
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 52/25/2179   مجلسه هفتاد و یك

 «آشنایی با قواعد رجالی و حدیثی اهل سنت» –موضوع: منهج االجابه عن الشبهات 

 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

 پرسش:

اید آیا شبهه ای بوده است که در پاسخ به آن به مشکل برخوده عالی داشتهای که حضرتبا توجه به تجربه

 باشید؟

 پاسخ:

« امام خمینی»گویند: ها میكنیم، اینها بحث میاین ها باما خیلی وقتاین سّب و لعنی که بزرگان ما دارند. 

 سنتبر نجاست كل اهلدهها دلیل « صاحب حدائق»گوید ابوبكر و عمر اصل كفر و اصل زندقه بودند. شما می

 بودند فرضا« مجتهد»ها این :گوییمدهیم میها میها ما چه كار كنیم؟ فقط ما یك جواب به اینآورد! با اینمی

را هزار نفر  13« جمل»ر جنگ د مجتهد بودند!« طلحه و زبیر»گویید شما می .تازه پاداش هم دارند دند،خطا كر

اند، گوییم اگر به فرض مراجع و بزرگان ما اشتباه كردهما هم می !اندها ثواب هم بردهو این اندداده به كشتن

 اند.اجتهاد کرده

 

 پرسش:

 این هم جزء شبهات است؟ 



 پاسخ:

شود از سنت به ما است؛ یعنی دیگر شبهات را میوهابیت و اهل بهاتترین شبحث سب صحابه از اساسیبله، 

شود رد شد؛ ولی در رابطه با شود رد شد، غلو، توسل و غیره را میكنارش به نوعی رد شد، تحریف قرآن را می

و  هایش صحابه را سّب یاید در كتابكه شیعه باینپذیرد! را نمی ترین سنی اینن صحابه حتی معتدلو لع سّب 

 جا است.یعنی اصل عداوت و اختالف هم از همین قابل تحمل نیست؛ حتی برای یک سّنی معتدلن كند، لع

البته ما جواب نقضی هم آیند، ها با ما كنار میار بیاییم، در دیگر مسائل ایننها كاگر ما در بحث صحابه با این

 :معتقدیدگوییم شما میبه اهل سنت دهیم، ما می

 «عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خالفة أنكر من وكذلك كافر فهو عنه هللا رضي الصديق خالفة أنكر من»

 هـ927: الوفاة السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن أبي االمام:  المؤلف اسم ، السبكي فتاوى

 259 ص، 5 ج ،بيروت/ لبنان - المعرفة دار:  النشر دار ،

 «كافر فهو عنه هللا رضي الصديق بكر أبي إمامة أنكر من»

 هـ927: الوفاة السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن أبي االمام:  المؤلف اسم ، السبكي فتاوى

 297 ص، 5 ج، بيروت/ لبنان - المعرفة دار:  النشر دار ،

بیش از دویست من م اه! عرض كرداشته باشیدای بی جواب نیست، این را یقین دببینید شیعه در هیچ شبهه

بحث چهار موضوع  -شان است در سه ها كه باالترین مقاماین« مفتی اعظم»م، با امناظره داشتهها جلسه با این

همین  ید؛و دیگران را كنار بگذار« خمینی ماما» هیچ ندارد! یا شما  ، دیدم دستش خالی خالی است.مكرد

 جزء كتب اربعه است، دارد:« تهذیب»تب اربعه است، كه جزء ك« كافی»كتاب 



َجاِل َو َأْرَبعًا ِمَن النِّ » ْيِميَّ َو اْلَعَدِويَّ  -َساءِ َسِمْعَنا َأَبا َعْبِد اللَِّه َو ُهَو َيْلَعُن ِفي ُدُبِر ُكلِّ َمْكُتوَبٍة َأْرَبَعًة ِمَن الرِّ التَّ

