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  چکیده
کتاب  هاي موجود در بر اساس کاستی بروجردي است که اهللا عمر آیت ثمرۀ احادیث الشیعهکتاب جامع 

الحدیثی در این کتاب به کـار گرفتـه شـده اسـت تـا       د فقههاي متعد روش د.تدوین ش وسائل الشیعه

: عـدم  نـد از ا ها عبـارت  هاي موجود در این کتاب ببرد. این روش بیشتري از روایت ۀخواننده بتواند بهر

حدیث، چینش روایات، شناخت روایات در پرتـو آیـات قـرآن، حمـل      ۀه به خانوادتقطیع روایات، توج

بـه مبـانی فقهـی و     توجهروایات بر یکدیگر و رفع تعارض، ذکر معانی لغوي، استفاده از عناوین باب، 

روایـت.   دربارۀو توضیحات  صل و منفصلگیري از قراین مت ر روایات، بهرهبه اسباب صدو توجهکالمی، 

مناسـب برخـی   ند از: چینش ناا الحدیثی این کتاب عبارت هاي فقه جود در روشهاي مو برخی از کاستی

خر ابواب فقهی، عدم تناسب برخی آیات با ابـواب فقهـی و عـدم ذکـر     احادیث، اشکال در تقدم و تأ

 ناقص شروح روایات. يبه برخی مبانی کالمی شیعه و استقصا توجهبرخی آیات مربوط، عدم 
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  مقدمه .1

من از ابتداي شـروع بـه   «گوید:  می وسائل الشیعهدر خصوص کتاب  بروجردي اهللا آیت

 ، که یکی از ابـزار وسائلکه در کتاب ، به دو نکته توجه کردم و آن ایندرس در بروجرد

بنـدي و تبویـب و چـه از نظـر      اولیه براي هر فقیه است، روایات چه از نظـر موضـوع  

تقطیعات و چه از نظر اشاراتی که در پایان هر باب به روایات مذکور در ابـواب دیگـر   

 .»شده است و چه از نظر سند، تنقـیح نشـده و مـورد دقـت �زم قـرار نگرفتـه اسـت       

   )142ص ،1ج ،ق1429بروجردي، (

برخـی از ایـن اشـکا�ت کـه     با در نظر گـرفتن   جامع احادیث الشیعهن کتاب مؤلفا

 اگرچـه انـد.   سعی در برطرف کردن آن داشته ،استالحدیث  فقه ۀبرخی از آنان در حیط

با کنکاش در متن کتـاب  رنگی دارد، لکن در این کتاب نمود کم یالحدیث فقههاي  روش

هـا را در   روش تـوان کـارکرد ایـن    آن، می نافالحدیثی مد نظر مؤل به مبانی فقه توجهو 

  جاي جاي کتاب دید.

  ۀ بحثپیشین. 1ـ1

 جامع احادیث الشـیعه الحدیث در کتاب  فقه صورت مستقل به مسئلۀ تاکنون اثري که به

در گزارشاتی که از این کتاب در مقا�ت و یـا کتـب   و تنها شده پرداخته باشد تدوین ن

هـاي   مربوط به تاریخ حدیث نگاشته شده اسـت، برخـی از مباحـث مربـوط بـه روش     

وسـائل  هـا، عملکـرد کتـاب     ده است. در برخی از این نوشـته آمالحدیثی این کتاب  فقه

هـاي   یـت تبـع برخـی مز   اب مورد ارزیابی قرار گرفتـه و بـه  در مقایسه با این کت الشیعه

ی کتـاب  ها نیز به بررسی کلـ  ر برخی نوشتهآن بیان شده است و همچنین دالحدیثی  فقه

الحـدیثی نیـز در آن تبیـین     فقـه هاي  پرداخته است و برخی روش جامع احادیث الشیعه

الحدیثی بـه کـار رفتـه در     هاي فقه ده است؛ لکن اثري که به بررسی جامعی از روشش

  .موجود نیستکتاب پرداخته باشد این 

  الحدیث فقه .2

فقه و حدیث است. فقه در لغت به معنـاي فهـم از روي    ترکیبی از دو واژۀ الحدیث فقه

حدیث در لغت بـه معنـی هـر     )2243ص ،6، جش1376جوهري، (دقت و تأمل است.

  )117ص ،3، جق1410اهیدي، رف(چیز نو و تازه است.



 الحدیثی کتاب جامع احادیث الشیعههاي فقهروش  45

دانشی است که به بررسـی مـتن    الحدیث فقهتوان گفت:  می الحدیث فقهدر تعریف 

گیري قواعد ادبی، اصولی و ک�مـی، معنـا و مفهـوم عبـارات      حدیث پرداخته و با بهره

حـدیث را   ا بررسی کرده و مقصود اصـلی گوینـدۀ  حدیث و مقصود حقیقی احادیث ر

  .کند کشف می

ده است شنبوي استحصال ت یروااین از  الحدیث فقه اصط�ح رسد که به نظر می

 سـمعها ی لَـم  مـنْ  بلَّغَها و فَوعاها یمقَالَت سمع عبداً اللَّه نَضَّرَ« :فرمایند حضرت میکه 

لِ فَرُبامح قْهنْ یال فم وه أَفْقَه ،نْهم بلِ رامح قْهرُیغَ یال ف یفَقق1410مجلسـی،  (»ه ،

و بـه   درك کندده و یشن سخن مراه کرا  يا خداوند شاد گرداند بنده ؛)146ص ،74ج

د نرسان می یسکرا به  فهمیه ک انیسک نداریچه بس؛ پس ده برساندیه آن را نشنک یسک

سـت  یم نیه فهـ کـ  یسـ که فهـم را بـه   کـ  یانسکار یو چه بس ندتر میه از خود او فهک

   .دنرسان یم

شـناخته   الحدیث فقهمترادف  عنوان بهالحدیث  إلمان، عبارت درایدر میان برخی متقد

را بـه   الحـدیث  فقهشد؛ برخی دانشمندان همچون حاجی خلیفه و حاکم نیشابوري،  می

غـروي  (اند؛ زیرا درایت به معناي فهم عمیق و دقیـق اسـت.   الحدیث گرفته معناي درایإل

مـنْ أَلْـف    رٌیه خَیثٌ تَدرِیحد«فرمایند:  نیز می مام صادقا )15صش، 1391نائینی، 

دتَرْوِیح حدیثی که معنی آن را بفهمی بهتـر از هـزار    ؛)2ص ق،1403صدوق، (»ه...یث

  .حدیثی است که آن را روایت کنی

هـاي   یکی از کتاب همچنین شیخ صدوق مبتنی بر روایت دیگري از امام صادق

یکـی از   عنـوان  بـه گذاري کرده است که این عنوان را نیـز   نام 1معانی ا�خبارخویش را 

