بسم هللا الرحمن الرحیم
جلسه چهارم 8031/30/03
موضوع :روش پاسخگویی به شبهات ( – )0توجه به قواعد تصحیح و تضعیف روایت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا
پرسشها و پاسخها
پرسش:
اصطالحات رجالی که در درس می فرمائید ،همین مواردی بود که اشاره کردید یا باز هم ادامه دارد؟
پاسخ:
ما این اصطالحات را در کتاب «المدخل الی علم الرجال و الدرایه» مفصل مطرح کرده ایم .این کتاب را «مرکز
مدیریت حوزه علمیه» چاپ کرده است .ما در آنجا مفصل این بحث را مطرح کردیم .الفاظ دال بر «مدح» و وثاقت
راوی ،شاید حدود بیست کلمه است .مثل «ثقة»« ،موثق»« ،ال بأس به» و «ممدوح»!
و حدود نزدیک  03 ،03لفظ هم از الفاظ دال بر «جرح» و «ذم» را ،هم از کتب شیعه و هم از کتب اهل سنت ذکر
کردیم .اگر دوستان به این کتاب مراجعه کنند ،این استقصاء را خواهند دید .البته ما در این کتاب ،موارد غیر
ضروری را نیاوردیم.

بعضی از دوستان گالیه می کردند و می گفتند که شما در این کتاب ،برخی از مباحث را مختصر گذراندید .من
گفتم :هدف ما در این کتاب ،کاربردی بود .یعنی مباحثی که در عمل و در باب تصحیح و یا تضعیف روایت به درد
طلبه بخورد ،عمدتا به آن مباحث پرداختیم .از جمله همین بحث «الفاظ دال بر مدح و ذم»!
پرسش:
آیا این الفاظ ثابت و بین المللی است .یا نه ،هر عالمی مصطلحات خاصی در این زمینه دارد!؟
پاسخ:
ِ
ثابت ثابت است .البته در قدماء ،این مصطلحات نبود .آنها روایت را به «صحیح» و «ضعیف»
نه ،الفاظ مدح و ذم،
تقسیم می کردند؛ و الفاظی همچون «موثق»« ،ممدوح»« ،مشهور»« ،متواتر» و امثال این الفاظ نبود و این الفاظ
بعد از شهید ثانی و توسط ایشان در کتاب «الداریه» و نیز پدر مرحوم شیخ بهائی مطرح شد .در حقیقت این دو
بزرگوار ،این مباحث را مطرح کردند.
ً
تقریبا با شهید اول هم عصر
البته برخی ها معتقدند قبل از این بزرگواران ،مرحوم سید بن طاووس (م  006ق) که
هست و فاصله چندانی با هم ندارند ،مطرح کرده است.
در اهل سنت ،اولین کسی که این مباحث را خیلی مفصل مطرح کرده است« ،خطیب بغدادی» از اعیان قرن
چهارم و پنجم هجری هست در کتاب «الکفایه فی علم الروایه».
اهل سنت بیش از ما به مباحث رجالی پرداخته اند .علت این امر هم این است که آنها معصوم را منحصر به رسول
اکرم می دانند و لذا برای تحقیق در صحت روایت ،باید خودشان را به زحمت بیاندازند .یعنی باید مصطلحاتی را
درست بکنند تا بتوانند یک روایت را تصحیح بکنند.

ولی شیعه اینگونه نیست؛ چون ما معصوم را بعد از نبی مکرم تا سال  522هجری ادامه دار می دانیم .چرا که ائمه
ما در صحنه بودند و نقل روایت مستند به معصوم بوده است .لذا خیلی از مصطلحاتی که مرحوم شهید آورده است،
اصالً و ً
ابدا کاربردی نیست.
ً
تقریبا شصت درصد مصطلحاتی که ما در علم درایه داریم ،کاربردی نیست ،گزافه
یعنی اگر کسی ادعا بکند که
نگفته است .زیرا اهل سنت به این مصطلحات نیاز داشتند ،آوردند و برخی علمای ما نیز این مصطلحات را مطرح
ً
صرفا یک جنبه علمی دارد نه کاربردی!
کردند و یک توضیحی پیرامون آن دادند؛ و
ما در بحث سال گذشته ،اینها را مفصل بحث کردیم .مصطلحاتی که خیلی کاربردی نیست ،و فقط یک ورزش
علمی است که انسان وقتی به کتب رجالی و حدیثی اهل سنت مراجعه می کند باید این الفاظ را بلد باشد.
پرسش:
آیا شیعه ،معصوم را در چهارده نفر می داند یا بیشتر است؟ برخی ها بر این عقیده هستند که امامت در ائمه
منحصر است نه عصمت .دایر عصمت وسیع تر است .مثل عصمت حضرت زینب (سالم هللا علیها)
پاسخ:
ما معصوم را منحصر در چهارده نفر می دانیم و بس! ما معصوم را به عنوان کسی می شناسیم که قول و فعل و
تقریرشان برای ما حجت است!
بله ،ما حضرت زینب (سالم هللا علیها) ،و یا حضرت ابالفضل (سالم هللا علیه) را تالی تلو معصوم می دانیم .حتی
بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم «مقدس اردبیلی» مدعی هست که من نه تنها گناه نکردم ،بلکه حتی فکر گناه را
هم در عمرم نکردم.

