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  شگفتاريپ
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الم علی الصاحلني من عباد اهللا, و بعد   .احلمدهللا, و الصلوة علی رسول اهللا, والسّ

 :يو با ارزشترين معارف اسالمي، علم الحديث درايتيكي از مهمترين علوم ديني 
توان همة روايتهاي صحيح را از  است، كه با استفاده از قواعد آن مي) ناسيش حديث(

در  پيامبرخداروايتهاي ناصحيح جدا نمود، و در عين اينكه اقوال و افعال و تأييدات 
يابند، هر آنچه رسوبات فرهنگهاي جاهلي و حباب  شكل ناب و اصيل خويش تجلّي مي

الم زدوده خواهد شد، و در نتيجه اسالم زدگي است از سر و ته اس طوفانهاي علم
تبلور يافته  اهللا خالص، آنچنانكه قرآن كريم بيان فرموده، و آنچنانكه در شخص رسول

گردد و شايان توجه است كه اين علم مانند بسياري از  است بجوامع بشري معرفي مي
ن چنين آيد و وضع و تدوين قواني علوم ديگر از ابتكارات خاص مسلمين بشمار مي

اي نداشته است و پيروان اديان  قبل از اسالم هيچگونه سابقه» روايت شناسي« :يعلم
ديگر ـ چه حاال و چه قبل از اسالم ـ بعلت شدت اعتقاد به قداست روايتهاي مذهبي، 
احدي جرأت نداشته كه از صحيح و ناصحيح آنها بحث كند و قواعدي براي جداكردن 

  .آنها وضع و تدوين نمايد
بين و  هاي قرآن درهر چيزي همواره واقع ما دانشمندان اسالمي كه تحت تأثير آيها
شدند كه با  جو بار آمده بودند، تنها موقعي به قداست يك رويت مذهبي معتقد مي حق

نمودند، و بهمين جهت  ثابت مي موازين سنجش روايتها، صحت نسبت آن را به پيامبر
ن اسالمي بوجود علم الحديث يعني موازين سنجش از همان روزهاي نخستين، دانشمندا
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روايتها و محك صحت اقوال، احساس نياز شديد كرده و تدريجاً اصول و قواعد اين 
علم را وضع و تدوين نموده و مورد استفاده قرار دادند و در هر عصر و زماني تعليم و 

و تحرير مسائل و تعلم قواعد آن در مدارس علوم ديني و همچنين تأليف كتاب و رساله 
ضوابط آن در مجامع علمي بعنوان يكي از باارزشترين معارف اسالمي معمول و متداول 

  .اند بوده
هاي صنعتي  ولي در نيم قرن اخير، كه بر اثر ايجاد هيجانهاي شديد از مشاهدة پديده
گرائيد، و  يو غوغاهاي فرهنگ عصر ماشيني، حركت تحصيالت علوم ديني به كند

دريس معارف اسالمي بحد اختصار رسيد اين علم نيز مانند برخي از علوم مهم برنامة ت
هاي الهيات و در شهرهاي  ديگر از برنامة مدارس حذف گرديده و تنها در دانشكده

ـ تدريس آن باقي مانده است و در ! يك اسم و رسمبزرگ اسالمي ـ آنهم در سطح 
ثر مردم بيگانه و نامفهوم گشته است، و نتيجه مسايل و اصطالحات اين علم مهم براي اك

هاي مسلمان از مسايل و اصطالحات اين علم  كرده چون اطالع اهل مطالعه و تحصيل
الزم و ضروري است بنابراين الزم دانستيم يك رساله مستند و تحقيقي را به زبان 

ايل فارسي و با بيان رسا و ساده و در خور فهم عموم در توضيح اصطالحات و بيان مس
برشتة تحرير درآوريم و در عين اينكه كتابهاي » شناسي كليد حديث«اين علم بنام 

. هاي متاخرين نيز استفاده كنيم دهيم از اسلوب نوشته متقدمين را ماخذ اصلي قرار مي
باشد و اكثر مراجع آن در  اين رساله داراي يك مقدمه و هفت فصل و يك خاتمه مي

همين رساله ضمن  رت و مناسب دانستيم كه در پيشگفتاها بيان گرديده اس ذيل صفحه
بيان تاريخچة علم الحديث روايتي و پيدايش و تكامل تدريجي علم الحديث درايتي 

ـ  نمائيم معني حديث و سنت پيامبر حثهمراه اسناد و مدارك از مطالب زير نيز ب
اي حديث ه اهميت حديث و موضع خاص آن در دين اسالم ـ روايت و نوشتن صحيفه

ـ روايت و كتابت حديث در عصر خلفاي راشدين و در زمان حكومت  در زمان پيامبر
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امويان و سلطنت عباسيان تأليف نخستين كتاب احاديث صحيح ـ وضع و تدوين كليه 
  .قواعد علم الحديث درايتي ـ و تدوين معجم احاديث

دن، بويژه حديث اسم مصدر تحديث است بمعني خبر دا :تمعني حديث و سن -1
ها  انگيز باشد همچنانكه از اين آيه آور و هيجان ناك و بهت خبري كه تازه و داغ يا عبرت

  .گردد همين معاني استفاده مي

 7‹Í× tΒöθ tƒ ß Ï̂d‰pt éB $ yδ u‘$t7÷z r&   )4/  زلزله(  

  ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tóø9 $#    )1/  غاشيه(  

 ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ym #© y›θãΒ    )15/  نازعات(  

 ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ym É# øŠ|Ê tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) š⎥⎫ÏΒ t õ3ßϑø9 $#    )24/  ذاريات(  
را حديث گويند، و اين  و عرفاً اقوال و افعال و تأييدات منسوب به پيامبر

صورت گرفته است همچنانكه در صحيح  گذاري نخستين بار از طرف خدا پيامبر نام
ث« :تمسلم آمده اس يت أكام ر«و در صحيح بخاري آمده است  1»وا عنّی و ال حرجو حدّ

  .2»من حرصک علی احلديث
و سنت بمعني راه و روشي است كه ابتدا كسي آنرا ابداع كند و سپس سرمشق 

بمعني » سنة اهللا«ديگران و مرسوم جمعيتي واقع شود و وقتي سنت بخدا اضافه گردد 
ها و تحرك و  موجودات و فضاي پديدهمجموعة قوانيني است كه آفريدگار ايجاد 

و  »و لن جتد لسنّة اهللا تبديال«فعاليت دستگاه آفرينش خود را بر مبناي آنها قرار داده است 
اضافه گردد بمعني مجموعه گفتار و كردار و رفتار و تأييداتي  هرگاه به پيامبرخدا

_________________________________________________________________________ 
 .8: بنقل پاورقي علوم الحديث صبحي صالح ص 229/  8م صحيح مسل -1
 .هريره فرموده است اين جمله را در خطاب به ابي پيامبر  328: ص 9ارشاد ساري ج  -2



شناسي كليد حديث  

 

6

ق خويش قرار كه مسلمانان موظف هستند آنها را سرمش است منسوب به پيامبرخدا
صورت گرفته است همچنانكه امام  گذاري نيز از طرف خود پيامبر دهند و همين نام

تركت فيكم امرين لن تضلّوا ما مسكتم «فرموده  مالك در موطا روايت كرده كه پيامبر
يعني در ميان شما دو امر را بجا گذاشتيم و ماداميكه آنها را  1»هبام كتاب اهللا و سنّة نبيّه

ويز خود قرار دهيد هرگز گمراه نخواهيد شد و آن دو امر كتاب خدا و سنت پيامبر دستا
  .خداست

هاي اصلي با هم  بنابراين حديث و سنت هر چند بر حسب معناهاي لغوي و ريشه
تفاوتهايي دارند ولي از حيث مصداق و معني عرفي و اصطالحي هر دو داراي يك معني و 

  .باشند خدا مي ل و افعال و تأييدات منسوب به پيامبراي از اقوا هر دو بمعني مجموعه
  

  موضع حديث در دين اسالم
در دوران بيست و  براي بيان اين مطلب از ذكر اين توضيحات ناگزيريم كه پيامبر

شد، بيكي  سه سالة نوبت خود، وقتي براي حل مشكلي يا جواب سؤالي باو مراجعه مي
  :دفرمو از اين سه شكل عمل مي

گرديد ـ خواه دير خواه زود  شد و تا وحي نازل نمي هي منتظر نزول وحي ميگا - 1
فرمود، مانند جواب سؤال خوله از ظهار و جواب سؤال يهود از روح و  ـ چيزي نمي

و ذوالقرنين و سؤال برخي از زمان قام قيامت و كليه مواردي كه در قرآن اصحاب كهف 
  .آغاز گرديده است» يسئلونک«بعبارت 

_________________________________________________________________________ 
 .47: ص 1كتاب القدر و تاج الحديث ج  899: ص 2موطا امام مالك ج  -1
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داد و  جواب سؤالي را مي 1اهي بمحض سؤال و درخواست بدون انتظار وحيگ - 2
فرمود مانند بيان كيفيت و كميت نمازها و كيفيت حج و  راه حل مشكلي را بيان مي

  .زكات و بيان بسياري از احكام اسالمي
فرمود و  گاهي جواب سؤال و حل مشكل را به شوراي اصحاب حواله مي - 3

و دربارة سنگر  2فرمود همچنانكه دربارة رفتار با اسيران غزوه بدر شخصاً چيزي نمي
مطلب را به شورا حواله فرمود و  3گرفتن در شهر يا خارج شدن از شهر در غزوه احد

نظر متخصصين  4در مورد تلقيح نخلفرمود همچنانكه  گاهي نظر متخصصين را قبول مي
د محل استقرار سپاه در غزوه بدر نظر امور كشاورزي و باغداري را قبول كرد و در مور

  .متخصصين مسايل جنگي را پذيرفت
دهد كه حكمت فرازمند پروردگار  گانة فوق بخوبي نشان مي و دقت عميق در مراحل سه

هاي نياز علمي انسانها بوسيلة قرآن و  چنين ايجاب كرده است كه در عين پر كردن خالء
بخشي او ونه تكراري نيز در امر هدايت حديث و درك افراد نخبه و اهل تخصص هيچگ

  .بندي شده است بوجود نيايد زيرا راههاي هدايت بخشي خدا باين سه شكل دسته
آيند و حتي  آن دسته از مطالبي كه نسبت به ديد همة انسانها غيب بشمار مي : اول
 و فقط 5با روحيه و ويژگيهاي پيامبري نيز به درك و فهم آنها قادر نيست پيامبر

_________________________________________________________________________ 
 .نازل نگرديده است هاي قرآن بر پيامبر يعني در اين مورد، آيه -1
 .136: ص 2كامل ابن اثير ج  -2
 .150: ص 2كامل ابن اثير ج  -3
 .214: ص 9صحيح مسلم كتاب الفضايل هامش ارشاد ساري ج  -4

5-  y7 Ï9≡ x‹x. uρ !$ uΖø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) % [nρ â‘ ô⎯ÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M} $#   
 )52/  شوري(  
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نازل  از طرف خدا بر پيامبر نهاي قرآ آفريدگار به آنها عالم است كه، در قالب آيه
  .گرديده تا بوسيلة او بمردم ابالغ شوند

از درك آنها عاجزند و پيامبر با  آن دسته از مطالبي كه همة انسانها جز پيامبر: دوم
وضيح مجمل و مانند ت 1روحيه و ويژگيهاي پيامبري قادر بدرك و فهم آنها است

تخصيص عام و تقييد مطلق و بيان كيفيت و كميت عبادات و برخي از احكام دين كه 
هاي  آيه 2و در جهت تبيين در قالب حديث و سنت و اقوال و افعال و تأييدات پيامبر

  .قرآن و شرح و توضيح عبادات و احكام از طرف پيامبر بمردم ابالغ گرديده است
هاي مردم قادر به فهم و درك آنها  كه عامة انسانها و توده آن دسته از مطالبي: سوم

اي بنام مجتهد و هيئتهاي آگاه بنام شوراهاي قرآني، داراي چنان  نيستند، اما افراد نخبه
درك و بصيرت و تخصص و آگاهي و اطالعاتي هستند كه اين دسته از مطالب را از 

  3.نمايند باط ميقرآن و حديث و تجربيات عقلي و علمي بخوبي استن
آفريدگار حكيم در قلب اين مثلث هدايت بخش به نداي تمام نيازهاي بشري ـ اعم 
از اصول و مباني اعتقادي و عبادات و احكام و اخالق و اعم از احوال شخصي و روابط 
اجتماعي، و اعم از راههاي ترقي در اين جهت و نيل به همة تعالي و سعادتها در جهان 

هاي قرآني  مثبت داده است، و اين مثلث هدايت بخش در يكي از آيهجاودانه پاسخ 
  .بخوبي ترسيم شده است

  هاي قرآن آيه= خدا را اطاعت كنيد  :اطيعواهللا - 1
  حديث و سنت پيامبر –پيامبر را اطاعت كنيد : و اطيعوا الرسول - 2

_________________________________________________________________________ 
 .2210-180ص  5ري و المنار ج تفسير نيشابو -1

2-  !$ uΖø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) t ò2 Ïe%!$# t⎦Îi⎫ t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö s9Î)    )44/  نحل( 

3-  öΝèδã øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/    )38/  شوري( 
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ين و جتهدم= و از صاحبان امر از خودتان اطاعت كنيد : 1و اولی االمر منكم - 3
هيئتهاي شوراي قرآني كه احكامي را از قرآن و حديث و تجربيات علمي و عقلي 

  .كنند استنباط مي
_________________________________________________________________________ 

اند مقصود  تهدرباره مراد و معني اولواالمر اختالفات زيادي بوجود آمده برخي گف 59: سوره نساء -1
مراد اهل حل و «: گويد از قول شيخ محمد عبده مي 181: ص 5علماي ديني است و تفسير المنارج 

عقد جوامع اسالمي است كه عبارتند از امراء و حكمرانان و علما و فرماندهان نظامي و بقيه رؤساء كه 
اينكه امين باشند و مخالف كنند، و بشرط  مردم در مصالح عمومي و كارهاي خويش به آنان مراجعت مي

و امام » قرآن و حديث عمل نكنند و در جهت مصالح عمومي فرماني بدهند اطاعت آنها واجب است
كند تا ثابت نمايد كه مقصود از اولواالمر اهل  داليل زيادي اقامه مي 144: ص 1رازي در تفسير كبير ج 

  .اجماع است
كننده نيست زيرا اين آيه بقرينه  مناسب و مطلوب و قانعاما بنظر ارادتمند هيچكدام از اين تفسيرها 

غير از قرآن و  و بايد ديد كه در زمان پيامبر. دهد گانه احكام اسالمي را نشان مي منابع سه» اطيعوا«
سنت چه چيز ديگري منبع حكم اسالمي و اطاعت از آن واجب بوده است؟ در زمان پيامبر نه از اجماع 

نبوده، و علما و فرماندهان نظامي و امرا و رؤسا نيز اگر برخالف قرآن و سنت  و نه از سالطين خبري
دستور داده باشند، اطاعت آنها حرام بوده و اگر حكم موجود در قرآن و حديث را گفته باشند اطاعت 
ر از قرآن و سنت بوده و اولواالمر يك چيز تكراري بشمار آمده است و بنظر ارادتمند مقصود از اولواالم

تنها چيزي غير قرآن و حديث كه اطاعت از آن هم  هيئتهاي شوراي قرآني است در زمان پيامبر
واجب بوده يكي نتيجه اجتهاد مجتهد كه پيامبر در حديث معاذ عليحده از آن بحث كرده و ديگري 

ي اينكه از آن تعبير شده است و برا» اولواالمر«مصوبات شوراهاي قرآني است كه در اين آيه با كلمه 
هيئتهاي شوراهاي قرآني است باين نكات توجه فرمائيد » اولواالمر«مطمئن باشيد كه مقصود از 

  .»االأمر امرهم«مخصوصاً كلمه 

1 -  öΝèδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔF{$#    )159/  عمران آل(  

2 -  öΝ èδã øΒ r&uρ 3“u‘θ ä©    )38/  شوري(  
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پيامبر » هنگاميكه«اين مثلث تجلي كرده است  و همچنين در يكي از احاديث پيامبر
كني؟ گفت به كتاب  معاذ را به يمن فرستاد باو گفت تو در آنجا بچه چيزي حكم مي

كني؟ گفت  چه چيزي حكم ميه ود اگر مطلبي در كتاب خدا نيامده بود بپيامبر فرم. خدا
به سنت و حديث پيامبر خدا، پيامبر فرمود اگر مطلبي در سنت و حديث نيامده بود بچه 

كني؟ گفت به استنباط و اجتهاد خودم استنباط از قرآن و سنت و  چيزي حكم مي
  .»االماره و القضاءكتاب  66: ص 3تاج الحديث ج «ب علمي و عقلي تجار

نظر متخصصين چه در فقه و چه «در اين حديث عالوه بر قرآن و حديث از اجتهاد 
بحث شده و در آيه » در صنايع و مشاغل و علوم مانند طب و كشاورزي و مسايل نظامي
د اين حديث و اين آيه نساء از مصوبات شوراي قرآني بحث شده است و با توجه بمفا

م اطاعت از آنها واجب است عبارتند از قرآن و سنت پيامبر و نتايج آنچه در دين اسال
شوراهاي قرآني و نظر متخصصين علوم و مشاغل و صنايع كه در زمان پيامبر از يكايك 

  .اينها اطاعت بعمل آمده و غير از اينها از هيچكس ديگر اطاعت نگرديده است
دومين منبع دين اسالم است نه تنها  بنابر توضيحات گذشته، حديث و سنت پيامبر

نيز بر » اجتهاد و تخصص و شورا«و تحقق منبع سوم » قرآن«بلكه استفاده از منبع اول 
باشد زيرا قرآن به مسلمانان دستور داده كه نماز  متوقف مي حديث و سنت پيامبر

ة بخوانند و زكات بدهند و حج را بجاي آورند و در قضاوتها عادالنه رفتار كنند و دربار
اوقات معين نمازها و كميت و كيفيت ركعتها و تعداد نمازها و همچنين در مورد تعيين 
اموال زكوي و مقدار زكات و حد نصاب و همچنين دربارة كيفيت قضاوت عادالنه و 
كميت و كيفيت مجازاتها و بسياري از مقررات مربوط به احوال شخصي و روابط 

 هاي قرآن شرح و بياني نيست و بلكه بحكم آية هالمللي، در آي اجتماعي و روابط بين

                                                                                                                                                    

3 -  (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ ÍöΔ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ    )59/  نساء( 
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ُرونَ [ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ  }44:النحل{ سوره] َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ
اين مطالب و » حديث و سنت«مأمور گشته كه با قول و فعل و تأييدات خويش  پيامبر

  .ا بيان نمايدمشابه آنها ر
  

  :و مسلمانان نيز بحكم آية

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù   )7/  حشر(  
نهي كرد ) از گرفتن آن(و هر چه پيامبر بشما داد، آنرا بگويد و هر چه شما را «

  .»دست برداريد
   اطاعت كنند، و بحكم آيةمأمور گشتند كه امر و نهي پيامبر را كامالً

 ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ö tƒ0    
  )21/  احزاب(  

البته براي شما هست در پيامبر خدا اقتدا و پيروي خير و نيكو براي كسيكه به «
  .»ثواب خدا و روز قيامت اميدوار باشد

امي به پيروي از سنت و راه و روش پيامبر مأمور مسلمانان بطور وجوب و الز
  .گرديدند

  

  حفظ و تبليغ حديث در زمان پيامبر
در زمان خويش در  مبني بر همين اهميتي كه حديث در دين اسالم دارد، پيامبر

نرض اهللا عبداً « :دفرمو كرد و مي عين اينكه مسلمانان را بحفظ آن كامالً ترغيب مي
نمود و  همچنين مسلمانان را به نشر و تبليغ آن تشويق مي »1سمع مقالتی فوعاها

_________________________________________________________________________ 
  .نتايج اجتهاد و شورا عين قرآن و سنت نيست بلكه استنباط از آنها و از تجارب عقلي است -4
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شديداً مردم را از جعل  و پيامبر» 1نرضاهللا عبداً سمع مقالتی فبلّغها« :فرمود مي
دا فليتبو« :دحديث و روايت نادرست بر حذر داشت و فرمو  امن كذب علیّ متعمّ

، پس نشيمن خود را در كسيكه بر زبان من دروغ بگويد بطور عمد» 2مقعده من النّار
  ).رود جاعل حديث به دوزخ مي(آتش جهنم آماده كند 

  
  نوشتن حديث در زمان پيامبر

حديث و از آميختن  3در سالهاي اول وحي از لحاظ احتياط و جلوگيري پيامبر
قرآن، نوشتن احاديث را ـ چه بصورت صحيفه و جزوه و هر كس براي خودش، و چه 

التكتبوا و من كتب عنی غري « :دم ممنوع اعالم كرد و فرموبصورت كتاب و براي عمو
ثوا عنّی و ال حرج يعني از زبان من غير از قرآن چيز ديگري » 4القرآن فليمحه وحدّ

                                                                                                                                                    
اي را شادمان و  خدا بنده: كتاب العلم يعني حديث اول 2سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذي ج  -1

اي را شادمان  خدا بنده: كند، و معني حديث دوم گاه آنرا حفظ ميشنود و آن رو سازد كه گفته مرا مي خنده
 .رساند شنود و آنگاه آنرا به ديگران مي رو سازد كه گفته مرا مي و خنده

اي را شادمان و  خدا بنده: كتاب العلم يعني حديث اول 2سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذي ج  -1
اي را  خدا بنده: كند، و معني حديث دوم آنرا حفظ مي شنود و آنگاه رو سازد كه گفته مرا مي خنده

 .رساند شنود و آنگاه آنرا به ديگران مي رو سازد كه گفته مرا مي شادمان و خنده
آنرا نقل كرده و در ذيل آن نوشته شده  161حديثي است باتفاق متواتر و ابن حجر عسقالني در نزهة النظر صفحه  -2

اند و بخاري محدث از  روايت كرده عشره مبشّره هستند اين حديث را از پيامبركه يكصد صحابي از جمله آنها 
 .»202: ص 1ارشاد ساري ج «. چندين طريق و با عبارت متفاوت اين حديث را نقل كرده

 .7: علوم الحديث دكتر صبحي صالح ص -3
و جامع بيان العلم  34، 33: و تقييد العلم ص 8: بنقل علوم الحديث پاورقي ص 229/  8صحيح مسلم  -4

1  /63. 
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ننويسيد و اگر كسي از زبان من غير از قرآن چيز ديگري نوشته آنرا پاك كند، و ابوسعيد 
 از پيامبر» 1احلديث فابی ان ياذن لی ان اكتب استأذنت النّبیّ « :دگوي خدري صحابي مي

  .اجازه خواستم كه احاديث را بنويسم پيامبر بمن اجازه نداد
و جمع كثيري آنها را حفظ كردند و آميزش  2هاي قرآن نازل گرديد  اما بعد از آنكه اكثر آيه

همة  نه(افرادي تعدادي از احاديث را  4اجازه داد پيامبر 3قرآن و حديث جاي نگراني نبود
بمنظور ) نه بصورت كتاب و شامل همة احاديث(و جزوه  5بصورت صحيفه) احاديث را

ها  نه براي اينكه ديگران نيز از اين صحيفه(احاديث هر كس براي خودش  6كمك بحفظ
يعني با استفاده از نوشتن  7»قيدوا العلم بالكتاب« :دبنويسند و در اين باره فرمو) روايت كنند

اند  ها را صحيفه ناميده اين نوشته) و الحرج 8اكتبوا(دانش جلوگيري كنيد  از گريختن علم و
  .اند و تعدادي از آنها با سندهاي متفاوت از حيث ضعف و قوت بشرح زير گزارش شده

كند از ابي  بخاري روايت مي 9بخاري محدث در صحيح :يصحيفه علي مرتض - 1
ي وجود دارد؟ علي در جواب گفت نه گفتم آيا در نزد شما كتاب جحيفَه كه به علي

_________________________________________________________________________ 
 .8: بنقل علوم الحديث صبحي صالح ص 32: تقييد العلم ص -1
 1العلم ـ ابن عبدالبرج  و جامع بيان) وجه اول 6ورقه  4ج (رامهرمزي در المحدث الفاصل  - 4و  3و  2

 .69 :صو تقييد العلم  72 :ص
3-  
4-  

 .اسدالغابه ـ ابن اثير ـ عبداهللا ابن عمر .-5

بنقل علوم  184: ص 4و معالم السنن خطابي ج  111: ص 2و سنن ترمذي ج  67: تقييد العلم ص -6
 10: الحديث صبحي صالح پاورقي ص

بنقل علوم الحديث  2: ص 4و محدث الفاصل ج  69: و تقيد العلم ص 72: ص 1جامع بيان العلم ج  -7
 .پاورقي 9: ص

 .3: ص 4اين حديث در محدث الفاصل ج  -8
 .214: ص 1شاد ساري ـ شرح بخاري ـ ج ار -9
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غير از كتاب خدا و درك و فهمي كه به مرد مسلمان داده شده و بغير از آنچه در اين 
صحيفه هست چيزي در نزد ما نيست گفتم در اين صحيفه چه چيزهايي وجود دارند؟ 

موضوع حكم ديه و آزاد كردن اسير و اينكه مسلمان بقصاص قتل كافر  :تدر جواب گف
برگي بود نوشته شده و « :تو قسطالني در شرح اين صحيفه نوشته اس 1شود ته نميكش

علي مرتضي در اين هنگام  :يبقبضه شمشير او آويزان بود و بر حسب روايت نسائ
  .»2غالف شمشيرش بيرون آورداي از  نوشته
ها و مشتمل بر يكهزار  صحيفة عبداهللا بن عمر و عاص كه از بزرگترين جزوه - 2

اين احاديث  آيد، و عبداهللا باجازه پيامبر ها بشمار مي و از معروفترين صحيفه 3حديث
آمد و عرض كرد آيا هر  روزي عبداهللا بخدمت پيامبر 4را نوشته است و نقل شده كه

چه در حال  :تآري عبداهللا گف 5چه از تو شنيدم اجازه هست آنرا بنويسم پيامبر فرمود
فرمود بلي بنويسيد، زيرا در هر  و عصباني؟ پيامبررضا و شادي و چه در حال قهر 

و  6اين صحيفه در مسند امام احمد محفوظ. گويم شرايطي من جز حق چيزي را نمي
  .روايت شده است

_________________________________________________________________________ 
 .214: ص 1شرح بخاري ـ ج ارشاد ساري ـ  -2و  1

2-  

و  71: ص 1و جامع بيان العلم البن عبدالبر ج  333: ص 3ابن اثير ـ ترجمه عبداهللا بن عمر ج  - 4و  3
ياض و الماع قاضي ع 365: و تأويل مختلف االحاديث ابن قتيبيه ص 207: ص 2مسند امام حمد ج 

 .17: بنقل علوم الحديث صبحي صالح پاورقي ص 26: ص
4-  

و  71 :ص 1و جامع بيان العلم البن عبدالبر ج  333 :ص 3ابن اثير ـ ترجمه عبداهللا بن عمر ج  -5
و الماع قاضي عياض  365 :صو تأويل مختلف االحاديث ابن قتيبيه  207 :ص 2مسند امام حمد ج 

 .17 :صصالح پاورقي بنقل علوم الحديث صبحي  26 :ص
بنقل صبحي صالح در علوم  222ـ  158: ص 2مسند عبداهللا بن عمر بن عاص در مسند امام احمد ج  -6

 .17: الحديث پاورقي ص
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 1مشتمل بر قسمتي از احاديث و سنتهاي) 15م ـ (صحيفه سعد بن عباده انصاري  - 3
  .بن اوفي بوده استعبداهللا  2اي از صحيفه و بروايت بخاري نسخه پيامبر
محدث در صحيحش اين است كه نظر مسلم ) 78م ـ (صحيفة جابر بن عبداهللا  - 4

اين صحيفه دربارة مراسم حج مشتمل بر احاديثي بوده است، و احتمال دارد كه برخي از 
كه اين  ذكر شده باشند و امري الوداع و ضمن خطبه مفصل پيامبر احاديث آن در حجة

دربارة اهميت اين ) 118م ـ (بخشد اين است كه قتاده تابعي  قوت مي احتمال را بسيار
 3من براي حفظ صحيفة جابر به اندازة حفظ سورة بقره اهميت« :تگف صحيفه مي

