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آن  مؤل ترین تفاسیر فقهی شیعۀ امامیه است که العرفان فی فقه القرآن، از مهم تفسیر کنز
بر اساس آیات قرآن کریم به استنباط احکام شرعی پرداخته است. در این کتا ، روایات نیز 
جایگاه و عملکرد مهمّی در تفسیر و تبیین آیات فقهی مورد بحث دارند و وی احکام بسیاری 

شود که آیهکند. به طوری که در موارد متعددی دیده میاز آیات را با کمک روایات بیان می
 ،دهد. استفاده او از روایاتزند و یا خاصی را تعمیم میام را با روایات تخصیص میای ع

تسنّن نیز بهره برده است. همچنین او اختصاص به روایات شیعه ندارد، بلکه از روایات اهل
کند. در ها نقل شده اشاره میتر مراد آیات، به روایاتی که در شأن نزول آنبرای فهم دقیق

دهد و گاه ها را مورد نقد و بررسی قرار میکند، آنمؤل  روایاتی را که ذکر میعین حال 
صورت می مؤل دهد که بر اساس مبانی فقه الحدیثی روایاتی را بر روایات دیگر ترجیح می

 ای و رجالی گویای این حقیقت است.گیری وی از مباحث درایهپریرد. بهره
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 . مقدمه1

 طرح مسأله

یک تفسیر فقهی است که فاضل مقداد سیوری در  ،که از نام آن پیداستالعرفان فی فقه القرآن همانطور  تفسیر کنز

باشند، پرداخته است. البتّه خود گزینش آیات برای این کتا  به تفسیر آیاتی که از نظر وی دربردارندۀ احکام شرعی می

اما وی نظر برخی از  طلبد که ما در صدد آن نیستیم،ای را میها بحثی است که مجال جداگانهاستنباط احکام از آن

 ک: همو، )ن. داندرا کمتر از این تعداد می پریرد و آننمی ،آیه است 700گویند آیات االحکام شامل دانشمندان را که می

 (. 17 ، ص3 ع،  3139

ای که ما در صدد بررسی آن هستیم این است که روایت در تفسیر کنز العرفان چه نقش و جایگاهی دارد؟ به مسأله

کند و ها استفاده میارت دیگر نویسنده کتا  برای استنباط احکام از آیات قرآن، چگونه از روایات برای تفسیر آنعب

 پردازیم.عمکرد روایات در این تفسیر چیست که در ادامه به آن می

 

 پژوهشپیشینۀ 

در میان تفاسیر به ویژه  القرآنکنز العرفان فی فقه های تاریخ تفسیر به دلیل اهمیّت و شهرتی که تفسیر در کتا 

دربارۀ گرایش و روش  التفسیر و المفسروناز جمله در کتا   .عمدتاً به این تفسیر اشاره شده است ،تفاسیر فقهی دارد

 (. 351 ، ص2 ع،  3131ک: ذهبی،  )ن. نویسنده در نحوۀ تفسیر آیات اشاراتی شده است
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به این تفسیر به اندازه معرفی نویسنده و انگیزۀ او از تألی   القشیبالتفسیر و المفسرون فی ثوبه همچنین در کتا  

 (. 311 ، ص2ع،   3123کتا  اشاره شده است )معرفت، 

پرداخته شده  ویو معرّفی خصوصیّات کلّی تفسیر  ویبنابراین در این مناب  و نیز در دیگر آثار به شیوۀ تفسیری 

اما ما در این مقاله به این تفسیر از نقطه نظر جایگاه روایت و نقش و تأثیر آن در تفسیر آیات فقهی و شیوۀ  ،است

 با روایات خواهیم پرداخت. مؤل برخورد 

 

 . تخصیص و تعمیم آیات با روایات2

و کدام آیه  قرآن کریم شامل آیاتی است که برخی عام و برخی دیگر خاص هستند. تشخیص اینکه کدام آیه عام

ای را تخصیص یا تعمیم زند. فاضل ای آیهبه مبانی پریرفته هر مفسّر بستگی دارد که بر اساس چه ادله ،خاص است

 أُوتُوا الَّر ینَ طَعامُ سورۀ المائده >وَ 7زند. از جمله در مورد آیۀ مقداد در موارد متعددی آیات را با روایات تخصیص می

ع،   3133)کلینی،  نظور ]از غرا[ گندم، جو و حبوبات است که از امام صادع$ روایت شده است< ملَکم ح لٌّ الْکتا َ

 (.90ص ،3ع،   3139؛ فاضل مقداد، 213، ص 3

إ نَّما سورۀ التوبه > 23دهد. از جمله در مورد آیۀ ای را که خاص است با روایات تعمیم میاز سوی دیگر حکم آیه

لحرام شوند و نیز  گوید: جایز نیست مشرکان وارد مسجدمی< الحَرامَ بعَدَ عام ه م هرا المسج دَ المُشرکون نجسٌ فال یقرَبُوا

بیت& رسیده به دلیل روایاتی که از اهل ،(90ص ، 3 ع،  3139 باشد )همو،سایر مساجد به عقیدۀ شیعه ممنوع می

 3(.319، ص 3 ع،  3131ک: قاضی نعمان،  است )ن.

                                                
دیوانگانتان را از مساجدتان من  کنید که در غیر این صورت خداوند شما را در حال  و یهود، نصاری، کودکان»قاضی نعمان از امام علی $ نقل کرده که فرمود:  .3

 «.رکوع و سجود به بوزینه و خوک مسخ خواهد کرد. زیرا خدای عزوجل فرموده: مشرکین نجس هستند پس نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند
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م نْ ر باط   وَ وَاَع دُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ م نْ قُوَّةسوره األنفال > 30را در آیۀ « قوة»از پیامبر  او بر اساس روایتی   

 ع،3109 ؛ طوسی،33 ص ،2 تا،  ، بیعیاشی؛ 10ص ، 30ع،  3137اندازی تفسیر کرده است )طبری، < تیرالْخَیل 

سورۀ البقره  223ذیل آیۀ   (.301 ، ص 2  ،ع3139و فاضل مقداد،  277 ، ص1 ع،  3105قیم،؛ ابن313 ص ،7 

لَوْ أَعْجَبَتْکمْ وَالتُنْکحُوا الْمُشْر کینَ حَتّى یؤْم نُوا وَلَعَبْدٌ  وَال تَنْکحُوا الْمُشْر کات  حَتّى یؤْم نَّوَالََمَةٌ مُؤْم نَةٌ خَیرٌ م نْ مُشْر کة وَ>

که کافر ذمی هرگاه مسلمان گردد بر ازدوا  گوید در این< میئ ک یدْعُونَ إ لَى النّارمُؤْم نٌ خَیرٌ م نْمُشْر ک وَلَوْ اعجَبَکمْ اوّل

الْکواف ر< با  ب ع صَم  تُمْس کوا ال الْمُشْر کات < و>وَ تَنْکحُوا ال >وَرو عمومیّت اختالفی وجود ندارد. از این ،خود باقیست

 ، ص2 ع،  3139؛ فاضل مقداد، 713 ، ص20 ع،  3131ک: حر عاملی،  خورد )ن.اجماع و نص حدیثی تخصیص می

شود و ما در گوید: محرّمات دیگری وجود که از سنّت استفاده میچنین در انتهای بحث محرمات نکاح می(. هم272

 (.271 ، ص2   )همو، اینجا تنها به آنچه در قرآن آمده اکتفا نمودیم

کند که این کلمات عبارت عباس نقل می< از ابنفَأَتمَّهنَّ یمَ ربُّه بکلماتلى إبراهإذ ابتَ وَسورۀ البقره > 321ذیل آیۀ  

دو بخش کردن موی سر، کوتاه کردن  استنشاع، ،همضمضاز پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن است. سر عبارتند از: 

و استنجا با آ  )حاکم  سبیل و مسواک؛ بدن عبارتند از: ختنه، تراشیدن موی عانه، چیدن ناخن، کندن موی زیر بغل

باشد ها از شریعت ابراهیم$ باشد، شریعت پیامبر ما نیز میگوید اگر این(. سپس می233، ص 2 تا،  نیشابوری، بی

، 3ع،  3139ها پیروی کنید )فاضل مقداد، < یعنی از آنإبراهیم ملَّة أبیکم< و نیز >واتَّب  ملَّة إبراهیمزیرا خدا فرموده >

 (.93ص 

که منظور از >قانتین< در این آیه، قنوت  کندعباس نقل می< از ابنوَقُومُوا    قان تینسورۀ البقره > 213ذیل آیۀ  

؛ قرطبی 331 ص ،3 تا،  ، بیرازیالدین ؛ فخر253 ص ،2 ع،  3109در حال قیام و به معنی دعا است )طوسی 

؛ 153 ص ،1 ع،  3133، یلینک) منظور از قنوت دعاست (. از امام باقر$ نیز روایت کرده که231ص ،1 ع،  3107

 (.357، ص 3 ع،  3139؛ فاضل مقداد، 213 ص ، 2،   ع 3190طوسی، 
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< و ضىکم مَرْم نْ فَاقرَؤا ما تیسّر م ن القرآن  عَل م اَن سیکونفرماید: >سورۀ المزمل که می 20فاضل مقداد ذیل آیۀ 

اما قرائتی که  ،گوید: این دو عبارت داللت بر وجو  قرائت بخشی از قرآن در نماز داردمی <هر منْیسَّا تَفَاقرؤا مَنیز >

