
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 18/8181/ 81جلسه هفتاد و چهارم  

 «انواع حدیث در نزد شیعه و 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

 پاسخ:

ه اصحاب ائمه دهند این است كشان مانور میهایها خیلی دارند در شبكهاالن یكی از مسائلی كه این... 

ها دارند كه بزرگان صحابه كردم این عطیالت یك مقدار بررسیخودشان از نام ائمه خبر نداشتند، این را من در ت

خبر نداشت كه امام بعد از امام صادق چه كسی است؟ این برایم تعجب آور بود كه ما نزدیك به « زراره»مانند 

خبر ندارد كه امام بعد از امام صادق چه « زراره»صد تا روایت داریم كه نام ائمه در آن ذكر شده است؛ ولی 

 كسی است!

ها را جواب دادیم، یك دانه روایت صحیح دارد ما بقی همه ضعیف است؛ اما من دنبال این وایتالبته ما همه ر

؟ ما خیلی گشتیم ناقل دوازده امام بوده و یا نبوده است« زراره»روایت اصال خود  اندیبودم كه آیا از این صد و 

ناقل « زراره»شود كه نمی .قضیه است ناقل این« زراره»چند تا روایت پیدا كردیم كه خود « تاریخ آل زراره»در 

چند تا « هشام ابن سالم» در مورد قضیه باشد و نداند بعد از امام صادق مثال امام كاظم امام است! یا مثال

 است، ایشان سرگردان است علیه السالم امام كاظم امام پس از امام صادق، داندنمی« هشام»روایت داریم كه 

 گوید: که می

 



 إلى القدرية إلى من إلى وآله عليه هللا صلى هللا رسول يا فقلت القبر فاتيت هللا برسول ثامستغي فقمت

 فقال ثونى فجذب الخمس دون صغير غالم اتاني إذ كذلك فانى قال الزيدية إلى المرجئية إلى الحرورية

  كلة يهوعل بيت في هو فإذا الدار صحن إلى فدخلت جعفر بن موسى سيدي قال قال من قلت أجب لي

 . عليه دخلت ثم إلينا ولكن القدرية إلى وال المرجئة إلى ال لي فقال لبيك قلت هشام يا فقال

 تصحيح: تحقيق، 078ص الدرجات، بصائر( هـ081متوفاي) فروخ بن الحسن بن محمد جعفر أبو الصفار،

 - 8111:  چاپ الس طهران، – األعلمي منشورات: ناشر باغي، كوچه حسن ميرزا الحاج: وتقديم وتعليق

 ش 8130

« ال الی زیدیه، ال الی القدریه، الّی الیّ »گوید: بعد امام كاظم می «قدریه و...الالی مرجئه، الزیدیه، الی الالی » ...

شخصیت كمی نیست، یك شخصیت « ابو بصیر»دانید كه داریم، شما می« ابو بصیر»ایت در مورد و همچنین رو

دانسته امام بعد از امام صادق چه كسی ایا چه كار كنم؟ سرگردان بوده نمیگوید خدخیلی بزرگی است، می

این را جواب « مرحوم شیخ صدوق»البته  .است چنین نقل شده این پنج نفر از بزرگان -چهار درباره است؟ 

 داده معلوم است كه آن زمان هم این شبهه بوده است.

پنج نفر هم ندانند  -ندارد از میان این همه روات چهارگوید اشكالی خودش را راحت كرده می« شیخ صدوق»

، هیچ روات عادی باشندپنج نفر صحابه از  -چهار در صورتی است كه این ؛ ولی ایناسامی ائمه چه كسانی است

این كار را  ؛ بوده)سالم هللا علیهما( اما كسی كه مالزم امام باقر و امام صادق  دانستند!نمیچون ی نیست اغصه

های یكی از شخصیت« ابو بصیر»یكی از اوتاد و صاحب كرامت بوده، « فضیل ابن یسار»كند ل میمشك

اگر «! هشام ابن سالم»و  «زراره»طور همین سالم هللا علیهما( است.ی عصر امام باقر و امام صادق برجسته

 رود.شود و اصل قضیه زیر سوال میمشكل ایجاد میها ندانند این

 



 پرسش:

 ه نیست؟بحث تقی

 پاسخ:

ما چه كار كنیم؟ ما دو تا جواب در این مورد « زیدیهالالی القدریه، الی »كه خدایا  گویندمینه، بحث تقیه نیست، 

اند تا ها را ساختهها همه ضعیف هستند، شاید حكومت بنی العباس اینكه این روایتتوانیم بدهیم: یكی اینمی

ها را زیر سوال كه نام ائمه برای همه روشن بوده اینك مقداری اینهم چهره اصحاب را مخدوش كنند و هم ی

 ببرند. 