  .»دهم مي
 كه بر قسمتي از احاديث و سنت پيامبر) 60م ـ (صحيفه سمرة بن جندب  - 5

  4.ده و آنرا روايت كرده استمشتمل بوده و بعد از وفات او بدست پسرش سليمان رسي
6 - يق، امپدرم «عايشه رضي اهللا عنها گفته است  5المومنين صحيفه ابوبكر صد

را تا پانصد حديث جمع كرد و نوشته بود و شبي از شبها آرام  احاديث پيامبرخدا
گشت و من از مشاهدة اين وضع غمگين  نگرفت و همواره از پهلوئي به پهلوي ديگر مي

و ناراحتي است يا خبر ناخوشي به  6اين ناآرامي براثر درد: شدم و عرض كردم و نگران 
تو رسيده است و وقتيكه روز شد بمن گفت آن احاديثي كه در نزد توست بياوريد و 
وقتي آن نوشته را آوردم، آتش را درخواست كرد و آنرا سوزاند و باو عرض كردم چرا 

ترسم بميرم و اين نوشته بنام من باقي بماند  اين نوشته را سوزاندي؟ در جواب گفت مي
_________________________________________________________________________ 

 .سنن ترمذي ـ كتاب احكام ـ باب اليمين مع الشاهد -1
 .صحيح بخاري كتاب الجهاد -2
 4و التاريخ الكبير للبخاري ج  123 :ص 1و تذكره الحفاظ ج  334 :ص 1طبقات ابن سعد ج  -3

 .15 :صبنقل علوم الحديث صبحي صالح پاورقي  182 :ص
 .14: بنقل علوم الحديث ص 198: ص 4تهذيب التهذيب ج  -4
 .5: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -  6و  5

6-  
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ام و ممكن است  اند روايت كرده و من احاديثي را از كساني كه مورد اطمينان من بوده
آنها واقعيت را براي من روايت نكرده باشند و در نتيجه من سبب شوم كه خالف 

  .روايت شود 1واقعيت بنام احاديث
  

  حديث و سنت در خالفت ابوبكر صديق
نخستين وسيلة نقل و نشر  در عصر خالفت ابوبكر صديق نيز مانند عصر پيامبر

ها بود، و برخي از  ها و در حافظه احاديث روايت بوسيله زبان و حفظ آنها در سينه
الذكر در دست صاحبان آنها باقي مانده و بعد از وفات آنها بدست  هاي فوق صحيفه

كردن تمام احاديث و نوشتن همة آنها بصورت  و ابداً خبري از جمع 2رسيد وارثين مي
بر تمام  يك كتاب در بين نبود، اما چون ابوبكر نخستين كسي بود كه بعد از پيامبر

مسلمانان امارت داشت و در قبول كردن حكم احاديث مسئوليت بكلي متوجه او بود و 
ت شو هم در حال حيات نبود كه دربارة صحت نسبت يك حديث باو مراجع پيامبر

آورد و  بهمين علت ابوبكر در قبول كردن حكم يك حديث نهايت احتياط را بعمل مي
  :ددر رابطه با همين احتياط به كارهاي زير اقدام نمو

بلكه از اصحاب  اي را كه مشتمل بر احاديثي بود ـ كه نه از پيامبر صحيفه - 1
آنرا نفرموده  ده و پيامبرشنيده بود، سوزاند، مبادا مطلبي در ميان آنها خالف واقع بو

  3.باشد
كرد، ابوبكر وقتي آنرا قبول  هرگاه يكنفر در رابطه با دعاوي حديثي را نقل مي - 2
روزي مادر بزرگي « :دكر و روايت مي 4شنيده كرد كه كسي ديگري نيز آنرا از پيامبر مي

_________________________________________________________________________ 
 .5: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -1
 .14 :صعلوم الحديث صبحي صالح  -2
 .5: ص 1ج تذكره الحفاظ ذهبي  -3
 .2: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -4
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سهمي در كتاب خدا :  1خويش به ابوبكر مراجعت كرد ابوبكر گفتاالرث  براي سهم
سهمي براي تو تعيين كرده باشد،  بينم، و از اين هم خبر ندارم كه پيامبر براي تو نمي

مغيره گفت من در خدمت پيامبر بودم كه يك ششم را به جده دارد، ابوبكر گفت آيا 
نمايد؟ محمد بن  كس ديگري شاهد اين واقعه بوده است و اين مطلب را گواهي مي

  .»نمود و ابوبكر باين روايت عمل كردمسلمه اين مطلب را گواهي 
ايراد نگرفت زيرا زمينه براي ) درخواست شاهد و متابع(كسي بر اين اقدام ابوبكر 

قبول اين اقدام قبالً آماده شده بود چون در دين اسالم طبق نص صريح قرآن براي اثبات 
 و جلوگيري از خطر فراموشكاري پس از نوشتن هم دو شاهدصحت يك سند مالي 

   :الزم است ـ دو مرد يا يك مرد و دو زن

 (#ρß‰ Îηô±tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪y‰‹Íκ y− ⎯ÏΒ öΝ à6Ï9% ỳ Íh‘   )282/  بقره(  
  »و دو نفر از مردان خود را به گواهي گيريد«يعني

بنابراين براي ثبوت صحت روايت حديثي كه سند جاودانة سندها و مصدر حكم 
  ؟باشد ديني است چطور وجود دو شاهد الزم نمي

گاهي يكي از « :ترا جمع كرد و به آنها گف 2ابوبكر مردم بعد از رحلت پيامبر - 3
كند از روايت اين  كند كه ديگري ضد و نقيض آنرا روايت مي شما حديثي را نقل مي

نوع مطالب بكلي خودداري كنيد و مطالب ضد و نقيض را بنام حديث نقل نكنيد و در 
و در مورد اين نوع مطالب  3قه مسلمانان نشويدحال و در آينده سبب اختالف و تفر

متضاد هر كس از شما سؤال كرد بگوئيد قرآن در بين ما و شما است حالل او راحالل و 
زيرا از دو  دو زمينه قبول اين دستور هم قبالً فراهم شده بو» حرام بدانيد 4حرام او را

_________________________________________________________________________ 
 .31صبحي صالح  79و المختصر في علم الرجال ص  2: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -1
 .3و  2: تذكره الحفاظ ذهبي ص -3و  2

3-  

 .3: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -4
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تباه بود و چون براي قبول مطلب متضاد نسبت يكي از آنها به پيامبر قطعاً مجعول و اش
يكي از آنها مرجحي وجود نداشت پس طبق اصل تعارض دو دليل، هر دو ساقط و جز 

  .ماند  تمسك به قرآن چارة ديگري باقي نمي
  

  حديث و سنت در خالفت فاروق اعظم عمر
از ابوبكر چند قدمي هم جلوتر رفت، و در جهت حفظ و فاروق در راه احتياط، 

اه و نشر آنها در جهان وسيع اسالم به اقدامات باز جعل و اشت پيامبرصيانت احاديث 
  .زير مبادرت ورزيد

فاروق براي قبول حديث يكنفر مربوط به دعاوي، نه تنها شاهد و متابع را  - 1
كرد فاروق او را  بود و شاهد و متابعي را پيدا نمي خواست بلكه اگر راوي مردي مي مي

 :تدر بيان علت برگشتن خود از منزل فاروق گف 1ابوموسينمود، از جمله  مجازات مي
يعني هر =  فلريجع 2اذا أستأذن احدكم ثالثاً فلم يؤذن«: ام كه فرموده شنيده از پيامبر

  .»ددرگاه يكي از شما سه مرتبه اجازه ورود خواست و اجازه نيافت بايد برگ
شنيده باشد  ز پيامبرفاروق گفت اگر كسي را پيدا نكني كه او هم اين مطلب را ا

كنم و ابوموسي بمجلس انصار شتافت و جواني را بنام ابوسعيد با خود  ترا مجازات مي
  3.آورد كه بر صحت روايت او شهادت داد

  
و همچنين در مورد احكام سقط جنين كه آثار حيات در او مشاهده شده باشد فاروق 

نقل كرد فاروق گفت بايد بر با اصحاب مشورت كرد و مغيره در اين مورد حديثي را 
صحت روايت خود شاهدي را بياوري محمد بن مسلمه صحت روايت اين حديث را 

_________________________________________________________________________ 
مبحث  6: ص 1و تذكره الحفاظ ذهبي جلد  142: ص 9صحيح بخاري در ارشاد ساري ج  - 3و  2و  1

 .31: ، صبحي صالح ص177: ص 6عمر بن خطاب و صحيح مسلم ج 
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مرا  2يت كرد هنگامي كه شوهرما، و از جمله فاطمه بنت قيس زن صحابيه رو1تأييد كرد
باينه داد خدمت پيامبر رفتم و عرض كردم آيا استحقاق نفقه را در ايام عده دارم  طالق

پيامبر فرمود استحقاق نفقه نداري فاروق اين روايت يكنفري را قبول نكرد و  يا خير؟
يعني زنان را بعد از طالق و در ايام  »اسكنوهنّ من حيث سكنتم«فرمايد  خدا مي :تگف

ايد اسكان دهيد و آنها را اخراج نكنيد و چون  عده در همان منزلي كه سكونت داشته
ين آيه نفقه زنان مطلّقه واجب است، و ما به روايت اسكان نفقه است پس بحكم ا 3الزمه

گذاريم  يك زن كه ممكن است قضيه را فراموش كرده باشد كتاب خدا را كنار نمي
  4.»النرتک كتاب اهللا بقول امرأة الندری لعلّها حفظت او نسيت«

و فروختن آن براي اينكه بمسجد پيامبر اضافه  5و همچنين درباره خانه ملكي عباس
  6.در حديثي كه در اين مورد روايت گرديد شو و
داد كه با عين عبارت  فاروق احاديثي را قبول و منبع صدور احكام شرعي قرار مي - 2
و براي عمل باين اصل خودش  7روايت شده باشند نه با لفظ و تعبيرات را وي پيامبر

مام ابوحنيفه پيشقدم بود همچنانكه بالذري در انساب االشراف با يك سند متصل ـ كه ا
كند كه  و محمد بن سعد و عبدالحميد بن عبدالرحمن نيز جزو اين سند هستند ـ نقل مي

لوال ان « :تيكنفر مطلبي از فاروق سؤال كرد و فاروق او را جواب داد و سپس گف
دانستم كه  يعني اگر من كار بدي نمي» اكره ان ازيد في الحديث او انقص لحدثتكم

_________________________________________________________________________ 
 .مبحث عمر 8و  7: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -1
 .6: طالق ) 6( 283: الفاروق ـ شبلي نعماني ـ بخش دوم ص -2
 .279: الفاروق شبلي نعماني بخش دوم ص -2و  3

4-  
 .مبحث عمر 8: ص 1تذكره الحفاظ ج  -4و  5

6-  

 .187: الفاروق ـ شبلي نعماني ـ بخش دوم ص -6و  7
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و  1كردم يا كم كنم در اين مورد حديثي را براي شما روايت مياز حديث چيزي زايد 
شرط ديگري براي قبول حديث اين بود كه راوي، يا راويان احاديث عالوه بر عدالت و 

و آخرين شرط اين بود كه راوي  2تقوي، اهل حافظه و درك و توجه كافي نيز باشند
مسلمان شدن، قبل از هجرت توضيح دهد اين حديث را قبل از مسلمان شدن يا بعد از 
شنيده است زيرا يادآوري  يا بعد از هجرت در چه زماني و در چه شرايطي از پيامبر

اين مطلبها در موضوع تخصيص و تقييد و نسخ و غيره كامالً موثر بود و راوي نيز در 
  .داد صورت داشتن حافظة كامل به آساني اين مطلبها را توضيح مي

بار تعليم و تعلم احاديث و نشر آنها را در جهان وسيع اسالم فاروق براي اولين  - 3
آغاز نمود و براي همين منظور شخصيتهاي صحابي و محدث و معروفي را مانند 
ابودرداء، ابوذر غفاري، عقبه بن عامر، عبداهللا بن مسعود و غيره را از اطراف بمركز 

اصحاب، جمعيتي را ـ شبيه انجمن و با همكاري آنها و بقيه محدثين  3فرا خواند) مدينه(
محدثين ـ تشكيل داد و اين جمعيت كه محل ثابت آن مدينه بود عالوه بر كارهاي 
تحقيقي و تالش در راه جدا كردن احاديث صحيح از روايات اشتباهي يكي از وظايف 
مهمش اين بود كه يكي از اعضاي اصلي خود را در رأس جمعي از محدثين براي تعليم 

  :فرستاد و از جمله  غ و نشر احاديث صحيح به استانهاي دور و نزديك ميو تبلي

_________________________________________________________________________ 
 ججج

 .ناميدند» حديث صحيح«و اين همان است كه تقريباً يك قرن بعد آنرا  289: الفاروق بخش دوم ص -2
همين فراخواني بمنظور تشكيل جمعيت محدثين در مركز، در يكي از روايتها حبس پنداشته شده و  -3

اء و ابومسعود انصاري را بجرم كثرت نقل حديث حبس نظري و در گويا فاروق ابن مسعود، ابودرد
مدينه تحت نظر خود قرار داده است و تذكره الحفاظ در مبحث عمر اين پندار را نقل كرده و حاكم در 

اند و علت  نيز اين مطلب را نوشته و برخي آنرا حبس نظري تعبير كرده 110ص  1المستدرك ج 
ست كه فاروق بعد از فراخواني آنها را براي تعليم حديث به استانهاي دور نادرستي اين پندارها اين ا

 .فرستاده است
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كوفه اعزام  بدستور فاروق در رأس جمعي به) عبداهللا بن مسعود(الف ـ ابن مسعود 
  1.گرديد

  2.ب ـ عبداهللا بن مغفل را همراه عمران بن حصين به بصره فرستاد
و بمعاويه ابن  3ام فرستادج ـ عباده بن صامت و ابودرداء را در رأس جمعي به ش

  4.سفيان ـ استاندار شام ـ اخطار گرديد كه از احاديث آنها تجاوز نكند
كر نوشتن تمام احاديث و ففاروق نخستين كسي بود كه در دوران خالفت خود ب - 4

و بعد از مدتها مشاوره با اصحاب مهاجر و انصار و يك ماه  5كتاب كردن آنها افتاد
ره بدليل اينكه اگر تمام احاديث نوشته شوند و بصورت كتابي درآيند، در و نماز استخا

و توجه و عالقة مردم به كتاب خدا  6شود مقابل كتاب خدا، كتاب ديگري قرار داده مي
يكعده « :تشود از اين كار صرفنظر نمود فاروق در توضيح اين دليل چنين گف كمتر مي

خدا كتابهاي ديگري را تدوين كردند و به آنها از اهل كتاب پيش از شما با بودن كتاب 
و در نتيجة اين عمل كتاب خدا را ترك نمودند بنابراين ما  7اشتياق پيدا نمودند

  8.»توانيم چيزهاي ديگري را با كتاب خدا مخلوط كنيم نمي

_________________________________________________________________________ 
 .279: الفاروق شبلي نعماني بخش دوم ص -1
 .6: و ازالة الخفاء ص 279: الفاروق شبلي نعماني بخش دوم ص -3و  2

3-  

 .6: و ازالة الخفاء ص 279: الفاروق شبلي نعماني بخش دوم ص -5و  4
5-  

 .6: و ازالة الخفاء ص 279: الفاروق شبلي نعماني بخش دوم ص -6
 5و كنزالعمال ج  206: ص 3و طبقات ابن سعد ج  64: ص 1العلم ج  و جامع بيان 50: تقييد العلم ص -7

 .31: الحديث صبحي صالح ذيل ص بنقل علوم 239: ص
 5و كنزالعمال ج  206: ص 3عد ج و طبقات ابن س 64: ص 1العلم ج  و جامع بيان 50: تقييد العلم ص -8

 .31: الحديث صبحي صالح ذيل ص بنقل علوم 239: ص
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اعزام هيئتهاي محدثين اصحاب از مركز مدينه به استانهاي دور و نزديك و  - 5
لّم حديث در جهان وسيع اسالم در عصر فاروق، موجب گرديد كه ش تعليم و تعرگست

مسلمانان بيش از حد الزم به روايت احاديث و بحث و گفتگو از احاديث سرگرم شوند 
هاي قرآن و بحث و  و زمان ابوبكر بيشتر اوقات آنان در تالوت آيه و مانند زمان پيامبر

و تحول در روش مسلمانان نسبت به  گرديد و همين تغيير گفتگو از آنها مصروف نمي
قرآن و حديث موجب نگراني فاروق گرديد و زمزمة ممتد روايات و احاديث در محافل 

هاي قرآن در حكم زنگ خطري بود كه فاروق از  مسلمانان بجاي ترنم دائمي تالوت آيه
عواقب وخيم آن بكلي هراسناك شد و تمام سعي خود را بكار انداخت كه بموازات 

 هتمام الزم به احاديث، مسلمانان را وادارد كه به عادت سابق خويش در زمان پيامبرا
ها و بحث و گفتگو از آنها بگذرانند و تنها  برگردند و بيشتر اوقات خود را به تالوت آيه

در حال مشاوره و نشان دادن دليلي براي حكمي از احكام شرعي يا بهنگام اعزام 
ها از احاديث و روايت آنها بحث كنند، و در همين مورد است هيئتهاي محدثين به استان

كرد خودش نيز  هنگاميكه عمر ما را بسوي عراق روانه مي« :دگوي مي 1كه قرظه بن كعب
دانيد چرا شما را همراهي  همراه ما آمد و در بين راه از ما پرسيد مي» صراة«تا محل 

ري ولي در ضمن احترام موضوع كنم؟ گفتيم بلي بخاطر احترام و تكريم، گفت آ مي
رويد كه مردم آن سرزمين با تالوت  ديگري هم هست و آن اينكه شما به شهري مي

اند و مانند زنبورعسل در كندو  فضاي مسجد و شهر خود را رونق بخشيدههاي قرآن  آيه
ز ، مراقب باشيد كه آنها را با روايت احاديث ا2انداز است زمزمه تالوت آنها در فضا طنين

 اين كار باز نداريد و قرآن را با چيز ديگري مخلوط نكنيد و بروايت احاديث از پيامبر
  .»3خود را سرگرم نكنيد و در اين كار منهم شريك شما هستم

_________________________________________________________________________ 
 .206: ص 3عمر بن خطاب و طبقات بن سعد ج  7: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -1
 .206: ص 3عمر بن خطاب و طبقات بن سعد ج  7: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -3و  2

3-  
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هاي فاروق را بارها  بزرگان اصحاب كه شدت اخالص و حكمت و ژرف بيني
ين مرتبه نيز به نداي نمودند ا آزمايش كرده و هميشه به هشدارهاي او توجه خاصي مي

ها  مخلصانه او جواب مثبت دادند و مانند زمان پيامبر بيشتر اوقات خود را به تالوت آيه
كردند  نمودند و در موارد الزم به حديث هم توجه كافي مي و بحث از آنها مصروف مي

وقتي به  1كردند بعنوان مثال همين قرظه بن كعب و از سرگرمي به روايتها دوري مي
 فه رسيد و مردم به دور او حلقه زدند كه بحثها را از احاديث شروع كند و آنها را بهكو

  :تروايتها سرگرم نمايد قرظه گف
  .»منع كرده است 2ـ عمر ما را از اين سرگرمي هنانا عمر«

گويد من با سعد بن مالك  يكي از ياران پيامبر مي) 80م ـ (و همچنين سايب بن زيد 
سفر بودم و سعد در طول اين سفر حتي يك حديث هم روايت نكرد از مدينه تا مكه هم
يكسال با عبداهللا بن عمر هم مجلس شدم، و در طول اين سال  :دگوي و شعبي نيز مي

  3.حديثي را روايت نكرد
شود كه در عصر فاروق تعليم و تعلم حديث در جهان  معلوم مي از اين توضيحات

ديث صحيح آنهم همراه شاهد و متابع روايت وسيع اسالم گسترش يافته اما بجز احا
شده و مسلمانان بجاي كثرت روايت حديث و بحث از آنها بيشتر سرگرم تالوت قرآن 

  .هاي قرآن بودند و بحث از آيه
  

_________________________________________________________________________ 
 .ن خطابعمر ب 7: ص 1تذكره الحفاظ ذهبي ج  -1
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  حديث در عصر خالفت عثمان ذي النورين
خيلي  كه از يكطرف جهان اسالم از زمان فاروق در سالهاي آخر خالفت عثمان

و صالبت و قدرت كنترل فاروق را ش يافته بود و از طرف ديگر عثمان آن نفوذ بيشتر گستر
گرائي و در  نداشت برخي از انحرافات از قبيل ديوانساالري بروكراسي و فئوداليزم و تجمل

كنار آنها تخلف از اصول روايت احاديث صحيح و هجوم روايتهاي نادرست و بروز 
بصحنه آمدند و اين تغيير و تحول ناخواسته از  نفرهنگهاي وارداتي برخالف ميل عثما

ال حيلّ الحد ان يروی « :دگردد كه فرياد برآور به خوبي مشخص مي فرياد عاجزانة عثمان
و همين فرياد دو مطلب ديگر را هم » 1اهللا مل اسمع به فی عهد ابی بكر و عمر حديثاً عن رسول

مجموعة مشخصي بودند كه مسلمانان رساند يكي اينكه احاديث عصر ابوبكر و عمر  مي
دانست به چه  فهميد و نمي را نمي اند و االً كسي سخن عثمان عموماً از آنها آگاهي داشته

احاديثي اشاره كرده است و ديگر اينكه عثمان و همعصران او نيز احاديث زمان ابوبكر و 
  .اند عمر و شرط و قيود آنها را كامالً تأييد كرده

كه در زمينه روايت حديث در زمان عثمان بوجود آمد اين بود كه  و تغيير ديگري
بيني و حكمت فاروق اعظم را نداشت با يكي حالتي از عاطفه و  چون ژرف عثمان
قلبي و بويژه دلجوئي از برخي از اصحاب احدي را از سرگرمي به روايت  خوش

ر نيز مانند امروز در كرد، ابوسلمه به ابوهريره گفت آيا در زمان عم احاديث منع نمي
اگر در زمان  :تدر جواب گف 2سرگرم كردن مردم بروايت احاديث آزاد بودي؟ ابوهريره

  .خوردم كردم حتماً تازيانه مي عمر مردم را به روايت احاديث سرگرم مي
  

_________________________________________________________________________ 
و طبقات اين  29: و قبول االخبار ص 97: ، السنه قبل التدوين ص363: ص 1احمد ج  مسند امام -1
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  حديث در عصر خالفت علي مرتضي
 تنها از روش عمر فاروق دربارة روايت علي مرتضي در عصر خالفت خود نه

ان صفات پسنديدة فاروق البالغه ضمن بي نهج 219احاديث انتقاد ننمود بلكه در خطبه 
  .اين روش را كامالً تأئيد نموده است» و اقام السنّة«: كه فرموده

كرد و سعيد  علي مرتضي با فرهنگ وارداتي و روايتهاي اهل كتاب بشدت مبارزه مي
باستناد روايتهاي اهل كتاب قصه بن مسيب نقل كرده كه علي مرتضي فرمود هر كس 

  1.زنم نادرست داود و اوريا را نقل كند او را يكصد و شصت تازيانه مي
برخي شايع كرده بودند كه علي مرتضي كتاب مخصوصي از احاديث در نزد خود 
دارد كه فقط او و خانوادة او باين كتاب دسترسي دارند ولي علي مرتضي در پاسخ ابي 

» يك برگ نوشته شده«را بشدت رد كرد و گفت غير از اين صحيفه اين شايعه  2جحيفه
در همين مقدمه به تفصيل اين مطلب  يفندارم و ما در بحث صحا 3چيزي در دسترسي

  3.نموديمرا از صحيح بخاري نقل 
  

  حديث در حكومت معاويه
در زمان معاويه نيز مجموعه معيني از احاديث كه واجد شرايط عصر فاروق بودند 

شدند و مسلمانان از آنها آگاهي داشتند ولي در كنار  يلة محدثين اصحاب روايت ميبوس
جا را فرا گرفته بود و معاويه كه  4اين مجموعه از احاديث سيل روايتهاي اهل كتاب همه

بيني عمر فاروق و علي مرتضي را نداشت از روايتهاي اهل كتاب  همان اخالق و ژرف
روايت هر مطلبي بنام حديث، بجز احاديثي كه در عصر  اما از 5جلوگيري بعمل نياورد

_________________________________________________________________________ 
 .192: ص 26تفسير كبير ج  -1
 .204، 203: ص 1ارشاد ساري شرح صحيح بخاري ج  -3و  2
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كردند بشدت ممانعت  فاروق صحت آنها تأييد شده و محدثين معروف آنها را روايت مي
النورين و روش ضمني علي مرتضي  نمود و در اين مورد از روش صريح عثمان ذي

چنين ني بمردم مبني بر تأئيد احاديث عصر فاروق پيروي نمود و طي فرمان شديد اللّح
االّ حديثاً كان فی عهد عمر فانّ عمر كان خييف النّاس فی : ايّاكم و األحاديث« :اخطار كرد

وجلّ  كنم كه هيچ مطلبي را بعنوان حديث نقل نكنيد  يعني من بشما اخطار مي» 1اهللا عزّ
بعنوان حديث نقل شده است زيرا عمر دربارة خدا و  مگر مطلبي كه در زمان عمر

  .ترساند دا مردم را ميدين خ
  

اي معين بودند كه محدثين بزرگ اصحاب آنها را رو در  احاديث عصر عمر مجموعه
 نقل و روايت» يعني معاويه«روي مقتدرترين حكمفرماي روزگار و عليه منافع و آراء او 

  .دادند بمثال زير توجه فرمائيد كردند و بمخالفت او هيچگونه اهميتي نمي مي
در يكي از جنگها كه معاويه شخصاً فرمانده سپاه بود بغنايم  2گويد ابواشعث مي

زيادي دست يافتيم و جامي از طالي خالص نيز در ميان غنايم بود و معاويه دستور داد 
و وقتي اين خبر به عباده بن صامت . كه براي پرداخت سهمية سپاهيان فروخته شود

هب«رسيد با نقل حديث  هب بالذّ امله را يك عمل حرام و خالف اسالم اين مع »...الذّ
اعالن نمود و سپاهيان نيز بمحض شنيدن حديث از عباده بن صامت هر يك آنچه را كه 
از فروش اين جام طال به آنها رسيده بود به صاحبش پس دادند و وقتي اين خبر 

را بمعاويه رسيد با حالتي از خشم و از خروش بر منبر رفت و در حاليكه تلويحاً عباده 
كرد بر مردم فرياد كشيد كه اين چه وضعي است كساني حديثي را از پيامبر  تهديد مي

_________________________________________________________________________ 
 .426: ص4شرح نووي بر مسلم هامش ارشاد ساري ج  -1
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بوديم اين  2پيامبر و از ياران او 1كنند كه ما با وجود اينكه مدتها در خدمت نقل مي
ايم، عباده از جاي خويش برخاست و با صراحت و قاطعيت بار ديگر  حديث را نشنيده

رد، بر معاويه فرياد كشيد كه ما محدثين هر مطلبي را از حديث نامبرده را روايت ك
خواهد  باكي آنرا روايت خواهيم كرد، معاويه مي شنيده باشيم با كمال بي پيامبر

اش بنشيند، و باين مطلب توجه  خواهد غبار نگراني و اندوه بر چهره ناراحت باشد و مي
  .پيدا كرده باشيم 3حضور اهللا كنيم حتي اگر تنها يك شب تاريك در سپاه رسول نمي

  
  اميه تا زمان عمر بن عبدالعزيز حديث در دوران بني

اي وجود  هيچ واسطه در بين راوي و پيامبر 4در عصر خلفاي راشدين، غالباً
بودند و براي شناختن يك  5نداشت و راويان احاديث غالباً اصحاب و كالً اهل عدالت

و عدم تضاد اين روايت با روايت » اهد و متابعش«روايت صحيح آنچه الزم بود از وجود 
ديگر كه ابوبكر صديق اين دو را شرط بشمار آورده بود، و همچنين وجود هوش و 

كه اين دو را نيز عمر فاروق شرط شمرده  حافظة كافي و روايت بعين عبارت پيامبر
 پيامبر كه در بين صحابي و »اقران و مدبّح«بود، و اين چهار مطلب بعالوة مطلب 

كرده است، اين چهار مطلب  بوده و صحابي از صحابي نقل مي واسطه صحابي مي
اميه كه اكثريت  و در دوران بني. اند الحديث درايتي در عصر اصحاب بوده زيربناي علم

