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***  
نـوع از انـواع علـوم حـديث از كتـاب       23ي  آنچه در اين فهرست آمـده اسـت ترجمـه   

نـوع از انـواع علـوم     65و اصل كتـاب شـامل    ،است» زوري رههي ابن صالح شا مقدمه«
 .باشد نوع نمي 65حديث است، هرچند كه انواع علوم حديث محدود به 

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . سالمه علی خاتم النبيني حممد بن عبداهللاني وصلوات اهللا وحلمدهللا رب العاملا

  
  ي مترجم  مقدمه

ي ابن  مقدمه«نوع از انواع علوم حديث، از كتاب مشهور  23ي  اين كتاب، ترجمه
ي مفاهيم اساسي مورد نياز براي دانشجوي  است و در بر گيرنده» زوري رههصالح شا

نوع از  65، شامل »مقدمه«خود . باشد مي محقق در علم حديث و در راستاي فهم آن
باشد  انواع علوم حديث است كه سه بخش اصلي آن شامل صحيح، حسن و ضعيف مي

به آن اختصاص داده شده است و از نوع سوم تا » مقدمه«و دوم و سوم كتاب و نوع اول 
  . باشد ميهاي فرعي علم حديث  ها و شعبه شصت و پنجم، شامل شاخه

هايي كه دارد، همواره مورد توجه علماي  ليل خصوصيات و ويژگياين كتاب به د
، »ابن صالح«و در واقع منهج علم حديث پس از  ،حديث و اساتيد فن قرار گرفته است

در مورد خصوصيات ممتاز اين . آن بوده استهاي  بندي متبع و متأثر از مقدمه و تقسيم
تر نمود دارد اين  نظر من آنچه كه بيشاثر با ارزش و بديع، قلمفرسايي شده است، اما به 

  :دو مورد است
نظام دادن به علم حديث و روي آوردن به مباحث و تعاريف آن به طور جامع و  - 1
  . دقيق
عرضه كردن علم حديث به طريق كاربردي و آرام كردن سيل خروشان  - 2

  . شناسي اجتهادهاي غير علمي در حديث
عالوه بر شرح، . نوشته شده استبسياري  هاي در طول تاريخ بر اين كتاب شرح

بعضي علما مطالب كتاب را به طور مختصر ارائه داده و كساني بر كتاب تعليق و توضيح 
  . اند و يا انتقادهايي نوشته
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، مباحثي را ارائه كرده ابن »مقدمه«از جمله كساني كه بر موارد عمده و سؤال برانگيز 
، 2به تأسي از كتاب استادش، حافظ عراقي كتاب او در واقع. است 1حجر عسقالني

  . نامگذاري كرده است» النكت علي كتاب ابن صالح«نگاشته شده است و آن را 
كتاب مقدمه در موارد متعددي نياز به تبيين و توضيح دارد و به همين دليل در پايان 

ه كنم و كتاب، مطالبي را به ترجمه اضافكار ترجمه، ناخواسته تصميم گرفتم در پاورقي 
اثر استاد برجسته، ابن » النكت علي كتاب ابن صالح«تر از كتاب گرانقدر  در آن بيش

  . ام حجر عسقالني، استفاده نموده
   :توان در سه مورد زير خالصه كرد خصوصيات اين ترجمه را مي

اي با ادبيات ساده و مخاطبان ترجمه، دانشجويان  ي ترجمه تالش در جهت ارائه - 1
  . باشند حديث مي مبتدي علم

تالش در بيان مفاهيم عميق مورد نظر نويسنده و در عين حال خارج نشدن از  - 2
  . هاي او جمله بندي

تعليقي كه در پاورقي آمده است . افزودن پاورقي بر بسياري از مطالب كتاب - 3
مطالبي است كه از طرف مترجم و با رعايت امانت در ذكر مراجع اضافه شده است و 

___________________ 
احمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن احمد بن احمد، شيخ االسالم، علم االعالم، امير  -1

ي او ابوالفضل و لقبش شهاب  كنيه. المؤمنين در حديث، حافظ زمان، مشهور به ابن حجر عسقالني است
 773ايشان در مصر قديم و درسال . اند در روستاي عسقالن فلسطين بوده اجداد ابن حجر. الدين است

  . سال زيسته است 80هجري متولد شده و 
ايشان از . عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن، ابوالفضل، زين الدين، معروف به حافظ عراقي است -2

ز توابع اربيل عراق متولد شده حافظ عراقي اصالتاً كرد و در رازنان ا. بزرگان حفاظ حديث بوده است
ي ابن حجر عسقالني بوده  ايشان از اساتيد برجسته. در كودكي به همراه پدرش به مصر رفت. است
نوشته است و ابن حجر » ي ابن صالح مقدمه«بر » التقييد واإليضاح«حافظ عراقي تعليقي را به نام . است

  . را به الهام از آن نگاشته است» النكت«كتاب 



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه

 

6

و شامل نكات  ،ستاي فهم مطالب كتاب و پربارتر كردن مفاهيم آن آورده شده استدر را
و توضيح موارد مبهم و استفاده از نظرها و گاهي انتقاد علما در مورد مطالب كتاب 

  . باشد مي
   :ام در ذكر مراجع از دو نوع عالمت اختصاري استفاده كرده

با اقتباس از كتاب « :يعني. النكت. ق باشد، مثالً مي» اقتباس از«كه به معناي » ق« - 1
ي كالم و طوالني  به خاطر پرهيز از اطاله و مطالبي كه با اقتباس ذكر شده صرفاً. »النكت

چرا كه ابن حجر، نكات خود را در بسياري موارد، بسط داده نشدن مباحث بوده است؛ 
ل تصميم گرفتم در افزود و به همين دلي و آوردن تمامي مطالب ايشان بر حجم كتاب مي

ها اكتفا كنم،  گيري چنين مواردي به مفاهيم مطالب و موارد اساسي و يا مهم و يا نتيجه
و در مواردي ديگر از عالمت . ام از مدار مباحث خارج نشوم كردههر چند كه سعي 

در اين . باشد مي» رجوع كنيد«ام و اين نيز به معناي  استفاده كرده» ك. ر«اختصاري 
] جز مواردي نادر و تغييراتي اندك[عيناً مطالب كتاب نقل شود و عي شده است موارد س

  . باشد و حالت ويرايش دارد ميمطالب مطابق با اصل كتاب 
ها به همراه مطالب توفيقي بود كه سبب شد اين ترجمه بسيار پربار  آوردن اين تعليق

ها در هر  ه همراه تعليقي كتاب ب توان ادعا كرد ترجمه و پرثمر گردد تا جايي كه مي
سبب شده تا مطالب بسيار واضح و جامع ارائه گردد و ) علوم حديثاز انواع (نوعي 

  . ي مطالب سيراب برگرداند شود تا دانشجو را پس از مطالعه همين خود سبب مي
 »نةاملواحلمدهللا و«
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  ي مؤلف  مقدمه
بو عمرو، عثمان بن استاد، امام، حافظ، مفتي شام، شيخ االسالم، تقي الدين، ا

عبدالرحمن بن عثمان بن موسي بن ابي نصر النصري الشهرزوري الشافعي، معروف به 
َربََّنا َآِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا ﴿« :عليه الرحمه چنين گفت 1ابن صالح

 رضاه, محداً احلمد هللا اهلادي من استهداه, الواقي من اتقاه, الكا .﴾َرَشًدا يف من حترَّ
والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل نبينا والنبيني, وآل كل, , بالغاً أمد التامم ومنتهاه

از جانب خودت رحمتي به ما عطا كن  ،پروردگارا« :»ما رجا راجٍ مغفرته ورمحاه, آمني
است كه هدايت ستايش خداوند هدايتگري را سز. و از كارمان برايمان هدايتي آماده ساز

هر آن كس را كه حفظ كند اي  كند هر آن كس را كه هدايتش را طلب كند، حفظ كننده
رضايتش را بخواهد؛ كه ترسش را در دل داشته باشد، كافي است براي آن كس كه 

و . هاي آن رسيده است ي خود و منت درجهستايش براي اوست، ستايشي كه به نهايت 
ت و سالم بر پيامبر ما و پيامبران و دوستداران و اميدواراني ترين صلوا ترين و جامع كامل

  . »آمين. اند م اميد دوخته كه به مغفرت و رحمت خداوند چش
حب آن در دل مردان . هاست از بهترين علوم و مفيدترين دانشيكي علم حديث 

هاي محقق و برجسته به آن توجه دارند و تنها  واقعي و ممتاز رخنه كرده و شخصيت
ي  دارند، و در فنون علم حديث بيشتر از همه فراد فرومايه علم حديث را دوست نميا

براي آن همچون چشم كه علم حديث (از فقه ] تر بيش[، به خصوص ]اسالمي[علوم 

___________________ 
پدر ابن صالح ملقب به صالح الدين بوده است و به همين خاطر ايشان به ابن صالح شهرت يافته  -1

» ي ابن صالح مقدمه«ايشان در علوم مختلف اسالمي تأليفاتي دارد و مشهورترين آنها كتاب . است
ن زور، از توابع اربيل در كردستا هجري در روستاي شرخان شاره 577ابن صالح در سال . باشد مي

  . هجري در دمشق در گذشت 643عراق متولد شد و در سال 
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آن دسته از فقهايي  ،از اين رو. كاوش و بررسي صورت گرفته است) است براي انسان
اند و همچنين در كالم  هات زيادي مرتكب شدهاند اشتبا بهره بوده كه از علم حديث بي

و اشكاالتي پديدار ها  اند نقص علمايي كه در پرداختن و آموختن حديث كوتاهي ورزيده
در گذشته حديث جايگاه رفيعي داشت؛ طالب زيادي به آموختن آن . گشته است

ده بود و مشغول بودند و حافظان فراواني داشت و تا زماني كه آنها بودند علم حديث زن
ي آنها شاداب و آباد بود، اما با گذشت زمان شيفتگان و  ي علم حديث به وسيله گستره

با رفتن آنها علم حديث نيز رو به زوال و نابودي نهاد تا و  دتنفعلماي حديث از بين ر
سرانجام . اين كه به جايي رسيده كه علماي حديث شمار و تعدادشان بسيار اندك است

شود و يا براي پركردن اوقات روي كاغذ  به حديث گوش داده ميوجهي ت اين كه با بي
شود و علوم گرانقدر آن را دور انداخته و به معارف حديث كه اهميت آن را  نوشته مي

اعتنا هستند، و كار به جايي رسيده كه اگر فردي كه در حديث به  نمود بيدو چندان 
يابد كه مشكل او را  ه شود كسي را نميپردازد در آن با مشكلي مواج كاوش و بررسي مي

در چنين . يابد حل كند و اگر سؤالي برايش پيش بيايد فردي را كه پاسخ او را بدهد نمي
وضعيتي خداوند بر من منت نهاد و مرا توفيق داد كه در قالب يك كتاب انواع علوم 

روشن پنهان علم حديث ي اين كتاب اسرار  به وسيله. آوري نمايم حديث را جمع
اين كتاب، انواع، . ام ي آن حل شده و اصول آن را بيان كرده گرديده و مشكالت پيچيده

اصول و فروع علم حديث را به صورت مشروح و مفصل بيان داشته است و نيز علم و 
از خداوند بزرگي كه سود . هاي لطيف آن را جمع آوري كرده است فوايد پراكنده و نكته

كنم  خواهم و به درگاه او زاري و تضرع مي در دست اوست ميو زيان و دادن و ندادن 
خواهم كه كتاب سرشار  جويم و با هر شفيعي از او مي اي به او توسل مي و با هر وسيله

گمان خداوند نزديك و  از موارد مذكور باشد و مرا در هر دو جهان پاداش دهد، بي
  . نده استكن اجابت
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  شناخت حديث صحيح 

   :واع علوم حديثنوع اول از ان
كه حديث در نزد علما به سه بخش تقسيم  –خداوند تو و مرا دانا گرداند  –بدان 

  . ضعيف -3حسن  - 2صحيح  - 1 :شود مي
  

  حديث صحيح  -1
ي  كليه شود كه سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و ثانياً به حديث مرفوعي گفته مي

   :1رجال سند داراي دو صفت باشند
   .2عدل - 1
   .3بطض - 2

___________________ 
به روايت [راوي بايد در طلب حديث « :كند حاكم نيشابوري در پذيرش حديث صحيح چنين شرط مي -1

اين ميزان شهرت كه مد نظر حاكم است اضافه بر شهرتي است كه به طور . »شهرت داشته باشد] حديث
شود راوي از مجهول العين و يا از مجهول الحال بودن خارج  بب ميكه س(مطلق در نظر گرفته شده است 

اند جز اين كه آنها اگر حديثي را داراي سندهاي  و ظاهراً بخاري و مسلم نيز چنين شرطي داشته) شود
. ك. ر. ديدند نمينيازي به اعتبار دادن به اين شرط ) با طرق زيادي روايت شده بود(يافتند  زيادي مي

  . صالح، ابن حجر العسقالنيالابن  مقدمةالنكت علي 
  . يعني فرد با شخصيت و داراي خصلت تقوا و جوانمردي باشد -2
باشد و از طريق حافظه و يا از روي  ي روايت مي مقصود از ضبط حديث پاراستن حديث تا مرحله -3

  . حفوظ بوده باشدي روايت، در نزد فرد م هدف ما اين است كه حديث تا مرحله. پذيرد نوشته صورت مي
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و در تبيين اين اوصاف بايد گفت كه حديث،  .1و همچنين سند شاذ و يا معلل نباشد
نباشد و در روايت راوي  1علتي قادحي مرسل و يا منقطع و يا معضل و يا شاذ و يا دارا

   .2نوعي از جرح وجود نداشته باشد

___________________ 
دانند بخاري و مسلم  از جمله كساني كه شرط صحت حديث را عدم شذوذ و وجود علت در حديث مي -1

ي كساني است كه  و اين خالف گفته[گردد  ي اين شرط، به متن حديث بر مي باشند كه بخش عمده مي
اند و يا  كه احاديث يا تنقيح نشدهدارند  محابا مراجع حديث را مورد تاخت و تاز قرار داده و اعالم مي بي

؛ اما كساني همچون ابن خزيمه و ابن حبان در شرط صحت ]اند فقط از نظر سند مورد بررسي قرار گرفته
ديدند و در  اند و تفاوتي بين حسن و صحيح نمي حديث و در تصانيف خود، اين موارد را اعمال نكرده

ت و در كتب آنها به رجالي كه مسلم صرفاً احاديث نزد آنها حسن نيز قسمي از حديث صحيح بوده اس
توان ابن اسحاق و اسامه بن زيد  ي اين رجال مي آنها را در متابعات آورده استناد شده است؛ از جمله

ابن حجر شرط صحت را در نزد ابن . ليثي و محمد بن عجالن و محمد بن عمرو بن علقمه را نام برد
بالطلب غري مدلس سمع ممن فوقه إىل  مشهوراً  عدالً  احلديث راويأن يكون « :حبان چنين آورده است

يعني راوي حديث عدل و مشهور به [ ;»بام حييل املعنى فإن كان يروي من حفظه فليكن عاملاً  ,أن ينتهي
، در تمام سند راوي حديث را ]اگر حديث معنعن است[باشد، مدلس نباشد ] روايت حديث[طلب حديث 

حديث را خوب فهم كرده [كند  ود شنيده باشد، و اگر حديث را از حفظ نقل ميي ما قبل خ از طبقه
و همچنين ابن خزيمه كتابش را اين چنين . آگاه باشد] در مفهوم كلمات[به موارد غلط انداز ] باشد

املسند الصحيح  :]باشد ي شرطش در پذيرش حديث مي كه در واقع در بر گيرنده[نامگذاري كرده است 
مسند صحيح متصل، به نقل از [ ةال جرح فی النقلقل العدل عن العدل من غري قطع فی السند واملتصل بن

شديد راوي در [و بدون جرح ) راوي مدلس نباشد(راوي عادل از راوي عادل و بدون انقطاع سند 
ه و در واقع اين ابن حبان است ك ،بدين معني كه شرط ابن خزيمه نيز همان شرط ابن حبان است] روايت

نهايتا ابن حجر در  ،بنابراين. زيمه و بر مذهب ايشان بوده استن خمتبع و مشروب از درياي علوم اب
چرا  احاديث آنها در حد استناد هستند، :كند گيري مي هاي ابن خزيمه و ابن حبان چنين نتيجه مورد كتاب

لتي قادح عمي كه در آنها احاديثشان بين صحيح و حسن هستند، البته مادا] با توجه به شروط آنها[كه 
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  . هللا تبارك و تعاليان شاء ا. گيرند انواع اين موارد در همين فصل مورد بحث قرار مي
اين كه در صحت . باشد صحيح مورد اتفاق اهل حديث مي اين تعريف حديث

بعضي از احاديث اختالف وجود دارد به اين خاطر است كه علما در وجود اوصاف 
دارند و يا شايد به خاطر اختالف علما در تعريف سند حديث اختالف  رفوق الذكر د

علماي حديث در مورد تعريف حديث مرسل  مثالًخود اوصاف فوق الذكر باشد؛ 
در همين فصل تعاريف مختلف مرسل از نظر علما مورد بحث قرار  –اختالف دارند 

) هذا حديث صحيح(اين حديث صحيح است  :شود وقتي گفته مي –گرفته است 
باشد و تمامي اوصاف فوق الذكر  معنايش اين است كه حديث داراي سندي متصل مي

؛ چرا كه ممكن 3آن به معناي صحيح بودن حديث به طور مقطوع نيسترا داراست و 
                                                                                                                                                    

وجود نداشته باشد و اما اگر مقصود كسي كه آنها را ] عاملي سؤال انگيز كه باعث ضعف روايت شود[
هستند پيداست ) مطابق تعريف ابن صالح(صحيح بخواند اين باشد كه آنها داراي شروط حديث صحيح 

    .نيست] چنين سخني درست[كه 
  .ابن حجر. النكت. ق

در ) چه قادح و چه غير قادح(ز محدثين، از جمله شروط صحت را عدم وجود هر نوع علتي كساني ا -1
د كه علت ندا دانند، اما ظاهراً ابن صالح تابع اين نظر نيست و حديث صحيح را حديثي مي حديث مي

در آن وجود نداشته باشد و شرط خود ] شوند عواملي پنهاني كه سبب ضعف حديث مي[ي قادح  پوشيده
ابن  مقدمه. لشناخت حديث معل. ك. و ر. ابن حجر. النكت. ق. داند مورد اتفاق اهل حديث مي را

  . صالح
راوي نبايد متهم  :باشد و به اين معناست در اين جا مقصود از جرح روايت راوي، جرح خود راوي مي -2

  . به دروغ يا غفلت و يا سوء حافظه و مانند آن از انواع جرح باشد
آنها كه شناخت عميقي از لفظ مقطوع الصحة از نظر ابن صالح ندارند و كلمات مقطوع  بر خالف[ -3

بايد بگويم كه مقصود ابن صالح از مقطوع الصحة ] اند الصحة بودن را به معناي يقيني بودن فهم كرده
لكه باشد، ب ن احاديث، به معناي متواتر بودن آنها و پيدا كردن علم ضروري به نسبت احاديث نميدبو
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آن را روايت كرده است در يكي از طبقات با وجود دارا بودن شرايط فوق، فقط يك نفر 
اند نباشد و همچنين وقتي در مورد  و از احاديثي كه امت به اجماع آن را پذيرفته 1باشد

دروغ  اي اين نيست كه آن حديث حتماً، به معن»غير صحيح« :شود يك حديث گفته مي
رساند كه حديث  است، بلكه ممكن است ذاتاً درست هم باشد و اين لفظ فقط اين را مي

  . و خداوند داناتر است .2از نظر شرايط فوق الذكر صحيح نيست
   :فوايد مهم

يادآوري  آن چنانكه قبالً - 4و مختلف فيه 3شود به متفق عليه صحيح تقسيم مي - 1
   .1باشد داراي اقسام مشهور و غريب و آنچه بين آنهاست مي] صحيح[و  –شد 

                                                                                                                                                    
شوند؛  كنند؛ يعني پس از تحليل و بررسي با ظن غالب پذيرفته مي ي علم نظري مي چنين احاديثي افاده

] از نظر ابن صالح[در اين جا كه صحبت از قطعي بودن صحت احاديث شده است به اين خاطر است كه 
نگفته است امت به اجتهاد اجماع امت، صحت اين احاديث به ثبوت رسيده است و از طرفي ابن صالح 

به عمل به احاديث آنها اجماع دارند و چنين چيزي صحيح نيست؛ چرا كه بعضي از احاديث صحيحين 
به خاطر منسوخ شدن و يا بحث خاص و عام، عمل به آنها ترك شده و خود به خود اجماع بر عمل به 

ه معناي وجوب نسبت اين قبيل احاديث غير صحيح است، بنابراين صحت قطعي احاديث صحيحين، ب
ي احاديث  عمل به آنها نيست و اكثر احاديثي كه اجماع امت به نسبت صحت آنها مطرح شده و در رده

  . ابن حجر. النكت. ق. باشند اند از اين دست مي ي مقطوع الصحه قرار گرفته با درجه
  . غريب باشد -1
را ندارد، اما اين به معناي ظاهراً مقصود ذات خبر است؛ يعني درست است كه حديث شرايط صحت  -2

  . دروغ بودن حتمي خبر نيست
مقصود احاديث صحيحي است كه اختالفي در صحت آنها وجود  :تواند دو مفهوم داشته باشد؛ الف مي -3

  . ي اول صحت قرار داده است احاديث متفق عليه بخاري و مسلم كه آنها را در درجه :ندارد ب
ف وجود دارد و يا منظور احاديثي است كه متفق عليه نيستند؛ يعني بر احاديثي كه در صحت آنها اختال -4

  . شرط بخاري و مسلم نيستند
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ي صحت  ، به صفاتي كه قبالً ذكر شد درجه]يك حديث[و با توجه به اتصاف سند 
و به اعتبار اتصاف به اين صفات، ] شود كم و يا زياد مي[كند  يك حديث، تفاوت مي

] پذيرد محدوديت نمي[كند  ينهايت ميل م صحيح، به سمت بيحديث ] درجات[اقسام 
، به طور 3در مورد سندي يا حديثي 2و به همين خاطر، به نظر ما صدور حكم اصح

