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Abstract 

The method of the Shi'ite and Sunnite Hadith scholars is to quote the narrations by 

naming the chain of transmitters. In the meantime, Sheikh Sadouq, one of the most 

prominent Shi'ite Hadith scholars, has reported the narrations in his book "Man lā 

yaḥḍuruhu-l-faqīh” with incomplete chain of transmitters (mursal). Although, later 

on, he tried to respond to the assumed critics with writing a "Mashikha", his 

Mursalāt that have been quoted without mentioning their narrators with such words 

like "qāla" or "ruviyah", has been controversial among the scholars. Those who 

believed in the authenticity of the sanad of the narrative abandoned all the hadiths of 

Sadouq without the narrator and those who believed in the authenticity of the issuing 

of the narrations considered them authentic. In the meantime, Imam Khomeini took 

a moderate view. The findings of this study indicated that from Imam Khomeini's 

point of view, firstly, only dogmatic Mursalāt of Sheikh Sadouq with the word 

"qāla" are authentic. Secondly, Sadouq is not only a Hadith scholar, but also is a 

scholar superior to Najjashi and Tousi. Therefore, his dogmatic Mursalāt indicate 

that the narrators removed from the sanad are authentic. Thirdly, Sadouq is not a 

mujtahid in its conventional meaning among the scholars of the principles of 

jurisprudence specifically the later ones. Therefore, he has not quoted the dogmatic 

mursalāt with guess and speculation. Fourthly, the dogmatic mursalāt of Sheikh 

Sadouq counterweights that of Ibn Abi  'Umayr. Fifth, not only his mursalāt are 

equal to his Masānid, but also they are preferred to them. 
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 بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرسالت فقهی شیخ صدوق

 9یمجید زیدی جودک، *3رسول محمدجعفری

 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران. 1

 ی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک، اراک، ایراندانشجوی دکتر. 2

 (23/19/1932؛ تاریخ پذیرش: 12/11/1931تاریخ دریافت: )

 چكیده

ترین محدثان شیعه، در  شیوۀ محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسلۀ سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته

اناد. وی اگرچاه بعادها باا نگاشاتن       صورت مرسل گزارش کرده د و به، روایات را بدون سن«کتا  من تیحضره الفقیه»

نقل کرده  «یَرُوِ»و گاه با واۀۀ  «قَالَ»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرس تی که بدون ذکر راوی گاه با واۀۀ «مشیخه»

ی صادوق را از حجیات   بود، محل مناقشۀ عالمان شد. قائ ن به وثوق سند روایت )سندگراها( همۀ منقوتت بدون راو

سر حجت دانستند. در این بین امام خمینای   وثوق صدور روایت )صدورگراها( همۀ آنها را یک به ساقط کردند و قائ ن

، تنهاا مرسا ت   اوت های تحقی  حکایت از آن دارند کاه از نظار اماام خمینای،      دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته

برتار از نجاشای و    یرجاال عاالمی  بلکاه   ،تنها یک محدث نه صدوق، ا یثانمعتبر هستند؛  -«قَالَ»با تعبیر -جزمی صدوق 

 معنای به اجتهاد اهل ، صدوقثالثا شده از سند هستند؛   وسی است، لذا مرس ت جزمی وی، گویای توثی  راویان حذف

، رابعاا  اسات؛   نکرده نقل ظن و حدا اساا بر جزمی را لذا مرس ت نبود،آنها  متأخران ویژه و به اصولیان نزد متعارف

عمیر هستند؛ خامسا  مرسا ت جزمای صادوق، برابار باا مساانیدش        مرس ت جزمی صدوق همسنگ مرس ت ابن ابی

 .شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند محسو  می

   واژگان کلیدی

 .ها، شیخ صدوق، مرس ت جزمی، مرس ت ظنی امام خمینی، دیدگاه
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 مقدمه

منباع دریافات اعتقاادات،     نیتار  مهممقدا اس م، روایات پس از آیات قرآن کریم،  در شریعت

، )ع(روی عالمان شیعه از همان عصر حضور معصاومان  اخ ق و احکام اس می هستند، از همین

و حاصال آن تادوین    داشاتند ی و نوشاتن احادیاث   آور جماع اهتمام فراوانی نسبت باه حفا ،   

(. پاس از  12: 13، ج 1223مائه( در آن دوران است )ناوری،  اربع چهارصد اصل حدیثی )اصول

ی حادیثی  هاا  مجموعاه اربعمائاه پااتیش و باه     ادامه یافت و اصاول  ها ت شعصر حضور این 

سات. یکای از   ها کوشاش ساختارمند منتقل شدند، چنانکاه کتاب اربعاۀ شایعه حاصال هماین       

 بان  یموسا  بان  حساین  بن علی محمدبن ابوجعفر چهارم و پرکارترین محدثان قرن نیتر برجسته

است. سال تولاد او روشان نیسات، ولای مادت عمار او را        صدوق شیخ به معروف قمی بابویه

رخ داده اسات   921( و وفاتش در سال 911: 9، ج 1919اند )بحرالعلوم،  هفتاد و اندی سال گفته

 نقااط  باه  لاذا  و باود  حریص مشایخ از روایت اخذ و علم  لب (. وی در921: 1922، داود ابن)

 (.921: 11، ج 1219خویی، )کرد  درک را استاد 211 از بیش و مسافرت دوردست

اهتماام   حدیثی های متنوع کتا  قالب در روایات تدوین فرسا به با ت شی  اقت صدوق

؛ ذهبای،  229: 1221 وسای،  )حدیثی به سامان رسااند   اثر سیصد بر بالغ ورزید و توانست

وی در دساترا   اثار  هفاده  گمندانه در حال حاضر بیش ازسو ( اگرچه921: 12، ج 1221

به سبب این جایگاه علمی و البته شخصیت وارستۀ معناوی وی اسات کاه عالماان      .نیست

  1.اند کردهنظیری تحسین  فریقین او را با توصیفات کم

                                                                                                                                        
 نقل روایت پدرش از آنجا در و گردید بغداد وارد: نویسد می بغداد در او حضور مناسبت به بغدادی خقیب .1

 رأس» تعابیر او توصیف در (؛ ذهبی111: 2، ج 1222بغدادی،  خقیب)است  شیعه مشهوران و مشایخ از او کرد،

(؛ تعابیر عالمان شیعه: 921: 12، ج 1221دارد )ذهبی،  را «المثل بحفظه یضرب السائرة، التصانیف صاحب االمامیة،

 الرجال و األخبار و بالفقه بصیر حفظة القدر جلیل»(؛ 923: 1911ی، نجاش) «بخراِان الطائفة وجه و فقیهنا و شیخنا»

 «حفظة بالرجال عالما لآلثار ناقدا باألخبار بصیرا القدر لیجل ثقة»(؛ 293: 1919؛ 222: 1221) وسی،  «لألخبار ناقدا

 وعلمه  یالمتفق عل خیالش»(؛ 111: 1211،  اووا ابن) «هیعل معتمد هیروی فیما ثقة»(؛ 123: 2، ج1211، سیادر ابن)

 (.123: 1912 اووا،  )ابن «عدالته



  014 صدوق یخش یمرسالت فقه ۀدربار ینیامام خم یدگاهد یبررس 

، روایات را در آثار خود باا  پژوهان ثیحدشیخ صدوق در مقام یک محدث چون دیگر 

که « کتا  من تیحضره الفقیه»معصومان رسانده است، مگر در اثر گرانسنگ  سلسلۀ سند به

صاورت مرسال گازارش     یکی از کتب اربعه است که روایات را بدون ذکر سلسلۀ سند و به

که حدیث را -،  رق خود را به راوی اولی «مشیخه»کرد، ولی در پایان کتا ، تحت عنوان 

این تدبیر صدوق اگرچه موجاب خاروج بسایاری از    . 1تبیین کرد -از معصوم نقل کرده بود

منقوتتش از ارسال شد، پردۀ ابهام را از روایات فراوانی برنکشید، زیرا آنها بدون ذکر راوی 

و با مراجعه به مشیخه، از ارسال خارج نخواهناد شاد.    اند شدهاز معصوم نقل  میمستقاول، 

 اللَّهِ)ص(، رَُِولُقَالَ ، مانند: اند شدهگزارش بار(  1121) «قَالَ»گونه مرس ت گاه با واۀۀ  این

قَ الَ   ،)ع(جَعْفَرٍ بْنُ یمُوَِ أَبُوالْحَسَنِقَالَ ،  الصَّادِقُ)ع(قَالَ  ،)ع(أَبُوجَعْفَرٍقَالَ  ،)ع(نَیالْمُؤْمِنِرُیقَالَ أَمِ

 یَرُوِ ،)ص(یِّعَنِ النَّبِ یَرُوِ یَ عنه،رُوِ: اند هبار( ذکر شد 11) «یَرُوِ»و گاه نیز با واۀۀ  )ع(الرِّضَا

. )ع(الْأَئِمَّ ةِ عَ نِ   یَرُوِ ،)ع(جَعْفَرٍ بْنِ یعَنْ مُوَِ یَرُوِ ،)ع(الصَّادِقِ عَنِ یَرُوِ ،)ع(نَیالْمُؤْمِنِرِیعَنْ أَمِ

 تفصیل آنها مقاب  جدول ذیل است:

قال 
 الصادق

قال رسول 
 اهلل

قال 
 نیرالمؤمنیام

 قال الرضا قال النبی
قال 
 رابوجعف

 قال ع قال علی
قال علی 

بن 
 الحسین

 جمع

024 711 11 22 71 89 98 214 9 7701 

 روی عنه
روی عن 
 الصادق

روی عن 
 االئمه

روی عن 
 نیرالمؤمنیام

روی عن 
 الحسن ابی

روی عن 
 العالم

روی عن 
موسی 
 بن جعفر

روی عن 
 عبدهلل ابی

روی عن 
الحسن بن 

 علی
 جمع

91 72 9 9 2 7 2 2 2 11 
 

و فقیهان شیعه در حجیت مرس تی که سند آنها در مشایخه ذکار شاده اسات،     محدثان 

اخت ف نظر ندارند، اما در زمینۀ مرس ت دستۀ دوم اخت ف نظر دارند )جمعی از مؤلفاان،  

                                                                                                                                        
 الرضاا  أخباار  ونیا ع الخصاال،  األعماال،  عقاا   و األعماال  ثاوا   ی،األمالخود ) آثار دیگر در که صدوق است . گفتنی1

 مرسال  صاورت  باه  را روایاتی الشرائع( معدود علل ،هیاإلمام اعتقادات األخبار، یمعان النعمۀ، تمام و نیالد  کمال الس م، هیعل

 ،112 ،1 :1211؛ 221 و 211 و 111 و 111 و 111 :1932؛ 112 و 121: 1911)صادوق،  : نمونه برای است، کرده گزارش

 ،211 ،111 ،11 ،11 ،22 ،22 ،11: 1 ج ،1931؛ 111 ،11: 2 ج ،1912 ؛122 ،221 ،222 ،211 ،22: 1 ج ،1912؛ 211

 (.112: 1 ج :1921؛ 111 ،111 ،12 ،11 ،21 ،29 ،91 :1212؛ 211 ،139 ،122 ،112 ،12 ،21 ،21 :1219؛ 921 ،222
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(. در این بین امام خمینی فقیه و محدث نامدار عصر حاضر شیعه، صااحب  112: 1، ج تا یب

تی آثار مختلاف   سبت به این مرس ت است و در تبهفرد خود ن دیدگاه و سبک منحصر به

خود، به فراخور بحث از مراسیل صدوق سخن به میان آورده و در بسیاری اوقاات دیادگاه   

دیگر عالمان شیعه را به نقد کشیده است و گاه نیز راهکارهاایی ناو در ایان زمیناه مقارح      

لیلی در صدد پاساخ باه ایان    روی در پژوهش حاضر با روش توصیفی ا تح  اند، از این کرده

سؤالیم که تحلیل دیدگاه امام خمینی دربارۀ مرس ت شیخ صدوق چگونه است؟ در ارتباط 

در تحقیا  خاود تحات عناوان:      پورمادنی هایی سامان یافته است. آقای  با موضوع پژوهش

و آقای شعبانی در پژوهش خود با عناوان:  « نگاهی به مرس ت شیخ صدوق و حجیت آنها»

، از مرس ت صدوق، حجیت آنها و دیادگاه  «فقها دگاهیدصدوق از  خیشمرس ت  تیحج»

 اور   یک از این آثار، به صاورت ماوردی و باه    اند؛ ولی در هیچ فقها دربارۀ آنها، سخن گفته

عمی  با غور در آثار گوناگون امام خمینای، باه دیادگاه ایشاان درباارۀ مرسا ت صادوق        

 جبران این کاستی شده است.  دار هدهعلذا این پژوهش اند،  نپرداخته

 «یَرُوِ»با مرسالت با واژۀ « قَالَ»تفكیک میان مرسالت با واژۀ 

حادیث را از   رأساا  محدثان و فقیهان شیعه دربارۀ مرس تی که صادوق بادون ذکار راوی،    

نقل کرده است، اخت ف دیدگاه دارند. برخی به عدم حجیت همۀ ایان مراسایل    )ع(معصوم

. در این میان اماام خمینای دیادگاه    دانند یمرند، برخی برعکس تمام آنها را حجت اعتقاد دا

، ابتدا دو دیدگاه اول تبیین و ساپس دیادگاه اماام    اند شدهمتفاوتی داشتند و قائل به تفصیل 

 مقرح خواهد شد.    

خاواه   «یَرُوِ»صاورت   گونه مرس ت صدوق را، خواه باه  ی که اینا عده الف( عدم حجیت:

( زیرا معتقدند که این تناوع نقال،   93: 1، ج 1211)صدر،  دانند ینماعتماد  ، قابل«قَالَ»ورت به ص

( و نقال روایاات باه    21: 1212سیساتانی،  )تفنن در تعبیر برای پرهیز از اِ نا  مُملّ است  صرفا 

، که ناقل، علم به صدور حادیث از معصاوم نداشاته باشاد     در حالی «قَالَ»و  «یَرُوِ»هر دو شکل 

( لاذا هار دو   211: تاا  یبی متداول و مرسوم میان اصحا  و غیر آنان بوده است )کاظمی، ا وهیش

 (؛221: 9، ج 1212حالت، زبان ارسال است و فاقد حجیت هستند )صدر، 



  012 صدوق یخش یمرسالت فقه ۀدربار ینیامام خم یدگاهد یبررس 

در مقابل دیدگاه پیشین، برخای دیگار از عالماان، تماام مرسا ت       ب( حجیت مطلق:

. باه اعتقااد ایان    اند نشدهتفکیک قائل « قال» و« روی»صدوق را صحیح دانسته و میان لف  

 داد ینما  نسابت  معصوم به را آن روایت، صحت به قوی ظن صورت در جز صدوق گروه،

عمیار   ( و تمام مرس ت وی را همقراز مرسا ت ابان ابای   191: 2، ج 1219حلی،  ع مه)

 ؛(131: 2، ج 1211؛ بحرانی، 911: 9، ج 1919بحرالعلوم، اند ) دانسته

اناد.   امام خمینی دیدگاهی میان ایان دو نظریاه را برگزیاده   فکیک میان مرسالت: ج( ت

صاراحت تفکیاک قائال شاده و      به«( قال»و « روی)»ایشان میان دو گونه مرس ت صدوق 

 1گزارش شده، حجات دانساته و نوشاته اسات:    « قال»که با لف   صدوق را جزمیمرس ت 

از آنها تعبیر کرده اسات،  « روی»یاتی که با روایات مرسل صدوق دو گونه هستند: اول، روا

مرس ت قابل اعتماد نیستند، زیرا با وجود اینکه صادوق در نقال روایات صاادق      گونه نیا

 از آنهاا تعبیار کارده اسات، ایان ناوع      « قال»بوده، راوی ضعیف است؛ دوم، روایاتی که با 

تنها زماانی اسات   مرس ت معتبر هستند، چرا که شخصیتی چون صدوق ارسال و اِسنادش 

که راوی ثقه بوده و به آن اعتماد داشته باشد، لذا استناد و اعتماد به روایت صدوق صاحیح  

 قَ الَ »(. در موضع دیگری امام پاس از نقال روایات:    212: 9، ج 1212است )امام خمینی، 

 قَ الَ خُلَفَاؤُکَ  مَنْ وَ اللَّهِ رَُِولَ ایَ لَیقِ یارْحَ ْ خُلَفَائِ اللَّهُ َّ )ص(اللَّهِ رَُِولُ قَالَ )ع(نَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِ

 ظااهرا  : سدینو یم( 221: 2، ج 1219)صدوق، « یُِنَّتِ وَ یثِیحَدِ رْوُونَیَ یبَعْدِ مِنْ أْتُونَیَ نَیالَّذِ

صورت ققعی )باا تعبیار    ذلک به این روایت اعتبار سندی دارد، زیرا اگرچه مرسل است، مع

: 2، ج 1212)اماام خمینای،    نقل کارده اسات  «( یرُو» نی )با تعبیر صورت ظ و نه به«( قال»

 (.122: 2، ج 1922؛ امام خمینی، 111

 تفصایل  باه  قائل استاد، از تبعیت به امام( )شاگرد گفتنی است که مرحوم فاضل لنکرانی

                                                                                                                                        
مُطْلَقٌ  ءٍ یْقَالَ کُلُّ شَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ: »صدوق مرسل روایت این حجیت از بحث هنگام به . امام این بحث را1

 است. کرده مقرح (911: 1، ج 1219)صدوق،  «یٌنَهْ هِیفِ رِدَیَ یحَتَّ
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ی هاا  نوبات در « لۀیالوسا ریتحر»صادوق باود و وی در شارح خاود بار       مرس ت مورد در

(. همنناین  212: 2؛ ج 21: 2، ج 1212لنکرانای،  )اه را بیان کرده اسات  مختلف، این دیدگ

 صادوق  غیرجزمی و جزمی مرس ت بین آقای سبحانی )که وی نیز از شاگردان امام است(

 منقاول  کیفیات  در اخت ف از صدوق، تعبیر اخت ف که استدتل این با شود، می قائل تمایز

 واحاد  خبار  مانناد  ظنّای  حجات  صدوق نزد رد حدیث اگر که صورت به این ؛دهد یم خبر

 باا  باوده،  بخاش  ا میناان  مساتفیض  یا متواتر خبر مانند ققعی حجت اگر و «روی» با بوده،

  (.11: 2، ج 1211سبحانی، )است  کرده تعبیر آن از «قال»

 کاه  فهمیاد  تاوان  یما  «روی» تعبیار  از چنین باوری داشته و نوشته است نیز مرحوم نایینی

 مرسا ت  کاه  چرا ؛کرد یم تعبیر آن از «قال» با وگرنه است، نشده ثابت صدوق نزد در روایت

 را ساند  اختصاار،  به سابب  منتهی بوده، ثابت نزدش در حدیث که آنند نشانگر صدوق جزمی

، ج 1211نایینی، ) 1دمعتبرن مرس تش گونه این پس است؛ کرده نقل مرسل صورت به و حذف

2 :212 .) 

