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Abstract  
Jurisprudential hadiths, as a treasury of divine words, have suffered from various damages including 
difference between the narrated texts of the same hadith. Sahib Javaher is among those jurists who have paid 
special attention to such hadiths. In order to know Sahib Javaher's approach to this issue, it is necessary to 
find his answers to the following questions: is there a principle under which there is difference between the 
narrated texts of the same jurisprudential hadith? What are the causes of difference in the narrated texts of 

the same hadith? What are the stages of the examination of a hadith narrated with different texts? What are 
the consequences and applications and reasons of preferring a report of a hadith with different narrated 
texts? The present paper, using a descriptive-analytical method, has concluded that: first, from the viewpoint 
of Sahib Javaher, principally, the text of a jurisprudential hadith is unique. Second, the mistake of narrators 
and scribes are two main causes of such a difference. Third, Sahib Javaher has treated a hadith with different 
narrated texts in four stages: identification of difference between the narrated texts of the same hadith, 
differentiation between the different narrations of the same hadith, in the form of affirmative particular 
proposition and affirmative universal proposition, preferring one of the reports, abandonment or the 
probability of option in case of the application of the narrations related to the resolution of contradiction 
between proofs; fourth, the consequences of difference between the narrated texts of the same hadith may be 
studied in three fields i.e. the signification of hadith, its authority in case of its contradiction with other 
proofs and its effects on the jurists' fatwas. Finally, Sahib Javaher refers to fourteen supporting factors for 
preferring a report of the hadith with different narrated texts over other reports including being more 
accurate, fame and Idjma (consensus) either narrated or acquired through comprehensive research, 

opposition to the context and not being mentioned in hadith books or the original version. 
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 جواهرتحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحب
 )نویسنده مسئول( دکتر سیدعلی دلبری 

 یم  روو دانشیار دانشگاه علوم اسال
Email: Saddelbari@gmail.com 
 دکتر سید جعفر علوی
 استادیار دانشگاه علوم اسالیم  روو 

 مهراکبر حبیبیدکتر علی
 آیموخته دکتر  علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالیم  روو دانش

 چکیده
یمهت  دهده اسها  ها  نونهانون  اجمللهه اوهبرا  احادیث فقه  کهه نجییجههک کهالم ا هه  اسهار دسهار آسهی 

مواهر اج ملله فقیهان  اسا که به ای  دسا احادیهث وومهه ویهده دادهته اسها  بهرا  دهجاخا روی هرد صاح 
ها ورور  اسا: اصل بر اوبراِ  یمت  حدیث فقه  اسها مواهر به ایمسئلهر یافت  پاسخ و  به ای  پرسشصاح 

اهای یهز نه ار  در روایها اربردها و کیا عدیمش؟ عوایمل اوبرا  یمت  حدیثر یمراحل بررس ر پیایمد هها و یمرمح
 اند؟یمضبر  کدام

ر اج یمجرهر صهاح نودتار پیِش رو با رو  ووصیف  ،ً مواهرر اصهل بهر عهدم والیل  به ای  نتایج رسیده اسا کهه او
ر دو عایمل اصلِ  اوبرا ر ادتباه راویان و نسخه ر یمواماوبرا  یمت  احادیث فقه  اسا  ثانیا، ههک نویسان اسا؛ ثا ثا،

نذادت  بی  روایها مواهر با حدیث یمضبر  در سهار یمرحله صوری نرفته اسا: دجاسای  اوبرا ر فرقصاح 
هار اعراض یا احتلال وخییر بجا بهر دهلول روایهای عالمیهه؛ ا یلله و با یللهر ورمیح ی   اج ن ار یمضبر  ف 

ر پیایمد ا حدیثر حییا آن در یمعاروه با دیگهر اد هه و ووان در سه عرصهک دً ها  اوبرا  یمت  حدیث را یم رابعا،
د برا  ورمیح ن ارد  اج روایا یمضهبر  وأثیرای آن بر فتوا  فقیهان کاوید؛ سرانیام صاح  یح مواهر به سهارده یمؤ

بودنر دهری و املاع اعم اج یمجقهول و یمالهلر یمخا فها بها ها اوبطبر ن ار  دیگر آن اداره کرده که اج مللهک آن
 بودن کت  روای  یا نسخهک اصل  اسا  سیاق و خا  

ها  آنر یمرماای یهز نه ار  اج روایها ر اوبرا  در یمت  حدیثر عوایمل و پیایمدجواهر الکالمواژگان کلیدی: 
 یمضبر   
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 مقدمه

( و پیایمبر)ص( علهم آن را پها اج خهود بهه 44خداوند وبیی  کالیمش را به پیایمبر)ص( وانذارد )نال: 
(  آن علم در آیجۀ احادیث وبلور یافار و ه  اج سهوی  ایه  1-4ر ح222وا1/222ایمایمان)ع( سپرد )کلیج ر 

هها کهه اصها ا ایه  دهود  ی ه  اج ایه  آفاهای  یمتعدد  یم قدر در طول واریخ دسار آسی یمیراث نران
کردن ای  آفها در دایهرۀ کجدر پدیدۀ اوبرا  در یمت  احادیث اسا  برطرفسجگ را وهدید یم نجییجهک نران

(  اج سو  دیگرر ایمایمیهه بهه 292خلوص احادیث فقه ر وجها اج دئون یمیتهدان اسا )ابوریةر ادیث بهاح
نونهه مواهر دسترسه  دارد؛ کتهاب  کهه ب رنهان آن را ای نریرر صهاح اثر یمیتهد کم جواهر الکالمکتا  

(ر وهوفیق  2/112 وری  حادثۀ واریخ  جیمان خود )نهور روری  و دگفانریرر عیی اند: ب ووصیف کرده
(ر یمرههر نبهو ر هلهار 2/272ر1452که احد  اج عا لان به آن دسا نیافتهه اسها )آقهاب ره طهرانه ر 

(ر درحقیقهار یهز یمخه ن مهواهر 14/422استقایمار عشق و ایلان یز دخص به کار خهود )یمبههر ر 
(content-(http: //farsi. k hamenei. i r/speech ؟id=19546)( و ادبه به یمعی ه )http: //farsi. 

content-k hamenei. i r/speech ؟id=2655)  ) 
جدای  آفا اوبرا  در احادیث فقه  راهگشها بادهدر وواند در آسی یم جواهر الکالم بجابرای ر کتا  

ًجم اسا ای  کتا  برا  پاسخ به ای  سؤاًی بررس  دود:   پا 
 اوبرا  در یمت  احادیث فقه  اسا یا عدیمش؟  مواهرر اصل او یه بر  اج یمجرر صاح 3
   عوایمل اوبرا  در یمت  احادیث فقه  سیسا؟ 8
 ووان ورسیم کرد؟ مواهر با حدیث یمضبر  را سگونه یم   یمراحل برخورد صاح 2
 ها  حدیث یمضبر  در یمت  کدام اسا؟ ها و کاربرد  پیایمد4
هها وهرمیح ا یمضهبر  را بهر دیگهر ن ار ها  روایکلز سه یمرمااو  ی   اج ن ار   ایشان به3

 داده اسا؟ یم 
دجاس  اوبرا  در یمت  احادیثر پیشیجۀ ایه  عجوان یمقدیمهر یمفهومپیش اج پاسخ به ای  سؤاًی باید به

 باث و   وم و وروری بررس  اوبرا  در یمت  احادیث بررس  دود؟ 
طور یمسهتقل و وفلهیل  در مواهر بههنورجیدن اج دو ن ته بایسته اسا: اول ایج هر صهاح ا بته غفلا

ها ما  کتابش به بیان و درح اوبرا  در یمت  احادیث نپرداخته اسا وا سه رسهد بهه عوایمهلر پیایمهدهیچ 
نفته را اصبیاد کرد؛ دوم ها  پیشها  ایشانر پاسخ سؤالووان با کاو  در ای  کتا  اج ادارهو    ر و   یم 

مواهر بسیار دقیق اسا و باید در وبیی  و والیل آن دقا ا که وعابیر صاح ایج هر نگارنده بر ای  باور اس
 ورجید  

../../../خودم/خودم.نیازمنداصلاح/مقاله%20ها/مقاله%20های%20آماده%20یا%20تقریبا%20آماده/بررسی%20اضطراب%20متنی%20در%20احادیث%20از%20نظر%20صاحب%20جواهر/جستارهای%20فقهی%20و%20اصولی/(http:/farsi.khamenei.ir/speech-content%3fid=19546
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2655)
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 جواهر. اضطراب در متن احادیث از نگاه صاحب1

دهده وهرور  بعد اج وبیی  یمسئله و وقسیم یمباحثر پیداکردن پاسهخ بهرا  هریهز اج سهؤاًی یمبرح
 اسا  

یمعجا  حرکها )مهوهر ر افت  به کللۀ دیگر  بهواژۀ اوبرا  اجنرر  غو  در ِاسجادنیشناسی: مفهوم
(ر جیادرفت  در 7/22(ر حرکا مجی  در د م یمادر )فراهید ر 2/152(ر حرکا غیریمتعادل )اجد ر 1/121

( و سههرنردان  1/117سههیدهر (ر بلجههد  هلههراه بهها سسههت  )اب 252نونههانون )راغهه  اصههفهان ر  مهههای
(ر اخهتالل 2/151یمعجا  اخهتالف )طریاه ر ژۀ دیگر ر بهه( آیمده و در ِاسجادیافت  به وا2/151)طریا ر 
(ر برخهوردن برخه  اج سیه   بهه قسهلا 1/117سهیدهر جدن )اب کردن و یموج(ر حرکا1/121)موهر ر 

( وارد دده اسا  در بهی  ایه  یمعهان ر یمعجها  اخهتالل در یمعجها  اصهبالح  2/151دیگر  )طریا ر 
انهد: عهد اج بیهان یمعجها  اخهتالل بهرا  کللهۀ اوهبرا ر نفتهرو برخ  با  داردر اجای اوبرا  نقش ویده

)طریاه ر « حدیث یمضبر  )سه در سجد سه در یمت ( اج هلی  یمعجا   غو  اختالل نرفتهه دهده اسها»
2/151  ) 

اوهبرا ر هلهان اخهتالف در نونهۀ »در وعریف یمعجا  اصهبالح  حهدیِث یمضهبر  بایهد نفها: 
هها  دهود کهه ن ار جیمان  حدیث به اوبرا  یمتلف یم  کردن )سه در سجد سه در یمت ( اسا وروایا

؛ عهایمل ر 142ر الرعایة )دهید ثان ر « نونانون آن حدیث نسبا به ی دیگرر دارا  اعتبار  یمساو  بادجد
صالحر ؛ اب 257؛ کیور  دیراج ر 224ر حس ر سید؛ صدر2/21؛ یمایمقان ر 195؛ یمیردایمادر 112وا112
ب ر ؛ درف92و  94 ؛ سهیوط ر 124؛ حهاف  عراقه ر 229؛ بلقیج  دافع ر 1/212ابجاس ر  ؛12ا دی  طیح

1/222  ) 
اند اج: اخهتالف ذکر سجد ن ته س اوار اسا: اول ایج هر حدیث یمضبر  دو قید اساس  دارد که عباری

 بودن درمۀ اعتبار دو ن ار  اج یز روایا کردن و یمساو در ناوۀ روایا
انهد؛ یمانجهد اولر اخهتالف دو نه ار  اج یهز روایها بسهجده کردهدوم ایج هر برخ  وجها به هلان قیهد 

رو به نرر برخ ر باوریمجدان ایه  قهول ههر نهوع (ر اجای 1/22سجا )( و ذهب  اج اهل11استرآباد  اج دیعه )
دانجهد؛ سهه بهدو ر سهه اسهتلرار ر سهه یمضهرر سهه غیریمضهر اختالف ن ار  اج روایت  را اوهبرا  یم 

