
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حه؟یا صحیمقبوله ، حنظله عمر بنت یروا
                                                                              

 *يالنترکبر کا یعل      

  
  :دهکیچ
، دیتقل اجتهاد و، هیشهرت فتوائ، حیتعادل و ترج در مباحث کلیدي فقه و اصول ماننده ک میات مهیاز روا

. بن حنظله به نقل از امام صـادق  است از عمر یتیروا، مورد استفاده قرار گرفته... ه ویت فقیوال
دهد سند  ین نشان میاند و ا ردهکر یتعب» مقبوله«به ، تیارو ازایناز عالمان فقه و اصول  یشمار فراوان
» موثقـه «کـم   یا دسـت » صحیحه« توان آن را میه نک يا به گونه، شان فاقد اعتبار استیآن از نگاه ا

ا موثقه بودن آن است و در یحه یصح کنندۀتأییددلیل یا ، دانست و حال آنکه شواهد و قراین گوناگون
  .در مباحث فوق از آن بهره جست، نان خاطر و بدون دغدغهیتوان با اطم یم، ن صورتیا

 .اعتبار، وثاقت، حنظله عمر بن، حهیصح، مقبوله :ها کلیدواژه

                                                
 Aak1341@gmail.com  /دانشیار دانشگاه شیراز *

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1394 ستانبهار و تاب م،زدهسی ۀشمار م،هفت سال

 184ـ167صفحه 
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  مددرآ
ه عالمان فقـه و اصـول در مباحـث و    کاست   میات مهیبن حنظله از روا مقبوله عمر

 ين راویا دربارۀ. اند آن بهره گرفته و بدان استناد کرده ن دو علم ازیمسائل گوناگون ا
له یحنظله از قب عمر بن .ابا صفرة ینیک یوفکال يرکالب یحنظلة العجل عمر بن«: اند نوشته
 /633ص، 1ج، تا یب، یلیاردب(».استصفره و کنیه او ابا از اهالی کوفه، رکفه بیطا ،عجل
    )633ص، 1ج ،ق1410، یجابلق
ـ او را از اصـحاب ا ، شمردن اصحاب امـام بـاقر  هنگام بر یخ طوسیش ن امـام  ی

ن امام یرا از اصحاب ا يو، پردازد یم ر اصحاب امام صادقکه به ذک آنگاهدانسته و 
   )252و  142ص، ق1415(.ندک یقلمداد م

و  اسـت نام پدر او حنظله ، ح شدهیتب رجال تصرکمعروف است و در  که چنانو 
، یتفرش: ك.ر(.اشتباه است، اند دهثبت کر» بن طلحه عمرو«او را با عنوان  یه برخکنیا

 بـدان سـبب  ، اند دهینام» مقبوله«ت مورد بحث را یروااینکه و ) 337ص، 2ج، ق1418
ا یل ننموده و به وثاقت یا تعدیحنظله را جرح  عمر بن، عالمان رجال هرچنده کاست 

ه کن قرار دارد یداود بن حص، تین روایز در سند ایو ن اند ردهکح نیعدم وثاقت او تصر
 /155ص، 2ج، ق1419، یلباسـ ک: ك.ر(.اند ف دانستهیشناسان او را ضع از رجال یبرخ
ن یـ مضمون ا، و اصول از عالمان فقه ياریبس، نیابا وجود  )143ص، ق1410، ییخو
ح علم الحد اند ردهکرفته و بدان عمل یت را پذیروا ـ به روا، ثیو در اصط  يت دارای

   )105و  104ص، ش1381، یچ شانهریمد: ك.ر(.شود یگفته م» مقبوله«، یژگین ویا
، حسن، حیصح به ثیحد میتقس از پس که استیی بها خیش مقصود، فیتعر نیهم

ربع هذه ماعدا و«: سدینو یم قساما نیا فیتعر و موثق وي قو  اشـتهر  فان، فیضع إلا
 پس، است فیضع، قسم چهار نیا از ریغ«) 5ص، ق1396(».فمقبول بمضمونه العمل

 زین(».شود می دهینام مقبول ثیحد، باشد مشهور) علما انیم در(آن مضمون به عمل اگر
ي معنـا  به »مقبوله« فیتعر انگریب ها عبارت نیا )401ص، ق1415، اهللا فتح احمد :ك.ر

 به و اند هرفتیپذ را آن عالمان که اند هدانستی ثیحدي معنا به را آن گاه و است آن خاص
 فیضـع  یا موثق، حسن، حیصح، ثیحد آناینکه  از اعم، باشند کرده عمل مضمونش

  )61ص، 1381، ینخل /44ص، ق1409، یثان دیشه: ك.ر.(باشد
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، يادیز حدود تا، دانست آن عامي معنا به بولهمق فیتعر را آن توان می که ریتعب نیا
ـ  آن فیتعر در که است »معتبر ثیحد« فیتعر به کینزد  بـه  کـه ی ثیحـد «: انـد  هگفت

ـ  وجـود  ماننـد  ،باشـد  موجود براعتبارشی لید یا باشد شده عمل آن مضمون  نیچن
ـ  یا) 105ص، ش1381، یچ رشانهیمد(»اعتماد مورد اصول دري خبر  معتبـر «: انـد  هگفت

 ».شـود  قـائم  اعتبـارش  بهی لیدل یا کنند عمل آن به علما اکثر یا همه که استی ثیدح
  )86ص، ش1387، یسبحان: ك.ر(

: ك.ر(اسـت  مـردود  ثیحـد  ـ  فوقي معنا دو از کیهر به ـ  مقبول ثیحد مقابل
 عـدم  خـاطر  بـه  کـه  شـود  مـی  گفتهی ثیحد به آن و) 141ص، م1975، صالحی صبح
  )105ص، ش1381، یچ رشانهیمد :ك.ر.(نباشد عمل مورد، صدقش به نانیاطم

 بـا  آن تفاوت زین و »معروف« ثیحد با مقبول ثیحد انیم تفاوت، حیتوض نیا با
 بـه  نسـبت  آن مضـمون  کـه  استی ثیحد معروف رایز، شد روشن »محفوظ« ثیحد
 و دارد قرار »منکر«، آن مقابل در و باشد داشته اشتهار انیراو انیم در مخالفش ثیحد
 معـروف  مخـالف  و کرده نقل را آن رثقهیغ نفر یک تنها کهي خبر از است ارتعب آن

 بـه  آن از گـاه  کـه  گونـه  همـان ، است شدهر یتعب زین مردود به، منکر از گاه البته ؛باشد
 را آنی گروه که استي خبر محفوظ و) 99ص، همان: ك.ر.(شود می ریتعب »متروك«

 کـرده  مبادرت آن نقل به تن یک تنها که باشدي گرید خبر مخالف و باشند کرده نقل
  )100ص، همان.(ندیگو می »شاذ« را  میدو که باشد
 مورد«، آن عام و خاصي معنا دو به مقبول ثیحد انیم مشترك وجه بیترت نیا به
 که است آن در خاصي معنا به ثیحد نیا زیتما و علماست انیم در آن »بودن عمل

