام ام ص ادق  

گويد  کند و مي آورد. نجاشي، وي را بصري، ساکن کوفه و ثقه معرفي مي مي« اَسند عنه»
و حرام دارد ک ه  کند و کتابي دربارة حالل  روايت مي و امام کاظم وي از امام صادق

همچن ين طوس ي    (911، رقم111ص ق،4143 )نجاشي،.کنند جماعتي آن را روايت مي
کتابي دارد که مشايخ ما از او  ا بدون نسبت عنوان کرده و گفته است، وي رفهرستدر 

 حس ين از محم د    بن وليد از صفّار از محمد  از احمد از پدرش از ابن. کنند روايت مي
( طوس ي ب ا   493صهم ان،   : .رکنن د.)  ب او را از وي روايت مي، کتايحيي خزاز  بن

بهب ودي،   : .اين تعبي ر ر  ةدهد که اين فرد عامّي است)دربار نشان مي «اَسندَ عنه»تعبير 
آورد: از جعفر از پدرش  ( و سند حديث را به اين صورت مي414و  411ص ق،4111

ز عبارت را براي احترام به امام . هرچند که برخي، از جمله کليني نياز پدران، از علي
ک ه   چن ان «. عب داهلل  اب راهيم ع ن اب ي     ب ن   غي اث »آورن د:   به اين صورت م ي  صادق

حدود دويست حديث در ابواب حالل  کند، اين راوي در تصريح مي (111نجاشي)ص
 ب ن  و بيشتر آن روايات از محم د  ،خورد و حرام دارد که در کتب اربعه نيز به چشم مي

( ب ه اي ن   413ص ،2ش، ج4199کليني،  : .)براي نمونه ر.از نقل شده استيحيي خز 
اب راهيم    ب ن   اگر محمد بن يحيي خزاز کتابي داش ته باش د ک ه آن را از غي اث     ،ترتيب

( ن ص  211و  493ص ،ق4141).روايت کند، همان است که طوسي ي اد ک رده اس ت   
يحيي   بن اهلل برقي از محمدعبد ابي  بن از احمد هبط طوسي در طريق او چنين است: ابن

اب راهيم نخع ي     ب ن   غي اث  ،ر واق   ( د211ص ،همان : .)ر.ابراهيم  بن  خزاز از غياث
غياث نخعي بود که در معاجم اهل سنت ک ذاب،    بن  ابوعبدالرحمن، پسرعموي حفص
کن د و   او را عن وان م ي   برق ي  ،د؛ ب ا وج ود اي ن   وش واع  حديث و خبيث معرفي مي

، ق4191ب ود)  ابراهيم نخعي عربي کوفي، از اصحاب ام ام ص ادق    بن  ثگويد: غيا مي
 ذک ر  وي را در ش مار اص حاب ام ام ص ادق    رجاليان ش يعي ديگ ر   (، با اينکه 12ص
م ن ل م   »در بخ،  ،رجالوي را در  نخعي، . طوسي با دقت در روايات غياثاند نکرده

حت راز از رواي اتي ک ه    ا ب راي (؛ 2، رق م 111کند)ص ذکر مي «االئمةيرو عن واحد من 
اب راهيم    ب ن   يحي ي از غي اث    ب ن  آن را به حق روايت خود از محم د  ،ابوعبداهلل برقي
اب راهيم نخع ي     ب ن   به اين ترتيب که شايد اين روايات از کتاب غي اث  ،کند روايت مي
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 ،ابراهيم تميمي منسوب شده باش د و برق ي    بن  کذّاب اخذ شده باشد يا الزاما  به غياث
 حس يني اما ادة آن را يافته و به حق اجازة روايت از خزاز، آن را روايت کرده باشد. وج

گويد تعليل در رواي ت وي از س وي    ميکند و فقط   مطلب دقيقي در اين باره ارائه نمي
 ،1ق، ج4111).کن د و ن امعين اس ت    يحي ي رواي ت م ي     ب ن  راويي است که از محمد

 (441ص

 گيري جهنتي
واس طه   هاي موجود، از قبيل س هو و نس يان طوس ي، نق ل ب ا      در بررسي احتمال .4

توسط راويان باب سيزدهم، نقل شفاهي توسط آنان، عدم امکان سماع، ارسال و عل ت  
در سند روايات آنان و دست آخر تضعي  تلويحي در شخصيت يا طريق نقل رواي ت  

 آنان، بسامد تأييد دو نظرية آخر بي، از ساير نظرهاست.

