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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
آیا در مواردي که تعلم علمی حرام است و چه به عنوان اولی، چه به عنوان ثانوي اشکال بحث در این بود که 

همان حکم را دارد یا نه؟ حکم تحریم از  همآنتعلیم  -ي قبل عرض کردیمهابحثطبق مباحثی که در -شرعی دارد 

کنیم بعد علوم واجب را کند یا نه؟ چند مقدمه ذکر کردیم و گفتیم ابتدا بحث تحریم میتعلم و علم به تعلیم سرایت می

 کند یا نه؟آیا در تعلم علوم واجب وجوب از آن به تعلیم سرایت می که میکنیمبحث 

 ادامه ادله سرایت حکم تحریم
و آموختن و تعلیم هم  اددادناي ذکر کردیم که حکم تحریم از تعلم به تعلیم و از یادگیري و فراگیري به یادله

 کند پنج دلیل ذکر کردیم.سرایت می

 دلیل ششم
دلیل ششم روایاتی است که با دو عنوان در ادله وارد شده است. طبق شماره ادله حرمت تعلیم علوم حرام، دلیل 

 کنیم.خواهیم بحث دو گروه از روایاتی است که میششم و هفتم 

 روایت اول
مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا یُنْقَصُ أُولئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ «گوید یکی روایاتی که می

نَۀً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَ مَنْ سَنَّ سُنَّۀً سَیِّئَۀً فَعَلَیِْه مَنْ سَنَّ سُنَّۀً حَسَ«یکی این است و یکی هم  1»شَیْئا

سن سنۀ الظالله یا سنۀ سیئه کان «ایما حق من عباداهللا  عین تعبیر روایت را بیاوریم 2»وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

 خوانیم.که بعد میچند روایت دارد » علیهم مثل اوزار من فعل ذلک
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 تقریر دلیل ششم
تقریر اجمالی و اولیه دلیل ششم این است که تعلیم باب ضالل یعنی آموزش دادن چیزي که شخص را به گمراهی 

کشاند که مصداق آن هم محرمات اولیه است، مثًال اگر کسی بگوید تعلم سحر حرام است و هم چیزهایی که به می

شود و جمع زیادي کشته خواهند داند که اگر به او یاد بدهد بمب اتمی درست میمیعنوان ثانوي حرام است مثالً 

این  فرماید کهشوند، روایت میگیرند که به گمراهی کشیده میشد، یا این علم را یاد دهد جمعی در شبهاتی قرار می

یقاً او هم در گناهی که فاعلین کند که آن شخص مبتال است یعنی دقکار حرام است و فرد را مبتالي به گناهانی می

کنم و نکاتی در داللت آن هست شوند مشارکت دارد. آدرس روایت و سند را عرض میاین فعل حرام مرتکب می

 16و نهی از منکر ابواب االمر و النهی باب  معروفامربه، کتاب 11جلد جلدي،  20کنم وسائل الشیعه که بیان می

باب استحباب االقامه السنن الحسنه و اجراء عادات الخیر بل امر بها و تعلیمها و «حدیث دوم، عنوان باب این است 

ما طرف منفی  روایاتی که در این باب آمده مشتمل بر دو دسته از روایات است منتهی »شفع... تحریم اجراء عادات

 م طرف خیر هم آمده که در آینده به آن خواهیم پرداخت.را گفتی

 :سؤال

 ) است.2(مائده/»وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ  وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«جواب: بله نظیر 

 روایت دوم
روایت دوم از اصول کافی نقل شده است و عنه عن احمد عن محمدبن عبدالحمید عن العالءبن رضین عن عن 

در ثوابهاي کار نیکی که  »مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ،«ع) قال: جعفر (ابی عبیده الحزاء عن ابی 

قرآن یاد داده است، حدیث به او آموخته است یا هنري را به او یاد داده که آموزش داده است سهیم است مثالً به او 

شود یعنی دفع این از افراد عامل هم اجري کاسته نمی »لَا یُنْقَصُ أُولئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً،و «به نفع دیگران است، 

دهند، بلکه طبق شود و به او میکاسته میها این نیست که از آن هاثوابکند که معناي مشارکت او در آن توهم می

ها نقشی داشت در آن سهیم است شوند و شخصی هم که در فراگیري آنمند میها بهرههاي الهی و استحقاقوعده