 بنابراین منظور از آن سورۀ الفاتحه است )همو، .آیدمجمل است و بیان آن با سنّت نبوی به دست می ،اینجا واجب است

 ،2 ع،  3113 نسائیک:  )ن.« ال صالة اال بفاتحة الکتا »( زیرا پیامبر  فرمودند که 333-330 ص، ص3  

، 3 تا،  بی ترمری؛ 9 ص، 2 تا،  ،بیمسلم ؛331 ص ،3 ع،  3103، بخاری؛ 131 ص ،7 تا،  حنبل، بیابن ؛315ص

شود و بنابر نظر شیعه در رکعت سوّم و چهارم میان قرائت فاتحه و ( که در رکعت اوّل و دوّم خوانده می373 ص

ه، شیبابیابنک:  )ن. م علی$ و دیگر روایات متواتر از اهل بیت&، مخیّر استتسبیحات بر اساس روایتی از اما

 ،2 ،   ع 3190؛ طوسی، 139 ص ،1   ع،3133، یلینک ؛727 ص ،3 تا،  قدامه، بی؛ ابن125 ص ،3 ع،  3109

 (.93 ص

 ،2 ع،  3113 ،نسائیک:  ای بعد از حمد در دو رکعت نخست، به فعل پیامبر  )ن.نیز در مورد وجو  قرائت سوره

  ؛15 ص ،2 تا،  ، بیمسلم؛ 337 ، ص3 ع،  3103، بخاری؛ 293 ص ،3 تا،  ، بیدارمی؛ 131 ص ،1 ؛  337 ص

ک:  بیت& )از جمله ن.( در نمازهایش و نیز روایات اهل31 ص ،2 تا،  ؛ بیهقی، بی337 ص ،3 تا،  ، بیداود وأب

ها است، تمسّک ( که معتقد به تواتر و تظافر آن39 ص ،2 ،   ع 3190؛ طوسی، 132 ص ،1   ع،3133، یلینک

 (.332، ص 3 ع،  3139)فاضل مقداد  جسته است

( روایت امام جواد$ را که معتصم از او دربارۀ 33< )الجن، أحداً وَأنّ المساجد    فاَل تدعُوا مَ َ ا  در تفسیر آیۀ >

تا، ، بیعیاشیشود را نقل کرده است )ای که بر آن سجده میگانهمعنای آن پرسش کرد و فرمود: منظور اعضای هفت

 بن(. البته همین معنا نیز از سعید 333، ص3 )همو،   ( بر سایر معانی و تفاسیر دیگر ترجیح داده است139 ص ،3 

، بیداود واب( و نیز در سخنی از پیامبر  نقل شده است )377 ، ص30   ع،3109ک: طوسی،  جبیر، زجا  و فراء )ن.

 (.201 ص ،3   تا،
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ذل ک  وَال تَجهر ب صاَلتک وَال تُخاف ت ب ها وَابتَغ  بَینَفرماید: >سورۀ األسراء که خداوند متعال می 330ذیل تفسیر آیۀ  

گوید: این آیه از جمله آیات مجمل است که در اما در پایان میرا برای تفسیر این آیه مطرح کرده، پنج احتمال < سبیال

ه که به تواتر از ایشان نقل شده و مشهور است به دست آورد. بنابراین چرا باید از فعل پیامبر  و آنین مورد، بیان آنا

]مغر   را نیز آهسته نخوان بلکه نمازهای شباز نظر وی معنای آیه آن است که همۀ نمازهایت را بلند نخوان و همۀ آن

 گوید: این معنا به ظاهر الفاظ آیه نیز نزدیک استبخوان. عالوه بر این میو عشاء[ و صبح را بلند و ظهرین را آهسته 

 (.390-339ص ، ص3ع،   3139)فاضل مقداد، 

 (.397، ص 3 )همو،   کندبیت& استنباط میهمچنین وجو  صلوات در تشهد نماز را بر اساس روایات اهل

تسنّن( از امام علی$ نقل کردهگوید: جمهور )اهلمی <وَانحَرفَصلِّ ل ربِّک فرماید: >سورۀ الکوثر که می 2ذیل آیۀ 

)حاکم «. اند که علی$ فرموده: معنای آیه آن است که در نماز دست راستت را بر دست چپ به موازات گلو قرار ده

بلکه  گوید: این نقل از علی$ باطل(؛ سپس در ادامه می29 ص ،2 تا،  ؛ بیهقی، بی715 ص ،2 تا،  نیشابوری، بی

یزید  بندروغ و افترا بر اوست زیرا عترت پاکش بر خالف این امر اجماع دارند و آنچه از آنان به ما رسیده روایتی از عمر

یت را به موازات یعنی دستها»فرمودند:  <فَصلِّ ل ربِّک وَانحَراست که گوید از امام صادع$ شنیدم که دربارۀ آیۀ >

 (. 130 ص ،30   ع،3137)طبرسی، « صورتت باال بری

و روایات دیگری  ،(33 ص ،2 ،   ع 3190 ک: طوسی، )ن. سنان نیز مانند این روایت را نقل کرده استبنعبدا 

« استکانه»کند که فرمودند: باال بردن دست از موارد . همچنین از پیامبر  نقل میکندتسنّن ذکر میرا در رد اهل

)فاضل  <فما استکانوا لربّهم وما یتضرّعونچیست؟ فرمودند: آیا این آیه را نخواندی >است. راوی گوید: گفتم استکانه 

 ،20 ع،  3107؛ قرطبی، 715 ص ،2 تا،  ک: حاکم نیشابوری، بی ؛ نیز ن.230و  209 ص، ص3 ع،   3139مقداد، 

 (.239 ص
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یک از آنان ناگون و اینکه کدامذیل تفسیر اصناف مستحقین زکات در تعری  مسکین و فقیر پس از ایراد اقوال گو

گوید: احتمال قوی نزد من آن است که مسکین حال و روزش از فقیر بدتر است به دلیل وضعیت بدتری دارند، می

کند و مسکین بدتر از او و بائس از آن دو فرمایند: فقیر کسی است که درخواست نمیروایتی از امام صادع$ که می

)فاضل  گوید: و این سخن صریحی در این با  استسپس می .(703 ، ص1   ع،3133، یلینکک:  )ن. بدتر است

 (.173، ص 3ع،   3139مقداد 

گوید: منظور می، <یا اَیهَا الَّر ینَ آمَنُوا ال تَأْکلُواأَمْوالَکمْ بَینَکمْ ب الْباط ل > فرماید:سورۀ النساء که خداوند می 29ذیل آیۀ 

گیرد و در مجموع این از مجمالت را مباح نکرده را در برمیتمام آنچه را که شرع آناز باطل سبب باطل است که 

 (. 12و  13ص ، ص3 بیت&است )همو،  نیازمند به بیان پیامبر  و اهل

مال است که گوید: واژۀ عقد در این آیه دارای اجمی ،<یا أیهَا الَّر ینَ آمَنُوا أَوْفُواب الْعُقُود سورۀ المائده > 3نیز ذیل آیۀ 

 (.303، ص 2 ؛ نیز   35، ص 2)   بیان حال آن از پیامبر یا امام$، معلوم می گردد

گوید: از دید علمای امامیه آیات تحریم ربا، خاص است و عمومیّت ندارد؛ زیرا همچنین در مورد آیات تحریم ربا می

زوجین، بنده و موال و مسلمان و  پدر و فرزند،از طریق امامان شیعه& روایاتی رسیده است که به مباح بودن ربا میان 

 (.11، ص 2)همان،    حربی تصریح دارد

گوید: < مییحْتَس ب ال حَیثُ م نْ یرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً؛ لَهُ یجْعَلْ اللَّهَ یتَّق  مَنْ سورۀ الطالع >وَ 1و  2دیگر آنکه ذیل آیۀ 

ای با اطمینان به وعده ،هایشان ماندند و به عبادت مشغول شدندخانهای از صحابه در عده ،زمانی که این آیه نازل شد

جویی کرد و فرمود: من از کسی که که خداوند داده بود. پیامبر  از این ماجرا آگاه گردید و به خاطر آن از آنان عیب

 زی را رها کرده بیزارمگوید: خدایا به من روزی بده در حالی که طلب رودهانش را به سوی پروردگارش باز کرده و می

 (.391 ص ،1 ش،  3133ک: صدوع،  ؛ نیز ن.31 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد، 
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سورۀ  33زند. او ذیل آیۀ بیت& را با آیات قرآن کریم تخصیص می از سوی دیگر، گاه سنّت پیامبر  و اهل

حَرَ ٌ واَل عَلَى المَریض حَرَ ٌ واَل عَلى أنفُس کم أن  رَ  لَیسَ عَلَى األعمى حَرَ ٌ وَال عَلَى االَْعْفرماید: >النور که خداوند می

أخَوات کم أو بُیوت  أعمام کم أو بُیوت  عَمّات کم  أو بُیوت  آبائ کم أو بُیوت  أُمِّهات کم أو بُیوت  ا خوان کم أو بُیوت تَأکلُوا م ن بُیوت کم

أو أشتاتاً فَإذا  صَدیق کم لَیسَ عَلَیکم جُناحٌ أن تَأکلُوا جَمیعاً أو مَفات حَهُأو بُیوت  أخوال کم أوبُیوت خاالت کم أو ما مَلَکتُم 

