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 «ءالمحجـة البيضا»در کتاب  یض کاشانيث از منظر فياصول فهم حد

 1یلیرجلیم محمدیعل

 2یاردکان یصحرائ کمال

 3یاسر عروجی

 چکیده

 ژهیوبهعلوم اسالمی و  دری مهم و اثرگذار هاتیشخصیکی از ، (ق1091. د) یكاشانمال محسن فیض 

مباحث اخالقی و حدیثی شیعه امامیه است. ازجمله تألیفات ارزشمند وی، كتاب المحجۀ البیضاء است كه 

دارنده دربربه نگارش درآمده است. این اثر اخالقی،  غزالی محمد الح احیاء علوم الدینشرح و اصبا هدف 

زشمند، با تکیه بر این اثر ار مقاله اینجز آن است.  فقهی و گاه و شرح و تبیین بسیاری از روایات تربیتی

نی را در فهم تحلیلی مبانی مورد نظر فیض كاشا –یفید با مطالعه متن كتاب، به روش توصكنتالش می

هنگام معنی كردن روایات، از  البیضاء المحجۀ دهد مؤلفاحادیث استخراج كند. نتایج پژوهش نشان می

ی ادبی، رعایت اصل هاهیآرااصولی همچون توجه به معانی دقیق واژگان، توجه به كاربردهای مجازی و 

ن شرایط عقل در شرح روایات، در نظر گرفتسیاق، تکیه بر قرائن ناپیوسته، تأویل روایات متشابه، استناد به 

 و جمع بین روایات متعارض، بهره جسته است. تیاولوصدور حدیث، استناد به قیاس 

 البیضاء، روایات، فقه الحدیث، اصول فقه الحدیث. لمحجةفیض كاشانی، ا واژگان كلیدی:

                                                           

ده مسئول(/ ، ميبد، ايران )نويسنبديدانشگاه م ،اتيدانشکده اهل ،ثيگروه علوم قرآن و حد اريدانش. 1
almirjalili@meybod.ac.ir 

 sahraei@meybod.ac.ir، ايران/ بديم ،بديدانشگاه م ،اتيدانشکده اهل ،ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. 2

، ايران/ بديم ،بديدانشگاه م ،اتيدانشکده اهل، ثيعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو .3
yaserorooji@yahoo.com 
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 طرح مسأله -1

 هایدانش هایآموزه از بسیاری و ددار دینی مفاهیم ارائه در یمهم نقش علم حدیث اسالم، در

 تواناند؛ تا جایی که میشده گرفته احادیث از... و تفسیر، کالم، فقه، اخالق، تاریخ چون اسالمی

، مقام اول را دارد، ولی برای دریافت تیحجاعتبار و  ازنظر «ثقل اکبر» عنوانبهقرآن  که کرد ادعا

یمن، به لحاظ گستردگی، روایات مقام اول را احراز های اخالقی، فقهی، تربیتی و نظایر آآموزه

 لیفصتبهدانیم که قرآن اغلب، اصل و کلیات این موضوعات را مطرح کرده، ولی روایات . میکنند

 اند.پرداخته هاآن اتیجزئبه 

 ودمقص از نادرست درکهاست. آن صحیح توجه، فهم اصلیِ قابلنکته احادیث،  با مواجهه در

 همف بر خود( ع) بیت اهل. سازداثر میرا بی حدیث وجود آن، از ناقص استنباط ای( ع) معصوم

 یخوببه را حدیث یک اگر: فرمود (ع) صادق امام اند، چنانکهداشته تأکید روایاتشان از درست

 قلن( و بسپاری خودحافظه  به) را حدیث هزار که است آن از دریابی، بهتر را آن عمق و بفهمی

 ایف(لط) ضیمعار آنکه رسند، مگرنمی دانش و فهم مقام به( ع) بیت اهل مکتب وانپیر و کنی؛

 .(2، ص1403کنند )ابن بابویه،  درک را ما کالم

 هایفرقه پیدایش سبب تاریخ طول در روایات از نادرست این حقیقت که تفسیرهای

 و محدثان .است گبزر بسیار احادیث، از فهمیکج خطر که دهدمی نشان یخوببه، شدهمنحرف

 ِصرف نقل یا و روایت از نادرست و استنباط غلط فهم از نیز در طول تاریخ، همواره محققان

 ایدروایات، ب صحیح معنای به یابیدست برای. محقق اندبوده مندمعنا، گله درتدبر  بدونها آن

، میرجلیلیکند ) رعایت را« الحدیث فقه» در الزم قواعد و فراگیرد را روایت فهم درست وهیش

 .(5-4، صص1390

الحدیث و علم اخالق، مال  فقه بزرگ عرصهمحقق ، تألیف البيضاء املحجة کتابازآنجاکه 

 تبیین و ة گردآورینیدرزم نوشتارها نیتربزرگ از ، یکی(ق1091. د) کاشانی فیض محسن

ت تا با تأکید بر اس حاضر بر آن است، مقاله الحدیث فقهفن نیز  و تربیتی و اخالقی احادیث

پردازد. حدیث در این کتاب ب فهم قواعد بیان تحلیلی، به -دیدگاه این دانشمند به روش توصیفی

 شده، بسیاری تألیف غزالی «العلوم احیاء» کتاب بر تهذیبیعنوان به که کتاب این در فیض کاشانی

 و ساده سبکی و جز آن، به تربیتی اخالق، علم النفس، امور علم نهیدرزم را بیت اهل روایات از

 و آیات فهم در غزالی و فیض کاشانی بین ایاندک مقایسه اگر. است کرده شرح و نقل روشن

 .گرددمی ی آشکارروشنبه دیدگاه فیض آید، تفوّق عمل به روایات
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 ملحجةا ، کتابمتأسفانه که است آن افزایدمی تحقیق موضوع این اهمیت بر عامل دیگری که

 در حتی-ع( است بیت )از دیدگاه اهل  اخالقی و تربیتی در مباحث مهممنبعی  آنکه با ـ البيضاء

در جهان اسالم شهرت  غزالی کتاب کهیدرحال مانده است غریب و ناشناخته -نیز شیعی جامعه

 ه وو میسّر ساخت آسان را آنها احادیث فهم ذیل در فیض دیگر، توضیحات سوی از بسیار دارد.

 ...و فقه، کالم، لغت، حدیث، اخالق، عرفان قبیل از اسالمی مختلف علوم از لفمؤ گیریبهره

مال محسن  .استدرآورده  تربیتی -اسالمیالمعارف ةریدا یکصورت به را البيضاء املحجة کتاب

 را نقد هیروحاحادیث،  شرح در بزرگان سخن نیز نقل و روایی نصوص ذکر هنگام در فیض

 آشنا علمی روایات نیز نقد روش به را او ما کتاب جهت، مطالعه ینهم به و نکرده فراموش

روایات اخالقی و تربیتی و گاه موارد دیگر،  آوریگرد بر عالوه کتاب این در مؤلف. سازدمی

 فهم کند و برطرف های آن راو برخی تعارض در متن موجود مشکالت تا است کرده سعی

 .نماید آسان را احادیث

موضوع  رسی روش و مبانی نظری فیض کاشانی در تفسیر آیات قرآن از حیطهبدیهی است بر

 این مقاله خارج است.

 ملحجةاشود که فیض کاشانی در کتاب پرسش اصلی این پژوهش به این مسأله مربوط می

فقه الحدیثی وی در  ، برای فهم احادیث از چه اصول و قواعدی بهره برده است؟ و شیوهالبيضاء

ها، هایی دارد و آیا فیض کاشانی در این بررسیبا شیوه وی در کتاب الوافی چه تفاوتاین کتاب 

فقه الحدیثی پیشینیان استفاده کرده است یا اصولِ به کار برده شده توسط وی  از اصول و شیوه

 بکر و جدید هستند؟ البيضاء املحجةدر کتاب 

 پیشینه تحقیق -2

مبانی فقه الحدیثی فیض کاشانی در کتاب  با جستجوهایی که صورت گرفت در خصوص

ای ، رساله«وافیال»ی یافت نشد؛ ولی در مورد کتاب دیگر فیض با عنوان فیتألاثری  البيضاء املحجة

وجود دارد که با  محمد میرجلیلىعلىآقای  از «در وافى ثیبررسى مبانى فقه الحد»با عنوان 

 یالمللنیتوسط کنگره علمی پژوهشی و ب« آن های فقه الحدیث درمبانی و روش، وافی»عنوان 

، 1387به چاپ رسیده است )میرجلیلی،  پذیرفته شده و تهران در 1387در سال  فیض کاشانی

است که در این کتاب، تنها به شش اصل فقه الحدیثی مورد نظر فیض  ذکرقابلسراسر اثر(. 
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مورد توجه فیض مورد بحث قرار  حاضر، یازده اصل از اصولِ کاشانی اشاره شده، ولی در مقاله

 اند.گرفته

 تحقیقات مشابهِ دیگر بدین شرح هستند:

  ؛ در مجموعه: «الوافی در كاشانی فیض الحدیثی فقه هایروش»معارف، مجید؛

 صورتبهش. این مقاله که  1392کتاب،  خانه: فر، تهرانشایان شهناز کوشش: پژوهی، بهفیض

اصل از اصول مورد استفاده فیض اشاره کرده و به سایر اصول  مختصر نوشته شده، تنها به پنج

 فقه الحدیثی وی نپرداخته است.

