
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   بازخوانی نارسایی اضطراب حدیث، حکم و چگونگی تعامل با آن
  محمد میرجلیلیعلی

  استادیار دانشگاه یزد
  
  ده یچک 

ن ین منبع شناخت دیدوم ،آنرا پس از قریز ؛برخوردار است ياژهیگاه ویث در اسالم از جایحد
ده و صـدها کتــاب در  کـر  یتـالش فراوانـ   ،ثیاز حـد  يدر راه پاسـدار  دانشـمندان مسـلمان  . اسـت 
ات موجـود در  یـ از روا یبرخـ . انددهف نمویها تألو فهم آن یثیم اسناد و متون حدیو تحک ییشناسا

ت، بـا  یـ ک روایآن است که  ،مراد از اضطراب. ا سند استیب در متن اضطرا ، دارايیثیمنابع حد
شـخص مراجعـه    يلـذا بـرا  . شـود ا اسناد متفاوت با یکدیگر نقل مـی یها مختلف و با متن يهانسخه

 يهـا روش يریکـارگ ه پس از بـ  یگاه. ات را بشناسدیگونه روانیکننده الزم است راه برخورد با ا
ن یا. ماندیم ین حالت باقیهمچنان بر ا یشود و گاهیاب خارج مت مضطرب از اضطری، روایعلم

ها را از آن يریگبهره یث مضطرب و چگونگیبرخورد با احاد یعلم يهامقاله بر آن است تا روش
  .دین نماییتب

 یاز منابع اصـل  یکیرا یز ؛روشن است یو اسالم ینیمحققان مباحث د يبرا بحثن یضرورت ا
هـا  از آن یات اسـت کـه برخـ   یـ ره روایـ و غ یخی، تاری، اخالقی، کالميریس، تفیفقه قاتیدر تحق

ک از یـ ات مضـطرب،  بـر هـر    یـ برخـورد بـا روا   یبـا چگـونگ   ییآشنالذا  ،دهیدچار اضطراب گرد
 .الذکر الزم استمحققان علوم فوق

  
   هاواژهکلید   
 . حیترج مضطرب السند، ،المتن ت، اضطراب، مضطربیث، روایحد
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  مقدمه
مختلـف در   يهـا ات بـا نسـخه  یـ از روا یث آن است که برخیمراد از اضطراب حد

 يطـور ه بـ  نقل شـده اسـت   متفاوت، آن به چند شکلا سند یآمده و متن  یثیمنابع حد
، ید ثـان یشـه  /283، ص1 ، جق1414، یکرکـ .(سـت یآن معلوم ن یا متن واقعیکه سند 

سـبحانی،   /171، صق1420سیوطی،  /94، صق1421 ابن صالح، /146، صق1408
، یچـ شانه /70، ص1369غفاري،  /224تا، صید حسن صدر، بیس /103، صق1412
  ) 86، ص1377

ث، گرفتـار  یحـد  يهـا نسـخه مقصود علماي درایـه از ایـن اصـطالح آن اسـت کـه      
ا یـ اسـت؛   یثیر متـون حـد  یدر تناقض آشـکار بـا سـا    یبرخده و یگرد گوییچندگونه

 گـر ید جوامـع هـا و  است که در نسخه ياجمله يث دارایک حدی يهااز نسخه یبرخ
ث بـا  یک حـد ی ین گاهیهمچن. ستیت روشن نیلذا مراد معصوم در روا. وجود ندارد

ت چنـد نـوع   یـ آن قابل يهـا از واژه یبرخـ  یک نسخه در متـون وارد شـده اسـت ولـ    ی
در . سـت یمعلـوم ن  بـراي خواننـده   تیـ روا مفهـوم  ،زیـ ن صورت نیدر ا. رائت را داردق

 -مینـام یمـ  مضـطرب  را ات کـه آن یـ گونه روانیادر هنگام برخورد با  -محققنتیجه 
فهـم کـالم    يا قرائت درست را به دسـت آورد و آن را مبنـا  یح یصح د بتواند نسخۀیبا

  .معصوم قرار دهد
  

  تیراب در رواش اضطیدایعوامل پ
  :از ندااست که عبارت یاز عوامل مختلف یناش ،ثیاحاداضطراب در  

  
  ثین حدیمنع نقل و تدو .1

ث یحـد  ته از نقل و کتابیثالثه و سپس معاو يخلفا )ص(امبریپس از پ
هـر  . افـت یز ادامـه  یبن عبدالعز است تا عصر عمرین سیا .کردند يریجلوگ

 پرداختنـد،  ثینهادنـد و بـه ثبـت حـد    ن یوقعـ است یسن یا از صحابه به یچند برخ
از  یبرخـ  یث استوار بود و حتـ ین حدیبر منع نقل و تدو خلفا همچنان یاست رسمیس

ثى خـود  یهـاى حـد   ابوبکر نوشته. ا توسط آنان سوزانده شدیبه دستور و  یثیکتب حد
 /285،ص10ج ،ق1409 متقـى هنـدى،  (ث بـود، نـابود کـرد   یحـد  پانصدکه شامل را، 

ثى یگونه حـد چیخواست ه حابهاز ص خود سخنرانىدر و  )5، ص1، جق1377ذهبى، 
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د یـ کنامبر نقـل مـى  یاتى از پیشما روا« :امبر گفتیوى به اصحاب پ .امبر نقل نکنندیاز پ

 ،نیبنـابرا . شـترى خواهنـد افتـاد   یب ندگان به اختالفیآ. دیکه خود در آن اختالف دار
ار یـ د قـرآن در اخت ییـ بگو ما سؤالى کردهرکس از ش. دیامبر نقل نکنیثى از پیچ حدیه

، ق1377ذهبـى،  (».دیما و شماسـت، حـالل آن را حـالل و  حـرام آن را حـرام بشـمار      
  )3-2، ص1ج

بلکـه از هـر گونـه     ،ث مخالفت کـرد ینه تنها با نوشتن حد ین سخنرانیابوبکر، در ا
و ث یـ در آغـاز خالفـتش، بـه نوشـتن احاد     دوم فۀیخل .رى کردیجلوگ زیث نینقل حد

، 1ق، ج1416؛ ابـن عبـدالبرّ،   287، ص3، جتـا یبـ ابن سـعد،  (ل بودیآورى آن ماجمع
هــا بــر لــزوم نگــارش  آن نــه مشــورت کــرد،ین زمیــو بــا صــحابه در ا) 275و  274ص

، 10ج، ق1409متقـى هنـدى،    /53و  49، صم1949ب، یـ خط(.د کردندیث تأکیاحاد
ــر،    /291ص ــد الب ــن عب ــن  )275-274، ص1ج، ق1416اب ــرانلک ــاز ا جامس ن رأى ی

رى نمـود و چـون بـه    یث جلوگیرسمى، از نگارش حد العملک دستوریبرگشت و با 
وجود دارد، صحابه را بـه ارائـه   ) ثیاحاد از(ىیهان مردم کتابید که در بیاو خبر رس

م بـر رفـع اخـتالف    یصحابه گمان کردند که او تصم. امر نمود خود ثىیهاى حد نوشته
ب، یـ خط.(ها را آتـش زد  ها را حاضر کردند، عمر آن چون نوشتهاما . ها را دارد آن نیب

  ) 52، صم1949
صـحابه رسـول خـدا     گرچه -ن روش خلفا مخالف بودندیمسلمانان با ا اکثرهرچند 

 است منـع یسست که یى نشک -د کردندیث تأکیدر مشورت با عمر بر لزوم ضبط احاد
ن یـ ا. درى کـر یها جلـوگ  نن آیث و تدویتا حدى از انتشار و پخش احاد، نقل حدیث

، بـه  يان بعـد یـ را راویـ ز ؛ات شـد یش اضطراب در روایدایاز عوامل پ یکی، تیممنوع
و  خود نقـل کـرده   ۀه بر حافظیث را با تکیاز احاد ياریات، بسین روایجهت عدم تدو

چـه   .دیـ ث گردیـ در احاد یا نقایصیجاد اضافات و یسبب ا ،یعین امر به صورت طبیا
  .ستیدر امان ن یان و فراموشیانسان از نس بسا

  
 هیوجود جو تق. 2

ات را یاست آنان، روایاز ترس خلفا و س ،ثیان حدیا راویاز اصحاب ائمه  ياریبس
ش یدایـ سـبب پ  ،زیـ ان نیـ ن جریـ ا. انـد نقل نکرده گونه که از معصوم صادر شده،انهم

 وجـود  ،یوافـ در  یض کاشـان یفـ . ده استیث گردیتعارض در احاد یاضطراب و حت
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از  ياریبـه حـل بسـ    ،قیـ ن طریات مورد توجه قرار داده و از ایاز روا یدر برخرا ه یتق

، ق1412،کاشـانی  ضیفـ .(ات پرداختـه اسـت  یا تعارضات موجود در روایها اضطراب
؛ 234، ص21؛ ج260و 104ص ،19ج ؛550، ص12ج ؛1599، ص9ج ؛567، ص5ج
  )359ص  ،24ج و 1151 و1099ص ،23؛ ج920، ص22ج

  
   ادراج. 3
ا صاحب کتاب در مقام ی يراو یآن است که گاه ،گر از عوامل اضطرابید یکی

، سـپس در  کـرد یث اضـافه مـ  یح بـر حـد  یتوض را براي ياا کلمهیجمله  ،ثینقل حد
ا یـ  و) ع(ا جملـه از معصـوم  یـ ن کلمه یا ایشنوندگان معلوم نبود که آ يبرا يقرون بعد
از  ياریدر بسـ  هیـ ه الفقحضـر یمـن ال صـدوق در  خ یشـ  ،مثـال  بـراي . اسـت  يکالم راو

، یلکـن برخـ  . ن روش صدوق استیو اات آورده یل روایدر ذ از خود یسخن ،موارد
ن روش یهمـ  بیتهـذ ز در ین یخ طوسیش. نداردهک یث تلقیاز حد یرا بخش يکالم و

  ) 27 -26، صق1414، یستانیس.(را به کار گرفته است
ن یچن بیتهذدر طوسی خ یو ش یکافدر  ینیرا کل» ال ضرر و ال ضرار«ت یروا مثالً

نْ  « :اندنقل کرده ۀَعـقْبـ     ع نْ أَبِ عـ د نِ خَالـ یبـ دبع ه ه     )ع(اللـَّ ولُ اللـَّ سـص(قَـالَ قَضَـى ر( 
ت    یالْأَرض ینَ الشُّرَکَاء فیب بِالشُّفْعۀِ رَار و قَـالَ إِذَا رفـَّ لَا ضـ و قَالَ لَا ضَرَر نِ واکسالْم نَ و

ــدود فَلَـــا ا الْحـ تــد حـ و فۀلْـــأُریطوســـ /280، ص5 ج، ق1407، ینـــیکل(»شُـــفْع، 
  )164ص ، 7، ج»الف«ق1407
جملـه سـوم را بـه امـام      یولـ  ،بن خالـد نقـل کـرده    عقبۀاز صدوق ت را ین روایهم

 یولـ  »...إذا رفـت األرف : )ع(الصـادق  قـال  و«: نسبت داده و فرموده اسـت  )ع(صادق
 یاضـاف  ۀت جملیت را از عقبه نقل کرده و فرموده که روایروا این زین وسائلصاحب 

م یـ ک غَیإِلَّا لشَرِ شُفْعۀَلَا «: دارد قَاسـع(ن جملـه را از کـالم امـام صـادق    یـ ا یعنـ ی» رِ م (
ه سـخن  رسـد کـ  یلکـن بـه نظـر مـ    ) 400، ص25 ، جق1409، یحر عامل(.دانسته است

-766، ص18 ج ،ق1412 ،یوافـ .(اسـت  آن را نقل نکرده یواف لذا صاحب صدوق است،
  )27 -25، صق1414، یستانیس: ك.و ر 767

ا از ی )ع(از امام صادق یت سکونیچون روا يگریات دیدر روان عبارت یهرچند ا
 /78، ص3 ، جق1413 صـدوق، / 281، ص5 ، جق1407، ینیکل(شدهنقل  )ع(یامام عل
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 ن جملـه یـ ا ،خالـد بـن   عقبـۀ در نقل  یول) 167-166، ص7 ، ج»الف«ق1407، یطوس
   .  ادراج است مصداق

  
  يضبط راو عدم .4

ت را یـ رواعین توانستند یبرخوردار نبودند و نم يقو يااز حافظه ،انیاز راو یبرخ
طـور  را همان ثیحدز یدر هنگام نقل ن یانین راویاست که چن یعیطب. دبه ذهن بسپارن

همراه با کلمـات و جملـه  ا ی ا به صورت ناقصیو اند نقل نکردهکه از امام صادر شده، 
ن مشـکل مواجـه   یبا ا یاطبات عمار سایاز روا یمثالً برخ ،اندبازگو کرده یاضاف يها

ــت ــه.(اس ــدر، یش ــ :ك.و ر 33ص ،7ج ،ق1417د ص ــانی ضیف ، 8 ، جق1412، کاش
 بـه جهـت عـدم    ،از راویان اهل سـنت  ،بن عمیرالملک همچنین روایات عبد) 849ص

، ق1413مـزي،   /361، ص5، ج1271رازي، .(ه اسـت ضبط وي گرفتار اضطراب گشت
  )439، ص5، جق1413ذهبی، / 373، ص18ج

  
  اتیع روایتقط .5

م شـده و در مـوارد   یت به چند قسمت تقسیک روایآن است که  ،عیمقصود از تقط
ک یـ  یه آن بوده که گـاه ین تجزیا دلیل. ده استینقل گرد ییاز جوامع روا یمختلف

ا مؤلفـان کتـب، هـر    یـ ان یـ ، لـذا راو طلـب متفـاوت بـوده   ا میچند حکم  يت دارایروا
  .اندمناسب آن آورده يرا در جا یبخش

ک مؤلـف  یـ  یگـاه . ات اسـت یـ ا سـند روا یـ متن  در اضطراب یعامل مهم ،عیتقط
 گـرش ارجـاع داده،  یه آن را بـه کتـاب د  یث را نقل کرده و بقیک حدیاز  ییهابخش

سـپس کتـاب دربردارنـده تمـام     . اسـت را آن را به طور مبسوط در آن کتاب آورده یز
مثـال   بـراي . ده اسـت یـ اضطراب گرد يت موجود دارایث از دست رفته، لذا روایحد

کـه   یکسـ « :را نقل کرده و سپس فرموده است یتیروا دیالتوح خ صدوق در کتابیش
 .مراجعه کنـد  العلم نۀیمدگر ما به نام ید به نوشتۀ ،ت را خواستار استین روایل ایتفص
د بـن  یو سـ  یدر ده جلد نگاشته بود کـه تـا عصـر عالمـه حلـ     را  العلم نۀیمد کتابوي 

امـروزه   یولنقل کرده  جازاتاالکتاب از آن در  ید مطالبیس طاووس موجود بود که
از کتـاب   بحاردر  یمجلس) 128-127ص، ق1383، یربان.(ستیدر دست ن این کتاب
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، یمجلسـ (.ه اسـت سخن گفتـ صدوق  العلم نۀیمدد بن طاووس به نقل از یس جازاتاال

  )161، ص2 ، جق1403
  
  نقل به معنا .6
از  یبرخـ . است یهمان نقل به معن ،ش اضطرابیداین عامل پیترن و مهمیترعمده 

-نیـ که به عنوان دعا وارد شده اسـت؛ در ا  یاتیمانند روا ث نقل به لفظ گردیدهیاحاد
ات یـ اکثـر روا  یولـ  ،اخـتالف عبـارت و اضـطراب کمتـر وجـود دارد      ،اتیگونه روا

. اسـت  )ع(از کـالم معصـوم  راوي بلکـه برداشـت خـود     ،سـت یموجود، نقل بـه لفـظ ن  
 .انـد هنبـود ک سـطح  یـ در از نظـر قـدرت درك و فهـم     ان،یـ وااست که تمام ر یعیطب

گرفتند؛ لذا در هنگـام نقـل، مـراد    ینم فرا یرا به درست یثیحد نایوااز ر یبرخ یگاه
ق یـ گر که مـراد معصـوم را بـه طـور دق    ید يراو یول ،شتنددایان نمیب یامام را به درست
ر ییـ بـه شـرط عـدم تغ    یالبته نقل به معنـ  .کردیح نقل میبه صورت صح ،فرا گرفته بود

 يل شـاهد یات ذیروا. انددهد کرییتأ ز آن راین )ع(يرش است و ائمه هدیمعنا قابل پذ
  :د استیین تأیبر ا

د یشنوم و شـا یاز شما م یثیمن حد: ردعرض ک )ع(به امام صادق انیراواز  یکی -
 یاگـر معنـ  « :امام فرمـود . میام بازگو نمادهیق که از شما شنینتوانم آن را به صورت دق

ال ةژوا يریکـارگ ه ن مانند بـ یبالمانع است؛ ا یح برسانیرا به صورت صح يجـا ه بـ  تَعـ 
 لُمبـ  یـ ه د س اسـت   يجـا ه ا اقْعـ لـیحـر عـامل   /161، ص2 ، جق1403، یمجلسـ (». اج ،

  ) 105ص ،27 ، جق1409
یمـ  ،ییح بـازگو نمـا  یث را به صورت صحیهرگاه حد«: فرمودند) ع(امام صادق -
، ينـور / 161، ص2 ، جق1403، یمجلس(».یاستفاده کن یاز هر عبارت دلخواه یتوان

  )289، ص17 ، جق1408
مـن  : دیپرسـ  )ع(ان مشـهور بـه نـام محمـد بـن مسـلم از امـام صـادق        یاز راو یکی -
امـام  . کـنم یاد مـ یـ ا زیـ کـم  ) ياواژه(در هنگـام نقـل    یشنوم ولیرا از شما م یثیحد

، 1 ج ق،1407 ،ینـ یکل(».نـدارد  یاگر مقصـود تـو رسـاندن معنـا باشـد اشـکال      «: فرمود
  ) 51ص
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  تأکید اهل بیت بر رفع اضطراب از روایات   
فع اضطراب از شود که آن بزرگواران، بر رده میاز برخی از سخنان اهل بیت فهمی

نقـل   شدند که به صـورت نادرسـت  مواجه میو هرگاه با حدیثی  احادیث تأکید داشته
  :توجه کنید نمونه به حدیث زیر رايب. کردندبا آن برخورد می ،شده بود

إنـی  : )ع(قـال ألمیرالمـؤمنین   حـدیث یـروى أن رجـالً   ): ع(قال رجل ألبی عبـد اهللا «
أعـددت لفاقتـک   إنما قال لـه   لیس هکذا قال، :فقال .أعد للفقر جلباباً :فقال له. أحبک

  )32، ص2 ، جق1416طریحى،  /182، ص»ب«ق1403، صدوق(»جلباباً
نقـل شـده کـه    ) ع(حـدیثی از امـام علـی   : عـرض کـرد  ) ع(شخصی به امـام صـادق  

: امـام در پاسـخ او فرمـود   . شخصی به آن حضرت عرض کرد من شما را دوست دارم
  .)باید پذیراي فقر باشی(زاده ساآم براي فقر پوشاکی«

مـن بـراي   : انـد هبلکـه فرمـود   امیرالمؤمنین چنین نفرمـوده، : فرمودند) ع(امام صادق
  ).کنمدر قیامت تو را شفاعت می(املباسی آماده کرده) روز قیامت(هنگام نیاز تو

  
  ات مضطربیبرخورد با روا یچگونگ  

  :شوندیم میبه چند دسته تقس یثیات موجود در منابع حدیروا
ن مـوارد  یشـتر یسـت؛ ب ین یمعنـ  ر دهنـدة ییـ ت تغیـ ک روایـ اختالف الفاظ  یگاه .1

تـوان اسـتدالل   یز مـ یـ ات نیـ گونـه روا نیبه ا. ن قسم استیات از ایاختالف الفاظ روا
 يبـا معنـا   یمختلـف ولـ   يهـا با عبـارت  ،ات شک در نماز صبحیروا ،مثال براي. کرد

وناگون داللت بر بطالن نماز صبح در صـورت  ت با الفاظ گیرواچهار . کسان آمده استی
  :شک در تعداد رکعات دارد

ـ   )الصادق ع( قَالَ سأَلْتُه سماعۀَعنْ « - وِ فه نِ السـاةِ   یعـلَاةِ الْغَـدرِ     صتَـد قَـالَ إِذَا لَـم
ا   الصلَاةَنِ فَأَعد یثنْتَات أَم یصلَّ واحدةً هـلنْ أَو 17، ص2 ، ج»الـف «ق1407، یطوسـ (».مـ/ 

  )100، صق1415صدوق، 
  )جاهمان(».الْمغْرِبِ و الْفَجرِ سهو یس فیاللَّه ع قَالَ لَعبد یعنْ أَبِ« -
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قُلْـت   دیـ عیالْفَجرِ قَالَ  یاللَّه ع قَالَ سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ شَک فعبد یعنِ الْعلَاء عنْ أَبِ« -

  )180، ص2 ، ج»الف«ق1407، همو(».لَ نَعمقَا الْمغْرِب
و عبد َ قَال« - أَبـ ه ـ   )ع(اللـَّ ف ـ     یإِذَا شَـکَکْت ف إِذَا شَـکَکْت و د غْـرِبِ فَأَعـرِ   یالْم الْفَجـ
  )180و178، ص2 ، ج»الف«ق1407، همو(».فَأَعد

آن است که شـک  شان مضمون مختلف نقل شده، يهاات با عبارتین روایهرچند ا
                            .سبب بطالن استنماز صبح و مغرب کعات در ر
شـاذ و   يهـا در کنار آن قرائـت  یول ،ک قرائت مشهور بودهی يکه دارا یاتیروا .2

 قرائـت مشـهور را مبنـا    ،ثیاست که در فقـه الحـد   یعیاست؛ طب ز قابل خواندنینادر ن
ت امـام  یدر وصـ  بـراي مثـال   .میپـرداز ین قرائت به بحث میهم ةم و درباریدهیم قرار
ـ   یللّـه تَعـال  افَان لَـا تُشْـرِکُوا بِ   یتیأَما وص« :آمده است )ع(على داً یشَ مـحم فَلَـا   )ص(ئاً و
ذَ  ینِ الْعمودیموا هذَیعوا سنَّتَه أَقیتُضَ وا هـد قـأَو ینِ و احب صـینِ الْم    ا لَـم مـ ذَم خَلَـاکُم نِ و

ـ  الْجهلَۀِحملَ کُلُّ امرِئٍ منْکُم مجهوده و خُفِّف عنِ  تَشْرُدوا حر بیر ام إِمـ و م  لـیمع  و
ینٌ قَوِیموافـى،   /299، ص 1، جق1407، ینـ یکل/ 168ق، ص1414، )ع(امـام علـی  (»د

    )333، ص2، جق1412
ن یـ ش ایمعنا ،به کسر ذال قرائت شود» ذم«اگر » خالکم ذم ما لم تشردوا«در جمله 

د مـادامى کـه از   یاست و شما در ذمه و پناه الهـى هسـت   جور» خالکم«است که امان با 
دهـد کـه    ن معنى مىیبه فتح ذال خوانده شود چن» م ذمخالک«اما اگر . دین جدا نشوید

  .رفته استیست و عذر شما پذید، سرزنشى بر شما نیا ن فاصله نگرفتهیاز د که مادامى
ن عـرب  یبـه فـتح در بـ   » ذم«قرائت  رایز ؛استتر  حیم بهتر و صحقرائت و معناى دو

ق از امـام  ث فـو یپـس از نقـل حـد   ) دانشمند بـزرگ لغـت عـرب   (ریابن اث. ج استیرا

                                                
 » را از دست ندهید،  )ص(ت پیامبربراى خدا شریک نگیرید و راه و سنوصیت من آن است که چیزى را

 ،ایـد  مادامى که از دیـن جـدا نشـده    .داین دو ستون دیانت را بر پا دارید و این دو چراغ هدایت را بر افروزی
. هـا سـبک شـده اسـت     کشـد و بـار نـادان    دوش مـى ه رنج خود را بهر کس بار دست. مورد سرزنش نیستید

 ».پروردگارى است مهربان، امامى است دانا، دینى است استوار
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افعل کذا و خـالك  «: دیگو عرب مى گفته استده و ی، قرائت به فتح را برگز)ع(یعل
76، ص2، جق1364ر، یابن اث(.که از سرزنش برکناريعنى چنین و چنانی» ذَم(  

در  عـادت ماهانـه زنـان    دربـارة  بیتهـذ و  یکـاف است کـه در   یتیروا ،گرید ۀنمون
نقـل   ،ا از زخـم اسـت  یـ ض یاز حـ  یشده ناشـ  خارج ا خونِیداند آیکه زن نم يمورد

ا فَتَاةٌ  )ع(اللَّهعبد یعنْ أَبانٍ قَالَ قُلْت لأَبِ«: آمده ینیدر نقل کل .شده است نَّا بِهــۀٌ  مقَرْح 
رِ یفلٌ لَا تَدائس مالد ا ويفَرْجِه مِ الْحنْ دمِ  یمنْ د مـ ـۀِ ضِ أَوفَـإِنْ  ... فَقَـالَ   الْقَرْح  خَـرَج

بِ الْـأَ  الد انـنَ الْجم نِیمـ     م نَ الْح مـ و بِ الْأَ   یفَهـ انـنَ الْج مـ إِنْ خَـرَج نَ    یضِ و مـ و رِ فَهـ سـ
: خ آمده اسـت یث فوق در نقل شیل حدیذ یول )95، ص3 ، جق1407،ینیکل(».الْقَرْحۀ

»بِ الْأَ  فَإِنْ خَرَجاننَ الْجم منَ ایالدم ورِ فَهسبِ الْـأَ  یلْح انـنَ الْجم إِنْ خَرَج یضِ و  و نِ فَهـم
  ) 386، ص1 ، ج»الف«ق1407، یطوس( ».الْقَرْحۀمنَ 
متفـاوت   کـامالً  ینـ یخ با نقـل کل یو نقل شباشد یمت از نظر متن مضطرب ین روایا

 يه فتـاوا یـ ک فقیـ گـاه   ین امر سبب اختالف فقها در فتوا شده اسـت؛ حتـ  یهم. است
و در  ینـ یمطـابق بـا نقـل کل    يذکـر مانند شهید اول که در کتاب  .داده استگوناگون 

 و 229، ص1، جق1419د اول، یشـه .(خ فتـوا داده اسـت  یبر طبـق نقـل شـ    انیالبکتاب 
  )57، صق1412 همو،
) 145-144ص، 3 ، جم1981(نجفـی  و )283، ص1 ، جق1414(یمحقـق کرکـ   یول
... و )44، ص1 ، ج1376(ینـ یو امـام خم  )144-143، ص3، جق1415(يخ انصاریو ش

. انـد داده اافته و بر طبق آن فتوین اصحاب شهرت یرا بیز ،را مقدم داشته بیتهذ نسخۀ
یت از حالت اضـطراب خـارج مـ   یروا ،خیاصحاب و شهرت نقل ش يبا فتوا ،نیبنابرا
  )145ص ،3ج ،م1981، ینجف.(شود
ک یـ بـه جـز   هـا   آنهمـه   ین عبارت مشهور نقل شده ولـ یکه با چند را یاتیروا .3

ز یـ ناسـازگار اسـت، ن   یو قطعـ  یا ادله نقلی یا برهان علمی یبا قواعد مسلم ادب عبارت،
در تمـام   مثـال بـراي   .میـ اپرداختـه  یثیالحـد  مبنا قرار داده و بر محور آن به بحث فقـه 

کنـد  ینقل مـ  )ع(بن خالد از امام صادق عقبۀاز  ینیکل هاي کافی چنین آمده کهنسخه
ه    یف نَۀِیالْمدنَ أَهلِ یب )ص(قَضَى رسولُ اللَّه«: ضرت فرمودکه آن ح مشَارِبِ النَّخْـلِ أَنـَّ
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اء ل  یأَنَّه لَا  ۀِیالْبادنَ أَهلِ یب ء و قَضَى یمنَع نَفْع الشَّیلَا  فَضْـلُ مـ نَعیم  بِـه نَـعم    فَضْـلُ کَلَـإٍ و

و رَار لَا قَالَ لَا ضَرَرز آن را یـ ناز عالمـان   ياریبسـ  )294ص، 5 ، جق1407، ینـ یکل(».ض
 ،یبحرانـ (.انـد ا به آن اسـتناد جسـته  ین صورت نقل کرده یره به همیو غ یدر کتب فقه

ــ /400، ص2 ، جق1423 ــتبر /154ص ،11 ، جق1413، یآل عصــــفور بحرانــ ، يزیــ
ــ /415، ص ق1369 ــار ینجف ــورد /194، صق1373، يخوانس ، 1 ، جق1419، يبجن

، ق1415، یخالصــــــــــــــــ /297، ص7 ، جق1406، يشوشــــــــــــــــتر /212ص
اول،  یمجلســـ /41، ص3 ، ج1387، یفیســـ /104، ص5 ج ،»ب«ق1420صـــدر،/6ص

ف یتصـح » ءینفع الشـ «و  است» نقع البئر«ح، یقرائت صح یول )161، ص7 ج، ق1406
  :دلیل داردف چند ین تصحیا )1015، ص18 ج، ق1412، یض کاشانیف(.باشدیم

  .دهدیح می، قرائت نقع البئر را ترجثیحداق یس وع وموض تناسب حکم و -
ابـن حنبـل،   .(آمـده اسـت  » نقـع البئـر  «ل سـنت بـا لفـظ    هـ ث در منابع این حدیهم -

ــن راهو /268و139، ص6، جق1313 ــاب ــن ابــ  /569، ص2، جق1412ه، ی ــ یاب به، یش
-152، ص6تـا، ج ی، بـ یهقـ یب /828، ص2تـا، ج یابن ماجه، بـ  /111، ص5،جق1409

 یمتقــ /331، ص11، جق1414ابــن حبــان،  /105، ص8، جق1390لرزاق،عبــدا/ 153
    )185، ص5، جق1364 ر،یابن اث /82، ص4ج ،ق1409، يهند
 اسـتفادة د مـانع  یـ کـس نبا چیآن است که هـ  »ءینفع الش«قرائت بر  ت بنایمفاد روا -

 که داللت بر تسلط مردم بـر  ،یو نقل یل عقلیبا دل ن معنایا. گران از اموال خود شودید
 یمسـلطون علـ   النـاس «: ه اسـت فرمـود ) ص(امبریپ .ستیسازگار ن ،دارد شیاموال خو

فاضـل   /307، صق1413، یمحقق حلـ  /176، ص3 ، ج»ب«ق1407، یطوس(»أموالهم
ــ ــ /383، ص2 ، جق1417، یآبـ ــا )160ص ،7 و ج 33، ص6 ، جق1406، یمجلسـ ن یـ
گـران از امـوال   ید توانـد مـانع اسـتفادة   یداللت دارد که صاحب مال مـ  بر این ثیحد

مکـارم،  (.انـد ح دادهیرا تـرج  »نقـع البئـر  «قرائـت   ،از بزرگـان  ياریلـذا بسـ   .خود شـود 
ــ /34، ص1 ، جق1411 ــانی ضیفـ ــ/ 1015، ص18 ، جق1412، کاشـ عۀ یخ الشـــریشـ

                                                
    مائُها، وکل ماء  أن یمنع نقع البئر أي) رسول اهللا ص(نهى«: زمخشریدر شرح این حدیث گفته است

-323ص ،3ج ،ق1417(».یبـاع نقـع البئـر   ال: عنه ألنه ینقع به أي یروى و سمى: قیل نقع و وستنقع فهو ناقع م
324( 
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ــفهان ــار /14، ص1410و165، صق1398، یاصـ ــ /111، ص ق1414، يانصـ ، ینراقـ

  )1442، ص2، ج1375، يشهرير /47، ص ق1417
مشهور بوده و با قواعـد   نیز هان عبارت نقل شده و همه آنیبا چند یتیروا یهگا .4

ث ید حـد یگونه موارد بانیدر ا .سازگار است یو نقل یعقل يهاات عرب و برهانیادب
ث را بـر اسـاس مفـاد    یکه فقه الحد ین معنیبه ا ،میکن یرا بر اساس هر دو عبارت معن

مثـال امــام  بـراي   .میان کنـ یــب یر احتمـال یر بــه صـورت تفسـ  یـ ک از دو تعبیـ ژه هـر  یـ و
ان عقـل شـمرده و   یرا از لشـکر  يادیـ ث جنود عقل و جهل، امور زیدر حد) ع(صادق

، کـه  ....د، عـدالت و یـ مان، امیر، ایخ ، مانندان جهل دانسته استیضد آنان را از لشکر
را از ... ، ظلـم و یوس شـدن از رحمـت الهـ   یو شرارت، کفر، مـأ  شمرده از جنود عقل

ــا. ان جهــل دانســته اســتیشــکرل ــیکل(آمــده یت در کــافیــن روای ، 1، جق1407، ین
ت بـه  یـ روا يهـا از جمله یبرخ یول) 61-57، صق1412، کاشانی ضیف /23-20ص

و «: آمـده اسـت   یکـاف  يهـا از نسـخه  یکـ یدر  مثالًاست، صورت گوناگون نقل شده 
از جنـود جهـل    يریـ ان عقل و انتقام گیگذشت از لشکر یعنی» الصفح و ضده االنتقام

ن یفـوق چنـ   جملـۀ  يبه جا یکافاز نسخ  یدر بعض یض کاشانیبنا به گفته ف یاست ول
  )67، ص 1، ج1412، کاشانی ضیف(»و العفو و ضده الحقد«: آمده است

-چیرا هـ یـ ز ؛میث توجـه کنـ  ید به هر دو عبارت در فقه الحـد یگونه موارد بانیدر ا
توانـد مکمـل   یمـ  یبلکـه گـاه   ،نـدارد  یو نقل یل عقلیبا دال یکدام از دو نقل، منافات

حقد عبارت است از حالـت  . ن استیت مذکور چنیچنانچه در روا ،ز باشدیگر نیدیک
اسـت   یبرخـورد عملـ   يانتقام بـه معنـا   یول ،ر فرد وجود داردینه که در ضمیک یروح

ن انسـا . بر او وارد کرده پاسخ دهد يگریکه د را ياخواهد ضربهیکه فرد م يطوره ب
ب وارده یگذشت دارد و در صدد پاسـخ بـه آسـ    ،است که نه تنها در عمل یعاقل کس

  .ردیگیاو را به دل نم نۀیز کیبلکه در دل ن ،ستین يگرید يبر خود از سو
بـه علـت عـدم ثبـت      یولـ  آمـده،  یـی ک عبـارت در منـابع روا  یبا  یتیروا یگاه .5

 کنـیم  ید سـع یـ نجـا با یدر ا. کلمات به چند صورت قابل خواندن اسـت  يحرکات رو
و فقـه   ح دهیمیم و آن را ترجیابیا مورد صدور به قرائت اصل دست یاق یبا توجه به س

ث یاز قرائـات، حـد   یکی حِیو در صورت عدم امکان ترج میسازث را بر آن استوار یالحد
  :هانمونه .مین کنییتب یر احتمالیرا بر اساس هر دو قرائت و به صورت تفس
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نقل شـده   ییدر منابع روا» و أَنَا أجزى بِه یالصوم ل«به صورت  یث قدسیحد .الف
ــانیشــه /75، ص2 ، جق1413صــدوق، .(اســت ــ ،ید ث ــا، صیب ، 1370،یطبرســ /41ت

ــن فهــد،  /138ص مجلســى،  /660و 714ص، 1380، یحــر عــامل/ 240، صق1407اب
      »310، ص1382نده، یپا /259، ص29و ج12، ص70 ، جق1403

روزه از آن ش آن اسـت کـه   یمعنا ،اگر به صورت معلوم قرائت شود ،»يجزأ« فعلِ
ورتى کـه بـه صـورت مجهـول     در صـ  یولـ  ،دهـم  من است و جزاى آن را خـودم مـى  

آن مـن   روزه از«: شود ن مىیش چنیمعنا -اند بعضى از علما گفته چنانچه -قرائت شود
  )100، ص1380،یجنات(».است و جزاى آن خودم هستم

، ینـ یکل(»ریسـ یس لدى الحق یان الک.... تواضع للحق«: دیفرما مى )ع(امام کاظم. ب
، 1 ، جق1404، یمجلســ /91، ص1، جق1412، کاشــانی ضیفــ/ 16، ص1، جق1407

  )207-206 ، ص15 ، جق1409، یحر عامل /55ص
  :ل دو احتمال وجود دارداو در شرح جملۀ

خداونـد  » حـق «د از رخورد با مردم است و مراتواضع و فروتنى در ب) ع(اماممراد  -
گـرى، نسـبت بـه مـردم     یعنى تنها براى رضاى خدا و نـه بـه هـدف د   ی الى،تبارك و تع
رفعـه   هللا مـن تواضـع  «: دیـ گو تـى اسـت کـه مـى    یروا ،رین تفسـ یـ شـاهد ا . فروتن بـاش 

، کاشـانی  ضیفـ  /116، ص2 ، جق1383 ،یمـ یتم /122، ص2 ، جق1407، ینیکل(»اللّه
آنکــه را  خداونــد یعنــی) 516، ص14 ، جق1409حــر عــاملى،  /97، ص1 ، جق1412

  .بزرگ خواهد کرد) در نظر مردم(براى او فروتن باشد، 
ر و از یرا بپـذ  ، حـق گـر یبـه عبـارت د   .قت استیو حق تواضع در مقابل حق ،ـ مراد

  . روى کنیآن پ
  :محتمل است تیاز روا سه معنا مجمله دودر 

را بـه معنـاى خداونـد     »حـق «م و یمصـدر قرائـت کنـ    صـورت را بـه  » سیکـ « اگـر  ـ
انسـان در نــزد  ) رکــى و عقـل یز(= اسـت یک: شـود  ن مـى یمعنـاى عبـارت چنــ   م،یریـ بگ

اج بنـدگان  یـ تواضع و خضوع و اظهار احت آنچه ارزشمند است وند ارزشى ندارد؛خدا
  . شگاه الهى استیبه پ

 م و حق را به معناى خداونـد بگیـریم،  یتلفظ کن )سیک(یا دیبا تشدرا » سیکَ«اگر ـ 
ن خواهـد  یمعنـاى عبـارت چنـ    ،نیبنـابرا . ده خواهد بـود یرك و فهمیبه معناى انسان ز
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ا نزد مـردم و  یشتر آنان یند، باده اندكیرك و فهمیهاى ز شگاه الهى، انسانیدر پ«: شد

   ».ستندین نیلکن در واقع چن ،شوند ده محسوب مىیرك و فهمیا به نظر خود زی
 در مقابـل باطـل   و حـق را بـه معنـاى حـق    ) سیکـ (میریـ بگ با تشدید یـا را » سیک«ـ 

را از  ده کـه بتوانـد حـق   یـ رك و فهمیـ انسان ز«: ن خواهد شدیمعنا چن ،نیبنابرا. بدانیم
شـتر مـردم   یفهم ب. ص دهد و معارف علوم الهى را درك کند، اندك استیباطل تشخ

  )97، ص1، جق1412، کاشانی ضیف(».وى استیمنحصر در درك امور جزئى و دن
، ق1412، همـو (»هیـ قـدر عل یعـد مـا ال  یال... ان العاقـل « :اندفرموده  )ع(ام کاظمام .ج

  : ت وجود داردین روایدو احتمال در قرائت ا )105و  94، ص1ج
عاقل کسى اسـت  «: شود ن مىیث ایمعناى حد ،نیبنابرا. باشد» وعد«از ماده » عدی«ـ 

  ».دهد ندارد، نمى بر آن یگران، وعده انجام کارى را که قدرتیکه به د
: ن اسـت یت چنـ یـ گاه معنـاى روا آن. باشد» اعداد«از باب افعال و از مصدر » عدی«ـ 

ن بـه اتمـام آن نـدارد،    یقیکارى که دنبال تهیه زمینه و مقدمات عاقل کسى است که «
 ) 105، ص1، ج ق1412، همو(».رودینم

  
  دیت مزیروا
 يهااست که در نقل ياا جملهیلمه ک يها دارااز نقل یت در برخیک روای یگاه

را  یاتیـ ن روایچنـ . ا در مـتن باشـد  یاست در سند  ن اضافه ممکنیا .گر وجود نداردید
سـند  و در  يراو نیچنـد نـام  ک سـند،  یـ د در سـند ماننـد آنکـه در    یمز .مینامید میمز
 ت را بـه نقـل  یروابار کی يا راوی آمده است از راویان يشتریتعداد ب یاسام ،يگرید

از  ماًینـام پـدر را حـذف کـرده و مسـتق      ،گـر یبـار د کند و یاز پدرش از جدش نقل م
ینقـل مـ   -ر از پـدر و جـدش  یـ غ -یکنـد و بـار سـوم از شـخص ثـالث     یجدش نقل مـ 

   )71، ص1369غفاري،  /147، صق1408، ید ثانیشه(.کند
یعنی بـه   ،یم ازدواج داماد با مادر زن داردوانی داللت بر تحراروایات فر ،مثال براي

شود و حتـی پـس از طـالق دادن    محض عقد ازدواج، مادر زن بر داماد حرام ابدي می
، 7 ، ج»الـف «ق1407طوسـی،  (خـود ازدواج کنـد   الزوجـۀ توانـد بـا ام  یهمسر خود نم

دست است کـه بـر    ولی یک روایت از جمیل بن دراج و حماد بن عثمان در )273ص
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توانـد  مـی  ،قبل از عروسی وي را طالق دهـد اگر مردي زنی را عقد ببندد و  اساس آن

نِ دراجٍ و      «: ازدواج کند ويبا مادر  یـلِ بـمنْ ج رٍ عـ یـمنِ أَبِـی عنِ ابع یدعنُ سنُ بیسالْح
ب ادمحدبنْ أَبِی عانَ عثْما      نِ ع خُلْ بِهـد یـ إِذَا لَـم اءو سـ الْبِنْـت و ع قَالَ الْأُم ی إِذَا  اللَّه نـعی
 جرْأَةَتَزَوا  الْم نَتَهـاب إِنْ شَاء ا وهأُم جتَزَو إِنْ شَاء ا فَإِنَّهخُلَ بِهدلَ أَنْ یا قَبطَلَّقَه همـو (».ثُم ،
  )274-273، ص7 ، ج»الف«ق1407

مضـطرب   ایـن حـدیث  « :شیخ طوسـی روایـت اخیـر را رد کـرده و فرمـوده اسـت      
واسـطه و گـاهی بـا واسـطه از امـام      ا جمیل و حماد گاهی آن را بـی زیر ؛است االسناد
گـاهی آن را بـه صـورت مرسـل و بـا       ،ن جمیـل آعـالوه بـر    .انـد کردهنقل ) ع(صادق

اضـطراب در سـند موجـب ضـعف     . نقل کرده است اصحابنا عن احدهما بعضعبارت 
   )275، ص7 ، ج»الف«ق1407، همو(».روایت است

جعـل تلقـاء وجهـه    یحـدکم  فل اإذا صـلى  ): ص(بوالقاسـم اقال « ر روایتدیگنمونه 
ضره ما مـر  یخط خطا الیکن معه عصا فلیإن لم  نصب عصا، ویفل ئاًیجد شی، فإن لم ئاًیش
ــ ــدین یب ــل،  ا(»هی ــن حنب ــن خز /249، ص2، جق1313ب ــه، یاب  /13، ص2، جق1412م
کـرده  نقـل   ریـ ز يث را بـا سـندها  ین حـد یاسفیان ثوري  )270، ص2تا، ج ی، بیهقیب

  :است
عـن   يث العـدو یـ محمـد بـن عمـرو بـن حر     یباعن  ۀیمال بن یسماعاعن  انیسف« -
، 2، جق1313ابـن حنبـل،   (») ...ص(بوالقاسماقول قال ی رةیهربااسمعت ) ثیحر(جده
 )13، ص 2، جق1412مه، یابن خز /249ص

عــن  ،ثیــعمــرو بــن محمــد بــن حر یبــاعــن  ،ۀیــمال بــن یســماعاان عــن یســف« -
  )همو(»... رةیهربا ات سمع) ثیحر(جده
ـ ما ل بـن یسماعاان عن یسف« -  یبـ اعـن   ،هیـ باعـن   ،ثیـ عمـرو بـن حر   یبـ اعـن   ،ۀی
  ) 270، ص2تا، ج ی، بیهقیب /همو(»...رةیهر

عمـرو بـن محمـد بـن عمـرو بـن        یبـ ا، عن ۀیما ل بنیسماعاعن  نۀییعان بن یسف« -
  )303، ص1تا، ج یابن ماجه، ب(»... رةیهر یبام، عن یث بن سلی، عن جده حرثیحر

 ،ثیـ محمد بن عمـرو بـن حر   ۀیما یباعن  ،ۀیما ل بنیسماعاعن  نۀییعان بن یسف« -
 )416ص ،2، ج ق1409به، یش یابن اب(»... رةیباهرا عن جده سمع

  :ل نقل کرده استیبا اسناد ذت را ین روایهمبشر بن مفضل  و
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ث انـه  یـ د بـن حر بوعمرو بـن محمـ  ا یحدثن ۀیمال بن یسماعابشر بن المفضل ثنا « -
  )270، ص2تا، ج ی، بیهقیب(»... رةیهر یباحدث عن ی ثاًیسمع جده حر

ث أنـه سـمع جـده    یـ عمـرو بـن حر   یبـ اعن  ۀیما ل بنیسماعابشر بن المفضل ثنا « -
د بـن االسـود   یـ حمنیـز   )13، ص2، ج ق1412مـه،  یابن خز(»... رةیهر یباحدث عن ی

  :ن آورده استیچن
م یث بـن سـل  یعمرو بن محمد بن حر یابعن  ۀیما ل بنیسماعاسود عن د بن االیحم

و سرانجام در سـند عبـدالرزاق    )270، ص2تا، ج ی، بیهقیب(»... رةیهر یباه عن یباعن 
ـ ما ل بنیسماعا یأخبرن: ج قالیابن جر«: آمده است یصنعان ث بـن عمـار   یـ عـن حر  ۀی
  )271، ص2ج تا، ی، بیهقیب /12، ص2ج  ،ق1390 عبد الرزاق،(»... رةیهر یباعن 

ابـن  .(شـود یبه جهـت اخـتالف در سـند مضـطرب محسـوب مـ      الذکر، ت فوقیروا
  )173 -172، صق1420سیوطی،  /95، صق1421صالح، 

  : ممیت تیروامانند  د در متنیمز
»ولُ اللَّهسص(قَالَ ر( :ل لَتعوراً یجطَه جِداً وسم ضالْأَر«)  ،216ص، ق1417صـدوق/ 

ــو،  ــ /292ص، 1 ، جق1403همـ ــه /38، ص8،جق1403، یمجلسـ ، ق1410د اول،یشـ
 /246، ص6 ، جق1412، کاشـانی  ضیفـ  /127، ص1 ، جق1419فاضل مقداد،  /23ص

ــامل  ــر ع ــبزوار /269، صق1403، یح ــار /98، ص1 ، جق1273، يس ، ق1401، يبخ
 )45، ص1 ، جق1392 ،يروزآبـاد یف /378و  322، صق1424،ینیمشک /113، ص1ج
ـ  «ت را بـه صـورت   یـ ن روایـ ا یخ طوسیو ش یتضد مریچون س یبرخ یول ل لَـتعیج 

ورا   هـا طَهـتُراب جِداً وسم ض153، صق1417، یف مرتضـ یشـر (.انـد نقـل کـرده  » الْأَر/ 
ــطو ــو، /496ص، 1 ، ج»ب«ق1407، یســـ  /154، ص4 و ج 4، ص1 ، جق1387 همـــ

 )  41، ص1 ، جق1405راوندى، 
  شود؟ یب مث مضطرب محسوید از احادیت مزیا روایحال آ

  :ات چند صورت قابل تصور استیگونه روانیدر مورد ا
. گر تعارض دارنـد یکدیت با یدو روا ،ن صورتیدر ا .هر دو نقل معتبرند یگاه. 1
  .کنندید را عمل میت مزیاده، روایز با استناد به اصل عدم زین یبرخ
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-فـوق  تیـ مثـل روا  ،ر معتبـر اسـت  یـ غ يگریت معتبر و دیاز دو روا یکی یگاه .2

 ید مرتضـ یت سـ یـ روا )296، ص4 ، جق1405(یبحرانبنا به گفته  .ممیت الذکر در باب
صـدوق   خصـال و  هیـ حضـره الفق یالو مـن   یکـاف ث در ین حدیرا ایز ؛ر معتبر استیغ

در . ر معتبـر خواهـد بـود   یـ د غیلذا نقل س .است» ترابها«از کلمه  یخال ،آمده و در همه
ن فقهـا بحـث   یبـ  رد بـه همـین دلیـل   یگیعمل قرار منقل معتبر مالك  ،گونه مواردنیا

ا یـ است  یکاف... مم، مطلق وجه االرض چون خاك، شن، سنگ و یا در تیاست که آ
  خصوص خاك شرط است؟

 خـاك را شـرط دانسـته اسـت،    ) ا طهوراًهبترا(دیث مزیبا استناد به حد ید مرتضیس
 ۀیـ در آرا » دیصـع «دانند و یو تراب را شرط نمر معتبر یت را غین روایاکثر فقها ا یول

وهکُم و أَ  یداً طَیمموا صعیفَتَ«فۀ یشر جـوا بِوح سـیدیـ باً فَام نْـهم يبـه معنـا   )6:مائـده (»کُم 
شاهد بر صحت نقـل   )377، ص4، جق1416م، یحک(.نداگرفتهیمطلق وجه االرض م

ت در یـ ن روایم همـ یگفت ه قبالًکچنان اوالًآن است که ) بدون واژه ترابها(یکافنسخه 
و صـدوق بـر    ینـ ینقـل شـده و کل   یکافز مانند یصدوق ن خصالو  هیحضره الفقیال من

 اًیـ ثان. اسـت  يشـتر یاعتبار ب يها دارانقل آن طبعاً دارند پس یسبقت زمان ید مرتضیس
، 2، جق1313ابـن حنبـل،   (.ن کلمه آمده استیبدون ا ث در منابع اهل سنتین حدیا

ــ /113، ص1، جق1401، يبخـــار /161، ص5ج ؛240ص ــا، جیابـــن ماجـــه، بـ ، 1تـ
، ینســـای /199، ص1، جق1403، يترمـــذ /118، ص1، جق1410ابـــوداود، /188ص

 )212، ص1تا، جی، بیهقیب/ 56، ص2، جق1411
وراً    یجعلَت ل«به صورت ز یناز منابع  یدر برخ  طَهـ جِداً و سـکُلُّهـا م ضآمـده   »الْأَر

 /220، ص2، ج ق1410،يمبــــارکفور  / 199ص، 1، جق1403، يترمــــذ(.اســــت
ــحم ــر،    /421، ص2، جق1409، يدی ــد الب ــن عب ــه  )217، ص5، ج ق1387اب از کلم

ولـو بـه صـورت     اسـت  یمم کـاف یتـ  ين بـرا یزمهر نقطه از شود که یده مفهمی» کُلُّها«
   .ستینبه خاك  يازیو ن باشد...سنگ و 

نفـر و در سـند    پـنج ، یکـ ید مثالً در سـن  یعنی ،د در سند استیت مزیروا یگاه .3
ــرید ــش راو يگ ــود دارد يش ــدر ا. وج ــورتی ــد    ،ن ص ــله خواه ــاقص مرس ــند ن س

   )154، ص1ق، ج1417طوسی، (.بود
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  ات یرفع اضطراب از روا يهاهاز را یبرخ
  اتیح روایصح يهابه نسخه یابیدست .1
 يهـا ا نسـخه یک کتاب ی يهار نسخهیرفع اضطراب، مراجعه به سا يهااز راه یکی

بـه   انشناسـ ثیحـد  و هـان یفق ،ن رویاز ا .باشدیث، میر کتب حدیت در سایگر رواید
) 57و 45، ص1، جق1421 ،یمازنـدران .(کننـد یت توجـه مـ  یـ مختلـف روا  يهـا نسخه

 یبرخـ . هاستر نسخهید مراجعه به سایدر نقل، از فوا ف و اشتباهیتوجه به موارد تصح
توجـه بـه    .تده اسیگرد یساخ، دچار اشتباهاتا استنیا ضبط یات در هنگام نقل یاز روا

  . موجود خواهد ساخت  يهارا متوجه غلط شناسثیحدمضمون، ث همیاحاد
داراى تتبـع کامـل    يو .اسـت  برداشـته  یهاى بزرگقدمن بخش یدر ا یض کاشانیف

کـه بـه    را ثىیاحـاد سعى کرده اسـت   بوده و ییات در جوامع روایدر موارد ورود روا
افتـه اسـت،   یف یر و تصحییا برخى از الفاظ متن آن به مشابه خود تغیو  غلط نقل شده

در نقـل متـذکر شـود، حتـى      را فیا تصـح یـ ح نقل کنـد و مـوارد اشـتباه    یبه طور صح
کند و تنها بـه انتخـاب نسـخه     ها را به جهت کثرت غلط نقل نمى گاهى برخى از نسخه

ن خــدمت یــا )1012-1011ص ،18، جق1412، کاشــانی ضیفــ.(پــردازد ح مــىیصــح
هـاى اصـل از کتـب     ه نسـخه ژیبه وهاى مختلف،  دست داشتن نسخهناشى از در  ،ضیف

  . اربعه است
ده و بـر آن  یـ را برگز وافـى ى، یـ ان کتـب روا یـ عالمه محقق ابوالحسن شـعرانى از م 

جمعـى از  «: کند ان مىین بیچن وافىخود را در انتخاب  ةزیشان انگیا. ه زده استیحاش
، انیـ ن میـ در ا. انـد  ات کتب اربعه برآمدهیآورى تمام روا تأخر در صدد جمعم يعلما

اسـت، از جملــه  ازاتى یــداراى امت وافـى . انـد  مشـهور گشــته  وســائلو  وافـى دو کتـاب  
تـر  و از همـه مهـم   اتیح روای، شرح و توضاتیع روای، عدم تقطآوردن اصول و فروع

ن یـ ا ،وسـائل ، لکـن  ى اسـت ا ژهیـ ت ویـ ن بـاب، داراى اهم یـ ا کـه در » صحت نسـخه «
بـه درسـتى    نـان یاطم ،رو  نیـ از ا. ت نسخه و دقت در نقل را نداردژه صحیبه وازها یامت

 وسـائل اى جز مراجعـه بـه منـابع     ست و فرد محقق چارهین وسائلهاى موجود در  نسخه
، همـو (».دا نخواهـد کـرد  یـ پ وسـائل ازى بـه خـود   یگر نین صورت، دیالبته در ا. ندارد
  )یپاورق، 2ص ،1، جق1375

   :کار برده استه بموارد  چون وافىفراوانى از  ض تعبیرهايیف
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  )232، ص6، جق1412، همو (»ن آمدهیهاى قابل اعتماد چن در نسخه« -
، 4ج ؛465و  350و 332، ص1، جق1412، همــو(».ن اســتیح چنــیدر نســخه صــح« -

  ) 628، ص5؛ ج375ص
؛ 258ص ،19ج ؛1176ص ،14ج ؛109،ص1، جق1412، همـو (»عبـارت سـهو   نیا« -
   )117ص ،23ج ؛42، ص22ج
ــط« - ــو(»غلــــ  ،26ج ؛1304ص ،23؛ ج194، ص4ج ؛350، ص1ج ،ق1412، همــــ

   )128ص
 ،18؛ ج773، ص13؛ ج78-77ص ،6، جق1412، همـو (».ف ناسخان اسـت یتصح« - 

  )923و 647ص
، 4ج ،ق1412، همـو (».نسـاخ اسـت   ان قلمیح وجود ندارد و طغیصح يهادر نسخه« -

   )235، ص7؛ ج375ص
، 1ق، ج1412، همــو(».اســت ث از قلــم نســاخ افتــادهیاز حــد ياا کلمــهیــ یبخشــ« -

   )933و932، ص8؛ ج164ص ،6؛ ج161، ص4؛ ج307و41، ص2ج ؛319ص
مـتن   یثیر جوامـع حـد  یث الزم است با مراجعه بـه سـا  یحد، بر شخص نقاد نیبنابرا

ث بـا  یه معنـا کـردن حـد   ب اصل را بیابد، ۀه نتواند نسخرگاه ح را به دست آورد ویصح
  .پردازدتوجه به هر دو نسخه ب

ث بـا همـان سـند در    یک حدیست که یک متن، الزم نیح و اثبات یدر هنگام تصح
مشـابه و   يهـا افتن مـتن یـ ث، یحـد شـخص نقـاد    يبلکه مهم بـرا  ،منابع ذکر شده باشد

  :هانمونه. ر متون استیک متن به کمک ساید ییتأ
ابـن  (»الدابـۀ  و الـدار  و المـرأة  یالشـؤم فـ  « :قل کرده استامبر نیره از پیهرابو .الف

ن یـ ا .مرکـب خانـه و  زن، : بـت اسـت  کو ن یشـوم  ۀیـ ز مایـ سـه چ  ؛)98تا، صی، ببهیقت
ز آمـده  ین» والدار الدابۀ والمرأة یف رةیالطقولون إن ی ۀیالجاهلکان أهل «ر یت با تعبیروا

ق، 1406حـاکم،   /150ص، 6، جق1313 ،بن حنبـل ا /98صتا، یبه، بیابن قت.(است
از رسـول   یات فراوانـ یرا روایز ؛ستیح نیصح نقل شده که رهیابوهراز  )479، ص2ج
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 يو آن را امـر  کـرد  ینهـ ) تشـاؤم و فـال بـد زدن   (ریـ خدا در دست است کـه از تط 

ـ الط«: دیـ ز نامیآمو شرك) 1170، ص2تا، ج یابن ماجه، ب(ناپسند ابـن  (»شـرك  رةی
، 3، جق1403 ،يترمـذ  /230، ص2، جق1410ابـوداود،  /1170، ص2تـا، ج یماجه، بـ 

ــیب /17، ص1، جق1406حــاکم،  / 84ص ــیهق ــا، جی، ب ، 1313احمــد، / 139، ص8ت
 )440و 389، ص1ج

بداند و بـه آن  یز را باعث شومیسه چ ،خود ،حال چگونه ممکن است رسول خدا 
است مقصـود   ر گفتهیات تطیه روایدر مقام توج ین حجر عسقالنلذا اب!  ر زند؟یها تط

و  یشـوم  ۀیـ ز ماین سه چیزنند نه آنکه ایر میز تطین سه چیامبر آن بود که مردم به ایپ
  )46-45، ص6ج ،ق1407 ابن حجر،.(است یبدبخت

ره بـه  یت ابـوهر یـ چون خبر رواآن است که  ،ره در نقلیگر بر اشتباه ابوهریشاهد د
اهـل  « :امبر فرمـوده اسـت  یـ پ. دیگویره دروغ میابوهر: برآشفت و گفت ،دیسشه ریعا

 یولـ . خانـه و مرکـب  زن، : اسـت  یو بـدبخت  یز باعث شـوم یگفتند سه چیت میجاهل
، بـن حنبـل  ا /98تـا، ص  یبـه، بـ  یابـن قت (».ث را درست فرا نگرفته اسـت یره حدیابوهر
شـه آن اسـت کـه    یمقصود عا  )479، ص2ق، ج1406حاکم،  /150، ص6، جق1313
  .ث را نقل  و صدر آن را حذف کرده استیل حدیذ ،رهیابوهر

ت را از یــن روایـ ث تخطئـه کـرده و ا  ین حـد یــره را در نقـل ا یابـوهر ز یـ نبـه  یابـن قت 
  )همو(.دانسته است ياشتباهات و

                                                
 ؛کـرد ارج مـی اي را از النـه خـ  پرنده ،مانددر زمان جاهلیت هنگامی که عرب در انجام کاري متحیر می 

ولـی هـر   ،دادگرفت و کار را انجام مـی آن را به فال نیک می) به سوي یمن(پریدهرگاه به سمت راست می
هاي واژه. شدگرفت و از انجام آن کار منصرف میکرد آن را به فال بد میگاه پرنده به سمت شام پرواز می

ــ  ــیمن و تش ــد   ت ــدا ش ــر پی ــین ام ــز از هم ــد از آن واژة. اؤم نی ــ     بع ــد زدن ب ــال ب ــاي ف ــه معن ــر ب ــار ه تطی ک
   )، پاورقی230، ص2، جق1410ابوداود،(.رفت

 »مـا  : و در جواب فردي که گفـت  )78، ص8ثمی، مجمع الزوائد، جهی(»اذا تطیرت فامض: قال رسول اهللا
 )35، ص7تا، جمسلم، بی(».تطیر شما را از انجام کارتان باز ندارد«: فرمود ،زدیمدر زمان جاهلیت تطیر می

 
 » تا، ابن ماجه، بی(»الطیرة، ویکره هللا علیه وسلم یعجبه الفأل الحسنکان النبی صلى ا: ، قال هریرةعن أبى
 )1170، ص2ج 
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انـد کـه   امبر نقـل کـرده  یر از پیو سعد و سالم بن عم يد خدریره و ابوسعیهرابو .ب

 ؛متلـئ شـعرا  یر له مـن ان  یخ و دماً حاًیجوف احدکم ق متلئیالن «: آن حضرت فرمود
، یدارمـ (».آب و خون پر شود بهتر از آن است که با شعر پر شوداگر شکم شما با زرد

 /50، ص7تـا، ج یمسـلم، بـ   /109، ص 7، جق1401، يبخار / 297، ص 2جق، 1349
، ق1407، ابـن حجـر   /338، ص2، جق1418، يعسـکر  /244، ص10تـا، ج ی، بیهقیب

  )454-453، ص 10ج
حفظ إنمـا قـال   یلم «: گفت يو ،شه نقل کردندعای يت فوق را برایکه روا یهنگام

 ابن حجر، /558، ص3، جق1416، یذهب(»به تیهجً شعرا ءمتلىیمن أن : )ص(رسول
، ق1418، يعسـکر  /120-119، ص6، جق1409، يابن عد /455، ص10، جق1407

امبر یـ پ نگرفتـه اسـت؛   درسـت فـرا   ث رایحـد  يراو: شه گفتیعا یعنی) 338، ص2ج
 يو خون پر شود بهتر است از آنکـه از شـعرها   اگر شکم شما با چرك«: موده استفر

  ».هجو پر شود
، 10، جق1407ابـن حجـر،   (بـن عبـداهللا انصـاري    جابرچون گر یداز صحابه  یبرخ

ــیه /164، ص6، جق1390و 455ص ــو /120، ص8، جق1408، یثم ق، 1407، یعلیاب
 اننـد ت فـوق را م یز رواین )119، ص6، ج ق1409، يابن عد(و ابن عباس)47ص ،4ج

امبر را یـ سـخن پ  یچـون شـعب   یو بزرگان امبر نقل کردهیاز پ» ت بهیهج«د یو با قشه عای
  )244، ص 10تا، جی، بیهقیب(.انداشعار هجو دانسته ةدربار

ف یا بـه تضـع  یـ  انـد و موضـوع دانسـته  » ت بهیهج«ت را با پسوند یروا یهرچند برخ
ابـن   /260، ص1، جق1386، يابـن جـوز  (اندت جابر و ابن عباس پرداختهیان روایراو

شـه و جـابر و   ت عاییـ روا ،)168، ص1تا، جی، بیفتن / 454، ص10، جق1407حجر، 
تـوان آن را موضـوع   یلـذا نمـ   .امبر و قـرآن مطابقـت دارد  یابن عباس با رسم و سنت پ

ه عبـاس  کـ ، چنانکردیق مید و شاعران مؤمن را تشویاز شعر تمج) ص(امبریپ .دانست
. در مـدح آن حضـرت بخوانـد    يامبر از حضـرت اجـازه خواسـت تـا اشـعار     یپ يعمو

حضـرت خوانـد و بـا اسـتقبال      يعباس اشعار خـود را بـرا  . به او اجازه دادرسول خدا 
ابـن   /4، ص2، جق1383، ینـ یعالمه ام(.را دعا کرد يرسول خدا و. شان مواجه شدیا

  )52، ص12، ج ق1403قدامه، 
 بـراي . دادیگـوش مـ   یعال و محتوا، به اشعار بایت خاصیتوجه و عنابا  )ص(امبریپ

ـ ام د خواست تا اشـعار یاز اصحابش به نام شر یکیمثال از  را، کـه   الصـلت  یبـن ابـ   ۀی
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ش بخوانـد و چـون   یبرا بود، یبلند اخالق يمحتوا يدارا ياشعار با یشاعر عصر جاهل
قرائـت  درخواسـت   يرسول خدا مرتـب از و  ،ها پرداختاز آن یائت برخد به قریشر

بـن حنبـل،   ا(.دامبر خوانـ یپ يبراه یت شعر از امینمود تا آنکه صد بیمرا  يشتریاشعار ب
ابـن   /377، ص9تـا، ج ی، بـ يدیـ زب /48، ص7تـا، ج یمسلم، ب /389، ص4، جق1313

 )53، ص12، ج ق1403قدامه، 
م فـ     یعراء و الشُّ« اتیکه آ یهنگام تَـرَ أَنَّهـ ونَ أَلَـمالْغـاو مهیتَّبِع    یهیکُـلِّ واد  ونَ و مـ

 مذ  یقُولُونَ ما الیأَنَّه ه کَث     یفْعلُـونَ إِالَّ الـَّ الحات و ذَکَـرُوا اللـَّ لُـوا الصـمع نُـوا ویـ نَ آم راً و
در مـذمت شـاعران گمـراه نـازل شـد،       )227 -224: شـعرا (»انْتَصرُوا منْ بعد ما ظُلموا

 ،حسان بن ثابـت  و کعـب بـن مالـک و عبـد اهللا بـن رواحـه       چون هم هاناز آ یگروه
امبر یـ کنـان نـزد پ  هیـ لـذا گر  ،را طرد کرده است يگونه شعرگمان کردند که قرآن هر

د کـه خداونـد از شـاعران    یهسـت ات یـ ل آیـ شـما مشـمول ذ  «: رسول خدا فرمود .آمدند
و ) 153، ص14 ، جق1405، یقرطبـ (».د کـرده اسـت  یـ مؤمن و اهل عمـل صـالح تمج  

عر رسول خدا را در مورد شـ نظر  ،از شاعران مسلمان به نام کعب بن مالک یکیچون 
مـان  یشـعر شـاعر بـا ا    یعنی» .کندیم ر و زبانش جهادیمؤمن با شمش«: فرمود ،ا شدیجو

ــوع ــ ین ــن حنبــلا(.شــودیجهــاد محســوب م ــم /456، ص3، جق1313، ب ، یرزا قمــی
  )153، ص14 ، جق1405، یقرطب /229، ص 1 ، جق1413

چون حسان بن ثابت  و کعب بن مالـک و عبـد اهللا    یرسول خدا شاعران مخصوص 
ن و یکه با اشعار خود به مدح اسالم و مسـلم   داشت ...ر و یرواحه و کعب بن زهبن 

                                                
  ند؟ اها در هر وادى سرگردانبینى آن آیا نمى. کنند شاعران کسانى هستند که گمراهان از آنان پیروى مى

م مگر کسانى که ایمـان آورده و کارهـاى شایسـته انجـا     کنند؟ عمل نمى) هابه آن(گویند که  و سخنانى مى
) و مؤمنان(شتنشوند به دفاع از خوی کنند، و به هنگامى که مورد ستم واقع مىرا بسیار یاد مى دهند و خدا مى

 ).گیرند و از شعر در این راه کمک مى(زندخی برمى
 حسـان بـن   ، هعباس عموي پیامبر، کعب بن مالک، عبداهللا بن رواحـ : ند ازابرخی از شاعران پیامبر عبارت

ـ  امیـۀ ، س بن صرمهقرشی، کعب بن زهیر، قی سدي، ضرارثابت، نابغۀ جعدي، ضرار ا صـلت، نعمـان بـن    ن ب
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 /900-899، ص2 ، جق1418، کاشـانی  ضیفـ (.پرداختنـد یمقابله با اشعار هجو کفار م

تـا،  ی، بـ ينـوو  /152، ص14 ، جق1405، یقرطبـ  /229، ص1 ، جق1413، یرزا قمـ یم
بـه کعـب بـن مالـک      مـثالً  سرودن شـعر داده بـود،  نیز دستور  یبه برخ )231، ص20ج

! خـدا قسـم  ه بـ «: قرار دهد و فرمـود  یغاتیتبل ۀدستور داد با اشعارش کفار را مورد حمل
 )229، ص 1 ، جق1413، یرزا قمـ یم(».ر استیش از تیب )در مقابله با دشمن(شعر ریتأث

برخورد رسول خدا بـا کعـب   . دانست یله شعر را کارسازتر از سالح جنگین وسیو بد
 يکـه شـاعر   ،يو. امبر در مورد شـاعران اسـت  یح پینشانگر موضع صر یر مازنیبن زه

گرفـت و بـا سـرودن اشـعار بـه      مـی موضـع  اسالم در مقابل  ،ت بودیزبردست در جاهل
. کـرد مـی اد یـ   یو از زنان مسلمان به نحـو مسـتهجن  پرداخت مین یهجو اسالم و مسلم

ه مشـهورش را  یـ الم ةدیکعـب توبـه کـرد و قصـ    . رسول خدا او را مهدور الدم دانسـت 
ان دسـتور داد تـا   یحضرت به اطراف. سرود و به نزد رسول خدا آمد و آن را قرائت کرد

-242، ص2تـا، ج ید النـاس، بـ  یابن سـ (دیرا بخش يسپس و. گوش دهند ير وبه اشعا
ابـن   /942-937، ص4، جق1383ابـن هشـام،   ( .خود را به او خلعت داد لباس و )248

، ق1980، یزرکلـ  /444-443، ص5، جق1415ابن حجر،  /241، ص 4تا، ج یر، بیاث
/ 231، ص20تـا، ج ی، بـ ينـوو  /540-537، صق1397، يرازیش یمدن /226، ص5ج

   )585-579، ص3ق، ج1406حاکم، 
ن یچنـ . در برخورد با شـاعران اسـت  ) ص(امبریپ یاز رفتار عمل يامطالب فوق شمه

  .ستیره سازگار نیث ابوهریبا حد یروش
در (هـا از سـخن  یاز اشعار حکمت است و برخ یبرخ: آن بزرگوار فرمودن یهمچن

ــنَ ال«: ســحر اســتماننــد ) قــوت جلــب مخاطــب رِ إِنَّ مــع ــۀًشِّ کْملَح ــنَ الْب إِنَّ م ــو انِ ی
ــحراً ــدوق، (»لَس ــ /379، ص4 ، جق1413ص ــانی ضیف  /165، ص26 ، جق1412، کاش

، 3، جق1409، يهنـد  یمتق /1235، ص2تا، جی، بابن ماجه/ 334، ص1367 ،يتستر

                                                                                                              
نس، قیس بن بحر، ا بیبن ا صرمۀغنوي، کعب بن نمط، مالک بن عوف، طفیل  عجالن، عباس بن مرداس،

 )17، ص2، ج ق1383مینی، ا.(بن مالک سراقۀبی سلمى، ر بن اعبد اهللا بن حرب، بحی
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 /77، ص27، جق1413، يمــــــز /334، ص2، جق1408ابــــــن حبــــــان،  /865ص
امبر یـ پ ،نیبنـابرا  )253، ص2، جق1409اض، یـ ع یاضق/ 406، ص1، جق1377،یذهب

گنـاه  یبـ  يهـا ا هجـو انسـان  یـ بلکه با اشعار گمراه کننـده   ،کرداسالم با شعر مخالفت ن
ن یبـه همـ  . سـت یح نیصـح » ت بـه یـ هج« بدون پسوند فوقت یلذا نقل روا ،بودمخالف 

متلـئ جـوف   ی الن(رهیت ابـوهر یـ بزرگ اهل سـنت روا  ياز فقها یکی یشافع ،جهت
را مخصـوص اشـعار هجـو دانسـته      )متلـئ شـعرا  یر لـه مـن ان   یـ حـا و دمـا خ  یاحدکم ق

  )430، ص4ق، ج1377، ینیشرب(.است
عنْ ربک  یأَخْبِرْن«: دیپرس نقل شده است که فردى از حضرت  )ع(رضا از امام .ج 

نٍ و یـ نَ بِلَـا أَ ینَ الْأَیك و تَعالَى أَالْحسنِ ع إِنَّ اللَّه تَبارفَقَالَ أَبو ...ف کَانَ یمتَى کَانَ و کَ
   )88، ص1 ج ق،1407نى، یکل(».فیف بِلَا کَیف الْکَیکَ

ده کـر ال سؤ از زمان خداوند سائل رایز ؛ال تطابق نداردسؤت با ین روایجواب در ا
ون اخبـار  یـ عدر را ت یـ ن روایهمـ صـدوق  . اسـت  مکـان  موضوع در پاسخ امـام،  یول

و  دهآور» متى کـان «جاى ه برا » ن کانیا«ال، ده و در سؤکرنقل  )108ص ،2 ج(االرض
   .برداران استاز غلط نسخه کافى ح است، نسخۀین نسخه صحیهم

ات در کتب اربعه آمده است که به جهت سـقوط برخـى از الفـاظ    یبرخى از روا .د
دسـت  ه ح را بـ یگـر مـتن صـح   ید بـا اسـتفاده از کتـب د   یـ با و درستى نداردمتن معناى 

ر یـ ف الخبیهو اللط«: ف خداوند آمده استیدر توص)ع(از امام رضا ،نمونه براي. آورد
ن عبـارت  یـ ا ».عرف الخالق من المخلوقیاحد لم  کن له کفواًیولد و لمیلد و لمیلم... 

هـاى خـود قابـل    لـوق د خداونـد از مخ یـ گو را مـى یـ ز ؛ف الهى نـاقص اسـت  یدر توص
و لو کـان  «با عبارت ت را یروا نیهم )61ص(دیتوحکتاب  صدوق در. ستیشناخت ن

، 2ج(ون اخبـار الرضـا  یـ ع و در »عـرف الخـالق مـن المخلـوق    یلـم   المشـبهۀ  قولیکما 
نقـل کـرده   » عـرف الخـالق مـن المخلـوق    یقولون لـم  یو لو کان کما « با متن) 117ص

                                                
 خداونـد  : خداوند از چه زمانى و به چه خصوصیت و ویژگى بوده اسـت؟ امـام جـواب داد   : سائل پرسید

-ت او بـى ال از کیفیپس سؤ. دها را آفری پس مکانى ندارد و او خصوصیات و چگونگى ،خلق کرد مکان را

 .معنى است
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ه یمراد امام آن اسـت کـه اگـر سـخن اهـل تشـب      . هستند همشبه» قولونی«فاعل  ،است

سـت و فرقـى   یجسـم باشـد، خـالق از مخلـوق قابـل شـناخت ن       درست باشد و خداونـد 
بنـا بـه نقـل صـاحب      البتـه . افتـاده اسـت   کـافى ت در یـ بخشـى از روا  ،نیبنـابرا  .ندارند

آمــده  کــافىهــاى  در برخــى از نســخه )483، ص1، جق1412، کاشــانی ضیفــ(یوافــ
جـه  ین نتتـوا یلذا مـ » .عرف الخالق من المخلوقیلم المشبهۀقول یو لو کان کما «: است

بـرداران بـه   نسـخه  یولـ  ،ح و کامل نقل کـرده اسـت  یت را صحینى روایکل گرفت که
  .اند سهو و اشتباه افتاده

زَّ    یف) ع(اللَّهعبد یعنْ أَبِ«: ن عبارت آمده استیتى در کافى با ایروا .ه عـ ه قَولِ اللـَّ
وف   لَک و و إِنَّه لَذکْرٌ -و جلَّ سـ و کمقَوئَلُونَ ل ص    -)44 :زخـرف (تُسـ ه ولُ اللـَّ فَرَسـ

لُ بأَه لُیالذِّکْرُ وأَه مه ئُولُونَ وسع الْم ه211، ص1ج ،ق1407،ینیکل(».الذِّکْر ت(  
ه، یـ ن آیـ را اگر مراد از ذکـر در ا یز ؛ستیچ وجه قابل قبول نیت به هین روایظاهر ا

 يتوانـد تـذکر بـرا   یکـس نمـ  چیچون ه ،ستیقابل جمع ن» لک«ر به یامبر باشد با تعبیپ
کـرده ان یـ ب ثین حـد یـ اشـکال در ا رفـع   يه بـرا یـ ، شـش توج یبرخـ لـذا  . خود باشـد 

   )107-105ق، ص1403، یحرعامل(.اند
ا بـر اثـر سـهو    یـ گو« :دیـ فرما کند و مـى  به اشتباه متن اشاره مى کاشانی ضیمرحوم ف

ئَلُوا  « ۀیر آیث در تفسیدن حینکه ایا ایث افتاده است یا ناسخ، بخشى از حدیراوى  فَسـ
ون    لَمـالتَع لَ الـذِّکْرِ إِنْ کُنْـتُما یـ راوى  یولـ  ،وارد شـده اسـت   )7 :ایـ انب /43 :نحـل (»أَه

، کاشـانی  ضیفـ (».اسـت   کـرده  زخـرف نقـل   ۀ سورةیر آیآن را در تفس ناسخ، اشتباهاً
در  )ع(تى است که از امـام بـاقر  یروا ،سخن ويصحت گواه  )528، ص3، ج ق1412

 :حضرت فرمـود آن  .ده استوارد ش »إِنْ کُنْتُم التَعلَمونفَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ « ۀیر آیتفس
  )211، ص1، جق1407، ینیکل(»نحن اهل الذکر و نحن المسئولون«

کـى از  یاست که قاتل مختار اسـت  مشهور متأخر  ين فقهایانسان، ب ۀیدر مورد د .و
، گوسـفند  ، هزاردرهم، ده هزار ناریهزار د، صد شتر: دازده بپریرا به عنوان د امور زیر

  ).  راهنیپ(=حله ستیدو ،گاو ستیدو
 )راهنیـ پ 200(ها در مورد امر ششممستند آن. اند داده ن امر فتوایبه ا ارى از فقهایبس

عن عبدالرحمن بن حجـاج قـال   « :آمده است عهیالش وسائلتى است که در کتاب یروا
                                                

 اند سم قائل شدهانسان دانسته و براى او ج هکسانى هستند که خداوند را شبی. 
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ـ الدکانـت  : قولیلى یسمعت ابن ابى ل ـ الجاهلفـى   ۀی مـن االبـل فاقرّهـا رسـول      مـأة  ۀی
ـ شاة ثنالف  الشاة و فرض على اهل بقرةثم انه فرض على اهل البقر مأتى ) ص(اللّه  ۀی

من یآالف درهم و على اهل الـ  عشرة نار و على اهل الورقیو على اهل الذهب الف د
   )193، ص29، ج ق1409، یحر عامل(».حلّۀالحلل مأتى 

نقـل   استبصـار و  بیتهـذ و  المقنـع و  هیـ فقو  کـافى ت را از یـ مرحوم حر عاملى روا
مـأة   ،»حلّـۀ مـأتى  «ى م که بـه جـا  ینیب م مىیرو ن کتب مىیا وقتى به سراغ اام ،کند مى

، ق1413صـدوق،   /280، ص7، ج1407ق، ینـ یکل(آمـده اسـت  ) عنى صد حلّـه ی(حلّۀ
 ؛1390و  160، ص10، جق1407، یطوســــ /514ص، ق1415 همــــو،/ 107، ص4ج
ـ مـأتى  « زین بیتهذبرخى از نسخ  در )259، ص4ج ، مجلسـى .(اسـت ثبـت شـده   » ۀحل

   )324-323، ص10 ، جق1406، یمجلس؛  24، ص24، جق1404
ماننـد  » مـأة حلّـۀ  «و لفـظ   نقـل شـده   بیتهذو  هیفقو  کافىت از ین روایا وافىدر 

به اشـتباه   یلذا پ )597، ص16، ج1412کاشانی،  ضیف(.ده استیمصادر آن ثبت گرد
 . میبریم وسائلنسخه در 

  
 هااز نسخه یح برخیترج .2
مـثالً بـه    ،شـود یث برطرف میحدر کتب و منابع، اضطراب یبا مراجعه به سا یگاه 

بـا   یگـاه  یولـ . میرسـ یح مـ یصـح  م و به نسخۀیبریم یدر نقل پ يا راویاشتباه ناسخ 
 يافـت؛ اضـطراب بـه نحـو    یت دست یروا یتوان به متن اصلیر نسخ نمیمراجعه به سا

یلـذا نمـ   .تناقض اسـت  يا متون، دارایکند یدار مث را خدشهیاعتبار حدیا است که 
کـار ن مشـکل راه یـ حـل ا  يث بـرا یمحققان فقه الحـد  .ک استناد جستیچیتوان به ه

هـا بـر   از نسـخه  یح برخـ یتـرج  اسـت از  ها عبارتاز آن یاند که برخارائه کرده یهای
  .گرید عضب

  
  خیبر نقل ش ینیح نقل کلیترج -

 یروایـ  جوامـع ر یا سـا ی استبصارو  بیتهذث در یبا همان حد یکافدر  یثیاگر حد
ر متـون  یرا بـر سـا   یکاف ث، معموالًیفقه الحد يد، علماتناقض باش در تضاد وبه ظاهر 

                                                
 ثنى« ، واژهق1416طریحی، (.گوسفندى است که وارد سال سوم شده باشد: ثنیه«( 
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 .وجـود داشـته باشـد    یکـاف ر یغ يهاح نسخهیبر ترج یلیدارند، مگر دلیمقدم م یروای

  :چند امر است یثیر کتب حدیبر سا یکافح یسرّ ترج
 یعـ یطب. )ع(بـه عصـر ائمـه    يو یکـ یو نزد يبـت صـغر  یدر عصر غ ینیوجود کل .1

 یدسترسـ  يتـر قیتر باشد، به منابع دقکین نزدیعصر معصومچه مؤلف به است که هر
  .دارد
در هنگـام نقـل دقـت الزم را مبـذول داشـته       ینیکل .سنده در هنگام نقلیدقت نو .2

خـود کمتـر    يهـا ن ضبط را دارد و در نقـل یبهتر یان کتب رواییدر م یکافلذا  .است
کمتر به تکـرار   ینیلن، کیعالوه بر ا .ه استف شدیا تصحیف یدچار اضطراب و تحر

گونه موارد هـم معمـوالً   نیها متفاوت باشند، در اث پرداخته است مگر آنکه سندیحد
ف در یـ ف و تحریتصـح  یولـ  زد،یپرهیم از تکرار متن» مثله«ر یپس از ذکر سند با تعب

ــاب  ــذکت ــ بیته ــیش ــت  یخ طوس ــراوان اس ــد . ف ــزرگ ح ــق ب ــدث، یمحق  یتقمحم
هـر کـه انـدك    « :گفتـه اسـت   یکـاف و  بیتهذن یسه بیدر مقام مقا )ق1070م(یمجلس

مـا  ه شـان بـ  یع علمـاى مـا کـه آثـار ا    یـ ضبط است از جمانى ید که کلدان ىتتبعى دارد م
  )407، ص1ق، ج1414(».ده استیرس

یات گلـه مـ  یـ خ در هنگام اضـطراب روا یاز فقها به نقل ش ین از اعتماد برخیهمچن
اکثـر علمـا بـه قـانونى کـه      « :ته اسـت خ گفیو ش ینیکل يهانقلن یان فرق بیکند و در ب

 کـافی  خ ازیشـ  و ظاهراً  خ کردهیت شیعمل به روا ،کنند گر نمىینظر به کتابى د دارند
-چنـان  ،احتمال دارد که از کتاب محمد بن احمد اشعرى برداشته باشد. برداشته است
 ،اشـد کـى ب یعنـه  آنجا برداشته باشد و هرگاه منقولز از ینى نیست که کلا که ظاهر آن

کـه بـر   مه کس اسـت چنـان  ش از هینى اثبت است و اعتماد بر او بیست که کلیشک ن
   )389، ص2 ، جق1414، یمجلس(».است» النهار رابعۀکالشمس فى « متتبع ظهورش

ت در یـ ن روایکـه همـ  بـا آن . ..به جاى واو، اَو واقع است  بیتهذدر بعضى از نسخ «
ه ز  ۀرحم )یطوس(خینى به واو است و اغالط شیکل اده از حـد اسـت کـه اگـر نـه      یـ اللـَّ

کن اکثـر  یلـ  .توان نمود بـر نقـل او   اعتماد نمى ،م که از نساخ واقع شده استیحمل کن
 ،ف و اعتماد بر حفـظ غلطـى از او واقـع شـود    یخ به سبب کثرت تصنیاوقات اگر از ش
 کـرد و تصـحیح  توان  مى استبصارر آن حتى از یو غحضر یمن النى و یهمان خبر از کل

که جاى اشتباه نمانده اسـت  چنان ،نیالمتق روضۀام در  ه تعالى همه را کردهق اللّیبه توف
   )274، ص 2 ، جق1414، همو(».مگر نادرى
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شـود  یافت میخ یش بیتهذدر  یثیبه ندرت حد« : ادعا کرده است یمحدث بحران 

، یبحرانـ (».ا سـند رهـا باشـد   یـ اده و نقصـان در مـتن   یـ ف و زیف و تصـح یـ که از تحر
  )209، ص4و ج 124، ص5، جق1405

را خلـل در متـون   یـ ز ؛رش اسـت یقابـل پـذ   ز اسـت، یآممبالغه یبحرانهر چند سخن 
اسـت کـه    یاشتباهات يز دارایسند ن ۀیهمچنان که از ناح .فراوان است بیتهذات یروا

، 1 ، جق1413، یخـوی (.ان بـه آن پرداختـه اسـت   یـ راو ل ترجمـۀ یـ در ذ یمحقق خـوی 
  )35ص

ــان د ــیمحققـ ــون يرگـ ــ چـ ــاریشـ ــاحب  )141، ص3، جق1415(يخ انصـ و صـ
ــواهر ــ(جـــ ــ و )145، ص3، جم1981، ینجفـــ و  )24، ص24، ج ق1404(یمجلســـ

 وصـف در مـثالً   .خ اضبط اسـت یاز ش ینیکل ،ز معتقدندین )274ص، ق1422(ردامادیم
و  یخ طوسـ ین نقـل شـ  یبـن عمـار وارد شـده اسـت کـه بـ       ۀیمعاوحه یصح یبر عنیعص
  .ردتفاوت وجود دا ینیکل

، 9 ، ج»الـف «ق1407، یطوسـ (»تشـربه  خمـر ال «: ن اسـت یخ چنیت طبق نقل شیروا
، ق1407، ینـ یکل(.ندارد را خمر کلمۀیول ن عبارت آمدهیهم یکافدر  یول) 122ص

  )421، ص6 ج
ذهـاب   ید ولـ یـ ان و جـوش درآ یـ بـه غل  یوقتـ  یر عنبیعص فقها در حرمت نوشیدن

در هر دو نقل، وارد شده کـه داللـت بـر    » ربهالتش« یرا نهیز ؛اجماع دارند ،ن نشودیثلث
، ق1405، یبحرانـ (.ن فقها اخـتالف اسـت  یدر مورد نجاست آن ب یول کندیحرمت م

بـه نجاسـت    ،د عالوه بـر حرمـت  یم بایخ استناد جوییاگر به نقل ش )122-121، ص5ج
چـون محقـق    یلـذا برخـ   .شـود یمحسـوب مـ   اتنجسم چون خمر از یز قائل شویآن ن

ــ)169-168، ص 5 ، جق1415(يانصــار ــ: ك.ر(ين اســترآبادیو ام ، ق1405، یبحران
کـه بـه    یکسـان  یداننـد ولـ  یرا نجس هم م ینبر عین استناد، عصیبه هم )123، ص5ج

ک را یـ  حـال نقـل کـدام   . داننـد یرا نجس نم یر عنبیاند، عصاعتماد کرده ینینقل کل
  م؟یمورد استناد قرار ده

ض یفـ . اندرا اضبط دانسته استناد جسته و آن ینیقل کلاز فقها و بزرگان به ن ياریبس
 )294 -293 ، ص25 ، جق1409(یو حــــر عــــامل )655، ص20 ، جق1412(یکاشــــان
انـد  خ هم نسـبت داده یش بیتهذن عبارت را به یرا نقل کرده و سپس هم یکافعبارت 
ز یـ ث نن دو محـد یدهد ایاند که نشان مبا لفظ خمر نکرده بیتهذ ۀبه نسخ ياو اشاره
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 بیتهـذ موجـود از   ۀا نسـخ یو  نداشته که لفظ خمراعتماد کرده بیتهذاز  يابه نسخه

خ را ینقـل شـ   یمحـدث بحرانـ  . لفظ خمر نبوده است يخ حر دارایض و شیدر دست ف
ن نکته توجـه  یمخصوصاً اگر به ا) 124، ص 5، جق1405، یبحران(.داندیسهو القلم م

از نسـخه  یبرخـ  یوجـود دارد ولـ   بیتهـذ  ياهـ از نسخه یم که لفظ خمر در برخیکن
 ن سـؤال یعـالوه تناسـب بـ   ه بـ . مطـابق بـوده و لفـظ خمـر نـدارد      یکـاف ز بـا  یآن ن يها

لـذا  . و جواب، ترك کلمه خمـر اسـت   )شْرَبه علَى النِّصف؟یأََأَشْرَبه بِقَوله و هو (يراو
د و کـر اعتمـاد   ،مـر اسـت  واژه خ يکـه دارا  ،بیتهذ يهااز نسخه یتوان  به برخینم

ز وجـود  یـ و ن ینیبا توجه به اتقان و ضبط کل یکافنسخه . را کنار گذاشت یکاف ۀنسخ
، 3، ج1376، ینـ یامـام خم (اسـت خ مقـدم  یشـ  ۀ، بـر نسـخ  بیتهـذ ف فـراوان در  یتحر
بـوده   یض کاشـان یو فـ  یکه نزد حر عامل بیتهذ يهاژه آنکه در نسخهیوه ب )281ص

  . ستیاز لفظ خمر ن یسخن ،اندو از آن نقل کرده
: نـد از اانـد کـه عبـارت   دانسـته  بیتهذرا اضبط از  یکافز یگر نیاز بزرگان د یبرخ
، )407، ص1، جق1416(میت اهللا حکـ یـ ، آ)24، ص24، جق1404(یباقر مجلسمحمد

-190، ص4 ، جق1416(ي، فاضـل هنـد  )111، ص6 ، جم1981(صاحب جواهر ینجف
ــیخم ،)191 ــا)281، ص3، ج1376(ینـــــ  ،)188 -187، ص1 ، جق1413(ملى، عـــــ
  )48، ص1، جق1416(.يزیتبر و )107-106ص ،3، جتایب(یخوی
   

  صدوق نقل بر ینیح نقل کلیترج -
باشـد،   یتنـاف  هیـ حضره الفقیال منبا نقل صدوق در  یکافدر  ینین نقل کلیهرگاه ب

، یمجلسـ  یتقمحمـد  مـثالً . دارندیرا مقدم م ینیشناس نقل کلثیهان حدیاز فق یبرخ
از  یثیپـس از نقـل حـد    يح داده اسـت؛ و یتـرج  هیحضره الفقیالرا بر من  یکاف ۀنسخ

گـرى  یث را دین حـد یـ ا« :دیـ فرمایمـ  ،اضطراب در متن است يکه دارا، حضریمن ال
نـى رضـى   یعقـوب کل یم مثل محمد بن یکه تفحص کرد جاآن تا ت نکرده است ویروا
چنـد در کتـب اصـول باشـد چـون      هـر   ؛کنـد  ث را نقـل نمـى  ین حـد یـ ه عنه امثـال ا اللّ

ل است و اگر کسى خواهد که بـر او ظـاهر شـود    یتأوه مضمونش شاذ است و محتاج ب
ر آن برداشـته  یو غ قرب االسنادو  رئبصاو  محاسننى از یثى که کلیرجوع کند به احاد
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ى داشـته  ده است نقل کرده است و هر چه خفـای ثى که واضح الدالله بویهر حد ؛است
 ،ل نکـرده ا تأمیش او ظاهر بوده است یخالف صدوق چون په ده است باست نقل نکر

  )674، ص 6 ، جق1414، یمجلس(»علمیو اللَّه تعالى  .نوشته است
  
  خیح نقل صدوق بر نقل شیترج -

باشـد،   یتنـاف  هیـ حضره الفقیمن البا نقل صدوق در  بیتهذخ در ین نقل شیهرگاه ب
،  یعـامل  /24، ص24، ج1404، یمجلسـ (ددارنـ یاز فقها نقل صدوق را مقدم مـ  یبرخ

ز یـ صـدوق ن  لیمراسـ تا آنجا که به  )111، ص6، جم1981، ینجف /528، ص7 تا، جیب
، 3، ج1363بحـر العلـوم،   (اندر شمردهیعم یبن ابل یها را مانند مراساعتماد کرده و آن

، ینجفـ (.داننـد یخ مـ یاز شـ  ياقـو  ،را صدوق را در حفظ و حسـن ضـبط  یز ؛)300ص
عــالوه بـر آنکــه صــدوق  ) 245، ص3 ، جق1418، یطباطبــای/ 29، ص10 ، جق1981

  .است یسبقت زمان يدارا یطوس خینسبت به ش
ى  یبنِ جعفَرٍ عنْ أَخ یعنْ عل« :میآوریت تشهد و سالم را میروا ،نمونه يبرا وسـم ه

تَخَـوف  ی... طَولُ الْإِمام التَّشَـهد  یمامِ فَکُونُ خَلْف الْإِیسأَلْتُه عنِ الرَّجلِ : قَال) ع(بنِ جعفَرٍ
نَع قَـالَ  یف یـ عرِض لَه وجع کَیفُوت أَو یء  یعلَى شَ ی: صـ   و و هـ دیتَشَـه  و رِف یـ نْصـ عد

  )349، ص2، ج»الف«ق1407، یطوس(».الْإِمام
ا بــا لفــظ ک جــیــت را در دو مــورد نقــل کــرده؛ در یــن روایــا ،بیتهــذخ در یشــ 

ه بـ » تشـهد ی« ةگـر بـا واژ  ید يو در جـا  )283، ص 3 ، ج»الف«ق1407 ،یطوس(»سلّمی«
 مـن ث در ین حـد یهمـ ) 349، ص2، ج»الف«ق1407، همو(.آورده است »سلمی« يجا
از فقهـا   یبرخـ  )401، ص1 ، جق1413صـدوق،  (.آمـده اسـت  » سلّمی«با لفظ  حضریال

آمـده اعتمـاد   » تشـهد ی«بـا لفـظ   کـه   بیتهـذ از  ياکه به نسـخه  مداركچون صاحب 
ــد، ســالم دادن در نمــاز را واجــب ندانســته کــرده  /430، ص3ق، ج1411، یعــامل(.ان

 بیتهـذ ک جـا از  یـ ت در یـ ن روایچون ا یول )474-473 ، ص8 ، جق1405، یبحران
» سـلّم ی«با لفـظ   حضریمن الز در کتاب ینو  گر آنید يدر جا یآمده، ول» تشهدی«با لفظ 

، یطباطبـای  /528، ص7 تـا،  ج یبـ  ،یعـامل (.ر قابل اعتمـاد اسـت  یاخ ۀسخآمده است، ن
اسـت،   بیتهـذ خ در یرا عالوه بر آنکه صدوق اضبط از شیز ؛)245، ص3 ، جق1418
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خ نقـل کـرده  یصـدوق و شـ  کـه  اسـت  گـر  ید حۀیموافـق بـا دو صـح   الذکر فوق ۀنسخ
  )393، ص1 ج ،ق1413صدوق،  /283، ص3 ، ج»الف«ق1407، یطوس(.اند

د مـتن مـؤثر اسـت، در    ییسند در تأ یبررس یگاه. ان ذکر دو نکته الزم استیپا در
. قـرار گرفتـه اسـت    شناسثیهان حدیز مورد توجه فقین يسند ی، بررسين مواردیچن

ح و یسـند صـح   يهـا دارا از آن یکـه برخـ   ،با چند متن متفـاوت آمـده   یتیروا هرگاه
بـه رد   یگـاه و ، ز پرداختـه یـ ن يدسن یبه بررسباشد، یح میر صحیسند غ يدارا یبرخ
رح ناسـخ را مطـ   وا احتمـال اشـتباه و سـه   یـ  ا وجود غلط در سند اشارهیاز اسناد  یبرخ

  .نداکرده
د با توجـه بـه منـابع    یبا ،ن رویاز ا .الزم است یرجال یدر موارد توجه به سند، بررس

  .به نقد پرداخت یمعتبر رجال
ث نتوانـد  یحـد د و شـخص نقـاد   حدیث مضطرب هرگاه از اضطراب خارج نشـو  -

 ستیقابل عمل نرا برطرف سازد،  اشنارسایی
 
  جهینت 
 انـد هـا عبـارت  از آن یبرخـ . است یاز عوامل مختلف یث ناشیاضطراب در احاد .1

ع یــ، تقطيه، ادراج، عــدم ضــبط راویــث، وجــود جــو تقین حــدیمنــع نقــل و تــدو: از
  .ات، نقل به معنایروا

ن مـوارد  یشـتر یب سـت؛ ین یر دهنـده معنـ  ییـ ت تغیـ رواک یـ اختالف الفاظ  یگاه .2
  . توان استناد کردیات میگونه روانیبه ا .ن قسم استیات از ایاختالف الفاظ روا

ک عبـارت،  یـ بـه جـز    ین عبارت مشهور نقل شده ولـ یث با چندیاز احاد یبعض .3
ازگار اسـت،  ناس یو قطع یا ادله نقلی یا برهان علمی یها با قواعد مسلم ادبه عبارتیبق

یر محور آن به بحث مـ ا امور فوق را مبنا قرار داده و دگونه موارد متن مطابق بنیدر ا
  .میپرداز
هـا مشـهور بـوده و بـا قواعـد      آن ن عبارت نقل شده و همۀیبا چند یتیروا یگاه .4

ز بـا هـم در تضـاد    یسازگار است و دو قرائت ن یو نقل یعقل يهاات عرب و برهانیادب
فقـه   یعنـ ی ،میکن یث را بر اساس هر دو قرائت معنید حدیگونه موارد بانیا در. ستین

ان یـ ب یر احتمـال یر بـه صـورت تفسـ   یـ ک از دو تعبیهر  ژةیث را بر اساس مفاد ویالحد
  .میکن
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به علـت عـدم ثبـت     یآمده است ول ییک عبارت در منابع روایبا  یتیروا یگاه .5
شـود   ید سـع ینجا بایدر ا. باشدین مکلمات به چند صورت قابل خواند يحرکات رو
 م و در صـورت عـدم امکـانِ   یابیا مورد صدور، به قرائت اصل دست یاق یبا توجه به س

 یر احتمـال یث را بر اساس هر دو قرائت و به صورت تفسیاز قرائات، حد یکیح یترج
  .مین کنییتب

را بـه  ح یمـتن صـح   یثیر جوامع حـد یث الزم است با مراجعه به سایبر محقق حد .6
  . دست آورد

افـت؛  یت دسـت  یـ روا یتـوان بـه مـتن اصـل    یر نسـخ نمـ  یبا مراجعه به سـا  یگاه .7
 يا متـون، دارا یـ کنـد  یدار مـ ث را خدشـه یاعتبـار حـد   یا است که ياضطراب به نحو

ح ید به تـرج یگونه موارد بانیدر ا. ک استناد جستیچیتوان به هیلذا نم .تناقض است
  .گر پرداختید یبر بعضت یروا يهااز نسخه یبرخ
ت مضـطرب از اضـطراب   یـ ، روایعلمـ  يهـا روش يریکـارگ ه هرگاه پس از بـ  .8

  .ت ساقط استیاز حج ض باشد،ا تناقیگر در تضاد یدخارج نشود و متون با یک
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