
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 02/20/2179جلسه شصت و نهم   

 « صحیح مسلم، سنن نسائی، و سنن ابی داود( هایکتاب) -اهل سنت حدیثیاهم منابع »موضوع: 

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

به افکار مصطفی  جا آلودهدر یكی از مدارسی كه یكی از اساتید آن« تهران»فردا ما در دوستان در جریان باشند 

و سرم و دارود یست، دیشب هم دكتر رفتم كه یك مقدار حالم هم خوب نبا این جلسه داریم. است، طباطبایی

 مصرف كردم و االن هم حالت تب و لرز دارم!

 فقط دانند كهاند میسال رجال تدریس كردم، دوستانی كه در بحث من آمده 02شما ببینید من تا به حال 

را بهانه كرده یعنی ما رجال های پاسخ به شبهات بود، بحث امامت بود، بحث اخالق بود؛ اسمش رجال بود، بحث

سال قبل  20ها آمد گفت حاج آقا من گفتیم، حتی یك روز یكی از این طلبهجا میبودیم و مطالب دیگر در آن

نقل كردید  مرحوم امامكردید، مطلبی از در رابطه با تهجد و نماز شب درس رجال شما بودم، یك دفعه صحبتی 

نقل « شهید قدوسی»و یك مطلبی هم از  نداهاهل تهجد بود اند همهكه به مقامات باال رسیده یهایكه تمام آن

م و ظالم یدانچنین طلبه را عادل نمییدار باشد و نماز شب نخواند ما كردید كه هركس در وقت نماز شب ب

 .استنماز شبم ترك نشده  هم یك شب به بعد من گفت االن دوازده سال است از آن شبایشان می م!یدانمی

 .ایشان االن از اساتید حوزه است رب العالمین. گفتیم الحمدلله

گوید این درس تكراری است و كند میسه سال تدریس می –دانید معموال هركس یك درسی را دو شما می

 سال مقاومت كردم. 02ی ندارد، ولی من با این حال ابرای ما فایده



 پرسش:

 استاد! روال حوزه باید تغیر كند

 پاسخ:

و یا « رسائل و مكاسب« »لمعه»كند، همین استادی كه دارد به استاد با یك نظر دیگر نگاه می ببینید طلبهبله، 

ی بگوید ی والیبگوید یا دو تا نكته هم ی اخالقیدو تا نكته - یككند، در البالی درس تدریس می سایر دروس را

كه در  بود 10یا  12، تقریبا سال را شاد كند« خزعلی»شیند؛ خدا روح آقای ن این در تمام دل و جان طلبه می

گفت؛ یعنی باور كنید اصال شنبه یك ربع درس اخالق میرفتیم، ایشان روزهای چهارشان میای« مكاسب»درس 

ها شارژ كرد ما را مدتهای اخالقی ایشان درست كرد، این صحبتی كه میشاكله فكری ما را همان بحث

 كرد.می

« لمعه»درس « فاضل هرندی»اقای  خدمتدانم چطوری است، یا مثال یطوری بود االن نمقبال حوزه این

موسوی »كرد، و همچنین خدا رحمت كند آقای ها ایشان نكات اخالقی مطرح میشنبه، چهارخواندیممی

 كرد.به همین شكل عمل می« تبریزی

شنبه درس اخالقی كه در ما هرچه داریم از این اساتید داریم و اضافه بر آن من هم مقید بودم روزهای پنج 

شان درس درس اخالق شركت كنم. «قدوسی»و آقای « مشكینی»آقای  درس اخالق حوزه بود، مخصوصا

ها بهگفت، صدای گریه طلدرس اخالق می« مدرسه حقانی»مسجد در « قدوسی»آقای  .اخالق خیلی سازنده بود

 .گویدكه چه می شنیدیملندگو به خوبی نمیی كه صدای ایشان را از ببه طور كرد!كل فضای مسجد را پر می

