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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
روایت حسان معلم مطرح گردید و دو احتمال در مورد آن داده شد که در زیر روایت را آورده و در مورد 

 احتماالت داده شده بحث خواهیم کرد. 

 روایت حسان المعلّم :روایت اول

زِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَ « 

وَ مَا  عْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّ

 .»لَى بَعْضٍأُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَ ذَلِکَ  أَشْبَهَ 

 براي مطلق تعلیم است.  ، منعمنع از اخذ اجرتدر احتمال اول 

 خواهید دیدچون با مالحظه روایات  ،تعلیم قرآن باشد است که منظور در منع از اخذ اجرت ایناحتمال دوم 

 حالت یک نوع بگوییمشود و احتمال دارد ود اجري گرفت یا نمیشمی آموزش قرآن محل بحث بوده که آیا

منصرف قرآن  تعلیم ؟ اذهان بهگرفت یا نه رتشود براي تعلیم اجمی آیا شدسؤال میوقتی  ،بوده سؤالرافی در نصا

شود اجر قرآن نمیبراي  1»فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِک«گوید: بعد می .این احتمال در اینجا هست شد.می

 :فرمایدامام می، امور دیگري که قرآن نیست ،ثل شعر و رسائل و ما اشبه ذلک؟ مشودمی سایر امورآیا براي  ،گرفت

اصطالحی در تعلیم بوده که منظور تعلیم قرآن بوده اگر  آن زماند نیست به خاطر این تقابل و اینکه یبع ،مانعی ندارد

 تعلیم القرآن و الکتاب سؤال از صدر روایت این است که مفاد روایت توان گفت:می وقتآن ،ن دو قرینه را بپذیریمای

 .مانعی ندارد :فرمایدامام می ؟پرسد چیزهاي دیگرفرمایند: نه. ذیل روایت میامام می ؛شودمی

 احتماالت موجود در روایت اول
 :در این روایت دو احتمال وجود دارد پس
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واجب یا  در آموزشگوید کند و میصدق می ،که وظیفه شخص هست اخذ اجرت بر مطلق تعلیم. نهی از 1

 ؛کندمی استثناء اخذ اجرت نکن و بعد شعر و رسائل و این امور را ،مستحب

و در سایر علوم اخذ اجرت جایز نیست  تعلیم قرآندر  .مطلق نیست. نهی از اخذ اجرت براي تعلیم، 2

دوم  سؤالو  است براي اینکه تعلیم اصطالح بود و منحصر به قرآن ،ست که احتمال دوم اقوي هستجایز ا

 ست.یعنی چیزهاي دیگر جایز ا ،هم شعر و رسائل و ما اشبه ذلک

 در التعلیم ذهنی است یا جنس؟ ف الم،ال :سؤال

سؤال بیشتر  و بودکتاب منظور تعلیم ،فضاي متعارف ذهنی در یعنی، عهد هست بگوییمخواهیم میجواب: 

شود و شعر و قاعده کلی می پس اگر التعلیم را جنس بگیریم؟ تود در تعلیم قرآن هم پول گرفشکردند که آیا میمی

نیست جایز یعنی در تعلیم قرآن اخذ اجرت  ،شودمی برعکس شود اگر تعلیم را قرآن بگیریم تقریباًمی رسائل استثناء

 قن هر دوباشد به هر حال قدر متی تريقودوم  احتمالبعید نیست که  ،ستر و رسائل و سایر امور جایز ااما در شع

منظور از تعلیم در  .منتهی روایت سند معتبري ندارد ،ایز نیستتعلیم الکتاب اخذ اجرت ج و در تعلیم کتاب است

قدر متیقن هر دو احتمال قرآن و منع از  وآید امور دینی به حساب می قرآن و آنچه جزء، اینجا فقط قرآن نیست

گفتیم که در تعلیم قرآن ت بود به استناد همین روایت میکه اگر سند درسهست گرفتن اجرت در آموزش قرآن 

 شود اجرت گرفت.نمی

 بْنِ أَبِی قُرَّةَ ا روایت دوم: روایت

الَ: قُلْتُ  بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَوَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ 

کَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمُ « :فَقَالَ ،هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ )ع(لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