 طیشرا از گاه هیچ، ثیحد گونه این، یرجال يها اریمع و ثیالحد علم ضوابط براساس
 کـه ی صـورت  در تنها، عامي معنا به مقبول ثیحد آنکه حال و ستین برخوردار اعتبار

ـ م نسبت توان می سخن گرید به و است طیشرا نیا فاقد، باشد »فیضع«  را دو آن انی
  .دانست مطلق خصوص و عموم

بـدان   یکی، تین رواین به اپرداخت دۀیم فاک ورت و دستضر، داشاره ش که چنان
 میام مهکو احبه آن استناد ، از اصول و فقه ه در مباحث و مسائل مهمیکسبب است 

، ق1420يانصـار  /304ص، تـا  یب، یقم: ك.ر(حیتعادل و ترج. شده است یبر آن مبتن 
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 /764ص، 4ج، ق1409، ینینـــائ /339ص، 2ج، ش1363، یخراســـان /145ص، 4ج
ـ فتوائ تشـهر ، )214ص، 2ج، ق1419، مظفر /182ص، 4ج ،ق1405، یعراق : ك.ر(هی

، ش1376، ینــیخم /154ص، 3ج، ق1409، ینینــائ /77، ص2ج، ش1363، یخراســان
ــاد، )383ص، 6ج ــو تقل اجته ــان: ك.ر(دی ــو /439ص، 2ج، ش1363، یخراس ، ییخ

ــو و )143ص، ق1410 ــت فقیـ ــ: ك.ر(هیـ  /419و  137ص، 10ج، ق1415، ینراقـ
 گونــه ایــناز  )476ص، 2ج ،ق1404، ینــیامــام خم /547، ص3ج، ق1420، يانصــار

ـ  یفارجه حت کذلکان کاذا «وجود عبارت  همچنین. مباحث است ـ  یتلق فـان  ، کامام
قتحام فیالوقوف عند الشبهات خ سبب شده اسـت  ، تین روایدر ا »اتکالهل یر من ا

ه یمکاط در شبهات حیا عدم وجوب احتیوجوب «در مبحث ، از عالمان اصول یبرخ
، 3ج، ق1409، ینینائ/ 64ص، 2ج، ق1420، يانصار: ك.ر(.نندکبه آن استناد » هیمیتحر
   )373ص

إل یالروا«: سدینو یت مورد بحث میگاه روایت و جایدر اشاره به اهم ینیامام خم
ت الت صـحاب  یها رحیدار عل یمن المقبو ـ ا. القضاء و عمل ا  ۀدر زمـر ، تیـ ن روای

بـدان عمـل    چرخد و فقها یبر مدار آن م، قضاوت ابیات مقبوله قرار دارد و آسیروا
به لحاظ ، تین روایا يدر نگاه بدو ،گرید ياز سو )476ص ، 2ج، ق1404(».اند دهکر

و از  شود یمحسوب نم 2موثقه یا حتی 1حهیصح، ثیو براساس قواعد علم الحد یرجال
ـ و  )320ص، 2ج، ق1405(ردهکر یتعب» خبر«از آن به  يفاضل هند، ن رویهم  اهللا تآی
  )143ص، ق1410(.دانسته است» فإل السندیضع«آن را  ییخو

ـ ه بتواند دلک يت و امورین روایمتن ا دربارۀ، ن همهیبا ا ا یـ ل بـر صـحت سـند    ی
ن مقاله یا. امده استیان نیبه م یو جامع یافکبحث ، آن باشد يوثاقت راو ۀنندکتأیید

  :رسد ید به نظر میمف، ثیدمتن ح يادآوری، ش از همهیپ. ار استکن یدر صدد انجام ا

  متن مقبوله. 1
خ صدوق در یو مرحوم ش بیتهذدر  یخ طوسیت را مرحوم شیارو  این از ییها بخش

، 2ج، ق1404، صــدوق /218ص، 6ج، ]ب[ ش1365، یطوســ(.انــد ردهکــنقــل  هیــفق
ـ امل آن را ذکمتن  ینیلکمرحوم  یول )9ـ8ص ف الحـد  «ل عنـوان  ی ـ » ثیاخـت ن یچن

عـن   یسـ یبـن ع  ن عن محمـد یبن الحس عن محمد ییحیبن  حمدم« :ندک یگزارش م
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 سألت ابـا عبـداهللا  : حنظله قال عمر بنن عن یبن الحص  عن داود ییحیبن   صفوان
ـ کراث فتحاین او مید ینهما منازعإل فین من اصحابنا بیعن رجل ـ   یما ال  یالسـلطان و ال
الطاغوت و  یم الکتحاحق او باطل فانّما  یهم فیم الکمن تحا: ؟ قالکحل ذلیالقضاة أ

نه اخذه بحکخذ سحتا و ان ایم له فانما کحیما  م الطاغوت و قد أمر اهللا کان حقا ثابتا 
فـروا  یکالطاغوت و قد أمروا أن  یموا الکتحایدون أن یری: یقال اهللا تعال(، فر بهیکأن 
ظـر  ثنا و نیحد يم ممن قد روکان منکمن  ینظران الی: صنعان؟ قالیف کیف: قلت.) به
لنا و حرامنا و عرف اح یف ما فاذا کم حایکقد جعلته عل یما فانکرضوا به حیامنا فلکح

اهللا  ینا الراد علینا رد والراد علیم اهللا و علکقبله منه فانّما استخف بحیمنا فلم کم بحکح
ا أن یل رجل اختار رج من اصحابنا فرضـ کان کفان : قلت. باهللا كحدالشر یو هو عل

م کالح: قال. مکثیحد یهما اختلفا فکما و کما حیحقهما و اختلفا ف ین فیالناظرونا یک
ـ  یث و أورعهما و یالحد یم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فکما ح مـا   یلتفـت ال

خرکحی ن مرض. قلت: قال -م به ا فضل واحـد منهمـا   یان عند اصحابنا  یفانهما عد
خر یعل ما به المجمع کح يالذ کذل یتهم عنّا فیان من رواکما  ینظر الی: فقال: قال. ا
 کس بمشهور عند اصحابیل يالشاذّ الذ كتریمنا و کؤخذ به من حیف که من اصحابیعل

ریفانّ المجمع عل ثإل امر بیب فیه  مور ث ـ   ین رشـده ف یه و انما ا ه یـ ن غیتبـع و امـر ب
ـ   :ل رسول اهللاقا. رسوله یاهللا وال یرد علمه الیل کجتنب و امر مشیف ل ب ن و یحـ

مـن المحرمـات و مـن أخـذ     الشـبهات نجـا    كفمن تر کن ذلین و شبهات بیحرام ب
مـا  کان الخبـران عن کعلم قلت فإن یث  یمن ح کب المحرّمات و هلکبالشبهات ارت

و  إلتاب و السنکم الکمه حکنظر فما وافق حی :قال ؛مکن قد رواهما الثِّقات عنیمشهور
 ؛تاب و السنإل و وافق العامـإل کم الکمه حکما خالف ح كتریؤخذ به و یخالف العامإل ف

تاب و السـنإل و وجـدنا   کمه من الکهان عرفا حیان الفقکت إن یأَرأَ !كجعلت فدا :قلت
ما خالف العامإل  :قال ؟ؤخذین یالخبر ين موافقاً للعامإل و اآلخر مخالفاً لهم بأَیأَحد الخبر