 توان دانست. الحدیث می مترادفان عبارت فقه

 رفته در کتاب جامع احادیث الشیعهکار ی بهالحدیث فقههاي  روش .3

  شود: هاي ذیل مشاهده می روش جامع احادیث الشیعهبا دقت در کتاب 

  ها عدم تقطیع روایات در جهت فهم بهتر آن .1ـ3

تـا   بسیاري را متحمل شـد شیخ حر عاملی زحمت اعتقاد داشتند که  اهللا بروجردي آیت

علماي لکن  د؛آسوده کرو کار را بر مجتهد مستنبط  بیاورندبه نگارش درچنین کتابی را 

کننـد و اگـر   و زحمات آنان را تکمیـل   ادامه دادهباید روش عالمان سلف را  نیز کنونی
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وجـود دارد   شـیعه وسـائل ال تقطیع احادیث و غیر آن در کتاب  واسطۀ که بهرا نقایصی 

عـاملی،  (.تـري ادامـه خواهـد یافـت     صورت مطلوب بهاستنباط و اجتهاد  برطرف کنند،

  )123ص ،5، جق1409

سعی بر این شده تا از تقطیـع   جامع احادیث الشیعهله، در کتاب به این مسئ با توجه

روایـت  مثال در روایت ذیل، قسمت اول  تا جاي ممکن خودداري شود. براي احادیث

کننده در نماز عید فطر و قربـان بـوده و قسـمت آخـر آن      به تعداد افراد شرکت مربوط

  خارج از این موضوع بوده لکن در این باب ذکر شده است.

 الْقَـوم  انَک إِذَا نِیدیالْع صلَاةِ یف: قَالَ أَنَّه السلَام، هیعلَ عبداللَّه یأَبِ عنْ یالْحلَبِ روى«

ـ  قْنُـت ی قَـالَ  و الْجمعـإلِ  ومیـ  صنَعونَی ماک الصلَاةَ جمعونَی فَإِنَّهم سبعإلً أَو خَمسإلً یف 

ـ الثَّان عإلِکالرَّ ـ بِغَ جـوز ی قُلْـت  :قَـالَ  إلِ.ی   »  .إِلَـى  أَحـب  الْعمامـإلُ  و نَعـم : قَـالَ  عمامـإلٍ؟  رِی

  2جا) همان(

مسائلی  موارد که روایت طو�نی بوده و دربردارندۀداشت در برخی  توجهالبته باید 

ف ناچار به تقطیع در روایـت شـده اسـت.    باشد، مؤل موضوع مربوط به باب میغیر از 

  :استاین موارد، روایت ذیل  ۀنمون

»دمحنُ مب ودعسم یالْعیاش... قَالَ و اللَّه اركتَب الَى وانِ تَعو ساجِدالْم  لَّـهنَـى ی لع  بِـه 

هذه ضَاءإلَ الْأَععبالس ی یالَّتدجلَ سـا یعوا  فَـ�  هعتَـد  ـعم  ـداً  اللَّـهأَح ـا  وانَکـ  م  لَّـهل  لَـم 

 ،ق1399بروجـردي،  (».تاب الحدود)ک ید فیان حد قطع الیباب ب یتمامه ف یأتیو(قْطَعی

ـ    )244ص ،5ج قـرآن   ۀدر این روایت، حضرت در پاسخ حد قطع دست سـارق بـه آی

را از حد مسـتثنی کـرده و    نماز، کف دست گانۀ به مساجد هفت توجهکرده و با اشاره 

صورت کامل در باب حدود خواهد آمـد و   کند که این حدیث به ف اشاره میسپس مؤل

  در اینجا، تنها قسمتی مربوط به این باب ذکر شده است.

صورت کامل در باب مربوط به خود آمـده اسـت و اگـر     شده به م روایات تقطیعتما

روایتی اندك مناسبتی با ابواب دیگر داشته باشد، در پایان بـاب بـه محتـواي روایـت و     

کنـد کـه    مه به این نکته اشاره مـی ه مصنف در مقدنشانی دقیق آن اشاره شده است. البت

؛ د هسـتند است کـه متضـمن مسـائل متعـد    تقطیع در این کتاب مختص روایات مطول 

هـا و همچنـین    مائه، علـل ا�حکـام، خطبـه    ت نبی و احادیث مناهی، اربعهمچون وصی
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حـذف آن موجـب تغییـر ظهـور     که غیر فقهی هستند و آنچـه   اتمقدمروایات ابواب 

شـود،   یا احـادیثی کـه صـدر و ذیـل آن مربـوط بـه احکـام نمـی        شود و  احادیث نمی

  )جا همان(باشد. می

  حدیث ۀبه خانواد توجهنگري در احادیث و  مجموعه .2ـ3

عی است که احادیث وارده در هر باب با یکدیگر ارتباط تام داشته و از ذکـر  مصنف مد

فتـاده  از قلم نیمرتبطی نیز ده و هیچ حدیث ث غیر مربوط در ابواب خودداري کراحادی

  )21، ص1ج، همان(است.

کنـد، از دسترسـی بـه     دلیل این کار این است تا فقیهی که به این کتاب مراجعه مـی 

تمام احادیث باب مطمئن شده و فتواي خود را با عنایت به این اطمینان صادر کند. بـه  

و  وسـائل الشـیعه  آوري روایـات کتـاب    این کتـاب ضـمن جمـع    مصنفهمین منظور 

بواب ، حدود هزار روایت از کتب دیگر نیز به این کتاب افزوده و در امستدرك الوسائل

  ده است.مختلف در کنار هم گردآوري کر

مناسبت، روایتی در این امر افراط ورزیده و به ادنی  مصنفالبته در برخی موارد، 

واهـد  ده است که این امر سبب پریشان احوالی خواننده خرا ذیل باب مربوط ذکر کر

مربـوط بـه جـاري شـدن خـون از بـدن رسـول        که را  یروایت مؤلفمثال  برايد. ش

ن النجاسإل عن ظاهر البدن یباب وجوب إزالإل ع«باب  در ،در جنگ احد است اکرم

نجاسـت از بـدن و    که مربوط بـه ازالـۀ  » هما اثرهایف یاب وانه � بأس ان بقیوعن الث

خود بـه   مصنفقابل ذکر است که  )129، ص2ج ،همان(باشد، آورده است. لباس می

داند که باب مناسـبی بـراي آن یافـت     این اشکال اشاره داشته و آن را به این دلیل می

، همان(باشد. نشده است و تدوین باب جدید نیز خ�ف حکمت تألیف این کتاب می

  )21، ص1ج

تـري   مناسـب صورت یکجـا راه حـل    ها به اب و ذکر آنجمع این روایات در هر کت

 براي رفع این مشکل بوده و چه بسا حذف آن نیز خللی به کتاب وارد نکند؛ زیرا همان

و صدر و ذیل برخی از احادیث از کتـاب بـه دلیـل در     3مصباح الشریعهگونه که کتاب 

برنداشتن احکام حذف شده است، حذف روایات غیر مرتبط نیز خللی بـه کتـاب وارد   

  کند. نمی
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سهوهایی صـورت گرفتـه و    ، در تقدم و تأخر ابواب، گاهیلشیعهوسائل ادر کتاب 

