
 

 

 
 

  

  

  

  

 هاي حدیثی در روایات امامان شیعه مکتوبه

  ها آننقش علی بن مهزیار در نگهداري و انتقال و 

  
 

  *مجید معارف

 **سعیده کاظم توري

  

  چکیده

ارتبـاط   در شرایطی با امام راوي از طریق مکاتبه با محدثان واز طرق تحمل حدیث است. ، کتابت

نمایـد. در روایـات    مـی  فتـوا  تقاضـاي  شرعی حدیث یا در یک مسئلۀ خواستدرکند و از او  می برقرار

. گرفتـه اسـت  توسط پیک صورت  غالباً صورت مکتوب و به پرسش و پاسخ با امام معصوم ،شیعه

، است برخوردار مسموعاتاز اعتبار کمتري نسبت به حدیثی  تبرخی محدثان بر این باورند که مکتوبا

صـحت بسـیاري از   هـا   آن یید صدوربر تأ، ين و شواهدو وجود قرای  اما با بررسی این دسته از روایات

در هر عصر و  .هاست در آن عدم نقل به معنا ،شود. از امتیازات مهم مکتوبات حدیثی می محرز  مکتوبات

ـ  آوري سؤاالت شیعیان و دریافت پاسخ مسئول جمع اي از یاران ائمه عده ،زمانی االت ؤکتبی آن س

علـی  اي از این موارد است.  نمونه مکاتبات عبدالملک بن اعین با امام صادقاند.  بوده از امامان

 حفظ و صیانت، آوري اندیش بود که با جمعذهن دورو داراي  صاحب اندیشه بن مهزیار اهوازي محدثی

او از طریق مکاتبـه   عالوه بر آن نیز .انتقال دادهاي بعد از خود  متعددي از مکتوبات آن را به نسل شمار

صـدور مکتوبـات حـدیثی در شـیعه      به دامنۀ ديها  از جمله امام جواد و امام ،عصر خود انبا امام

  افزوده است.
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1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

  و بیان مسئله مقدمه. 1

ت سؤا�روایاتی است که در پاسخ به  یکی از اقسام احادیث صادره از معصومان

 حفـظ و نگهـداري  ، آوري مرقوم شده و عالمان حدیثی با جمعشیعیان به خط ایشان 

یکـی از محـدثان نامـدار قـرن      ،اند. در این میان دههاي بعد ت�ش کر ها براي نسل آن

مصـادیقی از   ،علی بن مهزیار اهوازي است کـه در روایـات موجـود از ایشـان     ،سوم

مـورد   ايهـ  پرسـش ، خورد. با توجه بـه ایـن موضـوع    مکتوبات حدیثی به چشم می

و  اي در حدیث شیعه به چه میزانی بوده درصد احادیث مکتوبه .1 :پژوهش این است

وضـعیت  یا  استاعتبار در سطح احادیث مسموعه  به دنبال آن این احادیث از حیث

هاي حدیثی  مصادیق مکتوبه در توسعۀ نقش علی بن مهزیار اهوازي .2 ؟دیگري دارد

هـاي   هـاي دوره  و مسئولیتی در شناسایی مکتوبـه  قشچه بوده و نیز آن بزرگوار چه ن

حـدیثی   ۀجامانـد  عنوان بخشی از مواریث بـه  ها به آن قبل از خود و حفظ و نگهداري

  1؟استکرده ایفا 

دانستن چند مطلـب  ، مطروح هاي پرسش پاسخ بهپرداختن به موضوع مقاله و  براي

  مقدماتی ضروري است: 

  توقیع، رساله، مسائل، اصطالحات: مکتوبه. 1ـ1

آشنایی بـا مفـاهیم   ویژه در تحقیقات علماي شیعه  از جمله اصط�حات علم الحدیثی به

  است.  رساله و توقیعات، مسائل، مکتوبه

مکتـوب   صورت بهاست که  آن دسته از روایات ائمه ،مراد از مکتوبه ـ مکتوبه:

پاسـخ  ، حدیثیعبارت دیگر مکتوبات  به ؛شان رسیده استایتوسط معصوم به اصحاب 

، (معارفاند. کرده یماست که شیعیان از نقاط مختلف ارسال  هایی پرسش  در ذیل امامان

 در ...و ».کتـب إلـی..  «یـا   »کتبت«با عباراتی چون  این روایات عموماً) 344ص، 1376

نیـز بخشـی از مکتوبـات را    ها یا رسائل امامان شیعه  نامه .شود میان روایات مشاهده می

  دهد.  میتشکیل 

که شـیعیان در مقـام انجـام     استی های از پرسشآن دسته  ،مراد از مسائل ـ مسائل:

یا از طریق  یابی به محضر ائمه با شرف، خود تکالیف دینی یا در برخورد با مخالفان

 به، دیگر عبارت هب )341ص، همان(.شدند حکم آن را از امامان معصوم جویا می ۀمکاتب
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 ها و نقش علی بن مهزیار در نگهداري و انتقال آن هاي حدیثی در روایات امامان شیعه مکتوبه

ماننـد   ؛شـود  مسائل گفته می هاي شفاهی یا کتبی امام پاسخهاي مخاطبان و  پرسش

 عنـاوینی چـون   بـا  فروعات فقه و در زمینۀ این نوع روایات .مسائل علی بن جعفر

 ؛265ص، ق1426، سالته و سئل و... در میان روایات دیـده شـده اسـت.(داوري   ، سأل

 با اندکی تغییر) 51، 47ص، 1388، غ�معلی

در لغت به معناي اثر جهـاز شـتر بـر پشـت حیـوان      ، وقع ۀریشاز ، توقیع توقیع: ـ

گرفتـه شـده    صط�ح توقیع نیز از همین معناا )175ص، 2ج ،ق1410، فراهیدي(.است

اي بر حاشیه و پشت شـکایات بـه خـط سـلطان یـا برخـی از        زیرا توقیع نوشته ؛است

، 11ج، ق1412، زبیـدي (.کـرد  فرمانروایان بود که بر رسیدگی بـه شـکایات تأکیـد مـی    

توقیع در نوشته به معناي ملحق کردن چیزي به آن ، لسان العربدر  )ذیل وقع، 522ص

 بـه  توقیـع ، بنـابراین ) 406ص، 8ج، ق1412، ابـن منظـور  (بعد از تمام شدن آن اسـت. 

