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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 تنبيهات اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه چهارم: اخذ اجرت بر اذان

 نگاهی به مطالب پيشني
 بوده متعارف که است یامر  اذان نکهيا ليدل به احتماالً  .بود اذان بر اجرت ، اخذواجبات بر اجرت حبث ليذ در چهارم هيتنب
در   .است گرفته قرار توجه مورد اتيروا در ،اذان بر اجرت حبث شود اخذ آن بر اجرت که است داشته را نيا تيظرف نکهيا اي است
 مهم او یبرا حبث نيا ،است زيجا عبادات بر اجرت شود قائل یکس اگر که  ميکرد ديتأک نکته نيابر  و هکرد ذکر را یمقدماتابتدا 
 نيا نداند زيجا را عبادات بر اجرت یکس اگر اما شود،آن می خمصص روايات نيا کنند اثبات را جواز عدم اتيروا اگر رايز  ،است
 .است یکل قاعده مهان مؤکد اتيروا

 ادله روايی تنبيه چهارم
 هاآن مفاد و شود یبررس داللت و سند حلاظ از و ميباش داشته است مدهآ که یاتيروا بر یمرور  ديبا که  ميگفت مقدمات از بعد
  .است شده نقل وسائل در خمتلف ابواب در اتيروا نيا .شود مشخص

 روايت اول
 نزد یکس. بود آمده به کتسبي ما ابواب از یس باب در و  بود شدهنقل  )السالمعليه( نياملؤمنري ام از که بود یتيروا ،تيروا نياول
 یبرا فرمودند حضرتو در جواب آن فرد َلِكينِّ أُْبِغُضَك هلِلَِّ  و فرمود حضرت و دارمیم دوست هلِلَِّ  را مشا من گفت و آمد حضرت

 .ی داردداللت حبث و دارد یسند حبث هم تيروا نيا. یري گیم اجر قرآن ميتعل و اذان بر مشا نکهيا

 الف) بررسی سند روايت
 نقل ليدل به فرمودند یز يترب  استاد مرحوم اما ندارد قيتوث که است املنبه بن عبداهلل در مشکل عمده ميکرد عرض یسند حبث در
 و است شده نوشته جاجابه پسر و پدر اسم و است اهلل عبد بن منبه بلکه ستين املنبه بن اهلل عبد او از الصفار احلسن بن حممد
 املنبه بن عبداهلل و است شده جاجابه اما است بوده عبداهلل بن منبه یعني ،شودیم جاجابه پسر و پدر اسم که ديآیم شيپ یگاه
 هري زجن چون شودیم معترب تيروا نيا باشد درست نکته نيا اگر و اندفرموده شانيا که است یانکته نيا .ندارد یقيتوث که است شده
 ميکرد عرض .است درست سند باشد عبداهلل بن منبه هم او اگر که بود املنبه بن عبداهلل نيمه یرو  اشکال فقط هستند معترب مهه روات
 ینانياطم تواندیمن الصفار احلسن بن حممد نقل صرف اما کند راجح را احتمال نيا یحد تا و ستين فعيض احتمال نيا گرچه که
 .کند ادجيا سند حيتصح در
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  . متييز املشرتکات در تشخيص راوی١
 یواحد نام که است نيا شيمعنا املشرتکات زييمت. است املشرتکات زييمت ،رجال در مهم مباحث از یکي ميگفت مسئله حيتوض در

 موثق یبعض و هستند موثق هاآن از یبعض که است گرفته قرار سند هري زجن در نام آن مشرتک صورت به و است نفر چند یبرا
 نجايا باشند ثقه مشرتکات مهه که است نيا اول صورت یعني ،ميندار  ازين اتاملشرتک زييمت که ميگفت دوم و اول صورت در. ستندين

 است نيا دوم صورت. ريبص ابو تا چهار از نفر سه به نسبت ريبص ابو مثل ،هستند معترب دو هر چون ستين مهم یليخ جداسازی
 نام که است نيا سوم صورت .هستند فيضع دو هر چون ستين جداسازی به ازين هم نجايا در باشند فيضع مشرتکات مهه که

 مثالً  یگر يد و است موثق یکي که است حممد و عبداهلل نيب مشرتک که سنان ابن مثالً . دارد اشرتاک فيضع و ثقه انيم مشرتک
 و قواعد سوم صورت در. است فيضع یکي و هستند معترب تا سه که است نفر راچه ني مشرتک که ريبص ابو اي. است فيضع