ننـد بـاب کراهـت    باب خاصی در جایگاهی قرار گرفته که مناسبت چنـدانی نـدارد؛ ما  

شده با آتش و عدم کراهت آن در غسل فرد زنده در میان ابـواب   غسل میت با آب گرم

تر آن بود کـه   بو حال آنکه مناس )208ص ،1ج ق،1409عاملی، (مربوط به آب مضاف

  گرفت. این باب در میان ابواب مربوط به غسل یا غسل میت قرار می

 بر اساس رعایت اصل خـانوادۀ  جامع احادیث الشیعهر ابواب در کتاب تقدیم و تأخ

حکم است؛ مانند تقدیم غسل وجه بـر   تقدمر یا به سبب . این تقدم و تأخاستحدیث 

اقض وضـو و ایـن   طبعی است؛ مانند تقدیم ابواب وضو بر ابواب نـو  تقدمغسل ید یا 

  خواننده از کتاب افزون گردد.   نظم منطقی سبب شده تا بهرۀ

و  دهبیان شیگر دهاي  ، احادیثی که در بابهر بابدر آخر شده، ع�وه بر موارد ذکر

تـا شـخص   د شو ذکر می» و یأتی«و » تقدمو «نیز تحت عنوان مربوط به این باب است 

در مثـال   رده و از آنان غافل نماند. برايجوگر، روایات تکمیلی را نیز مطالعه کو جست

 عصره و غرسه و ثمنه وشرائه و ع الخمر ویم بیباب تحر«عنوان  بامکاسب محرّمه بابی 

 بـاب  کـه در آخـر آن   وجـود دارد  4»ثم باعـه  م ثمنه إذا عصره الغ�م خمراًکح حمله و

ث باب نجاسإل الخمر من یأحاد یف و تقدم« :است روایات مرتبط اشارهبدین صورت به 

بن جعفـر مـن بـاب ان     یإل علیروا یف یأتیو  ...و فى کناسب ذلیأبواب النجاسات ما 

 ق،1399بروجـردي،  (»...فأسلم جاز له قبض الثمن و فـى  رایو خنز إذا باع خمرا یالذم

که در آن به روایات مرتبط با ایـن بـاب در بحـث نجاسـت خمـر در       )160ص ،17ج

ابواب مربوط به جواز اخـذ پـول در قبـال فـروش شـراب و خـوك        ابواب نجاسات و

که برخی از این راوایـات در ابـواب گذشـته ذکـر شـده و      توسط ذمی و... اشاره شده 

  برخی دیگر نیز در مباحث بعدي ذکر خواهد شد.

  چینش روایات .3ـ3

 ۀ حـدیث، نحـوۀ  بـه خـانواد   توجـه نظر از کنار هم قرار گرفتن روایات مرتبط و  فصر

ـ    تواند در فهم روایات یاري نیز میچینش احادیث مربوط به هر باب  ع رسـان فقیـه متتب

ن تقدیم عام بر ر همچوتقدم و تأخخود به ذکر برخی از اسباب  ۀمقدمدر  مؤلف باشد.

پردازد. همچنین در  ی) بر شاذ(معارض مشهور) مید و مشهور(فتوایخاص، مطلق بر مقی
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و  ،حـاد مضـمونی هسـتند نیـز در کنـار یکـدیگر      اب گوناگون، روایاتی که داراي اتابو

یکسان است در ذیل یکدیگر قرار گرفته است؛ زیرا  همچنین روایاتی که راوي آخر آن

ند که در اثر اهللا بروجردي معتقد بودند که این روایات در حقیقت یک روایت هست آیت

بروجـردي،  (راویان، در متن و سند آن تغییراتی واقـع شـده اسـت.    انتقال سینه به سینۀ

شـود کـه در برخـی     بر همین اساس، روایاتی در هر باب ذکر مـی  )318ص ،1ج تا، بی

بـا ذکـر    مؤلفند. ا آنکه در قسمتی از سند متفاوت الفاظ با یکدیگر اخت�ف دارند و یا

ـ   بر اشاره به مسئلۀ ین روایات، ع�وها ین ایـن  نقل به معنا در روایات، معناي مشـترك ب

  دارد. روایات را ملحوظ می

 گردد شده ذکر می دربارۀ حاجی فوت حدیث مطلق ي باب،ابتدادر روایات ذیل، در 

 شود. بعدي، قیود آن ذکر می حدیثدر و سپس 

 الْحـرَمِ  یف مات إِنْ. ..قَالَ السلَام هیعلَ جعفَرٍ یأَبِ عنْ سٍیضُرَ عنْ... أَصحابِنَا منْ عدةُ«

فَقَد زَأَتأَج نْهإلُ عجان ا�س�م حانَک و اتونَ مرَمِ دقْضِیفَلْ الْح نْهع لیوإلَ هجا�س�م. ح  

 حجـإلُ  عنْـه  أَجـزَأَت  فَقَـد  الْحرَمِ یف مات ثُم صرُورةً انَک إِنْ قَالَ ...أَصحابِنَا منْ عدةُ

 معه ما و نَفَقَتُه و زاده و جملَإلً لَه جعلَ صرُورةُ هو و حرِمی أَنْ قَبلَ مات انَک وانٍ ا�س�م

إلِ یفجنْ فَان فَضَلَ ا�س�م حم شئ کذَل وثَإلِ فَهرلْوإِنْ ل  لَ نْیکـ  لَـمـ ع ـ د هی  ،همـان (».نُی

کند که اگـر شخصـی در    می در روایت اول حضرت به این نکته اشاره )283ص ،10ج

ش بایـد  ّا کند و اگـر در خـارج حـرم بمیـرد، ولـی      حرم بمیرد، حجش او را کفایت می

  کند. حجش را قضا کند و در روایت دوم حضرت قیودي بر آن اضافه می

کـه  را در بـاب خواننـدگی در مجـالس عروسـی     ابتدا روایتی  مؤلفبابی دیگر، در 

که در عـین  را غیر مشهور سپس روایت و  بیان کرده استمقید  داشته وشهرت فتوایی 

در روایت اول با شرایطی، کسب  )195ص ،17ج ،همان(.کند می ذکر ،است مطلقحال 

صورت  در روایت بعدي، به شود؛ لکن زن در مجالس عروسی ح�ل دانسته می خوانندۀ

  شود. ی کسب مربوط به خوانندگی، حرام شمرده میکل

انـد؛   دو دسـته  اهللا بروجردي معتقد به این بودنـد کـه احادیـث معصـومین     آیت

کننـدۀ حکـم واقعـی     ل بیـان او گروهی جنبۀ فتوایی دارند و گروهی جنبۀ فرمانی. دستۀ

عـت از ایـن   دوم احکـام مولـوي هسـتند کـه اطا     و دسـتۀ ارشـادي دارد   بوده و جنبـۀ 
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ن کتـاب در  امؤلفـ شایسته بود کـه   )428و  427ص تا، ، بیهمو(.دستورات الزامی است

هـاي   بنـدي اسـتفاده کـرده و بهـره     تقسیم روایات مذکور در این کتاب نیز از این طبقـه 

بطـ�ن و  عملی این مباحث در مباحث مربـوط بـه    شد. ثمرۀ الحدیثی از آن برده می هفق