                                                                                                                                                    
  . باشد مقصود انواع حديث صحيح است كه شامل مشهور و عزيز و غريب مي -1
، در مورد سند و يا حديث، به معناي محدوديت در اقسام ]ترين صحيح[به نظر ايشان صدور حكم اصح  -2

  . باشد يح ميحديث صح
در مورد اسانيد ] ترين صحيح[ابن حجر در اين مورد، نظرش بر اين است كه صدور حكم اصح  -3

باشند  مي] و بسيار[ي ترجيح سندي بر سندهاي ديگر است و داليل ترجيح نيز مختلف  ، به منزله]سندها[
ق، در مورد يك حديث به طور مطل] ترين صحيح[اما صدور حكم اصح . و اين از نظر علما جايز است

، در نزد علما جايز نيست و هيچ عالمي چنين حكمي صادر نكرده ]ترين حديث صحيح :حاديثأصح األ[
معلول باشد، اما ] ترين حديث صحيح[أصح األحاديث ي  است؛ چرا كه ممكن است حديث با رتبه

، النكت، .ك. ر(. راي علت نباشنددا) اند تري قرار داده شده ي پايين كه از نظر سند در رتبه(احاديث ديگر 
 :اي موارد در تأييد بعضي احاديث، نظر خود را اين چنين ابراز كرده است ، البته ترمذي در پاره)ابن حجر

ترين و  اين صحيح[ صحأحسن يشء فی هذا الباب وأ«و يا » حسنأء فی هذا الباب وصح يشأهذا «
با توجه به آنچه كه از استاد ابن حجر نقل كرديم  ، كه]بهترين چيزي است كه در اين مورد وجود دارد

بررسي كلي نماز و تفسير «در كتاب . باشد ترين سند در فالن مورد مي ظاهراً منظور ايشان صحيح
. ترين حديث، در سه مورد استفاده شده است اثر مرحوم ناصر سبحاني از الفاظ صحيح» ي فاتحه سوره

قوي « :ي استفتاح نماز گفته است و اذكار وارد شده در زمينهدر مورد اوراد  69ي  ايشان در صفحه
در  73ي  و يا در صفحه» ... باعدت امك يوبني خطايا ياللهم باعد بين« :ترينش اين دعاست

و يا در » ترين روايت در تشهد خوانده است را قوي» الطيباتالصلوات والتحيات هللا و«ها،  بزرگداشت
اي از صالة كه ذكر شد،  صيغه« :آورد چنين مي  داي صلوات بر پيامبري ا در مورد صيغه 119ي  صفحه

تر و  اين يكي از همه قوي  هاي روايت شده از پيامبر خدا ي صالة است و در ميان صيغه بهترين صيغه
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ي حديث، از اين حد گذشته و نظريات  مطلق، درست نيست آن چنانكه جمعي از ائمه
  . اند متعدد و متشتتي ارائه داده

ترين سند از ميان  صحيح :اند كه اسحاق بن راهويه گفته است براي ما نقل كرده
باشد و همين گفته را نيز از احمد بن حنبل براي  مي »بيهأعن  1عن سالم يهرز«سندها، 

ترين  اند كه ايشان صحيح و از عمرو بن علي الفالس براي ما نقل كرده. اند ما نقل كرده
و عين همين . دانسته است مي» عن علي ةمحمد بن سيرين عن عبيد«سندها را سند 

و از كسان ديگري غير از اينها نيز همين . اند ز علي بن مديني براي ما نقل كردهسخن را ا
  . سخن، نقل شده است

ترين سند اين  صحيح :اند و از اينها كساني نام راوي را از محمد نيز نقل كرده و گفته
آنچه كه از يحيي . 3»عن علي 2ةيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدأ« :است

 :به ما رسيده بيانگر اين است كه ايشان بهترين سندها را اين سند دانسته استبن معين 
و از ابي بكر بن ابي شيبه براي ما نقل . 5»عن علقمه عن عبداهللا 4براهيماعمش عن إ«

» بيه عن عليأزهري عن علي بن حسين عن «سندها ترين  صحيح :اند كه گفته است كرده
اند كه  صاحب كتاب صحيح بخاري براي ما نقل كرده و از ابو عبداهللا بخاري. باشد مي

                                                                                                                                                    
شد به كار بردن اما همان طور كه در متن كتاب و يا در توضيحات ابن حجر بيان . »تر است صحيح

و امثال اين الفاظ و » ترين روايت در فالن زمينه قوي«و يا » حاديثأصح األ« عباراتي، مانند
  . جايز نبوده و چنين ادعائي در مورد احاديث، درست نيست] ي حديث[ها، در نزد علما  گيري نتيجه

  . سالم بن عبداهللا بن عمر -1
  . عبيدة بن عمرو السلماني -2
  . علي بن ابي طالب -3
   .ابراهيم النخعي -4
  . عبداهللا بن مسعود -5
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باشد و به همين خاطر  مي» مالك عن نافع عن ابن عمر«ترين سندها  صحيح :گفته است
امام ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر تميمي بنا را بر آن گذاشته و گفته است برترين سند 

ايشان اين است كه دليل . »عن نافع عن ابن عمر كشافعي عن مال« :اين سند است
به اجماع اصحاب حديث، راوي باالتر و بهتر از شافعي كه از مالك روايت  :گويد مي

  . كرده باشد نيست، و خداوند داناتر است
اگر حديثي را مطابق با ضوابط صحت يك حديث صحيح االسناد يافتيم، ولي  - 2

كدام از كتب و  اين حديث در صحيح بخاري و مسلم روايت نشده باشد و نيز در هيچ
به آن [مصنفات ائمه قابل اعتماد و مشهور با لفظ صريح صحيح، تصحيح نشده باشد ما 

دهيم و در اين عصور پذيرفتن يك  جسارت دادن حكم صحت را به خود نمي] حديث
حديث صحيح، به صرف داشتن سند معتبر از معذورات است، چرا كه حديث به عنوان 

روايت از راويان، تابع شرط صحيح نبوده و رجال تمامي  مصنفين اين گونه احاديث در
. 2و ضبط و اتقان، عاري از شروط حديث صحيح هستند 1اين گونه سندها، از نظر حفظ

منحصراً به آنچه كه ناگزير بايد در اين عصور در شناخت صحيح و حسن،  ،بنابراين
به آنها به اين داليل ايمان و اطمينان (ي حديث در تصانيف معتمد و مشهور خود  ائمه

شان آثارشان را از تغيير و تحريف دور نگه داشته است و  ي شهرت آوازه :صحيح است

___________________ 
هيچ كدام از ائمه، حفظ را از شروط حديث  :گويد ابن حجر در كتاب النكت در شرح اين جمله مي -1

رساند و  ، خالف اين را مي]علما[كند كه نظرهاي قديم و جديد  ابن حجر در ادامه بيان مي... اند  ندانسته
خواند و از طرفي خودش در تعريف  تشدد ميخود ابن صالح در نوع بيست و ششم آن را مذهب اهل 

حديث صحيح، آن را از شروط صحت قرار نداده است و اگر مقصود از حفظ، حافظ بودن است كه اين 
  . ابن حجر. ، النكت.ك. ر. گردد و شرط صحت نيست راوي بر مي] عدالت[نيز به درجات باالي 

. النكت. ق. باشند نمي] ي صحت هستند كه الزمه[مقصود اين است كه اين سندها مبرا از شذوذ و علت  -2
  . ابن حجر
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اند و عالوه بر اين به دليل ابقاي سلسله  ي اعتماد رسيده در ميان اسانيد متداول به قله
صراحتاً عنوان ي احاديث،  در مورد رتبه) باشد سندهايي است كه خاص اين امت مي

  آمين . خداوند بر قرب و منزلت آنها بيفزايد .1اند اعتماد كنيم كرده
كتاب [اولين كسي است كه  –ابو عبداهللا محمد بن اسماعيل الجعفي  –بخاري  - 3

ابو الحسين مسلم بن حجاج نيشابوري صحيح را تصنيف كرده و آن را بر ] احاديث
ه و از محضر امام بخاري مسلم با وجود اين كه شاگرد بخاري بود. قشيري خوانده است

هاي صحيح  كتاب. استفاده كرده است شاگرد بسياري از استادان بخاري نيز بوده است
ها بعد از قرآن هستند، اما در مورد آنچه كه از  ترين كتاب بخاري و صحيح مسلم، صحيح

من از نظر علمي كتابي بهتر « :اند كه ايشان گفته است شافعي برايمان نقل كرده
و ديگران با الفاظ ديگري همين مطلب را از او نقل » از كتاب مالك سراغ ندارم) تر درست(

مسلم هاي  به اين خاطر بوده كه شافعي اين مطلب را زماني گفته كه كتاب :]جواب. [اند كرده
مطلب ديگر اين كه، كتاب صحيح بخاري از صحيح مسلم از نظر . و بخاري وجود نداشتند

، اما اين كه ابو علي 2ت و از نظر محتوا داراي فوايد بيشتري استي صحت باالتر اس درجه
___________________ 

  . ابن حجر. النكت. ق. داند پسندد و آن را صحيح نمي ابن حجر اين نظر ابن صالح را نمي -1
داند و در همين دو زمينه  ابن حجر در كتاب النكت، مدار سند صحيح را اتصال سند و عدالت راوي مي -2

ايشان به نسبت عدالت راوي در صحيح بخاري و . پردازد حيح مسلم ميي صحيح بخاري و ص به مقايسه
رجالي كه بخاري به تنهايي از آنها روايت كرده و  - 1 :آورد چنين مي] به طور خالصه[صحيح مسلم 

ها نزديك هشتاد نفر مورد جرح قرار  نفر هستند كه از اين 435مسلم از آنها روايت نكرده است 
نفر از  180نفر هستند و  620رجالي كه مسلم به طور انفرادي از آنها نقل كرده  اند؛ در حالي كه گرفته

كساني كه به طور انفرادي از آنها [بخاري از اين رجال مجروح  -2. اند آنها مورد جرح قرار گرفته
احاديث بسياري نقل نكرده است و تنها فرد مورد ] حديث نقل كرده و مسلم از آنها حديث نقل نكرده

باشد  تر احاديث او را نقل كرده اما مسلم از او حديث نقل نكرده است عكرمه مي ي كه بخاري بيشجرح
ي احاديث رجال منفرد را نقل كرده است مانند  برخالف مسلم كه اكثريت نسخه) عكرمة عن ابن عباس(
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بت عن و حماد بن سلمة عن ثا  بي هريرةو سهيل عن أبيه عن أ  بي الزبير عن جابرأ :احاديث

نرمشي كه بخاري در روايت  -3. و مانند اينها  بي هريرهعبدالرحمن عن أبيه عن أو عالء بن  نسأ
نشان داده به اين خاطر بوده است كه آنها ) كه به طور انفرادي از آنها روايت كرده(از اين رجال مجروح 
آشنا بوده و به احاديثشان مطلع بوده و باشند و او آنها را ديده است و به احوالشان  اكثرا از اساتيد او مي

رجال (داده است؛ بر خالف مسلم كه اكثر اين گونه رجال  خوب و بد آنها را تشخيص مي] احاديث[
اند كه مجروح بوده و او  در كتاب او از متقدميني بوده) مجروحي كه از آن به طور انفرادي نقل كرده است

بخاري بر خالف مسلم، غالباً  -4. را در كتاب خود آورده استآنها را نديده است و اكثر احاديث آنها 
بيشتر رجال مجروحي كه پيش از او زيسته و او آنها را [در متابعات و شواهد و احاديث معلق از آنها 

به ] احاديث مسند صحيح مسند[روايت كرده است در حالي كه مسلم در بسياي از اصول ] نديده است
حاديث كساني را كه مسلم در متابعات به آنها اعتبار داده بخاري اكثراً به آنها آنها استناد كرده ولي ا

. ي شرط عدالت راوي بودند اين چهار مورد فضيلت كتاب بخاري بر مسلم در زمينه. استناد نكرده است
در حديث معنعن  :آورد ابن حجر در مورد فضيلت كتاب بخاري در شروط اتصال سند نيز، چنين مي

دانسته است، ولي بخاري آن را حمل بر اتصال نكرده مگر اين  عصري را شرط اتصال سند ميمسلم هم
اين شرط [به اثبات رسيده باشد ] در نزد بخاري[كه اجتماع و ديدار دو راوي و لو يك بار هم كه باشد 

باشند،  كند اما سندهاي صحيح مسلم مبرا از ارسال خفي نمي سندهاي بخاري را از ارسال خفي مبرا مي
مقصود احاديث معلق مرفوعي [بخاري روايت حديث را با معني جايز دانسته ]. البته بايد بررسي شوند

اند كه اصل آن احاديث را بخاري به صورت موصول در صحيح  ي تمرين آورده شده هستند كه با صيغه
قطعه كردن حديث [ع و همچنين بخاري تقطي]. ي فتح الباري فصل چهارم مقدمه. ك. ر. خود آورده است

اي به كار گرفته نشده  را جايز دانسته است در حالي كه در صحيح مسلم چنين رويه] و نقل بخشي از آن
گاهي حديث را  :اند بخاري كتابش را در طول سفرهايش نوشته است و از خود او چنين نقل كرده. است

ام و آن را در خراسان  ا در بصره شنيدهام و يا گاهي حديثي ر ام و آن را در مصر نوشته در شام شنيده
ام و به همين خاطر گاهي با معني حديث را روايت كرده است در حالي كه مسلم در همان شهر  نوشته

تقطيع در احاديث بخاري به اين خاطر بوده كه بخاري حديثي . خودش احاديث را گردآوري كرده است
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ي آسمان  در زير پرده :، حافظ، گفته است-  ابو عبداهللاستاد حاكم  - حافظ نيشابوري، 
صاحبان اين  :]جواب اين است[تر از كتاب مسلم بن حجاج وجود ندارد؛  كتابي صحيح

حيح مسلم را بر صحيح بخاري گفته و كسان ديگري از اساتيد مغرب كه كتاب ص
احاديث غير  شاند اگر منظورشان از ترجيح اين است كه امام مسلم در كتاب هترجيح داد

چنانكه امام بخاري در  –صحيح را نقل نكرده و صحيح را با غير صحيح نياميخته است 
 –اند  قسمت توضيح ابواب مطالبي را بدون سند و بدون داشتن شرايط صحت نقل كرده

ي آنها از اين نظر صحيح است و اشكالي ندارد، اما اين گفته به اين معنا نيست كه  تهگف
صحيح مسلم از نظر صحت بر كتاب صحيح بخاري برتري دارد؛ ولي اگر كتاب 

تر بودن كتاب مسلم بر كتاب بخاري است نظرشان قابل اعتنا نيست  صحيحمنظورشان 
  . و خداوند داناتر استاست، ] غلط[

اند و روش  خود تمامي احاديث صحيح را نياوردههاي  ري و مسلم در كتاببخا - 4
جز  :اند كه گفته است از بخاري براي ما نقل كرده. آنها التزام به اين مورد نبوده است

و از مسلم براي ما . ام نياورده –صحيح بخاري  –احاديث صحيح، حديثي را در جامع 
 –صحيح مسلم  –ديث صحيح را در كتابم تمامي احا :اند كه گفته است نقل كرده
  . ام ام و نقل كرده بلكه فقط احاديثي را كه بر آنها اجماع دارند آوردهام،  نياورده
او تنها احاديثي را نقل  –خدا داناتر است  –منظور امام مسلم اين است كه  :گويم مي

ز نظر كرده و در كتاب صحيح خود آورده كه شرايط صحت آن احاديث در نزدش، ا

                                                                                                                                                    
جاها به طور كامل نياورده است؛ در حالي كه مسلم  را كه به چند مورد فقهي اشاره شده است در تمام

  . اي نداشته و هر حديثي را به طور كامل آورده است چنين رويه
  . ابن حجر. النكت. ق
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كه ممكن است بعضي از اين تمام علماي قابل قبول و مورد اتفاق بوده است هر چند 
   .1احاديث در نزد بعضي علما مجمع عليه نباشد

هاي بخاري و  احاديث صحيحي كه در كتاب :ابو عبداهللا بن اخرم، حافظ، گفته است
چرا كه كتاب اندك نيستند،  :گويند ها مي و بعضي. 2اند اندكند مسلم ذكر نشده

كتاب بزرگي است و  –ابي عبداهللا  –ي حاكم  نوشتهعلي الصحيحين  3المستدرك
هر . اند نقل كرده است بسياري از احاديثي را كه مسلم و بخاري در صحيحين نياورده

اما احاديث صحيح چند كه در صحت بعضي از احاديث اين كتاب ترديد وجود دارد، 
من يك صد هزار حديث صحيح و  :بخاري گفته است امام. بسياري را نيز شامل است

با احتساب احاديث (را از حفظ داشتم در حالي كه دويست هزار حديث غير صحيح 
حديث  7275تمامي احاديث صحيحي را كه بخاري در كتابش نقل كرده است ) تكراري

خاري نگرفتن احاديث تكراري، تمامي احاديث صحيح ببا در نظر  :و گفته شده. باشد مي
گردد و چه  باشند، البته آثار صحابه و تابعين نيز به اين اضافه مي چهار هزار حديث مي

   .4بسا در همين آمار نيز احاديثي كه با متن ثابت و سندهاي مختلف شمارش شده باشند
___________________ 

  ). شروط مشترك در صحت(مقصود اجماع در شروط صحت است  -1
ن و يا يكي ابن حجر پس از تبيين و تقسيم بندي احاديث مستدرك، احاديث وارد شده بر شرط شيخي -2

داند كه اين تغيير به نسبت كل احاديث صحيحين اندكند  تر از هزار حديث مي از آنها را در مستدرك، كم
  . ابن حجر. النكت. ق. و اين مؤيد سخن ابن االخرم است

كتاب، ] يك و يا چند[آن، با توجه به شروط ] مصنف[شود كه مؤلف  به كتابي گفته مي :تعريف مستدرك -3
شرح شرح نخبة الفكر، . ك. ر. اند جمع آوري كند نيامده] ها يا كتاب[را كه در خود آن كتاب  احاديثي

  . 140ي  مالعلي القاري، صفحه

ايشان . نظر ابن حجر در كتاب فتح الباري در مورد تعداد احاديث بخاري با نظر ابن صالح تفاوت دارد -4
استاد تقي الدين بن  :اديث بخاري چنين گفته استدر كتاب فتح الباري در فصل دهم، در مورد تعداد اح

داند و  حديث مي 7275الصالح در علوم حديث تعداد احاديث صحيح بخاري را با احتساب تكراري، 
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عالوه بر احاديث صحيح بخاري و صحيح مسلم  –بنابراين احاديث صحيح ديگري 
ي حديث، مانند ابو داود سيستاني يا ابوعيسي  د و مشهور ائمههاي قابل اعتما در كتاب –

                                                                                                                                                    
و . باشد گفته است كه با در نظر نگرفتن احاديث تكراري، تعداد آنها به طور كلي چهار هزار حديث مي

از همين قول ابن صالح ] باشد احتماال مقصود مختصر مقدمه مي[استاد محي الدين النووي در مختصرش 
تمامي « :برد داند و چنين الفاظي به كار مي كند اما در شرح، احاديث مسند را اين تعداد مي تبعيت مي

بنابراين . و سپس همان عدد ابن صالح را آورده است. »احاديث مسند با احتساب احاديث تكراري
احاديث ) داند و اين تعداد را كه ابن صالح ذكر كرده مختص احاديث سند مي(نووي با پسوند مسند، 

سپس ابن ... كند  معلق و احاديثي را كه در سر تيرها و يا براي متابعه آورده شده از اين ليست خارج مي
پردازد و در تمام ابواب  حجر باز به تصحيح نظر نووي و ديگران در مورد تعداد احاديث بخاري مي

و متابع و شواهد را مشخص كرده و به اصالح نظر ديگران ] مسند[بخاري، تعداد احاديث اصلي  صحيح
 7397بخاري با احتساب تكرار، ) مسند(تعداد احاديث  :گويد پردازد و در نهايت مي در مورد آنها مي

به بر ابن حجر در ادامه . حديث از آمار ابن صالح بيشتر است 122باشند كه به تعدادي  حديث مي
تمام احاديث معلق  :گويد پردازد و مي شمردن تعداد احاديث معلق و متابعات بر طبق ابواب كتاب مي

باشد كه اكثر اينها نيز تكراري هستند و در احاديث اصلي  حديث مي 1341صحيح بخاري ] مرفوع[
چه با (ي كتاب كه در متن اصل] مرفوعي[اند و تعداد احاديث معلق  آورده شده] به طور مسند[كتاب 

 –باشند كه اينها را نيز در يك كتاب جداگانه  حديث مي 160اند  نيامده) همان سند و چه از طرق ديگر
ام و تمامي متابعات  آورده) از آن جايي كه حديث قطع و معلق شده(و با اسانيد متصل  –تغليق التعليق 

امي احاديث بخاري با احتساب احاديث تم ،بنابراين. باشند حديث مي 341وارد شده در صحيح بخاري، 
هاي  حديث است و اين تعداد جداي از احاديث موقوف صحابي و مقطوع تابعين و نسل 9280تكراري 
همچنين ابن ... ام و  باشد كه من در كتاب تغليق التعليق سندهاي متصل تمامي آنها را آورده بعدي مي

اد احاديث هر صحابي به طور مجزا تعداد احاديث حجر بر خالف نظر ابن صالح، پس از بر شمردن تعد
الي  465ص . ي فتح الباري، فصل دهم مقدمه. ك. ر. داند حديث مي 2761غير تكراري بخاري را 

  . ابن حجر. 478
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ترمذي و ابو عبدالرحمن نسائي و ابوبكر بن خزيمه و ابوالحسن دارقطني و غيره كه 
خود آنها به صحت احاديث تصريح كرده باشند وجود دارند و مجرد ثبت و نقل حديث 

منابع و مراجعي كه در بر ترمذي و نسائي و ساير هاي ابو داود و  در يكي از كتاب
دهد و صرف  ي احاديث صحيح و غيرصحيح هستند حكم صحت به حديث نمي گيرنده

دهد كه آن امام و صاحب آن  نقل شدن حديث در مراجعي حكم صحت به حديث مي
ي  از جمله. تصنيف گفته باشد تنها احاديثي را نقل كرده كه داراي شرايط صحت باشند