 این در طرف تعلیم ابواب هدایت است. »یُنْقَصُ أُولئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً،«بدون اینکه 
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 لَا وَ«کسی باب ضاللی را آموزش بدهد اینجا هم دارد » بِهِ عَمِلَ مَنْ أَوْزَارِ مِثْلُ عَلَیْهِ کَانَ ضَلَالٍ  بَابَ عَلَّمَ مَنْ«

یک » هداً یا باب ضالل بابعلم «شود. تعبیر ها کاسته نمیچیزي از اوزار آن 3»شَیْئا أَوْزَارِهِمْ مِنْ أُولَئِکَ یُنْقَصُ

سنَ سنته «که بیشتر به  »مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ،«روایت است. مثالً در روایت نهم دارد که 

که علم باب هدا یا علم باب ضالل، تعبیر علم باب هداً او باب ضالل یک روایت است  گرددیبرم» السیئه یا حسنه

ظاهراً از نظر سندي » عنه عن احمداً محمد بن عبدالحمید عن العالء بن رضین عن ابی عبیدة حذاء«وایت این ر

درست باشد تردیدي روي محمدبن عبدالحمید است که باید مراجعه کرد تا ببینیم توثیق دارد یا ندارد، به نظر توثیق 

 دارد بنابراین سند این روایت درست است.

 بررسی سندي روایت
کنم که در آینده در جاهاي مختلف فقه باید به آن توجه بکنیم، اینجا سند اینطور اي ذکر مینظر سندي نکته از

 » أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ«َ است 

اید دو نوع توثیق داریم؛ توثیق خاص و توثیق عام، در مقدمه معجم الرجال همان طور که در رجال مالحظه کرده

ها آمده، مثل اینکه آقاي سبحانی چنین کتابی دارند مقدمه معجم الرجال الحدیث آقاي حدیث آقاي خوئی این بحث

هاي رجالی اي دارد که بحثحوم مامقانی هم خاتمههاي خوبی دارد، تنقیح المقال مرخوئی کوتاه است ولی بحث

 عام و توثیق خاص. توثیق شود به:خیلی خوبی دارد. در هر حال توثیق تقسیم می

چون در آینده بناست که ادامه داشته باشد اینجا یقین  نهدانم وارد این بحث بشوم یا نمی-توثیق عام انواعی دارد 

در  -قاعده ممکن است اینجا هم مصداق داشته باشد توضیح کوتاهی بدهم ندارم که مصداق این قاعده است ولی

گویند براي اینکه قاعده روشن اي به نام قاعده تبدیل سند داریم و گاهی تعویض سند هم میي عام قاعدههاقیتوث

 هم خیلی مؤثر است. ییرواشود و در مباحث مختلف فقهی و 

در تهذیب و استبصار مواجه با دو نوع سند هستیم؛ گاهی در روایت سند  این نکته توجه کنیم:باید در مقدمه به 

عن احمد بن «گوید که مثالً شود، این چیزي است که در تهذیب و استبصار داریم که شیخ میتام حدیثی ذکر می

شود، یک سند از شیخ تا به امام برسد ذکر می تمام» محمد عن ابیه المحمد بن محمد بن احمد عن ابی عبداهللا برقی
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دیده است که مثالً در شود یعنی شیخ میشود ولی از ابتدا قسمتی حذف مینوع هم هست که بخشی از سند ذکر می

علی  دیده کهکرده او هم از ابراهیم بن هاشم مثالً از حریز ... بعد میهزار حدیث، مثالً او از علی بن ابراهیم نقل می

گوید بسندي در هزار روایت خالصه کرده است می وقتآنبن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم در هزار روایت هست، 

دهد این در کند، گاهی صدوق هم این کار را انجام میعن مثًال حریز... سند افتاده را آخر تهذیب و استبصار ذکر می

روع کافی چنین چیزي نیست. ذکر بخشی از سند و تهذیب و استبصار من الیحضرالفقیه هم هست در اصول و ف

علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن «کند به عنوان مثال حذف بخش دیگر از سند است که بخش مشترك را حذف می

رسد و همه را ع) میصادق (کند و به سکونی و امام گاهی شیخ از اینجا شروع می» هاشم عن النوفلی عن السکونی