  د.شو ت و یا وجوب و حرمت مشاهده میصح

  شناخت روایات در پرتو آیات قرآن. 4ـ3

ده و در صورتی که آیات مربوط به باب باب، آیات مربوط به باب ذکر ش در ابتداي هر

یـات  کننـدۀ کل  این آیات بیـان  د.شو ها ذکر می بر اساس ترتیب سورهبیش از یکی باشد، 

از سوي تواند کارساز باشد.  مفاهیم روایات باب بوده که در فهم معناي این روایات می

شده را نیـز   آن که در ذیل برخی از روایات نقلتوان ارجاع روایات بر آیات قر دیگر می

مثـال   انـد. بـراي   شـده از مواردي دانست که آیات قرآن سبب شناخت معنـاي حـدیث   

بـه   )795ص ،30ج ق،1429، همـو (ربوط به حـد زنـا  در ذیل برخی روایات م مصنف

به تعارض روایت مربوط به آن با آیات قرآن  توجهو با  سخن شیخ طوسی استناد کرده

  کند. کریم و روایات مشهور دیگر آن را رد می

شده مناسبتی بـا بـاب مـورد نظـر نداشـته و بـه نظـر        البته در برخی موارد، آیۀ ذکر

مربوط بـه حکـم نالـه و    مثال در ابتداي باب  است. برايه رسد سهوي صورت گرفت می

 سـورۀ  12 آیۀ )483ص ،3ج ،همان(فریاد و آسیب زدن به صورت و نوحه خواندن و...

مباحث مربوط بـه   ۀبردارندآنکه مفسران معتقدند که آیه درحال  د وشو ذکر می ممتحنه

است و یکی از مـوارد  عت ایشان و موارد مورد شرط در بی بیعت زنان با پیامبر اکرم

 گردد شده، پرهیز از هرگونه معصیت است که شامل ترك معروف و انجام منکر میذکر

و باب مورد اشاره در روایـت بـه منکـري خـاص      )24ص ،19 ج ق،1417طباطبایی، (

  اشاره دارد.

 )16ص ،1ج ق،1399بروجـردي،  (همقدمـ در  مؤلـف رغم سـخن   به ،از سوي دیگر

ها، در برخـی ابـواب، ایـن     مبنی بر چینش آیات ابتدایی هر باب بر اساس ترتیب سوره

مثال در باب اول کتاب  ايرنیز براي آن ذکر نشده است. ب ترتیب رعایت نشده و دلیلی

، 2ج ق،1399بروجـردي،  (»باب ان الماء طهور باقسامه و ان کـان مـاء البحـر   «با عنوان 

 43 النسـاء:  ،11 ا�نفال: ،48 الفرقان: :استین صورت ترتیب آیات ذکر شده به ا )1ص
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 .5 المائده: و

و  5شده در ابتداي یک باب، در ابتداي بابی دیگر نیز تکرار شـده برخی از آیات ذکر

کند که تا چه اندازه به ذکر آیات مربوط به هر باب وفادار بـوده و   ص نمیمشخ مصنف

در ابتداي باب  مصنفمثال  برايبوده است یا خیر.  ربوطام آیات مآیا قصد وي بیان تم

 ،1ج، همـان (کنـد  کند و از ذکر آیات دیگـر اجتنـاب مـی    وضو تنها به دو آیه اشاره می

کند کـه آیـات در    ، پس از ذکر چند آیه، اشاره میةو یا در ابتداي ابواب صلو )226ص

بـاب تحـریم   « ذیـل گـذارد و یـا آنکـه در     فضل نماز بسیار است و آن را مسکوت می

 ،همان(»صحبإل الس�طین و اعانإل الظالمین و مدحهم و محبإل بقائهم طمعاً لما فی أیدیهم

 :هـود  ،47 توبه:ال ،68 :ا�نعام ،51 المائده: ،2 مائده:ال به ذکر آیاتتنها  6)269ص ،17ج

مجلسـی،  (نـوار ا� بحـار اکتفا شده اسـت و حـال آنکـه در کتـاب      1 :الممتحنه و 113

عـ�وه بـر    ،» ن و حبهم و طاعتهمیون إلى الظالمکالر« در باب )367ص ،72ج ق،1410

، 51 الکهـف:  ،97 هـود:  ،59 هـود:  اند: برخی از آیات مذکور، این آیات نیز اضافه شده

 و 21نـوح:  ، 19 الجاثیه:، 17 الزمر:، 23ـ22 الصافات:، 17القصص: ، 152ـ150 الشعراء:

  .24ا�نسان: 

داشت که اشکالی اساسی بر ذکر آیات به این صـورت وارد اسـت و آن    توجهباید 

 ۀاینکه هدف از ذکر آیات در ابتداي ابواب، تنها بیان آیات نیسـت، بلکـه هـدف عرضـ    

این ترتیب، این هدف آیات بر روایات در جهت فهم متقابل آیات و روایات است و با 

تبویـب و ترتیـب    گونـه کـه در   شایسته بـود همـان   رسد د و به نظر میشو اجابت نمی

شده اسـت، در بیـان    توجهمنطقی  احادیث به خانوادۀ حدیث و تقدیم و تأخر به شیوۀ

ها، آیات بر اسـاس محتـواي    جاي ذکر آیات بر اساس ترتیب سوره ، بهآیات قرآن کریم

آیـات  ) 4ــ 1، ص8ج، همـان (در ابتداي باب زکات مؤلفمثال،  براي د.ش آن مرتب می

ایات مربوط بـه بـاب را ذکـر    ون نظم منطقی در کنار هم چیده و سپس رومربوط را بد

هـایی صـورت    شده در ابتداي ابواب، تقطیـع از سوي دیگر در برخی آیات ذکرکند.  می

نیـاز نبـوده و زحمتـی     د تا فقیه از مراجعه به قرآن بـی شو که این تقطیع باعث می گرفته

اي نامناسب خود د تا آیه در جشو میگردد. این تقطیعات گاه سبب ل را متحم مضاعف

 »إل اهللا فهـو تمـام  من کان سفره فـی معصـی  « در ابتداي باب مؤلفمثال  قرار گیرد. براي
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ـ علَ إِثْـم  فَلَا عاد لَا و باغٍ ریغَ اضْطُرَّ فَمنِ« آیۀ )58ص ،7جق، 1399بروجردي، (  اللَّـه  إِنَّ هی

غَفُور حکند و آیه را مرتبط بـا ایـن بـاب و     ذکر میصورت ناقص  بهرا  )173 بقره:(»میر

هـاي   مربوط به خوردنی آیهاین داند و حال آنکه  تمام دانستن نماز در سفر معصیت می

اي  صـورت شایسـته   از تقطیع روایات به مصنفگونه که   . مطلوب بود هماناستحرام 

صورت کامل، راه را  یات بهنمود تا عرضۀ آ ع آیات نیز پرهیز میپرهیز کرده بود، از تقطی