یـا  ، شـود  گفتـه مـی   ذیل یا پشت نامـه  صدر و بر یا کارگزار پاسخی با دستخط سلطان

ی برتر مانند حـاکم یـا سـلطان،    به یک نامه از سوي شخصپاسخ  الحاقاتی است که در

  شود. یک نامه می ضمیمۀ

همان نامه  هاي پرسشتوقیع مکتوباتی است که پاسخ ، نمحدثا اصط�حیدر معناي 

یعنـی سـطور منـدرج گـردد     ، در زیـر و روي کلمـات   به خط مبارك امام معصوم

یـک نامـه    انتهـاي که امام در است به معناي یادداشتی  یا )344ص ،ش1378، (بهبودي

، ق1407، کلینی(است. اثر مهر امام نیز در نوشته موجود بوده در برخی موارد .اند نوشته

در بعضی از روایات مکتـوب   این مطلب )31ص، 9ج، ق1401، طوسی؛ 163ص، 7ج

 )216ص، ق1395 صـدوق (اسـت. یید شـده  تأ روایات مربوط به امام عصر  ویژه هب

عنوان توقیع به خود گرفته است که آن بزرگـواران   مکتوبات ائمه، شاید به این دلیل

  کردند. ور به نام خود میمههاي خود را م انتهاي نوشته

به معناي فرستادن است و به  »رسل« در فرهنگ لغات از ریشۀ رساله واژۀ: رساله ـ

 دربردارنـدۀ این واژه به کتاب کوچکی که گویند.  رساله می، شود هر چیز که فرستاده می

، ق1392، و همکـاران  (ابراهیمشـود.  ، اطـ�ق مـی  مسائل اندکی در یک موضوع باشـد 

رساله ، سیشنا در اصط�ح سبک )235ص، ش1393 ،تاشآذررسل؛  ذیل مادۀ، 334ص

در میان  کند. در پاسخ فرد یا گروهی ارسال می شود که امام گفته می مستقلی به نامۀ



58 

 

1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

، ق1414، (صـدوق امـام سـجاد   رسـائل الحقـوق  توان بـه   می رسائل اهل بیت

، (حرانـی اشاره کرد. ديها  امام والتفویض فی رد علی الجبر و رسالۀ )564ـ560ص

بوده است کـه رد   رسائل ا�ئمهکلینی صاحب کتابی موسوم به  )475ـ458ص ،ق1404

 ياحمـد به همت ثامر العمیدي و همچنین آقاي  ئمها� رسائلپاي آن هنوز وجود دارد. 

 .اسـت   آوري شـده  جمـع  دو کتـاب مجـزا  در  مکاتیب ا�ئمهعنوان  هدر کتابی ب میانجی

هـاي امـام بسـیار     پاسـخ  ،با توقیـع دارد. در توقیعـات  رساله تفاوت اندکی  گفتنی است

 اند. هنوشت پاسخ را می، ارسالی ۀدر حاشیه همان نام امام و است تر از رسالهمختصر

 .شـد  حـاوي پرسـش ارسـال مـی     ۀاز نام مستقل و جدا صورت بهپاسخ ، ولی در رساله

  )60ص ،ق1388، غ�معلی(

بـه دسـتخط    کـه توان گفـت   میتوقیع و رسائل ، مسائل مکتوبه با ارتباطنسبت در  

 که عبـارت  کند هایی پیدا می مقسم، قسیم عنوان بهو این  شود می مکتوبه اط�ق امام

ابتـدا بـه    انهایی اسـت کـه امامـ    العملدستورها و  ز رسائل و مسائل است. رسائل نامها

ت شرعی شیعیان است کـه  سؤا�مسائل  کردند. می ارسالساکن براي راهنمایی شیعیان 

در ضـمن بـه    داده است. می پاسخ کتبیها  آن و امام بهند کرد می ارسال براي امامان

به رسائل یـا   ،شده می مهر یا خاتم امامان ثبت ،اعتبار آنکه گاه در پایان رسائل یا مسائل

، معـارف (.انـد  تـه گف توقیع هم می است، به مهر یا امضاي امامان بودههور مممسائلی که 

  )344ـ339ص ،ش1376

  ظهور مکتوبات سابقۀ .2ـ1

و حضرت  د که آن بزرگوار روایاتی را ام�شواهدي وجود دار رسول اهللا ۀدر سیر

کتاب جامعه و مصـحف  ، ها مکتوب کرده است که حاصل آن کتاب راها  آن علی

طبق روایـات اهـل    ،ضمندر  )238ص، 1ج، ق1407، (کلینی.است ینمؤمنالامیر

 صـحیفۀ آن   بـه ، داراي مکتوباتی بوده اسـت کـه در روایـات    ینمؤمنامیرال ،سنت

، 2ج، ق1404، ابـن حنبـل   ؛181ص، 1ج، ق1407، (بخـاري .شـود  تعبیر می علی

 هـاي  لالعمآن بزرگوار بخشی از دستور ینمؤمندر دوران امیرال  آن ع�وه بر 2).35ص

 نهج الب�غـه اند و در حال حاضر در  حکومتی را به شکل نامه و عهدنامه مرقوم داشته

حدود  محمدباقر محمودي الب�غه  فی مستدرك نهج السعادة  نهجدر کتاب  ونامه  79
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 ها و نقش علی بن مهزیار در نگهداري و انتقال آن هاي حدیثی در روایات امامان شیعه مکتوبه

 ۀاما مطالعه در روایات ائمـ  )5و  4ج، م1968، (محموديخورد. می  چشم نامه به 300

، ش1394، (معارفو پراکندگی شیعه  اس�می دهد با گسترش جامعۀ اهرین نشان میط

ت خـود را از طریـق نماینـدگان و    سؤا�گاهی شیعیان  )68ـ67ص، طوسی ؛355ص

در دوران امـام بـاقر و امـام     ویـژه  فرسـتادند؛ بـه   مـی  یا پیک خدمت امامان، وک�

بـه   ۀ امام بـاقر مکتوب ،براي نمونه .دادند با خط خود پاسخ می ایشان، صادق

 اسـت.  هکلینـی مـتن دو نامـه را آورد   ، کـافی  ۀروضـ سعد الخیر است که در  دو نامۀ

عبـدالملک   نامۀ به امام صادق مکتوبۀ، دیگر نمونۀ) 56ص، 8ج، ق1407، یکلین(

این نامـه در کتـاب    .بودکرده  سؤال ایمان از امام صادق ۀکه دربار است بن اعین

اما ظهور مکتوبات به  )27ص، 2ج(همان، آمده است. »الکفرا�یمان و«کتاب  در کافی

از  .است بوده در روایات شیعه با افزایش همراه شکل خاص از دوران امام کاظم

دوري بـین مسـافت منـاطق    ، اس�مگسترش تشیع در جهان توان به  می د�یل این امر

حـبس و  ، شـیعیان  ۀبازگشت خفقان در حـوز ، با امام استقرار نشین و مراکز شیعه

بـه دانشـمندان و    شـیعیان  ۀمراجعـ نیـز   و سخت شدن م�قات با ائمه، تبعید امام

 ۀهنگ عمـومی تبـدیل و جـایگزین مراجعـ    به فراین روش  اشاره کرد. شیعی  عالمان

مـردم را بـراي    ،با نشر و تبلیغ ایـن روش  امامان معصوم. شد مستقیم به امام

ش، 7613، معـارف ؛ 48ص، ش1388، طباطبـایی (آماده ساختند. ورود به عصر غیبت

  )347ـ343ص

  مکتوبات حدیثی در روایات شیعه  ۀگستر .2

روایاتی است که از طریـق مکاتبـه بـا امـام     ، مراد از مکتوبات ،طور که اشاره شد همان