 اساس رب غیرفقهی احادیث شرح در كاشانی فیض روش»علی؛ بناییان،  ، نصراهلل؛شاملی 

ش. مؤلفان در این مقاله به چهار اصل  1388، تابستان 52علوم حدیث، ش ؛ مجله«الوافی كتاب

اند؛ ولی از طرح سایر اصول خودداری یا قه الحدیثی فیض در کتاب وافی پرداختهاز اصول ف

 اند.اند. در پایان نیز به تأثیر مالصدرای شیرازی بر فیض در فقه الحدیث پرداختهغفلت کرده

 در كاشانی فیض دیدگاه از الحدیث فقه منابع»؛ دانشگر، مجید؛ محمدعلى ،میرجلیلى 

این مقاله، تنها به  . درم 2009، 2الحدیث، ترکیه، ش بحوث پژوهشی یعلم ؛ مجله«وافی كتاب

 هحدیث که مورد توجه مقال «فهم»فیض پرداخته شده است و نه اصول  ازنظرمنابع فقه الحدیث 

 پیش روست.

 4و 3شرهنمون،  مجله ؛«وافی در فیض نگاریحدیث روش»محمد؛ میرجلیلی، علی ،

مقاله تنها به روش فیض کاشانی در چینش سند و متن حدیث  ش. این 1386 زمستان و تابستان

 حاضر است. مقالهپرداخته و نه اصول فهم حدیث که مورد توجه 

 املحجة البيضاء در كاشانی فیض حدیث متن نقد هایروش» زاده، امیرحسینرفیع» ،

 قرآنی فمعار پیوندی، دانشکده قاسم محمدحسین راهنمایی کارشناسی ارشد با نامهپایان

متن حدیث از دیدگاه فیض پرداخته است و نه « نقد»این تحقیق به اصول  .ش 1391اصفهان، 

 حدیث.« فهم»اصول 

با توجه به آنکه تحقیق حاضر به بیان مبانی فهم حدیث از دیدگاه فیض کاشانی در کتاب 

های وهشآن با پژ پردازد، وجه تمایزو با تأکید بر روایات تربیتی و اخالقی می املحجة البيضاء

، ژهیوبهشود؛ زیرا اوالً، تمرکز این مقاله بر مبانی فیض در فهم روایات و فوق الذکر روشن می

نون مبانی پردازد که تاکمی البيضاء املحجة، تنها به کتاب اًیثاناحادیث تربیتی و اخالقی است و 

 است. مقاله حاضر، مورد تحقیق قرار نگرفته تیجامعفقه الحدیثی آن به 
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 پردازیم.می البيضاء املحجةدر ادامه، به بررسی مبانی فیض کاشانی در فهم روایات در کتاب 

 املحجة البيضاءمبانی فیض در فهم احادیث در كتاب  -3

صول ای از اپارهصورت گرفت روشن گردید که  البيضاء املحجةبا جستجویی که در کتاب 

یوه و روش پیشینیان است و بخشی از این مبانی فیض کاشانی در فهم احادیث، برگرفته از ش

توسط خود وی در کتاب الوافی هم به کار گرفته شده است، ولی برخی مبانی برای نخستین بار 

 پردازیم.ها میاند. در ادامه مقاله، به بیان آنمطرح شده البيضاء املحجةدر کتاب 

 هاتوجه به معانی دقیق واژه -3-1

کالم، الزم است ابتدا از  کلاز چندین کلمه تشکیل شده و برای فهم هر کالمی از معصوم، 

های مفهومی کاریعالوه، در اغلب موارد باید به ریزههای آن اطالع یابیم. بهمعنای مفردات و واژه

هر واژه در هنگام برداشت معنا توجه شود. با توجه به وجود معانی گوناگون برای بسیاری از 

های قریب المعنی در زبان عربی، الزم است قبل از ترجمه و تفسیر واژهکلمات و نیز وجود 

یابی شوند و با توجه به معنای اصلی و لغوی کلمات لغوی ریشه ازنظرها تک واژهروایات، تک

 و قرائن موجود در کالم، برداشت معنا از روایت صورت گیرد.

الوافی، به معنای کتاب خود در  فیض کاشانی همانند علمای پیشین و نیز هماهنگ با شیوه

ها در شرح روایت توجه داشته و در مواردی که در متن آن، لفظی آمده که معنایش شفاف واژه

 نیست، قبل از هر چیز معنای آن را بیان کرده است.

 :دارد واژگان تبیین در روش دو فیض کاشانی

کلمات مجاور یا شرایط  کند معانی واژگان را ازاجتهادی، که در آن سعی می الف( روش

 صدور حدیث دریابد.

حدیث نقل  محققانرا از یکی از بزرگان علم لغت یا  تقلیدی، که معنای واژه روش ب(

 .کندمی

فیض کاشانی، داند )ع( میمعصومین )فیض کاشانی، اطالع از علم لغت را وسیله فهم کالم 

کند های آن را معنا مییث، واژه( و به همین دلیل، گاه قبل از شرح یک حد98، ص1، ج1417

 ﴾َصالِتِهْم خاِشُعونَ  الَّذيَن ُهْم يف﴿، در شرح آیه مثالعنوانبه(؛ 355-353، صص1)همان، ج

ِإنَُّه َلْو َخَشَع »ص( که در مورد خشوع در نماز فرمود: )( و حدیث رسول اکرم 2/ 23)مؤمنون: 
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بن اشعث، اداشت )وع داشت، اعضای بدنش نیز خشوع : اگر قلبش خش«َجَواِرُحه َقْلُبُه َلَخَشَعْت

(، فیض معتقد است 1نوشت شماره / نیز نک. پی228، ص81، ج1403/ مجلسی، 36تا، صبی

 است: قسم بر دو نماز در خشوع که

 زا اصلی متمرکز کند و مقصد بر روی را افکارش نمازگزار، دل، بدین معنی که خشوع الف(

 صادق امام. باشد نداشته وجود دیگر معبود، چیز جز او دل در که یاگونهبه بگرداند؛ رو خدا غیر

(: 16، ص2، ج1407)کلینی، « ِإنََّما َأَراُدوا الز ْهَد ِفي الد نَيا ِلَتْفُرَغ ُقُلوُبُهْم ِلْلآِخَرِة: »است فرموده( ع)

 .باشد فارغ آخرت براىها آن یهادل که است این براى دنیا در مؤمنان از درخواست زهد

 را دل و اندازد پایین را نمازگزار چشمان که اعضای بدن(، بدین معنیجوارح ) ب( خشوع

 رمسرگ و مشغول چیزى با را خود و نکند توجه دیگر زیچچیه به و سازد متوجه نماز یسوبه

 از یکهیچ انجام به دست و نیاید پدید او در حرکتى نماز براى جز گریدعبارت؛ بهنسازد

 .نزند روهاتمک

( صپیامبر ) کهیهنگام رونیازااست،  جوارح خشوع مستلزم دل فیض کاشانی، خشوع ازنظر

 خشوع شخص این دل اگر: »فرمود کندمى بازى نماز با محاسن خود ضمن که دید را نمازگزارى

، ولی عکس آن صادق نیست، یعنی خشوع جوارح مستلزم خشوع «بود خاشع اعضایش داشت

-353، صص1، ج1417)فیض کاشانی،  یرا قلب، اصل و محور اعمال و جوارح استدل نیست، ز

355.) 

َفَلا  َوْجِهِه اْلَحَياِء َعْن َمْن َأْلَقي ِجْلَباَب»همچنین در شرح حدیثی از پیامبر اکرم )ص( که فرمود: 

ابن شعبه، ) استکسی که لباس و روپوش حیا را از صورت خود کنار زند، غیبتش جایز «: ِغيَبَة َله

(. فیض کاشانی معتقد است که بدگویی از افراد متجاهر به فسق، از مصادیق تهمت 45، ص1404

شود. وی در بیان معنای لغوی غیبت و فرق آن با تهمت، به سخن جوهری استناد محسوب نمی

(. همچنین 272، ص5، ج1417کند که نشانگر اهتمام فیض به لغت است )فیض کاشانی، می

َتَرُه َاْلِغيَبُة َأْن َتُقوَل ِفي َأِخيَك َما َس»داند که فرمود: ع( را شاهدی بر این فرق میصادق )امام روایت 

آن  : غیبت«ِه َما َلْيَس ِفيهياللَُّه َعَلْيِه َو َأمَّا اْلَأْمُر الظَّاِهُر ِفيِه ِمْثُل اْلِحدَِّة َو اْلَعَجَلِة َفَلا. َو اْلُبْهَتاُن َأْن َتُقوَل ِف

 و ارآشک گفتن امر اما است، و پوشانده او بر خدا که بگویى را چیزى برادرتدرباره  کهاست 

ش ادرباره کهآن است  بهتان نیست، و ی غیبتزدگشتاب و تندخویى مثل او وجود در ظاهر

 (.358، ص2، ج1407)کلینی،  نیست، بگویى او در که چیزى
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در تبیین واژگان دارد: روش اجتهادی و روش که بیان شد، فیض کاشانی دو روش  طورهمان 

در « رح عجائب القلبش»از روش تقلیدی وی، پذیرش نظر غزالی در کتاب  ایتقلیدی. نمونه

ها در روایات، شرح معناى نفس، روح، عقل و قلب است. فیض برای فهم درست معنای این واژه

اشاره و برای هریک از  هاآنایی دهد و سپس به اشتراکات معنابتدا کلمات مذکور را شرح می

ها در روایات سازد که مراد از این واژهمی مشخصکند و سرانجام ها، چند معنا را ذکر میاین واژه

 ر جاهدر مقام نقد کالم غزالی بوده،  املحجة البيضاءفیض در کتاب  ازآنجاکهمختلف کدام است. 

است که این مورد خاص را پذیرفته است. سخن او را نقل کند و نقدی وارد نکند، نشانه آن 

توان گفت فیض این چهار واژه را همانند غزالی معنی کرده است )فیض کاشانی، بنابراین می

 (.8-5، صص5، ج1417

 ها در عصر صدورتوجه به مفاهیم واژه -3-1-1

معانی هایی از احادیث، ها در گذر زمان، ممکن است عبارات و واژهبا دگرگونی معانی واژه

، محقق حدیث باید مفاهیم کلمات را در عصر صدور رونیازاجدیدی به خود گرفته باشند. 