_________________________________________________________________________ 
 .شرح نووي بر مسلم 81: ص 7ارشاد ساري ج  -1
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عظيمي از غير اصحاب راوي احاديث بودند، و در عدالت آنان جاي بحث و تحقيق بود 
گرديد شرط ديگر بنام عدالت را وي بر شروط سابق  يو جرح و تعديل متوجه آنان م

ضرورت پيدا ) علم الرجال(اضافه گرديد و براي اطمينان از تحقق اين شرط علمي بنام 
براي جلوگيري از دروغ دروغگويان در روايت  :دگوي مي) 61م ـ (كرد و سفيان ثوري 

نداختيم و بعد از بكار ا 1بكار) علم الرجال(احاديث، ما تاريخ و شرح حال راويان را 
انداختن اين علم و شناخت همة راويان و آگاهي بر زمان و مكان و تولد و وفات آنها 

خبري كه (و مسند ) خبري كه بوسيله غير صحابي وصل شود(اصطالحات مرسل 
و همچنين مسند نازل و مسند عالي و علو مطلق و علو ) بوسيله صحابي وصل شود
اصطالحات و مصافحه و همچنين مساواة وافقه و بدل و نسبي و همچنين اصطالح م

موضح و مبهمات، وجدان و مجهول الحال و اكثر اصطالحات مربوط به راوي وضع 
و تصنيف و شدند و استعمال آنها بر زبان محدثين متداول گرديد ولي بصورت تأليف 

  .كتاب كسي آنر ننوشته بود
يث درايتي مسايل جرح و تعديل هاي مهم ديگر علم الحد در اين دوره از بخش
 3ريزي وضع و پي) 93م ـ (و انس بن مالك ) 96م ـ ( 2راوي نيز وسيله ابن عباس

  .گرديد
  

  حديث و سنت در عصر عمر بن عبدالعزيز اموي
تا عصر عمر بن عبدالعزيز نه تنها كتابي بنام كتاب حديث وجود نداشت بلكه اساساً 

ابي در هيچ علم و مسائلي معمول نشده بود و در تأليف و تصنيف و نوشتن هيچگونه كت
تمام جهان وسيع اسالم جز قرآن هيچ كتابي وجود نداشت و عمر بن عبدالعزيز در دوره 

_________________________________________________________________________ 
 .66: به نقل علوم الحديث صبحي صالح ص 119: الكفايه ص -1
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بعد از مشاوره با اجله علما و بحث و تحقيق دربارة ) 101-99(كوتاه حكومت خود 
خاطر عدم اختالط نهي از كتابت احاديث موقتي و مربوط به سالهاي اول بعثت و باينكه 
هرگاه علم حالتي از  2»قيّدوالعلم بالكتاب«: و طبق حديث معروف 1هاي قرآن بوده با آيه

فرّاري داشت، و فراموش شدن و محو گشتن آن جاي بيم و نگراني بود كتابت آن نه 
تنها جايز بلكه الزم هم هست به نمايندة خود در مدينه ابوبكر بن حزم دستور داد كه 

عين فرمان عمر بن  هآورد و اينك را نوشته و بصورت كتابي در يامبراحاديث پ
  .عبدالعزيز به ابي بكر بن حزم

فاكتبه فانی خفت دروس العلم و ذهاب العلامء و  ٣اهللا انظر ما كان من حديث رسول«
 و ليفشو العلم و ليجلسوا حتّی يعلّم من اليعلم فانّ العلم الهيلک اليقبل االّ حديث النّبی

ا 4حتّی يكون   .»رسّ
در آنجا موجود است بقيد كتابت  توجه كن، آنچه از احاديث پيامبرخدا: ترجمه

پيامبر چيز درآور زيرا من نگرانم كه علم محو شود و علما از بين بروند و جز حديث 
باشد و علم را آشكار كنيد و براي گسترش آن جلساتي را  ديگري مورد قبول نمي

علم هستند تعليم بيابند زيرا علم محو و نابود  كسانيكه بي تيجه آنتشكيل دهيد تا در ن
  .شود گردد و بصورت سري از اسرار تعليم مي شود تا هنگاميكه از مردم مخفي مي نمي

_________________________________________________________________________ 
 .9: بنقل علوم الحديث صبحي صالح ص 6: ص 4محدث الفاضل ج ال -1
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شناسي كليد حديث  

 

30

مشابه ديگر به نقاط مختلف از طرف خليفة پارسا و  1صدور اين فرمان و فرمانهاي
كردن احاديث نه تنها  گرديد كه كتابتدادگر و با ايماني چون عمر بن عبدالعزيز موجب 

مجاز بلكه يك امر بسيار الزم و ضروري بشمار آيد و محدثين در هر محلي بنوشتن 
احاديث و كتابت كردن آنها اقدام نمودند، ابوبكر بن حزم در شهر مدينه مأموريت خود 

ه پارسا و اين خليفاين شهر انجام داد اما متأسفانه  2و نوشتن احاديثآوري  را در جمع
 3دادگر قبل از اينكه از نتايج تالش و كوشش ابن حزم باخبر شود دارفاني را وداع گفت

و تنها كسيكه در زمان حيات عمر بن عبدالعزيز موفق شد نتايج فعاليت خود را بدست 
در احاديث بود كه كتابي را ) 124م ـ (مدني  4او برساند محمد بن مسلم بن شهاب زهري

عبدالعزيز نسخه هايي از اين كتاب را بهمة مناطق فرستاد و زهري همواره  نوشت و عمر بن
ن هذا العلم احد قبل تدوينی«گفت  كرد و مي باين عمل خود مباهات مي   .»5مل يدوّ

اند كه  و درباره قدرت حافظه و نهايت دقت زهري در تحرير اين كتاب حديث آورده
تتا احاديثي را به فرزندش ـ كه تحت هشام بن عبدالملك در دورة خود از زهري خواس

تعليم و تربيت او بود ـ بياموزد و او ياد داشت كند، زهري چهارصد حديث را از بر به 
وي گفت و او نيز يادداشت نمود، و پس از يك ماه كه زهري را مالقات كرد به وي 

چهارصد  زهري اين بار» اند آن احاديثي را كه يادداشت كرده بودم از بين رفته« :تگف
حديث را از روي كتابش براي او خواند و او يادداشت كرد و پس از مدتي اتفاقاً نوشتة 

_________________________________________________________________________ 
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 204: ص 1در فتح الباري ج  5: و تنوير الحوالك سيوطي ص 218: ص 1الباري ج  و فتح 38

 .م نوشتهنخستين مؤلف در حديث را ابن حز
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اولي پيدا شد و با كمال تعجب مشاهده گرديد كه آنچه در مرتبه اول از حفظ باو گفته 
  1.است با آنچه در اين مرتبه از روي كتاب باو گفته است يك كلمه فرق و تفاوت ندارد

ن خالفت عمر بن عبدالعزيز خيلي كوتاه و فقط دو سال و پنج ماه بود، متأسفانه دورا
آوري و  و نتوانست در پيشرفت فرهنگ و معارف اسالمي ـ مخصوصاً در رابطه با جمع

م ـ (نوشتن احاديث بهمة آرزوهاي خويش نايل آيد و جانشين او و يزيد بن عبدالملك 
ت در اين زمينه كاري انجام دهد اما نيز در مدت چهار سال خالفت خود نتوانس 2)105

در دوران بيست سالة خالفت خويش تا اين  3)125م ـ (جانشين او هشام عبدالملك 
آوري و كتابت احاديث تشويق نمود كه برخي از دانشمندان  اندازه محدثين را به جمع

 هشام بنمعتقدند اقدام به كتابت احاديث براي اولين بار بوسيله زهري و در زمان 
و عمر بن عبدالعزيز فقط فرمانهاي كتابت احاديث را به مناطقي  4عبدالملك بوده است

از جهان اسالم فرستاده است و محدثين باعتماد و اطمينان از علم و زهد و اخالص اين 
آوري و نوشتن احاديث را  خليفه مؤمن و عالم و دادگر بعد از صدور اين فرمانها جمع

  .اند آغاز كرده
  
  

  سنت در دوره خلفاي عباسي حديث و
اميه با صدور فرمانهاي عمر بن عبدالعزيز، در  همان حركتي كه در اواخر دوران بني

آوري و كتابت احاديث آغاز شده بود در دوران خلفاي عباسي بشدت  رابطه با جمع

_________________________________________________________________________ 
 .126و  125: و المبادي العامه ص 26: االضواء علي السنه المحمديه ص -1
 .261و  121: ص 5الكامل ابن اثير ج  -3و  2
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ـ مقارن خالفت  143 1الدين محمد ذهبي دربارة حوادث سال دنبال گرديد و شمس
در اين زمان علماي اسالم تدوين و نوشتن كتابهاي حديث را « :دنويس يمنصور عباسي م

) 150(در تمام مراكز تعليم و تعلم آغاز كردند و از جمله عبدالملك ابن جريج متوفي 
و در شام اوزاعي ) 156(در مكه كتابهائي نوشت، و همچنين ابوالنصر عدوي متوفاي 

كتاب جامعي ) 167(سفيان ثوري متوفاي كتابهائي را تدوين و همچنين ) 157(متوفاي 
  ».2كتاب موطا را تدوين نمود) 179(را تدوين و امام مالك متوفاي 

  
  موطا امام مالك

باشد و  امروز از مجموع اين كتابها، كتاب موطا در دسترس همة دانشمندان مي
تي كه و آثار و روايا 3تمام احاديث« :دگوي سيوطي در تنوير الحوالك بنقل از ابهري مي

و صحابه و تابعين نقل شده يكهزار و هفتصد و بيست فقره  در كتاب موطا از پيامبر
باشد كه شامل ششصد حديث مسند و دو صد و بيست و دو حديث مرسل و  مي

  ».4باشد ششصد و سيزده حديث موقوف و اقوال تابعين يكصد و هشتاد و پنج فقره مي
است و در زمان امام مالك  5يث برگزيدهامام مالك موطا را در ميان چهل هزار حد

نيز داراي چنين اهميتي بوده است كه منصور خليفه عباسي تصميم گرفت كه با اجازة 
امام مالك موطا را كتاب عموم مسلمانان در جهان اسالم معرفي نمايد، اما امام مالك 

زهايي اطالع اند و بر چي آوري نموده مردمان ديگر نيز احاديث را جمع :تمانع شد و گف
ايم و امام شافعي در مقايسة موطا با كتابهاي  اند كه ما از آنها اطالع پيدا نكرده پيدا كرده

_________________________________________________________________________ 
 .125: المبادي العامه ص -2و  1

2-  

 .35: چي ص تنوير الحوالك سيوطي بنقل علم الحديث ـ كاظم شانه -4و  3
4-  

 .37: چي ص لم الحديث مدير شانهع -5



 33    پيشگفتار

 

من هيچ كتابي را سراغ ندارم كه به اندازه كتاب امام مالك  :تديگر از احاديث گفته اس
  1.صحت و صواب در آنها وجود داشته باشد

  
  سازان اعدام حديث

ا توطئه جعل احاديث بشدت مبارزه گرديد و بعد از آنكه در دورة خلفاي عباسي ب
محدثين آگاه با استفاده از قوانين علم الحديث آثار مجعول بودن يك سري از روايتها را 

كردند كه  ساختند و سازندگان اين احاديث در حال بازجوئي اعتراف صريح مي فاش مي
حكومت حكم اعدام آنها صادر  اند از طرف اين مجموعه از احاديث را عمداً جعل كرده

  .گرديد و اجرا مي
محمد بن سعيد بن حسان آمدي را  145در سال  2همچنانكه ابوجعفر منصور عباسي

 160علي بودن احاديثش بدار آويخت و همچنين در سال بجرم زنديق بودن و موضوع و ج
جاء بكيفر در زمان خالفت مهدي خليفه عباسي بوسيله استاندار بصره عبدالكريم بن عو

جعل احاديث اعدام گرديد و جالب اين بود كه اين جنايتكار هنگاميكه لبة تيز شمشير را 
من «رسد با صداي بلند فرياد كشيد كه  در برابر گردن خود ديد و مطمئن شد كه بقتل مي

  .»3باشند ام و عموماً دربارة حرام و حالل مي چهار هزار حديث براي شما جعل كرده
ها از صحابي و تابعي بيشتر و تدريجاً  واسطه در بين راوي و پيامبر در اين دوره

 :دتر شد و ظاهراً بخش ديگر از مصطلحات علم الحديث مانن سلسلة راويان طوالني
مشهور، عزيز، غريب، شاذ، معلل، معضل، منقطع وضع و بر بقية مصطلحات ديگر 

بردند ولي هنوز كتابي در  ر مياضافه گرديد و محدثين در محاورات خويش آنها را بكا
  .مصطلحات حديث و علم الحديث درايتي نوشته نشده بودزمينه 

_________________________________________________________________________ 
 .31و  301: الباعث الحثيث ص -1
 .84: الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ابن كثير ص -3و  2
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آغاز » 1جمع مسند= مسانيد «در اواخر قرن دوم تدوين كتابهاي حديث بصورت 
و صاحب  2تدوين گرديد) 204م ـ ( طيالسيگرديد و اولين مسند بوسيلة ابي داود 

چهل مسند نامبرده است و در بين آنها مسند امام  كشف الظنون مسانيد اين دوره را تا
از حيث كثرت احاديث و اهميت و دقت رتبه اول را جايز گشت ) 241متوفاي (احمد 

حديث  4حديث و از هفتصد و پنجاه هزار 3هزار مسند امام احمد شامل بيش از سي
  .باشد كه در زمان ما نيز در دسترس دانشمندان مي. برگزيده شده است

وايل قرن سوم ظاهراً اصطالحات حديث صحيح و حسن و ضعيف وضع شده و در ا
كال عادل  5گفتند كه افراد سلسله شدند و حديثي را صحيح مي در محاورات بكار برده مي

وصل كرده باشند و عالوه بر  و اهل هوش و حافظه كامل بوده و حديث را به پيامبر
هيچ نباشد و معلل هم نباشد يعني از  اين شاذ هم نباشد يعني راجحتري مخالف او

و حديث حسن حديثي است كه از شرايط صحيح جز . دشجهت مورد ايراد محدثين نبا
و حديث ضعيف حديثي است كه شرائط  6هوش و حافظه كامل بقيه را داشته باشد

  7.حديث صحيح و حديث حسن در او وجود نداشته باشد

_________________________________________________________________________ 
مسند تأليفي است كه در آن احاديث به ترتيب نام و رتبه اصحاب از حروف هجا ذكر گردد علوم  -1

 .305: الحديث صبحي صالح ص
 .305 :علوم الحديث صبحي صالح ص -2
و در اين صفحه يادآوري شده كه ابن خلدون آنرا سي و يك هزار حديث شمرده  55: علم الحديث ص -3

 .است
نوشته شده كه در سال  306: و در ذيل علوم الحديث صبحي صالح ص 32: ذيل الباعث الحثيث ص -4

 .مسند امام احمد در مصر در شش جلد بزرگ چاپ شده است 1313
 .21: ثيث صالباعث الح -6و  5

6-  

 .167: علوم الحديث صبحي صالح ص -7
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  دوره تدوين كتابهاي صحاح
حسن ا آن زمان تدوين شده بودند اضافه بر احاديث صحيح بر احاديث كتابهايي كه ت

مرسل، منقطع، معضل،  1و ضعيف هم مشتمل بودند و حديث ضعيف عبارت بود از
و كتابي كه مؤلف آن تضمين . 2مدلس و معلل، مضطرب، مقلوب، شاذ، منكر، متروك

وجود نداشت و  آوري نمايد كرده باشد كه فقط احاديث صحيح را در آن كتاب جمع
گفت  بن راهويه امام حديث و استاد بخاري بشاگردان خود مي 3بهمين جهت اسحق

يني چه خوب بود اگر كتاب » لوجمعتم كتابا مختصراً لصحيح سنّة رسول اهللا«
 192، بخاري متولد 4كرديد را جمع مي مختصري شامل احاديث صحيح پيامبرخدا

آوري  تمام تالش و كوشش خود را براي جمع گويد اين سخن در قلب من تأثير كرد و
  5.احاديث صحيح مصروف نمودم

  
  آوري نمود نخستين كسيكه احاديث صحيح را جمع

و از او نقل شده كه گفته است  6بخاري از يكهزار استاد احاديث را يادداشت نموده
ام و از اين موضوع اين كتاب حديث صحيح را  كرده 7آوري ششصد هزار حديث را جمع

كتاب صحيح بخاري با مكررات هفت هزار و دو صد و هفتاد و پنج و بدون  8ام ه برگزيد
بخاري همچنانكه اولين كتاب حديث صحيح در  9باشد هزار حديث ميتكرار چهار 

  .اسالم است همواره مهمترين و مقدمترين كتاب حديث صحيح بشمار آمده است
_________________________________________________________________________ 

 .217تا  167: علوم الحديث صبحي صالح ص -2و  1
2-  

 .49: بنقل ابن حجر علم الحديث ص 71: قواعد التحديث ص -5و  4و  3
4-  
5-  

 .29: ذيل صبحي ص -6
 .دايرة المعارف فريد و جدي در كلمه بخاري -8و  7

8-  

 .25: الباعث الحثيث ص -9



شناسي كليد حديث  

 

36

كتاب صحيح مسلم را  261 و متوفاي 206بعد از بخاري شاگردش مسلم متولد 
حديث  1تدوين نمود و اين كتاب كه بدون تكرار چهارهزار حديث است از سيصد هزار

انتخاب گرديده است و بعد از بخاري بر همة كتابهاي حديث صحيح مقدم است و 
منظور مسلم و بخاري و هرگاه گفته شد صحيحين منظور » شيخين«وقتي گفته شد 

و  202متولد (و بعد از بخاري و مسلم ابوداود  2است صحيح بخاري و صحيح مسلم
كتاب سنن خود را مشتمل بر چهار هزار و هشتصد حديث تدوين نمود و ) 275متوفاي 

كتاب حديث صحيح خود را مشتمل بر ) 270و متوفاي  202متولد (بعد از او ترمذي 
كتاب سنن ) 273و متوفاي  209متولد (چند هزار حديث تدوين نمود و سپس ابن ماجه 

و متوفاي  210متولد (خود را مشتمل بر چند هزار حديث تدوين نمود و بعداً نسائي 
كتاب حديث صحيح خود را مشتمل بر چند هزار حديث تدوين نمود اين كتابها ) 295

اي از  اند ولي عده بصحاح سته معروف و جز بر موطا بر همة كتابها مقدم بشمار آمده
  .اند ابن ماجه از صحاح سته بشمار آورده 3ايدانشمندان موطا را بج

  
  دورة تدوين معاجم

ها يا اساتيد يا  كتابي است كه در آن احاديث به ترتيب صحابي» جمع معجم«معاجم 
متوفاي (شود و طبراني  شهرها نوشته شود و غالبا ترتيب الفبا نيز در آنها رعايت مي

دام نمود و معجم كبير و اوسط و نخستين دانشمندي بود كه به تدوين معجم اق) 360
  .صغير را تدوين كرد

  

_________________________________________________________________________ 
 .دايرة المعارف فريد و جدي در كلمه مسلم -1
 .299: علوم الحديث صبحي صالح ص -2
 .299: علوم الحديث صبحي صالح ص -3
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  عصر تدوين علم الحديث درايتي
تا نصف دوم قرن چهارم تمام مصطلحات علم الحديث درايتي و ابزار حديث 
شناسي وضع شده و مورد استفاده محدثين قرار گرفته بود ولي هنوز مصطلحات و 

ب در نيامده بود و براي نخستين شناسي بصورت علم مدرن و كتاب مكتو قواعد حديث
المحدث الفاضل بين الراوي و «كتابي را بنام  360متوفاي  1بار ابو محمد رامهرمزي

و بعد . در علم الحديث درايتي تدوين و در محافل علما و دانشمندان انتشار داد» الواعي
بغدادي و خطيب ) 430م ـ (و سپس ابونعيم اصفهاني ) 405م ـ (از او حاكم نيشابوري 

شناسي برشتة تحرير  كتابهائي در مصطلحات حديث و قواعد حديث) 463م ـ (
كتابهاي ) 852م ـ (درآوردند و بعد از آنان قاضي عياض و ابوبكر بن احمد عسقالني 

مشروح و مفصلي را در علم الحديث درايتي تدوين نمودند و كتاب احمد بن حجر 
حاال در دسترس ما است و يكي از كه النظر  هةنزبا شرح آن  2الفكر نخبةعسقالني بنام 

  .ما است) شناسي كليد حديث(مراجع مهم و معتبر كتاب علم الحديث 
اين بود نگاه گذرا به سير علم الحديث روايتي و همچنين پيدايش تدريجي علم 

شناسي تعريف و موضوع و غايت هر دو  الحديث درايتي كه در آغاز رسالة كليد حديث
اقع شده و اصطالحات و مسايل و قواعد دومي در رسالة نامبرده با مدارك مورد بحث و

اخير برخي از نويسندگان  و اسناد كافي بيان گرديده است و با توجه باينكه در سالهاي
اند  باري شده متأسفانه در مورد مطالب همين پيشگفتار، دچار لغزشها و انحرافات تأسف

ر و توجه به مدارك آن به اندازة مسائل و مطالب اصل بنابراين مطالعة مطالب اين پيشفتا

_________________________________________________________________________ 
 .4: و شرح نخبه الفكر ص 7: ص 1ارشاد ساري ج  -1
 .4: و شيخ نخبه الفكر ص 7: ص 1ارشاد ساري ج  -2



شناسي كليد حديث  

 

38

باشد و از خداوند متعال خواهانم كه همواره ما را براه راست  علم الحديث ضروري مي
  1.هدايت فرمايد

آفريدگارا عاجزانه از تو تمنا دارم كه ايمان كامل و ثابت و دايم را همراه توفيق بر 
  .اعمال صالحه بمن عطا فرما

اين نوشته هر چند ناچيز است و ارزش تقديم به پيشگاه با عظمت ترا  آفريدگارا
ندارد ولي چون در راه خدمت بدين و آيين پرستش تو و شناسائي احاديث صحيح 
پيامبر تو است، رجاي واثق دارم كه در پيشگاه با عظمت تو مورد قبول واقع شود، و 

اني نيز بمن برساني كه من اين جهان هايم را روزگار خير و ثواب اين نوشته و بقيه نوشته
  .را وداع گفته باشم

  
حيم                   ميع العليم و تب علينا انّک انت التواب الرّ نا تقبّل منّا انّک السّ  .ربّ

  مهاباد ـ مسجد قبله ـ عبداهللا احمديان
8/5/70  

_________________________________________________________________________ 
 .مانند سيري در صحيحين و سير تحول قرآن و حديث -1



 

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمه

  تعريفات
  
  الحديث علم

گردد و بر دو علم جداگانه  استعمال مي» روايتي«و » درايتي«و قيد علم الحديث با د
يكي علم الحديث درايتي و ديگري علم الحديث روايتي كه اولي اساس  :دشو اطالق مي

. و زير بناي دومي است و همان نسبت را با آن دارد كه اصول الفقه نسبت به فقه دارد
اصول الحديث و دومي را فروع الحديث بر همين مبنا برخي از دانشمندان، اولي را 

  1.اند ناميده
با اينكه محور بحث ما در اين رساله علم الحديث درايتي است كما اينكه در حال 

نيز همين معني متبادر است اما براي جلوگيري از اشتباه و توضيح » علم الحديث«اطالق 
  .ييمنما بيشتر، تعريف و موضوع و فائدة هر يك از آنها را بيان مي

  
  الف ـ علم الحديث روايتي

علم الحديث روايتي علمي است كه بوسيلة ان اقوال، افعال، احوال و : تعريف -1
  2.شوند روايت و شناخته مي تأييدات پيامبر

_________________________________________________________________________ 
 .8و ذيل نزهه النظر ص  7ركوي شرح قارصي ص ب -1
 .7، شرح بر كوي ص 4، مصطلح الحديث ص 22قواعد في علوم الحديث ص  -2
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از حيث اقوال و  است پيامبر هاي وارده ازيتاوالحديث رموضوع علم : موضوع -2
  1.افعال و احوال و تأييدات

علم الحديث روايتي اطالع و آگاهي از اقوال و افعال و احوال و  فايدة: فايده -3
  2.تأييدات پيامبر است

مسايل علم الحديث روايتي ـ برخالف مسايل تمام علوم ديگر مسايل كلي : توجه
چنين فرمود،  پيامبر :دباشند مانن نيستند بلكه مسايل جزئي و قضاياي شخصيه مي

  3.چنين كرد و چنين بود
  

  الحديث درايتي ب ـ علم
علوم الحديث درايتي رشته قواعدي است كه از احوال روايت كننده : تعريف -1

و همچنين كيفيت و كميت زنجيرة ) مروي( و از خصوصيات روايت شده ) راوي(
  4.كند كالً از حيث رد و قبول بحث مي) سند(روايتها 

كننده و  ايترو» راوي«موضوع علم الحديث درايتي عبارت است از : موضوع -2
  5.شده   روايت» مروي«

_________________________________________________________________________ 
موضوع علم الحديث : گفته است  5، شيخ سيوطي در تدريب الراوي ص 4مصطلح الحديث ص  -1

متأخرين و روايتي متن و سند است نه شخص پيامبر زيرا شخص يك انسان موضوع علم طب است و 
اند كه شخص پيامبر با  براي دفع اعتراض شيخ سيوطي توضيح داده 5: از جمله در شرح بر كوي ص

 .حيثيت نامبرده موضوع علم الحديث روايتي است
 .فايده آنرا دسترسي به سعادت دين و دنيا ذكر كرده است: ، شرح بر كوي 4مصطلح الحديث ص  -2
 .5و  4مصطلح الحديث ص  -3
 .22و قواعد في علوم الحديث ص  2، مصطلح الحديث ص 7بر كوي ص شرح  -4
 .2و مصطلح الحديث ص  7شرح بر كوي ص  -5
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توان  فايدة علم الحديث درايتي اطالع و آگاهي از قوانيني است كه مي: فايده -3
اند بخوبي  نسبت داده شده بوسيله آن مقبول و مردود را از روايتهايي كه به پيامبر

  1.تشخيص داد
  

  اصطالحات مقدماتي
  2.باشد يا غير خواه پيامبرگردد،  مطلبي است كه از كسي نقل مي: خبر -1
نسبت  و صفاتي كه به پيامبر 3عبارت است از اقوال و افعال و تأييدات: حديث -2

  4.شود شوند و سنت نيز به همين معني استعمال مي داده مي
  5.يا اصحاب يا تابعين روايت شده است مطلبي است كه از پيامبر: اثر -3
  6.شود كه با نظم و ترتيب به متن منتهي ميعبارت است از زنجيرة راويان  :دسن -4
  7.گردد عبارت است از مطلبي كه زنجيرة راويان به آن منتهي مي: متن -5
  8.عبارت است از تالش محدث در جهت بيان زنجيره منظم راويان حديث :داستا - 6

_________________________________________________________________________ 
 .3، مصطلح الحديث ص 8نزهه النظر عسقالني ص  -1
شناسي، خبر و حديث يك معني  در نزد اهل فن حديث: گويد ، عسقالني مي6مصطلح الحديث ص  -2

 .كنند استعمال مي و خبر را براي غير پيامبر ردارند و برخي حديث را مخصوص پيامب
 .3: و مصطلح الحديث ص 8شرح بر كوي ص  -3
 .99: ص 2جمع الجوامع ج  -4
برخي  63: ص 1شرح امام نووي بر مسلم ج  5و  4ظفراالماني ص  25قواعد في علوم الحديث ص  -5

 .اند ق كردهو اثر را بر گفته صحابي و تابعي اطال حديث را بر فرموده پيامبر
 .26: قواعد علم الحديث ص -6
 .26: ، قواعد علم الحديث ص6: مصطلح ص -7
 .26: قواعد علم الحديث ص -8
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 حديثي است كه بوسيله يك زنجيرة منظم و متصل راويان به پيامبر :دحديث سن - 7
  1.رسد مي

هايي از احاديث مسند كه هر  كتابي است مشتمل بر مجموعه :دكتاب سن -8
  2.روايت كرده است مانند مسند امام احمد حنبل مجموعه را يكي از اصحاب پيامبر

روايت كند خواه اهل فن علم كسي است كه حديثي را با زنجيره و سند  :دمسن -9
  3.الحديث درايتي باشد يا فقط راوي حديث باشد

درايتي شود كه در علم الحديث  است و به كسي گفته مي محدث برتر از مسند -10
كه بخوبي بتواند احاديث صحيح و روايات داراي چنان مهارت و تخصصي باشد 

