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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 تنبيهات اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه چهارم: اخذ اجرت بر اذان
 اخذ مزد اعالم اذان بر و گفتندیم اعالم اذانِ  یکسان  اينکه .است اذان بر اجرت اخذ مبحث در چهارم فرع و چهارم هيتنب

 ، البته امام مجاعت مسئلهدري بگ مزد مجاعت امام طورمهني و گرفتندیم مزد و بودند مؤذن .است بودهی متداول کمابيش امر کردندیم
  .ميکنیم عرض بعداً  که دارد يیجدا
مورد  دو هر در و برسد مستأجر به عمل از یمنفعت است شود الزمیم جريا انسان که یمورد هر در که است روشن مطلب نيا

 از شد رياج یکس یوقت رسد.، میبرسد هاآن به یمنفعت است مندعالقه مستأجر که یکس اي مستأجر به یمنفعت اقامه مجاعت واذان،
 که یکس .دارد وجود شرط نيا ،اعالم اذان در .بربند سود است مندعالقه مستأجر که یکسان اي مستأجر خود اي ديبا او فعل بلقِ 

 امام باب در .است متام نجايا در جارياست شرط لذا و شوندیم مطلع وقت دخول از است مندعالقه او که یکسان اي دهدیم را مزد
 زمحت بردیم ثواب نکهيا ضمن ،شود ساقط مأموم از که شودیم موجب نيا ديگو یم را اذان ،امام یوقت است طورمهني هم مجاعت

 یمشکل ،اجاره شرط حلاظ از ديبگو  اذان نباشد الزم مأموم تا ديگو یم امام که یاذان چه و اعالم اذان چه .است دهيکش یکمرت 
 خود مورد نيا در لذا ؛شوند مندره عمل از ،است مندعالقه او که یگر يد اي مستأجر خود که است نيا اجاره شرط زيرا ندارد

 .ستين یمشکل اجاره باب حلاظ به جهتازاين و شوندیم مندره اذان از است مندعالقه او که یکسان اي مستأجر

 . مقدمات فرع چهارم١
 . ابعاد فرع چهارم١,١ 
 دو مجاعت مناز در اقامه اناً ياح و اذان در شدن رياج نيبنابرا .است قرار چه از مسئله عبادت باب حلاظ به که است نيا سؤال

 .مييبگو  ديبا چه است تعباد نکهيا باب از گريد و ستين متام اي است متام نجايا اجاره طيشرا ثيح از نکهيا کي .دارد عدبُ 

 اول: شرايط اجارهبُعد 
 به عمل نيا از ینفع چونو  شوندیم مندره یکسان مجاعت امام اذان اي ماعالاذان  بلقِ  از نکهيا یبرا ،ندارد یمانع اول بعد از

 یمزد قبال در کند اشکال تواندیمن یکس و ندارد یمشکل اجاره ثيح از لذا ؛ندارد یمانع آن مقابل در پول پرداخت رسدیم گرانيد
 شوندیم مطلع اذان با هستند شهر در که یکسان اي پردازدیم مزد دارد که یکس نيمه ،ريخ .شودیمن برده یاره شودیم پرداخته که
 به را نيمه یکس اگر لذا و کرد؛ افتيدر  وجه آن لاقب در توانیم و هست هم هيعقالئ منفعت و است منفعت نيا ،شد ظهر که

 که شوندیم مطلع مردم ،جار اي پوريش سرود، با .ندارد یمشکل کند پخش یسرود ويراد اي بزند پوريش مثالً  نکند اعالم اذان شکل
 ديگو یم اذان مجاعت امام که یوقت .است طورمهني نيز تمجاع ماما باب در. داد پول نيا قبال در شودیم و است هشد مناز وقت
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 یمانع اقامه اناً ياح و اذان قبال در اجرت اخذ اجاره باب ثيح من روازاين .برندیم نفع گرانيد و بگويد اذان گريد کس ستين الزم
 .ندارد

 که نيمه ،دو شمی کم مکلفني کلفت هرحالبه .دييبگو  دينبا انگوييد ي ديتوانیم مشا وقتی اذان گفته شد که دهدیم حکم شارع
 نديگو یم یعقالئ .دو ش کم کلفت که دو شمی موجب امام فعل باالخره .دارد یعقالئ منفعت نيا ،کرد دايپ کاهش زمحت و کلفت
 است یکاف ،است امام عمل که نيمه یول هست امام عمل موضوعش ،کرد اسقاط شارع را کلفت موضوع .شد کم زمحت و کلفت
 که یشکل هر بهکه  ميدار  اجاره باب در یخاص ليدل چون است یکاف حد نيمه اجاره باب در .شود یجار  آن در اجرت اخذ

