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حد تقصیر :
بررسی توثیق عام مستفاد از مشایخ ثالث
خالصه جلسه گذشته
بحث ما در مسانید و مراسیل مشایخ ثالثه بود و گفته شد در طی چند مطلب بحث درباره شهات عامه شیخ ره را بر وثاقت من یروون
و یرسلون عنه مشایخ ثالثه را بررسی می کنیم.مبحث اول به پایان رسید و در آن به شهادت شیخ ((ره)) پرداخته شد و اینکه
مضامین این شهادت چیست و اینکه این شهادت خود؛ منحل به دو شهادت کلی می شود.

مطلب دوم  :کالم مرحوم نجاشی ره
بحث امروز ما در مطلب دوم است  .این شهادت شیخ ره بوسیله شهادت نجاشی ره در کتاب رجال تایید و تحکیم و تثبیت می شود
(مخصوصا در رابطه با مراسیل ابن ابی عمیر) .
مرحوم نجاشی در پایان ترجمه ابن ابی عمیر چنین دارند:

2

شماره جلسه13 :

درس خارج فقه آیت هللا اراکی (حفظه هللا)

موضوع عام :صاله مسافر

تاریخ1399/ 07/ 13 :
موضوع خاص :حد تقصیر – بررسی روایات

و قیل :إن أخته دفنت کتبه في حال استتارها و کونه في الحبس أربع سنین فهلکت الکتب و قیل :بل ترکتها في غرفة فسال علیها
المطر فهلکت فحدث من حفظه .و مما کان سلف له في أیدي الناس فلهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله
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این عبارت شهادت شیخ ره را تایید می کند ؛در جایی که شیخ فرمود اصحاب یعملون بمراسیل ابن ابی عمیر .و این بینه عادله قائمه
بر توثیق اصحاب نسبت به من یرسلون عنه الثالثه است.
در این شهادت نجاشی" فلهذا أصحابنا یسکنون إلی مراسیله" یسکنون یعنی یثقون و یطمانون و این هم شهادتی است بر اینکه
اصحاب توثیق عملی می کردند نسبت به من یرسل عنه ابن ابی عمیر.
داللت التزامی شهادات بر عمل به مسانید ابن ابی عمیر
ما اینجا یک حرفی داریم که این شهادت اصحاب یا شهادت نجاشی یا شهادت شیخ بر اینکه أصحابنا یسکنون إلی مراسیله این
داللت التزامی آن این است که أصحابنا یسکنون إلی مسانیده ایضا یعنی احتمال اینکه اصحاب تنها به مراسیل ابن ابی عمیر عمل
کنند و به مسانید او عمل نکنند این وجود ندارد و هیچ داعی عقالئی برای چنین عملی وجود ندارد .و لذا به داللت التزامیه داللت بر
توثیق مسانید ابن ابی عمیر دارد.

 : 1رجال النجاشی ص327
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مطلب سوم :اقوی بودن شهادت شیخ ره نسبت به شهادت خاصه
این شهادتی که اینجا از شیخ بر کل من یروون و یرسلون عنه مشایخ ثالثه یا شهادت نجاشی در تاکید بر وثاقت من یرسل عنه ابن
ابی عمیر آمده است این شهادت؛شهادت عامه ی معتبره ای است بلکه شهادت عامه ی شیخ از سایر شهادات عامه اقوی است و این
شهادت عامه هم لیست باقل من شهادت الخاصه یعنی فرقی بین شهادت خاصه و عامه در حجیت وجود ندارد  .این شهادت عامه
شیخ در العده بر اینکه اصحاب یعملون بمراسیل رجال ثالثه این اقوای از سایر شهادات عامه است .چون این شهادت متضمن دو
شهادت است زیرا هم شهادت خود شیخ است بر وثاقت من یرسلون و یروون عنه (فان کان یعلم انه الیرسل اال عن ثقه) و عالوه بر
این شهادت شیخ بر اینکه اصحاب هم کانوا یعملون بدلیل عبارت انهم عرفوا ان االصحاب ال یروون و ال یرسلون اال عن ثقه.فلذا این
شهادت ،شهادت عامه دو کاره است ؛به این معنا که هم شهادت عامه خود شیخ است ،هم شهادت عمل اصحاب به ما یرسلون عن
این سه بزرگوار است .
مطلب چهارم  :اعتماد بر مراسیل فرع بر اعتماد بر مسانید است.
بلکه این را اضافه می کنیم که اعتماد بر مراسیلشان این فرع بر اعتماد بر مسانیدشان بوده است یعنی چون بر مسانیدشان اعتماد
داشته اند و دیدند رواتی که این ثالثه از آنها روایت می کنند همه معتبرند لذا اعتماد بر مراسیل آنها نیز می کردند .این اعتماد
برمراسیل ابتدائا متصور نیست بلکه اعتماد بر مراسیل فرع اعتماد بر مسانید است مثال اعتماد بر مراسیل ابن ابی عمیر فرع بر
اعتماد بر مسانید ابن ابی عمیر بوده است .
از مسانید ابن ابی عمیر پی به وثاقت من یروی عنه الثالثه برده اند.فلذا این مساله ؛ مطلب چهارم ما است که شهادت شیخ
بروثاقت من یروی عنهم الثالثه فی مسانیدهم این داللت التزامی دارد بر وثاقت من یروی عنهم الثالثه یعنی مالزمه هست بین
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وثاقت من یروی عنه الثالثه فی مسانیدهم و بین من یروی عنهم الثالثه فی مراسیلهم .این بیان می خواهد و این حرف ما است و
ندیدم بزرگواران این حرف را زده باشند فلذا نیامند توضیح و بیان است .
ما چند بیان داریم برای اثبات اینکه شیوخ این بزرگان در مراسیل همین شیوخشان در مسانیدشان هست و اینکه شیوخشان در