این متفاوت است گاهی دو نفر است، سه نفر  -این بخش از سند یا بیشتر یا کمتر  بیند کهاهی میکند، ولی گذکر می

 این بخش در هزار حدیث، پانصد حدیث مشترك است و این را از یک اصلی، کتابی یا از چند کتاب گرفته -است

کند، فقط کند، جابجا تکرار نمییاین بخش از سند را حذف م بخشی از سند حالت مشترك بوده، هاکتابولی در آن 

کند گوید بالسندي عن النوفلی، بالسندي عن النوفلی را در پانصد، هفتصد یا هزار مورد تکرار نمیشیخ یا صدوق می

گویند یعنی همین، اصطالح بلکه در آخر، آخر کتاب مشیخه تهذیب یا مشیخه من الیحضر، اصالً مشیخه که می

کلما رویته عن النوفلی فأرویه مثالً عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن «گوید که رجالی است. آخر کتاب می

 .»هاشم

دهد، کند و آخر یک آدرس و ارجاع کلی میپس به جاي تکرار در چندین روایت بخش تکراري را حذف می

بین من تا راوي چون چندین هستند،  هانیا هایقبلاین را بدانید هر جایی که گفتم بالسندي عن مثالً عن نوفلی یعنی 

شود مشیخه تهذیب و استبصار و من ال یحضر، سال فاصله است بین من و او آن دو سه نفر واسطه هستند، این می

کند و در آخر بیان کافی ندارد ولی مشیخه دارد، مشیخه یعنی بیان مشایخ و رواتی که در نقل حدیث حذف می

کنند منتهی واسطه خورده ها نقل میي داریم که صدوق یا مرحوم شیخ از آنراو هادهکند که سند من این است. می

 کند.را در مشیخه آخر آن ذکر می طیوسااست، 

کند ها را ذکر نمیروایت بوده آن 50-40مشترك است مثالً  هایقبلکند کل گاهی فقط یکی از آخر را ذکر می

ز آن طرف جایی نداریم که حذف شود. تا اینجا چیزهاي ولی ا» ع)الصادق (عن السکونی عن «گوید بالسند می

این باشد. بنابراین وقتی بگوید بالسندي از فالن، واضحی است که وجود دارد و فقط من یادآوري کردم که توجه به 
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یا به اسنادي از فالن، یعنی این وسط راویان مشترك بین اخبار زیادي بودند که حذف شده و باید سراغ مشیخه 

سند دارد چون مشترك  3-2گوید بالسند عن نوفلی و آن را دید، البته گاهی یک سند دارد، گاهی هم وقتی میرفت 

ي است و اجاافتادهو درستی آن تشخیص داده تا اینجا امر  وسقمصحتبوده همه را حذف کرده است و بر اساس آن 

 به نام قاعده تبدیل سند و تعویض سند داریم. بحثی ندارد و بسیار هم روشن است اما یک بحثی هانیادر رجال و 

 وشود شود و گاهی بخشی از آن حذف میبینیم، گاهی سند تام ذکر میاین دو نوع حالتی است که در آنجا می

که  طورهمان- گرددیبرنمباید به مشیخه مراجعه کرد، نوع سومی وجود دارد که به خود تهذیب و استبصار 

تابی به نام فهرست دارد که یکی از چند کتاب اصلی رجال ما است رجال نجاشی و کشی و مرحوم شیخ ک -دانیدمی

یی نیست بلکه یک کتاب رواي اصلی رجال ما است؛ فهرست کتاب هاکتاباز  چهارتا هانیافهرست و قضائري... 

، ایشان کتابی نوشت و گفتند شیعه کتاب ندارد، رجال بزرگی نداردیی که میهاآنرجالی است یعنی براي پاسخ به 

در  وقتآنفهرست، اسامی روات و محدثینی که کتابی داشتند، روایات زیادي نقل کردند را در فهرست جمع کرده 

 کهیوقتبرد مثالً گاهی نام یونس بن عبدالرحمن را برده است، نام یک کسی را می کهیوقتفهرست در بعضی از موارد 

مثالً » اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته«این شکل دارد شود در بعضی از موارد شیخ تعبیري به او می حالشرحوارد 