آیةهللا سید احمد خوانساری در مدرسه فیضیه نماز می خواند؛ از خود حضرت امام (رضوان هللا تعالی علیه) سؤال
کرده بودند که نظر شما درباره آقای خوانساری چیست؟ آیا شما ایشان را عادل می دانید که ما پشت سرش نماز
بخوانیم؟ امام فرموده بود شما از عصمت آقای خوانساری سؤال کنید ،نه از عدالت ایشان!!
البته توجه دارید که ما انبیاء را بتمامه معصوم می دانیم .چه قبل از نبوتشان و چه بعد از نبوتشان! یعنی معتقدم
که انبیاء (علیهم السالم) در طول عمرشان ،عمل خالف شرع مرتکب نشده اند .از حضرت آدم گرفته تا رسول
اکرم!
پرسش:
آیا اینها ترک اولی هم نمی کردند؟
پاسخ:
ترک اولی به عنوان اینکه گناهی مرتکب بشوند ،نه؛ ولی از باب «حسنات االبرار ،سیئات المقربین» ممکن است.
لذا جریان ترک اولی حضرت آدم (علی نبینا و آله و علیه السالم) و یا مسائلی که برای حضرت ابراهیم مطرح می
کنند ،چیز دیگری است و ارتباطی به گناه و معصیت ندارد.
پرسش:
آیا نفرین انبیاءالهی ،به عنوان ترک اولی محسوب می شود؟ مثالً حضرت یونس نفرین می کند و عذاب نازل می
شود و خداوند او را گرفتار نهنگ دریا می کند!

پاسخ:
نفرین انبیاء الهی ،ترک اولی نیست .در جریان حضرت یونس هم ،نفرین ایشان ،او را گرفتار نکرد .شما ببینید که
پیغمبر اکرم هم برخی ها را نفرین می کرد .ایشان هر روز تعدادی از سران قریش را در قنوت نمازش نفرین می
کرد.
لذا گرفتاری حضرت یونس به خاطر نفرینش نبود .بلکه به خاطر اینکه قهر کرد و هدایت قومش را ترک کرد،
گرفتار شد .فرمود:
غاض ً
با فظن أن لن نقدِ ر عليهِ فنادى فِي ُّ
مات أن ال ِإله ِإال أنت ُسبحانك ِإنِّي ُكن ُ
الظ ُل ِ
ون ِإذ ذهب مُ ِ
ت
(و ذا ال ُّن ِ
مِ ن الظالِمين)
و ذا النون (يونس) را (به ياد آور) ،در آن هنگام كه خشمگين (از ميان قوم خود) رفت ،و چنين
مىپنداشت كه ما بر او تنگ نخواهيم گرفت( ،اما موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمتها (ى
متراكم) فرياد زد خداوندا! جز تو معبودى نيست ،منزهى تو ،من از ستمكاران بودم.
األنبياء( :)58آیه 10
وظیفه پیامبر ،هدایت قوم است .ایشان نفرین کرد عذاب نیامد ،با خدا قهر کرد و ناراحت شد و گفت :خدایا! حال
که نفرین کردم و عذاب نفرستادی ،من هم می روم .لذا گرفتاریش به خاطر این قهر بود ،نه به خاطر نفرینش.
ً
قطعا ترک اولی بود .انبیاء گرفتار ترک اولی می شدند و ترک اولی هم منافات با عدالت
این قهر حضرت یونس
ایشان ندارد .بنده و جنابعالی صورت فرزند خودمان را می بوسیم ،ثواب می بریم؛ پیغمبر و امام هم فرزند خود را
می بوسد ،ولی به همین اندازه از خداوند غافل می شود و دچار ترک اولی می شود ،لذا استغفار می کند! و این
ترک اولی منافاتی با عصمت ایشان ندارد.