به دست افراد رسیده است. بررسی تاریخ حدیث شـیعه نشـانگر آن اسـت     معصوم

اجتماعی و فرهنگـی آن  ، با توجه به شرایط سیاسی، که مکتوبات حدیثی شش امام اول

اي از افراد است.  به شکل ارسال نامه از سوي معصوم به یک نفر و یا عده عموماً ،دوره

ـ  می کمتر دیده مکاتبه به شکل پرسش و درخواست ،در این دوره طـور کلـی    هشود و ب

، 44ج، ق1403، مجلسـی (.محدود بوده اسـت   مکتوبات بسیار صورت بهصدور حدیث 

  )539ص، 1ج، ق1410، اربلی ؛495ص، 63 و 60ج، 17ص

مکتوبات ایشـان نسـبت بـه کـل     ، آمده دست طبق آمار به ،در مورد امام صادق
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1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

 درصـد اسـت کـه درصـد کـوچکی را نشـان       19/0روایات امام در کتب اربعه شیعه 

، همـان طـور کـه ذکـر شـد      یعنی از امام کـاظم  ،بعد شش امامِ دهد. در دورۀ می

اسـ�می و فشـارهاي    عددي از جمله گسترش تشیع در جامعـۀ مکتوبات به د�یل مت

، واسطان مکتوبـات  عنوان بهدولت عباسی افزایش یافت. در این دوره با حضور وک� 

آمـده نشـان    دسـت  تري به خود گرفت. آمـار بـه   یافته و منسجم ازمانروایات شکل س

تعداد مکتوبات هریـک از ائمـه نسـبت بـه کـل روایاتشـان        ،دهد که در این دوره می

  افزایش نسبی یافت.

 مام جواد وا خصوص در دورۀ به، شویم تر می نزدیک امام عصر قدر به دورۀ هر

یابـد.   مکتوبات نسبت به کل روایاتشان افزایش میتعداد  ريدي و امام عسکها  امام

درصد  8/7 ،نسبت به کل روایاتشان در کتب اربعه شیعه نسبت مکتوبات امام کاظم

بـراي  ، درصـد  18نسبت به کل روایات ایشان  است. این نسبت در مورد امام رضا

ــام جــواد ــام، درصــد  5/32ام ــراي ام ــا  ب ــام   36ديه ــورد ام درصــد و در م

دانیم در  می  هک نچنا )52 و 51ص، ش1388، راد  مهتدي(صد است.در  71عسکري

ارتباط بودند. مکتوبات امام  در مردم توسط نواب اربعه با امام ،دوران غیبت صغري

شیخ  تمام النعمإلو  ینالد  کمالدر دو کتاب  ،که به نام توقیعات مشهور است عصر

عـدد اسـت کـه پـس از حـذف مـوارد        92شیخ طوسی جمعـاً   الغیبإلصدوق و کتاب 

در  هریـک از ائمـه   نسبت مکتوبـات  جدول زیر،در  .رسد می توقیع 80 به ،مشترك

و همچنـین در کتـاب   نسبت به مجموع روایات ایشان در کتب اربعـه شـیعه   ، این دوره

 طبـق آمـار   ،در مـورد امـام صـادق   آمده است. ق) 1391(حر عاملی، وسائل الشیعه

درصـد   18/0 ،ل الشیعهوسائن نسبت به کل روایات امام در مکتوبات ایشا، آمده دست به

  است.

 2/4، به کل روایاتشان در کتـب اربعـه شـیعه   نسبت  نسبت مکتوبات امام کاظم

 5/11نسبت به کل روایـات ایشـان    امام رضا درصد است. این نسبت در خصوص

درصـد و در مـورد     25ديهـا   امامبراي ، درصد  5/28براي امام جواد ، درصد

  صد است.در  5/45امام عسکري
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   کتاب وسائل الشیعه در کتب اربعه و جدول آمار مکتوبات هریک از امامان

  دوره

  

مجموع 

روایات در 

  کتب اربعه

مکتوبات 

در کتب 

  اربعه

نسبت 

در   مکتوبات

کل روایات 

  کتب اربعه

  مجموع

روایات 

 سائلو در

  الشیعه

 مکتوبات

 در

وسائل 

  الشیعه

نسبت 

در   مکتوبات

کل روایات 

  وسائل الشیعه

    17600  34  19/0%  16000  29  18/0%امام صادق

    1000امام کاظم
 در حدود

87  
7/8%  1200  52  2/4  

    1100  198  18%  1400  161  5/11رضا  امام

    400  130  5/32%  400  114  5/28جواد  امام

  ديها  امام
 قریب به

500  

    حدود

180  
36%  550  137  25%  

  عسکري امام
    در حدود

200  
142  71%  

 زبیش ا

250  
113  2/45  

  

ي میـانجی  احمـد اهللا  آیـت توسـط   ائمـه مکتوبـات   نیز مکاتیب ا�ئمهدر کتاب 

امـام   مکتوبـات  و از  ،221ینمـؤمن امیرال مکتوبـات  از وي. آوري شده اسـت  جمع

  210از امام باقر از امام سجاد  27و از مکتوبات امام حسین  22حسن

روایت و از   105روایت و از امام کاظم  105اي و از امام صادق روایت مکتوبه

 او از امـام جـواد   .ده استاي گزارش کر روایت مکتوبه  189مکاتبات امام رضا

  138و از امـام عسـکري  اي  روایـت مکتوبـه    266ديهـا   از امامروایت،  119

، ي میـانجی احمـد (آوري کـرده اسـت.   جمـع مکاتبـه    109و از امام عصـر  روایت

 )7ـ1ج، ق1426

  هاي حدیثی نسبت به سایر روایات  اعتبار مکتوبه .3

ایـن بحـث از    هاسـت.  اعتبار و ارزش آن ،از مسائلی که در مکتوبات مورد بحث است

تري بیشـ سماع و قرائـت ارزش  ، شود که در بین طرق تحمل حدیث آنجایی مطرح می

 هشخصـ ب ،یابی به محضر امام در سماع و شرفراوي زیرا  ؛دارد تا کتابت و وصیت

شـهادت دهـد. در    صـحت و سـقم آن  دربارۀ توانست  می و نمود میروایات را استماع 

 عمکاتبه با توجه به عدم حضور راوي از یک طرف و احتمال وقو صورتی که در مسئلۀ
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شـود.   چنین اطمینـانی حاصـل نمـی   ، در محتواي حدیث از طرف دیگر نقصان و زیاده

شـهید  (تر از سماع و قرائـت دارد.  اي پایین در طرق تحمل حدیث کتابت مرتبهرو  ازاین

ــانی ــارثی ؛289ص، ق1408، ثـ ــاد ؛142ص، ق1401، حـ  ؛242ص ش1380، میردامـ

برخی فقها به یکسانی حـدیث   ،در مقابل ایشان )586ـ577ص، 8ج، ش1383، شبیري

 ،1ج ،ق1402، مقـدس اردبیلـی  (.انـد  دهکرشفاهی از نظر اعتبار تصریح کتبی و حدیث 

اما در پاسخ باید گفـت   )217ص ،1ج ،تا بی، محقق خوانساري ؛229ص ،5ج ،267ص

طور کـه ذکـر    همان، که ع�وه بر آنکه مکتوبات حدیثی در مقایسه با احادیث مسموعه

 دهد که امامان شـیعه  ن بسیار نشان مییقرا، دهد درصد کمی را تشکیل می شد مجموعاً

صحت مراس�ت و مکتوبات حدیث را مورد تحقیق قـرار   معمو�ً ،و یاران خبیر ایشان

 خط امامـان بـراي اصـحاب و راویـان     ید کهآ از بعضی از شواهد برمی مث�ً ؛اند داده می