 اند اید نفا: یمشهور وعریف باً را پذیرفته(ر و   ب3/21 )یمایمقان ر
 1(ر42/212اغتشها  در یمهت  ) اند اج:مواهر برا  حدیث یمضبر  عباریوعابیر صاح سوم ایج هر 

                                                 
ن پرداج  ایشاوز یمواردر وبدیل عباریمواهر اج ای  وعبیر و وعابیر پا اج آنر اوبرا  در روایا اسا  اج قرای  ای  سخ ر اف ون بر دقا در وز  یمراد صاح 1

هار»( آورده اسها: 10ر ح7/98ر تهةیی  احککةاماسا؛ برا  نلونه ایشان رامع به روایت  اج علار ساباط  )طوسه ر  لر هِق عا وثح ا   یم  مواهرر )صهاح « ِاْوهِبرا
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(ر 22/22؛ 24/72(ر وشهههویش )21/144(ر خلهههل )42/79؛ 41/222؛ 29/212؛ 22/197اخهههتالل )
« یمختلهف ا لهت »( و ناه  عبهارِی 12/292( و وفاوی در دو کتا  )29/292؛ 12/129وهافا در یمت  )

 (  42/214؛ 214و  29/212؛ 17/219؛ 12/292)
( 1/211سهارم ایج هر ایشان اوبرا  در حدیث را دایمل اختالف ا فاظر جیهادهر نقیلهه و    )هلهانر 

؛ 12/292و   (ر در دو کتها  )هلهانر  9/224؛ 1/222؛ 2/197در یز روایهار نهه دو روایها )هلهانر 
( یها ههر 24/229؛ 12/257ن ار  یز روایا در یز کتا ر ا بته با نسخ یمختلهف )هلهانر ( و 42/212

 1افتد داند  ای  یمبل  بیشتر اج سجدر در یمت  اوفاق یم ( یم 1/211ها با ی دیگر )هلانر دو  آن
در ووان اوبرا  وفسیر کرد که خلل در یمعجا وارد کجهد و نویا اج یمجرر ایشانر ای  اختالف را جیمان  یم 

 (  نا14/72؛ 1/295ووان آن را حدیث یمضبر  دانسا )هلانر غیر ای  صوریر نل 
یافت  نفته نلاند اجنرِر ایشان انر روایت  دارا  وشویش درون  بادد؛ ای  یمبل ر راهجلای  برا  آناه 

و   (؛ هرسجد که کت  و نسخ با هم اختالف  12/224؛ 7/252؛ 2/229به اوبرا  حدیث اسا )هلانر 
ًو  )هلهانر 24/112دادته بادجد  ا بته باجکردن سجی  یمجاقشای )هلهانر ن ( را نیاجیمجهد 1/252( و احتلها

 داند  داهد و داع  یم 

 . پیشینه و ضرورت پرداختن به آن2

هها  دربارۀ یمسئلۀ نودتارر پیشهیجۀ یمهروبط یمسهتقیل  پیهدا نشهدر ا بتهه نبایهد غفلها ورجیهد اج وال 
ب  ) اإللماع؛ یمانجد نگاران اج دیرباجدرایه دهید  الرعای ق(ر 242) صالحابن مقدمۀق(ر 244اج عیاض یال 

و    که بخش   فهم کدیث شناسیآسی ها  برخ  در روجنار یما؛ یمانجد کتا  ق( و    وا وال 922ثان  )
هها  اندر و   باید خاطرنشان کرد که نگارنده بها مسهتیواج کتا  خود را به آفا اوبرا  اختلاص داده

  1اند اج: اندر دسا یافا که عباریمانبه به ای  آسی  پرداختهنونانون وجها به دو پدوهش که یمستقل و هله
اج رقیهه ایمیرمهان ر « ها  دجاخار ناوۀ وعایمهل بها آناوبرا  در حدیثر عوایمل پیدایشر راه»نایمۀ پایان
باجخوان  نارسهای  »  یمقا ۀ 2گاه قم؛ در دانش دۀ ا هیای و یمعارف اسالیم  دانش 1292دده در بهل  دفاع

 یمالد یمیرملیل   اج عل « اوبرا  حدیثر ح م و سگونگ  وعایمل با آن

                                                                                                                   
ْتِجهِ »(  در سجد صفاه بعد در خلوص هلان روایا نوید: 80/23 یِش یما ْشِو عا    وا لا ار    فا لر ق عا ثح وا تهیی  رامع به حدیث دیگر  )طوس ر  ( یا80/78)هلانر « یم 

ال، »پرداج  کرده اسا: نونه عباری( ای 03ر ح9/308ر احککام ابا، وا خلا وِر ِاْوِبرا ْ ب  ِر اْ لا با ْتِ  اْ خا ( یا رامع به روایت  که عبهارِی 82/300مواهرر )صاح « ِفي یما
اِدهِ »استفاده کردهر در انتها  بررس  روایا آورده اسا: « یمختلفة ا لت » سا اٍف ِفي فا ْتِجِه کا ل  یما  ( 821و  89/820)هلانر « إْخِتالا
پهذیرد ودو یموردر اوبرا  در یمت  حهدیث را یم ( و در پجیاه10/828؛ 138ر 89/833؛ 32/128؛ 30/132مواهر در پجج یموردر اوبرا  در سجد )  صاح 1
 و   (  809و  0/339؛ 133و  1/29؛ 3/803)
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کل  ایمر  اسا طوردر وروری پرداخت  به یمسئلۀ نودتار باید نفا: آفا اوبرا  در یمت  احادیث به
ه روایای فقهه  را نهردآور  ا  اج موایمع حدیث  ککه اوفاق افتاده اسا وا حد  که به ادعا  برخ  در پاره

ًجم اسهها یمیتهههدان صههاح (ر اجایهه 7/72؛ 2/122کردنههدر فههراوان اسهها )بارانهه ر  نرر بههه بیههان رو 
ها  کشف و حل آن در یمت  احادیث فقه  بپرداجندر جیرا بررس  اوبرا  در یمت  احادیث ها و راهاوبرا 

مواهر ی   اج وردید صاح ( و ب 292بوریةر اج دأن یمادثان نیسار بل ه وجها اج دئون یمیتهدان اسا )ا
م اج درس ایشهان بههره  25یمیتهدان وراج اول ایمایمیه در ددتستان فقه و فقاها اسا که بیش اج  یمیتهد یمسلح

وأثیر قرار داد و بر آنان یمجا (  ایشان با مواهر  هلۀ فقیهان بعد اج خود را واا92اند )انلار  قل ر برده
اکجون ای  کتا  در دسترس یما قرار دارد  بجابرای ر بایسهته اسها بهه ( و هم2/272 ر نذارد )آقاب ره طهران

 ها  ایشان در یمادودۀ سؤاًی یمبرح دده در یمقدیمۀ نودتار پرداخته دود  مستیو  دیدناه

 جواهراضطراب ازنظر صاحب. اصل عدم3

ان د یهل و یمؤیهداو  آورد  وهواوبرا  اسا  برا  ایه  یمههم یم مواهرر اصل او یه عدماجنرِر صاح 
فرائةد ایشان به پشتوانۀ اصل عقالی  عدم در هجگام دز در رخداد اوبرا  در یمهت  احادیهث )انلهار ر 

کردن در یمهت  احادیهث را بهدون دهاهد و طورکل  یمجاقشه( که یمهم و علده هلی  اسار به1/452ر احصول
در سهجد را بهدون داعه  و یمقتضه  قبهول  (ر هلان نونه یمجاقشهه24/112مواهرر پذیرد )صاح داع  نل 

( و 15/121دانهد )هلهانر ( و نشودن یمیهرد احتلهاًی را در روایهای مهای  نل 2/222کجد )هلانر نل 
ًو  را بدون داهد و داع  بر رو  احادیهثر سهب  سهل  اعتلهاد اج بسهیار  اج  باجکردن با  سجی  احتلا

 (  1/252داند )هلانر روایای یم 
( اج سهو  برخه  )دههید ثهان ر 2ر ح2/422ادعا  اوبرا  در یمت  حدیث  )کلیج ر  ایشان رامع به

نفتهر باید وومه کرد که( یما اف ون بر اد اًی پیش»)نونه اد ال کرده اسا: ( ای 7/211ر مسالک احفهام
 (  29/292مواهرر )صاح « ا  داذح که یموافق نفتهک او باددر دسا نیافتیما  حت ( نسخهبه هیچ )نسخه

( نل  پذیردر ا بته برا  ای  بجابرای  ایشان یمجاقشۀ اوبرا  را بدون داهد )حداقل ومود یز نسخهک داذح
 اند اج: د یل یمؤیداو  ومود دارد که عباری

با یمبا عۀ یمهت  آن و افه ون بهر آن مسهتیو   جواهر الکالمأ  نگارنده با وفاص بسیار  که در کتا  
مواهر سخ  اوبرا  در یمت  حدیث  را یمبرح یمورد دسا یافا که صاح  29 کلیدواژه انیام داد؛ وجها به

؛ 94و  4/71؛ 229و  2/142؛ 2/197کرده اسا؛ در سهی ده یمهوردر بهه دفهع یها رفهع اوهبرا  پرداختهه )
؛ 29/292؛ 12/222؛ 14/211و   ( و در سهار نلونهر اد ال اوهبرا  را وارد ندانسهته ) 1/211 ر2/122
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 4/129؛ 221 ر 2/29؛ 1/252ودو یموردر اوبرا  در یمت  حدیث را پذیرفته اسها )اه( و در پجی22/291
و  224و  12/424؛15/21؛ 224و  9/212؛ 91و  151و   1/252؛ 7/229؛ 2/222؛ 2/122؛ 259و 

 و   (   12/222؛ 14/221؛ 21و  12/255؛ 257و  219
مواهر سجد ه ار روایا را نقهد کهرده صاح به ایج ه انر اصل او یه اجنرِر ایشان اوبرا  بود؛ باوومه

 کردیم  باید به عدد ب رن  برخورد یم  1اسا
مواهرر در یموارد  که ایشان یقی  به اوهبرا  در یمهت  حهدیث  بودن وعابیر صاح به دقیق   باوومه

ِرِ  »کجدر اج وعابیر  یمانجد پیدا نل  ْضهبا اْ ل  ِ زا »(ر 22/42« )کا ْتِجهِه ِبهذا ف  یما ِل ِفیههِ  ِاْخهِتالا ْ ه   وِمه   ِ لتر ا « یم 
ة، »(ر 45/114) ِربا ْضبا ة، یم  اِحدا ة، وا ایا ونا ِروا ْن وا   اِل أا عا اْحِتلا برد که نشان اج اصهل او یههک ( و    بهره یم 2/29« )یما

دانسا؛ باید در هجگام دزر ح هم بهه اوبرا  در نرر ایشان داردر جیرا انر اصل او یه را اوبرا  یم عدم
 ادر نه ایج ه هلان دز را یمجتقل کجد  داوبرا  یم 

؛ 17/19اوهبرا ( باهث کهرده )پوده  اج اوهبرا  )فهرض عدمج  ایشان در برخ  یمواردر با سشم
( و در 12/129( و در یموارد  بر ای  باور رفته اسا که ای  آسی  با و لفر ایم ان یمعا یهه دارد )24/224

( که 17/19داند )سته اسار و   آن را بهتر اج طرح روایا یم ا  را بعید دانها هرسجد وأویل پارهبرخ  نلونه
 اوبرا  در یمت  احادیث اج یمجرر ایشان بادد وواند قرایج  بر عدمای  یمبا   یم 

 . عوامل اضطراب4

اند اج: ادتباه راویهان و سههو مواهر در عوایمل اوبرا  به دو عایمل اداره کرده اسا که عباریصاح 
 ناسخان  

ها  ذیهل را بهرا  آن وهوان نونههی   اج عوایمل اوبرا ر ادتباه راویان اسا کهه یم اویان: أ. اشتباه ر 
 ولور کرد: 

