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بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله
*

سید رضا شیرازی

چکیده:
روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او ،به ضعف سندی متصف شده است .متأخرین برای عمل
بدین روایت ،به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختللف قههلو و اللو و ،جنلران
ضعف روایت با مهنول بودنش در نزد الحاب را ادعا نمودهاند .در این مها ه ،با ارائۀ پیشلینۀ ایلن ادعلا ،و
بررسو باب قضا در کتب قههو ،و منحث تعادل و تراجیح در کتب الول قهه قن از شهید ثانو ،للحت و
سهم این امر بررسو موشود .به نظر مورسد استناد گستردۀ عالمه حلو بدین روایت ،و تولیف روایلت
به «مهنول» توسط شهید اول و محهق کرکو ،منشأ ادعای مهنو ه بودن این روایت توسط شهید ثانو شده
است و کاربرد این لفت برای این حدیث ،در شرح معه(ا روضة ا نهیة) ،و درسلو بلودن ایلن کتلاب از
زمان خود تاکنون ،منجر به شهرت این روایت به مهنو ه شده است.
کلیدواژهها :مهنو ه ،عمر بن حنظله ،شرایط مجتهد ،تعادل و تراجیح ،مرجحات.

* مدرس جامعة المصطفی العالمیة و مؤسسه آموزش عالی خاورانsrshirazi@yahoo.com /
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مقدمه
به روایت عمر برح ظله(رهین(یلی ۷۰۴۱ق ج ۷ص7۱رر 76و ج ۱ص۰۷۷؛ صردوق
۷۰۷1ق ج 1ص۷۷-6؛ طوسررری ۷۰۴۱ق ج 7ص 8۷6و ج 7ص )1۴۷در مباظر ر
تمسک میشود .اهمیت آن تا جایی است نه عبارات زی گویای آن است:
«جع(وه عمدة التفقه و استلبطوا مله ش ائطه ن(هرا»یشرهید ارا،ی ۷16۷ش ص)0۴
«هی األصل علد أصحابلا فی استلباط أظكام االجتهاد ونون المجتهد العارف باألظكرام
ملصوبا مح ضب(هم»یمی داماد ۷16۴ش ص« )8۰1ع(یهرا مردار الع(مرای فری الفتروی و
الحكم»یمج(سی ۷۰۴7ق ج ۷ص« )8۴ال یهه لهم [الفقهای] مستلد فیه [نون الفقهای
،واب االمامیع)] سوی ما فی مقبولة عم بح ظله(رة»یخوا،سراری آضرا جمرا بریترا
ص« )18۴صار اصال علد االصحاب فی نثی مرح اظكرام االجتهراد و نرون المجتهرد
العارف باالظكام ملصوبا مح ضب(همیع) و جم(ة مح مسائل القاای و نثی مرح المطالر
المتع(قة بباب التعاد مح االصو »ی،روری ۷۰۷۱ق ج 5ص )۰۰و «عمرده مردرآ آن
[اصلِ والیت فقیه] مقبوله عم برح ظله(ره اسرت».یشربی ی ز،جرا،ی ۷۰۷0ق ج۷0
ص)7۴5۴
در ب رسی پیشیلۀ مباظ سلدی ایح روایت از شهید اا،ییم )077تانلون ا،دیشملدان
ابتدا سه ف د یعلی محمد بح عیسی داود بح الحصریح و عمر برح ظله(ره را بره علروان
ضعف سلدی روایت مطر نر دها،دیشرهید ارا،ی ۷16۷ش ص /0۴شرفتی ۷۰8۱ق
ص، /۷۰6وری ۷۰۷۱ق ج ۰ص )۷1۱و پس از چلدی آ،ران فقرم متعر ا داود برح
الحصیح و عم بح ظله(رة شردها،ردیطباطبایی ۷۰۷6ق ج ۷5ص ، /88اضری ۷۰۷5ق
ج ۷۱ص ) ۷0ترا ایلكره متریخ یح ضرعف سررلدی را فقرم از جهرت عمر برح ظله(رره
دا،ستها،د.یخمیلی ۷۰86ق ج 8ص /716خوئی ۷۰۷6ق ص /۷۰1همو ۷۰۷۱ق ج8
ص ۷۰8و ج 1ص /۰۴0مكارم ۷۰۷7ق ج ۷ص /۰57سلد ۷۰80ق ص)۷60
با توجه به ضعف سلدی ایح روایت فقهرا راه ظ(ری دی ر بر ای عمرل بردان ارائره
ن دها،د و آن جب ان ضعف روایت با مقبو بود،ش در ،زد «اصحاب » اسرت .در ادامره
پیشیلۀ ایح ادعا و صحت و سقم آن ب رسی میشود.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:20 +0330 on Monday February 26th 2018
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تعریف حدیث مقبول در نزد اندیشمندان علم درایه
ضدیمیت یح تع یف از صفت «مقبو » ب ای روایت در ،زد شیعه نه  ،ار،ده بردان دسرت
یابید از شهید اا،ی است .او در نتاب بدایهیچرا شرده همر اه ال عایرة ص )1۰چلریح
التفات الی صحته و عدمها نحدی

عم بح ظله(ة فی ظا المتخاصمیح».

ا،دیشملدان بعد از او ایح تع یف را پذی فته و مارمون آن را تكر ار نر دها،رد.ی،ک:
عررام(ی ۷۰۴۷ق ص /00شرریب بهررایی ۷۰8۴ق ص /5می دامرراد ۷16۴ش ص/۷7۰
ط یحی بیتا ص 1و  /5ش یعتمدار ۷16۱ش ص /۰58نجروری ۷168ش ص/8۴۷
نلی ۷1۱0ش ص /8۱8ب وج دی ۷۰۷۴ق ج 8ص /85۷صدر بیتا ص۷75رر۷77؛
مامقا،ی ۷165ش ج ۷ص 8۷۰و)...
ضابل توجه است نه شهید اا،ی تع یف دی ی از مقبو ن ده است« :المقبرو  :و هرو
ما یج العمل به علد الجمهور نرالخب المحترفب برالق ائح و الصرحی علرد االنثر و
الحسح ع(ی ضو ».یال عایة ۷10۴ش ص)۱۷
اما ایح تع یف چلدان مورد اضبا و توجه ا،دیشملدان ض ار  ،فته است.
به ه ظا در ایلكه صفت مقبو از اوصاف مشت آ بیح اظادیر صرحی