يِهمْ  وَ  ُمَعاِوَيةَ  وَ  َو ُفْعاَلنَ    «ُيَسمِّ

ْيِميَّ »  ؛ یعنی عثمان و معاویه را اسم برده است «ُفْعاَلنَ  »؛ یعنی ابوبكر و عمر، «التَّ

 «َو ُفاَلَنَة َو ُفاَلَنَة َو ِهْنَد َو ُأمَّ اْلَحَكِم ُأْخَت ُمَعاِوَيةَ »

تهران، چاپ:  -جلد، دار الكتب اإلسالميه 23طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(، 

 152ص ؛ 5جق،  2039چهارم، 

صد در صد « تهذیب»وایت شاید یك مقدار صحیح نباشد؛ ولی ر« كافی»ست، روایت هروایت صحیح هم 

وكان الصادق »توانم اسم ببرم! شان را هم برد؛ ولی من نمیگوید امام صادق، اسمصحیح است. راوی هم می

جواب دارید، اگر دارید به ما هم بدهید، تا ما این دفعه كه از این  خواهید چه كار كنید؟؛ این را شما می«مسماه

 ها بگوییم!ها بحث كنیم به اینینرفتیم با ا

 پرسش:

 گوید:آوریم كه میرا می« ابن تیمیه»مثال قول های نقضی استاد! از جواب

 «فان کثیرا من الصحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه»

کردند و با علی بن أبی طالب ه و تابعین بغض علی را در دل داشتند، ایشان را سب میبسیاری از صحاب

 کردند.قتال می

منهاج السنة النبویة، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس، دار النشر: مؤسسة 

 219، ص 9، الطبعة: األولی، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ج 2037 -قرطبة 



 پاسخ:

 است.دهند كه در مقام جدل بوده ها را جواب میآن

 پرسش:

حضرت »و هم عالوه بر آن عقیده مسّلم اهل سنت بر کفر هم واقعیت بوده  استاد! واقعیت كه بوده است.

 نیستند؟!مقدسات ما است . مگر ایشان جزء « ابوطالب

 پاسخ:

كه ما بیاییم یك ال فرمایش شما قبول است؛ ولی اینها جواب نقضی است، در مقام جواب نقضی كامبله، این

گوییم عقیدمان است؛ چون ما معتقدیم كه كه ما می یهایاین !؟چه جواب حلی كه خودمان از جواب قانع بشویم

 است، این هم ال شك و الریب! «ما انزل الی النبی»بحث امامت از آیات و روایات جزء 

ها حكمش چیست؟ ما باید به این« من انكر الصالة»د بدانیم؛ یم، در حد نماز بایاگر والیت را باالتر از نماز ندان

و یا درست نیست! والیت  كه اصال امامت علی درست است دیگر بحث كنیمبگوییم در آن مقدمات كار باهم

، كنیمها مطرح بحثی است كه ما باید با این این یك ؟درست است یا درست نیست بیت در قرآن و سنتاهل

قرآن این همه صحابه را  ؛«یكفرهم بعضهم بعضا»ی كه ابحث صحابه است، این صحابههم یك بحث دیگر 

ی وند اال عدهشوارد آتش جهنم می« كل صحابه»گوید را دارید كه می« حدیث حوض»مذمت كرده است، شما 

 ؟ی دارید چه جواب« حدیث حوض» )اهل سنت( برایكنند، شما ها كه نجات پیدا میكمی از آن

حدیث » شده و دیگر نتوانسته بیرون بیاید!هركس داخلش رفته خفه  و نداهاین حوضی است كه درست كرد

مربوط به « حدیث حوض»گویند كنند میكند؛ ولی آن را توجیه میمسائل ما را حل میاز خیلی « وضح

 چه كسانی بودند؟« هاصحاب ردّ »است؛ ولی « هاصحاب ردّ »



 پرسش:

چندین هزار نفر گویند صحابه ؛ چون بعضا میمنظور استصحابه كبار و بزرگ بفهمیم ست كه ای هینهقراستاد! 