 نآگاهی به احوال روایا

صاورت   یکی از نقدهای دانشیان به مرس ت شیخ صدوق این اسات کاه نقال روایات باه     

از  هاا  واساقه ، چرا که افتاادگی و حاذف   شود یممرسل، سبب پوشیده ماندن احوال راویان 

سلسلۀ سند را در پی دارد و در نتیجه مشخص نیست که اشخاص محذوف، ثقه یا ضاعیف  

مشخص نیست و تنها باا ثباوت روایات در نازد      ها واسقههستند. در مرس ت صدوق نیز 

                                                                                                                                        
 شرح یف ةیالسماو الرواشح»کتا   در وی است. بوده میرداماد کرده، مقرح را دیدگاه این که کسی اولین . گویا1

 پیشوایان هرگاه اعتقاد دارد که -است یشناس ثیحد مباحث از دوره کی بر مشتملکه -«ةیاالمام ثیاألحاد

 قال یا ی)ص(النب قال: بگوید چنانکه کنند، نقل معصوم از جزمی صورت به را روایت و حذف را سند حدیثی،

 معصوم از حدیث صدور به ظن یا یقین صورت این در است، کرده عمل «الفقیه» در صدوق گونه همان اتمام)ع(،

 حکم صورت این غیر در اند، بوده عادل حدیثی پیشوای آن گمان به ها واسقه حالت، این در. شد خواهد حاصل

 (.112: 1911 ،ردامادی)م بود خواهد وی عدالت و عظمت رفتن بین از موجب سند، صحت به جزمی
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الغقاا:،   کاشاف ؛ 221: 9، ج 1212)صادر،   شاود  ینمراوی )صدوق( حجیت روایت احراز 

 از برخای  بسا امکان مناقشه در وثاقت چه شدند، می ذکر سند راویان (. اگر219: 2، ج 1212

ه ممکان و بارای   اناد، ایان مناقشا    حذف شاده  ها واسقه، اما اکنون که داشت یموجود  آنان

 (.29: 9، ج 1222ی، رازی)مکارم شی نزد ما کافی نیست بخش نانیا م

 ایشاان: از نظار   ، چرا کهداند ینمخمینی این اشکال را به هیچ روی بر صدوق وارد  امام

و حتای در مقاام تعاارض     استرجال علم بلکه متخصص  ،تنها یک محدث نهصدوق ، اوت 

نجاشی، تمایال بیشاتری باه پاذیرش      ی چونمشهور تضعیف شیخ صدوق با توثی  رجالی

کرده است. بارای نموناه   توقف  در راوی تضعیف او، سبب تضعیف صدوق دارد یا تاقل به

اگرچاه  »نوشته است:  1«وسائل الشیعه»امام خمینی در کتا  البیع پس از گزارش روایتی از 

نقل کارده اسات کاه     را توثی  کرده است، اما ع مه از صدوق "إسحاق محمدبن"نجاشی، 

(. اماام  111: 2، ج 1922)اماام خمینای،    «وی واقفی بوده است، لذا در او توقف کرده است

: ساخن صادوق را در انتساا     ساد ینو یمصراحت  اندکی جلوتر در ترجیح قول صدوق به

فارد باه    نیتار  آگااه ، زیرا وی در میان متأخران دهم یمبه واقفیه ترجیح « إسحاق محمدبن»

ۀ دیگاری، اماام خمینای    نمونا (. در 111: 2، ج 1922ل بوده است )امام خمینی، احوال رجا

را با وجود اینکه نجاشی آن را توثی  کرده، با تکیه بار تضاعیف   « یاللؤلؤ نیحس بن حسن»

اگر معتبرتار از ساخن نجاشای نباشاد،      صدوق : قولسدینو یمصدوق، جرح کرده است و 

 (؛911: 2، ج 1921کمتر از آن نخواهد بود )امام خمینی، 

معتقد است که ارسال صدوق در روایات جزمای، مسااوی باا توثیا  راویاان      امام ، ا یثان

افتاده از سند است و تزمۀ چنین توثیقی آگاهی به احاوال راویاان خواهاد باود. ایشاان در      

اند: ارسال شخصیتی چون صدوق به هنگام نقل جزمی روایات،   نوشته« اتستصحا »کتا  

                                                                                                                                        
 یلِ کُونُیَ ع الْحَسَنِ یلِأَبِ قُلْتُ: قَالَ عَمَّارٍ بْنِ إِِْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رٍیْعُمَ یأَبِ ابْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ ادِهِبِإِِْنَ. 1

 نَیبِعِشْرِ قَالَ أَوْ دِرْهَ ٍ آلَافِ بِعَشَرَةِ دِرْهَ ٍ بِأَلْفِ یَّلَعَ تُقَوَّمُ جُبَّةً عُهُیأُرْبِحُکَ فَأَبِ أَنَا وَ بِهَا یأَخِّرْنِ قُولُیَفَ دَرَاهِ ُ الرَّجُلِ یعَلَ

 .بَأْسَ لَا قَالَ بِالْمَالِ أُؤَخِّرُهُ وَ أَلْفاً



011  6911، تابستان 2، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

، در نزد من در زمارۀ روایاات موثا  اسات و ایان      «کذا )ع(الصادق قال»نقل کند:  وقتی مث  

گوناه   و این (911: 1921، خمینیامام ) دشو یم راویان روایت نیز تلقیتوثی   منزلۀ ارسال به

 . (919 :1921نیست )امام خمینی،   وسی و نجاشی کشی، توثیقات از کمتر صدوق، ارسال

، پاس از نقال روایات    «تةیالم ضرع یف اللبن طهارة»در مبحث  بر اساا همین مبنا، امام

صورت جزمی  نوشته است: صدوق این روایت مرسل را به 1«هیالفق حضرهتی من»مرسلی از 

گونه مراسیل سخن گفتاه باودیم،    از اعتبار این سابقا نسبت داده است و ما  )ع(به امام صادق

صاورت مساند در کتاا      روایات را باه   ذلک صدوق ذیل این روایت گفته است که این مع

 «الخصاال » ، این در حالی است کاه ساند  ام آوردهصورت مسند  ، با  العشرات به«الخصال»

، 1921)اماام خمینای،    است فیضعپدرش  و عبداللَّه احمدبن بن یتعلسبب مجهول بودن  به

نکه روایت (. شایان ذکر است که در این حالت شاید تصور شود که با توجه به ای112: 9ج 

دو راوی مجهاول دارد، علای القاعاده بایاد     « الخصال»صورت مسندش در  به« الفقیه»مرسل 

تنها چنین تصوری را قبول ندارد، بلکه معتقد است کاه باا مرسال     کنار گذارده شود. امام نه

روی نوشته است: در مرسل جزمی صدوق  ، از اینشوند یم، دو راوی مجهول توثی  «الفقیه»

شه وارد کرد، زیرا شخصیتی چاون صادوق، تنهاا در صاورت وثاقات راویاان یاا        نباید خد

، بر این اساا دهد یم ور جزمی به معصوم نسبت  محفوفیت روایت به قراین، روایت را به

: 9، ج 1921)امام خمینای،   ، دو راوی مجهول را توثی  کرد«الفقیه»با روایت مرسل  توان یم

دیدگاه خویش، سخن مجلسی اول و فاضل خراساانی را در   (. امام در ادامه و در تأیید111

واسقۀ اعتماد صدوق و قارار گارفتن در اساناد روایات وی،      توثی  این دو راوی مجهول به

(. در موضع دیگری، امام خمینی اعتمااد  112: 9، ج 1921)امام خمینی،  گزارش کرده است

ل محتوایی که به یکای از ایان   به مرس ت جزمی را تا آنجا رسانده است که با وجود اشکا

                                                                                                                                        
 وَ شُیالرِّ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ بَنُاللَّ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ السِّنُّ وَ الْعَظْ ُ وَ الْحَافِرُ وَ الْقَرْنُ ةٌیَّاَکِ تَةِیْالْمَ مِنَ اءَیَأَشْ عَشَرَةُع  قَالَ. 1

  .(921: 9، ج 1219)صدوق،  ضیْالْبَ
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وارد کرده و آن را بسان روایت مسند، ضعیف دانساته اسات، ماع الوصاف      1روایات مرسل

که ارسال صدوق ناشی از اعتماد وی به راویان روایت و توثیا  آناان باوده     دهد یماحتمال 

 (؛212: 1922)امام خمینی،  است

 عدم مدخلیت اختالف مبانی در پذیرش مرسالت

هایی که به مرس ت جزمای صادوق وارد شاده، اخات ف عالماان در       گر از اشکالیکی دی

سبب این اخت ف، مرس ت صدوق تنها بر خاود وی حجات    مبانی حجیت خبر است و به

اهلل خویی که در دورۀ نخست اصولشان قائل به تفصیل در مورد مرس ت  خواهند بود. آیت

ادناد؛ در تقریار ایان اشاکال نوشاته اسات:       صدوق بودند، ولای در دورۀ دوم تغییار رأی د  

