
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 71/7/7189جلسه هفتاد و سوم  

 «(2آشنایی 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 لآ آله علی و هللا رسول علی

 پرسش:

 قوی تر و بهتر است؟« شبهای پیشاور»و « المراجعات»ببخشید استاد! کدام یک از دو کتاب 

 پاسخ:

 خیلی قوی تر و بهتر است.« المراجعات»

 پرسش:

 اختالفی وجود داشته است؟ « بروجردیآیت هللا»و  «عالمه امینی»بین آیا 

 پاسخ:

 بوده است. «آقای بروجردی»و « عالمه امینی»بین  کمی  ها و اختالفتقریبا یك بحث

 پرسش:

 روی چه موضوعی؟

 



 پاسخ:

در حقیقت جزء « ای بروجردیآق»ین شیعه و سنی اختالفی راه بیفتد، شود بباعث میبرخی مباحث  همین كه

حّد اقلی كرد كه بتواند بین شیعه و سنی یك تفاهم تقریب است و ایشان خیلی تالش میاران مجمع بنیانگذ

را فراهم كنیم تا  شان این بود كه ما زمینههدف ای سنت منتشر كند.یت را در میان اهلبایجاد كند و فرهنگ اهل

های كتابو « یمه حلّ عال»های خیلی از كتاب« رمص»ها برسانیم، مثال در بیت را به گوش سنیفرهنگ اهل

را چاپ كردند، « تفسیر مجمع البیان»جا چاپ كردند، را در آن« مبسوط شیخ طوسی»فقهی را چاپ كردند، 

 .جا انجام داد و زحمت زیادی كشیددر آن« مرحوم قمی»خیلی كارهای خوبی 

 پرسش:

 چاپ نشده است.« الغدیر» از جلد 6 -5كه مثل این

 پاسخ:

جلد دیگرش ماند، مخطوط بوده البته آقا  77جلدش چاپ شد و  77 لدش چاپ نشده است.ج 77- 71گویند می

گفت خیلی تالش داشتیم كه این را می یك روزی منزل ما آمد بود 65 – 66در آن اوایل تقریبا سال  زاده ایشان

فتیم دیدیم همه را ركه یك فرصتی شد شیعیان قیام كردند، « ی شعبانیهانتفاضه»چاپ كنیم؛ ولی بعد از قضیه 

 .به دست ما نیامد از آثار عالمه چیزیگفت هیچمی اند.از بین برده

 پرسش:

 ؟باقی نیست جلدی كه چاپ نشده هیچ چیز 77از آن  یعنی

 

 



 پاسخ:

ی كه رژیم بعثی به ادر حمله .نتوانستیم پیدا كنیم، همه را از بین برده بودند آقا زاده ایشان گفت ما هیچ

 ها و آثار خطی و غیره را همه را از بین برده بودند.ان داشته است، كتابكتابخانه ایش

گاهی به گردیم، وقتی كه دنبال یك موضوعی می دستی بر آتش داریمکه ما ولی  خدا روح عالمه را شاد كند، 

كار  ، اینایشان به تنهایی این همه كار كرده است .ی را جواب بدهیم و یا تحقیق كنیمیك مسئله شودزحمت می

شود جبران كرد؛ یعنی این كار، كار طبیعی یك نفر با هیچ چیز دیگر نمیی امیرالمؤمنین عنایت ویژه با جز را

لی قوی به ایشان داده كه ی خینیست، كار خیلی بزرگ است ایشان خیلی كار كرده و خدا هم یك حافظه

 ها و غیره را خوب كنار هم بچیند.توانسته، فیش برداری

توانستم نبود من نمی« كتاب عبقات»اگر  .خیلی به من كمك كرد «كتاب عبقات»گوید ته خودش هم میالب

دانم دوستان نمی .غوغا كرده استرفته و « یر حامد حسینمرحوم م»را بنویسم! راه اصلی را « الغدیر»

 «آستان قدس رضوی»ا در اصل كتاب ر اند.اش را نوشتهجلدی كه خالصه 21اند یانه؟ همین را دیده« عبقات»

یك « مرحوم میرحامد حسین»كنند، اصل كتاب هم فارسی است كه واقعا ند و دارند روی آن كار میاهآورد