صدور برخ  اج احادیث یمعلهویمان)ع( یمخلهوص دهرایط خاصه  بیان سبب صدور حدیث: عدم
( که انر راو  در بیان آن دهرایط کووهاه  ورجدر جیمیجهۀ بهروج اوهبرا  را فهراهم 303بوده اسا )صفار ر 

وقوع ِظهار بهرا  کجیه   کهه یملهز دخله  بهوده و آن مواهر در وقوع یا عدمکجد؛ برا  نلونه صاح یم 
؛ 32ر ح2/337ر 33ر ح2/332دخص با کجی  وط  کرده اسار بر ای  باور اسا که روایای جیاد  )کلیج ر 

  سهپا بهه ( بر وقوع ِظهار دً ا دارد3899ر ح3/121؛ حلیر ر 38ر ح2/80ر احککام تهیی طوس ر 
                                                 

دجاسه  نقهد رو »مواهر اسا که نگارنده برا  رسا ۀ دکتر  خهود بها عجهوان ه اروسیلدونودوپجج فیش در نقد احادیث اج صاح داهد ای  یمبل ر پجج   1
 رسد ه ار یم استخراج کرده اسا  ای  عدد با مستیو سیلدوپجیاه کلید واژهر حدودا، به عدد هفا«  فر  یمت  احادیث در مواهر ا  الم
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ْیهِه »     پرسد:)ع( یم حلران اج ایمام صادقب کجد که حل ةروایا ذیل اداره یم  لا هه  عا تا اِریا هلا ما عا ٍل ما م  ْ  را عا
  ْ ْیِه دا لا ْیاا عا ا وا  ا ْأِویها الا )ع( یا قا ِه فا یمِّ ْهِر أ  را  (  31ر ح2/80ر تهیی  احککام)طوس ر « ء  کا

کجهد )ع( اج سو  راو  را یمبهرح یم ال اخالل درایط کالم ایماممواهر دربارۀ ای  روایار احتلصاح 
حلران در کتا  ب که اج حل ة 1روایاو »نوید: آورد که یم ( و به استدًل دیخ طوس  داهد یم 22/122)

ِر ح اج او نقل دده اسار ای  اسا که آن دخص برا  راو  وفا کجهد؛ کردن هلسر ر کجی   را ِظهار یم با ا
 (  2/222ر احستبصار« )نبودن قلد ِظهار دً ا داردقیق ای  قید بر ح
ا  دیگر ن ار  کرده اسها حلران هلی  روایا را به نونهب مواهر یادآور دده اسا که حل ةصاح 

ِتهِ »و در آن نقلر قید  ْوما اءا جا ا ِروا ِرید  ِبها ٍة ی  اِریا ِ زا ِ یا ول  ذا ق  رو کهه نرا در سؤال خود اج ایمهام نجیانهد و اجآ« یا
کشاند؛ ی   اج عوایمل اوبرا  را کردن درایط صدور کالم یمعلوم)ع(ر روایا را به اوبرا  یم جیاد و کم

 ووان اخالل راو  در درایط صدور روایا دانسا  یم 
دجیدن ندادت  راو  در دقیقاج عوایمل اوبرا ر دقا)ع(: ادتباه راو  در دجیدن صایح ا فاظ یمعلوم

مواهر در فرع فقه  س  بلو  به احتلال اکلال سی ده سا گ  به ا؛ عایمل  که صاح )ع( اسا فاظ یمعلوم
ةا » )ع( در ذیل اداره کرده اسا:روایا ایمام صادق ْشهرا هع عا ْربا

ا
هلا ِفه  اْر خا ة، وا دا هجا ةا سا ْشرا ثا عا الا ه  ثا در د  غا أا لا ا با ِإذا

لا  ِلِلی ا اْحتا ْاتا لا  اْ ل  ما ا عا ا وا ْیِه یما لا ما ا عا ه  وا اجا  ا ای  وا ما جا سا ه  اْ اا ْا  ا ِتبا ای  وا ک  ئا یِّ ْیِه ا سر لا ْا عا ِتبا ِلْم ک  ْاتا ْم یا ْو  ا ما أا
  ْ لُّ دا ِعیفا، ک  ِفیها، وا وا ونا سا ْن یا   ًر أا  (  30ر ح320و  9/321ر تهیی  احککام)طوس ر « ٍء ِإ

هاِظ »دانستهر آورده اسا: ایشانر بعد اج آن ه ا فاظ روایا را یمختلف و یمت  آن را یمضبر   ْ فا ف أا إْخِتالا
اِم  یما وِع یِم ا اْْلِ ْسل  ْفِ  اْ لا ِة ا لر یما الا ا   ِف  سا ْرِویا ًِ ل  ِبِه ا ْال  ا یا ِة یِملر ایا وا  (  22/22مواهرر )صاح « ا رِّ

یهافت  بهه بلهو  وومیهه سا گ  در روایا را نشانۀ علم 14مواهر سع  کرده اسا که دخول در صاح 
                                                 

ً، بسیار  ایه  عبهاری دهیخ « ا روایة»ر واژۀ «ا روایای»ما  کللۀ به احستبصارر برویم که در نسخۀ صایح اج کتا    ظاهرا، باید بر ای  باو1 بوده اسا جیرا او
؛ نیفه ر 22/221؛ بارانه ر 442؛ آقاملهال خوانسهار ر 22/912؛ فهی  کادهان ر 255عقیل علهان ر اب اند )اب نقل قول نلوده« هذه ا روایة»طوس  رار 

خ اًستبلار ای  واژۀ بهبعید نیسا در پارهو    ( ثانیا،  22/122 سا  25ها  یمروبط به ن سهخ خبه ر آیمده بادد جیرا وجها در برخ  اج سایا« ا روایة»صوری ا  اج ن 
(  ا بته نانفته نلاند داید بتهوان د یله  بهر درسهت  کللهۀ im.com/Manuscripts/Details/28485http://totfنسخۀ خب  اج کتا  اًستبلار ومود دارد )

حلهران در ب هار هلی  روایت  کهه حل ةر سه روایا بوده اسا؛ او ی  آن«ا روایای»آورد و آن عباری اسا اج ایج ه نویا یمراد دیخ طوس  اج کللۀ « ا روایای»
ب یر نویهد: هجگهایم  کهه ب ( دویمی  حدیثر روایت  اسها کهه عبدا لهه22ر ح1/24ر احککام تهیی ر یمت  آیمده اسا )طوس ر بیان درایط اخالل ورجیده و د

کجیم یمگر ایج ه برا  یما سونجد حلران با دختر ب یر اجدواج نلودر سون که خواسا بر هلسر  داخل نردد؛ )جنان( به او نفتجد: عروس را بر وو داخل نل ب حل ة
حلران ههم ب و دهایا یاد نلای ؛ حل ةدویم یمگر ایج ه برا  یما سونجد به ِظهار هلۀ کجی ان و امادنلودن کجی انا یاد کج  و حت  به سجی  قسل  راو  نل به آج

ْي  هلۀ کجی ان خود را ِظهار کرد سپا با بیان داستانر ح م آن را اج ایمام صادق  ْیكا دا لا ْیاا عا ؛ بهر وهو سیه   نیسها مویا دد؛ حضری فریمود:  ا ْیِه ر اْرِمْع ِإ ا ء  فا
یمغیره و دیگرانه  نقهل ب (؛ سویمی  حدیثر هلی  داستان با اندک  وفاوی به نقل اج کلیج  اج عبدا له11ر ح1/11ر تهیی  احککامپا به آنان رموع ک  )طوس ر 

هِ  دده اسا که ایمام صادق  ْبِد ا لر ِبي عا
ا
ِ كا ِر را ذا کا ذا ؛ پا او را دستور داد که با آنان ن دی   کجد )کلیج ر   فریمود:     فا ه  ر با ْقرا ْن یا ه  أا را یما أا (  بجهابرای ر 2ر ح2/124فا

حلهران ب حلران بها دختهر ب یهر( را داده و بهرا  حل ةب ها در یز مریان )اجدواج حل ةر ای  سه روایا بوده که هلۀ آن«ا روایای»یمراد دیخ طوس  اج کللۀ 
 حلرانر اوبرا  ومود دارد ب که در ن ار  روایا اج مان  حل ةآیمده اسار درحا   سؤا   پیش

http://totfim.com/Manuscripts/Details/28485
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سا گ  باددر و   مهاو  یمانجد اختالف ا فاظ روایا بهرا  ایشهان دهز  14ه ایج ه بلو ر دخول در کجدر ن
)ع( را نشجیده اسا  بجهابرای  ی ه  د ل صایح ا فاظ ایماماییاد کرده اسا که نویا راو ر بدون عی  و به

)ع( ووسط راویهان عی  ا فاظ یمعلوممواهرر نشجیدن سا م و ب اج عوایمل اوبرا  احادیث اجنرِر صاح 
 اسا  

دهدن ووهلهای انهد اج: افه ودهاج عوایمل اوبرا ر ولرفای راویان اسا که عباری تصرفات راویان:
ددن برخ  عبارای در احادیث ووسط راو  )هلانر یمعجا نلان(ر یز82/89؛ 0/73راو  به روایا )هلانر 

دهدن آن در حهدیث وایها و داخل(ر فههم و وفسهیر ادهتباه ر37/871وبط راو  )هلانر (ر عدم37/871
 )ع(  وجیاد یمعلوم( و ناووان  در ن ار  یمت  کایمل و بدون کم89/138؛ 82/301)هلانر 

س اوار اسا یمورد اخیر برا  نلونه واکاو  دود  ایشان هرسجد وهافا در روایای علار را ایمهر  عهاد  
(ر و   علل به روایای ایشهان را 9/224کجد )هلانر دانسته اسا که حت  بخش  اج روایاوش را وانذار نل 

(  آر ! ای  وهافا باعث دده اسا که روایای او در 12/127داند )هلانر ایمر  دایع بی  فقیهان ایمایمیه یم 
؛ 24/21؛ 17/19؛ 12/21؛ 9/224برخ  یموارد )وجهها پهجج یمهورد( بهه اوهبرا  کشهانیده دهود )هلهانر 

طور ر عام و اوبرا  در بخش کوس   اج روایای ایشان بهطو(ر نویا د یل وهافا روایای علار به22/122
 را بتوان در ذیل روایت  مویا دد که علار کللاو  بر سخجان ایمام یمعلوم)ع( اف وده اسا )طوسه ر 1خاص

ْقوا  ِف  ا رر ِّ أنح »    آورد: مواهر در ذیل روایا یم (  صاح 25ر ح1/242 تهیی  احککام، ْد یا ها یِم  وا قا
هاِس یِمه ِجیاداِی  ْعهِ  ا جر ْحهواِل با اِهد  یِمهْ  أا شا ا ی  ِه و یما قِّ ا ِقیلا ِف  حا اِوِه وا یما ایا ع  ِروا بُّ تا ه  وا د   ا ْشها ا یا لا اٍر کا لر ِ  اْعِتیهاِد عا

ِلال،  تر ِم یم  الا اِج اْ  ا لا  ِإْبرا ِة عا ْدرا ِم اْ ق  دا ا ِ عا ها لِّ اا ْیِر یما اِظ ِف  غا ْ فا
ا
ْعِ  اْر  (  1/212« )اْلویاِن ِببا

د ل یمتلل اج علار ساباط  که به فرهجگ  غا عر  آدهجای  کهاف  ندادهته ووانای  ابراج کالم بهعدم
( و عادی کرده اسا که ا فاظ  را در غیریماهل خهود بیهاورد؛ باعهث دهد برخه  7/22ر یمالدباقر )صدر

د بجقل ا غرائ »دربارۀ علار بر ای  باور بروند که او  ( و نویها افه ودن ایه  2/229اسها )بارانه ر « یمتفرح
ددن راه نریه  حهل مواهر و بستهخواندن روایاوش ووسط صاح یمورد ووسط علار در یمشوح ها  ب جیاده