به حاكم مدینه دستور « منصور دوانقی»كه پیش آمد و  یها با توجه به آن قضایایكه اصال اینجواب دیگر این

امه برایم ر و با این نب  بعد از خودش خلیفه معین كرده است سرش را ب  كه امام صادق  را داده بود هركسی

رفتند و سواالتی « حعبدهللا افط»ها سراغ این روی این جهت این برای خیلی از افراد عادی روشن نبود، !بفرست

یكی از كسانی است كه امام  «حعبدهللا افط»ثابت كردند كه  را مطرح كردند كه نتوانست جواب بدهد، عمال

م كه این به درد امامت یاست، ثابت كن« عبدهللا»كه وصیت كرده است  صادق وصیت كرده، یكی از كسانی را

 كردند كه مردم را متوجه كنند.و این نقش را بازی میخورد و حتی از احكام اولیه اسالم خبر ندارد نمی

چه كسی است، قرآن را جلوی  رسد و خبر ندارد امام بعد از امام صادقوقتی كه مرگش فرا می« زراره»یا مثال 

گوید خدایا امام من آن كسی است كه در این قرآن او را معین كردی! این درسی برای میكند و همه باز می

، «قییمنصور دوان»عموم است كه در زمان حیرت و غیره ببینیم قرآن امام را چه كسی معین كرده است، آیا 

 هستند؟ و یا ائمه اطهار  است «مأمون»و « هارون الرشید»

ن شك داشت تعبیر ای« زراره»گویند که میواب روشن است؛ چون تمام روایاتی ج« زراره»البته در مورد روایت 

 فرستاد تا خبر بیاورد كه امام بعد از امام صادق چه كسی است؟« مدینه»پسرش را در « زراره»است كه 



 كه پسرش بیاید مرگش فرا رسید، در حال احتضار قرآن را باز كرد و گفت خدایا امامپسرش رفت قبل از این

از  851سال « زراره»از دنیا رفته و  811امام صادق سال  ت كه تو معین كردی و از دنیا رفت.من آن كسی اس

ردند ها را جعل كزنده بوده این كسانی كه این روایت« زراره»دنیا رفته است؛ یعنی دو سال بعد از امام صادق 

 شان نبوده! مشخص است كه حواس

شهید  811 علیه( هم سال است و امام صادق )سالم هللا 851متوفای سال « زراره»این مسئله قطعی است كه 

غی است رسوا كند؛ یعنی بدترین دروغ، درو به قولی رسواترین دروغ آن دروغی است كه تاریخ او را شده است.

 كه تاریخ و واقعیت تاریخی او را رسوا كند!

ی كه دو سال بعد از شهادت امام صادق زنده «ارهزر» ریزد!همه چیز به هم میوقتی قضیه به این شكلی است 

 .لذا یك مقداری در این قضایا خوب كار نشده استبوده و روایت از امام كاظم هم دارد، این را چه كار كنیم؟ 

انقالب این شبهات را مطرح كرده چهل سال قبل از  –سی « سید ابوالفضل برقعی»یا « قلمداران» دانیدشما می

یگر دشد ها خوب جواب داده میكنند اگر آن زمان به اینها را مطرح میآیند اینالن افرادی میكه ااین اند.

و  كردندرا مطرح نمی اره این شبهاتدوبها و امثال این «غروی»اقای  یا و« عابدینی» ،«مصطفی طباطبایی»

ها تصور قضیه این است كه اینها عناد دارند اگر نگوییم این .ماندنمی برای مطرح كردن این شبهات ییجا

! پیدا كنند جواب توانندكنند و یا اصال نمیتصور میاین را ها در حقیقت ی است اینایك شبهه كنندمی

در این بخش نه بلكه در بخش بعدی نزدیك هشت روایت آورده كه اصحاب ائمه از اسامی ائمه « قلمداران»

 خبر بودند.بی

 آغاز بحث...