گوید: می ،<لَعَلَّکمْ تَعْق لُونَ ع ند  ا   مُبارَکةً طَیبَةً کرل ک یبَینُ ا ُ لَکمُ اآلیات  دَخَلتُم بُیوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُس کم تَح یةً م ن

اند به شرط عدم کراهت تصرّف به صورت خوردن در منازل نزدیکان ذکر شده استدالل کرده فقها با این آیه بر جواز

تواند وارد خانه شود و بدون اجازه از آن مالکانشان و عدم اسراف در تصرّف امّا در روایات آمده است که دوست انسان می

 صورت عدم کراهت مالکان مجاز دانسته استخانه بخورد و مالی را نیز صدقه بدهد در حالی آیه، تصرّف را تنها در 

 (.255 ص ،3 ع،  3133نی، یلکک:  ؛ نیز ن.23 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد، 

سورۀ المائده پیرامون وضوء است، فاضل مقداد دربارۀ کیفیت وضوء گرفتن به نحوۀ وضوی پیامبر  ارجاع  3آیۀ 

 گوید: آیه، داللتی بر می ،باید از باال شست یا از پایین به باالها را دهد. او در بحث از اینکه آیا صورت و دستمی

تواند شامل هر دو شود. ابتدا و اندازه شستن را باید از بیان پیامبر  استفاده کرد و وضوی یک از این دو ندارد و میهیچ

بود خالف آن متعین پیامبر  نمیکردند و اگر این سنت ایشان به این نحو بوده که از باالی صورت و آرنج آغاز می

؛ نیز 72، ص3ع،   3139)همو،  «پریرداین وضویی است که خدا نماز را تنها با آن می»بود، زیرا پیامبر  فرمودند: 

 (. 13 ص ،3 ش،  3133ک: صدوع،  ن.

گیرد میدر برا گوید ظاهر خطا  آیه این است که همۀ نمازگزاران چه وضو نداشته باشند و چه داشته باشند روی می

اما این با اجماع مخالفت دارد و نیز به دلیل اینکه پیامبر  در روز فتح مکه پنج نماز را با یک وضوء خواندند که عمر 

؛ 33 ص ،3 ع،  3113، نسائیک:  به او گفت: کاری کردی که پیشتر نکردی، پیامبر  فرمودند: عمداً انجام دادم )ن.

 (.333 ص ،3 تا،  ، بیىق؛ بیه12 ص ،3 تا،  ، بیترمری
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اند که قبالً چنین بوده اما نسخ شده است. این نظر نیز ضعی  است به دلیل اینکه پیامبر  البته برخی گفته 

تا، حنبل، بیفرمودند: مائده، آخرین سورۀ قرآن است که نازل شد، پس حالل آن را حالل و حرام آن را حرام دارید )ابن

گیرد که اگر چه آیه، مطلق است اما و فاضل مقداد نتیجه می 3(133 ص ،2 تا،  نیشابوری، بی؛ حاکم 333 ص ،3  

 (.70، ص 3ع،   3139 )همو، مراد تقیید است

سورۀ البقره حالل شدن زن پس از طالع سوّم را منوط به ازدوا  زن با مردی دیگر کرده است.  210خداوند در آیۀ 

ین جهت اطالع دارد اما سنّت شریفه آن را مقید کرده است زیرا صرف ازدوا  صوری گوید: آیه از افاضل مقداد می

ـ  313 ص، ص3 ع،  3113، نسائیک:  ؛ نیز ن.175ص  2 )همو،   کند، بلکه همبستر شدن نیز الزم استکفایت نمی

 (.2 ص ،30 تا،  ، بینووی؛ 319

 کند.و شاهد بر احکام آیات قرآن ذکر میبنابراین اکثر روایات را در تفسیر آیات به عنوان تأکید 

 

 . اسباب نزول آیات3

 ها اشاره فاضل مقداد عنایت زیادی به سبب نزول آیات دارد و در بیشتر موارد در تفسیر آیات به سبب نزول آن

از  ،کندمی ها اشارهشأن نزول رسیده باشد، به شأن نزول آن ،پردازدها میکند. هرگاه ذیل آیاتی که به تفسیر آنمی

، 3 )ن.ک: همو،   جمله ذیل آیۀ نماز جمعه به نحوه و چگونگی تشری  نماز جمعه بر اساس روایات اشاره کرده است

 (. 213-217صص 

بیل  خَیر فَل لوال دَین  وَاألَقرَبینَ وَالیتامى وَالمَساکینَ وَابن  السَّ یسأَلُونَک ماذا ینف قُونَ قُل ما أنفَقتُم م ننیز ذیل آیۀ >

گوید: این آیه دربارۀ عمرو بن جموح نازل شده که پیر مردی بزرگ و بسیار < میوَماتَفعَلُوا م ن خَیر فَإ نَّ ا َ ب ه  عَلیمٌ

                                                
   نسبت داده نشده است.تسنن از عایشه نقل شده و به پیامبراین حدیث در مناب  اهل .3
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اما او در  3پولدار بود. او از پیامبر  پرسید: چه چیزی را صدقه دهم و بر چه کسی صدقه دهم؟ که این آیه نازل شد

بلکه بر عمومیّت خود باقی  ،زندخصوص سبب، عام را تخصیص نمی»ها عقیده دارد اینجا و نیز در سایر موارد شأن نزول

 (. 137، ص 3)همو،    «است

ی < بر اساس روایتی از امام باقر$، مال اضافالعفو وَیسأَلُونَک ماذا ینف قُونَ قُل او همچنین واژۀ >العفو< را در آیۀ > 

 کند )همو،های یکسال، و بر اساس روایتی دیگر از امام صادع$ حد وسط بدون اسراف و بخل تفسیر میبر هزینه

 (.72 ص ،1 ع،  3133، یلینک؛ 231 ص ،2 ع،  3109ک: طوسی،  ؛ نیز ن.133 ، ص3 ع،  3139

بسا که عادت اعرا  بود. چهنانچهم ،کردندگوید: مسلمانان از اینکه تنها غرا بخورند خودداری میدر جایی دیگر می

خورد شد به ناچار تنها میاما وقتی نا امید می ،نشست تا کسی همراه او غرا بخوردشخصی از صبح تا شب به انتظار می

آورده که می در روایت دیگری از عکرمه 2<. أَشْتاتاً أَوْ جَمیعاً تَأْکلُوا أَنْ جُناحٌ عَلَیکمْ >لَیسَ تا اینکه این آیه نازل شد:

خوردند که این آیه نازل آمد فقط همراه با او غرا میگوید: دربارۀ قومی از انصار نازل شده که وقتی مهمانی نزد آنان می

ع، 3133؛ نیز ن.ک: واحدی 29، ص2ع،  3139خواهند، بخورند)فاضل مقداد، شد و به آنان اجازه داد تا هر گونه می

 (.221ص 

سورۀ النساء به سه روایت که در خصوص شأن  1از جمله برای آیۀ  .کندشأن نزول ذکر می گاهی برای یک آیه چند

 (. 203 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد،  ها را محتمل دانسته استنزول آن وارد شده، اشاره کرده و همۀ آن

جُناحٌ فیما طَع مُوا إ ذا ما اتَّقَوا  الصّال حات لَیسَ عَلَى الَّرینَ آمَنُوا وَعَم لُوا سورۀ المائده > 91نیز دربارۀ سبب نزول آیۀ 

< به دو روایت متفاوت اشاره کرده است. الْمُحْس نینَ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَاحْسَنُوا وَا ُ یح بُّ وَآمَنُوا وَعَم لُوا الصّال حات  ثُمَّ

                                                
 21ق، ص 6188واحدی ن.ک:  .1

 16النور، آیۀ . 2



 نقش و عملکرد روایات فقهی در تفسیر کنز العرفان فی فقه القرآن  31

 

 

خوردند و حال برادران ما که از دنیا رفتند و شرا  می در یک روایت آمده که گروهی از صحابه گفتند: ای پیامبر خدا 

 (.  353 ، ص3 ع،  3137ک: زمخشری،  )ن. خوردند چگونه است که این آیه نازل شداز پول قمار می

تر آن است که این آیه دربارۀ قومی از صحابه مانند: عثمان بن مظعون نازل شده باشد گوید: صحیحوی سپس می

 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد،  های پاک و حالل( دوری کنندها و آشامیدنیند از طیبات )خوردنیکه با خود عهد کرد

 (.131ـ  132 صص، 1 ک: طبرسی،   ؛ نیز ن.133

 

 . مخالفت با اکرث روایات تابعین4

اما نگاهش به این روایات، منتقدانه است.  ،کندفاضل مقداد در تفسیر بیشتر آیات، روایات تفسیری تابعان را نقل می

نین احادیث مرفوع یعنی روایات رسیده از رسول اکرم  از طریق چدر مورد صحابه نیز وض  به همین منوال است. هم

ی فَإذا قُض یت  الصَّالةُ فَانتَش روا ف سورۀ الجمعه > 30تسنّن، از این نگرش به دور نیستند. به عنوان نمونه ذیل آیۀ  اهل

را به طلب روزی تفسیر کرده و این در « ابتغاء فضل ا »<، تُفل حُونَ وَابتَغُوا م ن فَضل  ا   وَاذکرُوا ا َ کثیراً لَعَلَّکم األَرض 

؛ 713 ص ،1 ع،  3137 ک: زمخشری، )ن. جبیر و حسن نقل شده که منظور طلب علم استبنحالی است که از سعید

منظور طلب دنیا »سپس روایتی را از انس آورده که از پیامبر نقل کرده که فرمودند: (. 31 ص ،30 ع،  3137 ،طبرسی

(  220ص ،3 تا،  )سیوطی، بی« نیست بلکه عیادت مریض، حضور بر سر جنازه، و یا دیدار با برادر برای رضای خدا است

گوید: ه به شما احسان کرد. وی در ادامه میگوید: خدا را یاد کنید به خاطر توفیقی کدر تفسیر >و اذکروا ا < می و

اند: یک ساعت فکر کردن از یک سال که پیامبر  فرمودههمچنان ،اند منظور از ذکر، فکر کردن استبرخی گفته

؛ متقی 333 ص ،2تا،  ک: سیوطی، بی )ن. عبادت برتر است. این روایت را ابو هریره از پیامبر  نقل کرده است

 (. 303 ص ،1 ع،  3109
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نیز روایت شده که ذیل آیۀ >انما یترکر اوّلو االلبا < ابوالعباس از امام  مضمون همین روایت از امام صادع$

 ،2 تا،  ، بیعیاشیک:  صادع$ نقل کرده است که یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت برتر است )ن.