 (  9/224مواهرر وأثیر نبوده اسا )صاح اوبرا  در برخ  یمواردر ب 
 ناسخان پیش اج پیدای  صجعا ساپ در سراسهر مههانر نقهش یمههم در انتشهارب. اشتباه ناسخان: 

هها  طبیعه  کهارر نهان یر نبودن ناسخان و خباها  پسی  دادتجدر و   یمعلومها  بشر  به نسلفرهجگ
هها  های  کهه بایهد رصهد دهودر  غ  رو ی   اج عرصه(؛ اجای 19آورد )طیح ر ادتباهاو  را به ومود یم 

                                                 
اند یموس  ساباط  را در یمقا ۀ خود دارند؛ اوبرا  در روایای علار را به نسبا به ولام روایای ایشهانر انهدد دانسهته  برخ  که ادعا  باجساج  کتا  علارب 1

 ( 11دوسار )وظیفه
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؛ 2/197انهد )اداره کردهمواهر در یموارد  به ای  عایمل نساا در حوجۀ اوبرا  در احادیث اسا  صاح 
هها  ملعهه را کجد هلهۀ روج(؛ برا  نلونه در ای  فرع فقه  که کس  نذر یم 22/291؛ 22/194؛ 15/21

روجه بگیرد انر عید فبر یا عید قربان با روج ملعه یملادف دود؛ نباید روجه بگیرد  حال سؤال ای  اسا کهه 
؛ طوسه ر 415ر المقنة بابویهر باید روجه بگیرد )اب  آیا قضایش بر او وام  اسا؟ برخ  بر ای  باورند که

مواهر بهرا  ایشهان آورده اسهار یم اوبهۀ ا  که صهاح (  ی   اج اد ه225حل هر ؛ اب 1/211ر المبسوط
اِئله» پرسد:نونه یم )ع( بوده که ای یمه یار با ایمام یمعلومب عل  ِة دا ْلعا ْویما، یِم ا اْ ی  وما یا ل  ْن یا را أا ذا ل  نا م  ها را ا، یما

ِد  هیِّ ا سا ع  یا ْلجا ْیفا یا ْو     کا ٍة أا عا ل  ْوما م  ْو یا ْوا،  أا ْو أا ْوما ِعیِد ِفْبٍر أا ْوم  یا ِ زا اْ یا قا ذا افا وا ِق ا فا هْد  با ْیهِه قا ه ا )ع( ِإ ا تا فا ا
ْوٍم  لا یا دا ْویما، با وم  یا ل  ا وا یا ها لِّ اِم ک  یر

ا
ِذِه اْر اما ِف  ها یا ه  ا لِّ عا ا لر وا  (  12ر ح1/252ر تهیی  احککام)طوس ر    « وا

د یل ایج ه روایا سهقو  مواهر سپا ادعا  اوبرا  در یمت  حدیث را یمبرح کرده اسار بهصاح 
دههد: نونهه پاسهخ یم نذر در روج ملعه را در بردارد که احد  اج عا لان ایمایمیه بدان قائل نشده اسا و ای 

سقو  روجه در روج ملعه که احد  اج اصاا  بدان قائل  د یل دربردادت ادعا  اوبرا  یمت  حدیث به»
 (  22/291« )دود به ایج ه در نسخۀ ا  اف  که دیخ اج او روایا کرده اسار ومود نداردنیسار دفع یم 

کهه  الکةافید یل ایج هه در نسهخۀ مواهر بر ای  باور اسا که اوبرا  در یمت  وارد نیسار بهصاح 
نونه ای  الکافینیایمده اسا  یم اوبه در کتا  « یوم ا یلعة»رده اسار کللۀ دیخ طوس  اج او روایا نقل ک

ْو أا »آیمده اسا:  ْوما ِعیهِد ِفْبهٍر أا ْوم  یا ِ زا اْ یا قا ذا افا وا ِق ا فا ا با اِئلا، یما ِة دا ْلعا ْویما، یِم ا اْ ی  وما یا ل  ْن یا را أا ذا ل  نا م  ْو را ْوها،  أا
را أا  فا ِو ا سر ْشِریِق أا اما ا تر یر ع  أا ْلجا ْیفا یا ْو کا ه  أا اؤ  ضا ْو قا ْوِم أا ِ زا اْ یا ْوم  ذا ْیِه صا لا ْل عا ِرضا ها  (  12ر ح7/427   « )ْو یما

اا»    مواهر سپا نوید: صاح  سر ِ زا یِم ا ا جُّ ونا ذا ْن یا   د  أا ْبع  الا یا  (  22/291« )فا
اند و سپا بستر ادعا  اف وده 1ادتباه را نویا به« یوم ا یلعة»ایشان بر ای  باور رفته که ناسخانر کللۀ 

مواهرر سههو اند  بجابرای ر ی   اج عوایمل اوهبرا  اجنرهِر صهاح اوبرا  در یمت  حدیث را اییاد کرده
 ناسخان اسا  

 جواهر با حدیث مضطرب. مراحل برخورد صاحب5

یها بتهوان سههار مواهر با حدیث یمضبر  اج ابتدا وها انتههار نون نونۀ برخورد صاح کردبرا  رود 
 یمرحله را ولور کرد: 

مواهر در یموارد  که ادعاددهک اوبرا ر به بررسه  و والیهل یمرحلۀ اول: دجاسای  اوبرا ؛ صاح 
                                                 

ْههِذیِ  وا »( به صراحا نفته اسا: 30ر ح2/830ر تهیی  احککامیل روایا دیگر  )طوس ر مواهر در ذ  صاح 1 هِخ ا تر سا ْعه  ن  اه  ِفي روایة با ْدِتبا ًِ اءا ا ا ما لا ِإنر
اِا  سا اه  یِم ا ا جُّ ه  اْدِتبا نر اِهر  أا  ( 82/390« )ا رر
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پرداجد که آیا وشخیص اوبرا  درسا انیام نرفته اسا یا خیر؟ برا  نلونهر ایشان در فرع فقه  مواج یم 
که برخ  به کراها داده اسار درحا  )ع(ر فتوا به عدمعلومخواندن در پشا قبر ایمایمان یممواج نلاجیا عدم

کراهار انهد  اج یمسهتجدای عهدم( بهاور پیهدا کرده4/424ا  به کراها )نراق ر ( و پاره121حریما )یمفیدر 
ه  اْْلیما »عبدا له حلیر  اسا: )ع( به یم اوبۀ یمالدب پاسخ یمعلوم ل  ْیعا ه  یا ْلفا ا خا ها ِإنر ة  فا الا ا ا لر یمر وج  أا ی  ًا یا اما وا 

م  وا  در قا تا ًا ی  اما  یما نر اْْلِ
ا
ْیِه ِر دا ْی ا یا لِّ ا با لا ْن ی  اِ هِ أا ِلیِجِه وا ِدلا ْ  یا لِّ  عا لا  (  2/221ر تهیی  احککام)طوس ر « ی 

وواندر یمال یمجاقشه قهرار نیهرد؛ در ای  یم اوبهر بخش نلاجخواندن در سپ و راسا قبر یمعلوم)ع( یم 
وج  »نونه آیمده اسا: وبۀ ذیل اج حلیر  به ایمام جیمان)ع( ای جیرا در یم ا ی  ًا  ًا یا ْیهِه وا  دا هْی ا یا لِّ ا با لا ْن ی  هْ  أا عا

اِرهِ  سا ْ  یا ًا عا ِلیِجِه وا  اوا  یا سا ًا ی  ْیِه وا  لا م  عا در قا تا ًا ی  اما  یما نر اْْلِ
ا
 (  2/495)طبرس ر « ِر

در مهواج نلهاج در  رالتهةیی جیرا روایها »کجد: برح یم نونه یممواهرر اد ال اوبرا  را ای صاح 
 (  1/222« )اج وقدم و یمساوای نه  کرده اسا راحکتجاجراسا و سپ ظهور داردر و   روایا 

دده عباری اسا اج ایج ه در ای  روایا اوبرا  ومود داردر جیرا در ن ارد  مواج نلاج در ایراد یمبرح
( وارد و در دیگر نه ار ر مهای نبودن نقهل دهده اسها  خهود دو سو  سلا راسا و سپ قبر یمعلوم)ع

اِحهد  »    داند: د یل ذیل وارد نل مواهر اد ال اوبرا  را بهصاح  ر  وا با ه  خا نر ًا أا ْیِ   را با د  اْ خا دُّ عا اِهرا وا أنر ا رر
ْفِ   ِر   ا لر ْضبا  (   1/222« )یم 

عبدا له ذکورر دو یم اوبۀ مدانانه و یمی ا اج یمالدب ایشان بر ای  باور رفته اسا که ظاهرا، دو ن ار  یم
سجدی  یم اوبه  راحکتجاج )ع( بوده اسا  اج دواهد بر ای  یمبل  آن اسا که در کتا حلیر  با ایمام جیمان

رو (ر اجایه 492ر417ر412ر412ر2/411عبدا له و ایمام جیمان)ع( نقل دده اسا )طبرسه ر بی  یمالدب 
نفتههر دو روایها بادهجد کهه نهایها اختالفشهان بهه اطهالق و وقییهد بادهد شبعید نیسا که دو ن ارِ  پی

 (ر نه ایج ه یز روایا یمضبر  ا لف  به دلار آید  1/222مواهرر )صاح 
ِ  اول عبف دهده  رالتهیی رسد انر بر ای  باور برویم که در روایا ا بته به نرر یم  ِ  دوم بر یللح یللح

دودر جیرا ههر دو سجد  آن سشم بپودیمر اوبرا  یمتج  آن حل یم  اسا؛ در ای  صوریر انر اج اوبرا 
مواهر در هرحال اج یمجرر صاح روایار اج نلاجن اردن پیش رو  و برابر قبر یمعلوم)ع( نه  کرده اسا  به

(ر در یمرحلۀ اول باید در دجاسای  حدیث اوهبرا  اج یمجرهر 9/224؛ 2/29؛ 2/197ای  یمورد و یمانجد آن )
 یا یمضبر  اسا یا دو حدیث یمختلف اسار دقا ورجید  ایج ه یز روا

هها  یمتهجش نذارد بی  حدیث  که ولهام بخشمواهر فرق یم یمرحلۀ دوم: وبعی  در حییا؛ صاح 
دسار اوبرا  دده با روایت  که بخش  اج آن نرفتار آفا اوبرا  اسا  د یل بر ای  یمبل  ای  اسا کهه 

مواهرر دانهد )صهاح   اج حدیث و ورد بخش دیگر را یمیاج یم طورکل  علل به بخشاول ایج ه ایشان به
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(؛ درنتییهر بهاور کسهان  12/294دیگرر ایشان قائل به وبعی  در حییا اسا )هلانر عباری( به2/172
(  دوم ایج ههر 2/222کججدر اجنرر ایشان نادرسا اسا )هلانر طورکل  روایا یمضبر  را علل نل که به

داندر اج وعهابیر مواهرر ایشان رامع به حدیث  که بخش  اج آن را یمضبر  یم صاح به دقا وعابیر باوومه
( و    )هلهانر 22/22)هلهانر « وشویٍش یما»(ر 22/451؛ 14/221؛ 9/212؛ 1/91)هلانر « ا یللهف »

« با یللهه»( بهره برده و رامع به روایت  که ولام آن را یمضبر  دانستهر وعبیر 42/79؛ 22/291؛ 12/127
داند مواهر بخش غیریمضبر  حدیث را حیا یم (  بجابرای ر صاح 22/25ا به کار برده اسا )هلانر ر

صراحا در سخجان عا لان ایمایمیه باجنو دده اسا اند: ای  یمبل ر بها  خاطرنشان کردهنونه که عده هلان
 (  4/225)نراق ر 