ها برای آن« حدیث حوض»گویند می ها بعد از پیامبر برگشتندها هم صحابه بودند، آنها، اعرابیبودند غیر از این

ها هم هست كه شامل اینی ادیگر قرینه و یا در جای« حدیث حوض»است. یا نه نزدیكان پیامبر هم بودند، در 

 بشود؟

 پاسخ:

 :دارداین حدیث  یکی از الفاظ در .الفاظ مختلفی دارد« حدیث حوض»ببینید 

 «النََّعمِ  َهَملِ  ِمْثلُ  إال منهم َيْخُلُص  ُأَراهُ  فال»

 ، 527: وفاةال الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن محمد:  المؤلف اسم ، المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 2759 - 2039 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار:  النشر دار

 .7522، ح5039 ، ص2 البغا، ج

بله بزرگان صحابه مشمول حدیث حوض  برد!كند و میویران میزر ومثل بلدآید دیگر روایات را این می

 ی:این قضیهها را بگیرید ان صحابه از كجا معلوم است؟ شما اگر تك تك اینشما بفرمایید بزرگ شوند.می

 «وهم اهل النار؛ وهللا الی النار» 

حدیث »آورند می اهل سنتنهایت دلیلی كه  رفته اند.« حدیث حوض»كثریت زیر تیغ یعنی اکنید؟! را چه می

« حدیث عشره مبشره»؛ «حدیث حوض»در برابر ها این .ها را نجات بدهندناست، تا بخواهند ای« عشره مبشره

است؟ و در « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»در كجای  «حدیث عشره مبشره»گوییم آورند، ما میرا می

 آمده است! « صحاح»كجای 



توانید برای ما دقیق نام ببرید؟ اگر سند صحیح دارید؟ این ده نفر را می« حدیث عشره مبشره»اصال برای آیا 

خواستند علی را ی كه مییهاست یانه؟ اینه« عشره مبشره»جزء « علی علیه السالم»آیا كلی است، این ش

یا معتقد بودند علی اهل جهنم است و داشتند  !خواستند علی را بكشند و بهشت بفرستند؟بكشند، آیا می

ها را كه شهید كردند این «امام حسن و امام حسین علیهما السالم»یا  و غیره را كه كشتند« عمار»كشتند! می

 اش چیست؟كه االن این قضایا پیش آمده داستان و مسئلهكه جزء صحابه بودند! این

و  روی صحابه كم كار شده كنم در گذشتهمن احساس می ایم.هغرض این است كه ما روی صحابه كم كار كرد

در تر بود. خیلی راحت شد اینوبی کار میاگر ابتدا روی صحابه به خ .نداهاز ما طلبکار شد )اهل سنت( هااین

این سه نفر در « شیخ طوسی»شاگرد او  و «سید مرتضی»شاگردش  و «شیخ مفید»عصر این سه بزرگوار 

 تاریخ شیعه این سه بزرگوار هستند؛اولین پرچمداران شیعه در  یه ریز مبانی اعتقادی شیعه هستند،حقیقت پا

 ماند!اثری از شیعه در تاریخ نمی ن یقین دارمیعنی اگر این سه بزرگوار نبودند م

ولی این سه  د؛ر و نامی از شیعه در تاریخ نمانَ چنان با قدرت به میدان آمده بودند که اصالً اثآن اهل سنتچون 

کتابخانه و خانه و زندگی  ریختند كه، اینآن زمان وهابی و خوارج و نواصبی در کار نبود .بزرگوار مقاومت کردند

 خانه و زندگی هر سه بزرگوار را آتش زدند! را آتش زدند چرا؟« شیخ طوسی»، «سید مرتضی»، «مفید شیخ»

یکی هم  ،تا برای مذاهب اربعه 0تا درس خارج داشت  2کرد تدریس می« فقه مقارن»که « شیخ طوسی»چرا؟ 

