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مؤلف در . پژوهان بوده است روایات فقهی شیعه است که از زمان نگارش مورد توجه فقها و حدیث
را بـه عنـوان یکـی از    ) ع(مضـمون، راه فهـم سـنت معصـومان     این کتاب با گردآوري روایات هم

شیخ حر پس از اثبـات صـحت صـدور    . ترین منابع و متون دینی اسالم فراهم کرده است اساسی
هاي متعـدد از هـر    مندي از منابع مختلف حدیثی و نسخه و حجیت آن، با بهره) ع(روایت از معصوم

منبع و اشاره به سهو راوي و کاتب حدیث، امکان شناخت حدیث را فراهم آورده است؛ همچنین با 
 تبیین معناي واژگان و اصطالحات دشوار و اشاره به معانی لغوي و اصطالحی، فهم مـتن روایـت را  

هاي صورت گرفته در این کتاب نیز به عنوان یـک   ضمن اینکه توجه به تقطیع. تسهیل کرده است
شیخ با دقت در قراین . فرض در شناخت حدیث و در نتیجه فهم صحیح آن حائز اهمیت است پیش

لفظی و غیر لفظی، زمینه را براي فرا رفتن از معناي ظاهري روایات و رسـیدن بـه مقصـود اصـلی     
هاي موجـود در کـالم    وي با توجه به قراین غیر لفظی، مجازها و کنایه. مهیا کرده است) ع(معصوم
مضـمون بـا روایـت     را آشکار کرده و به کمک قراین لفظی منفصل که همان روایات هم) ع(معصوم

اند، به تبیین رابطۀ تخصیص، تبیین و تقیید میان احادیث اشاره کرده است، ضـمن اینکـه از    اصلی
هاي امر و نهی نیز غافل نمانده و استحباب و کراهت را از معانی غیـر   اي غیر ظاهري صیغهه داللت

  . ها دانسته است ظاهري آن
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  مقدمه

فهم سنّت در کنار کتاب، از دیرباز یکی از نیازهاي اساسی بوده است؛ چراکـه  
ترین منابع شناخت دین اسـالم،   ، مهمقرآنبه عنوان مفسر و مبین  )ع(ائمهروایات 
بـه منظـور فهـم عمیـق      )ع(از این رو، معصومان. شوند ، محسوب میقرآنپس از 

 )ع(امام بـاقر . اند مفاد و متن حدیث، بر تدبر و تعمق در معناي حدیث پاي فشرده
داند و بیان  یات و شناخت آن میمعیار شناخت مرتبۀ شیعیان را به میزان حفظ روا

کند که شناخت همان درك روایت است و مؤمن به واسـطۀ فهـم روایـت بـه      می
  )2و1، ص1361صدوق، ... .(آید باالترین درجات ایمان، باال می

در کالمـی از امـام   ) 2همـان، ص (»حدیث تدریه خیر مـن الـف ترویـه   «تعبیر 
اي فهم حدیث نسبت بـه نقـل آن   بر )ع(نشانۀ اولویتی است که امامان ،)ع(صادق

  .قائل بودند
چـون حـدیثی را   «: فرمایـد  نیز با تأکید بر اهمیت فهم حدیث می )ع(امام علی

شنیدید، آن را فهم و رعایت کنید، نه اینکه بشنوید و روایت کنید؛ چه راویان علم 
و  98ق، حکمـت 1386نهـج البالغـه،   (».انـد  بسیارند، اما رعایت کنندگان آن اندك

  )239ۀ خطب
: ك.ر.(مراد از رعایه در این حدیث، دقت و تدبر در حـدیث و فهـم آن اسـت   

  )254، ص18ق، ج1378الحدید، ابن ابی/ 29، ص5ق، ج1412بحرانی، 
هـا   فهمیبر این اساس، اصرار بر فهم درست و نقادانۀ حدیث و پیشگیري از نا

و ضـوابط فهـم   ها و همچنین تالش براي آشناسازي اصحاب با اصـول   فهمیو بد
روایات و تربیت ایشان به عنوان اشخاصی متفقّه و آگاه به مقاصد روایـات، سـیرة   

و همین امـر موجـب   ) 123، ص1374معارف، (بوده است )ع(همیشگی اهل بیت
کتـب  . فهمی شده اسـت  تکاپوي همیشگی شیعه در فهم صحیح حدیث و نقد کج

لعقـول فـی شـرح اخبـار آل     ا ةمـرآ اربعۀ حدیثی شیعه، شروح کتب اربعه همانند 
، از مال محمدباقر مجلسی و نیز جوامع حدیثی متأخر، از جمله آثار حدیثی رسول

اي از آن را در  الحدیثی توجه داشته و نکات برجسته شیعه هستند که به مسائل فقه
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کسب آگاهی دربارة مسـائل مربـوط بـه فهـم      بنابراین، با. اند آثار خود به کار برده
ن به صورت جامع به شرح و تبیین روایات پرداخت و بـه مقصـود   توا حدیث، می

رسید، زیرا شناخت درست سنّت بدون توجه بـه قواعـد معتبـر     )ع(اصلی معصوم
از این رو در ایـن  . فهمی و انحراف و خطا را در پی خواهد داشت فهم، امکان کج

ع حـدیثی  به عنوان یکـی از جوامـ   وسائل الشیعهپژوهش، با مبنا قرار دادن کتاب 
هـایی   گویی به این سؤال هستیم که شیخ حرّ چه روش متأخر شیعه در صدد پاسخ

  را در فهم احادیث مد نظر قرار داده است؟
  

  وسائل الشیعهشیخ حرّ عاملی و 
بن محمد بن حسین، معروف به شیخ حرّ عـاملی، در   محمد بن حسن بن علی

. عامل دیده بـه جهـان گشـود   از توابع جبل » مشغَره«ق در روستاي . ه1033سال 
تحصیالت خود را نزد پدرش آغاز کرد و در محضر اساتید بزرگ دیگـري چـون   

دایـی بزرگـوار   (، علی بـن محمـود  )جد مادري خویش(شیخ عبدالسالم بن محمد
نیز به فراگیري علوم پرداخت و موفّـق  ) عموي خویش(و محمد بن علی) پدرش

  .گردیدبه اخذ اجازه در نقل روایت از ایشان 
ابتدا به عراق سفر کرد و پس . دچهل سالگی سفرهاي خود را آغاز کرشیخ در 

در اصفهان بسیاري از دانشمندان، علما و . از مالقات با علماي آن دیار به ایران آمد
پـس از  . طالب این شهر را مالقات کرد و به مصاحبت با عالمه مجلسی پرداخت

ق وارد خراسان شد و . ه1073یا  1072سال آن به سوي مشهد بار سفر بست و در 
شیخ چه در جبل عامل و چه در سفرهاي گوناگونی که . تا آخر عمر در آنجا ماند

اي از زمان خود را به تشکیل مجالس  به نقاط مختلف داشت، همواره بخش عمده
داد و جماعات فراوانی بـراي فراگیـري دانـش او و     بحث و تدریس اختصاص می

  .کردند محضرش در مجلس درس وي شرکت می مندي از بهره
ق در مشـهد مقـدس وفـات یافـت و در     . ه1104شیخ حرّ، سرانجام در سـال  

مطالب مربوط به حیات شـیخ  .(به خاك سپرده شد )ع(جوار مرقد مطهر امام رضا
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و  141، 134، 107، 66، 65، ص1تـا، ج  حرّ عاملی، بی: حرّ برگرفته شده است از

/ مرعشی نجفی ۀ، سجع البالبل مقدم»ط«و » ح«، ص 1، ج1383همو، / 173ـ170
، 1، ج1363همـــو، / 177، ص2، ج1368قمـــی، / 90، ص6م، ج1999زرکلـــی، 

/ 319و  318، ص1، ج1349مـدرس تبریـزي،   / 76تـا، ص  بحرانی، بـی / 241ص
ی، بـی  / 97، ص7ق، ج1392موسوي خوانساري،  افنـدي  / 332، ص3تـا، ج  محبـ

ــی نجفــی، / 175، ص1382آزاد کشــمیري، / 63، ص5ق، ج1401هانی، فاصــ امین
  ) 412، ص13ق، ج1420امین، / 337ـ335، 11و 177، ص2، ج1374
 ،فقـه  ،تـراجم  ،رجـال  ،حـدیث و اخبـار   ی چـون موضوعات گوناگوندر  خشی
حرّ عـاملی،  : ك.ر(.تألیف کرده است ي راکتب مختلف و متعدد... عقاید و اصول

/ 80ــ 77تـا،   بحرانی، بی/ 415ـ413، 13ق، 1420امین، / 145ـ142، ص1تا، ج بی
 ــ 363، ص2، ج1378حسینی زنـوزي،  / 66ـ63، ص5ق، ج1401افندي اصبهانی،

تفصـیل  تـرین اثـر وي،    مهـم ) 99ــ 97، ص7، ج1392موسوي خوانساري، / 367
، مقدمه 7، ص1ق، ج1413حرّ عاملی، (وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشّریعه

دربارة احکام شرعی است که در  )ع(و ائمه )ص(کرمجامع روایات پیامبر ا) مؤلّف
  .تمام ابواب فقه وارد شده است

را بـا هـدف گـردآوري کامـل روایـات فقهـی و        وسـائل الشـیعه  شیخ، کتاب 
ها در کتابی جـامع، بـه منظـور سـهولت دسـتیابی و       تهذیب، تبویب، و ترتیب آن