ظسرح

مواق و ضعیف است یا ایلكه ایح صفت شامل ظدی صحی ،میشود بیح ا،دیشرملدان
اختالف استی،ک :ملابع تع یف مقبوله) .به عبارت دی آیا مجر د اتصراف روایتری بره
«مقبوله» داللت ب عدم صحی بودن آن روایت مینلد؟ شاید بتوان گفرت جرواب سرؤا
فوق مبتلی ب ضبو یا ردب ضاعدۀ «ا،كسار خب صرحی بره خراط اعر اا مشرهور از آن»
باشد .به طوری نه با ضبو ایح ضاعده ظدی صحی ،یز بره مقبرو و ی مقبرو تقسریم
میشود.
تنقیح موضوع بحث
آ،چه از سخح ا،دیشملدان در ایلجا متبادر است ب(كه میتروان بر ای آن ضر ائح و شرواهد
ارائه ن دیخوئی ۷۰۷۴ق ج ۷1ص 80و ۷۰۷6ق ج 1ص )60ایح است نره مر اد از
«مقبو بودن روایت عم بح ظله(ه» فقم ایح روایت و ،ره تمرامی روایرات اوسرت .بره

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:20 +0330 on Monday February 26th 2018

آورده است« :اامح عش ها :المقبو و هو مات(قوه برالقبو و العمرل بالمارمون مرح یر
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مقبوله صفت ایح روایت است، 8ه صفت روایرات عمر برح ظله(ره.ی ،اه

مخالف ،ک :سیفی ۷165ش ج 7ص)8۱7

او یم )۱6۰است.ی۷۰۷0ق ج ۷ص )۰8بعرد از او محقرق ن نرییم)0۰۴ی۷۰۷۰ق ج8
ص 1۱۱و ۷۰۴0ق ج ۷ص ۷۰1و  )۷76ایح وصف را به نار ب ده است .پس از آن دو
شهید اا،ی در دو نتاب ع(م درایۀ خود ایح توصیف را تك ار ،موده است.

تع یف مقبوله و تمثیل او بدیح روایت در نتاب بدایه گذشرت .او در نتراب ال عایرة
لحا البدایةی۷16۷ش ص )0۷-0۴گفته است« :و ا،ما وسموه بالمقبو ؛ الن فری ط یقرة
محمد بح عیسی و داود بح الحصریح و همرا ضرعیفان .و عمر برح ظله(رة لرم یرل
االصحاب فیه بج و ال تعدیل لكح ام ه علدی سهل؛ أل،ی ظققرت توایقره مرح محرل
آخ و ان نا،وا ضد اهم(وه .و مع ما ت ی فی هذا االسلاد قد قبل االصحاب تنهح و ع لواح ا
بوضو ن و بل جعا ه لودة النفق و ع اسنهبط ا ته شحااطط لااحبو ع سحو ه تقبح ال .و مث(ره فری
تااعیف اظادی الفقه نثی ».
شهید اا،ی تق یباً در نل نت

فقهیاش از ایح روایت ،ام مریب د.ی،رک۷۰8۷ :ق ج8

ص[ ۱۱۰با تعبی ِ «خب عم بح ظله(ره»]۷۰۷1 /ق ج 1ص ۷۴0-۷۴6و ج ۷1ص115
و [ 1۰۰-1۰1به گست ش تعبی ات شهید از مج(د  1تا مج(د  ۷1دضرت شرود۷۰۷7 /].ق
ص۷۰۴8 /18۷ق ج 8ص۷۰۷۴ /۱۱۷ق ج 1ص[ 7۱در ه سه نتاب با تعبی  :مقبرو

عم بح ظله(ه]) 1پس از او ذن ایح روایت و ایرح صرفت در نتر اصرحاب معمرو
میگ دد.ی،ک :اردبی(ری ۷۰۴1ق ج ۱ص 5۰۱-5۰7ج 6ص 586و ج ۷8ص ۷8-6و
 /8۷-8۴عررام(ی برریتررا ج ۷ص /۷05عررام(ی ۷۰۷0ق ج ۷ص 15و ج ۱ص/878
است آبادی ۷۰87ق ص 10۴ 1۴1 876و  /10۷فاضرل نرایمی بریترا ج ۷ص/871
مج(سررری ۷۰۴7ق ج ۷ص 8۴و  86ج 7ص 8۱ج 0ص ۷۰1ج ۷8ص ۷8و /5۴۰
ن نی ۷107ق ص /87۴ماز،درا،ی ۷168ق ج 8ص /۰8۴محقق سربزواری ۷8۰۱ق
ج ۷ص /۷1۷همو بیترا ج ۷ص ۰۷۴و  ۰۷1ج 8ص /77۷فری۷۰۴۷ ،ق ص/57
۰

خوا،ساری آضا ظسیح بیتا ج 1ص)8۷۴
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اولین توصیفهای روایت عمر بن حنظله به مقبوله
بلا به تتبع  ،ار،ده اولریح نسری نره ایرح روایرت را بره مقبرو متصرف ،مروده شرهید
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بررسی سخن شهید ثانی
ب ای ب رسی ادعاهای پلجگا،ۀ شهید اا،ی با توجه به متح روایرت بره ،هر مریرسرد دو
گزیله پیش رو داریم .۷ :ب رسی باب ضاا در نت فقهی ضبل از شرهید ارا،ی؛  .8ب رسری
بررسی باب قضا در کتب فقهی قبل از شهید ثانی