پرسش:
عصمت انبیاء و اولیای الهی در چه مراتبی متصوّ ر است؟ آیا ترک اولی همان خطا نیست؟
پاسخ:
در انبیاء و اولیای الهی ،سه نوع عصمت مطرح است .عصمت از خطا ،عصمت از نیسان و عصمت از گناه .ترک
اولی ،یعنی ترک یک کار خوب تر در برابر یک کار خوب! همان تعبیر «حسنات االبرار ،سیئات المقربین» است.
آیاتی که در قرآن کریم در حق انبیاء مطرح شده و ظهور در گناه دارد ،در حقیقت گناه نیست .بلکه در حق آنها با
توجه به مقام عالی که دارند ،یک گناه محسوب می شود ،نه مِ ن قِ بل هللا! یعنی گناه آنها ،در حقیقت برای ما عبادت
است.
پرسش:
آیا در جریان حضرت آدم هم بین خوب و خوب تر بود!؟
پاسخ:
در جریان حضرت آدم ،خداوند به ایشان فرمود که از این درخت نخوری ،بهتر است .نهی موجود در این جریان،
ً
قطعا نهی تنزیهی نبوده است .اگر نهی تنزیهی بوده باشد که همه چیز به هم می خورد.
یا می فرماید اگر میخواهی همیشه در بهشت بمانی این را نخور! حضرت آدم می گوید نمی خواهم برای همیشه
در بهشت بمانم! می خواهم بیرون بیایم .لذا ارتکاب ایشان از باب گناه و معصیت نیست.
پرسش:
کدام شخصیت شیعی هست که می گوید اصلی ترین دلیل حقانیت شیعه ،آیه والیت است!؟

پاسخ:
شیخ طوسی .ایشان در «تلخیص الشافی» می نویسد:
«و أما النص على إمامته من القرآن :فأقوى ما يدل عليه :قوله تعالى« :إنما ول ُِّي ُك ُم الل ُه و ر ُس ُ
ول ُه و الذِ ين
ِ
آم ُنوا الذِ ين ُيقِ يمُ ون الصالة و ُيؤ ُتون الزكاة و ُهم راك ُِعون»
تلخيص الشافي ،شيخ طوسى (م  ،)603انتشارات المحبين ،قم ،چاپ اوّ ل 8015 ،ش .ج  ،5ص 83
پرسش:
با توجه به مطالبی که فرمودید ،عصمت ائمه اطهار (علیهم السالم) باید یک درجه باالتر از عصمت انبیاء باشد!
پاسخ:
ً
قطعا اینچنین است .ما با توجه با ادله ای که داریم ،معتقدیم که عصمت ائمه اطهار ،فوق عصمت انبیاست .روایت
داریم از «صعصة بن صوحان» که روز بیستم ماه رمضان وقتی که حضرت ضربت می خورد ،خدمت حضرت
میرسد عرض میکند:
« يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم أبو البشر ؟ قال علي :تزكية المرء نفسه قبيح  ،لكن قال هللا تعالى
آلدم { :يا آدمُ اس ُكن أنت وزو ُجك الجنة و ُكال مِ نها رغ ً
دا حي ُ
ث ِشئ ُتما وال تقربا هذِ هِ الشجرة فت ُكونا مِ ن
الظالِمِ ين } وأنا أكثر األشياء أباحها لي وتركتها وما قاربتها .ثمّ قال :أنت أفضل يا أمير المؤمنين أم نوح ؟
ً
ً
سيدا شباب
نوحا دعا على قومه ،وأنا ما دعوت على ظالمي حقي ،وابن نوح كان
إن
كافرا وابناي ّ
قال عليّ :
أهل الج ّنة.
إن هللا تعالى أرسل موسى إلى فرعون  ،فقال :إ ّني أخاف أن يقتلوني ،
قال :أنت أفضل أم موسى ؟ قالّ :
سا فأخ ُ
حتى قال هللا تعالى  { :ال تخف إنِّي ال يخ ُ
ب ِإنِّي قتل ُت مِ ن ُهم نف ً
اف لدي المُ رس ُلون } وقال { :ر ِّ
اف