، مقدمـه  5، ص1، ج1413حـرّ عـاملی،   (استفادة مراجعان و فهـم عمیـق روایـات   
یـابی بـه    و نیز تالش در رفع تعارض اخبار بـه ظـاهر متعـارض و دسـت    ) مؤلّف

  )مؤلّف ۀ، مقدم7ص ،1همان، ج.(تألیف کرد )ع(مقصود معصوم
  
  وسائل الشیعهنیازهاي فهم حدیث در  پیش

 فهم حدیث امري ساده نیست، بلکه نیاز به دقت عمیق و طی مراحل گـام بـه  
طبیعی است که قبل از وارد شدن در مراحل فهـم، بایـد بـه دو پرسـش     . گام دارد
  : پاسخ داد
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  ـ  آیا متنی که در دست ماست، حدیث است؟1
ـ آیا متن حدیث، همـین عبـارتی اسـت کـه بـه عنـوان حـدیث پـیش روي         2

  ماست؟
ها، نخست باید به سراغ منابع و مأخذ حدیث رفـت و   براي یافتن پاسخ سؤال

ترین منابعی را که حدیث در آن آمده است، به دسـت آورد و   رین و قدیمیت اصلی
اسـت یـا    )ع(از این طریق مشخص کرد که متن موجود، حدیث رسیده از معصوم

نسبت داده شـده   )ع(ریشه و ساختگی که به معصوم متنی است بدون پیشینه و بی
  )61و 60، ص1384مسعودي، .(است

هاي متعدد و نیـز توجـه    ، با بررسی نسخهپس از احراز درستی انتساب حدیث
به سهو راوي یا کاتب در متن حدیث و در نهایت، دقت در نقل کامـل یـا تقطیـع    

  . توان به متن اصلی حدیث دست یافت آن، می
  هاي متعدد      بررسی نسخه. الف

هاي مختلف از یک کتاب  با در دست داشتن نسخه وسائل الشیعهشیخ حرّ در 
ها آمده است، تمامی روایـات فقهـی حـول     یا منابع مختلفی که یک حدیث در آن

  . یک موضوع را در کنار هم، در باب مناسب آن گرد آورده است
وي در جایی که متن روایت در منابع گوناگون با هم تفاوت داشـته باشـد، در   

ها  را آورده و سپس با ظرافت، به نکات اضافی یا اختالفی آن ها ترین آن ابتدا کامل
: نحوه إلّا أنّـه قـال  / رواه فالنی مثله«کند و با عباراتی چون  از دیگر منابع اشاره می

... و» ...نحوه إلّا أنّه اسقط/ رواه فالنی مثله«، »: ...نحوه و زاد/ رواه فالنی مثله«، »...
: )ص(قـالَ رسـولُ اهللا  «راي مثال، شیخ حـرّ روایـت   ب. شود این مطلب را متذکّر می

ال     کُـلِّ صـ ع مـ واك م بِالسـرتُهی لَأَمتلی أُمص(را از پیـامبر اکـرم  » ةٍلَوال أَن أَشُقَّ ع( 
 ،آورد مـی  کـافی دربارة استحباب مسواك زدن قبل از هر نماز، بـه نقـل از کتـاب    

  :افزاید سپس می
عنـد کُـلِّ   : جعفر بن محمد، مثله، إلّا أنَّه قال عن) المحاسن(و رواه البرقی فی«
، 5، کتاب الطّهاره، ابواب السواك، باب19، ص2ق، ج1413حرّ عاملی، (»... .ةٍصال
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، 1همـان، ج : ك.هـایی از سـایر عبـارات شـیخ، ر     براي مشـاهدة نمونـه  / 1354ح

، همان/ 565، ح13، کتاب الطّهاره، ابواب الماء المضاف و المستعمل، باب222ص
  )416، ح11، کتاب الطّهاره، ابواب الماء المطلق، باب168و  167ص

اشاره به اختالف متون در منابع مختلف از سوي شیخ حرّ، تنها در متن کتـاب  
شود، بلکه در موارد متعددي این اختالف را در حاشیۀ کتـاب متـذکّر    خالصه نمی

ر منـابع دیگـر اشـاره    گاه به نکات اختالفی روایات د ،در این حالت نیز. گردد می
براي مثال، شیخ روایتی را از کتـاب  . شود کند و گاه نکات اضافی را یادآور می می

ت    )ص(شیوة نماز گزاردن پیامبر )ع(کند که در آن امام صادق نقل می کافی بـر میـ
إذا صلّی علی میت کَبرَ و تَشَهد،  )ص(کان رسول اهللا«: کند گونه توصیف می را این

  » .ثُم کبرَ و صلّی علی األنبیاء و دعا، ثُم کَبرَ و دعا للمؤمنین
و اسـتغفر  : فـی الفقیـه و العلـل زیـاده    «شیخ در حاشیه کتاب با آوردن عبارت 

و  قیـه الفو دو کتاب  کافیبه اختالف متن روایت در کتاب » للمؤمنین و المؤمنات
دهد که مـتن روایـت در ایـن دو کتـاب، اضـافاتی       کند و نشان می اشاره می العلل

الجنـازه،   ةکتـاب الطّهـاره، ابـواب صـال     60، ص3همـان، ج .(دارد کافینسبت به 
کتـاب   ،493همـان، ص : ك.هـاي دیگـر ر   بـراي مشـاهدة نمونـه   . 3021، ح2باب

کتـاب الطّهـاره، ابـواب    ، 26، ص3ج/ 2727، ح6الطّهاره، ابواب غسل المیت، باب
/ 3242، ح3، کتاب الطّهاره، ابواب الدفن، بـاب 145ص/ 2934، ح10التکفین، باب

  )5079و  5078، ح45، ابواب المواقیت، بابة، کتاب الصال255، ص4ج
دقّت شیخ حرّ در نقل متون روایات موجب شده است که وي عالوه بـر نقـل   

، از اشـاره بـه   )مـتن یـا حاشـیۀ کتـاب    در (اختالف متون روایات از منابع مختلف
هاي مختلـف یـک کتـاب نیـز غافـل نمانـد و در مـوارد         اختالف متون در نسخه

  .ها اشاره نماید متعددي در ذیل روایات، به اختالف نسخه
روایتـی دربـارة    ،)ع(، بـه نقـل از امـام بـاقر    الیحضـره الفقیـه    منوي از کتاب 

آورد کـه حضـرت در آن فضـیلت     هاي ماه رمضان می استحباب عبادت در جمعه
إنَّ «: داننـد  هـا مـی   هاي ماه رمضان را همانند فضیلت ماه رمضان بر سایر ماه جمعه
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لجمعِ شَهرِ رمضانَ لَفَضالً علی جمعِ سائرِ الشُّهورِ کَفَضلِ شهر رمضانَ علی سـائرِ  
  ».الشّهورِ

بـه اخـتالف آن بـا    » ... نسـخۀٍ و فی «پس از نقل این روایت، با آوردن عبارت 
در نسخۀ دیگري از ایـن  : گوید کند و می اشاره می الیحضره الفقیهمن نسخۀ دیگر 

کَفَضـلِ  «به جـاي جملـۀ   » سلِعلی سائرِ الرِّ )ص(کَفَضلِ رسولِ اهللاِ«کتاب، عبارت 
وم،   363، ص10همان، ج.(آمده است» رمضانَ علی سائرِ الشّهورِ شهر کتـاب الصـ ،

هـاي دیگـر،    ؛ بـراي مشـاهدة نمونـه   13614، ح35حکام شهر رمضان، بابابواب ا
فر، بـاب  459، ص11همان، ج: ك.ر 15256، ح66، کتاب الحج، ابواب آداب السـ /
، 21ج/ 17714، ح31، کتاب الحـج، ابـواب مقـدمات الحـج، بـاب     267، ص13ج

؛ بـراي مشـاهدة   26838، ح62، کتاب النّکاح، ابـواب نکـاح العبیـد، بـاب    478ص
هاي مختلف را بیـان   هایی که شیخ در حاشیه، اختالف متن روایت در نسخه نهنمو

، 36، کتاب الطّهـاره، ابـواب الحـیض، بـاب    319، ص2همان، ج: ك.کرده است، ر
، کتاب الطّهاره، 203، ص2همان، ج: ك.هاي دیگر، ر و براي مشاهدة نمونه 2311ح

، 26، ابواب الجنابه، بـاب ، کتاب الطّهاره231ص/ 1928، ح 14ابواب الجنابه، باب 
  )2917، ح6بواب التّکفین، بابا، کتاب الطّهاره، 20، ص3ج/ 2022ح

ه قـرار    شیخ حرّ اختالف متون در مواضع مختلف یک کتاب را نیز مورد توجـ
بـراي  . شـود  داده و در موارد متعددي در حاشیۀ کتاب، این مطلـب را متـذکّر مـی   

کنـد کـه در آن آمـده     نقـل مـی   )ع((معصوم ، روایتی از امامتهذیبنمونه از کتاب 
  » ...ایامها الّتی کانَت تَمکُثُ فیها ةِالنُّفَساء تَکُف عن الصال«: است

» ایـام اقرائهـا  : فی موضع من التهـذیب «شیخ در حاشیۀ کتاب با آوردن عبارت 
به تفـاوت مـتن روایـت در مواضـع مختلـف ایـن کتـاب        » ایامها«به جاي عبارت 

، 3، کتــاب الطّهــاره، ابــواب النّفــاس، بــاب382، ص2همــان، ج.(کنــد اشــاره مــی
ــه 2412ح ــراي مشــاهدة نمون ــاي دیگــر ر ؛ ب ــاب 107، ص3همــان، ج: ك.ه ، کت