بزرگواران مستدل و  این ،درا نداشتن« طلحة و زبیر اخبث من الكالب والخنازیر» :بحث كه هااین .برای شیعه

 زدند.مستند حرف می

 ،آتش زدند هم ها را«یهودی»را آتش زدند خانه تمام « شیخ مفید»خانه « بغداد»زمانی که در شما ببینید 

در  سرچشمه گرفته خیلی عجیب است!« هودی»مذهب شیعه از  !ها هستند«یهودی»گفتند پشتیبان شیعه 

 تا چه حّد است!عناد و عداوت را ببینید که  !بود آتش زدند« یهودی»نه هر چه خا« بغداد« »کرخه»قسمت 



 بحث خواهم کرد. ،یک روزی در رابطه با جنایاتی که در طول تاریخ نسبت به شیعه شد فرصتی باشد، مناگر 

 ند.ها را کشتسنی« ایران»در « هصفوی»دهند که خیلی مانور می« هصفوی»نسبت به قضیه  اهل سنت

« صالح الدین ایوبی»یا  شما چه بر سر شیعه آوردید؟ 0و  1در قرن  ؛ ولیبودند 23 -7در قرن  ها«صفوی»

اتفاقات به هیچ وجه در جامعه  این متأسفانه ولی چنین جنایاتی علیه شیعه نکرد؛« چنگیز»جنایاتی کرد که 

  !مطرح نیست

 پرسش:

 شود!تمجید می« صالح الدین ایوبی»ها از های درسی بچههای خودمان در كتاباستاد! در كتاب

 پاسخ:

ر طول سه موضوع کار بکنند جنایاتی که د -کنم در ایام تعطیالت روی این دو من به دوستان توصیه میبله، 

بعد از  !هیچ ،در زمان ائمه چه گذشت كهاین زمان ائمه را به طور کلی منها کنید .تاریخ بر سر شیعه آمده است

سید »زمان  ها كار بشود،روی این ها و جنایاتی بر سر شیعه آمده است؟صغری چه ظلم ، از زمان غیبتائمه

 «.شیخ طوسی» ،«شیخ مفید»، «مرتضی

در  «عبدالرحمان خان» ردر مصر علیه شیعیان چه جنایاتی انجام داد. در این اواخ« صالح الدین ایوبی»

 73های باالی مثالً زنقیمت گذاشتند، های شیعه نزفروش برای اند كه آورده هایی كرد؛چه ظلم «افغانستان»

ها و نوامیس قضیه فروش زنیعنی  سال چقدر است! 53 سال چقدر است 23زیر  سال قیمتش چقدر است

 رساندند! به این حد «افغانستان»شیعه را در 

اگر یعنی  ر قرار بگیرند.تا این همه مورد ظلم و آزا ند که به عمر و ابوبکر فحش بدهند،کسانی نبودشیعیان  این 

کنیم در اختیار همه قرار دوستان بتوانند در مورد این جنایات یک مقاله خوبی فراهم بکنند و ما هم اصالح می



کنند و غیره را مطرح می« صفوی»بحث  آیندمی هاوقتی اینتا  باید به این مباحث مسلط باشیمما  .دهیممی

 ا کرده بودید.بگوییم بفرمایید این هم کاری که شم

امام »من از شود بلکه نمی« محمد ابن عبدالوهاب»و « ابن تیمیه»فقط مربوط به  ،ها دارندتکفیری که این 

ر چهار از ه . مننداهکه شیعه را تکفیر کرد مطالبی دارم« ابو حنیفه»و « احمد ابن حنبل»، «مالک»، «شافعی

 اند.کردهتکفیر  نفر مدارکی دارم که شیعه را 

ها را ردیف کرده کل همه اینمراجعه كنید،  1در جلد « اصول مذهب شیعه»در « قفاری» گفتارشما اگر به 