 .نباشد یمشکل ظاهراً  جانيا و برسد او به نيا لبق از یسود ديبا هست
 ،بردیم لذت اصالً  ،باشد مطلع وقت از که باشد منحصر منفعت که ستين گونهاين هم شهيمه که ديبگو  یکس است ممکن 
 لذت او خوانندیم که بايز  قرآن ،بردیم لذت او و خوانندیم که ینيد خوب سرود مثل ،بردیم اذان از که است یلذت نيا در او نفع
 جهت نيا در .باشد است ممکن یخمتلف منافع نيبنابرا و بربند لذت نيمستمع و کند بايز  قرائت تا دهد پول یکس به مثالً  ،بردیم

 نيا از و دارد وجود اجاره باب طيشرا .ندارد یمشکل اجاره باب از اقامه اي اذان مثل یامسئله بر اجرت اخذ که ندارد ديترد یکس
 .ستين یمشکل باب

 بُعد دوم: اخذ اجرت در فعل عبادی
 سؤال حمل دوم ثيح از .ندارد اي دارد وجه اجرت اخذ عبادت در و است عبادت عمل نيا که است دوم ثيح در السؤال مناإ
. بود حبث آن مشمول هم مستحبات ،نداشت واجبات به اختصاص بود عبادات در ی کهحبثکه  ديکن توجه هم را نکته نيا .است
 مانع اً يثان لکمي ال اململک است. بودن واجب یکي .ميدانستیم زيچ دو را استدالل حمور واجبات ببا در باشد ادتاني که طورمهان
 از اعم داشت واجبات به اختصاص اول ليدل .شودیمن یمتمش قربت قصد دري گیم اجر یکس که يیجا که در نيا یکي و بود

 من خصوص عموم دوم ليدل و اول ليدل مورد نيب .مستحب اي واجب از اعم دارد عبادات به اختصاص دوم ليدل ی،تعبد اي یتوصل
 پول شودیمن دوبارهو  است شارع ملک و سلطنت و طرهيس در است واجب شارع بلقِ  از که یز يچ گفتیم اول ليدل .بود وجه

 یتوصل از اعم واجبات ليدل نيا ،شود یگر يد ملک شودیمن گريد خداست ملک که یز يچ ،اً يثان لکمي ال اململک عنوان با .گرفت
 ليدل دارد. منافات اخالص قصد با اجرت و است اخالص و قربت قصد به عبادت گفتیم دوم ليدل گرفت.ی را در بر میتعبد و

 که طورمهان .بود وجه من ،دوم ليدل و اول ليدل نيب لذا و مستحب اي باشد واجب نکهيا از اعم است عبادات باب در فقط دوم
 .شودیم شامل را هاقام و اذان مثل مستحب امور ،شد واجب از اعم ليدل یوقت يم،گفت بار چند

 . وجوه مسئله طبق قواعد سابق٢,١

 وجه اول: عدم جواز
 یعني است متام دوم ليدل که شد نيا است عبادات باب در که دوم ليدل در او یمبنا یکس و ،مينداشت قبول را اول ليدل اگر 

 ،عبادات ريسا مثل هم اذان در ديبگو  ديبا نجايا شوندیمن مجع قربت قصد با اجرت اخذ و گفت رفتيپذ را اخالص با اجرت منافات
 که رفتيپذ را مبنا نيا یکس اگر. ميرفتيپذ یليتفص با را مبنا نيا مه ما که بود مبنا کي نيا. ستين زيجا آن مقابل در اجرت اخذ
 که نيبنابرا و شودیم هم اذان شامل و مستحب است و واجب عبادات از اعم ليدل آن ،است متام قربت قصد با اجرت اخذ یتناف
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 کي عنوان به گفنت اذان مقابل در شودیمن ديبگو  ديبا قاعده طبق وقت آن هست هم عبادت ظاهراً  باشد مستحب عبادت اذان
 را ليتفص مهان باشد ذهنتان در احتماالً  ميکنیمن تکرار که ميگفتیم یليتفص کي با را مبنا نيا ما البته. گرفت مزد مستحب عبادت