، کتـاب الطّهـاره، ابـواب    410/ 3151، ح19الجنـازه، بـاب   ةالطّهاره، ابـواب صـال  
  )4007، ح9النّجاسات، باب
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  توجه به سهو راوي یا کاتب . ب

هاي مختلف  مضمون از منابع اصیل و نسخه آوري روایات هم جمعشیخ حر با 
ق مخاطـب در روایـات و     هر منبع در کنار هم، نه تنها زمینه را براي تفکر و تعمـ
دوري از سوء فهم فراهم آورده است، بلکه در مـواردي امکـان کشـف خطاهـا و     

در  اشتباهات راوي، کاتب و یا ناسخ را کـه در مـواردي موجـب وقـوع تعـارض     
از ایـن رو، در مـواردي هـر چنـد     . گردد، براي خود مهیا کـرده اسـت   روایات می

کنـد و   معدود در حل تعارض میان روایات به سهو راوي، کاتب یا ناسخ اشاره می
  . سازد را روشن می )ع(مقصود واقعی معصوم

کننـد،   در روایات آمده است که غسل دادن تمام مسلمانانی کـه وفـات مـی   
در این باره، روایتی از جعفر از پدرش نقـل شـده کـه    . شهید واجب است جز
که شهید شده [، عمار بن یاسر و هاشم بن عتبه را )ع(علی«: در آن آمده است

  ».ها نماز نخواند غسل نداد و بر آن] بودند
این روایت بر خالف سایر روایات، عالوه بر غسل میت، نمـاز خوانـدن بـراي    

شـیخ  «: نویسـد  شیخ حرّ در رفـع ایـن تعـارض مـی    . ددان شهید را نیز واجب نمی
ها نماز نخواند، اشتباه راوي است؛ چراکه نماز بر  عبارت بر آن: گوید می] طوسی[

ت،   507، ص2همان، ج(».شود شهید ساقط نمی کتاب الطّهاره، ابواب غسـل المیـ ،
  )2771، ح14باب

رجـب   در روایات آمده اسـت کـه روزه گـرفتن در روز بیسـت و هفـتم مـاه      
: آمـده اسـت   )ع(این در حالی است کـه در روایتـی از امـام رضـا    . مستحب است

را سه روز گذشته از ماه رجب مبعـوث کـرد و روزة آن روز    )ص(خداوند محمد«
  ».همانند روزة هفتاد سال است
  :نویسد شیخ ذیل این روایت می

صحیح  این اشتباهی از سوي کاتب است و”: اند مشایخ ما گفته: گوید سعد می«
وم،   447، ص10همـان، ج (».“آن، سه روز باقیمانـده از رجـب اسـت    کتـاب الصـ ،

  )13809، ح15ابواب الصوم المندوب، باب
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: فرماید کند که حضرت می نقل می )ع(محمد بن علی بن حسین از امام صادق
اولین کسی که در روز جمعه، خطبۀ نماز را مقدم داشت، عثمان بود، زیرا وقتـی  «

کردند  شدند و براي شنیدن خطبه صبر نمی رسید، مردم متفرّق می پایان مینماز به 
هـایش عمـل    هاي او، خـودش کـه بـه نصـیحت     ما را چه به نصیحت: گفتند و می
  ».چون عثمان چنین دید هر دو خطبه را بر نماز مقدم کرد. کند نمی

ر نمـاز  این روایت در تعارض با روایاتی قرار دارد که بر وجوب تقدیم خطبه ب
از جمله وجوهی که شیخ در رفع این تعـارض بـدان اشـاره    . کند جمعه داللت می

بعید نیست که راوي یا ناسخ به جاي واژة عید، واژة جمعـه  ... «: کند این است می
 ة، ابواب صـال ة، کتاب الصال333، ص7همان، ج(»... .را اشتباهی به کار برده باشد

خ در ادامه به بیان معنایی دیگر غیر از معنـاي  شی 9509، ح15و آدابها، باب الجمعۀ
  .)کند ظاهر حدیث نیز اشاره می

الزم است ذکر شود که شیخ، بحث سهو راوي یا کاتب را با عبارات مختلـف  
، کتاب الطّهـاره، ابـواب نـواقض    260، ص1همان، ج) اشتباه ناسخ: (کند عنوان می

، کتاب الطّهاره، ابـواب  139ص، 2ج) اشتباه راوي یا ناسخ/ (673، ح5الوضو، باب
، ابواب ة، کتاب الزّکا342، ص9ج) تصحیف راوي/ (1737، ح58آداب الحمام، باب

، کتاب الطّهاره، ابواب 236، ص2ج) وهم راوي/ (12183، ح7زکات الخمس، باب
، کتاب الصوم، ابواب من یصح عنه الصوم، 232، ص10ج/ 2035، ح28الجنابه، باب

/ 28464، ح28، کتاب الطّالق، ابواب العدد، باب231ص ،22ج/ 13294، ح28باب
/ 34390، ح27، کتاب الحدود و التّعزیرات، ابواب حـد الزّنـا، بـاب   129، ص28ج
  )24474، ح8، کتاب السکنی و الجلیس، الجزء، باب228، ص19ج
       توجه به تقطیع حدیث. ج

سـهو راوي  هاي مختلف و  براي شناخت متن حدیث، عالوه بر توجه به نسخه
 .یا کاتب حدیث، توجه به نقل کامل حدیث یا متن تقطیع شده نیز ضروري است

تقطیـع حــدیث، همــان تجزیــه و تقســیم مـتن حــدیث بــر حســب ابــواب و   
اي که هر قسمت از حـدیث در محـلّ مناسـبی     موضوعات مختلف است، به گونه
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تـا،   به، بـی ابوشـه .(قرار گرفته و کامل بودن مفهوم جزء مقطوع مراعات شده است

ـ ) 41، ص1380نژاد، جدیدي/ 149ص ک به عبارت دیگر، تقطیع، نقل قسمتی از ی
 حریـري، / 128، ص1375چـی،   مدیرشـانه .(حدیث و ترك قسمت دیگر آن است

  )27، ص1381
اي صورت گیرد، بر فهـم   تقطیع حدیث از مباحث مهمی است که به هر انگیزه

رو، موضوع تقطیع حدیث از جهت از این . گذارد صحیح و کامل حدیث تأثیر می
بـر ایـن   . هاي محـدثان بـوده اسـت    انتقال معانی واقعی روایات، همواره از دغدغه

آینـد تـا    مردم نـزد مـن مـی   «: سؤال کرد )ع(اساس، عبداهللا بن سنان از امام صادق
همۀ حـدیث را  (شوم و توان ندارم حدیث شما را از من بشنوند، اما من خسته می

از اول موضـوع، حـدیثی و از   «: امـام فرمـود   »)چه باید کـرد؟  .کنمبراي آنان نقل 
 )5، ح52ـ51، ص1ق، ج1388کلینی، (».وسط و آخر، حدیثی را قرائت کن

بر طبق این روایت و روایات مشابه، تقطیع حدیث تجویز گردیده است و عدة 
ین شکل جایز دانسته؛ به ا... هاي حدیثی، فقهی و بسیاري آن را براي مؤلّفان کتاب

که براي احتجاج در مسئلۀ مورد نظر، حدیث را تجزیه کرده و به شکل جداگانـه،  
/ 224، ص1384مامقـانی،  .(اند هر بخش را در ابواب مربوط به آن در کتاب آورده

البته علماي حدیث بر این جواز تقطیع حدیث، دو شرط  )191، ص1385سلیمانی، 
احکام مختلف یا شامل موضوعات متنوع نخست آنکه، روایت داراي : اند قائل شده

 .باشد؛ دوم آنکه، تقطیع از کسی که صالحیت علمی براي این کار دارد، صادر شود
  )129، ص1375چی،  مدیرشانه(

بر تقطیع احادیث است و در هر بـاب بـه آن    وسائل الشیعهشیوة شیخ حرّ در 
ز ذکـر بقیـۀ آن   کنـد و ا  اي از احادیث که مربوط بـه بـاب اسـت، اکتفـا مـی      قطعه

کند؛ چراکه تکرار یک روایت که شامل چند حکم اسـت، بـه تعـداد     خودداري می
  . اي ندارد نتیجه ،ابواب مختلف، جز اتالف وقت مؤلّف و پژوهشگر

. شیخ حرّ در بحث تقطیع حـدیث، روش یکسـانی را در پـیش نگرفتـه اسـت     
بـاب دیگـر،    کنـد و در  گاه حدیثی را به صورت کامل در ذیل یک باب نقـل مـی  
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بـراي نمونـه،   . آورد شـده مـی   حکمی از احکام موجود در آن را به صورت تقطیـع 
را دربارة استحباب آوردن نـام خداونـد و خوانـدن دعـا      )ع(روایتی از امام صادق

، کتـاب الطّهـاره،   423، ص1ق، ج1413حـرّ عـاملی،   .(کند به هنگام وضو نقل می
  ) 1104، ح26ابواب الوضو، باب 

شدة روایتی است که صـورت کامـل آن در قسـمت     قسمت تقطیع ،این روایت
دیگري از کتاب با اضافاتی دربـارة مسـتحبات ورود و خـروج از مسـتراح آمـده      

؛ بـراي  805، ح5، بـاب ة، کتاب الطّهاره، ابواب احکام الخلـو 306همان، ص.(است
، کتــاب الطّهــاره، ابــواب 365، ص1همــان، ج: ك.هــاي دیگــر، ر مشـاهدة نمونــه 