بیان کرده، حجت نیساتند؛ زیارا ایان ققعیات حاداکثر      « قال»مرس تی که صدوق به شکل 

بیانگر صحت خبر نزد صدوق است و صحت آن نزد ما، به دلیل اخت ف مبانی در حجیات  

عدالت  خبر ثابت نیست، چنانکه برخی قائل به حجیت خبر عادل )با اخت فی که در معنای

( و برخی قائل اند دانستهوجود دارد تا آنجا که برخی عدالت را شهادتین و عدم ظهور فس  

نظار   به حجیت خبر ثقه هستند که البته بر اساا تحقیقات، هماین دیادگاه نیاز صاحیح باه     

که متواتر یا محفوف به قراین  دانند یم. همننین برخی تنها عمل به روایتی را جایز رسد یم

بار خباری کاه نازد      تاوان  یمها در حجیت خبر، چگونه  شد. با وجود این اخت فعلمی با

 (.119: 1، ج 1222)خویی، 2دیگری حجت است، اعتماد کرد

ی هاا  دگاهیا د، از مجماوع  اناد  نشاده متعرض این اشکال  میمستقاگرچه یکجا و  خمینی امام

                                                                                                                                        
 یحَتَّ لِیْاللَّ صَلَاةُ لَا وَالشَّمْسُ  بَیتَغِ یحَتَّ النَّهَارِ صَلَاةُ تَفُوتُ لَا وَ الصَّلَاةَ أَرَادَ مَنْ الصَّلَاةُ فُوتُیَ لَاع  الصَّادِقُ قَالَ وَ. 1

 .(911: 1، ج 1219)صدوق،  فَجْرالْ طْلُعَیَ
 تصریح آثارش برخی در و داشته شد، گزارش آننه خ فکام    دیدگاهیسابقا   خویی اهلل آیت است . گفتنی2

 زیرا داد، قرار مراسیل شمار را در آنها توان ینم و هستند مسند حکم در جزمی صدوق، مرس ت که است کرده

 لذا ،دهد ینم اسناد معصوم به معتبر  رق از یا علم با یا خبر درستی اثبات دونب را خبری هیچ عادل و دیندار ناقل

 و گرفت خواهد قرار موث  روایات زمرۀ در روایت و است وی جانب از راویان توثی  معصوم، به روایت اسناد

 (.123: 9، ج 1211یی، )خوکرد  استناد به آن باید
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 آورد. از نظر امام خمینی:   دست وارد نبودن این اشکال را به توان یمایشان در آثار مختلفشان 

شاهادت دادن  ندارد، بلکه نوعی از مسانید  یدستکم تنها نهمرس ت جزمی صدوق ، اوت 

مقمائن   صادوق که  وری  سند قرار دارند، به ۀسلسل ی است که درصدوق به وثاقت راویان

: 1921)اماام خمینای،    دهاد  یما ، لذا به معصاوم اساناد   دشو یبه صدور روایت از معصوم م

مستند  ،و علم و آگاهیش به حال راویاناست صدوق به عهد ائمه نزدیک بوده  ،ا یثان(؛ 211

 اساتقرای  و (. تتباع 212: 1921)اماام خمینای،    باشاد  داشته خقااحتمال به اجتهاد نبود که 

 باه  یا صدوق نیست، زیرا اجتهاد روی از نسبت این که است آن بیانگر نیز صدوق عملکرد

 کاه  اسات  شده حاصل برایش جزم اینمستق    خودش یا کرده تکیه میرع ابی ابن مرس ت

توثیقاات  ، ثالثاا  (؛ 21: 1، ج 1921اماام خمینای،   ) اوست نزد درها  واسقه توثی  ای، به گونه

)اماام   نادارد  و دیگر پیشاوایان علام رجاال    از توثیقات نجاشی و  وسی یصدوق دستکم

 اور کاه عالماان بارای جارح و تعادیل        همان (.  ب  این دیدگاه امام،212: 1921خمینی، 

ی هاا  دگاهید، به  ری  اولی باید به کنند یمراویان، به کتب رجالی نجاشی و  وسی مراجعه 

رجالی صدوق توجه کنند، زیرا وی متقدم بر آنان بوده است و اگار قاول صادوق حجات     

 خاا ر  باه  انی اگار نباشد، اقوال رجالیان دیگر نیز معتبر نخواهد بود. به تعبیار آقاای سابح   

 نادانیم،  حجات  دیگاران  بارای  را دیدگاه صدوق دارند، حجیت مبانی در علما که اخت فی

 مبناای  اعتبارسانجی  در یا یرجاال  هار  زیرا ؛ماند ینم نیز رجالی اقوال حجیت برای مجالی

بماند،  برهان و حجت بدون فقه، مسائل از که بخشی شود یم سبب نتیجه و در دارد خاصی

 این رابعا (؛ 11: 2، ج 1211سبحانی، )نداریم  صدوق جزمی مرس ت اعتبار جز یا هچار لذا

 از صادور  به صدوق یقین و جزم موجب که اند بوده آور ا مینان قراین به محفوف احادیث

 راویاان  بارای  او توثیا   را شایوه  ایان  به مرس ت نقل توان می واقع، در و اند شده معصوم

 (.111: 9، ج 1921، ینیخم )امامدانست  محذوف

در  مرحوم لنکرانی )که متأثر از امام خمینی، قائل به حجیت مرسا ت صادوق اسات(   

 مرسله در متفاوتی و خاص مبنای صدوق که بود باور این اهلل خویی بر پاسخ به اشکال آیت

 کاه  روایاتی بودن فراوان وجود با داشت، مبنایی چنین صدوق است، اگر نداشته کردن بیان
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 کناد،  اشااره  آن باه  مورد یک در حداقل که بود تزم او بر اند، شده نقل وی از شکل ینا به

 نیسات.  معتبار  هماه  نازد  اصلی، چنین که است بوده مقلب این متوجه وی اینکه خصوصا 

 شاأن  باا  نیاز،  باشاد  اجتهاادی  و حدسای  مقدمات به مستند روایت اینکه احتمال همننین

باشاد   متصاف  «المحادثین  رئایس » باه  راوی اگار  ویژه به نیست، جمع قابل روای و محدث

 (؛912: 2، ج 1212لنکرانی، )

 عدم اجتهاد صدوق در نقل مرسالت

از دیگر نقدهایی که به مرس ت صدوق وارد شده این بوده که چاون وی در نقال روایات    

؛ 191: 1، ج 1212یساتند )خاویی،   نمرس ت اجتهاد کرده است، بنابراین مرس تش معتبار  

زیرا جزم صدوق به صدور مرسا ت از معصاوم، ممکان اسات      (292: 1، ج 1211 صدر،

مستند به قراین مفید یقین به صحت روایت بوده باشد، ولای از آنجاا کاه بار پایاۀ اجتهااد       

صدوق بوده است و یقین هار مجتهادی بارای مجتهاد دیگار حجیات نادارد، لاذا اساتناد          

 (.921: 9 ، ج1222سبحانی، )مرس ت به معصوم صحیح نیست 

 آنهاا  متاأخران  ویژه و به اصولیان نزد متعارف معنای به اجتهاد اهل صدوق خمینی امام نظر از

 باراهین  و حسای  قاراین  بلکه کرد، نمی تصحیح ظن و حدا اساا بر را روایات بنابراین نبود،

 موجاب  رساید،  مای  نیز ما به اگر است که بوده آشکاری قراین تردید بدون بوده، او نزد که نقلی

: فرموده اسات  و پرداخته مفید و صدوق بین مقایسۀ به زمینه همین در امام. شد می هم ما ا مینان

داشاته،   مادخلیت  روایات در نقل مفید، اجتهاد اینکه آن و دارد وجود تفاوت صدوق و مفید بین

 حتصاحی  ظن و حدا اساا بر را روایات نبوده، مصقلح معنای به اجتهاد اهل از که صدوق اما

، 1921اماام خمینای،   )اسات   کارده  عمل نقلی براهین و حسی قراین بر اساا کرده و بلکه نمی

 )ع(ائماه  عصار  باه  چاون  صدوق شیخ امام، نظر از دیگر (. به عبارت19: 9، ج 1921؛ 229: 1ج

 بار  کناد،  می معصوم به منتسب را روایتی اگر و شود محسو  می مأثور فقه او فقه بود، تر نزدیک

 ائماه  اصاحا   وقتی چنانکه (،211: 1921مصقلح )امام خمینی،  اجتهاد و نه است ینقرا اساا

 بیاان  را معصاوم  نظار  معصاوم،  مباانی  باه  دسترسی و قراین به توجه با بدهند، نظر خواستند می

   کردند؛ می
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 تأثیر نُسّاخ در زیادت روایات 

روایاتی را نقل کارده  « قیهمن تیحضره الفکتا  »منتقدان به مرس ت صدوق معتقدند که وی در 

یک از کتاب شایعه و حتای کتاب عاماه نقال        است که دارای عبارات زائد هستند و آنها را هیچ

 .ناشی از اجتهاد صادوق باوده اسات    ،آن زوائدکه  کند یمو این مسئله ظن قوی ایجاد  اند نکرده

 عَفْ وُ  آخِ رُهُ  وَ اللَّهِ رِضْوَانُ 1هأَوَّلُ: )ع(ما رواه الصدوق مرِال عن الصادق»در این گزارش: برای مثال 