 در دا ودوج راه هشت هفت. است فيضع اي است موثق شخص نيا که است شده ذکر ثقه ريغ از ثقه کيتفک یبرا يیهاشاخص
 .ميکن حبث نجايا در را یرجال حبث نيا ميخواهیمن ما و شود حبث ديبا خودش یجا در که

 راه نيا. است یکس چه شخص نيا ميده صيتشخ عنه یمرو  و یراو  قيطر  از که باشدیم نيا است شده ذکر که یطرق مجله از
 از مهه ،عنه یمرو  و یراو  بعد و قبل که است گرفته قرار یاهري زجن در مشرتک نام که است آن ،حالت نيرت  که دارد حالت چند نيز

 و قبل هري زجن چون  منظور بوده است سنان بن عبداهلل مهان ميفهمیم است آمده سنان ابن که اآلن و کنندیم نقل سنان بن عبداهلل
 نجايا در کند،یم تيرواشخص ديگری  از و او نيز سنان بن عبداهلل ازشخصی  تيروا چهل یس در مثالً  ،دارد تناسب او با نآ بعد
 شده حيتصر  آجنا در سنان بن عبداهلل که است یاتيروا مهان با متناسب بعدها و قبل یول است مشرتک و است آمده سنان ابن فقط
 اگر و شودیم معترب باشد ثقه اگر وقت آن ،ستيک مشرتک نام از مقصود که شودیم مشخص عنه یمرو  و یراو  قيطر  از ، لذااست
 که کند مشخص یراو  که است نيا ترينيپا مقدار کي راه نيا از. است راه کي نيا. شودیم فيضع هم تيروا باشد فيضع

 شخص که شودیم مشخص عنه یمرو  و یراو  قيطر  از و باشد نشانه عنه یمرو  که است نيا هم سوم حالت و ستيک مشرتک
 دو .ستيک مشرتک که شود مشخص تا باشند داشته تناسب بعد و قبل هري زجن نيا در که است نيا فرض نيرت . ستيک مشرتک
 .است نيمع شخص مشرتک نکهيا یبرا باشد نشانه طرف کي که است نيا ترفيضع حالت
 نظر از و است یخيتار  قهبط یکي که ه شدگفت راه دو ، پسميندار  یکار  نآ با نجايا در ما  که است یخيتار  طبقه ،گريد راه

 که شود مشخص عنه یمرو  و یراو  قيطر  از که است نيا دوم راه .نباشد یگر يد با و باشد مطابق یکي با که است ممکن یخيتار 
 بعد فقط اي قبل نکهيا اي ،باشند نشانه دو هر بعد و قبل که بود نيا یکي. داشت صورت سه زين دوم راه. چه کسی است مشرتک
 و باشد یگر يد از مشهورتر یکي به نسبت مشرتک نام اگر .است اشتهار هاراه از گريد یکي. هست هم گريد هایراه. باشند نشانه
 املشرتکات زييمت .ميندا کار را گريد طرقدر اين مسئله . است مشهورتر به منصرف نديگو یم یبعض باشد داشته یشرت يب اتيروا

 بعد و قبل به توجه با سنان ابن مثالً  که کندیم ادجيا ینانياطم یعني است درست یاديز  حد تاکه   است یقيطر  عنه یاملرو  و یبالراو 
 .ستيک

 در سند روايات نسخ متييز. ٢
 و استبصار ،بيذ یهانسخه در ایولی کلمه ستين مشرتک کلمه  که است يیجا و است نسخ ينيتع نآ و ميدار  یگر يد حبث

 مشرتک نام کي سنان، بن حممد است گفته يیجا و سنان بن عبداهلل است گفته جا کي مثالً  است آمده متفاوت ه الفقيهضر حي ال من
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 کي در دارد نسخه دو و است شده ثبت گونه دو يیروا منابع از کتاب دو در نآ فرد کي که تاس سند و ثيحد کي بلکه ستين
 در نام کتاب کي در وجود دارد، نسخه دو کتاب کي از نکهيا اي دارد را گريد نسخه رگيد کتاب در و دارد را نسخه نيا کتاب