و  9832، ح4، کتاب الطّهاره، ابواب الوضـو، بـاب  373ص/ 9601، ح1الوضو، باب
  )9843ح

در روایاتی نیز شیخ پس از نقل روایت به صورت کامـل در ذیـل یـک بـاب،     
شـده، در ابـواب دیگـر     چند حکم از احکام موجود در آن را بـه صـورت تقطیـع   

کند که در آن، خواندن نمـاز   نقل می )ع(براي مثال، روایتی را از امام باقر. آورد می
را براي زنان حائض، حرام دانسته و در ادامه برخی اعمال مسـتحب را نیـز بـراي    

، 40، کتاب الطّهاره، ابواب الحیض، بـاب 345، ص2همان، ج.(آنان برشمرده است
  ) 2323ح

شیخ حرّ همین روایت را در مواضع دیگـري از کتـاب بـه دو قسـمت تقطیـع      
 را در بـاب متناسـب آن آورده  » ز بـراي زنـان حـائض   حرمت نمـا «قسمت : کرده

و در روایـت  ) 2318، ح39، کتـاب الطّهـاره، ابـواب الحـیض، بـاب      343همان، (
را نقـل کـرده   » اعمال مستحب براي زنـان حـائض  «دیگري نیز قسمت مربوط به 

؛ براي 1019، ح 14، کتاب الطّهاره، ابواب الوضو، باب 386، ص1همان، ج.(است
، کتـاب  208، ص4صورت کامل روایت همـان، ج : ك.هاي دیگر، ر همشاهدة نمون

                                                
  829، ح9، بابالخلوة، کتاب الطّهاره، ابواب احکام 315شده از روایتی در همان، ص قسمت تقطیع. 1

  4676، ح3، ابواب المواقیت، بابالصالة، کتاب 119، ص4شده از روایتی در همان، ج قسمت تقطیع. 2

  4947، ح28، ابواب المواقیت، بابالصالة، کتاب 212، ص4شده از روایتی در همان، ج قسمت تقطیع. 3
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، 199، ص15صورت کامل روایت، ج/ 49371، ح26، ابواب المواقیت، بابةالصال

  )202742، ح6کتاب الجهاد، ابواب جهاد النّفس، باب
هـاي   روش دیگر وي آن است که در مـواردي، روایـت را بـه صـورت بخـش     

بدون اینکه شکل کامل روایت را در بـابی نقـل    آورد شده در کتاب خود می تقطیع
  . کند

آمده است که حضرت در آن، دربارة  )ع(حدیثی از امام صادق، کافیکتاب  در
کنـد   اخالص در عمل سخن گفته و در ادامه نیت خیر را افضل از عمل معرفی می

شـیخ  ) 4، ح16، ص1، ج1388کلینـی،  .(نیت همان عمل است: افزاید و سپس می
شده در دو بـاب متفـاوت آورده    به صورت تقطیع وسائل الشیعهاین روایت را در 

حـرّ  (اخالص عمل را در باب وجوب اخالص در عبادتقسمت مربوط به : است
) 126، ح8، کتاب الطّهاره، ابواب مقدمه العبادات، باب345، ص1، ج1413عاملی، 

ت خیـر در اعمـال    ت را در باب استحباب نیـ1همـان، ج .(و قسمت مربوط به نی ،
؛ بــراي مشــاهدة 97، ح6، کتــاب الطّهــاره، ابــواب مقدمــه العبــادات، بــاب51ص

، 15، ص6ق، ج1390صـورت کامـل روایـت در طوسـی،     : ك.اي دیگر، ره نمونه
، 4، ص4ق، ج1390صورت کامـل روایـت در ابـن بابویـه قمـی،      / 143، ح5باب 
  )49684، ح1باب

                                                
و قسـمت   4675، ح3، ابـواب المواقیـت، بـاب   الصالة، کتاب 119شدة آن، قسمتی در  صورت تقطیع. 1

  382، ح4، کتاب الطّهاره، ابواب الوضو، باب373، ص1دیگري در ج
واك، بـاب     13، ص2شدة آن، قسمتی در ج صورت تقطیع. 2 و  1328، ح1، کتـاب الطّهـاره، ابـواب السـ

  7696، ح11القرآن، باب قرائۀ، ابواب الصالة، کتاب 189، ص6قسمت دیگري در ج

، الجنابـۀ ، کتاب الطّهاره، ابواب 206، ص2ق، ج1413رّ عاملی، شدة آن، قسمتی در ح صورت تقطیع. 3
، 18، ابـواب احکـام المسـاجد، بـاب    الصـالة ، کتاب 220، ص5و قسمت دیگر در ج1935، ح15باب

  6379ح
، کتاب الطّهاره، ابـواب احکـام   341، ص1ق، ج1413شدة آن، قسمتی در حرّ عاملی،  صورت تقطیع. 4

  4، ح6، ابواب اعداد الفرائض، بابالصالة، کتاب 25، ص4و قسمت دیگر در ج 900، ح24، بابالخلوة
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  وسائل الشیعهمراحل فهم حدیث در 
ـ : نشـیند فرایند فهم حدیث در دو مرحله بـه ثمـر مـی    فهـم مـتن   ، اول ۀمرحل

  .لی حدیثفهم مقصود اص، دوم ۀحدیث؛ مرحل
اول با به دست آوردن معناي واژگان به کار رفته در مـتن حـدیث و    ۀدر مرحل

  .گیرد ها با یکدیگر، مفهوم اولیۀ حدیث مورد توجه قرار می نحوة ترکیب آن
گی مفهـوم مـتن و   شـ عـدم مطابقـت همی  «فـرض   دوم بر اسـاس پـیش   ۀمرحل

 .جـدي گوینـده اسـت   شود و به دنبال کشـف مـراد    ریزي می پایه» مقصود گوینده
  )58، ص1384مسعودي، : ك.ر(

  فهم متن حدیث .الف
تـک مفـردات    فهم صحیح متن حدیث، مانند فهم دیگر متون، در گرو فهم تک

هـا را دانسـت و    به عبارت دیگر، هم باید معناي واژه. و سپس فهم ترکیبات است
  .ها را در کنار هم فهمید هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژة آن

  :فهم مفردات .1
اولین علم مورد نیاز براي فهم و تحقیق در معانی الفـاظ حـدیث، علـم لغـت     

هاي خاص آن، کـه   است و آن دانشی است که دربارة مفاد جوهر مفردات و شکل
  .کند اند، بحث می با وضع شخصی یا کلی براي معانی وضع شده

وة اجتهـادي  فهم و کشف معانی واژگان به کار رفته در احادیـث، گـاه بـه شـی    
پـردازد و گـاه    پژوه خود به تناسب کالم به ذکر معناي واژگان مـی  است و حدیث

  .گیرد تقلیدي است یعنی با استفاده از فرهنگ لغات صورت می
مشــتمل بـر الفــاظ غریبــه یــا   )ع(برخـی از روایــات رســیده از ائمـه معصــوم  
دیث هـا، درك مقصـود امـام از حـ     اصطالحاتی است کـه بـدون فهـم معنـاي آن    

مواردي، ذیل روایـات بـه منظـور تبیـین کـالم      پذیر نیست، لذا شیخ حرّ در  امکان
  :، به بیان معناي واژگان دشوار یا توضیح اصطالحات پرداخته است)ع(معصوم

کند کـه   عرض می )ع(در روایتی از یسع قمی نقل شده است که به امام صادق
خواهد کاري را انجام دهد و دربارة آن استخاره کرده ولی هنـوز در آن تردیـد    می
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را باز کن و اولین چیزي را که مشاهده کردي به همان  قرآن«: فرماید امام می. دارد

القـرآن،   قرائـۀ ، ابواب ة، کتاب الصال233، ص6ق، ج1413حرّ عاملی، (».عمل نما
نهـی   قـرآن از تفـأل زدن بـه    )ع(ایت دیگري، امام صادقدر رو) 7816، ح38باب
  .کند می

اسـتخاره و تفـأل    ةشیخ حرّ در بیان معنـاي روایـات بـه تبیـین معنـاي دو واژ     
استخاره، طلب بهترین چیز و شناخت بهتر در تـرجیح دو  «: نویسد پردازد و می می

احـوال  تفأل، شناخت عواقـب امـور و   . عمل است تا به یکی از آن دو عمل شود
ال  233، ص6همان، ج.(پنهان و موارد مشابه آن است قرائـۀ ، ابـواب  ة، کتـاب الصـ 

هایی که بیـان معنـاي الفـاظ،     براي اطّالع بیشتر از نمونه 7816 ، ح38القرآن، باب
همـان،  : ك.نقل کالم دیگر محدثان و علما و از جمله علماي علم لغـت اسـت، ر  

، کتـاب  428، ص4ج/ 5841، ح2، بـاب ، کتاب الطّهاره، ابواب اآلسار228، ص1ج
، ة، کتـاب التّجـار  73، ص17ج/ 56142، ح38، ابواب لباس المصـلّی، بـاب  ةالصال

، کتاب النّکاح، ابـواب مقـدمات   32، ص20ج/ 220203، ح25ابواب مقدماتها، باب
، کتاب النّکاح، ابواب مقدمات النّکـاح و  57ص/ 249534، ح7النّکاح و آدابه، باب

 )250265 ح، 19آدابه، باب
توان به  از جمله روایاتی که شیخ در آن به توضیح اصطالحات پرداخته نیز می