ی بخواهیم وارد ادر هر حوزه دیروز عرض كردیم .ه با ضوابط حدیث صحیح و ضعیف استبحث ما در رابط

جا رسیده علم هر كجا كه پای روایت در آن تفسیر و یا در مباحث امامت و غیره اصول، بشویم در حوزه فقه،



وب كار ها را خست كه ما باید اینهدر رجال  یهاییك سری بحث شادوش روایت رسیده است.رجال هم دو

 كه فقط مطالعه كنیم! مانند حمد و سوره برایمان ملكه بشود نه این مباحث باید دیروز عرض كردم كه این .كنیم

صحیح، »مثال  .ها باید كامال برایمان روشن بشودها از صفت روایت است اینست كه اینه تاحبعضی از مصطل

صحیحة الزراره، حسنة الزراره، موثقة »زیاد دارد  هااز این« صاحب جواهر»دانید شما می« حسن، موثق، خبر

 توانید بگویید فرق بین صحیح و موثقه چیست؟باید بدانیم منظورش چیست؟ شیخنا میما «. ، خبر زرارهالزراره

 پاسخ شاگرد:

 .داشته باشد تا به امام علیه السالم برسدشرایط را صحیح از نظر فقه شیعه ثقة، عدل، امامی 

 سوال استاد:

 ضابط. موثقه چیست؟ ،عادل

 :پاسخ شاگرد

 كه مثال قسمت امامی بودنش مخدوش بشود، ثقه و مورد اعتماد باشد اگر سنی هم باشد اشكال نداردموثقه این

 :پاسخ استاد

اگر ما مثال ده تا راوی یا پنج تا راوی داریم، از این ده تا راوی نه تای آن امامی، عادل، ضابط  غیر امامی باشد.

گوییم امامی هم كه می« امامی، عادل، ضابط»آن یكی را كار نداریم  دهیمد ما این سه تا را مالك قرار میباش

مثال در عصر امام سجاد است معتقد به امامت امام  .عزیزان دقت كنند، باید معتقد به امامت زمان خودش باشد

مثال در زمان امام  دانیمن را ما از ضروریات نمیكه امامت بعدی را هم معتقد باشد و یا نباشد ایاین .سجاد باشد

 عسكری است معتقد به امامت امام عسكری باشد و من سبق! 



غیر امامی كه ما  ها غیر امامی است.ط و یكی از ایناما در موثقه از این ده تا راوی نه تا امامی عادل ضاب

عبدهللا »مام را قبول دارند و تند دوازده اسیزده امامی هس ها،حی مذهبگوییم مثال فطحی مذهب است، فطمی

كسانی است كه بعد از امام كاظم ائمه دیگر را  یعنی جزء را هم قبول دارند مثال واقفی مذهب است« حافط

طوسی و غیره هم دارد  قبول ندارد یا زیدی است بعد از امام سجاد ائمه بعدی را قبول ندارد و لذا در خود رجال

 ست.ه؛ این تعابیر غالبا در كتب رجالی ما «إنه ثقة ا ال أنه واقفی»یا دارد:  «حی ثقهفط»كه مثال 

ها معتقدند ما این« صاحب معالم»و « صاحب مدارك»كنند مثل عمل نمیموثقه  به البته بعضی از بزرگان ما

 هم تعبیرش این است كه: « صاحب جواهر»خود  .كنیمروایت موثقه را عمل نمی

 «العقيدة سادف من أعظم فسق ال»

 فسقی باالتر از فساد عقیده نیست

 081 ص 81 ج - الجواهري الشيخ - الكالم جواهر

و امامت امام زمانش را انكار كرد، این باالترین فسق است. و لذا ما به  اش فاسد شدیعنی كسی كه عقیده

هم در « شیخ طوسی»مرحوم  .اندما به روایات موثقه عمل كردهكنیم؛ ولی غالب فقهای روایات موثقه عمل نمی

دّ »کتاب  گوید امامیه اجماع دارند بر عمل به روایت کسانی که شیعه می کند ومیدر این باره ادعای اجماع « هالع 

ثقه بودن در مذهب هم یعنی معتقد است که این دروغ، حرام است و  ؛ ولی در مذهب خودشان ثقه بودند،نبودند

 قد است دروغ گفتن حرام است واست ولی معت« سنی»و « زیدی»، «حیطف  »، «واقفی» طرف گویددروغ نمی