انـد.   شـده  آن دچار تردید و نگرانـی نمـی   معروف و مشخص بوده و آنان با دیدنها  آن

 بـه امـام کـاظم    آمده که عثمان بن عیسی در باب نکاح کافیبراي نمونه روایتی در 

، کلینـی (متن روایتش) اشاره کرده است.به شناختن خط امام در عباراتش( نامه نوشته و

 مخصـوص خـود را   مهـر ، ها و توقیعات خود و در انتهاي نامه )566ص، 5ج، ق1407

رسـیده و از   ريه محضر امام عسکشبن اسحاق ب احمد ،براي مثال کردند؛ درج می

ین منظور بوده است کـه  ایشان بنویسد تا بنگرد و این بدایشان تقاضا کرده مطلبی براي 

بشناسـد و   ،گـردد  که از طرف ایشان ارسال مـی  یهای آن حضرت را در نامهبتواند خط 

نگرانـی را از وي دور  ، حضرت با متفاوت شدن قلم در نـازك و درشـت شـدن خـط    

  )513ص، 1ج، همان(کند. می

بـا  ) 141ص ،ق1401، حـارثی (شیخ عزالدین حسین بن عبدالصمد حارثی همدانی

 را خـط امـام  ، و بـا تأکیـد بـر اینکـه راویـان      ائمـه  فـراوان استناد به مکاتبـات  

اعتبـار   رند و گفته است اگر مکاتبه بیکه مکاتبات معتب است گرفته نتیجه، اند تهشناخ می

، ش1383، شـبیري  ؛466ص ،ق1413، صـدر (.مکاتبات ائمه بیهوده بـوده اسـت  ، باشد

بر این احتجـاج حـارثی افـزوده اسـت کـه       )260ص ،ش1379(تهرانی کنی .)584ص

امامان از عمل شاگردانشان به مکاتبات آگاه بودند و اساساً مکاتبـه بـراي عمـل کـردن     

البتـه   لذا کسی از این جهت در اعتبار مکاتبات تردید نکـرده اسـت.  ، گرفته صورت می



63  

 

 ها و نقش علی بن مهزیار در نگهداري و انتقال آن هاي حدیثی در روایات امامان شیعه مکتوبه

، ق1406، يدخطیـب بغـدا  (.این موضوع در کتب حدیث اهل سـنت نیـز آمـده اسـت    

؛ 58ــ 55ص ،2ج، ق1385، سیوطی؛ 155ـ154ص ،م1972، ص�ح  ابن ؛374ـ373ص

اي به ایـن   شافعی با اسحاق بن راهویه نیز اشاره ۀدر مناظر )584ص، ش1383 ،شبیري

سماع بودن بر حدیث کتبی دیگـر   دلیل بهشود؛ یک بار شافعی حدیثی را  می بحث دیده

و قیصـر دلیـل بـر اعتبـار      را به کسري نگاري پیامبر ولی ابن راهویه نامه، ترجیح داد

 ،شبیري؛ 290ـ288، ق1408 ،ثانی شهید؛ 15ص ،1ج ،ق1385، (سیوطی.مکاتبه دانست

رسـول   هـاي  نامـه  پیمان ها و امهنعهددر اهل سنت مکتوبات شامل  )584ص، ش1383

اسـت بـا    صلح حدیبیه که پیمان مکتـوب پیـامبر   توان از می نمونه براي .است اهللا

ـ با ق هاي پیامبر نامه پیمان، دشمن کـه بـراي    هـاي پیـامبر   نیـز پیـام   ل عـرب و بای

 در دو کتـاب  اي پیـامبر هـ  . نامـه نام بـرد است، شده  مانند خسروپرویز ارسال پادشاهان 

کـه  محمـد حمیـداهللا    مجموعـإل الوثـاثق السیاسـیه   و  ي میـانجی احمد مکاتیب الرسول

اسـناد  و  هـاي سیاسـی حضـرت محمـد     پیمانها و  نامهتازگی نیز به فارسی با نام  به

 فرق با مکتوبات ائمه .آوري شده است جمع، به فارسی برگردانده شده صدر اس�م

د و نایـن قسـم از مکتوبـات کـه مسـلمانان نامـه بنویسـ       که  شود می در اینجا مشخص

وجـود  . البته مشترکات و اخت�فـاتی  مرسوم نبوده است، بدهد جواب آنان را پیامبر

گاهی ابتدا بـه سـاکن بـراي اشخاصـی      پیامبراین است که مشترکات  از جمله ؛دارد

، عهدنامـه بـین امـام و    در مختلفات در مکتوبات شـیعه  .نوشتند نامه میچون پادشاهان 

 خصـوص  در .امامـت سیاسـی نداشـتند   آن بزرگـواران  چون ، ها موضوعیت ندارد قبیله

در اهـل   ،ین صـورت کـه در شـیعه هسـت    پاسخ به اسفتائات به ا، مکتوبات اهل سنت

یـا   ي مـردم ها به نامه ي ائمهها اساس مکتوبات جواب ،در شیعه .سنت وجود ندارد

  شده است. می یکسري پیک انجامۀ واسط به

هاي معتبر و مـورد اطمینـان اسـت. آنـان در      با واسطه ها وجود پیک، ن دیگراز قرای

یـن بـاره نیـز روایـات     ا در ند.داد میخرج ه ها کمال دقت را ب و جواب ها پرسشحفظ 

، 2ج، ق1392، صـدوق  ؛27ص، 2ج، 547ص، 1ج، ق1407، کلینی(.زیادي وجود دارد

احادیـث را از ارسـال   ، معتقد است که وجود قاصـد معتبـر   مرحوم بهبودي نیز )10ص

 )244ص، ش1378 ،بهبـودي (باشـد.  کند و حدیث داراي حجت و اعتبار می خارج می



64 

 

1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    

که فـرد  اي  هموارد در میان مکتوبات دیده شده که افراد از صحت نامدر برخی همچنین 

که کشی اي  هتوان به نام می از جمله؛ کنند می سؤالدیگري آن را نقل کرده است از امام 

عرض کردم:  بن ابی نصر نقل کرده اشاره نمود که گفت به ابوالحسن رضا احمداز 

ایشـان   آیا این درست اسـت؟ ، نقل کرده اي از شما براي ما هحسن بن محبوب زراد نام

 گوید:... می بگو سراد زیرا خداوند بلکه، در ضمن زراد مگو .گوید فرمود: بله راست می

توان نتیجـه گرفـت کـه     با توجه به توضیحاتی که گذشت می )1095 رقم، تا بی، (کشی

کارشناسـان  بسیاري از احادیث مکتوبه به ارزش احادیث مسموعه ارتقا یافته و از نظـر  

  حدیث در شمار احادیث صحیح قرار گرفته است.