روایت و در بین قبایل مرتبط با فضای صدور، به دست آورد؛ زیرا اهل بیت )ع( به زبان مردم 

، یاند )میرجلیلها را در معانی رایج بین مردم همان عصر به کار بردهعصر خود سخن گفته و واژه

 (.242، ص1385/ نصیری، 186، ص2، ج1410/ نیز نک: صدر، 77، ص1390

و روش گذشتگان، به این اصل در فهم احادیث نیز الوافی فیض کاشانی در پیروی از کتاب 

ع( به نقل از امام حسن مجتبی )ع( صادق )مثال وی روایتی از امام عنوانتوجه داشته است. به

 صرف غذا و نشستن بر سر سفره فرمودند: کند که آن حضرت در آدابنقل می

نٌَّة َو َأْرَبٌع ُسِفي اْلَماِئَدِة اْثَنَتا َعْشَرَة َخْصَلًة َيِجُب َعَلي ُكلِّ ُمْسِلٍم َأْن َيْعِرَفَها َأْرَبٌع ِمْنَها َفْرٌض َو َأْرَبٌع »

َقْبَل الطََّعاِم َو اْلُجُلوُس  اْلُوُضوُءَفَو الش ْكُر َو َأمَّا الس نَُّة  َو الرَِّضا َو التَّْسِمَيُة اْلَمْعِرَفُةَتْأِديٌب َفَأمَّا اْلَفْرُض َف

َيِليَك َو َتْصِغرُي  اَعَلي اْلَجاِنِب اْلَأْيَسِر َو اْلَأْكُل ِبَثَلاِث َأَصاِبَع َو َلْعُق اْلَأَصاِبِع َو َأمَّا التَّْأِديُب َفاْلَأْكُل ِممَّ

/ فتال 359، ص3، ج1413، ابن بابویه)« َمْضِغ َو ِقلَُّة النََّظِر ِفي ُوُجوِه النَّاسالل ْقَمِة َو َتْجِويُد اْل

/ 137، ص1407راوندى،  نیالدقطب/ 141، ص1412/ طبرسى، 311، ص2، ج1375نیشابورى، 

های غذا خوردن دوازده (: ویژگی5، ص3، ج1417/ فیض کاشانی، 567، ص7، ج1406مجلسى، 

واجب و چهار مورد  هاآنرا بداند. چهار مورد از  هاآنسلمانى الزم است چیز است که بر هر م

و چهار مورد از آداب است. اما موارد واجب، عبارت است از معرفت، رضا، بسم اهلل  مستحب
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ی عبارت است از وضو پیش از غذا، نشستن به مستحبآوردن؛ موارد  جابهگفتن و شکر خدا را 

، و چهار مورد از آداب عبارت است از: هاآنانگشت و لیسیدن  پهلوى چپ، خوردن غذا با سه

خوردن غذا از جلوى خود، کوچک برداشتن لقمه، خوب جویدن غذا و کمتر نگاه کردن به 

 صورت دیگران.

 گوید:آنگاه فیض کاشانی در شرح این حدیث می

رُف ُقَوِتهِ ِفي الّطاَعِة، ، وَ َتمامُ الش كرِ ِعْرفانُ اْلُحرَمةِ وَ َصأَرادَ ِباْلَمْعِرَفةَ َمْعِرَفةَ ِحلَّهِ وَ ِبالش ْكرِ التَّْحميَد»

مقصود امام از معرفت در این حدیث، (: »5، ص3، ج1417)فیض کاشانی،  ...«وَ ِباْلُوُضوءِ َغْسلَ الَيِد

اطالع از حالل بودن و مقصود از شکر، الحمد هلل گفتن است. شکر و سپاس کامل، دانستن 

ذا و صرف کردن قّوت و توان حاصل از آن در راه اطاعت خداست. غرض از وضو حرمت غ

 «.در این روایت، شستن دست است

در زمان صدور توجه نموده که به معنای « وضوء»فیض در شرح این حدیث، به مفهوم واژه 

گرفتن و تحصیل طهارت(.  وضولغوی آن )شستن( است و نه به معنای اصطالحی شرعی )

کند و نه معرفت به معنای شناخت خداوند را بر معنای لغوی آن حمل می« معرفت»واژه همچنین، 

 شود.که یک اصطالح جدید است و به همین جهت، به خداشناسان کامل، عارف اطالق می

 های ادبی و كاربردهای مجازیتوجه به آرایه -3-2

تشبیه، استعاره، تمثیل یا  هایی همچون مجاز،در محاورات عرفی و نیز در شعر و نثر، پدیده

دچار مشکل جدی شوند. اگر  هاآنآنکه اهل محاوره در فهم نمادپردازی و... وجود دارد، بی

ه بینیم کشویم در نظر بگیریم، میمواجه می هاآنای از گفتارهایی را که در یک روز با مجموعه

(. 627، ص1385ست )نصیری، های فوق الذکر در گفتار ما متداول ای از پدیدهتوجهقابلحجم 

ها و عبارات بر معنای اصلی و لغوی، اغلب های ادبی و حمل واژهعدم توجه به مجاز و آرایه

 .هاستآنمانع از فهم درست 

اصل وجود مجاز در روایات یکی از موارد اصلی است که مال محسن فیض همانند عملکرد 

تفسیر و توضیح برخی از روایات به آن  و مطابق روش علمای پیشین، درالوافی کتاب  خود در

کار بسته است. رسانی آن را بهتوجه کرده و با رعایت کمال احتیاط، لوازم معنایی و پیام

 اللَُّه ُيَحوِّلَ  ْنأَ  الصََّلاِة ِفي َوْجَهُه ُيَحوُِّل الَِّذي َيَخاُف َماأ»مثال در مورد روایت پیامبر اسالم عنوانبه

آیا (: »322، ص1، ج1405، جمهور یاب/ ابن 259، ص81، ج1403)مجلسی، « ؟!َمارِح َوْجَه َوْجَهُه

گرداند بیم ندارد که خداوند صورتش را به صورت االغ کسى که در نماز رویش را از قبله برمى
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فیض معتقد است که معنای ظاهری روایت )تغییر صورت چنین نمازگزاری به « مبّدل گرداند؟! 

 یست، بلکه معنای مجازی آن مراد است:صورت حمار( مراد ن

مااًل ِفَت َيميَنًا َو ِشَتْلاْلُمْلِتفاِت َعِن الّلِه َو ُمالَحَظِة َعَظَمِتِه يف حاِل الصَّالِة، َفإنَّ إاْل هَذا َنْهٌي َعِن»

َلُة وَم ِتلَك الَغْفُك أْن َيُدذِلَك َفُيوِشِه، َو َمْن كاَن َكالّلِه َتعاىل َو غاِفٌل َعْن ُمطاَلَعِة أْنواِر ِكْبِرياِئ َعِنٌ تِفَتْلُم

)فیض  «وِمُلُعْللِ ِهِمْهَف ِمَدَع ِة َوويَّْلْلِب اْلِحماِر يف ِقلَِّة َعْقِلِهِ لأُلُموِر الِعَق ِهْلِبِه َكَوْجَق َعَلْيِه َفَيَتَحوََّل َوْجُه

حال نماز به غیر  روایت( نهى از توجه شخص نمازگزار دراین )» (:382، ص1، ج1417کاشانی، 

آورد راست یا چپ خود روی مى طرفبهخداوند و عظمت او است؛ زیرا کسى که در حال نماز، 

انوار کبریایى او غافل است و ممکن است غفلت او استمرار  از خداوند متعال روگردان و از دیدن

نند روى دل امور معنوى و عدم فهم علوم، ما تعقلروى دلش از حیث ضعف در  بالطبعیابد، و 

 «.االغ گردد

فیض در بحث از حرمت همکاری با ظالمان و لزوم داشتن بغض و کینه آنان در دل، حدیثی 

لَُّه ُوْلِد َساِبٍع َحَشَرُه ال ِديَواِن ِفي َسوََّد اْسَمُه َمْن: »کندیمع( نقل صادق )را با مضمون ذیل از امام 

نویسی کند، عباس نامهر کسی در دیوان بنی(: »329، ص6، ج1407)طوسی، « َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْنِزيرًا

را کنایه از « سابع»فیض واژه «. خوک محشور خواهد کرد صورتخدا او را در روز قیامت به

ست اداند. در اینجا امام )ع(، به جهت تقیه، از او با کنایه یاد کرده ، عموی پیامبر )ص( میعباس

 (.271، ص3، ج1417فیض کاشانی، )

 هیقتداند که از باب می عباسرا  «سابع»است و مراد از  دهیعقهمعالمه مجلسی نیز با فیض 

 «ولد سابع»بنابراین، مراد از ؛ (154-151، صص98، ج1403نک: مجلسی، است )مقلوب گشته 

 کردند.هستند که در عصر امامت آن حضرت، حکومت می عباسیبنسلسله 

عباس یکی از دو امر ذیل است: الف( نویسی در دیوان بنیمقابل ذکر است که مراد از نا

نویسی در دیوان آنان به عنوان گیرنده مواجب دولتی. هر کارگزار حکومتی آنان شدن، ب( نام

 شد.دو نیز به رسمیت شناختن حکومت ظالمانه آنان شمرده می

 توجه به ایجاز و كلمات محذوف -3-2-1

ها یا ایات، بحث ایجاز است؛ بدان معنا که برخی از واژهیکی از نکات ادبی موجود در رو

وند. شحذف می -البته در مواردی که برای مخاطب روشن باشد-، از سوی گوینده عمدبهعبارات 