کند، تعبیر آن، این است که رسد، یک سندي را ذکر میگوید اخبرنی الف عن باء عن جیم عن دال تا به امام میمی

در  امکردهي آورجمعنیست من  جاهمهتعبیر در  کند، اینسند را ذکر می» این سنداخبرنی بجمیع کتبه و روایاته «

یک رساله مفصلی نوشتم که چاپ نشده است، دو سه -رفتیم درس آقاي تبریزي می وقتآن هانیا 68و  67سال 

اي است که بحث رجالی مبسوطی صفحه 80-70رساله  -بار تا مرز چاپ بردم ولی چون وسواس دارم برگرداندم

ها نفر از روات است که شیخ این تعبیر را درباره آن 70-60کنم حدود فکر می امکردهی دارد کل فهرست را تتبع

با این ترتیب و با این سلسله سند مثالً در یک » اخبرنی بجمیع کتب روایات این آقا، این افراد«گوید دارد و می

باء، از جیم، از یونس  ازکنم را نقل می گوید فالن روایتاین آقا می بینیم که آمدهیا استبصار می بیدر تهذروایتی 

بینید که در تهذیب یا استبصار سندي ذکر کرده شما یک روایتی می-این مقدمه را داشته باشید-بن عبدالرحمن، 

خوانید و سند آن را شود اعتماد کرد، روایتی میاین نمی مثالً باء یا جیم ضعیف است و لذا به بینید کهاست بعد می

 بینید که در این سند ضعیف است؛د، میبینیمی
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بینیم حاء و طاء این از ظاء، حاء، طاء از یونس بن عبدالرحمن، بعد میاینجا آمده است، مثالً بگوید اما سندي که 

رسد و درست است، عن دال، عن یونس بن اینجا آمده است همه تا یونس میضعیف هستند اما سندي که 

ذکر شده است مشتمل بر روات ضعیفی  نجایکه انجا وجود دارد این است که سند خاصی ایعبدالرحمن، سؤالی که 

 درواقعکنم، اگر آن عام باشد. گوید همه کتب و روایات یونس را من با این سند نقل میاست، اما سندي که می

این به آن دارند، اینجا که  کنند این سند رااین کتاب از یونس هر چه نقل می هر جایی از درواقعخواهد بگوید که می

سند را ذکر کرده چون سند خاص بوده همه را اینجا ذکر کرده است اما یک سند عام مشترك تا یونس دارد که در 

شود شود، یعنی میکند و تعویض سند میگویند اگر این اطالق داشته باشد سند را تبدیل میاینجا ذکر کرده است. می

را برداریم، آن را جاي آن بگذاریم سند درست را بگذاریم جاي این و این روایت درست ما به جاي این سند، این 

، یعنی مرحوم شیخ روایاتی که از یونس یا سی و ندیگویمبشود به این قاعده، قاعده تبدیل سند یا تعویض سند 

اي داشته هر جایی سند ویژه کندنقل می هانیاها ذکر کرده است، روایاتی که از ي که قاعده کلی براي آننفرچهل

است این را در روایت در تهذیب یا استبصار آورده است، اما یک سند عام مشترك کلی دارد که هر جایی تکرار 

نکرده است، حتی در مشیخه هم ندارد ولی در کتاب فهرست گفته که این یادآوري را به شما بکنم که هر چه از 

داریم، درست است که اسم این سند آنجا نیامده است ولی نقل از یونس است و کنم این سند را به آن نقل می یونس

 جاي این سند را بگیرد و ضعف این را جبران بکند. تواندیملذا 

 بررسی قاعده تبدیل سند
آیا قاعده تبدیل سند درست اي براي این اختالف بین رجالیون و علماي ما است که اي ادلهصفحه 80-70رساله 

درست نیست؟ قاعده تبدیل سند یعنی وام گرفتن از اسناد عام و مشترك مرحوم شیخ در فهرست براي  است یا

جبران سندهاي خاص ضعیف در روایات، آوردن و وام گرفتن سند کلی براي اینجا، این مثل این است که من با دو 

گویم که هر چه من از یی میکنم، ولی یک جاره) نقل میامام (سه واسطه درست یک مطلب خاصی را از حضرت 

گویم یک سند معتبر هم هست؛ گیریم که آن سندي که کلی میکنم فرض میکنم با این سند نقل میامام نقل می