  ؛2»لَکَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاًلَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَۀَ وَلَدِهِ  ،الْقُرْآن
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 بررسی سندي و داللی روایت
رند نه توثیق عام و نه توثیق روه توثیق نداو احتماال فضل بن ابی ق یف بن سابقشر ،این روایت هم اعتبار ندارد 

 خاص

لم حرام گوید که به حضرت عرض کردم که کسب معره میابی ق بن فضل ،عامه هست فقهاء ،منظور از هوالء 

را به  قرآنقرار بدهند براي اینکه اي خواهند این را وسیلهفرماید این افراد دروغ گفتند و میحضرت می ؟هست

یک امر کلی گفتند براي اینکه  گفتند یا منظور معلم قرآن بود یا کسب معلم که می، آموزش ندهند فرزندان خود

به معلم بدهد  یمال به اندازه دیه فرزندان خوداگر کسی  و حتی اردفرماید مانعی ندحضرت می ،تعلیم قرآن داده نشود

و قرآن هست شد براي اینکه مورد آن روایت می رضامع ،این روایت درست بود اگر سند ،براي معلم مباح هست

ی هست که در در جای کسب ،هدیه هم نیست براي اینکه دارد کسب المعلم جایز هست،براي معلم  أخذ اجرت

درست بود در داللت و اگر سندها  .قراردادي چیزي را بگیرد و لذا این نقطه مقابل روایت قبلی هست یا معامله

 اما چون سند درست نیست ضرورتی ندارد. ،کردیمتري بیان میمع روایات نکات دقیقتعارض و ج

 بندي روایت اول و دومجمع
، روایت دوم .شود پاداش گرفتارد که در تعلیم قرآن نمیظهور در این دجزء طایفه اول است و پس روایت اول 

 اعتباري ندارد. کدامچیهولی  ،شود پاداش گرفتگوید میجزء طایفه دوم هست که می

 إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ  روایت سوم: روایت

لرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ا

قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَْسأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا «قَالَ:  )ع(إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ 

 3»قُْرآنِ حَتَّى یَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَاَب وَ الِْحسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَْعلِیمِ الْ دُفِعَ إِلَیْهِ

بکنم  سؤال ر اوسؤال کرده که راجع به کااي داریم که مکتبی دارد از من گوید به امام عرض کردم که ما همسایهمی

حکم این چیست؟ حضرت فرمود که به  ،گیرمآورند و من اجرتی میها را آنجا میاي دارم و بچهکه من مکتب خانه
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 عبارتالبته  دهممن به او کتاب و حساب یاد می دهند بگویدبه او تحویل می خانهمکتباو بگو که وقتی بچه را در 

  »إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَاَب وَ الْحِسَابَ َو أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیِم الْقُرْآنِ« :گویدمی است ولی حتماً منظور این ،یک اجمالی دارد

دهم که اخذ قرآن را هم به او یاد می ی هست و در کنار آننیردیغدهم که جزء امور من به او کتاب و حساب یاد می

حَتَّى «دهد به عنوان یک عمل استحبابی انجام می در کنار آن و تعلیم قرآن را اجرت را روي کتاب و حساب ببرد

 ا انجام دهد تا کسب او حالل شود. ر کار نیا »یَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.

 بررسی سندي و داللی روایت
 خانهمکتبشود معامله اجر کرد و اجري که معلم در با قرآن نمی در ظاهرکه  بودزء دسته اول این روایت ج

اي و به عنوان یک کار حاشیهدیگر باشد و آموزش قرآن باید  يهاآموزشباید براي کتاب و حساب و  ،گیردمی

چون  ؛است مطالعهقابل ،سنداین روایت از لحاظ  ،هانیانه به عنوان موضوع تجارت و اجر و امثال  ،انجام دهد ثواب

ي و شود این مشترك را با راوآیا می من غفلت کردم ببینم-، بن علی مشترك هستحسن فقط  ،درست است همه

ثقه  هاآنکه برخی از  استتا  5-4مشترك بین  بن علیحسن  -تا ببینیم که ثقه است یا نه؟مروي مشخص کرد 

شود با رواي و مروي تمییز در برخی جاها می. -دقت جدیدي بکنیمباید  براي تمییز-ند و برخی توثیقی ندارند هست