 وت،سک بساچه»اند: ، ایجاز را یکی از اقسام مجاز دانسته و در اهمیت آن گفتهاتیادببزرگان 
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 تریناملنکردن، ک بیان و گفتن است سخن از ن، گویاترنگفت سخن و مطلب بیان از سودمندتر

 (.109-105ص، ص1987)جرجانى،  «است بیان

کنند و آن عبارت از این است که یاد می« داللت اقتضا»در علم اصول از این مطلب با عنوان 

 جمله بر معنایی داللت کند که گوینده برای آن، لفظی ذکر نکرده، ولی )آن لفظ(، مورد نظر او

بر تقدیر آن لفظ و در نظر گرفتن معنای آن است  متوقفسخن،  صحتبوده است؛ زیرا صدق و 

 (.132، ص1، ج1391، فر)مظ

را  ایبه شیوه علمای سلف خود، در شرح برخی از روایات، کلمه املحجة البيضاءفیض در 

ص( اکرم )پیامبر  عنوان نمونه در شرح روایتی ازدارد. بهکه حذف شده یادآوری نموده و بیان می

)نووی، « َهال ُوُضوَء ِلَمْن َلْم ُيَسمِّ الّل»که فرمودند: شخص وضوگیرنده قبل از وضو بسمله را بگوید: 

، مناوی/ 281، ص9، ج1409/ متقی هندی، 56، ص6تا، ج/ بدر العینی، بی346، ص1تا، جبی

ضوی نیست، بلکه نفی و وضوگوید که مراد پیامبر اکرم نفی اصل (، فیض می556، ص6، ج1415

به  «کاماًل»(. در اینجا واژه 199، ص1، ج1417)فیض کاشانی، « أی ال وضوء كامالً »کامل است: 

 ایجاز حذف شده است.

 توجه به اصل سیاق -3-3

افکند و بر معنای ها سایه میای از کلمات و جملهی است که بر مجموعهکلسیاق ساختاری 

(. فیض کاشانی هنگام برداشت از آیات قرآن و روایات، 92، ص1383گذارد )رجبی، ها اثر میآن

است.  ، توجه کردهنامتقدمو نیز طبق طریقه الوافی به مسأله سیاق، همانند شیوه خود در کتاب 

کند تا حد ممکن، روایات ای به ظاهر روایات دارد و سعی میاهتمام ویژه باآنکهاین عالم بزرگ 

ند، در برخی از موارد که سیاق برخالف ظاهر است، بر طبق سیاق ظاهرشان حمل نک برخالفرا 

 نهیقرعنوان نمونه، او روایات ناهی از سالم کردن و قرائت قرآن در حمّام را به کند. بهحکم می

در حالت  آن، تبعبهقرائت در حالت نداشتن لباس و عریان بودن کرده است.  بر ترکسیاق، حمل 

-316، صص1، ج1417است )فیض کاشانی،  بالمانعو قرآن خواندن عریان نبودن، سالم کردن 

318.) 

 توجه قسیا اصل نیز به( عائمه )که  که داللت براین دارند کندمی را نقل خود، روایاتی فیض

 ایتیرو دیگران، به بدن از مواضع این به نگاه حرمت و عورت ستر وجوب بیان در وی. اندداشته

ه آیه شریفه سور سیاق حکم شرعی، به این بیان هنگام در که کندمی استناد( عصادق ) امام از

ِْْمِننَي ُقْل﴿ شریفه آیه شرح در( ع. امام )استکرده  استناد نور  َيْحَفُظوا وَ  ِرِهمْ َأْبصا ِمنْ  َيُغضُّوا ِلْلُم
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 ِحْفِظ ِرِذْك ِمْن َتَعاَلي اللَِّه ِبِكَتا ِفي َكانَ  َما ُكل : »فرمودند (30/ 24)نور:  ﴾َلُهْم َأْزكي ذِلَك ُفُروَجُهْم 

: (114، ص1، ج1413، ابن بابویه) «ِإَلْيه ُيْنَظَر َأْن ِمْن ِلْلِحْفِظ َفِإنَُّه اْلَمْوِضِع َهَذا ِفي ِإلَّا الزَِّنا ِمَن َفُهَو اْلَفْرِج

یت در تمام مواضعی که در قرآن سخن از حفظ فرج است، به معنای حفظ فرج از زنا و رعا»

)نک: فیض « پاکدامنی است، جز در این آیه که به معنای حفظ عورت از نگاه دیگران است

(. روشن است که این برداشت امام از حفظ فرج، ناشی از توجه به 317، ص1، ج1417کاشانی، 

 سیاق و صدر آیه است.

 توجه به قرائن ناپیوسته )آیات قرآن و روایات دیگر( -3-4

مرتبط و متصل و در خدمت شرح قرآن  های یک زنجیر، به همد دانهروایات ائمه )ع( مانن

ع( روایات خود را از طریق پدران خویش، عین روایات پیامبر )ص( ائمه )هستند. بر این اساس، 

ع( روایت شده که سخن هریک از ما )امامان( حدیث صادق )اند. از امام و کالم خداوند دانسته

ث رسول خداست و حدیث پیامبر اکرم)ص( سخن خداوند دیگرى هم هست و حدیث ما حدی

دِّي َحِديُث َعِليِّ َو َحِديُث َأِبي َحِديُث َجدِّي َو َحِديُث جَ  َأِبي َحِديُث َنْحُن َوَرَثُة النَِّبيِّنَي، َحِديِثي»است: 

( َو َحِديُث َرُسوِل اللَِّه  َحِديُث َرُسوِل اللَِّه )صْبِن َأِبي َطاِلٍب َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َو َحِديُث َعِليٍّ َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي

، 2، ج1381/ اربلى، 186، ص2، ج1413/ مفید، 53، ص1، ج1407)کلینی، « َقْوُل اللَِّه َعزَّ َو َجّل

 (. 170ص

و افی الوکتاب  به هنگام شرح احادیث، به پیروی از شیوه خود در املحجة البيضاءفیض در 

را  کند معنای روایتروش علمای سلف، به این نکته اساسی توجه دارد و سعی می نیز بر مبنای

به  مثالعنوانآورد. به به دستموضوع و نیز سایر روایات مرتبط، با توجه به آیات قرآنیِ هم

ر این قرار داده و د« فضل العلم و التعلیم و التعلّم»از غزالی، باب اول کتاب را با عنوان  تیتبع

، آیات متعددی از قرآن را هاآنو در شرح  روایات فراوانی را در فضیلت علم نقل کردهباب، 

 (.36-13، صص1، ج1417آورده که مبیّن این شیوه است )فیض کاشانی، 

اهتمام زیادی ورزیده است. « خانواده حدیث»فیض کاشانی در شرح روایات، نسبت به ایجاد 

مضمون و ناظر به موضوع واحد است وایات مشابه و هممراد از ایجاد خانواده حدیث، یافتن ر

، تمام روایات موجود در موضوع واحد را در محقق(. اگر 151-150، صص1386)مسعودی، 

ع( معصومین )نظر نگیرد، ممکن است از حدیثی، معنای نادرستی را برداشت کند که مورد نظر 

کند: ه اهداف مهم ذیل کمک مینبوده است. توجه به خانواده حدیث، محقق را در رسیدن ب
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، شناسایی موارد هیثانواحکام واقعی از احکام  بازشناختنیابی به متن اصلی حدیث، دست

یابی به یابی به قرائت صحیح از حدیث، دستتصحیف، آشنایی به موارد تقطیع حدیث، دست

لیلی، )میرجیابی به معنای صحیح حدیث و تقیید مطلق و سرانجام، دست عامموارد تخصیص 

 (.89-88، صص1390

از علوم پیامبر )ص(  گرفتن بهرههای خود، تنها راه تعلیم و تربیت صحیح را فیض در دیدگاه

ورزد ، در تفسیر روایات بر استفاده از خودِ روایات تأکید مىرونیازاداند. و اهل بیت ایشان مى

انواده احادیث توجه نموده و شرح به خ املحجة البيضاء( و در سراسر کتاب 174، ص1378)همو، 

گیری از مجموع مضمون بیان کرده است تا با بهرهیک حدیث را با توجه به دیگر روایات هم

 ع( را استنباط و استخراج نماید.معصوم )روایات مرتبط، بتواند مفهوم مورد نظر 

ص( َقاَل ُسوُل اللَِّه )َقاَل َر»کند عنوان نمونه، فیض کاشانی روایتی را در ارزش صبر نقل میبه 

 ِمْن َلْحِمِه َو َدمًا َخْيرًا َأْبَدْلُتُه َلْحمًا َخْيرًاِإَلي َأَحٍد ِمْن ُعوَّاِدِه  َفَلْم َيْشُكاللَُّه َعزَّ َو َجلَّ: َمْن َمِرَض َثَلاثًا 

(: 115، ص3، ج1407)کلینی، « َبْضُتهُ ِإَلي َرْحَمِتيَفِإنْ َعاَفْيُتهُ َعاَفْيُتهُ وَ َلا َذْنبَ َلهُ وَ ِإنْ َقَبْضُتهُ َق ِمنْ َدِمِه

کسى که سه روز بیمار شود و نزد عیادت »ص( به نقل از خداوند، فرموده است: اکرم )پیامبر 

سازم. کنندگانش شکایت نکند، گوشتش را به گوشتى بهتر و خونش را به خونى بهتر، مبدل مى

ام که هیچ گناهى بر او نیست و اگر او ه سالمت رساندهاگر به او بهبودى بخشم، در حالى او را ب

 «.را قبض روح کنم و بمیرانم، مشمول رحمت من خواهد بود

، 1417فیض کاشانی، است )اخبار دیگرى نیز وارد شده  بارهنیدرااو ضمن اشاره به اینکه 

ت در این حدیث را به کمک سایر روایا« شکایت»و « تبدیل گوشت و خون»(، 128، ص7ج

ده است تفسیر ش« تبدیل گوشت و خون» ع(صادق )گوید: در روایتی از امام کند و میتفسیر می