  4.ضعيف را تشخيص و احاديث صحيح را روايت كند
شود كه يكصد هزار حديث را  است و به كسي گفته مي حافظ برتر از محدث -11

متن و سند و جرح و تعديل راويان و تاريخ آنها بررسي كند و احاديث صحيح از حيث 
  5.را روايت نمايد

_________________________________________________________________________ 
برخي مسند را شامل مرفوع، موقوف و مقطوع : و در شرح نخبه آمده است  107تدريب الراوي ص  -1

د و اسناد را هم معني، گفته است گاهي محدثين مسن) 5ص (اند و مؤلف تدريب الراوي  هم دانسته
 .اند استعمال كرده

، توضيح اينكه در كتاب مسند احاديث هر يك از اصحاب عليحده و با 26قواعد علم الحديث ص  -2
 ).54ذيل نزهه النظر ص (رعايت ترتيب فضل و بدون تعيين صحيح و حسن جمع شده است 

 .27: قواعد علم الحديث ص -3
 .27: قواعد علم الحديث ص -4
و كشاف اصطالحات الفنون تاليف فاضي  7و  6و مصطلح الحديث ص  29قواعد في علم الحديث ص  -5

در مقدمة اكثر » حاكم«و » حجه«و » حافظ«و » محدث«اين تعريفات براي . محمد اعلي تهانويي
حافظ را به عرف حواله كرده است و شيخ تهانوي محدث . اند كتابهاي علم الحديث و مصطلحات آمده

در زمان ما : گويد قواعد في علوم الحديث چنين مي 28اصر بعد از نقل اين مطلب در ذيل صفحه مع
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شود كه سيصد هزار حديث را از  و به كسي گفته مي است برتر از حافظ حجة -12
  1.حيث متن و سند و احوال راويان بررسي كرده و احاديث صحيح را روايت نمايد

                                                                                                                                                    
محدث كسي است كه به كتابهاي حديث سرگرم باشد و حافظ كسي است كه بيش از ) عصر حاضر(

هزار حديث را حفظ داشته باشد و هر حديثي را ديد بتواند تشخيص دهد كه از صحاح سته است يا 
حجة كسي است كه در علم الحديث داراي چنان اطالعاتي باشد كه معاصرين، قول او را درباره خير؟ و 

با او نزاع و جدال نكند و شيخ ) حجت و سند بشمارند و كسي درباره صحت حديثي(هر حديثي 
عبدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شيخ تهانوئي اين توضيح را كامالً تأييد كرده است و در ذيل اين 

در رابطه با ) عالمه كوثري(بيانات استاد كامالً صحيح است زيرا وقتي من از استادم : طلب گفته است م
سئوال كردم كه اين آمار و ارقام از كجا و كي پيدا شده است و ) محدث، حافظ، حجه و حاكم(تعريف 

اند و محدثين  هاين اصطالحات در قرنهاي اخير بوجود آمد«: اصل و سند آنها چيست؟ در جواب فرمود
الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  اند زيرا حافظ ذهبي كتابش را تذكره خبر بوده سلف از آنها بي

زيادي از صحابي و غيرصحابي را نوشته است، كه اكثر آنها يك دهم آنچه براي حافظ و حجه و حاكم 
 ».اند اند روايت نكرده نوشته

و كشاف اصطالحات الفنون تاليف فاضي  7و  6مصطلح الحديث ص و  29قواعد في علم الحديث ص  -1
در مقدمة اكثر » حاكم«و » حجه«و » حافظ«و » محدث« اين تعريفات براي. محمد اعلي تهانويي

حافظ را به عرف حواله كرده است و شيخ تهانوي محدث . اند كتابهاي علم الحديث و مصطلحات آمده
در زمان ما : گويد قواعد في علوم الحديث چنين مي 28يل صفحه معاصر بعد از نقل اين مطلب در ذ

محدث كسي است كه به كتابهاي حديث سرگرم باشد و حافظ كسي است كه بيش از ) عصر حاضر(
هزار حديث را حفظ داشته باشد و هر حديثي را ديد بتواند تشخيص دهد كه از صحاح سته است يا 

داراي چنان اطالعاتي باشد كه معاصرين، قول او را درباره  خير؟ و حجة كسي است كه در علم الحديث
با او نزاع و جدال نكند و شيخ ) حجت و سند بشمارند و كسي درباره صحت حديثي(هر حديثي 

عبدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شيخ تهانوئي اين توضيح را كامالً تأييد كرده است و در ذيل اين 
در رابطه با ) عالمه كوثري(كامالً صحيح است زيرا وقتي من از استادم بيانات استاد : مطلب گفته است 
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شود كه بر جميع احاديث از لحاظ  كسي گفته مياست و به  حجةحاكم برتر از  -13
  1.متن و سند و جرح و تعديل راويان و تاريخ آنها اطالع كامل داشته باشد

                                                                                                                                                    
سئوال كردم كه اين آمار و ارقام از كجا و كي پيدا شده است و ) محدث، حافظ، حجه و حاكم(تعريف 

اند و محدثين  اين اصطالحات در قرنهاي اخير بوجود آمده«: اصل و سند آنها چيست؟ در جواب فرمود
الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  اند زيرا حافظ ذهبي كتابش را تذكره خبر بوده يسلف از آنها ب

زيادي از صحابي و غيرصحابي را نوشته است، كه اكثر آنها يك دهم آنچه براي حافظ و حجه و حاكم 
 ».اند اند روايت نكرده نوشته

اصطالحات الفنون تاليف فاضي و كشاف  7و  6و مصطلح الحديث ص  29قواعد في علم الحديث ص  -1
در مقدمة اكثر » حاكم«و » حجه«و » حافظ«و » محدث«اين تعريفات براي . محمد اعلي تهانويي

حافظ را به عرف حواله كرده است و شيخ تهانوي محدث . اند كتابهاي علم الحديث و مصطلحات آمده
در زمان ما : گويد ديث چنين ميقواعد في علوم الح 28معاصر بعد از نقل اين مطلب در ذيل صفحه 

كتابهاي حديث سرگرم باشد و حافظ كسي است كه بيش از  محدث كسي است كه به) عصر حاضر(
هزار حديث را حفظ داشته باشد و هر حديثي را ديد بتواند تشخيص دهد كه از صحاح سته است يا 

معاصرين، قول او را درباره  خير؟ و حجة كسي است كه در علم الحديث داراي چنان اطالعاتي باشد كه
با او نزاع و جدال نكند و شيخ ) حجت و سند بشمارند و كسي درباره صحت حديثي(هر حديثي 

عبدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شيخ تهانوئي اين توضيح را كامالً تأييد كرده است و در ذيل اين 
در رابطه با ) عالمه كوثري(از استادم  بيانات استاد كامالً صحيح است زيرا وقتي من: مطلب گفته است 

سئوال كردم كه اين آمار و ارقام از كجا و كي پيدا شده است و ) محدث، حافظ، حجه و حاكم(تعريف 
اند و محدثين  اين اصطالحات در قرنهاي اخير بوجود آمده«: اصل و سند آنها چيست؟ در جواب فرمود

الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  ي كتابش را تذكرهاند زيرا حافظ ذهب خبر بوده سلف از آنها بي
زيادي از صحابي و غيرصحابي را نوشته است، كه اكثر آنها يك دهم آنچه براي حافظ و حجه و حاكم 

 ».اند اند روايت نكرده نوشته



 45    تعريفات

 

اي است از احاديث كه يك نفر به تنهايي آنرا روايت كرده باشد،  مجموعه: جزء -14
  1.خواه صحابي و خواه غير صحابي

عقايد، احكام، رقاق، : ههشتگان هر كتاب حديثي كه مشتمل بر ابواب: جامع -15
  2.آداب، تفسير، تاريخ، سير، فتن، مناقب و مثالب باشد، مانند جامع بخاري

كتابي است كه بعنوان متمم كتاب ديگر و با همان مشروط احاديثي : مستدرك -16
مانند مستدرك صحيحين از . را كه از كتاب سلف فوت شده است گردآوري نموده باشد

  3.حاكم نيشابوري
احاديث كتاب حديثي را به غير اسناد صاحب : كتابي است كه مؤلف: مستخرج -17
روايت كند، صاحب ) بلكه خود از شيوخ خويش براي آن حديث آورده است(كتاب 
روايت كند، مانند ) بلكه خود از شيوخ خويش براي آن حديث آورده است(كتاب 

  4.عمران جويني براي مسلمبكر اسماعيلي بر بخاري و مستدرك ابن  مستخرج ابن
  

_________________________________________________________________________ 
 .57، 56، 55و تدريب الراوي تأليف شيخ سيوطي ص  220علم الحديث ص  -1
 .27الحديث ص قواعد علم  -4و  3و  2



 

  
  

  فصل اول
  خبر باعتبار كميت راوي

  
  :تكنندگان دو قسم اس خبر بأعتبار تعداد روايت

كنندگان آن محصور و معين نيستند و خبر متواتر با  اول خبر متواتر كه تعداد روايت
  .يابد اين شرايط تحقق مي

  .كنندگان جمع زياد و غير محصور باشند روايت - 1
  .شدن آنها براي توطئة دروغ محال و ممتنع باشد ط طوري باشد كه هماهنگشراي - 2
  .اين دو خاصيت در تمام مقاطع سلسله از اول تا آخر تحقق يابد - 2
، نه 1اين سلسلة راويان در نهايت نيز از محسوس خبر دهد مانند ديديم، شنيديم - 3

قديم بودن جهان طبق  :داز صفات دروني و حاالت رواني و مسائل فكري و عقلي مانن
  ).كه فكر غلطي است( 2.اخبار فالسفه

وجود «يكي  :تدو چيز اس) از جمله يقين به خبر(اي  علت پيدايش هر پديده: توجه
و چون شرايط چهارگانه عنوان مقتضي دارند بنابراين در » رفع مانع«و ديگري  »مقتضي

القمر كه در  مانند خبر شق(د مواردي كه اين شرايط بوجود آمدند اما مانع رفع نشده بو
بديهي است كه يقين به خبر براي آنها ) نظر فالسفه محال است و مانع صدق خبر است

حاصل نخواهد شد و در نتيجه اين خبر نسبت به آنها متواتر نيست بلكه خبر مشهور 

_________________________________________________________________________ 
 .11: شرح نخبه عسقالني ص -1
 .125ص  2ج : جمع الجوامع  -2



 47    خبر به اعتبار كميت راوي

 

دهد كه تواتر خبرها يك امر نسبي است  و دقت در اين مطلب نشان مي 1.آيد بشمار مي
و يكي ديگر از  2كند ها فرق مي سبت به زمانها و مكانها و افراد و اقوام و دستهنو 

خصوصيات خبر متواتر اين است كه الزم نيست راويان آنها حتماً مسلمان باشند 
  3.همچنانكه مانعي ندارد كه در يك شهر و يك منطقه زندگي كنند

  
  :تخبر متواتر دو قسم اس

. هم در لفظ و هم در معني با يكديگر اختالف دارندراويان خبر،  :يتواتر معنو -1
مثالً جمعي عدالت اجتماعي . اما يك قدر مشترك در ميان تمام آنها مورد اتفاق است

فاروق اعظم را در مورد حقوق و جمعي در مورد حدود و جمعي در رابطه با اهل كتاب 
مام آنها در يك امر كنند كه ت و جمعي در رابطه با اقشار مختلف مسلمانان روايت مي

  .متفق هستند) عدالت اجتماعي فاروق(كلي و قدر مشترك 
باشند و جمعي از  اخبار و احاديثي كه داراي تواتر معنوي هستند خيلي زياد مي

نظم (از جمله عالمه كتاني كه در كتاب . اند حفاظ آنها را در تأليفات خود جمع كرده
كه از جملة  4ها را پانصد حديث بشمار آورده استتعداد آن) المتناثر في الحديث المتواتر

آنها اخبار و احاديثي است دربارة شمارة نمازها و تعداد ركعتهاي آنها و همچنين وضو و 

_________________________________________________________________________ 
در رابطه با اين اشكال كه چطور مممكن است خبري واجد شرايط چهارگانه هم باشد و باز موجب  -1

اند ولي آنچه ما بعنوان  قطع و تعيين نشود، سؤالها و جوابهاي زيادي در شرح نخبه و غيره مطرح شده
 .ايم نظر شخصي نگارنده است ه شنهاد كردراه حل پي

اي متواتر باشد و در زمان ديگر براي جمعي ديگر  بنابراين ممكن است خبري در زماني و براي عده -2
 .آحاد باشد

 .127: ص 2جمع الجوامع ج  -3
 .465: روح الدين االسالمي ص -4
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اذان و تعداد طواف و سعي و مسائلي از اين قبيل كه بيش از يكصد هزار صحابي آنها را 
چند صد هزار تابعي نيز آنها  اند و بيش از مشاهده كرده به همين شكل در عمل پيامبر

اند و به همين منوال تا عصر حاضر تواتر معنوي در  را از قول و عمل اصحاب نقل كرده
اين مسائل و در صدها مسائل ديگر باينصورت تحقق يافته است كه مثالً عموماً بر اين 

و و قدر مشترك اتفاق دارند كه نمازظهر در اوايل نصف دوم روز و با شستن اعضاء وض
در لفظ و (شود و تنها در جزئيات اين مسائل  توجه به كعبه و چهار ركعت انجام داده مي

اختالف دارند كه آيا امتداد وقت ظهر تا چه زماني است؟ و در آغاز ركعتها، بعد ) معني
از تكبير تحرم، واجب است سورة حمد خوانده شود يا سورة ديگر هم كافي است و 

است يا توجه به جهت آن كافي است و در شستن اعضاء وضو  توجه به عين كعبه الزم
  ترتيب الزم است يا سنت؟

داراي، تواتر معنوي ) چه عبادي، چه اجتماعي(بنابراين كليه احكام دين اسالم 
باشند زيرا كليات آنها بعنوان قدر مشترك مورد اتفاق همة راويان هستند و تنها  مي

  .زيربناي مذاهب اسالمي گرديده است جزئيات آنها مورد اختالف راويان و
يابد كه راويان خبر هم در لفظ و هم در  تواتر لفظي وقتي تحقق مي :يتواتر لفظ -2

نمونة اين نوع احاديث . معني متفق باشند و شرايط چهارگانة تواتر نيز بوجود آمده باشد
و ابن حجر  3و عالمه احمد شاكري 2و عالّمه قاسمي 1متواتر طبق تحقيقات شيخ سيوطي

  :عبارتند از 4عسقالني

_________________________________________________________________________ 
 .190: تدريب الراوي ص -1
 .146: قواعد في علوم الحديث ص -2
 ).48: سيوطي ص(شرح الفيه  -3
 .17: شرح نخبه ص -4
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ا مقعده من النار« - 1 داً فليتبوّ و در ميان آنها (كه يكصد صحابي » من كذب علیّ متعمّ
رَشَعه ماين حديث را از پيامبر) رهشَّب 1.اند روايت كرده  

 .»من بنی هللا مسجداً بنی اهللا له بيتاً فی اجلنّة« - 2
ل القرآن علی سبعة احرف« - 3  .»نزّ
 .»نرص اهللا امرأ سمع مقالتی« −4

ابن حجر عسقالني براي پيدا . و همچنين حديث حوض و حديث رفع يدين در نماز
كردن احاديث متواتر لفظي در شرح نخبه طريقة بسيار معقول و اطمينانا بخشي را ارائه 

  :تداده و گفته اس
ظاهر شوند، اين  بهترين راه براي اينكه احاديث متواتر لفظي با تعداد بسيار زياد«

است كه نسبت كتابهاي حديث در شرق و غرب جهان به صاحبان آنها قطعي و متواتر 
دهد كه تعداد احاديثي كه راويان آنها در  است و تحقيق در اين كتابها بخوبي نشان مي

  »2.باشند همة مقاطع جمعي زياد و توطئه آنها براي دروغ محال است چقدر زياد مي
حديثي است كه شماره راويان آن محصور و معين  :دحديث آحا دوم خبر آحاد يا

  :تباشد و داراي سه رقم اس
كنندگان محصور اما در تمام  حديثي است كه تعداد روايت: مشهور يا مستفيض -1

  3.مقاطع سلسله از سه نفر كمتر نباشند

_________________________________________________________________________ 
اي از دانشمندان حديث اين دو حديث نيز جزء متواتر لفظي  ه ، بر مبناي تحقيق عد16شرح نخبه ص  -1

 ).البّينة علی املّدعی و اليمني علی من انكر( −2 )انّام االعامل بالنّيّات( -1. هستند
ني در رد كساني است كه متواتر لفظي را ناياب يا نادر توضيح عسقال( 17: شرح نخبه عسقالني ص -2

 .)اند شمرده
 .18، شرح نخبه ص 32قواعد في علوم الحديث ص  -3
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متر كنندگان آن در تمام مقاطع از دو نفر ك حديثي است كه تعداد روايت: عزيز -2
  1.نباشند
  2.كننده در يكي از مقاطع فقط يك نفر باشد حديثي است كه روايت: غريب -3
  

  :تحديث غريب نيز دو قسم اس
مثالً حديثي را كه . در صورتيكه آن تك راوي متصل به صحابي باشد: فرد مطلق -1

  3.كند چند نفر تابعي از او روايت كنند فقط يك نفر تابعي از صحابي روايت مي
در صورتيكه تك راوي متصل به صحابي نباشد مثالً چند نفر تابعي  :يفرد نسب -2

  4.حديثي را از صحابي روايت كنند اما يكنفر تابع تابعي بعداً اين حديث را روايت كند
  

  :تفرد نسبي نيز داراي دو قسم اس
در صورتيكه متن مشابه آن در لفظ و در معني از اصحابي ديگر رويت  :دشاه -1
  .اشدشده ب
در صورتيكه شخص ديگر نيز همين حديث فرد نسبي را روايت كرده : متابع -2

  :دباشد و متابع همين راوي دومي است كه آنهم دو قسم دار
_________________________________________________________________________ 

 .20، 19: ، شرح نخبه عسقالني ص32: قواعد في علوم الحديث ص -3و  2و  1
2-  
3-   

حلمة كلحمة النّسب اليباع و الوالء (مطلق فرد : مثال براي فرد مطلق و فرد نسبي به ترتيب از قرار است  -4
زهري از : مثال فرد نسبي. عمر نقل كرده استاز ابن ) تابعي(كه فقط عبداهللا بن دينار  )اليوهب و اليورث

سالم از ابن عمر حديثي را روايت كرده است سپس يكنفر به تنهايي اين حديث را از زهري روايت 
ي نيست هر چند رويت كنندگان از سالم و ابن كند و در روايت از زهري هيچكسي موافق اين راو مي

نخبه النظر ابن حجر عسقالني ) فرد نسبي(پس اين حديث نسبت به زهري فرد است . عمر زيادتر باشند
 ).29ص 
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  1.در صورتيكه متابعت و موافقت نسبت به خود راوي تحقق يافته باشد: تامه=  1
فوق استادش در صورتيكه متابعت و موافقت نسبت به استادش يا ما: قاصره=  2

  2.تحقق يافته باشد
  

  اعتبار چيست؟
اعتبار عبارت است از تالش و كنجكاوي علماي محدث در كتابهاي جامع و كتابهاي 

  .متابع هست يا خير) فرد نسبي(مسند تا تحقيق كنند كه آيا براي حديث 

_________________________________________________________________________ 
در كتاب ام از مالك از عبداهللا بن دينار از ابن عمر روايت كرده است  امام شافعي: مثال متابعه تامه  -1

هر تسع و عرشون فال تصوموا حتّی ترواهلالل و التفطروا حتّی تروه, فان «ت فرموده اس كه پيامبر الشّ
ة ثالثني حال اين حديث را به گمان بعضي فقط شافعي از مالك روايت كرده  »غمّ عليكم فاكملوا العدّ

آورند زيرا اصحاب مالك به عين اين سند متن حديث  است واين حديث را از غرايب شافعي بشمار مي
اما محققين بعد از تحقيق در جوامع و مسانيد  »فان غمّ عليكم فاقد رواله«: اند ينطور روايت كردهرا ا

اند كه عبداهللا بن مسلمه قعنبي است كه بخاري اين حديث را به عين عبارت  متابعي را براي شافعي يافته
  .شافعي از قعنبي از مالك روايت كرده است و اين متابعه تامه است

 )52: عسقالني ص شرح نخبه(
در صحيح، ابن خزيمه از روايت عاصم بن محمد از پدرش محمد بن زيد از جدش : مثال متابعه قاصره -2

از عبداهللا ) مافوق شافعي(در اين جا متابعت محمد بن زيد  كه) الثّالثني فكملّوا(لفظ عبداهللا ابن عمر به 
 .539شرح نخبه عسقالني ص . (بن دينار تحقق يافته است



 

  
  

  فصل دوم
  باعتبار مبدأ و كيفيت سند

  
شود داراي سه  له به چه كسي وصل ميث باعتبار اينكه در آن سوي سلسيخبر يا حد

  :تقسم اس
قال : روايتي است كه فقط به تابعي متصل شود و از او نگذرد مثال : مقطوع -1

نيا رأس كلّ خطيئة: مالك بن دينار  .حب الدّ
: مثال . گذرد شود و از او نمي صحابي متصل ميروايتي است كه فقط به :  موقوف - 2

ه : قال عمر بن الخطاب  .بحبوحة اجلنّة فليلزم اجلامعةمن رسّ
قال  :دمتصل شود و در روايت گفته شو حديثي است كه به پيامبر: مرفوع  -3

  .اهللا النبّی, قال رسول
  :تحديث مرفوع نيز سه قسم اس

 :دحديثي است كه در روايت آن صحابي حذف شده باشد و تابعي بگوي: مرسل -1
  .كذا قال النبي

2- قَنْمطو مقابل  »قال النبی كذا« :دست كه تابع تابعين يا غير آنها بگويحديثي ا: ع
منقطع متصل است كه در سلسلة روايت هيچكسي حذف نشده باشد و بطور متصل به 

  1.متن برسد

_________________________________________________________________________ 
، حديثي را كه تابع 105، شرح نخبه عسقالني ص 176: ص 1شرح جالل محلي بر جمع الجوامع ج  -1

 .روايت كرده باشد معضل و معلق نام برده است تر از پيامبر تابعين يا پايين
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حديث مسند نيز دو قسم . »قال النبي كذا« :دحديثي است كه صحابي بگوي :دمسن -3
  :ددار

د راويان آن در طول سلسله نسبت به حديثي است مسند كه تعدا: مسند نازل -1
  1.تعداد راويان اين حديث در طول سلسلة ديگر بيشتر باشد

حديثي مسند است كه بر عكس مسند نازل باشد و تعداد راويان آن  :يمسند عال -2
  .در طول سلسله كمتر از تعداد راويان همين حديث در طول سلسلة ديگر باشد

  :تمسند عالي نيز دو قسمت اس
  2.برسد كه با شمارة كمتري از راويان به پيامبر: علو مطلق -1
كه با شماره كمتري از راويان به يكي از امامان حديث كه داراي  :يعلو نسب -2

مانند شعبه، مالك، ثوري، شافعي، بخاري، (باشند  امتيازات مهمي در علم حديث مي
  3.برسد) مسلم

  :تعلو نسبي داراي چهار قسم اس
شافعي استاد (كه با شماره كمتر از طريق ديگر به استاد يكي از مصنفين : هموافَقَ -1

  4.برسد) امام احمد داراي مسند
مالك (كه با شمارة كمتر از طريق ديگر به استاد استاد يكي از مصنفين : بدل -2

  5.برسد) استاد استاد امام احمد
_________________________________________________________________________ 

ي مثال مسند عال شافعي از مالك از عبداهللا بن دينار از ابوهريره، از عايشه از پيامبر: مثال مسند نازل -1
كه در سلسله اول تعداد راويان پنج نفر و در  شافعي از مالك از عبداهللا بن دينار از عايشه از پيامبر: 

دومي چهار نفر است و دليل اينكه اولي نازل و دومي عالي است اين است كه اقصر فاصله خط مستقيم 
طلب در كتابهاي علم ابن م! دقت فرماييد. (تر است است و هر چه راوي كمتر بادش سلسله مستقيم
 ).الحديث به شكل بغرنجي مورد بحث واقع شده است

 .109، 108، 107و ص  106شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص  -5و  4و  3و  2
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  1.باشد) بخاري، مسلم(ين عدد افراد راوي مساوي عدد افراد يكي از مصنف :تمساوا - 3
  2.عدد افراد راوي مساوي عدد افراد راوي شاگرد يكي از مصنفين باشد: مصافَحه -4

_________________________________________________________________________ 
 .109، 108، 107و ص  106شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص  -1
ر حديثي را دو نف: مثال علو نسبي . 109، 108، 107و ص  106شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص  -2

رسد در اينصورت اولي علو نسبي  نفر به بخاري مي 7نفر و دومي بواسطه  6كند اولي بواسطه  روايت مي
 .دارد



 

  
  

  فصل سوم
  خبر باعتبار نسبت راويان

  
  :تخبر باعتبار سبت راويان با يكديگر داراي هشت قسم اس

سن و  روايت اقران اين است كه راوي حديثي را از كسي روايت كند كه: اَقْران -1
  .اند موصوف) سابق و الحق و غيرهما(كه به  1استادشان يكي باشد

2- جبدآن است كه دو نفر راوي هم سن و هم استاد هر دو حديث را از يكديگر : م
  2.روايت كنند پس هر مدبجي اقران است اما هر اقراني مدبج نيست

تند نام آنها و نام پدر راويان حديثي در عين اينكه از هم جدا هس: متفق و مفترق -3
  ).3كند خليل بن احمد از خليل بن احمد روايت مي(آنها يكي باشد مانند اينكه 

راويان حديثي كه نام آنها در نوشتن و خط موافق باشد و : مؤتلف و مخْتَلف -4
  ).5سالم، سالم(و همچنين ) 4مسور، مسور(فقط در تلفظ از هم جدا شوند مانند 

_________________________________________________________________________ 
در ميان اصحاب : اقران روايتي است يك طرفي و مدبج روايتي است دو طرفي، ثمال مدبج  - 2و  1

يان تابعين زهري و عمر بن اند و در م و ابوهريره هر دو از يكديگر حديث را روايت كردهبعايشه
 .عبدالعزيز از يكديگر

2-  

اولي خليل بن احمد عمر بن تميم نحوي صاحب عروض است و دومي خليل بن احمد ابوبشر مزني  -3
 ).113شرح نخبه ص (است، 

 .اولي بكسر ميم و سكون سين، دومي بضم ميم و فتح سين و فتح واو مشدد -4
 .دومي به الم مشدد -5
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اسم راويان حديثي هم از حيث خط و هم از حيث تلفظ متفق باشد اما :  ابِهمتَش -5
اسم پدرانشان متفاوت يا برعكس يعني اسم پدرانشان در خط و تلفظ متفق و اسم 

  1.خودشان جدا باشد
حديثي است كه در عبارت راويان در تمام مقاطع سلسله گفتن يك : مسلسل -6

سمعت فالنا, قال سمعت فالنا, قال «: مثال. شودن دادن يك حالت تكرار جمله يا نشا
ثنی «يا » سمعت فالنا الخ ثنی فالن قال اشهد باهللا حدّ ثنی فالن قال اشهد باهللا حدّ حدّ

ثنی فالن و هو آخذ بلحيته الخ«يا » فالن الخ ثنی فالن و هو اخذ بلحيته قال حدّ  .»حدّ
 

كه با يك نفر ديگر در اسم و حديثي است كه راوي آنرا از كسي نقل كند : مهمل -7
نسبت و غيره متفق باشد در اين صورت اگر هر دو واجد شرايط باشند يا قراين نشان 
دهد كه مقصود كدام است و واجد شرايط هم باشد هيچ اشكالي در چنين حديثي پيدا 

اما اگر تنها يكي از آنها واجد شرايط روايت بو و قرايني هم در دست نبود  2.نخواهد شد
  3.آيد كه مقصود او است در اين صورت حديث مهمل و ضعيف بشمار مي

_________________________________________________________________________ 
كه اولي مكبر و بر وزن فعيل، ) محمد بن عقيل و محمد بن عقيل(اي قسم اول متشابه مانند مثال بر -1

كه ) شريح بن نعمان و سريج بن نعمان: (است مثال قسم دوم ) تازياني(نيشابوري است و دومي مصغر 
ين با س(تابعي و از علي مرتضي حديث روايت كرده است و دومي ) مهمله با شين معجمه و حاء(اولي 