تا « سید مرتضی»و « شیخ مفید رضوان هللا تعالی علیه»از زمان  .ه استبیت را جمع كرددنیایی از معارف اهل

را كنارهم  ها و مسائلکتابطور گسترده بیاید ؛ یعنی ایناست طوری كار نكردهدوازدهم كسی این -قرن یازدهم

مرحوم میرحامد »این كار میدانی عریض و طویل را  تحلیل كند، اولین بار و بگذارد و استدالل كند و جواب بدهد

 انجام داده است.« حسین

میرحامد »م در اختیار در زمان خود ایشان هم به آن شكل چاپ نشد، امكانات هولی این كتاب در هند بود و 

رفت با مراجع و با یك آدم اجتماعی بود، این طرف و آن طرف می« مرحوم عالمه امینی»نبود؛ اما « حسین



كرد این كتاب را به دست عموم شد، تالش میهر جلد كتاب كه چاپ می .ها و غیره رفت و آمد داشتشخصیت

 چنین كاری نكرد!« نمرحوم میرحامد حسی» .برساند های شیعه و سنیشخصیت

نه! هر جلدی كه « عالمه امینی»خودش را معرفی كرد؛ ولی  ،كتاب ، خود  مشهور شد« كتاب عبقات»یعنی اگر 

، «عراق»، «ایران»شد فرض كنید پانصد نسخه و هزار نسخه به تمام علمای مشهور جهان اسالم در چاپ می

ی كه در اوائل هر یهاشما مقدمه .خواست نظر بدهندها میفرستاد و از اینبرای همه می« سوریه»و « مصر»

ها هم هستند كار خیلی .دهد كه ایشان خیلی  آدم باز و روشنی بوده استاین نشان می .جلد است را ببینید

چنین ها خبر ندارند كه مثال هم خیلی« قم»ماند و در خود می« قم»ی كنند؛ ولی كارها در همین محدودهمی

 چنین كاری نكرد.« عالمه امینی»ماند؛ ولی می« فنج»ته است! یا فقط در كاری صورت گرف

 آغاز بحث...

را در اختیار آقایان قرار دادیم كه در حقیقت مباحث )قواعد رجالی و حدیثی اهل سنت( ما قبل از تعطیالت فایل 

این مباحث را نه والیت  كه ما باید روی پاسخ به شبهات یا در مناظرات یا تحقیق در بحث است اصلی و اصولی

حدیث » ،گویندبه چه حدیثی می« حدیث صحیح» مثال .ها باید برایمان ملكه بشودتنها مطالعه كنیم، بلكه این

سنت گویند، مخصوصا اصطالحاتی كه اهلبه چه حدیثی می« حدیث موثق»گویند و به چه حدیثی می« حسن

 !«حسن لذاته و الحسن لغیرهال»، «صحیح لغیره»، «صحیح لذاته»د: دارند مانن

ط ها مسلّ و غیره ما باید كامال به این« تبحث شذوذ و عل»كه این آقایان دارند مانند  تییا بعضی از مصطلحا 

چه در حوزه  با روایات دارد حاال چه در حوزه امامت و چه در حوزه  فقه و یكارو  سر كه یعنی كسی .باشیم

فقط مطالعه  اینکه ایش ملكه باشد نهداشته باشد و برقواعد علم حدیث را باید تمام اصول و در حوزه تفسیر، 

 كند!



كه ما در  یهایتمام بحث اهمیتش ازصفحه به نوعی  11ین صفحه هم بیشتر نیست ولی ا 11این بخش تقریبا 

 !بیشتر است داشتیم« منهج االجابه»

ن روایت صحیح است و یا كه تشخیص بدهیم ایینگفتیم سه تا محور را باید داشته باشیم، برای اجا ما در این

شما پنجاه روایت بیاورید، اگر  مان را اثبات كنیم.توانیم مطلبیصحیح نیست، و با روایت صحیح است كه ما م

گوید تمام روایات شما ضعیف، كند و میت ضعیف باشد، طرف با یك جمله شما را خلع سالح میاهمه روای