نک: ) گناه نکرده است: هاآندهد که در خداوند گوشت و خون و پوستى به او مى نکهیابه 

َوي ِإنََّما الشَّْك»در روایات دیگر چنین تفسیر شده است: « شکایت»همچنین  (.2نوشت شماره پی

شَّْكَوي َأْن َيُقوَل لَأْن َيُقوَل َقِد اْبُتِليُت ِبَما َلْم ُيْبَتَل ِبِه َأَحٌد َو َيُقوَل َلَقْد َأَصاَبِني َما َلْم ُيِصْب َأَحدًا َو َلْيَس ا

(: شکایت آن است که 116، ص3، ج1407)کلینى، « اْلَيْوَم َو َنْحَو َهَذا ُحِمْمُتاْلَباِرَحَة َو  َسِهْرُت

ن رسیده و آنچه به م به آن مبتال نشده کسچیهام که یمار بگوید: به چیزى گرفتار شدهشخص ب

نرسیده است. شکایت این نیست که بگوید: دیشب را بیدار بودم و امروز، تب دارم  کسچیهبه 

 (.412، ص3؛ نیز نک: ج128، ص7، ج1417)فیض کاشانی،  هانیاو امثال 
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پیامبر  که در روایت« شکایت»و « تبدیل گوشت و خون» چنانکه مالحظه شد، فیض در تفسیر 

اکرم )ص( در ارزش صبر آمده بود، به سایر روایات اهل بیت )ع(، متوسل شده و در استنباط 

 مفهوم یک حدیث، مجموع روایات را در نظر گرفته است.

 تأویل روایات متشابه -3-5

است. « سبب وجود دلیل و قرینه ظاهر آن به برخالف حمل لفظ»به معنای « تأویل»کلمة 

مراد از تأویل آیات و روایات، آن است که ظاهر برخی از آیات یا روایات متشابه،  گریدعبارتبه

مورد نظر گوینده نبوده و در ورای آن ظاهر، معنای دیگری منظور باشد که همان، معنای واقعی 

 آیه یا روایت است.

(. 7/ 3ر.ک. آل عمران: است )شابه تأکید ورزیده قرآن کریم بر اصل وجود تأویل آیات مت

اند. امام عنوان یک اصل نگریستهع( نیز به وجود تأویل برای آیات و روایات متشابه بهبیت )اهل 

 ُمَتَشاِبَهَها واَفُرد  ْلُقْرآِنا َكُمْحَكِم ُمْحَكمًا َو اْلُقْرآِن َكُمَتَشاِبِه ُمَتَشاِبهًا َأْخَباِرَنا ِفي ِإنَّ» رضا )ع( فرمودند:

حر عاملى، / 290، ص1، ج1378)ابن بابویه، « َفَتِضل وا ُمْحَكِمَها ُدوَن ُمَتَشاِبَهَها َتتَِّبُعوا َلا َو ُمْحَكِمَها ِإَلي

 قرآن متشابه در و محکم کهطور همان(: »345، ص17، ج1408/ نوری، 115، ص27، ج1409

 ددهی ارجاع محکم احادیث به را متشابه پس روایات .دارد وجود نیز ما اخبار بین در دارد وجود

 «.شویدمی گمراه که نروید متشابهات سراغ محکمات، به به مراجعه بدون و

موجود در منابع دینی، بدعت است « صراط»و « میزان»هایی چون از دیدگاه غزالی، تأویل واژه

(؛ ولی به نظر 177ص، 1تا، جبیغزالی، کرد )حمل  هاآنرا بر همان معانی ظاهری  هاآنو باید 

فیض کاشانی، تأویل آیات و روایات با استناد به کالم معصومین )ع( بالمانع است. وی در آثار 

 بارهنیدراو ...( و  413، 344، 157، صص1، ج1406خود بارها به تأویل پرداخته )فیض کاشانى، 

 هانآنیست؛ زیرا روایاتى در تأویل مذهب ما، تأویل میزان و صراط، بدعت  بنا بر»گفته است: 

 (.273، ص1، ج1417)فیض کاشانی،  «از ائمه معصومین )ع( وارد شده است
 -و نیز طبق روش علمای گذشتهکتاب الوافی همانند شیوه خود در - عنوان نمونه، فیضبه

رند مؤّول اء دا، داللت بر نسبت گناه )ذنب( یا لغزش )زلّت( به انبیظاهربهآیات یا روایاتی را که 

، فصلی را در وجوب املحجة البيضاء(. وی در 88، ص1، ج1417داند )فیض کاشانی، همان، می

مطرح کرده و در  «ُهيُنِشُي َو ُهُسنُِّيَدا َم لُِّك َعنا ًهزََّنُم ُيبَّالَن كونَ َي ْنَأ جبُ َي»عصمت پیامبران با عنوان 

ر نوع عیب، نقص و آلودگى، نظیر بدرفتارى، کند که الزم است پیامبران از هآنجا بیان می
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تندخویى، برخورد ناپسند، بخل، پستى نَسَب، عدم طهارت مولد، حسد، کورى، فلج و امثال 

رمیده  اهآن، دور و منزّه بوده و از گناهان صغیره و کبیره نیز مبرّا و معصوم باشند تا مردم از هانیا

 نند.نشوند و با میل و رغبت، از آنان اطاعت ک

فیض در این مبحث، ریشه گناهان را منحصر در چهار چیز دانسته است که در پیامبران وجود 

مثال براى پیامبر روا نیست بر دنیا عنواناز: حرص، حسد، خشم و شهوت. به اندعبارتندارد و 

 ورزد.حریص باشد زیرا دنیا زیر نگین اوست و براین اساس، او به چیزى حرص نمی

 اءِ َيِبْناأَل إَلي وِبنالُذ ِةَبنْسنِ ِم يِثِداحلَ  َو رآِني الُقِف َدَرَوماَ  ل ُك»گوید: در ادامه می فیض کاشانی

، 1417فیض کاشانی، ) «ةيَضِفَتْسُم وٍصُصيف ُن )ع( ِتْيَباْل ِلأْهْن َع َدرَ ما َوكَ  ٌلوّ ُمَؤ َوُهَف )ع( اءِ َيأوِصاْل َو

شود، همه دیده می( ع) بیت اهل یث مستفیض ازاحاد در کهطور همان(: 226-225، صص1ج

 اوصیاى و پیامبران به گناه نسبت از حاکى [هاآنآمده و ]ظاهر  حدیث و قرآن در عباراتی که

 شوند. تأویل است، باید( عها )آن

 ... همه» :استناد جسته که فرمودند( عصادق ) امام از آنگاه در اثبات عصمت انبیا به حدیثی

 دیشهان و فکر با مساز، و برابر خودشان از غیر کسى حدّ در راها آن بشمار، و بزرگ را پیامبران

، مصباح الشريعةنیز نک:  /جاهمان) ...«مگوى سخنها آن اخالق و مقامات و حاالت خویش، در

 (.37، ص11، ج1403/ مجلسی، 62-61، صص1400

ازمنکر و نقد وی بر غزالی یو نه معروفامربهنمونه دیگری از تأویل فیض، تأویل روایت 

افراد  آگاه ساختناول(  چهار مرحله دارد: ازمنکرنهى ومعروف امربهاست. غزالی معتقد بود که 

 رم(چها خشونت لفظی و گفتاری؛ و و موعظه؛ سوم( تندى ها و منکرات؛ دوم(نسبت به معروف

 و هتنبیله یوسبه صواب طریق حقّ و برکار خالفکردن فرد  وادار و جبر و زور با جلوگیرى

 ست؛ا جایز مرتبه اول پادشاه، در دو نسبت به فرمانروا و معروفامربهمجازات. از دیدگاه غزالی، 

 و آشوب باعث زیرا ندارد؛ امکان تیرع افراد قهر، براى روى از پادشاه اعمال از جلوگیرى اما

 رب اگر فرد آمر یا ناهی ست؛ ولىنی نیز جایز ی با گفتار تند(سوم )امرونهمرحله  شود.مى بلوا

رد، نظیر آواست. آنگاه روایاتی نیز بر این مطلب میمستحب  بلکه ندارد، جایز بیمى خویشتن

 َتعاىل الّلِه ذاِت يف ُهَنها َو َفأَمَرُه إماٍم إىل قاَم َرُجٌل اْلُمطَِّلِب، ُثمَّ َعْبِد ْبُن َحْمَزُة الش َهداِء َخْيُر»روایت: 

بهترین (: »69-68، صص7تا، ج/ غزالی، بی272، ص7ج، 1408)نک: هیثمی، « ذِلك َعلي َفَقَتَلُه

شهیدان، حمزه فرزند عبدالمطلب است و نیز آن مردى است که علیه پیشوایى ستمگر قیام و او 

 «.ازمنکر کند و آن ظالم او را بکشدو نهى معروفامربهرا 
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ع(، ) بیت اهل اخبار نص و متن قرآن از ت کهفیض کاشانی در نقد دیدگاه غزالی معتقد اس 

 ی با گفتار در موردی که برای آمر و ناهی خطرآفرین باشد، رواامرونه که شودمى چنین استفاده

 فرساطاقت هاىشکنجه معرض خویش را در و سازد خوار را خود مؤمن، نکهیا از امامان و نیست

لف( کند: ارا به دو دسته تقسیم می ستناد غزالىفیض، روایات مورد ا. اندفرموده دهد، نهى قرار

بَتَ مِنْهُ وَ ما ثَ»... تأویل هستند:  ی که قابلاشدهثابت ب( روایات نشده؛روایات ناصحیح و ثابت

 .(112، ص4، ج1417)فیض کاشانی، « فَهُوَ مُوَوَّل 

 رفته است.را پذیشود که فیض کاشانی اصل تأویل در روایات از مطالب باال چنین استنباط می