تمام آ،چه با ب رسی ابواب ضاا در نت فقهی ضدما تا شهید اا،ی 5در رابطه برا خبر عمر
بح ظله(ه به دست میآید موارد زی است:
 .۷اولیح نسی نه از روایت ذن ی به میان میآورد ابوالصال ظ(بییم )۰۰۱اسرت .او
در استدال به مسئ(ۀ عدم جواز رجوع بره یر شریعه در ضارا بره گ وهری از روایرات
تمسک مینلد نه ازجم(ۀ آنها روایت عم بح ظله(ه است .عبارت او چلریح اسرت« :و
ضد تلاص ت ال وایات عح الصادضیح ع(یهما السالم بمعلى ما ذن ،اه :ف وى عح أبی عبردا
ع(یررهالسررالم ا،رره ضررا  :أیمررا رجررل نرران بیلرره و برریح أق لرره ممرراراة فرری ظررق ...و علرره
ص(ىا ع(یهوآله ا،ه ضا  :إیانم أن یخاصم بعاكم بعاا الى أهل الجرور و ...و روى عرح
عم بح ظله(ة ضا  :سیلت أبا عبد ا ع(یهالسالم عرح رج(ریح مرح اصرحابلا»...ی۷۰۴1ق
ص)۰8۰
 .8ابح ادریس ظ(ییم )506سخلان ابوالصال را در س ائ بدون هیچ نموناستی ،قل
مینلد.یمقایسه نلید :ظ(بری ۷۰۴1ق ص ۰18-۰8۷برا ظ(ری ۷۰۷۴ق ج 1ص-51۱
)5۰7
 .1متح نتاب یحیی برح سرعیدیم ظردود  )۱۴۴اشراره بره روایرت عمر برح ظله(ره
دارد.یظ(ی ۷۰۴5ق ص)581-588
 .۰عالمه ظ(ییم )۱87به شكل معتلابهی بدیح روایت تمسک مرینلردی۷۰8۴ق ج5
ص۷۷0وص /810همررو برریتررا ج 0ص /۰۰7همررو ۷۰۷1ق ج ۰ص /۰7۰همررو
۷۰۷8ق ج ۷5ص )8۰7ولی در هیچندام از موارد ایح روایت را بره «مقبولره» متصرف
،مینلد .ایح در ظالی است نه او روایات بعای اف اد را به چلیح وصفی متصرف ،مروده
است.ی۷16۷ش ص[ ۷5ذیل اظمد بح محمد بح خالد« :و علردی ان روایتره مقبولرة»] و
ص[ 8۴8ذیل اظمد بح هال عب تائی« :و علدی ان روایته ی مقبولة»])
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تعاد و ت اجی در نت

اصو فقه ضبل از او.

۲4۲
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 .5شهید او از ایح روایت ش ایم سیزدهگا،ۀ فقیه را استلتاج مینلد .تعبیر او چلریح
است« :یعتب فی الفقیه أمور االاة عش ضد ،ببه ع(یها فی مقبو عم بح ظله(ة عرح االمرام
7
الصادق».ی۷۰۷0ق ج ۷ص)۰8

 .7محقق ن نری بردیح روایرت تمسرک ،مروده و آن را بره «مقبرو » متصرف نر ده
است.ی۷۰۷۰ق ج 8ص /1۱۱همو ۷۰۴0ق ج ۷ص ۷۰1و )۷76
 .۱در عبارتهای فقها تشابه خاصی با متح روایت عم بح ظله(ه یافت ،میشرود ترا
6

بتوان اطمیلان و یا گمان ب ایح داشت نه بدیح روایت اعتماد ن دها،د.

 .6با مقایسۀ ش ایطی نه شهید او ب ای مجتهد ذن ن ده با ش ایطی نره دی ر فقهرا
ب ای مجتهدیضاضی) ذن ،مودها،د به ایح ،تیجره رسریده مریشرود نره اسرتلباط شر ایم
0

سیزدهگا،ۀ فقیه از روایت عم بح ظله(ه اجتهادی از شهید او میباشد.
از تتبع فوق میتوان مطال زی را استلتاج ن د:

 با توجه به شمارۀ  5و  6بطالن دو ادعای شهید اا،ی« :جع(روه عمردة التفقره و
استلبطوا مله ش ائطه ن(ها» ظاصل میشود .به ،ه میرسد استلتاج شر ایم فقیره
از ایح روایت توسم شهید او در نتاب ذنر ی الشریعة ملشری پیردایش چلریح
ادعایی بوده است.

 با توجه به  ۰و  5و 7بطالن ادعای شهید ارا،ی بره ایلكره فقهرا ایرح روایرت را
مقبوله ،امیدها،د مشخ میشود .پ واض است نه برا توصریف ایرح روایرت
توسم دو تح از فقها یشهید او و محقق ن نی) به مقبوله ،مریتروان آن را بره
نل فقها س ایت داد.
میتوان گفت استلاد گست دۀ عالمه ظ(ی بدیح روایت و توصیف روایت به «مقبرو »
توسم شهید او در ذن ی الشعیة فی اظكام الش یعة و محقرق ن نری در نترابهرایش
ملشی پیدایش ایح ادعا شده است.
پ واض است نه تییید ادعای شهید اا،ی در مقبوله بودن ایح روایت برا ضبرو فقهرای
متیخ از شهید اا،ییشری ازی ۷۰87ق ج 8ص ۷۴)11ما،لرد محردب بح ا،رییم)۷۷67
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در نالم شهید او دو اظتما وجود دارد :یكی ایلكره در ،رزد خرود او ایرح روایرت
۱
مورد ضبو است و دی ایلكه ایح روایت در ،زد اصحاب مقبو است.
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سید جواد عام(ییصاظ مفتا الك امة) مرال اظمرد  ،اضرییم )۷8۰5صراظ جرواه
یم )۷877و شیب ا،صارییم )۷86۷صحی ،یست.
گمان میرود چون ایح صفت ب ای ایح ظدی در ش

لمعهیال وضرة البهیرة) آمرده

با توجه به ب رسی فوق م اد سخلی نه مریگویرد« :هری [روایرة عمر برح ظله(رة]
مستلدهم [االصحاب] فی باب القاای فهی بلفسرها نافیرة فری البراب»یتب یرزی ۷160ق
ص، )78۱میتوا،د همۀ فقهای شیعه تا زمان شهید اا،ی و یا ظتی انث آ،ان باشد.
اما دو ادعای «ضد ضبل االصحاب متله و عم(روا بمارمو،ه» را بایرد برا ب رسری گزیلرۀ
دومیب رسی مبح تعاد و ت اجی در نت اصو ) ادامه داد چه بسرا فقهرا در تر جی
بیح روایات به مامون روایت عم بح ظله(ة عمل ن ده باشلد.
بررسی مبحث تعادل و تراجیح در کتب اصول فقه
با ب رسی مبح تعاد و ت اجی معدود نت اصولی موجود ۷۷تا زمران شرهید ارا،ی بره
،تایج زی میرسیم:
 .۷با توجه به عدم ظجیت خب واظد در ،زد بعای از اصولیان نرل بحر