هاي  باشد همچنين آنچه كه در كتاب مي 1ابن خزيمه] حصحي[ها كتاب  اين كتاب
و كتاب ابوبكر  3ي اسفرائيني بر كتاب بخاري و مسلم مانند كتاب ابو عوانه 2مخرجه

كه مكمل محذوفات و يا شرحي اضافه بر  –و غيره  4اسماعيلي و كتاب ابوبكر برقاني
   .باشند نيز از اين دست مي –بسياري از احاديث صحيحين هستند 

و بسياري از اين قبيل احاديث، در كتاب ابو عبداهللا حميدي كه در جمع بين احاديث 
به وجود  –حافظ  –و حاكم ابو عبداهللا . باشد صحيحين نوشته شده است موجود مي

توجه خاصي نموده است و آن احاديث را در كتابي صحيحين احاديث صحيح، عالوه بر 
___________________ 

توان  ايم كه مي هاي ابن خزيمه و ابن حبان و شروط آنها بيان كرده قبالً نظر ابن حجر را در مورد كتاب -1
  . ردبه آن مراجعه ك

شود كه  باشد و مستخرج به كتابي گفته مي مي] احاديث استخراج شده[منظور از مخرجه، مستخرج  -2
ي صحابي  مشتمل بر سندهاي ديگر احاديث مرجع مورد نظر باشد البته اين احاديث بايد حداقل در طبقه

  . شوند مشترك باشند و در اين صورت است كه هم مخرج ناميده مي
اند، اما در اين كتاب، احاديث مستقل بسياري در البالي  مستخرج بر مسلم ناميده اين كتاب را -3

النكت علي كتاب ابن . ق). باشند كه شامل صحيح و حسن و ضعيف مي(هاي آن وجود دارند  بخش
  . ابن حجر العسقالني. صالح

احاديث مسلم را ] ايسنده[احاديث بخاري را استخراج كرده و برقاني ] سندهاي[اسماعيلي و برقاني  -4
  . ابن حجر. النكت. ك. ر. استخراج كرده است
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ي احاديثي است كه در  كليهكتاب او شامل . تبه نام المستدرك جمع آوري نموده اس
صحيحين وجود ندارند، اما به نظر او بر همان شروط صحت بخاري و مسلم و يا فقط 

صحت مسلم هستند و يا اين كه بر شروط ط وبر شروط صحت بخاري و يا فقط بر شر
ي  دايرهداراي  ؛ كه اين گونه مذهبي،1صحت آنها نيستند، ولي به اجتهاد او صحيح هستند

___________________ 
داند ابن  در رابطه با ادعاي حاكم كه بسياري از احاديث خود را بر شرط شيخين و يا يكي از آنها مي -1

ابن حجر در رابطه با اين مسأله به  :كنيم حجر در كتاب النكت تبييناتي دارد كه به طور اختصار بيان مي
مستدرك حاكم را از اول تا آخر مطالعه كردم، ولي در آن يك حديث هم  :آورد ز ماليني چنين مينقل ا

ماليني در  :نظر ماليني چنين گفته است] او در رابطه با[امام ذهبي در نقد . بر شرط بخاري و مسلم نيافتم
و يا يكي از آنها اين گفته غلو كرده است و گرنه در كتاب مستدرك احاديث بسياري بر شروط شيخين 

ابن حج در تبيين اين نظريات كلي، ... شود و  ي نصف احاديث مستدرك مي هستند كه تعداد آنها به اندازه
ي حاكم چنين بوده كه اگر  كند كه رويه كند و در آخر بيان مي احاديث مستدرك را به سه قسم تقسيم مي

چه در احاديث اصلي و چه در توابع و (ها راويان يك حديث، از رجال بخاري و مسلم و يا يكي از آن
در حالي كه بايد ديد كه آنها چه طوري و از چه [باشند گفته است كه حديث بر شرط آنهاست ) شواهد

و در غير اين صورت فقط به لفظ صحيح االسناد و از اين قبيل اكتفا ] اند طريقي از آن راوي روايت كرده
و از همين . جر گاهي در همين رابطه نيز دچار توهم شده استي ابن ح كرده است هر چند كه به گفته

هاي ابن حجر، بسياري  جا مشخص است كه با توجه به اين پيش شرط حاكم و با توجه به تقسيم بندي
ابن حجر احاديث مستدرك . نيستند] بخاري و مسلم[از احاديث حاكم در مستدرك بر شروط شيخين 

بعضي از احاديث مستدرك از راوياني نقل  -1 :كند م بندي ميحاكم را به طور خالصه چنين تقسي
اند كه بخاري و مسلم با سند خودشان به آنها استناد كرده و به صورت انفرادي و در سندهاي ديگر  شده

اند و  اند؛ مثالً، بخاري و مسلم سماع سفيان بن حسين از زهري را ضعيف دانسته به آنها اعتماد نكرده
اند، اما حاكم با اين سند از او روايت كرده كه طبعاً  دهاي ديگر، حديث او را پذيرفتهفقط با وجود سن

و همچنين در مواردي مشابه نيز كه استناد صرفاً از طريق سند . توان گفت اين سند بر شرط آنهاست نمي
مانند حديث شعبه عن سماك بن حرب عن . خاصي صورت پذيرفته باشد همين قضيه حاكم است
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از او نقل كرده ] ثقه[كند كه راويان معتبر  مسلم زماني به حديث سماك استناد مي. عن ابن عباس عكرمه

عكرمه استناد كرده، اما به ] حديث[كند در حالي كه بخاري به  عكرمه استناد نمي] حديث[باشند و به 
ممكن است  - 2. كند؛ بنابراين حديث مطابق با شرط بخاري و مسلم نيست سماك استناد نمي] حديث[

اند كه  در صحيح بخاري و يا مسلم، احاديث معنعني باشند، اما آنها در صورتي اين حديث را نقل كرده
در آن صورت پذيرفته ] شنيدن حديث از طرف راوي[مطمئن بوده باشند اين سند متصل است و سماع 

و يا اگر ] ر يك رده نيستندالبته همان طور كه قبالً گفتيم احاديث بخاري و مسلم با سندهاي معنعن د[
اند كه اين روايت مربوط به قبل از اختالط  اند آنها مطمئن شده داراي راوياني باشد كه دچار اختالط شده

است، اما ممكن است عين همين سند در مستدرك حاكم براي حديث ديگري آمده باشد و مطابق بر 
حاديث كم باشند و اصل حديث آنها را خود شايد در مستدرك اين قبيل ا. شروط بخاري و مسلم نباشد

 -3. اند بخاري و يا مسلم و يا هر دوي آنها آورده باشند و حاكم چنان گمان كرده كه حديث را نياورده
ممكن است بخاري و مسلم از بعضي رجال و بعضي سندها، فقط در متابعات و شواهد و يا در احاديث 

توان آنها را بر شرط  آنها استناد كرده باشد و در اين صورت نميمعلق استفاده كرده باشند، اما حاكم به 
عالء بن عبد الرحمن از «بخاري و مسلم و يا هر دوي آنها خواند و اين كه مثالً مسلم در شواهد حديث 

را آورده است دليل بر اين نيست كه مسلم تمامي احاديث عالء را در شواهد آورده و جهت » پدرش
و از طرفي آوردن حديث عالء با همان سند مسلم باز بر شرط مسلم . تفاده كرده باشداعتبار از آنها اس

باب » المدخل«با وجود اين كه حاكم در ]. چرا كه مسلم فقط به آن سند خاص اعتبار داده است[نيست 
در [اين گونه احاديث را ] با اين وجود[مستقلي را در مورد متابعات صحيحين و تعداد آنها نگاشته اما 

نقل كرده و گمان كه بر شرط شيخين هستند و شكي در اين نيست كه اين گونه احاديث ] المستدرك
اي موارد داراي ضعف هستند، اما  ي صحيح تنزل كرده و گاهي داراي شذوذ و در پاره حاكم از درجه

حسن و صحيح تر نيستند و حاكم به تبعيت از اساتيد خود فرقي بين  ي حسن پايين اكثر آنها از درجه
قائل نيست و با اين حال مدعي است كه احاديث او بر شرط شيخين و يا يكي از آنها هستند كه اين 

اما يك سري از احاديث مستدرك هستند  -4. دهد ي احاديث كتاب مستدرك را تشكيل مي قسم عمده
اي  كرده است و در پاره هاي مختلفي تصحيح كه حاكم آنها را بر شرط شيخين نخوانده اما آنها را به گونه
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باشد، چرا كه او در دادن حكم صحت به احاديث،  وسيعي در پذيرش حديث صحيح مي
اي در مورد كتاب او داشته  اگر بخواهيم قضاوت منصفانه. تساهل به خرج داده است

ي  ائمه احاديثي را كه حاكم نيشابوري صحيح دانسته، اما از ديگر :باشيم بايد بگوييم
د آن احاديث نيابيم اگر از زمره احاديث صحيح نباشند حديث چنين حكمي را در مور

كه ( 1باشند كه قابل استناد و در حد عمل هستند مگر اين كه علتي ي حسن مي در رده
كتاب ديگري كه حكم احاديث آن . در آنها وجود داشته باشد) موجب ضعف باشد

حبان بستي  باشد كتاب صحيح ابو حاتم بن نزديك به احاديث حاكم در المستدرك مي
  . و خداوند داناتر است. باشد مي

الفاظ  2اند هايي كه بر صحيح بخاري و يا صحيح مسلم تخريج شده كتابمصنفين  - 5
اند  استخراج نكرده –بدون كم و يا زياد  –هاي بخاري و مسلم  احاديث را عيناً از كتاب

اند  روايت نكردهد ان و آن احاديث را از طريق سندهايي كه به بخاري و مسلم ختم شده
 هكه آن هم به خاطر باال بردن اعتبار حديث بوده است و به همين خاطر احتمال دارد ك

هاي  همچنين احاديثي كه در كتاب. متن جديد آنها عيناً همان متن صحيحين نباشد
                                                                                                                                                    

تعداد . اگر فالن راوي اين ضعف را نداشت اين حديث صحيح بود :گويد از تصحيحات خود چنين مي
ي صحت با  يابند و طبيعي است كه به درجه ي صحت ارتقا مي اندكي از اين گونه احاديث او، به درجه

جاي تعجب است كه حاكم مثالً از . ...رسند و خداوند داناتر است  نمي) بخاري و مسلم(شروط شيخين 
خواند، اما در جاي ديگر  كند و آن را صحيح مي كسي مثل عبدالرحمن بن زيد بن اسلم حديث روايت مي

كه اين كار او سؤال برانگيز ... در مورد همين شخص گفته كه او احاديث موضوعي را روايت كرده است 
توان به اين نتيجه رسيد كه احاديث صحيح در  مي بنابراين. رساند است و غفلت و تساهل او را مي

  . بن حجر. النكت. ق. تر از احاديث خود شيخين هستند مستدرك، بسيار كم

  . مقصود معناي اصطالحي آن است -1
تخريج احاديث صحيحين به معناي آوردن احاديث بخاري و مسلم اما با سندهاي ديگر و مشترك در  -2

  . باشد و گاهي با اندكي تفاوت در معني مي] ي صحابي حداقل در طبقه[يك و يا چند طبقه از سند 
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مستقل و مجزا مانند سنن كبري اثر بيهقي و شرح السنه از ابو محمد بغوي و ديگران، 
بخاري يا مسلم (و مسلم أخرجه البخاري أ :اند ار كه مؤلف آنها گفته باشد تخريج شده

ي آنها به اين معناست كه بخاري و يا مسلم اصل متن  ، اين گفته)اند نقل كردهآن را 
اند، هر چند كه ممكن است اصل متن بخاري و يا مسلم از نظر  حديث را نقل كرده

ي نباشد؛ بنابراين وقتي شما حديثي را از اين معني، با اين احاديث يكلفظي يا بخشي از 
آن حديث به همين طريق در كتاب بخاري و يا كتاب  :كنيد نبايد بگوييد نقل مي هدست

مسلم روايت شده است مگر اين كه الفاظ حديث با اصل حديث در صحيحين تطبيق 
بهذا  خرجه البخاريأ :داده شود و يا كسي كه اين حديث را تخريج كرده گفته باشد

ها با  اين نوع كتاب ،بنابراين). بخاري آن را به همين شيوه نقل كرده است(الوجه 
اند تفاوت دارند، چرا كه  هايي كه تحت عنوان مختصر من الصحيحين نوشته شده كتاب

الفاظ بخاري و مسلم و يا يكي از آنها  مختصري از صحيحين، حتماًهاي  مصنفين كتاب
ي حميدي اندلسي چنين نيست  نوشته» الجمع بين الصحيحين«اب اما كت. اند را نقل كرده

هايي بر احاديث و  يادآور شديم كتاب حميدي اندلسي شامل اضافه و آن چنانكه قبالً
باشد و چه بسا مطالبي را به احاديث اضافه كرده  احاديث مي) متن(در تكميل هايي   تتمه

ي بخاري و مسلم و يا يكي از ها كه تشخيص اين كه آن قسمت اضافي از خود كتاب
باشد و او در اين زمينه دچار اشتباه شده است، چرا كه  ممكن نمي] به سادگي[آنهاست 

بخاري و مسلم چيزهايي اضافه كرده كه در هيچ كدام از آنها موجود به احاديث 
 اند داراي دو هايي كه بر صحيحين تخريج شده تمام اينها، كتاباما با وجود . 1باشد نمي

___________________ 
نظر ابن حجر در كتاب النكت غير از اين است و در موارد بسياري با ذكر نمونه، تبيين حميدي را در  -1

ها و آن كه اضافه از طرف چه كسي بوده است بيان كرده است و  و اضافه] متن احاديث[هاي  مورد تتمه
حديث، روشنگر هستند، چرا كه در بسياري از موارد ] نزول[ها و اضافات در سبب ورود  اين تتمه

  . ابن حجر. النكت. ق. اند صحيحين به اصل حديث و آنچه مطلوب باب مورد نظر است اكتفا كرده
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علو اسناد  شوند كه اصطالحاً ي سند مي باعث باال رفتن درجه :باشند؛ اول اينكه فايده مي
آوردن همين [برند و  ارزش اين حديث صحيح را باالتر مي :شود؛ دوم اين كه ناميده مي

اضافه شدن ] هاي با قدري تفاوت در معاني، و احاديث با سندهاي ديگر و گاهي با متن
افزايد؛ چرا كه اين احاديث  ي صحت حديث مي احاديث، به درجهي الفاظي در متن بعض

و هم در صحيح مسلم و يا در يكي از آنها و هم در تخريج هم در صحيح بخاري 
   .1اند، و خداوند داناتر است صحيح بخاري و مسلم روايت شده

در ) خداوند هر دوي آنها را رحمت كند(احاديثي را كه بخاري و مسلم  - 6
باشد كه آنها بدون ترديد،  اند بيانگر اين مي يشان با سندهاي متصل روايت كردهها كتاب

  . اند اين احاديث را صحيح دانسته
آنهايي كه در ابتداي سند آنها، يك راوي و يا بيشتر حذف  –و اما احاديث معلق 

اند و در كتاب صحيح مسلم خيلي  در كتاب صحيح بخاري نقل شده اكثراً –شده باشد 
  . هستند و صحت و ثبوت آنها جاي بحث و بررسي داردكم 

مواردي از احاديث معلق در صحيحين كه با لفظ جزم و قطعي به كسي نسبت داده 
قال « :بدون ذكر سند گفته شده مثالًشده است بيانگر صحت آن حديث معلق است، 

، »لقعنبي كذاقال ا«، »قال عفان كذا«، »قال مجاهد كذا«، و يا »كذا و كذا  رسول اهللا
باشد،  و عباراتي شبيه اينها دليل بر صحت حديث معلق مي ،»كذا و كذا ةهريرروي ابو«

باشد و به كار بردن اين الفاظ،  به كار بردن اين الفاظ بيانگر اطمينان آنها از فالن گفته مي
 اما در صورتي كه. تنها در صورتي جايز است كه آن گفته در نزد آنها صحيح بوده باشد

غير از صحابي نسبت داده  هب »ال فالن كذا و كذاق«ي قطعي مثل ظحديث معلق با الفا

___________________ 
كند و ادعا  هاي مستخرج را بيان مي ي ديگر كتاب هفت فايده» فوائد مستخرجات«ابن حجر در قسمت  -1

توان به كتاب النكت مراجعه  براي اطالع بيشتر مي. كند كه قبل از او كسي آنها را بيان نكرده است مي
  . كرد
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ي صحابي  بگوييم صحيح است كه سند از فالن راوي تا طبقهتواني  شده باشد زماني مي
  . متصل باشد كامالً

عن  يور« :اما احاديث معلقي كه در آن لفظ جزم و قطعي به كار نرفته باشد مانند
، »كذا وكذا  في الباب عن النبي«، يا »وي عن فالن كذار«و » كذا و كذا  رسول اهللا

باشند، چرا كه به كار  ها و مواردي از اين قبيل بيانگر حكم صحت نقل قول نمي اين
باشد، اما با اين اوصاف نقل  بردن اين گونه عبارات در احاديث ضعيف نيز مستعمل مي

دهد  حاديث صحيح نوعي از احساس به انسان ميكردن چنين احاديث معلقي در خالل ا
دهد اين احاديث اصالتاً صحيح هستند و جاي آن دارد كه دل به  احساس كه گواهي مي

   .1آنها آرام گيرد و مطمئن شود، و خداوند داناتر است
___________________ 

ارزيابي كلي ابن صالح را در مورد احاديث معلق » صالحالالنكت علي كتاب ابن «ابن حجر در كتاب  -1
احاديث معلق بخاري به  :كند پسندد و احاديث معلق صحيح بخاري را اين چنين ارزيابي مي بخاري نمي

   :شوند دو دسته تقسيم مي
كه بخاري آنها را در ابواب ديگر به صورت مسند و موصول آورده است ] مرفوعي[احاديث معلق ) الف

  ]. باشد حديث مي 1181ها  كه تعداد اين[
قل كه در صحيح بخاري و در ابواب ديگر آن، به صورت مسند و موصول ن] مرفوعي[احاديث معلق ) ب

   :شود كه اين نيز خود به دو بخش تقسيم مي] باشد حديث مي 160ها  تعداد اين[نشده باشند 
اند كه اين گونه احاديث ممكن است بر شرط  ي جزم و قطعي آورده شده احاديثي كه با صيغه) الف

يا  تر از شرط بخاري باشند هر چند كه ممكن است در نزد ديگران صحيح و بخاري باشند و يا بر كم
ها ضعيف نيز باشند علي الخصوص به خاطر انقطاع در  حسن باشند و البته ممكن است بعضي از اين

  . سند
اند، كه اين نوع احاديث جز موارد  آورده شده] غير قطعي[ريض ي تم احاديث معلقي كه با صيغه) ب

ا با اين صيغه آورده اندكي بر شرط بخاري نيستند و آنهايي كه بر شرط او هستند دليل اين كه آنها ر
اما احاديث مرفوعي معلقي كه در صحيح بخاري نباشند . است چون خواسته كه آنها را با معني نقل كند
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آن دسته از احاديثي كه از شروط صحت برخوردار نيستند در كتاب صحيح بخاري 
هدف نهايي و موضوع مواردي نيز فقط در توضيح ابواب، كه بسيار اندكند و چنين 

توان از روي نامي كه بخاري  اين مطلب را مي. اند اصلي كتاب نبوده است آورده شده
مور رسول اهللا لجامع المسند الصحيح المختصر من أا –براي كتابش انتخاب كرده است 

 :رسيم ي امام بخاري مي گفتهو با توجه به اين مطلب به همان . فهميد –يامه وسننه وأ
ي حافظ ابونصر  و مؤيد گفته. »باشد ام صحيح مي تمامي آنچه كه در كتاب الجامع آورده«

تمامي اهل علم از فقها و غيره بر اين اجماع  :باشد كه گفته است و ابلي سجزي مي
از  تمامي احاديثي كه در كتاب بخاري :دارند كه اگر مردي قسم طالق ياد كند و بگويد

  .آن را گفته است  رسول اهللاو بدون ترديد صحيح هستند،  ،شده است نقل  پيامبر
. شود و زن همچنان زير قيموميت شوهر است طالق واقع نمي شكي در آن نيست كه

يادآور  –جمع بين صحيحين  –همچنين است آنچه كه ابو عبداهللا حميدي در كتابش 
ام كه به طور قطعي  ي را مثل بخاري و مسلم نيافتهي قديم كس از ائمه« :شده و گفته است

در تمامي موارد فوق . »اش را صحيح بداند و با جزم، تمامي احاديث گردآوري شده
منظور احاديثي هستند كه جزء اصل و موضوع و متون اصلي كتاب هستند و اين غير از 

علق با لفظ قطعي و باشد، چرا كه بعضي از احاديث م مي.... ها و سرتيترها و  شرح حال

                                                                                                                                                    
ي تمريض آورده شده باشند اين احاديث ممكن است صحيح باشند هر چند كه بر شرط  و با صيغه

و ممكن است ضعيف فرد ] كننده به خاطر وجود سند تقويت[بخاري نيستند و ممكن است حسن باشند 
اي  موافق آنها باشد و ممكن است ضعيف فرد باشند اما تقويت كننده] اجماع اهل علم[باشند اما عمل 

آنچه كه گفتيم حكم تمامي . نداشته باشند كه احاديث از اين نوع آخر در صحيح بخاري بسيار اندكند
ي تمريض  و يا با صيغه] قطعي[ي جزم  يغهباشد كه بخاري آنها را با ص احاديث معلق مرفوع بخاري مي

 16- 15ي فتح الباري فصل چهارم، ص،  مقدمه. وق. ابن حجر. النكت. ق. نقل كرده است] غير قطعي[
  . ابن حجر



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه 

 

29

آنچه كه در « :)باب ما يذكر في الفخذ( :ي بخاري اند، مانند گفته حتمي روايت نشده
روايت   ، از ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش از پيامبر»مورد ران پا آمده است

ي بخاري كه در بخش  و يا گفته. »ران پا عورت است« :»ةذ عورالفخ« :كرده كه فرمود
 :عن أبيه، عن جده، عن النبي  ،بهز بن حكيمقال « :چنين آورده است اول باب غسل