  نمود. ع در آیات هموارتر میبراي تتب

  حمل روایات بر یکدیگر و رفع تعارض .5ـ3

تـرین امـور مربـوط بـه      رفع تعارض اخبار و حمل روایات بر یکدیگر از جمله سخت

دارد که اقوال شـیخ   خود عنوان می ۀمقدمکتاب در  مؤلف .است الحدیثی هاي فقه روش

سـنگ   طوسی در رفع تعارض میان اخبار را ذکر کرده تا خواننده نیز از این یادگار گران

   د.مند شو بهره  شیخ طوسی

از ک�م شیخ طوسـی بهـره جسـته و     مصنفمثال در ذیل روایات باب شفعه،  ايرب

ان کـ وان شفعإل محمول على أنـه إذا  یالح یس فیالس�م ل هیخ قوله علیقال الش«گوید:  می

ـ ینا فیقد ب واحد و یکثر من شرکأ ـ إل یـ روا یما تقدم ف ـ ی ـ الح یونس ان ف  ».عإلوان شـف ی

نـی بـر   بمکند که قول معصوم  طوسی بیان می شیخ) 85ص ،19، جق1399بروجردي، (

احتما�ً مربوط به زمانی است که تعداد شرکا بیشتر  ،عدم وجود حق شفعه در حیوانات

از دو نفر باشد و در روایات پیشین اشاره شد که حق شفعه در حیوانات نیز وجود دارد 

  دهد. و به تعارض ظاهري موجود در روایات پایان می

این دو خبـر   نویسد: در قسمتی دیگر نیز در ذیل روایات مربوط به سگ شکاري می

زمانی است که سگ شکاري عـادت بـه خـوردن صـید داشـته باشـد و اگـر        مربوط به 

ورده اسـت جـایز نیسـت و اگـر ایـن      ن خنین باشد، خوردن شکاري که سگ از آاینچ

له عادت نباشد، خوردن از آن صید اشکال ندارد و احتمال دارد کـه ایـن خبـر بـر     مسئ

قسـمتی از آن را  مبناي تقیه صادر شده باشد؛ زیرا عامه خـوردن از شـکاري کـه سـگ     

  )9 و 8ص ،23ج ،همان(دانند. خورده باشد به هیچ وجه جایز نمی

  ذکر معانی لغوي و توجه به غریب الحدیث .6ـ3

یکـی از   ،گیري از حاصـل دسـترنج لغویـون در فهـم معـانی اخبـار و احادیـث        بهره
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 ان کتب حـدیثی، بـراي  مؤلفاست و برخی اوقات،  الحدیث فقههاي معمول در  روش

جـامع  کنند که کتاب  تسهیل در فهم روایات، اقوال لغویون را در ذیل روایات نقل می

رجاع قول لغوي در ایـن  نیز از این امر مستثنی نیست. گاهی اوقات، ا احادیث الشیعه

» رسـغ «مثال در باب دیات، ذیل روایت مربوط به دیـه   ايرمتنی است. ب کتاب، درون

ـ  و«گویـد:   استناد کرده و می ،العینصاحب کتاب  ،به قول خلیل بن احمد ثلـث   کذل

ن یبن أحمد) الرسغ مفصل ما ب(لیقال الخل ...یإذا رض إل الرسغید ه ویف یه يإل الذید

 ،26ج ،همـان (».)و األرساغ جمعـه  ـگردن دست   ـالرسغ   ـ یزانیللت(فکالساعد و ال

  )437ص

شـود. ماننـد معنـاي     مـی در برخی موارد نیز معناي لغات مشکل در پاورقی ذکـر  

ان جروحـا دون  کـ بل فمـا  إذا قطعت خمسون من ا� دیإل الید...«در روایت » اصط�م«

گونه  که در پاورقی به نقل از صحاح جوهري این »مکم به ذوا عدل منکحیف ا�صط�م

  )436ص ،26ج ،همان(».الصحاح ـالقطع  اصط�م: ا�ستئصال و«آمده است: 

بدون ذکر قول لغوي، معناي روایت را با ارجـاع بـه کتـاب    در برخی از روایات نیز 

از ...» مبخـرة انـت  کنزح منها ث�ثون دلـوا و ان  یقال  ...«کند؛ مانند:  روایی دیگر بیان می

د که آب بـاران بـه همـراه بـول و غـائط و برخـی       حضرت دربارۀ آب چاهی سؤال ش

شـود؛   از آن کشیده مینجاسات دیگر وارد آن شده است. حضرت فرمودند که سی دلو 

وجـد بخـط   «آمـده اسـت:   » مبخره«باشد. سپس در پاورقی در توضیح » مبخره«اگرچه 

سر الخاء معناها المنتنـإل  ک ون الباء وکس م وینسخإل ا�ستبصار مبخرة بضم الم یخ فیالش

یعنـی   )38ص ،2ج ،همان(»عن شرح ا�رشاد. ـالخاء موضع النتن   م ویروى بفتح الم و

  .به معناي بدبوست »مبخره«

در بیان معناي عبـارات و اصـط�حات    جامع احادیث الشیعه مؤلفبرخی نقدها بر 

جـاي   در بیان معناي یک عبـارت، بـه   مؤلفجمله اینکه در برخی موارد،  ازوارد است؛ 

مثـال در توضـیح    ايراز منابع لغوي متأخر استفاده کرده است؛ ب تقدماستفاده از منابع م

ب او حال آنکه در کتـ کند  معنایی را نقل می ،المنجد از کتاب، »دعاره«و » زعاره«معناي 

 )286ص ،4 جق، 1414 ابن منظـور، (لسان العرب )،32ص ،2 ج ق،1410فراهیدي، (العین

معانی این واژه نقل شده است. نیز ) 302ص ،3 ج ش،1375 ،طریحی(مجمع البحرینو 
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 ،در برخی روایات، به شرح لغـات و اصـط�حات پرداختـه    مؤلفقابل ذکر اینکه  نکتۀ

که در این موارد نیـاز اسـت خواننـده بـه      ؛لکن منبعی براي قول خود ذکر نکرده است

عن سـماعإل قـال    ...«مثال این رویکرد: وي و روایی نیز مراجعه کند. شاهددیگر منابع لغ

رره فقـال أو  کإل و یر آیغ یر الربا فک تعالى قد ذاهللا آیتالس�م انى ر هیعبداهللا عل یقلت ألب

و الظاهر أن المراد من (متنع الناس من اصطناع المعروفیقلت � قال لئ�  كتدرى لم ذا

در ایـن  ) 132ص ،18جق، 1399بروجردي، (».قوله اصطناع المعروف: القرض الحسن)

در روایت مذکور پرداختـه و  » اصطناع المعروف«به بیان معناي اصط�ح  مؤلفروایت، 

قول خود را مستند به کتـب حـدیثی و لغـوي     ولی الحسنه دانسته آن را به معناي قرض

  کند. نمی

  ی از عناوین بابالحدیث فقه هاي بهره .7ـ3

سـتنبط از  حـاوي حکـم م   جامع احادیـث الشـیعه  بسیاري از عناوین ابواب فقهی در 

بتداي باب، نظر فقهی در ا مؤلف؛ بدین صورت که است مجموع روایات باب مربوط

کند.  یث مربوط را بیان میده و سپس در ذیل آن، احادخود را با عنوان باب مطرح کر

یت است که روایات مطرح شده ظهور در حکم شرعی له در جایی حائز اهماین مسئ

توان  ر نباشد که در چنین مواقعی میمیسسادگی  شته باشد و استنباط حکم از آن بهندا

تـوان   را مـی د و ایـن روش کـاري   توجه کـر  مؤلفنظر ارجح  عنوان بهباب  عنوان به