دربـارة قـومی    )ع(وي از امـام رضـا  . روایتی از حسین بن نضر ارمنی اشـاره کـرد  
میرد و فرد جنبی نیـز همـراه    کند که در حال سفر، فردي از میان آنان می سؤال می

آنان است و آب بسیار کمی در اختیار دارند که براي تطهیر یکی از آنـان کفایـت   
فـرد جنـب   «: فرمایـد  شود؟ امام در پاسخ می یک از این دو مقدم می  کند، کدام می

                                                
  )فیروزآبادي(قاموس المحیطنقل کالم صاحب . 1
  ).ابن اثیر(صاحب النهایهو  قاموس المحیطنقل کالم صاحب . 2
  ).جوهري(صحاحنقل کالم صاحب . 3
  .نقل از ابن بابویهنقل کالم احمد بن ابی عبداهللا البرقی به . 4
  .نقل کالم شیخ صدوق. 5
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شود؛ چراکه غسل فرد جنب، فریضه است و  گذاشته میکند و میت کنار  غسل می
  » .غسل میت، سنّت

: پـردازد  شیخ در توضیح کالم امام به تبیین دو اصـطالح سـنّت و فریضـه مـی    
دانسـته   )ع(مراد از سنّـت، چیزي است که وجـوب آن از طریـق سـنّت معصـوم    «

 ».گـردد  حاصـل مـی   قـرآن شود و فرض، چیزي است که وجوب آن از طریق  می
براي مشاهدة . 1861، ح1، بابۀالجناب، کتاب الطّهاره، ابواب 176، ص2همان، ج(

، 18کتـاب الطّهـاره، ابـواب التـیمم، بـاب       375، ص3همان، ج: ك.موارد مشابه ر
اشـاره بـه   ) 8285، ح7، ابواب التّشـهد، بـاب  ة، کتاب الصال402، ص6ج/ 3905ح

ر مواردي است که توجه تفاوت معناي لغوي و اصطالحی واژگان حدیث، از دیگ
  . دهد شیخ را به امر فهم متن حدیث نشان می

هـاي   یکی از موارد غسـل  )ع(در روایتی از زید بن علی از پدرانش از امام علی
ت دانسـته شـده و در ادامـه آمـده اسـت        رت  «: واجب، غسل مـس میـ و إن تطهـ

  ».أجزأك
دارد مـراد از   احتمـال «: از جمله بیانات شیخ حر ذیل این روایت چنین اسـت 

طهارت در این کالم حضرت، طهارت لغوي به معنـاي نظافـت و نزاهـت باشـد،     
ـ      ت دوري کردي و دستت پاك بود نیـاز بـه غسـل مـس میت یعنی اگر از مس می

  )3678، ح1، کتاب الطهاره، ابواب غسل المیت، باب291، ص3همان، ج(».نیست
  :فهم ترکیبات. 2

رسـیم کـه    اي مـی  ها، به مرحلـه  تک واژه در سیر فهم حدیث و پس از فهم تک
ها و با آگاهی از علم نحو و نقش کلمه در جمله به  توان با کنار هم نهادن واژه می

  . ها در کنار هم پی برد مجموع معانی این واژه
توان به توجه شیخ حرّ به معانی حروف اشـاره کـرد؛ چراکـه     می ،در این زمینه

هـا رازهـاي    کننـد و دقـت ویـژه در آن    حروف، بیشتر معانی ارتباطی را بیـان مـی  
. تواند مـانع فهـم حـدیث باشـد     ها می گشاید و غفلت از آن جدیدي از معنا را می

  :مورد حروف از این قرار است هاي شیخ در هایی از دقّت گوشه
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دربـاره   )ع(هیثم تمیمـی از امـام صـادق    ،کند که در آن شیخ روایتی را نقل می

کند که به هنگام طواف، همسرش را که قادر به راه رفـتن نیسـت    مردي سؤال می
کنـد؟   حال آیا این طواف براي مرد نیز کفایت مـی . دهد بر روي محملی طواف می

  ».أیها اهللا إذاً«: حضرت در پاسخ می فرماید
و  أي: معناي کالم امام ایـن اسـت  «: نویسد شیخ حرّ در بیان معناي حدیث می

عـوض از واو  » هـاء « ،بر این اسـاس  .)به خدا سوگند این گونه است(اهللا یکون ذا
انـد و   قسم است و این مطلب را جماعتی از علماي علم نحو و لغـت ذکـر کـرده   

اند و با تقدیر ثبوت واو  کلمۀ تصدیق است و این را نیز جماعتی بیان داشته» أیها«
، کتاب الحج، ابواب الطّـواف،  396ص ،13همان، ج(».تر است قسم، این امر واضح

  )18053، ح50باب
ال یقَع ظهار «: فرماید نقل شده که حضرت می )ع(روایت دیگري از امام صادق
برخـی فقهـا   «: نویسـد  شیخ ذیل این روایت می» .علی طَالقٍ و ال طَالقٌ علی ظهارٍ

) طالق و ظهار(واند که با ارادة یکی از این د گونه تفسیر کرده کالم حضرت را این
طـور کـه    است همـان » مع«به معناي » علی«بر این اساس، . شود دیگري واقع نمی

رَة للنّـاس علـی      «و آیـه   »...و یطعمون الطّعامِ علی حبه«خداوند در آیۀ  غفـلَـذو م ک بـإنّ ر
، کتـاب  338، ص22همـان، ج (».آورده اسـت » مع«را به معناي » علی«... و» ظُلمهِـم 

هایی که شیخ حرّ در  ؛ براي اطّالع بیشتر از نمونه28741، ح20ر، الجزء، بابالظّها
، کتـاب  912، ص1همـان، ج : ك.ها به مباحـث نحـوي اشـاره کـرده اسـت، ر      آن

، 228، ص19ج/ 913، ح344ص/ 912، ح26، بـاب ةالطّهاره، ابواب احکام الخلـو 
  ...)و 24475، ح8کتاب السکنی و الجلیس، باب

  
  لی حدیثفهم مقصود اص. ب

بر هیچ پژوهشگري پوشیده نیسـت کـه آنچـه در مرحلـۀ نخسـت و در بـدو       
شود، لزومـاً و همیشـه بـا مقصـود صـاحب       شنیدن و خواندن از کالم فهمیده می

از این رو، محتمل است که با تأمل و بررسی و به دست . سخن تطابق کامل ندارد
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پـیش از آن، بـدان نرسـیده     ۀها به معنایی دست یـابیم کـه در مرحلـ    آوردن قرینه
  )109، ص1384مسعودي، .(بودیم

مراد از قراین، اموري است که به نحوي ارتباط لفظی یا معنوي با کالم داشـته  
قـراین  (و در فهم مفاد کالم و درك مراد گوینده مؤثر است، خواه پیوسته به کـالم 

ولـۀ الفـاظ   باشد و نیـز خـواه از مق  ) قراین منفصل(و خواه گسسته از کالم) متصل
نامنـد و یـا از مقولـۀ الفـاظ نباشـد، ماننـد شـرایط         باشد که آن را قراین لفظی می

هاي عقلی، حقایق علمـی و وقـایع    صدور، صفات متکلم، حاالت مخاطب، برهان
 .نامنـد  که آن را قراین غیر لفظـی یـا مقـامی مـی    ... خارجی مربوط به مفاد کالم و

  )110، ص1387رجبی، (
گیري از برخی قـراین لفظـی    با بهره وسائل الشیعهروایات از اي  رهذیل پا ،شیخ حرّ

پرداختـه   )ع(و غیر لفظی و نقش هر یک در فهم احادیث بـه تبیـین مقصـود معصـوم    
  . گردد میایی از توجهات شیخ به قراین لفظی و غیر لفظی ارائه ه در ذیل، نمونه. است

  ـ قراین غیر لفظی
انـد، در علـم معـانی و     اي ترکیب اصطالحی گونهمجاز و کنایه که در حقیقت 

اند که توجـه بـه قـراین و فـرا رفـتن از معنـاي ظـاهر و         بیان از بارزترین مباحثی
  .کشد رسیدن به مقصود اصلی گوینده را به تصویر می

مجاز، عبارت است از استعمال لفظ در معنایی که براي آن وضع نشده اسـت،  
اي مـانع از ارادة معنـاي    اسـت و همـواره قرینـه   ولی با معناي حقیقـی در ارتبـاط   

  )77ق، ص1410جارم، .(شود حقیقی لفظ می
اي که در مجاز، ذهـن را از ارادة معنـاي حقیقـی منصـرف سـاخته و بـه        قرینه

قرینـۀ لفظیـه همـان    . شود، گاه لفظیه است و گاه حالیه معناي مجازي رهنمون می
اي غیر لفظـی   ست و حالیه، قرینهاست که در ترکیب و ساختار کالم جاي گرفته ا

  )180ق، ص1420هاشمی،.(شود است که از حال متکلم یا واقع فهمیده می
اي  کنایه، در لغت به پوشیده سـخن گفـتن معنـا شـده اسـت و در اصـطالح، واژه      

  )131ق، ص1410جارم،.(است که از آن، الزم یا ملزوم معناي حقیقی آن را اراده کنند
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دهد معنایی کـه از   حالیه در کالم وجود دارد که نشان می اي در کنایه نیز قرینه
شود، مراد نیست، بلکه ملـزوم آن مـراد اسـت و فهـم مـراد       ظاهر لفظ فهمیده می

 هـا  شیخ حرّ روایاتی را کـه در آن  .گوینده وابسته به در نظرگرفتن این قرینه است
ه شـده و  به خداوند نسبت داد... صفات انسانی چون خشنودي، غضب، تردید و 