گاهي هم تشابه اسم دو راوي در نتيجه تقديم و تأخير . از استادان بخاري بوده است) مهمله و جيم
 ).128نخبه ص ) (اسود بن زيد و زيد بن اسود، مرّه بن كعب، كعب بن مرّه(آيد مانند  بوجود مي

هب روايت كرده مثالً حديثي را از احمد از ابن و. در حديث بخاري چنين وضعي اتفاده افتاده است -2
است و نيز حديثي را از محمد از اهل عراق روايت نموده است كه معلوم نيست در اول مقصود احمد بن 

اما چون . صالح يا احمد بن عيسي است و در دوم مقصود محمد بن سالم يا محمد بن يحيي ذهلي است
 )113: شرح نخبه ص. (همه آنها واجد روايت حديث هستند هيچ اشكالي ندارد

 .اند اند ولي در مهمل با اهمال نام برده فرق مبهم و مهمل اين است كه در مبهم كسي را نام نبرده -3
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از لحاظ سن و علم و گردش (حديثي است كه بزرگترها : اكابِر عنْ اَصاغر -8
  .)پدر از پسر و استاد از شاگرد خود روايت كند. (از كوچكترها روايت كنند) علمي



 

  
  

  فصل چهارم
  حديث مقبول

  
بدون استثناء مقبول هستند و ) ي و چه متواتر معنويچه متواتر لفظ(حديث متواتر 

  1.بررسي احوال راويان آنها هيچ لزومي ندارد
  :تو اما حديث مقبول در احاديث آحاد بقرار ذيل اس

حديثي است كه سلسله روايت آن متصل و تك تك راويان آن در : صحيح لذاته -1
اري حديث باشند و يك سطح عالي داراي عدالت، قدرت حافظه و امكانات نگهد

از طرف محدثين در رابطه با صفات نامبرده مورد نقد و ) سلسله راويان(هيچيك از آنها 
تري كه مخالف آن باشد  اعتراض واقع نشده باشند و عالوه بر همة اينها حديث راجح

  2.روايت نشده باشد

_________________________________________________________________________ 
 .22: شرح نخبه عسقالني ص -1
حديث صحيح لذاته در عين اينكه نوعاً در يك سطح بسيار عالي قرار دارد، داراي اصناف و : توجه -2

ايط نامبرده برخي از آنها نسبت به برخي ديگر عاليتر و اقسامي است كه با توجه به قوت بيشتر شر
آيند و با توجه به اين مطلب بنظر تمام علماي اهل تسنن عاليترين احاديث صحيح  معتبرتر بشمار مي

دوم احاديثي كه فقط بخاري روايت . اند لذاته احاديثي هستند كه اول بخاري و مسلم متفقا روايت كرده
كه ) اربعه باقيه(سپس احاديث بقيه صحاح . كه فقط مسلم روايت كرده استكرده است سوم احاديثي 

دليل . اند روايت كرده) هم عصري(يا شرط مسلم ) مالقات و همعصري(حديثي را مطابق شرط بخاري 
دهند اين است اول اينكه شرط بخاري مهمتر است دوم اينكه رجالي  اينكه بخاري را بر مسلم ترجيح مي

نفر هستند كه تنها نسبت به هشتاد نفر آنها انتقاد و  435از آنها روايت كرده است كه بخاري فقط 
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واجد شرايط صحيح ) نه عالي(حديثي است كه در سطح پايين : صحيح لغيره -2
  1.لذاته باشد و در مقابل كثرت سلسلة رويت اين حديث اين نقص را تالفي كرده باشد

واجد شرايط حديث ) نه عالي(حديثي است كه در سطح پايين : حسن لذاته -3
  .ها نيز اين نقص را تالفي نكرده باشد صحيح لذاته باشد و با اين حال كثرت سلسله

صحيح لذاته را نه در سطح عالي و حديثي است كه شرايط حديث : حسن لغيره -4
نه در سطح پائين بصورت محقق نداشته باشد بلكه بوجه مشترك و مظنون اين شرايط 

جانب قبول آن را ترجيح ) مانند موافقت با اقوال اصحاب(اي  را داشته باشد، اما قرينه
  .دهد

  
                                                                                                                                                    

نفر هستند كه نسبت به  620تضعيف بعمل آمده است اما آنهائيكه مسلم فقط از آنها روايت كرده است 
بدون (سوم بخاري و مسلم جمعاً هشت هزار حديث . نفر آنها انتقاد و تضعيف بعمل آمده است 160
اند كه سهم بخاري  اند كه از اين مجموعه دويست و ده حديث مورد انتقاد واقع شده روايت كرده) ارتكر

بطور اختصاري فقط هشتاد حديث است و سهم مشترك در بين بخاري و مسلم سي و دو حديث است 
، 37: شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص. (و بقيه يعني سهم مخصوص مسلم نود و هشت حديث است

: را در دل هيچكسي ايجاد نمايد كه الزم بتذكر است كه ارائه اين آمار و ارقام نبايد اين واهمه و) 38
و چطور صحيح بخاري و . باشند پس چطور احاديث بخاري و مسلم عموماً احاديث صحيح لذاته مي

و (سلم آيند؟ زيرا محققين و شارحين بخاري و م صحيح مسلم بعد از قرآن صحيحترين كتابها بشمار مي
اند كه انتقاد و تضعيف راويان بخاري و مسلم  در تحقيقات خويش نشان داده) از جمله قسطالني و نووي

گرايي بوده است و در نتيجه نقد و تضعيف احاديث آنها هم بر اثر  كالً بر اثر عدم تحقيق و واهمه
. الرجال را نوشته است علمگرايي است و بايد هم اين طور باشد زيرا خود بخاري مهمترين كتاب  واهمه

 .شوند پذير مي چطور رجال راوي حديث او انتقاد) علم الرجال بخاري(
گفته شد برحسب دو ) حسن صحيح(هرگاه به حديثي  43: و الباعث الحثيث ص 22: شرح نخبه ص -1

 .اسناد است
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  تقسيم ديگر براي حديث مقبول
  

  :تگيرد داراي هفت قسم اس ار مياحاديث مقبول از اين جهت كه مورد عمل قر
  .حديثي است كه هيچگونه معارضي نداشته باشد: محكَم -1
حديثي است كه معارضي دارد ولي اين معارض حديثي است غير : معروف -2

در (مقبول و ضعيف كه در مقابل حديث مقبول روايت شده، و اين حديث ضعيف را 
  .نامند منكر مي) مقابل حديث معروف

حديثي است مقبول و معارض هم دارد ولي معارضش حديثي است : ظمحفو -3
  .نامند مرجوح كه همين مرجوح را شاذ مي

حديثي است مقبول و داراي معارض مساوي و چون جمع : مختلف الحديث -4
  .شود آنها ممكن است به هر دو عمل مي

نها دو حديث مقبول و مساوي و معارض كه امكان جمع آ: الناسخ و المنسوخ -5
  .گيرد و مورد عمل قرار مي) ناسخ(يكي از ديگري معلوم  1هم نيست اما تأخّر

_________________________________________________________________________ 
  .»170: الباعث الحثيث ص: آگاهي از اين تأخر دو راه دارد -1

كنت هنيتكم عن (: ديگري تصريح شده باشد مانند حديثن حديث به ناخّر يكي از يكي اينكه در مت
ا تذكّركم االخرة و كنت هنيتكم عن حلوم االضاحی فوق ثالث : (و تمامه  )زيارة القبور, فزوروها, فاهنّ

 و ديگر اينكه با اطالعات دقيق تاريخي و اطالع كامل از شرح احوال رجال تأخر يكي )فكلواما بدلكم
از اين جهت در باالترين درجه قرار  امام شافعي كه به شهادت امام احمد(از آنها اثبات گردد 

  :و امام شافعي براي اثبات تأخر يكي از دو اثر زير از همين روش استفاده كرده است ) گرفته است
ه و حجامت حجامت كنند( »افطر احلاجم و املحجوم«: در رابطه با جعفر بن ابيطالب روايت شده  -1

  ).و اين اتفاق چند ماه قبل از فتح بود( »و ذلک قبل الفتح باشهر«، )شده هر دو روزه خود را شكستند
كه در همان حاليكه حجامت : ابن عباس گفته است( »م حمرمئاحتجم و هو صا«: قال ابن عباس -2

ل ابن عباس متأخّر و امام شافعي گفته است قو). كرده روزه هم بوده و در حال احرام هم بوده است
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در صورت معلوم نبودن تأخّر يكي از آنها بوسيلة دالئل خارجي عمل به : ترجيح -6
  .دهند  يكي از آنها را بر ديگري ترجيح مي

  .توقف الزامي است در صورت نبودن دليل ترجيح -7

                                                                                                                                                    
ناسخ اثري است كه مربوط به جعفر است زيرا ابن عباس همراه پدرش در سال فتح مسلمان شده است 

الباعث الحثيث شرح علوم الحديث (و جعفر در تبوك چند ماه قبل از فتح به درجه شهادت رسيده است 
 ).170: ص



 

  
  

  فصل پنجم
  حديث مردود

  
  :دحديث مردود حديثي است كه در يكي از جهات ذيل ضعف و عيب و نقص متوجه آن گرد

  .الف ـ از جهت مسند و سلسله كه فاقد نظم و اتصال باشد
  .ب ـ از حيث احوال تك تك راويان كه واجد شرايط روايت حديث نباشند

ه هم ج ـ از حيث متن كه مخالف واقعيات و مسلّمات باشد و قابل تأويل و توجي
  .نباشد و اينك توضيح يكايك آنها

  :تالف ـ حديث مردود بعلت فقدان نظم و اتصال سند و سلسله چهار قسم اس
مثالً . صورت گيرد حديثي است كه سقوط راوي در بين تابعي و پيامبر: مرْسل -1

  .»1قال النبي كذا« :دعبداهللا بن دينار تابعي بگوي
مثالً ابن ماجه . راوي از اين سر سلسله واقع شودحديثي است كه سقوط : قمعلَّ -2

  2.از شيخ خويش نقل نكند بلكه از شيخ شيخش نقل كند كه او را هم نديد است
حديثي است كه سقوط راوي در وسط سلسله دو نفر يا بيشتر و بطور : معضَل -3

  3.متوالي تحقق يافته است
تر اما غير متوالي باشد و در دو حديثي است كه سقوط راوي دو يا بيش: منْقَطع -4

  4.موضع از سلسله صورت گيرد

_________________________________________________________________________ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث و  25، 24، 62، 61: شرح نخبه عسقالني ص - 4و  3و  2و  1

 .51، 50، 47ـ ابن اثير ص 
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ـ سقوط راوي كه موجب پيدايش اين چهار قسم و عدم اتصال سلسله  توجه
  :تگردد دو نوع اس مي

كه با توجه به زندگينامة راويان و تاريخ تولد و وفات آنها معلوم : سقوط واضح -1
را مالقات كرده باشند پس در بين آنها  شود كه اين دو راوي امكان ندارد يكديگر مي

  .يك راوي ديگر وجود داشته كه در اين سلسله سقوط كرده است
بين و  عاليم سقوط راوي آنقدر مخفي باشد كه تنها اشخاص ژرف :يسقوط خف -2

دقيق آنهم با تالش و تعمق زياد بتوانند بفهمند كه يك راوي در اين سلسله سقوط كرده 
نامند زيرا راوي سرپوشي بر روي  مي» مدلَّس«ت چنين اسقاطي را است و در اين صور

اين سقوط گذاشته است و وانمود كرده كه او را مالقات كرده است و راوي ديگر 
دهد او را  گردد كه احتمال مي سقوط نكرده است و مدلَّس معموالً با عباراتي ادا مي

و اگر عبارتي بگويد كه در مالقات  »عن فالن يا قال فالن«مالقات كرده باشد مانند 
  1.آيد بلكه كذب و دروغ محض است كردن صريح باشد مدلَّس بحساب نمي

حديث مردود به اين دليل كه ضعف و نقص متوجه يكي از راويان باشد، داراي : ب 
  :تهشت قسم اس

حديثي است كه ثابت شده باشد راوي آن، بطور عمد در : اول ـ حديث موضوع
  .يث دروغگو استروايت حد

  

_________________________________________________________________________ 
 .26: شرح نخبه عسقالني ص -1
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و گاهي به گمان  1گاهي دشمني با دين اسالم  سازي و جعل احاديث انگيزه حديث
و گاهي براي پيشرفت مذهبي از مذاهب و نشان دادن  2خدمت به اسالم و به مسلمين

_________________________________________________________________________ 
دشمنان اسالم پس از آنكه نتوانستند از راه زور اسالم را شكست دهند تالش كردند از راه تزوير و  -1

امع اسالمي پخش رنگي با مسلمانان يكرشته مطالب خرافي و نامعقول را بشكل احاديث در ميان جو هم
كنند تا مدارك اسالمي را متضاد و مضطرب نشان دهند و در نتيجه دين اسالم را در نظر انديشمندان كم 

  .اعتبار جلوه دهند اطالع بي
يكي از دشمنان اسالم پيش من اعتراف كرد كه بتنهايي يكصد حديث را جعل : (گويد مهدي عباسي مي

دشمنان اسالم چهارده هزار حديث «: گويد و حماد بن زيد مي) كرده و در دسترس مردم قرار داده است
 ).26: شرح نخبه عسقالني ص(» .اند را جعل كرده

كساني با محاسن سفيد و سيماي زاهدانه براي تشويق مردم به عبادات و سرگرمي آنها به اوراد و اذكار  -2
اند، و نيز براي  يثي را جعل كردهمخصوص وترساندن آنها از عواقب گناهان كبيره و صغيره عمداً احاد

و كلمات ) تورات و انجيل(و وسعت اطالعات اسالمي اخبار كتب عهد عتيق  نشان دادن عظمت پيامبر
در اين زمينه به (اند  روايت كرده حكما و اطباء و دانشمندان ملل مختلف را بعنوان احاديث پيامبر

و به عنوان مثال ابوعصمت نوح بن ابي ) جعه شودالاللي مصنوعه در احاديث موضوعه شيخ سيوطي مرا
هاي  هاي قرآن از قول ابن عباس در ثواب تالوت يكايك سوره مريم اعتراف كرد كه به تعداد سوره

سازي خود را اين طور بيان كرده است كه وقتي مشاهده  قرآن حديث جعل كرده است و انگيزه حديث
! دارند در راه خدا و بحثهاي تاريخي ابن اسحاق مصروف ميكردم مردم اوقات خود را در فقه ابوحنيفه 

  .هاي قرآن مصروف نمايند اين احاديث را جعل كردم تا مردم اوقات خود را به تالوت سوره
اند زيرا در نزد ابوحنيفه و ابن ابي ليلي علم فقه را فراگرفته و تفسير  لقب داده) جامع(اين ابوعصمت را 

همه فضايل در او «: اسحاق آموخته است و ابوحاتم درباره او گفته است  از ابي را از كلبي و تواريخ را 
. جمع شده است جز صداقت و راستيم اين ابوعصمت در زمان منصور عباسي قاضي مرو بوده است

 ).291: و مصطلح الحديث ص 283: ، علم الحديث صبحي صالح ص102: تدريب ص(
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و گاهي به منظور تقرب به صاحبان زر و زور و  1هاي اسالمي عظمت شخصيت
و  2.پرستي و هواپروري بوده است اهداف نفس ها و پركردن جيبها و سيركردن شكم

_________________________________________________________________________ 
تی رجل يقال له حممد بن ادريس يكون ارضّ (: كردمامون بن احمد هروي حديثي را جعل  -1 يكون فی امّ

تی من ابليس تی(و ) !علی امّ ميسره بن عبدر به ) 720: شرح نخبه عسقالني ص( )ابوحنيفة رساج امّ
) 102: تدريب ص. (الفارسي اعتراف نمود كه هفتاد حديث را در فضيلت علي مرتضي جعل نموده است

 .283: صذيل علوم الحديث صبحي صالح 
سپس . احمد بن حنبل و يحيي ابن معين در مسجد رصافه نماز خواندند: ابن جوزي نقل كرده است  -2

احمد بن «: گويي از جاي خويش بلند شد و با نقل اين حديث قصه را شروع كرد كه  ديدند كه قصه
 ه است كه پيامبراند از عبدالرزاق از معمر از قتاده از انس روايت شد حنبل و يحيي بن معين گفته

آفريند كه  اي براي وي مي اي پرنده فرموده است هر كس بگويد ال اله اال اهللا خدا در مقابل هر كلمه
احمد . و به همين شكل قصه را در حدود بيست صفحه ادامه داد» !منقارش از طال و بالهايش از مرجان

كردند و هر يك به ديگري  ل ميآميزي با يكديگر تباد بن حنبل و يحيي بن معين نگاههاي تعجب
گفت نه بخدا اين حديث را  اي؟ و هر يك در جواب ديگري مي گفت راستي شما اين حديث را شنيده مي

گو پس از پايان قصه و گرفتن بخششهاي مردم به انتظار بقيه بخششها نشسته بود كه در  ام و قصه نشنيده
كرد كه براي دادن  گو خيال مي قصه. خود خوانداين هنگام يحيي بن معين با اشاره دست او را نزد 

گو  بخشش او را دعوت كرده است ولي يحيي به او گفت چه كسي اين حديث را بشما گفته است قصه
يحيي گفت من يحيي بن معين و اين احمد بن حنبل است كه . گفت احمد بن حنبل و يحيي بن معين

گو بدون اينكه به روي خود بياورد گفت  قصه. ايم هيچكدام از ما اين مطلب را بعنوان حديث نشنيده
تو ! اهللا مدتي بود شنيده بودم كه يحيي بن معين احمق است تا اين لحظه يقين پيدا نكرده بودم سبحان

كني كه يحيي بن معين و احمد بن حنبل فقط شما هستيد من از هفده احمد بن حنبل و يحيي  خيال مي
مد بن حنبل آستينش را بر روي خود كشيد و گفت بگذار برود اح. ام بن معين حديث روايت كرده

، 72: شرح نخبه عسقالني ص. (گو برخاست و در حاليكه آنها را بباد استهزاء گرفته بود بيرون رفت قصه
 .)288: علوم الحديث صبحي صالح ص
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تالش و كوشش و تحقيقات محدثين در طول تاريخ متوجه تشخيص احاديث  بيشترين
بوده است و كتابهاي مشروح و مفصلي را  جعلي و نشان دادن احاديث صحيح پيامبر
ـ م (موضوعات ابن الجوزي : اند كه از جمله  در زمينة احاديث موضوعه تأليف كرده

الموضوعات ) 986م ـ (موضوعات قتني ) هجري 911م ـ (موضوعات سيوطي ) 597
و همچنانكه علما و محققين بوسيلة قلم و از راه تأليفات . باشند الكبير مالعلي و غيره مي
كردند، سالطين اسالم نيز بوسيلة شمشير  سازي جلوگيري مي مشروح بشدت از حديث

گيري  اي از جعل احاديث بشدت پيش سازان حرفه يثو از راه اعدام و بدار آويختن حد
  1.كردند مي

حديثي است كه راوي آن به دروغگويي در حديث متهم باشد : دوم حديث متروك
يا آن حديث فقط از طريق او روايت شده باشد و مخالف قواعد معلومه هم باشد يا 

  2.راوي آن در مسائل ديگر دروغگو باشد
محافظه و زياد اهل اشتباه يا اهل فسق  اوي آن خيلي بيحديثي است كه ر: سوم منكر

  3.باشد
حديثي است كه راوي آن از لحاظ رفع و وقف و اتصال و انقطاع و : چهار معطَّلْ

داخل كردن حديثي در حديث ديگر دچار اشتباه شده باشد و ظاهراً حديث او از همة 
_________________________________________________________________________ 

كه خال معن بن  در زمان مهدي عباسي محمد ابن سليمان فرماندار مكه عبدالكريم بن ابي العوجاء را -1
سازي محكوم باعدام كرد و وقتي تصميم گرفتند گردن عبدالكريم را بزنند فرياد  زائده بود بجرم حديث

ام و هم چنين محمد بن  برآورد كه من چهار هزار حديث را در مورد حالل و حرام مسلمانان جعل كرده
علوم الحديث است كه در (تند سعيد بن حسان اسدي شامي را بجرم جعل چهار هزار حديث بدار آويخ

م و ديدن يكهزار و هشتاد هاي علمي جهان اسال مدت شانزده سال گردش علمي و سرزدن به همه حوزه
 .محدث از ششصد هزار حديث فقط چهار هزار حديث صحيح را ثبت و ضبط نموده است

 .75، 73: شرح نخبه عسقالني ص -3و  2
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علم الحديث بتوانند  اما محدثين باريك بين و اهل تخصص در. عيوب سالم باشد
و اين قسمت از ) معلّل(هاي اين حديث را ظاهر نموده و آنرا انتقاد كنند  عيب

  1.ترين و مشكلترين قسمتهاي علم الحديث درايتي است پيچيده
حديثي است كه راوي آن در موارد مشروحه ذيل با اشخاص  :یالراو ةُ لفَ اَ پنجم خمُ 

  :دمورد وثوق مخالف باش
1- مدرج حديثي است كه راوي آن با اشخاص مورد وثوق در اين جهت  :دنااالس

مخالف باشد كه آنها اين حديث را با سندهاي گوناگون روايت كرده باشند و او اين 
  2.حديث را با سندي روايت كند كه تركيبي از سندهاي آنان باشد

از كالم  اي را حديثي است كه راوي جهت توضيح و بيان، جمله: مدرج المتن -2
  3.خود به اول حديث يا وسط حديث يا آخر حديث اضافه نمايد

_________________________________________________________________________ 
 .75، 65: شرح نخبه عسقالني ص -1
  :ضيح اسناد گوناگون تو -2

قلت يا وائل، از عمر بن شرحبيل، از عبداهللا  از سفيان، از منصور و اعمش، از ابي: مثال سند اول  -1
نب اعظم رسول  ?اهللا ایّ الذّ

حال ترمذي آمده  اهللا الخ, قلت يا رسولوائل از عبداهللا  از سفيان، از واصل از ابي: مثال ـ سند دوم 
. روايت كرده است كه تركيبي است از دو سند فوق و هيچكدام از آنها نيست همين حديث را با سندي

از واصل و منصور و اعمش، از ابي واثل از عمر بن شرحبيل از : سند مدرج ترمذي ! توجه فرمائيد
با سند ) عمر بن شرحبيل(؟ كه اين سند مدرج ترمذي با داشتن اهللا اّی الّذنب اعظم قلت يا رسولعبداهللا 
چون اين مطلب در كتابها تا حدي بغرنج . (با سند اول مخالف است) واصل(خالف و با داشتن دوم م

 .)است نياز به دقت زياد دارد
نشخيص اضافي بودن اين جمله گاهي از راه تتبع در روايتهاي ديگري است مثالً ابوهريره روايت كرده  -3

بوهريره ل از ابوهريره و حديث نيست زيرا اكه جمله او» اسبغوالوضوء ويل لالعقاب من النّار«: است 
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حديثي است كه راوي آن در كلمات متن حديث يا در كلمات اسم : مقلوب -3
  1.راويان تقديم و تأخيري بعمل آورده و از اين رو با اشخاص مورد وثوق مخالف باشد

4- المزيد تَّفي مآن برخالف اشخاص مورد حديثي است كه راوي  :دل االسناص
وثوق در سلسله راويان، يكنفر اضافي را ذكر كند و در محل ذكر راوي زايد نيز تصريح 

  2.اند شود كه از او شنيده
                                                                                                                                                    

و گاهي  »ويل لالعقاب من النّار: قال اسبغواالوضوء فانّ اباالقاسم«: در روايت ديگري گفته است
: فرموده مثالً ابوهريره روايت كرده است پيامبر. گردد با داليل عقلي اضافي بودن اين جمله ظاهر مي

 »ی بيده لوال اجلهاد و احلّج و بّراّمی الحببت ان اموت و انا مملوکللعبد اململوک اجران و اّلذی نفس«
در هيچ  حديث است و بقيه مدرج است زيرا امكان ندارد پيامبر) للعبد المملوك اجران(كه تنها 

 ).74: نخبه و الباعث الحثيث س (شرايطي بردگي را آرزو كند بعالوه مادرش در قيد حيات نبوده است 
 سبعة(مسلم محدث در يك طريقه از ابوهريره حديث معروف : و تاخير در كلمات متن  مثال تقديم -1

را روايت  )و رجل تصّدق بصدَقة اخفاها حّتی التعلم يمينه ما تنفق شامله... يظّلهم اهللا فی ظل عرشه
ی حتّ (كرده است و معلوم است كه اين عبارت اخير وارونه روايت شده است و در اصل چنين بوده است 

  .88: الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ـ ابن اثير ـ ص )ال تعلم شامله ماتنفق يمينه
) كعب بن مره(در سلسله روايتي اشخاص مورد وثوق در يك محل : مثال تقديم و تاخير در نام راويان 

 .88 :راوي ديگري در عين اين محل مره بن كعب را ذكر كرده است الباعث الحثيث ص. اند را ذكر كرده
در يك سند متصل پنج نفري كه به تأييد اشخاص مورد وثوق عموماً خبري را از يكديگر : توضيح  -2

اند، اضافه كردن يك يا دو نفر به اين سلسله كه واسطه شنيدن و استماع ابن خبر باشند در حقيقت  شنيده
بدالرحمن از بسر، از ابا مثالً اين مبارك، از سفيان، از ع. باشد تكذيب سلسله اشخاص مورد وثوق مي

حال از مقايسه  »ال جتلسوا علی القبور و التصّلوااليها«: اهللا  ادريس، از واثله از ابا مرشد غنوي از رسول
اين سلسله با دو سلسله ديگر اول از ابن مبارك، از عبدالرحمن از بسر كه واسطه در بين ابن مبارك و 

اي در بين بسر و واثله نيست معلوم  سر از واثله كه واسطهعبدالرحمن نيست و دوم از عبدالرحمن از ب
) سفيان(و اين اشتباه نسبت به ) سفيان، اباادريس(شود كه سلسله هفت نفري اول دو نفر اضافه دارد  مي
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5- حديثي است كه راوي آن در اصل متن يا در سلسلة راويان با : برِطَضْم
  1.اشخاص مورد وثوق مخالف باشد

6- مصحنه از (كلمات آن از حيث حرف و نقطه حديثي است كه برخي از : ف
  2.اند مخالف حديثي است كه اشخاص مورد وثوق روايت كرده) حيث شكل

                                                                                                                                                    
شرح نخبه عسقالني . (از ابن مبارك بوده است) ابا ادريس(تر از ابن مبارك و نسبت به  از شخص پائين

 ).80: ص
) شيبتني هود و اخواتها: اهللا، اراك شبت، قال  قال يا رسول( حديث ابوبكر: اضطراب در سندمثال  -1

كه دارقطني گفته است اين حديث از حيث سند مضطرب است زيرا اين حديث جز از طريق ابن اسحاق 
د روايت نشده است و برخي آنرا مرسل و برخي موصول و برخي آنرا از مسند ابوبكر و بعضي از مسن

باشند ترجيح يكي بر ديگري  اند و چون عموماً مورد وثوق مي شمردهبسعد و برخي از مسند عايشه
  .72 :صو الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ـ ابن كثير ) 81 :صشرح نخبه . (هم امكان ندارد

ت حمزه، از شعبي، از فاطمه دختر قيس رواي ترمذي از شريك، از ابي: مثال اضطراب در متن حديث 
كاة(كرده است  ا سوی الزّ ابن ماجه با همين وجه و سند از فاطمه دختر قيس روايت ) انّ فی املال حلقّ
شرح نخبه 0. باشد و اين اضطرابي است كه قابل تأويل نمي) ليس فی املال حّق سوی الّزكاة( كرده است

 ).81: ص
كه  »و اتبعه ستا من شّوال من صام رمضان«: اند اشخاص مورد وثوق روايت كرده: مثال تصحيف  -2

و همچنين برخي حديث  »شيئًا من شّوال«: ابوبكر صولي با تصحيف آنرا روايت كرده و گفته است 
اي هم برايش  و قصه» زرعنا تزداد حناء«: را با تصحيف روايت كرده و گفته است ) زرنی غّبًا تزدد حّبا(

صبحي . (ند و مزروعات آنها به حناء مبدل گرديداند كه گويا قومي از دادن زكات امتناع كرد تراشيده
انگيز اين بود كه محمد بن المثني العنزي در رابطه با افتخارات  هاي عبرت و از تصحيف) 276صالح ص 