زیارت »حاال  خوانم.می« زیارت عاشورا»هر روز  گفت من بیش از چهل سال استداشتیم می یما استاد

گفت من فقط به این  .ی گفت كه خیلی برای من عجیب بوداخوانند ولی ایشان یك جملهها میرا خیلی« عاشورا

 خوانم این جمله قبول بشودكه می« زیارت عاشورا»نم شاید یك روز خواامید می



ٍد َو َمَماِتي» ٍد َو آِل ُمَحمَّ دٍ  َمَماَت  اللَُّهمَّ اْجَعْل َمْحَياَي َمْحَيا ُمَحمَّ د آلِ  وَ  ُمَحمَّ  «ُمَحمَّ

ش، 2111نجف اشرف، چاپ: اول،  -جلد، دار المرتضوية 2ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، 
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برای  دعای زیارت عاشوراشاید یك روز این خوانم فقط دنبال این هستم می« زیارت عاشورا»گفت من كه می

این  !همین یك جمله است «زیارت عاشورا»ی من در گمشده بخش هستم!دنبال همین یك  .من قبول بشود

 گذارد!آید خیلی بر آدم اثر میجمله وقتی از زبان یك استاد بیرون می

 ...آغاز بحث

داشتیم، ما اهم كتب تاریخی را  یهایراهكارهای پاسخگویی به شبهات یك بحث« منهج االجابة»ما در رابطه با 

 ایك موضوع كالمی و یا استدالل بری در هنگام استداللابزار ما گفتیم، اهم كتب تفسیری را گفتیم؛ چون 

 و سنی است.گویی به شبهات عمدتا مصادر تاریخی، تفسیری و حدیثی شیعه پاسخ

در بحث پاسخ به  پردازیم؛ ولییلی به آن نمیالحمدلله عزیزان ما نسبت به مصادر شیعی تسلط دارند ما هم خ

وقتی كه  .سنت استت یا با منحرفین داخل حوزه عمدتا بحث ما روی مصادر اهلسنها و یا اهلشبهات با وهابی

یید نباشد آب در هاون زد خصم ما و طرف بحث ما مورد تأدر ن این كتاب كنیم اگرمی به یك كتابی استدالل ما

 ی ندارد!اكوبیدن است؛ یعنی فایده

و « گنجی شافعی»ه بود از تیكی از بزرگان كتابی در رابطه با حضرت مهدی )ارواحنا له الفداء( نوشته بود، رف

هایشان ارند بلكه علنا در رسانهها را نه تنها قبول ندها اینوهابی !مطلب آورده بود گفتم حاج آقا« قندوزی»

وقت ما بیاییم كتاب چنین تعبیری دارند! آندر مورد او  هم قبول نداریم!را به اندازه االغ « قندوزی»گویند ما می

شما وقتی كه ده تا چون  .)قابل توجهی( نخواهد داشت ن و دیگران زحمت بدهیم ، نتیجهبه خودمابنویسیم، 



ند و دو تا مصدر كنمصادر قوی را رها می مخالفانآورید، رش دو تا مصدر ضعیف هم میآورید و در كنامصدر می

 دهند ولذا در این زمینه خیلی باید دقت كنیم.گیرند و روی آن مانور میضعیف را می

و اشكاالتی هم كه  .مفصل صحبت كردیم ما« صحیح مسلم»و  «صحیح بخاری»در رابطه با مصادر روایی مانند 

  .ن دو كتاب بوده به آن هم اشاره كردیمبه ای

دانند؛ چون كمتر می« صحیح بخاری»از  ازرا « صحیح مسلم»اعتبار  اهل سنت عموم علمای دانید كهشما می

نه، « صحیح بخاری»و غیره را آورده است؛ ولی « حدیث غدیر»مثل سه تا روایت  –حداقل دو « صحیح مسلم»

هزار و هفتصد  از ششصد هزار روایت دو« بخاری»د این كار را نكرده است. ایشان به خاطر عناد خاصی كه دار

از سیصد هزار روایت نزدیك به چهار هزار روایت انتخاب كرده است « صحیح مسلم»روایت انتخاب كرده؛ ولی 

چهار  با مكراراتش است؛ یعنی تقریباسه هزار و سی و سه روایت « محمد فؤاد عبدالباقی»كه البته بنا به نقل 

 هزار و پانصد روایت است.