 هبراي مطالع شود.که آنجا مشترك و غیر معتبر می نه اما در برخی جاها تمییز امکان نداردداد که این ثقه است یا 

 ر آنجا بابی به عنوان تمییز هست.بیشتر به معجم رجال مراجعه کنید د

 قُتَیْبَۀَ بْنِ الْأَعْشَى روایت چهارم: روایت
قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقْرَُأ الْقُرْآنَ فَتُهْدَى إِلَیَّ الْهَدِیَّۀُ «رَوَى الْحَکَمُ بْنُ مِسْکِینٍ عَنْ قُتَیْبَۀَ بْنِ الْأَعْشَى 

 4»انَ یُهْدِي لَکَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهفَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ تَقْرَأْهُ أَ کَ

 بررسی سندي و داللی

ست قرائت ا شروایت مدلولاین  .ربطی به تعلیم نداردو  شتهندامعتبر  سندروایت چهارم  لذا ،قطیبعه توثیق ندارد

خوانم و به خاطر قرائتی که انجام دادم گوید من قرآن میمی .هست يترنیسنگیک چیز خیلی  اما مضمون آن

 .179، ص: 3ج ،من ال یحضره الفقیه  - 4

                                            



 ١٢٧٣ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

 و قرارداد نبستمعرض کردم که من شرط نکردم  گوید. میفرمایند نه؟ حضرت میبپذیرم ،شوداي به من داده میهدیه

 .ید: نهگومی ؟داداگر نخوانده بودي چیزي به تو می ،جایز نیست فرمایند:حضرت می ،را انجام بدهماین کار  که

الغاء  بگوییمممکن است  ،که حتی هدیه گرفتن در قرائت قرآن هم مانع داردظهور در این دارد  .قبول نکن، فرمایدمی

طور خصوصیت باشد.) و تعلیم قرآن هم همین حکم را دارد اگر اینالغاء  شود (اگر کسی معتقد بهخصوصیت می

 چراکه: ؛نداده فتوا ،منتهی کسی به این ،شودباشد یک طایفه جدیدي می

 ،معتبر نیست روایت :اوالً 

گوید می صراحتبه چون در آنجا ،شودهت میحمل بر کرا با مالحظه روایت دیگرهم معتبر بود  اگر سند ثانیاً:

 درولی  ،قرائت و تعلیم حکم واحد دارد و جدا نیست بگوییمالبته در صورتی که  ،ا قبول بکندرتواند هدیه معلم می

 اعتباري ندارد. حال هر

 روایت پنجم
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ 

 5»ذَا أُهْدِيَ إِلَیْهِ.الْمُعَلِّمُ لَا یُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ یَقْبَلُ الْهَدِیَّۀَ إِ«

 .تواند هدیه را قبول کندولی می ،تواند اجر و پاداش بگیردنمی معلم،فرماید: حضرت می

 احتماالت در مصداق معلم

  :سه احتمال هست

  ؛است همه معلمان منظور .1

 منظور معلمان مسائل دینی باشد  .2

 .باشند مدنظرمعلمان قرآن  کهنیااحتمال سوم  .3

این هم جزء طایفه اول به حساب  .تواند اجر بگیردهست که معلم قرآن نمیاین  ،روایت قرآن قدر متیقن درهرحال 

سوم و این  ،که روایت اول دتواند اجر بگیرگفت نمیاول می هروایت داشتیم که طایف هتا اینجا سه طایف .آیدمی
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ود اجر گرفت که روایت دوم بود یک شمی بر اینکه کردهم داللت می یک طایفه ؛این طایفه هستند روایت جزء

 د هدیه گرفت که روایت چهارم بود.شونمی طایفه هم داریم که

 بررسی سندي روایت

اگر کسی  ،بن سلیمان و جراح مدائنی توثیق خاص ندارنداما قاسم  ،ر بن ثوید معتبر هستندبن سعید و نظحسین 

 ؛داریم هر فردي باید توثیق بشود و توثیق عام و توثیق خاص شوند.معتبر میها این ،رجال کامل الزیارات را بپذیرد