توجه  كه گويا پيامبر »اّن النّبّی صّلی الی عنزة«: اي به اين حديث استدالل كرد قومي و قبيله
هنگامي آنرا در  اي بود كه پيامبر ر صورتيكه آن عنزه اسلحهمخصوصي به قوم عنزي داشته است د

وقت نماز در جلو خويش نصب نمود و مقصود اين بود كه اهل جهاد هنگام نماز و در صحنه كارزار 
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حديثي است كه در روايت يكي از راويان برخالف روايت اشخاص : محرف -7
  1.تحريف شده باشد) نه در حرف و نقطه(مورد وثوق يكي از كلمات آن در شكل 

  :ده يكي از صورتهاي ذيل مجهول باشحديثي است كه راوي آن ب:  ششم
هاي متعددي است كه به يكي از  راوي يك حديث داراي نامها و القاب و نشانه - 1

اند و  آنها معروف گشته است ولي در سلسله، او را با آن نام و نشان معروف ذكر نكرده
كنند كه شخص ديگري است و محدثين براي مشخص كردن اين نوع  مردم تصور مي

  2.اند تأليف كرده) موضح(ها كتابهايي تحت عنوان  راوي
راوي حديثي داراي نام و نشان مشخصي است اما در سلسله بدون نام و نشان از  - 2

مثالً بعنوان فالن يا مردي يا شخصي يا كسيكه مورد وثوق است او را . اند او ياد كرده

                                                                                                                                                    
بايد هميشه اسلحه خود را در جلو چشم خويش داشته باشند و حتي در حالت نماز هم نبايد اسلحه از 

 ).280: الحديث صبحي صالح صعلوم . (ديد آنها دور شود
واه «: ابر يكي از اصحاب روايت كرده استج: مثال محرّف -1 رمی ابیّ يوم األحزاب علی اكحله فكّ

رمي آبي يوم » و غَنْدر يكي از راويان اين مطلب را با تحريف نقل كرده و گفته است» اهللا رسول
شرح نخبه (احد بدرجه شهادت رسيده است  و معلوم است كه پدر جابر قبالً در غزوه» ...االحزاب

 ).82: عسقالني ص
و ) محمد بن بشر(اند  برخي او را به جدش نسبت داده) محمد بن سائب بن بشر كلبي: (مثال قسم اول  -2

اند  نام برده) ابوهشام(و ) ابوسعيد(و بعضي ) ابونضر(و برخي او را با كنيه ) حماد بن سائب(بعضي او را 
شرح . (باشند كنند اينها جمعي هستند در صورتيكه عموماً يك نفر مي طالع خيال ميا و اشخاص بي

 )85: نخبه ص
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تاليف ) مبهمات(وان اند و محدثين براي معين كردن آنها كتابهايي تحت عن ذكر كرده
  1.اند كرده
راوي حديثي نام و نشان مشخصي دارد و به آن نام و نشان هم ذكر شده است  - 3

اما از كساني است كه به ندرت حديثي را روايت كرده است و فقط يكنفر حديثي را از 
) وحدان(او روايت نموده است و محدثين براي معرفي كردن آنها كتابهايي تحت عنوان 

نامند و اگر دو نفر يا بيشتر از آنها  مي) مجهول العين(اند و اين اشخاص را  أليف كردهت
مجهول الحال يا (روايت كنند اما در مورد موثوق بودن آنها سكوت كرده باشند آنها را 

  2.نامند مي) مستور
تجاوز كرده و  اهللا ـ حديثي است كه راوي آن در موردي از سنت ثابت رسول هفتم

  .بدعت شمرده شوداهل 
ايماني است مانند اينكه كسي مسائل  يكي موجب كفر و بي :تبدعت دو نوع اس
مانند نماز، روزه، حج و همچنين اخالق و قوانين و حقوق بديهي (بديهي دين اسالم را 

باطل و غير الزم بداند، روايت اينگونه اشخاص بعلت كفر و نداشتن اسالم ) اسالمي را
ايماني نيست بلكه سبب فسق و خروج   نوع ديگر موجب كفر و بي.. .3كالً مردود است

_________________________________________________________________________ 
ابوالقاسم بن بشكوال كتاب مفصلي را در اين زمينه تاليف كرده است و با داليل و مدارك روشن نموده  -1

 .اند ودهاست كه راوياني كه نام آنها برده نشده مرد بودند يا زن و داراي چه خصوصياتي ب
اند و تحقيق محققين اين است  ابوحنيفه روايت مستور العداله را قبول كرده است و جمهور آنرا رد نموده -2

 ).87: نخبه ص. (آيد كه بايستي در حال او تحقيق كرد سپس مسئله رد و يا قبول پيش مي
ايماني بشمار  و بيهايي كه موجب كفر  حقيقت اين است كه تمام بدعت 87: شرح نخبه عسقالني ص -3

ايماني نيستند بلكه مقياس مسائل بديهي و ضروري دين اسالم است  اند همه آنها موجب كفر و بي آمده
آورد  شمارد و گاهي اغراق كرده او را كافر هم بحساب مي زيرا هر گروهي ديگري را اهل بدعت مي

 .100: ـ صو الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ـ ابن كثير ) 88: شرح نخبه ص(
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او از عدالت است در اينصورت اگر براي مذهب و گروه خاصي تبليغات كند و احتمال 
داشته باشد كه براي پيشرفت يك مذهب احاديث را جعل يا آنها را تصحيف و تحريف 

او ربطي به تضعيف و تقويت  كه روايتكند باز روايت او مردود است، مگر در مواردي 
مذهب مخصوصي نداشته باشد و اگر اساساً براي هيچ مذهب و گروهي تبليغات 

كرد و نسبت به تقويت و تضعيف مذاهب حالت بيطرفي داشت روايت او قابل  نمي
  1.قبول است
ـ راوي حديثي كه از هوش و حافظه، كم بهره باشد و حديثي را كه راوي  هشتم

  :تكند دو قسم اس ت ميمحافظه رواي بي
بودن او دائمي و هميشگي بوده و  محافظه در صورتي كه كم هوشي و بي: شاذّ -1

  2.عارضي نباشد
4- تَخْمهوشي او عارض باشد و بعلت پيري  محافظه بودن و كم در صورتيكه بي: طْل

  3.و نابينايي يا حريق و سوختن كتابهايش باشد
ستور، مرسل، مدلس اگر روايت معتبر ديگر آنها روايت شاذ و مختلط مانند روايت م

  .باشند آيند و مقبول هستند واال مردود مي بشمار مي) حسن لغيره(را تأييد كرد از قسم 
، نه باعتبار سند و سلسله و نه باعتبار احوال راويان، بلكه باعتبار ج ـ حديث مردود

و » راوي«الحديث درايتي  ايم كه موضوع علم در مقدمة اين رساله توضيح داده نمتن آ
_________________________________________________________________________ 

توجه فرمائيد كه در مصطلحات حديث شاذ گاهي مقابل  90: شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص -2و  1
توانيد تعريف  فرمائيد و گاهي مقابل محفوظ است كه مي مختلط است كه تعريف آنرا در فوق مالحظه مي

 .آنها را در اواخر فصل چهارم رساله حاضر مالحظه فرمائيد
2-  

محافظه گرديد و همچنين  اي بود كه بر اثر احتراق كتابهايش، بي ن راوي باهوش و با حافظهابن الملق -3
هاي زيادي مانند فوت پسرش و سرقت اموالش حواسش بكلّي مختل  ابن لهيعه و مسعودي بر اثر سانحه

 .89و  90: اش را از دست داد شرح نخبه عسقالني ص شد و حافظه
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است و براي يافتن احاديث صحيح همچنانكه سلسلة راويان و يكايك آنها » مروي«
يعني متن حديث نيز در صحنة تحقيق » مروي«گيرد، خصوصيات  مورد بررسي قرار مي
صحيح گردد، و در شرايطي كه متن روايتي با ميزان سنجش خبرهاي  و بازرسي واقع مي

گردد و معموالً سند اين نوع روايتها نقص و  اين روايت مردود اعالن ميدرست در نيايد 
  1.اي هم دارد عيب پوشيده

: ص(در تدريب الراوي ) 911م ـ (طي ميزان سنجش متن روايتها بطوريكه شيخ سيو
اذا رايت « :تنقل كرده اين اس) 597م ـ (از ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي ) 100

علوم ( »او خيالف املنقول او يناقض األصول فاعلم انّه موضوعاحلديث يباين املعقول, 
هر حديثي را ديدي كه با عقل و مشاهده در  :ييعن) 294: الحديث صبحي صالح ص 

تضاد است يا مخالف واقعيات تاريخي است و يا نظم و مقررات و قوانين ديني را بهم 
موضوع و ) ث بر آن استكه نام حدي(زند، پس يقين داشته باشيد كه اين روايت  مي

  .ساخته شده است

_________________________________________________________________________ 
چيزي خالف عقل و مشاهده و واقعيات  چ ترديدي ندارد كه پيامبرزيرا هيچ كس در اين امر هي -1

بنابراين در كار راويان حديث حتماً . نظمي مقررات دين اسالم نفرموده است تاريخي و چيزي در بي
ها را ظاهر  عيب و نقص پيدا شده است مانند اشتباه، فراموشكاري و غيره و اهل تحقيق اين عيب

اند كه عرف و عادت زمان،  حديثي را نقل كرده) نه عيب متن(چرا با عيب راوي سازند و دليل اينكه  مي
اند از راه مخالفت با عقل و نقل متن حديثي  دايره امكان را آنقدر وسيع گرفته كه محدثين كمتر توانسته

كعبه  اند مگر محال عقلي است و مگر امكان ندارد كشتي نوح را نقد علمي نمايند في المثل به آنها گفته
را طواف كند و در مقام ابراهيم نماز بخواند و مگر امكان ندارد لوح و قلم و دوات دعاهايي را بخوانند 

اند كه در سلسله راويان اين خبر  به همين جهت محدثين با تالش و تحقيقات خويش ثابت كرده
 .)مراجعه شود 83: به الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ـ ابن اثير ـ ص. (دروغگويي وجود دارد
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شنيده  اهللا ، از پدرش از رسول)تابع تابعي(عبدالرحمن بن زيد : مثال قسم اول
 1.است كه كشتي نوح به دور كعبه طواف كرد و در مقام ابراهيم دو ركعت نماز خواند

 اين حديث را عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم ساخته سات كه بدروغگويي شهرت داشته
نقل شده است كه مردي نزد  است و در اين زمينه در كتاب تهذيب از امام شافعي

برو نزد  :تكرد، مالك به او گف از حديث منقطعي بحث مي) امام مالك(مالك بن انس 
  2.روايت كند! عبدالرحمن بن زيد تا حديث را از پدرش از نوح

 :تعمر روايت كرده اسسهمي با يك زنجيرة منظم از عبداهللا بن :  مثال قسم دوم
اي معاذ  :دبه معاذ فرمو نازل گرديد پيامبر] اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق [هنگاميكه«

َكالَّ َال ُتطِْعُه [ :دبنويس، معاذ لوح و قلم و دوات را گرفت و نوشت تا به اين آيه رسي
ْب  سجده بردند، معاذ  كه لوح سجده برد و سپس قلم و بعد دوات ]َواْسُجْد َواْقَرتِ

اللّهم ارفع به ذكرا, اللّهمّ احطط به « :دگوين گويد شنيدم كه لوح و قلم و دوات مي مي
خبر دادم او هم سجده  گويد من سجده بردم و به پيامبر معاذ مي »وزرا اللّهمّ اغفربه

  .»برد
گويند اين  شيخ سيوطي در آلأللي المصنوعه و نيز ابن الجوزي در موضوعات مي

  3.شود حديث موضوع است چون اسماعيل در سلسله روايت آن ديده مي

_________________________________________________________________________ 
متن اين خبر هم مخالف عقل و هم مخالف واقعيات تاريخي است زيرا قرنها بعد از طوفان نوح ابراهيم  -1

 .اند و مقام ابراهيم ايجاد شده
 .83: الحثيث ص 215: علوم الحديث دكتر صبحي صالح ص -2
آيد زيرا اول  ي درست در نميمتن اين روايت با عقل و واقعيات تاريخ 236: ص 1آلاللي المصنوعه ج  -3

اند و معاذ مدتهاي مديدي بعد از نزول اين سوره مسلمان شد  و آخر اين سوره در يك زمان نازل نشده
 .خبر باشد بدهد و پيامبر بي و نيز امكان ندارد معاذ خبر ذكر و سجده قلم و دوات و لوح را به پيامبر
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نظمي  اند و يكنوع بي هايي كه بنام احاديث روايت شده همان روايت:  مثال قسم سوم
آور و  تهديدات رعب :ددهند مانن را در مقررات و قوانين ثابت دين اسالم نشان مي

و ) يا انجام دادن خالف األؤليترك سنتي و (انگيز در مقابل جرمي خيلي كوچك  هول
هاي پر و پا قرص و بسيار عظيم در مقابل كار خيلي كوچك و حتي  برعكس وعده

  :گفتن يك كلمه و عبارت مانند روايتهاي ذيل 
كسي كه گلي را بو كند و درود بر من نفرستد اكيداً بر من ستم و ظلم را روا  - 1

انگيز است و كسيكه  آور و هول ر رعبچقد كه معلوم است ستم بر پيامبر 1داشته است
روا بدارد راه بهشت را ندارد و بايد به جهنم برود و همچنين روايتهايي  ستم بر پيامبر

مبني بر اينكه كسيكه جواب اذان را نگويد يا دير به مسجد بيايد يا سنتي از سنتهاي نماز 
از بهشت محروم گيرد و  و روزه را ترك كند، در برابر قهر و غضب خدا قرار مي

اهل نماز و روزه اگر براي جماعت حاضر «: مانند اين روايت از ابن عباس . شود مي
  .»2رود نشد بعد از مرگ به جهنم مي

و  3رسد ديگر هر گناه و عصياني بكند با و ضرر نمي »اهللا اال اله ال« كسي كه بگويد - 2
هرگاه معلم به  4.رساند نميكسيكه بدين اسالم درآمد ديگر گناه و عصيان زياني به او 

و او گفت فوراً خدا اين بچه و پدر و مادر و  »اهللا الرحمن الرحيم  بسم«بچه گفت بگو 
لقمة في بطن « :تو همچنين مانند اين رواي 5كند معلمش را از آتش دوزخ ايمن مي

اي در شكم گرسنه ثوابش از ساختن هزار  لقمه :ييعن »جائع افضل من بناء الف جامع
  .جد ببيشتر استمس

_________________________________________________________________________ 
 .18: شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص -1
 .117: ص 1ر شيخ ابن حجر هيتمي ج زواج -2
 .44: ص 1آلاللي المصنوعه سيوطي ج  -4و  3

4-  

 .198: ص 1آلاللي المصنوعه ج  -5
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هاي خويش  ها و پركردن جيب كردن شكم گوها براي سير در طي قرون و اعصار قصه
روز هر اندازه  كار و سيه داران تباه و جلب توجه مردم ناآگاه و دلجويي از سرمايه

هاي بعدي در جهت  گوهاي نسل اند و قصه اند اين قبيل روايتها را ساخته توانسته
آميز و دور  اند، عيب اين روايتهاي اغراق ن روايتها استفاده كردهخويش از اي 1سودجويي

  از حقيقت اين است كه اوالً
مردم را از تالش وكوشش و تحمل مشقت و رنج در انجام دادن وظائف سنگين 

دارند و اميدهاي كاذب و توقعهاي بيمورد جاي مجاهده و مبارزه و  اسالمي باز مي
  .گيرد اعمال سنگين ديني را مي

اين رويتها اسالم را آشفته و قوانين و مقررات آن را غيرثابت و نامنظم نشان : ثانياً
زيرا در دين اسالم براي بهشتي بودن و جهنمي بودن يكنفر اعتقادات و اعمال . دهند مي

به همة آنها و  هاي قرآن و احاديث صحيح پيامبر و اخالقي اعالن شده است كه در آيه
نها تصريح گرديده است و اينكه ترك نماز جماعت يك مرتبه دخالت كلي و جزئي آ

كسي را به قعر جهنم پرتاب كند حتي اگر از تمام جهات ديگر مرد متّقي و مؤمن و 
ال اله اال اهللا و يا  اهللا بسمپرهيزگاري هم باشد و اينكه فقط دادن يك لقمه يا گفتن يك 

ئي همنشين هزاران حورالعين نمايد بهشت كند و او را فقط باين كار جزكسي را روانة 
نظمي در مقررات و قوانين  و در رديف مجاهدين اسالم قرار دهد، جز نشان دادن بي

  .؟ بدون ترديد چنين روايتهايي قطعاً مردود هستند2اسالم چه معني ديگري دارد

_________________________________________________________________________ 
 .86: و الباعث الحثيث شرح علوم الحديث ابن كثير ـ ص 28: مصطلح الحديث ذيل ص -1
 .86: و الباعث الحثيث ص 285: علوم الحديث دكتر صبحي صالح ص -2



 

  
  

  فصل ششم
  اشكال مختلف اداء و تحمل حديث

  
اي است كه حديث به باالترين  سلسلهروايت حديثي، بديهي است كه ستون فقرات 

هاي آن وصل گرديده است و علماي علم الحديث درايتي براي حصول اطمينان از  حلقه
ها توجه به دو امر مهم  هاي اين سلسله و اطالع از كيفيت اتصال اين حلقه اتصال حلقه

يك يكي شناخت دقيق دربارة اسم و لقب و كنيه و مشخصات يكا :دان الزم شمردهرا 
راويان ديگري شناخت عميق دربارة عبارتهايي كه استاد حديث در موقعادا و شاگرد 

مطلب اول را ـ . برند بهنگام دريافت حديث در شكلهاي عالي و متوسط و پايين بكار مي
كنيم و  دهيم و در اين فصل از مطلب دوم بحث مي اهللا ـ در فصل آينده توضيح مي ء انشا

داء استاد و چه براي تحمل و دريافت شاگرد به ترتيب عالي و اين عبارتها چه براي ا
  :دمتوسط و پايين از اين قراران

ثنا) شنيدم از فالني( سمعت فالنا: سماع -1 ثنی 1وحدّ با ما و با من صحبت ( و حدّ
به ما و به من گزارش ( انبأنا و أنبانی) به ما و به من خبر داد( و اخربنا و اخربنی )كرد
گفتن ) به من گفت، براي ما و براي من بحث كرد( ی او ذكرلنا, او ذكرلیقال ل) 2كرد

_________________________________________________________________________ 
محتمل ) حدثنا(تر است زيرا شكل جمع  عالي) حدثني(شكل افراد ) 755م ـ (ابن كثير بنظر حافظ  -1

: اختصار علوم الحديث ص. (اند در صورتيكه قصد راوي اين نبوده است دارد كه جمعي با او بوده مي
 .90: و علوم الحديث صبحي صالح ص) 123

ر نخبه الفكر ابن حجر عسقالني در رديف و د) حدثنا(انبأنا در علوم الحديث صبحي صالح در رديف  -2
 .اجازه بشمار آمده است
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تر است، زيرا احتمال دارد راوي شخصاً اين  از همة عبارتها پايين» لي«بدون  »قال و ذكر«
نمي  كه واقعيت از آن بروشني فهم )قال( :تمطلب را از او نشنيده و عبارتي را گفته اس

  1.نامند مي» ستدلي«گردد و همچنين عملي را 
شاگرد از روي كتابي كه در پيش اوست يا از احاديثي كه حفظ كرده  :تقرائ -2

دهد و از  و استاد گوش مي) عرْض(نمايد  است، چندين حديث براي استاد قرائت مي
گيرد و شاگرد هنگاميكه اين احاديث را براي ديگران روايت  اين احاديث ايرادي نمي
يخ و هو يسمع انّ الزهریّ قال الخ«كند  عمال ميكرد، اين عبارت را است  »قرأت علی الشّ

اگر شاگرد ديگري اين عمل را انجام داده باشد و او در آنجا حاضر و سماع كرده باشد 
يخ و هو اقر« :دهنگاميكه اين احاديث را براي ديگران روايت كرد بايد بگوي ء علی الشّ

و شاگرداني كه از راه قرائت، احاديث را  »لخيسمع و انا كذلک اسمع انّ البخاریّ قال ا
يخ«توانند موقعيكه براي ديگران روايت كردند  كنند مي دريافت مي ثنّ ّا الشّ هم  »حدّ

يخ قراءة عليه«: بگويند اما اجباراً بايد به مطالب قرائت تصريح نمايند مثالً  ثنا الشّ   .»2حدّ
ترا  :دنويس يا براي كسي ميگويد  شيخ حديث را رو در رو به كسي مي:  اجازه -3

فرق اجازه با سماع . ام روايت نماييد ام و در كتابهايم نوشته اجازه دادم كه آنچه من شنيده
و با قرائت اين است كه در سماع متحمل حديث يعني شاگرد از زبان شيخ يكايك 

 ها را بسمع شيخ رسانيده است ولي ها را شنيده است و در قرائت، يكايك حديث حديث
در اجازه چه شفاهي و چه كتبي ـ هيچيك از اين كارها صورت نگرفته است بلكه شيخ 

_________________________________________________________________________ 
 .91: و علوم الحديث صبحي صالح ص 290: الكفايه ص -1
 .94: الحديث صبحي صالح ص و علوم 132: و بالتدريب ص 125: الباعث الحثيث ص -2
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حديث، كسي را اجازه داده است كه يك مجموعه از احاديث او را بشكل كلي روايت 
  1.كند

دهد  اي را يا چند حديثي را به شاگردي مي شيخ حديث، كتابي را با جزوه: مناوله -4
  .كه آن را روايت كند

  
  :دگير ه به چهار شكل ذيل صورت ميمناول

دهد و به  هاي حديث خود را به شاگردي مي شيخ، كتاب حديث خود را يا نوشته - 1
ها را ملك تو نمودم و ترا اجازه دادم كه احاديث آنها را  گويد اين كتاب يا اين جزوه او مي

و . نامند جازه مياال اين شكل را مناولة مع. روايت كني، آنها را از من بگير و روايت كن
  .اند اند كه آن را از سماع هم قويتر دانسته برخي در قوت اين شكل تا حدي اغراق كرده

اي  اين كتاب را بگير و از روي آن نسخه :دگوي شيخ حديث به شاگرد خود مي - 2
  2.بنويس و اين نسخه را با اصل تطبيق بده سپس كتاب مرا به من برگردان

ورد كه شيخ احاديث اين كتاب را از راه سماع دريافت نموده آ شاگرد كتابي را مي - 3
كند سپس به او  گيرد و آن را مطالعه مي است و شيخ اين كتاب را از دست شاگرد مي

  3.گويد احاديث اين كتاب را از من روايت كن مي

_________________________________________________________________________ 
را يك بدعتي  كند كه ابن حزم اجازه نقل مي 94: الحديث صبحي صالح ص و علوم 131: التدريب ص -1

اند كه آن را مجوزي براي دروغ  غيرمجاز شمرده است و برخي در نامطلوبي اجازه آنقدر اغراق كرده
اي روايت كني اما حقيقت  دهد چيزيرا كه نشنيده شرع هرگز اجازه نمي: اند اند و گفته گفتن بشمار آورده

اجازه دادم كه همه چيز مرا روايت تمام مردم را (اين است كه اجازه مجهول براي مجهول جائز نيست 
. و اجازه معلوم براي مجهول هم مورد اختالف است و اجازه معلوم براي معلوم هچ اشكالي ندارد) كنند

 )120: الباعث الحثيث ص(
 .137: و قارن باختصار علوم الحديث ص 96: علوم الحديث صبحي صالح ص -3و  2
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كند كه اين كتاب را از او  شاگردي كتابي را به نزد شيخ آورده و از او خواهش مي - 4
ه و پس از مطالعه به او برگرداند و شيخ بر اثر اعتماد و عالقة شديد بشاگرد كتاب گرفت

گيرد اما بدون اينكه آنرا مطالعه كند يا با نسخة خويش تطبيق نمايد آنرا به  را از او مي
  1.گرداند شاگرد بر مي

اش چند حديثي را براي  شيخ حديث، بخط خودش يا بخط نويسنده:  مكاتبه -5
نويسد و آن كس اين احاديث را با قيد كتابت از  حاضر است يا غايب است ميكسي كه 

طريق روايت حديثي را » ايمان و نذور«كند، همچنانكه بخاري در كتاب  او روايت مي
ه كتب الی حممد بن بشارانه سمع الخ«. اينطور بيان كرده است و همچنين مسلم در  »انّ

نوشتم به من خبر دهيد از چيزيكه از به جابر بن سمره  :دگوي صحيح خودش مي
  .»2يوم مجعة الخ اهللا رسولسمعت «اي و او براي من نوشت  شنيده اهللا رسول

راوي موظف است در روايت اينگونه احاديث به كتابت تصريح كرد و بگويد 
ثنی او اخرب كتابة« و اگر قيد كتابت را حذف كند ايهام آن دارد كه اين حديث را  »حدّ

است و در ضعف حديث ) تدليس(با گوش خود از او شنيده است و اين ايهام  شخصاً و
  3.استمؤثر 
فقط همين مطلب را به شاگرد اعالم  4اعالم اين است كه شيخ حديث: اعالم -6

باشد و من از  نمايد كه اين كتاب يا اين جزوه يا اين چند حديث از مسموعات من مي
  .ام ديگران روايت كرده

_________________________________________________________________________ 
 .137: الحديث ص اختصار علومو قارن ب 96: علوم الحديث صبحي صالح ص -1
 .98: و علوم الحديث صبحي صالح ص 147: تدريب الراوي شيخ سيوطي ص -2
 .125: الباعث الحثيث ص 98: الحديث صبحي صالح ص و علوم 139: اختصار علوم الحديث ص -3
 .99: الحديث صبحي صالح ص و علوم 148: تدريب الراوي ص -4
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م اگر شيخ اضافه كرد كه اين احاديث را از من روايت نكنيد، روايت در صورت اعال
  .آنها صحيح نيست و اگر شيخ چيزي نگفت روايت آنها بدون اشكال است

شيخ حديث، در حال قصد مسافرت يا در بستر مرگ براي شخص معيني : وصيه -7
تواند  يو اين شخص م 1كند كه كتاب يا جزوه معين او را هم روايت كند وصيت مي

  .طبق اين وصيت احاديث اين كتاب يا اين جزوه را روايت كند
مصدري است جعلي و مولّد از وجد كه فقط محدثين آن را بكار  وجادة: وِجادة -8
 2باشد اند و به معني دريافت علم از اوراق و برگها بدون شنيدن و اجازه و مناوله مي برده

بيند كه او آن شيخ را مالقات كرده  شيخي ميبه اين صورت كه شخصي حديثي را بخط 
شناسد يا اينكه آن شيخ را مالقات نكرده اما از روي داليلي  و خط او را بخوبي مي

است كه اين خط از همان شيخ است و همچنين در كتابهاي مشهور كه نسبت مطمئن 
ورتها آنها به مؤلفين آنها جاي بحث نيست احاديثي را ديده است كه در تمام اين ص

روايت اين احاديث از اين شيوخ صحيح است اما بايد در عبارت روايت حتماً به اين 
يا در  )وجدت بخطّ فالن اؤ بخط يغلب علی ظنّی انّه خطّ فالن(مثالً  3.مسائل تصريح كند
  .ام و سپس حديث را روايت كند صحيح بخاري ديده

ثنا فالن الخوجدت بخ« :تگف عبداهللا پس امام احمد حنبل غالباً مي   4.»طّ ابی حدّ
در اين موارد راوي به هيچ وجه حق ندارد بگويد حدثنا يا اخبرنا زيرا اين عبارتها 

آيند و حتي اگر يقين نداشت كه اين  بشمار مي» تدليس«كنند و  خالف واقع را ايهام مي

_________________________________________________________________________ 
 .148: تدريب الراوي ص -1
 .110: و علوم الحديث صبحي صالح ص 67: م الحديث ابن الصالح صعلو -2
 .168: الحديث ابن الصالح ص علوم -3
 .102: و صبحي صالح ص 149و  148: قارون بالتدريب ص -4
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 )وجدت بخطّ فالن(خط از همان شخص است و فقط ظن راجح داشت باز نبايد بگويد 
  1).وجدت بخطّ يغلب علی ظنّی انّه خطّ فالن( :دكه بايد بگويبل

در عصر حاضر در تمام كشورهاي اسالمي طريق روايت احاديث فقط وجاده است و 
علما و دانشمندان پس از آنكه حديثي را در كتاب معروف كه نسبت آن به يكي از 