 . مييگو یمنيز  نجايا ما

 وجه دوم: جواز
 با اجرت اخذ گفتندیم که  واقع مشهور در اي امام حضرت اي يیخو  یآقا مثل کرد قبول را دوم ليدل تيمتام عدم یمبنا یکس اگر
 نائل و ديعا مستأجر به عمل نيا قبل از یمنفعت ديبا فقط و است زيجا جارياست عبادات در و ندارد یتعارض و تضاد قربت قصد
 اخذ ميگفت مبنا در نکهيا یبرا ،است زيجا مناز اذان یبرا امام چه اعالم اذان یبرا چه اذان بر اجرت اخذ ،قاعده طبق وقت آن، شود
 سخن ميخبواه قاعده طبق اگر .است زيجا هم مستحبات در یاول قيطر  به و است زيجا واجبات در ،است زيجا عبادات در اجرت

 متام را قربت قصد با اجرت اخذ یتناف ليدل اگر .است دوم ليدل مهان از یمورد و سابق حبث مهان از یمصداق نيا گفت ديبا مييبگو 
 .است زيجا اجرت اخذ مييگو یم ميندانست متام اگر اما ستين زيجا اجرت اخذ ،ميدانست

 وجه سوم: تفصيل
 دهدیم اجنام گريد، و عمل را برای خدامی خدا یبرا هم را جرتا خود اگر ديگو یم ليتفص .مييبگو  هم را ليتفص ديبده اجازه 

 .شدیم مصداق هم جا نيا مبنا سه آن طبق .ستين زيجا نباشد آن اگر یول است زيجا و انگيزه اولی واصلی خداست،

 . وجوه مسئله با توجه به روايات٣,١
 نيا . جواباست قبل مباحث از یمصداق کهدرحالی ميکرد مطرح چهارم فرع عنوان به را فرع نيا چراشود که سؤالی مطرح می

 .بود قاعده طبق مطالب نيا .ميکن حبث که است نيا منشأ باب نيا در خاصه اتيروا .هست هم خاصه اتيروا نجايا که است
 مينيبب که است نيا است شده مطرح جدا حبث نيا هم ليدل نيمه به که دوم مقام اما .ميکرد حبث که بود یاول مقام مهان قاعده طبق
 هم اتيصغر  در ميگفت یکرب  در چه هر و ميندار  خاص ليدل که عبادات از یار يبس برخالف .ديگو یم چه نجايا خاصه اتيروا

 اخذ یحنو  به که است یمتعدد اتيروا خاصه ادله نيا .است شده وارد هم خاص ليدل یصغر  خصوص در نجايا اما شودیم یجار 
 سنداً  اتيروا اگر ،ميکن یبررس ديبا را خاصه اتيروا نآ .گرفت اجرت اذان خاطر به شودیمن ديگو یم ،کندیم منع را اذان بر اجرت

 .ميبسنج ديبا یکل یکربا هينظر  با بود تام داللتاً  و
 نيا در ديجد حرف .است نيمثبت نسبت تياروا نيا با نسبتشان ،ستين زيجا تاجر  نديگو یم عبادات باب در که یاادله 
 کي با ميکنیم فکر هم ما و بود مشهور ريغ یمبنا که ،ستين زيجا عبادات بر اجرت اخذ مياگفته اً يکربو  چون ستين اتيروا
 اخذ ديبگو  یکس اگر اما ،شودیها مآن مؤکد نيا ،ستين زيجا ديگو یم اذان خصوص در هم اتيروا نيا .است درست یليتفص
 و یکرب  .هستند یناف و مثبت هانيا چون ،شودیم خمصص تياروا نيا وقت آن املشهور هو کما است زيجا عبادات بر اجرت
 نيا ظاهرش .ستين زيجا نديگو یم یمورد کي خصوص در اتيروا نيا ،است زيجا عبادات بر اجرت اخذ ديگو یم یکل قاعده
 .شودیم خمصص که است
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 یاول قيطر  به مستحبات در است زيجا واجبات بر اجرت اخذ نديگو یم که يیهاآن که است نيا فرض ،است مطلق قاعده
  .رودیم ونري ب قاعده آن از مستحب نيا خصوص اما ،ميدار  قاعده هم مستحبات در لذا ؛نديگو یم

 مقدمات . خالصه ٤,١
 .ميگفت نکته چند اذان در که است نيا حبث مسري یعني شد معلوم حبث مسري

 منفعت چون ندارد یمانع اجاره باب ثيح از مجاعت امامت در چه اعالم در چه اذان بر اجرت اخذ که است نيا اول نکته 
  .شودیم ديعا