عـدم  ، مایز کردهرا از روایات مسموعه متها  آن هاي مکتوبات کهترین ویژگی از مهم

 اگـر راوي  ،در روایـات مسـموعه   )295ص، 2ج، ش1385، (مامقـانی .معناست  به   لنق

دچار  در زمانی که روایت طو�نی بوده است ویژه به، موقععدم کتابت سریع و ب دلیل به

اصالت الفاظ و عبارات  ،را به خاطر آورد نسیان شود و نتواند عین عبارات معصوم

ایـت از نظـر   گـردد. در نتیجـه رو   با عبارات راویان نقـل مـی  ها  آن حفظ نشده و معانی

لحـاظ   بـه رسد. لذا احادیـث   ان معصوم نمیعبارات پیشوای فصاحت و ب�غت به درجۀ

امـا در  ) 159ــ 157ص، ش1387، معـارف (شـود.  ادبی و معنوي دچار نقل به معنا مـی 

روایت بدون هیچ ، نویسند می روایت را هشخصبچون خود  روایات مکتوبه معصوم

کننده موفق  سؤالراوي یا  ،بنابراین در این احادیثرسد.  کم و زیادي به دست راوي می

بـه   ،را م�حظه کند و بدون هیچ گونـه نقـل بـه معنـی    شود تا عین الفاظ و عبارات  می

  دست یابد.  مقاصد امام

  ي حدیثیها علی بن مهزیار اهوازي و مکتوبه .4

و از اصـحاب امـام    هجري علی بن مهزیار اهوازي از محدثان بزرگ شیعه در قرن سوم

 ،آن در اهواز بوده اسـت. عـ�وه بـر    ديها  و از وک�ي امام جواد و امام رضا

، نجاشـی (بـوده اسـت.    طـاهرین  ۀهاي مهمـی از روایـات ائمـ    خود صاحب کتاب

، ) در میان روایات وي39ص، ق1381، حلی ؛265ص، تا بی، طوسی؛ 253ص، ق1407

 437دارد. از  دمکتوباتی ارزشمندي در ابواب مختلف فقهی و اخ�قی و اعتقادي وجـو 

تعـداد   )200ــ 199ص ،12ج، ق1413، خویی(ي حدیثی شیعهها یت او در مجموعهروا
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کـه او راوي  یکی آن :. مکتوبات او دو نوع استخورد می اي به چشم روایت مکتوبه 60

کـه  و دیگر مکتوبـات خـودش   فظ کرده، مکتوبات است و در مقام راوي روایات را ح

  تفصیل خواهد آمد.  بهب مراس�ت را گشوده است که در ادامه با

  ي قبل از خودها نقش علی بن مهزیاري در شناسایی و انتقال مکتوبه .1ـ4

 ن عملکرد راویان حدیث راتوا نجاشی می رجالو  طوسی فهرستبا وارسی دو کتاب  

حـدیثی   رد: گروهی از راویان داراي نگاشـتۀ به سه دسته تقسیم ک ،روایتگري در عرصۀ

ـ   بر  نقشی در میراث حدیثی شیعه، هستند و جز این د. گروهـی از راویـان   عهـده ندارن

ي دیگر راویـان  ها در طریق انتقال نگاشته، اند ۀ حدیثیکه خود داراي نگاشتافزون بر این

در طریق انتقـال  ، حدیثی نیستند آخر از راویان هرچند داراي نگاشتۀ ۀقرار دارند و دست

   )173ص، ش1397، حسینی شیرازي(آثار دیگر راویان قرار دارند.

عـ�وه بـر اینکـه داراي آثـاري     ، مهزیار در انتقال مواریـث حـدیثی شـیعه   علی بن 

وي افـزون بـر    دارد. ي دیگر راویان نیز قـرار ها در طریق انتقال نگاشته، ارزشمند است

رسیده و احادیث آن بزرگـواران را سـماع نمـوده     خدمت ائمه اینکه خود بشخصه

رسـیده از وي مکتوبـاتی   در میـان آثـار    3)352ــ 350ص، 13ج، ق1413، (خوییاست

وي در طریـق انتقـال   ، آن کمتر از سماع نیسـت. عـ�وه بـر   ها  آن وجود دارد که ارزش

اي کـه از  در میان روایـات مکتوبـه  ، عبارت دیگر ت دیگر راویان نیز قرار دارد. بهمکتوبا

خورد که ایشـان در سـند    یی از سابقین به چشم میها    مکتوبه، علی بن مهزیار نقل شده

ي صادره از آنان قرار دارد و دلیل آن هم این اسـت کـه تعـدادي از    ها عضی از مکتوبهب

تـوان بـه روایتـی اشـاره      براي نمونه میروایاتی را نقل کرده که متعلق به دیگران است. 

عبداهللا بن محمد بـه امـام    اي از نامهگوید  نقل کرده است. او میکرد که علی بن مهزیار 

کـه امـام    شـود  مـی  سـؤال در باب زکات خواندم که در آنـاز وجـود روایتـی     رضا

 ؛510ص ،3ج ،ق1407، کلینـی (نقل حـدیث کـرده اسـت.    پیامبر اکرم از صادق

عبـداهللا بـن محمـد از     )61، ص9ج، ق1391 ،حر عـاملی ؛ 5ص ،4ج ،ق1401 ،طوسی

در  )227ص، ق1407، نجاشـی (و داراي کتـاب مسـائل اسـت.    اصحاب امام رضـا 

از  ییـد امـام رضـا   ت عبداهللا نزد علی بـن مهزیـار و تأ  اختیار داشتن کتاب و مکاتبا

یعنـی ناقـل اثـر    ، نقش تبعی، داشته است از روایت پیامبر روایتی که امام صادق
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  کند. در انتقال احادیث را آشکار می، بودن وي

بن محمد در باب نجاست لباس  کتاب عبداهللا علی بن مهزیار از ،در روایت دیگري

نوشـت  اي  هنامـ  به امام رضا بداهللاعگزار با شراب و نبیذ چنین نقل کرده است: نماز

کرد. روایت اول از زرارة و روایت دوم از فـرد   سؤالو از وجود دو روایت در این باره 

، 3جق، 1407، کلینـی (4انـد.  نقل حدیث کرده دیگري است که هر دو از امام صادق

آید که علـی   برمی کافیو  تهذیباز این دو روایت در  )281ص، 1ج، طوسی ؛407ص

راوي در طریـق انتقـال روایـات متعلـق بـه زرارة و       عنوان بهبن مهزیار ع�وه بر اینکه 

بـه نقـل روایــت     فقـط ، شناس صاحب اندیشـه  یک حدیث عنوان به ،دیگران قرار دارد

  و به مکتوبات نیز توجه داشته است. بسـنده نکـرده اي  همسموع

نجاشـی و   رجـال همچنین با تحقیق و بررسی اسناد و طرق موجـود در دو کتـاب   

برخـی از   نـوادر هایی موسوم به  نام علی بن مهزیار در سند کتب و کتاب، شیخ طوسی

که  علی بن مهزیار از جمله کسانی است، دیده شده است. براي نمونه اصحاب ائمه

حریز را از طریق  نوادرحریز بن عبداهللا سجستانی قرار دارد. وي  نوادراسم او در طرق 

از نـوادر  اي  هدهـد کـه نسـخ    حماد بن عیسی گزارش کرده است. این مطلب نشان مـی 

در اختیار علی بن مهزیـار بـوده    ،باشد می حریز که از اصحاب امام صادق و کاظم

ذکر نام علی بن مهزیـار در سـند طـرق     ،دیگر ۀنمون) 144ص، ق1407، نجاشی(است.