 گوید:می« مسلم»كه مهم این نكته

 «عليه َأْجَمُعوا ما ُهَنا َها َوَضْعُت  إنما ُهَنا َها َوَضْعُتهُ  َصِحيحٍ  ِعْنِدي َشْيءٍ  ُكل   ليس»

 ام. ، بلكه روایات صحیح مجمع علیه را آوردهماهكتابم تمام روایات صحیح را نیاورد در من

 دار ، 012: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف اسم ، مسلم صحيح

 123 ، ص2 ج الباقي، عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر

ه در رابط این را ندارد، نكته دیگر« بخاری صحیح»است و « صحیح مسلم»این یك امتیازی است كه در 

ده روایت در  و گوید دویستمی« ابن حجر»مثل  این است كه شخصیتی« صحیح مسلم» و  «بخاریصحیح »



است و « صحیح بخاری»است كه قابل قبول نیست، هشتاد تا روایت در « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»

 است.« صحیح مسلم»باقی هم در 

كه این .نداهداشت نقد« بخاری و مسلم»ایات بت به روهای قدیم هم بعضی از افراد نسیعنی حتی از همان زمان

» ار ذبنیانگ« حسن البنا»برادر « مصر»در اخیرا  د.ها زیاد ریشه ندارگویند كل روایات صحیح است، اینمی

چه تقریبا از مجموع این چهار هزار و پانصد روایت آن را گزینش كرد« صحیح بخاری»وایات ر« اخوان المسلمین

شش صد تا روایت را گفته مورد تأیید است. ما بقی ضعیف است و باید  -پانصد و ود هزار كه در ذهنم است حد

 .دور بریزیم

ما « صحیح مسلم»بعد از  .از كارش استقبال زیادی نشد مواجه شد،« االزهر»هم با انتقادات شدید  اوكار البته 

 رسیم.می« سنن نسائی»به 

 پرسش:

  .كندمی« بخاری»ك انتقادات جدی به آقای ی كه دارد یادر مقدمه« صحیح مسلم»

 پاسخ:

نقل نكرده است، البته یك مقدار « بخاری»بوده اما یك روایت از « بخاری»كه ایشان شاگرد اصال با این

اخراج كردند و خیلی مذمت « نیشابور»را از  اوبر علما و بزرگان ایستاد و ی خلق قرآن در برادر قضیه« بخاری»

من احساس  .ایجاد شد« بخاری»دادند و مشكالت زیادی برای « بخاری»ها فتوا به كفر یحتی بعض .كردند

مورد « یبخار»ندارد نه به خاطر این است كه « بخاری»روایت از « مسلم»كه  یهایكنم یكی از علتمی

دش از خو« صحیح»اگر در چون دید  درست شده بود« بخاری»كه علیه  بود به خاطر جّوی بلکه تأییدش نیست

صحیح »شما تمام  .از این جهت حتی یك روایت هم ندارد .رود، كتابش زیر سوال میبیاوردروایت « بخاری»

 كنید كه ایشان نقل كرده باشد.پیدا نمی هم یك روایت« بخاری»را كه بگردید از « مسلم



 پرسش:

علما قبول ندارند و را احدی از گوید این روش كند)...( بعد میآورد و نقد میرا در كتابش می« بخاری»روش 

 این روش بدعت است.