  .شودیم آن صداق هم اذان ميگفت یکل قاعده در چه هر ميکن حبث ميخبواه قاعده طبق اگر نکهيا دومنکته 
 ،شودیم مؤکد روايات نيا ،جواز عدم هينظر  بر بنا باشد متام داللتش اگر که ميدار  یاتيروا نجايا خصوص در نکهيا سوم نکته

 استثناء هانيا ،ميشد جواز به قائل یکل قاعده در اگر اما ستين زيجا نديگو یم اذان خصوص در هانيا و ستين زيجا ديگو یم یکرب 
 استثناء آجنا مشهور نظر و دارد خاصه اتيروا چون است شده حبث جدا فرع کي صورت به اين مسئله هم ليدل نيمه به .شوندیم

 عدم اتيروا نيا خاطر به ،متأخر عصر به بيقر  هایدوره نيمه تا است داشته شهرت قدما نيب در آنچه نکهيا چهارم نکته .است
  .اندشده جواز به قائل) هيعل یتعال اهللرضوان( یز يترب  استاد مرحوم مجله از یکسان رياخ دوره در اما است بوده جواز

 .ديبگو  وقت اذان دخول و اعالم یبرا فقط یکس نکهيا یعني ،است حبث حمل نيز، اعالم اذان که است اين هم ی آخرنکته
 یعني ،ميندار  وقت اعالم اذان گويندمی یکسان اما، نديگو یم است مستحب و مشروع امر نيا نديگو یم يیباال شهرت به مشهور

 دخول رفصِ  اال و است مستحب و مشروع آن یبرا و شود پا بر مجاعت بناست که است مناز اعالم اذان است مشروع که یاذان
 یمشهور  ريغ هينظر  کي نيبنابرا .شودیم بدعت ديبگو  یبحمست عمل کي عنوان به خبواهد اگر و ستين یمستحب عمل کي ،وقت
 اقامه اعالم یبرا بلکه ستين مشروع وقت اعالم عنوان به اعالم اذان نديگو یم باشند نيمه به قائل ةانوارالفقاه صاحب ديشا که

 را مناز بعد یمدت و شودیم گفته اذان نکهيا اي شود شروع خواهدیم اآلن مناز که یمجاعت اعالم کندیمن یفرق .است مشروع مجاعت
 اذان که جمرد مييبگو  چه ،کندیمن اثر ما حبث در که است يیمبنا اختالف کي نيا .است مجاعت مناز به ناظر نيا یول خوانندیم

 که را کدام هر .است مشروع و مستحب بکند مجاعت مناز اقامه اعالم ی کهاذان نه نکهيا اي است مستحب و مشروع وقت اعالم
 یبررس ديبا اذان حبث در و الصالةکتاب در خودش یجا در مطلب را نيا. است حبث در داخل و است حبث ردو م مبنا طبق مييبگو 
 .دارد خودش یجا در یشرت يب حبث به ازين حاال ،باشد درست ديبا هم وقت اعالم اذان ديآیم ذهنم به که جوراين البته .کرد

 که یمشهور  خصوص به .ميکن یاژهيو  یبررس نجايا در را اذان حبث ديبا خاص اتيروا ليدل به که بود حبث مقدمات هانيا 
 وارد یصيختص اتيروا نيا با که کند یبررس را اتيروا نيا ديبا وقتن آ .دانندیم اجرت اخذ جواز را هياول قاعده و دانندیم زيجا
 .شودوارد منی نکهيا اي شودیم

 . ادله روايی فرع چهارم٢
 ابواب در ةالتجار  کتاب در اتيروا نيا ثيحد کي. است شده نقل جا سه ،دو در که ستهباب  نيا در تيروا هشت هفت 
 باب در اذان ابواب الصالةکتاب در گريد ثياحاد اما است آمده جا آن حبث نيا مهم ثيحد .است آمده یس باب به کتسبي ما
 و معروفامربه کي و چهل ببا در هم اتيروا از یبعض. است کرده اشاره نجايا سائلو  صاحب را هانيا .است آمده هشت و یس
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ی آمده قاض آداب ابواب از هشت باب و عبادات مقدمه ابواب از هشت باب ،نفس جهاد ابواب از دو و پنجاه باب ،منکر از ی
 هفت اتيروا نيا لذا؛ است کرده ذکر اندکرده نقل را اتيروا نيا وسائل در که یکتاب پنج چهار ،وسائل ليذ قيتعل در است.
 .کردندیم نقل را اتيروا نيا مهه اذان بر اجرت اخذ باب در سائلو  صاحب مرحوم کاش یا نديگو یم یبعض و هستند جا هشت