شده یعنی خدا را در تجارت خود یاد کنید. این سخن را گوید: و گفته کند و می(. در ادامه قول دیگری را نقل می203ص

 (.31 ص ،30 ع،  3137)طبرسی،  طبرسی از قول پیامبر  نقل کرده است

وَإ نْ خ فْتُمْ ش قاعَ بَین ه ما فَابْعَثُواحَکماً م نْ أَهْل ه  وَحَکماً م نْ أَهْل ها إ نْ یریدا نیز در تعیین مراد از >فابعثوا< در آیۀ >

کند که منظور خود از سدی نقل می ؟< که مخاطب چه کسی است ُ بَینَهُما إ نَّ ا َ کانَ عَلیماً خَبیرا حاً یوَفِّق اإ صاْل

 ،1 ع،  3137)طبرسی،  ( و در روایتی دیگر گفته خانواده زوجین است303 ص ،7 ع،  3137)طبری،  زوجین است

روند و روایات منقول منظور حکامی هستند که برای مرافعه نزد آنان میگوید کند و میاما این نظرات را رد می .(30 ص

، قمی؛ نیز ن.ک: 251، ص 2ع،   3139)فاضل مقداد،  تر، همین استاز امامان صادع و باقر& و نیز نظر صحیح

 (.313 ، ص3 ع،  3101

 

 های ترجیح روایات. نحوۀ برخورد و مالک5

بیت$ را بر روایات گیرد، روایات اهلبا یکدیگر در تعارض و تقابل قرار میفاضل مقداد آنجا که روایات فریقین 

 ؟که آیا شهادت عبد مورد قبول است یا خیر( دربارۀ این232 )البقرة، دین دهد که از جملۀ ذیل آیۀاهل تسنّن ترجیح می

تا، ک: سرخسی، بی )ن. اندروایت کردهگوید: پیشوایان مراهب اربعه آن را ممنوع دانسته و این دیدگاه را از علی$ می

بیت&روایاتی نقل شده است که گوید: از اهلسپس می. 3(215 ، ص3 م،  3933؛ شاشی، 321 ، ص33  

 ؛ طوسی،139 ص ،5   ع،3133، یلینک)ن.ک: بد است ها دال بر پریرش شهادت عترین آنمشهورترین و محکم

                                                
در کتا  باید توجه کرد که بر اساس مرهب حنابله شهادت عبد به استثنای حدود و قصاص مورد قبول و آیه بر عمومیت خود باقی است و بر خالف سرخسی  .3

 (.31، ص 01تا،   داده اند )ن. ک: ابن قدامه، بیالمبسوط، مقبول بودن شهادت عبد را به امام علی $ نسبت 
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اما اگر له موالیش یا له یا علیه شخصی دیگر باشد  ،موالیش باشد( مگر شهادتی که علیه 213 ، ص3 ،   ع 3190

 (.31، ص 2 ع،  3139)فاضل مقداد،  مورد قبول است

حکم بیان شده و  700بقره ال ۀکند که گفته است در اخبار آمده که در سورابراهیم قمی نقل میبنچنین او از علیهم

گوید: از آنچه که در تفسیر این سپس می .(91، ص 3  ع، 3101 ،)ن.ک: قمی حکم بیان شده است 37دین  ۀدر آی

حکم استخرا   23(. او از این آیه 33 ، ص2 ع،  3139 ،آیات گفتیم بیش از این تعداد حکم بیان شد )فاضل مقداد

 (.77-33، صص 2همو،   ) کرده که از برخی از آنان احکام دیگری را نیز استخرا  کرده است

که   ارث و نیز سخن پیامبر ۀاند که این آیه با آیگوید: گفتهبقره میال ۀسور 332تا  330یعنی ت ذیل آیات وصیّ

  ،ماجهابن« )تی برای وارث نیستخداوند حق هر صاحب حقی را داده است. آگاه باشید دیگر هیچ وصیّ»فرمایند: می

ت و ارث وصیّ ۀعدم نسخ است و منافاتی بین آیگوید: اصل، این نظر می ( نسخ شده است. او در رد903ّ ، ص2 تا،  بی

را رد ت آنحدیث مرکور، ما صحّ ۀگوید: و اما دربارست نه جواز آن. سپس در ادامه میا نیست و نهایتاً راف  وجو  آن

در کند. اکثر، کتا  را نسخ نمی ۀرا بپریریم، چیزی جز خبر واحد نیست و خبر واحد هم به عقیدت آنکنیم و اگر صحّمی

ص ش مخصّاتمنسوخ نیست و در نتیجه این حدیث با فرض صحّ ۀت وجود دارد و آیمجموع اجماع بر مشروعیت وصیّ

 روایتی را از امام باقر$ نقل  ،،ت(. او در ادامه برای جواز وصی339ّ-320، صص2ع،   3139، )فاضل مقداد است

ۀ مرکور را جایز است؟ ایشان در پاسخ فرمودند: بله و آیت برای وارث که از ایشان پرسش کردند که آیا وصیّ  کندمی

(. او روایت دیگری را از سکونی از 399 ص ،9   ع  ،3190،؛ طوسی30ص ،5 ع،  3133 ،یلینکتالوت کردند)ن. ک:

ت وصیّ ،برندکند که ایشان فرمودند: هر کس به هنگام مرگش برای خویشانش که از او ارث نمیامام علی$ نقل می

گوید این روایت به دلیل وجود اما می .(351 ص ،9 ،   ع 3190،)طوسی عمل خود را با گناه به پایان برده استنکند 

را $سکونی که عامی است، ضعی  است و بدین جهت روایت سکونی را به دلیل عامی بودنش رد و روایت امام باقر

 (.329ـ  325ص ص ،3 ع،  3173 ،ک: مامقانی ؛ ن.320، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد دهدترجیح می
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عَلَیه  إ نَّ ا َ غَفُورٌ  فَمَنْ خافَ م نْ مُوص جَنَفاً أوْ إ ثْماً فَأَصْلَحَ بَینَهُمْ فاَل إ ثْمَۀ >آی ۀدربار ،تنیز ذیل همین بحث وصیّ

و این  :یعنی «مطابقو هو وجه حسن جید : »گویدها میکند و در وص  یکی از آنچند نظر تفسیری را بیان می <رَحیمٌ

گوید تفسیری که از اما در پایان می .(193، ص 3ع،   3137، )ن.ک: طبرسی تفسیر خو ، عالی و سازگاری است

؛ 321-321 ، صص2ع،   3139، )فاضل مقداد ح استدر این خصوص نقل شده، مرجّ&امامان باقر و صادع

 (.53 ص ،3 تا،  بی ،عیاشی؛  23 ص ،5ع،   3133 ،یلینکن.ک:

< مَقْسوّم لَها سَبْعَةُ أَبْوا  ل کلِّ با  م نْهُمْ جُزْءٌ( و >230، )البقرة< جُزْءاً ثُمَّ اجْعَلْ عَلى کلِّ جَبَل م نْهُنَّ> ذیل آیات

 چه مقدار است؟  جزءکند که منظور از ت کرده بحث میت وصیّی از مال که میّۀ جزی( دربار11، )الحجر

اندازه ت کند،ی از مال خود وصیّنسبت به جزیگوید: شافعی عقیده دارد چنانچه کند و میآنگاه نظر شافعی را نقل می

 . (157ص ،37 تا،  بی ،؛ نووی91 ص ،1 ع،  3101 ،شافعی) ای برای آن وجود ندارد و امر آن را باید به ورثه واگرارد

اما دیدگاهشان با یکدیگر متفاوت است. شیخ طوسی و  ،گوید: نظر دانشمندان ما بر خالف نظر اوستسپس می

سنان از امام صادع$ که بن)العُشر( است و به روایت عبدا  گروهی دیگر عقیده دارند که منظور از آن، یک دهم

( و مانند آن را 313 ص ،1 ،  ال ع 3190،؛ طوسی10ص ،5 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. اندصحیح است استدالل کرده

ست ا آن (. نظر شیخ مفید312 ص ،1 ع ال ،  3190 ،ک: طوسی )ن. تغلب از امام باقر$ روایت کرده استنبابان

