
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 90/90/3109 جلسه هشتاد و سوم

 «ترجیح سنت صحابه بر سنت پیامبر اکرم توسط اهل سنت –حدیث مرفوع، حدیث موقوف »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

 پرسش:

 آیا کتاب تفسیر علی بن ابراهیم معتبر است؟

 پاسخ:

اال ح ،برویم سراغ مشایخ ثقات و قدر متیقن یعنی از اساتید خودم که ثقه هستند ،م... از مشایخ ثقات نقل کرد

نافقین و افراد کاری به اساتیِد اساتید هم ندارند انصراف به این است و چهارم ایشان در تفسیرش از بعضی از م

 .که تمام راویانش ثقه هستند باشیم متوانیم ملتزکند ما نمیت نقل میو غیره روای« قییمنصور دوان»مثل 

ها درس گرفتم و یخی که مورد وثوق من بوده و از آنکنم مشاگوید من معموالً از مشایخ ثقه نقل میمی کهاین

کنم و چنین و مصطلح رجالی نباشد که بخواهد بگوید من او را توثیق می یآن ثقهشاید  .مورد احترام من بودند

 چنان شاید به این شکل نباشد. 

 در هر صورت ...

 اصل اشکال این است که این کتاب مال خود ایشان نیست.

 پرسش:

 ثقه است؟« ی ابن ابراهیمعل»خود 



 پاسخ:

چه خودش و چه پدرش باشد هر دو ثقه هستند گرچه « علی ابن ابراهیم»فوق ثقه است «علی ابن ابراهیم»

 از اجالی روات شیعه است.« علی ابن ابراهیم»ولی خود  ؛درباره پدرش توثیق خاصی نداریم

 پرسش:

 تفسیر مال خودش است؟ !استاد

 پاسخ:

است و  مال خودش نیست مال یکی از شاگردانشاست. « ابوالفضل العباس»مال  .دین بوهمصحبت سر 

به اضافه تفسیر،  ،م  نیامدهاش چیزی در کتب رجالی و تراجندهاش هم مجهول است در مورد نویسنویسنده

است و  «مازندران»در « زیدیه»است بنیانگذار « جارودالابو »و تفسیر  «علی ابن ابراهیم»مخلوطی از تفسیر 

 بوده است.« طبرستان»در « زیدیه»تفکر  ایشان ناشر

که  وجود داردی هم ادانیم و ظاهرًا ادلهرا قبول داریم و او را ثقه می« زیاد ابن منذر»ما خودمان روایات  گرچه

زیاد »ز مه دوازده گانه اروایات زیادی هم در رابطه با ائ،توبه کرده « زیدیه»ایشان آخر عمرش پشیمان شده و از 

 داریم.« ابن منذر

 پرسش:

  .شودمربوط به ایشان می البته

 پاسخ:

 گوید در جاهای متعددی می شمرده و« شیخ آقا بزرگ»، است« علی ابن ابراهیم»بخشی از تفسیر مال  نه،

 «ومن هنا عن علی ابن ابراهیم ،ومن هنا عن تفسیر علی ابن ابراهیم»



رسد و مشخص هم نیست از کجا به تفسیر می« علی ابن ابراهیم»به تفسیر  زند و دوبارهیعنی مطلب را کنار می

هنا  ومن»گوید دوباره بعد از چند صفحه می ،جا استاز این« هنا ومن»گوید ؟ فقط میاست رفته« ابو الجارود»

 گفت از کجا!کاش حداقل می .«عن علی ابن ابراهیم

 «ابراهیمهنا عن علی ابن  هنا عن ابی الجارود ومن ومن»

 پرسش:

 آیا تاریخ ابن شّبه چقدر اعتبار دارد؟

 پاسخ:

تاریخ مدینه ابن شبه »که از ما در دوران امر بین این .دانندمی ترمعتبر« تاریخ طبری»از  اهل سنت آن را

« طبری»را معتبرتر از « تاریخ ابن شبه»ها وهابی ، خودبگیریم« ابن اثیر»و یا « طبری»بگیریم یا « نمیری

، تاریخ صحیح و «تاریخ مدینه ابن شبه»گوید به صراحت می« ابن تیمیه»است  چه در ذهن مندانند، آنیم

 کند.بدون تضعیف است یعنی کلش را تصحیح می

 پرسش:

 ؟در نقلش چه کار کنیم

 پاسخ:

مثل  کنیم که چه است؟ تاریخ معتبر است دلیل نیست که تمام روایاتش صحیح استما سند نقل را نگاه می

معتبر است « کافی»معتبر است. « کافی»دلیل نیست که همه روایات  ،معتبر است« کافی»که ما بگوییم این

 که ما برویم بررسی سندی کنیم.« یصلح لالحتجاج»یعنی 

وب به شته شده و منسکه نو یهاییا بعضی از کتاب« الخرائج والجرایح»معتبر نیست مثل بعضی از چیزها اصالً 

تفسیر امام »، یا «ال یصلح لالحتجاج»و غیره اصال « مصباح الشریعه»ق )سالم هللا علیه( نوشته شده امام صاد



بله مؤید است اگر روایت را در جای  ،گوییم معتبر استوب به امام عسکری است و ما نمیمنس که «عسکری

 نه!« صلح لإلجتجاج مستقالً ی»ولی  ؛تواند مؤید باشددیگر هم داشت این هم آورد می

 شد،کرد خیلی خوب میی سندی هم میایشان بررس« مراة العقول»جا ای کاش مثل در این« عالمه مجلسی»

روم و روم کنار قبر ایشان میمی« اصفهان»من هر وقت  است، کرده خیلی خوب« عالمه مجلسی»بله کاری که 

 شوم.به وجود ایشان متوسل می

و این کارش هم شبیه معجزه است که با آن  ،دانمزء اولیاء هللا میج را مخصوصًا پسر و پدر و پسر این من

در بعضی چهل تا روایت آورده،  - موضوع سی بیند که در یک، آدم میامکانات  تمام آثار را در یک جا جمع کرده

از  آید و مطالبی کهمیبیند خودش استفاضه ها را که آدم میهمینروایت در یک موضوع آورده  059از جاها 

 .وردآمعصوم صادر شده برای آدم یک اطمینان قلبی می

جمع شدن  خود .انداین روایت را نقل کرده تبر همست در کنارش چهار تا کتاب معهاگر دو تا کتاب ضعیف هم 

 آورد.این روایت در یک جا برای آدم اعتماد و اطمینان عقالئی می

 آغاز بحث...

روایت موقوف ما هم داریم  البته است. روایات موقوف ،طه با بحث رجالی دارندکه آقایان در راب یهاییکی از بحث

« تسبیحات اربعه»که  -« عن زراره»یعنی سند روایت از صحابه به باالتر نرفته مثالً  ؛موقوف بر صحابه است

 ودشخ« درایه»هم در « شهید»که مرحوم « عن جمیل ابن دّراج»، «عن محمد ابن مسلم» ،-طوری استاین

 : است بدانیم« موقوٌف علیه»اگر کسانی که  این را آوردیم« المدخل»رد ما در تعبیری خوبی دا

  «إن ال یروی إال عن امام»



، «ابن مسلممحمد »گوید حکم شرعی این است می« زراره»زند مثالً این وقوف، ضرر به اعتبار روایت نمی

ها از غیر معصوم روایت نقل دانیم ایند و ما مینگویمی« حسن ابن محبوب» و« جابر ابن یزید جعفی»

 کنند.نمی

 پرسش:

 است« ُمضمر مقطوع»موقوف همان 

 پاسخ: 

مثال  ،وانسته نام ببرد با ضمیر نام بردهاست که از معصوم نت آن« مضمر». غیر از این است « ُمضمر»نه 

م معصوم نه به صراحت نه به اشارت و به اصالً اس «موقوف»ولی در «. عنهما»یا  علیه السالم« عنه»گوید: می

حکم شرعی این « عن زراره»معصوم نسبت داده نشده یعنی سند دیگر به  ؛کنایت نیامده روایت متوقف شده

یعنی حکم شرعی از زبان غیر معصوم بیان شده این را  ؛حکم شرعی این است «عن محمد ابن مسلم» است،

 !«وموقَف علی غیر معص»گویند یعنی موقوف می

 پرسش: 

  .گوییمآن را هم موقوف می از زبان عایشه نقل شدهمثل حدیث بدء الوحی که 

 پاسخ:

 ها هم دارند آنبله، 

 « النبي صلی هللا علیه واله وسلمالمراد من الحدیث المرفوع هو الحدیُث المضاف الی »

 یعنی مرفوع»گویند ها میآن .سنت با ما خیلی تفاوت دارداصطالح اهل« مرفوع»کلمه ما قبال هم گفتیم 