احاديث قطعاً شامل شروط صحت بخاري نيستند و اين قبيل  .»اهللا أحق أن يستحي منه«
پس اين را . به همين خاطر حميدي آنها را در كتاب جمع بين صحيحين نياورده است

  . اوند داناتر استي مهم و ظريفي است، وخد بدان چرا كه اين نكته
ها  وقتي به اين نتيجه رسيديم كه روش شناخت حديث صحيح مراجعه به كتاب - 7

ذكر  چنانكه قبالً(باشد  ي حديث و تصريح آنها در صحت حديث مي و تصانيف ائمه
هاي ائمه  ضرورت دارد اقسام حديث صحيح را با توجه به كتاب] اكنون[؛ بنابراين )شد

احاديث صحيحي كه  -1 :توجه قرار داده و اولويت بندي كنيمو تصانيف آنها، مورد 
 - 4صحيح مسلم  -3صحيح بخاري  -2. بخاري و مسلم با هم آنها را روايت كرده باشند

احاديث صحيحي كه بر شروط بخاري و مسلم روايت شده باشند اما خود احاديث در 
قل شده باشند و احاديث صحيحي كه بر شرط بخاري ن - 5. صحيحين نقل نشده باشند

احاديث صحيحي كه بر شرط مسلم  -6. بخاري آنها را در صحيح خود نياورده باشد
احاديث صحيحي كه با توجه  -7 .نقل شده باشند و خود مسلم آنها را نقل نكرده باشد

و مشهور ديگر به ثبت رسيده باشد و بر شرط به شروط صحت در نزد علماي معتمد 
باشد كه باالترين درجه  نها كل تقسيم بندي احاديث صحيح مياي. بخاري و مسلم نباشند

اند كه اكثر  يعني احاديثي كه بخاري و مسلم با هم روايت كرده؛ 1باشد همان نوع اول مي
اند و منظورشان از متفق  ناميده» صحيح متفق عليه«اهل حديث اين قسمت از احاديث را 

___________________ 
شرح . ق. ي صحت، يك حالت كلي دارد و استثنا پذير است اين نوع اولويت بندي براي تعيين درجه -1

  . ابن حجر عسقالني. نخبة الفكر
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شد و مقصود اتفاق نظر امت بر آنها با عليه، احاديث مورد اتفاق بخاري و مسلم مي
باشد و به  نيست، ولي اتفاق نظر امت بر آنها ضرورتي ناشي از اتفاق نظر اين دو امام مي

ي اتفاق نظر بخاري و مسلم و  تعبير ديگر اتفاق نظر امت بر صحت احاديث آنها نتيجه
   .1باشد مورد توافقشان ميپذيرفتن صحت احاديث 

يه به طور قطعي صحيح هستند و اين از نظر علم يقيني تمامي احاديث متفق عل
اين را قبول [ي كساني است كه  نيز به اثبات رسيده است و اين خالف گفته 2نظري

ي اين  آنها در اصل ظني هستند و اين كه امت آنها را پذيرفته، نتيجه :گويند مي] ندارند و
  . شتباه وجود داردشود و در ظن هم حتماً خطا و ا كار وجوب عمل به ظن مي

است و كنم كه استدالل آنها قوي  ي اين افراد را قبول دارم و فكر مي من نيز گفته
حديث صحيح ما در شناخت دارد كه باور كنم روشي را كه  همين استدالل مرا بر آن مي

چرا كه گمان و ظن كسي كه است،  درست بوده ايم در پيش گرفتهنهايي ي  تا اين مرحله
و به  3و امت در اجماع خود معصوم از خطا هستند. باشد خطاست اشتباه نميمعصوم از 

همين خاطر اجماعي هم كه مبتني بر اجتهاد باشد حجت است و امري قطعي است و 
هاي علماي اسالم چنين هستند و اين نكته بسيار مهم و ظريف و نافعي  بيشتر اجماع

اين است كه احاديث بخاري يا مسلم در  گيريم ها نتيجه مي باشد و آنچه از اين گفته مي
___________________ 

اگر سند يكي به . [احاديث متفق عليه آنهايي هستند كه عالوه بر متن، از نظر سند نيز متفق باشند -1
ابوهريره منتهي شده است ديگري نبايد به ابن عباس منتهي شود، بلكه آن هم بايد از ابو هريره نقل شده 

  ]. ي صحابي مشترك باشند باشد؛ يعني حداقل در طبقه
ضروري است، چرا كه علم ضروري مختص احاديث متواتر است، اما علم نظري  علم نظري غير از علم -2

ابن حجر . شرح نخبة الفكر. ك. ر. شود شود كه به احاديث آحاد مربوط مي از طريق استدالل كسب مي
» علم نظري«از » علم يقيني نظري«بهتر بود ابن صالح به جاي عبارت  :گويد ابن حجر مي. عسقالني

  . النكت، ابن حجر. ك. ر]. تا باعث شبهه نشود[د كر استفاده مي
  . حديث »متي علي ضاللةتجتمع أ ال« -3
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ها  ها قطعي است، چرا كه امت هر كدام از اين كتاب گيرند كه صحت آن ليستي قرار مي
از نظر صحت پذيرفته است و موارد محدودي كه مورد انتقاد ) به صورتي كه گفتيم(را 

ماي حديث نقاداني از حفاظ حديث، مانند دارقطني و غيره قرار گرفته است در نزد عل
  . باشد باشد، و خداوند داناتر مي شناخته شده مي

رسيم كه در حال حاضر تنها راه  با توجه به آنچه كه گفتيم به اين نتيجه مي - 8
باشد؛  شناخت صحيح و حسن، مراجعه به صحيحين و ديگر كتب معتبر حديث مي

كند بايد كه با  اديث كتب ياد شده عمل و يا استداللر كسي بخواهد به احگبنابراين ا
توجه به اصل كه خود شخصاً و يا ثقاتي ديگر غير از خودش آن اصل را با اصول 

 –متنوع را بيازمايد تا به اين طريق روايات  –صحيح متعدد از سلف مقايسه كرده باشد 
به احاديثي كه توسط  –ها و دوري آنها از تحريف و تبديل  با وجود شهرت اين كتاب

   .1فاق هستند اطمينان حاصل كندآن اصول مورد ات
  

  شناخت حديث حسن :نوع دوم. 2
ايشان پس از يادآوري تقسيم حديث  :اند كه از ابوسليمان خطابي براي ما نقل كرده

حديث حسن به  :گفته است –به سه قسم صحيح، حسن و ضعيف  –در نزد علما 

___________________ 
مقصود اين است كه در شناخت صحيح صرفاً به سند اكتفا نشود، بلكه صحت حديث، بايد از طريق  -1

ين ابن حجر در كتاب النكت در تبيين آن چن. روايات متنوع و شروط متعدد، مورد ارزيابي قرار گيرد
ي ابن صالح بر مبناي آنچه كه قبالً در رابطه با عدم ادراك صحت حديث، به مجرد  اين گفته :آورد مي

گويد هيچ كدام از آن سندها مبرا از علت نيستند،  اعتبار سند عنوان كرده، بيان شده است؛ چرا كه مي
به مجموع مورد اتفاق اصول  بنابراين در پذيرش حديث، نبايد فقط به معني شروط بها داد، بلكه بايد كه

هاي صحت آن احاديث در خالل اسانيد  اعتماد شود تا در نتيجه آن، كاستي] در پذيرش حديث[متعدد 
  . ابن حجر. النكت. ق. بروز كند] سندها[
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ي مشهوري ها و رجال سندش انسان 1شود كه مخرجش مشخص باشد حديثي گفته مي
هستند و اكثر علما اين همچنين ايشان گفته است كه اكثر احاديث از اين قبيل . 2باشند

و از . اند ي فقها نيز آنها را مورد استناد و استفاده قرار داده احاديث را قبول كرده و عامه
حديث حسن به حديثي  :اند كه ايشان گفته است ابو عيسي ترمذي براي ما نقل كرده

نباشد و داراي  3شود كه رجال سندش متهم به دروغگويي نباشند و حديث شاذ گفته مي
حديثي كه در آن اندكي  :اند و بعضي از علماي متأخر گفته .4سندهاي متفاوتي باشد

  . توان به آن عمل كرد ضعف وجود داشته باشد همان حديث حسن است و مي

___________________ 
. ر. باشد مي.... مقصود از مخرج شامي، عراقي، مكي كوفي و  :)عرف مخرجه(باشد  صش مشخمخرج -1

  . مال علي القاري. لفكرا شرح شرح نخبة. ك
به روايت كردن حديث از ] راويان سند[اين كه  :)اشتهر رجاله(هاي مشهوري باشند  رجال سندش انسان -2

  . 310شرح شرح نخبة الفكر، مال علي قاري، ص . ك. ر. مشهور باشند) سرزمينشان(اهل شهرشان 
تر از خود و يا با  با حديث راوي حافظحديثي است كه راوي آن  :رمذي به اين معناستشاذ در نزد ت -3

مخالف ] ها بيشتر است كه از نظر حفظ و اعتبار با او در يك سطح هستند اما تعداد آن[جمعي از راويان 
  . ، فرد بودن راوي شرط نيست]كند مطابق آنچه كه شافعي به صراحت بيان مي[باشد و در حديث شاذ 

  . ابن حجر العسقالني. النكت. ك. ر
اين اصطالح از آن ترمذي است و  :گويد خ تقي الدين ابن تيميه در رابطه با حديث حسن چنين ميشي -4

غير از ترمذي در نزد اهل حديث، جز صحيح و ضعيف وجود ندارد و ضعيف در نزد آنها به معناي 
ين تر باشد، البته ممكن است حديث ضعيف متروك نيز باشد و ا ي صحيح پايين حديثي است كه از درجه

باشد و نيز ممكن است ] در روايت[و يا اشتباه بسيار ] به دروغ[در صورتي است كه راوي آن متهم 
اين معني  :گويد حديث ضعيف، حسن باشد و آن در صورتي است كه راوي آن متهم به دروغ نباشد و مي

  . دهد باشد كه عمل به حديث ضعيف را بر قياس ترجيح مي مي] بن حنبل[ي احمد  گفته
  . ابن حجر العسقالني. النكت. ك. ر
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جو نيستند و  ي حقيقت تشنه آور هستند و جوابگوي ذهن اين تعاريف ابهام :گويم مي
اند تعاريفي كامل جهت جدا  ارائه دادهتعاريفي كه ترمذي و خطابي از حديث حسن 

پس از تفكر در تعاريف آنها، به مباحثي جامع . كردن حديث حسن از صحيح نيستند
ي موارد استعمال لفظ حسن در نزد آنها، مقصود  و با مالحظهحول تعاريف آنها پرداختم 

   :ا دريافتم و به اين نتيجه رسيدم كه حديث حسن بر دو قسم استآنها ر
كه شايستگي او متحقق نشده باشد  1حديثي كه رجال سندش از فرد مستوري - 1

و خطاي زيادي در رواياتش ) ذهني غير عمدي(خالي نباشد با اين شرط كه غفلت 
ي كه عمداً در نباشد و در عين حال متهم به دروغگويي در روايت نباشد، بدين معن

روايت حديث دروغ نگويد و هر چيز ديگري كه او را به فسق متهم كند از آن مبرا باشد 
و از طرق ديگر ) يكي و يا بيشتر(و عين همين متن يا شبيه آن با سندهاي ديگري 

تا حديث از طريق احاديث ديگر كه متابع و شاهد ) شده باشدنقل (شناخته شده باشد 
قويت شود و اين به معناي آمدن حديث ديگري مانند حديث اين حديث هستند ت

يابد و سخن ترمذي با اين  اوست كه به اين طريق از شاذ و يا منكر بودن خالصي مي
   .2شود توضيح روشن مي

___________________ 
  . باشد از اقسام مجهول مي -1
توان فهميد اين است كه ايشان در تعريف خود فقط روايت راوي مستور  آنچه كه از تعريف ترمذي مي -2

 :باشد ي حديث حسن قرار نداده است، بلكه عالوه بر آن، تعريف او شامل موارد زير نيز مي را در رده
و يا ] غير عمدي[ضعيف داراي راوي با سوء حافظه و يا راوي موصوف به غلط و خطأ انواع احاديث 

احتماالً [راوي مختلط آن هم بعد از اختالط و يا عنعنه با وجود راوي مدلس و يا راوي با انقطاع خفيف 
يس باشد و انقطاع خفيف، همان انقطاع ناشي از تدل انقطاع خفي مد نظر باشد كه همان ارسال خفي مي

تمامي اين ]. در قسمت شروط حديث مقبول حديث مرسل را نيز در اين ليست آورده است. باشد مي
   :موارد در نزد ترمذي از انواع حسن هستند اما با شروط سه گانه
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اي است  هاي پراكنده باشد و شامل تمام گفته آنچه كه ما بيان كرديم تعريفي جامع مي
انگار كه ترمذي يك نوع از حسن را يادآور شده و  .كه در مورد حسن به ما رسيده است

خطابي نوع دوم آن را بيان كرده است؛ بدين معني كه هر كدام از آنها به موارد ضروري 
اند  را ذكر كرده] از حسن[اند و يا نوعي  اند و از نوع ديگر چشم پوشي كرده بسنده كرده

اينها كه . ، و خداوند داناتر استاند و از نوع ديگر و بعضي از جوانب ديگر غافل مانده
  . ذكر كرديم مفهوم و تبيين تعريف آنها بود

  

                                                                                                                                                    
  . راوي متهم به دروغ در بين آنها نباشد) الف
  ]. تر از خود نباشد مخالف با احاديث قوي[سند شاذ نباشد ) ب
و يا ) طريق و يا سند ديگر(از يك جهت ديگر ] حديث تابع يا شاهد[آن حديث يا مانند آن  اين كه) ج

ها با يكديگر تفاوت  ي تمامي اين البته رتبه و درجه. ي اين احاديث شود كننده بيشتر، پشتوانه و تقويت
ين نظر را تقويت و آنچه كه ا :گويد ابن حجر در ادامه مي.... ترند  كند و بعضي از بعضي ديگر قوي مي
كند و به همين  كند اين است كه ترمذي شرط اتصال سند را در تعريف حسن به هيچ عنوان ذكر نمي مي

ابن حجر براي تمامي موارد فوق از انواع حسن در . داند خاطر بسياري از احاديث منقطع را حسن مي
نوع تعريف و تقسيم مورد اتفاق علما  البته نبايد فراموش كرد كه اين. كند هايي ذكر مي نزد ترمذي نمونه

شود و اين  اند شامل اين تعريف از حسن نمي نيست و آنچه كه علما در مورد استناد حسن ذكر كرده
به صراحت » االيهامبيان الوهم و«بن القطان در كتاب ابو الحسن . باشد تعريف در نزد ترمذي مي

اش قابل احتجاج نيست، بلكه در فضائل اعمال  همه) كند حسني كه ترمذي معرفي مي(اين قسم  :گويد مي
زيادي ] ي كننده تقويت[شود، مگر اينكه سندهاي  ي احكام به آن عمل نمي شود و در زمينه به آن عمل مي

داشته باشد و يا ظاهر ] موافقت حديثي شاهد كه صحيح باشد[داشته باشد و يا موافقت شاهدي صحيح 
  . ابن حجر. تق، النك. قرآن بر آن داللت كند
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  تنبيهات و تفريعات 
تر است چرا كه شرط صحيح در اين است كه  ي حسن از صحيح پايين درجه - 1

 خود[، از طريق نقل صريح و يا شهرت 1ضبطتمامي راويان، از نظر عدالت و اتقان و 
دهيم ان شاء اهللا؛ در  اين موارد را توضيح مي گرفته باشند كه بعداً، مورد تأييد قرار ]راوي

در حسن آن چنانكه قبالً توضيح . صورتي كه چنين شرطي براي حديث حسن نيست
داده شد تقويت اين جنبه از نقص راوي، از طريق سندهاي مختلف و تعدد يك حديث 

آيد به عنوان نمونه،  ان ميشافعي گرگيرد و اگر اين مطلب بر فقهاي  صورت مي هو غير
حديث شافعي . آوريم شاهد مي 2سخن صريحي شافعي را در احاديث مرسل تابعين

شده باشد پذيرفته است و يا اگر حديث  مرسلي را كه از طريق حديث مسند تقويت
مرسل ديگري كه ارسال آن از طرف كسي كه از غير رجال تابعي اول نقل كرده صورت 

، دانسته )با سند ديگر(بر اصالت حديث مرسل، از طريق ديگر  پذيرفته باشد دليلي
ها، آنچه را كه امام ابومظفر سمعاني و ديگران، از بعضي شاگردان  و براي آن 3است

كند هر  را قبول مي 4شافعي روايت راوي مستور :شويم كنند يادآور مي شافعي نقل مي

___________________ 
خصوصيات كسي كه روايتش پذيرفته «به تعريف ضبط در پاورقي حديث صحيح و يا به بخش  -1

  .در همين كتاب مراجعه شود» شود مي
آورده است، احتماال مقصود او از مرسل تابعين، مرسل  »الرسالة«با توجه به آنچه كه امام شافعي در  -2

  .باشد كبار تابعين مي
اگر كه حديث مرسل ديگري كه  :در اين رابطه چنين آورده است »الرسالة«ر كتاب امام شافعي د -3

] از نظر متن موافق آن باشد[شود، حديث مرسل موردنظر را تأييد كند  روايت راوي آن پذيرفته مي
احتماال [ها متفاوت باشند  ي حديث اول است اما با اين شرط كه سندهاي آن كننده حديث دوم تقويت

  .، شافعيةالرسال. ك. ، ر]ي صحابي مشترك نباشند ين است كه هم مخرج نبوده و در طبقهمقصود ا
يعني چه از نظر عدالت و [تر از او روايت كرده باشند ولي توثيق نشده باشد؛  كسي كه دو نفر و يا بيش -4

ايت راوي منظور ابن صالح پذيرش رو. رك شرح نخبه الفكر]. چه از نظر ضبط كسي او را نستوده باشد
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توجيهي است براي اين كه چرا  اي پذيرد؛ و همين خود جنبه چند كه شهادت او را نمي
آن چنانكه قبال يادآور (، به مجرد روايت شخص مستور )در تقسيمات حديث حسن(ما 

  .1، حديث را در حد حسن نپذيريم و به آن اكتفا نكنيم، و خداوند داناتر است)شديم
چرا شما احاديثي را كه ضعيف هستند اما با  :شايد يك محقق زيرك بگويد - 2

و  2»األذنان من الرأس«:  اند، مانند حديث ر و از طرق متعددي روايت شدهسندهاي بسيا
دانيد در حالي كه مطابق آنچه كه شما در نوع حسن گفتيد و  نظير آن، از نوع حسن نمي

  كنند؟ ها يكديگر را تقويت مي قبل از اين بيان شد آن
بلكه  شود، اين كه هر ضعفي در حديث از طريق تعدد طرق تقويت نمي :جواب

ي  ها كه ناشي از ضعف در حافظه مختلفي دارند؛ مثال بعضي از ضعف  ها انواع ضعف
باشد از  ، با وجود صداقت و ديانت مي)و ارتكاب راوي به خطاهاي غيرعمدي(راوي 

پذيرند؛ به اين صورت كه با ديدن حديثي ديگر كه عين حديث  طريق تعدد طرق جبران
ايتش مصون از خطاست و ضعف او حديث را مختل شويم كه رو ايشان است متوجه مي

نكرده است و يا اگر ضعف حديث به خاطر ارسال در سند باشد آن چنانكه قبال گفتيم 
گردد؛ مثال در حديث مرسلي از امامي حافظ كه حديث او به  ضعف آن برطرف مي

                                                                                                                                                    
مستوري است كه از طريق سندهاي ديگر تقويت شده باشد؛ چرا كه روايت راوي مستوري كه فرد نيز 

  .شناخت حديث منكر. ك. ر. شود باشد منكر ناميده مي
  .كند معرفي مي] مرسل كبار تابعين[شش روش را براي تقويت سند مرسل  ةامام شافعي در كتاب الرسال -1
سندهاي (ي اين طرق  وقتي كه مصنف به مجموعه :گويد پذيرد و مي بن صالح را نميابن حجر اين نظر ا -2

داند كه حديث داراي ريشه است و از احاديثي نيست كه بايد دور انداخته شود  نگاه كند مي) اين حديث
ز احتماال مقصود ايشان ا[اند  و احاديث بسيار ديگري غير از اين نيز به خاطر سندهايشان، تحسين شده

. و خداوند داناتر است] اند تحسين، همان معناي اصطالحي حسن باشد؛ يعني در حد حسن شمرده شده
  .ابن حجر العسقالني. النكت. ق
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خاطر ارسال، داراي ضعف اندكي است، ضعف اين حديث با سندهاي ديگري از همين 
شود؛  جبران مي) سند مسند و يا سندي مرسل از كسي كه ارسالش پذيرفته شود(ديث ح

هاي  شوند، چرا كه داراي ضعف هاي فوق جبران نمي ها به شيوه ولي يك سري از ضعف
قوي هستند؛ آن چنانكه ضعف، حديث را از پا انداخته و اين شيوه قادر به جبران ضعف 

اين مورد حديثي است كه در ميان راويان ـ رجال مثال . باشد در مورد اين حديث نمي
وجود داشته باشد و يا اين كه خود حديث شاذ باشد كه  1سندش ـ كسي متهم به دروغ

گيرند و بدان كه اين قبيل موارد از  اين موارد به زودي و مفصالً مورد بحث قرار مي
  .مسائل مهم و دقيق هستند و خداوند داناتر است

ز لحاظ اهليت و حفظ و تقوا در مراتب پاييني باشد اما با اين وقتي راوي حديث ا
وجود از كساني باشد كه در جامعه، اهل صدق و امانت است و از طرفي احاديثش از 

شود كه روايتش از دو جهت تقويت شده  چند طريق روايت شده باشند همين باعث مي
محمد بن حديث  :مثال .2ي صحيح ارتقا يابد ي حسن به درجه باشد و حديثش از درجه

___________________ 
  .ابن حجر. شرح نخبة الفكر. رك. شود چنين كسي كه اصطالحاً متروك ناميده مي -1
داند كه تعريف ابن  اند و بهتر ميد ابن حجر اين نظر را با تعريف ابن صالح از حديث صحيح مطابق نمي -2