ُ
ون } وأنا ما خفت حين أرسلني رسول هللا بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على قريش في الموسم،
أن يق ُتل ِ
ً
كثيرا من صناديدهم  ،فذهبت إليهم وقرأتها عليهم وما خفتهم.
مع إ ّني كنت قتلت
ُ
ثمّ قال :أنت أفضل أم عيسى بن مريم؟ قال :عيسى كانت أمّ ه في بيت المقدس ،فلمّ ا جاء وقت والدتها
ُ
ُ
سمعت قائال يقول :أخرجي هذا بيت العبادة ال بيت الوالدة ،وأنا أمّ ي فاطمة بنت أسد لمّ ا قرب وضع حملها
ُ
ّ
فانشق حائط الكعبة وسمعت قائال يقول :أدخلي فدخلت في وسط البيت وأنا وُ لدت به،
كانت في الحرم
وليس ألحد هذه الفضيلة ال قبلي وال بعدي»
مسند اإلمام علي؛ تأليف :البحاثة المحقق العالمة السيد حسن القبانچي ،تحقيق :الشيخ طاهر السالمي،
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حضرت میفرماید با اینکه خدای عالم ،حضرت آدم را نهی کرده بود گندم نخورد ،ولی خورد؛ ولی گندم برای من
مباح بود در عمرم لب به گندم نزدم .بعد قضیه حضرت موسی و دیگران را مطرح میکند .حضرت نسبت به همه
انبیاء خودش را با آنها مقایسه میکند.
بنابراین در این قضایا ،ادله قطعی داریم که ائمه (علیهم السالم) از انبیاء برتر بودند .و حتی حضرت آدم وقتی
میخواهد خدای عالم از ترک اولیایش بگذرد متوسل به ائمه میشود.
در هر صورت...
یکی از بحث های که ما در رابطه با پاسخ به شبهات و در مناظرات و هم در مباحث فقهیمان نیاز داریم که خیلی
ضرورت هم دارد ،آگاهی از قواعدی است که در تصحیح و تضعیف روایت نقش دارد.

تصحیح کردن روایت فقط این نیست که ما تک تک راویان را بررسی کنیم ببینیم کدام ثقه و کدام غیر ثقه است
ً
مجموعا حدود  81 -80هزار راوی در کتب روائیمان داریم ،چه روات شیعه و چه
تا حکم بر صحت روایت کنیم .ما
روات اهلسنت که ما در کتب روائی خودمان داریم کاری به کتابهای روائی دیگران نداریم.
ً
مجموعا حدود 81
مثالً در «کتب اربعه»« ،وسائل»« ،مستدرک»« ،بحار»« ،امالی شیخ صدوق»« ،شیخ مفید»
هزار راوی داریم .از این  81هزار راوی ،مرحوم «نجاشی» و مرحوم «شیخ» فقط هزار نفرش را بررسی کردند و
درباره شان گفتند« :ثقة او غیر ثقه» یا «مجهول»!
 80هزار راوی داریم که تکلیفشان روشن نشده است .که اگر ما بنا باشد فقط به روایاتی در مباحث فقهی ،در
مباحث کالمی ،در مباحث تفسیری استناد کنیم و به کتب «رجالی»مان مراجعه کنیم ،به «نجاشی» و «شیخ» و
« ّ
کشی» مراجعه کنیم ،هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم .چون  80هزار راوی داریم که سرشان بیکاله است.
ولذا ما ناگزیریم برای اثبات صحت روایت از قرائن و شواهد رجالی استفاده کنیم .ما بارها عرض کردیم که
ّ
مکلف باطل بشود .مثالً شما از یک پیرزن سوال میکنید
میگویند «الفقیه کل الفقیه» آنی است که نگذارد عمل
مادر! من بین  0و  6شک کردم ،چه کنم؟ میگوید :مادر جان نمازت را از اول بخوان .یا می پرسد نماز صبح
خواندم شک کردم ،می گوید :مادر ول کن از نو بخوان .ببنید این کار پیر زنها است.
فقیه آنی است که وقتی سوال میکنی من شک کردم ،می پرسد :آقا کجا شک کردی؟ در حال قیام این حکمش
است .در حال رکوع ،قبل سجده ،بین سجدتین ،بعد از سجدتین! فقیه میآید فروعی برای سوال شما مطرح
میکند و نمیگذارد نماز شما حتی المقدور باطل بشود این را فقیه میگویند.
در بحث های رجالی ،رجالی آنی است که با قرائن و شواهد نگذارد روایت از درجه اعتبار ساقط بشود .یا به تعبیر
آیتهللا «شبیری زنجانی» که می فرمودند :اگر ما بخواهیم در رجال ،بحث ریاضی ،و دو دو تا چهار تا بکنیم شاید
به تعداد انگشتان دستمان نتوانیم صحت روایت را اثبات بکنیم.