مراسیل خار ج از شیوخشان در مسانید نیست و لذا اگر کسی بگوید که شهادت شیخ بر وثاقت من یسندون عنه شهادت عامه معتبره
ای است الزم معتبر بودن این شهادت معتبر بودن من یرسلون عنهم است .

بیان اول
خود اینکه شهد االصحاب بر صحت مراسیل ابن ابی عمیر چون اصحاب می دانستند که من یرسلون عنه الثالثه همین هایی

هستند که یسندون عنه و چون واضح است که اگر ایشان ابتدائا بگویند من یرسلون عنه الثالثه؛ ثقه هستند این احتمال ا
اصال
محتمل نیست به این دلیل که نمی دانند مشایخ ذکر نشده چه کسانی هستند فلذا ظهور شهادت شیخ بر این که اصحاب من
یرسلون عنه الثالثه را ثقه می دانستند و بر وثاقت آنها شهادت داده اند به این دلیل است که  ،من یرسلون عنهم کسی غیر از من
یسندون عنهم نبوده است  .و این مساله به این معنا است که مشایخ ابن ابی عمیر در مسانیدش را دیدند و همه ثقه بوده اند و لذا
گفته اند الیرسلون عن ثقه و مرادشان همین ثقات مسانید است  .و اال اگر این را نگوئیم باید بگوئیم اصحاب وثقوا من ال یعلمونه و
ا
ا
یجهلونه اسما او شخصا و صفا.
حرف ما این است که ابن ابی عمیر به خاطر نداشت که مثال روایت خاصی را که در دست داشته است ؛از کدام یک از مشایخ خود ذکر
کرده است ؛و نه اینکه اصال نداند این روایت مال چه کسی بوده است و مجهول صرف باشد
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بنابر این معنی توثیق مشایخ ثالثه در مسانیدهم این الزمه اش توثیق مشایخ ثالثه در مراسیلهم است ؛به دلیل اینکه ظهور این

توثیق این است که توثیق ؛توثیق خود آن مشایخ مسانید است و این که توثیق مشایخی باشد که ا
اصال ندانیم آنها چه کسانی
هستند این توثیق معنی ندارد ومحتمل نخواهد بود .

بیان دوم
مشایخ ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان در روایات مسانید آنها معروف هستند؛ مثال جناب داوری در کتاب اصول علم الرجال مشایخ
هر سه را جمع کرد ه است با اسامی آن بزرگواران و حدود  767رجل هستند .مرحوم عرفانیان تک تک روات مشایخ ثالثه را بیان کرده
و درباره ابن ابی عمیر فرموده مشایخ او در مسانیدش  415نفرهستند البته با حذف مکررات ،سپس می گویند  :لست اقول انی ظفرت
علی جمیع من اسند شیخنا االزدی (ابن ابی عمیر)...
بعد ایشان مشایخ صفوان را  222راوی ذکر کرده است .
مشایخ بزنطی را  119رجل هستند .
حرف ما در بیان دوم این است که یک راوی مثل ابن ابی عمیر که  400شیخ معلوم االسم و الوصف دارد ؛حاال اگر روایتی را بدون اسم

راوی نقل میکند احتمال اینکه این راوی که اسم او برده نشده است ،خار ج از این  415نفر باشد خیلی احتمال ضعیفی است که ال
یعتنی به.
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حرف در ای ن است که اگر کسی شهادت در من اسند عنه را پذیرفت باید شهادت در من ارسل عنه را هم بپذیرد و تفصیل بین این دو
بی معنی است
بعبارة اخری کسی که از حدود  400راوی یا بیشتر از مشایخ خود روایت نقل کرده است و اسم مشایخ خود را برده است حاال روایاتی
دارد که اسم مشایخ خود را نبرده است ،احتمال اینکه این مراسیل از غیر از این  400نفر باشد نزدیک به صفر است .
بنابر این تفصیل بین قبول این شهادت در مسانید ابن ابی عمیر و عدم قبول آن در مراسیل ابن ابی عمیر این تفصیل به جایی
نیست.
" والسالم علیکم و رحمه الله"
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