بیند که الف کنم در این سند طرف میگویم از آقاي الف، از باء، از امام نقل میسندي که راجع به فالن موضوع می

گویم هر عام می صورتبهتواند در این نقل به من اعتماد بکند، منتهی در جاي دیگري نیست و لذا نمی اعتمادقابل

کنم از این سند کنم، چون گفتم هر چه از ایشان نقل میچه از امام نقل کردم مثالً از آقاي جوادي، از امام نقل می
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کنم ولی در کالم منفصلی یک قاعده میگوید این داستان را که براي من نقل کرد، گفت که از او، از او نقل است، می

شود، این تبدیل سند شد یعنی آن سند ي من را از امام شامل میهانقلعمومی به من داد که آن قاعده عمومی همه 

گویند و دارند گاهی تعویض سند می هانیاعام جاي این سند خاص را گرفت یا به تعبیري که مرحوم شهید صدر و 

 است. گویند. تصویر مسئله اینگاهی هم تبدیل سند می

 اقسام توثیقات
 قاتثیتوگویند، گفتیم اینکه قاعده تبدیل سند درست است یا درست نیست به عنوان یکی از قواعد توثیق عام می

 شوند:به دو قسم تقسیم می

 توثیق خاص -1
 گوید که ثقۀ؛ی یا شیخ میتوثیق خاص این است که نجاش

 توثیق عام -2
 این است که با یک قاعده کلی افرادي را توثیق بکنیم منتهی توثیق عام دو قسم است:توثیق عام 

 انواع توثیق عام
گوید هر کسی که نام او در کتاب کامل الزیارات ابن بابویه یا در کند مثالً مییک نوع راوي را تصحیح می -1

شود، این کند ثقه میاین آدم ثقه است یا هر کسی که ابن ابی عمیر از آن نقل میآمده  تفسیر علی بن ابراهیم

شوند چون ابن ابی عمیر نقل کرده یا اسم او یک توثیق عام است که با یک قاعده کلی افراد نامعلوم ثقه می

 کند.راوي را توثیق می در کامل الزیارات آمده است این توثیق عامی است که

توثیق عام هم داریم که توثیق راوي نیست، قاعده عمومی است که روایت را مورد وثوق قرار  یک نوع -2

گوید یک سند معتبر کلی داریم که جاي این اینکه بگوید این درست و این درست است، بلکه میدهد نه می

اینجا هست  هرواتی ک گیرد این یک نوع توثیق عام است منتهی نه توثیق عام، فرض این است کهرا می

جاي این سند قرار  را توثیق کرد، منتهی سند مؤثقی را هانیاشود ضعیف هستند و با قاعده کلی هم نمی

 .دهیممی
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اشخاص نیست تبدیل سند  اینجا توثیق درواقعکند روایت را تصحیح می این هم یک نوع قاعده عمومی است که

این قاعده درست است یا درست نیست، محل بحث  ، اینکهضعیف به سند معتبر است منتهی با یک قاعده عمومی

 دانم آقاي سبحانی در کتابش بحث کرده یا نکرده است.هاي بسیار متعددي دارد. نمیاست و بحث

آیا عموم و شمول این، این نوع اصل این محل اختالف است که  -را بدهم ببینید میهانوشتهآن اي از نسخه-

در » اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته«گویند که این است که بعضی میگیرد؟ اختالف به گیرد یا نمیموارد را هم می

گیرد که سند خاص می ، روایاتش هم جایی این راردیگیمکتب بحثی نیست و اطالق دارد هر چه کتاب نقل بکند 

این را قبول داشته  این است کهنباشد، اما اگر سند خاص باشد شاید جاي آن را نگیرد. البته تمایل جدي من به 

 خواستم طرح بحث بکنم.خواهم بحث رجالی بکنم فقط میباشیم، نمی

تبدیل سند خاص به  نوع سوم این است که سند تام نیست، بخشی از سند هم نیست، سند کامل است ولی -3

 سند عام در کتاب فهرست یا جایگزینی آن سند عام به جاي این سند خاص.