نست. عناوینی از ایـن  بر احادیث باب و معناي آنان دا مؤلفط نشانگر توانایی و تسل

صـورت   ده و گـاهی آن را بـه  صورت خ�صه، حکم فقهی را بیان کـر  دست گاهی به

تري هستند، عنـوان   زئیابواب ج ۀی که دربردارندالبته در ابواب کل. دکن بیان می مطول

ـ  باب نیز دربردارندۀ مفهوم کلـ  تـوان از آن اسـتفادۀ    اب بـوده و نمـی  ی از احادیـث ب

از صـدور   ف ترجیح داده استدر بسیاري از ابواب جزئی نیز مؤلد و الحدیثی کر فقه

این امر  د؛صورت کلی بسنده کن عنوان باب به حکم در عنوان خودداري کرده و به ذکر

ـ   تر در ذیل آن دلیل ابواب جزئی در ابواب کلی به ابـواب  «مثـال، عنـوان    ايراسـت. ب

ابـواب  «و  )20، ص7ج، همان(»المسافر ابواب صلوة«، )226ص ،2ج، همان(»الوضوء

از ایـن دسـت    )63ص ،8ج ،همـان (»و بیان نصبها و ما یتعلّق بهـا  زکاة ا�نعام الث�ثإل

  .استعناوین 
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دلیل توقـف مؤلـف در بیـان     ، گاه بهدر ابواب جزئی نیز عدم بیان حکم در عنوان

بـاب حکـم   «دلیل اخت�فات فتوایی و یا د�یل دیگر بوده؛ مانند ابـواب   حکم فقهی به

، )130، ص19ج، همـان (»من تصدق علی ولده بشیء ثم اراد ان یدخل معهم غیـرهم 

ع بـین  باب حکم الجم«و  7)382، ص17ج، همان(»الفضّه من النحاسباب استخراج «

هـا یـک   که در مورد اخیر، تن )77، ص20ج، همان(»الس�ماثنتین من ولد فاطمه علیها

ده که ظهور در حرمت جمع بین دو زن از سادات فاطمی روایت در ذیل باب بیان ش

خودداري کرده است. گاه تعدد از بیان حکم در عنوان  مؤلفاین، وجود را دارد و با 

د؛ ابـوابی  شو در یک باب، مانع از بیان حکم کلی در عنوان باب می شده مسائل مطرح

اذن زوجها و المملـوك بغیـر اذن سـیده و الولـد      ربغی ةباب حکم نذر المرآ«همچون 

بـاب مـا ورد مـن شـروط وجـوب ا�مـر       «، )552، ص19ج، همـان (»بغیر اذن والـده 

، 14ج، همـان (»ثیر و غیـره ن المنکـر مـن العلـم و ا�مـن و التـأ     ع بالمعروف و النهی

، 17ج، همـان (»باب حکم بیع عـذره ا�نسـان و غیـره و حکـم ا�بـوال     «و ) 414ص

  از این دست هستند. )182ص

ف کتاب در ابواب مورد ذکر، خود را در جایگـاه افتـاء قـرار    مؤل د کهکر توجهباید 

مجتهدي کـه بـه   داشت  توجهده است؛ لکن باید م شرعی مستنبط را بیان کرداده و حک

ـ     مراجعـه مـی   قصد استنباط احکام شرعی به این کتـاب  ع در کنـد، خـود خواسـتار تتب

؛ البته من بـاب  از آن دیده زي به بیان حکم حاصلاحادیث بوده و با وجود روایات، نیا

هرت �ع از شـ زمینۀ ذهنی بـراي خواننـده و یـا اطـ     قول فرد متخصص و یا ایجاد پیش

  قرار بگیرد. توجهتواند مورد  بندي می فتوایی، این نوع عنوان

ایـن   بینیم که برخی از اهللا بروجردي می عناوین ابواب با نظرات فقهی آیت در تطبیق

بـاب انـه �   «مثال بابی بـا عنـوان    اهللا بروجردي تطبیق دارد. براي عناوین با فتاواي آیت

، همـان (»انها ترفع صوتها بقدر ما تسمع نهن ویوسطا بتقوم  بأس للمرأة ان تؤم النساء و

ـ   بردارندۀدر )448ص ،6ج راي زنـان بـوده و   روایات مربوط به امامت جماعت زنـان ب

ز صورت مطلـق جـای   عنوان باب، اقامۀ جماعت براي زنان توسط امام جماعت زن را به

خصـوص نمـاز    دربه این عنوان مطلق، قید زده و آن را  داند. روایات ذیل این باب می

بینیم کـه ایشـان    اهللا بروجردي می داند. با مراجعه به آثار آیت ز مینافله و نماز میت جای
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 ،3 جتـا،   ، بـی همـو (دانـد.  میز صورت مطلق جای امامت جماعت زن براي زنان را به نیز

  )220ص

ت�فـی  اهللا بروجردي مطابق نبـوده و اخ  اردي نیز عنوان باب با فتواي آیتالبته در مو

الـوتر   یالص�ة ا� ف یل فکاأل عدم جواز الشرب و« مثال در باب رايد. بشو مشاهده می

عنـوان   )541ص ،5جق، 1399، همـو (»ق الوقتیهو عطشان عند ض د الصوم ویریلمن 

در نمـاز  را باب حکایت از عدم جواز اکل و شرب در حین نمـاز دارد و نوشـیدن آب   

 بروجردي معتقد به اهللا آیتو حال آنکه  کرده استثنا ،وتر براي کسی که قصد روزه دارد

  )395ص ،2 ج تا، ، بیهمو(.است اط�ق قاطعیت شرب و اکل در نماز

  به مسلّمات فقهی و کالمی توجهوایات با فهم ر. 8ـ3

هاي  ین و انطباق آن با روایات و فهم روایات مربوط یکی از روشتقدمبررسی فتواي م

خورد.  نیز به چشم می جامع احادیث الشیعهاست که در برخی از موارد در الحدیثی  فقه

اهللا  رسـول نمـاز  که در آن سخن از قضا شـدن  کند  میرا ذکر  یروایت مصنفمثال  براي

است و اشاره به این مطلب دارد که هنگامی که رسول خدا نماز صبحشـان قضـا شـد،    

را اقامه کرد. سپس با اسـتد�ل و کمـک   ابتدا نافله را به جاي آورده و سپس نماز صبح 

بـر اجمـاع علمـاي شـیعه      پردازد؛ زیرا بنـا  از اجماع علماي شیعه به رد این روایت می

انسـان اسـت، نمـاز مسـتحبی را بـه جـاي        ن در زمانی که نماز واجبی بر عهدۀتوا نمی

  )268ص ،4جق، 1399 همو،(آورد.