كنند  خ روايت ميشيوخ حديث محقق است، ديدند آن حديث را از آن كتاب و از آن شي
سماع، قرائت، اجازه، مناوله، مكاتبه، اعالم، (و از بقية طرق هفتگانة روايت حديث 

  2.شود جز به صورت خيلي نادر و جز در برخي از دانشگاهها استفاده نمي) وصية
ترديد طريق وجاده بصورت ديدن حديث در كتابهاي مشهور مانند صحيح بدون 

ه صحاح سته و سپس روايت بنام آنها يك طريق بسيار بخاري و مسلم و موطا و بقي
زيرا تواتر قطعي وجود دارد، كه صاحبان اين كتابها از شيوخ مبرز و . آيد عالي بشمار مي

اند و نسبت اين كتابها به آنها نيز مورد تواتر قطعي است مخصوصاً  نظير حديث بوده كم
و مسلم موطا و مسند امام احمد توجه به اين امر كه اين كتابها بويژه صحيح بخاري 

_________________________________________________________________________ 
 .102: صبحي صالح ص -1
فجميع ما ننقله اليوم من كتب «: نويسد مي 103دكتر صبحي صالح در كتاب علوم الحديث صفحه  -2

حيحة رضب من الوجادة احلديث در رابطه با اهميت و  349: ص 2سپس از توضيح االفكار ج  »الصّ
  :كند جاده اين مطلب را نقل مي

پرسيد  عماد بن كثير براي عمل به وجاده به اين حديث استدالل كرده است حديث صحيح كه پيامبر«
ايمان نياورند در حاليكه نزد خدا  ها فرمود آنها چطور تري دارند؟ گفتند فرشته چه مردمي ايمان شگفت

گردد  حاضرند، سپس گفتند پيامبران، فرمود چطور ايمان نياورند در حاليكه وحي خدا بر آنها نازل مي
عرض كردند پس چه . گفتند ما فرمود شما چطور ايمان نياوريد در حاليكه من در ميان شما حاضرم

و ايمان ) وِجاده(بينند  هايي را مي آيند و فقط صحيفه يفرمود مردمي كه بعد از شما م اهللا كسي يا رسول
 )130الباعث ص (» .كامالً تأييد گرديده است) وِجاده(كه در اين حديث . آورند هم مي
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ون يا كم و زيادي اند و تصور تغيير مت ها حفظ و زبان به زبان روايت شده قرنها در سينه
. اي است در برابر قطع و يقين و هيچگونه ارزش علمي ندارد احاديث آنها واهمه

بيند درست مانند آن است كه اين  بنابراين كسي كه حديثي را در صحيح بخاري مي
حديث را بخط بخاري ديده است و از طرف ديگر چون در عصر ما براي روايت 

ندارد، واجب است در نقل هر حديثي شرايط  وجودحديث جز وجاده طريق ديگري 
الزامي اين طريق بدرستي رعايت شود يكي از اين شرايط اين است كه خودش شخصاً 

ديده ) مانند صحاح سته(اين حديث را در يكي از كتابهاي احاديث صحيحه معروف 
ز باشد يا اين حديث را در كتاب معتبري ديده باشد كه صاحب اين كتاب اين حديث راا

دوم اينكه در حال روايت حديث بايد . كتابهاي معروف احاديث صحيحه نقل كرده باشد
تصريح كند كه اين حديث را در فالن كتاب حديث صحيح يا در فالن كتاب معتبر كه 

ام، سپس متن حديث را بدون تغيير نقل كند  از كتاب صحيح فالن نقل كرده است ديده
هاي خود  و تحقيقات خويش يا در وعظ و خطابه در زمان ما در تأليفاتو كسانيكه 

كنند و بدون بيان مرجع حديثي را از  هنگام روايت حديثي از اصول وجاده عدول مي
ام يا  ام يا ديده مثالً در حديث است يا حديث است يا شنيده(كنند  روايت مي پيامبر
 :تفرموده اس يامبرگويند پ فرموده است يا ـ بدون هيچ قيدي ـ مي ام كه پيامبر ديده

يحة« معيوب نشان  )و نعوذ باهللا(را منقطع و معضل و مرسل و اين حديث  »الدين النصّ
كنند كه كتابهاي احاديث صحيحة مشايخ  دهند يا حديثي را از مراجعي نقل مي مي

دهند كه اين مراجع اين احاديث را از كدام  معروف حديث نيستند و توضيح هم نمي
اند مانند نقل حديثي از تفسير بيضاوي يا تفسير كشاف يا  نقل كردهكتاب حديث صحيح 

ها باتفاق تمام  غزالي يا تفسير كبير نقل حديث به اين شيوه احياء العلوم امام محمد
محدثين عملي است غيرمجاز و بايد از آن پرهيز كرد و ترديدي هم نيست كه قاضي 

اند  واران علوم و معارف اسالمي بودهرازي از بزرگ مبيضاوي و زمخشري و غزالي و اما
گذارد اما تخصص آنها در علم الحديث  و هر مسلماني به مقام واالي آنها احترام مي
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درايتي نبوده است بلكه در تفسير قرآن كريم و بقية معارف اسالمي بوده و محدثين حق 
. نتقاد كننددارند با تخصصي كه در علم الحديث دارند كار آنها را در روايت احاديث ا

در هر صورت ما كوچكتر از آن هستيم كه نسبت به يكي از اين بزرگواران ايراد و 
كنندة آراء و نظريات متخصصين معارف اسالمي  اعتراض داشته باشيم و تنها منعكس

  :دباشيم و شايسته است در اين زمينه مطالب زير مورد توجه قرار گير مي
عود«شيخ سيوطي در  - 1 هر چه تالش  :دفرماي ضمن نقد حديثي مي »مرقاة الصّ

كردم سند اين حديث را پيدا نكردم و كسي را هم سراغ ندارم كه اين حديث را روايت 
و ال خيفی ما فيه من االحاديث اّلتی الاصل «العلوم  كرده باشد جز امام محمد غزالي در احيائ

  ,105: الحديث ص و علم 183: قاسمي ص  »هلا
هاي قرآن كه عالمه زمخشري در آخر هر  وت يكايك سورهاحاديث ثواب تال - 2

سوره نقل كرده است و شيخ بيضاوي نيز از او پيروي نموده است باتفاق تمام محدثين و 
ذيل شرح نخبة ابن حجر (باشند  اهل فن حديث عموماً موضوع و بدون سند مي

  ).97: ، مصطلح الحديث ص 81: عسقالني ص 
طريق » وِجاده«ما براي روايت احاديث جز طريق  خالصة مطلب اينكه در عصر

ديگري نيست در حاليكه كتب احاديث صحيح در دسترس مردم هست و روايت 
امكان دارد، چه دليلي دارد جز تنبيل و اهمال در » وجاده«احاديث از طريق صحيح خود 

حديث عمل، كه مؤلّفين يا محققّين يا واعظين، احاديثي را خارج از قوانين روايت 
نبايد از  »إنّام األعامل بالنيّات« :تاس حديث پيامبر :دگوي روايت كنند آيا كسي كه مي

قبل جواب اين سؤالها را داده باشد كه چه كسي در چه كتابي و با چه عبارتي اين 
حديث را نقل كرده است؟ و آيا عقالً و نقالً هيچ مجوزي براي نقل حديث بدون سند 

  وجود دارد؟



 

  
  

  فتمفصل ه
  شناسايي مشخصات راويان حديث

  
ها الزم است  بمنظور نشان دادن قوت و ضعف روايتها و اتصال و انفصال سلسله

اين راوي از كدام طبقه است و  :ديكايك راويان در موارد زير تحت بررسي قرار گيرن
تاريخ وفات او چيست؟ و داراي چه اسم و لقب و نشاني است؟ و از حيث هوش و 

اي است و اگر از طبقة اصحاب نباشد بايد روشن  طالعات علمي در چه درجهحافظه و ا
) جرح و تعديل راوي(ساخت كه عدالت و صداقت را دارد؟ يا فاقد اين خصلتها است 

  :يك اين مطلبها و اينك توضيح يكا
كنند و  طبقه بوجه كلي جمعي هستند كه در يك عصر و زمان زندگي مي: طبقه - 1

و طبقة تابعين و اتباع تابعين تا آخر  1ن مشتركي دارند مانند طبقة اصحاباستاد يا استادا

_________________________________________________________________________ 
اما با توجه به ) در مقابل طبقه تابعين(شوند  بعنوان طبقه اصلي، اصحاب عموماً يك طبقه شمرده مي -1

اند داراي طبقات فرعي  اند و همچنين باعتبار سن و سالي كه داشته تهامتيازاتي كه برخي از آنها داش
  :باشند بشرح ذيل مي

آيند،  پيشتازان قبول دين اسالم كه خلفاي راشدين از اين طبقه بشمار مي: باعتبار امتيازات -1
ر، اهل هاي عقبه اول و دوم، اهل عزوه بد دارالندوه، مهاجرين حبشه صحابي  هاي قبل از توطئه صحابي

هاي نابالغ كه روز فتح مكه يا در  اند، بچه هايي كه بعد از فتح مكه مسلمان شده بيعه الرضوان، صحابي
  ).131: ذيل شرح نخبه احمد بن حجر عسقالني ص. (اند را ديده حجةالوداع پيامبر

هر دو در سال  جوانترين اصحاب به ترتيب عبارتند از ابوالطفيل و مسور بن مخزمه كه: باعتبار سنّ  -2
اند و نعمان بن بشير كه سال دوم هجري متولد گشته است و حسن و  هشت ساله بوده وفات پيامبر
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اند و جعفر بن عبدالرحمن در  نه ساله بوده حسين ابن علي و عبداهللا ابن زبير كه سال وفات پيامبر

جعفر و قسم بن عباس و الوداع كودك بوده است و مسلمه بن مخلد خزرجي و عبداهللا بن  سفر حجة
كفايه خطيب ص (اند و عمر بن ابن سلمه نه ساله بوده است  عبداهللا بن عباس و عموماً ده ساله بوده

56-76.(  
حسان بن ثابت، : اند ها هر يك يكصد و بيست سال عمر كرده اين صحابي: باعتبار طول عمر  -3

سعيد بن ) برادرزاده حضرت خديجه(ويلد حويطب بن عبدالعزي، مخزمه بن نوفل، حكيم بن حزام بن خ
لبيد بن ربيعه عامري عاصم بن ) اند نامبردگان فوق، هم جاهليت و هم اسالم را درك كرده(يربوع قرشي 

عدي عجالني، سعد بن جناده عوفي، نوفل بن معاويه منتج نجدي، عدي بن حاتم طائي، نافع بن سليمان 
  ).287: فبه صبنقل از سيوطي در ال(عبدي، نابغه جغدي 

كه از ) زن و مرد(اند  يكصد و چهارده هزار نفر بوده اصحاب هنگام وفات پيامبر: آمار اصحاب  -4
بنقل از االصابه في معرفه . (اند استماع حديث كرده آن ميان در حدود يكصد هزار نفر از پيامبر

  ).7الصحابه صفحه 
قواعد ) (حديث 5374ابوهريره : (اند عبارتند از  هايي كه بيش از ديگران حديث را روايت كرده صحابي

عبداهللا بن عباس (، )حديث 2286انس بن مالك (، )حديث 2630عبداهللا بن عمر ) (205التحديث ص 
 2210) عايشه(و ) حديث 1170ابوسعيد خدري (، )حديث 1540جابر بن عبداهللا (، )حديث 1660
  ).262: م صو پرتو اسال 205: بنقل از تدريب الراوي ص) (حديث

، در مصر 74در فلسطين ابوابي عبداهللا بن عمر در سال : در شهرها  هاي پيامبر آمار آخرين صحابي
، در دمشق عبداهللا بن 87در كوفه عبداهللا بن ابي اوفي در سال  86عبداهللا بن حدث زبيدي در سال 

، در 86ه باهلي در سال سالگي و قبل از او در دمشق ابو امام 94در سن  88مازني اسلمي در سال 
در سن نود و شش سالگي و قبل از او در مدينه جابر بن   91مدينه سهل بن سعد انصاري در سال 

سالگي و قبل از او در  107در سن  91، در بصره انس بن مالك در سال 74عبداهللا انصاري در سال 
  .85بصره عمر ابن حديث در سال 

كه هنگام وفات ) عامر بن واثله(مام جهان اسالم ابوالطفيل در ت و آخرين نفر از اصحاب پيامبر
 هجري وفات كرد ـ ياد وفات اين آخرين اصحاب پيامبر 110هشت ساله بود و در سال  پيامبر
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: اينك مثالي در رابطه با شناسايي راويان يك حديث از حيث طبقه و تعديل آنها و 
مسدد به من خبر داد كه يحيي  :دگوي ميبخاري محدث ) 96: ص  1ارشاد الساري ج (

ال يؤمن احدكم حتی حيب « :دفرمو پيامبربمن خبر داد از شعبه از قتاده از انس كه 
 )مثالً تذكره احلفاظ ذهبی(حال ما با استفاده از كتب علم الرجال » الخيه ما حيب لنفسه

  :نمائيم صاً از حيث طبقه معرفي ميراويان اين حديث را از هر حيث مخصو
  ).93م ـ (و از طبقة اصحاب  انس بن مالك خادم پيامبر - 1
  ).118م ـ (ه عالم و پرهيزگار از طبقة تابعين بن دعام قتادة - 2
  ).160م ـ (شعبه بن الحجاج عالم و پرهيزگار از طبقة اتباع تابعين  - 3
  ).198م ـ (يحيي بن سعيد عالم و پرهيزگار از طبقة اتباع تابعين  - 4
5 - د بن مسرهد عالم و محدث پرهيزگار استاد بخاري مد228م ـ (س.(  
  ).256م ـ (سماعيل محدث و از مشايخ كم نظير حديث بخاري محمد بن ا - 6

كه در اين مثال بر اثر اين تحقيقات سلسلة راويان كامالً متصل است فرماييد  توجه مي
باشند، بنابراين صحت اين حديث كامالً محرَز است   و تك تك راويان واجد شرايط مي
فرموده است حديث  امبرگفت پي بود و قتاده مي و اگر در اين سلسله نام انس نمي

صحابي نبوده است و اگر سلسله اينطور ) 118م ـ (زيرا قتاده بود  مرسل و منقطع مي
در اينصورت حديث معضل  بود كه بخاري از مسدد از قتاده از انس از پيامبر مي
دو راوي بطور ) 118م ـ (و قتاده ) 228م ـ (بود زيرا با توجه به اين مطلب مسدد  مي

گرديد و از اينجا است كه محدثين مهمترين علوم علم  ر سلسله حذف ميمتوالي د
اند بوجه كلي اصحاب عموماً يك طبقه و تابعين عموماً  الرجال شمرده علمالحديث را 

                                                                                                                                                    
: نقل از طبقات الفقهاي ابواسحق شيرازي و تدريب الراوي شيخ سيوطي ص. (چقدر تأثرانگيز است

 ).25، 24: چي ص شانهو علم الحديث تاليف كاظم مدير  221
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ها  آيند اما هر يك از اين طبقه تابعين نيز عموماً يك طبقه به شمار مي يك طبقه و اتباع
  :يها بوجه كل اينك تعريف اين طبقه و 1داراي اصناف و طبقات فرعي هستند

جمع صاحب به معني يار و در اصطالح اين فن ) بكسر صاد و فتح آن: (صحابه -1
جمعي از . گويند را ديدار كرده باشد صحابي مي كسي را كه در حال اسالم پيامبر

ها بردند بنابراين اكثر روايت آن دوران كودكي را بسر مي صحابه نيز هنگام فوت پيامبر
 بتوسط صحابة ديگر از پيامبر تحقق يافته است و شايد احاديثي را نيز شخصاً از پيامبر

اين . آنها را روايت كرده باشند) كه شرط روايت است(شنيده باشند و پس از بلوغ 
هاي خردسال مانند عبداهللا بن عباس و عبداهللا ابن زبير و حسن و حسين پسران  حابيص

  .علي مرتضي
 را را ديدار نكرده، ولي اصحاب پيامبر كساني هستند كه خود پيامبر :تابعين -2

را مالقات نكرده باشند  در حال اسالم درك نموده باشند و چنانكه هيچيك از صحابه
تابعين بوجه كلي يك طبقه هستند اما . گويند مي) جمع اتباع تابعين(آنها را بتبع تابعين 
  2.طبقات فرعي دارند

_________________________________________________________________________ 
  :طبقات فرعي تابعين بقرار ذيل است  -1

كساني كه  -3طبقه وسطي مانند حسن بصري و ابن سيرين  -2كبار تابعين مانند سعيد بن مسيب  -1
كساني كه بيش از يك يا دو تن صحابي را  - 4بيشتر روايشتان از طبقه اول است مانند زهري و قتاده 

اند  ها نائل نشده آنانكه همزمان دسته اخير بوده ولي به مالقات صحابي -5عمش اند مانند ا درك نكرده
 .مانند ابن جريح

  :اتباع تابعين نيز بوجه كلي يك طبقه هستند ولي بشرح ذيل طبقات فرعي دارند -2
طبقه وسطي از اتباع تابعين ابن عيينه و  - 2كبار اتباع تابعين مانند مالك بن انس و سفيان ثوري  -1

اند و از  كساني كه تابعين را نديده - 4طبقه صغري مانند امام شافعي و ابوداود طيالسي  -3ابن عليه 
 ).16: تقريب التهذيب ابن حجر عسقالني ص(اند مانند احمد بن حنبل  اتباع تابعين نقل حديث كرده
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3- شود كه در عصر اصحاب و در زمان پيامبر به كساني گفته مي: مرَضْخَم  زندگي
اند، بنابراين  نرسيده اند و اسالم و جاهليت را درك كرده اما بشرف صحبت پيامبر كرده

  .مخضرمين در شمار تابعين هستند
  

  جرح و تعديل راوي
ت و نمايد يك راوي واجد شرايط است او را تعديل كرده اس ميمحدثي كه تأييد 
كند يك راوي واجد شرايط است او را جرح كرده است، بنابراين  محدثي كه نفي مي

  .براي فهم معني جرح و تعديل الزم است شرايط راوي را در نظر گرفت
  

  شرايط راوي
  :دراوي حديث بنظر تمام محدثين بايد واجد اين شرايط باش

ره نشده باشد و بر گناه عادل يعني مرتكب گناه كبي -4عاقل  - 3بالغ  -2مسلمان  - 1
و انسان مبتذل و سبكسري  1داراي شخصيت باشد -5صغيره هم استمرار نداشته باشد 

اگر از حفظ (هوش و حافظة كامل داشته باشد  - 7هوشيار و بيدار دل باشد  -6نباشد 
در صورتيكه از (در نگهداري و حفظ كتاب از تغيير و تبديل توانا باشد  - 8). روايت كند

  )2.روايت كند كتابش
بنابراين محدثي كه تاييد كند يك راوي داراي اين شرايط است او را تعديل كرده 

  .است و اگر اين شرايط را كالً يا بعضاً از او نفي كرد او را جرح نموده است

_________________________________________________________________________ 
: قال النبی«: ست خطيب بغدادي با نقل يك حديث معني مرؤة را روشن نموده ا: است » مرؤة«ترجمه  -1

من عامل الناس فلمّ يظلمهم و حدثهم فلم يكذهبم و وعدهم فلم خيلفهم فهو من كملت مروئته و 
ته و حرمت غيبته  ).131: صبحي صالح ص( »ظهرت عدالته و وجبت اخوّ

 .197: تدريب الراوي ص -2
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اب« :دجرح شدي: عبارت جرح اع, كذّ ال, وضّ : جرح ماليم » اكذب النّاس, دجّ
, سيئّ «   .»1ی اخللق, فيه مقاللنيّ

 .»اوثق النّاس, ثقة ثقة, ثبت ثبت, ثقة حافظ«: عاليترين تعديل: عبارت تعديل
  2.»شيخ, يعترببه, ثقة«: تعديل متوسط 

جرح مقدم بر تعديل است يعني اگر يك راوي از طرف جمعي  - 1: توجه 
 مورد جرح قرار گرفت و از طرف جمع ديگر تعديل گرديد، مجروح شمرده

گردد، اما جرح  لة يكنفر و بدون توضيح و بيان دليل قبول ميتعديل بوسي -2 3.شود مي
روايت حديث از مستورالحال  - 3 4.بوسيلة يكنفر بايد همراه توضيح و بيان دليل باشد

 - 4 5.مردود است و راوي بايد تعديل شود آنگاه حديث روايت شدة او مقبول است
مانند ظاهر شدن (ارهاي مباح دهند و به بهانة ك كسانيكه در جرح راوي افراط بخرج مي

در خيابانها و غذا خوردن در بازار و شوخي و مزاح كردن بسيار با رعايت نزاكت و 
  6.گونه اثري ندارد ها هيچ كنند اين گونه جرح راوي را مجروح قلمداد مي) عفت زبان

  

_________________________________________________________________________ 
 .134و  133: شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص -2و  1

2-  

 .136: شرح نخبه ص -3
 .135: الحديث صبحي صالح ص و علوم 111: تدريب الراوي ص -4
 .132: الحديث صبحي صالح ص و علوم 115: تدريب الراوي ص -5
خالصه بايد  135: و شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص 111و  109: الكفايه خطيب بغدادي ص -6

صغيره استمرار نداشته است تحقيق شود كه راوي عادل است يعني مرتكب گناهان كبيره نشده و برگناه 
و به هيچ وجه الزم نيست راوي خود را با محيط طوري وفق دهد كه مردم او را مقدس و پارساي دور 

 . از مظاهر زندگي بدانند



 91    شناسايي مشخصات راويان حديث

 

  هاي راويان شناسايي اسم و كنيه و نشانه
وي معين نگردد جرح و تعديل و اگر از راه شناسائي مشخصات، هويت يك را

اظهارنظر دربارة او بهيچ وجه ممكن نيست بنابراين راوياني كه داراي اسم مشترك يا 
باشند و ممكن است يكي از آنها مورد جرح و ديگري مورد تعديل  شهرت مشترك مي

رسد و براي رفع هرگونه  تعيين مشخصات آنها كامالً ضروري بنظر مي ،قرار گيرد
  :دهاي ذيل بيان نمو الزم است وجه تمايز راويان را طبق نمونه اشتباهي

مانند طلحة . اند بايد كنية آنها را نيز دانست راوياني كه با اسم شهرت پيدا كرده - 1
است و  1بن عبيداهللا و عبدالرحمن بن عوف و حسن بن علي، كه كنية همة آنها ابومحمد

اند بايد اسم آنها را نيز دانست  ا كردههمچنين راوياني كه برعكس با كنيه شهرت پيد
  )3.كه اسم همة آنها عبداهللا است 2مانند ابن عباس و ابن مسعود و ابن ام مكتوم(

بالل  راوياني كه اسم آنها كنية آنها است يعني بجاي اسم هم، كنيه دارند مانند ابي - 2
يت كرده است حصين كه از ابي حاتم رازي روا اشعري كه از شريك روايت كرده و ابي

  4.اند كه چيزي بنام اسم نداريم و اسم و كنية ما يكي است و هر دو گفته
راوياني كه در اسم آنها اتفاق هست ولي كنيه آنها مورد اختالف است مانند  - 3

برخي . اسامه بن زيد الحب كه در اسم او اختالف نيست ولي در كنيه او اختالف هست
و همچنين عكس اين مطلب . اند م ابوخارجه گفتهابوزيد و برخي ابومحمد و برخي ه

مانند ابوهريره كه در اسم او اختالف هست و مشهور اين است كه اسمش عبدالرحمن 
  5.بن صخر است

_________________________________________________________________________ 
 .137: شرح نخبه و ذيل آن ص -1
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هاي متعددي داشته باشند مانند ابن جريح كه دو تا كنيه دارد يكي  راوياني كه كنيه - 4
و شناسايي اين نوع  2متعددي دارندها و القاب  يا نشانه 1ابوالوليد و ديگري ابوخالد

رود كه چند نفر  ند گمان مي راويان از اين جهت ضروري است كه اگر شناخته نشو
  3.هستند
اسحق ابراهيم بن اسحاق  راوياني كه كنية آنها با اسم پدر آنها موافق باشد مانندابي - 5

كنية آنها با كنية يا برعكس مانند اسحاق بن ابي اسحاق سبعي يا . مدني يكي از تابعين
همسرشان موافق باشد مانند ابوايوب انصاري و ام ايوب كه هر دو صحابي مشهور 

بن انس از انس روايت كرده  هستند يا اسم استادش با اسم پدرش موافق باشد مانند ربيع
است و اين شناسائي از اين جهت الزم است كه مبادا گمان برده شود كه از پدرش 

يرا چنين اتفاق گاهي رخ داده است مانند عامر بن سعد از سعد كه روايت كرده است ز
سعد پرد عامر است ولي در مثال گذشته انس استاد ربيع پدر ربيع نيست زيرا پدر ربيع 

همچنانكه كسانيكه از ) انس بن مالك( 4انس از قبيله بكر و استادش انس انصاري است
پسر ) از مجتهدين اربعه(كه مالك بن انس اند  اند گمان برده الرجال آگاهي نداشته علم

  5.انس بن مالك صحابي است
رسند مانند مقداد بن اسود كه به   راوياني كه از حيث نسبت غير عادي بنظر مي - 6

اسود زهري نسبت داده شده است و اسود زهري پدر خواندة قديمي اوست و پدر 
و است و او اسماعيل بن ابراهيم مقداد نامش عمرو است و مانند ابن عليه كه عليه مادر ا

كه پدرش عبداهللا است و جدش جراح ) از عشرة مبشره(است و مانند ابوعبيدة جراح 
رود  است و مانند يعلي بن منيه كه منيه نام مادر پدر او است و مانند حذاء كه تصور مي
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 فروشندة كفش يا كفشگر بوده باشد در صورتيكه فقط با كفش فروشها آشنائي داشته
  1.است
رسند و پس از تحقيق دليل اين لقبها  راوياني كه از حيث لقب غيرعادي بنظر مي - 7

يطان«شود مانند  معلوم و موجب جرح آنها نمي كه لقب محمد بن سعد بن ابي » ظلّ الشّ
اند و مرد پرهيزگاري بوده  وقاص است و فقط بعلت كوتاهي قد اين لقب را به او داده

لقب معاويه بن عبدالكريم است و فقط به اين علت اين لقب را  كه» ضال«است و مانند 
اند كه يك فقره در راه مكه راه را گم كرده بود و مرد عالم و پرهيزگاري بوده  به او داده

» قوي«لقب عبداهللا بن محمد كه بدنش الغر بوده است و مانند » ضعيف«است و مانند 
  2.شگرفي داشته است لقب حسن بن يزيد كه در عبادت و طواف نيروي

مانند عمران از عمران از  3راوياني كه اسم استاد و استاد استاد آنها يكي است - 8
ابن «و سومي » ابورجاء عطاردي«و دومي » قصير«عمران كه اولي معروف است به 

است و همچنين رواياني كه اسم و اسم شاگرد آنها يكي است مانند » حصين صحابي
بن الحجاج صاحب صحيح و استادش هم مسلم بن ابراهيم  بخاري كه شاگردش مسلم

  .فراسي است
راوياني كه نام آنها در زنجير مجرد و بدون قيد آمده است و اين نام در بين  - 9

نفر مشترك است كه فقط برخي از آنها واجد شرايط روايت هستند و محدث  4چندين
راوي در اين سلسله در حقيقت  الرجال تحقيق كند كه اسم اين بايد با استفاده از علم

داراي چه قيدي است و آيا با وجود اين قيد از آنها است كه واجد شرايط هستند يا 
مثالً بخاري حديثي را از احمد از وهب و حديثي را از محمد از اهل عراق روايت . خير

ح شود كه آن احمد يا احمد بن صال الرجال معلوم مي كرده است و هنگام تحقيق از علم
_________________________________________________________________________ 
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است يا احمد بن عيسي و آن محمد يا محمد بن سالم يا محمد بن يحيي است و هر 
چهار نفر واجد شرايط هستند و احمد بن موسي و محمد بن كريم نيستند كه مجهول 

  .باشند الحال مي
اند از  محدثين براي ظاهر كردن وجه امتياز اسماء مجرد، كتابهاي مفصلي را نوشته

ي و كتاب رجال مسلم تأليف ابوبكر ذابتأليف نصر كال جمله كتاب رجال بخاري
  1.منجويه
و جز اين راوي كسي داراي ) مفرد(راوياني كه داراي اسم مختص بخود هستند  -10