ه ینظر إلى ما هم إلی :قال ؛عاًیفإن وافقهما الخبران جم !كداجعلت ف :فقلت .ه الرّشادیفف
ن یامهم الخبـر کـ فـإن وافـق ح   :ؤخذ باآلخر قلـت یو  كتریامهم و قضاتهم فکل حیأَم

ر من یفإنّ الوقوف عند الشّبهات خ کفأَرجه حتّى تلقى إمام کان ذلکإذا  :قال ؛عاًیجم
قتحام ف   )69ـ68ص، 1ج، ش1365(» .اتکالهل یا
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  حنظله عمر بن یت رجالیعوض. 2
امـده  یان نیبه م یسخن، ين راویا جرح ایل یاز تعد، یدر منابع رجال، گذشت که چنان

بـه  ، ده استق نکریاو را توث، حیبه طور صر، شناسان معروف از رجال یک هیچاست و 
. اند ف دانستهیرا ضع يو، ردامادیو م الجمان یمنتقمانند صاحب  یعالمان، لین دلیهم

ـ اهللا جزا د نعمـت یگـر ماننـد سـ   ید یو برخـ  ید ثـان یشـه ، ابلدر مق ـ او را توث، يری ق ی
، 2ج، ق1419، یلباسـ ک: ك.ز رین /19ص، 1ج، ق1403، نیالد نیبن ز  حسن(.اند ردهک

  )145ص
ر یـ حنظلـإل غ  عمـر بـن  ان «: سدینو ین باب میدر ا، بر نقل فرزندش بنا ید ثانیشه

قوکول، لیور بجرح و تعدکمذ ـ  لقول الصـادق ، ثقإل  انه يعند ين ا ث یحـد  یف
ر نشـده  کـ ذ يزیـ چ، حنظله عمر بنل یجرح و تعد ۀباردر ،نایذب علیکاذا  : الوقت
او  ۀبـار در، ث وقتیدر حد را امام صادقیز، ثقه است يو، از نظر من یول، است

، 1ج، ق1403، الـدین  بـن زیـن   حسن (».بندد یما دروغ نم او بر، ن هنگامیدر ا: فرمود
  )19ص

بر نقـل مرحـوم    ه سند و متن آن بناکاست  یتیروا، ث وقتید از حدیمقصود شه
بـن   دیزیونس عن یعن  یسیبن ع م عن محمدیبن ابراه  یعن عل« :ن استیچن ینیلک

ب: فه قالیخل فقـال ابـو   : قال -بوقت کحنظلإل أتانا عن عمر بنان : عبداهللا یقلت 
ة افتر : قلت کر أنکذ: قلت. نایذب علیکاذا  : عبداهللا ـ  ان أول صـ  یضـها اهللا عل

ة لدلو( :الظهر و هو قول اهللا عز و جل هینب فإذا زالت الشّمس .) الشّمس كأَقم الص
ر الظلّ قامإل و هو آخـر الوقـت   یصیوقت إلى أَن  یثم  تزال ف کإلّا سبحت کمنعیلم 

ن یر الظلّ قامتیصیوقت العصر حتّى  یزل فیالظلّ قامإل دخل وقت العصر فلم  فإذا صار
 ياز سـو   حنظله عمر بن: ردمکعرض  به امام صادق ».صدق :المساء فقال کو ذل
امـام   .)ردکـ از نمازها را از قول شما نقل  یکیوقت انجام (را آورد یما وقت يبرا شما

ـ ا ردم او گفت شما فرمـوده کعرض . بندد یبر ما دروغ نم ين هنگام ویدر ا: فرمود : دی
ه کـ جـا  آن، نمـاز ظهـر بـود   ، ردکواجب  امبرشیه خداوند بر پک را ينمازن ینخست
ح گفتنت یجز تسب يزیچ، دیرسه فراکو ظهر .) دار ينماز را به هنگام ظهر بر پا( :فرمود
اینکه تا  يدر وقت نماز ظهر قرار دار، نیشود و پس از ا یمانع نم) از انجام نماز(تو را
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 هه بکه یو سا. خواهد بود) نماز ظهر(ان وقتیپا، نیقامت شود و ا یک ۀازاند  هب، هیسا
اسـتمرار دارد تـا   ، ن وقتیده است و ایوقت نماز عصر فرا رس، قامت شد یک ۀازاند 

عمر : امام فرمود. گاهان خواهد بودعصر، دو قامت شود و آن زمان ۀازاند  هب، هیسااینکه 
ـ یلک(».راسـت گفتـه اسـت   ، حنظله بن  ش1365 ،یطوسـ / 275ص، 3ج، ش1365، ین
ــان )133ص، 4ج، ق1409، یحــرّ عــامل /260ص، 1ج و 21ص، 2ج ،]الــف[  کــه چن
آن هـم توسـط    ،ق ابن حنظله باشدیبر توث یل مناسبیتواند دل یت مین روایا، ستدایپ

با ، پدرشاینکه از  الجمان یمنتقصاحب ، نیاوجود با . روشن یو با مدلول معصوم
ـ  یابراز شـگفت  ،ق نموده استیرا توث يو، تین روایه بر اکیت نـد و سـخن او را   ک یم

  )19ص، 1ج، ق1403، الدین بن زین حسن (.ردیپذ ینم
، یتفرشـ (.اند د خرده گرفتهیدگاه شهیز بر دین ییخو اهللا آیتو  نقد الرجالصاحب 

ــو /353ص، 2ج، ق1418 ــدل )143ص، ق1410، ییخ ــگفت ی ــراز ش ــو ا یل آن اب ن ی
اعتبار آن  هکق واقع شود یاند مستند توثتو یم آنگاه، ت فوقیه رواکآن است  يریگ خرده

فـه در  یبـن خل  دیزیچون هم یفیضع يل واقع شدن راویه به دلکتمام باشد و حال آن
را به اثبات  ين راویوثاقت ا ،خود يما در جا یول. اعتبارش مخدوش است، سند آن

در . دحنظله باشـ  وثاقت ابن يها لیتواند از دل یت فوق میروا رو ازاین، م رساندیخواه
  .میپرداز یم ،باشد يل بر وثاقت ویتواند دل یچه مآن ۀمه یبه نقل و بررس، ادامه

  حنظله عمر بنوثاقت  يها لیدل یبررس. 3
ن کـ مم. داستناد کـر  ين راویاثبات وثاقت ا براي یگوناگون ان به امور تو یبه نظر ما م

لت برخ لـت   یب یول ،مردود باشد یقابل درنگ و حت، ن اموریاز ا یاست د گمان د
ت احتمالکتوان از اش یها تمام است و م از آن يا پاره ا یها طرح شده  آن ۀه دربارک یا

ت یروا، ين راویاست در صورت اثبات وثاقت ا یهیبد. پاسخ گفت، قابل طرح است
توان بـدون   ین فرض میرد و با اکحه قرار خواهد یات صحیروا ۀدر زمر، مورد بحث

ن یا يها لیتواند به عنوان دل یچه مآن. کرد از به آن استنادیبه گاه ن و دغدغه به آن عمل
  : ر استیامور ز، شود یبررس ،امر