صادوق اضاافه   « اَنْب مِنْ إِلَّا کُونُیَ لَا الْعَفْوُ وَ»آن را: عبارت پایانی  «اَنْب مِنْ إِلَّا کُونُیَ لَا الْعَفْوُ وَ اللَّهِ

 (.293: 1، ج 1211؛ صدر، 191: 1، ج 1212)خویی،  نیامده استروایی  چرا که در سایر کتبکرده؛ 

یک از آثارش، مصداقا  به این روایت ورود نکرده، اما در بحث از روایات   ام خمینی در هیچام

در ساایر  از شیح الشریعه اصفهانی نقل کرده که این روایات  « الْإِسْلَامِ یفِ ضْرَارَ لَا وَ ضَرَرَ لَا»مهم: 

وجاود  صادوق  سلۀ این قید در مر: »سدینو یمآمده است، امام آنگاه  «فی اتس م»کتب بدون قید 

اساناد داده اسات و    )ص(باه پیاامبر   جزمای صاورت   روایت را بهدارد و قابل اعتماد است، زیرا 

در ادامه امام «. باشد( است)که غیرجزمی می «یرُو و»نقل کردن برخ ف روایت با واۀۀ  گونه نیا

رخ داده باشاد،   برداران از سوی نسخهبه اشتباه  «فی اتس م»قید که زیادت  دهد یوی مقاحتمال 

، ناساخ باه هنگاام    «راًیْ  خَ الْمُسْ لِ َ  دُی  زِیَ فَالْإِِْ لَامُ »صدوق بعد از جملۀ مذکور آورده است:  زیرا

صورت باقی ماناده؛ چنانکاه در ماوارد     را تکرار کرده و به این «اإلس م یف»نوشتن به اشتباه لف  

 (.121 :9، ج 1212، خمینیامام )مشابه فراوان اتفاق افتاده است 

بنابراین اشکال منتقدان به اجتهاد صدوق بر اضافه کردن فقراتی به روایات، وارد نیست؛ 

یک از آثار محدثان مقدم بار صادوق نیاماده و     ، روایت مورد اشارۀ ناقدان، در هیچاوت زیرا 

روی فرض نباود فقارۀ ماورد     استناد به آثار پس از صدوق نیز خقای واضحی است، از این

، با فرض صحت ادعای ناقدان،  ب  دیدگاه امام خمینای،  ا یثانروایت ثابت نیست؛  اشاره در

نقل شده، ناشای از خقاای نسااخ کتاب      جزمیصورت  اضافاتی که در مرس ت صدوق به

 یست؛ناز اضافات صدوق  ققعا بوده است و 

                                                                                                                                        
  .(211: 1، ج 1219)صدوق،  گزارش شده است -«أَوَّلُه...»و نه  -...«  تِالْوَقْ أَوَّلُ»، هیالفق حضرهالی من. در 1
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 عدم منافات نقل مرسالت با وفاداری صدوق به عهدش در مقدمۀ کتاب 

من تیحضاره  کتا  »، این بوده که وی در اند کردهیی که به مرس ت صدوق وارد از دیگر نقدها

 باه  روایات مرسلی نقل کرده که خ ف آن بین اصحا  مورد اتفاق است. گاه نیاز راجاع  « الفقیه

 وجاود  دو هار  باه  همزماان  فتاوای  امکاان  که کند می ذکر متناقض روایت دو واحد، مسئلۀ یک

 عباارت  «کانم  مای  حکام  صحتشان به و دهم می فتوا آنها  ب » وی دمۀمق عبارت بنابراین. ندارد

: اناد  نوشاته ی نیاز در تقویات ایان اشاکال     ا عاده (. 999: 2، ج 1221کاظمی، ) یستن صحیحی

دلیلی برای حجیات مرسا ت    تواند ینم اعتباربخشی وی به تمام روایات کتابش  ب  مقدمۀ آن،

ه در مقدمۀ کتابش گفته، برگشته است. آنناه ایان   وی باشد، چرا که نقل شده که صدوق از آنن

، این است که در کتابش احادیثی ذکر کرده که برخ ف آن فتوا داده اسات  کند یم دییتأمقلب را 

کاه صادوق    رود یم؛ بنابراین احتمال دهد یمو استقرا و تتبع در کتابش نیز، به این مقلب گواهی 

: 9، ج 1221ت، منظور دیگری داشته باشاد )نجفای،   از آن مقلبی که در ابتدای کتابش نوشته اس

 (.229: 22، ج 1212؛ قمی، 139: 9، ج 1222؛ بهبهانی، 132

ی ایشان بارای  ها روش، زیرا یکی از داند ینمامام خمینی این نقد را نیز بر صدوق وارد 

« من تیحضره الفقیاه کتا  »تأیید روایات مرسل صدوق، استناد به سخن صدوق در مقدمۀ 

روی در مقااام پاسااخ بااه اشااکال مااذکور  (. از ایاان111: 9، ج 1921ت )امااام خمیناای، اساا

در اولی به تفصایل  « المحرمۀالمکاسب »و « القهارۀکتا  »اند. امام در دو اثر خویش:  برآمده

کتاا   »و در دومی به اجمال، در هنگام بحث از اجزای نجس مردار، روایات مرسالی را از   

اند که برخ ف فتوای امامیه باوده اسات و بار عادم      نقل کرده صدوق «من تیحضره الفقیه

. اماام باا وجاود چناین روایتای، عادول صادوق از        1نجاست مردار یا پوستش دتلت دارد

در ایان  « المحرماۀ المکاساب  »اند، ایشاان در   یا خوانش متفاوتی از آن را برنتافته اش مقدمه

 اور کامال( وفاادار نباوده اسات،       هزمینه نوشته است: صدوق اگرچه به این عهد خاود )با  

                                                                                                                                        
 شِئْتَ مَا هایف تَجْعَلَ بِأَنْ بَأْسَ لَا فَقَالَ هِیفِ یتَرَ مَا السَّمْنُ وَ الْمَاءُ وَ اللَّبَنُ هایف جْعَلُیُ تَةِیْالْمَ جُلُودِ عَنْ)ع( الصَّادِقُ ُِئِلَ وَ. 1

  .(11: 1، ج 1219)صدوق،  هایف تُصَلِّ لَالَکِنْ  وَ تَشْرَبَ وَ مِنْهُ تَتَوَضَّأَ وَ َِمْنٍ أَوْ بَنٍلَ أَوْ مَاءٍ مِنْ
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ذلک رویگردانای از عهادش در    ، معدشو یمچنانکه برای کسی که بدان مراجعه کند روشن 

 (.29: 1، ج 1921شدت بعید است )امام خمینی،  آغاز کتابش به

 ور مبساوط اشاکاتت را رد    اند و به ی از صدوق کردهتر محکمدفاع « القهارهکتا  »امام در 

شااید علات نقال     اناد  گفتاه اناد: برخای    گفته نوشته نجا که پس از نقل روایت پیشکرده است، آ

گونه روایات، عدم وفاداری صدوق به عهد خود در مقدمۀ کتابش است، چنانکاه باا تتباع در     این

صاحیح باشاد،    تواناد  ینما ، اما در پاسخ باید گفت این اشکال دیآ یمدست  کتابش، این مقلب به

ی او بدا: رخ داده باشد و از عهد مقدمۀ کتابش رویگردان شده باشد )اماام  زیرا بعید است که برا

دربارۀ پوست مردار پرداخته و پاس از   ها دگاهید(. امام سپس به بررسی 11: 9، ج 1921خمینی، 

و باه دفااع از    گاردد  یمفراغت از آنها، به اخت ف فتوای صدوق با اصحا  و روایاات وی بااز  

، اماا روایات او در   صدوق با  ائفه اثباات نشاده اسات   مخالفت : »سدینو یمپردازد و  صدوق می

با وجود اینکه در مقدمۀ آن شرط کرده است آننه بدان فتوا داده و باه صاحتش حکام     "هیالفق"

زیارا صادوق در کتاابش    ، نقل کند، به معنای فتوای او در هر آننه که نقل کرده نیست، دینما یم

مقلا   است و معقول نیست که هم به را آورده  ینمتعارضَ وعام و خاص  ،مقیدو مقل   روایات

بناابراین ماراد    ،فتاوا داده باشاد  عام و هم به مقید و خاص یا همزمان به دو روایت متعاارض   و

د از جماع و  عا ب ،باه مضامون آنهاا   فتاوا  و  آنهاا ت ذاتی یت روایات کتابش حجیصدوق از حج

وایی مخالف جملگای اصاحا  داشاته    از شخصیتی چون صدوق بعید است که فت .استترجیح 

 (؛29: 9، ج 1921)امام خمینی، « باشد

 حدسی نبودن بودن مرسالت

اشکال دیگر به برخی مرس ت صدوق، این بوده که وی مرس تی نقل کرده کاه باا وجاود    

اهتمام و توجه اصحا  به ذکر روایت و تدوین، کسی غیر از او، آنهاا را نقال نکارده، لاذا     

) با بایی  استبوده  سبب اثبات حکم فقهی رود خبر از روی حدا و بهیقین صدوق به و

 (.112: 2، ج 1212؛ صدر، 23: 1912قمی، 

 جزمای صادوق را رد و بار    جزمیبا ا مینان و بیان ادله، حدسی بودن مرس ت امام خمینی 