این آقایانی که تقریب، تقریب، وحدت، وحدت  است. جا ردیف کردهرا تکفیر کردند آن سنت که شیعهعلمای اهل

ها را بگیرند؟ البته من تندی جلوی این نستندتوا آیا سال چه کار کردند؟ 03ها در طول این کنند ببینید که اینمی

اتفاق نیافتاد این باالترین « ایران»معتقد هستم باالترین دستاورد تقریب این بود که جنگ شیعه، سنی در 

در  را جنگ شیعه و سنی« کردستان»ابتدا از فتنه  همان از این بود كه دشمن تمام تالش است. بوده دستاورد

ولی  شان درد نکند؛، در این قسمت دستها جلوی این اتفاق را گرفتندولی آقایان تقریبی ؛زندراه بیاندا« ایران»

شان قرآن شما جلوی ،نظام هم یکی هستند االن با همان آقایانی کهیا چه کار کردند؟  هااین فراتر از این،

 !گویندببینید به شما چه می ست؟د عقیده شما نسبت به شیعه چیوییبگذارید و بگ

دانید؟ پشت سر شیعه حاضر هستید نماز بخوانید؟ مقام معظم رهبری در آن آیا واقعًا شیعه را شما مسلمان می

محمدی »آقای  اجبار و فشاربا  ها نماز خواندند یای اینآیا پشت سر رهبر ،رفته بود« زاهدان»سفری که به 

ها بروید نماز گفت فالن فالن شدهمی هادهای اینبه آخون «محمدی گلپایگانی»آقای  به نماز آمدند؟! «گلپایگانی

 !خواندنماز می ، یكی آن طرف فرادیاندخومی جماعت . آقا نمازخواندندآمدند نماز میبخوانید می



فر هم باشد تبعیت از او واجب گویید حاکم اسالمی اگر کامیكه به قول شما  ،حیائی استواقعًا اوج بیاین دیگر 

 خوانند!ت سر علمای شیعه نماز نمید ولی پشخواندننماز می« حجاج ابن یوسف ثقفی»سر  پشت هااین .است

 !بدتر شدند؟« حجاج»یعنی علمای ما از 

 آغاز بحث...

التعرف علی ضوابط الحدیث »، بحث رجال و حدیث است. «منهج اإلجابه»آخرین و اصلی ترین بحث از کتاب 

باید تنها  را نه آناست که ما  ضروریاتیاز  بلکه و مباحث الزمترین سیترین و اسااز اصولی ؛«الصحیح والضعیف

 مان ملکه بشود.بلكه برایمطالعه کنیم 

 یا قبا بیاید و رویش را بپوشاند! نباشد که پیراهن هم مانحتی در آستین ،مان باشدها در مشتیعنی تمام این 

 بوده اهل سنتهای ما با ر حقیقت محصول تمام بحثد ،جا آوردیمهشت تا موردی که ما در این - هفت این

بیت و بطالن مان در اثبات حقانیت اهلمجموع تجربیات ،ی که بودهیهاکه ما دادیم در کتاب یهایو پاسخ است

 بیشتر نیست! صفحه هم 13ها مجموع این ها را ما در این فصل آوردیم.این ادعای

البته  .دهمند یک مقداری آمادگی باشد بعد من یک مقداری توضیح میمن تقاضا دارم عزیزان حتمًا مطالعه کن

دانلود کنند آن را را است « ولیعصرحضرت سایت »را که در « المدخل الی علم الرجال والدرایه»اگر آقایان کتاب 

درس است  25« درایه»قسمت  را! «رجال»اش را نه قسمت «درایه»قسمت  خیلی خوب است. هم ببینند

در یکی دو هفته  تعطیالتبتوانیم بعد از  ان شاء هللا م تااهجا هم آورددم آنجا آورز مطالبی که من اینخیلی ا

 این بحث را تمام کنیم.