  فهیبن خل دیزیت یروا .1ـ3
لـت  آن  يبر وثاقـت راو ، یه به روشنک ث وقتیحدمتن  صـاحب  . گذشـت  ،داردد
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، یابلقجـ (.انـد  ردهکح ین امر تصریه به اکاند  یسانک از ییخو اهللا آیتو  طرائف المقال
 یو برخ ییاهللا خو تیچه در نظر آآن) 143ص، ق1410، ییخو /544ص، 1ج، ق1410

ل به ا، الجمان یمنتقگر مانند صاحب ید ف بـودن  یضع، ت استین روایمانع از استد
در اینکه افزون بر  يرا ویز، ت استین روایجه نامعتبر بودن ایفه و در نتیبن خل دیزی

  )346ص، ق1415(.مذهب است یواقف، یطوس  خیش ۀبه گفت، دهق نشیتوث، یمنابع رجال
 يبـا راو ، خیشخص مورد نظر شـ ، ال گفت به حسب ظاهرکن اشیتوان در پاسخ ا یم

فه یبن خل دیزی یبه معرف، در دو موضع از رجال خود يرا ویز، متفاوت است مورد بحث
او اینکـه   ح بـه یهمـراه بـا تصـر    اظمکـ ضمن برشمردن اصحاب امـام   یکی: پرداخته

جـا بـه صـراحت    نیه در اکـ ح اصـل و نسـب او   یگر هنگام توضیو د. مذهب است یواقف
، ث مورد بحثیحد يه راوکو حال آن )325ص، همان(»الحارث یس من بنیل«: سدینو یم

: سـد ینو یاو م یدر معرف ینجاش که چنان، است حارث و از اصحاب امام صادق یاز بن
ـ ع يرو، یفه الحارثیبن خل دیزی« ـ رویتـاب  کلـه   عبـداهللا  ین اب ، ق1416(»ه جماعـه ی

ـ کبر آن است  یعادت نجاش، میدان یه مکگونه  و همان) 452ص ، يراو یه اگر هنگام معرف
  .ستبودن او میظاهر در اما ن امریا، ندکا اشاره نیح یبه مذهب او تصر

لت بر ممـدوح بـودن ا  کنقل شده  یتیروا، یشک رجالدر ، گرید ياز سو ـ ه د ن ی
بـن   محمد یه قال حدثنیحمدو یحدثن«: ن استیت چنیسند و متن روا. ندک یم يراو

، بن احمـد  محمد یحدثن: قال، بن محمد  یعل یحدثن: بن مسعود قال و محمد یسیع
 عبداهللا یاب یدخل عل: د رفعه قالیبن سو د عن النضریعن عب یسیبن ع عن محمد

فقال أبو ، قال، عبکبن من بلحارث : من أنت؟ فقال: فقال، فهیبن خل دیزیقال له یرجل 
ب بلحارث بـن  یبان و أنت نجیب أو نجیهم نجیت إ و فیس من أهل بیل :عبداهللا

حضـرت  . وارد شد بر امام صادق ،گفتند یفه میبن خل دیزیه به او ک يمرد .عبک
 یچ خانـدان یه: حضرت فرمود. عب هستمکبلحارث بن : ؟ پاسخ دادیستکیتو : دیپرس

ـ ا دو شـخص نج ی یکها  ان آنیدر ماینکه ر مگ، ستین ب یـ ب وجـود دارد و تـو نج  ی
  )334ص، ش1368(».یعب هستکبن   خاندان بلحارث

 آن ۀنندک چون رفع یول ،مرفوعه است تین روایا«: سدینو یم سماء المقالصاحب 
، یلباسـ ک(».سـت یال نکمواجه با اش، است یسیبن ع چون محمدهم یت بزرگیشخص
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 یلمات نجاشکتاب مزبور از کصاحب  که چنان، افزون بر همه )149ص، 2ج، ق1419
ـ انـد و ن  ردهکفه اعتماد یبن خل دیزیبر ، ان مورد وثوقیراو ،دهاستنباط کر  یتیز شخصـ ی

از  ،)375ص، ش1368، یشک(ه از اصحاب اجماع استکبن عبدالرحمن   ونسیمانند 
 دیزیتوان  یم، امور نیبا توجه به ا )149ص، 2ج، ق1419، یلباسک(.ندک یت میروا يو

ا حسن یح یث منقول از او را صحیم ممدوح و حدک ا دستیموثق   میفه را امایبن خل
  .شمرد
ه سند و کاست  یتیروا ،دن باب به آن استناد کریتوان در ا یه مک يگریت دیروا .2

بـن   م عـن محمـد  یبن ابراه  یعن عل«: ن استیچن ینیلکمتن آن براساس نقل مرحوم 
ـ   حنظلـه   عمر بنعن  یل الجعفینس عن ابان عن اسماعویعن  یسیع  یقـال قلـت ألَب

 یجماعإل فف تمیهذا إذا صلّ یهم فیإل یأَنت رسول :فقال ه؟وم الجمعیالقنوت  عبداهللا
 :ك.رنیز / 428ص، 3ج، ش1365(».إلیعإل الثّانکالرّ یتم وحدانا ففیعإل األُولى و إذا صلّکالرّ

   )16ص، 3ج، ]ب[ ش1365، یطوس
غ  حنظله را براي عمر بن امام صادق، تین روایح ایق مدلول صربر طب  یکیاب

وجود . دهد یخود قرار م ۀفرستاد، انیعیاز ش یام مربوط به نماز جمعه به گروهکاز اح
لت بر وثاقت او ن، ش امامیحنظله پ ابن يبرا یتین موقعیچن ـ  دست، ندکاگر د  مک
  .ستل بر حسن حال اویدل

 ید عن علـ حمد بن محماعن « :ن استیچن ینیلکبراساس نقل  زیت سوم نیروا .3
نا م عن عمر بن حنظلإل عنکبن الح ا عمـر  تحملـوا علـى    ی :قال عبداهللا یبا مو

خطـاب بـه    امام صادق »... حتملون ما تحملونیفإنّ النّاس   ،عتنا و ارفقوا بهمیش
د و با ینکل نیان ما تحمیعیبر ش] را يز دشوار و مشقت باریچ: [حنظله فرمود عمر بن

، 8ج، ش1365(.ندارنـد  ،دینک یشما تحمل مرا چه را مردم تحمل آنیز ،دیآنان مدارا کن
  )334ص

لت ا گـاه و  یاز جا نزد امام صادق، مورد بحث يراواینکه ز بر یت نین رواید
  .تمام است برخوردار بوده، یت مناسبیموقع
 یخ حـرّ عـامل  یعتبر و مورد استناد شم يها تابکه از ک بصائر الدرجاتصاحب  .4
بن فضال عن  ین بن علیبن عبداهللا عن الحس  یبن عل  حدثنا الحسن«: سدینو یم، است
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ب: حنظله قال عمر بند عن بعض اصحابنا عن یزیداود بن  اظنّ  یان: جعفر یقلت 
 یمنفعلّ: ؟ قلتیو ما ه: حاجإل؟ قال یان لکفان : قلت. أجل: فقال. منزلإل كعند یان ل