 استناد به عقل در شرح روایات -3-6

ی شیوه او در کتاب الوافی و نیز مش در شرح روایات که با املحجة البيضاءاز توضیحات مؤلف 

آید که از نگاه او، عقل جایگاه مهمی در تفسیر روایات دارد پیشینیان، همسان است چنین برمی

 آنهاست.و استناد به آن، شاهدی بر تعیین معنای 

را  ، فیض روایاتی«اآلثار من العلماء و العلم فضل شواهد» عنوان نمونه در فصلی با عنوانبه

 «َشِهيدًا َماَت اْلَحاِل َهِذِه َعَلي ُهَو َو اْلِعْلِم َطاِلَب اْلَمْوُت َجاَء ِإَذا: »کند ازجملهعلم نقل می فضیلت در

و او در حال تحصیل باشد، شهید  فرارسده علم هرگاه مرگ جویند (:122، ص1409ثانى،  )شهید

(: از 125)همان، ص «اْلُكَبَراَء َجاِلِس َو اْلُحَكَماَء َخاِلِط َو اْلُعَلَماَء َساِئِل» شود ومحسوب می

 باش. نینشهمدانشمندان سؤال کن و با حکیمان و بزرگان 

 :گویدو میبیان کرده  علما و علم ارزش بر عقلی آنگاه فیض کاشانی شواهدی

 راكِ ْدإاْلإّلا ِبْت َسْيلَ َررُوالُس َو هاَجبتِ اإِل َو َةذَّاللَّ نََّأ ِهِتفاَسنَ وَ  لِمالِع ِفرَ َش يلاِهِد الَعْقِليَِّة عَ َو ِمَن الشََّو»

 ، بْلِةيَّسِّاحِل َنِم م َتَأ َو يوأْق ُةاليَّيِخالْ  َو ةِ يَّياِلِخاْل اِتذَّاللَّ َنِم د َشَأ َو يَوْقَأ َةيَّقِلالَع ّذاِتاللَّ نََّأ كَّا َشلَ َو

 ريبٌ َغ َوا ُهمََّع ًاَدرََّجُم ِهْيَلَع َوا ُهَم يلَ عَ  َءْيالشَّ ُكِرْدُي َلْقَعاْل نََّألِ َكذِل َو ِةيسِِّحاْلي إَل ِةِليْقالَع اِتذَّللَِّ َةَبنْساِ َل

 ...«ِهِرْيبَغِ وَطُلْخا املَ إلَِّ ُكِرْدال ُيَف س أّما احلِ  ، َوتِهذِا بَّلُ َوهِ ِرَهْوَج قَّاَح اُلَنَيَف اِتوَسلُبَماْل َو وِرُشُقلْا َنِم ُهَل

این  علم ارزش و شرافت بر عقلى شواهد ازجمله (:42-41، صص1، ج1417)فیض کاشانی، 

 زا عقلىلذات  که نیست یشک شود، ومى حاصل ادراک طریق از تنها خوشى و لذت که است

ذات ل هستند، بلکهتر کامل و شدیدتر ی،حس از خیالى هاىلذت تر است، وقوى خیالى ىهالذّت

 رکد هستکه آنچنان را چیز عقل، هر نیست؛ زیرا عقلىلذات  با سهیمقاقابل وجهچیهبه حسى

 چیز، دست هر حقیقت و مغز عقل، به دهد. قرار توجه مورد را آن ظاهرآنکه  بدون کندمى
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 است دیگرى چیز به مشوب و آمیخته خود غیر با کهیدرحال را ءشى ، هرسح یابد؛ امامى

 (.114-113، صص1، ج1372فهمد،... )نک: فیض کاشانی، مى

عقلی استناد جوید.  اهتمام فیض کاشانی به عقل باعث شده که در شرح روایات، به مباحث

؛ 240-239، 196 ،190، صص1، ج1406فیض کاشانی، خود ) یگریاخبار مسلک رغموی علی

 و اهتمام تمام (، سعی172-169، صص1378/ برای مطالعه بیشتر نک: میرجلیلی، 39، ص2ج

 یگریاخبار هرچند. نشود خارج تیحدودوثغور عقالن و مبانی فلسفه اسالمی، از مدد به تا دارد

 او یسیرهاتف و توضیح در تطوّر و گستردگی از اصولی، مانع اجتهاد هرگونه فیض با مخالفت و

 هایدیدگاه یریکارگبهاو،  الحدیثی مبانی فقه از ی، یکیهرروبه شود، امامی روایات پیرامون

 .است فلسفه اسالمی

 َخَلقَ  اَم أوَُّل» کند و در شرح حدیثِ می تیتبعنمونه، او از غزالی در بیان معانی عقل  عنوانبه

(: عقل اولین مخلوق 289، ص1380املى، ع / حر21، ص1، ج1417)نک: کلینی،  «اْلَعْقُل اللَُّه

 لتعقمراد از عقل، روح و قدرت مُدرِکه انسان است و نه علم و  خداوند است، فیض معتقد است

 وْاَ هُلَبْقَ اًوقَلُخْمَ  لُّحَالمَ  ونَکُن یَاَ دَّابُ ل لَبَ وقٍلُخْ مَ لَوَّاَ ونَکُیَ نْاَ رُوَّصَ تَال یُ ض رَعَ  مَلْعِالْ نَّاِ»او؛ زیرا 

تواند اولین مخلوق باشد، (: علم یک عََرض است و نمی7ص، 5ج، 1417)فیض کاشانی، « ...هُعَمَ

آن، پیش از آن خلق شده باشد  محلعنوان[ جوهری بهکه ]بلکه )برای خلق عرض( الزم است 

 و یا همراه با آن خلق شود.
( عقل محصول) علم :کندمی تأکید و اشاره فلسفی قواعد از یکی به فیض در این عبارت

 اصفت ب که است این دارد اهمیت آنچه عقل و شخص عاقل است. برای و حالتی صرفاً صفت

(. مُدِرک) ادراک محل به گاهی و گرددمی اطالق عالم صفت عقل به گاهی. دارد موصوف، تفاوت

 شده، عقل خلق پروردگار توسط که چیزی اولین» نبوی: از قول بر این اساس، منظور اصلی

 بر است و عرض، علم زیرا شود. در این روایت، مراد از عقل، ُمدرِک است؛می روشن« است

 باشد؛ عرض عالم، یک مخلوق اولین که کرد تصور تواننمی و شودمی عارض موصوف یا ذات

، گریدتعباربه.  ...گردد آن، خلق با همراهکم دست آن، یا از پیش ُمدرکی و محل ناگزیر، باید بلکه

 قطعاًآن )که  تحقق و وقوع محلو  ظرف است که و ضروری عرض، الزم یک ایجاد از شپی

 .شود ایجاد جوهر است و عرض نیست(
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 تیاولواستناد به قیاس  -3-7 

 ویمشمتوجه ما  باشد واى ثابت شده آن است که حکمى براى مرتبه نازله «تیاولو قیاس»

جازه امثال عنوانثابت است. بهی، اول قیبه طر زنی که همان حکم براى مراتب متوسط و عالی

رف در تصوی  داللت بر اذن، قطعی تیبه اولواز سوی مالک،  منزلیک در  سکونت به دیگری

 .دارد آن کنندهگرم لیوساو  استفاده از شیر آب، المپ برق ، نظیردر منافع جزئى آن

طور در مراحل متوسط و عالی، بهمالک مرحله نازل  زیرا ؛درواقع قیاس نیست تیاولو قیاس

ای ؛ ولی هرگاه حکمی برای مرتبه(426، ص2جتا، ، بییوجود دارد )محمد یترو کامل تریقو

 قیاس»مرتبه آن تعمیم داد که از آن به توان آن را به موارد مشابه و همثابت شده باشد، نمی

و مذّمت قرار گرفته است. امام شود که در روایات اهل بیت )ع(، مورد نهی تعبیر می« مساوی

(: 58، ص1، ج1407)کلینی، « ِإْبِليُس َقاَس َمْن َأوََّل َفِإنَّ َتِقْس َلا»فرمایند: می بارهنیدراع( صادق )

 «.کننده شیطان استقیاس مکن که اولین قیاس»

فیض کاشانی در مقام برداشت معنا از روایات، به پیروی از طریقه علمای پیشین مواظب 

ست که به قیاس مساوی نپردازد. ازجمله، ضمن نقد بر استناد غزالی به قیاس مساوی، قیاس ا

عنوان نمونه پیامبر اکرم )ص( پذیرد. بهرا در هنگام استدالل به آیات و روایات، می تیاولو

، 1413، ابن بابویه/ 413، ص7، ج1407)کلینى، « َو ُهَو َغْضبانال َيْقِضي اْلقاِضي »فرموده است: 

غزالی از «. قاضی نباید در حال خشم، داورى کند(: »55، ص1، ج1401/ سیوطی، 11، ص3ج

این حدیث چنین استفاده کرده که حکم کردن قاضی در حال گرسنگى، تشنگى، رنجورى، شوق 

 «قیاس مساوی»نیز حرام است. روشن است که غزالی این برداشت را از روی قاعده  هانیاو امثال 

 :شماردیمو آن را قیاس باطل  داندده است. فیض این برداشت غزالی را صحیح نمیبرداشت کر

 لَهُما فَلَا تَقُل  ﴿ هذَا قِیاس  َغیرُ صَحِیحٍ عِْندََنا وَ الصَّوَابُ عَلی أُصُولَِنا أَنْ یُمَثِّلَ بَِقوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:»

، 1، ج1417)فیض کاشانى، « رْبِ وَ الْشَّتْمِ أیضاً بِطَرِیقٍ أْولىفَإنَّهُ یُفْهَمُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنَ الْضَّ ﴾أُفٍّ