بینی و نسبت  هاي تأثیرپذیري یا جسمانیت است و زمینۀ تشابه و کج موهم ویژگی
معنـا  ) غیر لفظی(هاي عقلی رود، با استمداد از قرینه نقصان به ذات باري تعالی می

پردازد، زیـرا   می )ع(کند و ظاهر را کنار گذاشته و به تبیین مراد حقیقی معصوم می
 اهري این آیات برخالف ساحت منزه خداي تعالی وتفسیر لفظی و اخذ مدلول ظ

  )484، ص1ق، ج1428معرفت، : رك(.کمال محض بودن اوست
دربـارة خشـنودي خداونـد از توبـۀ بنـدة       )ع(روایتی را از امام بـاقر  ،شیخ حرّ

خشنودي در ایـن روایـت مجـاز    «: نویسد کند و سپس ذیل آن می خویش نقل می
ق، 1413حـرّ عـاملی،   (»... .است و مراد رضایت خداوند از فعل ایـن فـرد اسـت   

  )21014، ح86، کتاب جهاد النّفس، ابواب جهاد النّفس، باب73، ص16ج
در تأکیـد بـر اسـتحباب زیـارت      )ع(امام صادقدر روایتی دیگر آمده است که 

شـیخ حـرّ   . دانـد  در هر جمعه، آن را همانند زیارت پروردگار مـی  )ع(امام حسین
زیارت رب مجاز است و زیادي فضـیلت ایـن   «: نویسد پس از نقل این روایت می

، کتاب الحج، ابواب المـزار و مـا   476، ص14همان، ج(»... .دهد عمل را نشان می
هـا بـه    هایی که شـیخ در آن  ؛ براي اطّالع بیشتر از نمونه19647، ح57ابیناسبه، ب

، کتـاب الطّهـاره، ابـواب    428، ص2همان، ج: ك.مباحث ادبی اشاره کرده است، ر
، 73، کتاب الطّهاره، ابواب الـدفن، بـاب  247، ص3ج/ 2549، ح19االحتضار، باب

، 59یناسـبه، بـاب   ، کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو و مـا 141، ص15ج/ 3534ح
  )20171ح

بـه تـردد و شـک خداونـد      )ع(در روایتی از ابان بن تغلب به نقل از امام بـاقر 
و ما ترددت فی شیء ... «: فرماید دربارة وفات مؤمن اشاره شده است، آنجا که می

دي فی وفات المؤمنانا فاعله کترد. ...«  
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، 428، ص2همان، ج(».استتردد در این کالم کنایه از تأخیر «: نویسد شیخ می
  )2549، ح19کتاب الطهاره، ابواب االحتضار، باب

  ـ قراین لفظی
هـا در صـدد تبیـین مقصـود      منـدي از آن  از جمله قراین لفظی کـه شـیخ بـا بهـره    

تـرین قـراین منفصـل لفظـی،      مهـم . برآمده، قـراین منفصـل لفظـی اسـت     )ع(معصوم
آن هستیم، ارتباط دارنـد، خـواه از   احادیثی است که با روایت اصلی، که در صدد فهم 

، 1384مسـعودي،  (همان گویندة حدیث اصلی صادر شـده باشـد یـا از امـامی دیگـر     
زیرا شیعه امامیه بر اساس روایات متعدد به حکیمانه و واحد بـودن سـخنان   ) 151ص
مجلسـی،  : ك.بـراي مثـال، ر  (.انـد  م ایشـان از منشـأ واحـد قائـل    و ظهور کال )ع(ائمه

ــه    آن) 28، ح347، ص40ج/ 62، ح249ص، 2ق، ج1403 ــه ائم ــد ک ــا معتقدن  )ع(ه
اند و همه در پی بیـان احکـام واقعـی بـراي مکلّفـین       کنندگان یک شرع و دین تشریع

باشند و هر کدام به تناسب زمان خویش و اقتضاي وظیفۀ شرعی، بـه بیـان همـان     می
رو، راهیـابیِ اخـتالف    از این. اند آورندة آن بوده است، پرداخته )ص(احکامی که پیامبر

 .داننـد  و تناقض را به مقاصد و بیانات اصیل آنان، غیر واقع و غیر قابـل پـذیرش مـی   
قرضـاوي،  / 366ــ 363تـا، ص  جوابی، بی/ 432ق، ص1409خطیب بغدادي، : نقل از(

هـاي متعـددي    ایشان معتقدند این احادیث با یکـدیگر رابطـه  ) 133و 45ق، ص1421
د، گاه مطلق و مقید و در مواردي نیز مجمل و مبـین و وجـه   ان دارند؛ گاه عام و خاص

  . ها به یک موضوع محوري است اشتراك این روایات، نظر داشتن آن
مضمون در کنار هـم، در مـواردي    از این رو، شیخ حرّ با گردآوري احادیث هم

هاي تعمیم و تخصیص، اطالق و تقیید و اجمـال و تبیـین    که میان احادیث ارتباط
  :را روشن سازد )ع(داشته، بدان اشاره کرده است تا مقصود اصلی معصوموجود 

  تخصیص. 1
عام، لفظی است که در مفهوم خـود، تمـام افـراد و مصـادیقی کـه شایسـتگی       

عـام اسـت زیـرا    » انسـان «براي مثال، لفظ . شود ها را دارد، شامل می انطباق بر آن
  . ها صادق است شود که مفهوم انسان بر آن شامل کلیه افراد و مصادیقی می



 
 
 
 
 

   
86   
 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
گیـرد و دایـرة    ا میخاص، برخالف عام، برخی از افراد و مصادیق مفهوم را فر

» انسان«نسبت به » زنان«براي نمونه، لفظ . شمول آن نسبت به عام محدودتر است
/ 230، ص2، ج1373خمینـی، / 157، ص5ق، ج1421خـویی، : ك.ر.(خاص است

؛ از آنجا که بحث 77، ص1، ج1379محقق داماد، / 193، ص1، ج1384سبحانی، 
نیز به ارائۀ تعریف دربارة آن  نیز مطرح است، سیوطی قرآنعام و خاص در آیات 

داند که بدون حصر، تمام افرادي که صـالحیت   پرداخته و مراد از عام را لفظی می
سـیوطی،  : ك.دانـد، ر  گیـرد و خـاص را در مقابـل عـام مـی      آن را دارند، فـرا مـی  

  )41، ص3ق، ج1424
در میان روایات، گاه خبري متضمن موضوعی به صورت عام است و در خبـر  

این دو بـه ظـاهر بـا یکـدیگر     . همان موضوع به صورت خاص آمده است دیگر،
ها را جمع کرد، به این نحو که خبـر عـام بـر     توان میان آن اند و عرفاً می متعارض

  .خبر خاص حمل شود
در روایاتی آمده است نگاه کردن مرد به زنـی کـه قصـد ازدواج بـا او را دارد،     

در روایـت دیگـري از امـام    . اسـت حتّی صـورت، دسـتان و مـوي آن زن، جـایز     
از نگاه کردن بپرهیزید که تیـري از  «: نقل شده است که حضرت فرمود )ع(صادق

هـایی از بـدن کـه     نگاه کردن به قسـمت «: ، و در ادامه افزود»تیرهاي شیطان است
  ».اشکال ندارد ،لباس آن را پوشانده

 ةهاي پوشـید  تحالت عام دارد و نگاه کردن به قسم )ع(قسمت آخر کالم امام
  . داند و این در تعارض با سایر روایات است زن را براي تمام مردان جایز می

را مخصـوص مـردي    )ع(شیخ براي رفع این تعارض، قسمت آخر کـالم امـام  
، 20ق، ج1413حـرّ عـاملی،   .(داند که قصـد ازدواج بـا آن زن را داشـته باشـد     می
  )25108، ح36دابه، باب، کتاب النّکاح، ابواب مقدمات النّکاح و آ89ص

در روایات آمده است که اگر کنیز در زمـان عـدة رجعـی آزاد شـود، بایـد بـه       
ه نگاه دارد و اگر در زمان عدة او به همـان   ةاندازة زن آزاد عدباین آزاد گردد، عد

  . اندازة عدة کنیز است
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آمـده اسـت کـه حضـرت      )ع(در این میان، در روایتی از جمیل از امام صـادق 
کنیـز  «: فرماید دربارة کنیزي که موالیش او را طالق داده و سپس آزادش کرده، می

  » .باید به اندازة آزاد عده نگاه دارد
حالت عام دارد و مدت زمان عدة کنیز را در هر  ،دربارة عدة کنیز )ع(کالم امام

داند و این در تعارض با سایر روایـاتی اسـت کـه     حالتی به اندازة عدة زن آزاد می
  . داند مدت عدة کنیز را در طالق رجعی و باین متفاوت می

را در روایت مذکور  )ع(شیخ براي جمع میان این روایات، کالم عام امام صادق
این حکم اختصاص به عـدة رجعـی   «: با سایر اخبار تخصیص زده و نوشته است

  )28577 ، ح50باب ،ة، کتاب الطّالق، ابواب العد273ص ،22همان، ج(».دارد
وي با این بیان، حکم عام موجود در این روایت را با دیگر روایاتی کـه حکـم   

اند، تخصـیص زده و از حکـم روایـت     این موضوع را به صورت خاص بیان کرده
  .عام دست کشیده است و آن را بر خاص حمل کرده است

در وصـیت خـود بـه امـام      )ص(کند کـه پیـامبر اکـرم    ابوسعید خدري نقل می
بخوانـد،   قرآنمردي که با همسر خود در بستر جنب شود، نباید «: فرمود )ع(علی

در این » .ها را بسوزاند شود و آن ترسم که از آسمان بر آنان آتش نازل زیرا من می
بازداشـته شـده اسـت و ایـن در تعـارض بـا        قـرآن فرد جنب از خواندن  ،روایت

ور عـزائم را بـراي فـرد جنـب،       قرآنروایات دیگري است که خواندن  به جز سـ
  .داند حائض و نفساء جایز می

کند کـه اولـین وجـه     شیخ ذیل این روایت وجوهی را در حلّ تعارض ذکر می
هـاي عـزائم    مراد از این روایت، خواندن سوره: گوید صدوق می«: آن، چنین است
، کتاب الطّهـاره، ابـواب الجنابـه،    216و  215، ص2همان، ج(»... .است نه غیر آن

  )1966، ح19باب
توسط فـرد جنـب را اختصـاص بـه      قرآنشیخ با این بیان، نهی عام از قرائت 

هاي عزائم داده و از حکم روایت عام دست کشیده و عمل مطابق با روایـت   سوره
  .خاص را عنوان کرده است
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  تقیید. 2

شود که بدون لحاظ وصـف حالـت یـا قیـد      به لفظ یا معنایی گفته می» مطلق«
شود کـه   گفته میبه لفظ یا معنایی » مقید«خاصی مورد نظر قرار گیرد و در مقابل، 

، 1379سبحانی، : ك.ر.(شود قید خاصی در نظر گرفته میهمراه با وصف حالت یا 
  )98، ص1، ج1379محقق داماد، / 127ص

رابطۀ مطلق و مقید همانند رابطۀ عام با خاص است با این تفاوت کـه در عـام   
اهیم و و خاص، با افراد و مصادیق موضوع سروکار داریم و در مطلق و مقید با مف

قیود، هر چند نتیجۀ آن نیز شامل افراد شده و در نهایت شـبیه بـه عـام و خـاص     
محقـق دامـاد،   : ك.هـاي عـام و مطلـق، ر   براي مشاهدة شباهت و تفاوت.(شود می

  )157، ص5ق، ج1421خویی،/ 102ـ98، ص1، ج1379
هر گاه روایتی به صورت مطلق به یک موضوع داللت نماید و روایت دیگر به 

موضوع، اما به صورت مقید تعلّق گرفته باشد و ظهـور یکـی، نـافی ظهـور      همان
د حمـل     دیگري باشد، ناگزیر باید از ظهور مطلق دست کشید و مطلق را بـر مقیـ

یعنی روایـت مطلـق اگرچـه ظهـور در اطـالق دارد و شـامل همـۀ افـراد و         . کرد
د بـه بخشـی از   خـورد و محـدو   شود، به وسیلۀ روایت مقید، تقیید می مصادیق می

  )104و  103، ص1، ج1379محقق داماد، : ك.ر.(گردد مصادیق خود می
هـاي زیـر    توان به نمونـه  از شواهد توجه شیخ حرّ به روایات مطلق و مقید می

  :اشاره کرد
حـرام اسـت و    قرآنآمده است که غنا در  قرآندر روایات متعددي در باب قرائت 
بـردن صـدا    د و نیز رعایت حد وسط در بـاال صوت نیکویی که حالت غنا نداشته باش

در میان ایـن دسـته از روایـات، روایتـی از امـام      . مستحب است قرآنبه هنگام قرائت 
را بـا   قـرآن ”: فرمـود  )ص(رسول خدا«: فرماید نقل شده است که حضرت می )ع(رضا

  ».“افزایدمی قرآنصداي خود زینت دهید؛ چراکه صوت نیکو بر حسن و زیبایی 
سـخن   قـرآن این روایت به صورت مطلق دربارة صـوت زیبـا بـه هنگـام قرائـت      

  .کنند گوید، در حالی که سایر روایات این صوت زیبا را به شرط غنا نبودن بیان می می



 
 
 
 
 
 

89 
 

 روش فهم حدیث در وسائل الشیعه

بـر فـرد منصـف پوشـیده     «: نویسـد در رفع تعارض میان این روایات میشیخ 
اي وجود نـدارد جـز    نیست که صداي نیکو مستلزم غنا بودن آن نیست، پس چاره

، 6ق، ج1413حرّ عاملی، (».تقیید این روایت به صوت زیبایی که به حد غنا نرسد
  )7759، ح24القرآن، باب قرائۀ، ابواب ة، کتاب الصال212ص

 )ع(وجو براي یافتن آب وضو، زراره از یکی از صـادقین  دربارة وجوب جست
زمانی که مسافر آب پیدا نکرد، باید تا زمـانی کـه   «: کند که حضرت فرمود نقل می

به دنبال آب باشد و اگر ترسید که وقت نماز فوت شـود، بایـد تـیمم     ،وقت دارد
، کتـاب الطّهـاره، ابـواب التـیمم،     342و 341، ص3همـان، ج (».کند و نماز بخواند

  )3814، ح1باب
نقل شـده اسـت کـه حضـرت      )ع(از امام علیدر همین باره، در روایتی دیگر 

به هنگام سفر اگر مسیر دشوار باشد، به اندازة دویست متر به جسـتجوي  «: فرمود
  ».آب برود و اگر مسیر راحت باشد، چهارصد متر و بیشتر از آن به دنبال آب نرود

ـ    و جسـت  ،روایت اول ه صـورت مطلـق آورده و در   جـو بـراي طلـب آب را ب
در رفع تعارض ظـاهري  . اصی براي آن تعیین گردیده استم مسافت خروایت دو

کنـد کـه اولـین     میان این دو حکم مطلق و مقید، شیخ به وجوه مختلفی اشاره مـی 
ه آن شایسته است که حدیث اول و روایات مطلق مشاب«: گونه است ها این وجه آن

  )3815همان، ح(»... .م حمل شودبر تقیید موجود در روایت دو
در روایاتی آمده است که در صورت دشـوار بـودن زبـان عربـی،      دربارة طالق

 )ع(این در حالی است که در روایتی از امام علی. ها جایز است طالق به تمام زبان
  » .طالق است ،طالق با هر زبانی که باشد«: آمده است

روایات متعدد، جواز طالق . شود نوعی تنافی مشاهده می ،در میان این روایات
داند، اما این روایت بـه   هاي دیگر را مشروط به دشوار بودن زبان عربی می به زبان

  .شمارد صورت مطلق، طالق را به هر زبانی جایز می
شیخ در حل تعارض میان این روایات با وجود قیـد مـذکور، از حکـم مطلـق     

جماعتی از علما ایـن  «: نویسد وي می. کند دست کشیده و آن را بر مقید حمل می
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انـد و دلیـل ایـن مطلـب روایـاتی       دهه دشوار بودن زبان عربی مقید کرب روایت را

است مبنی بر اینکه طالق با صیغۀ خاصی صحیح است که آن صیغه به زبان عربی 
، 17، کتاب الطّالق، ابـواب مقدماتـه و شـرائطه، بـاب    43، ص22همان، ج(».است

  )27980ح
  تبیین. 3

روشن و واضح نباشـد و در مقابـل،   مجمل، لفظ یا عبارتی است که داللت آن 
مبین، لفظ یا عبـارتی اسـت کـه داللـت آن روشـن باشـد و ابهـامی در آن دیـده         

محقـق  / 244، ص1، ج1384سـبحانی،  / 293ق، ص1424خراسانی، : ك.ر.(نشود
  )49، ص3ق، ج1424سیوطی، : ك.و نیز ر 107، ص1، ج1379داماد، 

انـد کـه مقصـود     ل و مـبهم هـا بـه قـدري مجمـ     در میان روایات، برخـی از آن 
براي مخاطب قابل درك نیست، در حالی که اگر در کنار سایر روایات  )ع(معصوم

بنابراین به هنگام مواجهه با ایـن  . شود ابهام روایت برطرف می ،مربوط لحاظ شود
  .باید به مضمون حدیث مفصل عمل کرد ،دسته از روایات

روایت را با روایت دیگري کـه   شیخ حرّ نیز در مواردي از کتاب خود، اجمال
کند که  شود، برطرف می ناظر به همان موضوع و مبین روایت مجمل محسوب می

  .کنید هایی از آن را در ذیل مشاهده می نمونه
کند که حضرت دربـارة دیـۀ نـاخن     نقل می )ع(مسمع در روایتی از امام صادق

ه قضاوت فرمود که اگر ناخن گون دربارة دیۀ ناخن این )ع(امیرالمؤمنین«: فرماید می
کنده شود و دیگر نروید یا اینکه به جاي آن ناخن سیاه درآیـد، دیـۀ آن ده دینـار    

حـرّ عـاملی،   (».اش پنج دینار اسـت  است و اگر به جاي آن ناخن سفید درآید، دیه
  )35757 ، ح41، کتاب الدیات، ابواب دیات االعضاء، باب349، ص29ق، ج1413

 )ع(روایتی دیگر از عبداهللا بن سنان به نقل از امـام صـادق   در ،در همین زمینه
  ».ناخن، پنج دینار است ۀدی«: آمده است

روایت دوم، دیۀ ناخن را در هر صورت پنج دینار دانسته است، در حـالی کـه   
لذا شیخ . روایت پیشین با تفصیل و بیان شروط، میزان دیه را مشخص کرده است
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این روایت را مجمل دانسته و براي رفع ابهـام، آن را بـر تفصـیل موجـود حمـل      
 همـان، ح (».شـود این روایت بـر تفصـیل سـابق حمـل مـی     «: نویسد کند و می می