یعنی روایت  ؛«مسند»در برابر « مرفوع»گوییم است ما می« مرسل»در برابر « مرفوع»، «وب الی النبیمنس



« مرفوع»گویند نه، ا میهپنج تا راوی حذف شده این تا، چهار ، سه تا،است« مرسل»است روایت ما « مرفوع»

 «!یَب الی النبُنِس »یعنی 

 «:قوفمو»حدیث  اما

 « فهو ما وقف فیه علی الصحابی» 

است احکام « حکم هللا»اگر حدیث، در یک امر غیبی  گویندمیجا در این است. یعنی دیگر از پیغمبر نقل نشده

اش نگرفته نام پیغمبر را هم این از پیغمبر شنیده حوصله ،کند و غیر اجتهادی استقیامت و غیره دارد نقل می

 ببرد.

توانیم د ما نمینگویجنبه نقلی نیست رأی خودش را دارد می ،کنیم جنبه، جنبه اجتهادی استاگر ما احساس 

  .بگیریم

از یک  ،شوداز پیغمبر نقل نمی شود و این حدیثیک حدیثی نقل می یک جا ،موضوع ما نقل حدیث است

  .حکم هللا این است گویدی، هم م«عایشه» ،حکم هللا این است گویدمی «ابو هریره»شود مثالً صحابی نقل می

 پرسش:

 است. روایات آمده هللا این است احکام شرعی در گفتند حکمدر زمان سابق می

 پاسخ:

یعنی ایشان کل فتاوای خودش را از متن  ؛به این شکل است که «ابن بابویه»فقط یک کتاب ما داریم مال 

است روایات معصوم را به صورت فتوا « ن بابویهاب»وب به که منس« فقه الرضا»است. کتاب روایت انتخاب کرده 

ی است یدارد ولی فتوا ییعنی فتوای خودش را از کلمات معصوم انتخاب کرده درست است جنبه فتوای ؛درآورده

 در صورتی است که صحابی بگوید گویند اینآقایان می اما ،که کلمات معصوم به صورت فتوا نقل شده

 «هینا عن کذانا بکذا، نُ ر  مِ السنة کذا، اُ »



 یا: 

 «کذا لنفع»

 !«ُنِقَل عن النبی»یعنی حدیثی است که  ؛گویند حدیث مرفوعی استاین را می

  :یا بگوید 

 « هذا العمل طاعٌة لله وطاعًة لرسوله»

ما  ،شود جنبه اجتهادی داشته باشدحرف آقایان این است که اگر مضمونی که از صحابه نقل میخالصه 

، کندی باشد که دارد نقل قول میاتلقی کنیم اگر جنبه اجتهادی نداشته باشد قرینه «النبی حدیُث »توانیم نمی

 .آوردیم این بحثی دارد که ما گوییماسم پیغمبر را نیاورده این را ما حدیث موقوف می ولی در نقل قول

ید بر آن اضافه کنیم این آقایان جا دارم که البته ما در همان کتاب این را نیاوردیم شای در ایناولی من یک نکته

، قول نبی النبی سنة»طور که در همان« النبی و سنة الصحابه سنة» ،کنندیک بحثی دارند سنت را دو دسته می

 ،در صحابه هم همین را دارند قول و فعل و تقریر سنت است« حجة، فعل النبی حجة، تقریر النبی هم حجة

 وییم این موقوف یا مرفوع است!ا بگوقتی سنت شد دیگر معنا ندارد م

های که یکی از کتاب« الموافقات»در کتاب  009مشهور متوفای « شاطبی»همان « رناطی شاطبیغ»آقای 

 گوید:می شان استهای درسیها جزو کتابمشهور است و در دانشگاه

  الصحابة سنة»

 رضی هللا عّنا و المنتخبین من الصحابه_-

  «هاإلي ويرجع عليها يعمل سنة

 آوردی هم میابعد ادله



 أمة خير كنتم) تعالى كقوله إليها يرجع وما بالعدالة ومدحهم مثنوية غير من عليهم هللا ثناء أحدها»

 عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك) وقوله (للناس أخرجت

  («شهيدا

 دار ، 009: الوفاة المالكي الغرناطي اللخمي موسى بن إبراهيم:  المؤلف اسم ، الفقه أصول في الموافقات