از ایـن کتـب بنـا بـه     اي  هبن ایوب ازدي اهوازي اسـت کـه نسـخ    إلفضال نوادرکتب و 

 هـا  در اختیار علی بن مهزیار بوده است. از این نمونـه  ،بن محمد زراري احمدگزارش 

 عنـوان  هـا بـه   آن در انتقال گرفتن در اسناد کتب اصحاب ائمه که او با قرارآید  برمی

  5)164ص، ق1401، طوسی(.سهیم بوده است، بخشی از مواریث کتبی عالمان شیعه

  ي حدیثیها نقش علی بن مهزیار در استمرار صدور مکتوبه .2ـ4

در  ديهـا   امام جواد و امـام  ،دو امام بزرگوار ياز آنجا که علی بن مهزیار از وک�

خـود و   هـاي  پرسـش  بزرگـواران، بشخصـه   دي با رجوع به آندر موار، اهواز بود شهر

خصـوص   به ،کرد. همچنین او به د�یل مختلف می دریافترا دیگران را مطرح و پاسخ 

از ، نداشـتند  نۀ معصـومی زمانی که شیعیان امکان م�قات حضوري در محضـر ائمـ  

توان بـه   را می باب مراس�ت را با امامان گشوده است. مکاتبات ائمه، طریق مکاتبه
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   :دکردو بخش کلی تقسیم 

که خطاب بـه   است ي امامان شیعهها و حتی پیغام ها العملنامه و دستور ؛بخش اول

، و رسائل ها اند و در آن نامه نمایندگان خود یا شیعیان مستقر در یک ناحیه ارسال کرده

 دوم بخـش  ؛اند تهساخي سیاسی و اجتماعی روشن ها وظایف آنان را در مقابل پیشامد

ی اسـت کـه شـیعیان از    هـای  پرسشعبارت از پاسخ امامان در ذیل ، از مکتوبات حدیثی

 رسـائل ا�ئمـه  کردند. مرحوم کلینی صاحب کتابی موسـوم بـه    نقاط مختلف ارسال می

پاي آن هنـوز وجـود    اما رد، بوده است که این کتاب در حال حاضر در دسترس نیست

رسـائل  محقق ارجمند ثامر العمیدي الحسینی به بازیـابی کتـب   ، در دوران معاصر دارد.

ترتیب هر  به  را معصومین رداخته و در این کتاب، رسائلِ ائمۀمرحوم کلینی پ ا�ئمه

آوري کرده است. مکتوبـات علـی بـن     جمع ،اند تهامام که خطاب به اصحاب خود نوش

، 2ج، ق1436 ،سـینی (عمیدي حآمده اسـت.  257تا  229صفحات ، جلد دو مهزیار در

مکاتیـب  شـان در کتـاب   و رسائل امامان بـه اصحاب  ها نامه ،ع�وه براین )257ـ229ص

، 4ج، 291ــ 256ص، 3ج، ق1426، ي میـانجی احمد(نیز قابل مشاهده است. ا�ئمه

  )464ـ18ص ،5ج، 512ـ168ص

 را به سه بخش کلی تقسـیم کـرد:  ها  آن توان می با بررسی مکتوبات علی بن مهزیار

است  از جمله امام جواد خود مکاتبات علی بن مهزیار با امامان معاصر، اول بخش

شود که امام در حـق وي   اجتماعی و دعاهایی می، اعتقادي، که شامل موضوعات فقهی

هنگامی که علی بن مهزیـار بـه سـفر    ، در باب حجدر حدیثی ، براي مثال ؛نوشته است

اتمـام و قصـر در نمـاز در حـرمین      بـارۀ رفـع اخـت�ف در   براي ،حج مشرف شده بود

، (کلینـی 6نامه نوشته و حکم فقهـی را دریافـت کـرده اسـت.     شریفین به امام جواد

اسـت   از فَرَج وي سؤالو  دىها  اماماو به  ۀنام، دوم ۀنمون )525ص ،4ج ،ق1407

، هنگامى که صاحب شما از سراى ستمکاران غیبـت کـرد  : «ه استنوشت ويبه  امام که

 ؛501ص ،52جق، 1403 ،مجلسـی  ؛ 380ق،ص1395، صـدوق  ،(7.»فرج باشـید  منتظر

ـ   بـا امـام   علی بن مهزیار، دیگر ۀنام در )234ص، 1ج شـهر اهـواز    ۀدر مـورد زلزل

از کـوچ مـردم از شـهر     ،مکاتبه کرده و امام با فرستادن دستورالعملی براي مـردم شـهر  

 ،1ج، ق1392، صـدوق  ؛294ص ،3ج، ق1401 ،(طوسـی 8اهواز ممانعـت کـرده اسـت.   
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هاي امـام   نامه، سوم نمونۀ )150ص ،88ج ،101ص ،50جق، 1403 ،مجلسی ؛544ص

به علی بن مهزیار است که آن حضرت وي را مـورد توجـه و عنایـت خـود      جواد

اند. این امر نشان از جایگاه وا�ي او نزد امام و نیز تمایز شخصیت ایـن عـالم    قرار داده

او چنـین آمـده    ۀدربـار راي مثال در بخشی از ایـن نامـه   دارد. ببزرگ از دیگر اصحاب 

  است:

 از و نمایـد  سـاکن  بهشـتش  در و دهـد  تـو  به نیکو پاداش خداوند! علی اي

 اي. سـازد  محشورت ما با و فرماید محافظت را تو آخرت و دنیا در خواري

  بزرگذاشـت مـا   و خـدمت  وما  از فرمانبري وخیرخواهی ها  درتو را ! علی

 هماننـد  بگـویم  اگر کردم. امتحان است واجب تو بر آنچه انجام در و زمودمآ

 سـکونت  خداونـد  پس ،باشم گفته درستی سخن که میدوارما ،ام ندیده را تو

 در تا خدمتگزاري نیز تو منزلت و مقام. دهد پاداش تو به را  برین بهشت در

 خداونــد از پـس  نیسـت  وشــیدهپ مـن  بـر  روز و شــب در و گرمـا  و سـرما 

 مشـمول  را تـو  ،آورده گـرد  قیامـت  در را مـردم  تمـامی  که آنگاه خواهم می

 و دعاها ۀشنوند او که درستی به. خورند غبطه بدان همه که هدد قرار رحمتی

 )349ص، ق1411 ،طوسی(.است بندگان درخواست

  آمده است: دیگراي  هنیز در نام

 آنقـدر  تـو  .اسـت  داده قـرار  چگونـه  مـن  نـزد  را تو خدواند که دانی نمی تو

 به که اي ع�قه و توجه ۀهم با ،خوانم می نسبت و نام به را تو گاه که عزیزي

 ،داده تـو  بـه را  آنچـه  از بهتـر  خداوند پس. دارم تو از که شناختی و دارم تو

ا ر تو و باشد خشنود تو از ،تو زا ما خشنودي خاطر به و کند عطا تو به پیاپی

 .دهـد  جـاي  اعلـی  فـردوس  در رحمـتش  بـه  و برسـاند  آرزویت برترین به

 و نماید سرپرستی و کند حفظ را تو خداوند .دعاست ۀشنوند او که درستی به

  )828ص، 2ج، تا بی، (کشی.گرداند دفع تو از را رش رحمتش به

خـدمت  ، یی است که بنا به درخواست شیعیان از علی بن مهزیارها نامه ؛بخش دوم

خواست محمـد بـن   براي نمونه درامام ارسال شده و پاسخ امام را دریافت کرده است. 