یکی از منابع قدیم که عن حسٍ باشد نه  و یا جاشینمانند تشیع توثیق خاص این است که در یکی از منابع 

 ؛متقدمین بگویند که فردي توثیق دارد ،نیمتأخراستدالالت 

 .توثیق را به دست آوریمتوثیق عام این است که با یک قاعده کلی 

بن رجال علی  ،رجال کامل الزیارات، اصحاب اجماع ،و یونس رجال ابن ابی عمیر و صفارهمانند اینکه راوي از 

  .بخشی از قواعد عامه توثیق است نیز کتب اربعه و من الیحضرتعویض سند و  قاعدههمچنین  باشد، ابراهیم

 هکتب اربع نظریات در مورد توثیق راویان

 . توثیق مطلق روات کتب اربعه 1

و موثق است این یک اعتقاد  قبولقابل ،هر روایتی در کتب اربعه بیاید که بودند به اینمعتقد  هاياخباربرخی از 

هم  هاآناهل سنت هست البته  چیزي مثل صحاح ستّ در حقیقت ،افراطی بود که بعضی از اخباریون داشتند تند

گویند اینجا هم برخی میبیاید معتبر هست،  روایاتی که در صحاح ستّ که این است شهورولی م؛ دارنداختالفاتی 

 ؛روایاتی که در کتب اربعه بیاید معتبر هست

 . اصل بر توثیق روات کتب اربعه مگر با وجود دلیل بر ضعف راوي 2

برخی  ،معتبر هست حتی اگر روات ضعیفی در سند باشد گویند که روایاتفی دارد برخی میهم طی البته خود این

گویند اصل بر اعتبار هست مگر اینکه در جائی بگویند که این راوي ضعیف است و اال اگر راوي توثیق خاص می

  .آن معتبر هست ،نداشته باشد

 است.این دو نظر درباره کتب اربعه هست که غالب محققین این را قبول ندارند و قابل نقد سندي 
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 توثیق روات من الیحضره الفقیه و کافی. 3

مرحوم  کتاب والفقیه که یکی از کتاب اربعه  ولی در من ال یحضر ،بعضی آن را قبول ندارند که استیک نظر این 

ی المعارفرةیداحالت  و استبصار . تهذیبقبول دارندو  گیرندطور میصدوق هست و برخی کافی را هم این

مرحوم شیخ از مرحوم کلینی  ياثرگذاردایره کار و فعالیت و (اینکه عظمت شیخ خیلی باال است  ولوي دارد ترمفصل

 به دلیل کثرت اشتغال اواما  )نقطه عطف در تاریخ شیعه است و سس بودهمرحوم شیخ یک مؤ ،و ... باالتر است

کنند اي باز میظ اتقان حساب ویژهکتاب به لحا بصار ایشان با آن دو فرق دارد یعنی براي آن دوکتاب تهذیب و است

که آن را  شهادتی دارد چون در اول یحضر،ها کلی را قبول ندارند اما به خصوص درباره من ال از این جهت برخی

  ،است طورنیهممن است و کافی هم  موردقبولکنند به اینکه همه روایات این کتاب معنا می

 آمده جواب دارد.ر چیزي که در اول من ال یحض ونیست  قبولقابلاین نظر نیز  نظر استاد:

 نتیجه بررسی
بعدي محل بحث است که در جاي  هاياما توثیق ،نیست قبولقابلکه  ندهاي عامی هستتوثیق آنچه ذکر شد،

اند که اصحاب اجماع از هر یم حدود هیجده نفر هستند و برخی گفتهگویکنیم. اصحاب اجماع که میح میمطر خود

از او ها این کهنیهماشکالی ندارد و  ،بکنند آن فرد توثیق دارد و اگر آن شخص توثیق خاص نداشته باشد کسی نقل

گویند شود. بعضی میکند و ساقط میه ضعیف باشد که تعارض پیدا میکمگر این ،آیدنقل کردند او ثقه به حساب می

مرسالت ابن ابی  ،ا با یک تفصیلی قبول داریمهست که ما این ر موردقبولرجال ابن ابی عمیر و صفار و یونس 

ابی عمیر و صفار از او نقل بکنند آن شخص اگر توثیق خاص هم این که  یولی روای ،را قبول نداریمها این عمیر و