  04 ص ،4 ج، دراز هللا عبد:  تحقيق ، بيروت - المعرفة دار:  النشر

 .که کل صحابه حجت هستنداین آیات را کنار هم گذاشته بر این

 پرسش:

 همه صحابه مد نظرشان است

 پاسخ:

به همدیگر فحش اینکه یا  ،باید حجت باشدمالک بن نویره(  )زنا با همسر« خالد»گوییم عمل ما بارها می

 هم باید حتمًا حجت باشد!دادند می

ا )َوِإَذا ًوا َأو   ِتَجاَرةً  َرَأو  وا لَه   ِإلَيَها( ان َفضُّ

 شوندمي پراکنده ببينند را لهوي و سرگرمي يا تجارت آنها که هنگامي

 33(: آیه 20سوره جمعه )

ها هم باید این« لسنة النبی عمال»کنند سالی یک بار ایستاده ادرار می« هرات»ردم گویند مطوری که میآن

 !!عمل کنند « لسنِة الصحابه»

 پرسش:



پس بقیه  ،اگر بگویند خطاب، نسبت به صحابه است واقع یعنی در ؛اند اعم استها آوردهی که اینااین ادله

اگر  دارد، عمومیت و شمولیت تا قیامت این است که شوند، لسان آیات قرآن و روایاتمسلمانان چه می

 .ندستهها خیر امت طوری باشد همه مسلماناین

 پاسخ:

  هستند« ة النبیامّ » که منافقین همبحث کردیم و مضافًا بر این بله، این را ما قبالً 

 «في أصحابی اثنی عشر منافق»

که از علمای « حنفی -مال علی قاری »چنین شویم و همشان تفکیک قائل بنیازی نیست که ما برایدیگر 

 گوید:شان است میبزرگ

 «االمة من تبعهم ومن الصحابة سنة أي السنة منو»

 :نه تنها سنت صحابه بلکه

 «االمة من تبعهم ومن» 

( هـ3934:  المتوفى) محمد سلطان بن علي ، القاري علي المال:  المؤلف اسم ، حنيفة أبي مسند شرح

 093 ص، 3 ج ، النشر دار ، 3934: الوفاة

 ،متکلم و هم فقیه است هم که« ماوردی شافعی» شود.را هم شامل می« اتباع تابعین»و « تابعین»بلکه 

 !!کند سنت رسول هللا باشد یا سنت الصحابه باشد گوید فرق نمیمی

 «ایهما کان فاالقتداء به احسن»

 :گویدمی« عالء الدین کاشانی حنفی» . بازبا این عقیده حدیث موقوف و مرفوع دیگر معنا ندارد

َراِويُح » َست   أنها إالَّ  ُسنَّةٌ  التَّ  «وسلم عليه اللَّهُ  صلى اللَّهِ  رسول ِبُسنَّةِ  َلي 



 دار:  النشر دار ، 590: الوفاة الكاساني الدين عالء:  المؤلف اسم ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع

 099 ص، 3 ج ،الثانية:  الطبعة ، 3090 - بيروت - العربي الكتاب

اویح نهی بلکه از تر ،تراویح انجام نداده است چون پیغمبر« الصحابه سنة» ، بلکهنیست «النبی سنة« »تراویح»

 گوید:می« ابو البقاء»هم کرده یا 

 يواظب لم فإنه ، الصحابة سنة رمضان في التراويح أن ترى أال ، الصحابة سنة من أقوى النبي وسنة»

 «الصحابة عليها واظب بل ، هللا رسول هاعلي

 الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو:  المؤلف اسم ،  اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات

 عدنان:  تحقيق ،.  م3009 - هـ3430 - بيروت -  الرسالة مؤسسة:  النشر دار ، 3904: الوفاة الكفومي

 409 ص، 3 ج، المصري محمد - درويش

 سنت»نه در طول  ،دانندمی «النبی سنت»را در عرض  «صحابهسنت »ها مفصل در این زمینه دارند که این

که دو تا از صحابه بیاید یا سنتی از نبی بیاید مثل اینیک سنتی  ،کندشان هیچ فرقی نمییعنی برای ؛«النبی

سنُت »طوری که آقایان به همان ،کننددر صورت تعارض و غیره به سنت صحابه عمل می سنت از پیغمبر آمده

 کند.شان هیچ فرقی نمیکنند برایعمل می «النبی

با این وضع ما بگوییم این حدیث موقوف است و از درجه اعتبار ساقط است و چیزی ندارد خیلی زیاد قابل بحث 