ها؛ ایشان در یموامهه با گر ن ار یمرحلۀ سوم: یمؤیداو  برا  ورمیح ن ارد  اج حدیث یمضبر  بر دی
کجد یمرمااو  برا  ن ارد  که اج یمجرر ایشان حیا اسهار اقایمهه کجهد کهه در روایا یمضبر  سع  یم 

 دود  ادایمۀ یمقا ه به یمؤیدای اداره یم 
مواهر انهر بهرا  یمرحلۀ سهارم: اعراض یا احتلال وخییر بجا بر دلول روایای عالمیه؛ اجنرر صهاح 

ن هردن بهه آن در ها  روایا یمضبر ر یمرمح یا یمرمااو  پیدا نشود؛ نوبها بهه ا تفهایهریز اج ن ار 
( و خالصهه اعهراض ایشهان اج روایها 15/24دهدن )صهالحیا بهرا  یمستجد(ر عدم1/91برابر اد ۀ دیگر )

ها  یمختلف رسد  ا بته ایشان احتلال وخییر بی  ن ار ( یم 15/21حییتش )( و عدم12/121یمضبر  )
داند؛ برا  نلونه در ای  فرع فقه  که انر یم ان ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان اندک  ا را یماتلل یم روای

مواهر قبل اج بیهان ایه  فهرع بهه بلجدور باددر اد ال ندارد؛ ا بته بلجد  که به ی بارن  اییاد دود  صاح 
سخ در آن اداره یم   کجد: روایا علار ساباط  در ذیل و اختالف ن 

ا » اع  ِإذا ْرِوفا ًِ انا ا ِسیٍل کا ْبِ  یما ْأسا  ِببا ًا با الا  ه  9ر ح2/217)کلیج ر «     قا ت  ِقیِه ِروایا ِ  ا فا ه عا إنر انا »(     فا ا کا ِإذا
اع   ْرِوفا ًِ ِبیال، ا ع  سا ْقبا ْهِذیِ  1/217ر الفقیهبابویهر )اب « یا ِخ ا تر سا ْع  ن  ْ  با ِسیٍل »( وا عا ْبِ  یما ْخهرا « ِببا هْ  أ    وا عا

ِسههیٍل » ْبههٍع یما ههٍة « ِبقا اِ ثا ههْ  ثا ِسههیرٍ »وا عا ههْدِر یا ههٍة « ِبقا اِبعا ههْدِر ِدههْبر»وا را ؛ 2/22ر احککةةام تهةةیی )طوسهه ر « ِبقا
 (  12/127مواهرر صاح 

دود که برخ  برا  یمقدار یمیاج بلجد  دفع  ایمام ملاعا نسبا به یمأیمویمان به استجاد سپا یمتذکر یم 
اند  سهپا در یمردوددانسهت  د یهل ساباط ر انداجۀ یز وم  را وعیی  کردهبه آخری  نسخه اج روایا علار 

ْسِخِه »آنان نوید:  ِف ن  ْخِتالا ًِ ْبِر  ِر ا شِّ با ا   خا اِض ِاْوِبرا وِم  ِ اِلْعرا ًا  ا ل  ا  ها هد  حا ْح أا مر هرا تا ْم یا ا  ا ْجه  ِإذا ْخِییهِر عا ا تر
اْخِتالا  ا کا ْوِنها ِم کا دا لا  عا اء، عا ا ِبجا ها ْیجا ال، با لا ْاتا وا یم  انا ه  اِر وا ِإْن کا ْخبا

ا
 (  12/121)هلانر « ِف اْر

مواهر انر یمرما  برا  ورمیح ی   اج نسخ روایها یمضهبر  ندادهته بادهدر اج آن اعهراض صاح 
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کجدر هرسجد در ای  یمرحله احتلال وخییر بی  نسخ نونانون را بهر اسهاس دهلول روایهای عالمیهه نیه  یم 
 دهد  یم 

 ای اضطراب در حدیثه. پیامد6

مواهر در بررس  روایا یمضبر ر اج آثار نایمیلون آن در سههار حهوجۀ دً ها حهدیثر صاح 
حییا حدیثر یمعاروه با دیگر اد ه و وأثیرای آن بر فتهوا  فقیههان غفلها ن هرده اسها کهه بهدان 

 پرداجیم  یم 
اند دیث عباریها  یمجاوس اوبرا  بر دً ا حپیایمدهای اضطراب بر داللت حدیث: پیامد .أ

(ر اجدسها29/212(ر فساد دً ا حدیث )هلهانر 29/222(ر طع  )هلانر 45/112اج: و   ل )هلانر 
(ر بعیدددن ملع بی  برخ  اج روایای )هلانر 7/229ددن دً ا روایا )هلانر بسا یمع وسرفت  و سه

ر واریل  )هلهانر (12/424(ر ناکارآیمدددن دً ا حدیث برا  استفادۀ ح م وموب  )هلانر 27/242
(ر وقیید یها وخلهیص دیگهر 17/29(ر وقیید ح م وموب  یمبلق )هلانر 15/24(ر ام ای  )هلانر 2/122

دهدن بهرا  دو دسهتۀ دیگهر اج روایهای ( و ناووان  دً ا حدیث برا  دهاهد ملهع2/29روایای )هلانر 
 ( 2/222)هلانر 

جِ ر قسم نخورد آیا به جیان  ا  برا  اثبای ندادته باددربرا  نلونهر انر یمدع  بیجه در ای  صوری انر یم 
نردد؟ دو دیدناه ومود دارد: اد ۀ دیدناه نخسار روایا عبدا رحل دود یا قسم به یمدع  بریم او ح م یم 

پرسد: انر یمدع  برا  اثبای حهق خهود بیجهه ندادهار در ایه  )ع( یم عبدا له اسا که اج ایمام کاظماب ب 
یا » دود:صوری سه یم  ه  فا قر  ا الا حا فا فا لا ِإْن حا ْیِه فا لا عا  عا در ْیهِ  ِلی   اْ ل  لا عا ْاِلْف فا ْم یا ر 7/412)کلیج ر    «  وا ِإْن  ا

 (   1ح
هه  »نونه آیمده اسا: ای  الفقیههلی  روایا در کتا   هقر  ا هالا حا فا فا لا ِإْن حا ْیِه فا لا عا  عا در ِلی   اْ ل  یا در فا وا ِإْن را

لا   ِلی ا عا ه  اْ یا قر  ا الا حا ْاِلْف فا ْم یا لا ِع  فا دح  (  2242ر ح2/24   « )اْ ل 
ةا ِفیِه »    مواهر دربارۀ استدًل به ای  حدیث نوید: صاح  ًا ا الا دا وِمه   فا ِ زا یم  ْتِجهِه ِبهذا ف  یما وا اْخهِتالا

ِل ِفیهِ     ْ  (  112و  45/114« )ِ لتر ا
عبدا رحل  بر ایج ه باًخره انر یمج ر قسهم نخهورد بهه  ایشان بر ای  باور اسا که اختالف یمت  روایا

وواند قسم نخورد و قسم را به یمدع  برنرداند؛ باعث و  ه ل در دً ها روایها دود یا یم جیان او ح م یم 
 ووان بدان استدًل کرد  دود و نل یم 

بهاریها  نایمیلون اوبرا  در حییا روایا عپیایمدهای اضطراب در حجیت روایت: ب. پیامد
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(ر خروج اج یمال باث و طرح روایها و عهدم2/197مواهرر ددن احتیاج به آن )صاح اند اج: وعیف
( یمخلوصا، در 15/29؛ 21/155حییا حدیث یمضبر  )هلانر (ر عدم29/222علل اصاا  )هلانر 

 ( 1/151برابر قبع  یا ورور  )هلانر 
د ل یمع وسر برا  باوریمجدان بهه مهواجر به مواج یمسح سربرا  نلونه ایشان در فرع فقه  مواج یا عدم

ْسهِح »آورد: )ع( یمه را اج ایمام صادق 1روایا صایح حلاد هْأسا ِبلا هوِء ًا با و  هْدِبرا، اْ و  ْقهِبال، وا یم  )طوسه ر « یم 
نونهه آورده که دیخ طوس  هلی  روایها را در یمقهایم  دیگهر ایه (ر درحا  15ر ح1/21ر تهیی  احککام

ْسِح »اسا:  ْأسا ِبلا ْیِ  ًا با یما دا ْدِبرا،  اْ قا ْقِبال، وا یم   (  22ر ح1/12« )یم 
ْیخ  فه  یمقهاٍم »مواهر در نقد آن نوید: صاح  ا ا شر اها وا ه  را نر ا أا اج  ِبها ْحِتیا ًِ  ا

ف  ْضع  ا یا ِللر ایاة  فا ا ا لح یمر أا
ه   نر ِد أا جا ا ا سر ذا را ِبها ْأسا ِبلا »آخا ْیِ  ْسِح ًا با یما دا ْدِبرا،  اْ قا ْقِبال، وا یم  ا« یم  ها د  دُّ عا ا، وا ْبعِد ِمدح ْستا  (  2/197« )وا یِم ا اْ ل 

بودن ایهه  دو حههدیث را بسههیار بعیههد دانسههته اسههار جیههرا یههز راو  ایشههان دو روایهها یمسههتقل
)ع( صهادق اج ایمهام« بلسح ا قهدیمی »یمروبه و یز « بلسح ا وووء»یمروبه  عثلان(ر حدیث را یز)حلادب 

 داند  د یل اوبرا  در حدیثر احتیاج به آن را وعیف یم مواهر بهنقل کرده اسا  صاح 
آثار ناخیستۀ حدیث یمضبر  در برابر اد هۀ های اضطراب در حدیث، در برابر ادلۀ دیگر: ج. پیامد

یمعاروه با روایها (ر ناووان  29/222مواهرر اند اج: ناووان  یمعاروه با روایای دیگر )صاح دیگر عباری
د )هلانر  د )هلانر 12/257صایح یمؤیر عتضا ( به علل اکثر فقیهان ایمایمیهر احادیهث یمعتبهرۀ 22/122( یا یم 

عتاضد به املاعای )هلانر 12/222یمستفیضه )هلانر  (ر ناووان  یمعاروه بها 2/229( یا یمعتبرۀ یمستفیضه یم 
(؛ یمانجد اصا ا فعهل یمسهلم )هلهانر 1/252( یا اصول و علویمای )هلانر 17/272اصول و فتاوا )هلانر 

( و املههاع یمجقههول و 22/122( یمتههأخران و روایههای دیگهر )هلههانر 14/221(ر یمشههور )هلههانر 22/244
مواهر نباید بهه دً ها رو به نرر صاح (ر اجای 4/129یمستفی ؛ یمانجد سجا یمجقول و یمستفی  )هلانر 

( و یمقتضا  دً ا اد ۀ یاددده 1/91؛ 12/222نر نفته وومه دود )هلاروایا یمضبر  در برابر اد ۀ پیش
 (  21/144کجار نذادته دود )هلانر 

روج بهه حسها  آورد یها ووان نلاج معفر طیار را اج نوافل دبانهبرا  نلونه ایشان در فرع فقه  که آیا یم 
اج ایمهام  2یهحخیر؟ بر ای  باورسا احتسا  آن اج نوافل اد ا   نداردر به د یل ایج ه در روایا صهایح ذر

                                                 
یمالهد ب (ر احلد372ر هلهانعبدا له )ب ر سهعد(124قو ویهه )هلهانر یمالدب  (ر124یمالد )هلانر (ر معفرب 299نعلان )نیاد ر ب یمالد  یمالدب 1
اق )ب ( و عباس823ر هلانیمعروف )ب (ر عباس یمشترد بی  عباس21ر هلان) عثلهان ( و حلادب 187ر هلهانعلیر )اب (ر یمالهدب 823ر هلهانیموس  ا هورح
 (ر هلگ  ایمایم  و ثقه هستجد 301ر هلان)
( و ذریهح )طوسه ر 221علهران )هلهانر ب (ر یای 227علیهر )هلهانر ابه (ر اب 425ی ید )هلهانر ب (ر یعقو 241یای  )نیاد ر احلدب   یمالدب 2