تعراد و

ت اجی در باب تعارا روایات ب ای آ،ان بیفایده اسرت و از آن بحثری ،كر دها،رد.یع(م
الهدی ۷1۱7ش ج 8ص /۱0-۱6همچلریح ،رک :مفیرد ۷۰۷1ق ص /۰5-۰۰ظ(بری
۷۰۷۱ق ج 8ص)187
 .8ت تی م جحات در ،زد اصولیا،ی نه ظجیت خب واظد را ضبو دار،د با آ،چره در
خب عم بح ظله(ه آمرده متفراوت است.یطوسری ۷۰۷۱ق ج ۷ص /۷۰6-۷۰۱ظ(ری
۷۰81ق ص)۷5۱-۷5۰
 .1محقق ظ(ییم، )7۱7سبتهایی به شیب طوسیی ی مواردی نره در عردة االصرو

۷8

شیب آمده است) میدهد نه با روایت عم بح ظله(ه همخوا،ی دارد.یهمران ص)۷57

ایشان می ف ماید« :ضا الشیب ره :إذا تساوت ال وایتان فی العدالة و العردد عمرل بیبعردهما
مح ضو العامة و الهاه أن اظتجاجه فی ذلک ب وایة رویت عح الصادق و هو إابرات
لمسیلة ع(میة بخب واظد و ما یخفى ع(یک ما فیه مع ا،ه ضد طعح فیه فاالی مح الشریعة
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است و ایح نتاب از زمان خود تانلون نتاب درسی بوده نمنم سب
به مقبوله شده است.

شه ت ایح روایت
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نالمفید و ی ه»
اظتما ضوی میرود نه م اد ایشان از «ب وایة» خب عمر برح ظله(ره باشرد .در ایرح
صورت «طعح فاالی شیعه ما،لد شیب مفید و ی او» مروهح مقبولیرت خبر عمر برح

ص )855با م اجعه به ظواشی نتاب معرالم مشرخ

معالم ،قل ن ده استیعام(ی بیترا
شرد نره هدایرة المست شردیح و

ظاشیۀ مال صال ماز،درا،ی ب معالم فاضد بح تر جی اا،رد و ظاشریۀ سر(طانالع(مرای و
تع(یقۀ سید ع(ی ضزویلی م اد از روایت را معیح ،ك دها،د.
 .۰عالمه ظ(ی در نل نت

اصولی خود با ایلكه مبح

خاصری بر ای تر جی بریح

روایات ض ار میدهد هیچگاه بدیح روایت تمسک ،مینلرد .همچلریح ،مریتروان گفرت
ت تی م جحات او با روایت همخروا،ی دارد.ی۷۰۴۰ق ص /816-818همرو ۷16۴ش
ص 81۱-817و ص /86۴-8۱6همررررو ۷۰85ق ج 1ص ۰51-۰58 ۰۰5-۰۰۰و ج5
ص )117-80۴ایح رویه دربارۀ بعای شاگ دان وی ،یز صرادق اسرت.یاع جی ۷۰1۷ق
ج 8ص 1۴7و )۰07-۰۱6
 .5شهید اا،ی خود در بح «التعاد و الت اجی » با ایلكه متعر ا ،هر ات رازی و
آمدی و ابح الحاج میشود ذن ی از روایات از جم(ه ایح روایت ،مرینلرد.ی۷۰۷7ق
ص 86۰-861 86۷و )86۱
سخلان فوق اگ بطالن ادعای شهید اا،ی به ایلكه «ضد ضبرل االصرحاب متلره و عم(روا
بمامو،ه» را اابات ،كلد دستنم ت دید جدی ،سبت به صحت آن ایجاد مینلد .بردیح
سب ،میتوان مقبولیت روایت عم بح ظله(ه را با توجه به نتابهای اصو ضبرل از او
اابات ن د، .كتهای نه توجه بدان ض وری است ایح است نه اابت ،شردن مقبولره برودن
ایح روایت بیح اصحاب به معلای م دود بودن آن بیح آنها ،یست .ب(كه ضر ائح متعرددی
ب وااضت عم بح ظله(ه اضامه شده و میشودیسلد ۷۰80ق ص )8۴۷و با توجه به ،قرل
ایح روایت توسم محمدون االب در اهم نتابهرای روایری شریعهییعلی نرافی مرح ال

یحا ه الفقیه و التهذی
،یست.

االظكام) و ض ائح دی

واوق بره صردور چلریح روایتری بعیرد
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ظله(ه در ،زد ضدماست.
شایان ذن است نه عبارتهای محقق را صاظ
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نتیجهگیری
با ب رسی پیشیلۀ روایت عم بح ظله(ه در نت فقهی مع(وم میشود اولیح فقیهی نره آن
را به مقبو متصف ،موده شهید او است .ادعای مقبوله بودن ایح روایت بریح اصرحاب
نتابهای فقهی و اصولی بهویژه مبح ضاا و تعاد و ت اجی مقبولیرت ایرح روایرت
بیح اصحاب را ضبل از شهید اا،ی به اابات  ،سا،ید .به ،ه میرسد استلاد گسرت دۀ عالمره
ظ(ی بدیح روایت و توصیف روایت به مقبو توسم شهید او در ذن ی و محقق ن نی
در نتابهایش ملشی سخلان شهید اا،ی شده است .همچلریح گمران مریرود چرون ایرح
صفت ب ای ایح ظدی در ش لمعهیال وضة البهیة) آمده و ایرح نتراب از زمران خرود
تانلون نتاب درسی بوده نمنم سب شه ت ایح روایت به مقبوله شرده اسرت .امرا ایرح
بدان معلا ،یست نه ایح روایت ،زد اصحاب م دود است .ب(كه با توجه به ضر ائح متعردد
وااضت عم بح ظله(ه و همچلیح صدور ایح روایت از معصوم اابات میشود.
هدف ایح مقاله عالوه ب تصحی اشتباه شایع تبییح ایرح ،كتره اسرت نره توصریف
روایتی به مقبو ،یاز به تتبع ف اوان و اابات دارد و ص ف توصیف روایتی به ایرح علروان

در ن(مات فقها ،میتوا،د ۷1جب ان ضعف سلدی باشد .به ،ه میرسد نه اگ چه «مقبرو

بودن روایت در ،زد اصحاب» ی فیت آن را دارد نه به علوان ضاعردهای بر ای اعتمراد بره
روایات مورد ب رسی و تلقی ب(كه به نارب ده شود استفادۀ ی ضابطهملد از ایرح ضاعرده
در دی

روایات به علوان روش ع(می پذی فته ،یست.