خیلی هم ساده است ،چون وقتی ما میگوییم «زراره» ثقه است یا ثقه نیست؟ «نجاشی» گفت «ثقة» .قول
«نجاشی» از چه بابی است؟ از باب قول « ُخبره» است یا «بینه» است؟ اگر بینه است در بینه ،تعدد شرط است
اگر در کنار «نجاشی» شخص دیگری هم نگوید «ثقة» ،این به درد ما نمیخورد.
حسی شرط است نه شهادت
باالتر از این« ،نجاشی» گفته «ثقة» ،از باب قبول قول بینه .در «بینه» شهادت ّ
حدسی« .نجاشی» متوفای  623است« ،زراره» متوفای  823است ،یعنی  033سال فاصله داشتند .ما میگوییم در
«بینه» شما میخواهید شهادت بدهید این «موس» مال فالنی است شرط شهادت این است که شما دیده باشید
«موس» متعلق به بنده است.
آقای «نجاشی» میگوید «فالنی ثقة»« ،فالنی غیر ثقة» آیا درک کرده؟ دیده؟ هم منزل و هم حجره بوده؟ هم
عصر بوده؟ نه ،ولذا بحث های رجالی ما جمع آوری قرائن و شواهد است که ما بتوانیم با این قرائن و شواهد
اطمینان عقالیی پیدا کنیم که این آقا «ثقة» او «غیر ثقة» و لذا ما یکی از بحثهای که در اینجا داریم همین
قاعدهی است که ما در کتب رواییمان مطرح میکنیم که اگر یک روایت به مرحله استفاضه رسید ،روایت
مستفیض شد دیگر سراغ بررسی سند نمیرویم.
یعنی اگر روایت ما از سه و باالتر از سه رفت ،آقایان میگویند نیازی نیست بر اینکه ببینیم این راوی ،ثقه است
یا خیر .ولو تک تک راویهای ما ضعیف باشند.
ً
عمدتا میگویند اگر چنانچه یک روایت
هم اهلسنت هم دارند و هم در علمای شیعه داریم بر اینکه این آقایان
به درجه استفاضه رسید سراغ بررسی سند نمیروند .شهید «ثانی» در «الرعایه فی علم الدرایه» می نویسد:
«مستفيض :إن ،زادت رواته عن ثالثة في كل مرتبة ،أو زادت عن اثنين عند بعضهم»

الرعاية في علم الدراية؛ تأليف :الشهيد الثاني ،تحقيق  :عبد الحسين محمد علي بقال ،نشر :مكتبة آية هللا
العظمى المرعشي النجفي  -قم المقدسة ،طبع  :مطبعة بهمن – قم ،تاريخ الطبع  8631 :ه ق؛ ص 03
مرحوم «مامقانی» هم به همین شکل .آقای «خویی» (رضوان هللا تعالی علیه) در خیلی از جاها مطرح میکند
میگوید :این روایت؛
«بلغ فوق االستفاضة ،فنحن في غنى عن البحث في سندها»
این روایت در حد مستفیض است و ما بینیاز هستیم از اینکه بیاییم در سندش بحث کنیم
دراسات في علم األصول؛ المؤلف :آية هللا السيد علي الهاشمي الشاهرودي قدس سره؛ الناشر :مركز
الغدير للدراسات اإلسالمية ،الطبعة :األولى  8683ه  8331 /م ،المطبعة :محمد؛ ج ،0ص 513
دوستان توجه کنند که نکته مهم این است که «ضعیف» بودن روایت ،غیر از «کذب» بودن است .اگر در یک
روایتی ،درباره راوی «کذاب» گفتند ،صد تا روایت کذاب جمع بکنید کذاب میشود .مثل صد تا «صفر» را جمع
بکنید مساوی با «صفر» است .ضعیف آنی است که آقایان دربارهاش توثیق و تضعیفی نیاورند ،مجهول الحال
است ،روایت مرسل است .مثل اینکه بگویند« :عمن حدثه» ،یا «عمن سمعه»! از این طور تعابیری که باعث شده
روایت ما از درجه اعتبار ساقط بشود.
پرسش:
آیا امکان تبانی در میان روات وجود دارد؟
پاسخ:
اگر احتمال تبانی باشد ،روایت از درجه اعتبار ساقط است .ولی احتمال تبانی خیلی بعید است.