 م شد و رفت!تما .جعلی و ساختگی است

و بررسی سندی كنید مطلب تمام است، لذا ما چند تا راه برای شما به جای پنجاه تا روایت دو تا روایت بیاورید 

 تصحیح روایت داریم: 

گفته صحیح « حاكم نیشابوری»كنید مثال ؛ روایت نقل می«الرجوع الی الكتب التی صرح مؤلفوها بصحتها» -7

سنت تصریح و یا فالن عالم گفته صحیح است معموال صحتی كه علمای اهل گفته صحیح است« مناوی»است، 

ها یك مقداری در این زمینه  كند، گرچه وهابیكنند، كسی كه منصف باشد و معاند و لجوج نباشد قبول میمی

 كنند ولی آن بحث جدایی است.شیطنت می

گوید این روایت صحیح می« لبانیا» ؛ یك كسی كه متخصص است مثال«لمالرجوع الی تصحیح اهل الع» -2

 است.

سنت های رجالی اهلها را بررسی كنیم و به كتابراوی تک تکراه سوم این است كه ما باید خودمان  -1

سیر »، «تهذیب التهذیب ابن حجر»، «تهذیب الکمال مّزی»مثل  ها را آوردیمبال اسم همه اینمراجعه كنیم، كه ق

ما برای  را سه راه این ؟ پسهت یا نهسشان ها مورد وثوقاین روای آیا ببینیم .رهو غی« اعالم النبالء ذهبی

 تصحیح روایت داریم.



 پرسش:

 ؟ؤلف صحت روایات را تصحیح کرده باشدکدام م

 پاسخ:

َح مؤلف  »   .مورد قبول طرف باشد باید ولی مؤلف ؛«ها بصحتهاوصرَّ

 پرسش:

 گوییم منظورشان این بوده یا مثال...كنیم و میما توجیه مید هم، همین کار را کردن« کلینی»مثالً مرحوم 

 پاسخ:

 :گویدی دارد میار ابتدا یک مقدمهد« کلینی»مرحومنه، 

 «بحيث توخيت يكون أن وأرجو»

 ،8، ص7ج هـ(، األصول من الكافي، 129الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )متوفاى

 .ش.هـ 7162الثانية، الطبعة ،تهران ،ناشر: اسالميه علي اكبر ،یتحقيق: غفار

من چه که حجت بین گوید من در این کتاب آوردم آنکه از او باالتر دارد می« صدوق»کتب اربعه ما حتی مرحوم 

 مرسل است و اصالً سند ندارد.« ه الفقیهمن ال یحضر»ولی یک سوم احادیث  و خدای من است؛

 پرسش:

 !گویندمیهم همین را  هاآن

 

 



 پاسخ:

ت صحیح است و این روایت ضعیف گوید این روایروایت روایت می« حاکم نیشابوری»، ببینید کندفرق می !نه

یک جا بگوید این « کلینی»بله اگر  .است مالک این است« حسٌن لغیره»ن است ای« صحیٌح لذاته»این  .است

است « رجال»و « علم حدیث»سی که متخصص به عنوان یک ک این برای ما محترم است، روایت صحیح است

 کنیم.قبول می

این روایت بگوید « شیخ طوسی». کامالً برای ما مستند است؛ است  بگوید این روایت صحیح« شیخ صدوق»یا 

ابن » زند.نین حرفی میچآورند در حقیقت هر کسی ها میابولی کلّیاتی که اول کت کنیم؛صحیح است قبول می

ولی خودش در داخل کتابش الی ؛ «ما هو صحیح انقل انتحریت »گوید ول کتاب تفسیرش میدر ا« اتمابی ح

دیباچه کتاب  ی که دریهااین ضعیف است، این ضعیف است و...گوید این ماشاء هللا روایات ضعیف آورده و می

 ها مالك است.اینو غیره « صحیحٌة، ضعیفةٌ  الروایة هذه»گوید: که خودش میآورند مالک نیست؛ ولی آنمی

 پرسش:

 سنت قبول دارند؟را علمای اهل« نیشابوریحاکم » 

 پاسخ:

  .سنت قبولش دارندعمده اهل

 پرسش:

 کند؟تصحیح می

 

 



 پاسخ:

بوده و از آن طرف  یگویند ایشان آدم متساهلها هم میبعضی بول دارند.سنت قكند، عمده اهلبله تصحیح می

بیت در پاورقی و تصحیح کرده مخصوصًا در رابطه با اهل« حاکم نیشابوری»که تعداد زیادی از روایاتی « ذهبی»

 است! یک مصیبتی شده رده، اینتلخیصش تضعیف ک

 پرسش:

 شرح دارد؟« حاکم نیشابوری»بر « ذهبی»

 پاسخ:

دیدم به صورت مستقل چاپ شده ند ناهاش آوردمعموالً در پاورقی« تلخیص مستدرک»شرح نه، تلخیص دارد 

 د!باش

 پرسش:

 .شود چیزی که در مقدمه صحیح آورده باشد یکی استوقتی اسم کتاب صحیح می

 پاسخ:

 چطور؟

 پرسش:

  ...«صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»مثالً 

 

 



 پاسخ:

 گذاشتند.« صحیح مسلم»و « یح بخاریصح»نگذاشته بعدًا « صحیح بخاری»نویسنده کتاب اسم کتابش را 

الی  .گویند جنبه سیاسی داردمی را «صحیح مسلم»و « صحیح بخاری» .دكلمه صحیح را بعدا رویش گذاشتن

نوشته به  «نظرٌة الی الصحاح السته»یکی از آقایان به نام  را کتابی است!« بخاری»ی در روایات جعلماشاء هللا 

 ست!نگذاشته و غیره نگذاشته ا« صحیح بخاری»حیثیتی در  آبرو و خوبی کار کرده و کتاب جدیدی است دیگر

  بخاری را رسوا کرده است.نوشته و حسابی  «سیری در صحیحین» ،«اردبیل»از علمای « نجمی»یا آقای 

 :کنیمکه تشخیص بدهیم روایت صحیح است یا نه؟ ما روی پنج محور کار میدر رابطه با این

ست؟ که خود مقبول اقسامی دارد و غیر مقبول هم اقسامی دارد یا حدیث مقبول و غیر مقبول چی كهاین -7

حدیث معتبر و مقبول را بدانیم  هایشاخصهباید  ما .کندر و حدیث غیر معتبر فرقی نمیبگوییم حدیث معتب

 ست؟ چی

ت را کنیم روایست ما تالش میروایت علیه ما ه کنیم،توانیم روایت را تصحیح یا تضعیف قواعدی که ما می -2

یعنی هر کسی دوست دارد که از  کنیم روایت را تصحیح کنیم؛الش میست ما تروایت به نفع ما ،تضعیف کنیم

 مبانی اعتقادی خودش دفاع کند.

زم کنیم به خواهیم ملولی چون طرف را می ؛ما از باب قاعده الزام روایت را خودمان قبول نداریم هابعضی وقت

 کنیم.رف این قواعد رجالی را قبول دارد ما احتجاج میچون ط کنیم؛روایت احتجاج می

های و غیره که کتاب« رازی»و « ابن حجر»و  «ذهبی»شرح حال روات از دیدگاه علمای رجال، که مثل   -1 

و آورده است! هزار راوی را  79شرح حال  تقریبًا  « سیر اعالم النبالء»جلد  25در « ذهبی» .اندنوشته« رجالی»

 است.« سالمتاریخ اال»اش رجال است اسمش همه« سالمتاریخ اال»ش است. «تاریخ االسالم»هم جلد  52



و امثال « ثقٌة، ضعیٌف »کنند کلمه ها استعمال میباید بدانیم که الفاظی که این ، این راالفاظ جرح و تعدیل  -6

بین حدیث صحیح و  کنیم فرقسوال میها ما های شیعه، از خیلی از اساتید و طلبهیا از کتاب یعنی چه.ها این

گوید می« زراره یحسنه» گوید یک جامی« زراره یهصحیح» یک جا« صاحب جواهر»ست؟ حسن و موثق چی

مصطلحات باید دست ما باشد که  گوید، حداقلمی« زراره»خبر   هم گوید و یک جامی« زراره یموثقه»یک جا 

