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تفسری عبارت کتاب عده پریامون احادیث عامه
________________ سیدمحمدجواد شبیری _______________

چکیده
موضوع شروط وثاقت راویان مورد بحث و پژوهش ژرف قرار گرفته
است .یکی از شاخه های پژوهشی که از این مبحث منشعب میی شیود
بحث اعتبار و وثاقت راویان اهل سینت اسیت .در همیین زمینیه را
مختلف و نظریات متعا رضی در خصوص یکی از بندهای کتاب عید ه
شیخ طوسی ارائه شده است .غاز این بند چنین است« :عدالتی که در
ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری مورد نظر است ن اسیت کیه راوی
معتقد به حق باشد و صاحب بصیرت بوده و در دینش میورد اعتمیاد
باشد و از دروغ و کذب اجتناب کند و در نچه روایت می کند میورد
سن ی همچون حفص بن غیاث ،غییاث بین کلیوب ،نیو بین درا و
سکونی اثبات می گردد .مقاله حاضر به تفکیی

عبیارات ایین بنید از

کتاب عد ه می پردازد و سپس نظرات و را مطر شیده در خصیوص
ن را مورد تحلیل قرار می دهد و ابعیاد مختلیف ایین موضیوع را بیه
داوری می نشیند.
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پژوهیش تطبییق میان حجیت موقوفات و مضمرات
_________________ محمد عرب محفوظی ________________

چکیده
«موقوفات» و «مضیمرات» دو گونیه از رواییات هنیتند کیه در عیدم
تصریح به نام امام یا معصوم اشتراک دارند و از این روی اسیناد ایین
دو گونه روایت به معصومین مورد تردید و بحث و نظر قیرار گرفتیه
است .این مقاله به واکاوی این موضیوع پرداختیه اسیت و بیا د ییل
مختلف ثابت نموده است که این اسناد در مضمرات صحیح است ،اما
در موقوفات این طور نینت و ادله موجود توان اثبات ایین اسیتناد را
ندارد.
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واژگان کلیدی :موقوف ،روایت موقوفه ،مضمر ،روایت مضمره ،حجیت.