باز هم دارد که:
« ورد في األخبار الكثيرة البالغة ح ّد االستفاضة ،بل يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن األئمة ( عليهم
السالم ) فال مجال للمناقشة فيها بحسب السند»
التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ تقرير ألبحاث األستاد األعظم سماحة آية هللا العظمى السيد أبو القاسم
الموسوي الخويي قدس سره؛ الطهارة؛ تأليف :سماحة آية هللا الشيخ علي الغروي؛ مؤسسة إحياء آثار األمام
الخويي ،الطبعة الثانية ،تاريخ الطبع 8650 :ه 5332 ،م ،ج  ،0ص 10
ً
عمدتا بزرگان ما در باب حدیث مستفیض نظرشان این است .مثالً «صاحب حدایق» می گوید:
«استفاضة األخبار بذلك وإن ضعف سندها»
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ تأليف :العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني
قدس سره ،المتوفى سنة  8810هجرية ،حققه وعلق عليه وأشرف على طبعه ،محمد تقي اإليرواني ،الجزء
الثامن مؤسسة النشر االسالمي ( التابعة ) لجماعة المدرسين بقم المشرفة ( إيران )؛ ج  ،1ص 603
مرحوم «نوری» در «مستدرک» می نویسد:
«تزيد عن ح ّد االستفاضة ،و بها يستغنى عن النظر إلى رجال السند»
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،نورى ،حسين بن محمد تقى ،ناشر :مؤسسة آل البيت عليهم
السالم ،الخاتمة ،ج  ،0ص 05
بزرگان ما مثل مرحوم «صاحب ریاض» استدالل میکند و استنباط حکم می کند با روایت مستفیض .یا «صاحب
جواهر» چندین مورد از این موارد را دارد که من تمام اینها را استقصاء کردم .تا آن اندازهای که امکانپذیر بود

از بزرگان و فقهاء از زمان «شیخ مفید» و «شیخ طوسی» تا عصر حاضر یعنی آقای «خویی» ،همه اینها اتفاق
نظر دارند که اگر یک روایت مستفیض شد ،دیگر ما نیازی به بررسی سند نداریم.
یعنی برای ما قرینهای حاصل میشود ،نمیخواهیم بگوییم علم حاصل می شود؛ گرچه در بعضی جاها آقایان
میگویند قطع و علم میآید .حال که میفرمایند علم می آید ،این مربوط به خودشان است ولی آنچه که ما
میتوانیم استفاده کنیم ،این است که وقتی روایتی مستفیض شد ،اطمینان عقالئی برای ما میآید .اطمینان عقالئی
را هم شارح مقدس برای ما حجت قرار داده است.
همانطوری که در کارهای عادی و روز مرهمان اطمینان «عقالئی» برای ما کافی است ،در مسائل شرعی هم
اطمینان عقالئی برای ما کافی است .این را اینجا شما داشته باشید به سراغ اهلسنت میرویم.
پرسش:
اگر در هر مرتبه سه تا راوی بیشتر نبود ،آن روایت از استفاضه میافتد؟
پاسخ:
ً
قطعا از استفاضه می افتد .کالً در هر مرتبه اگر طوری باشد که امام صادق در یک جایی روایتی فرموده و چهار
بله،
پنج نفر آنجا بودند شنیدند ،این خبر واحد است؛ گرچه ناقلش پنج شش نفر هستند .ولی اگر یک جا «زراره» از
امام صادق شنیده ،روز دیگر «محمد ابن مسلم» شنیده ،روز دیگر «جمیل ابن درّ اج» شنیده ،روز دیگر «ابان بن
تغلب» شنیده؛ اینها نشان میدهد بر اینکه خبر ،خبر متواتر یا مستفیض است.
پرسش:
آیا با این روایت مستفیض ،که حکم به صحتش می کنیم ،می توانیم حکم به صحت تمام روایاتی بکنیم که روات
آن حدیث مستفیض ،راویانش باشند؟

پاسخ:
نه نمیتوانید! یعنی مستفیض بودن روایت ،راوی را توثیق نمیکند ،فقط روایت را تثبیت میکند .این سوال خوبی
است که پرسیدید .مستفیض بودن روایت ،روایت را برای ما معتبر میکند ،نه اینکه راوی را برای ما توثیق بکند.
لذا به درد این راوی در روایات دیگر نمیخورد کامالً اجنبی است.
در باب حدیث مستفیض ،این آقایان اهل سنت ،بحث «تعدد طرق» را مطرح میکنند .البته مستفیض را هم خود
آقایان اهلسنت همین تعبیر را دارند« .سبکی» می گوید:
« والمستفيض :ما زاد نقلته على ثالثة أي :ولم ينته إلى التواتر .وعبارة اآلمدي :جماعة تزيد على الثالثة
واألربعة .وعبارة شرف شاه بن ملكداد في الغنية :تزيد على االثنين والثالثة واألربع»
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،اسم المؤلف :تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد
الكافي السبكي ،دار النشر :عالم الكتب  -لبنان  /بيروت 8333 -م 8683 -هـ ،الطبعة :األولى ،تحقيق :علي
محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود؛ ج ،5ص 031
«جزائری» و «شوکانی» هم به همین شکل میگویند که دو یا بیش از دو تا روایت بود اینها مستفیض میشود.
اینها فرقی نمیکند .تعریفی که ما از مرحوم شهید و بزرگان داشتیم اهلسنت هم مستفیض را به همین شکل
تعریف می کنند.
«ابن تیمیه حرّ انی» تعبیری دارد که ما بارها گفتیم و دوستان هم جلد و صفحهاش را حفظ هستند؛
«فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا»

كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
النجدي؛ ج  ،81ص 50
اگر یک سند متعدد شد همدیگر را تقویت میکنند .مثل شهادت دو تا زن ،که یک شهادت میشود و همدیگر را
تقویت میکند .چهار تا زن ،شهادت داد دو تا شاهد میشود .در اینجا دو تا روایت ضعیف همدیگر را تقویت میکند
و یک روایت صحیح میشود .بعد ایشان میگوید بعضی وقت برای ما قطع و علم حاصل میشود.
«ابن تیمیه» می گوید :ولو اینکه ناقلین همه فاسق و فاجر باشند ،روایت درست می شود .البته این فتوای «ابن
تیمیه» در آن جای است که فضائل خلفا را داشته باشد یا بعضی از مسائل فقهی که مرتبط به شیعه و اهلبیت
نباشد ،اگر یک جا مربوط به فضائل اهلبیت بود هرگز آقایان زیر بار نمی روند .من ان شاء هللا میآورم که حدیث؛
«انا مدینة العم وعلی بابها»
 80تا سند دارد .سندهای مختلف هم است« .ابن تیمیه» وقتی به اینجا میرسد میگوید هر کس گفته حدیث
ُ
مدینة العلم» صحیح است ،بدانید آن جاهل و زندیق و فاسق است!! جز فاسق کسی این روایت را نقل نمی
«انا
کند .بابا یکی دو تا سند ندارد 80 ،تا سند دارد میگویند مستفیض آنی است که دو یا بیشتر سند دارد.
«ابن جوزی» (علیه من هللا ما یستحق) در کتاب «الموضوعات» ،برای این روایت  80تا سند میآورد و تک تک
سندها را تضعیف میکند .من متن «موضوعات» را میآورم و ان شاء هللا میخواهیم همین تحقیق و عبارت «ابن
جوزی» را بیان بکنیم و دوستان برای ماه آینده ،جواب تضعیفات «ابن جوزی» را برای ما بیاورند.
ً
واقعا تضعیفات ایشان با مبانی رجالی اهلسنت تطبیق میکند یا تطبیق
این  80تا سندی که تضعیف کرده آیا
نمیکند؟ اصالً ما کاری به شیعه نداریم .یعنی یکی دو روایت نیست  80تا روایت است.

«ابن جوزی» در بعضی جاها میگوید فالنی را «کذاب» گفتند؛ خب آقا ده نفر هم «صادق» گفتند .اگر یک راوی
را یک نفر تصدیق و یک نفر تکذیب کرد ،روایتش حسن میشود شما در مورد صحابه میگویید اگر صحابه زنا هم
بکند از عدالت نمیافتد!! شما غیر از صحابه ده تا راوی در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» به ما بدهید که
توثیقش اجماعی باشد! کسی نیامده بگوید این راوی ضعیف ،وضاع و جعال است« .ابن تیمیه» میگوید:
« المراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو االتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا»
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي
النجدي؛ ج  ،80ص 060
ً
قطعا
اگر یک روایت مرسل ،متعدد شد و اینها از اینکه با همدیگر تبانی بکنند از تبانی هم دور بود این روایت
صحیح است.
«البانی» متوفای  8653است .در سال  8653چند تا از فهول اهل سنت از دنیا رفتند .یکی «البانی» بود« .بنباز»
متوفای  8653است« .سید سابق» که کتابش «فقه السنه» کتاب درسی در دانشگاهشان است متوفای  8653است.
آقای «البانی» چندین جا در کتابش میگوید:
«ان الحديث طرقه كلها ال تخلو من ضعف ،ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب ،وإنما
العلة االرسال أو سوء الحفظ ،ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها
متهم»