 ها کامالً مسلط باشیم.به این

سنت با شیعه تفاوت دارد، ما حدیث سنت تفاوت دارد، حسن اهلصحیح در نزد شیعه با صحیح اهلمعموالً 

زراره »گویند آورند مثالً یک جا میسنت حدیث موثق ندارند یا اوصافی که برای راوی میموثق داریم ولی اهل

 چیست؟ « موثٌق »و « ثقةٌ »فرق بین « عبدهللا ابن بکیر موثٌق »، «ثقةٌ 

ها این« مجهولٌ »فالنی « مهملٌ »فالنی « ممدوٌح »فالنی  .ها زمین تا آسمان با همدیگر تفاوت دارداینببینید 

 «روایی»و « رجالی»های ست و در كتابه ما« یروای»و « رجالی»های ت که در کتاباس یهاییک سری واژه

ی نیست که یک جا بنویسیم و هر ها چیزاین .ها کامالً مسلط باشیماید به اینما ب ،وجود دارد هم سنتاهل

به قدری تکرار کنیم که در  ند حمد و سوره برای ما ملکه باشد،ها باید ماناین خواستیم مراجعه کنیم نه!وقت 

 ثابت و دائم ما بماند. یحافظه

دارد که مخصوص خودش مصطلحاتی « ترمذی»مثالً  ال اهل علم در تصحیح و تضعیف است.اقو نکته پنجم -5

ست؟ ایشان چی مراد یزی است و صحیح یک چیز دیگری است!حسن یک چ ،«حسٌن صحیح»گوید یاست م

 ست؟ز حسن و صحیح که یک جا آورده چیا« ترمذی»که مراد  اندسنت در آن ماندهعلمای اهل

 ها کامالً مسلط باشیم.ها مصطلحاتی است که ما باید به ایناین« ریبغصحیح »، «ریبغحسٌن »یا 

 پرسش:

 شود که طرف بگوید به نظر من روایت صحیح یا ضعیف است؟نمی! نسبی اداست



 پاسخ:

گاو و شتر با  !گاو است و شتر .است« حسٌن صحیح»گوید روایت می« حسٌن صحیح»خواهد بگوید می ،نه

 رند.تعریفی که از حدیث حسن دارند با تعریفی که از صحیح دارند خیلی با همدیگر تفاوت دا !خواندهمدیگر نمی

 پرسش:

 بگوید... ییکی صحیح با حسن مطلق که از نظر شخص خاص

 پاسخ:

حسٌن »گوید آورد میروایت را می است، «حسٌن صحیح»که این روایت  گوید نظر من این استنه، خودش می

 !«صحیح

 پرسش:

 گوید؟روایت را می

 پاسخ:

ست؟ از حسن و صحیح چی« ترمذی»راد م در این بحث ما آوردیم که .گویدمی« حسٌن صحیح»بله روایت را 

دارای اهمیت خاصی  را چون این بخش من کردند.را توجیه و تفسیر « ترمذی»اقوال علماء را آوردیم که مراد 

در داخل متن  تالش کردیم و .«علم الرجال والدرایه فی المدخل»بود به صورت سوال و جواب درآوردم مثل 

اولین سوال ما این  .افتدآدم جا می تر مطلب برایآید خیلی راحتیچون وقتی سوال درم .سوال در آوردیم

 است که:

 ؟«ریبغمالفرق بین الحدیث المشهور والعزیز وال»



هم در « انیشهید ث»البته مرحوم  حاتی است،مصطل یك سری هااین« ریبغ»و « عزیز»و « مشهور»حدیث 

م خیلی از مصطلحات عل ما برای گرچه ،آورده سنت رامعموالً مصطلحات اهل خودش «علم الدرایه»کتاب 

ین حدیث مشهور بگوید ا« صاحب جواهر»یک جا  كهاین سنت دارند مثالً اهل مان مصداق خارجی نداریم.درایه

مان های فقهیاتی در کتابچنین مصطلحغریب است ما  ز نیست،عزیز است نه عزی است نه مشهور نیست،

 ها دارند.نداریم؛ ولی آن

شیخ  -مبسوط »خواهیم کتاب یک دفعه میکه مباحث رجالی بین شیعه و سنی مخلوط است رای اینبما 