 صاحب یول کندیمن احساس انسان است متفرق چون اما کردیم استفاده احساس انسان شدیم نقل باب کي در اگر روايات نيا
 داده ارجاع نجايا که است نيا مهم کند تکرار باز است آمده گريد یجا در که را یاتيروا جا مهه که ستين نيا بر قرارش رسائل
َم َما َيُدلُّ َعَلى َذِلَك ِيف اْألََذانِ « ديفرمایمايشان . است يِن  َو ِيف َأَحاِديِث التَّظَاُهِر بِاْلُمْنَكَراتِ  َو تـََقدَّ َيا بِالدِّ نـْ َو ِيف اْخِتَتاِل الدُّ

 البته شدیم هم مجع یول است کرده ابواب آن به یااشاره». َو يَْأِيت َما َيُدلُّ َعَلى ُحْكِم اْلَقَضاءِ  َو َغْريِ َذِلكَ  النـَّْفسِ ِيف ِجَهاِد 
 .بود ترراحت

 (زيد بن علی)روايت اول
 در .دييبفرما مالحظه را روايت نيا .است اول تيروا وجود دارد که کتسبي ما ابواب از یس باب در تيروا کي ،اتيروا نيا در
بَاُب َعَدِم « :است نيا هم باب عنوان. است به حبث مربوط که ندارد شرتيب هم ثيحد کي ةالتجار  کتاب در به کتسبي ما ابواب

 .»ماْألَْمَواِت َو َتْكِفيِنِهْم َو َدْفِنهِ  َجَواِز َأْخِذ اْألُْجَرِة َعَلى اْألََذاِن َو الصََّالِة بِالنَّاِس َو اْلَقَضاِء َو َساِئِر اْلَواِجَباِت َكتَـْغِسيلِ 
 . است شده نقل تيروا کي که است االذان یعل ةاالجر  اخذ اجلواز عدم نجايا در عمده
َعِن اْحلَُسْنيِ ْبِن  ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن بِِإْسَناِدِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلََْسِن الصَّفَّاِر َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن اْلُمَنبِّهِ « است نيا تيروا

أَنَُّه َأتَاُه َرُجٌل فـََقاَل يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َو اهللَِّ  ُعْلَواَن َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه َعْن َعِليٍّ ع
هلِلَِّ قَاَل َو ِملَ قَاَل ِألَنََّك تـَْبِغي ِيف اْألََذاِن َو تَْأُخُذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا َو هلِلَِّ فـََقاَل َلُه َلِكينِّ أُْبِغُضَك  ُأِحبُّكَ  ِإّينِ 

ْعُت َرُسوَل اهللَِّ ص يـَُقوُل َمْن َأَخَذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجراً َكاَن َحظَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   .١»مسَِ

 به ،»هلِلَِّ  ُأِحبُّكَ  يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َو اهللَِّ ِإّينِ « کرد عرض را مجله نيا و شد مشرف السالمعليه نيناملؤمري ام حمضر به یکس یروز 
 بوده جيرا لذا و است مؤمن عالمت نياملؤمنري ام حمبت ديگو یم که یاتيروا آن به دارد مالزمت نيا دارم دوست را تو من قسم خدا
 یکس که ميداشت معترب اتيروا آن چون دارم دوست را مشا من که است گفتهیم بکند اثبات را خودش انميا نکهيا یبرا یکس است
 و انميا سنجش شاخص اصالً  بود قاعده نيا چون ،منافق غضبکي ال .ستين منافق ،بدارد دوست هللَِّ  را )السالمعليه( نياملؤمنري ام

 آن به ناظر مجله نيا ،نداهکرد نقل سنت هم اهل را اتيروا نيا و است شده نقل اکرم غمربيپ کالم در که است بوده هامسلمان نفاق
 اريمع مثالً  حبمداهلل که است نيا شيمعنا .دارم دوست هللَِّ  را تو من گفتندیم و حضرت خدمت آمدندیم یگاه .است یکل حبث

. »هلِلَِّ  ُأِحبُّكَ  يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َو اهللَِّ ِإّينِ « کندیم عرض .است نآ به ناظر نيا .ستين من در نفاق نشانه و است من در انميا
 و دارمیم زشت را تو من یول یدار یم دوست را من تو. »َلِكينِّ أُْبِغُضَك هلِلَِّ «، دهندیم او به یاگزنده یليخ جواب هم حضرت