 :0پرسش 

 سنت این قدر جایگاه و منزلت دارد؟در میان اهل« صحیح بخاری» ببخشید! پس چطوری كتاب 

 پاسخ:

و یا دیگر « صحیح مسلم»، «صحیح بخاری»شما فكر نكنید كه كتاب  .ل كردندیها آمدند تحمها را حكومتاین

 اگر فشارنه،  ؛مورد تأیید است «ما هو، هوب»كتاب كلینی  كردند مثلعه آمدند بررسی مثل شی« صحاح سته»

ها از بین شد، اینبرداشته می -تا مذهب بودند 32 – 12 که- مذاهب وها این كتابدر دفاع از ها حكومت

 ها است.متها دستپخت حكوتا مذهب چهار تا مذهب مانده است، تمامی این 32 – 12از این  رفتند. می

، ما معموال در از نظر اعتبار است« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»سومین كتاب بعد از « سنن نسائی»

است و حتی  نسبت به دیگران تعصب کمتری دارد.ایشان  .كنیمبا نظر خوب نگاه می« سنن نسائی»استدالل به 

داشته است؛ چرا؟ چون با دشمنان علی ی یخالصه یك تشیع كوچولو ؛«فیه قلیل تشیع»ها آمدند گفتند بعضی

 !فیه قلیل تشیع» پس مثل معاویه مخالف بوده است؛

« ابو داود»است،  097متوفای « یذترم»متأخر است، چون « صحاح سته»است و از همه  121ایشان متوفای 

ها بعضی است و از همه متأخر است؛ اما كتابش متقدم است، حتی 121است؛ ولی ایشان متوفای  091متوفای 

كه اشد از گویند ایشان شرطی در رجال داشته ها میاست، بعضی« صحیحین»دارند افضل كتب سنن بعد از 

 گوید:میبعد از نقل این مطلب  «ذهبی»بوده، « بخاری و مسلم»شرط 



 ؛«صدق» 

 گویدراست می

 «ومسلم البخاري صحيحي رجال من جماعة نليّ  فإنه »

 را ایشان تضعیف كرده است« و مسلم صحیح بخاری»تعدادی از رجال 

 ، 931: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  األرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2321 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 212 ص ،23 العرقسوسي، ج

 دارد:« ذهبی»هم  باز

 «ومن أبي داود ومن أبي عيسى مسلم من ورجاله وعلله بالحديث أحذق هو»

و از  «مسلم»های حدیث، عوامل ضعف حدیث و رجال حدیث از تر به حدیث و علل آن؛ یعنی بیماریاو حاذق

 است «یذابو عیسی ترم»و از  «ابو داود»

 «وهو جار في مضمار البخاري»

 هم باالتر است.« مسلم»است، از « صحیح بخاری»در حد « سنن نسائی»

 !«إال أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم اإلمام علي كمعاوية وعمرو وهللا يسامحه»

 ...خداوند گناهانش را ببخشد!



 ، 931: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  األرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2321 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  رالنش دار

 211 ، ص23 ج العرقسوسي،

 ی خوبی نداشته است!!گوید خدا ببخشدش؛ چون با دشمنان علی میانهببینید كار به كجا رسیده است كه می

 «َو َمْن َحاَرَبِني َفَقْد َحاَرَب اللََّه َعزَّ َو َجل َحاَرَبِني َفَقدْ  َحاَرَبَك  َيا َعِلي  َمنْ »

ش. ؛ 2191تهران، چاپ: ششم،  -جلد، كتابچى 2ابن بابويه، محمد بن على، األمالي )للصدوق(، 

 111ص

 )یا علی( حربک حربی و سلمک سلمی

 -تحقيق : الشيخ مالك المحمودي  ،207ص هـ(، المناقب،111الموفق ابن احمد )متوفاي  ،الخوارزمي

 2323ناشر : مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، چاپ : الثانية 

 شدشمنی داشت. و علت كشته شدن« معاویه و عمرو عاص»گوید ایشان با میبا فرمایش پیغمبر كاری ندارد، 

روایت نقل كرد، گفتند  از حضرت علی )سالم هللا علیه( ی منبر رفت وباال« مسجد جامع دمشق»این بود كه در 