آن  وسیلۀ یى بیاموزد که بهنامه بنویسد تا دعا ست که به امام جوادحمزه غنوى از او
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و در روایتی دیگر آمـده   )560ص، 2ج ،صدوق(9در مشکل وي گشایشی حاصل شود.

نوشـتند. بـراي    نامـه مـی   علی بن مهزیار بـه امـام   ۀواسط برخی از اصحاب به است

ۀ واسـط  ي رفع اخت�ف در وقت نماز صبح بـه کند که برا نقل می علی بن مهزیار، نمونه

در مورد حکمـی کـه مـورد     نامه نوشته و من ابوالحسن بن حصین براي امام جواد

او آن را کنند و امام با خط مبارك خود جـواب نوشـته و    می سؤال ،اخت�ف شده است

 است: فجرـ خدا تو را رحمـت کندــ عبـارت از    همشاهده و قرائت کرده که چنین آمد

 ؛36ص ،2ج ،ق1401، طوسی ؛282ص، 3ج ،ق1407، کلینی(10. خط سفید پهن شده...

  )274ص ،1ج ،ق1390همو، 

را نقـل  هـا   آن فرسـتاده و او  مکاتباتی است که دیگران براي امـام  ؛سوم بخش

عصـر علـی بـن مهزیـار      روایات متعلق به کسانی است کـه هـم  کرده است. این دسته 

 به ابـی جعفـر   از یحیى بن أبی عمران همدانیاي  هنامتوان به  هستند. براي مثال می

بن مهزیار آن را نقل کرده است. در این نامه در باب قرائت نمـاز از   اشاره کرد که علی

ق، 1407 ،کلینـی (11به خط خود جواب را نوشته اسـت.  رتشده و حض سؤال امام

ــی ؛313ص ،3ج ــو،  ؛69ص، 2ج، ق1401، طوس ــ)311ص ،1ج ،ق1390هم  ۀدر نام

نامه نوشته و چنـین   ديها  ابراهیم بن محمد همدانى به امامدر باب خمس  دیگري

پدر شما را براى مـن   نامۀنوشتم: على بن مهزیار  حضرت ابوالحسنه ب گفته است:

دوازدهـم اسـت و    یـک ، ست بر باغداران بعد از وضع مخـارج ا خواند که آنچه واجب

 دوازدهم بر او واجب نه یک، کسى که عایدى مزرعه و باغش مخارجش را کفاف ندهد

گویند:  و مردمى که نزد ما هستند در این باره اخت�ف دارند و می، ست و نه چیز دیگرا

یعنى مخـارج زراعـت و خـراج نـه     ، ست بعد از وضع مخارجا اجببر مزارع خمس و

اش. حضـرت در جـواب نوشـت: مقصـود بعـد از       آنکه مخارج خـود زارع و خـانواده  

  )547ص ،1ج، ق1407، کلینی(12مخارج خانواده و خراج سلطان است.

 گیري هیج. نت5

 آید:  دست میه این نتایج ب، از مجموع آنچه بیان شد

مکتوب توسط معصوم  صورت بهاست که  دسته از روایات ائمهآن ، مکتوباتـ 

 به اصحابشان رسیده است.
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بـا توجـه بـه    ، برآمدنـد ها  آن محدثان در مقام جمع و تدوینصدور مکتوبات که ـ 

 متفاوت است.  امامان معصوم ط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعۀشرای

تـر   نزدیـک  امـام عصـر   ۀدوردهد کـه هرچـه بـه     آمارها در این باره نشان میـ 

یابـد.   نسبت به کـل روایـات افـزایش مـی     مکتوبات هریک از ائمهتعداد  ،شویم می

با بررسی این ، بندي در میان محدثان شیعه یکسان نیستند گرچه مکتوبات از جهت رتبه

 شود. یید میتأها  آن صحت بسیاري از، ن و شواهدرایدسته از روایات و وجود ق

 اي بـه  مهم مکتوبات عدم نقل به معناست که این امتیاز جایگـاه ویـژه   از امتیازاتـ 

 دهد.  میها  آن

بـه  ، علی بن مهزیار اهوازي ع�وه بر نقـل مراسـ�ت خـود از دو امـام بزرگـوار     ـ 

هاي بعد پرداخته و در حفـظ و صـیانت    ها به دوره آوري انتقال مکتوبه شناسایی و جمع

  ي بعد انتقال داده شود.ها تا این میراث به نسل این میراث بزرگ شیعه کوشیده است

  

  ها نوشت پی

پژوهشـی در  کتاب  بر روي مکتوبات علی بن مهزیار تحقیقی صورت نگرفته، اما در قابل ذکر است .1

که به  ش)1378، بهبودي(علل الحدیثو در بخش پایانی کتاب  ش)1376، معارف(تاریخ حدیث شیعه

اعتبار و جایگاه حدیثی مکتوبات امامان معصـوم پـس از   ۀ نام نقد مکتوبات پرداخته و همچنین در پایان

    گرفته است. ارجاع اینجانب قرار مباحثی وارد شده که مورد )1388، مهتدي راد(صادقین

  .207ص ش،1394 ،معارفبحث محتوایی آن نک:  در .2

، 891، ح3ج ق،1390طوسـی،   ؛88، ح2، ج1518، ح1جق، 1392 (صدوق،.روى عن أبی جعفر .3

ــن روى) 1391، ح9، ج1072، ح8ج ــی ع ــر أب ــانی جعف ــدوق،.الث ، 2، ج803، ح1جق، 1392 (ص

، 6، ج1183، ح2ج ق،1390، و؛ همــــ1487، ح5ج ق،1401طوســــی،  ؛1120 و 671، ح3، ج1598ح

  )1042 و 734، ح1جق، 1392 (صدوق،.روى عن أبی الحسن الثالث )1156، ح8، ج221ح

 بن عـامر، عـن   محمد، عن عبداهللابن یعقوب، عن الحسین بن  محمد، عن محمدالقاسم جعفر بن ابو .4

، عن سهل بن زیـاد،  محمد علی بن، عن علی و محمدبن  احمدبن یحیى، عن  محمدعلی بن مهزیار و 

: جعلـت فـداك،   السـ�م  علیهإلى أبی الحسن محمدبن  عبداهللامهزیار، قال: قرأت فی کتاب  علی بنعن 

� بأس  علیهما الس�م فی الخمر یصیب ثوب الرّجل، أنّهما قا�: عبداهللاروى زرارة عن أبی جعفر و أبی 

أَصـاب ثَوبـک   إِذا  أنّه قـال:  الس�م علیه عبداهللاحرِّم شُربها و روى غیر زرارة عن أبی  أَن یصلِّی فیه، إِنَّما

فاغسله إِن عرَفت موضـعه، و إِن لَـم تَعـرِف موضـعه فاغسـله کُلَّـه، و إِن        سکرَـیعنی الم خَمرٌ أَو نَبیذٌـ
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 عبـداهللا خُـذ بِقَـولِ أَبـی     و قرأتـه:  السـ�م  علیـه صلَّیت فیه فَأَعد َ�تَک.فأعلمنی ما آخذ به؟ فوقّع بخطّه 