 دو بيذ اي وسائل در يا مثالً  ستين معترب که است سنان بن حممد گريد یجا در و است معترب که است سنان بن عبداهلل جا کي
 و دارد سنان بن عبداهلل جا کي تيروا معترب نسخه دو در ندنبيیم کنندیم حيتصح و شناسینسخه که یکسان. داردوجود  نسخه

 زييمت از ريغ نيا و است درست نسخه دو از کي کدام که است نسخه حيتصح و ينيتع حبث نيا. دارد سنان بن حممد جا کي
 ینام آن ثبت کي. است شده ثبت صورت دوبه  ینام کتاب، دو در اي کتاب کي در و است واحد تيروا. باشدمی املشرتکات

 یها شناسینسخه در داد؟ صيتشخ ديبا چگونه را نسخه دو نيا. ستين معترب که است ینام آن ثبت کي و است معترب که است
 نبوده چاپ که ميقد. است درست کي کدام ميبفهم طور چه. ميکن شناسینسخه چگونه که اندکرده کار اديز  هم ديجد عصر
 هم یبعض. است شدهیم ريتکث و استنساخ است داشته که یمشقت نآ با هم بعد و است نوشتهیم سندهينو  را کتاب کي است

 سنان بن اهلل عبد يیجا و است آمده سنان بن حممد يیجا هانسخه در وقت آن. کردندیم استنساخ را کتاب که بوده نيمه شغلشان
 . است آمده
 است دهمآ نيمه هانسخه مهه و اتيروا مهه در و است سنان ابن نام املشرتکات زييمت حبث در. است یگر يد حبث ،حبث نيا
 است نسخ حيتصح و نسخ زييمت حبث دوم حبث در. است سنان بن اهلل عبد مقصود اي است سنان بن حممد مقصود ميدانیمن یمنته
 یجاها و رانيا هایکتاخبانه در که بيذ هاینسخه در ناآل نيمه.  است درست نسخه آن اي است درست نسخه نيا ميدانیمن
 است يیهانسخه یجنف یآقا مرحوم کتاخبانه نيمه در. است متفاوت نسخه تيروا منت و سند در جاها یليخ است عراق مثل گريد
 درست کدام شود مشخص گويند تامی  نسخه حيتصح کار نيا به. است آمده آن یبرا منت جور دو تيروا اي سند کي که

 شود چهار سطح در یرجال نامهپايان کي که دارد را نيا تيظرف املشرتکات زييمت حبث هم .دارد یخمتلف یهاراهنسخ هم  متييز.است
 صيتشخ را درست نسخه چگونه ما منت اي سند  در است متفاوت هانسخه که است نسخه زييمت و صيتشخ که یبعد حبث هم
 . ميبده

 است نيمه نجايا در طرق از یکي. دارد وجود یطرق هماينجا  باشد متفاوت یراو  کي نام و سند در هانسخه اگر دوم حبث در
 آمده سنان بن مدحم یگر يد نسخه در و است آمده سنان بن عبداهلل نسخه نيا در مييبگو  نکهيا .ميگفت املشرتکات زييمت حبث در که

 راه کي نيا ،است کدام کندیم معلوم طبقه جداست شانتارخيی طبقه اگر که مينيبب یخيتار  نظر از اوالً  که است نيا هشار  است
 .ميده صيتشخ عنه یمرو  و یراو  قيطر  از را نسخه که نيا است مربوط ما حبث به که دوم راه. ميندار  یکار  آن به اآلن که است

 یراو  نيا نکهيا یبرا ،است سنان بن عبداهلل یراو  مثالً  که شودیم مشخص عنه یمرو  و یراو  قيطر  از .دارد انيجر  نجايا هم راه نيا
 هم اتيروا در و است جور عبداهلل نيا با و است يکی اتيروا غالب اي مهه در کندیم نقل او از عبداهلل که شخصی آن و عبداهلل از
.  است داده رخ اشتباه سنان بن حممد نسبت به و است درست سنان بن عبداهلل نسخه شودیم معلوم پس هستند هانيا یمرو  و یراو 

  .داردموارد زيادی  یال که هم مستنسخ و ناسخ اشتباه
 یطرق ميگفت که بود املشرتکات زييمت اول باب .است متفاوت یاول با که است رجال در گريد مبحث و گريد باب کي هم نيا
 که  دارد صيتشخ یبرا یطرق هم نيا که است نسخ اختالف ،رجال در دوم باب. بود عنه یمرو  و یراو  قيطر  هامجله آن ازکه  دارد
 خبش که دارد وجود حيصح نسخه ينيتع یبرا اي شرتکبرای متييز امل راه ده حدود نيب در ديشا. است عنه یمرو  و یراو  هاآن مجله از