 ؟!نیستشدن )با حضرت علی( سر به سر  حاضر به« معاویه»آیا گفت چرا روایت نقل نكردی؟ « معاویه»از 

 دانید برایش خیلی زیاد است! همین كه شما دارید او را با دیگر صحابه برابر می

اش مردانگی هایش زدندبیضهخواهم با لگد به عذر مین كشیدند، را پایی با گفتن این جمله نسائی از منبر

 رفت در وسط راه كشته شد.كه می« مكه»طرف تركید، از مسجد او را بیرون بردند، 



برد این چنینی هم از یاد نمی كاریك  ها را فردای قیامت ولو به خاطرشناسم، اینحاال امیرالمؤمنینی كه من می

خاطر  نه به-زحمتی كه كشیده  به خاطر آنكسی ریائًا هم برای حضرت علی كار كند  اگر .كندو جبران می

 گذارد!را دست خالی نمی اوولی كاری كه كرده امیرالمؤمنین  -نیتش؛ چون نیت ریا شرك است

كردم، در مورد بعضی از خواستم كتاب را بنویسم در هر روایت استخاره میگوید وقتی كه من میمی« نسائی»

 .290صفحه  2آوردم تهذیب الكمال، جلد ها را نمیشایخ دلم یك مقداری چركین بود اینم

 پرسش:

 هم خیلی خبیث است؟« ذهبی»

 پاسخ:

 ؟!گویید خبیث استایشان اخبث الخبثاء است! شما می

 پرسش:

 بوده است؟« ابن تیمیه»حاج آقا! خودش شاگرد 

 پاسخ:

بودند و خیلی هم « ابن تیمیه»هردو شاگرد « ابن كثیر دمشقی»و هم بله، شاگرد ابن تیمیه بوده است، هم این 

 كند تجلیل می« ابن تیمیه»از 

 پرسش:

 .هم دارد كه سرزنش كرده باشد یجای

 



 پاسخ:

 ، ایشان نه!سرزنش كرده است« ابن حجر»نه! 

 پرسش:

 . نوشته است« ابن تیمیه»علیه ی ارساله

 پاسخ:

شما موقعیت خودت را درك  در آن رساله دارد كه را دوستانه نوشته است،بله رساله مشهوری دارد آن رساله 

اند و افرادی را كه داری تو را گرفته اطراف یهایتو هستند افراد خوبی نیستند و فاسق اطرافكن، افرادی كه 

ابن »به نسبت  «ذهبی»ها هم اصال زیر بار این نامه بعضی ها بهترین بندگان خدا هستند.كنی، اینمذمت می

 گویند جعلی است.روند، مینمی« تیمیه

 همین حدیث: درباره یا مثال 

 «هللا غيضی وبغيضك هللا حبيب وحبيبكمن احبک فقد احّبنی و من ابغضک فقد ابغضنی ... »

 ،121، ص0ج الرجال، نقد في االعتدال ميزان ،(هـ 931متوفاى) عثمان بن أحمد بن محمد ، الذهبي

 . بيروت المعرفة، دار: ناشر محمد، ليع البجاوي،: تحقيق

 گوید:می

 !«ففی النفس منها شیء»

 یا درباره حدیث:

 «هللا عدو وعدوي ، عدوي علي يا عدوك»



 گوید:می

 «!یشهد القلب انه باطل»

 ،10، ص2ج الرجال، نقد في االعتدال ميزان ،(هـ 931متوفاى) عثمان بن أحمد بن محمد ، الذهبي

 . بيروت المعرفة، دار: ناشر محمد، علي البجاوي،: تحقيق

 اند.دانسته اند، و این روایت را صحیحكه همین روایت را حاكم و دیگران آوردهبا این

« سنن نسائی»آورند، تر بوده، حتی كلمه صحیح میداشته، شدید« نسائی»كه  گویند شرطیها میبعضی

