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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 5فقه بورس و اوراق بهادار 

 29/8/98استاد عندلیبی ـ 
 

کی از یود، رسیدیم، ادله مشروعیت اشخاص حقوقی من جمله بورس بود که به دلیل ششم که مشروعیت از طریق والیت فقیه ببحث ما در 
بوله عمر بن رسی سندی مقبرلی در آن بایستی انجام دهیم، در روایات مهم در این باب مقبوله عمر بن حنظله است که دو بحث سندی و دال

ها، وجه اول، تقریب اول از وجه دوم و وجه سوم وجه را بیان کردیم که از بین آن 4« عمر بن حنظله»، که برای اثبات وثاقت یمحنظله بود
 مفید بودند. اثبات وثاقتبرای 
 

 ايت اجالء از ايشانرو «:عمر بن حنظله» وجه پنجم برای اثبات وثاقت
خـزاز از  ایـوبو ابو صور بن حازمصغری: راویانی از بزرگان شیعه مثل صفوان بن یحیی، عبداهلل بن بکیر، عبداهلل بن مسکان، زراره، حریز، من

 اند.روایت نقل کرده« عمر بن حنظله»
قت آن شـخ  وجب اطمینان به وثامثاقت او دارد یعنی اجالء و بزرگان قوم از شخصی روایت نقل کردند، داللت بر وای از کبری: اگر عده

 شود.می
 باشد.ثقه می« عمر بن حنظله»نتیجه: 
 

 در این وجه: مناقشه
اند روایت اجالء باشد، زیرا که هر چند بعضی فرمودهاین دلیل از جهت صغروی اشکالی ندارد ولی از جهت کبروی قابل بحث و خدشه می

یل تماس و رفت و آمد جلشود ولی ما دلیلی برای این مطلب نیافتیم مگر اینکه بگوییم محسوب میاز شخصی دلیل وثاقت آن شخ  
 اند.کردهاند و از او نقل روایت نمیکردهشود که اگر آن شخ  راوی ضعیفی بود، از او اجتناب میالقدری با یک شخ  دیگر سبب می

 شود که دو شرط داشته باشیم:اقت آن شخ  میپس تنها زمانی نقل روایت اجالء از شخصی کاشف از وث
ز بزرگان گوید نزد یکی ارفت و آمد برای اخذ و نقل روایت زیاد باشد و این طور نباشد که مثاًل احمد بن محمد بن عیسی می .1

اًل نقل روایت مث 200کوفه رفتم و کتابش را برای استنساخ، یک شب به امانت گرفتم، در اینجا این شخ  در یک شب بیش از 
وده یا نه. بکند و دیگر نیازی به رفت آمد با آن شخ  برای نقل روایت، ندارد تا در اثر رفت و آمد مشخ  شود، انسان خوبی می

باشد و تنها قرائت و سماع به رفت و آمد نیاز دارد ولی های اجازه، سماع و قرائت میزیرا که نقل روایت معمواًل به یکی از روش
 شود.یقه زمان حاصل میدق 5اجازه با 

ی یا مرحوم م عالمه مجلسو إّلا اگر از کسانی باشد که همچون مرحو« ال یروی عن ضعفاء»این بزرگ شیعه باید از کسانی باشد که  .2
توان به صرف نقل او از ها باشد، نمیآن حاجی نوری در مستدرک غرضش از نقل روایات جمع روایات و جلوگیری از نابودی

روی إّلا یال »ی کمی از بزرگان این ویژگی بیان شده است که ینان به وثاقت آن شخ  پیدا کرد و تنها در مورد عدهطمشخصی، ا
 مثل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی و امثالهم.« عن الثقه

راوی حاصل شـود  وثاقت بر اطمینان شخصیاینکه برای کسی شود مگر نمیآن شخ  دلیل وثاقت  شخصیصرف روایات اجالء از  نتیجه:
 توان به این دلیل تمسک کرد. ای اگر موجب اطمینان نشود، نمیکه در این صورت از باب اطمینان است فلذا روایت اجالء از راوی
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 وقوعش در سلسله روات کافی: «عمر بن حنظله»برای اثبات وثاقت  وجه ششم
کـر شـده اسـت، وایات کافی ذرعمر بن حنظله در بعضی از اسانید است فلذا  ایشان نقل کردهاین روایت و روایاتی دیگر را مرحوم کلینی از 

د ایـن دلیـل، کنند، که خـو تخواهند، وثاقت ایشان را اثبابعضی از همین ذکر ایشان به عنوان راوی حدیث در کتاب کافی مرحوم کلینی می
 دو تقریب دارد: 

 تقريب اول
لسـالم  اقین )علیهما ر درخواست شخصی نوشته است که او خواسته که آثار صحیحه از صادکتاب کافی را به خاطمرحوم کلینی  مقدمه اول:

 نویسد: ی آن را نوشته اند، میکتابشان که بعد از نوشتن اصل کتاب، مقدمهدر مقدمه را داشته باشد، مرحوم کافی 
 را نوشتم. ین )علیهما السالم  باشدآثار صحیح از صادق اشهمه من به آنچه از من خواسته بودی وفا کردم و کتابی که

[ من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعّلم، و يرجـع إليـه المسترشـد، و ي خـذ قلت: إّنك تحّب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع ]فيه
ليها العمل، و بها يؤّدي فـر  الّلـه عـّز و منه من يريد علم الدين و العمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقين عليهم الّسالم و السنن القائمة اّلتي ع

1جّل و سّنة نبّيه صّلى الّله عليه و آله  
 پس مقدمه اول این است که کلینی شهادت بر صحیحه بودن روایات کتابش داده است.

یهم از معصومین )عل حهد یعنی آثار صحیصحیحه هستنروایت است که تمام روایات کافی به این معنا کلینی مرحوم این شهادت  مقدمه دوم:
وایات رنه اینکه تمام  م هستاست که مشتمل بر اخبار صحیح هجمله این این از د منظور نگویخویی که میمرحوم . )بخالف السالم  هستند

 ولی این برداشت خالف ظاهر است  موجود در کافی صحیحه باشند؛
و به  ها ثقه باشندینکه راویا داد زیادی از روایات، ال وجه له مگربر صحت تع اطالق علی: شهادت فرمایندمی حاجی نوری مقدمه سوم:

 اند.توان گفت چند هزار روایت همگی محفوف به قرائن بر صحت بودهها پی به صحت این روایات برده باشد، زیرا نمیواسطه وثاقت آن
 شد.باعمر بن حنظله هم جزو راویان روایات مرحوم کلینی در کافی می مقدمه چهارم:

 عمر بن حنظله ثقه است. نتیجه:
 

 اشکال به تقريب اول:

وده باشـند فلـذا بشود، زیرا احتمال دارد بعضی از اخبار مستفیضه یا متواتره صرف شهادت بر صحیح بودن روایات، دلیل بر وثاقت روات نمی
 تلفی داشته است.کرده است با اینکه اسانید مخذکر  ، تنها یک سند برای آنها پیدا کرده بوده استمرحوم کلینی که علم به صحت آن

شهادت مرحـوم  باشد که مرسل یا مرفوع هستند، پس اگر بخواهیم این مطلب را باشاهد این مطلب این است که روایات فراوانی در کافی می
ات داشـته کـه گـاهی از راه وثاقـت به صـحت ایـن روایـ شود بلکه ایشان علماش جمع کنیم، نتیجه ثقه بودن تمام روات نمیکلینی در مقدمه

 اند.روات بوده و گاهی از راه استفاضه یا تواتر و تنها به ذکر یک سند ولو مرفوع یا مرسل، اکتفا کرده
هایی بدهند ولی با بررسی مجموع اشکاالت و جواب ها باز نسبت به این تقریب اول برای اند که به این اشکال جوابالبته بعضی سعی کرده

 آید.شم، برای انسان اطمینان خاطر به وجود نمیش وجه
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 ب دوم: يتقر
 است. حاجی نوری در خاتمه مستدرکاین تقریب مربوط به 

 گوییم این جمله دو احتمال معنایی دارد:گفته اند: اوثق الناس است، حال میکلینی مرحوم در مورد رجالیون 
 بیش از دیگران قابل اطمینان و اعتماد است. .1
وات ثقه ر و فضیلتی مرحوم کلینی تمام خصوصیت خوبمورد پذیرش حاجی نوری که این تقریب مبتنی بر آن است:  معنای .2

ر مورد است، اگر د اگر دیگران عادل هستند، مرحوم کلنی هم عادل ،است نی هم تقهیدیگر را دارد، اگر دیگران ثقه اند، کل
گوییم یا اگر می کندیث میگوییم مرحوم کلینی نیز تنها از افراد ثقه نقل حدبعضی از راویان داریم که الیروون إّلا عن ثقه، می

 باشند.ی اش نیز ثقه میا واسطهبفلذا حتی راویان  اندچنینه اند، مرحوم کلینی نیز اینهایشان تا امام ثقبعضی از روات تمام واسطه

 شود.ت، عمر بن حنظله ثقه میپس مرحوم کلینی که با چند واسطه از عمر بن حنظله نقل کرده اس

 
 اشکال اول به تقريب دوم

عتمـاد و اطمینـان ا این است که بـیش از دیگـران قابـل « اوثق الناس»اید، نیست بلکه معنای معنای اوثق الناس اینچنین که شما برداشت کریده
 مام ثقه باشند.هایش تا ا، نه اینکه تمام واسطهدهیم که اشتباه کرده باشدو احتمال کمتری می است
 

 اشکال دوم به تقريب دوم

ن سـخن یـا در مـورد هایشان تا امام، ثقه اند، اشتباه است؛ زیرا ایاین مطلب که شما فرمودید ویژگی بعضی از روات این است که تمام واسطه
 .خواهد آمدباشد که جوابش اصحاب اجماع است که جواب آن را قباًل گفتیم و یا در مورد افراد صحیح الروایت می

 ای ثابت نیست تا بخواهیم آن را به مرحوم کلینی نیز سرایت بدهیم.پس اصاًل این ویژگی در مورد هیچ راوی
 

 تمام است.وجه ششم نا نتیجه:
 

 نقل صحيح الروايت از ايشان :«عمر بن حنظله»برای اثبات وثاقت  هفتم وجه
 .است« صحیح الروایت یا صحیح الحدیث»اند که فالن شخ  وردهدر کتب رجالی در رابطه با برخی از روات آ: اول مقدمه
تا  ـوایه یا صحیح الحدیث ـ صحیح الرتمام واسطه های این شخ   فرمایند:می معنای صحیح الروایت در مورد حاجی نوری: دوم مقدمه

اثبات کرد و إال اگر ام تی که من ندیدهیاولو رواتمام روایات یک شخ  را توان صحیح بودن امام ثقه هستند، زیرا از راه دیگری نمی
 د.ند، باید تک تک روایات را بررسی کنند با قرائن پی به صحت روایات ببرنبخواه
یا  مثل مرحوم نجاشی در رجال باشدمی احمد ابن ادریس: از جمله کسانی که فرموده اند که صحیح الروایة و الحدیث است، سوم مقدمه

 .مرحوم شیخ در فهرست
                                              

 .38، ص: 19مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مقدمةج. 
 :أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي األشعري القمي  :92هذا.../منه/ومناأللفالنجاشي/بابرجال. 

حمد بن إدريس أن عنه. و مات جعفر بن سفياله كتاب نوادر أخبرني عدة من أصحابنا إجازة عن أحمد بن  صحيح الروايةكان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث 
 بالقرعاء سنة ست و ثالثمائة من طريق مكة على طريق الكوفة. 

  : أحمد بن إدريس أبو علي: 64أحمد/الهمزة/بابالطوسي/بابفهرست. 
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کند، یکی از افرادی که در طریق شیخ به را از محمد بن علی بن محبوب نقل می وقتی مرحوم شیخ روایت مورد بحث ما: چهارم قدمهم
است، پس احمد بن ادریس در طریق روایت مورد بحث ما واقع شده است و محمد احمد بن ادریس محمد بن علی بن محبوب قرار دارد، 
کند، فلذا احمد بن ادریس این روایت را با واسطه از عمر بن حنظله می حدیث ودش از عمر بن حنظله نقلبن علی بن محبوب به طریق خ

 نقل کرده است.
 باشد.: عمر بن حنظله که مروی عنه با واسطه احمد بن ادریس است، ثقه مینتیجه
 

 اشکال
ای الحدیث جملـه ر مورد بعضی از همین افراد صحیحنادرست است، زیرا مرحوم نجاشی د« صحیح الحدیث»برداشت حاجی نوری از صفت 

روف کـه معـ« السـدیامحمد بـن عـون محمد بن جعفر بن »باشد؛ مرحوم نجاشی در مورد دارد که بر خالف این برداشت و ضد این معنا می
 فرماید:باشد، میو از مشایخ مرحوم کلینی می« محمد بن ابی عبداهلل االسدی»است به 

 محمد بن عون األسدي أبو الحسين الكوفي  محمد بن جعفر بن
 ساكن الري. يقال له محمد بن أبي عبد اهلل كان ثقة صحيح الحديث إال أنه روى عن الضعفاء

 کند.قه هستند ولی باز بگویید که از ضعفاء حدیث نقل میثهای این شخ  شود که بگویید تمام واسطهمگر می
ه وقتی کاند، نیست؛ بلکه صحیح الروایت یعنی انسانی رحوم حاجی نوری فرمودهث، چیزی که مشود که معنای صحیح الحدیپس معلوم می
 قه باشند.کند، نه اینکه راویان او هم ثایت را نقل میکند، خودش درست روروایت نقل می

 جواب حاجی نوری به اشکال:

 البته این جواب بسیار عجیب و غریب است:
قیل « لضعفاءاأنه روى عن  »که فرموده است:قسمت بعدی  لینظر خودش است و «صحیح الروایت» تاس گفتهجایی که مرحوم نجاشی  

 است که به این صورت بیان شده و نظر خودش نیست.
 جواب: مناقشه در

حتمال اباشد و اصاًل عبارت نجاشی بسیار واضح است که همگی یک سیاق داشته و نظر خودش میاین مطلب واضح البطالن است و ظاهر  
 ندارد که نظر قیل را به این صورت بیان کرده باشد.

 
 حارثی روايت يزيد بن خليفه «:عمر بن حنظله»برای اثبات وثاقت  وجه هشتم

 گوار اشکالی ندارد:ود آن بزرکند که سندش تا خنقل می« علیه السالم»روایتی را یزید بن خلیفه از امام صادق
ِد ْبِن ِعيَسى َعْن یحونحَس َعْن یَزِیَد ْبِن َخِليَفَة قَاَل:ِإب ْ  حممد بن یعقوب عن َعِلّي ْبن ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع ِإنَّ عحَمَر ْبَن َحْنظََلَة َأََتََن  رَاِهيَم َعْن حمحَمَّ

3َعَلْيَنا َیْكِذبح  َل َعْنَك ِبَوْقٍت فَ َقاَل أَبحو َعْبِد اَّللَِّ ع ِإذاً   
کند که عمر بن حنظله در مورد وقت نماز ظهر و عصر از شما روایت نقل کرده است، آیا درست است؟ امـام   مییزید بن خلیفه به امام عر

                                                                                                                                                                   
بن  د اهلل عن أحمد بن جعفره الحسين بن عبيأخبرنا بسائر روايات. و له كتاب النوادر كتاب كثير الفوائد. صحيحه كثير الحديثاألشعري القمي كان ثقة في أصحابنا فقيها 

 سفيان بن البزوفري عن أحمد بن إدريس. و مات أحمد بن إدريس بالقرعاء في طريق مكة سنة ست و ثالثمائة.

 . مقبوله عمر بن حنظله

 373الميم/النجاشي/بابرجال. 

 275؛ ص 3اإلسالمية  ؛ ج -الكافي )ط . 
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 بندد، یعنی راستگوست و قول او حجت است.دهند که اگر از عمر بن حنظله روایت رسیده است، او دورغ به ما نمیجواب می
ت نماز، حجت ده است و مقصود روایت این است که سخن او در مورد وقمین مورد بوتواند اشکال کند که ت یید امام تنها در هو کسی نمی

غ ن سخن او دروای« ما کذب» و نفرموده اند که:« َعَلْيَنا ذًا َلا َيْكِذب  ا» بندد اند: بر ما دروغ نمیاست، زیرا که امام به صورت کلی فرموده
 نیست.

 شود.فلذا دلیل بر وثاقت ایشان میبندد گاه بر ما دروغ نمیظهور دارد که هیچ
 

کر کرده است ذرا در رجال  است، زیرا وثاقت او ثابت نیست، مرحوم شیخ نام او« یزید بن خلیفه»تنها مشکل استدالل به این روایت، خود 
ین  یت صفوانمثل رواود ـ بـ که در مورد عمر بن حنظله هم ولی توثیقی در مورد او وارد نشده است مگر همان وجوه عامه داله بر وثاقت 

 شود.وثیق می، که در مورد صفوان گفته شده است: ال یروی إّلا عن ثقة، فلذا یزید بن خلیفه هم تاز یزید بن خلیفه یحیی
 

  پس صحت تمسک به این وجه، مبتنی بر اثبات وثاقت یزید بن خلیفه است.
 

 کثرت روايت :«عمر بن حنظله»برای اثبات وثاقت  نهم وجه
 عمر بن حنظله کثیر الروایت است.مقدمه اول: 

 باشد، به خاطر اینکه: مقدمه دوم: کثرت روایت از کسی، دلیل بر وثاقت شخ  می
 اواًل روایت داریم که:

1 َذیْ َفَة ْبِن َمْنصحوٍر َعْن َأِب   ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن حح ِد ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن حمحَمَّ ِمنَّا َعَلى َقْدِر  الّرَِجالِ  َمَنازِلَ  اْعرِفحوا  َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل:َعْن ََحَْدَوْیِه َعْن حمحَمَّ
2رَِواََيِِتِْم َعنَّا.  

 فلذا کثیر الروایت مقام و منزلت واالیی دارد.
یت ه ثقه است و از او روااند کاند، فلذا او را شناختهثانیًا الزمه کثرت روایت از شخصی این است که زیاد با او رفت و آمد و معاشرت داشته 

 اند.نقل کرده

 
 اشکال اول:

 که در جای خودش مفصل توضیح داده شده است. دلیل روایی شما، داللتی بر مدعا ندارد
 این اشکال کبروی است.

 اشکال دوم:
ز شخصـی ی اسـت را اادکثرت روایت تالزمی با معاشرت و ممارست زیاد ندارد، زیرا امکان دارد شخصی کتابی که مشـتمل از روایـات زیـ

 امانت بگیرد و روایات آن کتاب را از او نقل کند، بدون اینکه معاشرت زیادی داشته باشند.
 این اشکال کبروی است.

 

                                              

 .1 -3 -1رجال الكّشّي  - 2)  
 .149؛ ص 27وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 اشکال سوم:
 شود.ت اطالق نمیروایت ـ و به این تعداد روایت، کثرت روای 100روایت ندارد ـ شما فر  کنید  80جناب عمر بن حنظله بیش از 

 
 روايات دال بر منزلت ايشان «:عمر بن حنظله»دهم برای اثبات وثاقت  وجه
ی ر عمدهها را نقل کرده است ولی مشکل اینجاست که راوی دی در مدح و منزلت عمر بن حنظله نقل شده است که مرحوم کشی آنروایات

توقف بر آن روایات م ، زیرا حجیتدوری استشان، برای اثبات وثاقت ایاست، فلذا تمسک به آن روایات  عمر بن حنظله خود این روایات
 .وثاقت ایشان است و وثاقت ایشان متوقف بر حجیت این روایات است و هذا دوٌر

 
 :«عمر بن حنظله»برای اثبات وثاقت  ازدهمي وجه

ف بوده و در از معار حنظله کنیم که عمر بنمقدمه اول: از روایاتی مثل روایت وقت نماز ظهر و عصر که گفته شد و سایر قرائن کشف می
 است.و شخ  عادی نبوده ه استآن زمان شناخته شده بود

لم یرد فیه » اللی با این حد واگر کسی از معارف باش ،«رضوان اهلل تعالی علیه»از اساتید مثل مرحوم تبریزی  مبنای بعضیطبق  مقدمه دوم:
 رد وجود دا« خالصه»بنا در کلمات عالمه حلی در )البته زمینه این مشود.، دلیل بر وثاقت می«قدح و ال ذم

 نتیجه: عمر بن حنظله که قدح و ذمی در موردش ندارد، پس ثقه است.
 

 اشکال به مبنا
بودن شخ   اند، پس معلوم میشده که اکتفاء بر مشهورتعدا زیادی از معارف و افراد شناخته شده وجود دارند که در رجال توثیق شده

کنند تا قدر پنهان کاری میتوان از عدم قدح و ذم، وثاقت شخ  را کشف کنیم، چون خیلی از معارف هستند که آننمی اند، پسکردهنمی
 کسی نفهمد این شخ  دروغ گو و خائن است.

  
  وثاقت عمر بن حنظله به وجوه عدیده ای اثبات شد. نتیجه بررسی عمر بن حنظله:

 
 «:محمد بن عيسی»سی ربر

 «محمد بن عیسی بن عبید یقطینی»وجود دارد و جای بحث دارد، عبارت است از:  در سند روایت مورد بحثراوی دیگری که 
از فضل بن  شدهکند تا جایی که نقل نقل میو تعریفات زیادی برای ایشان  کندمرحوم نجاشی خودش و از طرف اصحابش او را توثیق می

 فرمودند که: چه کسی مثل اوست؟!در موردش می شاذان که محمدبن عیسی نظیر ندارد یا اصحاب

ال أروی ما یخت  »و گفته است:  اما ابن ولید، روایات ایشان را از روایات نوادر الحکمه و روایات یونس بن عبدالرحمن استتثناء کرده است
 .تضعیف کرده است، ایشان را استبصار ر  وهم درجال  و )هم در هم در فهرستفلذا بر اساس این استثناء مرحوم شیخ ایشان را در  «به

                                              

 . روایت مشهور به مقبوله عمر بن حنظله

محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة أبو جعفر جليل في )من  أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن : 333الميم/النجاشي/بابرجال .
 ... .التصانيف

اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة و قال: ال أروي ما يخت   محمد بن عيسى بن عبيد: 402محمد/الميم/بابالطوسي/بابفهرست .
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 اشکال

ترجمـه  در« فهرسـت»ر شیخ این مطلب را در اینجا از روی حافظه بیان کرده است در حـالی کـه خـود او دسخن شیخ نادرست است زیرا که 
یـن اکنـد، در آنجـا میکه صاحب نوادر الحکمه است، وقتی اصل مطلب را از ابـن ولیـد و مرحـوم صـدوق نقـل « محمد بن احمد بن یحیی»

انـد و ی را نگفتهگفتیم که ضعیف است ولی چنین مطلبـ؛ بله اگر این جمله را گفته بودند شاید می«ال أروی ما یخت  به»توضیح را ندارد که 
 شود.کرده که ضعف محسوب میشیخ از حافظه گمان می

 
طريقـه محّمـد بـن موسـى  ، و هـو )اّلـذي يكـون  فـيتخلـيط  : إّلا ما كـان فيـه مـنو قال محّمد بن علي بن الحسين )ابن بابويه

، أو عـن أبـي عبـد الهمداني، أو يرويه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، أو يقول: و روي، أو يرويه عن محّمد بن يحيى المعادي
أبي علـي النيشـابوري، أو  عن وهب بن منّبه، أو عن السّياري، أو يرويه عن يوسف بن السخت، أو الّله الرازي الجاموراني، أو عن

بإسـناد  أبي يحيى الواسطي، أو محّمد بن علي الصيرفي، أو يقول: وجدت في كتاب و لم أروه، أو عن محّمد بن عيسى بن عبيـد
 .منقطع يتفّرد به
دهم ین روایات را مـیفرماید که من اجازه نقل تمام اخواهد اجازه نقل روایات کتاب نوادر را به شاگردش بدهد میمرحوم صدوق وقتی می

مام روایات محمـد ده است نه تمگر اینکه روایتی باشد که مشتمل غلو یا تخلیط است، پس اّواًلمقسم روایاتی است که دارای غلو و تخلیط بو
ــ کسـی 2باشـد.   ان نقـل نکـرده ـ منقطع باشد و سند را ایشـ1و ثانیًا اینکه ندارد تمام روایات محمد بن عیسی بلکه دو شرط دارد:  بن عیسی

 دیگر آن را نقل نکرده باشد و ایشان منفرد باشد.
نه اینکه  اند که روایاتی که حجت نیستند، مشخ  شوندکه این مطلب دیگر داللت بر ضعف محمد بن عیسی ندارد بلکه عالماتی را گفته

 ایشان ثقه نباشد.
 

قات محمد بن شود و در نتیجه توثیدارد، فلذا تضعیف شیخ بی اعتبار میچون مبنای تضعیف شیخ این مطلب بوده و این مطلب اشکال  نتیجه:
 ین جهت هم مشکلی ندارد.اماند و ثقه است و روایت از عیسی بال معار  باقی می

 
 نتیجه بررسی سندی روایت مقبوله عمر بن حنظله:

 شود.ن حنظله میواقفی است، فلذا موثقه عمر ب« داود بن الحصین»این روایت موثقه است، زیرا که 
ست در طول اه ما رسیده باما اثبات مقبوله بودن این روایت سخت است، زیرا ما دسترسی به کتب و نظرات قدما نداریم و آن مقداری که 

 هم هستند نه اینکه در یک زمان به تمام فتوای هم عصرهایشان خبر داشته باشیم.
 اشد.بپس سند حدیث معتبر است و حدیث قابل استدالل می

                                                                                                                                                                   
 بروايته و قيل: إنه كان يذهب مذهب الغالة

 [.ي يونسي ضعيف ]على قول القمييناليقطين محمد بن عيسى بن عبيد: 391الميم/الحسن.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال. 

 156؛ ص 3اإلستبصار فيما اختلف من األخبار ؛ ج. 

ْمَلِة الرَِّجاِل الَِّذيَن َرَوى َعْنه ْم َمه  اللَّه  ِمْن ج ْيِن ْبِن َباَبَوْيِه َرِح َعِليِّ ْبِن اْلح َسَحمَّد  ْبن م َو َطِريُقه  م َحمَّد  ْبن  ِعيَسى ْبِن ع َبْيٍد َعْن ي وُنَس َو ه َو َضِعيٌف َو َقِد اْسَتْثَناه  َأب و َجْعَفٍر 
 ْعَتَرُ  ِبَحِديِثهْعِف َلا ي َصاِحب  َنَواِدِر اْلِحْكَمِة َو َقاَل َما َيْخَت ُّ ِبِرَواَيِتِه َلا َأْرِويِه َو َمْن َهِذِه ُصوَرُته  ِفي الضَّ

 410و أصحاب األصول )طوسى، طبع جديد  ؛ الن  ؛ صفهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين . 



8 
 

 بررسی داللی موثقه عمر بن حنظله
 مطلب باید بررسی شود: چندبرای استدالل به روایت 

 یا خیر؟ شوددال بر والیت فقیه میآیا این روایت  .1

ست یا احکام امل احکام تکلیفی اشتنها آیا قلمرو والیت فقیه ؟ کند اختیار را برای ولی فقیه اثبات می این روایت چه مقداراطالق  .2
تواند مینکه ایتواند اموال مردم را تملک کند؟ یا ؟ به طور مثال آیا میشودرا هم شامل می ـ چه در انشاء و چه در تصرف ـ وضعی

کند و کلیفی تبخالف اینکه حکم چون بدهی است بگوید شما مالیات بدهکارید یعنی حتی بعد از مرگ هم باید ورثه بدهد 
 شود.این صورت بعد از مرگ، بر وراث پرداختش واجب نمی بگوید پرداخت مالیات واجب است، که در

 یعنی حق اعتبار امور را دارد یا نه؟

یم اید احراز کندر چه حدی است؟ یعنی ما ب هر دو جهت ـ چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی ـ نفوذ حکم والیت فقیه در .3
م صحت تی علم به عدشک به صحت آن نیز داشتیم یا حاگر حکم ولی فقیه مطابق احکام اولیه و واقعیه است و صحیح است یا نه 

 آن حکم داشتیم، باز حکم او بر ما نافذ است؟

قهای دیگر فم مردم ولو نافذ است یا بر تما ن خود ولی فقیهاین حکم که صادر شد در حق چه کسانی نافذ است، آیا فقط بر مقلدی .4
 .نیز نافذ است

 

 یت فقیهبحث اول: داللت این روایت بر اصل وال

 کنیم.به طور خیلی خالصه این بحث را مطرح می
 مله ای که در روایت آمده است و مورد استشهاد قرار گرفته است:ج

َلْْيِ ِمْن َأْصَحابَِنا  َناَزَعٌة ِف ب َ َسأَْلتح َأََب َعْبِد اَّللَِّ ع َعْن َرجح َما مح ْلطَاْو ِمريَاٍث فَ تَ  َدْیٍن أَ ْيَنهح لُّ َذِلَك قَاَل َمْن اِن َو ِإََل َحاَكَما ِإََل السُّ َضاِة َأ َيَِ ْلقح
َا ََتَاَكَم ِإََل الطَّاغحوِت َو َما َيحْ  َا يَْ َكمح لَ ََتَاَكَم ِإلَْيِهْم ِف َحقٍّ أَْو ََبِطٍل فَِإَّنَّ ْحتاً َو ِإْن َكاَن َحّقاً ثَ هح فَِإَّنَّ ذح سح ِت َو بِتاً لَهح ِِلَنَّهح َأَخَذهح ِِبحْكِم الطَّاغحو خح

 َما أََمَر اَّللَّح أَْن یحْكَفَر بِهِ 
 

 شود: دو نفر در دین با هم دعوا دارند که دو نوع تصور می
 کند. )دعوای حقوقی ی انکار میگوید تو به من بدهکاری و دیگرشخصی می .1

 دهد. )دعوای کیفری شخصی قبول دارد که بدهکار است ولی بدهی را نمی .2

 دهد.در هر دو صورت منازعه رخ می
 یا در مورد میراث با هم منازعه دارند که در اینجا سه صورت دارد:

 ی )دعوای کیفر دهد و باال کشیده است.یکی از وراث ارث بقیه را به آن ها نمی .1

کنند. )شبهه کند این مال جزء ارث نیست و این مال را به من بخشیده است ولی دیگران این حرف را انکار مییکی ادعا می .2
 یه، دعوای حقوقی موضوع

برد ولی مادرش هم مجتهد است گوید من مجتهدم و نظرم این است که زن از زمین ارث نمیشبهه حکمیه است مثل اینکه پسر می .3
 ی برد. )شبهه حکمیه، دعوای حقوقست که زن از زمین ارث میگوید نظر من این او می

 
، آیا این کار و روندمییا قاضی  ـ مثل دعوای کیفری ـ دارند فلذا به نزد سلطان گوید که این ها منازعهروایت در مورد همه این صور می
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 رجوع به نزد قاضی یا سلطان جایز است؟
یق گرفتی، فرمایند: چنین کاری جایز نیست و حرام است حتی در جایی که محق هستید و حتی اگر حق و مال خودت را از این طرامام می

 .ای م طاغوت و حکم کسی که خدا گفته باید به او کفر بورزی، مال خود را گرفتهچون با حک این مال سحت است
ه آن بع به طاغوت مشهور شدن این روایت به مقبوله به خاطر این قسمت روایت است که حتی اگر عین حق شخ  هم باشد، چون با رجو

 رسیده است، آن مال سحت و حرام است.
 
 
 