را « مبسوط سرخسی»کنیم را داریم نگاه می« مالک یمدّونه»را مطالعه کنیم و یک دفعه « جواهر»یا  «طوسی

 باشیم. مسّلطاین مصطلحات بر بینیم ما ناگزیر هستیم که می

بود حدود ده  11یا  12من قبالً هم گفتم سال  کنیم!کنیم یا در فقه کار میهات کار میکند در شبفرقی نمی

گفتم تشریف بیاورید آمدند اکثرًا هم  ،خواهیم منزل شما بیاییمپانزده نفر از اساتید یک روز گفتند ما می

 گفتند ما االنتند، ند االن هم از مشاهیر حوزه هسکرددر حوزه تدریس می «مکاسب»و « رسائل»و « لمعه»

ماند اصالً متوجه مان باز میکند دهانمی« رجالی»استاد بحث  .وارد درس خارج شدیم چند سال است که

« رجال» 68یا  69به آن شکل در حوزه نبود. تقریبًا سال « رجال»چون آن زمان  !گویدشویم که چه مینمی

به عهده « رجال»هم تدریس  17 -11از  دیگر دتدریس کردن« سبحانی»شروع شد یک یا دو سال حاج آقای 

 !سال 21به مدت  87بنده بود تا 

چنانی ندارم گفتند بین الطلوعین شما به ما وقت بدهید ما حاضر هستیم بیاییم بعد از نماز گفتم من وقت آن

چهل جلسه  - یما س !آمدندهای پر از برف میصبح، یادم است بعضی روزها هوا برفی بود این آقایان با عمامه

های فقهی یعنی بعضی از مصطلحاتی که ما در کتابرا گفتیم؛  های اساسی رجالی کاربردیها بحثبرای این

 م که این مصطلحات را بدانیم چیست را مطرح کردیم.یداریم و ناگزیر هست



که انسان  جاین آنفرق است ب ها عاشق کار بودند،؛ یعنی اینالحمد لله این جلسات ما اثرات خیلی خوبی داشت

 کند.احساس نیاز می جا کهبا آنگذارد خواهد انجام بدهد و پشت سر ببه عنوان یک واحد درسی می

بخواهد « کلینی» است، 8طبقه « کلینی»نفر در هر طبقه نقل کرده باشند، مثالً است که سه آن  «حدیث مشهور»

واسطه باید  9نقل کند با بخواهد از پیغمبر « کلینی»ت واسطه اس 5 ،روایت نقل کند  ، 6در طبقه  از امام صادق

 5، طبقه 6، طبقه 1، طبقه 9است طبقه  8طبقه « کلینی»است  6طبقه « زراره»، «ن زرارهکلینی ع»نقل کند، 

 نفر باشد. 1طبقه است در هر طبقه باید  6جا این

« حدیث عزیز» .دوشمیدیگر مشهور ن ،ردندنفر بودند در طبقه باالتر هفتم دو نفر نقل ک 1یعنی اگر طبقه هشتم 

جا است آن« حسن ابن محبوب»مثالً « زراره»که بعد از  5نفر بودند در طبقه  1، 6و  1و  9یا مثالً طبقه  شود.می

 شود. نفر شد روایت غریب می یک اگر شودنفر شد روایت عزیز می 2اگر 

! ما طبقات را از است چه شیعه، چه سنی« رجال»ه های پیچدعزیزان دقت بکنند بحث طبقه هم یکی از بحث

 8طبقه « شیخ کلینی» است، 71طبقه « شیخ صدوق»است،  72طبقه « شیخ طوسی»بریم مثالً باال می پایین به

  شود.رسیم که روات از رسول اکرم طبقه اول میاست تا به رسول اکرم می

به همین شود، میطبقه سوم «  ن طبقه دومع ن رویکل م»، شودمی طبقه دوم«  ن طبقه اولع ن رویم کلّ »

« بخاری»از  سنت مثالً سنت این شکلی نیستند اهلشود. ولی اهلتمام می« شیخ طوسی»شکل طبقات ما در 

 یعنی از پایین باال آمدند به عکس ما است. 1، اساتید او طبقه 2، اساتید او طبقه 7طبقه « بخاری»شروع کردند 