این است که قبول ندارد، یک دیدگاه تبدیل سند را قبول دارد و یک دیدگاه فراتر از قبول در حد یک دیدگاه 

شود توانیم بیاوریم یعنی میمیگوید این را حتی در کتاب من الیحضر و اصول کافی هم کتاب تهذیب و استبصار، می

ي صدوق و کافی و من الیحضر هم تعمیم داد. این خیلی عجیب است که هاکتابي خود شیخ به هاکتاببه غیر از 

شود این سند عام را به روایاتی که در تهذیب و استبصار آمده تسري داد چون خود او گفته من گوید مینظر دوم می

شود، اما این دیدگاه حالت افراطی دارد کنم و آن سند شامل اینجا هم میسند کلی نقل میکنم با این هر چه نقل می

 شود این سند را تسري داد چرا؟گوید فراتر از این، حتی به روایات اصول کافی و من الیحضر هم میمی

کافی روایات او هم  روایات درواقعرا هم روایت کرده است  هانیابراي اینکه مرحوم شیخ من الیحضر و کافی و 

این کتاب روایت من هم هست پس این حتی به کافی و من الیحضر هم تسري پیدا هست و اجازه روایات یعنی 

کند اگر مرحوم کافی، کلینی یا مرحوم صدوق سندي ذکر کرده و در آن سند یونس بن عبدالرحمن آمده که در آن می

گیرد این ی شیخ حتی روایت کافی من الیحضر را هم میگوییم سند عمومسند خاص اشکالی وجود دارد می

دیدگاهی است که دفاعی از آن شده است و مرحوم شهید صدر شاید نهایتاً همین را قبول کرده باشند، آدرس 

جلد دارد که سومی  5هاي کتاب الطهاره دارد، ي ایشان در نوشته من هست که مرحوم شهید صدر در بحثهابحث

کند انصراف دارد ولی در حد نقل می باواسطهانم قبول بکنم و به احتمال قوي از چیزهایی که تورا اصالً نمی
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ي خود ایشان بعید نیست این را بپذیریم. این بحث، بحث مبنایی است که وجود دارد. من مطمئن نیستم که هاکتاب

 این سند مصداقی براي این باشد.

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ «اینطور است که که عرض کردیم  16باب مثالً سند روایت دوم 

فرض کنیم محمد بن عبدالحمید توثیق نداشته باشد اما  »الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَال

از کسانی باشند که مرحوم شیخ سند مشترك و درست داشته باشد،  هانیاعالء بن رزین یا ابی عبیدة حذاء یکی از 

اینجا مصداق دارد تردید دارم و فکر تواند این را تبدیل بکند من چون االن یادم آمد این را نقل کردم، اینکه این می

ده در ذهنتان باشد کنم محمد بن عبدالحمید هم توثیق دارد. پس به احتمال زیاد این روایت معتبر است. این قاعمی

 پیدا بکنیم. این در طرف ضاللت آن است. سروکارتوانیم با آن باز هم در آینده مواردي می

مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، َو لَا یُنَْقصُ أُولئَِک مِنْ أُجُورِهِمْ «روایت دوم هر دو طرف را دارد: 

روایت اول  4»عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا یُنْقَصُ أُولئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاشَیْئاً، وَ مَنْ 

محمدبن یعقوب علی بن ابراهیم احمدبن محمد البرقی عن علی بن الحکم عن علی بن ابی «طرف ضالل را ندارد، 

مَنْ عَلَّمَ خَیْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ «بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ  دارد کهآنجا » همزه عن ابی بصیر

مردم هم یاد بدهد گوید که اگر به همه ذیل آن می »فَإِنْ عَلَّمَهُ غَیْرَهُ یَجْرِي ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ کُلَّهُمْ جَرَى لَهُ

 .»قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَات«ها شریک است، در ثواب همه آن

 مصوبات و معاقبات
هاي کالمی و در معارف مطرح است این است که مصوبات و معاقبات و هاي مهمی که در بحثیکی از بحث

تزاید  هاثوابدر مواردي  بلهین روایات را دارد که کند، یا نه؟ از یک طرف ابعد از مرگ انسان ادامه پیدا می هانیا

کند، حداقل تا قیامت این مسلم کند، یا تنزل پیدا میکند یعنی حتی بعد از مرگ، فرد علو درجات پیدا میپیدا می

کند بعد از مرگ تا قیامت یک بحث است، کند یا تنازل پیدا میاست چون بحث اینکه درجات انسان تعالی پیدا می