عظم سم ا فوضع . تیفدخلت الب: قال! تیفادخل الب: قال. نعم: قه؟ قلتیو تط: قال! ا
رض یده علی ابوجعفر مـا تقـول؟   : فقـال ، ت فارعدت فرائص عمـر یفاظلم الب، ا

بـه  : دیگو یحنظله م عمر بن ».انکما کت یده فرجع البیفرفع ، : فقلت: ؟ قالکاعلم
. داشته باشم یگاهیمنزلت و جا ش شماینم پک یان ممن گم: ردمکعرض  امام باقر

: فرمـود ) شـود؟  یبرآورده م(داشته باشم یاگر حاجت: ردمکعرض . بله: حضرت فرمود
؟ يا طاقـت آن را دار یآ: فرمود! دیاد دهیاسم اعظم را به من : ست؟ گفتمیحاجتت چ

 امام باقر، ن هنگامیدر ا. ن اتاق شو و من وارد شدمیوارد ا: فرمود، بله: ردمکعرض 
عمر به لرزه  يها پس رگ .شد یکاتاق تار، آن ۀجیه در نتکن نهاد یدست خود را بر زم

اسم اعظم را بـه تـو آمـوزش    ، ییگو یچه م: امام فرمود، دیه رسکجا نیار به اک، آمددر
به  و اتاق ردکن بلند یزم يپس حضرت دست خود را از رو، ریخ: ردمکدهم؟ عرض 

  )210ص، ق1404، صفار(.ود بازگشتخ ۀیحالت اول
ـ گـو و پاسـخ امـام و ن   و ن گفتین ابن حنظله در ایست سخن آغازدایپ که چنان ز ی

مناسب  یگاهیاز جا ين راویا ياز برخوردار کیحا، همه، او از حضرت ۀژیو يتقاضا
  .است نزد امام باقر

، 2ج، ق1419، یلباسـ ک: ك.ر(انـد  ردهکـ ز اشـاره  یاز محققان ن یبرخ که چنان یول 
 یاز جهـات  ،)316ص، ق1414، یعـامل  کـی م /33ص، 14ق ج1413، ییخو /152ص

ر یل وجود تعبیه به دلکنیرا افزون بر ایز ،دت استناد کرین روایتوان به ا ینم، گوناگون
اضطراب و  یز دچار نوعیبه لحاظ متن ن، مرسله است، در سند آن» عن بعض اصحابنا«

ه به سخن گفتن کبه آن مقدار ، رفته در آنارک رات بهیرا افعال و تعبیز ،است یناهماهنگ
ـ  ،لم اسـت کمت ۀغیهمه به ص، شود یحنظله مربوط م عمر بن فارعـدت  «عبـارت   یول

ف» فرائص عمر ـ ه ناقـل جر کـ ب است و حال آنیغا ۀغیبه ص، اق گفتاریس برخ ، انی
  .ستیحنظله ن عمر بنجز خود  یسک

وه بر دو اش ـ ز متوجـه روا ین  میال سوکاش، شدهادیال کع اینکـه  ت اسـت و آن  ی
لتیروا سـودمند   نهین زمیگاه در اآن، شخص یکا حسن حال یننده بر وثاقت ک ت د
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البته . ستیقابل اعتماد ن، ن صورتیر ایدر غ، خود آن شخص نباشد ه ناقل آنکاست 
د از یبا، ن صورتیه در اکشود  یز میت دوم و سوم نیمتوجه روا يبه نحو، الکن اشیا
ننـده  کتأییدبه عنـوان   ثرکها حدا دست برداشت و به آن لیبه عنوان دل، تیسه روا نیا

  .ستینگر
متاب کصاحب  .5 قـال  : قـال ، دیبـن سـع    نیتاب الحسک یف«: سدینو یم نیالد اع

ـ و د ینید یأنتم واهللا عل! ا ابا صخری: حنظلإل عمر بنل ابوعبداهللا : و قـال ، ین آبـائ ی
ث مرّات حتلنشفعنّ واهللا لنشف! واهللا ق ین و صدیفما لنا من شافع: قول عدونای یعنّ ث
 عمـر بـن  خطاب به ، ه امام صادقکد آمده است ین بن سعیتاب حسکدر  ».میحم

و . دین پدران من هستین من و دیبه خدا سوگند شما بر د ابا صخر، يا :حنظله فرمود
، ردکم یشفاعت خواه) انارکاز گناه(د مایترد یب، به خدا سوگند: سه بار فرمود حضرت

نندگان و ک شفاعت، ما يا برایآ: ندیگو یم) افتند و یهم به طمع م(ه دشمنان ماکجا تا آن
  )449ص، ق1408، یلمید(ست؟ین یدوست مهربان

د آن را در شـمار  یـ سـت و با یقابـل اعتمـاد ن  ، ل فقدان سندیبه دل تین روایا یول
  . ها قرار داد نندهکتأیید
ه آن کر استناد شود یت زیحنظله به روا عمر بنت وثاقت یتثب ن است برايکمم .6
سـمعت أَبـا   «: دیـ گو یم  يو، ندک یبن حنظله نقل م  یبا سند خود از عل ینیلکخ یرا ش

 دم امـام صـادق  یشـن  ».تهم عنّایقول اعرفوا منازل النّاس على قدر روای عبداهللا
ـ یرتبـه و منزلـت مردمـان را بـه مقـدار روا     : فرمـود  یم ـ  یت ـ   ک  ،ننـد ک یه از مـا نقـل م

  )  79ص، 27ج، ق1409، یعامل حر: ك.ر /50ص، 1ج، ش1365(.دیبشناس
 که چنانافته و یق یتوف ات فراوانیبه نقل روا، حنظله عمر بنه کن ادعا یا ۀمیبه ضم

ق یاز مصاد يو ،)33ص، 14ج، ق1413، ییخو: ك.ر(ندک یهم اشاره م ییخو اهللا آیت
ـ بن ز  ل وجود سهلیت را به دلین روایا، زبورگرچه محقق م ؛ت فوق استیروا اد و ی

را دو یز، داند یقابل اعتماد مریغ، در سند آن یبن مروان عجل بن سنان و محمد محمد
  )جا همان.(مجهول است، ف و نفر سومیضع، نفر اول

قابل دفـاع  ریمخدوش و غ يبه لحاظ سند تین روایا هرچندرسد  یبه نظر م یول
را یز ،افتینان یاطم به صدور آن از معصوم، نقرای یجه به برختوان با تو یم، باشد
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گـر بـا اسـناد گونـاگون بـه چشـم       یات متعدد دیدر روا، آن یکا نزدین مضمون یهم
ـ  ،باشند يدچار ضعف سند زیها ن از آن ین است برخکه ممک یاتیروا، خورد یم  یول

  .نان هستندید آرامش و اطمیمف ها مجموع آن
. نـد ک یبن منصور نقل م  فإلیبا سند خود از حذ یشکه کاست  یتیروا ها ه آنازجمل

ـ    «: فرمود امام صادق، يو ۀبه گفت ـ قـدر روا  یاعرفوا منـازل الرجـال منّـا عل اتهم ی
  )3ص، ش1368، یشک(».عنّا