] التام[ نقل العدلبسناده إهو احلديث الذی يتصل « :صالح از حديث صحيح اين چنين اصالح شود
حديث صحيح، [ »... و ال معلالً  اً إذا اعتضد عن مثله إلی منتهاه وال يكون شاذ الضبط أو القارص عنه

ل و با ضبط كامل باشد و يا اين كه اگر ضبط حديثي است كه داراي سندي متصل به نقل از راوي عد
و همچنين ] سند يا سندها و طرق ديگر[اي مانند خودش باشد   كننده كاملي ندارد بايد داراي تقويت

من اين را از اين نظر گفتم كه پس از بررسي بسياري از  :گويد ابن حجر مي. حديث شاذ و يا معلل نباشد
ها زماني درست است كه  اين نتيجه رسيدم كه حكم صحت آن به] بخاري و مسلم[احاديث صحيحين 

الحي ابن حجر است كه بعضي از احاديث طيعني با اين تعريف اص[ها اجرا شود  اين تعريف در مورد آن
هايي نقل  ابن حجر از صحيح بخاري به عنوان نمونه مثال]. يابند ي صحت ارتقا مي صحيحين به درجه

ام و در كتاب  ي فتح الباري، بسياري از اين قبيل احاديث را نقل كرده دمهگويد كه در مق كند و مي مي
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 متيلوال أن أشقّ علی أ« :قال  اهللا أنّ رسول ةعن أبي هرير ةسلمعمرو عن أبي 
هايي است كه  ، كه محمد بن عمرو بن علقمه از انسان»عند كل صالة كألمرهتم بالسوا

به صدق و تقوا و پرهيزگاري شهرت دارد، اما از اهل اتقان نبوده است و كساني ضعف 
اند و كساني او را از جهت صداقت و وارستگي  اش عنوان كرده بدي حافظهاو را در 

حسن است، اما وقتي ) با اين سند(اند با اين حال حديث محمد بن عمرو  ستوده
حديثش با سندهاي ديگر تقويت شد در اين صورت آن قلق و اضطراب ما به نسبت 

ند و بدين ترتيب اين سند ك اش از بين رفته و آن نقص اندك را جبران مي سوء حافظه
  .يابد و خداوند داناتر است ي صحيح ارتقا مي اصالح شده و به درجه

اهللا در شناخت حديث حسن مرجع است و او  كتاب ابوعيسي، ترمذي، رحمه - 4
و در  1]به شهرت رسانده است[همان كسي است كه اسم حسن را خاطر نشان كرده 

                                                                                                                                                    
كه دليل وجود احاديث تابع و شاهد در [تر از بخاري از اين قبيل احاديث وجود دارند  مسلم بسيار بيش

ابن حجر در ادامه به كاربرد احاديث شاهد و تابع براي مواقع معارضه در بين ]. باشد صحيحين همين مي
يك حديث ) در صورتي كه راوي آن متهم به دروغ نباشد(متابع  :گويد كند و مي  حاديث اشاره ميا

هر [ترجيح داده شود ) كه غريب است(شود كه آن حديث بر حديث حسن معارض خود  حسن، سبب مي
د و در صورتي كه متابع از نظر درجه مانند خو] تر از خود حديث باشد اش پايين چند كه متابع درجه

ها احاديث  كه اين. [دهد ي صحت ارتقا مي حديث حسن و يا باالتر از آن باشد حديث را به درجه
شود و در تعارض  ترجيح داده مي» صحيح لغيره«بر » صحيح«طور كه  صحيح لغيره نام دارند و همان

منع ارجح است در احاديث ضعيف نيز، در جواز عمل به حديث و يا » حسن بر حسن لغيره«احاديث، 
  .ابن حجر العسقالني. النكت. ق]. عمل به حديث ضعيف مورد استفاده دارد

ها چنين رايج شده كه اولين كسي كه حسن را به صحيح و ضعيف افزوده، ترمذي است؛  در ميان كتاب -1
اما اين صحيح نيست و قبل از ترمذي نيز از اين اصطالح استفاده شده اما ترمذي آن را به شهرت 
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هاي  اي موارد در گفته فاده كرده است و در پارهاز اين لفظ بسيار است» الجامع«كتابش 
مانند احمد بن حنبل و بخاري و ] از اساتيد فن[اساتيد ترمذي و طبقات قبل از او 

  .1شود مشاهده مي] با همان معناي اصطالحي[لفظ حسن ] استفاده از[ديگران، 
هذا حديث «يا » هذا حديث حسن« :ي هاي مختلف كتاب ترمذي در گفته نسخه

بايد اصل كتاب را با بعضي اصول  ،بنابراين. ها متفاوتند و مانند اين» ن صحيححس
ها اعتماد كرد؛ دارقطني در سننش بسياري از اين موارد را  ي آن تصحيح كرد و به نتيجه

است كتاب سنن ابوداود ) رده(از كتب ديگري كه در همين مرتبه . كند صراحتاً ذكر مي
در كتابم حديث  :اند كه گفته است از او براي ما نقل كرده .باشد اهللا مي سيستاني رحمه

اند كه  همچنين براي ما نقل كرده. ام صحيح و شبيه به آن و نزديك به آن را نقل كرده
اش اين است كه ايشان در هر بخشي و در هر فصلي از فصول حديث،  معناي اين گفته

اگر در كتابم  :و گفته است ترين چيزي را كه در آن باب شنيده نقل كرده است صحيح
ام و اگر در مورد  حديثي داراي ضعف شديد باشد آن را متذكر شده و تبيين كرده

                                                                                                                                                    
طور كه قبال گفتيم تعريف حسن در نزد ترمذي با تعريف آن در نزد ساير علما  ن البته هما. ترسانده اس
  .ها را بيان كرديم كند و قبال به نقل از اسناد ابن حجر، تفاوت آن تفاوت مي

ترمذي لفظ حسن را از بخاري و  :گويد يابي حسن مي ابن حجر در كتاب النكت پس از بررسي و ريشه -1
از استادش علي بن المديني گرفته است و در نظرهايي كه ترمذي از استادش ـ بخاري ـ نقل  بخاري نيز

علي بن » علل«و » مسند«خورد و در كتاب  كرده الفاظ حسن با معناي اصطالحي آن به چشم مي
ه كار و قبل از علي بن المديني نيز اين لفظ ب(المديني، استاد بخاري، اين اصطالح زياد به كار رفته است 

؛ اما چون ترمذي اولين كسي بوده كه اين لفظ را )اند رفته، اما ظاهراً معناي لغوي آن را مدنظر قرار داده
در ادامه خود ابن . اند گذار خوانده در كتابش بسيار به كار برده و آن را به شهرت رسانده است او را پايه

  .النكت، ابن حجر. ق. كند اصالح، به اين موضوع اشاره مي
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ها به نسبت بعضي ديگر  احاديث صالح هستند و بعضي از آنآن  ام  حديثي چيزي نگفته
  .ترند قوي

اود در گيريم كه احاديثي را كه ابود الذكر نتيجه مي با توجه به مطالب فوق :گويم مي
ها صحبتي نكرده است و آن احاديث در كتاب  ي آن كتابش نقل كرده و در مورد درجه

ي آن حديث در  بخاري و مسلم نقل نشده باشند و همچنين قضاوت صريحي از درجه
ها  نزد اماماني كه بين صحيح و حسن تفاوت قائل هستند نيامده باشد از روي اين

ود حسن است؛ اما مطلبي را نبايد فراموش كنيم و فهميم كه آن حديث در نزد ابودا مي
آن اين كه در كتابش احاديثي هستند كه در نزد او حسن نيستند و با توجه به چهارچوبي 

گيرند كه در اين مورد ابوعبداهللا  هم كه ما تعيين كرديم در ليست حديث حسن قرار نمي
مذهب  :است كهبن منده ـ حافظ ـ از محمد بن سعد بارودي در مصر نشنيده 

ابوعبدالرحمن نسائي اين بوده است كه هر حديثي را كه بر تركش اجماع نباشد در 
و همچنين ابوداود سيستاني نيز همان روش  :و ابن منده گفته است. كتابش آورده است

، غير از اساتيد ضعيف را ]بخشي[را اتخاذ كرده است و در كتابش مادامي كه در بابي 
دهاي ضعيف را نيز روايت كرده است؛ چرا كه در آن مورد، بهتر و نيافته باشد آن سن

  .نيافته است، و خداوند داناتر است) با وجود رجال ضعيف(تر از آن احاديث را  قوي
 - 2صحاح  -1 :اهللا احاديث را به دو نوع تقسيم كرده است صاحب مصابيح رحمه - 5
يا بخاري و يا هر دوي  منظورش از صحاح حديثي بوده كه در كتاب مسلم و. حسان

ها نقل شده باشد و مقصودش از حسان احاديثي بوده است كه در كتاب ابوداود و  آن
ها شناخته شده و مشهور  بندي اما اين نوع تقسيم. ها روايت شده باشد ترمذي و مانند اين

نيستند و حديث حسن در نزد علما چنين تعريفي ندارد و آن چنانكه قبال يادآور شديم 
  .ها شامل حسن و غير حسن هستند، و خداوند داناتر است ين كتابا
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ي صحيح مسلم، صحيح بخاري، سنن  گانههاي پنج هاي سند، از كتاب كتاب - 6
اند  هايي كه بر همين منوال تصنيف شده ابوداود، سنن نسائي، جامع ترمذي و ساير كتاب

ديثي كه به طور مطلق چه از جهت استدالل و استناد به احاديث و چه از جهت احا(
توان مسند  اين مسانيد مياز . باشند ، متمايز مي)اند آورده) ها ي آن بدون ذكر درجه(

مسند احمد بن حنبل، مسند اسحاق بن  ،ابوداوود طياليسي، مسند عبيداهللا بن موسي
راهويه، مسند عبد بن حميد، مسند دارمي، مسند ابو يعلي موصلي، مسند حسن بن 

ها چنين بوده  ها را نام برد كه روش مصنفين آن بزار ـ ابوبكر ـ و نظير اين سفيان، مسند
در مسند هر صحابي، تمامي احاديث آن صحابي را بدون توجه به شايستگي و  :است

اند؛ بنابراين عالرغم شخصيت و جالل و هيبت  قابل احتجاج بودن حديث، روايت كرده
ها  هاي ملحق به آن هاي پنجگانه و كتاب تابهاي مسند به نسبت ك مؤلفين مسانيد، كتاب

گيرند و خداوند داناتر  تري قرار مي ي پايين اند ـ در مرتبه ـ كه بر ابواب تصنيف شده
  .1است

___________________ 
هايي كه بر  مقصود ابن صالح اين است كه چون در كتاب :گويد ابن حجر در توضيح اين مطلب مي -1

شوند معموال نياز به استدالل وجود دارد و مصنف، آن احاديثي را كه قابل  ابواب تصنيف و يا تأليف مي
صحت و عدم صحت ها، بر  آورد، بنابراين مصنفين اين گونه كتاب استناد نباشند در تصنيف خود نمي

اند، اما با توجه به اين كه در كتابهاي  هاي خود نياورده احاديث اهتمام ورزيده و هر حديثي را در كتاب
ها تصحيح و تضعيف حديث  بنابراين در آن شود مسند، صرفا نقل احاديث افراد مدنظر قرار داده مي

پذيرد، اما عموميت  ارزيابي احاديث مي ابن حجر اين نوع استدالل را به طور كلي در. مدنظر نبوده است
هاي نگاشته شده بر  هاي مسند و يا تمامي كتاب دادن به آن را و با يك ديد ارزيابي كردن تمامي كتاب

ي مختلف و شروط  پسندد، چرا كه با وجود حاكم بودن اين ديد به طور منطقي، روش ائمه ابواب را نمي
نوشته ] ها بخش[هايي كه بر ابواب  نبوده است و مصنفين كتاب ها در استناد و يا نقل حديث يكسان آن
هايشان شامل احاديث ضعيف و يا حتي باطل هم باشد و از طرفي مصنفين  اند ممكن است كتاب شده
هايشان را تنقيح كرده باشند، مانند مسند اسحاق بن  هاي مسند، ممكن است تا حدودي كتاب كتاب
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حديث «با اصطالح » حسن اإلسناد«و يا » هذا حديث صحيح اإلسناد«اصطالح  - 7
» ث صحيح اإلسنادهذا حدي« :بنا به داليل زير تفاوت دارد» حديث حسن«و يا » صحيح

اما . به معناي حديث صحيح نيست، چرا كه ممكن است حديث شاذ و يا معلل باشد
نوعي از (است و علتي » صحيح اإلسناد«آن حديث  :وقتي مصنفي قابل اعتماد بگويد

در ) ضعف شديد(را براي آن عنوان نكند و همچنين علتي قادح ) عامل ضعف پوشيده
رساند كه آن حديث از نظر او صحيح است  هر امر اين را ميمورد آن ذكر نكرده باشد ظا

شود، چرا  به عنوان اساس، از او پذيرفته مي) عامل ضعف شديد(و عدم ذكر علت قادح 
  .رساند و خداوند داناتر است كه ظاهر قضيه اين را مي

در  :اند ي ترمذي و ديگران وارد شده و گفته و اما در مورد ايرادي كه بر گفته - 8
اشكالي وجود دارد، زيرا چنانكه توضيح داديم » هذا حديث حسن صحيح«لفاظ ا

تر از صحيح است و جمع بين دو اصطالح حسن و صحيح در مورد  ي حسن كم درجه
يك حديث، درواقع جمع بين بيان قصور و كمي در موضوع و اثبات همان موضوع در 

اين قضيه به سند  :ين است كهجواب ا). و اين به معناي تناقض است(باشد  آن واحد مي
گردد، بدين معني كه وقتي يك حديث با دو سند روايت شود كه يكي از سندها  برمي

طلبد كه در مورد آن حديث گفته شود كه اين  حسن و ديگري صحيح باشد همين مي
يعني با توجه به يك سند حديث حسن است و به نسبت باشد؛  حديث حسن صحيح مي
گويند منظور  باشد، البته اين گفته با سخن كساني كه مي يح ميسند ديگر، حديث صح

كه نفس به آن تمايل (ي حسن در اين عبارت، معناي لغوي آن است  ترمذي از كلمه

                                                                                                                                                    
را نقل ) هر چند ضعيف(را از يك متن نيافته باشد احاديث ديگر  ايشان اگر حديث صحيحي. راهويه

االمكان مقيد به آوردن احاديث صحيح بوده است و يا در مسند امام احمد و بزار نيز، تا  كرده و حتي
  .ابن حجر العسقالني. النكت. ق. حدودي تنقيح احاديث صورت پذيرفته است
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و نه معناي اصطالحي كه ما در پي آن هستيم ) زند دارد و قلب هم از آن سرباز نمي
  .تناقضي ندارد؛ پس آن را بدان و خداوند داناتر است

اند و با توجه به  كساني از اهل حديث هستند كه حسن از صحيح جدا نكرده - 9
اند و ظاهرا حاكم  اينكه حسن نيز قابل احتجاج است آن را در انواع صحيح آورده

و اين كه كتاب ترمذي را جامع صحيح  ،ابوعبداهللا حافظ چنين مذهبي داشته است
ترمذي و همچنين ابوبكر خطيب كتاب اي به اين ديد حاكم دارد و  خواند نيز اشاره مي

پس از ذكر نام كتب پنجگانه  1خواند و حافظ ابو طاهر سلفي نسائي را صحيح مي
علماي شرق و غرب بر  :گويد مي) بخاري و مسلم و ابو داوود و نسائي و ترمذي(

ها  باشد، چرا كه در آن تساهل ايشان ميي  دهنده ها اتفاق نظر دارند؛ اين نشان صحت آن
حاديثي وجود دارد كه خود مصنفين، به ضعيف و يا منكر بودن و ديگر اوصاف حديث ا

چنانكه قبال يادآور شديم ابوداود به تقسيم . اند ضعيف در آن احاديث، تصريح كرده
كند و ترمذي به اين كه در كتابش حسن و  كتابش به صحيح و غيرصحيح تصريح مي

صحيح دانست بيانگر انكار  گر كسي حسن راا ،بنابراين. غيره وجود دارد معترف است
ي اين حديث از حديث صحيح نيست و اين بيانگر اختالف در  او بر پايين بودن درجه

  .ها يكي است و خداوند داناتر است باشد و از نظر معنا منظور آن عبارات مي
  

  شناخت حديث ضعيف :نوع سوم -3
كه قبال بيان كرديم ـ در هر حديثي كه مجموع صفات حديث صحيح و حسن ـ چنان

  .2باشد آن وجود نداشته باشند آن حديث ضعيف مي
___________________ 

منصور بن . في خوانده شده استلَاشد نسبت داده شده و سب) با كسر سين(ابوطاهر به جدش كه سلف  -1
هاي جد ابو طاهر پهن و به صورت دو تا بوده است و مردم او را سه لبه  يكي از لب :گويد سليم مي
  .ابن حجر. النكت. ق. اند؛ يعني داراي سه لب كه عربي آن، سلفه شده است خوانده

باشد، چرا كه عدم اجتماع  الح از حديث ضعيف صحيح نميابن حجر بر اين باور است كه تعريف ابن ص -2
داند و اگر حديثي يكي از صفات صحيح را نداشت   ي حديث ضعيف نمي دهنده صفات صحيح را نشان
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قسم تقسيم كرده است و آنچه كه  49ابوحاتم ابن حبان بستي حديث ضعيف را به 
و اگر كسي بخواهد . باشد ي منظم و جامعي از تمامي آن موارد مي ام مجموعه من آورده

يث ضعيف ـ چنانكه ذكر شد ـ دست اين موضوع را بسط دهد و به تمامي انواع حد
يابد بايد كه صفت معيني از صفات را در نظر بگيرد و عدم وجود اين صفت را يك نوع 

كننده اين ضعف را  به شرط اين كه عاملي تقويت(بشمارد ] از انواع صفات ضعيف[
سپس عدم وجود اين صفت با يك صفت ديگر را نوع دوم قرار دهد و ) جبران نكند
طور صفت سوم را با عدم وجود اين دو صفت نوع سوم قرار دهد و همين  عدم وجود

ادامه دهد تا تمام صفات مذكور تمام شوند سپس برگردد و از ابتدا دوباره عدم وجود 
و نوع دوم را عدم وجود اين  1قرار دهدصفت ديگري غير از ترتيب اولي را، نوع اول 

ه به همين شيوه تمامي صفات مذكور صفت با صفت ديگري قرار دهد و بعد از اين ك
طور ادامه  بيان شدند آن وقت عدم وجود صفت ديگري را در ابتدا قرار دهد و همين

ها گام به گام مدنظر قرار گيرند و در نهايت نوعي كه هيچ كدام از  احتمال دهند تا انواع

                                                                                                                                                    
اگر حديثي صفات حسن در آن  :داند كه تعريف اين چنين اصالح گردد و بهتر آن مي باشد ضعيف نمي

هر حديثي كه در  :آورد چنين مي] حافظ عراقي[نقل از استادش حجر به ابن . جمع نبود ضعيف نام دارد
اتصال  - 1 :باشد و صفات قبول شامل موارد زير مي... آن صفات قبول جمع نشده باشد ضعيف نام دارد 

 :)ابن حجر(گويم  مي[ت راوي از خطاي بسيار و غفلت در روايت يسالم -3عدالت راوي  - 2سند 
باشد ] به خاطر تدليس[حفظ ضعيف باشد و يا در سندها انقطاع خفيفي همچنين اگر راوي به سبب سوء 

و يا طرق ديگر ) سند(باشد و يا سند مرسل باشد به شرط داشتن طريق ] ارسال خفي[و يا انقطاع خفي 
گيرد، چنانكه قبال در بخش حديث حسن لغيره  از حديث، در تعريف مقبول قرار مي) سندهاي ديگر(

كه [سالمت از علت قادح  -6] تر از خود مخالفه با احاديث قوي[مت از شذوذ سال -5] يادآور شديم
  ]. شود باعت ضعف حديث مي

  .ابن حجر العسقالني. النكت. ق
  .اين همان بحث آمار و احتمال است -1
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صفات كه  .1دترين قسم است كه نوع آخر نام دار آن صفات را دارا نباشد بدترين و نازل
شود اين كار را تكرار  طور براي شروط نيز مي رسد و همين تمام شد نوبت به شروط مي

كه  يها در ميان موارد فوق آن. شود كرد كه در اين صورت انواع ضعيف چندين برابر مي
موضوع، مقلوب، شاذ، معلل، مضطرب، مرسل،  :باشند عبارتند از داراي لقبي مشخص مي

. شود ها بيان مي ه اگر خداوند بخواهد در انواعي شرح و توضيح اينمنقطع و معضل ك
باشد  ايم انواع علوم حديث به طور عمومي مي ي مباحث از انواع آورده آنچه كه در ادامه

) صحيح، حسن، ضعيف(و مقصود ما انواع خاص علوم حديث كه هم اكنون اقسام آن 
ي آن، ما را  خواهيم كه به واسطه تعالي ميباشد و از خداوند تبارك و  به اتمام رسيد نمي

  .2در دنيا و قيامت بهره رساند، آمين
  

___________________ 
بر اين باور است كه عدم وجود هيچ كدام از اوصاف ] احتماال حافظ عراقي[يكي از اساتيد اين حجر  -1

  .ابن حجر. النكت. ق. باشد ذكر در يك حديث، الزاما به معناي موضوع بودن حديث نميال فوق
كند ممكن است در رابطه با  انواع علوم حديث را كه بعد از سه قسم صحيح، حسن و ضعيف ذكر مي -2

رين و در خاتمه بهتر است ديدگاه ابن حجر را در مورد بدت. باشد... ها و يا  اين سه قسم و يا يكي از آن
هرچند ابن صالح  :گويد ابن حجر مي. بدانيم) أوهي األسانيد(ترين نوع سندهاي حديث ضعيف  اساس بي

اشاراتي كرده بود، اما در اين بخش به أوهي ] ترين سندها صحيح[در بخش صحيح، به أصح األسانيد 
له حاكم و متبعين ايشان اي نكرده است، در حالي كه كساني از جم اشاره) ترين سندها اساس بي(االسانيد 