پایاۀ   ، استدتل اماام در ایان مقاام، بار دو    کند یمبودن و ققعیت صدور آنها از معصوم پافشاری 
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لحااظ   شخصیتی و روشی صدوق ابتناا یافتاه اسات. ایشاان در محاور نخسات، صادوق را باه        

جز از علام و   ،دهد ینسبتی که به معصوم مکه  داند یمشخصیت و جایگاه برجستۀ روایی، کسی 

 (.21: 1، ج 1921)امام خمینی،  شود یبه صدور روایت از معصوم ناشی نم ویآگاهی 

از شایوۀ صادوق در نقال مرسا ت، پرهیاز       اساسا است که  در محور روشی نیز معتقد

عمیر تکیه  یا به مرس ت ابن ابیاست، زیرا مرس ت وی از دو حالت خارج نیست: اجتهاد 

یا  شود یمموجب ا مینان به صدور روایت «( قال»است و نسبت ققعی به معصوم )با کرده 

 ققعاا  و با توجه به شیوۀ او، ده ش به صدور روایت از معصوم ثابت یقین برای خود صدوق،

(. مؤید ایان مقلاب   21: 1، ج 1921برایش محرز بوده است )امام خمینی،  ها واسقهوثاقت 

اند و امام نیز به آنها  صورت مسند در دیگر جوامع روایی وجود داشته مرس تی هستند که به

سالی را در باا  قرعاه    روایت مر« کتا  من تیحضره الفقیه»اند. برای نمونه از  اشاره کرده

 2صورت مسند آمده اسات(  و آنگاه به وجود این روایات در محاسن برقی )که به 1نقل کرده

. بنابراین از نظر امام، مرس ت صدوق ناه ناشای از حادا و ناه آمیختاه باه       کند یماشاره 

 اجتهاد وی بوده است.

 و علماا  بزرگاان  از را صادوق  حلی نیز بر این باور بود؛ وی فقیه برجستۀ شیعی، ع مه

بیاان   صدوق حال است که ظاهر کرده اظهار و دانسته فقاهت و وثقات صداقت، به مشهور

 نسابت  معصاوم  باه  را روایت مرسل روایت، صحت به قوی ظن صورت در جز که کند می

 (؛191: 2، ج 1219حلی،  ع مه)است  داده ینم

 عمیر مرسالت صدوق همسنگ مرسالت ابن ابی

، 1223رک: ناوری،  ) دانند یم اعتماد مورد را عمیر ابی ابن مرس ت شیعه، مانعال از بسیاری

                                                                                                                                        
 نیمُدْحَضِالْ مِنَفَکانَ  فَساهَ َ -قُولُیَ یتَعَالَ اللَّهُ سَیْلَ أَ اللَّهِ یإِلَ الْأَمْرُ فُوِّضَ إِاَا الْقُرْعَةِ مِنَ أَعْدَلُ ةٍیَّقَضِ یُّ)ع( أَقَالَ وَ. 1

 .(921: 1921؛ امام خمینی، 32: 9، ج 1219)صدوق، 

 َِأَلَقَالَ  حَااِمٍ مَنْصُورِبْنِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ لِیجَمِ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ عَنْهُ: کند یم. برقی روایت را با این سند نقل 2

  (.119: 2، ج 1911برقی، ) ... ع عَبْدِاللَّهِ أَبَا أَصْحَابِنَا بَعْضُ
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را در حکام   عمیار  ابای  اند و مرسا ت ابان   (. امام خمینی نیز این بر این باور بوده1: 22ج 

 (.92: 1، ج 1921)امام خمینی،  اند روایات صحیح تلقی کرده

و مرسا ت   یان وجود داشاته این دیدگاه نسبت به مرس ت صدوق در میان برخی دانش

، ج 1919؛ بحرالعلاوم،  91: 1922بهاایی،  )اند  دانسته ریعم یاب  ابن مرس ت وی را همسنگ

کتاا   (. امام خمینی نیز در آثار مختلفش این دیدگاه را پذیرفتاه اسات، ایشاان در    911: 9

 «...یارْحَ  ْ خُلَفَ ائِ   اللَّهُ  َّ  )ص(للَّ هِ ا رَُِولُ قَالَ )ع(نَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِ قَالَ»پس از نقل روایت:  ،عیالب

سابب کثارت  ارقش ماورد اعتمااد       : این روایت بهسدینو یم( 221: 2، ج 1219)صدوق، 

صدوق کمتار   جزمیاست، حتی اگر مرسل هم باشد، از مرس ت صدوق است و مرس ت 

القهاره، باه  ا  کت(. امام در 122: 2، ج 1922)امام خمینی،  ندیستنعمیر  از مرس ت ابن ابی

از  ریا عم یبا ا هنگام بحث از سن یائسگی در زنان قریشی، پس از نقل روایت مرسلی از ابن

مجلسی ایان روایات مرسال را    »نوشته است:  (111: 9، ج 1211)کلینی، 1کتا  کافی کلینی

( صحیح دانسته است، مشاابه ایان روایات را    219: 19، ج 1212)مجلسی،  در مرآۀ العقول

نقل کارده اسات و مرسال صادوق، کمتار از مرسال ابان         جزمیرت مرسل صو صدوق به

 (؛21: 1، ج 1921)امام خمینی،  «عمیر نیست ابی

 ترجیح مرسالت جزمی صدوق بر مسانیدش

تنهاا   صادوق را ناه   جزمای که ایشان مرس ت  رسد یمنظر  از مجموعۀ آرای امام خمینی به

جیح آنها دارند. امام در کتا  القهاارۀ پاس   اند، بلکه تمایل به تر همقراز مسانید وی دانسته

اگر اشکال شود که سند روایت مرسل : »سدینو یم، 2از نقل روایت مرسلی در با  مسح سر

                                                                                                                                        
 رٍیْعُمَ یأَبِ ابْنِ عَنِ فٍیطَرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ أَحْمَدَبْنِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ: »است شده گزارش . روایت با این سند1

 .«... ع عَبْدِاللَّهِ یأَبِ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ

 مِنْ دِکَیَ یفِ یَبَقِ کُنْیَ لَ ْ فَإِنْوَضُوئِکَ  بِلَّةِ مِنْ کَیْرِجْلَ یعَلَ وَ هِیْعَلَ فَامْسَحْرَأِِْکَ مَسْحَ  تَینَسِ إِنْ -)ع(الصَّادِقُ قَالَ وَ. 2

 وَ کَیْحَاجِبَ مِنْ فَخُذْ ةٌیَلَکَ لِحْ کُنْیَ لَ ْ إِنْ وَ کَیْرِجْلَ وَرَأَِْکَ  بِهِ امْسَحْ وَ تِکَیَلِحْ یفِ مِنْهُ یَبَقِ مِمَّا فَخُذْ ءٌ یْوَضُوئِکَ شَ نَدَاوَةِ

  (.11: 1، ج 1219)صدوق،  الْوُضُوءَ أَعَدْتَ ءٌ یْوَضُوئِکَ شَ بِلَّةِ مِنْ بْقَیَ لَ ْ إِنْ وَ کَیْرِجْلَ وَرَأَِْکَ  بِهِ امْسَحْ وَ کَیْنَیْعَ أَشْفَارِ
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نسابت داده   )ع(به امام جزمیصورت  گونه مرس ت که به این شود یماست، در رد آن گفته 

هادت دادن صادوق باه   گونه نقل کردن، شا  ، بلکه اینباشد ینمشده است، کمتر از مسندات 

 وری کاه صادوق باه صادور آن      ، بهاند گرفتهوثاقت راویانی است که در سند روایت قرار 

 (.211: 1921)امام خمینی،  «نسبت داده است )ع(ا مینان یافته است، لذا به معصوم

لُ قَاالَ کُا   أَنَّهُ )ع(الصَّادِقِ عَنِ»امام خمینی دیدگاه پیشین را به شکل دیگری ذیل روایت 

( آورده، آنجاا کاه نوشاته اسات:     911: 1، ج 1219)صدوق، « یٌنَهْ هِیفِ رِدَیَ یمُقْلَ ٌ حَتَّ :ٍ یْشَ

، تنها زمانی بوده که صادور  جزمی ور  پوشیده نیست که این ارسال و نسبت به معصوم به«

روایت برای صدوق محرز شده باشد و این روایت نزد او محرز بوده است، اگرچه این امار  

(. اماام  12: 2، ج 1221)اماام خمینای،   « واسقۀ قراینی بوده که نزد وی موجود بوده است به

خمینی این نظریه را ذیل همین روایت، در ک م مشابهی در یکای دیگار از آثاارش چناین     

آورده، در واقاع ناوعی    جزمای صاورت مرسال    اینکه صدوق حدیث را باه : »اند کردهتقریر 

گوناه ارساال،    . ایان باشاد  یما ادر شادنش از معصاوم   شهادت دادن بر صحت روایت و صا 

که قراین و شواهدی در اختیاار صادوق باوده کاه بارای وی ثابات        کند یمحکایت از این 

 (.19: 9، ج 1921ی، نیخم امام« )، حدیث از معصوم صادر شده استکرده یم

رده و ه، این دیدگاه امام را اتخاذ کا لیالوسریتحرمرحوم فاضل لنکرانی در شرح خود بر 

بسا برتر از روایات مسندی است کاه راویاانش ثقاه     نوشته است: روایات مرسل صدوق چه

کاه   دهاد  یما با ثبوت واسقه و بلکه وساائط تنهاا زماانی رخ     )ع(هستند، زیرا اسناد به امام