 یم.گوی، یک تفصیلی در آنجا مینیست قبولولی مرسالت قابل ،نقل او کافی هست ،باشدنداشته 

 کامل الزیاراتنظریات در مورد توثیق رجال 

آنجا آمده در رجال کامل الزیارات  هاارتیزو بیشتر  هست هقولویزیارات که نویسنده آن ابن لدر کتاب کامل ا

  ؛کنمو فقط مبنا را عرض می چند نظریه وجود دارد

این بود که رواتی که نامشان  ،معتقد بودند آنبه  رمعتقد بودند و آقاي خوئی هم تا اواخر عم آنبه  که قدما ينظر

خطبه اول کتاب کامل  دلیل آن ،دارند عامتوثیق  در سلسله سندهاي کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم بیاید
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 هاآنو ابواب آمده من به  هابابچنین تعبیري دارد که هر چه در این  والزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هست 

 ؛کنماز ثقات نقل میاعتقاد دارم و آن را 

 : توثیق عام به طور مطلقنظر اول
بن ابراهیم آمده همه موثق کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی اند که رواتی که در به استناد این مقدمه نظر داده

چون تضعیف خاص که شده باشند  ،یف هم شده باشد باز هم موثق هستعنیست که اگر تض به این معناالبته  ؛هستند

آمده  اسمشانیف بشوند عبدون اینکه تض  ،کنند اما کسانی که توثیق خاص ندارندیف تعارض پیدا میعتوثیق و تض

آیند چون یک قاعده کلی و شهادت کلی معتبر به حساب میها این ،اندولی در نجاشی و کتاب شیخ هم توثیق نشده

پس نظر اول  کند اال ما خرج.ادت عامه همه را توثیق میدر تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل الزیارات آمده که این شه

 مطلق است. طوربهتوثیق عام 

 : توثیق روات بالواسطهنظر دوم
بن ابن قولویه یا علی  کهیوقت .سلسله سندشوند نه ایشان توثیق می بال واسطهنظر دوم این است که روات 

با شهادت اول کتاب  ،این تا برسد به امام و اینکنم از این و گوید من نقل میکند به یک سند میابراهیم شروع می

 يهاهعن، مرويبال واسطهروات  اصطالحبه .کندتوثیق میرا  هاآن ،کنداو نقل می که روایت را از اولین راویانیفقط 

 .توثیقی ندارند ،خورندکه واسطه می ییهاآن اما ،کندخود نویسنده کتاب را توثیق می

 : اطمینان به مفاد ابواب روایت نظر سوم
کامل  رجال ،در هر باب حداقل یک حدیث معتبر هستکنیم از شهادت ایشان استفاده می نظر سوم این است که

علیه السالم و... این ابواب یارت امام رضا زیارت امام حسین علیه السالم یا ز مثالً ؛الزیارات ابواب مختلفی دارد

تا است و  با ده سند ده روایت نقل شده گاهی در باب دو در هر باب احادیث مختلفی هست مثالً متفاوت است و

گوید من اعتماد به مفادي دارم که در این می در هر باب گیرند کهشهادت اول کتاب را به این معنا می ،گاهی یکی

روایت را  در هر بابی یک وقتآن میریبپذرا  اگر این نظریه معتبر باشد هاتیرواز و حداقل باید یکی ا باب آمده

خواهد بگوید همه روایاتی که در هر جاي کتاب ، نمیدانیم کدام است و لذا اعتباري نداردایشان قبول دارد و ما نمی

در بابی  وقتآنگوید در هر باب من مفاد باب را قبول دارم اگر این تفسیر بشود موردقبول است بلکه می اندآورده
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یکی در  ؛اما در دو جا اثر دارد دانیم کدام است و اعتباري نداردکه ده روایت دارد یکی موردقبول او هست و ما نمی

را توثیق  آنچون اعتماد به آن دارد و باید روات  شونددارد روات آن حدیث معتبر مییک روایت باشد که  بابی

توانیم تعیین بکنیم اما وقتی باب بکند جایی که ده سند دارد یکی موردقبول او هست و براي ما مشتبه است و نمی