 )السُب ( است و به روایت ابوبصیر از ابو الحسن$ استدالل کردند. مانند آن را  که منظور از جزء، یک هفتم

 (.209 ص ،9 ع  ،  3190 ،ک: طوسی )ن. همام از امام رضا$ روایت کرده استبناسماعیل

گوید: اقوی عمل بر اساس نظر اوّل است زیرا اصل، بقاء ملک بر وارث کند و میسپس وی نظر خود را بیان می

هفتم محدود کرده، دهم و یکاست. بنابراین او مجموع روایات فوع را که معنای جزء را با استناد به آیات مرکور، به یک

سنان را صحیح الزم به ذکر است فاضل مقداد روایت ابن (.323 -329، صص 2ع،   3139، )فاضل مقداد کندرد می

روایت کرده و  $سیابه از امام صادع بنسنان از طریق عبدالرحمن بنخوانده، در حالی که روایت مرکور را عبدا 
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ع، 3110، ؛ همو217ص ع، 3137 ،ک: طوسی )ن. سیابه در مناب  رجالی توثیق یا مدح نشده استبنالرحمنعبد

 (.230ص

حینَ الْوَص یة  اثْنان  ذَوا عَدْل م نْکمْ  اَیهَا الَّر ینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَین کمْ إ ذا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ>مائده ال ۀسور 303 ۀذیل آی

ت شهادت ذمی را در صورت نبود فقهای شیعه در مورد وصیّ :گویدمی <أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ ف ی االَْرْض  أَوْ آخَران  م نْ غَیر کمْ إ نْ

مشروط به هنگام  ،آیدمیکه از ظاهر آیه به دست پریرند. حال سؤال این است آیا این جواز همچنانمسلمان عادل می

ردود م ،گوید: نظر اصح عدم اشتراط سفر است و روایتی که بر اشتراط سفر داللت داردسفر است یا خیر؟ در پاسخ می

اما او  ،ها صحیح است(. در این خصوص سه روایت نقل شده که یکی از آن311، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد است

 (.199ـ  193ص ص ،5 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. کندرغم سازگاری با آیه مورد بحث، مردود اعالم میاین روایات را به

 ،را صدقه دهد مال کثیریگوید: اگر نرر کند مبهم قسم و نرر میمائده در شرح مصادیق الفاظ ال سورۀ 39ۀ ذیل آی

)فاضل  هاشم استدالل کرده استبنخواهد بود. او برای اثبات نظر خود به روایتی مرسل از ابراهیم 30 کثیرمنظور از 

  3(.353، ص 2ع،   3139، مقداد

 بنجبیر، ابیعباس، ابنقرائت ابن ۀی که دربردارندت ازدوا  متعه به روایتنساء برای اثبات حلیّال سورۀ 21ۀ ذیل آی 

فما استمتعتم »اند: کردهکند که آنان آیه را چنین نیز قرائت میمسعود و جماعت کثیر دیگری است اشاره میکعب، ابن

 ص ،30  تا، بی ،طبرانی؛ 193 ص ،5 تا،  بی ،ک: صنعانی )ن. «به منهنَّ إلى أجل مسمّى فآتوهنَّ أُجورهنَّ فریضة

( و نیز به 207 ص ،5 تا،  بی ،؛ بیهقی107 ص ،2 تا،  بی ،؛ حاکم نیسابوری33، ص 7ع،   3137، ؛ طبری120

                                                
چه بهبودی یافت مال کثیری را صدقه دهد. زمانی که تندرستی پیدا کرد برای ادای نرر، از فقها نظر روایت چنین است: زمانی که متوکل مسموم شد نرر کرد چنان .3

الرضا سؤال شود. متوکل او را نزد امام$ فرستاد. زمانی به نام صفعان پیشنهاد داد تا از ابن خواهی کرد و هرکس پاسخی داد و امر بر او تنگ گشت. یکی از ندیمانش

است. راوی گوید: از امام سؤال کردم اگر متوکل از من سؤال کرد که دلیلش چیست چه  31که نزد او رفت از او پرسید و امام هادی $ در پاسخ فرمود: منظور از کثیر 

موطن بود  31( ما این مواطن را شمارش کردیم و 11حُنَین< )التوبة،  یوْمَ وَ كَثیرَةٍ مَواط نَ فی اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقَدْفرماید:>گو خداوند در قرآن میبگویم؟ امام فرمود: ب

 (.818 ص ،3ع  ،   0881؛ طوسی، 434 ص ،3ع،   0833 یلینك)
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عباس مصحفی را به من داد و گفت: کند که ابنعباس نقل میکند که از ابنثابت اشاره میابیبنروایت ثعلبی از جبیر

 ،)طبری «فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمّى»آن مصح  دیدم کعب است و من در بناین بر اساس قرائت ابی

کند که صورت آن این است: این سخن را که چنین مقداد سپس اشکالی را مطرح می(. فاضل33 ص ،7 ع،  3137

 ،خواهد بود قرآن ۀآی ،چه این روایت ثابت گردد اند. عالوه بر این چنانرا انکار کردهاند، دیگران آنبزرگانی نقل کرده

 شود.حال آنکه قرآن با خبر واحد اثبات نمی

شود، چه مانعی است که حکم آن اثبات شود در گوید: اگر قرآنیت آن اثبات نمیآنگاه در پاسخ به این اشکال می

 شده باشدکید أت &بیتکه با اجماع و روایات اهلویژه آنهب ،کنیمکه ما در اینگونه موارد به خبر واحد اکتفا میحالی

 (.232، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد

گویند نسخ شده است، میکند و در رد اعتقادشان که میتسنّن اشاره میت متعه در میان اهلنین او به مشروعیّچهم

 ]آن[ بر اساس روایت است و درایت در مقابل روایت رد  ]متعه[ بر اساس درایت و نسخ گوید: مشروعیت

 3 (.231، ص 2ع،   3139، شود )فاضل مقدادنمی

 بنآن دالیل روایاتی است که از ربی  ۀکند که از جملمخالفان شیعه را در تحریم متعه گزارش می لۀاو در ادامه ادّ

پردازد ( هر یک از آن سه روایت میاند سپس به نقد )سندی و داللینقل کرده خطا بنعمرو سبره، حضرت علی $ 

 کنیم.می که در ذیل به آنها اشاره

روایتی است که عبدا  و حسن دو فرزند  ،اندگوید: از جمله روایاتی که در تحریم متعه آوردهفاضل مقداد می  .3

اند که پیامبر  در روز فتح خیبر از ازدوا  علی از پدرشان از علی$ از رسول خدا  نقل کردهمحمّد بن

 1.(312 ص ،3 تا،  نبل، بیحنک: اب )ن. متعه و نیز ]خوردن گوشت[خران اهلی نهی کرد

                                                
 «.ةیبالرِّواة یة، وال تطرح الدرایة، والنسخ روایة درایالمشروع» .3
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سبره از پدرش نقل کرده که گفته است: از مجردی در حجة الوداع شکایت کردیم که پیامبر  در بنربی  .2

که میان خود و آنان مدّتی پاسخ فرمودند: با این زنان ازدوا  متعه کنید. پیامبر  توضیحی نفرمودند جز آن

و آن شب را نزد او ماندم سپس صبح نزد پیامبر  رفتم و ایشان  را معیّن کنیم. من با زنی ازدوا  کردم

من به شما در ازدوا  متعه اجازه داده بودم. آگاه باشید خداوند »فرمودند: میان رکن و مقام ایستاده بودند و می

ه را که چرا تا روز قیامت حرام کرده است. پس هر کس زنی را در ازدوا  متعه دارد باید او را رها کند و آنآن

 2(.310 ص ،2 تا،  ، بیدارمی؛ 107 ، ص1 )همو،   اید نباید پس بگیریدبه آنان داده

خطا  روایت شده که گفته است: پیامبر  سه مرتبه در ازدوا  متعه به ما اجازه دادند و سپس آنبناز عمر  .1

که او مگر آن ،تعه کرده باشدشناسم که دارای همسر است ازدوا  مرا تحریم کردند. به خدا قسم کسی را نمی

 )ن. را حالل کردپیامبر  بعد از تحریم، آن .که چهار شاهد بیاورد تا شهادت دهندمگر آن ،را سنگسار کردم

 (.313 ص ،3 تا،  ، بیماجةابنک: 

  

زیرا ما بالضروره از  ،اند باطل استنقل کرده $گوید: روایتی که از علیسپس فاضل مقداد در نقد این روایات می

دانیم. بنابراین محال است که خالف این دیدگاه را از را میمرهب امام علی$ و مرهب فرزندانش خالف آن

سبره داللت بر اذن متعه در حجة الوداع دارد و خبر علی$ در زمان فتح روایت کند. عالوه بر این، خبر ابن  پیامبر

اند منظور ای که به علی$ نسبت دادهبنابراین اگر نهی ،خیبر است ۀاز واقعخیبر صادر شده است و حجة الوداع پس 

نین روایت ابنچای ندارد. همکس چنین عقیدهه هیچکست که دوبار نسخ شده باشد حال آنا تحریم آن بوده، مستلزم آن

                                                                                                                                                   
عباس  طالب$ شنید به ابنابیبناند که از پدرش علیعلی نقل کردهبنحنبل چنین آمده است که عبدا  و حسن از پدرشان محمّدبنالبته این حدیث در مسند احمد .3