ا مینان و وثوق کامل به صدور روایت باشد، چنانکه در تعابیر و استعماتت ما رایج اسات  

 (؛21: 2، ج 1212لنکرانی، )

 انگاری مرسالت صدوق و مفید عدم یكسان

)ع ماه حلای،    دانناد  یما  ور که مرس ت صدوق را حجت  برخی از دانشیان شیعه، همان

اند و معتقدند که روایات مرسل وی،  ( مرس ت مفید را نیز حجت دانسته191: 2، ج 1219

 (.11: 2، ج 1219همسنگ روایات مسندش است )ع مه حلی، 
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خمینی خ ف این دیدگاه را باور دارند، ایشان در با  حرمت استماع غیبت، پاس   امام

شیخ مفید در خصاوص اساتماع غیبات توساط اماام      « کتا  اتختصاص»از نقل روایتی از 

، در نقد این روایت، به مقایسۀ مرسل صادوق و مفیاد   1از آن )ع(و نهی امام علی )ع(حسن

باه   جزمای  اور   سل و غیرقابل اعتماد است، زیرا بهاین روایت مر»پرداخته و نوشته است: 

مفید متفاوت با ارساال صادوق اسات     جزمیمنتسب نشده است، بلکه حتی ارسال  )ع(امام

کارگیری نظرش در احادیث اسات، لاذا    ، زیرا مفید اهل اجتهاد و بهباشد یمکه مورد اعتماد 

اما صدوق نه خودش، ناه   وجود دارد، جزمیکارگیری اجتهادش در این مرس ت  احتمال به

 (.229: 1، ج 1921)امام خمینی،  اند نبودهپدرش اهل اجتهاد 

 گیری نتیجه

های اماام خمینای نسابت باه مرسا ت صادوق        از آننه گذشت، نتایج ذیل دربارۀ دیدگاه

 حاصل شد:

. بخش عمدۀ اقوال امام دربارۀ صدوق، ناظر به پاسخ نقدهای واردشاده بار مرسا ت    1

 ست؛صدوق بوده ا

و  (ا. امام در زمینۀ مرس ت صدوق، دیدگاهی بین قائ ن به وثوق سند روایات )ساندگراه  2

کاه ساندگراها قائال باه رد      وثوق صدور روایت )صدورگراها( پیموده است؛ در حاالی  به قائ ن

تمامی مرس ت صدوق هستند و صدورگراها معتقاد باه پاذیرش مقلا  مرسا ت، اماام تنهاا        

 ستند؛دان یمتبر و بقیه را نامعتبر مرس ت جزمی را مع

برتار از   یرجاال عاالمی  بلکاه   نباوده، صدوق تنها یاک محادث   . از نظر امام خمینی، 9

شود، لذا در مرس ت جزمیش با علم به احوال راویان، آناان   حسو  میمنجاشی و  وسی 

مان   کتا »را حذف کرده است. حتی به باور امام، با استفاده از مرس ت جزمی صدوق در 

                                                                                                                                        
 نَظَرَ فَإِنَّهُ هَذَا مِثْلِ عَنَِْمْعَکَ  نَزِّهْ یَّبُنَ ایَ فَقَالَ)ع( ابْنِهِ الْحَسَنِ عِنْدَ ارَجُلً غْتَابُیَرَجُلٍ  ی)ع( إِلَنَیالْمُؤْمِنِرُیأَمِ نَظَرَقَالَ  وَ. 1

 .(221: 1219مفید، ) وِعَائِکَ یفِ فَأَفْرَغَهُ وِعَائِهِ یفِ مَا أَخْبَثِ یإِلَ
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صاورت مساند    ی همان روایت باه ها واسقهبرخی راویان مجهول ) توان یم« تیحضره الفقیه

 در کتب دیگر( را توثی  کرد؛

 متاأخران  ویاژه  و به اصولیان نزد متعارف معنای به اجتهاد برخ ف مفید، اهل . صدوق2

 قاراین  کاه بل کارد،  نمی تصحیح ظن و حدا اساا بر را روایات بنابراین، است، نبوده آنها

 نیز ما به اگر است که بوده آشکاری قراین تردید بدون بوده، او نزد که نقلی براهین و حسی

 شد؛ می هم ما ا مینان موجب رسید، می

اند از آنجا که صبغۀ غالب بر کتب صدوق نقلی و اثاری   . امام خمینی بر این باور بوده1

د این مقلب است( بناابراین صادوق   هایش نیز مؤی است نه اجتهادی )تتبع و استقرای کتا 

واسقۀ قراین  بیش از آنکه فقیه باشد، یک محدث است؛ پس انتسا  حدیث به معصوم یا به

 بوده است؛ ریعم یاب  ابنواسقۀ تکیه بر مرس ت  بخش یا به ا مینان

ی برجستۀ شخصیتی و علمی صدوق در نازد اماام خمینای، سابب اعتمااد      ها یژگیو. 1

شده است تا آنجا که مخالفت صدوق با  ائفه را برنتافته و اضافاتی نیز که کامل امام به وی 

 کرده است؛ پردازان نسخهدر کتابش آمده را، حمل بر خقای 

اناد،   عمیار دانساته   . امام خمینی مرس ت جزمی صدوق را همسنگ مرس ت ابن ابای 1

چارا کاه در    همننین مرس تش را همسنگ مسانیدش و بلکه بر آنهاا تارجیح داده اسات،   

ست، اماا در مساانید شااید    ها واسقهمرس ت جزمی نوعی شهادت دادن صدوق به وثاقت 

 خوبی مشخص نشود. به ها واسقهبرای ما احوال 
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 کتابنامه

 (،المس تطرفات  و)ی الفتاو ریلتحر یالحاو السرائر(. ق 1211) احمد محمدبن س،یادر ابن .1
 ۀوابساته باه جامعا    یفتر انتشارات اس م: دقمچ دوم،  ،یاحمد موسو  بن : حسن یبتحق

 .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس

 .تهران دانشگاه: تهرانچ اول،  ،(داود البن) الرجال(. 1922)ی عل بن حسن داود، ابن .2

، چ اول، قام:  علم اء النج وم   خیتاری ففرج المهموم (. 1912ی )موسبن  یعل اووا،  ابن .9

 دارالذخائر.

، چ اول، قاام: المس  ائلف  الح الس  ائل و نج  اح ق(.  1211) ااااااااااااااااااااااااااا .2

 بوستان کتا .

و  میتنظا  ۀمؤسسا : تهاران چ دوم،  ،الص الة  یف الخلل .(1922) اهلل روح دیس ،ینیخم امام .1

 (.ا)ی نینشر آثار امام خم

و نشار   میتنظ ۀمؤسس: تهرانچ ِوم،  ،االِتصحاب (.1921) ااااااااااااااااااااااااا .1

 .(ا)ی نیآثار امام خم

و  میتنظا  ۀمؤسس: تهرانچ دوم،  المکاِب المحرمة،(. 1921) ااااااااااااااااااااااااا .1

 .(ا)ی نینشر آثار امام خم

 (،یمحم د الفاض ل اللنکران     ری  )تقر کت اب الطه ارة   .(1921) ااااااااااااااااااااااااا .2
ی نا یخم و نشر آثار اماام  میتنظ ۀمؤسس: تهرانچ دوم،  ،یالفاضل اللنکران محمد : یبتحق

 (.ا)

چ دوم،  ،ی: جعفار سابحان   یا بتحق ،األصول بیتهذ(. 1921) ااااااااااااااااااااااااا .3

 (.ا)ی نیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀمؤسس: تهران

و  میتنظا  ۀمؤسسا : تهاران چ ِ وم،   ة،یالهدا أنوار(. ق 1221) ااااااااااااااااااااااااا .11

 (.ا)ی نینشر آثار امام خم

و نشار   میتنظ ۀمؤسس: تهرانچ دوم،  ،کتاب الطهارة(. 1921) ااااااااااااااااااااااااا .11
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 (.ا)ی نیآثار امام خم

و نشار   میتنظا  ۀمؤسسا تهران: چ سوم، ، عیکتاب الب(. 1922) ااااااااااااااااااااااااا .12

 (.ا)ی نیآثار امام خم

 ،یداشتهار یتقو نی: حس یبتحق ،األصول حیتنق(. ق 1212) ااااااااااااااااااااااااا .19

 )ره(.ی نیو نشر آثار امام خم میتنظ ۀسسؤ: متهرانچ اول، 

 ،«ةی  المع روف بالفوائ د الرجال  » العلومبحر دیالس رجال(. 1919)ی مهد محمد بحرالعلوم، .12
 .)ع(: مکتبۀ الصادقتهرانچ اول،  العلوم،: محمد صادق بحر یبتحق

 محماد :  یا بتحق، هرةأحکام العترة الط ا  یالحدائق الناضرة ف(. ق 1211) وسفی، یبحران .11

 یاۀ علم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع ی: دفتر انتشارات اس مقمچ اول،  ،یروانیا یتق

 قم.