گذاریم مالحظه كانال می  فایل را خدمت شما درما ان شاء هللا .گویندمی« صحیح نسائی»گویند بلكه نمی

 گویم تا این قسمت را تمام كنیم.من عمده مسائل را می كنید.می

گوید از اهم كتب حدیثیه است، شرط كرده كه از می« ذهبی» است،« سنن ابی داود»بعدی کتاب حدیثی 

 متروكین روایت نكند، و گفته: 

 «يقاربه ماو يشبهه وما الصحيح كتابي في ذكرت»

 امروایاتی كه صحیح و یا شبیه صحیح یا قریب به صحیح است آورده

 دار:  النشر دار ، 931: الوفاة الذهبي محمد الدين شمس هللا عبد أبو:  المؤلف اسم ، الحفاظ تذكرة

 170 ، ص0 األولى، ج:  الطبعة ، بيروت - العلمية الكتب

 گوید:باز می

 «شيء الحديث متروك رجل عن فتهصن الذي السنن كتاب في وليس»

 امجا آوردهگوید من هركتابی كه در اینهای دیگری است كه میبعد بحث



 «ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض»

 داود أبو األشعث بن سليمان:  المؤلف اسم ، سننه وصف في وغيرهم مكة أهل إلى داود أبي رسالة

 09و  01 ، ص2 الصباغ، ج محمد:  تحقيق ، بيروت - العربية دار : النشر دار ، 091: الوفاة

این چهار هزار و هشتاد  رده چهار هزار و هشتاد روایت است.در سنن خود نقل ك ابوداودمجموع روایاتی كه 

هجری  091كه ایشان متوفای روایت را از پانصد هزار روایت انتخاب كرده است، خیلی عجیب است، با این

بوده است؛ ولی « مسلم»بوده، پانزده سال بعد از « بخاری»ی در حقیقت نزدیك بیست سال بعد از است؛ یعن

ها چهار هزار و هشتاد روایت ها را مالك قرار نداده، آمده پانصد هزار روایت را زیر و رو كرده از بین اینآن

 انتخاب كرده است.

 :گویندبعضی می

 «االسالم عهد داود البي نالسن وكتاب ، االسالم أصل هللا كتاب»

:  النشر دار ، 930: الوفاة المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف:  المؤلف اسم ، الكمال تهذيب

؛ 217 ، ص2 ج معروف، عواد بشار. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 2712 - 2322 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 ، 931: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 نعيم محمد,  األرناؤوط شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 2321 - بيروت - الرسالة مؤسسة:  النشر دار

 021 ، ص21 العرقسوسي، ج

سنن ابی » ورد كتابدر م نکات به این هستیم وقتی در مقام پاسخ به شبهات و یا در مناظرات كه زمانیما 

آوردید و « سنن ابی داود»اگر طرف بگوید چرا روایت از  .خوردها به دردمان میكنیم، ایناد میاستن« داود

و آن  است. «كتاب ابی داود عهد االسالم»یند گوگوییم بزرگان شما میبخواهد بهانه تراشی كند، در جواب می



روایت »به صحیح و یا قریب به صحیح را دارم كه البته آن  گوید من صحیح  یا شبیهتعابیری كه خودش می

 شود.می« حسن

 پرسش:

 داند.روایاتی از سنن ابی داود را ضعیف می« شعیب ارنؤوط»مثل  محققی

 پاسخ:

 بود که اخیرا ُمرد.های سرشناس ایشان خیلی آدم پست و از وهابی است!« ذهبی»مریض و مثل « ارنوؤط»

احمد محمد »معتدلی هستند، این دو نفر آدم « احمد حمزه الزین»و « احمد محمد شاكر»ها ولی در كنار این

هایش روی تصحیح .تصحیح كرد یاتضعیف بررسی و هزار روایت دارد همه را  12را كه « مسند احمد» ،«شاكر