 8تعـریس  ۀکـه قضـی   گویـد  می این بابدر  التقریر نهایإلدي در کتاب  بروجراهللا آیت

ع�وه بر آنکه مخالف مذهب امامیه است، بر عدم وجوب فوریـت در قضـاي نمـاز و    

عدم وجوب ترتّب در نماز د�لت دارد و با فتواي کسانی که قائل به فوریت در قضـاي  

  )141، ص3جتا،  ، بیهمو(.یستنماز هستند، قابل جمع ن

غفلـت شـده؛    جـامع احادیـث الشـیعه   رد، از مبانی ک�مـی شـیعه در   در برخی موا

دیگـر   نمونـۀ سهوالنبی در آن نادیده گرفته شده است.  همچون روایت پیشین که مسئلۀ

این غفلت، مربوط به احادیثی است که در ابتداي کتاب ط�ق ذکر شده اسـت. در ایـن   

 و سـپس از امـام حسـن    اوند یاد شدهروایات، ابتدا از مبغوض بودن ط�ق نزد خد

در  دهنده بوده تـا حـدي کـه امـام علـی      شود که بسیار ط�ق فردي یاد می عنوان به
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حـوا الحسـن فإنـه    کوفـإل � تن کا معاشر أهل الی«زند:  گونه فریاد می هاي کوفه این کوچه

و مردم کوفـه را از ازدواج بـا پسـرش منـع     ) 6ص ،22جق، 1399، همو(»رجل مط�ق

 300و بـه قـولی    250با بیش از  امام حسن شود که باب بیان می کند. در همین می

از این منش پسرش ناراحت بود و مردم را از وصلت بـا او   زن ازدواج کرد و علی

این روایات را نقل کرده و بدون هیچ توضـیح   مصنف) 7، ص22ج ،همان(کرد. منع می

  9گذرد. و نقدي از کنار آن می

  صل و منفصلمت قراینگیري از  به اسباب صدور روایات و بهره توجه. 9ـ3

صـل و  مت قراینبه  توجهبه اسباب صدور روایات و  توجهیکی از اسباب فهم روایات، 

 اهللا آیـت نظر هـاي مـد   فـرض  پـیش یکـی از   عنـوان  بهله به این مسئ توجهمنفصل است. 

ایتـی در بـاب   مثال ایشان در توضـیح رو  ايرردي در مباحث حدیثی بوده است. ببروج

د بن مسلم من محم  ص بأوساط العراق ألجل أنّ السائل و هویالتخصو«فرمایند:  قبله می

عـراق   اي در یعنی این روایت مربوط به منطقـه ) 210، ص1جتا،  ، بیهمو(»وفإل.کأهل ال

پرسـنده را   سـؤال ه از اهالی کوفه بوده است و منطقۀ جغرافیایی پرسند است؛ زیرا سؤال

نیز این مسـئله بـه چشـم     جامع احادیث الشیعهداند. در  در فهم پاسخ حضرت موثر می

و » ولـد الزّنـا شـرّ الثّ�ثـإل    «آن روایت مشهور نبوي است که فرمودنـد:   خورد. نمونۀ می

کتاب قولی را ذکـر   مصنفاند. در ذیل این روایت  زنازاده را بدتر از زانی و زانیه دانسته

فـی  معر» شـر الث�ثـه  «اینکه زنازاده  ایجاد شده را برطرف نموده و دلیل د که شبهۀکن می

دانـد کـه حضـرت را هجـو      و روایـت را مخـتص ابـاغره مـی     شود شده است بیان می

ق، 1399، همـو (کردند و حضرت نیز وي را بدتر از پدر و مادر زناکـارش دانسـت.   می

  )43ص ،30 ج

از  ناشـی اخت�ف بسیاري از روایـات  که  معتقد است جامع احادیث الشیعه مصنف

عمل برخ�ف آنـان دانسـته و رد    را و م�ك عمل در احادیث مربوط به تقیه بودهتقیه 

جاي  این روایات در جاي )269، ص1ج، همان(احادیث موافق آن را �زم دانسته است.

مثال پس  است. برايآن نیز بیان شده  ذکر شده و وجه تقیۀ جامع احادیث الشیعهکتاب 

عبـداهللا   ن بن موسى الحناط قال سألت أبـا یالحس ...سعد بن عبد اهللا عن«از ذکر روایت 

 کـه » فقـال � بـأس   یب ثوبیصیه فیمجه من فیشرب الخمر ثم یالس�م عن الرجل  هیعل
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، پاك دانسـته  د دیگري بریزدکه بر لباس فررا شده از دهان فردي  حضرت شراب خارج

در شده است؛ زیـرا موافـق مـذهب    صابر مبناي تقیه د که این روایت شو میاست، بیان 

)91ص ،2ج، همان(ه است.عام

  روایت دربارۀتوضیحات  .10ـ3

 توجـه ی از دیربـاز مـورد   الحـدیث  فقـه تـرین عمـل    رایـج  عنوان بهکار شارحان احادیث 

 ائمـۀ  نـی را نصـیب خواننـدگان روایـات    هـاي فراوا  شناسان و فقها بوده و بهره حدیث

کرده است. برخی از محدثان و مؤلفان کتب حدیثی نیز به ارائـۀ توضـیحات    اطهار

مشکل الحدیث و غریب الحدیث در ذیل احادیث موجود در کتب روایی خـود   دربارۀ

ر حـدیثی از  اند که بسیاري از کتـب متـأخ   کرده و شرح مختصري از آن را بیان  پرداخته

  این دسته هستند.

نیز به تبعیت از گروه دوم مذکور در جاي جاي کتـاب   احادیث الشیعهجامع ف مؤل

معناي روایات و شرح آن پرداخته است. این رویکـرد بـه دو    دربارۀبه بیان توضیحاتی 

  صورت مشهود است:

شده در منبـع اصـلی   ی ذکرالحدیث فقهضمن نقل روایت، توضیحات  مؤلفگاه  .الف

بیان  ،احبان کتب پیشین به نگارش درآمده استط صرا که توس ع آنبروایت و دیگر منا

پـردازد:   به بیان توضیحات شـیخ طوسـی مـی    یروایت ۀدر ادام مؤلفمثال  اير. بکند می

 ؛)182ص 17ج، همـان (»الغـنم  البقـر و  بـل و ة البهائم من ا�خ ره على عذریحمله الش«

چهارپایـان   اند، مرادشـان بیـع غـائط    بیع غائط را جائز شمرده اگر امام صادق یعنی

  ح�ل گوشت است.