: قام چ دوم،  محادث،  نیالاد  : جا ل  یا بتحق المحاِن، (.1911) محمد احمدبن ،یبرق .11

 .ۀیالکتب اإلس مدار

 ماۀ المجادد   : مؤسساۀ الع قام چ اول،  ،الظ الم  حیمصاب(. ق 1222) باقر محمد ،یبهبهان .11

 .یالبهبهان دیالوح

 آنهاا،  تیا حج و صادوق  خیشا  مرسا ت  باه  ینگااه  .(1931) جاواد  محمد ،یپورمدن .12

 یهاا  حاوزه  آماوزش  معاونات  ،یاس م مدارک و ا  عات مرکز قم، ،2 سقح ۀنام انیپا

 .هیعلم

 سساه مؤ: قمچ اول،  (،ةی)بالعرب السالم ه یعل تیفقه أهل الب مجلة(. تا ی)ب از مؤلفان یجمع .13

 الس م. همیل )ع(تیبر مذهب اهل ب یفقه اس م دائرۀالمعارف

، : بشاار عاواد معاروف    یا ، بتحقبغداد خیتار ق(. 1222ی )احمدبن عل ،یبغداد بیخق .21

 ی.دارالغر  اإلس م :روتیب

چ پانجم،   ،طبق ات ال رواة   لیو تفص   ثیمعج  رجال الح د (. ق 1219) ، ابوالقاسمییخو .21

 .نا ی: بجا یب
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: قام چ اول،  ،ی: حسان صااف   یا بتحق ،األص ول  یف   ةیالهدا(. ق 1211)ااا ااااااااااا .22

 (.عج) اتمر صاحب ۀسسؤم

چ اول،  ،یبهساود  ینی: واعا  حسا   یبتحق ،مصباح األصول(. ق 1222)اااااااااااااا  .29

 .یآثار اتمام الخوئ ا:یاح سسهؤمقم: 

 اشاراف  تحات : قام  چ اول، ،یشرح العروة الوثق یف حیالتنق(. ق 1212)ااااااااااااااا  .22

 .یلقف یجنا  آقا

 .ثیدارالحد: قاهره ،أعالم النبالء ریِ(. ق 1221) نیالد شمس ،یذهب .21

: قام چ اول،  ،(ةی  و فقه ةیاصول قواعد) األربع الرِائل(. ق 1211) جعفر ،یزیتبر یسبحان .21

 .)ع(صادق امام سسهؤم

: محمد  یبتحق ،صولمباحث األ یالعقول ال إرشاد(. ق 1222) ااااااااااااااااااااااااا .21

 .)ع(امام صادق ۀسسؤم: قمچ اول،  ،یحاج عامل نیحس

: دفتار  قام چ اول،  ،الض رار  و ض رر ال قاع دة  (.ق 1212)ی نیحسا  یعلا  دیس ،یستانیس .22

 .یستانیس اهلل یتآ

 ،2 ساقح  ۀنام انیپا ،فقها دگاهید اا صدوق خیش مرِالت تیحج .(1939)ی مهد ،یشعبان .23

 .هیعلم یها حوزه آموزش معاونت ،یاس م مدارک و ا  عات مرکز :قم

:  یا بتحق ،نیالد أحکام إحکام یف نیالمت الحبل(. ق 1222) نیحسا  محمدبن ،ییبها خیش .91

 .یاس م یها پژوهش ادیمشهد: بن ،ینیالحس یب سم الموسو

چ اول،  ،یحاائر  ینی: کااظم حسا   یبتحق ،مباحث األصول(. ق 1212) صدر، محمد باقر .91

 .یإلس مقم: مکتب اإلع م ا

 ی: محمااود هاشاام یاابتحق ،عل    األص  ول یبح  وث ف  (. ق 1211)اااااااااااااااااا  .92

 .تیبر مذهب اهل ب یفقه اس م المعارفۀدائر سسهؤم: قمچ سوم،  ،یشاهرود

 ۀقام: جامعا   چ اول، ،یغفار اکبر یعل:  یبتحق ،الخصال(. 1912)ی عل محمدبن صدوق، .99

 .نیمدرس
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 چ ششم، تهران: کتابنی. ی )للصدوق(،األمال(. 1911) ااااااااااااااااااااااااا .92

چ  ،یتجاورد  ی: مهاد  یا بتحق ،أخبار الرضا ونیع(. 1912) ااااااااااااااااااااااااا .91

 : نشر جهان.تهران اول،

 .یداور یکتابفروشقم: چ اول،  ،الشرائع علل(. 1921) ااااااااااااااااااااااااا .91

 ،یاکبر غفار ی: عل یبتحق ،و تمام النعمة نیلدکمال ا(. 1931) ااااااااااااااااااااااااا .91

 .هیاتس م: تهران چ دوم، 

بتحقی : هاشم حساینی، چ اول،   )للصدوق(، دیالتوح(. 1932) ااااااااااااااااااااااااا .92

 .نیمدرسقم: جامعۀ 

چ اول،  ،یغفار اکبر یعل:  یبتحق ،األخبار یمعان(. ق 1219) ااااااااااااااااااااااااا .93

 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع یر انتشارات اس م: دفتقم

: قام  ،چ دوم ،األعم ال  عق اب  و األعم ال  ثواب(. ق 1211) ااااااااااااااااااااااااا .21

 .رللنش یالرض فیالشردار

چ  ،یاکبر غفار ی: عل یبتحق، هیالفق حضرهیمن ال(. ق 1219) ااااااااااااااااااااااااا .21

 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع یات اس م: دفتر انتشارقمدوم، 

 .دیمف خیش ۀ: کنگرقمچ دوم،  ،هیاإلمام إعتقادات(. ق 1212) ااااااااااااااااااااااااا .22

: عبااا   یبتحق ،ثالث رِائل )العدالة، التوبة، قاعدة الضرر((. 1912)ی ، تقیقم یی با با .29

 .یمح ت: تهران ،ج اول ،یدشت یانیحاج

، بتحقی : جاواد قیاومی، چ ساوم، قام:     یالطوِرجال (. 1919) حسنمدبن ی، مح وس .22

 .المقدسهبقم  نیالمدرسی التابعۀ لجامعۀ اتس مالنشر  مؤسسۀ

 نیالمص نّف و أصوله  و أِماء  عةیالش کتبفهرِت  ق(. 1221) ااااااااااااااااااااااااا .21

 ی.القبا بائالمحق   مکتبۀ، چ اول، قم: و أصحاب األصول

: قام چ دوم،  ،عةیأحکام الشر یف عةیالش مختلف(. ق 1219) وسفی بن حسن ،یحل ع مه .21

 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع یدفتر انتشارات اس م
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چ  ،(یالس الم )للروح ان   هی  الصادق عل فقه(. ق 1212)ی روحان ینیصادق حس دیس ،یقم .21
 .)ع(دقامام صا ۀمدرس -الکتا  دار: قماول، 

جاف  ن ،چ اول ،یو القانون الم دن  یمصادر الحک  الشرع(. ق 1212)ی عل کاشف الغقا:، .22

 اآلدا . مقبعهاشرف: 

تهران: چ اول،  ،اإلجماع ةیکشف القناع عن وجوه حج(. تا ی)ب لیبن اسماع ، اسداهللیکاظم .23

 .یرازیش احمد

چ اول،  بحرالعلاوم،  صاادق  محمد:  یبتحق، تکملة الرجال(. ق 1221)ی ، عبدالنبیکاظم .11

 .یالهد انوار: قم

: تهرانچ چهارم،  ،یاکبر غفار ی: عل یبتحق ،یالکاف(. ق 1211) عقو ی محمدبن ،ینیکل .11

 .یهالکتب اإلس مدار

 - لةیالوِ  ریش رح تحر  یف   عةیالش ر  لیتفص(. ق 1212)ی محمد فاضل موحد ،یلنکران .12

 .للمقبوعات دارالتعارف  :روتیبچ دوم،  ،الحج

: هاشام   یا بتحق ،شرح أخبار آل الرِول یالعقول ف آةمر .(ق 1212) باقر محمد ،یمجلس .19

 .یهالکتب اإلس مدار: تهرانچ دوم،  ،یمح ت یرسول

غفااری، چ اول، قام:    اکبار   یعلبتحقی : ، اإلختصاصق(.  1219) ، محمدبن محمددیمف .24

 .دیالمف خیالش ۀیتلف یالموتمر العالم

: قام چ دوم،  ،یاحماد قدسا   : یا بتحق ،انوار األص ول (. ق 1222) ، ناصریرازیمکارم ش .11

 .)ع( الب یاب بن یاتمام عل ۀمدرس

 ،ةیاإلمام ثیشرح األحاد یف ةیالرواشح السماو(. ق 1211) باقربن محمد ، محمدردامادیم .11
 .ه: دارالخ فقمچ اول، 

 ی: محماد علا   یا بتحق (،ینیکتاب الص الة )للن ائ  (. ق 1211) نیمحمد حس رزایم ،ینیینا .11

 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع یانتشارات اس م دفتر :قم چ اول، ی،کاظم

ی اتسا م ، چ ششم، قم: مؤسساۀ النشار   یالنجاشرجال (. 1911ی )علی، احمدبن نجاش .12
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 .المشرفهبقم  نیالمدرسالتابعه لجامعۀ 

 مؤسساه : قام چ اول،  ،دی  ثوب ه الجد  یالکالم ف   جواهر(. ق 1221) حسن محمد ،ینجف .13

 .)ع(تیبر مذهب اهل ب یمفقه اس  دائرۀالمعارف

چ اول،  ،مستدرک الوِائل و مس تنبط المس ائل  ق(.  1223ی )تق بن محمد نی، حسینور .11

  .التراث ا:یإلح )ع(تیالب سسۀ آلؤمبیروت: 