؟ این بحث را به دو قسم آیا این حالت تساعدي و تنازلی ادامه دارد یا نهکی هم در خود بهشت یا جهنم است که ی

و سؤالی که وجود دارد این است که در  کنند؛ یکی تا قیامت، یکی هم بعد از ورود در بهشت و جهنمتقسیم می
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ال امروز است که در دست خود شما هست تا روایات دارد که امروز روز عمل است و کسب مراتب و مقامات م

گوید که بعد هم ادامه دارد که جمع آن هم روشن است. آنچه از روایات استفاده عمل بکنید، از طرفی روایاتی می

شود این است که بعد از مرگ تزاید درکات یا معاقبات و مؤاخذات امکان دارد منتهی در جایی که نهایتًا به عمل می

کند چون اي گذاشته یا باب ضاللی را آموزش داده و این ادامه پیدا مییعنی در دنیا سنت سیئه رگرددبخود انسان 

، این در طرف عقاب است؛ در طرف ثواب هم این مصداق دارد کارهاي گرددیبرمنهایتاً به اختیار و عمل خودش 

امه دارد و گاهی تفضالت الهی هم هست که بعداً اد هانیاي کرده، صدقه جاریه، فرزند صالح و گذارهیپانیکی که 

این را باید در جاي خود بحث بکنیم این روایت اشاره به این دارد که دهد که ثوابی هم به او می فراتر از عمل

 دهیم.خوانیم بیشتر توضیح میادامه دارد. در روایاتی که بعد می» و ان مات«گوید: می

 بررسی داللی روایت
گوید اگر باب هدایتی را به روي کسی باز کرد و آموزش طرف تعلیم باب هدایت آمده که می روایت اول فقط در

مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَ لَا «داد در ثواب او شریک است و روایت دوم هر دو طرف را داد: 

یک نکته هم در سند » مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ، کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِیُنْقَصُ أُولئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً، وَ 

آنجا دارد که علی بن حکم عن علی بن ابی حمزه،  -چون در ادامه مباحث به آن نیاز داریم-روایت اول ذکر بکنم 

ه است بعد از اینکه امام موسی بن جعفر (علیه این علی بن ابی حمزه، علی بن ابی حمزه بطائنی است که از واقفی

که اسمش یادم -السالم) از دنیا رفتند دو سه نفر از صحابه ایشان علی بن ابی حمزه بطائنی و شلمقانی و یکی دیگر 

که در روایات آمده است یکی  طورآناین سه نفر از رجال بزرگ و از نزدیکان امام موسی بن جعفر بودند  -نیست

نظریه وقف را قائل شدند و گفتند  هانیاخواستند آن اموال را به امام رضا بدهند که عمده این بود که نمی از عوامل

از دنیا نرفته و به امامت امام رضا معتقد نشدند و منشأ یک ضاللت بسیار  علیه السالم)جعفر (امام موسی بن 

ها منقرض شده است، غیر از اسماعیلیه و نسل آن اهللالحمداي شدند. واقفیه از شعب انحرافی شیعه است که گسترده

علیه السالم) در کنار رضا (داریم ولی در زمان خودشان جریان واقفیه خیلی شیوع پیدا کرد و لذا امام  هانیازیدیه و 

ه ي عمده ایشان با واقفیه بود در خیلی از نقاط تبلیغات کردهايریدرگچند جریانی که داشت یکی از مشکالت و 

ع) معتقد شوند و عجیب این است که تبلیغات طوري بود که حتی شیعیانی که به رضا (بودند و نگذاشتند که به امام 

که مقابل واقفیه بودند مغشوش کرده  هانیاها را نسبت به مثل یونس بن عبدالرحمن و امام رضا معتقد بودند ذهن آن
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اعتقاد پیدا کردند و این دو سه نفر  علیه السالم)رضا (امامت امام بودند، یونس بن عبدالرحمن و جمعی از بزرگان به 

غائب شده است، هم یونس بن  علیه السالم)جعفر (ی معتقد شدند و اینکه امام موسی بن امامهفتبه قول به وقف و 

اهراً در که ظ عبدالرحمن یک قصه خیلی جالبی دارد و بحث اخالقی خوبی دارد که سریع بگویم و اخالق بحث باشد