اعرفوا «: فرمود ه امام صادقکند ک یبن حنظله نقل م  یبا سند خود از عل يز وین
  )جا همان(».اتهم عنّایقدر روا یمنازل الرجال منّا عل

 صـورت   و او بـه  يحمد بن حماد المروزامحمد بن با سند خود از  يو همچنین
عتنا بقدر یاعرفوا منازل ش«: شان ابراز داشتیه اکند ک ینقل م مرفوع از امام صادق

ـ ، ااتهم عنّیحسنون من روایما  ـ الفق ا  نعـد فإنّ ، »ثاون محـد یکـ هـا حتـى   یه مـنهم فق ی
] نندک یا نقل می[دانند  یم یه  از ما به خوبک یاتیان ما را به مقدار روایعیش يها گاهیجا

بـن   محمـد  )جا همان(.میدان یه نمیفق، شان را تا محدث نباشدیه ایرا ما فقیز، دیبشناس
اعرفوا منازل " :فرمود امام صادق«: سدینو یخود م بهیالغتاب کز در ین یم نعمانیابراه

بـه   ان ما را نـزد مـا  یعیش يها گاهیجا ".تهم عنّا و فهمهم منّایرواقدر  یعتنا عندنا علیش
ـ روا(زان فهـم آنـان از  یشان از ما و به میات ایمقدار روا ، ق1397(.دیمـا بشناسـ  ) اتی

  )22ص
بـه   ه امام باقرکآمده است  ید نرسیز به نقل از اصل زین الوسائل كمستدردر 

ـ ینـازل شـ  اعـرف م  یا بنّی«: فرمود فرزند خود امام صادق ـ  یعإل عل قـدر   یعل
ت و یزان روایم براساسرا  یروان علیپ يها گاهیجا !مکپسر »...تهم و معرفتهمیروا
  )84ص، 1ج، ق1408، ينور(.و معرفت آنان بشناس كدر

 يه شمارکآن است  ،حنظله باشد عمر بنل بر وثاقت یتواند دل یه مک ياز امور .7
ر از کیبن ب  ان و عبداهللاکبن مس  عبداهللا، ییحیصفوان بن ، زراره یعنیاز اصحاب اجماع 

ـ در م يت ممتـاز یاز موقع ن گروهیا، میدان یم که چنانو  3.اند ردهکث ینقل حد يو ان ی
 یاجمعت العصابإل عل«: شان نوشته استیا ۀدربار یشکه کجا تا آن، برخوردارند انیراو

ءیح ما یتصح ـ  یه مکگونه  و همان) 375ص، ش1366(»صح عن هؤ ر یدر تفسـ  ،میدان
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ق گروه مزبور و یتوث، از آن یشکمقصود اینکه جمله از ؛مطرح است یاقوال، ن عبارتیا
، یسـبحان : ك.ر.(انـد  ردهکـ ث ین گروه از آنـان نقـل حـد   یه اکاست  یسانکق یز توثین

  )192ص، ش1366
روون ی«: یخ طوسیر شیه به تعبکاست  یانیاز راو ییحیبن   صفوان، نیافزون بر ا

عمن رسیو  ث ینقـل حـد  ، ننـد و بـه صـورت مرسـل    ک یت نمـ یروا. بهوثق یلون ا
ـ (».ند مگر از اشخاص مـورد وثـوق  ینما ینم ـ ن /387ص، 1ج، تـا  یب ، یخاقـان : ك.ز ری

  )78ص، ق1404
ـ کر یگـر تفسـ  ید يا را به گونه یشکاست اگر عبارت  یهیبد ل بـر  یـ م و آن را دلین

 ن امریا يها تأییدکنندهن را در شمار توان آ یم کم دست، میمورد بحث ندان يوثاقت راو
  .محسوب داشت

  ها تأییدکنندهر یسا. 2ـ3
وه بر دل ـ ین امور زیر، ادشدهی يها تأییدکنندها یها  لیع وثاقـت   ۀتأییدکننـد توانـد   یز م

  : مورد بحث باشند يراو
ثه در یت مورد بحث را مشایروا .1 نقل  بیتهذو  هیفقو  یافکمعتبر  يها تابکخ ث

ـ یلک(.انـد  ردهک ـ 67ص، 1ج، ش1365، ین / 218ص، 6ج ،]ب[ ش1365، یطوسـ  /69ـ
 اسـت،  ینشیر به صورت گزیتاب اخکدر دو  هرچند )9ـ8ص، 2ج، ق1404، صدوق

  .باشد يبه و ن محدثان بزرگیاعتماد ا ۀتواند نشان ین امر میا
، تا یب، یبهبهان(اند ردهکز اشاره ین ید بهبهانیچون وحهم یمحققان بزرگ که چنان .2
مثل ، متن آن است يت و استوارقو، تیروا یکن اعتبار و صدور یه قراازجمل ،)60ص

غه نهج يها خطبه ۀبارچه درآن بـر   يبا مـرور . میشاهد هیسجاد ۀفیصح يو دعاها الب
ـ هـا و فقـرات آن    عبـارت  میشود تمـا  یز روشن میت مورد بحث نیروا  کـم  دسـت ا ی

 .از استین امتیبرخوردار از ا، عمده آن يها بخش
شـان  یاز اعتماد ا کیز حایت مزبور نیر عالمان فقه و اصول از روایتعب یچگونگ .3

ه ک يرا با تتبع چشمگیریز، آن است يوثاقت راو ۀتأییدکنند يت و به نحوین روایبه ا
ه به جز فاضـل  کم یافتیت دست ین واقعیبه ا، در متون مهم فقه و اصول به عمل آمد

ـ ببه خبر تع، تیارو  این ازه ک يهند عالمـان   ،)320ص، 2ج، ق1405(اسـت  رده کـ ر ی
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د یشـه : شـان اسـت  یه اازجمل. اند دهاد کریا مقبوله یگر از آن با عنوان مقبول یبزرگ د
ـ  ،)290ص ق1404(یثان بحرانـی،  (حـدائق صـاحب   ،)52ص، ق1390(یاشـان کض یف

ـ (ید بهبهـان یحو ،)304ص، تا یب، یقم(نیقوانصاحب  ،)14ص، 24ج، ق1408 ، تـا  یب
ـ  خیش ،)59ص ، 1ج، ق1420(يانصـار  یخ مرتضـ یشـ  ،)8ص، ق1404(یخاقـان  یعل
ن یاءالدیخ آقـا ضـ  یشـ ، )505ص، 1ج، ش1368(ینین نـائ یخ محمد حسیش ،)297ص
و  4)393ص، 2ج، ش1363، یخراسـان (هیفاکصاحب  ،)473ص،  2ج، ق1405(یعراق
حنظلـه در بـاب    عمـر بـن  از  یتیهنگام نقل روا، یآقا رضا همدان، ه برجستهیفق یحت
 یه به روشنک )394ص، 2ج، تا یب(ندک یر میتعب» حهیصح«از آن به ، وت نماز جمعهقن

 .است ين راویبه وثاقت ا ياعتقاد و ۀنشان

  نیبن حص داود یت رجالیوضع. 4
ا موثقه یحه یبه صح، حنظله عمر بنموسوم به مقبول ت یاز روااینکه  يها ه سببازجمل