روایت دارد اما یک نفر در این اسناد هست که  3-2یا اینکه بابی  شودیک حدیث و یک سلسله سند دارد معتبر می

روایاتی که در ابوابی  ؛و لذا نظر سوم این هست استشود که این روایت داراي توثیق ه اسناد هست معلوم میدر هم

سایر  ازتوثیق دارند اما ها ، اینیا راوي قدر متیقن میان چند سند در یک باب باشد داردحدیث  قرار بگیرند که یک

 .آیدموارد توثیق بیرون نمی

 نظر چهارم 
ر اواخر قول قول اول را قبول داشتند و د ،لایدر اویست که آقاي خوئی ن موردقبول که مطلقاً  هست یقول چهارم

 چهارم را پذیرفتند. 

از کتاب کامل الزیارات ابواب ما یکتسب به  29در روایت پنجم باب بن سلیمان و جراح مدائنی در اینجا قاسم 

. ثیري نداردخیلی تأباشد  همآنرا تقویت بکنیم که اگر البته ما خواستیم قول سوم  .هستند و توثیق خاص ندارند

قاعده تعویض سند را در فرصتی عرض خواهم کرد که آقاي خوئی دارند ولی مرحوم شهید صدر در عروة الوثقی 

 .. پس روایت پنجم معتبر نیستاندکردهاین قاعده را بحث 

 جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ  روایت ششم: روایت
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: نَهَى أَبُو عَبْدِ « ندارد روایت باال سند معتبرروایت ششم مثل 

مگر  این روایت مربوط به قاري هست و نباید آن را بیاوریم 6»اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا یَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ 

 خصوصیت بکنیم.الغاء  اینکه جدا بگیریم و

 مرحوم صدوقاول  روایت :روایت هفتم
 کاري با آن نداریم. و است روایت هفتم مربوط به قاري و بدون سند
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 مرحوم صدوقدوم  روایت هشتم: روایت
عرض  و اجمالینقل کرده توضیحی کوتاه  بدون سند یحضرروایت هفتم و هشتم را مرحوم صدوق در من ال 

 زیادتر است ـ. یحضرالبته دیگران هم همین طور هستند اما در من ال  -کنم می

 یحضرمن ال  انواع سند در روایات
 :بینیممی یحضرسه نوع سند در من ال 

 .برسد کند تا به امامیک نوع اسنادي است که از اول تا آخر نقل می -1

من هر چه از  گوید که مثالًدر پایان کتاب می ولیاز سند را ساقط کرده  یک نوع روایاتی است که بخشی -2

 ـ قرار داده در مشیخه ی کهگویند که رجالکنم و ... این را هم میکنم به این سند نقل میابن ابی عمیر نقل می

 ـ و علت آن ها اشاره شدهآناي که در سنده اسقاط شده و یک کاسه در آخر به یعنی شیوخ و روات واسطه

 که من از گفتمشترك هستند در همه نمی سند روایت در نصف نصدادیده که پبوده چون می يسازخالصه

 هاي منراوي و واسطه ،کنم تا این شخصاین پانصد حدیث که من نقل می :گویدکنم میاز او نقل می او

کند و یکند و سند را به شخص واسطه میانه سند وصل مبخشی از سند مشترك روایات را اسقاط می هستند

این » کلما رویته فی هذا الباب مثالً از حسن بن محبوب فبهذا السند« :گویددهد میدر پایان قاعده کلی می

آخر کتاب چیزي دارد  هانیاي است که در تهذیب و استبصار و من الیحضر هست و لذا همه سازخالصههم 

اي که سندها ی شیوخ و روات واسطهو اسم آن مشیخه هست مشیخه تهذیب مشیخه استبصار... مشیخه یعن

 اسقاط شده و در آخر به آن اشاره شده است.