 رواي ات  متن در اعطراب و سند در بکر بن محمد روايات در تخليط به توجهبا  .2
 ب اب  در را او ن ام  و اس ت  ش ده  تخل يط  اين متوجه طوسي که زد حدس توان مي او،

کرده است تا تلويح ا  وه ن    درج« روي عنه العباس بن معروف» تعبير با رجال سيزدهم
 .شود متذکر را احاديث وي

« روي ع ن ف الن  »يا « روي عنه فالن»با تعبير در برخي از موارد تناقض، طوسي  .1
دهد که خدشه يا تخليطي در طريق روايات  ، تلويحا  نشان مي«من لم يرو عنهم»در باب 

اشخاص مزبور وجود دارد يا فرد راوي ععي  است؛ و به اين ترتيب، روايات آن ان را  
 کند. از حيّز اعتبار ساقط مي

خ در س ند و طري ق وي در دسترس ي ب ه     ها ناشي از اشتباه ش ي  برخي از تناقض .1
روايات آن دسته از افراد است که طوسي انقطاع آنان را گمان کرده است، در حالي ک ه  

 دست آورد.  نجاشي به الفهرست توان از سند کامل يا سند صحيح را مي

ک ه عص ر      در ب اب س يزدهم   متن و سند روايات برخي راويان مذکور بررسي  .1
ده د رواياتش ان    اند، نشان م ي  شمار رفته  رده و از اصحاب ائمه بهامامان را نيز در  ک

اند و يا خود راويان يا طري ق ايش ان    اعتباري ندارد، زيرا لقا يا سماعي از امامان نداشته
من ل م ي رو   »داراي عع  است که طوسي اين عع  را با طعن خفي در باب ابداعي 

 منظور داشته است.« عنهم
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 ها: نوشت پي
دانم  ده است. بر خود الزم ميبودي نوشته شهاي استاد محمدباقر به نوشته ن مقاله با کم  دست. اي4

هاي خ ود را در اختي ارم گذاردن د و در تم ام      هاي مشفقانة آن استاد ارجمند که مسوده از راهنمايي
از  چن ين شايس ته اس ت   گزاري کنم. هم ند، قدرداني و سپاسمراحل نگارش اين مقاله مرا ياري کرد

 آقاي دکتر س يد عل ي آق ايي ب ه س بب      استاد ارجمندم، آقاي دکتر مجيد معارف و همکار گرانقدرم
 گزاري کنم. هاي ارزشمندشان در جهت بهتر کردن اين متن سپاس راهنمايي

بهبودي،  : .)براي توعيح بيشتر ر.آوردن متن حديثي با سند روايت ديگر است ،. منظور از تخليط2
 خليط(، ذيل خلطوا عمال صالحا و اخر سيئا تا أنواع الت411 429ق، ص4111

  آيد. اعين مي  بن  الربي  و شعيب  بن  صالح، سندي  بن  . در شرح سليمان1
. گفتني است که حسيني تعداد افراد مورد اختالف را که برخي علما درب ارة آن ان اي ن تن اقض را     1

نفر  11بندي کرده و بيشتر اين موارد را جز  طبقهاند، شصت و دو مورد شمرده و آنان را   تصور کرده
کن د.   تن را خارج از محل بحث و تناقض معرفي م ي  42وي  (411و  419ق، ص4111).کند رد مي
کند و آن را مبتني بر اخ تالف طبق ه ي ا     مورد را قبول مي 19مورد باقيمانده، تناقض در  11سپس از 

کند، دربارة تکرار نام  ل تناقض در طبقه يا علت ذکر مينفر احتما 1شمرد. دربارة  علت در سند برمي
حس ان رازي را    بن بهبودي از بين اين ش، تن، محمد (411ص).نفر نيز دليل خاصي سراغ ندارد 3
ش ريح    ب ن   ( همچنين بهبودي متعرض ثاب ت 299ص، ق4111شمار ععفا ذکر کرده است)ر .  در