 (ر هلگ  ایمایم  و ثقه هستجد 119ر الفهرست
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اِفِلزا »    صادق)ع( آیمده اسا:  وا ا ِف  نا ها ْلتا عا  (  2ر ح2/117ر تهیی  احککام)طوس ر    « وا ِإْن ِدْئاا ما
؛ 2ر ح2/259وسهیلۀ روایهای دیگهر )هلهور هلهانر د یل روایا صایح ذریح که بهمواهر بهصاح 

عقیهل بهه اب دود؛ یمسهتجد اب ( وأیید یم 2/42( و دهری بی  یمتأخران )بهبهان ر 1/224ر الفقیهبابویهر اب 
روج که روایا ذیهل اسهار دلار  نلاج معفر در نوافل دبانه( در عدم2/247نقل برخ  را )عالیمه حل ر 

هلِّ  »)ع( اسا: بسبام اج ایمام صادقکجد  آن یمستجدر روایا اب نقد یم  لا ْجاا و  ِت  ک  ِوزا ا ر الا ا یِمْ  صا ها لِّ لا و  ًا

ْبلا ذا   (  22؛ دهید اولر 1/21)حر عایمل ر « ِ زا قا
کجه  روایها و ه  هلهان طهور کهه یمالحرهه یم »نونه نقد کرده اسا: بسبام را ای ایشان حدیث اب 

رو کهه در ویده که نفتجد: یمتهجش یمضهبر  اسهار اجایه بسبام ووانای  یمعاروه با دیگر اد ه را نداردر بهاب 
ا یِمْ  صا »ها برخ  اج نسخه ها لح ِوزا وا صا ووانهد بها صهایح ذریهح کهه ح ایا دده اسار پا قبعها، نل « الا

 (  12/257مواهرر )صاح « دودر یمعاروه کجدوسیلۀ روایای دیگر و علل اکثر فقیهان وأیید یم به
ا بهبسبام بهروایا اب  ها لِّ خر یمتجش دسار اوبرا  اسها و  د یل بودِن صا سا ا در برخ  اج ن  ها لِّ لا و  ًا ما  

 یمعاروه با روایا ذریح را ندارد  ووانای 
مواهرر وأثیر نایمیلون حدیث یمضهبر  بهر اجنرر صاح د. تأثیر نامبارک حدیث مضطرب بر فتوا: 

( و علهل بهه آن 22/451اند اج: روایا یمضبر  صالحیا برا  مرأی فقیه برا  فتهوا نهدارد )عباری فتاوا
؛ 27/172دهود )هلهانر اعهد یمهذه  یم ( یمخها ف بها اصهول و قو2/122سب  اییهاد فتهاوا  )هلهانر 

مجیهد را بهه حهدیث یمضهبر  یمسهتجد کهرد ووان فتوا  برخ  اج فقیهان یمانجد ابه رور نل (  اجای 12/224
ا  اج روایایر با درنررنرفت  اختالف یمبان  )وخییهر یها (  ا بته علل و فتوا در خلوص پاره22/25)هلانر 

 (  25/242( یمش ل اسا )هلانر ورمیح و اعراض در برخورد با روایا یمضبر 
ا  اج وأثیر اوبرا  بر فتوا باید نفا: در فرع فقه  که کس  جیمیج  را برا  جراعا عاریهه در بیان نلونه

مواهر وواند پیش اج رسیدن جراعار عقد عاریه را فسهخ کجهد و بهه نرهر صهاح کجدر صاح  جیمی  یم یم 
دهود   آن دو صوری بگیردر ایشان روایت  را یمتذکر یم دربارۀ دفع قیلا صاح  جیمی  به یمستعیر وراو  بی

پرسهد: یمسلم اج ایمهام بهاقر)ع( یم ووان در ای  فرع فقه  اج آن بهره نرفا  در آن حدیثر یمالدب که آیا یم 
خانهر در آن بها  جراعها کجد که در آن باغ  اسا  سپا بدون یمشوری با صهاح ا  اماره یم یمرد  خانه

اء  وا »فریماید: کاردر ح م آن سیسا؟ ایمام)ع( یم رخا خریمار یمیوه و    یم کجد و سجدی  نوع دیم  ْیِه اْ ِ را لا عا
ِ زا  ه  ِف  ذا را ْأیما انا اْستا اِرسا ِإْن کا ْعِبیِه اْ غا ی  ْدٍل فا ةا عا ْرسا ِقیلا ْرعا وا اْ غا اِر ا  ر اِح   ا در م  صا وِّ قا ه  ی  را ْأیما هِ  اْسهتا ْم یا   وا ِإْن  ا

ِ زا فا  هاءا ِف  ذا ْیهث  دا هْذها   ِبهِه حا ه  وا یا ع  ْقلا ْرع  وا یا ْرس  وا ا  ر ه  اْ غا اء  وا  ا ْیِه اْ ِ را لا ر تهةیی  احککةام)طوسه ر « عا
 (  22ر ح7/252
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نونهه آورده کجد که روایا یمضبر  اسار جیرا هلی  روایا را کلیج  ای مواهر خاطرنشان یم صاح 
م  »اسا:  وِّ قا اء  وا ی  ْیِه اْ ِ را لا اِرسا وا  عا ْعِبیِه اْ غا ی  ْدٍل فا ةا عا ْرعا ِقیلا ْرسا وا ا  ر اِر اْ غا اِح   ا در ْیهِه صا لا عا را فا ْأیما هانا اْسهتا ِإْن کا

اءا  ْیث  دا ْذها   ِبِه حا ه  وا یا ع  ْقلا ْرع  یا ْرس  وا ا  ر ه  اْ غا اء  وا  ا  (  2رح2/297« )اْ ِ را
و»دوند: ایشان سپا یادآور یم  ِئٍذ یا   هه  ِحیجا عا را ها جا هزا یما لُّ لا ِة وا با هو ْغل  ْرِض اْ لا

ا
اِحِ  اْر نر ِ لا لا  أا ، عا ًح ا ن  دا

ه وِل اْ لا ص 
 
ِئٍذ ِر اِوِه ِحیجا افا جا ْی ا ِف  یم  ًا را ه  وا  ه  ا لر ِحلا لا  را ِب  عا ْ  أا ا عا لا ه  کا سا را ا وا غا اِص   ِفیها اِعهِدهِ اْ غا وا ِ  وا قا « ْذها

 ( 27/172مواهرر )صاح 
وواند یما ز جراعا و دده یم کجد بر ایج ه صاح  جیمیِ  غل د ل ن ار  اخیر دً ا یم ا بهروای

و  2/121مجید به نقل برخ  بر ای  بهاور رفتهه اسها )عالیمهه حله ر غرس غاص  دودر هلان نونه که اب 
بها  ههای  دهده اسهار(ر و   هیچ د   نیسا که ای  یمعجا اج روایا یمضبر  که بسترساج سجی  فتوا122

اصول و قواعد یمذه  ایمایمیه یمجافای و ناساجنار  دارد  بجابرای ر ی   اج آثهار دهوم اوهبرا  در احادیهثر 
 ها  ناصوا  اسا  ددن موًنگاه  برا  فتواآیماده

 های حدیث مضطرب. کاربرد7 

 اند اج:مواهر عباریها  حدیث یمضبر  اجنرر صاح کاربرد
مهواهر نذادت  صاح انر یمبجا  وفاویحدیث مضطرب: وری از قسمت غیرمضطرب در أ. بهره

ووان نفا: نونهۀ برخهورد ا یلله و با یلله و دقا در وعابیردان پذیرفته دودر یم بی  حدیث یمضبر  ف 
مواهر با قسلا غیریمضبر  یمانجد روایت  اسا که در آن ای  آسی  ومود نداردر هلان نونهه کهه صاح 

؛ 12/21؛ 2/222مواهرر حادیث یمضبر  استجاد کرده اسا )صاح ها به بخش غیریمضبر  اایشان بار
(؛ برا  نلونهر ایشان بر ای  باور اسا که انر نلاجن ار بی  نلاج نیاست  15و  42/79؛ 22/291؛ 14/221

که  باس دیگر  دارد یا ایم ان وبهیهر ومهود دارد؛  بهاس نیها را درآورد یها بر  باس خود دیدر درصورو 
اج  را ادایمه دهدر و   انر  باس دیگر  م   باس نیا ندارد و ایم ان دست   باس نیها وبهیر کجد و نل

وواند با  باس نیا نلاج  را ادایمه دهد  ایشان برا  داهد ای  ملعه  کهه در بی  نلاج فراهم نیسا؛ نل 
کهه یمالهدب  کجهداج عا لان ایمایمیه بیان کرده اسا به روایا ذیل استجاد یم  1بی  دو دسته اج روایای یمبلق

ْیاا وا » فریماید:پرسد: خون  بر  باسم در هجگام نلاج اسار سه کجم؟ ایشان یم یمسلم اج یمعلوم)ع( یم  أا ِإْن را
ةا عا  ادا ًا ِإعا ِوزا وا  الا ایْمِ  ِف  صا ه  فا ْیر  ْیزا غا لا ْ  عا ْم یا   لِّ وا ِإْن  ا ْحه  وا صا اْطرا ه  فا ْیر  ْو   غا ْیزا ثا لا ْم یا عا ا  ا ْیزا یما لا  لا ِ ْد عا

                                                 
؛ حهر عهایمل ر 17ر ح1/222ر احککةام تهةیی د ل یمبلق نوید: نلاجن ار سون نیاست  بی  نلاج دیدر نلاج را اج ابتدا آغاج کجد )طوسه ر   برخ  احادیث به1
 ( 2و  2ر ح2/412( و در روایاو  دیگر آیمده اسا که نلاج را ادایمه داده و ولام کجد )حر عایمل ر 4ر ح2/412
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ِم  ْرها اِر ا دِّ لر یِمْقدا قا انا أا ا کا ْ   1وا یما ْیاا ِبشا لا ِ زا فا اِر یِمْ  ذا ر  یِمْ  یِمْقدا ْکثا وا أا ه  وا ه  ْیتا أا ْد را ْجاا قا ا ک  ه  وا ِإذا را ْم وا ْو  ا ْبل  أا ه  قا ْیتا أا ٍء را
ة، فا  ِثیرا ة، کا الا ْیاا ِفیِه صا لر ه  وا صا ْسلا ْعاا غا یر ضا ِم فا ْرها ْیاا ِفیهِ ا دِّ لر ا صا ِعْد یما  (  2ر ح2/29)کلیج ر « أا

ْحه  »ایشان بعد اج آن ه حلل ایمر به طرح در  اْطرا داند که ایم ان طهرح یها را بر ومو  جیمان  ولام یم « فا
 -هلان وفلیل  که عا لان ایمایمیهه بهدان قائهل دهدند-عدم آن یا ایم ان وبهیر یا عدم آن ومود دادته بادد 

درهم بوده را یمضر برا  بخهش دوم وفلهیل فقیههان ایج ه آن خون کلتر یا بیشتر اج یز وقیید یمعلوم)ع( بر
داندر جیرا یمفهوم آن ای  اسها کهه ایم ان طرح یا وبهیر( نل مواج به ادایمۀ نلاج در صوری عدمایمایمیه )عدم

اج ایمور  که یمببل  د یل دیگر ساور ر ا بته غیر اج  باس نیار سه بهد یل عدمبهایم ان طرح )سه با عدم»
 و هلی  یمفهومر داهد  بر بخش دوم وفلیل فقهاسا  « وواند نلاج را ادایمه دهدنلاج اسا(ر نل 