برای ابه است د تعارضاتی که در سنت صحتوانند داشته باشنجا دوستان میدوم بحث مهمی که در این ،نیست

جابر ابن »، «متعه»سنتی از ابوبکر نقل شده و سنتی از عمر نقل شده در قضیه  کنید فرض .هاخلع سالح این

 گوید:می« عبدهللا انصاری

 أخيرا عمر نهانا حتى عنهم هللا رضي وعمر بكر وسلم وأبى عليه هللا صلى هللا رسول عهد على نتمنع كنا »

 «النساء  يعنى



 - صادر دار: ناشر ،194، ص1، جأحمد مسند ،(هـ043متوفاى) حنبل بن أحمد هللا ابوعبد الشيباني،

 . بیروت

سنت ابوبکر با سنت عمر تفاوت دارد  از ان نهی کرد!ولکن عمر آمد  دادیمانجام می زمان پیغمبر و زمان ابوبکر

گوید گوید جایز است میست؟ میچه ا« متعه»گویند نظر شما درباره می« عبدهللا عمر»ما چه کار کنیم؟ به 

 گوید پیغمبر حالل کرده است.م کرده میپدرت حرا

 ؟!«سنة النبی أحق أن تتبع، ام سنة أبی»

 !نداهیعنی خودشان هم در آن ماند

 پرسش:

 چه؟« متعة النبی»برای سنت  !حاج آقا

 پاسخ:

مراد این  ،کندباشد هیچ فرقی نمی« متعة الحج»باشد چه « متعُة النبی»کند چه است فرقی نمی« متعُة الحج»

 ه است.بردکرده همیشه از یاد نمیها ذهنش خوب کار میاست که این آقازاده بعضی وقت

 پرسش:

 .متعه کرده بود را خواهرش که اواین به خاطر ،حرام کرد« عمرو ابن حریث»گویند عمر به خاطر ها میبعضی

 پاسخ:

عمرو »پیش عمر آمد گفت که  زن . آنکرد و بعد او را با فرزندش رها کردآن زن را متعه « عمرو ابن حریث»نه 

حاال  !دهددار شدم من را رها کرده و رفته و هزینه هم نمیکه بچهمن را متعه کرده بعد از این« ابن حریث



« متعه»ر به عمر گفت که تو زیر با «حجة الوداع»رسول اکرم هم در قضیه  .دانیمچه بوده ما نمی حقیقت قضیه

 .را تحریم خواهی کرد« متعة الحج»نخواهی رفت 

 پرسش:

 تقصیر نبودهخواهرش هم بی

 پاسخ:

  !آیدبد نیست خیلی بدش نمی ،شما اگر سندی از خواهرش پیدا کردید

 در هر صورت ...

ابن حزم »اند. طوری بیان کردهرا این این آقایان تعارضات و تناقضاتی که بین سنت ابوبکر و سنت عمر بوده

  :در ذیل حدیث« اندلسی

 «اقتدوا بعدي ابابکر وعمر»

گوید آن آقایانی که این روایت آورد میکه بوده می را ییهاگوید این روایت جعلی و دروغ است و بعد تناقضمی

خواهند چه کار کنند؟ چندین مورد تناقضاتی که بین سنت ابوبکر و سنت عمر بود این را می ،را قبول دارند

 است. عمر ضد او عمل کرده ،طور عمل کردهعمر ضد او عمل کرده ابوبکر این ،طور عمل کردهگوید ابوبکر اینمی

درست کند چشم را برو بعضی جاها به خوبی خواسته اجتهاد را بزند ا به خوبی جمع کرده،« م اندلسیابن حز»

 هم کور کرده است!

 پرسش:

که از باب احکام این دانسته یااین را حکم الهی می از این باب بوده که آیا، ابداع کرده که در جامعه سنتی راعمر 

 حکومتی و چیزهای دیگری بوده است؟ 



 پاسخ:

در سابق  .آورندشان میها چیزهای جدیدی است که بعضی از متجددیناین ،کندفرقی نمیها برای این

کاری ندارد که آیا  ،را سنت مشروع اعالم کردهگفتند این سنتی است که خدای عالم در قرآن سنت صحابه می

قضیه عمر در متعه و غیره که گویند و غیره می« قرضاوی» مثل ها را متجددیناحکام حکومتی و غیره است این