طرق روایت ضعیف است ولی ضعفش خیلی کوچک است .در میان اینها کسی متهم به کذب ندارد .و
اشکالش ارسال است یا سوء حفظ است .و در علم رجال ،ثابت شده که طرق روایت ،یکدیگر را تقویت
می کنند.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف :محمد ناصر الدين األلباني؛ بإشراف :زهير الشاويش،
المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 8632 ،ه  8312 -م ،المكتب االسالمي بيروت؛ ج  ،8ص 803
«البانی» روایتی را میآورد و میگوید« :وکلها ضعیفة» تکتک این روایات ضعیف است ،بعد می نویسد:
« لكن قد يقوى بعضها بعضا»
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف :محمد ناصر الدين األلباني؛ بإشراف :زهير الشاويش،
المكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 8632 ،ه  8312 -م ،المكتب االسالمي بيروت؛ ج  ،0ص 03
«بدر الدین عینی» در «شرح صحیح بخاری» میگوید اگر حدیث ،از ُطرق متعدد بود ،اگر ضعیف هم بود «یحتج
ً
ِبه» و بعد احادیثی از صحابه میآورد که اینها «یقوی ُ
بعضا» هستند .در کتاب «سبل السالم» کتاب آقای
بعضها
«ابن حجر عسقالنی» که شرحی است بر کتاب «بلوغ المرام صنعانی» در جلد  ،0صفحه  801ایشان میگوید:
روایت از «ابو دردا ابن ماجه» از حدیث «ابو هریره» «وکلها ضعیفة» همهاش ضعیف است .بعد می نویسد:
ً
بعضا»
«لكن قد يقوي بعضها
همچنین آقای «سید سابق» ایشان هم به همین شکل دارد« .سید سابق» شیخ است سید نیست و عمامه سفید
دارد .ایشان از اساتید برجسته «دانشگاه االزهر مصر» است و با «حسن البناء» در بنیانگذاری «اخوان المسلمین»
سهیم بوده است و تفکر وهابی هم دارد یعنی در مجالت مختلف مقاالتی که مینوشت ،یکی از مبانی مقاالتش،
کتابهای فقهی «ابن تیمیه» بوده است.

عزیزان دقت کنند که مبنای «سید سابق»« ،اسالم بال مذاهب» است .حدود پنجاه شصت سال است که در
کشورهای عربی ،یک تفکر جدیدی پیدا شده است .البته بنیانگذار اصلی این تفکر «ابن تیمیه» است« .ابن تیمیه»
معتقد است که ما نباید سراغ مذهب برویم .وی می گوید :بنیانگذار مذهب« ،زندیق»ها و «منافقین» بودند ،ما
باید ببینیم اسالم چه است؟ پیغمبر نه «حنفی» نه «مالکی» نه «شافعی» نه «حنبلی» بود .ما هم باید ببینیم
اسالم بال مذاهب چه است؟
االن این تفکر در میان دانشگاهیان اهلسنت در حال رواج است .یکی از کسانی که ناشر اسالم بال مذاهب بوده
همین آقای «سید سابق» بوده است .کتابهای زیادی نوشته در «دانشگاه ام القری مکه» اساتید و حتی بعضی
از دانشجویانشان رساله دکترایشان روی این محور است «اسالم بال مذاهب»!
«سید سابق» هم کتاب «فقه السنه»اش با محوریت اسالم بدون مذهب است ولذا این کتاب االن در دانشگاههای
کشورهای عربی در مقطع دکترا تدریس میشود.
پرسش:
اینها در عمل چه مذهبی دارند؟
پاسخ:
هیچی ،روایات صحابه را میگیرند و عمل می کنند! کاری ندارند که «مالک» چه گفته؟ «ابو حنیفه» چه گفته؟
«شافعی» چه گفته و «احمد ابن حنبل» چه گفته؟ کاری به اینها ندارند .میگویند اینها مجتهد بودند ما هم
مجتهد هستیم .معنا ندارد که مثالً «ابو حنیفه»ای که  8033سال قبل از دنیا رفته من االن بیایم به فتوای او عمل
کنم.

مگر «ابو حنیفه» چیزی باالتر از من داشته؟ «احمد ابن حنبل»  8533سال قبل از دنیا رفته چه معنا دارد من بیایم
از او تبعیت کنم؟
یکی از نکاتی که عزیزان دقت داشته باشند این است که «ابن تیمیه» که آمد کتابهای شیعه را مطالعه کرد ،چند
جا از فقه شیعه تحت تأثیر قرار گرفت .یکی همین جا است که باید هر انسانی مجتهد باشد آنچه که خودش از
روایات و آیات به دست میآورد عمل کند نه مقلد یک فقیه  8033سال قبل باشد.
این را «ابن تیمیه» از فقه شیعه فرا گرفت؛ دوم در رابطه با طالق است که سه طالقه در یک مجلس باطل است؛
این را هم «ابن تیمیه» از شیعه گرفت .همه اعتراف دارند بر اینکه هفت هشت مورد بوده که «ابن تیمیه» با
مطالعه کتب شیعه متأثر شد و به او پایبند شد .مِ ن جمله همین بحث اجتهاد و تقلید است.
«والسالم علیکم ورحمة هللا»