  . الس�م علیه

، 383 ،354 ،330 ،281 ،254، 253، 219، 123، 69، 16ص ق،1407، نجاشـی  نک: براي طرق دیگر .5

 267، 117، 92، صطوسـی  ؛531تا، ص ، بیکشی ؛445و  442، 273، 215، 64، صتا طوسی، بی ؛448

ــ ؛353و  ــ90ص، ق 1413، وییخ ــدوق، 9ـ ــو،  ؛437و  427، ص4، جق1392؛ ص ، 2ق، ج1414هم

  .650 و 531ص

: السـ�م  علیـه جعفرٍ   قال: کتبت إلى أبی ،بن مهزیار محمد جمیعاً، عن علیبن  احمدسهل بن زیاد و  .6

تمام و التّقصیر فی الحرمین، فمنها بأن یتم الصـ�ة  لفت عن آبائک علیهم الس�م فی ا�إنّ الرّوایإل قد اخت

نا تمام فیها إلـى أن صـدر  ل على ا�و لو ص�ةً واحدةً، و منها أن یقصر ما لم ینوِ مقام عشرة أیام، و لم أز

فی حجنا فی عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علی بالتّقصـیر، إذ کنـت � أنـوي مقـام عشـرة أیـام       

قَد علمت یرحمـک اللَّـه    فکتب إلی بخطّه: فصرت إلى التّقصیر، و قد ضقت بذلک حتّى أعرف رأیک؟

ما، فَإِنّی أُحلى غَیرِهینِ عرَمةِ فی الح�ـ�ةَ.  فَضلَ الصرَ فیهِمـا الصتُکث رَ، وما أَن � تَقصخَلتَهإِذا د لَک ب 

ء  . فقلـت: أي شـی   نَعـم  فقـال:  فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافَهإلً: إنّی کَتبت إلیک بکذا و أجبتنی بکذا.

  مکّإلَ و المدینَإلَ. فقال: تعنی بالحرمین؟

أَسأَلُه عنِ الفَرَجِ فَکَتَب إِلَى إِذا غاب صاحبکُم عن  الس�م علیهرِ أَبِى الحسنِ صاحبِ العسکَ  کَتَبت إِلى .7

وا الفَرَجقَّعمینَ فَتَودارِ الظَّال.  

و شکوت إلیه کثرة الزّ�زل فی األهواز، و قلـت:   الس�م علیهبن مهزیار قال: کتبت إلى أبی جعفرٍ  علی .8

� تَتَحولوا عنها، و صـوموا األَربِعـاء و الخَمـیس و الجمعـإلَ، و      :الس�م علیهفکتب  ترى لی التّحول عنها؟

  .قال: ففعلنا فسکَنت الزّ�زل اغتَسلوا و طَهروا ثیابکُم، و ابرُزوا یوم الجمعإلِ، و ادعوا اللَّه فَإِنَّه یدفَع عنکُم.

 محمـد قال: کتب  ،جمیعاً، عن علی بن مهزیار محمدبن  حمدابن یحیى، عن  محمدسهل بن زیاد و  .9

فکتـب   فی دعاء یعلّمه، یرجو به الفَرَج. الس�م علیهبن حمزة الغَنَوي إلی یسألنی أن أکتب إلى أبی جعفرٍ 

ء،  یا من یکفی من کُلِّ شَی بنُ حمزَةَ من تَعلیمه دعاء یرجو بِه الفَرَج، فَقُل لَه یلزَم: محمدإلی:أما ما سأَلَ 

فَإنّی أَرجو أَن یکفى ما هو فیه مـنَ الغَـم إِن شَـاء اللَّـه      ء، اکفنی ما أَهمنی مما أَنا فیه. و � یکفی منه شَی

  تَعالَى.

إلى أبـی    مهزیار، قال: کتب أبو الحسن بن الحصین علی بن، عن سهل بن زیاد، عن محمد علی بن .10

معی: جعلت فداك، قد اختلفَت موالُوك فی ص�ة الفجر، فمنهم مـن یصـلّی إذا    الس�م علیهجعفرٍ الثّانی 

  صلّی إذا اعترض فی أسفل ا�فق و استبان، و لسـتن یماء، و منهم مل المستطیل فی السطلع الفجر األو

قتین و تحـده لـی، و کیـف أصـنع مـع      أعرِف أفضل الوقتَین فاصلّی فیه، فإن رأیت أن تعلّمنی أفضل الو

القمر و الفجر � یتبین معه حتّى یحمرّ و یصبِح، و کیف أصنع مع الغیم، و مـا حـد ذلـک فـی السـفر و      

هـو الخَـیطُ األَبـیض     ـ یرحمک اللَّـه  ـالفَجرُ بخطّه و قرأته: الس�م علیهفکتب  الحضر، فعلت إن شاء اللَّه.
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لَیس ،عتَرِضلِّ فی المف� تُص ،داءعص ضاألَبی تَعـالى      هو و كتَبـار فَإنَّ اللَّـه ،نَهیتّى تَتَبضَرٍ حح � فَرٍ وس

ل خَلقَهجعن هذا، فَقالَ: لَم یإلٍ متَّى« فی شُبهوا حاشرَبکُلُوا و     دـوالْأَس طنَ الْخَـیم ضیالخَیطُ الْأَب نَ لَکُمیتَبـنَ  یم

فالْخَیطُ األَبیض هو المعتَرِض الّذي یحرُم بِه األَکلُ و الشُّـرب فـی الصـومِ و کَـذلک هـو الَّـذي        ،»الْفَجرِ

  تُوجب بِه الص�ةُ.  

مهزیار، عن یحیى بـن أبـی عمـران الهمـدانی،      علی بن، عن محمدبن  احمدبن یحیى، عن  محمد .11

: جعلت فداك، ما تقول فی رجلٍ ابتدأ ببسم اللَّـه الـرّحمن الـرّحیم    الس�م علیهقال: کتبت إلى أبی جعفرٍ 

    ـیاسـورة ترکهـا، فقـال العبالکتاب من الس ا صار إلى غیر امالکتاب، فلم لـیس   فی ص�ته وحده فی ام :

.غم أَ بخطّه:فکتب  بذلک بأسلى ررَّتَینِ عها میدعیهبه نف)یاسبعنی العرغـم خواسـت عباسـی یـا بـه       ؛ ی

  )کوري چشم عباسی

 علـی بـن  : أقرأنـی  السـ�م  علیـه قال: کتبت إلى أبـی الحسـن     الهمدانی محمدسهل عن إبراهیم بن  .12

سدس بعد المئونإل، و أنّـه لـیس   ، فیما أوجبه على أصحاب الضّیاع نصف الالس�م علیهمهزیارکتاب أبیک 

على من لم تَقُم ضیعته بمؤونته نصف السدس و � غیر ذلک، فاختَلَف من قبلَنا فی ذلک، فقالوا: یجـب  

: السـ�م  علیـه على الضّیاع الخمس بعد المئونإل، مؤونإل الضّیعإل و خراجها � مؤونإل الرّجل و عیاله. فکتـب  

  اله و بعد خَرَاجِ السلطانِ.  بعد مؤونَته و مؤونَإلِ عی
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