درحالیکه حقیقت  .تواند احکام حکومتی صادر کندفقیه می که طور که شیعه قائل استقضیه حکومتی بوده همان

و چه سنت  ،کند چه سنت صحابه باشدشان فرقی نمیها حرف است به هیچ وجهی براینهمه ایاین است که 

پیغمبر  خود آقایان سنت صحابه را برای ما مشروع کرده است وگویند قرآن می اند، دیدید که آوردهپیغمبر باشد

  .کندپیغمبر مجتهد بوده صحابه هم مجتهد بودند فرقی نمی ،دانندمجتهد می هم را

 ش:پرس

 دانند یا خلفا را؟مجتهد می را صحابه ها کلالصحابه این در سنةاستاد! آیا 

 پاسخ:

مخالفة »با عنوان من کتابی  ،باشد« عبدهللا عمر» و چه« ابو هریره»باشد، چه « عایشه»؛ چه صحابه را کلّ  

کسی این کتاب اگر  .کنندگفتم مطالعه و قبالً برای دوستان معرفی کردم را « الصحابه للحدیث النبوی الشریف 

 آورد.بدست میخیلی مطلب  یعنی خوب در بیاورد و مستند بکند،را مطالعه کند 

که « عایشه»بعد عمل  ،چند تا روایت نقل کرده« عایشه»الحق به خوبی کار کرده مثالً آمده در یک موضوعی از 

« ابو هریره»از  «!عایشه»کنند یا به حدیث عمل « شهعای»ند به عمل اهآقایان ماند ،بر خالفش بوده باز نقل شده

« احناف»گوید بعد ایشان می ،خودش بر خالف روایت پیغمبر عمل کرده« ابو هریره»روایت نقل کرده بعد 

 ها این است.«حنبلی»ها این است «مالکی»ها این است «شافعی»این است نظرشان 



به مقدم است چون گویند فعل صحابعضی میی ولگویند حدیث صحابه مقدم بر فعل صحابه است ها میبعضی

حدیث مورد  شود که ایناند معلوم میاند خودشان خالف عمل کردهاین را از پیغمبر نقل کرده کهصحابه با این

 اند. یعنی تا این اندازه جلو رفته !اندتأییدشان نبوده که خالفش عمل کرده

ها را باالتر از عمل و مت دارند، همین است که عمل و سنت آنگوییم صحابه از نظر اهل سنت فوق عصکه میاین

که ما در سفر باید نمازمان را شکسته کند دوازده روایت نقل می-ده از پیامبر عایشه  دانند.سنت پیغمبر می

حدیث عایشه حجت است یا  ؟! حالچه کار کنیم !خواندعایشه در سفر نمازش را تمام می ولی خودبخوانیم، 

 گویند که عمل عایشه برای ما حجت است!میایشه حجت است؟ عمل ع

که خودش نقل کرده بر حدیثی که عایشه از پیامبر نقل کرده این برای ما قابل عمل نیست؛ چون عایشه با این

کنم این کتاب را دوستان مطالعه کنند، مخصوصا ایام توصیه می برد!کرده، روایت را زیر سوال می خالفش عمل

 شود از آن در آورد.می خوبت! اگر دقت کنید دو سه تا مقاله تعطیال

جا مطرح است و قبال هم ما روی آن بحث داشتیم، در صورت تعارض جرح و تعدیل در بحث دیگری که در این

 گوید:شان نووی میهای تراجم و درایهآیند ضعیف است، در کتابآیند ثقه است و دو نفر میراوی دو نفر می

 «والجماهير المحققون قاله الذى المختار على الجرح قدم وتعديل جرح ارضتع ولو»

 شان هم این است:و دلیل

 «لالمعدّ  جهله خفى أمر على اطلع الجارح ألن» 

 دار ، 202: الوفاة النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو:  المؤلف اسم ، النووي بشرح مسلم صحيح

 305 ص، 3 ج ،الثانية الطبعة:  الطبعة ، 3100 - بيروت - العربي التراث إحياء دار:  النشر

گویند ادم خوبی است، آدم کنید، چهار پنج نفر میزنند مثال شما نسبت به یک کسی تحقیق میمثال هم که می

 را بد فالن کارکه  بودم گوید نه آقا من شاهدآید میخوبی است به این معنا که ما بدی از او ندیدیم، یک نفر می



دارد که آن آقایان معدلین اطالعی اطالع او  این آقا از یک سری کارهای منافی با عدالت یعنیانجام داده است 

 .قاعده عقالیی استیک این البته  نداشتند.