 دارد.احتراز از دروغ 

عدالت ولی در راوی،  ؛در امام جماعت، عدالت موضوعیت دارد که داشته باشنددقت این نکته عزیزان به 

ه  »واقعًا « الصادق حدثنی»که گفته  یینیم آیا این آقایخواهیم ببما می .موضوعیت ندارد طریقیت دارد حدث 



کالغ پی  از پریدن ،بریداز جمع بین دو سه تا روایت ضعیف پی می برید،شما از عدالتش پی می ؟«ام الالصادق 

 کند!ه علم بر صدور روایت پیدا میبستگی دارد در قطع کسی ک ،بریدبینید پی میخواب می برید،می

هر کار  افرادگوید به طور مثال خیلی از نمیداریم دروغ لذا اگر کسی اهل شراب و اهل زنا است ولی ما یقین 

گویند. ما دنبال این هستیم این که گفته امام صادق ولی پدرشان را در بیاورید دروغ نمی ،دهندبدی انجام می

 حدث ه  زراره ام ال؟« حدثنی زراره»برای من روایت کرده 

هم « حسن»دقت بکنند  این را هم عزیزان ریم،اما یک سری مصطلحاتی در روات دمطلب بعدی این است كه 

 1از پیغمبر اکرم، با  است 8طبقه « کلینی»به طور مثال « دون مرتبة الوثاقه»آن روایتی است که ممدوح است 

« امامی  عادل  »ها ی از اینیکولی  !«ضابط ،عادل   ،امامی  »تایش  7تا  1کند. از این ت نقل میواسطه روای

از دنیا رفته گفته )رضی  این فرد کهامام صادق )سالم هللا علیه( بعد از این مثال .است «دوح  امامی  مم» نیست،

ای را به او داده گفته این نامه گوید )رضی هللا عنه( یا امام یک نامههر کسی نمی بهدانیم امام، هللا عنه( و ما می

 دهد آدم خوبی بوده است.ن میه نشاست کها یک سری قرائنی ابه فالنی بده این« کوفه»را در 

ما  االن شود.حسن می ، روایتش«ممدوح دون مرتبة الوثاقه»بوده ولی « ممدوح»از قرائن اگر فهمیدیم این  

« قم»گوید وقتی به شهر ولی می توثیقی نداریم؛ اشدرباره «علی ابن ابراهیم»پدر « ابراهیم ابن هاشم»درباره 

 آمد

  «بقم الكوفيين حديث نشر من أول»

 815 ص 8 ج - الطوسي الشيخ - الخالف

که از فقهای بزرگ عصر معصوم است « احمد ابن محمد ابن خالد»کردند مثل که این همه افراط می یهایقمی

که بیش از دو سه هزار روایت « سهل ابن زیاد» ،کنندتبعید می« کاشان»به خاطر نقل از ضعیف به « قم»از 



این  کهها قرینه است بر ایناین کنند،را قبول می«اهیم ابن هاشمابر»روایات  ولی ند کنتبعید می« ری»دارد به 

 اش نداریم. آقا آدم خوبی بوده گرچه ما توثیقی درباره

 پرسش:

 .ستکه درباره ایشان ه« سید ابن طاوس»و « یخوی»مرحوم آقای  توثیق !استاد

 پاسخ:

شیخ »توثیقات متأخرین بعد از  و اجتهادی. سی، نه حسیتوثیقات حدبحث  .رین مالک نیستتوثیقات متأخ

ی حّس  شان حدسی استکه در قرن ششم و هفتم بودند توثیقات« ابن داود« »عالمه حلی» خود حتی« طوسی

شیخ »و « آخوند»و غیره سینه به سینه نقل کردند ما زمان « یکّش »، «نجاشی»، «شیخ طوسی»ولی  نیست؛

توانیم قسم حضرت برای ما به قدری قطعی است می« شیخ انصاری»وثاقت  را درک نکردیم ولی« انصاری

 عباسی بخوریم.