پینوشتها:
 .۷ایح مقاله از رسالۀ ع(می سط چهار ظوزۀ ع(میه ضم با علوان «اجتهاد شخصیت ظقوضی» بره راهلمرایی
استاد ابوالقاسم ع(یدوست استخ اج شده است.
 .8به عبارات شهید اا،ی در نتاب ال عایة لحا البدایة نه در ادامۀ مقاله ذن میشود دضت شود.
 .1در صورتی نه تاریب تیلیف نتابها از ضدیم به جدید باشد به ،ه میرسد نه گسرت ش تعبیر در ،رزد
شهید اا،ی به تدریج بوده است.
 .۰شایان ذن است نه ملابع ذن شده فقم مخصوص ض ن  ۷۷میباشد نه  ،ار،ده بدانهرا دسرت یافرت و
ملابع ض ن  ۷8و  ۷1بسیار بیش از ایحهاست.
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را شهید اا،ی مط

ن ده است .جسرتوجوهرای ا،جرامشرده در ایرح مقالره و ب رسری
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 .5نتابهای مورد ب رسی عبارتا،رد از :الهدایرة و المقلرعیصردوق ۷۰۷5ق) المقلعرة و االعرالمیمفیرد
۷۰۷1ق) الكررافی فرری الفقررهیظ(برری ۷۰۴1ق) الم اسررم الع(ویررة و االظكررام اللبویررةیدی(مرری ۷۰۴۰ق)
الخالفیطوسی ۷۰۴۱ق) المبسروط فری فقره االمامیرهیهمرو ۷16۱ق) المهرذبیط اب(سری ۷۰۴7ق)
لیة اللزوع الی ع(می االصو و الف وعیظ(بی ۷۰۷۱ق) الس ائ الحاوی لتح ی الفتاوییظ(ری ۷۰۷۴ق)
ش ایع االسالم فی مسائل الحرال و الحر امیظ(ری ۷۰۴6ق) المختصر اللرافع فری فقره االمامیرةیهمرو

۷۰۷6ق) الجامع ل(ش ایعیظ(ی ۷۰۴5ق) نشف ال موز فی ش

مختصر اللرافعیفاضرل آبری ۷۰۷۱ق)

جامع الخالف و الوفاق بیح االمامیة و بیح ائمة الحجاز و الع اقیضمی سربزواری ۷۰8۷ق) و نتر

متعردد

عالمه ظ(ییم )۱87و شهید او و محقق ن نی .همچلیح نترابهرای االشر اف فری عامرة فر ائ ،أهرل
االسالم از مفید جمل الع(م و العمل و رسائل الشر یف الم تاری از سرید م تاری الجمرل و العقرود از

طوسی جواه الفقه از ابح ب اج ط اب(سی اشارة السبق از ابح ابی المجد ظ(بییضر ن  )7المعتبر و ،كرت
اللهایة ه دو از محقق ظ(ی بحثی در باب ضاا ،دار،د.
 .7شهید او یک بار دی

در ایة الم اد ی۷۰۷۰ق ج ۷ص )5۷۷متع ا ایح روایرت شرده اسرت و در

آ،جا چلیح صفتی را به روایت ،میدهد.
 .۱به تعبی ات عالمه ظ(ی ،سبت به اظمد بح محمد بح خالد و اظمد بح هال عب تائی توجه شود.
، .6ک :المقلعیصدوق ۷۰۷5ق ص )10۱-107المقلعةص )6۷۴االعالم بما اتفقت ع(یره االمامیرةیهمرو

۷۰۷1ق ص )۰۰-۰1الم اسم الع(ویة واالظكام اللبویرهیدی(مری ۷۰۴۰ق ص )87۷-87۴المبسروط فری
فقه االمامیهیطوسی ۷16۱ق ج 6ص 6۷به بعد) المهذبیط اب(سی ۷۰۴7ق ج 8ص[ 50۷ضابل توجره
است نه فصل «الدعوی و البیلات» باب آداب القاای با ایلكه متع ا آیات و روایرات ضاراوت شرده از
روایت عم بح ظله(ه ذن ی ،یامده است )].شر ایع االسرالمیظ(ری ۷۰۴6ق ج ۰ص[ 50و مخصوصراً

ص 7۴استدال به خب ابی خدیجه دضت شود]) المختص اللرافعیهمرو ۷۰۷6ق ج 8ص )8۱0الجرامع
ل(ش ایعیظ(ی ۷۰۴5ق ص )581نشف ال موزیفاضل آبی ۷۰۷۱ق ج 8ص[ ۰0۰-۰01بره تعر ا بره
روایت ابی خدیجه دضت شود]) جامع الخالف و الوفاق.یضمی سبزواری ۷۰8۷ق ص)500

 .0به ش ایم ضاضی در نتابهای المقلعةیمفید ۷۰۷1ق ص )۱8۷اللهایة اللهایة فی مج د الفقه و الفتراوی
یطوسرری ۷۰۴۴ق ص )11۱الخررالفیهمررو ۷۰۴۱ق ج 7ص )8۴۱المهررذبیط اب(سرری ۷۰۴7ق

ص )50۱المؤت(ف مح المخت(ف بیح ائمة الس(فیطب سی ۷۰۷۴ق ج 8ص )5۷1-5۷8الوسی(ة الی ،یرل
الفای(ةیطوسی ۷۰۴6ق ص )8۴6لیة اللزوعیظ(بری ۷۰۷۱ق ج ۷ص )۰17الجرامع ل(شر ایعیظ(ری