ع) بودم، در منزل را زدند حضرت یا کسی در را باز کردند رضا (گوید محضر امام رجال نجاشی آمده باشد، می

علیه السالم) آمدند منتهی علی بن حمزة بطائنی رضا (اي از شیعیانی که واقفی هم نبودند، خدمت امام دیدند که عده

کرده بودند و ذهن شیعیان واقعی را نسبت به یونس بن  و شلقمانی خیلی علیه یونس بن عبدالرحمن تبلیغ

دانست به یونس گفت که تو در اتاق دیگر برو، این را می علیه السالم)رضا (عبدالرحمن مغشوش کرده بودند امام 

ي احرفه پشت اتاق نشستند و او آن طرف هانیایونس بن عبدالرحمن، رفت در اتاق دیگر نشست، حضرت تقیه کرد 

علیه السالم) چون رضا (فهمید، شروع کردند به بدگوئی از یونس بن عبدالرحمن، خیلی بد گفتند امام را می اهنیا

رضا کردم آمدم خدمت امام بیرون رفتند من گریه می هانیا کهیوقتگوید دید اثري ندارد، دفاعی نکرد بعد میمی

عقیده ما با » انی عدات عن مقاله الهدا«هم چیزي نگفتید  گفتند و شماچیز می همهنیا هانیاگفتم  علیه السالم)(

به من بد گفتند، جالب است که امام رضا فرمودند: آیا تو راضی نیستی که امامت از  قدرنیااست ولی  زیچکی هانیا

گوید براي من همین کافی است که شما از می بلهفرماید گوید مگر شما از من راضی هستی، میتو راضی باشد، می

خواهد بگوید، این قصه خیلی نکات اجتماعی و اخالقی متعددي دارد. در هر من راضی باشی هر کس هر چه می

در زمان  کهیدرحالاو را لعن کرد  علیه السالم)رضا (وقف است که امام  گذارانهیپاحال علی بن ابی حمزه بطائنی از 

 ان صحابه بود.جعفر از بزرگ امام موسی بن

 بررسی رجالی علی بن ابی حمزه 
 سه قول است: ؟شود به روایات علی بن ابی حمزه بطائنی اعتماد کرد یا نهمی کهنیا

 یک قول این است که علی بن ابی حمزه بطائنی به لحاظ نقل روایات ثقه است. -

 کرد؛شود به روایات او اعتماد این است که مطلقاً نمی دوم قول -

 .هم تفصیل است سوم قول -

شود نقل کرده است، زمان سالمت حال بوده و می علیه السالم)جعفر (گویند روایاتی که زمان امام موسی بن می

شود اعتماد کرد، ما قول سوم را قبول داریم است نمی علیه السالم)جعفر (اعتماد کرد و آنچه بعد از امام موسی بن 
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شود تشخیص داد کی نقل کرده است، موارد نادري اگر قرینه پیدا بکنیم که زمان امام گوییم غالباً نمیمنتهی می

مثل  ازجملهشود تشخیص داد نقل کرده است و در سالمت حال بوده، اما غالباً نمی علیه السالم)جعفر (موسی بن 

رضا نقل کرد یا زمان امام  علیه السالم)جعفر (این آقا از او در زمان امام موسی بن دانیم که ، ما چه میجانیهم

اي ندارد، اگر قرائن خاصی پیدا بشود علیه السالم) مثالً علی بن حکم آن زمان بوده و بعد هم بوده و خیلی قرینه(

ابی بصیر  وقتآني روایت اول این باب محل اشکال و خدشه است اي ندارد و لذا اعتبار سندچرا، ولی اینجا قرینه

هم فقط یک نفر بعد از اوست که از کسانی هم نیست که بشود قاعده تبدیل سند راجع به آن درست کرد پس روایت 

دسته این دو این است که بخواهیم به بحث بعد راجع به  شاءاهللانقبلی معتبر نیست. ولی روایت دوم معتبر است. 

کند کند، نمیروایات تمسک بکنیم براي اینکه تعلیم علوم محرم و اعمال محرم حرام است آیا این روایات داللت می

 در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. شاءاهللاننکته کلیدي اصولی داریم که  6-5حدود داللت آن 

 »و آله االطهار محمدیعل اهللایصلو «
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