کجهدر بودن قسلا دوم وفلیل فقیهان استدراد یم کردن اج روایا برا  داهدایشان در ادایمه اج استفاده
هلِّ وا ِإْن »نونه ن ار  کرده اسا: جیرا هلی  روایا را دیخ طوس  ای  ْحه  وا صا اْطرا ه  فا ْیر  ْو   غا ْیزا ثا لا ه  وا عا ْیتا أا را

ْیزا  لا ةا عا ادا ًا ِإعا ِوزا وا  الا ایْمِ  ِف  صا ه  فا ْیر  ْو   غا ْیزا ثا لا ْ  عا ْم یا   ِ هزا  وا  ِإْن  ا ِم یِمهْ  ذا ْرها اِر ا هدِّ لا  یِمْقدا ِ ْد عا ْم یا ا  ا یما
  ْ ْیاا ِبشا لا را فا ْم وا ْو  ا ه  أا ْیتا أا ة، ٍء را هالا ْیاا ِفیِه صا لر ه  وا صا ْسلا ْعاا غا یر ضا ِم فا ْرها اِر ا دِّ ر  یِمْ  یِمْقدا ْکثا وا أا ه  وا ه  ْیتا أا ْد را ْجاا قا ا ک  ِإذا  ه  فا

ْیاا ِفیهِ  لر ا صا ِعْد یما أا ة، فا ِثیرا  2( 22ر ح1/224ر تهیی  احککام« )کا
ًا »  بر ن ار  دیگر نویهد: مواهر بعد اج بیان اوبرا  در ای  بخش روایا و ورمیح ن اردصاح 

اِن ا بر  عا ِإیْم ا ِة یما الا ِة ا لر ل ]أ  صار ور
ا
قِّ اْر لا  ا شِّ ْدِرِه عا لا ِبلا ًا ْسِتْد ًِ [ ا ا   ْوِبرا ِذِه اْْلِ اِف  ]ها جا ْبِهیهِر[ ی  ِو ا تر ْرِح أا

ا فِ  اِ  ِ لا ْصاا
ا
ر  اْر ْعِ  یمتأخح ِل ِبِه یِمْ  با ًا ْسِتْد ًِ وِ  ا ق  هِ  فدْعوا  س  ْعهِ ٍل عا اِ  ِبلا ْوهِبرا ًِ ا ا هذا ْتِجهِه یِمهْ  ها   یما

اِ   وا  (  2/222« )ا لر
یمیرد اوبرا  در بخش  اج روایهار ولهام ( که به1/121مواهر باور برخ  )یماقق سب وار ر صاح 

ووانهد دهاهد یمسهلم یم رو که قسلا اول روایها یمالدب آن را کجار نذاردندر ناصوا  دانسته اسا؛ اجای 
ر روایای یمبلق بر بخش اول وفلیل عا لان ایمایمیه بادد که عباری اسا اج صاا نلاج هلراه بها ملع  ب

 ایم ان طرح یا وبهیر  باس  
د ل کاربرد حدیث یمضبر  برا  ح م وموب  بهوری از حدیث مضطرب در ادلۀ سنن: ب. بهره

(ر و ه  در هلهان 2/221(  با قیود  بدون اد ال اسا )هلانر 1/252مواهرر یمبلق وارد نیسا )صاح 
(؛ هلهان نونهه کهه اسهتفادۀ 2/221یمورد هم بهتر اسا روایا یمضبر  بر استابا  حلل دهود )هلهانر 

؛ 2/122(ر اسهتابا  )هلهانر 22/221حدیث یمضبر  را برا  اد ۀ سج  ا بته در بخهش نهد  )هلهانر 
                                                 

 دادن اوبرا  روایا با ن ار  دیگر آنر که در ادایمۀ یمت  آیمده اسار خط کشیده دده اسا یمجرور نشان  ای  قسلا به1
 وی دو ن ار  اج ای  روایار خط کشیده دده اسا ها  یمتفا  ذیل قسلا2
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وجهها مهای  ( نهه12/292( و دیگهران )هلهانر 1/222( و مواج بدون کراها برا  خهود )هلهانر 12/224
ن ردن ح م ندب  یا مواج بدون کراها را اج روایت  که احتلال اوبرا  در آن ومهود دانستهر بل ه استفاده

(؛ برا  نلونههر ایشهان در استااوهۀ 1/222داند )هلانر داردر یمخا ف با اصول و طریق عا لان ایمایمیه یم 
داندر یمگر ایج ه نگهص و فتاوا اج ای  قید وام  نل بودن نلود یل اصل برائا و خا  را به 1کثیرهر واشح 

علار اج ایمهام صهادق)ع( آیمهده ب دادت  خونر یمتوقف بر واشح  بادد  ا بته ای  قیدر وجها در روایا یمعاویة
ْبِح وا » اسا: ِسل  ِ للُّ ْغتا ة      وا اوا اا ْستا ِش  اْ ل  ْاتا  (  2ر ح2/19)کلیج ر    «  وا

بودن دیگر روایای اج قید ومود دارد و خا   2«واتش »ف ن سخ  که در کللۀ د یل اختالو   ایشان به
بودن روایای و سخ  عا لهان ایمایمیهه اج قیهد علار اف ون بر ای  اوبرا  و خا  روایا اب »واشح  نوید: 

دهدن خهون یمتوقهف بهر آن دادتهواشح ر صالحیا برا  ح م به ومو  نداردر یمگر با وقیید یمهذکور )نگه
هه  را بههر اسههتابا  حلههل کجههیم؛ یمانجههد بهبادههد « سسههباندن دو رانهم( و سهه اوارور آن اسهها کههه واشح

 (  2/221مواهرر )صاح 
ووان با درایب  اج روایا یمضهبر  اسهتفادۀ ومهوب  کهردر هرسجهد مواهر یم بجابرای ر اجنرر صاح 

 بهتر اسا آن را حلل بر استابا  کرد  

 روایت مضطرب بر گزارش دیگراز  ی. مؤیداتی برای ترجیح گزارش8

ح مواهر در یموارد  که ن ارد  را بر ن ار  دیگر ورمیح یم صاح  دهد؛ یمؤیداو  برا  ن ار  یمهرمر
وفلیل رو دایسته اسا بعد اج ادارهک املا   به ای  یمواردر به یز نلونه بهآورد که بسیار جیاد اسار اجای یم 

 پرداخته دود  
ههدای وههرمیح اجنرههر صههاح   انههد اج: دهههری یمجقو هههر یمالههلهر املههاع یمجقههول مههواهر عبارییمؤیح

ج2/222(ر اوفاق واقع  عا لان ایمایمیه )هلانر 2/142مواهرر )صاح  هدرا بودن یهز نه ار  (ر احتلال یم 
بودن کته  روایه  (ر خها  22/122؛ 12/127؛ 4/71(ر استجاد بهه کهالم ب رنهان )هلهانر 1/211)هلانر 

(ر 21/142؛ 2/121ا بهها سههیاق و دوربههودن اج یمقههام ایمتجههان )هلههانر (ر یمخا فهه2/197؛ 2/122)هلههانر 
وووح  ف  و یمعجا )هلانر (ر وأییدددن به2/197یمخا فا با یمقام استدًل و سخجان آورندۀ روایا )هلانر 

(ر وأیید به ایمور دیگهر یمانجهد 22/291(ر نبودن در نسخۀ اصل  که روایا اج آن نرفته دده )هلانر 12/127
                                                 

یمجرهورر ا  داخهل فهرج خهود کجهد )اب ا  پجبههددن خون اج فهرج بهه بیهرونر پارسهه  یمراد اج واشح  آن اسا که جن یمستااوۀ کثیره برا  ملونیر  اج مار 1
14/179 ) 

سو  پشا ملع کجد وا اج سرایا خهون ا  دو ساق و دو ران را بهیج ه جن با پارسهیمعجا  ا(؛ به2/475آیمده اسا )فی  کادان ر « واتب »  در برخ  اج ن سخ 2
 ملونیر  دود 
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دهود؛ یمانجهد فتهوا  ها یمرامعه یم )ع( و فتاوا  کسان  که در هجگام اعواج )فقدان( نلوص به آنفقه ا روا
 ها  بودن ی   اج ن ار ( و اوبط2/142(ر استفاده اج ویربه )هلانر 2/144صدوق و دیخ طوس  )هلانر 

بودن ی   طد ل وفلیل  بدان پرداخته اسار اوبمواهر بهبرا  نلونهر ی   اج یمرمااو  که صاح 
بودن یز دخص بر دخص دیگر  اسها  دیگرر اوبطعباریها  روای  نسبا به کت  دیگر و بهاج کتا 

( و 4/259ایشان در یموارد  اج ای  یمالد بهره برده اسا؛ ناه  بدون ایج ه یمؤید به ایمهور  کجهد )هلهانر 
سخر  کجد؛دده را به ایمور  وأیید یم بودن ن ار  ورمیح دادهدیگرناه اوبط یمانجد بودن آن ن ار  در برخ  ن 

بودن آن نه ار  در کته  اسهتدً   و دهاهد (ر یمعروف22/194بودن روایت  داهد بر آن ن ار  )هلانر 
کجهد بودن در یمقام باور پیدا یم (ر هرسجد در یز یمورد به اوبط22/217ددن آن ن ار  )هلانر واقع ملع

ا علایمه بسته دود و اف ودۀ علایمه اج (؛ برا  نلونه در فرع فقه  ک2/142)هلانر  ه یمستا  اسا برا  یمیح
رو  سیجه اف جده دود یا بر رو  صوریر ایشان نوید: اف ودۀ آن بر سیجه انداخته دهود  ی ه  اج دو طرف به

وه  اج ایمام صادق)ع( اسا که دهیخ ب یمستجداو  که به نرر ایشان باید طرح یا وأویل دود؛ روایا یمعاویة
ا»    کجد: نونه نقل یم یج  ای طوس  اج کل ها ْضل  ْلقا  فا ا وا ی  مُّ ِبها ْعتا ة ی  ایما ْمِهههِ  ِعلا لا  وا ر تهةیی  احککةام« )عا

 (   22ر ح1/292
نونه که دیخ طوس  اج آن نرفته اسار ای  الکافیمواهر نوید: خلوص ای  روایا در کتا  صاح 
ْلقا »    آیمده اسا:  ا وا ی  م  ِبها لر عا ة ی  ایما ا ِعلا ها ْضل  ْدِرهِ   فا لا  صا وا »نویهد: (  و سپا یم 11ر ح2/142)کلیج ر « عا

ْیِخ  ط  یِم ا ا شر ْوبا وا أا  (  4/259مواهرر )صاح « ه 
بودن کلیج  نسبا به دیخ طوسه  در ( و اوبط7/72؛ 2/122ها  دیخ طوس  )باران ر کثری ادتباه

(؛ سههب  دههد وهها 1/457ه اسهها )ح ههیمر ا  کههه یمشهههور دههدنونههه( به2/112اغلهه  یمههوارد )بهبهههان ر 
د یل قههرای  جیههاد  کههه مواهر نهه ار  ایشههان را وههرمیح دهههدر هرسجههد وجههها در یههز یمههورد بهههصههاح 
بودن دیخ طوسه  در خلهوص آن یمقهام را ( اوبط142و  2/144مواهرر آورد )صاح مواهر یم صاح 

ًر »دهد: سخ یم نونه پاطورکل  ای بودن کلیج  بهپذیرفته اسا و به اد ال اوبط ْیِجه ِّ ِإ لا ة  ا    ِبیر ْوبا ما أا لِّ و س   ا
ْفاا  را ا عا ط  ِ لا ْوبا اِم أا قا وِص اْ لا ل  ْیخا ِف  خ  نر ا شر اِهرا أا نر ا رر  (  2/142)هلانر « أا

( 2/21؛ 221و  2/219را اوبط کت  روای  )هلانر  الکافیمواهر به طورکل  کتا  بجابرای ر صاح 
؛ 221ر1/212؛ 2/222؛ 4/259( نسههبا بههه دههیخ طوسهه  )هلههانر 25/22عهها، )هلههانر و کلیجهه  را قب