۷۰۴5ق ص )588و نشف ال موز فی شر

مختصر اللرافعیفاضرل آبری ۷۰۷۱ق ج 8ص)۰0۰-۰01

دضت شود و با ش ایم ذن شده در ذنر ی الشریعة فری اظكرام الش یعةیشرهید او ۷۰۷0ق ج ۷ص)۰8
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المؤت(ف مح المخت(ف بیح ائمة الس(فیطب سی ۷۰۷۴ق) الوسری(ة الری ،یرل الفاری(ةیطوسری ۷۰۴6ق)
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مقایسه شود.
 .۷۴آ،چه ایشان به نتابهای المبسوط و الخالف شیب طوسی ،سبت میدهلد یافت ،شد.
 .۷۷نتابهایی نه بدان م اجعه شد عبارتا،د از :التذن ةیمفید ۷۰۷1ق) الذریعة الی اصو الش یعةیع(رم
۷۰۷۱ق) معارج االصو یظ(ی ۷۰81ق) مبادی الوصرو الری ع(رم االصرو یظ(ری ۷۰۴۰ق ص-818

 )816تهذی الوصرو و ،هایرة الوصرو یهمرو ۷16۴ش) ملیرة ال(بیر فری شر

التهرذی یاع جری

۷۰1۷ق) القواعد و الفوائد فی الفقه و االصو و الع بیةیشرهید او بریترا) تمهیرد القواعرد االصرولیة و
الع بیة.یشهید اا،ی ۷۰۷7ق)
 .۷8هیچندام از ،سبتها با ب رسی در نت

شیب طوسی یافت ،شد.

 .۷1به علوان ا،دآ ،مو،ه ای از فقهای متریخ نره روایراتی را متصرف بره مقبولره نر دها،رد ،رک :نتراب
الطهارةیخمیلی بریترا ج ۷ص[ 168مواقرة سرماعة]) القصراص ع(ری ضروی القر آن و السلةیم عشری
۷۰۷5ق ج ۷ص[ ۷۴1-۷۴8جعف یاتیاشررعثیات)]) موسرروعة االمررام الخرروئییخرروئی ۷۰۷6ق ج5

ص[ 8۴8روایت ابی الورد]) نتاب الطهارةیگ(پای ا،ی ۷۰۴۱ق ص[ 80-86صحیحة إبرح بزیرع]) نتراب
الطهارةیارانی ۷۰۷1ق ج 8ص[ ۷۰8مقطوعة سماعة] و ص[ ۷۰7دو مواقة ابح بكی ]) محمد ی،قرل از

جواه ) :تفصیل الش یعة فی شر

تح یر الوسری(ةیفاضرل للك ا،ری ۷۰۷۰ق ینتراب الحجر ) ص 868

[روایت ظماد بح عم و]) ،هام اللكا فی الش یعة االسالمیةیسبحا،ی بیتا ج ۷ص[ 106روایات ایقراب
بالغالم]) بیان الفقهیشی ازی ۷۰87ق ج 1ص[ ۰0ضطعه «فیما ما نان مح الفقهای ...فع(ی العوام أن یق(ردوه»
از روایت تفسی ملسوب به امام ظسح عسك ی همر اه برا توصریف نرل روایرت بره مقبولره] و ج8
ص[ 185مواقرره مسررعدة بررح صرردضة]) القررو ال شررید فرری االجتهرراد والتق(یررد.یع(رروی برریتررا ج۷
ص[۷66عهد،امۀ مالک اشت ])

منابع
 .۷ارانی محمدع(ی نتاب الطهارة ضم :مؤسسه در راه ظق ۷۰۷1ق.

 .8اردبی(ی اظمد بح محمدیمقدس اردبی(ی) مجمع الفائدة و الب هان فی ش

ارشاد االذهان ضم :دفتر

ا،تشارات اسالمی ۷۰۴1ق.
 .1است آبادی محمد امیح و سید ،ورالدیح عام(ی الفوائد المد،یة  -الشواهد المكیة ضم :دفت ا،تشرارات
اسالمی ۷۰87ق.

 .۰اع جی ضیایالدیح ملیة ال(بی

فی ش

التهذی

ضم :مؤسسه امام صادق۷۰1۷ ق.

 .5ب وج دی سید ع(ی ط ائف المقا فی مع فة طبقات ال جرا تحقیرق سرید مهردی رجرایی ضرم:
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نتابخا،ه آیتا م عشی ،جفی ۷۰۷۴ق.

 .7تب یزی موسی اواق الوسائل فی ش
 .۱ظ(بی ابو الصال

ال سائل ضم :نتبی ،جفی ۷170ق.

الكافی فی الفقه اصفهان :نتابخا،ه عمومی امام امی المؤملیح۷۰۴1 ق.

 .0ظ(ی محقق المختص اللافع فی فقه االمامیة ضم :مؤسسة المطبوعات الدیلیة ۷۰۷6ق.
 .۷۴رررررررررر ش ایع االسالم فی مسائل الحال و الح ام ضم :مؤسسۀ اسماعی(یان ۷۰۴6ق.
 .۷۷رررررررررر معارج االصو للدن :مؤسسه امام ع(ی۷۰81 ق.
 .۷8ظ(ی ابح ادریس الس ائ الحاوی لتح ی الفتاوی ضم :دفت ا،تشارات اسالمی ۷۰۷۴ق.

 .۷1ظ(ی عالمه تح ی االظكام الش عیة ع(ی مذه

االمامیة ضم :مؤسسه امام صادق۷۰8۴ ق.

 .۷۰رررررررررر تذن ة الفقها ضم :مؤسسه آ البیت بیتا.

 .۷5رررررررررر تهذی

الوصو الی ع(م االصو للدن :مؤسسه امام ع(ی۷16۴ ش.

 .۷7رررررررررر خالصة االضوا فی مع فة اظوا ال جا ،جف اش ف :ملشورات المطبعرة الحیدریرة
۷16۷ق.
 .۷۱رررررررررر مبادی الوصو الی ع(م االصو ضم :المطبعة الع(میة ۷۰۴۰ق.
 .۷6رررررررررر مخت(ف الشیعة فی اظكام الش یعة ضم :دفت ا،تشارات اسالمی ۷۰۷1ق.

 .۷0رررررررررر ملتهی المط(

فی تحقیق المذه

مشهد :مجمع البحوب االسالمیة ۷۰۷8ق.