زيرا از  ،(91صني نيز دربارة او سخن گفته است)نشده است که نام، در باب سيزدهم آمده و حسي

 در کتب حديثي موجود نيست. روايتي بدون واسطه از امام صادق ،ثابت
 از الح ديث  معرفـة نخستين چاپ آورده است. الحديث معرفة. اين مطلب را بهبودي نيز پيشتر در 1

ق 4111مق ارن ب ا   ش 4132نس خه در   1111بهبودي توسط مرکز انتشارات علم ي و فرهنگ ي، در   
ق اس ت.  4111ش مارة هف تم، در    مجل ة تراثن ا  صورت گرفته است و تاريخ چاپ مقالة حسيني در 

طور کل ي هم ان رأي بهب ودي را اب راز       ، بهالحديث معرفةمحمدرعا حسيني سه سال پس از چاپ 
 (411ص : .ر.)سابقه دانسته است بي ،داشته و راه حل خود را در هفت قرن اخير

الحمدهلل الّذي عال فقهر و الحمد هلل الّذي بطن فخب ر و  »ال حين يأخذ مضجعه ثالث مرّات من ق. »3
الحمد هلل الّذي مل  فقدر و الحمد هلل الذي يحيي الموتي و يميت االحياء و هو علي کلّ شيء قدير. 

ال: ح دثنا  اسحاق ق    بن  از احمد قرب االسناداين روايت در « يوم ولدته أمّه کهيئةخرج من الذنوب 
آخ رين کس ي اس ت ک ه از او رواي ت       ،اس حاق   ب ن   و احم د  محمد االزدي از ابوعبداهلل  بکر بن
مش اهده   الک افي ت وان در   ( آن را همچنين با سند زير مي23 21ق، ص4141حميري،  : .)ر.کند مي
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همگ ي   محمد که  بن  ابراهيم از پدرش و از حسين  بن  ( از علي111، ص4ش، ج4199 ،کليني) کرد
 ( 291ص ش،4139 بابويه،  )نيز ابن.محمد  اسحاق از بکر بن  بن  از احمد

 اس ت، در  گويد از بزرگان اصحاب ام ام رع ا   ( دربارة او فقط مي91ص ،1ق، ج4111. حسيني)1
   است. حالي که عباس از افراد کم سن و سال ياران آن امام

و أن ا أس م : ي ا     لخيثمةعبداهلل أنّه ق ال   ن ابيمحمد ع  اسحاق بن سعد عن بکر بن  بن  عن احمد. »9

أقريء موالينا السالم و أوصهم بتقوي اهلل العظيم و أن يعود غنيهم علي فقيرهم و قويهم عل ي   خيثمة

 ةععيفهم و أن يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم و أن يتالقوا في بيوتهم فإنّ في لقيا بعضهم بعض ا  حي ا  
اهلل عبدا  أحيا أمرنا، أبل  موالينا عنّا السالم و أخبرهم أن ا النغن ي ع نهم     المرنا ثمّ رف  يده فقال: رحم

من وص     القيامةيوم  ةمن اهلل شيئا  إلّا بعملٍ و أنهم لن ينالوا واليتنا إلّا بالورع و أن أشدّ الناس حسر
ي سند طوس (411ص ق،4141؛ نيز طوسي، 12ق، ص4141 حميري، : .ر)«عدال  ثمّ خالفه إلي غيره
 محمد از ابوعبداهلل.   اسحاق از بکر بن  بن  چنين است: از احمد

روايت را آورده است که نس بت   کتاب سليم بن قيس. در سند شيخ مفيد ابراهيم بن عمر يماني از 9
 الفص ول المخت اره  در  (131 119ص، ش4131بهبودي،  : .)ر.اين کتاب به سليم مورد ترديد است

 تهاي آن آورده است عن بعض اصحابي.زيرا در ان ،سند مرسل است

است که حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدّي و ح ديث ج دّي    . روايت امام صادق41
 حديث رسول اهلل.