 خیبر از ازدوا  متعه و گوشت خران اهلی نهی کرد.ـ که به او خبر رسیده بود ابن عباس ازدوا  متعه را جایز اعالم کرده است ـ گفت: پیامبر در روز 
 حنبل از همان راوی نقل شده است.بناین حدیث با الفاظ و عبارات گوناگونی در مسند احمد 2
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  گرددساقط میدارد و در نتیجه احتجا  به آن ست را بر میا متضمن آن $ای را که خبر علیسبره نهی

 :در سند این روایت نقد وجود دارد، ثانیاً :سبره، اوّالًا در مورد روایت ابن(. و ام233ّ، ص 2ع،   3139، مقداد)فاضل

نقل  که مباح بودن آن از پیامبر &بیتاختالف الفاظ آن داللت بر اضطرا  این روایت دارد، ثالثاً با روایات اهل

 این حدیث، خبر واحد است. :شده است تعارض دارد، رابعاً

مسعود و غیر آن عباس و ابنتی ندارد زیرا رجوع به نظر یک صحابی است که با نظر ابنو اما سخن عمر، هیچ حجیّ

 (.233-235، صص 2و،   )هم دو متعارض است

 :گویدداد مینساء که خداوند کسانی را که ازدوا  با آنان حرام است ذکر کرده است، فاضل مقال ۀسور 21 ۀذیل آی

زمان با دو خواهر کنیز هم حرام است؟ ولی آیا ازدوا  هم ،زمان بر اساس اجماع حرام استازدوا  با دو خواهر به طور هم

اند: ست که حرام است به دلیل ظاهر آیه و نیز روایتی از علی$ و عثمان نقل شده که گفتها حق آن :گویددر پاسخ می

ای دیگر که همین آیه است تحریم کرده و علی$ حالل کرده و آیه<أو ما ملکت أیمانکم> ۀازدوا  با دوتایشان را آی

ت ترجیح نظر سپس وی در علّ(. 339 ص ،5تا،   بی ،ک: صنعانی )ن. تحریم و عثمان تحلیل را ترجیح داده است

و  3علی$ خواهد بود سزاوارتر است پیروی شود زیرا حق هر گونه که باشد با $گوید: نظر علیعلی$بر عثمان می

حالل »: اندنیز فرموده  کند و پیامبرتحلیل بدون هیچ اختالفی، مخصوص است، نظر امام را تأیید می ۀاز آنجا که آی

ک:  ؛ ن.213، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد «مگر آنکه حرام بر حالل غلبه دارد ،شوندو حرام با یکدیگر جم  نمی

 (.399 ص ،5 تا،  بی ،صنعانی

                                                
اند: )از جمله ن نقل کردهتسناین حدیث را اکثر علمای اهل. «  ما داریدور معه كی، یم  الحق، والحق م  عل یعل»اشاره وی به سخن پیامبر   است که فرمودند:  .3

 ،04ع،   0403؛ خطیب بغدای، 014 ص ،8تا،   ؛ حاکم نیشابوری، بی81ص  ،3تا،   ی، بیطبران؛ 183 ص ،1 تا،  ی، بیترمر؛ 83ص  ،0تا،   ، بیةابن قتیب ن.ک:

 (.138 ص ،01ع،   0408؛ ذهبی، 411 ص ،01 ع،  0413؛ مزی 111 ص ،0تا،   ی، بیراز ؛ فخر الدین810ص 
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اند گوید: و برخی گفتهنساء پس از رد اقوال مختل  در این باره میال ۀسور 13 ۀدر آی <ال تَقرَبُوا الصَّالةَ>در معنای 

ع، 3101 ،قمی) نزدیک نشوید و این نظر از امام صادع$ روایت شده است ،به مواض  نماز که همان مساجد است

، 3ع،   3139، )فاضل مقداد< االَّ عاب ری سَبیل>امه فرمودههمان است زیرا خداوند در اد ،( و حق هم319 ص ،3 

  (.35ص

نقل کرده که ایشان فرمودند:   عباس و او از پیامبرتسنّن از طاووس و او از ابنفاضل مقداد در نقد روایتی که اهل

 ،خطیب عمریک:  )ن. «اگر اضافه ماند به صاحبان ذکور عصبه دهید ،اموال را به فرایض )سهم االرث( ملحق سازید»

  .(935، ص 2،   م3937

مضر  بنقاربة عباس این روایت را انکار کرده است.در سند این روایت انتقاد وجود دارد، عالوه بر این ابن :گویدمی

ای از فرایض هر چه اضافه ماند برای اند که گفتهعباس گفتم اهل عراع از تو و طاووس روایت کردهبه ابن :گوید

عباس به او گفت از عباس گوید آیا تو از اهل عراع هستی؟ راوی در پاسخ گفت: بله. ابنابن ن ذکور عصبه است.صاحبا

 وَ{ و }اللَّه م نَ فَریضَةً نَفْعاً لَکمْ أَقْرَ ُ أَیهُمْ تَدْرُونَ ال أَبْناؤُکمْ وَ آباؤُکمْ: >گویمجانب من برسان من آنچه خدا گفته، می

را  اند. من اینآیا این دو آیه غیر از فریضه چیز دیگری را باقی گراشته <،اللَّه کتا   فی ب بَعْضٍ اوّلى بَعْضُهُمْ الْأَرْحام  اوّلوا

را روایت به خدا قسم من این :او گفت ،با طاووس مالقات کردم :ام و طاووس نیز روایت نکرده است. قاربه گویدنگفته

این روایت فقط از  (.232 ، ص9 ع  ،  3190 ،ک: طوسی ن.را بر زبانشان القا کرده است ) تنها شیطان آن ،نکردم

 (.172، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد طریق طاووس نقل شده است

گر اجرای باید نظاره« منانؤای از مطایفه»نور که خداوند دستور داده که به هنگام اجرای حد زنا ال ةسور 2 ۀذیل آی

الف نظر وجود دارد. از امام راج  به طایفه اخت :گویداقوال گوناگونی را در تفسیر طایفه ذکر کرده است. میحد باشند، 

اند، عکرمه دو نفر و قتاده و روایت شده کمترین آن یک نفر است. مجاهد و ابراهیم نیز همین نظر را گفته $باقر

 (. 370، ص 30ع  ،  3190،؛ طوسی220ـ 239ص ، ص5 ع،  3137 ،)ن.ک: طبرسی اندزهری سه نفر گفته
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(. وی در پایان می230، ص1 ع،  3137 ،)زمخشری گرددعباس گفته چهار نفر است زیرا حد با این تعداد ثابت میابن

فرقه  ۀتوان گفت که کلمتر است و در تأیید آن میعباس نزدیک به حق است اما نظر امام باقر$ قوینظر ابن :گوید

 (.137، ص 3ع،   3139همو، ) شودمی جم  است که کمترین آن سه است و طایفه بخشی از آن است که یک

 

 روایت و اجامع علامی شیعه. 522

خداوند از حق : »فرمودند  کند که پیامبرفاضل مقداد در بحث جواز وطی در دبر، روایتی را از خزیمه نقل می

؛ 339 ص ،3   تا،بی ،ماجةابنک:  )ن. «ها در دبرهایشان مجامعت نکنیدبا زن ـ دو سه مرتبه فرمودن ـ شرمی ندارد

 ه با اخبار زیادی که از کگوید: خبر خزیمه، خبر واحد است ضمن آن(. وی می172 ص ،33 ع،  3109 ،متقی

شیعه مخال  (. وی روایتی را  که با اجماع علمای 103، ص 2ع،   3139&رسیده، معارض است )همو، بیتاهل

 (.121، ص 2و،   )هم داندباشد، ضعی  می

ال یح لُّ لَک النِّساءُ م نْ بَعْدُ وَالأَنْ تَبَدَّلَ ب ه نَّ م نْ أَزْوا  وَلَو : >فرمایدحزا  که خداوند میاأل ۀسور 72 ۀنیز ذیل آی
ها روایتی کند که از جمله آنوجوه متعددی را ذکر می ؟چیست< من بعدکه منظور از >در تفسیر این <أَعْجَبَک حُسْنُهُنَّ

ک:  )ن. «اندنساء حرام اعالم شدهال منظور، بعد از زنانی که در سورۀ»: فرمایندکند که میرا از امام صادع$ نقل می
با  گویندکند و تنها نظر فقهای شیعه که می( وی سپس تمام وجوه را رد می193ـ  135ص ، ص7   ع،3133 ،یلینک
این  :گویدرغم صحت سند آن میروایت امام صادع$ به ۀپریرد و دربارنسخ شده است را می 3<لَک أَحْلَلْنا إ نَّاۀ>آی

 (. 121، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد مخال  است ،روایت ضعی  است زیرا با حکمی که بر آن اجماع وجود دارد
 

                                                
 . 11االحزا ، آیۀ. 3
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 جربان ضعف روایت با موافقت با قرآن. 522

  عاما مضمون آن با آیات قرآن سازگاری داشته باشد، از ض ،فاضل مقداد چنانچه روایتی دچار ضع  سندی باشد 

وَاألنصا ُ واألزالمُ >ه مائدال ۀسور 91 ۀبرد. برای نمونه ذیل آیکند و در تفسیر قرآن از آن بهره میپوشی میآن چشم