 .8۴رررررررررر ،هایة الوصو الی ع(م االصو ضم :مؤسسة االمام الصادق۷۰85 ق.
 .8۷ظ(ی یحیی بح سعید الجامع ل(ش ایع ضم :مؤسسۀ سید الشهدای الع(میة ۷۰۴5ق.
 .88خمیلی سید رو ا

نتاب الطهارة ته ان :مؤسسه تلهیم و ،ش آاار امام خمیلی بیتا.

 .81رررررررررر یمق ر :سید ظسح طاه ی خ مآبادی) نتاب البیع ضم :مؤسسۀ تلهیم و ،شر آارار امرام
خمیلی ۷۰86ق.
 .8۰خوا،ساری آضا جما التع(یقات ع(ی ال وضة البهیة ضم :ملشورات المدرسة ال ضویة بیتا.

 .85خوا،ساری آضا ظسیحیمحقق :سید جواد ابح ال ضا) مشارق الشموس فی ش

الدروس بریجرا:

بی،ا بیتا.

 .87خوئی سید ابوالقاسم معجم رجا الحدی

تفصیل طبقرات الر واة ضرم :م نرز ،شر آارار شریعة

۷۰۷۴ق.
 .8۱رررررررررر موسوعة االمام الخوئی ضم :مؤسسة إظیای آاار االمام الخوئی ۷۰۷6ق.
 .86رررررررررر یمق ر :محمد س ور بهسودی) مصبا االصو ضم :مكتبة الداوری ۷۰۷۱ق.

 .80رررررررررر یمق ر :می زا ع(ی وی) التلقی فی ش

الع وة الواقی ضم :بی،ا ۷۰۷6ق.
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 .1۴دی(می سالر یمحقق :محمود بستا،ی) الم اسم الع(ویة و االظكام اللبویة ضم :ملشرورات الحر میح
۷۰۴۰ق.
 .1۷سبحا،ی جعف ،هام اللكا فی الش یعة االسالمیة الغ ای چ ۷ضم :مؤسسه امام صادق بیتا.
 .11سیفی ماز،درا،ی ع(یانب بدایع البحوب ضم :جامعه مدرسیح ۷165ش.

 .1۰شبی ی ز،جا،ی سید موسی نتاب ،كا

ضم :مؤسسه پژوهشی رایپ داز ۷۰۷0ق.

 .15ش یعتمدار است آبادی محمد جعف ل

ال(باب چ ۷ضرم :مؤسسرۀ دارالحردی

شده ضمح مجموعه «می اب ظدی

۷16۱ش .چرا

شیعه» ج(د دوم.

 .17شفتی سید محمدباض مقالة فی تحقیق اضامة الحدود فی هذه االعصار ضم :ا،تشارات دفت تب(یغرات
اسالمی ۷۰8۱ق.
 .1۱شهید او محمد بح مكی القواعد و الفوائد فی الفقه و االصو و الع بیة ضرم :نتابف وشری مفیرد
بیتا.
 .16رررررررررر ذن ی الشعیة فی اظكام الش یعة ضم :مؤسسه آ البیت۷۰۷0 ق.
 .10رررررررررر

ایة الم اد فی ش

،كت االرشاد ضم :ا،تشارات دفت تب(یغات اسالمی ۷۰۷۰ق.

 .۰۴شهید اا،ی زیحالدیح بح ع(ی ال عایة لحا البدایة فی ع(م الدرایة ضم :بوستان نتاب ۷16۷ش.
 .۰۷رررررررررر ال عایة لحا البدایة فی ع(م الدرایة تحقیق عبدالحسیح بقا چ 1ضم :نتابخا،ره آیرت
ا م عشی ۷10۴ش.
 .۰8رررررررررر تمهید القواعد االصولیة و الع بیة .ضم :دفت تب(یغات ظوزه ع(میه ضم ۷۰۷7ق.
 .۰1رررررررررر رسائل الشهید الثا،ی ضم :ا،تشارات دفت تب(یغات اسالمی ۷۰8۷ق.

 .۰۰رررررررررر روا الجلان فی ش

ارشاد االذهان ضم :ا،تشارات دفت تب(یغات اسالمی ۷۰۴8ق.

 .۰5رررررررررر مسالک االفهام الی تلقی ش ائع االسالم ضم :مؤسسه المعارف االسالمیة ۷۰۷1ق.

 .۰7شهید اا،ی زیحالدیح بح ع(ییبا ظواشی سید محمرد نال،تر ) ال وضرة البهیرة فری شر

ال(معرة

الدمشقیة ضم :نتابف وشی داوری ۷۰۷۴ق.
 .۰۱شیب بهایی الوجیزة فی ع(م الدرایة تحقیق محمد نایم رظمانستایش چ ۷ته ان :چرا

و ،شر

وزارت ارشاد ۷۰8۴ق.
 .۰6شی ازی سید صادق بیان الفقه ضم :دار اال،صار ۷۰87ق.
 .۰0صدر سید ظسح ،هایة الدرایة تحقیق ماجد الغ باوی بیجا، :ش مشع بیتا.
 .5۴صدوق محمد بح ع(ی بح بابویهیشیب صدوق) المقلع ضم :مؤسسه امام هادی۷۰۷5 ق.
 .5۷رررررررررر مح ال یحا ه الفقیه ضم :دفت ا،تشارات اسالمی ۷۰۷1ق.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:20 +0330 on Monday February 26th 2018

 .18سلد محمد هیویبات فقهیة ضم :ملشورات االجتهاد ۷۰80ق.

۲52

دو قصلنامه حدیثپژوهو ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 1395

 .58طباطبایی سید ع(ی ریاا المسائل فری تحقیرق االظكرام بالردالئل ضرم :مؤسسره آ البیرت
۷۰۷6ق.
 .51طب سی امیح االسالم المؤت(ف مح المخت(ف بیح ائمة الس(ف مشهد :مجمرع البحروب االسرالمیة
 .5۰ط اب(سی ابح ب اج المهذب ضم :دفت ا،تشارات اسالمی ۷۰۴7ق.
 .55ط یحی فخ الدیح جامع المقا تحقیق محمدنایم ط یحی ته ان :نتابخا،ه ظیدریه بیتا.
 .57طوسی ابح ظمزة الوسی(ة الی ،یل الفای(ة ضم :نتابخا،ه آیت ا م عشی ،جفی ۷۰۴6ق.
 .5۱طوسی محمد بح الحسح الخالف ضم :دفت ا،تشارات اسالمی ۷۰۴۱ق.
 .56رررررررررر العدة فی اصو الفقه ضم :محمدتقی عالضبلدیان ۷۰۷۱ق.
 .50رررررررررر المبسوط فی فقه االمامیة ته ان :المكتبة الم تاویة الظیای اآلاار الجعف یة ۷16۱ق.
 .7۴رررررررررر اللهایة فی مج د الفقه و الفتاوی بی وت :دار الكتاب الع بی ۷۰۴۴ق.