 . دارند هم یمتفاوت یهاراه کدام هر البته و است مشرتک طرق نيا از یاعمده
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 بردارینسخه. حتريف منت در ٣
 یول ستين هم نسخه اختالف ،ستين مشرتک داللت در اي سند در و است آمده يیجا در یاکلمه که جايی است یسوم باب
 بن حممد نوشتندیم یوقت ميقد مثالً . است متداول یليخ هم آن شدن جاه ب جا و است جيرا یليخ هابردارینسخه در آن در اشتباه
 که یمستنسخچون   .است شده خلط »عن« با »بنا« که هست زيادی موارد و است کينزد هم به یليخ »عن« با »ابن« ،احلسن

. است احلسن عن حممد نوشته است، احلسن بن حممد مثالً  که  يیجا کي شودیمسبب  و سدينو یم هم سر پشت مدام سدينو یم
 یليخ آن در يیجاه ب جا و طلغ و است کينزد هم به یليخ دو نيا نگارش شکل و است کينزد هم به یليخ »عن« و »ابن«

  .است شده نوشته ».عن« ديآیمن »ابن« الف چون »بن« سديبنو  نکهيا یجا به. است داشته رواج
 اال رسلونيال و روني ال است که ريعم یاب بن حممد ،امجاع اصحاب مجله از شودیم گفته .کنمیمذکر  مطلب نيا یبرا یمثال
 یحال در ،ثقة عن اال رسلي ال و یرو يال ريعم یاب بن حممد که است فرموده خيش چگونه که است شده نقض قاعده نيا .ثقة عن
 نيا کنندیم حل رامسئله   نيا که يیهاراه از یکي .است کرده نقل فيضع آدم از ريعم یاب ابن حممد که مينيبیم جا چهل یس که

 یآقا یوقت کي. است نکرده نقل فيضع از نجايا نديگو یم که کنندیم درست »عن« و  »ابن« نيمه با جاها یبعض که است
 »عن« و »ابن« حبث نيا با بودم دهيد قبل سال ستيب ده را شانيهانوشته من و بودند کرده یمفصل حبث مطلب نيا یرو  یزجنان
 .شده است دادهپاسخ  گونهاين یول مينداشت قبول شکل آن  به مسئله را نيا پاسخ ما البته .کنندیم حل را مشکالت  از یليخ

 ميده صيتشخ تا باشد مشرتک نام ، غري از جايی کهمنت در اناً ياح  و سند در حيصح صيتشخ که است سوم مقوله مطلب نيا 
 نجايا ميبده صيتشخ يیهاراه از ميتوانیم و ميکنیم دقت ما یول ستين هانيا از کدامهيچ باشد یانسخه اختالف نکهيا و غري از

 مسئله هم نيا .است بوده حممد ميفهمیم ميکنیم دقت یول است عبداهلل یگاه یحت .است بوده »عن« يا است بوده »ابن« مثالً 
 . است سوم

 نآ السند یف ةحيالصح ةسخنال ينيتع دوم ،السند یف املشرتکات زييمت یکي. کرد جدا هم از ديبا را مقوله سه ديکنیم مالحظه
 ینيمع نام لکهب ستين مشرتک نام نکهيا سوم ،دارد سنان بن حممد يیجا کي و دارد عبداهلل يیجا کي است نسخه دو که يیجا

 یاشتباهات استنساخ در که داد صيتشخ شودیم يیهانشانه با یول وجود ندارد شرتيب نسخه کي و ستين هم یمتفاوت نسخه ،است
 .است شده اشتباه نجايا که دهد صيتشخ تواندیم راحتیبه باشد مأنوس اسناد با یکس اگر که »عن« و »ابن« مثل ،است داده رخ
 است نسخ ينيتع هم یبعض است املشرتکات زييمت به مربوط اشیبعض ،است مباحث نيمه يیخو  ديس رجال معجم آخر قسمت در
 جهتبی مثالً  نام نيا که فهمدیم یرجال يیهانشانه کي با یول است آمده یمتفاوت هاینسخه نه است آمده مشرتک نه هم یگاه
 انيجر  سه هر در که است يیهاراه از یکي نيا شود وها حاصل میاين نتيجه عنه یمرو  و یراو  قيطر  از مورد سه هر در .است آمده
 نسخ اختالف در دوم باب در که مشرتک کيست مييبگو  بود املشرتکات زييمتکه    اول باب در ميتوانیم سند هري زجن باب از. دارد
 چيست. درستش و است غلط است آمده نجايا که یاکلمه نيا که مييبگو   هم سوم باب در و است درست نسخه کدام مييبگو 