ِألَنََّك تـَْبِغي ِيف « :فرمود حضرت چرا؟ مل؟ ،کرد عرض و خورد جا شخص نيا ،دادند جوابش گونهاين حضرت. دارمیم دمشن هللَِّ 
                                                            

 447، ص: 5وسائل الشيعة، ج - 1
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 ميتعل و گفنت اذان قبال در. یهست اجر دنبال قرآن ميتعل و اذان در مشا نکهيا یبرا. »اْألََذاِن َو تَْأُخُذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجراً 
 کنندیم استشهاد )سلم و آله و هيعل اهللصلی( اسالم امربيپ از یسخن به السالمعليه نياملؤمنري ام و یري گیم مزد و یشو یم رياج قرآن
ْعُت َرُسوَل اهللَِّ (ص) يـَُقوُل : نديفرمایم که  چه نآ البته .»َمْن َأَخَذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا َكاَن َحظَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «َو مسَِ
 اکرم غمربيپ که کردند نقل را آن حضرت یول است قرآن ميتعل بر شاهد فقط است آمده (ص) غمربيپ کالماز   تيروا نيا در
 آن به یز يچ امتيق در خدا یعني ،است مزد مهان امتيق در او بينص بکند افتيدر  مزد قرآن ميتعل یبرا که یکس نديفرمایم
 .دهدیمن

 در دينبا که است نيا ظاهرش ی.ري گیم مزد اذان یبرا چون ،»هلِلَِّ أُْبِغُضَك « فرمود حضرت که است نيا ظاهرش تيروا نيا
 را تيروا نيا ميخبواه اگر .است نيا دارد یسند حيتصح راه که یتيروا نيتر مهم ديشا که است اول تيروا نيا .گرفت مزد اذان قبال
 .شود یبررس ديبا داللت و سند مقام دو در طبعاً  ميکن یبررس

 روايتالف) بررسی سند 
 بن حممد به شانيا سند .هست دو هر استفسار و بيذ در صفارال سناحل بن حممد به یطوس خيش مرحوم سند سند، ثيح از
 با کنمیم نقل صفارال سناحل بن حممد از من هرچه که کندیم ذکر آخر خهيمش در را سند دو نيا ،است یدرست سند صفارال سناحل
 سناحل بن حممد. است درست صفارال سناحل بن حممد تا خيش از .ستين یحبث حملو  است درست سند آن .کنمیم نقل سلسله نيا
َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن اْلُمَنبِِّه َعِن اْحلَُسْنيِ ْبِن ُعْلَواَن  ديآیم بعد. ندارد یمشکل و هست اجالء از و شده قيتوث رجال از هم صفارال

و  ستين یحبث هم لوانع بن نيحس و خالد بن وعمر  .عَعْن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد َعْن زَْيِد ْبِن َعِليٍّ َعْن َأبِيِه َعْن آبَائِِه َعْن َعِليٍّ 
 بن ديز  و خالد بن وعمر  ،وانلع بن نيحس از بعد .است درست سند صفارال سناحل بن حممد تا سو نيا پس از .دارند قيتوث هم هاآن
 . ستين یمشکل و دارد قيتوث هم و او است ديشه ديز  مهان که یعل

 شده فيتضع نبهامل بن اهلل عبد .است نبهامل بن عبداهلل هاآن از یکي باشد.می گرفتند قرار سند انهيم در که یراو  دو در الکالم إمنا
 است نکرده فيتضع خيش ،است شده هم فيتضع یجناش در .باشد شده قيتوث که ستين طوراين و دارد تيروا پنج چهار .است

 ما اما ،است فيضع او خاطر به تيروا نيا باشد نبهامل بن عبداهلل اگر لذا و ستين یمعترب  فرد ايگو  که دارد یسخنان یجناش یلو 
 شخص اما است فيضع است نبهامل بن عبداهلل .است آمده سند در که آن عکس بر ،عبداهلل بن منبه نام به ميدار  یگر يد شخص

 که نجايا ،دارد قيتوث یجناش در کنمیم فکر عبداهلل بن منبه .است جا به جا پدر و فرزند اسم ،عبداهلل بن منبه نام به ميدار  یگر يد
 .است نبهامل بن عبداهلل ،ستين عبداهلل بن منبه