 «ومن الضروري جدا لمن یلج»

کند باید حدیث مقبول از عدم تالش میدر راستای پاسخ به شبهات شود و کسی که به میدان شبهات وارد می

سنت که یکی رجوع به کتب اهل بحث کردیم:محور پنج  در جا مااین بشناسد. سنتد اهلدر نز را مقبول



هل سنت دارند تصحیحی که علمای ا دوم ها است.گویند کتاب ما صحیح است، این یکی از راهشان مینمؤلفی

ران تضعیف که دیگنالبته به شرط آگویند صحیح است، می« حاکم»و « حجرابن »، «وینو»، «ذهبی»مثالً 

 شود. نکنند اگر دیگران تضعیف کردند دیگر دست ما خالی می

 پرسش:

 کردند تضعیف ما مشکل دارد؟ تضعیفشود گفت چون این آقایان اگر دیگران تضعیف کرده باشند نمی !استاد

 پاسخ:

 شانهایبعضی هان، ایبیت استالب روایاتی که در فضائل و امامت اهلغ .اختالف دارندها بین خودشان نه، این

فنونی ها یک در مقام تضعیف این البته !کندتضعیف میبخاطر مرضش  «ذهبی»، مریض هستند« ذهبی»مثل 

 «حسن»یک نفر تصحیح کرده یک نفر هم تضعیف کرده این نهایتًا  مثالما باید چه کار بکنیم؟  كه دارد وجود

 شود.می

 آن است.« الصحیح فی اإلحتجاجک»هم  «حسن»ود روایت شمی «حسن»« مختلٌف فیه»گویید روایت شما می

ها بگیریم و به خوردشان از خود این را سری فنونما باید یک  گرنه هیچ راه دیگری ندارد. راهش این است و

 توانیم جلو برویم.بدهیم با مبنای شیعه، نمی

در مورد قواعد حدیثی و است  «سنتواعد حدیثیه و رجالی اهلحدیث وفق ق دراسة»بحث سوم که در حقیقت  

 شدیم: واردما روی پنج محور  سنترجالی اهل

 .؟ مصطالحاتی دارنددر نزد اهل سنت یعنی چهاصالً  حدیث مقبول  .تعریف حدیث مقبول از غیر مقبول :یک 

قول که به  نداهدرست کرد ییک چیزهای« حسٌن لذاته»، «صحیٌح لغیره»، «حدیٌث صحیٌح لذاته»گوید مثالً می

 آمد. شخواست در بدنش خالکوبی کند وقتی خالکوب اولین سوزن را زد دردطرف عکس شیر را می معروف

خواهد. دوباره سوزن زد گفت کجایش است؟ گفت گفت دم نمی ،پرسید از کجا شروع کردی؟ گفت از دم شیر



ین آقایان هم روی ا !آمدبزند دردش می را خواست سوزنهر کجا می ،خواهدسرش است گفت سر هم نمی

 سازد!شان نمیبا خیلی از واقعیاتد بعد دیدند این ضابطه انای گفتههای حدیثی یک ضابطهقسمت

 ها آنبندی و دسته«  غیر مقبول»و « مقبول»نسبت به حدیث  هااینها و تضادهای فوت و فنبه ولذا ما باید 

 . کامال آشنا باشیم

خواهیم استدالل کنیم، مؤثر در تضعیف است حیح است، آن وقتی که ما میدو: شناختن قواعدی که مؤثر در تص

ها به نفع خودمان است خواهیم ادله او را از کار بیاندازیم، ما دو تا کار باید انجام بدهیم، روایاتی كه از آنما می

عیف کنیم؛ یعنی ما در دو ها را تضروایاتی كه به ذّم ما است باید آن ها را با تمام توان تصحیح کنیم.باید آن

ها شان باشیم و این مستلزم این است که ما به قواعد اینمیدان باید کار کنیم. نه فقط دنبال تصحیح روایات

 کامالً مسلط باشیم. 