را تنظيم   یالسکون عن یالنوفل عن هياب  عن ميابراه ابن یعل سند تا هزار  مثالً  است کرده ميتنظ را سندها مرحوم آقای تربيزی
به مهني  ،دارد هياب عن ميابراه ابن یعل که يیهاآن بعد ،دارد یالنوفل عن هياب عن ميابراه بن یعل که یسند بعد. کرده است

را بررسی  مشرتک دو و مشرتک سه ،مشرتک چهار ،مشرتک پنج ، بعدآمدیم داشت مشرتک هفت شش که يیسندها سلسلهترتيب 
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. است شده اشتباه که ديفهمیم آدم یگاه و دادیم خط بندیطبقه نيمه جاها یليخ و  بود کرده بندیطبقه شانيا را نيا. کردندمی
 . است شده اضافه یکي اي است افتاده نفر کي

 بودند کرده شروع را کار ناشيا که یمدت از بعد و نبود امروز ادوات و ابزار نيا وقت آن .کند رمحت را یز يترب  یآقا مرحوم خدا(
 .ديکش زمحت نيا یرو  شانيا یليخ. است شده هم چاپ شانيا کار و گذاشتند وقت وند کرد یسپر  يیهاشب و روزها چه .آمد
 ما یساله نيچند انس. ميبود مأنوس یليخ قبلش یول رفتمیمن شانيا درس یليخ گريد شانيا تيمرجع دوره در من البته بود هم اواخر

 با که یدوستان یبعض ،ميبود خدمتشان ما که یادوره اواخر .بودند یفيشر  و بزرگ مرد یليخ واقعاً  و کند رمحتشان خدا ،بود شانيا با
 ادامه را زمحات آن شانيا گريد و بشود افزارینرم مهه هانيا که کنند قانع را شانيا که کردندیم تالش یليخ کردندیم کار وتريکامپ
 .)است شده هم چاپ و داد ادامه شانيا یول ندهد
 و کم نديبیم که اتيروا از یکي در آورد،یم  دسته ب تيروا هزار در را انسان تايروا هري زجن یوقت ،هاستراه از یکي هم نيا 

 باب سه هر در که است یطرق از یکي یمرو  و یراو  نيا لذا .است یباق منوال بر حتماً  و دارد اشتباه هک فهمدیم است شده اديز 
 هانيا از کدامهيچ که يیجا هم و ،حهيالصح ةالنسخ ينيلتع است نسخ اختالف که يیآجنا هم ،املشرتکات زييتمل هم ،دارد انيجر 
و  ستين کار در هم بدل نسخه ،ستين کار در یمشرتک که یاشتباه، دارد وجود نجايا در که یاشتباه صيتشخ یبرا یول ستين

 هم باب سه نيا نيب ).شود نوشته آن بر يیهانامهپايان که دارد را استحقاق اين ابو با نيا سه هر(. است اشتباه ميفهمیم جورمهني
 هياشح مطالبی که ذکر شد. ليقب نيا از يیزهايچ و یخيتار  طبقه مجله از و عنه یمرو  و یراو  مجله از ،دارد وجود یمشرتک یهاروش
  .ميدار  کار آن با جاها یليخ که است یرجال حبث و بود یديمف یليخ

 حتريف نسخه از جهت امکانسند روايت بررسی . ٤
 یليخ مشرتکات در او عنه یمرو  و او از یراو  قيطر  از سند هري زجن در یراو  درست صيتشخ. ميکن عرض یانکته سوم قسم در
 دو یسوم در .است طورمهني هم آجنا ،است نسخ اختالف که جايی در .کندیم دايپ نانياطم آدم عير س و کندیم دايپ انيجر  راحت
 ميخواهیم و کند نيمع را شخص عنه یمرو  و یراو  قيطر  از خواهدیم که يیآجنا. است یسوم اقدمص هم ما حبث ،دارد حالت