 یمرو  و یراو  سند سلسله به ما اگر نجايا که نديفرمایم یز يترب  یآقا مرحوم صراحت به و يیخو  یآقا ديشا بزرگان از یبعض 
صفار ال سناحل بن حممد نکهيا یبرا ،است عبداهلل بن منبه بلکه ستين نبهامل بن عبداهلل نيا .است شده اشتباه ميفهمیم ميکن دقت
 آن از یراو  نظر از پس .است نکرده نقل منبه بن عبداهلل از یتيروا جا چيه یول است کرده نقل تيروا عبداهلل بن منبه از جا چند
 از کهآن یعني ،باشد طورمهني هم عنه یمرو  آن طرف از ديشا ،است نکرده نقل هست او اسم که نجايا از یول است کرده نقل
 بن عبداهلل نيا که نديفرمایم شانيا مالحظه نيا با. است عبداهلل بن منبه بلکه ستين نبهامل بن عبداهلل ،کندیم نقل وانلع بن نيحس
 خيتار  و سال و طبقه حلاظ از. است حيتصح قابل نيبنابرا ،دارد قيتوث هم عبداهلل بن منبه و است عبداهلل بن منبه بلکه ستين منبه
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 از مييبگو  که ستين یواضح زيچو  هستند طبقه کي در هبامهيتقر  عبداهلل بن منبه و منبه بن عبداهلل .ندارد وجود یواضح نهيقر  یليخ
  .است قبولقابل دو هر .ستين جور آن و است جوراين خيتار  و سال نظر

 چطور یخيتار  راه از سند سلسله مينيبب که است نيا راه کي ،است یچطور  مشرتک و هست سیک چه شخص نکهيا ينيتع یبرا
 یخيتار  طبقه حلاظ از یعني اول قيطر  از نجايا. است نيا مشرتکات زييمت در. است چگونه عنه یمرو  و یراو  نظر از مينيبب .است

 دوم قيطر  از یول است یکي باً يتقر  شانتارخيی طبقه نکهيا یبرا ،است عبداهلل بن منبه اي است نبهامل بن عبداهلل که کرد نيمع شودیمن
 نيا اگر .است عبداهلل بن منبه بلکه ستين نبهامل بن عبداهلل نيا کرد مشخص شودیم اندگفته ،ستيک یمرو  ،ستيک یراو  يمنيبب که
 یآقا مرحوم شيفرما در کنم فکر و دارند یز يترب  یآقا مرحوم که است یشيفرما نيا .شودیم موثق تيروا و دارد قيتوث باشد یدوم
 .باشد رجالشانالبته در کتاب  يیخو 

 ترديد در سند روايت
 یااشاره ناآل و ميکرد حبث مفصل را نيا سابق یوقت ک(ي که است شکل نيا به هم یکرب . ميدار  حبث یکرب  در یديترد ما

 یگاه ما که است نيا حبث نيا از مقصود .است یمهم حبث یليخ وجود دارد که املشرتکات زييمت عنوان به رجال در یحبث )کنمیم
 نيب مشرتک هيکن سنان ابن .سنان ابن است شده گفته يیجا مثالً  ،است نفر چند نيب مشرتک نام نيا و دندار  نام کي که ميدار  یروات
باشد  می یایاسام از و است نفر چهار نيب مشرتک ريبص ابو. ريبص ابو است شده گفته اي ،است سنان بن عبداهلل و سنان بن حممد
 اي دو نيب مشرتک یگاه مشرتک روات یاسام و هانام. است شرتيب اي نفر سه اي دو نيب مشرتک لقب اي هيکن اي نام صورت به که
 نيب مشرتک ینام که است نيا دوم حالت. هستند ثقه مهه هرحالبه چون ندارد اثر و ستين مهم یليخ نيا ،است ثقه افراد از شرتيب

 هاآن از یبعض که است روا نيب مشرتک ینام که است مهم سوم حالت اما ،هستند فيضع هانيا مهه که است روات از یبعض
 سوم حالت نيا در یفقه نظر از املشرتکات زييمت آن. است معترب ريغ یکي و است معترب یکي هرحالبه اندشده فيتضع اي اندجمهول
 نيب املشرتک اما ،ستين مهم باشد هم ضعاف نيب مشرتک که هم يیآجنا ،ستين مهم باشد ثقات نيب مشرتک که آجنا اال و دارد مثره
 تا ميدار  يیهامالک و هاشاخص به ازينو  شود مندقاعده ديبا مشرتکات زييمت که است نجايا. دارد یفقه ارزش فيالضع و ةالثق
 .شود فيضع تيروا است فيضع اگر و شود ربتمع تيروا است ثقه اگر که ميده صيتشخ را فيضع و ثقه نيب مشرتک نام ميبتوان