ید گوهم در سندش است می« ابراهیم ابن هاشم»کند که روایت نقل می« سید ابن طاوس»ما غیر از تعبیر 

 گفته باشد. هستند باإلتفاق شاید از باب تغلیبثقه  این روایت صحیح است یا رواتش

 پرسش:

 .هم دارد «عالمه حلی»

 پاسخ:

 است. 703« عالمه حلی»و  311« سید»است تقریبًا  «سید ابن طاوس»هم بعد از « عالمه حلی»

، فالنی صفات راوی است. مییک سری مصطلحات،  صفات حدیث است، ،مصطلحاتیک سری  گوییم فالنی ثقة 

،آسمان تفاوت است. ثقه یعنبین ثقة  و موثق  زمین تا  .موثق   های موثق  یعنی غیر امامی  هر کجا در کتاب ی عادل 



گویند فالنی موثق  یعنی آید میتا عصر حاضر واژه موثق می 071یا  071« برقی»رجالی شیعه از عصر مرحوم 

 برای ما ملکه بشود.باید  اتاین اصطالحمانند  .غیر امامی  ثقه

، فالنی مه« الوثاقه تبةدون مر»فالنی ممدوح  همان که ما گفتیم مدح شده یعنی  ها یک مل  اینفالنی مجهول 

معموالً واژه مجهول، دو معنا دارد مجهول در نزد متقدمین، مجهول در نزد  حات خیلی پیچیده است،سری مصطل

 جا توضیح دادم.را ببینند من مصطلحات عمومی را آن« المدخل الی علم الرجال»البته اگر دوستان  .متأخرین

چطور آدمی است؟  فالنی از الفاظ جرح است؛ یعنی این آقا شناخته شده نیست« لمتقدمینا مجهول عند»

 . ولیی نیست یعنی چه؟ یعنی آدم مورد اعتمادی نیستاآدم شناخته شده .ی نیستاگوید آدم شناخته شدهمی

ه نیست یا که بگوییم فالنی شناخته شدفرق است بین این شناسیم،است ما نمیگوید مجهول یک دفعه می

 شناسیم.فالنی را ما نمی

 اسمش آمده ولی نه مدحی دارد و نه« رجالی»های یعنی ذکر این آقا در کتاب ؛آورندول میهمتأخرین واژه مج

را مالحظه کنید اسامی روات را در یک « رجال مامقانی»مل  شما به عکس مه گویند.ذمی دارد این را مجهول می

، مه هستون آورده جلویش هم نوشت ، مهمل  ، مجهول  ، موثق  ، مجهول  به همین شکل ردیف کرده.ثقة   مل 

 اند،متذکر نشده« رجالی»های کتابولی اصالً در  ؛های روائی ما آمدهاست که اسم این راوی در کتاب مل آنمه

ضی از بع« ابن داود»و « عالمه حلی»آقایان مثل  و ذمی ندارد. اند ولی مدحکر شدهمجهول آن است که متذ

 معتقد هستند.« اصالة العداله»ها بر این« صاحب ریاض»پسر « سید مجاهد»برزگان مثل 

اصالة »این به هر  گاه  «معجم الرجال»کتاب  ها عصبانی است و دری از دست اینهم خیل« خوئی»آقای 

این است از نظر آقایان هم « اصالة العداله» . منظور ازکندها تعبیر میرسد خیلی با عصبانیت از اینمی« العداله

 کند گناه نکند،خدای خودش عهد می رسد بین خودش و بینکه یک مسلمان و یک مؤمن وقتی به تکلیف می

ما شک  برای ما ثابت است، بعدبلوغ  بر هر مؤمنی هنگام التزام بر عدم گناه !شودمیبه عدم گناه زم تلیعنی م



گوییم میمسبوق بوده  ،داده یا نداده؟ چون التزام به عمل به شرایعکنیم گناه کرده یا نکرده؟ فسقی انجام می

گوییم کنیم آن زمان تکلیف را که آن لحظه گناه نکرده میاستصحاب میاصال یا  .اصل عدم ارتکاب فسق است

 .کنیم تا زمان صدور روایت این شخص گناه نکرده استصحاب می

ر چه داریم از این ه« رجالی»بودیم معموالً ما در بحث « جانیشبیری زن»هللا العظمی ما یک روزی خدمت آیت

نماز صبح ماشینم را جلوی منزل ایشان  شدم مالزم ایشان بودم،« قم»که وارد  51 -18من سال  بزرگوار داریم.