 اگر عالمی از اهل سنت .است ،«جرح والتعدیلالعلماء  التعرف علی حال الروات من خالل كلمات»سه: 

وقتی عالمی تصحیح  ا را تصحیح یا تضعیف بکنیم،هما دیگر نیاز نیست راوی گوید روایت صحیح استمی

یحیی ابن »ها از که علمای رجال اینببینیم  .ها را بررسی سندی بکنیمراوی تک تکناگزیر هستیم  ،نکرده

 ها چه دارند؟رسد اینمی« ابن حجر»و « ذهبی»و دیگران و تا نوبت به « رازی»گرفته « معین

ها البته این .است جلد 12که  «تهذیب الکمال»به نام  است« مّزی»ها هم کتاب کتاب رجالی این رینتمفصل

یعنی همان کاری که آقای  ؛ولی در مجموع کتاب خوبی است کار کردند؛« صحاح سته»روی روات  عمدتاً 

آورد تمام مشایخش را می هم همین کار را کرده یک راوی« مّزی»انجام داده « )رضوان هللا تعالی علیه( خویی»

 کند.تالمیذش را هم ذکر می ،کندرا ذکر می

م قدرت یک محقق، اهمن بارها گفت .راویان مشترک است ،«رجال»در  تو مشکال تترین معضالیکی از بزرگ

 است« زید ابن احمد بن محمد ابن فالن»شود وگرنه به طور مثال یک راوی به نام نمایان می ،در تمییز مشترک



علٌی عن احمد : »آیدولی یک دفعه روایت می ند؛اهو یا تضعیف کردیا توثیق  او را بیندمی ،کندآدم مراجعه می

ست؟ بعد از او هم چه کسی است؟ هفتصد هشتصد نفر علی داریم کدامش ا« علی»چه کار کنیم؟ ؛ «محمد عن

از  ،است «احمد» انوی داریم كه اسمشرا و چهل صد چهار های خودماندر كتاب ما« ن احمدعلٌی ع»گوید می

 ثقه هستند چهارصد نفر دیگرشان تا ضعیف هستند! چهار صد و چهل تا، چهل نفرشاناین 

 پرسش:

 .را دید شانباید زمان وفات

 

 

 پاسخ: 

های هفت سال تمام کتاب -ما با کلی تالش نزدیک به شش  درصدش معلوم نیست، 73ها هم زمان وفات این

 شش االن شان را پیدا کنیم.وفاتنتوانستیم را هزار راوی  شاید بیش از ،را بررسی کردیم« ائیرو»و « رجالی»

گیرند ما را از کار منصرف خواهیم چاپ کنیم هر دفعه دوستان یک ایرادی میمیكه هفت سال است  -

 کنند.می

 پرسش:

 زمان یک معصوم هستند؟ هم شانهمه

 پاسخ:

در  ، شما ببینید«ن ابیهعلٌی ع»گوید ا مثالً میمان یک معصوم هستند یا نه؟ یدانیم زمشخص نیست ما که نمی

احمد »ست و پدرش چه کسی است؟ یا چه کسی ا« علی» ،دارد« علٌی عن ابیه»هزار روایت  بیش از« کافی»



غیره و « فضال ابن حسن»، «ن ابیهحسن عن اخیه ع»یا  ،اصالً اسمش را هم برای ما نیاورده .دارد« ن اخیهع

چه کسی است و برادرش و پدرش چه « حسن» ! اصالاز برادرش او از پدرش« حسن»طوری است.عمدتًا این

که « ن اخیهحسیٌن ع»آمده « کتب اربعه»ایت در تا رو 533شاید بیش از « ن اخیهحسین ع»کسانی هستند؟ 

ها یک سری ینا است؛ ولی« حسن ابن سعید اهوازی»رادرش که ب« حسین ابن سعید اهوازی»همان 