و بر اساس مبانی ما )شیعیان( درست  این برداشت از دیدگاه ما قیاسى نادرست است(: »47ص

بر قیاس اولویت[ ] مثالعنوان( را به23/ 17)اسراء:  ﴾فَال تَُقل  لَهُما أُفٍّ﴿این بود که آیه شریفه: 

ی، زدن و ناسزا گفتن به پدر و مادر نیز ممنوع اولقیطربهشود که یرا از آن استفاده مىآورد، زمى

 «.است
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 فيهِ  ُةلَّالِع ِتانَ ا َكإّلا إَذ ِعْنَدَنا ّجٍةُحبِ  َلْيَس اُسقَياِل»فیض کاشانی همچنین تصریح دارد که 

، حجت صراحتبهث[ قیاس نزد ما شیعیان جز در موارد وجود علت ]در متن حدی«: »ًةوَصنُصَم

 (.249، ص3، ج1417فیض کاشانی، نیست )

 ار حکومتی کارگزاران و از سالطین و حقوق( زیجوانظیر اموال ) مثال، او گرفتنعنوانبه

 غیر یا باشند و گرفته زکات مقاسمه، مالیات، یا نام از مردم به را اموال آن خواه داند؛می جایز

 عنوان یا باشد داشته جایزه از سوی سالطین عنوان زمانی که پول اعطایی چه و هانیا

 معاوضات. سایر و دوفروشیخر

رسیده است.  بارهنی( دراع) بیت اهل از که داندصریحى می روایات وی دلیل این مطلب را

ن ای وارد شده است. البته، میان سنت اهل سالطیندرباره  روایات کند که اینآنگاه اشاره می

ها، ناصبی و مخالفان از حّکام اهل سنت کهجهت ازآناست،  تفاوت حق لاه سالطین حکّام و

 .نیست درست بنابراین مقایسه این دو دسته با هم کنند.اموالی را اخذ می

 تالطاخ حِلّیت چنین مالی، تنها به حکم علت گفت توانکند که نمىفیض در ادامه اشاره می

 شناخته «بعینه حرام» کهیوقت تا پس است شترکم موارد تمام درهم آن و است حالل با حرام

 حرام» راگ اینکه بر کندمى داللت احادیثی وجود دارد که است؛ زیرا جایز آن نشده باشد، گرفتن

 ، قیاساست. عالوه براین از سالطین جایز آن گرفتن باشد، باز مشخصو شده شناخته نیز« بعینه

در مورد  و موجود باشد مورد آن در صریحی علت کهیوقت نیست، مگر حجت شیعیانازنظر 

اخذ اموال از حکام، علت صریح وجود ندارد. بنابراین، تنها دلیل فیض بر این نظریه، استناد به 

، 3، ج1417کند )فیض کاشانی، روایات است و نه قیاس. سپس روایات دال بر جواز را نقل می

 (.252-249صص

گاه فیض کاشانی، در استنباط از روایات، نباید از که از دید دیآیبرماز مطالب فوق چنین 

صه در و یا علت منصو تیاولواستفاده کرد؛ بلکه باید به روایات صریح، قیاس « قیاس مساوی»

 روایات، استناد جست.

 توجه به شرایط صدور حدیث -3-8

ع( صادر معصومین )برخی از احادیث در زمان یا مکان یا شرایط خاصی از زبان یکی از 

تواند به ما در فهم معنای آن روایات کمک کند؛ هایی میشده است که آشنایی با چنین ویژگی

 سخن؛ زیرا شودیم منجرعدم آگاهی از آن شرایط نیز به برداشت غلط از حدیث  همچنان که

برای درک پس  داشته باشد.ی گوناگوندر شرایط و مواقع مختلف، ممکن است معانی  واحد
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 را در نظر گرفت صدور آنکلم، باید جهات خارجی و قراین موجود در عصر مراد متاز درست  

-464، صص1391/ دلبری، 128-127، صص1386/ مسعودی، 36-37، ص1390)میرجلیلی، 

456.) 

نظران سلف، به مال محسن فیض کاشانی نیز مانند روش خود در کتاب الوافی و صاحب

ر مواردی که برای وی اثبات شود و یا احتمال مثال دعنوانشرایط صدور حدیث توجه دارد. به

( از 139، ص2، ج1417دهد که حدیث از روی تقیه، صادر شده است )نک: فیض کاشانی، 

 نهد:کند و آن حدیث را به کنار میاستدالل به آن خودداری می

، ِةجاَرتِّاْل اِلَم يا ِفَذَك ، َوٌذاَش ِبجُوبالُو ٌلْوَق ِببُواحُل َنِم اِسَنْجاأَل ِةَعبَْراأَلی َوا ِسيَمفِ  َو»... 

 رُ ْيا َغًضيْ َأ اُبَبْحِتْسإاْلا َفهَذ یَلَع َو ًةيَِّقَت اِةَكالزَّا ِبَميِها ِفوْ َتْفا َأَمنَِّإ )ع( مْ ُهنَّأ اِرخَباأَل ِضعْ بَ ْنِم فاُدَتْسُماْلوَ 

گندم، جو، کشمش حبوبات )(: در غیر از چهار نوع از 67، ص2، ج1417)فیض کاشانى، « ٍتاِبَث

و خرما( و نیز در مال التجاره، نظریه نادری مبنی بر وجوب زکات وجود دارد، ولی از برخی از 

ین اند. بنا بر اع(، در این دو مورد، از باب تقیه نظر دادهائمه )شود که روایات چنین استفاده می

 شود.اب زکات هم ثابت نمیزکات در این موارد، واجب نیست بلکه[ حتی استحب تنهانهاحتمال، ]

، ویهابن باب« )ِبْئَس اْلَبْيُت اْلَحمَّاُم»همچنین، روایاتی در مذمت حمّام وارد شده است نظیر: 

ظاهر این احادیث «. حمام خانه بسیار بدی است(: »53، ص1370طبرسی،  /115، ص1ج، 1413

روایات  گونهنیامعتقد است نیست. فیض کاشانی با توجه به سبب صدور این احادیث،  قبولقابل

 شدندناظر به شرایط زمان صدور است که در آن زمان، مردم بدون پوشش وارد حمّام عمومی می

 (.592-591صص، 6ج، 1406/ نیز نک: همو، 318-317، صص1ج، 1417)فیض کاشانی، 

 جمع بین روایات متعارض -3-9

 متعارض روایات با خورد اوبر، دانش فقه الحدیث به فیض هاىخدمت نیترمهم از یکى

جمع ها آن بین کندمى سعى، وهله اول متعارض، در روایات باشدن مواجه هنگام در وی. است

 ، جمع(3نوشت شماره )نک: پی «حِرْ طَّ الْ نَ ى مِولَأ نَکَمْا اَ مَهْمَ عُمْجَلْ اَ» مشهورِ قاعده طبق بر و کند

، روایات خود از که است آن بر جمع، تالش وی گامهن در داند، لکنمى ترجیح، مقدّم بر را داللى

 بیاید. جمع این بر دال شواهدى

دارد، جمع داللى است؛ زیرا با جمع داللى، بین دو  تیاولومراد از جمعى که نسبت به طرح 

( و این 202، ص1386دلبری، گردد )مرتفع مى هاآنشود و تعارض روایت توافق برقرار مى
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سند متعادل باشند و یا یکى بر دیگرى از  ازنظرموردى که متعارضین  شامل صورتنیبدقاعده 

 حجیت، یعنى مقوماتبا فرض وجود شود. حیث سند، مزیت و ترجیح داشته باشد، هر دو مى

وجود ندارد. البته در صورت عدم امکان  کدامچیهوجود مقتضى حجیت، دیگر وجهى برای طرح 

 (.399، ص2، ج1388سد )مظفر، رجمع، نوبت به ترجیح با مرجّحات می

ا حد تالوافی کتاب  کارگرفتة خود درفیض کاشانی، همچون علمای متقدم و نیز اصول به

 امکان، به تعارض دو روایت و اصل جمع بین آن دو توجه کامل دارد.

 تعارض دارند. باهمدر مورد شعر، دو دسته روایت آمده که ظاهر این دو عنوان نمونه به

 ، مذمت شعر است؛ نظیر روایت ابوهریره از رسولهاآنروایاتی است که مضمون  دسته اول،

، 1349دارمى، « )رًاْعِش َئلِ َتْمَي نْ اَ ْنِم ُهلَ ٌرْيَخَو َدمًا  حًاْيَق ْمُكِدَحاَ ُفوْ َج َئلِ َتْمَي ْنَالَ»: فرمود خدا که

، 1411ئی، نسا/ 50، ص7ج، تا، بیبن حجاج مسلم/ 109، ص7ج، 1401، بخاری/ 297، ص2ج

 چرک از پر شما از یکى شکم اگر(: »453ص، 10ج، 1407/ ابن حجر عسقالنی، 244، ص10ج

 .«پر شود شعر از که است آن از بهتر برایش شود خون و

 (ص) اکرماز شعر تمجید شده است، نظیر روایت پیامبر  هاآندسته دوم روایاتی است که در 

، 26، ج1406/ فیض کاشانی، 379، ص4، ج1413، ابن بابویه« )َلِحْكَمًة الشِّْعِر ِمَن ِإنَّ: »که فرمود

 «.است حکمت اشعار از بعضى(: »165ص

 «شعر»فیض در مقام رفع تعارض بین این دو دسته از روایات، در ابتدا به بیان معنای کلمه 

وید: گازد و میسپردازد و با بیان دو معنا برای شعر، تعارض ظاهری این روایات را برطرف میمی

 :شودمى اطالق معنا دو واژه شعر بر

 «َمًةَلِحْك الشِّْعرِ  ِمَن ِإنَّ» حدیث باطل. چه و باشد حق قافیه، چه و دارای هماهنگ سخن الف(