 خيثمـةابـي الخراساني[ إن ابن ةعمر فقال له سلّام ]بن ابي جعفر بصير قال: کنت عند ابي . عن ابي44
له: انّ االسالم: من استقبل قبلتنا و ش هد ش هادتنا و نس       يحدثنا عن  أنّه سأل  عن االسالم فقلت

. قلت: و سأل  عن االيمان، فقل ت:  خيثمةنسکنا و والي ولينا و عادي عدوّنا فهو مسلم. فقال: صدق 

. يعني من خدمت ام ام ب اقر   خيثمةااليمان باهلل و التصديق بکتاب اهلل و أن اليعصي اهلل. فقال: صدق 

( به آن سرور گفت: خيثمه از قول شما حديث آورده است که ه ر ک س ب ه    ةعمر ياب  بودم. سلّام)بن
قبلة ما نماز بگذارد و مانند ما به توحيد و رسالت گواهي دهد و مانند ما به مناس  حج عمل کند و 
با دوستان ما دوست باشد و با دشمنان ما دشمن باشد، مسلمان است. امام گفت: خيثمه راست گفته 

ايد: ايمان عبارت است از گ راي، ب ه    تم: و باز خيثمه حديث آورده است که شما گفتهاست. من گف
اهلل و تصديق به قرآن و التزام به اين ش رط ک ه نافرم اني نکن د. ام ام گف ت: خيثم ه راس ت گفت ه          

  (491، ش419صو  419، ص4ج، ش4131 بهبودي، ر. :است.)
نع يم غام دي اس ت، در مع اجم و مبخ ذ ب ه         بن  . اين اسم که نام بانويي از خاندان عبدالرحمن42

اله دي،   ، اين نام را براساس آن چ ه عل م  االيضاحشود. عالمه حلّي در  هاي مختل  ديده مي صورت
االيض اح  نقل کرده، اشتباه عبط کرده است. در م تن   االيضاح نضد( در 4421فرزند فيض کاشاني)ت

( نجاش ي در ش رح   441صق، 4144).رده اس ت را به فتح غين، سکون ياء و فتح ثاء درج ک   هغيثم
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 االس ناد  ق رب به فتح غين و ب ا ن ون و ي اء آورده اس ت. در      «هغنيم»، 211محمد، رقم   حال بکر بن
تر است. ول ي در س اير مص ادر،     خورد و اين صحيح حميري نيز اين نام به همين شکل به چشم مي

، «عُثيمـة»شود و گاهي به صورت  ء ديده ميبا فتح مهمله و تقديم ياء بر ثا «عيثمه»گاهي به صورت 

به فتح خ اء ني ز    «خيثمة»د. البته گاهي به صورت محرفه، شو ديده ميبا عمّ عين و تقديم ثاء بر ياء 
 هاي رجال است.   شود که از نام ديده مي

 . يعني ديگر اطالق نام مولي بر وي صحيح نيست.41

 هداز عهد کهن با اعطراب و خلل دياالسناد  قرباب . تذکار اين نکته نيز مفيد است که نسخة کت41
(، از اعطراب و خلل خ الي نيس ت. ص احب    211برقي)ت المحاسن شده است که منقوالت آن در

( که اين کتاب را براي خود رونويس کرده است، در ذي ل نس خة خ ود نوش ته اس ت      119)تسرائر
ته علي ما وجدته خوفا  من التغيي ر و  االصل الذي نقلته کان فيه لحن صريح و کالم مضطرب فصوّر»

اي که مأخذ من بود، حاوي اغالط ادبي صريح و تعبيرهاي ناهماهن     يعني اصل آن نسخه« التبديل
برداري ک ردم و ب ه اص الح آن نپ رداختم،      و نامتوازن بود. من نسخة خود را طبق همان اصل، نسخه
( که در عهد خود ب ه رون ويس   4444يز)تمبادا که تغيير و تبديلي صورت بگيرد. مرحوم مجلسي ن

ب ه رون ويس آن    االن وار  بح ار  دست يافته و براي تکثير نس خه و اس تفاده در   سرائرنسخة صاحب 
مش هود ش د، هن وز برق رار     اي  که شمه هاي آن چنان پرداخته، به اصالح آن نپرداخته است و اختالل

 (21و  23ص ،4جق، 4111 ،؛ نيز مجلسي49ق، ص4141حميري،  : .رمانده است)
 .423، صق4121بهبودي،  : .. براي تعري  اين تعابير ر41
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