روي  کنداز امام نقل می کند و مستقیمشان سند را نقل نمیاست و ای مرفوعهیک نوع هم روایاتی است که  -3

 .عن الصادق و قال الصادق و ... نه در خود روایت و نه در آخر براي آن حدیث سندي نقل نکرده است

 هاي مرحوم صدوقمرفوعه نظرات در مورد
 :هاي مرحوم صدوق سه نظر وجود دارددر مرفوعه

را  یحضراساس ما روایات من ال این بر  ،هاي مرحوم صدوق معتبر استیک نظر این است که مطلق مرفوعه -1

 ی قبول بکنیم؛طورکلبهباید 
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نظر را مرحوم آقاي بروجردي در جامع روایات  این .استر تفصیل بین دو نوع نقل مرحوم صدوق یک نظ -2

از  یوقتتفصیل این است که  .آقاي فاضل هم در فقه به این اعتقاد دارد مثلایشان  و برخی شاگردانداشتند 

یا روي عن  )علیه السالم(گوید روي عن الصادق گاهی می ؛کند دو گونه تعبیر داردپیغمبر یا امام نقل می

و یا قال  )علیه السالم(گوید قال الصادق گاهی می و به صورت یک صیغه مجهول علیه و آله و سلم) اهللایصل( اهللارسول

اما در جائی که  ،کنند اعتباري نداردمجهول ذکر می صورتبهجائی که  علیه و آله و سلم) اهللایصل( اهللارسول

چون در  ،دارند اعتبار هفت و هشت باشد هر دو روایت اعتبار دارد که اگر اینگوید جازم قال می صورتبه

علیه (گوید که قال علی و در روایت هشتم می 7»نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئ«که گوید آنجا می

 ؛دهدنسبت جازم می 8»قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ« )السالم

 ستدارد و مربوط به قاري ا نهی کدام اعتباري ندارد و لذا روایت هفتست است این که هیچقول سوم که در -3

کند که اگر کسی اجري بگیرد روایت هشت ولو اینکه اعتباري ندارد اما داللت بر این می ،اعتباري ندارد و

ماند البته این روایت داللت بر حرمت ز آن چیزي نمیبهره مادي است که ا فقطرد و ببهره اخروي نمی

 .بردرساند که ثوابی نمیو این را می که کراهت را هم برساند حتی معلوم نیست کندینم

 بندي بحثجمع
اما چیزي  این مجموعه روایاتی است که در این باب بود با توجه به اینکه روایت متعددي در این باب آمد

 شود.دستگیر نمیمعتبري در اینجا 

گوید علی منع أخذ االجره علی مطلق التعلیم أو علی تعلیم الکتاب. طایفه اول می الطائفۀ االولی الروایات الداله

گوید اخذ اجرت و هدیه جایز است و طایفه سوم ولی هدیه جایز است و طائفه دوم می ،اخذ اجرت جایز نیست

م اعتباري نداشت جز روایت سوم که محل تردید است و حدس قوي من اما هیچ کدا؛ گوید هیچ کدام جایز نیستمی

آمد اما معتبر  هانیااینکه روایت متعددي در بحث اجرت و  رغمیعللذا  ؛ وشوداین است که آن هم معتبر نمی

 نبودند.
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 خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ روایت نهم: روایت 
دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

 �ِ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّکَ لِلَّهِیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ « :خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ 

فِی الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فَقَالَ لَهُ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ لِلَّه

  9»أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِص یَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ 

 بررسی روایت
  .اهللا منبه در سند واقع شده که نه توثیق عام دارد و نه توثیق خاصبراي اینکه عبد ،یت هم معتبر نیستاین روا

  .ضعیف هست ولی سند آن ؛نهی است ،د و با این عتاب و خطاب استبه خاطر اینکه ابغضک دار

ود تعارض البته اگر سندها درست ب ؛اما سندها ضعیف است ،اینکه دو سه طایفه روایت وجود دارددر این باب با 

ا کرد امکرد تساقط میشاید تعارض که می .است محل بحث ،است جمع قابلچگونه  تعارض و اینکهشد واقع می

سایر موارد دلیل  لیم قرآن یاتع برو لذا در اخذ اجرت  .کنیمنمی يبحث زایدآن  چون سندها درست نیست در جمع

 قبالً  .کنیمراجع به آن صحبت می اختصاربهبرگردیم که  به قواعد کلی باید. نداریم ،باشد معارضیبیا  خاصی که تام

 ارد اخذ اجرت بر واجبات بحث شده است.که مکاسب محرمه د ییهاکتابهمه  را عرض کردم و در هیهفققواعد 

 علی محمد و آله االطهار اهللایصلو 
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