35758(  
با این بیان، در تعارض میان دو روایت مجمل و مفصل، معیـار عمـل، روایـت    

دیـۀ پـنج دینـاري کـه در     : تـوان گفـت   بنابراین می. مفصل است نه روایت مجمل
روایت دوم آمده، مربوط به زمانی است که به جـاي نـاخن افتـاده، نـاخن سـفید      

  .درآید
: کند که حضرت فرمود نقل می )ع(از امام صادقبر، سکونی  دربارة حکم جیب

 )ع(هایی از جیـب مـردي دزدیـده بـود، نـزد امیرالمـؤمنین       بري را که درهم جیب«
اگر از جیب پیراهن بـاالیش دزدي کـرده، انگشـتان او را    : آوردند، حضرت فرمود

قطع نکنیـد، ولـی اگـر از جیـب لبـاس پـایین دزدي کـرده، انگشـتانش را قطـع          
 ، ح13، بابۀالسرق، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد 271، 28، همان(».کنید

34737(  
عیسی بن صـبیح از  : این حکم در حالی است که در روایت دیگري آمده است

حضـرت در پاسـخ   . سـؤال کـرد   دزد و دزد بـر، کفـن   دربارة جیـب  )ع(امام صادق
  1.شود انگشتانشان قطع نمی: فرمود

ل و بـا بیـان جزئیـات      روایت اول احکام مربوط ب ه دزدي را به صـورت مفصـ
بیان داشته است، ولی روایت دوم به صورت مطلـق بـه عـدم قطـع انگشـتان دزد      

میان این دو روایت به ظاهر تنـافی وجـود دارد، لـذا شـیخ در رفـع      . کند حکم می
این روایـت مجمـل را بـر تفصـیل سـابق      ] طوسی[شیخ «: نویسد این تعارض می

همـان،   :ك.هاي دیگـر، ر  ؛ براي مشاهدة نمونه34739همان، ح(».حمل کرده است
، 76، 10ج/ 11651، ح6االنعــام، بــاب ة، ابــواب زکــاة، کتــاب الزکــا117، ص9ج

/ 12870، ح25کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم و وقت االمسـاك، بـاب  
                                                

علیـه  (با عبـداهللا اسألت : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عیسى بن صبیح، قال. 1
  .ال یقطع: المختلس؟ قال النباش و عن الطرار و) السالم
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ــاب 203، 18 ــرف، ب ــواب الص ــاب التّجــاره، اب ، 293، ص25ج/ 23495، ح16، کت

ــاب  ــکت ــواب  ۀاالطعم ــربه، اب ــربو االش ــاب ۀاالش ــه، ب ، 1ج/ 31939، ح7المحرّم
، 308، 7/ 1250، ذیـل حـدیث   42اب الوضـو، بـاب  ، کتاب الطّهـاره، ابـو  471ص

، 267، ص11ج/ 9427، ح4و آدابهــا، بــاب صــالة الجمعــۀ، ابــواب ةکتـاب الصــال 
، کتاب الوصـایا،  354، ص19ج/ 14758، ح9کتاب الحج، ابواب اقسام الحج، باب

، کتاب الـدیات، ابـواب دیـات االعضـا،     321، ص29ج/ 24750، ح39الجزء، باب
  )35689، ح20باب

هاي امر و نهی نیز گاه بر اساس قراین منفصل کالمی که همـان روایـات    یغهص
شود و در معـانی دیگـري بـه کـار      اند، از معناي اصلی خود خارج می مضمون هم
  . رود می

کند و این  شود، عموماً بر وجوب داللت می فعل امري که در کالم استعمال می
در طلـب وجـوبی دارد و اگـر    از آن رو است که فعل امر در معناي طلب ظهـور  

توان با وجود قرینه،  لذا می. منظور دیگري از آن مد نظر باشد، نیازمند قرینه است
ــر،: ك.ر.(دانســت» اســتحباب«معنــاي آن را  ســبحانی، / 55، ص1ق، ج1410مظفّ

  )75ق، ص1420و نیز هاشمی،  34ـ32، ص1379
کند؛ اما با توجه  لت میدر روایت نیز، گاه فعل امر ظاهراً بر الزام و وجوب دال

الزام و تکلیف وجـوبی را اراده   )ع(توان فهمید که معصوم به روایات متعارض می
بـراي مثـال، در روایـات متعـددي     . نفرموده و باید مراد از آن را استحباب دانست

وارد شده است که روزة شخص بیهوش صـحیح نیسـت و قضـاي آن نیـز بـر او      
او نیز قضا ندارد و انجام قضاي این اعمال  ةشدباشد و نمازهاي فوت  واجب نمی

  .براي او مستحب است
آمـده   )ع(در روایتی متعارض در این باره از حفص بن بختري از امـام صـادق  

  ».هوش آنچه از او فوت شده را قضا کند فرد بی«: است که حضرت فرمود
ـ   ن شیخ در رفع تعارض ظاهري این روایت با روایات دیگر، امر موجـود در ای

حرّ عاملی، .(کند روایت را بر معنایی غیر ظاهر حمل کرده و حکم بر استحباب می
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وم، بـاب      227، ص10ق، ج1413 وم، ابـواب مـن یصـح منـه الصـ24، کتاب الص ،
  )13282ح

گونه که صیغۀ امر، ظهـور در وجـوب دارد، صـیغۀ نهـی نیـز ظهـور در        همان
رینه از داللـت ظـاهري خـود    فعل نهی نیز در برخی موارد با وجود ق. تحریم دارد
در . هاي غیر ظـاهري فعـل نهـی، کراهـت اسـت      شود و از جمله داللت خارج می

روایات نیز گاه فعل نهی، ظهور در تحـریم و منـع دارد و در نظـر گـرفتن آن بـه      
چـه ایـن روایـات در مقابـل      تنهایی، چه بسا بیانگر نهی تحریمی باشد؛ امـا چنـان  

ان موضوع وارد شده باشـد، در نظـر گـرفتن ایـن دو     روایاتی دالّ بر جواز در هم
 )ع(معصـوم کند کـه مقصـود    ا متوجه این امر میدسته از روایات در کنار هم، ما ر

شـیخ   ،در ایـن مـوارد  . از روایات دالّ بر حرمت، بیان حکم حرمـت نبـوده اسـت   
، 1379سـبحانی،  / 89، ص1ق، ج1410مظفّـر، : ك.ر.(دهـد  حکم بـه کراهـت مـی   

ــق دامــاد،  / 64ص ــز ر 60و 59، ص1، ج1379محق ق، 1420هاشــمی،: ك.و نی
  )80ص

دار، حکمـی   جواز مسواك زدن با مسواك خشک یا مرطوب توسـط فـرد روزه  
امـام   شـود، امـا در همـین بـاره، حلبـی از      است که از روایات متعدد استنباط مـی 

مسـواك زدن بـراي فـرد    «: گویـد  کند و حضرت در پاسخ می سؤال می )ع(صادق
  ».دار اشکالی ندارد، اما با مسواك مرطوب مسواك نزند روزه

از همین رو شـیخ در رفـع   . حکم این روایات با حکم پیشین در تعارض است
ایـن روایـت را حمـل بـر کراهـت کـرده       ] طوسـی [شیخ «: نویسد این تعارض می

، کتاب الصوم، ابـواب مـا یمسـک عنـه     84، ص10ق، ج1413حرّ عاملی، (».است
  )12899، ح28، باب...الصائم

دار جـایز   در روایات متعدد آمده است که چشیدن غذا و نمک توسط فرد روزه
از امـام  «: در روایتی متعارض از سـعید اعـرج نقـل شـده اسـت کـه گفـت       . است

تواند چیزي را بچشد بدون اینکـه   آیا می دار سؤال کردم که دربارة روزه )ع(صادق
  ».نه: آن را فرو ببرد؟ حضرت فرمود
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ــوم    ــود معص ــت، مقص ــر کراه ــت ب ــن روای ــل ای ــا حم ــیخ ب ــین  )ع(ش را تبی

ائم   106همان، ص.(کند می وم، ابواب ما یمسـک عنـه الصـ10، بـاب ...، کتاب الص ،
  )12972ح

  
  گیري نتیجه

گـام آن بـراي مصـون     به ل گامبا توجه به اهمیت فهم دقیق حدیث و طی مراح
وي پـس از اطمینـان   . فهمی، شیخ حرّ نیز از این امر غافل نبوده است ماندن از کج

هاي متعدد،  و حجیت آن، با بررسی نسخه )ع(به صحت صدور روایت از معصوم
توجه به سهو راوي یا کاتب در متن حدیث و دقت در نقل کامل یا تقطیع آن، در 

  .  اصلی حدیث برآمده استصدد دستیابی به متن 
شیخ در ادامه به منظور فهم صحیح متن حـدیث، بـا بـه دسـت آوردن معنـاي      

ها با یکدیگر، مفهـوم اولیـۀ    واژگان به کار رفته در متن حدیث و نحوة ترکیب آن
حدیث را مورد توجه قرار داده است و سپس با تأمل در مفاد حدیث و توجـه بـه   

  .د فهم مقصود اصلی حدیث برآمده استقراین لفظی و غیر لفظی در صد

    

روش فهم 
حدیث

روش فهم متن
فهم مفردات

فهم ترکیبات

روش فهم 
مقصود

قراین غیر لفظی

مجاز
کنایه

قراین  لفظی

تخصیص
تقیید
تبیین

امر و نهی
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