 پرسش:

 دانند که خودشان عمل کردند اما بر قرآن چه؟ها عمل صحابه را مقدم بر روایت میاین

 پاسخ:

 .دارد و متشابهات دارد گویند محکماتقرآن را می

 پرسش:

نَ » ... ِفي َقر    «ُبيوِتُكنَّ

 بمانيد خود هايخانه در و

 11(: آیه11) حزابسوره 

 محکم است، عایشه خالفش عمل کرد و در جنگ جمل علیه حضرت علی شرکت کرد

 پاسخ:

اهل ا در بین بله این طوری عمل کرد، چه کار کنیم؟ نظرش این بوده عمل عایشه حجت است! از این چیزه

را بخوانید، این از « مرحوم شرف الدین، النص واالجتهاد»زیاد است من خدمت دوستان گفتم این کتاب  سنت

شود مقایسه کرد؛ این کتاب باالتر از طال است؛ یعنی اولین بار در های بسیار گرانبهایی است که با طال نمیکتاب

اند، این ی قرآن یا روایت متواتر اجتهاد کردهرابر نص یا آیهتاریخ شیعه چنین چیزی نوشته شد که صحابه در ب

است که دوستان در ایام تعطیلی تابستان این را مطالعه کنند من بارها گفتم، این کتاب  هاییکتابکتاب هم از 

 شود.دوازده جلد می -در حقیقت یک کلیاتی از کار است؛ یعنی اگر کسی بخواهد کار کند حدود ده 



را مالک قرار بدهد، بعد بخواهد روایت را در نرم « النص واالجتهاد مرحوم شرف الدین»اید کتاب انسان بی

؛ یعنی ایشان یک جلد نوشته و شما دوازده ها الی ما شاء هللا استبیند که مشابه اینها جستجو کند میافزار

فزارها سی نداشته االن با این نرم اروایات و حتی بعضی از روایاتی که ایشان دستر بنویسید. توانیدبرابر می

 خورد.ها خیلی هم به دردمان میها در بحثشود کار کرد، اینخیلی راحت می

 در هر صورت ...

ی کلی نداریم که اگر جرح و تعدیلی آمد، جرح را مقدم ما خودمان در رابطه با تعارض جرح و تعدیل قاعده

و موثق چه کسی است؟ اگر این جارح و موثق مثال تعارض بین قول گویند این جارح کنیم، آقایان فقهای ما می

مقدم است؛ چون « نجاشی»است، قطعا قول « شیخ»و « نجاشی» یا بین است «ابن غضائری»و  «نجاشی»

کارهای مختلفی « شیخ»متخصص این کار است و در عمرش غیر از رجال کار دیگری نکرده است، « نجاشی»

 کرده است.

دارند، را غالبا مقدم می« نجاشی»آیند قول ادمی متشدد است و آدم معتدل نبوده است، لذا می« ابن غضائری»

تضعیف کرده، خیلی از موارد است، یک مورد را من همین « نجاشی»توثیق کرده و « شیخ»نه جاها بعضی از 

« نجاشی»گوید می رو دیگر بزرگان، درباره یکی از روات مشهو« طه نجف»، «خویی»چند روز قبل دیدم اقای 

متأثر شده تضعیف کرده است؛ ولذا تضعیف « ابن غضائری»چون از استادش « نجاشی»تضعیف کرده؛ ولی 

 هم معتبر نیست.« نجاشی»

که یک جا دیگر قضیه اجتهادی است، در شیعه اجتهادی است که موردی هم ما باید بررسی کنیم، و ایندر این

اال  چنین چیزی در شیعه نداریم.و تعدیلی آمد، جرح مقدم است ما  جرح قاعده کلی بگوییم که آقا هر کجا

گویند به و دیگران دارند می« نجاشی»یک چیزی که آقایان کال در رابطه با تعارض بین که عرض کردم این

نظر او مقدم  و در عمرش فقط در رجال کار کرده،تر است در این کار متخصص« نجاشی»صورت عموم چون 

 است.



سنت تقدیم جرح بر تعدیل است گویند مشهور بین علمای اهللی اقایان هم همین بحثی را که دارند، عمدتا میو

 با همان عبارتی که:

 «الجارح اطلع علٰی امر لم یطلع علیه المعدل» 

  والسالم علیکم ورحمه هللا و برکاته