همچنین،  شود وشود و شامل اشعار دارای مضمون باطل نمیمى هم حمل حق هماهنگ سخن بر

 یعنی سخنى- ست بر اشعار موزون و هماهنگ با حقا رسیده شعر ستایش در که روایاتى تمام

 .شودحمل می -نباشد مضمونش دروغ و باطل که

 داشته قافیه و وزن چه باشد؛ اساسبى هاىدروغ و آزاردهنده التیتخ داراى که سخنى ب(

شود مى ملح شعر نوع این بر است رسیده شعر نکوهش در که روایاتى تمام باشد. نداشته یا باشد

 رازی بود؛ شعر نوع همین منظورشان خواندند، شاعر را (صپیامبر ) و شعر را قرآن که یشقر و

 مورد در کنندهگمراه و بیهوده هاىشبهه و متکلّمان همچنین، مجادالت نیست. موزون قرآن

 .نوع دوم است از ها، شعرمذهب
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َهْل َرَأْيَت : »فرمود (224/ 26)شعراء:  ﴾اْلغاُووَن َيتَِّبُعُهُم الشَُّعراُء َو﴿ آیه مورد در( عباقر ) امام

 آیا(: »385، ص1403، ن بابویهاب« )َأَحٌد؟ ِإنََّما ُهْم َقْوٌم َتَفقَُّهوا ِلَغْيِر الدِّيِن َفَضل وا َو َأَضل وا َشاِعرًا َيتَِّبُعُه

اسی نشبه دین که هستند گروهى )از علمایی( آیه مقصود کند؟ پیروى شاعرى از کسى ایدیده

 راهگم نیز را دیگران واند گمراه خود آنان که انددین)در راستای طلب دنیا( پرداخته غیر براى

 .«کنندمى

و روش گذشتگان، هرگاه نتواند بین دو روایت الوافی همچون طریقه کتاب  فیض سعی کرده

 .پردازدیممتعارض، جمع داللی کند، به ترجیح یکی بر دیگری 

 دیدگاه فیضمرجحات از  -3-9-1

 اند از:عبارت فیضحات ازنظر مرجّ

 :حات متنیالف( مرجّ

ز ا مخالفت با عامه، همچنین مذهب اتیضرور و موافقت با قرآن، موافقت با سنت قطعی

 مرجّحات متنی روایت در دیدگاه فیض است.

 :حات سندیب( مرجّ 

ات راوی چون هر دو روایت متعارض دارای سند صحیح باشند، ترجیح از طریق صف هرگاه

یکی دارای ضعف سند و دیگری  ؛ ولی اگرردیگیماعدلیت، افقهیت و کثرت ناقالن صورت 

یض فشود )شود و به روایت دیگر عمل میمی طرح و ردروایت ضعیف السند ، ت سند باشدقوّ

 (.294-286، 18-17، صص1، ج1406کاشانی، 

طالب  ابى بن جعفر نماز تیفیکدو روایت متعارض در  عنوان نمونه، فیض در موردبه

 گوید:می

 را بگزار،... نماز نماز رکعت چهار» که: است روایت( ع) صادق امام بسطام، از صحیح در

: گویىمى بار پانزده اىایستاده کهیدرحال خوانى، پسمى سوره و حمد کنى، سپسمى آغاز

 و بار ده را ذکر ینا روى رکوع به ، چون«َأْكَبر اللَُّه اللَُّه، َو اِإلَّ ِإَلَه َلا ِللَِّه، وَ  اْلَحْمُد اللَِّه، َو ُسْبَحاَن»

 بار، و ده بردارى سجده از سر چون بار، و ده روى سجده به چون بار، و ده بردارى سر چون

 هر در هانیا پس، مجموع. کنىمى تکرار بار ده یسر بردار چون بار، و ده دوم سجده در نیز

 است تسبیح چهار بر مشتمل اللّه سبحان هر چون سیصد، و رکعت چهار در وهفتادوپنج  رکعت

 (.466-465، صص3، ج1407)کلینی،  «شودمى تسبیح دویست وهزار  کی
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آنگاه فیض پس از نقل این حدیث، روایت دیگری در مورد کیفیت نماز جعفر طیار نقل 

 پیش از حمد و سوره است که تسبیح شده روایت ثمالىابوحمزه  صحیح گوید: درکند و میمی

، 1413، ابن بابویه) است« اللَّهُ إِلَّا إَِلهَ  لَا لِلَّهِ، وَ الْحَْمدُ اللَّهِ، وَ أَکْبَر، وَ سُْبحَانَ اَللَّهُ»و صورت آن: 

 (.552، ص1ج

ّول و األ»دهد: داند و آن را ترجیح میفیض روایت اول را مشهورتر و دارای قائالن بیشتر می

 (.58-57، صص2، ج1417)فیض کاشانی، « لیه األکثرأشهر و ع

 گیرینتیجه

، از دیدگاه مبانی فقه الحدیث، روشن گردید که بعضی از اصول املحجة البيضاءبا مطالعه کتاب 

کاررفته در شیوه گذشتگان منطبق بوده و معدودی از فیض کاشانی در فهم احادیث، بر اصول به

تنها در  اهآنکار گرفته شده، ولی برخی از الوافی نیز بهاین اصول توسط خود فیض در کتاب 

، مورد استفاده قرار گرفته است. اصول فهم حدیث فیض در کتاب اخیر املحجة البيضاءکتاب 

 اند از:عبارت

های مذکور در روایات را بر معنای ها در عصر صدور. فیض، واژهتوجه به مفاهیم واژه .1

 نایی که بعدها در جامعه اسالمی پدید آمده است.کند و نه معزمان صدور حمل می

ای در حدیث حذف شده باشد، فیض آن را توجه به ایجاز و کلمات محذوف. هرگاه واژه .2

 کند.یادآوری می

 های ادبی نظیر مجاز و کنایه؛توجه به مجاز و آرایه .3

ن و ی در فهم واژگامهمسیاق نقش  ازآنجاکهتوجه به سیاق و نقش آن در معنارسانی؛  .4

 عبارات روایات دارد، فیض به این اصل، توجه کامل دارد.

آیات قرآن؛ با توجه به آنکه پیوند شدید محتوای روایات  ژهیوبهبه قرائن خارجی  تمسک .5

 .دیجویمبا قرآن، فیض از آیات قرآنی در شرح روایات کمک 

اجمال مضمون و تشکیل خانواده حدیث؛ از دیدگاه فیض، توجه به روایات دیگر هم .6

 گردد.موضوع، روشن میبسیاری از روایات مجمل با توجه به سایر روایات هم

 تأویل روایات متشابه؛ از دیدگاه فیض الزم است روایات متشابه تأویل شوند. .7

استناد به عقل در شرح روایات؛ از نگاه فیض، عقل جایگاه مهمی در تفسیر روایات دارد  .8

 بدان استناد کرد. و باید در هنگام برداشت از روایات



 

 239   «البیضاء المحجـة»در كتاب  یاصول فهم حدیث از منظر فیض كاشان                              

ک که در قرآن یا یحکمى استناد به قیاس اولویت و طرح قیاس مساوی؛ از دیدگاه فیض،  .9 

ی اول قیه طرب برتر نیزبراى مراتب متوسط و  ،ثابت شده تریپایینبراى مرتبه حدیث معتبر، 

ابه و د مشتوان آن را به موارای ثابت شده باشد، نمی؛ ولی هرگاه حکمی برای مرتبهثابت است

 مرتبه آن تعمیم داد.هم

عدم آگاهی از شرایط زمان صدور، به برداشت  ازآنجاکهتوجه به شرایط صدور حدیث؛  .10

 گردد، فیض به شرایط صدور حدیث عنایت دارد؛غلط از حدیث منجر می

 .هاآنترجیح بین  وگرنهجمع بین روایات متعارض در صورت امکان  .11

 

 هانوشتپی
. درباره کندیمهده کرد که فردی در حال نماز با موی صورت خود بازی ص( مشااکرم )رسول  .1

ًلا انَّ َرُسوَل اللَِّه )ص( أْبَصَر َرُج»او فرمود: اگر قلب وی خشوع داشت، اعضای بدن وی نیز خشوع داشت: 

پیامبر (: »228، ص81، ج1403 )مجلسی،« اِرُحهَجَو َيْعَبُث ِبِلْحَيِتِه ِفي َصَلاِتِه َفَقاَل: ِإنَُّه َلْو َخَشَع َقْلُبُه َلَخَشَعْت

وی فرمود: اگر قلب وی  دربارهکند. خدا مشاهده کرد که مردی در حال نماز، با محاسن خود بازی می

 «.داشتخشوع داشت، اعضای بدنش نیز خشوع می

َعزَّ َو َجلَّ َلُه َلْحمًا  ِبِه َأَحدًا َأْبَدَل اللَُّه َمْن َمِرَض َثَلاَثَة َأيَّاٍم َفَكَتَمُه َو َلْم ُيْخِبْر»ع( فرمودند: صادق )امام  .2

ْلُت َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َو َشْعرًا َخْيرًا ِمْن َشْعِرِه َقاَل ُق َخْيرًا ِمْن َلْحِمِه َو َدمًا َخْيرًا ِمْن َدِمِه َو َبَشَرًة َخْيرًا ِمْن َبَشَرِتهِ 

 (.116، ص3، ج1407)کلینى، « مًا َو َدمًا َو َشْعرًا َو َبَشَرًة َلْم ُيْذِنْب ِفيَهاَو َكْيَف ُيْبِدُلُه َقاَل ُيْبِدُلُه َلْح

بین داللت دو دلیل، امکان  کهیماداماین است که « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»معنای قاعده  .3

 .را به کنار نهاد کدامچیهجمع عرفی و مقبول باشد، الزم است آن جمع صورت گیرد و نباید 
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