 اختالف و ستين مشرتک اسم که یحال در است معترب و ثقة   عبداهلل بن منبه بلکه ستين فيضع املنبه بن عبداهلل یراو  مييبگو 
 و ستين املنبه بن عبداهلل ديبگو  است امدهين جا چيه آن گريد یهانسخه و وسائل در یعني  است نشده بطض و ثبت هم اینسخه
 . است اهلل عبد بن منبه

 دوم باب در یحت اي و  اول باب در که ینانياطم و قوت به نه یول باشد نشانه تواندیم باز عنه یمرو  و یراو  ،سوم قسم در
 »ابن« و »عن« مثل دارد رواج استنساخ در که است یاشتباهات آن از اشتباه بار کي .است نوع دو سوم قسم نيا نکهيا یبرا. بود
 و یراو  عالمت لذا و است جيرا یزهايچ هانيا ،شودیم اديز  و کم واو کي که ُعمر و َعمرو اي و است یجيرا اشتباه یليخ  که
 به نيا ،طرف آن برود منبه و طرف نيا ديايب اهلل عبد مثالً  ستين جيرا اشتباه که يیجا اما رساندیم جهينت به عيسر  را آدم عنه یمرو 

 موارد نيا در اشتباه .است واو به اختالفشان که عمر و عمرو اي است شدهیم جاجابه زياد یليخ »عن« و »ابن« .شودیمن یسادگ
 را آدم عنه یمرو  و یراو  قيطر  از صيتشخ قيطر  ،است متداول و جيرا و آسان فيحتر  اي صهينق و اديز  که يیجا ،است جيرا یليخ
 بن عبداهلل نکهيا مثل نباشد آسان و راحت یليخ اشتباه استنساخ در یعني نباشد گونهاين که يیجا یول رساندیم نانياطم به عيسر 
 پنج يا چهار فرد نيا کالً عنه هم بايد گفت که   در رابطه با راوی و مروی نکهيا اضافه به و دارد فرق یليخ عبداهلل بن نبهامل با منبه
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 بدون جا کي در اين صورت اگر ،است تيروا ستيدو  درمثًال  سند و یمرو  و یراو  هري زجن یوقت کيزيرا  .ندارد کثرت و دارد تيروا
 در راوی و مروی عنه هري زجن کثرت یول ،است بوده سخت فشيحتر  مييبگو  هرچند است آمده گريد به گونه بدل نسخه و مشرتک

 .است  سخت دنيرس نانياطم به یعني ،ميدار  ديترد ما و ستين هم نيا نجايااما  .است داده رخ یاشتباه کندداللت می اتيروا
 در درست نسخه صيتشخ زييمت یبرا بعد مرتبه در ،است راحت املشرتکات زييمت یبرا عنه یمرو  و یراو  شاخص انيجر  نيبنابرا 

 یانسخه فالاخت و ستين مشرتک که یحال در غلط کي صيتشخ یبرا ،سوم باب در اما ،است راحت نسبتاً  هم نسخ اختالف
 را نيا ،دارد رواج هاآن در غلط  که باشد یکلمات یرو  هم اشتباهو  باشد تا دو عنه یمرو  و یراو  که يیجا در اوالً ، ميندار  هم

 که است اديز  قدر آن ،است عالمت در آن عنه یمرو  و یراو  که یاتيروااما  ندارد هم رواج اگر ثانياً ، رديبپذ تواندیم راحت انسان
 .ميدار  قبول را جا دو نيا برسد نانياطم به تواندیم عيسر  دمآ

 از گريد تيروا چهار سه در یراو  نيا چون مييبگو  که  است سخت نانياطم ،نباشد حالت دو نيا از یکي سوم باب در اگر اما 
 اشتباه نکهيا با( است کرده اشتباه و است عبداهلل بن منبه بلکه ستين املنبه بن عبداهلل نجايا در پس است کرده نقل عبداهلل بن منبه
 هياب  عن ميابراه بن یعل مثل روايت) و یس يا پنجاه نه است تيروا چهار ،است عبداهلل نب منبه نکهيا ینشانه  و ندارد رواج یليخ
 ديبگو  آدم ،شد وارد یکس هياب و ینوفل نيب جا کي اگر و هست تيروا صد چهار صديس که ستين یالسکون عن یالنوفل عن
 . است مشکل به اين قاعده نانياطم در مثل روايت مورد بررسی .است شده اضافه جهتبی