بیت اهلمریض است؛ یعنی وقتی به روایات « ارنوؤط»كند مریض نیست، حساب است؛ یعنی آدم احساس می

آمد « احمد زین»وفا نكرد وسط كار از دنیا رفت بعد « احمد محمد شاكر»مر كند؛ ولی عُ رسد قلع و قمع میمی

 را تصحیح و تضعیف كرد.« مسند احمد»الباقی 

رسد بیت می؛ یعنی به روایات اهلقریبا بهتر استت« احمد زین»از « احمد محمد شاكر»هردو خوب هستند ولی 

 ولی بینه و بین ربه تضعیف كرده. - !دانیم خدایش چه بوده خدای شتر سوار و یا االغ سوار بودهالبته ما نمی -

 ام این است.چه كه من به آن رسیدهآن

احمد »نرفتیم، و سراغ « شعیب االرنوؤط»و سراغ را آوردیم « مسند احمد» معموال« نقد قفاری»ما هم در 

 خوب كار كردند.« مسند احمد»نفر روی رفتیم، این دو « احمد زین»و « محمد شاكر

دو هزار و هفتصد روایت است، « صحیح بخاری»این نكته را توجه داشته باشید كه « مسند احمد»شما در مورد 

را « صحاح سته»؛ یعنی كل شودو پانصد می هزار چهار ابعاتشمتاست با  اندیسه هزار و « صحیح مسلم»



هزار روایت نقل كرده است  12به تنهایی « احمد»ار تا شده است؛ ولی جمع كردند با حذف مكرراتش زیر ده هز

كند در كنیم و با عقاید شیعه تطبیق میو خیلی از روایاتی كه ما به امامت و افضلیت امیرالمؤمنین استناد می

اید یك مقداری دقت ب« مسند احمد»لذا ما برای ؛ نیست« صحاح سته»ها در است؛ ولی این« مسند احمد»

 .داشته باشیمبیشتری 

 پرسش:

 ها قبول دارند؟را وهابی )احمد محمد شاكر و احمد زین( استاد! این دو محقق

 پاسخ:

ها جزء محقیقین توانمند ؛ اینهمشكلی نبودمعموال قبول دارند، حرفی ندارند ما كه تا به حال استدالل كردیم 

اگر ما تخصص دارند؛ « رجال»ی هستند كه در یهادمو آ اری به وهابی و غیر وهابی ندارند.ك .هستند اهل سنت

رسیم، اال بعضی از نمی اند،ها رسیدهی كه ایناخودمان هم بخواهیم یك سندی را بررسی كنیم غیر از نتیجه

 هم دیگر بحث اجتهاد است.كه آن موارد نادر!

در رجال دارد با مبنای كه « وسسید ابن طاو»كه  یمثال مبنای ما با علمای خودمان هم اختالف زیاد داریم 

، آمده شمشیر برداشته به راست و چپ جلو رفته است« وحید بهبهانی» .دارداختالف  دارد باهم« وحید بهبهانی»

اند، از آن ها خیلی خوب میدان آمدهبینیم كه اینو غیره را می «منهج المقال»در « ابو علی حائری»از آن طرف 

دیگر كمتر كسی است كه  .ها را شاد كندخدا روح این شیر را از رو بسته است.آمده شم« تستری»طرف آقای 

 در امان باشد، خیلی زبان تندی نسبت به علما دارد. « تستری»از اهانت مرحوم 

رسائل، »انده و ما بقی را مانند ها خوو این« لمعه»گفت ایشان چون حوزه ندیده تقریبا تا می« شبیری»آقای 

قاموس »ها كتاب ه كرده است، از حوزه به دور بوده است؛ ولی با همه اینرا خودش مطالع« مكاسب و كفایه

كتاب صد در صد مورد تأیید است؛ یعنی كارهای علمی  .ی استابرای ما یك وزنه« رجال»ایشان در « الرجال



بحث « اهرجو»هم آمده مثل « تستری»چه كار كرده؟ مرحوم « صاحب جواهر»است، در آن رجالی جواهری 