 سلسله روات راملشرتکات د طرق متييز
 یآقا که بندیطبقه در مثالً . ميکن کشف یخيتار  نظر از را فرد دو نيا طبقه که است نيا اول راه .دارد يیهاراه املشرتکات زييمت
 قرار پنجم طبقه در او تيروا نيا در و است هفتم طبقه در یگر يد و است پنجم طبقه در نيا مييبگو  است داده اجنام یبروجرد

 معترب تيروا است معترب اگر و شودیم فيضع تيروا است فيضع اگر .است یکس چه ،مشرتک نام که شودیم معلوم و دري گیم
 کردهیم یزندگ یاطبقه چه در و یعصر  چه در که است حمدث و یراو  آن ستيز  و اتيح خيتار  به مستند شرتيب نيا .شودیم

  .داد صيتشخ طبقه قيطر  از شودیم يیجاها که است یراه نيا .است
 .داد صيتشخ شودیمن خوب یليخ و است هم به کينزد و است مشرتک اي است مشرتک طبقات یگاه که است نيا دوم راه

 و قبل که است گرفته قرار روات هري زجن در يیجا کي سنان ابن مثالً  ميديد اگر .است عنه یمرو  و یراو  قيطر  از صيتشخ ،دوم هار 
 که مشرتک شودیم معلوم کندیم نقل هاآن از سنان بن عبداهلل و کنندیم نقل سنان بن عبداهلل از که هستند یکسان مهه ،آن بعد
 آن خوب دارد یسازگار  سنان بن حممد با که است یطور  یمرو  و یراو  اگر اما شودیم معترب تيروا و است سنان بن اهلل عبد
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 اديز  فروعش و دارد هايیکاریريزه البته هم راه نيا خود. است عنه یاملرو  و یالراو  خالل من املشرتکات زييمت دوم راه. شودیم
 عنه یمرو  فقط یگاه و است یراو  فقط یگاه ،دهدیم يیباال نانياطم نيا که شودیم مجع دو هر عنه یمرو  و یراو  یگاه .است
 زييمت و است مسئله یکل نيا. کرد ميخواه عرض باز باشد ازين اگر و است شده گفته کمابيش و دارد یرجال فروعات که

 . است قيطر  دو نيا از املشرتکات

 ) در بررسی سند روايتهتربيزی (ر  هللاآيتاشکال به فرمايش 
 عنه یمرو  و یراو  شناخت قيطر  از املشرتکات زييمت قاعده به که است نيا )هيعل یتعال اهللرضوان( یز يترب  یآقا حمضر به ما عرض

 نبهامل بن عبداهلل ميخواهیم .دارد فرق نيا شود عوض نام خواهدیم که يیجاها در اما پذيرفت و داد تن توانیم راحت مشرتکات در
 .است بوده عبداهلل بن منبه آن درست و است ناسخ اشتباه که مييبگو  است آمده هاکتاب در و است شده گفته سند در که را

 نيا در است عنه یمرو  و یراو  که دوم قيطر  یول شود یجار  هم نجايا در بود طبقه که اول قيطر  آن است، دوم قهيطر  نيا 
 شود.جاری منی عبداهلل بن منبه و نبهامل بن داهللبع، دندار  یتقارن کي باهم که است یمتفاوت نام دو بلکه ستين مشرتک که یمورد
 کي ،شود یجار  نجايا هم دوم باشد روش ممکناينکه  اما است معلوم یخيتار  حلاظ از و شودیم یجار  هم نجايا در البته اول قيطر 

 حسن دو هر مثالً  است یکي اشنوشته که مشرتک نام نيب .ستين واضح یليخ شود نانياطم موجب نکهيا و دارد یدشوار  مقدار
 وجهبی دوم در یول دارد وجه مشرتکات رد دوم قاعده یاجرا .است فرق است حسن بن یعل و یعل بن حسن که يیآجنا تا هستند

 .باشد فردا انشا اهلل آن ادامه که است حبث کي نيا .است ديبع نانياطم حد در یول کندیم ادجيا یظن یحد تا و ستين
 نيالطاهر  آله و حممد یعل اهللصلی و

                   
 