شد با ایشان تا منزل ایشان های رجالی داشتیم نماز ایشان که تمام میم با ایشان تا حرم بحثکردمی پارک

به کتابخانه من در زیر زمین برویم و  گفت فالنی بیاشد میان تمام نمیمها حرفکردیم گاهی وقتث میبح

 بحث را ادامه بدهیم.

خدای عالم هم یک  است.« رجال»نظیر تاریخ شیعه در ایشان از افراد بی« سبحانی»حاج آقای به قول 

فظه ایشان ماشاء است حا 80ه سن ایشان نزدیک به کبا ایناست.  به این بزرگوار دادهخیلی خوبی ی حافظه

 هللا دست نخورده است!

 در هر صورت ...

این بزرگان اصالً مطرح  که دارد من ندیدم« خوئی»ی که آقای ا«اصالة العداله»ایشان یک روزی به من گفت 

مفاتیح »صولی به نام کتاب ا« سید مجاهد»از کجا در آورده؟ گفتم حاج آقا، مرحوم « خوئی»آقای  .کرده باشند

جلد  11 -05صفحه است اگر هم بخواهد چاپ بشود گمانم  811 -111کتاب رحلی است و حدود -دارد « األصول

کنیم یم میتان تقدگفت من این کتاب را ندارم گفتم حاج آقا، ما خدمت ،گفتم ایشان مفصل مطرح کرده -بشود

 سالی است که ایشان کتاب را به ما 01ایشان دادیم به گمانم ما کتاب را خدمت که برگردانید! ولی به شرط این

 بر نگرداندند!



گفتیم یکی از  ی همین قضیه راما یک جای لعه نکردند!گردانند تا آخر مطامطالعه کنند و بر ایشان بنا است-

گردانید ما هم ت آقا شما مطالعه کردید به ما بررا داشت ایشان هم به ما داد گف« مفاتیح األصول»شاگردهای ما 

 -!هنوز تا آخر مطالعه نکردیم

  .ه استبودند را مطرح کرد« صالة العدالها»ایشان مفصل اقوال قدماء که معتقد به  

رسد یک مقداری با عصبانیت می« اصالة العداله»هم خیلی عصبانی است به « خوئی»آقای عرض كردم مرحوم 

ذمی نداشته باشد قدماء اصل « رجالی»گفتیم اگر کسی در کتب کند ولذا قضیه مجهول که ما ها حمله میبه این

 کنند.گویند این آقا عادل بوده و به روایتش هم عمل میمی گذارند،عدالت میرا بر 

گوید مثالً مجهول  یک دفعه می« عالمه حلی»عزیزان خوب دقت کنند خیلی ظریف است که مجهول را یک دفعه 

ها خیلی با این گویند،ها دارند مجهول  میاین« یوحید بهبهان»و « ال استرآبادیمنهج المق»و « ابو علی حائری»

 هم تفاوت دارد.

من »و « شیخ طوسی»متقدمین مرز -اسم این راوی آمده ولی متقدمین  های روائی مامل هم نه، در کتابمه

بق باشد یا ذمی که ذمی تا این های رجالی نیامدهها اصالً متعرض راوی نشدند و اسمش در کتاباین -است« س 

چون در سند کتب روائی نیامده  گویند چون ذمیها تساهل دارند میمل یک مقداری بعضینباشد معموالً در مه

های قبل و بعدش امامی هستند این هم حتمًا امامی بوده و مجهول بوده ذمی نیامده این ما قرار گرفته راوی

 برای ما حجت است.

 سنت مصطلحات فراتر از این دارند.ولی اهل طلحاتی است که مربوط به شیعه است؛ها یک سری مصاین 

 پرسش:

 را داریم یا نه؟« اصالة العداله»قاعده بین علمای معاصر 



 پاسخ:

خیلی دیدم که « خمینی»های فقهی امام هستند من در کتاب« اصالة العداله»برخی از مراجع ما قائل به  بله،

 درباره راوی نیامده باشد برای ما حجت است. گوید ذمی ایشان می

 پرسش:

 هستند؟« اصالة العداله»تمام قدماء قائل به 

 پاسخ:

ده»در کتاب « شیخ طوسی» خود .نیستند قائل نه تمام قدماء گوید وقتی روایاتی برای علماء نقل می« الع 

دند ثقه نبوده کربوده؟ اگر ثقه بوده قبول میکردند آیا این راوی، ثقه بوده یا ثقه نها سوال میاز این ،کردندمی

که علم رجال الزم و م بر اینجا آوردهشت تا دلیل آن -هفت « المدخل»در اول کتاب  رفتند، منزیر بار نمی

 ضروری است. 