قـده:   خیقـال الشـ  «گوید:  در روایت دیگر نیز پس از ذکر روایت، در توضیح آن می

 ،همـان (»ق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهـر یأنه إذا تض هذا الخبر هو یفالوجه ف

خوانـد، سـپس    یعنی اگر وقت نماز عصر تنگ شد، ابتدا نماز عصر را مـی  ؛)6، ص6ج

  خواند. را مینماز ظهر 

 ...«شـود:   متن حـدیث داده مـی   گونه توضیح دربارۀ همچنین در روایت ذیل نیز این

 یدخلـه فـ  یدخل الحرم بس�ح ا� ان ی�حد ان  ینبغیالس�م قال �  هیعبداهللا عل یعن أب

پـس از   مؤلـف  10)143ص ،10ج ،همان(».ائید شیلف على الحدیعنى یبه یغیجوالق أو 
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 ، نیـز در ادامـۀ  انـد  روایت ذکـر کـرده   دربارۀکه مرحوم کلینی را ذکر روایت، توضیحی 

  کند. حدیث ذکر می

که روش شیخ صدوق بیان فتواي خویش پس از ذکر  بر این بوده مؤلفاگرچه نظر 

روایت بوده و این امر موجب خلط بین روایت و نظر صدوق براي برخـی افـراد شـده    

شده از صدوق و  سخنی از تفکیک بین احادیث روایت ،الشیعهجامع احادیث  ، دراست

 فتاواي وي ذکر نشده است. 

صورت مستقل توضیحاتی در شرح روایت بیان  در ذیل روایت به مؤلفگاه نیز  ب.

کنـد.   ی را ذکـر مـی  کند و ابهامات موجود را برطرف کرده و یـا توضـیحات تکمیلـ    می

  :استاین رویکرد  مباحث ذیل نمونۀ

که قسمت انتهایی روایت  دکن دربارۀ زکات بیان میی در ذیل روایت مؤلفمثال  براي

  )67ص ،11ج ،همان(سخن راوي است که در متن روایت وارد شده است.

ـ    ...ده اهللا عـن یـ خ أیأخبر الش«همچنین در ذیل روایت  عبـداهللا   یعـن زرارة عـن أب

جـد  یه لم سغسل رأیغسل رأسه ثم بدا له ان یلم  قال من اغتسل من جنابإل و الس�م هیعل

غسـل   تقـدم د که ایـن روایـت بـر    کن بیان می) 59ص ،5ج ،همان(»بدا من إعادة الغسل

 تقـدم غسل یمین بر یسار ندارد و ایـن   تقدملکن د�لتی بر  س بر جسد د�لت دارد؛رأ

 نیمـۀ وشوي نیمۀ راست بـر   استحبابی دارد و فتاواي دالّ بر وجوب تقدیم شست جنبۀ

انجام غسـل   ۀنحو اهللا بروجردي دربارۀ ظر فقهی آیتچپ، دلیل روایی ندارد. بنابراین ن

  د.شو توضیح و تفسیر آن بیان می عنوان بهترتیبی در ذیل این روایت و 

ال به ذهـن  ؤاین س ،شده گرفته و توضیحات داده هاي صورت با نگاهی دقیق به شرح

در ذکر این شروح چیسـت؟ آیـا هـدف وي بیـان تمـام       مؤلفکند که معیار  خطور می

شروح موجود در کتب شرح روایات است و یا آنکه تنها بر اساس سلیقه خود به شرح 

بر شواهد موجود نیازي به شرح آنان نبوده و از احـادیثی   برخی احادیث پرداخته که بنا

ـ   زمند توضیحاتی بیشترمغفول بوده که رفع دشواري و پیچیدگی آن نیا ف از جانـب مؤل

روایـات ایـن    شروح موجود در کتب حدیثی دربارۀ به بیان مؤلفشایسته بود تا . است

  پرداخت. کتاب می
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  نتیجه. 4

 که تا حد استترین منابع حدیثی در عصر حاضر  را یکی از غنی جامع احادیث الشیعه

هاي علمیـه را در گـردآوري احادیـث فقهـی برطـرف       زیادي نیاز فقها و علماي حوزه

، ۀ این کتاب نیـز ذکـر شـده   مقدمگونه که در  همان ،کند. هدف از تدوین این کتاب می

توان آن را بـا کتـب روایـی     آوري روایات ابواب گوناگون فقهی بوده است و نمی جمع

در آن غالب است مقایسـه کـرد.    الحدیث فقه ۀکه جنب استبصارو  تهذیبدیگر همچون 

هاي موجود در این کتاب در مقابل محاسن موجـود در آن قابـل    از همین روي، کاستی

توان با مراجعه به دیگر کتب آن را برطـرف کـرد. از    اغماض بوده و در غالب موارد می

و  سوي دیگر، نادیده انگاشتن برخی اشکا�ت، همچون چینش نامناسب برخـی ابـواب  

بـه ایـن کتـاب    باعـث ورود صـدماتی    صحیح از آیات ابتدایی هر باب یا عدم استفادۀ

  موقع اص�ح گردد. که �زم است بهد شو می

  

  ها نوشت پی

درسـتی کـه    ترین مردم هستید اگر معانی ک�م ما را بشناسید. به شما فقیه«فرمایند:  می . امام صادق1

گونـه کـه    توانـد ک�مـش را آن   کند و اگر انسان بخواهـد مـی   میک�م  بر وجوه گوناگون انصراف پیدا 

  )1ق، ص1403صدوق، »(.بخواهد بچرخاند

. در نماز عید قربان و فطر نیز مانند نماز جمعه، هنگامی که تعداد نمازگزاران بـه پـنج یـا هفـت نفـر      2

ال شـد  ؤشود. س میگردد و تفاوت آن این است که در رکعت دوم قنوت خوانده  برسد، نماز برگزار می

تـر   ز است؟ حضرت فرمودند: بلی، لکن با عمامه نزد مـن محبـوب  ه آیا بدون عمامه هم این نماز جایک

  است.

کتاب مصباح الشریعإلِ فیه بعض مـا  «گوید:  مجلسی انتساب این کتاب به معصوم را رد کرده و می .3

إلِ و آثـارِهم   یریب اللّبیـب المـاهرَ و اُسـلوبه �یشـبِه سـائرَ       األئمـ 1ق، ج1410مجلسـی،  »(.کلمـات،   

 )32ص

  .ونقل آن و برخی احکام مربوط به آن حرمت خرید و فروش خمر و پرورش ساختن آن و حمل .4

  م تکرار شده است.بتداي ابواب مربوط به میاه و تیمنساء در ا ۀسور 43 براي مثال آیۀ .5

خاطر طمـع در   ح ایشان و امید به بقاي ایشان بهتحریم همنشینی با س�طین و کمک به ظالمین و مد .6

  .اموال ایشان

  .خارج کردن نقره از مس .7
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  .استراحت در آخر شب و قضا شدن نماز رسول اکرم .8

 »نقـد و بررسـی روایـات مربـوط بـه مطـ�ق بـودن امـام حسـن         « . نقد این روایات در دو مقالۀ9

ــام حســن  «و  )1386، مرتضــوي( ــت ام ــی مط�قی ــات جعل ــۀ روای ــازپژوهی نقادان ــاوي و ب  »واک

  تفصیل بیان شده است. )1395 ،لزگی و محمدجعفري(

  اند. جایز دانستهبردن س�ح به داخل حرم که آن را در صورت پوشاندنش  دربارۀباب  .10
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