 .7۷رررررررررر تهذی

االظكام ته ان :دار الكت

 .78عام(ی ظسح بح زیح الدیحیصاظ

االسالمیة ۷۰۴۱ق.

معالم) معالم الدیح و مالذ المجتهردیح ضرم :دفتر ا،شرارات

اسالمی بیتا.
 .71عام(ی ظسیحیپدر شیب بهایی) وصو االخیار الی اصو االخبار ضم :مجمرع الرذخائ االسرالمیة
۷۰۴۷ق.
 .7۰عام(ی محمد بح الحسح بح زیح الدیحیپس صاظ

معالم) استقصای االعتبار فی ش

االستبصار

ضم :مؤسسه آ البیت ۷۰۷0ق.
 .75ع(م الهدی سید م تای الذریعة الی اصو الش یعة ته ان :مؤسسره چرا

و ا،تشرارات دا،شر اه

ته ان  ۷1۱7ش.
 .77ع(وی سید عاد القو ال شید فی االجتهاد و التق(ید ضم :بی،ا بیتا.
 .7۱فاضل آبی ظسح بح ابی طال

نشف ال موز فی ش

مختص اللافع ضم :دفت ا،تشارات اسرالمی

۷۰۷۱ق.
 .76فاضل نایمی جواد بح سعد مسالک االفهام الی آیات االظكام ،جف :مكتبة الم تاویة بیتا.

 .70فاضل للك ا،ی محمد تفصیل الش یعة فی شر

تح یر الوسری(ة ضرم :دفتر ا،تشرارات اسرالمی

۷۰۷۰ق.

 .۱۴فی ،ناشا،ی مال محسحیتحقیق رئوف جما الدیح) الشهاب الثاض

فی وجروب صرالة الجمعرة

العیلی بی وت :االع(می ۷۰۴۷ق.
 .۱۷ضمی سبزواری ع(ی جامع الخالف و الوفاق بیح االمامیة و بیح ائمة الحجاز و العر اق ضرم :زمیلره

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:20 +0330 on Monday February 26th 2018

۷۰۷۴ق.

بررسو مهنو یت روایت عمر بن حنظله 251

سازان یهور امام عص ۷۰8۷ ق.
 .۱8نجوری شی ازی مهدی الفوائد ال جالیة تحقیرق محمردنایم رظمرانسرتایش ضرم :دارالحردی
۷168ش.
المع(میح ۷107ق.
 .۱۰ن(یلی محمد بح یعقوب الكافی ته ان :دار الكت

االسالمیة ۷۰۴۱ق.

 .۱5نلی مال ع(ی توضی المقا فی ع(رم ال جرا تحقیرق محمدظسریح مولروی ضرم :دارالحردی
۷1۱0ش
 .۱7گ(پای ا،ی سید محمدرضا نتاب الطهارة چ ۷ضم :دار الق آن الك یم ۷۰۴۱ق.

 .۱۱ماز،درا،ی محمد صال ش
 .۱6مامقا،ی عبدا

الكافی ته ان :المكتبة االسالمیة ۷168ق.

مقباس الهدایة فی ع(م الدرایة تحقیق محمدرضا مامقا،ی ضم :دلیل ما ۷165ش.

 .۱0مج(سی محمدتقی روضة المتقیح فی ش

مح ال یحا ه الفقیه ضرم :مؤسسره ف هل ری اسرالمی

نوشا،پور ۷۰۴7ق.

 .6۴محقق سبزواری محمدباض بح محمد مؤمح ذخیر ة المعراد فری شر

االرشراد ضرم :مؤسسرة آ

البیت۷8۰۱ ق.
 .6۷رررررررررر نفایة االظكام اصفهان :ا،تشارات مهدوی بیتا.

 .68محقق ن نی ع(ی بح الحسیحیمحقق اا،ی) جامع المقاصرد فری شر

القواعرد ضرم :مؤسسره آ

البیت ۷۰۷۰ق.
 .61رررررررررر رسائل المحقق الك نی ضم :نتابخا،ۀ آیرتا م عشری ،جفری و دفتر ،شر اسرالمی
۷۰۴0ق.
 .6۰م عشی ،جفی سید شهابالدیح یمق ر :سید عاد ) القصراص ع(ری ضروی القر آن و السرلة ضرم:
نتابخا،ه آیت ا م عشی ،جفی ۷۰۷5ق.
 .65مفید محمد بح محمد بح ،عمانیشیب مفید) االعالم بما اتفقت ع(یره االمامیرة مرح االظكرام ضرم:
نل ه جها،ی هزاره شیب مفید ۷۰۷1ق.
 .67رررررررررر المقلعة ضم :نل ه جها،ی هزاره شیب مفید ۷۰۷1ق.
 .6۱رررررررررر یت(خی

نللده :ابوالفتو ن اجكی) التذن ة ضرم :نل ر ه جهرا،ی هرزاره شریب مفیرد

۷۰۷1ق.
 .66مكارم شی ازی ،اص ا،وار الفقاهةینتاب الخمس و اال،فا ) ضم :ا،تشارات مدرسه االمام ع(ری برح
ابیطال ۷۰۷7 ق.
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 .۱1ن نی ظسیح هدایة االب ار الی ط یق ائمة االطهار، جف اش ف :رئوف جمرا الردیح -ظری
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 .60می داماد محمدباض ال واش السماویة ضم :دار الحدی

۷16۴ش.

 ، .0۴اضی مال اظمد مستلد الشیعة فی اظكام الش یعة ضم :مؤسسة آ البیت۷۰۷5 ق.
، .0۷وری می زا ظسیحیمحدب ،وری) خاتمة المستدرآ ضم :مؤسسه آ البیت۷۰۷۱ ق.
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