و « فیض کاشانی»و « صاحب حدائق»افرادی مثل  ،گویند علم رجال، علم مذموم استکه می یهایبرخالف آن

های روات را بیرون لغزش؛ یعنی گویند علم رجال، علم مذموم استکه مسلک اخباری دارند میی یهااین

 :ما روایت داریم که !این آدم بدی بوده این آدم خوبی بوده این ثقه بوده این اهل فسق بوده آوردن!

ن  » ع   م  بَّ ت  ات   ت  ر  ث  يه ع  ع   أ خ  بَّ ت  ات ه اللَّه ت  ر  ث  ن   ع  ع   وم  بَّ ت  ات ه هاللَّ  ت  ر  ث  ه ع  ح  ض  ف  ي ول و   ي  ف   ف  و  ه ج  ت   «ب ي 
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های مؤمنین هستید که روات ثقه م را آوردم که به او گفتند شما این همه دنبال لغزشمن اسم یکی از اعاظ

دهم به پیغمبر جواب میگوید دهی؟ مییا آن یکی بد است فردای قیامت سوال پیغمبر را چه جواب می ندسته

 قطعًا حفظ شریعت، احترامش باالتر از حفظ مؤمن است. !؟بود یا حفظ شریعتتر آیا حفظ آبروی مؤمن، مهم



سنت سنی ندارند چون اهل« موثق»سنت را داریم اهل «حسن»و « صحیح»سنت، ما بحث در رابطه با اهل

گویند را دو دسته کردند کالً می« صحیح»ولی  !  قلیهم مالهر چه هست کلّ  .امامی و سنی غیر امامی ندارند

 صحیح، موثق، حسن و ضعیف بود. ولی در رجال ما، صحیح است یا حسن است یا ضعیف است.روایت یا 

حسن  »، «صحیح  لغیره»، «صحیح  لذاته»ها دو قسم است. ولی صحیح آن ؛کنندها روی سه محور کار میآن

ها پنج یعنی در حقیقت آن ؛شودشود و بعدش هم ضعیف مییقت چهار دسته میدر حق« حسن  لغیره»، «لذاته

صحیح  »چون کنند؟ کنند یا عمل نمیرا عمل می« صحیح  لغیره»شود و بحث سر این است که آیا همه قسم می

ن مرا « لغیره صحیحلذاته او  صحیح»ولی در حدیث که آیا  ؛شان است«حسن  لذاته» اهل سنت همان« لغیره

بعد از چند تا سوال هم آوردم « صحیح لغیره؟ال مالفرق بین حدیث الصحیح لذاته و»مفصل آوردم که: 

فصلی که ما هستیم  و بخش در جلسه قبل گفتم در این« مالفرق بین حدیث الحسن لذاته والحسن لغیره؟»که:

ک مقداری تفهیم و تفهم از اهمیت خاصی برخوردار است من همه را به صورت سوال و جواب در آوردم که ی

کنیم ببینیم دوستان این سواالتی که ما طرح تر باشد ولذا اگر دوستان موافق باشند ما یک خودآزمای میراحت

 ؟انداند و پاسخ دادهچقدر تالش كردهکنیم می

ت خیلی مهم است اگر ما بخواهیم در هر بحثی، مخصوصًا در قسمت پاسخ به شبهات و مناظرالذا این بحث 

مام روایات تمثال کنید با یک جمله زند شما پنجاه تا روایت اقامه میمی« بحث رجال»حرف اول را موفق باشیم، 

کند ولذا شما را بالفاصله خلع سالح می ،تمام این روایات جعلی و دروغ است ضعیف است تمام شد رفت!

 بکنند. ارخیلی باید ک« ضوابط رجالی»و « قواعد رجالی»های دوستان روی بحث

ترین دلیل ما، ورود به بحث رجال و غیره بهترین و قوی« قلمداران»ی که به شیعه است امثال اما در هجمه

کنیم ضعیف بوده و بعضی از راویانش کذاب بودند کند ما وقتی ثابت میاست که وقتی ده تا روایت نقل می

که شما هزار تا راوی کذاب کنار هم بگذارید مثل این یعنی ،آیدآید یا واژه وّضاع میمخصوصًا واژه کذاب که می



جا بیشتر هر چه تعداد روایت بیشتر باشد علم به کذب در آنگذارید، ارزشی ندارد، ر تا صفر را کنار هم میهزا

  شود.می

 در هر صورت ...