 بن مدحم نقل قيطر  از نجايا در نانياطم به دنيرس که است نيا ميکرد عرض که یمقدمات نيا از بعد ما اشکال و عرض لذا
 ممکن. است مشکل مقدار کي ،است ثقة   اهلل عبد بن حممد بلکه ستين فيضع املنبه بن عبداهلل نجايا نکهيا به یراو  الصفار احلسن
 .ستين نانياطم کي حد در اما کند یظن ديتول است
 مبحث که شد مطرح یرجال مهم اريبس مبحث سه یعني نبود تيروا نيا فقط هدفمان ميکرد رضع که يیهاحبث نيا در

را شامل  داشنت نسخ اختالف اي مشرتک حالت دو نيا از کي چيه نو بد سند در اشتباه صيتشخ و نسخ اختالف ،مشرتکات
 رساندن نانياطم درجه یول عنه یمرو  و یراو  نيمه مثل شودیم یجار  سه هر در که رددا وجود یمشرتک یهاشاخصمهچنني  شد.می

 آمده رجال در کمابيش و بشود تا ده نه ديشا که دارند هم هژ يو  یهانشانه کي کدام هر البته .ستين هم مثل آن در هر سه باب
 به را ما ترعيسر  اول قسم در عنه یمرو  و یراو  انيجر  .بود مهم اريسب حبث سه نيا .دارد هم شرتيب یکارها یجا نظرم به  و است
 .دارد یتر سخت طيشرا سوم قسم اما است طورمهني باً يتقر  هم دوم قسم در و رساندیم نانياطم

 در سوم و دوم قسم ،حالت دو آن بدون اشتباه و نسخ اختالف و مشرتکات باب سه از که ميکن عرض را نکته نيا جا نيمه 
 در .ميدهیم اشتباه احتمال تيروا منت در ،ميدار  نسخه اختالف ،تيروا منت در یعني ،شودیم یجار  جاها یليخ هم منت بررسی
 در که دارد هم یگر يد یزهايچ یول دارد یمشرتکات یسند یهاحبث نيا با مقداری دارد یمتفاوت وجوه که است منت و داللت حوزه
 .اندکرده یاديز  یکارها نهيزم نيا در هامروز  که ستا یاهلمسئ نيز نسخه صيتشخ بايد بررسی شود. خودش یجا

 ونچ مييگو یم ما و است نکرده نقل  منبه بن عبداهلل از یول  است کرده نقل عبداهلل بن منبه از جا چند در الصفار بن حممد
 نقل هم نيا از يیجا کي دارد یمانع چه است واحد هم شانطبقه ،است جا چهار سه در هم او نقل و ستين جيرا اشتباه نجايا

 متام سند حبث جانيا در .باشد معترب تيروا تا ميرسیمن نانياطم به اام است قبول دارد مورد حيترج احتمالش نکهيا. باشد کرده
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 بن منبه آقا نيا نکهيا به نانياطم و است فيضع املنبه بن عبداهلل خاطر به شد داده که یحاتيتوض با اول تيروا نيبنابرا. شودیم
 .است احتمالش گرچه نشد دايپ ما یبرا است ثقة   عبداهلل

 . روش اول جهت تشخيص سند روايات٥
 طبقه در اختالف است. قهبط اختالفبررسی  ،ارهايمع نياول از ديشا و صيتشخ یبرا اريمع اول روشپاسخ به پرسش شاگردان: 

 مقصود بار کي. دارد معنا دو مييگو یم که هم طبقه. باشد یراو  شخص نيا که ستين حيصح یخيار ت حلاظ به یعني مييگو یم که
و کسی که از او روايت   باشد سه قرن در سنان بن عبداهلل مثالً  اين است که ديگرمعنای  .هاستنيا و یمرو  و یراو  هري زجن در
 یهاروش و است طبقه نيا و است خيتار  آن. است سوم قرن مال نيا که است معلوم تيروا سند در و باشد اول رنق در کندمی
 . دارد انيجر  نجايا که هم یگر يد