ي ترجيح سندها و يا صالحيت اعتبار  اند كه خالي از فايده نيست و در زمينه به اين موضوع پرداخته
ترين  اساس بي(  أوهي أسانيد الصديق :آورد مثال، حاكم چنين مي. ضعيف مورد استفاده دارد يسندها
صدقة الدقيقي عن فرقد السيخي عن مرة  :اين سند است) منتهي شده است  كه به ابوبكر صديقسندي 

  .ابن حجر العسقالني. النكت. ق...   بكر الطيب عن أبي
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  نوع چهارم شناخت مسند -4
در نزد اهل حديث، مسند به حديثي گفته  :گويد اهللا مي ابوبكر خطيب، حافظ، رحمه

رود كه  شود كه سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و اكثرا اين لفظ زماني به كار مي مي
در مورد نقل قول ) مسند(نقل شود و به ندرت اين لفظ   اهللا حديث از شخص رسول

  .رود از صحابي و غيره به كار مي
منتهي   مسند حديثي است كه فقط به پيامبر :گويد ابوعمر بن عبدالبر، حافظ، مي

  .شده باشد
  . اهللا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول :مثال حديث مسند متصل

اين سند .  اهللا مالك عن زهري عن ابن عباس عن رسول :يث مسند منقطعمثال حد
منتهي شده است و از طرفي منقطع است، چرا كه   مسند است، چرا كه به پيامبر

  .ها راضي باشد ي آن خداوند از همه. زهري از ابن عباس نشنيده است
شود كه  ته ميمسند فقط به حديثي گف :ابوعمر به نقل از كساني چنين آورده است

  .منتهي شده باشد  اوالً متصل و ثانياً مرفوع باشد و به پيامبر
داند و غير از اين را در  حاكم ابوعبداهللا، حافظ، اين قول را صحيح مي :گويم مي

  .آورد كتابش نمي
اند و خداوند داناتر  ي مختلفي بودند كه در مورد مسند نقل شده گانه ها اقوال سه اين
  .است

  شناخت متصل :پنجم نوع -5

شود و آن  نامند و به طور كلي شامل مرفوع و موقوف مي متصل را موصول نيز مي
ي ما  حديثي است كه سندش متصل باشد به طوري كه هر كدام از راويان حتماً از طبقه

  .قبل خود، از ابتدا تا انتها حديث را شنيده باشد
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مالك عن ابن شهاب عن سالم « :مثال حديث متصل مرفوع از كتاب موطا چنين است
  .» اهللا بن عبداهللا عن أبيه عن رسول

. »مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله« :مثال حديث متصل موقوف چنين است
  .و خداوند داناتر است

  
  شناخت مرفوع :نوع ششم -6

منتهي شده باشد و اين لفظ به   و آن حديثي است كه سند آن به شخص پيامبر
منتهي نشده باشد مانند موقوف صحابي و غيره   براي سندي كه به پيامبرطور مطلق 
در . باشد ها مي خود مرفوع شامل متصل و منقطع و مرسل و مانند اين. رود به كار نمي

نزد بعضي مرفوع و مسند يك مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعريف هردو داخل 
ع و مسند متفاوتند، چرا كه حديث مرفوع است و كساني ديگر بر اين باورند كه مرفو

منتهي شود، اما مسند سندي است متصل،   تواند منقطع و يا متصل باشد و به پيامبر مي
مرفوع خبري است  :حافظ ابوبكر بن ثابت گفته است. منتهي شده باشد  كه به پيامبر

رفوع را مختص كنند و با اين تعريف م روايت مي  كه صحابي از قول و يا فعل پيامبر
  .داند را مرفوع نمي  داند و مرسل تابعي از پيامبر مي  نقل صحابي از پيامبر

اگر كسي از اهل حديث مرفوع را در مقابل مرسل قرار دهد، منظور اين  :گويم مي
  .است كه در نظر او حديث مرفوع، داراي سندي متصل است

  
  شناخت موقوف :نوع هفتم -7

نقل شده باشد و سند حديث به صحابي ختم ... ال و افعال و آنچه از صحابي، از اقو
و اگر حديث موقوف ]. موقوف نام دارد[نرسيده باشد   اهللا شده باشد و به رسول

شود و در غير اين  صحابي داراي سندي متصل باشد به آن موقوف موصول گفته مي
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متصل و يا مرفوع ناميم، درست مانند حديث  صورت آن را موقوف غير موصول مي
  .منتهي شده باشد و خداوند داناتر است  اهللا منقطعي كه به رسول

وقتي لفظ موقوف مخصوص صحابي است كه اين لفظ به طور مطلق و بدون هيچ 
به طور مقيد در ) با پسوند و اصطالحاً(پسوندي ذكر شود، اما هنگامي كه لفظ موقوف 

كذا وقفه فالن علی عطاء أو ث كذا وحدي( :شود مورد غير صحابي به كار رود گفته مي
حديث فالن و فالن موقوف به فالني است، مثال موقوف « :)علی طاووس أو نحو هذا

در اصطالح فقهاي خراسان موقوف را . »به عطا، و يا طاووس و با هر كس ديگري است
ن نقل ها ابوالقاسم فوراني است كه فقها از او براي ما چني از آن. شناسند به اسم أثر مي

 شود و به آنچه كه از صحابي نقل شود خبر گفته مي  به آنچه كه از پيامبر :اند كرده
  .شود نقل شود أثر گفته مي

  
  شناخت مقطوع :نوع هشتم -8

گفته شده كه جمع آن مقاطع . پردازيم تفاوت دارد مقطوع با منقطع كه بعداً به آن مي
ها منتهي شده باشد گفته  از تابعين كه به آن و به آنچه از اقوال و افعالي. و مقاطيع است

  .شود مي
حديث مقطوع همان حديث موقوف به  :گويد خطيب ابوبكر، حافظ، در جامعش مي

  .باشد و خداوند داناتر است تابعين مي
از مقطوع، منقطع غير  1تعبير شافعي و ابوقاسم طبراني و كسان ديگري :گويم مي

  .باشد موصول مي

___________________ 
  .ك النكت، ابن حجر عسقالني. ر. باشد منظور از ديگران، حميدي و دارقطني مي -1
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اين چنين ما « :)أو كنّا نقول كذا 1كنّا نفعل كذا( :صحابي بگويد اگر -1 :تفريعات
اين كار را   اهللا اما نگويد در زمان رسول» گفتيم كرديم و يا اين چنين چيزي مي كار مي

___________________ 
به قرار زير » كنا نفعل كذا« :به طور كلي مذاهب علما در مورد حديثي كه در آن، صحابي گفته باشد -1

اين ] اال حافظ عراقياحتم[مرفوع است و استاد ما ] بدون هيچ استثنايي[چنين حديثي مطلقاً  -1 :است
اند، البته بخاري  را نقل كرده و اين همان مذهبي است كه بخاري و مسلم در صحيحين از آن تبعيت كرده

ي باشد كه غالباً پنهان اين كه اگر آن عمل از اعمال -2. تر از مسلم چنين احاديثي را آورده است بيش
] و در انظار عامه نيست[ماند  ماند حديث مرفوع است، ولي اگر از كارهايي باشد كه غالباً مخفي مي نمي

باشد و  باشد و اين نظر نهايي ابو اسحاق شيرازي در رابطه با اين نوع از احاديث مي حديث موقوف مي
 :اگر كه صحابي بگويند :كند ب، بندي را اضافه ميدر مورد اين مذه» القواطع«ابن السمعاني در كتاب 

در قيد حيات بوده نسبت دهند و غالباً چنان   و عمل خود را به زماني كه پيامبر» كانوا يفعلون كذا«
شوند و مرفوع  حمل مي  پيامبر] تأييد[پوشيده نماند چنين اعمالي بر سكوت ] از انظار[عملي
پوشيده ماند اگر كه مكررا انجام پذيرد در اين صورت ] ها ديده[از  و اگر چنين عملي غالباًً. باشند مي

روي  چرا كه چيزي كه زياده] بوده است  يعني مورد تأييد پيامبر[شود  مي  حمل بر سكوت پيامبر
اگر كه صحابي آن را به عنوان حجت و  -3. ماند و خداوند داناتر است دهد معموال از انظار پوشيده نمي

و در غير اين صورت موقوف است كه اين را قرطبي بيان كرده  ،كرده باشد حديث مرفوع است دليل نقل
كه حديث را در مقام حجت ) [كنّا نفعل كذا(ي اين اقوال  اگر كه گوينده :گويد ابن حجر در ادامه مي. است

با اين [كه و اگر ... اهل اجتهاد باشد احتماال حديث موقوف است و گرنه مرفوع است ] آورده باشد
اي است كه شبيه نقل اجماع  حديث موقوف باشد بايد ديد كه آيا نوع نقل قول، از آن دسته] توضيحات

اشاره شده است و كساني بر اين ] احتماال اصول فقه[است يا خير؟ كه به اين مورد اختالفي در اصول 
كان الناس « :است مانند لفظ اند كه اگر لفظ حديث به صورتي باشد كه احساس شود اجماع بر آن عقيده

است و در غير اين صورت چنين ] در فالن مورد[ها از الفاظ نقل اجماع  اين نوع لفظ» يفعلون كذا
ابن حجر در ]. شود البته فراموش نكنيم كه صرف نقل اجماع در موردي موجب عمل به آن نمي. [نيست

از جمله صفات  :آوريم ما عينا آن را مي كند كه كتاب النكت در بخش حديث ضعيف، به مطلبي اشاره مي



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه

 

50

باشد، ولي اگر  ي احاديث موقوف مي گفتيم، اين حديث از زمره كرديم و يا اين را مي مي
بت دهد، كساني همچون ابو عبداهللا بن البيع الحافظ از نس  اهللا روايت را به زمان رسول

  .باشد ي احاديث مرفوع مي اند كه در زمره اهل حديث و ديگران گفته
اند كه ابوبكر برقاني از امام ابوبكر اسماعيلي در اين مورد سؤال كرده  به من گفته

اولي قابل ي  ي احاديث مرفوع ندانسته است، ولي گفته است و ايشان آن را از زمره
از اقوال و افعال   اهللا رساند كه رسول اعتماد است چرا كه ظاهر قضيه اين را مي

] به معناي تأييد ايشان و[اصحاب مطلع بوده اما سكوت كرده است و سكوت پيامبر 
  :يكي از وجوه سنت مرفوع است، چرا كه سنت مرفوع داراي انواع زير است

كه به معناي تأييد [ل ايشان ج ـ سكوت ايشان ب ـ افعا  هاي پيامبر الف ـ گفته
كنا ال ( :و از اين جمله، چنين اقوالي از صحابي است. بعد از مطلع شدن از امري] است

فينا, أو كان يقال كذا وكذا علی عهده, أو كانوا يفعلون كذا   اهللا رسولبكذا و نری بأساً 
در ميان ما بود و يا   اهللا و رسولديديم  ما در فالن مورد ايرادي نمي« :)وكذا فی حياته

  اهللا شد و يا صحابي در زمان رسول در زمان حضرت اين چنين و آن چنان گفته مي
ها از  پس تمامي اين موارد و امثال اين .»آن چنان كارهايي انجام مي دادند اين چنين و

  .1اند هاي مسند نقل شده احاديث مرفوع مسندي هستند كه در كتاب

                                                                                                                                                    
آن را يادآور نشده است احاديثي است كه علما بر عمل به ] احتماال حافظ عراقي[قبولي كه استاد ما 

و . ها واجب است نظر دارند كه اين نوع احاديث مورد قبول هستند و حتي عمل به آن ها اتفاق مدلول آن
  .ابن حجر. النكت. ق. اند دهي اصول به آن تصريح كر جمعي از ائمه

سكوت دو ] از طريق  تأييد پيامبر[اي كه در اين جا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه  نكته -1
انجام عملي توسط صحابي در زمان  -2و سكوت ايشان   حضور شخص پيامبر -1 :نوع است

در حكم [نامند  مرفوع مي ماًبه نسبت آن، حك  اين نوع دوم را در صورت سكوت پيامبر. پيامبر
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كساني كه اهل  :ابو عبداهللا به نقل از مغيره بن شعبه چنين روايت شده استاز حاكم 
درب   علم به حديث نيستند روايتي را كه در آن بيان شده است كه ياران پيامبر

به عبارت ديگر، چون نام . اند كوبيدند، مسند دانسته هايشان مي ي ايشان را با ناخن خانه
نيست اند، در صورتي كه اين روايت مسند  فوع خواندهدر آن ذكر شده آن را مر  پيامبر

به نقل از [باشد و خطيب نيز در كتاب جامع خود همين حديث را  و بلكه موقوف مي
  .آورده است] مغيره بن شعبه

به نظر من آن روايت مرفوع است، چنانكه از آن ياد شد و دليل مرفوع  :گويم مي
و خود حاكم نيز آن را مرفوع  ،وده استاز آن مطلع ب  بودنش آن است كه پيامبر

گوييم و آن را اين  دانيم مي و ما اين مطلب را از آنچه كه از ايشان مي ،دانسته است
او منظورش اين بوده كه حديث فوق از نظر لفظي مسند نيست و  :كنيم چنين تأويل مي

ستند و ي مواردي كه يادآور شديم لفظاً موقوف ه بلكه موقوف است و همچنين بقيه
  .دانيم و خداوند داناتر است ها را از جهت معني مرفوع مي  ليكن آن

به اين امر شديم و از آن نهي « :)أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا( :وقتي صحابي بگويد - 2
باشد و كساني همچون  اين اقوال در نزد اكثر علماي حديث مرفوع و مسند مي» شديم

ند، ولي نظر اولي صحيح است چرا كه ظاهراً كل ابوبكر اسماعيلي با اين مخالف هست
  .باشد مي  اهللا قضيه متوجه كسي است كه امر و نهي كرده است و او خود رسول

تر اين است كه منظور همان  ، صحيح»من السنة كذا« :ي صحابي و همچنين اين گفته
اجب است و آنچه كه تبعيت از آن و  باشد، چرا كه ظاهرا سنت پيامبر مسند مرفوع مي
أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر ( : ي انس بن مالك همچنين اين گفته. مدنظر بوده است

                                                                                                                                                    
شرح نخبة الفكر، ابن . ق. ها مطلع بوده است ن از عمل آ  چرا كه ظاهرا پيامبر] باشد حديث مرفوع مي

  .حجر
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) ها مهم نيست اين گفتهو زمان در (طور هستند  و احاديث شبيه اين نيز همين) اإلقامة
حكم همان [گفته شده باشد و چه بعد از ايشان تفاوتي ندارد   چه در زمان پيامبر

  ].است
ين كه گفته شده تفسير صحابي حديث مسند است، فقط در صورتي چنين اما ا - 3

است كه تفسير مربوط به سبب نزول آيه يا مواردي از اين قبيل باشد كه صحابي از آن 
مرأته من اتقول من أتی كانت اليهود « :م ي جابر بن عبداهللا خبر داده باشد، مانند گفته

. öΝä :اهللا عزوجلدبرها فی قبلها جاء الولد أحول, فأنزل  äτ !$|¡ÎΣ Ó^ öym öΝä3©9 (#θè? ù' sù 

öΝ ä3rO öym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢ ÷∞Ï©    ) 1»)223 /بقره.  
نسبت نداده باشند   اي را به خود پيامبر اما در مورد ساير تفاسير صحابه، اگر گفته

  .و خداوند داناتر است ،باشد ها از احاديث موقوف مي روايت آن

___________________ 
ابن حجر در ادامه . تبعيت كرده است] بغدادي[ابن صالح در اين مورد از خطيب  :گويد ابن حجر مي -1

اند در  لم تفسير اصحابي را كه شاهد وحي و نزول آن بودهحاكم به نقل از بخاري و مس :آورد چنين مي
آورد كه اگر تفسير صحابي از قبيل  ابن حجر در تكميل اين نظر چنين مي. داند حكم حديث مسند مي

و در غير اين صورت مرفوع  ،اجتهاد شخصي و يا نقل لغت عربي نباشد حديث در حكم مرفوع است
هاي پيامبران و يا از امور آينده مانند  ذشته از شروع خلقت و داستاناخبار مربوط به گ ،بنابراين. نيست

مالحم و فتن و قيامت و صفات بهشت و جهنم و يا عملي كه پاداش و يا عقاب مخصوصي دارد اين 
البته ابن حجر يك دسته از اصحاب . باشند قبيل موارد اجتهادي نيستند و در حكم احاديث مرفوع مي

اند از اين ليست  را كه به اسرائيليات آشنا بوده) ن عمرو بن العاصبسالم و عبداهللا مانند عبداهللا بن (
  .داند در موارد فوق مرفوع نمي] است  اگر كه مشخص نباشد از پيامبر[ها را  خارج كرده و احاديث آن

  .ابن حجر. النكت. ق
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ها در كنار نام صحابي از  هايي هستند كه در سند آن ع آناز جمله احاديث مرفو - 4
. »رواية«: و يا ,»ينمه«: و يا, »يبلغ به«: و يا, »يرفع احلديث« :عبارات زير استفاده شود

 تقاتلون قوماً «: عن أيب هريرة, رواية عن األعرج, عن أيب الزناد, سفيان بن عيينة, :مانند
  .احلديث »...صغار األعني

  :هريره چنين نقل شده است  از ابي) با همين سندو ( 1و به
  .احلديث »...الناس تبع لقريش « :يبلغ به قال ,عن أبی هريرة

ها، كنايه از نسبت دادن حديث از طرف صحابي به  اين موارد و مانند اينپس تمامي 
باشد و در نزد علما اين چنين احاديثي، حكم حديث مرفوع با لفظ صريح  مي  پيامبر

  .دارندرا 
يبلغ « يا و »يرفع احلديث«همچنين وقتي راوي از تابعي حديث را با لفظ  :گويم مي

  .آورد اين نيز حكم مرفوع دارد اما مرفوعي از نوع مرسل و خداوند داناتر است مي» به
  

  شناخت مرسل :نوع نهم -9
ر آنچه كه علما، در مورد تعريف مرسل در آن اختالفي ندارند اين است كه از كبا

تابعي ـ آناني كه جمعي از صحابه را ديده باشند و با آنان زيسته و نشست و برخاست 
ها  سپس سعيد بن المسيب و امثال اين 2داشته باشند ـ مانند عبيداهللا بن عدي بن الخيار

___________________ 
اين گفته در نزد اهل حديث . يعني با اين سند پيشين در حديث قبلي» و به«عبارت . يعني سند باال -1

  .ي عربي پاورقي نسخه. رود كه دو حديث با يك سند روايت شوند مصطلح است، يعني زماني به كار مي
متولد شده است، ولي كسي نگفته   عبيداهللا بن عدي بن خيار در زمان پيامبر :گويد حافظ عراقي مي -2

عدي بن خيار مدتي قبل از فتح مكه فوت  :گويد ابن حجر در ادامه مي. را ديده است  كه او پيامبر
در روايات بسياري آمده است كه صحابه ـ از . وارد مكه شد عبيداهللا در مكه بود  كرد و وقتي پيامبر
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و مشهور اين است كه در تعريف،  ،، حديث مرسل است» اهللا قال رسول« :وقتي گفتند
شود و  هم شامل كبار تابعين مي[شود  ميها  ت و شامل تمامي آنتفاوتي بين تابعين نيس
  .1]هم شامل صغار تابعين

  :هايي از مرسل كه علما در آن اختالف دارند به قرار زير است اما صورت
ي  يعني اين كه يك راوي در سند باشد كه از طبقه(وقتي سند تابعي منقطع باشد  - 1

داهللا ـ و كسان ديگري از اهل حديث، اين حديث حاكم ـ ابو عب) ما قبلش نشنيده باشد
دانند و اگر  دانند و ارسال را فقط مخصوص تابعين مي را در حكم حديث مرسل نمي

تابعين يك شخص از سند نامشخص باشد و به اصطالح ي  قبل از رسيدن سند به طبقه
سندش  شود و اگر در انقطاع در سند وجود داشته باشد، حديث فقط منقطع ناميده مي

تر از يك راوي پشت سرهم از سند افتاده باشد،  ي تابعين بيش قبل از رسيدن به طبقه
آوريم  شود كه مثال اين مورد را بعداً مي حديث معضل است، ولي منقطع هم خوانده مي

                                                                                                                                                    
ها بود، اما  ي آن آوردند و عبيداهللا نيز از جمله مي  به نزد پيامبر ان و مردان ـ فرزندانشان را تبركاًزن

كند و  و شرفياب شدن به خدمت ايشان او را داخل ليست صحابي مي  دار پيامبراين كه آيا ثبوت دي
شوند؟ اين جاي بحث و  ، مرسل شمرده نمي ي او به پيامبر آيا با اين توصيف احاديث نسبت داده شده

ها قاطعانه مرسل او را  آن. گويند بررسي دارد و صحيح آن است كه ابو حاتم رازي و ديگر ائمه مي
شوند  احاديث مرسل صحابي به اتفاق علم پذيرفته مي :گويند دانند و چنين مي مرسل ديگران مي همچون

ي سن  تر جنبه بيش[آن دسته از اصحاب كه امكان شنيدن و گرفتن احاديث پيامبر را دارا بوده باشند (
همان حكم  ها ها كه چنين امكاني را دارا نبوده باشند حكم حديث آن اما آن]) صحابي مد نظر است

را ) حديثي نشنيده باشند  زيسته باشند اما هرگز از پيامبر  ها كه در عصر پيامبر آن(مخضرمين 
  .دارد، و خداوند داناتر است

  .النكت، ابن حجر العسقالني. ك. ر

كه ها  آن :صغار تابعين. اند ه تر احاديثشان را مستقيماً از صحابي نقل كرد ها كه بيش آن :كبار تابعين -1
  .تر احاديثشان را از طريق كبار تابعين از صحابي نقل كرده باشند بيش
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از (ابوبكر خطيب . نامند ها را مرسل مي معموالً در فقه و اصول فقه تمامي اين. اهللا شاء إن
تر احاديثي كه مرسل خوانده  بدانيد كه بيش :كند ين را اين چنين تبيين مياهل حديث ا

  به خاطر روايت تابعي از پيامبر) هر چند كه منقطع و يا معضل هم باشند(شوند  مي
  .شود  روايت كند معضل ناميده مي  در انتهاي سند است و آنچه كه تابعي از پيامبر

، اهللا قال رسول :وقتي بگويند 2ا از اصاغر تابعينه و امثال اين 1زهري و أبو حازم - 2
  ؟]حكم آن چيست[