 است ما که باید دقت داشته باشیم. یچیزهای

و « کافی»تی که به شیعه کرد طبقات اترین خدمیکی از بزرگ را بیامرزد،« هللا العظمی بروجردیآیت»خدا 

هللا برادر آیت« نوری»ای دست خط آقفقط ولی متأسفانه چاپ نشد  ؛را نوشت« من ال یحضر»و « تهذیب»

یک - .دست خط را چاپ کردكه  بودبزرگ خدمتی  چاپ كرد كه این هم «قدرس رضوی آستان» را« نوری»

آمده تمام روایات  ایشان -دهمخدمت شما نشان میآورم می گیرم وعکس می اشهاز چند صفح زمانی من

هم که  یجایاست آورده، آن« عن ابیه»ی که یجاعلی است تمامش را آورده، آناول  سند که ،را از اول« کافی»

علٌی »، دویست تا است« ن ابیهعلٌی ع»مورد  بعد پانصد آورده، را هم است« ن ابراهیمع»، «عن ابیه»به جای 

آید تمام آن روایات مطلق این مقّید می ،است« ن ابیه ابراهیم ابن هاشمعلٌی ع»و سی تا هم « یمن ابیه ابراهع

 ها را زیر هم گذاشته است.تمام این« نین حس، عن الحسنع»گوید مثال مییا  زند.را تقیید می

 ن الحسن ابنع»چهار تا  - آید سهم آورده بعد میها را هاین ،«ن حسینعن الحسن ابن سعید ع»بعد دارد 

ولذا یکی از  .کندآن روایات مطلق را مقید می تمام کند؟چه کار می این« ن اخیه حسین ابن سعیدسعید ع

در  ویانابعضی از رسنت در اهل دارند همین قضیه است.سنت و همچنین اهلروائی ما  هایمعضالتی که کتاب

 ما داریم کدامش است؟ «محمد»هشتصد تا  آوردند،« عن محمد»وسطش 

چه ما باید به قرینه استاد و به قرینه شاگرد  .ضعیف هستند نفر، شاید صد نفر ثقه هستند بقیه از این هشتصد

« زراره»ببینیم  ،را بررسی کنیم« زراره»ما باید تمام شاگردان « بن اعینزرارة ن عن محمد ع»کنیم؟ مثالً دارد 



 یجای ها چه کسانی بودند؟ معموالً مطلقداشته؟ چه کسانی بودند؟ کثیر الروایه« محمد»شاگرد به نام چند 

بن محمد »مثالً « محمد»کنیم که این از این قرینه ما پیدا میرف مشهور است و کثیر الروایه است، آید که طمی

 است.« ابی عمیر

ما در این زمینه به مشکل  است که خیلی از اعاظم« رجال»چیده های خیلی پیولذا این یکی از بحث 

با صاحب « خویی»آقای  اختالف شدید دارند،« مشترکات»در  «وافی»با « وسائل»حتی صاحب  خورند؛برمی

گوید آن گوید این فالنی است و آن یکی مید که یکی میاختالفات بزرگی دارن« مرآة»و « بحار»، «وسائل»

مقدمات  ّس نتیجه تابع اخچون شود که اگر راوی بین ضعیف و ثقه مشترک شد فالنی است و این باعث می

 .افتدمیروایت از درجه اعتبار  و پس ضعیف است ؛است

منکر »مثال ، «ُیعَرف و ُینکر»دند مثالً الفاظی که این آقایان آور ؛«التعرف علی الفاظ الجرح والتعدیل» چهار:

در نود  ،در ده درصد روات است« ثقةٌ  - ضعیٌف » نیست.« ثقةٌ  -ضعیٌف »اش همه ؛«ال بأس به»، «الحدیث

 اند؟ را اراده کرده یها چه معنایهای است که باید ببینیم که ایندرصد روات واژه

 شان در تصحیح و تضعیف است.اقوال اهل علم :پنج

 السالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتهو


