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یهان ههایبرداشهت از بخشی اند.کرد، استناد آن به خود شخصی  اسهت اضهافاتی بهه مربهوط راو
یهههانبیشهههتر  اسهههت. آورد، حهههدیث ضهههمن در خهههودش فههههم اسهههاس بهههر راوی کهههه  اضهههافات بهههه راو

 بهها حههدیث مههتن از راوی فهههم شناسههایى تهها شههد، مو،ههب مههرا ایههن و انههدنکههرد، تصههری  خودشههان
 کههه شههد، درج حههدیث مههتن در طههوری راوی برداشههت مههوارد برخههی در شههود. رو روبههه مشههکمتی

 از نههوع همههین بههه نههاظر درایههه علههم در 1«ُمههدَرج حههدیث» اصههطمح .اسههت روایههت از بخشههی گهویى
 سههخنان تشهخیص یبهرا ایضهابطه مجلسهی مرحهو  تهها شهد، سهبب امهر همهین اسهت. حهدیث
 :نویسدمی بار،این در وی کند. بیان حدیث متن از خودش

َ ماکی َکَلم  لَ َ(عینیَ )َان  َیف  ََس  ینم  ََم  ََو 
ماکی َکَلم  وَ( )أَان  هی ََف  ینم  َ  2.م 

 و اسهت کهم  اعهّم  معنهای بهه نبهّی  یها و نبهّی  غیهر ۀالزمه کهه دارد و،ود راوی فهم از دیگری نوع
 بها نیسهت. میسهر مسهأله بررسهی و تحلیهل بهدون احادیث  سیا یا و راوی سؤال از آن استخراج

 امههر ایههن اسههت. نشههد، رسههیدگی راوی فهههم وط بهههبههمر مباحههث بههه کتههابى هههیچ در ،و،ههود ایههن
 عنصهر ایهن از علهم اههل غفلهت مو،هب نیه  مهواردی در و کرد، ایجاد محصلین برای را شبهاتی

  است. شد، استنباط در مؤثر
 ههایشهیو، بهه دههی نظهم و آوری ،مع ،حدیث راویان فاوتمت هایبرداشتدربار،  مطالعه
 شههناخت بهها فقیههه و شههد، کمتههر حههوز، ایههن شههبهات تهها شههودمههی مو،ههبراوی  فهههم اسههتخراج

  .بپردازد حکم استنباط به تریوسیع دید و ترعمی 
 آقهای از مقالهه یهک راوی برداشهت و فههم زمینهۀ در کهه دههدمهی نشان بحثشناسی پیشینه
کههاوی» عنههوان تحههت شههاهرودی تضههویمر و سهها،دی یههان تذهنّیهه دخالههت هههایگونههه وا  در راو

 نقهد صهدد در هرمنوتیک دانش از استفاد، با که دارد و،ود علو  حدیث مجلۀ در «حدیث فهم
 فههم مختله  ههایگونهه خصهوص در لکهن ؛اسهت برآمهد، راویان اشتبا، هایبرداشت از برخی
کنون راوی برداشت استخراج نحو، و آن منابع راوی،  است. نگرفته صورت تحقیقی تا

 شناسیمفهوم
 اسههت. کههرد، برداشههت معصههو  کههم  از را آن راوی کههه اسههت مطههالبی راوی، فهههم از قصههودم

یافهت معصهو  از شهفاهی طور به را روایت کهاست  نخستین راوی از اعم نی  راوی از مقصود  در
                                                           

 .۵، صالدرایةالوجیزة فی علم . 1
 .3۶۷، ص۸، جیهقروضة المتقین فی شرح من ال یحضره الف. 2
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 اسههتخراج، هههایشههیو، از مههراد و شههود.مههی واسههطه بهها راوی و واسههطهبههى راوی شههامل لههذا و کههرد،
 کرد. استخراج را راوی فهم آن طری  از توانمی که است منابعی و هاروش
 یاصهول کتهب ۀمطالع با که کرد اشار، راوی فهم استخراج روش ن پ به توانمی ،مجموع در

 :دیآیم دست به یفقه و

 احادیث سیاق مالحظه. 1
یّ  سیا ، از مقصود  بایهد ممهتکلّ  کهه شهد، گفتهه  1دارد. و،هود کم  در که تاس اسلوبى و هرو

 ،مهمت سهیا  و سهبک تغییهر ،اسهاس این بر 2کند. پیروی واحدی اسلوب از گفتن سخن در
گهر ،طهور نیهمه باشهد. راوی فههم عممت و ممتکلّ  دتعّد  ۀنشان تواندمیواحد  حدیث در  یراو ا

 کمهک بهه تهوانیمه ،باشهد گنجانهد، یثیحهد ابهواب از ىبهاب در متفهاوت، یمضمون با را یثیحد
 در آنچهه رسهدمهی نظهر بهه بهرد. ثیحهد آن خصوص در یراو فهم به ىپ باب آن ثیاحاد ا یس

   3است. اشار، داللت نوع از ،گیردمی قرار بررسی مورد حدیث سیا  عنوان تحت بحث این
 ؛اسهت متفاوت دیگر ،ممت با ،مله یک سیا  که شودمی مشاهد، واحد حدیث در گا،

 راوی فههم بهر ایقرینهه توانهدمهی و بهود، حهدیث ظهاهر خهمف معصهو  از آن صهدور کهه طهوری به
 است: آمد، حدیثی در باشد.

َ هی نم 
 
ََأ َک  َْکَیَ َان  ِی   ََ ع  ل  ََاْلق  ََف  وس  ءی بََْای َیَ الصم  ََ،ان  ََرکذَو  ن 

 
ََأ ع  ل  ْنََاْلق 

 
ََْأ َیی ئ  ََل  سی

ْ
أ ََالل م  َلم  لَإ  ل 

َیق  ََّل  َْتل َ یَیَو  َک 
َ طی س  َال مَ َو  س 

ْ
4ََ...َأ

 «َقهَ ع» واژۀ حهدیث ۀادامه در دارد. کراهت هابچه سر در َقَ ع ایجاد فرمایدمی ۷صاد  اما 
کههه  بههه شههد، تفسههیر  ایههن در سههر. وسههط موهههای از انههدکی ،هه  شههود تراشههید، بچههه سههر ۀهمههایههن 

گر ،حدیث َر » فعل ا َر » :ۀ،مل شود، خواند، مجهول «ُذک   راوی ،انهب از تفسیری «الَقَ َع... َاّنَ  ُذک 
 :اندنوشته برخی لذا نیست. سازگار ساب  متن با آن سیا  ،فر  این در که چرا ؛بود خواهد

5َ. الراوَمنَریالتفسَأنَالظاهرَو
 و اسهت شهد، آغاز «یعنی» کلمه با حدیث متن در مو،ود تفسیری ،ممت فراوانی موارد در

                                                           
 . 3۷۸و ص ۱۰3، ص۱، جدروس فی علم االصول. 1
 .۱۴3، صمعجم مفردات .2
 . ۱۱۵، ص۱، جاصول الفقه. 3
 . ۴۰، ص۶، جالکافی. 4
 .۶۲۴، ص۸، جروضة المتقین. 5
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 فههم بهه توانهدمی نی  سیا  تغییر این و ندارد سازگاری حدیث ،ممت سایر سیا  با آن سیا 
 «یعنههی» کلمههه بهها آن از بخشههی کههه حههدیثی بههار،در قمههی طباطبههایى .باشههد داشههته اشههار، راوی
 نگارد:می شد، تفسیر

َ فسَإنم  ََ َ یالتم  ن  اوَم  ََ... َال م َیح  صَأىتَثی َیب   ، ََغ  ع  ضار  ََالی  ِ صََلَالغائ  َیب   ، تَ َغ  َک َالی َِلم     ِ ح 1َ.و 
 ایشهان توسهط کلمهات تفسهیر لهذا .است وحد، ممتکلّ  ،معصو  چون هک است باور این بر او
 را «یعنهی» کلمهۀ بر مشتمل ،ممت صدر شهید، رو این از .بگیرد صورت «أعنی» کلمه با باید

  :نویسدمی حدیثی ذیل و دانسته راوی طرف از تفسیری
َ ِةََم    وم  ََقی ما   َتَ َأنَإحت  َکی فسَِن  ََ یت  ََر ن  اوَم  َال م ک  بَییَیَما َ َناس  ََهی َک  ،ی 2َ.«عینیَ »َل   

  است: آورد، و دانسته حدیث ا،مال مو،ب را «یعنی» ۀکلم و،ود یدیگر ،ای در وی
ق َع َتوجَِالیتَ«عینی»َلم،ک 3َ.لإلجا َاِموجَِاَلحتما َاْل

 احادیهث گونههایهن در سهیا  تغییهر بهه نیه  6نامعاصر از برخی و 5خوانساری 4خویى، مرحو 
  اند.کرد، اشار،
 از یهها و اسههت ابههها  رفههع بههرای و علههم روی از راوی توضههیحات نیسههت معلههو  کههه دیمههوار در
هرف و تردید روی  حهدیث از ابهها  رفهع مقها  در وی کهه اسهت ایهن اصهل احتمهال، یهک بیهان ص 

ههرف کههه چههرا ؛باشههد یههان بههین تردیدگونههه احتمههال یههک بیههان ص   از آن صههدور و نبههود، متعههارف راو
 اسهت. واقعّیهت از دور - انهدداشهته احادیهث نقهل در را احتیهاط نهایهت که - حدیث اصحاب

 است: نوشته خصوص این در العلو بحر ۀعمم
عَِإلَمضافاَ  واةَأحوا َمنَمثلهَ،یمعدودَعِنیَوَاَلحتماَلََع َهیالتنبَوقِعَبی 7َ.ال 

 را فقیههان - اسهت شناسهایى قابهل حهدیث ،مهمت سیا  تغییر ممحظۀ با که - راوی فهم
 شود:می اشار، نمونه چند به که رساندمی یاری تلفیمخ موارد در

                                                           
 .۵۰۷، ص۸، جمبانی منهاج الصالحین. 1
 .۱۴۵، ص۴، جروة الوثقیبحوث فی شرح الع. 2
 ۱۵۷، ص3، جمانه. 3
 .۴۶۰، ص۲، جفقه الشیعة. 4
 .۱۴۷، ص۲، جفی شرح مختصر النافع جامع المدارک. 5
 .۲3۷، ص۲۱، ج۷فقه الصادق. 6
 .۴۱۸، صمبلغ النظر فی حکم قاصد االربعة. 7
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وج. 1-1  اضمار از حدیث خر
 خهروج سهبب ههم امهر ایهن اسهت. کهرد، مشهخص خهودش فههم با را معصو  اما  راوی گاهی
 شرط به؛ شودمی احادیث گونهاین بر روایات سایر تر،ی  مانع هم و اضمار، از ُمضمر احادیث
کههه   یههک عنههوان بههه ضههمیر، مر،ههع تشههخیص در الواسههطه مههع وی  را خطههای   احتمههال   صههرفایههن 

  1نگردد. حدیث تمر،وحّی  مو،ب ریب و شبهه
 است: آمد، حدیثی در

ْنَ ََع   ْ
 
ََأ ا   َم  :َاْْل  ا   ََق  هی ْلتی

 
أ َیَ َس  اَْعین  ب 

 
ََأ  ِ ْب ََع  ََعن۷َاهلل  َ  2...َ ج ی

 «اَّلل عبهد ابها نهییع» عبهارت بها را «سهألته» در ضهمیر مر،ع خود فهم با یراو ،حدیث این در
 است: آمد، دیگری حدیث در .است کرد، مشخص

َ ری
ْعف  اَج  ب 

 
َأ ْعین  َی  هی

لی
 
ْسأ َی   ، ْقب  َعی َْبن  ی  اه  ْب   َإ   ِ ی  َب  ْیه 

ل  اَإ  ن  اب  ْصح 
 
َأ ْعضی َب   ِ ت  ة۷َک  ّل  َالصم  ن  3ََ...َع 

َبهها َ،ْعَفههر  »در ایههن حههدیث نیهه  راوی بهها ،ملههۀ 
َ
ههی أ خههارج شههاخته اسههت.  حههدیث را از اضههمار« ۷َیْعن 

   4.شودیبسند، م نشانیبه ذکر ،هت اختصار های زیادی برای این مساله و،ود دارد که نمونه
 معصوم سخن در ضمیر مرجع تعیین. 2-2

 و نیست راحتی کار چندان آن مر،ع تعیین که دارد و،ود ضمیری معصو  سخن در گاهی
گر  امها  از حهدیثی در گردد.می مجمل یثحد ناچار به ،نشود تو،هی حدیث در راوی فهم به ا

 است: آمد، ۷صاد 
ا ذ  ََإ  ْمت  ِم  ق  ََت  ََم    ْص ی   ََ ل  ََإ  ا ی ْوََو 

 
ََأ ل  ََإ  اضی َفَ َق  ْنََْنَکی َ َع  َیی  ه  َیَ َ.ن  ْنََْعین  َ َع  َی  ْص َو  َ  5؛اْْل 

  بایس . او راس  سم  ،رفتی حاکم پیش دادخواهی برای خودت خصم با گاه هر
 راسهت سهمت یها و اسهت منظهور قاضهی راسهت سهمت کهه نیسهت مشخص حدیث این در

 «الخصهم یمهین عن یعنی» عبارت با را معصو  مراد ،حدیث این در راوی خوشبختانه خصم.
  است. کرد، مشخص
 است: نوشته و دانسته «قاضی یا و والی» را «یمینه» در ضمیر مر،عدربار،  مجلسی عّممۀ

                                                           
 . ۱۲۰و ۱۱9، ص۴، جفرائد االصول. 1
 .۲۴9، ص۶، جالکافی .2
 . 33۱، ص3همان، ج .3
  .۱۵۸و  3۷، ص۷؛ ج۴۲۶و  ۴۲3، ص۶؛ ج3۱۴، ص۵؛ ج۱۱۸، ص۴؛ ج۴۴۱، ص3همان، ج .4
 .۲۱۸، ص۲۷، جوسائل الشیعة. 5
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1َ.اِمرج َلقر َالقاضَأوَالوالَو َیأ
که  از بعد اما؛ کند برگشت ترن دیک مر،ع   به باید ضمیرکه  است معتقد وا  را معنها ایناین 
  :است نگاشته و کرد، اشار، راوی فهم به، دانسته اظهر

2ََ.فدمد َفَاْلصحا َُمالف،ََلَلوَاْلبرَمنَأظدرَاِمعینَهذاَلع َو

 معصوم الیه مشار   تعیین. 1-3
 ایهن در .اسهت داد، اشهار، بها را راوی سهؤال ،هواب معصهو  کهه شد، دید، متعددی موارد در
 الؤسه ۷صهاد  امها  از نیسهت. اثبهات قابهل راوی، فههم انضما  بدون ،حدیث معنای موارد
 اشهار، بها و کهرد، بهاز را خهود انگشهتان حضهرت گهردد؟ قطهع بایهد کجها از سهار  دست شود:می
ْن » فرماید:می  کهه نویسهدمهی و کهرد، بیهان را معصهو  الیهه مشار   راوی حدیث این در 3«.َهاُهَنا م 

 است. بود، انگشتان و دست ک  بین فصلَم  به حضرت اشار،
 است: آمد، ۷باقر اما  از دیگری حدیث در

ا ذ  ََإ  للت  اب  ََغ  ةی ْ لل   للْنََاْْلی اَم  للذ  ََه   ِ لل ان  َیَ )َاْْل  ََْعللین  اح  للن  َی   ،ََ ْشلل     ََ(اْل  ِْ لل ق  ََف  للت  اب  ََغ  للْ سی ََالشم  ََف  للْو   َش 
َ ََاْْل ْاض  اَو  ِب   ْو

4َ؛غ 
 هنگیام آن شید، ناپدیید مشیرق( سیم  )یعنیی آسیمان ناحییه ایین از ُسرخی گاه هر

 محّقیق شیرعی غیروب و گذشیته سرزمین این غرب و شرق از کامل طور به خورشید
  اس . شده

 سهرخی یها و کهرد، اشهار، مشهر  سهمت سهرخی بهه حضهرت نیست مشخص حدیث این در
 توضهههی  «المشهههر  ناحیهههة یعنهههی» عبهههارت بههها را  معصهههو مشهههارالیه راوی لکهههن مغهههرب، سهههمت

  است. داد،
  َفُقْلَنها» شهد: سهؤال ۷بهاقر امها  از «الَکعَبین» کلمه تفسیردربار،  طور همین

َ
؟َک الْ  َن ْیهأ  «ْعَبهان 

 بها راوی ادامهه در «َهاُهَنها َقهاَل » فرمهود: اشهار، نظهر مهورد محهل بههسهؤال  ایهن به پاسخ در حضرت
َل اْلَم ی ْعن  یَ » عبارت: ا    َعْظم   ُدوَن  ْفص   بهه انصهاری شهیخ 5کنهد.می تفسیر را اما  الیهمشار   «الّسَ

                                                           
 .۴9، ص۶، جروضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه. 1
 . ۵۰، ص۶. همان، ج2
 . ۲۲۲، ص۷، جالکافی. 3
 . ۲۷۸، ص3. همان، ج4
 . ۲۵، ص3. همان، ج5
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 حّتهی مجمل للفظ رایتفس سیل هذا أّن » است: آورد، و کرد، اشار، راوی فهم از گونه این اعتبار
 اِلخبهار مهن ههذا مثهل و «هنها هها» بقولهه: ۷اإلمها  إلشهار  انهایب وقع إّنما و منه، قبولهی ف ناقشی

 دانسهته راوی طهرف از توضیحی را عبارت نی  2بهبهانی 1 «.م ک بمی الراو من مسموع ةیالحّس 
  .داندمی معتبر را آن و
  الفاظ معانی بیان. 1-۴

 قیمهههت از تنهههها و برنهههدنمهههی ارث منقهههول غیهههر امهههوال از زنهههان کهههه اسهههت آمهههد، حهههدیثی در
ْثَن َیهه اَل » .برنههدمههی ارث شههد، سههاخته بنههای َسهه ر  ههَن  اُ  الّن  َنهها    َمههُة یق   َلُهههّنَ  َو  ئا  ْی َشهه اْلَعَقههار   م   در و «اْلب 
هیَ » اسهت: آمهد، ادامه َنها   ی ْعن  اْلب  ورَ  ب  َمها َو  الهّدُ ّنَ هَن  َعَنهی إ  َسها    م  ْوَ،هَة  الّن   ایهن در «نسها » کلمهه 3«الّزَ

 معنهای حسهب بهه نی  «بنا » شود.کلمهمی زو،ه غیر هم و زو،ه شامل هم و است عا  حدیث
 خصههوص «نسهها » کلمههه از را معصههو  ،ههدی مههراد راوی لکههن شههود.مههی بنههایى هههر شههامل لغههوی

یها  صهاحب اسهت. دانسهته خانهه خصهوص «بنها » کلمهه از و همسهر،  از را تفسهیر 5نراقهی و 4ر
 اند.دانسته راوی طرف

  معصوم کالم برای مصداق ذکر. 1-۵
 رییهتغ بها کهه اسهت کهرد، انیهب را یقیمصهاد معصهو  سهخن یبهرا یراو یمتعّدد ثیاحاد در

 ،ههایى از سههار  گهها، هههر» :شههد، نقههل ۷صههاد  امهها  از .اسههت یىشناسهها قابههل ،ملههه، ا یسهه
 نخواهههد قطههع دزدی بخههاطر او دسههت نههدارد، مههالکش اذن بههه نیههاز آن بههه ورود کههه کنههد دزدی

هیَ » عبارت با راوی حدیث این در 6«.شد اَمهات   یْعن  رْ  َو  اْلَخاَنهات   َو  اْلَحّمَ
َ
 مصهادیقی بهه «َة َیهح  اِْل

 معصههو  کهم  بههرای مصهدا  بیههان اسهت. کهرد، اشههار، ههاآسههیاب و کاروانسهراها ههها،حمها  مثهل
َجهاَرَ   َسهَرَ   َمهْن  َعَلهی َقْطهَع  اَل » حهدیث: در طهور همهین است.شناسی موضوع به ناظر هیَ  اْلح  ی ْعن 

َخاَ    «حجهار » از مقصهود گفتهه و اسهت کهرد، انیهب مصهدا  کیه امبریهپ سهخن یبهرا یراو 7«الّرُ
  است. آن امثال و مرمر سنگ

                                                           
 .۲۶9، ص۲، جکتاب الطهارة. 1
 .۲3۵، صحاشیة الوافی. 2
 . 3۴۸، ص۴، جمن ال یحضره الفقیه. 3
 .3۷۸، ص۱۴، جریاض المسائل. 4
 .3۶۱، ص۱9، جمستند الشیعة. 5
 . ۲3۰، ص۷، جالکافی .6
 . ۲3۰، ص۷. همان، ج7
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ّنَ » اسههت: آمههد، دیگههری حههدیث در سهها   َرىَیهه اَل  اَن َکهه ۷ا  ّیههَعل   إ 
ْ
ههَد    َبأ هه وُن ُکههیَ  َک َذ ُیهه َلههْم  َمهها ب  ی ف 

هههْوب   ُ،هههُل  ه  یهههف  ی َصهههّل  ُی فَ  الّثَ هههیَ  الّرَ هههَم  َدَ  ی ْعن  هههیَ » ،ملهههۀ بههها راوی حهههدیث ایهههن در 1«.ک  الّسَ  َدَ  ی ْعن 
َم    کند. ذکر مصداقی شود،نمی تذکیه که حیوانی برای تا داشته قصد «ک  الّسَ

 معصوم کالم تضییق و توسعه. 1-۶
که لباسش روی مّی  ۷از اما  صاد   فرمایهد:مهیافتاد، بود؟ حضهرت  یتدربار، مردی سؤال شد 

هییَ »راوی در پایان حهدیث بها عبهارت:  2«.باید لباسش را بشوید ،غسل داد، نشد،هنوز ت اگر مّی »  ْعن 
ُت  َذا َبَرَد اْلَمّی  کهه بهدنکنهد مقّیهد مهی،واب مطل  معصهو  را « إ  . در باشهد سهرد شهد، مّیهت بهه فرضهی 

کهه دربهار، مسهافری سهؤال مهی دیگهری حدیث کهه قبهل از اذان ظههر بهه وطهنش رسهید، در حهالی  شهود 
ّمَ »فرمایههد: ،نههب اسههت و چیهه ی هههم نخههورد،؟ حضههرت در پاسههخ مههی ْن ُیههت 

َ
َصههْوَمُه َو اَل َقَضههاَ  َعَلْیههه  أ

ههی»راوی بهها عبههارت: در ادامههه  3.«َعَلْیههه   َم    َیْعن  ههن  اْحههت  َکاَنههْت َ،َناَبُتههُه م  َذا  ،ههواب مطلهه  معصههو  را « إ 
کرد، که ،نابت مسافر به ،هت احتم  باشد. مقّی   د به فرضی 

َذا» فرماید:می ۷صاد  اما  دیگری حدیث در َصاَب  إ 
َ
  َخْمهر   َک َثْوبَ  أ

َ
هیَ  ذ  یهَنب   ْو أ  َر ک  اْلُمْسه یْعن 

ْله  برخهورد فهر  در لبهاس شسهتن و،هوب بر داللت تنها معصو  سخن حدیث این در 4«َفاْغس 
 حکههم و فهمیههد، را عمومّیههت حههدیث از راوی ولههی دارد کشههمش شههراب یهها و انگههور شههراب بهها

 صهورت ثیحدی اف ارهای نر  توسط که ،ستجویى طب  داند.می مسکری هر به ناظر را صادر،
 «یعنی» کلمه با آن از بخشی که دارد و،ود حدیث سیصد از بیش کافی کتاب در فقط گرفته،
 حهدود الفقیهه یحضهر، ال من در عدد، پنجا، و دویست از بیش التهذیب در .است شد، تفسیر
  است. شد، صادر شکل این به روایت صد حدود استبصار در و عدد، پنجا، و صد

 راویسؤال  ۀمطالع. 2
 ۀمحهاور شهکل بهه مها روایهات اغلهب اسهت. راوی فههم استخراج معتبر منابع از راوی پرسش
 از پههس سههائل یمههوارد در .اسههت شههد، صههادر اصههحاب االتؤسهه بههه پاسههخ مقهها  در و طرفینههی
 مطهرح داشته، معصو  پاسخ از که برداشتی اساس بر را دیگری پرسش معصو ، پاسخ شنیدن

  برد. پى معصو  سخن از وی فهم به توانمی راوی الؤس رد تدقّ  با که طوری به است کرد،
                                                           

  .۵9، ص3. همان، ج1
 . ۶۱، ص3. همان، ج2
 . ۱3۲، ص۴جهمان، . 3
 . ۴۰۷، ص3. همان، ج4
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  شناسیحکم در راویسؤال  از شده استخراج فهم تأثیر هاینمونه. 2-1
 چیه ی وا،هب، نمهاز آخهر رکعهت دو در نبایهد گه ارنمهاز فرمایهد:می ۷باقر اما  حدیثی در .۱

 بایهد چهه رکعهت دو ایهن در پرسهد:مهی راوی سهپس امها . غیهر چهه و باشهد امها  چهه کنهد قرائهت
َن  اَل » کند.می ذکر را اربعه تسبیحات پاسخ در حضرت گفت؟

َ
خ   ن  ْی َعَت ْک الّرَ  یف   َتْقَرأ

َ
َن  ن  ْی َرتَ یاِْل  م 

ْرَبع  
َ
َماما   ئا  ْی َش  اْلَمْفُروَضات   َعات  َک الّرَ  اِْل ْو  ْنَت ُک  إ 

َ
. َر ْی َغ  أ َما   ُقوُل  َفَما ُقْلُت  َقاَل  إ 

َ
 َفُقهْل  ...َقاَل  َها؟یف   أ

... ُسْبَحاَن  ُل  فَهمیَ  َلم لو» اند:گفته اینجا در برخی1« اَّلل  ن السائ  هرَف  بهل المنهَع، ی  النهه ههذا م   ص 
، اإللهه ا    عههدَ   الفعههل  نههُه  حُسههُن یَ  َلمهها ب  ههؤاُل  م   کههه معصههو  کههم  از راوی آنههان نظههر از 2«ورکالَمههذ الّسُ
َن  اَل » فرمود:

َ
گهر اال و اسهت فهمیهد، اخیهر رکعت دو در را الکتابهفاتح قرائت ،واز عد  ،«َتْقَرأ  ا

ُقوُل  َفَما» بپرسد نداشت معنا دیگر فهمید،می را ترک ،واز فقط
َ
 «َها؟یف   أ

ْعُته» .۲ ُخههُذ یَ  ُقههولیَ  َسههم 
ْ
ُب  اَ  َکههالّ َ  أ اَئة   َصههاح  م  ههْبع  َذا الّسَ ههْد یَ  َلههْم  إ  ّنَ  ُقْلههُت  َرُ،.ْیههَغ  ج  َب  َفههن   َصههاح 

اَئة   م  ْبع  ُب تَ  الّسَ ه  َی ع   َعَلی َصَدَقة   اُتُه َک زَ  َقاَل  اُ ؟َک الّ َ  ه  ْی َعلَ  ج   3...«ال 
 اسهت ممکهن دارد درههم هفتصهد کهه کسهی فرمایهد:مهی ۷صهاد  امها  دیگهری حدیث در
یافهت زکهات گههر البتهه کنهد در  سههؤال راوی ادامهه در نهدارد. درههم هفتصههد همهین از غیهر چیه ی ا

 راوی اسهتفها  ظهاهر اسهت؟ وا،هب او بر زکات اختپرد دارد درهم هفتصد که کسی کند:می
 لههذا و فهمیههد، را شخصههی چنههین بههر زکههات و،ههوب اصههل معصههو ، کههم  از وی کههه اسههت ایههن

دربهار،  بهبهانی وحید پرسد.می حضرت از سؤالی با را خودش برداشت خاطر اطمینان ،هت
 إّن  قههال: فنّنههه مههه،فه ر،یههتقر وی الههراو فهههم نههةیبقر» اسههت: نگاشههته حههدیث ایههن در راوی فهههم

 تحقه  نفهس زکات پرداخت در ممک است معتقد او 4«ا کال  هیعل تجب السبعمائة صاحب
 غنهی دارد درههم هفتصهد کهه کسهی و نیسهت شهرط آن دوا  و اسهت حا،هت رفهع و غنی عنوان
 باشد. نداشته دوامی حا،ت رفع این عیالش ک رت ،هت به چند هر است
    فههی» .3

َ
َبْت  اْمهههَرأ ههه َو  َوا   َد  َشهههر  هههل   َی ه  َتْطهههَرَح  َحام  ْلَقهههْت  َوَلهههَدَها ل 

َ
ّنَ  َفَقهههاَل... َوَلهههَدَها؟ َفأ  َههههاْی َعلَ  إ 

ُث  اَل  َی َفه   ُقْلُت  َتُه....یَ د   ْن  َتر  َها م  ْن  َوَلد  ؟یَ د   م  ه  َها اَل  َقاَل  ت  ّنَ
َ
 5«.َقَتَلْته ِل 

 تهها کههرد، مصههرف ىدوایهه کههه کنههدمههی سههؤال زنههیدربههار،  ۷بههاقر امهها  از سههائل حههدیث ایههن در
                                                           

 .۱۲۲ص، ۶، جوسائل الشیعة. 1
 .۱۶۰، ص۲، جکتاب الصالة. 2
 .۲3۱، ص9، جوسائل الشیعة. 3
 .39۲، ص۱۰، جمصابیح الظال . 4
 .3۴۲، ص۷، جالکافی. 5
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 فرمایهدمهی حضهرت دهد؟می رخ سقط و گذاشته را خودش اثر نی  دارو و کند سقط را فرزندش
گر  دیهه از زن ایهن پهس کنهد:مهی سهؤال راوی بپهردازد. را کامهل دیهه بایهد باشهد شد، کامل ،نین ا

 است. قاتل که چرا بردنمی ارث خیر فرمایدمی حضرت برد؟نمی ارث فرزندش
 فرزنهدی دیهه از را مهادر ارث ،هواز عهد  معصو ، پاسخ از وی که است این راوی سؤال ظاهر

 و پرسهدمهی حضرت از سؤالی ضمن در را خودش برداشت لذا و است فهمید، کرد،، سقط که
 شهیعه اندیشهمندان رو همهین از اسهت. کهرد، تقریهر را راوی فههم فرمهود،، کهه پاسهخی بها نی  اما 
 1کنند.می استناد حدیث این در راوی فهم به مقتول، دیه از قاتل محرومیت اثبات برای
  فرماید:می ۷علی حضرت حدیثی در .۴

َ للا   ََق  للِ ی سی ََا  ۹ََاهلل  لل   هی للْ ََاللم  ََاْاح  للا   ف 
ل  َیللقَ َ. ی للَ   ََای  للِ   سی ََا  َاهلل  للْنََو  ََم  للا ی ف  ل  َ ی ََ؟ک  للا   ََق  للذ 

َیالم  َن 
َیَ  ِن  تی
ْ
ْنََأ ََم   ِ ْع َ َیَ ب  ون  وی ََْو  ِ َیح  ََث  ََو  یت 

نم  2َ«.سی
 حضیرت از بده. قرار خودت عفو مورد مرا هایجانشین پروردگارا فرمود: پیامبر روزی
 و آینیدمیی مین بعید کیه کسیانی فرمود هستند؟ شما خلفای کسانی چه که شد سؤال

  دارند. پا بر مرا سن  و کرده نقل مرا حدیث

 ،«خلفههائی حههمار اللهههم» فرمههود: کههه پیههامبر کههم  از اصههحاب کههه دارد ایههن در ظهههور روایههت
 از نهه کهرد، سهؤال خلفها مصهادی  از سهائل کهه اسهت ایهن آن دلیهل انهد.فهمیهد، را مطله  والیهت
 والیههت و خمفههت دایههرۀ بههه نسههبت سههائل کههه اسههت ایههن از کاشهه  ایههن و خلفهها خمفههت قلمههرو
 خلفهها مصههادی دربههار،  تنههها و اسههت فهمیههد، را مطلهه  والیههت پیههامبر کههم  از و نداشههته شههکی
 فهم به پى حدیث، این در راوی سؤال از فقها برخی رو این از است. داشته و،ود هشبه برایش
 ارحهم) قولهه مهن االطهم  السهائل فههم لقهد و» انهد:نوشهته و بهرد، فقیهه مطلقۀ والیتدربار،  راوی
 3.«الخلفا   یمصاد عن سأله انما و الخمفة مورد عن الرسول سألی فلم (یخلفائ

  شناسیموضوع در راویسؤال  از شده استخراج فهم تأثیر هایهنمون. 2-2
 شهود.مهیسهؤال  دارد، شهد، قضها روز، و نماز و مرد، که مردیدربار،  ۷صاد  اما  از .ال 
هیَ » فرماید:می حضرت ْوَلهی َعْنهُه ی ْقض 

َ
هاس   أ م   الّنَ هه  یب  هت ارث بهه نسهبت کهس ههر ؛«َراث   دارد، اولوّیَ

ْن  ُقْلُت » پرسد:می راوی دوبار، کند. قضا را میت هایروز، و هانماز باید ْوَلی اَن َک  َفن 
َ
هاس   أ هه   الّنَ  ب 

                                                           
 .۴۲، ص۱۰)المسائل المستحدثه فی الطب(، ج مجلۀ فقه اهل بیت. 1
  ۴۲۰، ص۴، جمن ال یحضره الفقیه. 2
 .۷۵، صالوالیة اإللهیة و والیة الفقیه. 3
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؟   
َ
گر 1؛«اْمَرأ ایهن  بهر دارد داللهت راوی دو سهؤال  کهرد؟ بایهد چهه باشهد زن یک ارث، به س اوارتر ا
 سهخن از راوی کهه چهرا ؛اسهت بهردن ارث اصهل در اولویهت «بمیراثه الناس أولی» از اما  مراد که

گهر که کندمیسؤال  لذا و فهمید، را اول ۀطبق افراد ۀمه اما ،  زن یهک بهه متعله  ارث أولویهت ا
گههر کههرد؟ بایههد چههه ،باشههد  بههه ،فهمیههدمههی را مقههدار و سههنخ در اولویههت معصههو  ،ههواب از راوی ا
 فهر  را زن یهک اولویهت کهه نداشهت و،ههی دیگهر ،بهودمی ذکور اوالد بر منطب  فقط که طوری

 :است نوشته بار،این در حکیم مرحو  ند.کسؤال  آن از و کند
و ََل  د   
کالراوَف  َ َ رادیََِنی ََمنهَالی ِی ََالول ََ َیکالذم  َیَ َل  ِ د ََنکی ََم  مْؤا   لسمی ذَل  2َ.ِ کیَال 

گر   بود.نمی شد، ذکر سؤال برای ،ایى فهمید،می را ذکور اوالد معصو  سخن از راوی ا
ُ   .ب

َ
َمُة  اْلَمْرأ َها. َعَلی ْوَب الّثَ  َتْسُدُل  ... اْلُمْحر  َلی َک َذل   َحّدُ  ُقْلُت  َوْ،ه    إ 

َ
  3َن؟ْی أ

 لبههاس آویخههتن امهها  کههه اسههت احههرا  حههال در زن صههورت پوشههش حکههم بههه مربههوط حههدیث
 پوشههش و إسههدال مقههدار از ادامههه در سههائل .شههماردمههی ،ههای  ُمحههر   زن بههرای را صههورت ،لههوی

 ،ههواز در ظهههور معصههو  سههخن شههد.بپو توانههدمههی بینههی روی تهها فرمایههدمههی حضههرت و پرسههید،
 معصهو  کهم  از وی کهه دارد ایهن در ظههور راویسهؤال  لکن دارد، زن برای صورت تما  سدالإ
گهر پرسهد.مهی إسهدال مقهداردربهار،  حضهرت از لهذا و نفهمیهد، را صهورت تمها  سدالإ  از سهائل ا

 سهؤال ششپو مقدار از نداشت و،هی دیگر فهمید،می را صورت تما  پوشیدن معصو  سخن
  4است. کرد، تأیید را راوی فهم خودش پاسخ با نی  ۷اما  البته کند.
ُ،ل  ی ف  . ج ؟ ْفَعُل یَ  الّرَ ُ،ل  الّرَ ْن  َفَقاَل... ب  ق   َثَقَب  اَن َک  إ 

ُ
مها   َم یأ َب  ُثهّمَ  َقائ  ه ُضهر  الّسَ َخهَذ     ْی ب 

َ
ْنهُه  أ  م 

َخذ. َما ُ  ْی الّسَ 
َ
  5اْلَقْتُل؟ ُهَو  َلُه  َفُقْلُت  أ

الّسَ  ُضر َب » فرمود که معصو  ،واب ،حدیث این در  لکن و است اضطراب دارای « ...ْی ب 
 را قتههل ۷صههاد  امهها  ،ههواب از وی کههه دارد ایههن در ظهههور «اْلَقْتههُل؟ ُهههَو » راوی بعههدی سههؤال

 اطمینان برای فهمید،، را آنچه لذا ،است داشته تازگی سائل برای حکم چون و است فهمید،
 بهرای را قتهل حکم حدیث، این به استناد با برخی ،،هت همین به د.پرسمی معصو  از خاطر

  6اند.دانسته ثابت داد، انجا  َثقب حد در را لواط که شخصی
                                                           

 . ۱۲3ص، ۴، جالکافی. 1
 .۱۴3، ص۷، جمستمسک العروة الوثقی. 2
 .3۴۴، ص۴، جالکافی. 3
 . 33، ص۷، جبحوث فی علم االصول. 4
 . ۵۲، ص۱۰، جتهذیب االحکا . 5
 .۱9۰، 9، جمختلف الشیعة. 6
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 اصول علم در راوی سؤال از شده استخراج فهم تأثیر نمونۀ. 2-3
 امها  از - شهد، قاضهی دو اخهتمف مو،هب کهه - حدیث دو تعار دربار،  راوی حدیثی در

  :فرمایدمی حضرت کند.می الؤس ۷صاد 
  .باشد َاوَرع، و َاصَدق َافَقه، َاعَدل، که اس  ممقّد  کسی حکم

  پرسد:می ادامه در راوی
 1کرد؟ باید چه نداش  برتری دیگری بر قاضی دو این از ی  هیچ اگر

  رّ، ُمهه و...( افقههه و )اعههدل گانههه چهههار صههفات از یههک هههر آیهها کههه سههتا نهه اع اصههولیون بههین
کههه  یهها و اسههت؟ قلیمسههت  از انصههاری شههیخ ؟اسههت مههر،  ا،تمههاع شههرط بههه صههفات ایههنایههن 
  :است نوشته و ،فهمید را مر،حات این از یک هر استقمل راوی دو  سؤال

َََلَلو هی د ی ََف  َکَأنم  ََ م  ِی نَواح ِ ََم  ََهذ   َ فا ََالصم  دایَیَماَو  ی زَشِب  َیمَ م   ،ََ  ، ستقلم  ََمی َیَ َل  ََنکی ق   ََو  لمْؤا   لسمی َل 
ن ِ ِةََع  نی ََصی

 ِ زَع  َیمَ ال  2َ. أساَ َماهیفَ، 
گههر اسههت معتقههد وی  ا،تمههاع شههرط بههه را صههفات ایههن تحّیههمرّ،  معصههو  کههم  از راوی ا

 ؛کههردمههی سههؤال، دارد و،ههود صههفات ایههن از برخههی تنههها کههه یفرضهه از ادامههه در بایههد فهمیههد،مههی
که  حال دربهار،  ورطه همهین نباشهد. کهار در مزّیتهی ههیچ کهه اسهت یفرضه از راوی دو  سؤالآن 

 اسهت. اخهتمف علمها بهین ،آمهد، حهدیث ۀادامه در که «أصحاب ک َبیَن  َعَلیه الُمجَمُع » عبارت
 :اندنوشته برخی

ودیَ قصی ََال  ن  ِ   َم  هیا(َ)الی ل  ِ ،َع  شهی ََال  ِلی   ََب  د   ََف  ائ    هَاذَذلک.َالسم وا َعقبم 3َ...َبالسم
 بعهدی سهؤال از کهه راوی فههم لیهلد بهه ا،مهاع نه ،است شهرت به ناظر حدیث، آنان نظر از
ن» وی  از ،خهود یبعهد سهؤال در یراو .اسهت استخراج قابل «؟َمشُهوران َعنُکم الَخَبران   کاَن  َفا 

 مشههور متعهار  خبهر دو اسهت ممکهن کهه چهرا؛ اسهت کهرد، سؤال ثیحد دو هر شهرت فر 
یهان مشههور کهه نحهو ایهن بهه باشهیم داشته  فتهوای دو ولهی ؛باشهند کهرد، نقهل را حهدیث دو ههر راو
  4دارد. قرار شاذ فتوای مشهور، فتوای مقابل در همیشه بلکه ،نیست ممکن مشهور

                                                           
 . ۶۷، ص۱، جالکافی. 1
 . ۷۷، ص۴، جفرائد االصول. 2
 . ۲۰۲، ص۲، جاصول فقه. 3
 . ۲۰۲، ص۲. همان، ج4
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 تردید شبهۀ دارای جمالت بررسی. 3
 ،ممتهی ،رو ایهن از .گنجهدنمهی معصهو  سهاحت در حکهم موضهوع یا و حکم بیان در تردید

 ههایگونهه راوی تردیهدهای باشد. راوی فهم نشانۀ تواندمی آمد، احادیث در تردید حالت با که
 شود.می اشار، برخی به که دارد متعددی

 حدیث از خودش برداشت در راوی تردید. 3-1
 راوی مهوارد این در دهد.می حدیثدربار،  راوی که است توضیحاتی به مربوط تردید گاهی
 ؛نهدارد اطمینهانی آن بهه نسهبت و کهرد، خطهور ذههنش بهه کهه اسهت احتمالی بیانفقط  هدفش

 است: آمد، حدیثی در ثم  م
َ َک  ََان  م  ََ...َعَع    َیَ ََل  ذی  ی

ْ
ْنََأ ََم  ا   ََج   .َاْلع       ، ق   ِ ََص  ََو  َک  هی نم 

 
ََْأ ََل   

َی  ْنََِْ
 
َیَیَأ لذ  ََمْْؤ   لن  ََم 

َاللذمی ََِ َ کی ْ َش  َء 
َ هی نم  ْه َ َْل   ََْظ  َیی لَ َ   ی َ  1.اهْی َع 

 در کهه - «کهاری شتران» از راوی .داشتبرنمی زکات برای کاری شتران از ۷علی حضرت
 حکهم ایهن فلسهفۀدربهار،  راوی فههم اسهت. فهمیهد، را «نهر و مذّکر شتران» - آمد، معصو  سخن

 بهرای نیسهت صهمح لهذا گیهرد،می قرار استفاد، مورد بار حمل برای رمذّک  حیوان که بود، این نی 
هُه َک  َو » عبهارت گهردد.می مالک بر حرج مو،ب چون ،شود برداشته زکات ّنَ

َ
هْب یَ  َلهْم  أ  در ظههور «ج 

 د.باش راوی ،انب از توضیحی باید و دارد تردید
 را خهود انگشهت سهه ،بهود سهجد، در وقتهی حضهرت دیهد  که است آمد، دیگری حدیث در
کههه  مثههل ؛دادمههی حرکهت آرا   را تسههبیحات خههود انگشههتان بهها و گفههتمههی تسههبی  حضههرتایههن 

 .است کرد،می شمار،
َ
 
أ َیَْا  اَتی ب 

 
ََأ ن  س  ا۷ََاْْل  ذ  ََإ   ِ  ِ َ َس  َ یی َ م ََکی ث  ّل   َََ اب    ص 

 
ََ....أ َک  هی نم 

 
َیَ َأ ِمی ْسبَ َعی

َیالتم    ».2  

ُه » واژۀ از  .فهمید را راوی تردید توانمی وضوح به «َکأّنَ
 شنیده معصوم از که الفاظی فهم در راوی تردید. 3-2

 یها و کلمهه لکهن ؛اسهت شهنید، معصهو  از کهه اسهت ،ممتهی بیهان تنها هدفش راوی گاهی
 ههم بهه «او» حهرف بها را ،مهمت یها و کلمهات لهذا و ندارد یاد به دقیقا   را معصو  از صادر، ۀ،مل

 است: آمد، حدیثی در .است کرد، عط 
                                                           

 . ۵3۰، ص3، جالکافی. 1
 . 3۷۸، ص۶، جوسائل الشیعة. 2
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ا ذ  ََإ 
َک  ت  ََان  ةی

 
ْ أ َیم  َ َاْل   ، ََض  َََل  ْعق  ی َیَیَت  افی اََ  ْوََِب  

 
َیَیَأ افی اََ  ْْن  1ََ؛ع 

 ییا ،شیود داده طیواف یدبا ،شود هو بی که طوری به ،باشد مریض زن که زمانی عنی
  .شود طواف او طرف از

 است: آورد، حدیث دربارۀ داماد محق 
2َ. الراوَمنَِیتردَانهََلَاِطاف،َوَاب،یالنَوبىَشرعَرییختَانهَالظاه َی

 نیابهت و اطافهه بین تخییر در ظهور بلکه، ندارد راوی تردید در ظهور حدیث است معتقد او
 بلکههه ،تخییههر نههه و اسههت تردیههد نههه، ،ملهه ایههنکههه  معتقدنههد نیهه  برخههی دارد. طههواف بهرای دادن

گههر و شهود داد، طهواف بایههد اسهت ممکهن کههه ،هایى تها کههه معنها ایهن بههه ؛اسهت ترتیهب مقصهود  ا
  3 .رسدمی گرفتن نایب و إطافه به نوبت ،نشد ممکن

 کنههد.مههیسههؤال  افتههاد، آب چهها، داخههل کههه ایعههذر،دربههار،  راوی ،یحههدیث در طههور همههین
  فرماید:می حضرت

 ییا چهیل؛ بایید شیده حل آب در عذره اگر و شود پاک تا بکشند چاه از آب دلو ده باید
  4شود. کشیده دلو پنجاه

کتفها دلهو چههل بهه لهذا و باشهد راوی طهرف از تردید این است داد، احتمال ریاض صاحب  ا
 راوی، یههدترد احتمههال ،هههت بههه نیهه  برخههی 5اسههت. دانسههته وا،ههب را دلههو پنجهها، نهه ح و نکههرد،

 راوی ،انهب از تردید که احتمال این طب  انصاری شیخ 6اند.دانسته دلو پنجا، در را احتیاط
ک ههر بههه اخههذ ،باشههد  کههرد، تقویههت را تخییههر در حههدیث ظهههور ادامههه در چنههد هههر؛ دانسههته الز  را ا
 8.دارد و،ود فراوانی هاینمونه 7.است

 فعل حکایت متضمن احادیث در تأمل. ۴
 د،یههعد ،هههات و ر،یههک  و،ههو، بههر ددار تّیههقابل و اسههت یمشههتبه امههور نفسههه ّد حهه یفهه أفعههال

                                                           
 . ۴۲۲، ص۴، جالکافی. 1
 .۱۷۷، ص۱، جکتاب الحج. 2
 .39۰، ص۱3، جوسائل الشیعة. 3
 .۷، ص3، جالکافی. 4
 .۷، ص۱، جریاض المسائل. 5
 .۵۵۷، ص۱، جفی مسائل الحالل و الحرا  غنائم األّیا . 6
 . ۲۲۵، ص۱، جکتاب الطهارة. 7
 . ۲۴۱، ص۶، جاللثا  کشف ؛۵۱، ص3، جمالذ األخیار؛ ۱۴۸، ص۱، جمرآة العقول؛ ۶۸۸، ص3، جالوافی. 8
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  است: نگاشته معصو  فعل گربیان احادیث   از یکیدربار،  آشتیانی .دشو صادر
ى،َفَهلاَظدِ ََل ع  ِم 1َ.رةیثکَوجوَِع َللوقِعَقاب َمشتبهَأمرَالفع َإذَاِم

 از را آنچه راوی ،آن در که است فعل حکایت قبیل از شرعی احادیث از تو،هی قابل تعداد
 فعههل خهودش فههم اسهاس بهر راوی ،احادیهث گونهه ایهن در کنهد.مهی نقهل فهمیهد، معصهو  رفتهار

 فههم اسهتناد بهه نیه  را فعهل صهدور ۀفلسهف و و،ه گاهی و دانسته شرعی حکم به ناظر را معصو 
 نمونه: چند .است کرد، بیان خودش

  :است آمد، حدیثی در
َ ْلتی
 
للأ للَس  ب 

 
ََاأ  ِ ْبلل ََع  ۷ََاهلل  َْیللک  ََف  لل ی ض 

 
للَأ َی   َِ َ لل   للِ َ َع  بی ََقی م  ْسللل  َاْلی للااَ َ؟و  ش 

 
أ للبَ َف  َی   ِ  ََِ

ل  ََإ  َاْْل ْاض 
ا ه  ع  ض  و  لَ َف  ََاهْی َع  ََو  و  ََهی اب  ی ق  ََمی  ، ْبل  2َ؛اْلق 

 دسی  بیا حضیرت بگیذارم؟ مسیلمین قبور بر را دستم چگونه کردمسؤال  حضرت از
  داش . قرار قبله مقابل که حالی در ؛گذاش  آن بر را دستش و کرد اشاره زمین به خود

  است: نوشته حدیثدربار،  مجلسی مرحو 
َانیلالبَعنل۷َِونلهکَقا :یَأنَنکأمَإنَوَالقبل،،َمستقب َِیالَوض َاستحبا َع َِ ی

 َاللراوَفدل َالظلاهرَنکللَاِمسلتحب،،َ،یلفکیالَفَدا لّلَ َونلهکَعل َِ یلََلَالقبلل،َمستقب 
۷.3َبقولهکَذل

رف او نظر از که  ص   رو کهه شهودنمهی دلیهل ،بهود، قبلهه طهرف بهه رو حکم بیان هنگا  اما این 
 معصههو  سههخن از راوی ظههاهرا امهها؛ باشهد داشههته باسههتحبا یههد، وضههع هنگها  بههه بههودن قبلههه بهه

 » حههدیث: در طههور همههین اسههت. فهمیههد، را اسههتقبال اسههتحباب
َ
َبهها ُت ْیههَرأ

َ
َد  ۷اْلَحَسههن   أ  َصههع 

  اْلَمههْرَوَ  
َ
ههذ   اْلَحَجههر   َعَلههی َنْفَسههُه  ْلَقیَفههأ

َ
ههی اّل ْعَمَهههای ف 

َ
هه أ َهاْی َم ی ف   راوی نیهه  4«.ْعَبههَة َک الْ  اْسههَتْقَبَل  َو  َسههَرت 

 حکهم تشهریع مقها  در را امها  استقبال طورهمین و را مرو، باالی به رفتن هنگا  به معصو  فعل
 است. کرد، حکایت را آن و داد، تشخیص شرعی
 کند:می نقل راوی دیگری حدیث در

                                                           
 . 9۱۵، ص۲، جکتاب القضاء. 1
 .۱99، ص3، جوسائل الشیعة. 2
 . ۲۸۵، ص9، جمالذ االخیار. 3
 . ۴33، ص۴، جالکافی. 4
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َ هی نم 
 
ََأ ج  و    ََ ل  ََإ  خ  َیَْالنمی  ، ََل 

ص  م  ََف  ْه َ َِب   ی تَ ْکَاَ َالظمی َع  ََْو  م 
ََثی ج    ْنََا  َیَ َم  1َ؛ْوِمه 

 نمیاز آنجیا در و رف  کوفه نزدیکی در ُنخیله نظامی اردوگاه به ۷علی حضرت روزی
  برگش . کوفه به روز همان و خواند شکسته را

 :است نوشته دیثح ایندربار،  العلو  بحر
َ هَالوجوَِتم یَانکَقَِالسفرَهذاَف۷َقصرَِأنم ََع  َالراوَفنبم َالرجلِعَهوَهیفَالوجهَأنم
ََ،یلبالعلَمَقلضیَلَإنَوَونییلللَالرجلِعَنفسَوَرِ،یغَدونَونییلل ََإَلم  َفدل َعل َهیلفَ یلالتعَِأنم
َاِمقلا َنل دَلَملنَبلهَعلل َأوَاْلحلوا َقلراننَملنکَذللَفدل َقلَِِنیکَأنَتن یََلَوَ، الراو
حَقَِوَاِجا .َلرف َرِکفذ َ  2.اِمِم َانیبَف َالراوَفد َباعتبا َاَلصِ َعلماءَصوم

 دربههار، و نیسههت معلههو  سههفر ایههن در حضههرت نمههاز شههدن شکسههته عّلههت اسههت معتقههد وی
 علههههت کههههه فهمیههههد، چنههههین حضههههرت فعههههل از راوی لکههههن؛ رودمههههی متعههههددی احتمههههاالت آن

 بهههاور ایههن بههر او .اسههت بههود، روز همههان در برگشههت و عر،ههو ،امهها  توسههط نمههاز شههدن شکسههته
 باشهد بهود، مقالیهه یها و حالیههقهراین  ،ههت بهه است ممکن حدیث این در راوی فهم که است

 در را راوی فههم اصهول علمهای چهون، حهال ههر بهه و اسهت کهرد، ذکهر ابها  رفع برای را آن وی که
 در حکهیم مرحهو  لهذا کهرد. اسهتناد تهوانمهی فههم ایهن بهه لهذا اند،دانسته معتبر مجممت تفسیر

  نویسد:می بار،این
َ إنم  ََف  ق   ََن  ِع  جی

نَال می َیَ َم  ََوِمه  ةی ََأماا  ه  صرَ َفَد  ل 
ّلةَق  َ 3.الصم 

 حدیثی ابواب عناوین مالحظۀ. ۵
 اسهت فقههی مختله  موضهوعات اسهاس بهر روایهات تفکیهک راوی، فههم مصادی  ،مله از
 اربابههان و اربعمههأ  اصهول صههاحبان اسهت. گرفتههه صههورت حهدیثی منههابع نویسهندگان توسههط کهه

 تحههت را دسهته ههر و آوری،مههع را مضهمون ههم احادیههث مو،هود،قهراین  اسههاس بهر روایهى منهابع
 شهود تهداعی معنهایى همهان مخاطهب ذههن در نوعا   تا شد، سبب امر این اند.آورد، بابى عنوان

 را بهاب یهک در روایهت و،هود االیها  دیمقه از فقیههان لهذا انهد.فهمید، روایى مجامع صاحبان که
  اند.کرد،می قلمداد خود مدعای بر شاهدی

                                                           
 .۱۵، ص۸۶، جبحار االنوار. 1
 .۴۱۸، صمبلغ النظر. 2
 .۱۲، ص۸، جمستمسک العروة الوثقی. 3
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  :است آمد، حدیثی در
َ هی ْلتی
 
أ ََس  ن  ََع  جی   َیَیَال م   

ََ،ص  م هی ْنََل 
 
َیَیَأ ََبم  َ ک  ْب   ؟َق  انی  م   

ِْ ََا ا   ََق  َیَیََل  ََبم  َیک 
َلم  ََإ  انی ََم    م   

ِْ ْنََا إ 
ََف  ََبم  َ ک  لهی ْبل  َق 

اد َ ع 
 
. َ یبَ ْکَالتمَ َأ

1ََ
که اگر شخصی در نمازههای یومّیهه قبهل از امها  تکبیهر بایهد  ،االحهرا  گفهتظاهر روایت این است 

 شود. گردد و نماز دیگری شروع میدوبار، تکبیر بگوید و با تکبیر دو ، نماز اول وی باطل می
 فاضهل ،رو همین از 2است. آورد، مّیت نماز احادیث ضمن در را حدیث این حمیری لکن
 نویسد:می هندی

ََهو ََإنَو  َلَع  م  َک  مَنم  َ َ یَ اْل  ِی د  ََفَأوا  ِة.َصّلة ََبا   ناز  ََاْل  م  ََثی واَاْلصحا ی قی طل 
 
َکاْلَیَأ   .3  َ

که هر چنهد ظهاهر حهدیث عها  اسهت ولهی حمیهری ایهن حهدیث را در بهاب  ،وی بر این باور است 
صهحاب بهه ایهن نکتهه تو،هه ا ،آورد، و لذا اختصاص بهه نمهاز مّیهت دارد. از نظهر وی« صم  الجناز »

انههد. در بحههث تکبیههرات نمههاز مّیههت از نکههرد، و لههذا حههدیث را بههه طههور مطلهه  مههورد اسههتناد قههرار داد،
 دربار، آن آمد، است: وسائل الشیعهبه این حدیث استناد شد، و در  4هدایة االمةکتاب 

َ ْ ََو  َ َ یَ اْْل  ََ می ِی د  ْوا 
 
ََأ ََف  ا   ََب  ة  ّل  ِةََص  از  ن  َبَ َاْْل  ََْو 

 
َأ اد  ایح  َ  5.ِث  

کی عبارت  مخهتّص  را حهدیث حمیهری فهم ممحظۀ به وسائل صاحب که است این از حا
 صهاحب و 7مفتتاح الکرامتة صهاحب 6خهویى، مرحهو  اسهت. دانسهته مّیهت نمهاز تکبیهرات به

 اند.کرد، اعتماد حمیری و وسائل صاحب فهم به نی  8جواهر

 نتیجه
 تواند نشانۀ فهم راوی و اضافات وی باشد.حد میواحدیث در سبک و سیا  ،ممت . تغییر ۱
 شههد، آغههاز «یعنههی» کلمههه بهها حههدیث مههتن در مو،ههود تفسههیری ،مههمت فراوانههی مههوارد .در۲

                                                           
 . ۱۰۲، ص3، جوسائل الشیعه. 1
 .۲۱۸، صقرب اإلسناد. 2
 . 3۷۱، ص۲، جکشف اللثا . 3
 .۲39، ص۱، ج(منتخب المسائل) هدایة األمة. 4
 .۱۰۲، ص3، جوسائل الشیعه. 5
 .۲۵۷، ص۱۷، جموسوعة االما  خویی. 6
 .۲۱۸، ص۴، جمفتاح الکرامة. 7
 .۱۱۱، ص۱۲، ججواهر الکال . 8
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 است. راوی فهم نشانۀ و ندارد سازگاری حدیث ،ممت سایر سیا  با آن سیا  که است
 معههانی بیههان و ،معصهه الیههه مشههار   تعیههین ضههمیر، َمرَ،ههع تعیههین إضههمار، از حههدیث خههروج .3

 سههیا  از شههد، اسههتخراج راوی فهههم ثمههرات ،ملههه از شههرعی حکههم بههرای مصههدا  ذکههر الفههاظ،
  است. احادیث

 بهه ،آن ۀممحظه و اسهت یراو فههم اسهتخراج منهابع تهرینمعتبهر و ترینمهم از یراو سؤال .۴
 فههم اسهتخراج در ،پرسدمی یسؤال معصو  سخن دنیشن بعد یراو که یثیاحاد در خصوص

  است. مؤثر راوی
 عناصهر اسهتنباط وشناسهی موضهوع ،شناسهیحکهم در یراو سؤال از شد، استخراج فهم .۵
یادی کاربرد یاصول  دارد. ز
 ،رو نیها از .گنجهدینمه معصهو  سهاحت در حکهم موضهوع ایه و حکهم انیهب در یراو دیترد .۶

 اشد.ب یراو فهم ۀنشان تواندیم آمد، ثیاحاد در دیترد حالت با که ی،ممت
 افعهههال ریتفسههه در انیهههراو فههههم ۀممحظههه اسهههت. یمشهههتبه امهههور نفسهههه حهههّد  یفههه أفعهههال .۷

  باشد. شد، تیحکا فعل در مو،ود ا،ماالت و ابهامات رافع تواندیم :معصومان
 فههم اسهتخراج در شهد،، نیتهدو انیهراو یبرخه توسهط کهه یثیحهد ابواب نیعناو در تأمل .۸

 است. مؤثر یراو

 کتابنامه

 ش.۱3۸۱ پنجم، التفسیر، دارقم:  مظّفر، رضا محمد ،قهاصول الف

  .۱۴۰3 دو ، العربى، التراث احیا  داربیروت:  مجلسی، باقر محمد ،بحار االنوار

  .۱۴۰۸ دو ، الصدر، الشهید مجمعقم:  صدر، باقر محمد ،ة الوثقیبحوث فی شرح العرو
  .۱۴۱۷ سو ، اسممی، قهف المعارف  دائرقم:  صدر، باقر محمد ،بحوث فی علم االصول

   .۱۴۰۷ چهار ، االسممیه، الکتب دارتهران:  طوسی، حسن بن محمد ،تهذیب االحکا 
 دو ، اسههماعیلیان، ۀمؤسسهقهم:  خوانسههاری، احمهد النهافع، مختصهر شههرح فهی کالمهدار ،هامع

۱۴۰۵.  
  .۱۴۰۴ هفتم، العربى، التراث احیا  داربیروت:  نجفی، حسن محمد ،جواهر الکال 

   .۱۴۲۶ اول، ،بهبهانی وحید ۀمؤسسقم:  بهبهانی، وحید باقر محمد ،الوافی حاشیة

  .۱۴3۰ هشتم، السممی، النشر مؤسسةقم:  صدر، باقر محمد ،دروس فی علم االصول
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 کوشهانبور، ۀمؤسسهقهم:  مجلسهی، تقهی محمهد ،فی شرح متن ال یحضتره الفقیته المتقین ةروض
  .۱۴۰۶ دو ،

   .۱۴۱۸ اول، ،:البیت آل ۀمؤسسقم:  طباطبایى، علی ،ریاض المسائل

 اول،قهم،  اسهممی غهاتیتبل دفتهرقهم:  قّمهی، القاسم ابو ،فی مسائل الحالل و الحرا  غنائم األّیا 
۱۴۱۷.  

  .۱۴۲۴ پنجم، الفکر، مجمعقم:  انصاری، مرتضی ،االصول فرائد

  .۱۴۱۸ سو ، آفا ، ۀمؤسسقم:  خویى، القاسم ابو ،فقه الشیعة

  .۱۴۱۲ اول، الکتاب، دارقم:  روحانی، صاد  ،فقه الصادق
  .۱۴۱3 اول، ،:تیالب آل ۀمؤسسقم:  حمیری، عبداَّلل ،قرب اإلسناد

  .۱۴۰۷ چهار ، االسممیه، الکتب دارتهران:  یعقوب، بن محمد ،الکافی
  .۱۴۰۱ اول، مهر، ۀچاپخانقم:  داماد، محق  محمد ،کتاب الحج

  .۱۴۲۱ اول، مؤل ، دفترقم:  اراکی، علی محمد ،کتاب الصالة

  .۱۴۲۵ اول، زهیر، انتشاراتقم:  آشتیانی، حسن محمد ،کتاب القضاء
  .۱۴۱۵ اول، ،انصاری اعظم شیخ بزرگداشت کنگر،قم:  انصاری، مرتضی ،الطهارةکتاب

  .۱۴۱۶ اول، ،قم علمۀ حوزۀ مدرسین ۀ،امعقم:  هندی، فاضل محمد ،کشف اللثا 

  .۱۴۲۶ اول، الشر ، قلم منشوراتقم:  قّمی، طباطبایى تقی ،الصالحین منهاج نیمبا
 ،قهم علمیهۀ حهوزۀ مدرسهین ،امعههقهم:  العلهو ،بحهر مههدی ،فی حکم قاصد االربعة مبلغ النظر

  .۱۴۲3 ،لاو

 دائههر قههم:  شههیرازی، مکههار  ناصههر الطههب( فههی المسههتحدثة )مسههائل البیههت، اهههل فقههه مجلههۀ
   .۱۴۱9 اول، سممی،ا فقه المعارف

  .۱۴۱3 دو ، مدرسین، ،امعۀقم:  حّلی، یوس  بن حسن ،مختلف الشیعة
 االسهممیه، الکتهب دارتههران:  مجلسهی، بهاقر محمهد ،فی شرح اخبتار آل الرستول مرآة العقول

   .۱۴۰۴ دو ،

  .۱۴۱۶ اول، التفسیر، دارقم:  حکیم، محسن ،الوثقی مستمسک العروة
  .۱۴۱۵ اول، ،:البیت آل ۀمؤسسقم:  نراقی، احمد ،احکا  الشریعةفی  مستند الشیعه

  .۱۴۲۴ اول، بهبهانی، وحید ۀمؤسسقم:  بهبهانی، وحید باقر محمد ،مصابیح الظال 

 اول، النشهر، و للثقافهة المشهر تههران:  بهدری، تحسهین ،معجم مفردات اصتول الفقته المقتارن
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۱۴۲۸.   
  .۱۴۱9 اول، ،قم علمیۀ حوزۀ مدرسین ۀامع،قم:  عاملی، ،واد ،مفتاح الکرامة

 ،لاو مرعشهی،آیهة اَّلل  ۀکتابخانقم:  مجلسی، باقر محمد ،فی فهم تهذیب االخبار االخیار مالذ
۱۴۰۶.  

  .۱۴۱3 ، دو ،قم اسممی تبلیغات دفترقم:  صدو ، علی بن محمد ،الفقیه یحضره ال من

  .۱۴۱۸ اول، الخوئی، االما  آثار احیا  ۀمؤسسقم:  خویى، القاسم ابو ،ة االما  خوییموسوع

   .۱۴۰۶ اّول، ،۷یعل نیالمؤمنریام ۀتابخانک ،اصفهان کاشانی،فیض محسن ،الوافی
  .۱39۰ اول، بصیرتی، کتابفروشیقم:  عاملی، محمد ،الدرایةالوجیزة فی علم

  .۱۴۰9 اول، ،:البیتآل ۀمؤسسقم:  عاملی، حّر  حسن بن محمد ،الشیعه وسائل
  .۱۴۱3 اول، ،االسممی الفکر مجمعقم:  عراقی، محسن ،و والیة الفقیه االلهیة الوالیة

  .۱۴۱۲ اول، ة،یاإلسمم البحوث مجمع ،مشهد عاملی، حّر  حسن بن محمد ،هدایة األمة