شد شاّذ و معلل هم گویند عادل باشد و ضابط بارا می« صحیح  لذاته»دارند « صحیح  لذاته»ها یک بحث این

کنم معنا میرا هم من « ضابط»حاال « عادل  ضابط  »گویند نه، ها میاین« امامی  عادل  ضابط»گوییم نباشد ما می

ها که شاّذ و معلل نباشد. در رابطه با شاذ معلل هم اینبه شرط این« عادل  ضابط  »مراد از ضابط چه است؟ 

 اختالف عریض و طویلی دارند.

گویند روایتی که این آقای ثقه نقل کرده مخالف با ثقه دیگر نباشد همان که ما واژه شاذ، به آن روایتی می معموالً 

تد. افگوییم اگر بین نقل این ثقه با نقل ثقه دیگر تعارض باشد این روایت از درجه اعتبار میتعارض حدیثین می

گویند از شرایط روایت صحیح این است که آقایان میثقه روایتی نقل کرده است که مخالف با مشهور است باز یا 

 مخالف مشهور نباشد.

 پرسش:

 معلل یعنی چه؟

 پاسخ:

آید یعنی اشکاالت مخفی نداشته باشد فرض بفرمایید می معلل از عّلت ،که روایت بیمار نباشدمعلل یعنی این

است  7طبقه « ابراهیم ابن هاشم»ت و اس 1طبقه « زراره»کند نقل می« زراره»روایتی از « ابراهیم ابن هاشم»

 او روایت نقل کند اصالً عصرش را درک نکرده. ازتواند این نمی



بینیم به هم ریخته رویم مییولی وقتی به باطنش م ؛ولذا بعضی از روایات ما داریم ظاهرش، متصل است

بن محبوب حسن روایة  » گوید:می« بروجردی»شان داشته آقای به عنوان نمونه که آقایان در ذهن مبارک است،

محمد »، «زراره»است  851متوفای « زراره»گوید آورد میبعد دلیل می  .«ثمالی مرسلة بال ریبالن ابی حمزة ع

از دنیا رفتند سال حزن یا  851های برجسته سال هست تاز شخصیت - هفت« جمیل ابن دّراج»، «ابن مسلم

 !هاستاره تناثر نجوم شهرت گرفته یعنی فرو ریختن

سال با هم تفاوت  71یعنی در حقیقت  ؛است 001متوفای « حسن ابن محبوب»است.  851متوفای « زراره»

ها یک سری فوت و فن رجالی است که معموالً در حوزه و یا دانیم اینمی 81یا  01دارند بلوغ در راوی را هم ما 

نقل کند که حداقل  تواند از راوی دیگر حدیثانی میزمیک راوی  شود.ها پرداخته نمیفقهی به این هایدر درس

 رسیده باشد. سال 01یا  81سنش به 

توانست بین گویند این بلوغ فکری نداشته یعنی نمیسالگی روایت نقل کرد می 85 -81یعنی اگر کسی در سن 

آن اضافه سال به  01از این طرف، از آن طرف هم  71حدیث صحیح و حدیث غیر صحیح تشخیص بدهد. اگر 

سالگی از دنیا  30تقریبًا در  001در « حسن ابن محبوب»که شود و حال آنمعمر می 81 ،شودمی 81کنیم می

 روایت نقل کند.« ابو حمزه ثمالی»دهد از اجازه نمی« حسن ابن محبوب»رفته ولذا سن 

حسن ابن » كه: وایت ما داریمتا ر 511 -111های روائی ما من یک زمانی شمردم االن یادم نیست شاید در کتاب

 !«ن ابی حمزة الثمالیمحبوب ع

ه یعنی کتابی از او به دستش آمده از  ه است نه روایت، روایت وجاد  البته ما این را جواب دادیم این روایت، وجاد 

ه ی ،کتابش نقل کرده  ی دارد.اخیلی پیچیده های مهمی است که بحثکی از روایتروایت وجاد 

 « م ورحمة هللاوالسالم علیک»

 