ه آی این به ت شرا  هستندنجاسه ل بیقا فقهای شیعه که گویدمی <م تُفل حُونفَاجتَن بُوهُ لَعلَّک ر جسٌ م ن عمل  الشَّیطان

کند و اگر در طرع این روایات ضع  رسیده نیز همین نظر را تأیید می &بیتاند و روایاتی که از اهلاستدالل کرده

 3.(92، ص 3ع،   3139و، )هم گرددوجود دارد به دلیل موافقت با قرآن جبران می

 نقد سندی روایات تفسیری. 523

بلکه به  ،تنها از نقد و بررسی مضمون روایات غافل نماندهفاضل مقداد در بهره بردن از روایات برای تفسیر آیات نه

نقد و بررسی اسناد روایات نیز عنایت دارد. بنایراین گاه از ضع  روایتی به دلیل موافقت مضمونش با آیات چشم پوشی 

 پردازد.بلکه به مناقشه اسنادی آن می ،گرددمترکر می راهای آنو گاه ضع 

به نقل اقوال و روایات گوناگون شیعه و سنی پرداخته  <لصالة الوسطیتعیین مراد از >ابقره در ال ۀسور 213 ذیل آیۀ 

عشاء گفته هر چند هیچ یک را بر دیگری ترجیح نداده است. روایات در این زمینه پراکنده است و از نماز صبح تا نماز 

اما فاضل مقداد  &بیتهرچند وی نظر صحیح را نماز ظهر دانسته است و آن هم بر اساس روایات اهل ،شده است

  ؛332 ، ص3 تا،  بی ،داود وبا ک: )ن. نماز عصر است ،کند که مراد از صالة وسطینقل می  روایتی را از پیامبر

 ،3 ش،  3133 ،؛ صدوع313 ص ،3 ع،  3103 ،بخاری؛ 230ص ،3 تا،  بی ،دارمی؛ 221 ص ،3 تا،  بی ،هماجابن

صحیح باشد، داللتش بر نماز عصر صریح   گوید اگر اسناد و انتسا  این روایت به پیامبر( و در ادامه می313 ص

 (.309-307، صص 3 ع،  3139 ،)فاضل مقداد است

                                                
(. شیخ طوسی نیز روایاتی را در نجاست 411، ص 0ع،   0833در کتا  الکافی روایتی دال بر نجاست خمر وجود دارد که این روایت مرسل است)ن. ک: کلینی،  .3

 (.001، ص 8ع  ،   0881ها وجود دارد)ن. ک: طوسی، نخمر ذکرده که سند برخی از آنان ضعی  یا نا معتبراست، زیرا راویان غیر ثقه یا مجهول در سند آ
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فَلَنُولِّینَّک ق بلَةً تَرضاها فَولِّ وَجهَک شَطرَ المَسج د   سَّماء قَد نَرى تَقَلُّبَ وَجه ک ف ی ال>بقره ال سورۀ 311ۀ او ذیل آی

که قبله در حقیقت همان کعبه است که باید به سوی آن نماز گزارد، عالوه بر اجماع به روایتی از برای اثبات این <الحَرام 

گوید او در پاسخ به اعتراض کسی که میچنین استدالل کرده است. هم 2و نیز روایتی از یکی از صادقین 3اسامهبنزید

ص ضعی  است گوید: این مخصّص نبود، میکعبه است اگر این مخصّ ،چه دلیلی وجود دارد که منظور از مسجد الحرام

ه، برخی از طریق زیدیه و برخی دیگر مرسل هستند و روایت ص برخی از طریق عامّبه دلیل آنکه روایات این مخصّ

 ، 3ع،   3139کشّی او را متهم به فساد عقیده کرده است )فاضل مقداد،زیرا  ،ز ضعی  استجعفی نیعمربنمفضل

 (.101، ص 1ع،   3131؛ نیز ن. ک: حر عاملی، 319ص 

گوید: این مسأله ست، میا دینار دیه آن 10روزه باشد،  10جنین که در هر روز یک دینار است اگر  ۀوی در بحث دی

که شیخ طوسی در تهریب از طریق یونس شیبانی روایتی را از امام لوم نیست جز آنمشهور است اما مستند آن مع

ا  و غالی و احادیث منکری از او نقل عقبه است و او کرّبنگوید در طریق آن صالحصادع$ آورده است. سپس می

 ؛ 231ـ  231 صص ،30 ع  ،  3190 ،ک: طوسی ؛ نیز ن.731، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد شده است

 (.39ع، ص 3122غضایری ابن

 

                                                
ی، بخار؛ 110ص  ،1حنبل،   ؛ ابن111 ص 1 ،  ینسائاو از پیامبر  نقل کرده که ایشان به سوی کعبه نماز خواندند و فرمودند که قبله همین است )ن. ک:  .3

 (.83ص  ،4 ع،  0410
آمدند که دو رکعت از نمازشان را به سوی بیت المقدس نماز خوانده بودند و به آنان گفتند که پیامبر  به سوی ای نزد بنی عبد االشهل عده»در این روایت آمده  2

 س و دو رکعت دیگر از نمازشان راکعبه نماز گزارده است. آنگاه زنها جایشان را به مردها و مردها جایشان را به زنها دادند و  دو رکعت از نمازشان را به سوی بیت المقد

 (.44 ص ،1 ع  ،   0881)طوسی، « که یک نماز را به سوی دو قبله خواندند مسجدشان را مسجد قبلتین نامیدندبه سوی کعبه گراردند و به دلیل این
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  .  مقایسه بین روایات فریقین6

کند رد می ،دهد. او روایاتی را که سازگار با روایات شیعه نباشدفاضل مقداد میان روایات فریقین مقایسه نیز انجام می

که سن تکلی  پس از آن کند. از جمله در بحث ازها اشاره میکید به آنأه سازگار باشد به عنوان شاهد و تچو چنان

او را در سال بدر زمانی   کند که پیامبراشاره می  عمر از پیامبرکند به روایت ابندیدگاه فقهای شیعه را ذکر می

 سال داشت، حضورش را پریرفت 37سال داشت از جهاد من  کرد اما در جنگ خندع که  31سال و نیز احد که  31که 

 .(35 ص ،2 ،  تا،بینبلح)ابن

طالع ال ۀسور 3 ۀذیل آی (.310، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد گوید: این روایت بر دیدگاه ما داللت داردسپس می

رجعی و بائن. سپس  :طالع دو گونه است :گویدمی<، حَیثُ سَکنْتُمْ م نْ وُجْد کم اَسْکنُوهنَّ م نْ>فرماید: که خداوند می

نیز &است که از ائمه اصحابمانو  ابو ثورو  حسندر طالع بائن زن حق سکونت و نفقه ندارد و این نظر  :گویدمی

؛ نیز 233 ، ص2 ع،  3139 ،)فاضل مقداد نقل شده که حق مسکن و نفقه دارد مسعودابنو  عمراما از  ،نقل شده است

 (.311 ص ،3   ع  ،3190 ،؛ طوسی 301 و 90ص ،3 ع،  3133 ،یلینک؛ 239 ، ص9 تا،  بی ،قدامةابنک:  ن.

 لکنْ وَ ال یؤاخ رُکمُ ا ُ ب اللَّغْو  فی أَیمان کمْ: >فرمایدبقره که خداوند میال سورۀ 227که ذیل آیۀ دیگر آن ۀنمون

وس گفته قسم شخص گوید: در معنای این آیه اختالف نظر است. طاومی <غَفُورٌ حَلیمٌ یؤاخ رُکمْ ب ما کسَبَتْ قُلُوبُکمْ وَا ُ

خشمگین است؛ حسن گفته قسم شخص ظانّ است که به چیزی که گمان دارد قسمی خورد اما بعداً خالف آن ثابت می

؛ 333ص ،1 ع،  3137 ،جصاص؛ 233 ص ،3  ع، 3137 ،زمخشری ک: )ن. حنیفه نیز همین نظر را داردشود و ابو

( که با آن ا  بلى و ا  و ال ومنظور، این حرف انسان است )عباس گفته است . ابن(1 ص ،1 ع،  3109 ،کاشانی

به طوری که اگر به او بگویند تو قسم خوردی  ،که قصد قسم خوردن داشته باشدبدون آن ،کندکید میأسخن خود را ت

، )فاضل مقداد نیز نقل شده است اند و از امام باقر و امام صادع&بگوید خیر. این را شافعی و فقهای شیعه نیز گفته

 (.223 ص ،2   ع،3109 ،؛ طوسی111 ص ،5 ع،  3133 ،لینیکک:  ؛ نیز ن.333، ص 2ع،   3139
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کند که این عباس نقل میاز ابن ،ادن به کودک را دو سال بیان کردهبقره که خداوند شیر دال ۀسور 211 ۀوی ذیل آی

به دنیا آمده و اگر هفت ماهه به دنیا آید، شیر  بلکه برای کودکی است که شش ماهه ،دو سال برای هر کودکی نیست

 کند اما در پایان ماه خواهد بود. سپس نظرات دیگر را نقل می 23 ،ماه خواهد بود و اگر نُه ماهه به دنیا آید 21دادن 

 فی ف صالُهُ وَ> و 3<شَهْراً ثاَلثُونَ ف صالُهُ وَ حَمْلُهُ>عباس خو  است زیرا این تفصیل میان آیات گوید: تفصیل ابنمی