دانند،  خوانند، بلكه آن را منقطع مي گويد كه كساني آن را مرسل نمي ابن عبدالبر مي
  .اند تر از تابعين روايت كرده اند و بيش تر از يكي دو صحابه را نديده ها بيش چرا كه اين

است از مذهب قبلي كه بر اين نظر بود و احاديث  اي اين مذهب نيز شاخه :گويم مي
خواند، اما آنچه كه مشهور است اين است كه در  منقطع نرسيده به تابعي را مرسل نمي
وجود ندارد، چنانكه ] كبار تابعين يا صغار تابعين[ارسال تفاوتي بين هيچ كدام از تابعين 
  .قبالً متذكر شديم و خداوند داناتر است

و يا » فالن عن شيخ عن فالن«و يا » فالن عن رجل« :شود ند گفته ميوقتي در س - 3
؟ حاكم در كتاب شناخت علوم حديث آن را ]حكم آن چيست[عباراتي از اين قبيل 

هرچند كه در بعضي از  3داند خواند، بلكه اين نوع سند را منقطع مي مرسل نمي
___________________ 

ايشان از صحابي فقط سهل بن سعد و ابو امامه بن سهل رضي . باشد ابوحازم، سلمه بن دينار مدني مي -1
  .النكت، ابن حجر. ك. ر. اهللا عنهما را ديده است

  .ي قبل ك صفحه. ر -2
اش را  ي حاكم را به طور كامل نقل نكرده است، چرا كه حاكم گفته گفتهابن صالح  :گويد ابن حجر مي -3

روايت شده ) با راوي نامشخص(اگر كه حديث فقط از يك طريق مبهم  :مقيد كرده و بدين صورت است
شود، ولي اگر عالوه بر طريق مبهم با يك سند روشن مفسر  باشد در اين صورت منقطع ناميده مي

ي آن  كننده تبيين(باشد در اين صورت به خاطر سند مفسر   نيز روايت شده) قبليي ابهام  كننده روشن(
  .النكت. ك. ر. شود ، مبهم ناميده نمي)حالت قبلي
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اند و خداوند داناتر  خوانده اصول فقه، اين نوع سند را از انواع مرسلهاي معتبر  كتاب
  .است

بدان كه حديث مرسل، حكم حديث ضعيف را دارد، مگر اين كه سندش از طرق 
تقويت شده باشد؛ و بر اين اساس است ) چنانكه در بخش حسن يادآور شديم(ديگر 

كند، چرا كه سندهاي  احتجاج مي  اهللا به مرسالت سعيد بن مسيب كه شافعي رحمه
اديث را ديده است و چنانكه گفتيم اين در نزد او يك قاعده است و ديگري از آن اح

كند  كند و گمان مي فقط اختصاص به سعيد بن مسيب ندارد و كسي كه آن را انكار مي
يازي به خود حديث مرسل نيست و كه در آن صورت به جديت مسند اعتماد شده و ن

با حديث مسند، صحت  همانا :مورد است، جواب او اين است آوردن خود مرسل بي
شود به طوري كه با وجود ارسال سند  سندي كه در آن ارسال وجود دارد مشخص مي

باشد كه اين  ، سندي صحيح و قابل احتجاج مي]مرسل[توان ثابت كرد كه آن سند  مي
كند كه در اين علم و در  و تنها كسي اين را انكار مي .1مورد را در نوع دوم بيان كرديم

___________________ 
ها كه پيوستن حديث مرسل به حديث مرسل ديگر را پيوستن  ابن حجر در كتاب النكت در جواب آن -1

ع احاديث حجت است و حديث مرسل مجمو :گويد دانند مي حديث ضعيف به حديث ضعيف ديگر مي
ي آن، به تنهايي حجت نيستند و همانا حالت جمعي احاديث است كه ظن و  كننده تنها و يا حديث تقويت

ي  كننده زدايد و تمامي احاديث ضعيف كه تقويت ها مي گمان و ترديد را به نسبت حجت بودن آن
ابن ]. ها به تنهايي قضاوت كرد ر كدام از آنو نبايد در مورد ه[همديگر هستند چنين حالتي را دارند 

مورد  ها كه خود حديث مرسل را با وجود حديث مسند آن، بي حجر باز در ادامه در جواب آن
پندارند به همان جواب ابن صالح در متن كتاب قناعت كرده و در ادامه، يكي ديگر از فوايد چنين  مي

] قوة[هو أنه يفيد و« :آورد ادش آن را يادآور شده چنين ميحاالتي را به نقل از استاد محي الدين كه است
اين سندهاي مختلف، در هنگام تعارض با احاديث ديگر، مفيد واقع شده و حديث را . (»عند التعارض

و از نظر من  :گويد خود ابن حجر در ادامه چنين مي]). مقصود هنگام ترجيح است[كنند  تر مي قوي
] با سند ديگر[منظور از حديث مسندي كه از طريق ديگر  :اين استجواب ديگري نيز دارد و آن 
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و آنچه كه در مورد سقوط احتجاج و حكم ضعف به . اهل ذوق و تبحر نباشد اين زمينه،
] امامان حافظ[حديث مرسل يادآور شديم همان مذهبي است كه نظر جماهير حفاظ 

  .1ها متداول است  بر آن است و در تصانيف آن] روايت[حديث و ناقدان اثر 

                                                                                                                                                    
] استناد[ي حديث مرسل است همان حديث مسندي نيست كه به تنهايي به آن احتجاج  كننده تقويت

به نسبت آن وجود ] به تنهايي[شود، بلكه منظور حديث مسندي است كه مانعي براي استناد انفرادي  مي
، ولي ]اما به طور انفرادي در حد احتجاج  و استناد نيست[متابعه را داراست دارد هر چند كه صالحيت 

و بدين ترتيب . كنند در صورتي كه حديث مرسلي موافق با آن پيدا شود اين دو همديگر را تقويت مي
ي آمدن حديث مسند، جهت تقويت حديث مرسل روشن شد و مشخص شد كه وجود داشتن سند  فايده

  .ابن حجر. النكت. ق. ايده بودن سند مرسل نيستف مسند مستلزم بي
آورد نظر داوزدهم را چنين بيان  ابن حجر در كتاب النكت در مورد حكم مرسل دوازده نفر را مي -1

اگر مرسل از جانب كسي باشد كه عادتاً و يا از طريق عبارت صريح خود ايشان، مشخص شده  :كند مي
شود و در غير اين صورت حديث  كند مرسل او پذيرفته مي ميباشد كه جز از راويان ثقه حديث نقل ن

اين مذهب آخر  :آورد ابن حجر در ادامه از حافظ صالح الدين عاليي چنين مي. شود مرسل پذيرفته نمي
سلف فقط در صورتي ] علماي[تر است، چرا كه  ي مذاهب ديگر در مورد حكم مرسل معتدل از همه

فقط از راويان ثقه بوده ] عادتا و يا به تصريح خود فرد[ند كه ارسال او ا احاديث مرسل فردي را پذيرفته
و ابن عبدالبر به اين هم بسنده نكرده و اين مذهب را مورد اتفاق سلف در مورد حكم مرسل خوانده . باشد

در صورتي كه زمان حيات فرد مرسل و مرسل عنه به هم نزديك بوده باشد و مرسل، به  :است و گفته است
ابن . اند كرده] استناد[شناخته شده نباشد ائمه هميشه به مرسل احتجاج ] در هنگام ارسال[ايت از ضعفا رو

در صورتي كه  :آورد حجر در ادامه به نقل از امام الحرمين مذهب شافعي را در مورد حكم مرسل چنين مي
او حجت نيست، اما در فرد مرسل از كبار تابعين بوده ولي عادتاً از راوي عادل ارسال كند حديث 

. كرده باشد حديث مرسل او حجت است  كننده فقط از راوي عادل ارسال صورتي كه فرد ارسال
و به همين دليل است كه شافعي مراسيل سعيد بن مسيب را پذيرفته است،  :گويد الحرمين در ادامه مي امام

  .ابن حجر. النكت. ق. چرا كه سعيد چنين خصوصيتي داشته است
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ب ما و مطابق با مرسل در اصل مذه :در صدر كتاب صحيح مسلم چنين آمده است
نظر اهل علم به روايت حجت نيست و با توجه به آنچه كه ابن عبدالبر، حافظ مغرب، از 

كند مذهب مالك و  جماعت اصحاب حديث در مورد احتجاج به حديث مرسل نقل مي
  .1ابو حنيفه و شاگردانشان بر يك نظر هستند و خداوند داناتر است

كنند و  را كه وقايع صحابي را از پيامبر نقل مي ...در اصول فقه احاديث ابن عباس و 
اند، اما ما آن را از نوع  اند مرسل صحابي خوانده خود شخصاً آن را از پيامبر نشنيده

دانيم و اينگونه احاديث حكم حديث مسند موصول دارند چرا كه  مرسل و مانند آن نمي
نشناختن نام (صحابي ها از صحابي صورت پذيرفته و جهالت به نسبت اسم  روايت آن
عدول هستند، و خداوند شود، چرا كه تمامي صحابي  ضعف محسوب نمي) صحابي

  .2داناتر است
___________________ 

پذيرند صحيح  ها به طور مطلق احاديث مرسل را مي ها و حنفي كند مالكي ن كه ابن صالح بيان مياي -1
ابن الحاجب و متبعين ايشان باشد چرا كه عيسي بن أبان و ابن الساعاتي و كسان ديگري از حنفيه و  نمي
را ارسال كرده باشد و حتي آن ] روايت[ي نقل  پذيرند كه امامي از ائمه كيه تنها احاديث مرسلي را ميلاز ما

  كننده پذيرد و در مورد پذيرش آن با وجود حديث تقويت قاضي باقالني حديث مرسل را به طور مطلق نمي
به طور مطلق صحيح ] مرسل[عدم پذيرش آن  :گويد پردازد و مي نيز به منازعه مي] مسند و يا مرسل[

  .ابن حجر. النكت. ق. و خداوند داناتر است باشد، ي مالكيه مي و قاضي باقالني از ائمه. باشد مي
اين كه در حديث مرسل صحابي، روايت صحابي از [ابن حجر در كتاب النكت، اين نظر ابن صالح  -2

حافظ  :كند را اين چنين نقد مي...] منتهي شده است و   صحابي صورت پذيرفته و از آن جا به پيامبر
صحابي از صحابي نقل شده است ] مرسل[تر روايات  بيش :وددرست اين است كه گفته ش :گويد عراقي مي

ي بحث  آمده است، اما روند ادامه» من بعد التابعين«در اصل كتاب [چرا كه جماعتي از اصحاب، از تابعين 
اين انتقاد  :گويد ابن حجر مي. اند حديث شنيده] چاپي باشد بر خود تابعين متمركز است و شايد اشتباه

اند كه مرسل صحابي  پذيرند اساس را بر اين گذاشته ها كه مرسل را نمي بعضي از حنفي درستي است، اما
وقتي مشخص نشود كه آيا آن صحابي  :و بسط اين قضيه چنين است. رضي اهللا تعالي عنهم را نپذيرند
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  شناخت منقطع :نوع دهم -10
اهل حديث و ديگران در مورد تفاوت بين منقطع و مرسل، مذاهب متعددي دارند از 

ـ نقل كرديم چنانكه در مورد مرسل از حاكم در كتابش ـ شناخت علوم حديث  :جمله
سندي است كه » منقطع«مخصوص تابعي است و » مرسل«ايشان بر اين باور است كه 

ي  ي تابعي راويي وجود داشته باشد كه از طبقه در آن سند، قبل از رسيدن به طبقه
باشد و آن سندي  بين مرسل و منقطع مي» ساقط«ماقبلش، حديث را نشنيده باشد و 

ت آن نامي از راوي به طور مشخص برده نشده باشد؛ است كه حداقل در يكي از طبقا
يعني اسم راوي نه مشخص و نه مبهم باشد و از آن جمله سندهايي هستند كه بعضي از 

و ) مردي(ها به طور واضح مشخص نشده باشند، مثالً گفته شود رجل  رجال سند در آن
  .و يا كلماتي از اين قبيل) استادي(يا شيخ 

لرزاق, عن سفيان الثوري, عن عبد ا :اند انكه براي ما روايت كردهآن چن :مثال نوع اول
إن وليتموها أبا بكر « :قال رسول اهللا : سحق عن زيد بن يثيع, عن حذيفة قالإعن أيب 

اين سندي است كه در نظر مبتديان در علم حديث، متصل . احلديث »...فقوي أمني

                                                                                                                                                    
ا از اين كه واقعاً حديث ر. آيد فالن حديث را از پيامبر شنيده است چندين احتمال در ذهن به وجود مي

شنيده باشد و يا آن را از صحابي ديگر شنيده باشد و يا اين كه آن را از تابعي معتمد در   خود پيامبر
شنيده باشد و در اين ] در نقل روايت[شنيده باشد و يا اين كه آن را از تابعي ضعيف ) ثقه(نقل روايت 

يز از حجت خواند؟ راه گرمرسل صحابي را  توان حديث صورت و با وجود اين احتماالت چگونه مي
 » اهللا قال رسول« :در حديث صحابي گفته شده باشد] در حديث مرسل[اين شبهه اين است كه وقتي 

رساند كه صحابي آن را از پيامبر و يا از صحابي ديگر شنيده است و احتمال اين كه  ظاهر امر اين را مي
روايات صحابي رضي اهللا ] ابن حجر[من . استآن را از تابعي ضعيف، شنيده باشد بسيار نادر و كمياب 

ي احكام، هيچ حديث به اثبات  ها در زمينه در ميان آن. عنهم را از تابعين جست و جو و بررسي كردم
ي صحابي از تابعي ضعيف وجود ندارد و همين خود دليل بر اين است كه روايت صحابي از تابعي  رسيده

  .ابن حجر. النكت. ق. اناتر استياب و نادر است، و خداوند د ضعيف، كم
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چرا كه اوالً عبدالرزاق از ثوري  حديث در دو جا منقطع است،واقع اين است اما در 
حديث را نشنيده است و عبدالرزاق از نعمان بن أبي شيبه جندي عن سفيان سند اصلي 

اصل سند باشد و ثانيا ثوري نيز شخصاً از أبو إسحاق نشنيده است، بلكه  حديث مي
  .ن رشيک عن أبی إسحاقعثوری  :حديث چنين است
بن عبد اهللا بن الشخري عن رجلني, عن شداد بن  عن أيب العالء روينا :مثال نوع دوم

 .»..اللهم إين أسألك الثبات يف األمر«: يف الدعاء يف الصالة أوس, عن رسول اهللا 
  .و خداوند داناتر است .احلديث

مرسل مخصوص تابعين  :باشد كه گفته است نظر ابن عبدالبر مي :و از اين جمله
هر  :شود و او چنين نظر دارد كه شامل ميباشد و منقطع مرسل و غير مرسل را  مي

منتهي شده باشد و چه به غير ايشان منقطع   سندي كه متصل نباشد چه به پيامبر
  .است

شوند كه  اين كه منقطع مانند مرسل است و هر دو به سندي گفته مي :و از آن جمله
يگران بر تر است كه جماعتي از فقها و د نزديك] به صحت[متصل نباشند و اين مذهب 

اين مذهب هستند و اين همان چيزي است كه حافظ ابوبكر خطيب در كتاب كفايه 
شوند  آورد با اين تفاوت كه بيشتر احاديثي كه از نظر استعمال مرسل ناميده مي مي

شوند روايات  هايي كه منقطع ناميده مي تر آن شباشند و بي مي روايات تابعي از پيامبر
ها و خداوند داناتر  باشند، مانند مالك عن ابن عمر و مانند اين غير تابعي از صحابي مي

  .است
 :گويند ابوبكر خطيب از بعضي از علماي حديث نقل كرده كه مي :و از آن جمله

تابعي و يا غيرتابعي كه به طور موقوف روايت شده ] هاي گفته[منقطع حديثي است از اقوال 
  .رسد و خداوند داناتر است يد به نظر ميالبته اين تعريف عجيب و غريب و بعباشد، 
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  شناخت معضل :نوع يازدهم -11
باشد به طوري كه هر معضلي منقطع  اين تعبير نوع خاصي از حديث منقطع مي

طور كه قبال گفته شد كساني معضل را  باشد، اما عكس اين صحيح نيست و همان مي
ر در دو طيقه و پشت سر هم از ت اند و آن وقتي است كه دو راوي و يا بيش مرسل ناميده

  .1سند افتاده باشند
؛ و اين اصطالحي است كه أعضله فهو معضل بفتح الضاد :گويند اصحاب حديث مي

أمر  :وجو، اين گفته را يافتم يابي آن قدري پيچيده است و پس از جست از نظر لغت ريشه
كسر ضاد و در آن به معضل با ) به شدت بسته شده( يعنی مستغلق شديد، عضيل

  .باشد توجهي نشده است هر چند كه از نظر معني مثل عضيل مي
و همچنين آنچه كه   اهللا قال رسول :آنچه كه تابعي تابعي در آن بگويد :و مثال آن
و عمر اهللا و يا عن أبی بكر و عن رسول :تر از تابعي تابعي روايت كند و بگويد راوي پايين

، و ابو نصر سجزي، حافظ. ها نقل كرده نام ببرد از آن هايي را كه بدون اين كه واسطه... 
لغني عن أيب ب :ي مالك آمده است مانند آنچه كه در اين گفته» بلغني«ي  در مورد كلمه

اصحاب  :است گفته. احلديث... »للملوك طعامه وكسوته«: قال أن رسول اهللا : هريرة
  .اند حديث آن را معضل ناميده

قال « :اند فتيم نقل قول مصنفين از فقها و ديگران كه گفتهقبال گ چنانكه :گويم مي
خطيب  و ابوبكر حافظ .باشند و مانند آن همه از نوع معضل مي »كذااهللا كذا و رسول

___________________ 
ها، تعبير  شود كه كساني از آن ي سلف يادآور مي هايي از ائمه ابن حجر در كتاب النكت با ذكر نمونه -1

ها مشكالتي در مفاهيم  اما در آن[ها نيست  را براي سندهايي كه انقطاعي در آن] با كسر ضاد[معضل 
را ] با فتح ضاد[اند و از جمله پيشينياني كه معضل  كار بردهبه ] هايي در سند وجود دارد متن و يا علت
  .اند علي بن مديني و متبعين ايشان هستند صالح، به كار برده صطالحي مدنظر ابنبا همين معناي ا
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و اين نيز مذهب  ،هايش مرسل خوانده است آن را در خالل بعضي از گفته] بغدادي[
  .نامند، چنانكه قبال گفتيم همان كساني است كه هر حديثي را كه متصل نباشد مرسل مي

وقتي تابع تابعي از تابعي حديثي موقوف به تابعي را روايت كند در حالي كه حديث 
رسيده باشد حاكم، ابوعبداهللا، آن را   به طور متصل و مسند به پيامبر] در سند ديگري[

ل يوم يقال للرج«: ما رويناه عن األعمش, عن الشعبي قال« :داند مثال نوعي از معضل مي
اين حديث را  .»احلديث ...ما عملته, فيختم عىل فيه: عملت كذا وكذا? فيقول: القيامة

اعمش اعضال كرده است در حالي كه همين حديث به صورت متصل مسند از شعبي از 
  .روايت شده است  اهللا انس از رسول

ور منظ(خوب و درست است چرا كه اين نوع انقطاع به وقف ] نظر[اين  :گويم مي
پيوند خورده و شامل ) آيد وقفي است كه در حديث موقوف براي سند موقوف پيش مي

؛ بنابراين به طريق اولي استحقاق اسم  اهللا صحابي و رسول :دو مورد انقطاع است
  .معضل را دارد و خداوند داناتر است

  .فالن عن فالن :سندي است كه در آن گفته شود :سند معنعن -1 :تفريعات
دانند مگر اين كه از طريق  مردم اين نوع سند را از قبيل مرسل و منقطع مي بعضي از

آنچه كه (اما حقيقت مطلب و آنچه كه متداول است . سندهاي ديگر اتصالش ثابت شود
اين است كه اين نوع سند از نوع سندهايي متصل است ) شود معموالل به آن عمل مي

ها كه  آن[و صاحبان صحاح . باشد ي حديث و غيره مي كه اين نظر جمهور ائمه
هاي  ، اين نوع سندها را در كتاب]آوري كرده باشند احاديثشان را بر شرط صحت جمع

اند و ابوعمر بن عبدالبر، حافظ، نزديك است ادعا كند اجماع  خود آورده و پذيرفته
ل ي حديث بر آن است و ابو عمرو الداني المقري، الحافظ، ادعا كرده است كه اه ائمه

بر آن اجماع دارند و اين در صورتي است كه راويان حديث معنعن ) نقل(روايت 
مالقاتشان با همديگر به ثبوت رسيده باشد و راوي مدلس نباشد و در اين صورت است 
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از منتسبين به . شود مگر اين كه خالف آن ثابت شود كه حديث متصل خوانده مي
در اجازه استفاده كرده باشند » عن«حديث در عصر ما و نزديك به عصر ما كه از 

و يا عباراتي از اين قبيل » قرأت علی فالن عن فالن« :ها بگويد بسيارند و وقتي يكي از آن
ي فالن روايت را بر  يعني با اجازه(رود كه از او با اجازه روايت كرده باشد  گمان مي

كند و  ل خارج نمي؛ آن چنانكه پيداست اين قضيه حديث را از نوع متص)فالني خواندم
  .خداوند داناتر است

در معناي اين گفته اختالف وجود دارد » كذااً كذا ونأن فال« :شود وقتي گفته مي - 2
توان آن را بر اتصال سند  باشد و مي مي» عن«ي  به اين معني كه آيا اين گفته به منزله

ثابت نشود ـ يا حمل كرد ـ البته در صورت ديدار دو راوي و با اين شرط كه خالف آن 
  خير؟

از مالك براي ما روايت . »أن سعيد بن املسيب قال كذا يمالک عن الزهر« :مثال
اند  يكي هستند و از احمد بن حنبل نقل كرده» ًعن فالن وأن فالنا« :اند كه گفته است كرده

اين دو لفظ يكي نيستند و ابن عبدالبر از جمهور علما روايت كرده است  :كه گفته است
يكي هستند، چرا كه اعتبار سند به حروف و الفاظ نيست و بلكه » أن«و » عن«الفاظ  كه