 یمانند فاضل آب یه از نگاه عالمانکاست  ن در سند آنیوجود داود بن حص، ر نشدهیتعب
و خاستگاه ) 408ص، 1ج، تا یب، یمقانما: ك.ر(.ف استیان ضعیجزو راو، ید ثانیو شه

، ق1415(.مذهب دانسـته اسـت   یرا واقف يو هکاست  یخ طوسیز سخن شین قول نیا
، ق1416(بـه صـراحت او را ثقـه دانسـته     ینجاش، در مقابل: د گفتیبا یول )337ص
به  یسخن نجاش، ن دویل ایم در مقام تعارض جرح و تعدیدان یم که چنانو  )159ص

 ين راویه چه بسا بتوان اکبل ،مقدم است، خینسبت به ش ياتقن بودن و ل اضبط ویدل
ـ ن  میاما، را افزون به ثقه بودن ـ ز، ز دانسـت ی ـ ن یمقـان ه ماکـ گونـه   را همـان ی ز اشـاره  ی

 یانیه تنها متعرض مذهب راوکآن است  بر یعادت نجاش ،)408ص، 1ج، تا یب(ندک یم
اعتقاد  ۀنشان، يراو یکان مذهب یوت او از بکنباشند و س يعشراثنا  میه اماکشود  یم
  .بودن اوست میبه اما يو

ـ   یعن اب يثقإل رو«: ن استیچن يو ۀدربار یعبارت نجاش الحسـن   یعبـداهللا و اب
م و هو زوج خالإل علیعل صـحب ابـا العبـاس    ین اکـ بن الحسن بن فضـال    یهما الس

، ندک یت میروا اظمکو امام  ثقه است و از امام صادق نیبن حص داود. البقباق
قبـاق مصـاحبت   بـن فضـال اسـت و بـا ابوالعبـاس ب       بـن حسـن    یاو همسر خاله عل

  )159ص، ق1416(».داشت
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 ها گر رجال سند آنیه دک یدر صورت(را يده از ویات رسید روایبا، ن فرضیو با ا
مه حلّ که چنان. حه دانستیصح) ثقه باشند  میاما در مبحث قنوت نماز جمعه از  یع
ده و گفتـه  ر کـر یتعب» حیصح«از آن به ، از او یثیهنگام نقل حد، المطلب یمنتهتاب ک

، ق1333(»...سـمعت : ن انه قـال یبن الحص ح عن داودیالصح یخ فیما رواه الش«: است
   )337ص، 1ج

، سـناد إل معتبـرة ا یو هذه الروا«: سدینو یاز او م یتیواز پس از نقل رین كمدارصاحب 
ـ ا،  یو قد وثقه النجاش، نیه سوى داود بن الحصیقها مطعون فیطر یس فیإذ ل ، تیـ ن روای

مـورد طعـن   ، نیبـن حصـ   ر از داودیـ غ یسـ ک، را در سند آنیز ،به لحاظ سند معتبر است
  )365ص، 4ج، ق1410، یعامل(».ق نموده استیتوث ینجاش) هکهم (را يست و وین

بودن او را  یواقف یق نموده و حتیمزبور را توث يه راوکاست  یسانکز از یرداماد نیم
لته  يثبت عندیلم «: او گفته است یمقانما ۀبه نوشت .نتافته استبر وقفه بل الراجح ج

ه قول راجح آن است کبل، ستیبودن او ثابت ن یواقف، از نظر من ،ل غمز و شائبإلکعن 
، 1ج، تـا  یب، یمقانما: ك.ر(».منزه است) نهین زمیدر ا(ب و شائبهیاز هر گونه ع يه وک

   )408ص
ح یه تصرکآن باشد ) بودن او یخ به واقفیح شیرغم تصر یعل(ن سخنیا يد مبنایشا
. و عدولش به مذهب حق باشد ياز استبصار و کیحا، به مورد وثوق بودن او ینجاش

ن امر و مورد وثوق بودن او ین ایب یمنافات، ين راویبودن ا یواقف یبر فرض، به هر حال
بن فضـال و    یمانند عل  میرامایغ یعیان شیگر از راوید يشمار ۀدربار که چنان ،ستین

ـ به ا، اثیمذهب مانند حفص بن غ میان عایاز راو یبرخ یحت . مین امـر ملتـزم هسـت   ی
  .موثقه شمرد کم دستا یحه یرا صح يات منقول از ویتوان روا یماینکه سخن  ۀفشرد

  گیري نتیجه
ف دبر ـ یبر ضع یمبن یی خواهللا تیمانند آ یدگاه عالمانیخ ابـن   ۀف السند بودن مقبول

، ين راویف بودن ایداماد به ضعریو م الجمان یمنتقح صاحب یحنظله و به رغم تصر
لت آن بر وثاقت کاز اش یخال، به لحاظ سند، فهیبن خل دیزیت یروا، از نظر ما ال و د
 یبـه سـبب برخـ   ، دوم و سـوم و چهـارم   يها تیروا یلو. حنظله تمام است عمر بن

ت سندکاش لی يا ها  د آنین امر دانست و بایل بر ایها را دل توان آن ینم، ها در آن یا د
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مت یروا. محسوب کرد تأییدکنندهبه عنوان  را صرفاً ، ل فقدان سندیز به دلین نیالد اع
قـدر   یاعرفوا منازل الناس عل«ت یروا ،انین میدر ا. ستوم اکن سرنوشت محیبه هم

، چند ینقرای یول ،رقابل دفاع باشدیمخدوش و غ يبه لحاظ سند هرچند »تهم عنّایروا
 عمـر بـن  ل دانستن آن بر وثاقـت  یدل، رو ازایناست و  گواه صدور آن از معصوم

از  ينمودن شـمار  تیتوان روا یم که چنانهم. رسد یال به نظر مکاز اش یخال، حنظله
. ل بر وثاقت او دانستیدل، یشکر از عبارت یتفاس یبر برخ اصحاب اجماع از او را بنا

بـه   يو ن امـر اسـت، زیـرا   یـ ل بر ایدل، از او ییحیت نمودن صفوان بن یروا که چنان
  . ندک یث نمینقل حد، ان ثقهیجز از راو، خیشهادت ش

ثه در یشان مقبوله توسط مینقل شدن ا، چه گذشتآن يسوا مهم و  يها تابکخ ث
ـ تعب همچنـین مـتن آن و   يت و اسـتوار ز قویشان و نیمعتبر ا ر شـدن بـه مقبولـه در    ی
و  ين راویه وثاقت اکاست  ياز امور، فقه و اصول يها وانهاز است ياریبس يها عبارت

  .ندک یم تأییدت مورد بحث را یح بودن روایصح
  

  :ها نوشت پی
به معصـوم متصـل   ، مذهب میموثق و اما یتوسط رجال، سلسله سند آنه کاست  یتیروا حهیصح. 1

  )68ص، ش1381، یچ رشانهیمد: ك.ر.(دشو
ح به وثاقت یتصر، عهیش یتب رجالکدر ، افراد سلسله سند آن ۀه نسبت به همکاست  یتیروا موثقه. 2