که بارداری گاهی شش ماه، گاهی هفت ماه و گاهی نه ماه که غالباً و میان واقعیت جم  کرده است به دلیل آن 2<عامَین

أَق م  ۀ >ذیل آی .(101، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد کندها زندگی میباشد و کودک در این مدتمی ،چنین است

ابن؛ 13 ص ،7 ع،  3137 ،جصاصک:  عباس )ن.با استناد به روایتی از ابن <اللَّیل غَسَق الصَّالة ل دلوک الشَّمس إلى 

 ع  ،3190؛ طوسی253 ص ،1 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. &( و امام باقر و امام صادع209 ص ،1 تا،  بی ،العربی

 یعنی وقت ظهر دانسته است و  ،مراد از دلوک شمس را زوال .(771 ص ،1 ع،  3133 ،ادریس؛ ابن213 ص ،2  

جبرئیل زمان دلوک شمس هنگام زوال نزد من آمد و همراه من نماز ظهر را » :که فرمودند  گوید: سخن پیامبرمی

 (.132 ، ص3تا،   بی ،ک: بیهقی ؛ نیز ن.333، ص 3ع،   3139، کند )فاضل مقداداین نظر را تأیید می ،«خواند

 1مسلمبندعباس و نیز روایتی از محمّبه روایتی از ابن 1<اللَّیل إلى غَسَق > ۀاشاره به آیوقت نماز عالوه بر  ۀدر توسع

یکی اوّل وقت که وقت فضیلت  :گیرد که نمازها )نمازهای واجب یومیه( دارای دو وقت هستندکند و نتیجه میاشاره می

-321، صص 3ع،   3139، )فاضل مقداد شودجا آورد از او رف  تکلی  میه ه انسان بچاست و وقتی دیگر، که چنان

 (.272، ص 2ع  ،   3190، ؛ طوسی391، ص 3تا،   بی ،؛ نیز ن.ک: حاکم نیشابوری322

                                                
 .01االحقاف، آیۀ .3
  .04لقمان، آیۀ .2
 . 33االسراء، آیۀ .1

خاستند رفتم ایشان هنوز نماز خود را نخوانده بودند و بر میرا می خواندم و نزد امام باقر$ میکند که خیلی وقتها نماز ظهر و عصر خود او از امام باقر $ نقل می .1

 خواندند.کردند و سپس نماز ظهر و سپس نماز عصر را میگرفتند یا غسل میوضو می
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عباس، حسن، گوید: لمس و مالمسه در آیه هر دو کنایه از جماع است. این را ابنمی 3ۀ مائده آیال ۀذیل تفسیر سور 

معنای آن پرسش کردند و امام در پاسخ فرمودند: منظور از آن جماع  ۀنیز دربار اند. از امام باقر$مجاهد و قتاده گفته

 (.33 ص ،3   ع ال ،3190 ،؛ همو22 ص ،3 ع  ،  3190 ،)طوسی در فر  است

کند چیست از قول سدی و ضحاک نقل می <تَسر یح ب إحسانٍ>که منظور از بقره در تفسیر اینال ۀسور 229 ۀذیل آی 

 ،ک: طبرسی )ن. ه جدا شودکه با انقضای عدّدارد تا آنه نگه میگویند: منظور رها کردن زنی است که عدّکه آنان می

، 3 ع،  3133 ،نییلکنیز نقل شده )&همین نظر از امام باقر و امام صادع :گوید(. وی می301 ، ص2 ع،  3137

 گیردبلکه با تصریح، صورت می ،شودنمی تر همین است زیرا از نظر ما طالع با کنایه واق ( و نظر صحیح37 ص

ی فَإ نْ طَلَّقَها فاَل تَح لُّ لَهُ م نْ بَعْدُ حَتّ>بقرهال ۀسور 210 ۀ(. همچنین در مورد آی177 ، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد

حاک و نظام نیز و سدی و ض &گوید: این آیه اشاره به طالع سوّم است که امامان باقر و صادعمی< تَنْکحَ زَوْجاً غَیرَهُ

، 2   ،ع3137 ،؛ طبرسی213 ص، 2   ع،3109 ،؛ طوسی333 ص،3 ،  عیاشی )ن.ک: همین عقیده را دارند

زیرا به عقیده <أو تَسر یح ب إحسانٍ >(. ]در مقابل این دیدگاه[ مجاهد گفته که این آیه تفسیر این کالم خداست 303ص

( اما حق 290، ص 2ع،  3137 ،)طبری نیز همین نظر را دارداو این کالم خدا به معنای طالع سوّم است. طبری 

 (.173، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد همان نظر اوّل است

 

 . بررسی رجالی اسناد روایات 7

کند ست که فاضل مقداد گاه روایاتی را که در تفسیر آیات ذکر میا های تفسیر کنز العرفان اینیکی از ویژگی

 ۀکند. از جمله در تفسیر آیگردد و از رهگرر آن به ضع  یا صحت آن روایت اشاره میمیمتعرض رجال سند آن نیز 

الَّر ی اؤْتُم نَ اَمانَتَهُ  وَإ نْ کنْتُمْ عَلى سَفَر وَلَمْ تَج دُواکات باً فَر هانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإ نْ أَم نَ بَعْضُکمْ بَعْضاً فَلْیؤَدِّ> بقرهال ۀسور 231
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کند، دو نظر را در مورد رهن بیان می <رَبَّهُ واَل تَکتُمُواالشَّهادَةَ وَمَنْ یکتُمْها فَا نَّهُ آث مٌ قَلْبُهُ وَا ُ ب ما تَعْمَلُونَعَلیمٌ وَلْیتَّق  ا َ

 گرفتن و نگرفتن آن. 

اند فوع و روایتی از امام باقر$ استدالل کرده رند که رهن باید قبض شود و به آیۀبسیاری از فقهاء شیعه عقیده دا

 .(131، ص33ع،   3131، ک: حر عاملی )ن. «ال رهن اال مقبوضاً»قیس از امام نقل کرده: بندکه محمّ

گزیند. او برای اثبات نظر خود دانند و فاضل مقداد نیز این نظر را بر میاما برخی دیگر از فقهاء قبض را شرط نمی

قیس است که میان بندگوید: روایت مرکور نیز ضعی  است زیرا در طریق آن محمّکند و سپس میکر میای را ذادله

یت فاضل مقداد در بحث حلّ 3(.52-51، صص 2ع،   3139، )فاضل مقداد ثقه، ضعی  و غیرضعی  مشترک است

داده و عمل یت ازدوا  متعه فتوا میاو به حلّکند که باره اشاره می عباس در اینه از ابنه و خاصّازدوا  متعه به نقل عامّ

  که پیامبرنانچت است همعباس در این خصوص حجّگوید: سخن ابنعباس میخود ابن کرده است و دربارۀمی

 2(.231، ص 2 ع،  3139 ،) فاضل مقداد «او ظرفی پر از علم است: »اندفرموده

سبره،  بنکند که از جمله دالیل آنان روایاتی از پدر ربی تعه اشاره مییت ممخالفان شیعه در رد حلّ ۀاو در ادامه به ادلّ

 گوید: در سند روایت می ،کندسبره نقل میبنخطا  است. در مورد روایتی که از پدر ربی بنو عمرحضرت علی$ 

 سبره نقد وجود دارد.ابن

نگاه نمی ،خداوند به مردی که با همسرش در دبر او جماع کند»نقل کرده که   که از پیامبر ههریرذیل روایت ابو

، کرد )فاضل مقداددیب میأعمر او را به دلیل دروغگویی با دره ت :گویدا  خوانده و میابو هریره را فردی کرّ .«کند

 (.223، ص 2 ع،  3137 ،ک: ابن ابی الحدید ؛ نیز ن.100، ص 2ع،   3139

                                                
کند ثقه است اما به غیر از حمید از او روایت میبنکه عاصم قیس بجلیبنالزم به ذکر است این اشتراک از طریق راوی و مروی قابل تمییز و تشخیص است. محمّد .3

حمید و نیز سایر راویان بنقیس و عاصمبنجا که این محمّدحمید است و از آنبنقیس، عاصمبنماند. در روایت مرکور راوی محمّدچنان باقی میاین مورد، اشتراک هم

 (.188ع، ص 0401؛ طوسی، 818ع، ص 0411ت)ن. ک: نجاشی، حدیث ثقه هستند، در نتیجه روایت مرکور صحیح اس

 ( و ظاهراً فاضل مقداد دچاره اشتباه شده است.818ص  ،3 ع،  0404مسعود گفته است)ن. ک: هیثمی،بناین سخن عمر بن خطا  است که دربارۀ عبدا  .2
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 ینتیجه گیر . 8

  مبنایش آیات قرآن است اما  ،د فاضل مقداد در استنباط احکامتوان نتیجه گرفت هر چنمی از آنچه بیان شد

تر آیات االحکام امری قطعی و روشن است و او خود را بی نیاز از گیری او از روایات برای فهم بهتر و شناخت دقیقبهره

همچنین ذکر روایات  ،هاجزئیات احکام آیات، اشاره به شأن نزول آنداند. این مسأله در ذکر مراجعه به روایات نمی

فریقین ذیل اکثر قریب به اتفاع آیات مورد بحث و طرح مباحث فقه الحدیثی به طور گستره برای رسیدن به نظر صحیح

 تر در تفسیر آیات گواه محکمی بر این حقیقت است.
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