گوید می« ابن حجر»است همین را  6گوید طبقه می« بروجردی»یدید که یک راوی را آقای یک جا داگر لذا 

کنند هم فرق می انحتی در طبقاتش علتش همین است. است عزیزان به این توجه داشته باشند كه 9قه طب

 ها خواستند یک فرقی با شیعه داشته باشند!کردند آن طوریدیدند علمای شیعه این شاید هم



طبقات روات  خودش« ب التهذیبتهذی»هم مقّید است که در « ابن حجر» .تسلط بر طبقه، خیلی مهم است لذا

است آقای  8 -9دارد از علمای قرن « طبقات الروات»کتابی در « کاظمی»در شیعه مرحوم  را معین کند.

 طبقات را آورده است.وشته که ایشان هم ن« و طبقات الثقات الثقاتمعجم »کتابی به نام « تجلیل تبریزی»

، «طبقات رجال الکافی»ت، اس« بروجرودی»در مورد طبقات کار کرده آقای « رجال»ترین کسی که در مهم

خدا هم  است. کار کردهمفصل ایشان  ها را! این«ه الفقیهطبقات روات من ال یحضر»، «طبقات رجال التهذیب»

زنند مثالً سند چهل تا روایت را به هم می کنند یک بارمی . بطوریکه نقلیک حافظه خیلی قوی به ایشان داده بود

سه تا « ابراهیم هاشم»برند را سه تا باالتر می« علی ابن ابراهیم»است به طور مثال « علی ابن ابراهیم»اولش 

چهل تا روایت را خدمت آقای ها را قاطی کردند، این از امام کاظم است یعنی« حسن ابن محبوب»تر، پایین

« زراره»ها را سر جایش گذاشته بود. مثالً گذاشته بودند دانه دانه به صورت پازل تمام مهره« روجردیب»

است  1طبقه « ابراهیم ابن هاشم» جا است،جایش این است 6طبقه « زراره»باشد « کلینی»تواند استاد نمی

هللا تعالی( به همین شکل تنظیم  )رضوان« بروجردی»تمام چهل تا روایت را آقای  سر جایش بیاید؛ یعنیباید 

 کرده بود.

 در هر صورت ...

ما رواه » یعنی: العزیز «هه فی اقل طبقاتما رواه ثالث»یعنی: در علم رجال خیلی مهم است؛ پس مشهور  طبقات

 از الفاظ گویند غریب،ها میبگوییم فالن روایت غریب است بعضی «ما تفرد به واحد»یعنی: الغریب  «اثنان فقط

 نه از الفاظ جرح نیست صفت روایت است.  ،جرح است

آقایان بینیم که ها ما میاست. خیلی وقتیعنی یک نفر بیشتر نقل نکرده  ؛«الحدیث غریٌب  هذا»گوید مثالً می

یت ت رواااز صف ست گفتم غریب، از الفاظ جرح نیست،گویند فالن روایت ضعیف است فالنی گفته غریب امی

 ا یک نفر گفته است!است این روایت ر



 اعتبار و عدم اعتبار روایت ندارد.فالن روایت عزیز است پس خیلی روایت مهم و معتبری است اصالً ربطی به 

ی رجالی داریم که اگر یک روایت هگویند. ما یک قاعدمی« مشهور»ها آن« مستفیض»گوییم ، ما می«مشهور»

ضعیف باشد ما به روایات هم است ولو سندًا « فیضمست»گوییم نقل کردند ما میسه نفر بیش از  را

 !سنت هم به همین شکلکنیم اهلعمل می« ضمستفی»

اما به اعتبار قبول روایت و عدم قبول » .مشهوری که از صفات روایت است در مباحث رجالی برای ما فائده دارد

خود  شود.مشهور و عزیز و غریب می خبر بعد از خبر واحد هم كه .واحد داریمخبر  «فهو مختٌص باآلحادروایت 

، «صحیٌح لذاته»شود شود به صحیح، حسن و ضعیف، صحیح و حسن هم تقسیم میخبر واحد هم تقسیم می

 «!حسٌن لغیره»، «حسٌن لذاته»، «رهصحیٌح لغی»

 «والسالم علیکم ورحمة هللا»

 