فضـال و ابـان بـن     بن  یمانند عل ؛باشند  میاماریغ، ثیحد ۀریاز افراد زنج یچه برخاگر ؛شده باشد
 )143ص، همان :ك.ر.(عثمان

  : اند ردهکث یاز او نقل حد ان زیریراو، ثیمعجم رجال الحدصاحب  ۀبه گفت. 3
 حمزة، زیحر، یل جعفیاسماع، بن عائذ احمد، انکابن مس، ابن رئاب، رکیابن ب، ابوالمغراء، لهیابوجم

، یم بن عمر خثعمـ یرکعبدال، ییحین صفوان ب، رهیف بن عمیس، زراره، نیبن حص داود، بن حمران 
، 14ج، ق1413، ییخو.(فهیبن خل دیزیهشام بن سالم و ، بن حازم منصور، ابان عمر بن، مکبن ح یعل

  )34ص
 نمونـه  يبرا ؛ار رفته استکر به طور فراوان به ین تعبیز همیان عالمان معاصر نیاست در م یگفتن. 4
 .376ص، 2ج، ق1411، یگانیگلپا /498ص، 4ج، ق1415، یسبحان: ك.ر
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 .ق ،1418مؤسسه آل البیت: ، قمنقد الرجالتفرشی، سید مصطفی،  .7
 .ق1410، فیمرعشی نجاهللا  آیت ۀکتابخان: ، قمطرائف المقالعلی،  جابلقی، سید .8
حادیث الصحاح و الحسانالدین،  بن زین حسن .9 انتشارات جامعه مدرسین، : ، قممنتقی الجمان فی ا

 .ق1403
 .ق ،1409آل البیت ۀمؤسس :، قموسائل الشیعهبن حسن،  حرّ عاملی، محمد .10
می، : ، قمرجال خاقانیخاقانی، علی،  .11 س م ا ع  .ق1404مکتب ا
صول کفایإلخراسانی، محمدکاظم،  .12 میه، : ، تهرانا  .ش1363علمیه اس
صولخمینی، سید مصطفی،  .13 ، تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی      ۀمؤسس :، تهرانثحریرات فی ا

 .ش1376
جتهـاد و التقلیـد    ةالتنقیح فی شـرح العـرو  خویی، سید ابوالقاسم،  .14 دار الهـادي  : ، قـم الـوثقی، ا

 .ق1410للمطبوعات، 
 .ق1413 نا، بی: جا ، بیةالحدیث و تفصیل طبقات الروامعجم رجال ــــــــــــــــ ،  .15
مبن ابی الحسن،  دیلمی، حسن  .16  .ق ،1408مؤسسه آل البیت: ، قمالدین اع
 .ش1366علمیه،  ۀمرکز مدیریت حوز :، قمکلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر،  .17
 .ش1387خرد،  ۀفصحی: محسن احمدوند، قم ۀ، ترجمشناسی حدیثــــــــــــــــ ،  .18
صولــــــــــــــــ ،  .19  .ق 1415امام صادق ۀمؤسس :، قمالمحصول فی علم ا
 .ق1409علمیه،  ۀمرکز مدیریت حوز: ، قمالدرایإل و شرحهاالدین،  شهید ثانی، زین .20
 .ق ،1404آل البیت ۀمؤسس :، قمروض الجنانــــــــــــــــ ،  .21
میه، : ، قمیهالدرا الوجیزة فیشیخ بهایی، محمد بهاءالدین عاملی،  .22 س  .ق1396المکتبإل ا
یین، : صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت .23  .م1975دار العلم للم
یحضره الفقیهعلی،   صدوق، محمد بن .24  .ق1404مدرسین،  ۀانتشارات جامع :، قممن 
 .ق1404اهللا نجفی مرعشی،  آیت ۀکتابخان :، قمبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن،  .25
ستبصارحسن،  حمد بن طوسی، م .26 میه، : ، تهرانا س  .]الف[ ش1365دار الکتب ا
حکامــــــــــــــــ ،   .27 میه، : ، تهرانتهذیب ا س  .]ب[ ش1365دار الکتب ا
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 .ق1415مدرسین،  ۀانتشارات جامع :، قمرجال طوسیــــــــــــــــ ،  .28
صولــــــــــــــــ ،  .29  .تا ی، بآل البیت ۀمؤسس :، قمعدة ا
حکامعاملی، سید محمد،  .30  .ق ،1410آل البیت ۀمؤسس :، قممدارك ا
صول عراقی، ضیاءالدین، .31 ت ا  .ق1405مدرسین،  ۀانتشارات جامع: ، قممقا
مه حلی، یوسف  .32  .ق1333نشر حاج احمد، : ، تبریزمنتهی المطلببن مطهر،  ع
 .ق1405 نجفی مرعشی، اهللا آیت ۀکتابخان :، قمکشف اللثامفاضل هندي، محمد بن حسن،  .33
صول  فیض کاشانی، محمدمحسن، .34 صلیإلا  . ق1390 ،سازمان چاپ دانشگاه: ، تهرانا
صولقمی، میرزا ابوالقاسم،  .35  .تا نا، بی بی: جا ، چاپ سنگی، بیقوانین ا
 .ش1368انتشارات دانشگاه مشهد، ، رجال کشیکشی، محمد بن عمر،  .36
 .ق ،1419ولی عصر ۀمؤسس :، قمم الرجالسماء المقال فی علکلباسی، ابوالهدي،  .37
میه، : ، تهرانالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .38 س  .ش1365دار الکتب ا
 .ق1411دار القرآن الکریم، : ، قمالعوائد افاضإلگلپایگانی، سید محمدرضا،  .39
 .تا انتشارات جهان، بی: ، تهرانتنقیح المقالمامقانی، عبداهللا،  .40
 .ش1381مدرسین،  ۀانتشارات جامع :، قمالحدیث درایإلچی، کاظم،  مدیرشانه .41
 ق1419ات اسماعیلیان، رانتشا :، قماصول الفقهمظفر، محمدرضا،  .42
 . ق1414الوثقی،  ةمؤسسإل العرو: جا ، بیبحوث فی فقه الرجالمکی عاملی، سید علی حسین،  .43
 .ش1368انتشارات مصطفوي، : ، قماجود التقریراتنائینی، محمدحسین،  .44
صولــــ ، ــــــــــــ .45  .ق1409مدرسین،  ۀانتشارات جامع :، قمفوائد ا
 .ق1416مدرسین،  ۀت جامعانتشارا: ، قمرجال نجاشینجاشی، احمدبن علی،  .46
می، : ، تهرانکلیاتی در علم حدیثنخلی، سید حسین،  .47  .1381وزارت فرهنگ و ارشاد اس
 .ق ،1415آل البیت ۀمؤسس :، قممستند الشیعهنراقی، احمد،  .48
 .ق1397الصدوق،  مکتبإل: ، تهرانالغیبهنی، محمد بن ابراهیم، نعما .49
 .ق ،1408آل البیت ۀمؤسس :، قممستدرك الوسائلنوري، میرزا حسین،  .50
 .تا صدر، بی ۀ، چاپ سنگی، کتابخانمصباح الفقیههمدانی، رضا،  .51
 

  