اين اسم نيست مانند صغدي بن سنا، كه يك راوي ضعيفي است و مانند سندر مولي 
  2.باشد زنباع جذامي كه صحابي مي

و صفات و احوال راوي و همچنين شناختن راويان شناخت درباره طبقه : توجه
يابد به  الرجال و مراجعه به تذكره تحقق مي حديث از جهات دهگانة فوق كه از راه علم

دهد كه همة احاديث روايت شده را از حيث سند و سلسله دقيقاً  محدثين امكان مي
كنند و  برررسي نمايند و احاديث صحيح و حسن و ضعيف و موضوع را از هم جدا

سر و ته و اسرائيليات با سند و شناسنامة جعلي و مهر رسالت ديني  نگذارند روايتهاي بي
خود را  اهللا در حريم مقدس دين اسالم ظاهر شوند و در رديف احاديث صحيح رسول

  .نشان دهند
كنند واز  ـ باستناد علم الحديث درايتي ـ هر روايتي را دقيقاً بازرسي مي محدثين
وقتي . نمايند كنند و سند و شناسنامه و مهر آن را عميقاً بررسي مي سؤال مي هويت آن
  :تكسي گف

پرسند چه كسي روايت كرده است؟ و از  فوراً از او مي» )روايت شده است(و روي «
پرسند چه كسي  فوراً مي» اهللا قال رسول« :تچه شخصي روايت كرده است؟ وقتي گف

_________________________________________________________________________ 
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ي از آن كس؟ و به همين ترتيب سؤالها ادامه دارند و شنيده است؟ و چه كس از پيامبر
وصل  اگر مطلب روايت شده با يك زنجيرة متصل از راويان واجد شرايط به پيامبر

بخاري، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، (نگرديد يا در هيچيك از كتب صحاح سته 
د و شناسنامه است نبود آن مطلب بدليل اينكه هويتش معلوم نيست و فاقد سن) ماجه ابن

گذارند و آن را بحريم مقدس دين  و مهر رسالت را ندارد  دست رد بر سينة آن مي
الحديث درايتي هرگز  هاي دقيق بر مبناي علم دهند و اين بازرسي اسالم راه نمي

الهويه و فاقد سند و مهر  گذارد كه اسرائيليات و مطالب مشكوك و روايتهاي مجهول نمي
مرز اسالم عبور كرده و خود را در ميان مسائل اسالمي جا دهند و در و شناسنامه از 

انداز جهانيان ظاهر گشته و بعنوان يكرشته  نتيجه اسالم خالص و ناب و اصيل در چشم
شكن  گردد و ضمناً بساط اختالفهاي وحدت ناپذير مورد قبول عقال واقع مي حقايق ترديد

  .شود همه مسلمانان نيز برچيده مي
دادن  يكي نشان(نبايد ترديد داشته باشد كه عامل تحقق اين دو امر مهم  هيچكس

تنها يك راه دارد و آن ) اسالم واقعي به جهانيان و ديگري حل اختالفات همه مسلمين
اين است كه علما و محققين اسالم در راه خدا و در كمال اخالص و بيطرفي با همة 

ز علم الحديث درايتي كليه روايتهاي مشكوك روايتها تصفيه حساب كنند و با استفاده ا
و فاقد سند و شناسنامه و مهر اصلي را از حريم دين اسالم اخراج نمايند زيرا باتفاق 

تمام اعتقادات و اخالق و اعمال و روابط منبع فوران ! تمام مسلمانان و حتي نامسلمانان
است و ديگري  المللي دين اسالم يكي قرآن خدا شخصي و روابط اجتماعي و بين

بحضور يكصدهزار نفر در حجةالوداع  همچنانكه خود پيامبر اهللا احاديث رسول
كتاب : انّی تارک فيكم الثّقلني« :دصحابي اين واقعيت را با اين عبارت صريح اعالن نمو

كتاب خدا و : گذارم ر وزين و بهادار را بجا ميمن در ميان شما دو امر بسيا( »اهللا و سنّتی
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بنابراين، حقيقت اسالم يعني قرآن همراه تفسير آگاهانه و دور ). احاديث خودمروش و 
  .از نظريات شخصي و احاديث صحيح طبق موازين علم الحديث درايتي

و پيام ما به همة كسانيكه آرزو دارند مسلمين متحد گشته و اسالم واقعي به جهانيان 
ترويج دهند و تمام فعاليت خود را  الحديث درايتي را كامالً ارائه شود اين است كه علم

  :دروي اين دو نقطه متمركز نماين
  .احاديث صحيح طبق علم الحديث درايتي - 2  تفسير عالمانة قرآن - 1



 

  
  

  ترسم جلسات تعليم
  اهللا احاديث رسول

  
مؤلفين كتابهاي علم الحديث غالباً در فصل آخر يا در خاتمة كتاب مطالبي را در 

ت تعليم حديث و شرايط ورود به جلسه و روابط شاگردان با استاد زمينة برگزاري جلسا
اند و با اينكه در  علم الحديث و نحوة يادداشت و حفظ درسهاي حديث را بيان كرده

منطقه ما حداقل در عمر و عصر ما يك مرتبه هم جلسة تعليم حديث برگزار نگرديده 
برگزاري اين جلسات در زمانهاي است ولي به تأسي از بيان مؤلّفين سابق و به اميد 

اما براي بيان اين . الزم دانستيم كه اين مطالب را در آخر اين رساله بنويسيمالحق، 
مطالب راه مؤلّفين را در پيش نگرفتيم كه شرايط و ضوابط و روابط استاد و شاگردان را 

دم كه يكي و تحت شماره بيان نمائيم بلكه از شيوه مخصوص به خود استفاده كر يكي
يك جلسة تعليم حديث را از اول تا آخر طوري ترسيم نمايم كه ضمن نمايش آن، همه 
اين مطالب ظاهر شوند و خوانندگان بدون احساس خستگي و يا افسردگي آنها را 
بخاظر بسپارند و براي اينكه منابع يكايك اين مطالب را نشان دهم در پايان هر مطلبي 

ق همان شماره در ذيل صفحه، محل ذكر اين مطلب را در اي را باز كرده و مطاب شماره
  .نمايم كتابهاي معتبر با تعيين صفحه بيان مي

البته استفاده از اين شيوه در بيان مطالب علمي بر اعصاب ما فشارهايي وارد خواهد 
خيلي خطير است و جلب توجه  اهللا ل كرد اما چون مسئوليت بحث از احاديث رسو

  .ي مهم است الزاماً از اين شيوه استفاده كرديمخوانندگان هم بس



 

  
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم 
  اهللا جلسة تعليم احاديث رسول

  
ترين مسجد شهر براي جلسة تعليم حديث تعيين گرديده است، زيرا مساجد  قديمي

و بندگان خدا براي اقامه نماز و شعاير ديني به آنجا  1آيند هاي خدا بشمار مي خانه
  2.هاي پيامبرخدا نيز در آنجاها تعليم و تعلّم شوند د و چه بهتر كه فرمودهآين مي

هاي گرم بتازگي از قلّة كوههاي شرق شهر باال آمده  اينك قرص خورشيد با نفس
ها به  ترين پرتو خود را در خالل شاخ و برگهاي درختان از شيشة پنجره است و تازه

براي آغاز درس حديث باقي نمانده  كف مسجد رسانيده است و بيش از چند دقيقه
اند  ها بهم رسيده يكايك شاگردان از منزلهاي خويش بيرون آمده و در تقاطع كوچه. است

شتابند و در تمام  ها را پشت سر انداخته و بسوي مسجد مي و مانند سيلي همة كوچه
حساس شادي دهند و از مشاهده آنها ا دسته مردم آنها را بيكديگر نشان مي طول راه دسته

رو ايستاده و بر عصايش تكيه كرده است و از  اي كه در كنارپياده كنند مرد سالخورده مي
كند  جمعي شاگردان را نظاره مي زده شده است، در حاليكه حركت دسته همه بيشتر ذوق

اند و محاسن سفيدش را تر  و اشكهايي از شوق، بر چشمان پف كردة او حلقه زده

_________________________________________________________________________ 
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خوشا بحال شما كه بر روي بال « :دكن لب اين جمله را زمزمه مي كنند، ناگاه زير مي
  »1.ايد فرشتگان، راه بشت خدا را پيش گرفته

و اينك طليعة سيل شاگردان به حياط مسجد رسيده است و خادم مسجد كه مرد با 
ها قبل در انتظار آمدن آنها دم در ورودي مسجد  تقوا و پرهيزگاري است و از لحظه

الم«، سالم يكايك شاگردان را همراه تبسمهاي شادي ايستاده است گويد  مي »عليک السّ
  .خواهد از خدا مي و از صميم قلب موفقيت آنها را در راه خدمت به دين پيامبر

از بيست سال به باال و زير بيست  :دشاگردان عموماً داراي يك سن و سال نيستن
و در بين  2شوند آنها ديده مي هاي اهل تميز نيز در ميان سال و نوجوانان و بچه

بسيار عابد و پرهيزگارند بزرگساالن نيز تفاوتهايي هست برخي از آنها خيلي با ايمان و 
هايي در اعتقاد و اعمال خود دارند و وضع آنها از نظر  اما برخي ديگر خرده شيشه

اين حال خبر نيست اما با  تيزبين استاد حديث هم دور نمانده است و از اوضاع آنها بي
دهد زيرا اميدوار است كه  كند و به آنها روي خوش نشان مي آنها را از جلسه طرد نمي

شركت مستمر آنها در جلسات درس حديث، تحولي در افكار و عقايد و اعمال آنها 
  .ايجاد كند و به صف روشنگرايان راه اسالميت و انسانيت بپيوندند

شاگردان در حاليكه اكثر آنها قلم و دقايق آغاز درس حديث نزديكتر شده است و 
دايرة وسيعي را  در جلو محراب مسجد نيم 3دوات و مقداري كاغذ در دست دارند

كنند  اند و ظاهر شدن استاد خود راثانيه شماري مي تشكيل داده و ساكت و آرام نشسته
ر با متانت و وقار د 4كه در رأس ساعت معين همراه يكنفر منشي و گاهي دو نفر منشي

شود كه كامالً سر حال  گردد و از نشاط و حركاتش استنباط مي صحن مسجد ظاهر مي

_________________________________________________________________________ 
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و از جبين نوراني و برق چشمانش پيداست  1است و از سالمتي كامل برخوردار است
شود كه  دل و تالشگر و اميدوار است و از ظواهر لباسش معلوم مي كه چه عالمي زنده

و از محاسن پرمو و بلندش كه  2عالقمند است در عين سادگي به نظافت و پاكي چقدر
هم نمايان است و خطوط پرش ستارگاني را در در وسط و حاشية آن تارهاي سفيدي 

شود كه استاد سن چندان زيادي هم ندارد  آورد معلوم مي قلب شبهاي سياه به خاطر مي
ست در و با اينكه سالها ا 3و احتماالً از چهل گذشته و بسوي پنجاه در راه است

الحديث درايتي و روايتي تبحر پيدا كرده است اما فقط دو سال است كه سمت  علم
استادي را قبول نموده است زيرا تا دو سال قبل در اين شهر عالماني بودند كه در 

تر بودند و استاد تمام مراجعين خود را به محضر آنها  تر و با سابقه الحديث از او آگاه علم
داد با وجود عالمتر از او در شهر، او سمت  رگز خود اجازه نميكرد و ه هدايت مي

  4.استادي را قبول كند
شاگردان بمحض ظاهر شدن سيماي استاد حديث در صحن مسجد و شنيدن سالم 

الم« گرم و گيراي او با موج آرامي از يْکَ السَّ لَ هاي برق شادي از  و جرقه »ها  عَ
عموماً از جاي خويش برخاسته و بمحض گويند و  چشمها، مقدم او را تهنيت مي

اي  نشينند و مانند هاله نشستن استاد در محراب با كمال ادب و وقار در جاي خويش مي
  5.زنند برگرد ماه بدور استاد حلقه مي

  
_________________________________________________________________________ 

 .و ذيل آن 145و  144: شرح نخبه ابن حجر عسقالني ص -2و  1
2-  

و الباعث الحثيث شرح علوم الحديث  145و  144: نزهه النظر شرح نخبه الفكر ابن حجر عسقالني ص -3
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لوم و الباعث الحثيث شرح ع 145و  144: نزهه النظر شرح نخبه الفكر ابن حجر عسقالني ص - 5و  4
 .157، 153، 152: الحديث ـ ابن كثير ـ ص
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  !چه مكان شريفي

 ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ãŸ2õ‹ãƒ $ pκÏù ãΝó™ $# «!$# # ZÏVŸ2    )40/  حج(  
  .»گردد نام خدا در آنها ذكر ميو مسجدهايي كه با كثرت زياد «

  ! چه انسانهاي شريفي

 ×Α% ỳ Í‘ ω öΝÍκÎγù=è? ×οt≈ pg ÏB Ÿω uρ ììø‹ t/ ⎯ tã Ìø. ÏŒ «!$#    )37/  نور(  
و چه در سطح ) بازرگاني(مرداني كه حركتهاي اقتصادي چه در سطح عالي «

  .»كرد هرگز آنها را از ياد خدا غافل نخواهد) خريد و فروشهاي معمولي(عادي 
داشتن (كه هم استاد و هم شاگردان با طهارت ظاهر ! با چه حال و روحانيت شريفي

و با طهارت باطن از هر نوع گرايشهاي مادي و با خلوص نيت و بدور از هر نوع ) وضو
گوئيهاي مردم در اين جلسه حضور بهم  رياها و تظاهرها و چشم داشت آفرين

  1.اند رسانيده
در راه تداوم  تعليم و تعلّم احاديث پيامبر! عملي شريفيبراي انجام دادن چه 

هاي آيندة بشري به  و هدايت نسل حاضر و نسل اهللا بخشيدن بخط نور به سنّت رسول
  .همة سعادتهاي ديني و دنيايي

و از  كه اسالم ناب و اصيل را از زبان پيامبرخدا! و با چه هدف عالي و شريفي
كنند و چراغ هدايت سماوي را  ه جهان بشريت ابالغ ميگيرند و ب احاديث او ياد مي

  .دارند براي راهنمايي نسلهاي بشري نور بخش و پرفروغ نگه مي
در صحن اين ! هاي زمين بر زمين فرود آييد و اي فرشته! هاي آسمانها اي فرشته

اعوذ باهللا من «: با طنين نما تا اي توقف تو هم لحظه! مسجد حاضر شويد و اي زمان

_________________________________________________________________________ 
و الباعث الحثيث شرح علوم الحديث  145و  144: نزهه النظر شرح نخبه الفكر ابن حجر عسقالني ص -1

 .157، 153، 152: ـ ابن كثير ـ ص



شناسي كليد حديث  

 

102

جيمال يطان الرّ و طرد !) چه از قماش جن و چه از قماش انس! (فرار انبوه شيطانها »!شّ
هاي استثمارگر و استعمارچي و طاغوتهاي ستم پيشه را از تيررس  زده انبوه شيطان

بسم اهللا «و با طنين . اهللا و از محيط زندگي مسلمانان تحقق بخشد مجاهدين في سبيل
حيم ن الرّ بار ديگر  اهللا هاي رسول هاي خدا در شكل فرموده حمتتبلوري از ر »الرمحّ

ظاهر گردد و مقارن آغاز درس حديث بمنظور يادداشت احاديث نوك قلمها به گلوي 
دواة العلامء « :يشوند تا در جهت تداع گردد و كاغذها گسترده مي ميدواتها سرازير 

هداء نبرد علم عليه  اهللا با حفظ و يادداشت حديث و منت رسول »افضل من دم الشّ
جهل و نبرد نور عليه ظلمت و نبرد حق عليه باطل با شدت تمام آغاز شود و استاد 

  .نمايد دنبال كلمات فوق درس حديث را به اين ترتيب آغاز ميحديث به 
ترين كتابهاي بعد از قرآن يعني صحيح بخاري، شيخ بخاري محمد بن  در صحيح«

از ) 198م ـ (از يحيي بن سعيد ) 228م ـ (رْهد از مسددبن مس) 256م ـ (اسماعيل 
از انس بن مالك ) 118م ـ (از قتاده بن دعامه تابعي ) 160م ـ (شعبه بن الحجاج 

ال يؤمن احدكم حتی حيب « :تفرموده اس اهللا شنيده است كه رسول) 93م ـ (صحابي 
ت بدارد براي آيد مگر دوس يكي از شما مؤمن بشمار نمي :ييعن »الخيه ما حيب لنفسه

  .دارد برادرش آنچه را كه براي خويش دوست مي
اين حديث طبق اين مدرك و سند و به شهادت عيني اين زنجيرة متصل از محدثين 

است و يكهزار و چهارصد و چند سال  اهللا آگاه و صادق و پرهيزگار، فرمودة رسول
از گرديده است و جاري گشته و در آسمان حجاز طنين اند قبل از زبان پيامبرخدا

اعراب نيمه وحشي و خودخواه و هواپرست را به ايثار و از خودگذشتگي و فداكاري 
نسبت بيكديگر و به روح عبادت و خداپرستي و معني عدالت و مساوات و برادري 
هدايت نموده است و امروز نيز شاگردان جلسة حديث را بواقعيت دينداري و رسالت 
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نمايد و همة  ت و برادري و عدالت اسالمي راهنمايي ميريزي اخو اسالم در جهت پي
شاگردان با شور و عالقة وافري آنرا استماع نموده و بالفاصله آنرا با امالي درست و 

و  1نويسند اعراب صحيح و با تطبيق با يادداشتهاي منشي بر صفحة كاغذهاي خويش مي
كردند بار ديگر صرير قلمها  پس از آنكه عموماً اين حديث را به ترتيب مذكور يادداشت

خش كاغذها خاموش گشته و در حاليكه سكوت بر فضاي مسجد حكمفرما و  و خش
چشم شاگردان به لبان استاد حديث دوخته است ناگاه استاد حديث بار ديگر سكوت 

هاي خويش و  فضاي مسجد را شكسته و احاديث ديگري را با اسناد و مدارك و زنجيره
شاگردان عموماً بتوانند آنها را استماع و بدرستي آنها را يادداشت كنند هايي كه  به فاصله

كند و لحظات آخر درس  از بخاري و مسلم و بقية صحاح سته براي آنها روايت مي
هاي  رسد نه از اين جهت كه زنگي بصدا درآمده است يا عقربه حديث  اين روز فرا مي

آن جهت كه استاد آثار خستگي را در  دهند بلكه از ها وقت معيني را نشان مي ساعت
و ظرفيت تعليم يا تعلّم را تكميل يافته و مطمئن  2.خويش يا در آنها احساس كرده است

رود اما  است كه اگر بيش از اين مقدار به درس ادامه دهد تنها كميت كار او باال مي
اي شاگردان آيد و نامطلوب خواهد شد و مهم براي استاد و بر  كيفيت كار پايين مي

نما و  هاي مصنوعي زمان ساعتكيفيت كار است نه كميت آن لذا استاد بدون توجه به 
. كند ختم جلسة حديث اين روز را اعالن مي! فقط با توجه به ساعتهاي طبيعي كارنما

آنگاه همراه منشي يا منشيان خويش از جاي خود برخاسته و با گفتن وداع و خداحافظ 
گردد و شاگردان پس از بدرقة استاد و  راهي منزل خويش مي از صحن مسجد خارج و

چند دقيقه تنفس و رفع خستگي در مورد متن و سند احاديثي كه در آن جلسه استماع و 
و اگر احتماالً يك نفر يا دو  3نشينند اند با يكديگر به بحث و مذاكره مي يادداشت كرده

_________________________________________________________________________ 
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شده باشد با مددجويي از استماع و  نفر از آنها در استماع و يادداشت دچار اشتباهي
نمايد و باالخره تجمع و فعاليت اين همه  يادداشت بقيه، اشتباهات خود را تصحيح مي

نيروهاي حفظ و يادداشت و تعاون و همكاري آنها با يكديگر در اين مطلب ترديدي 
اعتهاي اند و در س گذارد كه آنچه استاد به آنها گفته است عموماً ياد گرفته باقي نمي

بعدي دربارة احكام و عقايد و مطالب اخالقي و اجتماعي كه از اين احاديث استنباط 
نظر داشتند آنها را يادداشت  كنند و در مواردي كه اختالف نظر مي شوند با هم تبادل مي
نمايند تا در جلسة فردا آنها را در محضر استاد مطرح نمايند تا با توضيح و استدالل  مي

  .نظر پيدا كنند در اين موارد نيز اتفاقنادرست را تشخيص داده و او درست و 
هاي بعد و ماهها پشت سر هم و سالهاي  شاگردان جلسة حديث روزهاي بعد و هفته

شوند و در عرض سه يا چهار  متوالي با شوق و شور و عالقه در اين جلسات حاضر مي
و مدرك متصل شيخ  را طبق روايت و سند سال، چهارهزار حديث صحيح پيامبر

كنند و  گيرند و همة آنها را حفظ مي بخاري از استاد و متخصص درس حديث ياد مي
هاي بزرگوار  حاصل سه چهار سال شركت در جلسات حديث بوجودآمدن شخصيت

  :دباشن ديني و اسالمي است كه داراي اين ويژگيهاي مي
بسر برده و در  هاي پيامبر دهچهار سال افكار روزانه و رؤياهاي شبانه را با فرمو - 1

اند و چهار سال  زندگي كرده اهللا هاي احاديث رسول ها و دافعه نور و روشنايي و جاذبه
هاي تند خطابها و عتابهاي احاديث صحيح زواياي تاريك افكار آنها روشنايي  زير اشعه

آمده هاي جمود فكري و انجماد عقيدتي آنها بحالت ذوبان در  كسب نموده و صخره
  .است
و پرورش در محيط آموزش احاديث و  هاي پيامبر چهار سال آموزش فرموده - 2

و تحت تأثير اين همه خطابها و عتابها  استماع همة خطابها و عتابهاي پيامبر
آورد كه از حيث ايمان و اخالق و عمل تجسمي از واقعيت  هايي را بوجود مي شخصيت
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باشند و با داشتن اين  ي در عصر اصحاب و تابعين ميدين اسالم و الگوي مسلمانان واقع
همه اطالعات از اسالم و اين همه امانت و ديانت و ايمان و عمل و اخالق به آساني 

هاي كوچك و بزرگ بشري را بسوي اسالم واقعي و تجديد حيات  توانند جامعه مي
  .ديني و شكوه و عظمت دين مبين اسالم هدايت و رهبري نمايند

مسلمان «ين اسالم اول قرآن و كالم خداست كه براي ساختن الگوهاي اساس د
و نشر و تبليغ دين اسالم قبل از هر چيز بايد در تمام شهرها و روستاها جلسات » بودن

هاي پيامبر  اساس دوم دين اسالم احاديث صحيح و فرموده. تفسير قرآن را داير نمود
دين اسالم و ساختن الگوي مسلمان خداست كه براي نشان دادن تجسمي از واقعيت 

واقعي و نشر و تبليغ حقايق اسالم در تمام شهرها و روستاها بايد به موازات درس 
تفسير قرآن جلسات درس حديث را نيز داير كرد و بقية علوم ديني را در كنار درس 
تفسير و درس حديث و فقط بخاطر پيشرفت و تنها بعنوان وسيله تقويت آنها تدريس و 

درس نمود، چرا كه علت پيشرفت سريع اسالم در قرون و اعصار نخستين و توسعة آن ت
همچنانكه علت ركود . ها جز رعايت اين نظم و ترتيب طبيعي چيز ديگري نبود در قاره

و انجماد اسالم و سبب انحطاط مسلمين جز بهم زدن اين نظم طبيعي و منحل كردن 
يث و در مقابل آن همه اهتمام به جلسات درس تفسير قرآن و جلسات درس حد

مقدمات و وسايل و سالها و سالها خواندن درس نحو و صرف و بالغه و منطق و كالم 
  .و غيره چيز ديگري نبوده و نيست

آور است و چقدر دردناك است كه با وجود اتفاق همه مسلمانان بر اينكه  چقدر رنج
مة علومي كه عنوان علوم ديني است و ه اساس دين اسالم قرآن خدا و حديث پيامبر

هايي براي فهم و درك اسالم چيز ديگري نيستند، با اين  را دارند جز مقدمات و وسيله
ها تنها دريافت  ها در حجره حال قرنهاست كه حاصل كوشش مسلمانان و تالش طلبه

ديني تمام متون علوم . باشد ها بدون استفادة عملي از آنها مي مقدمات و يادگرفتن وسيله
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خوانند و از هر علمي صدها قاعده  هاي مفصل مي را با شرحهاي مطول و حتي با حاشيه
كنند و در توضيح و تجزيه و تحليل قوانين اين علمها چقدر بحث و  و قانون را حفظ مي

ها  ها و به همة گوشه كنند و براي يافتن فلسفة يك قاعده به همة حاشيه مذاكره مي
دوران تحصيل آنها، حتي يك فقره هم جلسة درس حديث تشكيل  شتابند اما در تمام مي
همچنانكه تشكيل جلسات تفسير قرآن نيز جزو برنامة تحصيالت آنها بشمار . گردد نمي
آيد و باالخره در حدود ده پانزده سال تحصيالت علوم ديني فقط به اندوختن  نمي

شوند و  از آنها مشغول مي وسايل و مقدمات، بدون استعمال آنها و بدون استفادة عملي
بعد از پايان تحصيالت و و تشكيل جلسات تدريس در مدارس باز همين وسايل و 

گردد و باالخره اساس كار و هدف اصلي از  همين مقدمات مجدداً تدريس و تدرس مي
ماند كه عمري را   كار آنها به كار نجاراني مي. گردد تحصيالت علوم ديني باز فراموش مي

كش و غيره  هاي مختلف و گونيا و خط هاي گوناگون و رنده ا كردن تيشه و اردر پيد
نمايند و بدون اينكه يك بار در و پنجره و صندلي و وسايل منزل را بوسيلة  صرف مي

كنند تا او هم بدون استفادة  آنها بسازند، همين وسايل را به شخص ديگري منتقل مي
البته نفس اين عمل يعني حفظ و بقاي اين وسايل  .عملي از آنها به ديگري منتقل نمايد

و انتقال آنها به آيندگان خود عملي است بسيار مهم و همچنانكه در نظر مسلمانان شايان 
تقدير و تحسين است در بارگاه خدا نيز شايان اجر جزيل است و از فوايد مهم آن اين 

ل كاري را كه پيشينيان انجام توانند با دسترسي به همين وساي هاي آينده مي است كه نسل
و با تشكيل جلسات درس تفسير و جلسات درس حديث در اند آنها انجام دهند  نداده

هايي كه از حيث ايمان و آگاهي و  تمام مراكز تدريس علوم ديني و ايجاد شخصيت
صالبت و تقوي و ايثار و فداكاري، تجسمي از واقعيت دين اسالم و الگوي مسلمانان 

عصر اصحاب و تابعين باشند، دين اسالم را از ركود و انجماد نجات داده و  واقعي در
چنان حركت و نهضتي در آن بوجود آورند كه نه تنها در برابر سيل فسادگرايي غرب و 
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بلكه محيط زندگي جوامع بشري سوز شرق مقاومت داشته باشند،  صرصر سموم خانمان
  .ها پاك نمايند ماديگرايي  ها و سموم همة را از تهاجم همة فسادگرايي

زيرا كشورهاي اسالمي ! بينيم و اين آرزويي است كه ما فعالً آنرا فقط در خواب مي
اكثراً در خوابند و دشمنان اسالم و مسلمين بيدارند و براي هر چه بيشتر خوابانيدن آنها 

ولي آيا اين شب چقدر دراز و . دست بدست هم داده و شب و روز در تالش هستند
اين خواب چقدر سنگين است؟ و آيا سحرگاه بيداري مسلمانان و آغاز نهضت و 

بح بقريبها نزديك نيست؟  حركت اسالم در جهت بوسعت قاره ؟ در آينده أليس الصّ
  .شود پاسخ اين سؤالها معلوم مي

***  
داريم كه همه مسلمانان را بيدار  در نهايت عجز و ناتواني از تو مسألت مي! خداوندا

ان را در راه نشان دادن واقعيت ساالم و گسترش عقايد و اخالق و احكام آن در و آن
  .سراسر جهان موفق فرمايي

ربی اغفرلی و لوالدی و ملن دخل بيتی مؤمنا و آخر دعوانا ان احلمدهللا و الصلوه 
 .اهللا علی رسول

  
  ـ مهاباد ـ مسجد قبله 1408هفدهم شعبان سال 

  عبداهللا احمديان