( 2/142داندر م  در یز یمورد )هلانر ( اوبط یم 22/217؛ 12/215( و غیر او )هلانر 41/27؛ 22/194
 بودن کلیج  ومود دارد  ور  نسبا به قریجۀ اوبطکه قرای  قو 
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 گیری نتیجه

اوبرا  در یمهت  مواهر و دیگر عا لانر عدماو یه اجنرِر صاح    در هجگام دز در اوبرا ر اصل3
کردن راویان احادیثر یمت   بر پشتوانۀ اصل عقالی  عدم اسا  اج عوایمل اوبرا  در یمت  احادیثر ادتباه

 نویسان اسا  و سهو نسخه
 انهد اج: دجاسهای  اوهبرا رمواهر بها حهدیث یمضهبر  عباری  یمراحل سهارنانهک برخورد صاح 2
ا یللة و با یللةر ورمیح یز ن ار  اج روایا یمضبر  بر دیگهر نذادت  بی  حدیث یمضبر  ف وفاوی
 ها بر اساس یمؤیدای و اعراض یا احتلال وخییر بجابر دلول روایای عالمیه اج حدیث یمضبر   ن ار 
  پیایمدها  نایمیلون اوبرا  در یمهت  احادیهث در سههار عرصهۀ دً ها حهدیثر حییها آنر در 2

 عاروه با دیگر اد ه و وأثیر ناصوا  آن بر فتاوا  فقیهان درخوِر واکاو  اسا  یم
نذادهت  بهی  اوهبرا  مواهر دو کهاربرد دارد  انهر یمبجها  وفاوی  حدیث یمضبر  اجنرِر صاح 4

ا یلله و با یللههک حهدیث پذیرفتهه دهودر قسهلا غیِریمضهبرِ  حهدیِث یمضهبر ر کهارای  حهدیث ف 
ور  برا  اد ۀ سج  ا بته در بخش ند ر اسهتابا  چجی  حدیث یمضبر  در بهرهغیریمضبر  را دارد  هل

 رود  و مواج بدون کراها به کار یم 
دهلارد کهه   ایشانر سهارده یمؤید برا  ورمیح ن ارد  بر ن ار  دیگهر در حهدیث یمضهبر  بریم 2

 لان ایمایمیهر یمخا فها بها بودنر دهری یمجقو هر یماللهر املاع یمجقولر اوفاق واقع  عااند اج: اوبطعباری
ج درا بودن کته  بودن یز ن ار ر استجاد به کالم ب رنهانر خها  سیاق و دوربودن اج یمقام ایمتجانر احتلال یم 

روای ر نبودن در نسخۀ اصل  که روایا اج آن نرفته دهدهر یمخا فها بها یمقهام اسهتدًل و سهخجان آورنهدۀ 
ج ویربه و وأیید به ایمور دیگر یمانجد فقه ا روا)ع( و فتاوا  وووح  ف  و یمعجا و استفاده اروایار وأییدددن به

 دود؛ یمانجد فتوا  صدوق و دیخ طوس   ها یمرامعه یم کسان  که در هجگایمۀ فقدان نلوص به آن

 منابع
 قرآن کریم 

 ق  1412اولر قم: یمرک  یمعیم فقه ر ساپ رعقیل و فقههکیاة ابن ابیعل ر ب عقیل علان ر حس اب اب 
نهار مها: ب واقیق صهالح فتاه  هلهلر ب اولر بهر ساپصالحالشیا الفیاح من علوم ابنیموس ر ب ر ابراهیماس ابج

 ق  1411
 ق  1412دومر قم: مایمعۀ یمدرسی  حوجهک عللیهر ساپالفقیه، عل ر بابویهر یمالدب اب 

 ق  1412اولر قم: ایمام هاد )ع(ر ساپ رالمقن _______________ر 
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 ق  1451ا له یمرعش ر واقیق یمالدحسونر قم: کتابخانۀ آیابه اولرر ساپالوسیل عل ر ر یمالدب حل هاب 
 ق  1421اولر بیروی: دار ا  ت  ا عللیةر ساپالمحکم، اسلاعیلر ب سیدهر عل اب 
 ق  1452واقیق نورا دی  عترر بیروی: دار ا ف رر ر بهصالحمقدم  ابنصالحر عثلانر اب 
 ق  1414سومر بیروی: دار ا لادرر ساپلسان العرب، یما مر ر یمالدب یمجروراب 

 وا  ما: ا ببااءر ب پجیمر ب ساپأضواء علی السن  المحمدی ، ابوریهر یمالودر 
هر    1217اولر وهران: دانشگاه علوم پ د   ایرانر ساپ رکتاب الماءاجد ر عبدا لح

  1211اولر وهران: اسوهر ساپ رل  اللبابا دی ر سیفاسترآباد ر یمالدمعفرب 
ر 1272ر بههار 21 مشةکاة، ر «مواهرآدجای  با دانشوران؛ نذر  بر جندنان  صهاح »انلار  قل ر ناصرا دی ر 

  111وا19صص
 ق  1412پجیمر قم: مایمعۀ یمدرسی  حوجهک عللیهر ساپفرائد احصول، یمالدایمی ر ب انلار ر یمروض 

 ق  1452دار اًوواءر یع ، بیروت: الیرآقاب ره طهران ر یمالدیماس ر 
 وا  اولر قم: انتشارای یمدرسهک روو ر ب ساپالتعلیقات علی الروض  البهی ، حسی ر آقاملال خوانسار ر یمالدب 

 ق  1452اولر قم: مایمعۀ یمدرسی  حوجهک عللیهر ساپ رالحدائقاحلدر ب باران ر یوسف
 وا  ما: دار ا لعارفر ب واقیق عایشه بجا ا شاط ر ب بهصطالح، الصالح و محاسن احمقدمۀ ابنبلقیج  دافع ر 

 ق  1424اولر قم: یمؤسسهک عالیمه وحید بهبهان ر ساپمصابیح الظالم، یمالداکللر بهبهان ر یمالدباقرب 
 ق  1272اولر بیروی: دار ا علم  للالیی ر ساپ رالصحاححلادر ب موهر ر اسلاعیل

نهار مها: ب یمالد عثلانر ب واقیق عبدا رحل به اولرر ساپالتقیید و احیضاححسی ر ب حاف  عراق ر عبدا رحیم
 ق  3129

 ق  3009)ع(ر ما: آل ا بیاب وسائل الشیع ، حس ر حر عایمل ر یمالدب 
 ق  1412اولر قم: دار ا تفسیرر ساپمستمسک العروة الوثقی، ح یمر یماس ر 
ه  ق  3031)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپ، قرب احسنادمعفرر ب حلیر ر عبدا لح
 ق  3031دومر حل : یم تبة ا لببوعای اًسالیمیةر ساپ رالموقظ احلدر ذهب ر یمالدب 

 ق  1412اولر بیروی: دار ا قلمر ساپمفردات الفاظ القرآن، یمالدر ب راغ  اصفهان ر حسی 
 وا  نار ب ما: ب وها  عبدا لبیفر ب واقیق: عبدا به رتدری  الراویب رر اب ب سیوط ر عبدا رحل 

ب ر حسی ر درف مها: واقیق ابوعاصهم ا شهوایم  ارثهر ر ب اولر بههسهاپ رالخالص  فی معرف  الحدیثا دی  طیح
 ق  1425اسالیم ر 

 وا  ب ، ناما: ب ب  ررسائلیم  ر دهید اولر یمالدب 
 ق  1451ق عبدا اسی  یمالدعل  بقالر قم: بهل ر واقیدومر بهساپالرعای ، عل ر ب ا دی دهید ثان ر جی 
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 ق  1412اولر قم: یمؤسسهک یمعارف اسالیم ر ساپ رمسالک احفهام__________________ر 
  1222هفتمر بیروی: دار احیاء ا تراث ا عرب ر ساپ رجواهر الکالمباقرر ب مواهرر یمالدحس صاح 

 وا  ما: یمشعرر ب او ر ب واقیق یمامد ا غرببهنهای  الدرای ، صدرر حس ر 
 ق  1417سومر قم: یمؤسسۀ دائرة ا لعارف فقه اسالیم ر ساپ ربحوث فی علم احصولصدرر یمالدباقرر 
بههار و ر 15سر 22وها22  رعلةوم کةدیثر «ها  صهدور در فههم حهدیثوأثیر دجاخا جیمیجه»صفار ر سعد ر 

  124وا1ر صص1214وابستان 
 ق  3001 : نشر یمروض ریمشهد ساپ: اولر رل  أهل ا لیاجطبرس ر احلد ب  عل ر اْلحتیاج ع

  1272سومر وهران: یمروضو ر ساپ رمجم  البحرینیمالدر ب ا دی طریا ر فخر
واقیق عبهدا ع ی  طباطبهای ر قهم: یم تبهة ا لاقهق ا بباطبهائ ر اولر بههر ساپالفهرستحس ر طوس ر یمالدب 

 ق  1425
 ق  1295ر وهران: دار ا  ت  اًسالیمیةر اولساپاحستبصار، ______________ر 
 ق  1217واقیق سیدیمالدوق  کشف ر وهران: یمروضو ر سومر بهساپ رالمبسوط______________ر 
 ق  1457سهارمر وهران: دار ا  ت  اًسالیمیةر ساپتهیی  احککام، ______________ر 

هه ر اسههعدر  ر 1271ر وابسههتان 12بخشر  ورملههۀ مویهها مهههان رمیةةراث شةةهابر «حسهه  حههال ناسههخان»طیح
  24وا19صص

واقیق سیدعبدا لبیف کوه لر ر قم: یمیلع ا هذخائر اًسهالیمیةر به روصول احخیارعبدا للدر ب عایمل ر حسی 
 وا  ب 

 ق  3031دومر قم: مایمعۀ یمدرسی  حوجهک عللیهر ساپ رمختلف الشیع یوسفر ب عالیمه حل ر حس 
 ق  1459دومر قم: هیریر اپس رالعیناحلدر ب فراهید ر خلیل

 ق  1452)ع(ر اولر اصفهان:کتابخانۀ ایمام عل ساپ رالوافییمروض ر داهفی  کادان ر یمالدب 
 ق  1424اولر قم: دار ا ادیثر ساپ رالفوائد الرجالی کیور  دیراج ر یمالدیمهد ر 

 ق  1457سهارمر وهران: دار ا  ت  اًسالیمیةر ساپ رالکافییعقو ر کلیج ر یمالدب 
هر   وا  نار ب ما: ب ب تنقیح المقال، یمایمقان ر عبدا لح

 ق  1247)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپذخیرة المعاد، یمالدیمؤیم ر یماقق سب وار ر یمالدباقرب 
  1272هشتمر قم: صدرار ساپمجموعه آثار استاد شهید مطهری، یمبهر ر یمروض ر 

 ق  1412کجگرۀ مهان  ه ارۀ دیخ یمفیدر اولر قم: ساپ رالمقنع یمالدر یمفیدر یمالدب 
 ق  1211اولر قم: دار ا خالفةر ساپ رالرواشح السماوی یمالدر یمیردایمادر یمالدباقرب 

  1222دشمر قم: مایمعۀ یمدرسی  حوجهک عللیهر ساپرجال النجاشی، عل ر نیاد ر احلدب 
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 ق  1412ر )ع(اولر قم: آل ا بیاساپمستند الشیع ، یمالدیمهد ر نراق ر احلدب 
 ق  1451)ع(ر اولر قم: آل ا بیاساپ رمستدرک الوسائلنور ر حسی ر 

ر 17  رکةدیث کةو  ر «یموس  ساباط  وثاقا و یمذه ب دخلیا فرد  و رما   علار»دوسار یمیتب ر وظیفه
  142وا119ر صص1297پایی  و جیمستان ر 1س
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