 ب) بررسی داللت روايت اول
 

 و شد مشرف )السالمعليه( یعل نينؤماملري ام حمضر به یکس یروز  که بود نيا تيروا منت. مييبگو  یانکته هم تيروا داللت درباره
 بوده انميا نشانه چون که ميکرد عرض روزيد .دارم دوست را مشا خدا خاطر به من .هلِلَِّ  ُأِحبُّكَ  يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َو اهللَِّ ِإّينِ  کرد عرض
 و هستم مؤمن من ديبگو  خواهدیم. است بوده نفاق نشانه او بغض و انميا نشانه یعل حب .کردندیم عرضه را نيا یگاه است
 دوست را تو من .َلِكينِّ أُْبِغُضَك هلِلَِّ  فرمودند حضرت ندکاربرد به را یخيتوب روش کي یتيترب روش در نجايا نينؤماملري ام ستمين منافق

 و یري گیم پول اذان یبرا توِألَنََّك تـَْبِغي ِيف اْألََذاِن َو تَْأُخُذ َعَلى تـَْعِليِم اْلُقْرآِن َأْجرًا.  چون ؟َو ِملَ  گفت و خورد جا . آن فرددارمیمن
 .بود به کتسبي ما ابواب از یس باب در تيروا کي نيا .ندارم دوست را تو ليدل نيا به من و یري گیم مزد هم قرآن آموزش یبرا

 نيا داللت هایليخ که داللت در و کردند قبول را است فيضع ميگفت که یسند یز يترب  یقاآ تيروا نيا داللت با رابطه در
  .کنندیم فيتضع را داللتش و ندارد حرمت بر داللت نديفرمایم شانيا دارند قبول حرمت بر را تيروا

 . تقرير داللت روايت در حرمت اخذ اجرت١
 دوست را تو خدا فرمان خاطر به من .ستين اییشخص زيچ گفته شده است که  أُْبِغُضَك هلِلَِّ  که است روشن استدالل انيب
 خيتوب روش کاربرد هم .است نيا در هم یتيترب نکات، (البته ِألَنَّكَ  ديفرمایم یوقت .توست کار خاطر به هم نداشتنم دوست ،ندارم
 نيا أُْبِغُضَك هلِلَِّ  ظاهر. )هست نجايا یتيترب نکته دو نيا و رودیم کار علت یرو  حضرت دشيد در همو  هست نجايا در هيتنب و

 و عملکرد .ندارد یز يچ هو هو ما به که او شخص هست تو به من بغض منشأ کار نيا ديگو یم چون است حرام امر نيا که است
 حرمت اثبات یبرا تيروا منت به استدالل وجه نيا .هلِلَِّ  ُأِحبُّكَ  َو اهللَِّ ِإّينِ  گويدیم که است یشخص آن به حضرت بغض منشأ رفتار
 .دارد حرمت در ظهور که بغض مقوله بر ديتأک با ،است

  . اشکال مرحوم تربيزی به داللت روايت بر حرمت٢
 ريتعب مکروه امور در یگاه و است سازگار هم کراهت با بغض که است نيا دارند نجايا در یز يترب  یآقا حضرت که یاشکال

 هم کراهت با سازگار و است اعم بلکه ستين حرمت با یمساو  بغض پس ،است رفته کار به ليقب نيا از ینيعناو  و بغض ،تنفر
 . هست
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 . پاسخ به اشکال مرحوم تربيزی٣
 در که هلِلَِّ  مه آن نياملؤمنري ام بغض. است درست است حرمت در بغض ظهور که نديگو یم مشهور آنچه ديآیم نظر به یول

 حکم اي شکل مهان به و شودیم یجار  آن در حکمت مقدمات یعيطب حالت در نيا ،کندیم ينيتع را مصداق هم بعدو  دارد نجايا
 هانيا امثال و کراهت و بغض ليقب از یگانژ وا نيا کندیم حرمت در ظاهر را ی ،امر که یشکل مهان هب حکمت مقدمات اي عقل
 است نيا ظاهرش )ندارد یشخص جنبه که است مشخص نجايا وضوح به( ندارد هم یشخص جنبه و برود کار به امام هيناح از اگر
 شودیم ،کاربرد به مکروه در را نيا شودیمن که مييگو یمن .ستين درست نظرم به ،کراهت مييبگو  نکهيا و است رمحم عمل ،عمل که
 هللا انشا که دارد یشرت يب حيتوض نيا .است حمرم کار ،کار آن که است نيا ظاهرش برود کار به که نهيقر  بدون و خواهدیم نهيقر  اما
 .شودیم گفته فردا

 .     نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و
 