؛ یعنی در حقیقت «لم تبق لها باقیه»ثیت نگذاشته یهم آبرو و ح« مامقانی»اقای رجالی كرده است و برای 

 است.« مامقانی»مرحوم « منهج المقال»نقدی بر « قاموس الرجال»

آقا بود خدا روح ایشان را شاد كند، با  هم از دوستان ما« ی الدینیمح» آقای ،«مامقانی»ی آقای آقا زاده

« تستری»به جان مرحوم « تنقیح المقال»ی اخوت داریم، ایشان هم در تحقیق كتاب شان هم ما صیغهزاده

ریزد كه برای ما خیلی مفید است، در این نقد و انتقادها ها مطالبی میولی از این دعواها و جنگ و جدال !افتاده

 آید.ها خیلی چیزها گیر آدم میشهو مناق

شما  .های رجالی شیعه را هم دم دستی داشته باشیدد كه كتابهم دقت كنیهای رجالی كتابدوستان در مورد 

راویانی را كه « مرحوم نجاشی»ببینید  های پر بركت شیعه است.كی از كتابی« تنقیح المقال» دانید كهمی

« شیخ طوسی»ت، آورده اس راویكمتر از هفتصد تا هشتصد  «فهرست»در « شیخ»رسد، آورده به هزار تا نمی

 .كندخودش كاری به وثاقت و غیر وثاقت ندارد و اصال مطرح نمی« رجال»در 

، است« فهرست شیخ طوسی»و دیگری هم « رجال نجاشی»داریم یكی  در رجال ما عمدتا همین دو تا كتاب را

ار كرده است، فقط با این همه زحمتی كه كشیده و ك« خویی»آقای  .اندها كمتر از هزار نفر را بحث كردهاین

 اختصاص داده است،  «روات كتب اربعه»به  خودش را «معجم الرجال»

« كتب اربعه»هزار راوی را كار كرده، هر راوی كه در  21نزدیك « مرحوم مامقانی رضوان هللا تعالی علیه»اما 

ها را آورده تا اینهای دیگر روایی بوده، ایشان همه بوده و در كتاب« مستدرك»بوده در « وسائل»بوده در 

 كار كرده است. توانستهی كه ااندازه

 



 پرسش:

  ؟روات را كامل كرده بعد مرحوم شدهیشان استاد! ا

 پاسخ:

است. واقعا روی این جلد چاپ شده  11بله، همه كارهای علمیش را انجام داده، فقط چاپش مانده، االن تا 

 تر از متن دارد.مهای خیلی مهپاورقیگاهی مخصوصا  كتاب كار شده است.

 اطرافیان دیدند ن كار بود، فرصت غذا خوردن نداشت.مشغول ایکرد که وقتی پدربزرگ ما نقل مینوه ایشان 

 های كتابكرد، الساندویچ كوچك درست می هایی از غذا مثل لقمهما  ! مادر بزرگشودایشان دارد تلف می

 را دید یك ساندویچ كوچكی است آنطالعه كند میداشت موقتی كتاب را برمی ام گذاشت، پدر بزرگمی

بعد كه این  !م خدایا علتش چیست؟یگفت !های جدمان همه روغنی استما دیدیم كتاب خورد!گرفت و میمی

ایشان به این شكل و با این زحمت كار  ه این كار مادر بزرگمان بوده است!قضیه را فهمیدیم متوجه شدیم ك

 كرده است.

به آمد غذا گویند خواهرشان میمی« اعیان الشیعه»صاحب كتاب « رحوم سید محسن امینم» در مورد یا

گذاشت و ایشان مشغول مطالعه و نوشتن بود؛ این بزرگواران در دهان برادرش میكرد، صورت لقمه آماده می

 .طوری كار كردند تا آثار علمی گرانسنگی را به یادگار گذاشتنداین

 هللاوالسالم علیكم ورحمه 