باشد،  دوري از تدليس مي] در عين حال[اعتبار به ديدار و مجالسه و شنيدن و مشاهده 
بدين معني كه وقتي سماع و شنيدن كساني از ديگران به ثبوت رسيده و صحيح باشد در 

شود  ها و با هر لفظي، بر اتصال سند حمل مي از آناين صورت روايت چنين كساني 
  ].انقطاع در سند ثابت شود[مگر اين كه خالف آن ثابت شود 

بر انقطاع داللت » أن«ابن عبدالبر به نقل از ابوبكر برديجي روايت كرده است كه لفظ 
فته دارد مگر اين كه استماع آن خبر از طريق سند ديگري به ثبوت برسد و ابن عبدالبر گ

ي برديجي درست نيست، چرا كه اجماع بر اين است كه در  گفتهاز نظر من اين  :است
عن «و يا » قال  اهللا أن رسول«و »  اهللا قال رسول«ي الفاظ  سند متصل به صحابي، همه
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برابرند و خداوند داناتر با هم » يقول  اهللا سمعت رسول«و يا » أنه قال  اهللا رسول
  .است
نيز مانند آنچه را كه ابن عبدالبر از برديجي ـ ابوبكر حافظ ـ بازگو من  :گويم مي

كرده است در مسند ممتاز اثر حافظ برجسته، يعقوب بن شيبه، يافتم چرا كه او چنين 
فسلمت عليه,  أتيت النبي : عن عامر قال ةرواه أبو الزبري عن ابن احلنفيما  :آورده است

و همچنين روايت ديگري  ،موصول خوانده است] مسندحديث [و آن را . السالم فرد عيلَّ 
رواية قيس بن سعد  « :روايت چنين است. را يادآور شده و آن را ذاتا مرسل خوانده است
ويد گ مي... .وهو يصىل لنبي بامر  اً أن عامر: لذلك, عن عطاء بن أيب رباح, عن ابن احلنفية

را به كار نبرده است پس » عن عمار«فعل است و لفظ » أنّ عماراً«با توجه به اين كه 
  .حديث ذاتاً مرسل است و خداوند داناتر است

  :كند و خطيب اين مسأله را با حديث زير عنوان مي
و در  .احلديث ]...هو جنب أينام أحدنا و : اهللا رسول سأل هنافع عن ابن عمر أنّ [

... اهللا  رسول يا :عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال :روايت ديگري چنين آمده است
ابن رساند كه حديث جزء مسند  ظاهر روايت اولي اين را مي :گويد و سپس مي. احلديث

  .باشد  عمر از پيامبر د و روايت دومي بايد جزء مسندباش مي  عمر از پيامبر
باشد، چرا  ي مناسبي براي آنچه كه مدنظر ماست نمي اين مثال الگو و نمونه :گويم مي

بستگي دارد و در ] دو راوي[ديث، به شرط به هم رسيدن و ديدار كه حكم اتصال ح
، هم وجود دارد و هم جاي ترديد دارد، چرا ]مالقات دو راوي[اين حديث هم شرط لقا 

 عمر، هم با عمر و هم با پيامبر و ابن. متعلق است و هم به عمر كه هم به پيامبر
 كه از يك جهت از پيامبر مصاحبت داشته است و چنين رواياتي مقتضي اين است
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، روايت شده باشد و  روايت شده باشد و از جهت ديگر، به نقل از عمر از پيامبر
  .خداوند داناتر است

آنچه را كه ابن عبدالبر، در مورد عموميت حكم اتصال سند معنعني كه راويان  - 3
چنين ابوبكر گفته است و هم) با هر لفظ و حرفي كه باشد(آن، همديگر را ديده باشند 

اگر كسي از ديگري « :گويد داند و مي شافعي صيرفي آن را به طور مطلق متصل مي
حديث شنيده باشد و روايت او از آن ديگري به ثبوت رسيده باشد با هر لفظ و حرفي 

مگر اين كه ] حكم شنيدن حديث را دارد[آيد  كه از او روايت كند سماع به حساب مي
هر  ،بنابراين. ي ثابت شود كه اين حديث را از او شنيده استخالف اين ثابت شود؛ يعن

كس كه ديگري را ديده باشد و از او حديث نقل كند حكم آن نيز چنين است، البته اين 
و ]. مرتكب تدليس نشده باشد[ گفته زماني صحيح است كه راوي اهل تدليس نباشد 

ه اگر راوي از كساني نباشد آنچه كه در اين مورد و ساير موارد قطعي است اين است ك
حديث را از ديگري روايت كرده باشد روايت او ...) حدثنا، سمعنا و (كه با لفظ قطعي 

باشد و ظاهر امر بيانگر اين  نميشان از روي تدليس  ي بين از ديگري بدون ذكر واسطه
سند دچار [است كه سند به نسبت عيب تدليس از سالمت روايي برخوردار است 

و مثال . ، البته در اين جا روي سخن با كساني است كه مدلس نباشند]نشده استتدليس 
و همچنين » قال ابن عمر« :مانند اين كه نافع بگويد» قال فالن كذا وكذا« :آن اين است

كان يقول كذا «و يا » حدث«و يا » فعل«و يا » ذكر« :اگر به عنوان روايت از او بگويد
شوند و اساس  ها بر اتصال سند حمل مي ، ظاهرا تمامي اينها و الفاظي شبيه اين» وكذا

ها به  مادامي كه ديدار آن(بر اين است كه اگر او از ديگري بدون واسطه روايت كرده 
آن چنانكه در چند سطر پيش گفتيم كساني . ، روايت را شنيده است)ثبوت رسيده باشد

دو راوي و يا شنيدن، بسنده كرده و ها در اين مورد و موارد مشابه، به شرط ديدار  از اين
حكم [وقتي چنين است  :ابوعمرو مقري در اين مورد گفته است. دانند آن را كافي مي
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كه كسي به روايت كردن از ديگري شهرت داشته باشد و در اين مورد ] متصل دارد
وقتي است كه رواياتش را ] حكم اتصال حديث معنعن[آن  :ابوالحسن قابسي گفته است

  .او به طور واضح و روشن گرفته باشداز 
شرط اين است كه آن دو راوي مدت « :و ابو مظفر سمعاني در مورد عنعنه گفته است

و مسلم بن حجاج . »داشته باشند] ي استادي و شاگردي رابطه[زيادي با هم مصاحبت 
در پيشگفتار صحيح مسلم، اين موضوع را كه شرط در عنعنه، اثبات ديدار و مصاحبت 

ي روايت بعضي از  بر شيوه[پذيرد  والني باشد بر بعضي از همعصريان خود نميط
اين شرط يك شرط جديدي است و قبال  :گويد و مي] داند همعصريان خود مطابق نمي

چنين شرطي وجود نداشته است و آنچه كه در بين علماي قديم و جديد، متفق و 
باشد هر  ت، همعصري راويان ميدر رواي 1مشهور است اين است كه شرط پذيرش عنعنه

. ها هرگز نقل نشده باشد آن] صحبت شفاهي[چند كه به هم رسيدن و رو در رو شدن 
آنچه كه مسلم بر آن خرده گرفته  :آنچه كه مسلم گفته است تأمل دارد چرا كه گفته شده

و ي علم حديث از جمله، علي بن مديني و بخاري  نظر أئمه و آن را مردود دانسته همان
  .2باشد مي... 

مورد، فقط حق متقدمين و كنم كه دادن حكم و نظر در اين  تصور مي :گويم مي
هاي خود از اساتيدشان اين الفاظ را  باشد كه در كتاب اين علم و مصنفيني مي پيشتازان

پس تمام آن را درك كن كه . و مشابه آن» ذكر فالن« :به كار برده باشند، مثال گفته باشند
  .م و با ارزش است، و خداوند داناتر استبسيار مه

ي كتاب الجمع بين الصحيحين، و كسان   حميدي، نويسندهتعليقي را كه ابوعبداهللا - 4
ديگري از علماي مغرب در مورد انقطاع سند در بعضي از احاديث بخاري يادآور 

___________________ 
  .استفاده از عن در روايت كردن از كسي -1
  .قبال شروط بخاري را از ديدگاه ابن حجر در پذيرش حديث معنعن بيان كرديم -2
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سندها  ها پيش دارقطني آن را به كار گرفته است هر چند كه ظاهر آن اند و از سال شده
اين نوع [ها حكم حديث منقطع نيست و  به سندهاي منقطع شبيه است اما حكم آن

با توجه به ] مطلب[شود و اين  نميباعث تنزل احاديث از صحيح به ضعيف ] انقطاع
ي ششم از نوع اول  بخاري، آن چنانكه قبال در فايده] احاديث[شناخت شرط و حكم 

  .گفتيم روشن است
ار ابو محمد بن حزم ظاهري، حافظ، در مورد حديثي از ابوعامر يا و اما ايراد و انك

. كه در صحيح بخاري وارد شده است قابل توجه نيست  اهللا ابومالك اشعري از رسول
 يأمت يفليكوننّ « : اهللا حديث ابو عامر يا ابو مالك اشعري عن رسول :حديث اين است
اين است كه بخاري ] چرا كه دليل او. [حلديثا... املعازفاخلمر واحلرير و أقوام يستحلّون

قال هشام بن عمار و حديث را با سندش نقل كرده  :در نقل اين حديث گفته است
  .است

ابن حزم گمان كرده كه چون بخاري به نقل از هشام لفظ قال را به كار برده است 
وسيقي پس حديث منقطع است و همين را مبناي استدالل خود در برابر تحريم آالت م

اين حديث صحيح است و اتصال آن . دانسته است و از چند نظر دچار اشتباه شده است
اهللا چنين مواردي را در  و بخاري رحمه ،شده و داراي شرط صحت است  شناخته

صورتي نقل كرده كه آن حديث از طريق راويان ثقه و مورد اعتماد به آن شخصي كه 
شده بوده باشد و گاهي روايت چنين احاديث  حديث از او معلق شده معروف و شناخته

معلقي در كتاب بخاري به اين دليل است كه ايشان آن حديث را در جاي ديگري در 
و قطعا او در انجام دادن چنين مواردي  ،كتابش به صورت مسند و متصل نقل كرده است

  .1ناتر استكند، و خداوند دا يشكاف و انقطاع دور مداليل ديگري دارد كه حديث را از 

___________________ 
  .مراجعه شود به بخش شناخت حديث صحيح -1
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و آنچه كه ما در مورد حكم تعليق مذكور گفتيم به اين دليل بود كه حديث فوق به 
و از احاديثي كه  ،و جزء متن اصلي صحيح بخاري بوده است 1عنوان يك حديث اصلي

ها  باشند، چرا كه اعمال دارد در آن اند نمي در صحيح بخاري مورد استشهاد قرار گرفته
احاديثي وجود داشته باشند كه داراي شرط حديث صحيح ند شو كه شاهد گرفته مي

ها كه متصل هستند  ، چه شواهدي كه معلق هستند و چه آن]در صحيح بخاري[نباشند 
ام در مورد  لفظ تعليق آن چنانكه من ديده. ممكن است داراي شرط صحيح نباشند

شده باشد و  تر، حذف سندي به كار رفته است كه در ابتداي سند، يك راوي يا بيش
  .اند ها حذف شده باشد به كار برده حتي كساني آن را در مورد احاديثي كه كامال سند آن

 كذا, رویاهللا كذا وكذا, قال اين عباس كذا و قال رسول« :]بخاري[ي  مانند اين گفته
سلمة  عن أيب يكذا, قال الزهرهريرة كذا و يبسعيد بن املسيب عن أكذا وكذا, قال هريرة أبو
و اما آنچه را كه  .2طور تا استاد استادش و همين» كذا وكذا ي هريرة عن النب ن أيبع
از اساتيدش نقل كرده بسان آنچه را كه در قسمت سوم ـ از اين ] لفظ عنبخاري با [

  .باشد تفريعات ـ نقل كرديم مي
 دومي  بخشي از تعليق را در مرتبه] بخاري[به نقل كساني از متأخرين اهل مغرب، او 

اند كه ايشان در مواردي  ي بخاري را بر آن اضافه كرده گفته] اين[قرار داده است و 
و از لحاظ ظاهري آن را تعليقي » قال لی فالن وزادنا فالنو« :متعدد از كتابش گفته است

 :وقتي بخاري را ببينيم بگويد :اند اند و گفته متصل و از جهت معني آن را منفصل دانسته
] استناد[پس بدان كه منظور او اين است كه آن سند را براي احتجاج . »ال لناقال لی وقو«

بسياري از محدثين، اين لفظ را . نياورده و بلكه آن را به عنوان شاهد يادآور شده است

___________________ 
  .باشند و بر شرط بخاري هستند هايي هستند كه مسند و متصل مي احاديث اصلي بخاري آن -1
  .شود كه در اين صورت حديث به منقطع و معضل نزديك مي -2
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كنند و  ها صورت گرفته تعبير مي ها كه در ميان آن وگوها و مناظره اي از گفت براي پاره
  .كند سي استناد ميتر ك به چنين احاديثي كم

كنند با  صحيح بخاري ادعا مي] اين بخش از احاديث[و آنچه كه به نسبت  :گويم مي
ها متقدم  كه هم به نسبت آن(ي صالح ـ ابوجعفر بن حمدان نيشابوري ـ  آنچه كه بنده
براي ما نقل . گفته است مخالف است) تري از بخاري داشته شناخت بيشاست و هم 

به معناي عرض و ] در صحيح بخاري[» قال لي فالن« :عفر گفته استاند كه ابوج كرده
  .باشد مي 1مناوله
لفظ تعليق را در مواردي كه بعضي از رجال در وسط و يا در آخر حذف  :گويم مي

ها كه  و مانند اين» يروی عن فالن ويذكر عن فالن«شده باشند و در موارد ديگري مانند 
ام، چرا  ها نباشد در صحيح بخاري نيافته ن كس در آني فال لفظ حتمي و جازم بر گفته

باشد و  ها مي اين نوع تعليق برگرفته از تعليق ديوار يا تعليق طالق و مانند آن) انگار(كه 
  .همگي به قطع اتصال آن متفقند، و خداوند داناتر است

و ، آن را مرسل ]ثقه[اهل حديث در مورد حديثي كه بعضي از راويان معتبر  :پنجم
ديگران آن را متصل بخوانند اختالف نظر دارند و در اين كه آيا حديث از انواع موصول 

چنين است و حديث » بولیّ  إالَّ ال نكاح «است يا انواع مرسل، اختالف دارند، مثال حديث 
بردة عن  يبعن أ يسحاق السبيعإ يبنس فی آخرين عن جده أرسائيل بن يوإ«يك بار با سند 

به صورت مسند و متصل روايت شده است و  » اهللا عن رسول ياألشعر سىمو يبأبيه عن أ
___________________ 

وت عرض، يعني عرضه كردن و خواندن حديث و يا احاديث، از طرف شاگرد و در خدمت استاد و سك -1
مشخص و معين كردن حديث  :و مناوله به اين معناست. هاي شاگرد باشد ي تأييد گفته استاد كه به منزله

ي  ي استاد و مشخص شدن شيوه و يا احاديثي از طرف استاد براي شاگرد و تطبيق آن با اصل نسخه
] ايت كردن از اوجهت رو[ي استاد به شاگرد  مناوله ممكن است شامل اجازه. روايت خود استاد در آن

  .نيز باشد
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به  » شعبة عن أبی إسحاق عن أبی بردة عن النبیسفيان الثوری و«يك بار ديگر با سند 
تر اهل حديث  بيش :خطيب بغدادي، حافظ، گفته است. صورت مرسل روايت شده است

 ها از آن[حديثي  :اند و كساني گفته. خوانند اين موارد و شبيه آن را در حكم مرسل مي
تري آن را روايت كنند و اكثريت هر چه نظر داشتند  راويان بيششود كه  پذيرفته مي
شود كه راوي  حديثي پذيرفته مي :و از كسان ديگري چنين نقل شده است. همان است

 ي باالتري قرار گرفته باشد بدين صورت كه اگر كسي كه آن از نظر حفظ در درجه
تر باشد حديث مرسل  اند حافظ حديث را ارسال كرده از كساني كه آن را متصل كرده

ناگفته نماند كه اين نوع جرح، شايستگي راويان حديث موصول را زير . شود پذيرفته مي
  .برد سؤال نمي
اند به  ارسال كردهكسي كه حديثي را كه حافظان حديث  :اند ها كساني گفته از آن

ي ايراد در سند متصل او و  ها براي او نشانه رده باشد ارسال آنصورت مسند نقل ك
حكم يك حديث از آن  :اند ها كساني گفته و از آن. باشد عدالت و شايستگي روايي او مي

كسي است كه حديث را مسند و متصل روايت كرده باشد البته به شرط اين كه داراي 
شود هر چند  مورد قبول واقع ميعدالت و تقوا و ضبط باشد كه در اين صورت خبرش 

ي آخري درست  اين گفته :خطيب گفته است. كه مخالفان او جماعتي و يا يك نفر باشند
  .است
از نظر فقه و اصول فقه نيز همان  تصحيح كرده است] خطيب[را كه  آنچه :گويم مي

ال سؤ) كه قبال ذكر شد(» بولیّ  ال نكاح إالَّ «از بخاري در مورد حديث . درست است
] راوي معتبر[ي ثقه  زياده :كه موصول بود و گفتكردند و ايشان حديثي را پذيرفت 

ها كه حديث را ارسال كرده باشند  هر چند آن :سپس بخاري گفت. شود پذيرفته مي
چرا كه اين دو نفر همچون كوهي هستند و داراي درجات عالي از (شعبه و سفيان باشند 

  ).باشند حفظ و اتقان مي
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حديثي را كه كسي ارسال كرده خود ايشان نيز  :ديگر از اين موارد چنين استو نوع 
به صورت متصل روايت كند و زماني آن را متصل و زماني آن را به صورت مرسل 

ها حديث را  ، احاديثي هستند كه بعضي از آنهو همچنين از اين دست. روايت كرده باشد
صحابي به صورت موقوف نقل كرده باشند و نسبت داده و ديگران آن را از   به پيامبر

نسبت داده و در زماني ديگر آن را به   يا اين كه كسي در زماني حديث را به پيامبر
صورت موقوف روايت كرده باشد كه در تمامي اين موارد، به شرط اين كه فرد قابل 

ته تر پذيرف اعتماد و ثقه، حديث مرفوع و متصل را روايت كرده باشد سند صحيح
و سند ] تر است تر و داراي معلومات بيش كامل[شود، چرا كه سند او مثبت است  مي

ديگري ساكت و اگر هم نافي آن بود باز مثبت مقدم است، چرا كه تصور بر اين است 
و اين فصل با يك بخش . دانسته كه بر ديگري پوشيده مانده است كه او چيزي مي

كنيم، و  شود كه در آينده از آن بحث مي كامل مي» ثزيادة الثقة فی احلدي«ديگري به نام 
  .خداوند داناتر است

  
  .و حكم مدلس 1شناخت تدليس :نوع دوازدهم -12

  .اساتيد] در[تدليس  - 2. سند] در[تدليس  - 1 :تدليس بر دو قسم است
اين كه كسي از ديگري ) الف :سند دو حالت دارد] در[تدليس  :سند] در[تدليس  -1

ا ديده باشند حديثي را روايت كند در صورتي كه آن حديث را از آن فرد كه همديگر ر
كسي با ديگري از نظر زماني همعصر باشد، اما هيچ وقت همديگر را ) ب. نشنيده باشد

چنان وانمود شود كه همديگر را ديده و از او ] در الفاظ حديث[نديده باشند، ولي 
___________________ 

. كه آن را ابن سيد گفته است. باشد و آن به معناي سياهي و تاريكي است تدليس مشتق از دلس مي -1
كند كه فرد نتواند حالت درست و دقيق قضيه  فرد مدلس آنچنان قضيه را بر مخاطب و يا بيننده مشتبه مي

  .ابن حجر. النكت. ك. ر. را به وضوح تشخيص دهد
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 ندر اي .1تر افتاده باشد راوي و يا بيشها يك  نحديث شنيده است و چه بسا كه بين آ
شود،  ها استفاده نمي و يا از الفاظي شبيه اين» حدثنا«و يا » أخربنا فالن«موارد از الفاظ 
  .ها و مانند آن» عن فالن«و يا » قال فالن« :شود بلكه گفته مي

يم كه ما در نزد ابن عيينه بود :اند كه گفت از علي بن خشرم براي ما نقل كرده :مثال
  :به او گفته شد» قال الزهري« :ابن عيينه گفت

؟ ايشان جوابي ]آيا اين حديث را زهري براي شما روايت كرده[حدثكم الزهري؟ 
اي؟  آيا از زهري شنيده :به او گفته شد]. زهري گفت[» قال الزهري« :سپس گفت. نداد

ام،  زهري شنيده نشنيدهام و از كسي هم كه از  آن را هرگز از زهري نشنيده. نه :پس گفت
  .بلكه اين حديث را عبدالرزاق از معمر از زهري براي من نقل كرده است

اين كه راوي از استادش حديثي را روايت كند و استادش را  :اساتيد] در[تدليس  -2
با اسم و يا كنيه و يا با صفتي نام ببرد كه با آن شناخته شده نيست تا مشخص نشود كه 

بلكه منظورش را چنين بيان كند كه انگار فرد ديگري را مدنظر [است مقصودش آن فرد 
  .2]دارد

___________________ 
القطان، در اين بخش دوم كه ابن صالح   ي علما از جمله ابن به نظر ابن حجر و با استناد ايشان به گفته -1

و هر چند كه حكم . بيان كرده تدليسي وجود ندارد بلكه فقط ارسال خفي در آن صورت پذيرفته است
دليس قرار هاي ت تدليس و ارسال خفي يكي است و از نظر حكم، ارسال خفي نيز در زيرمجموعه

گيرد اما از نظر معني، تدليس با ارسال خفي تفاوت دارد و نكوهش علما شامل تدليس است و شامل  مي
پيوندد  ارسال خفي زماني به وقوع مي. ابن حجر. النكت. ق. باشد، و خداوند داناتر است ارسال خفي نمي

ي در تدليس مالقات صورت كه دو نفر همعصر باشند اما هرگز همديگر را مالقات نكرده باشند ول
  .پذيرفته اما راوي با هيچ حديثي را از ديگري نشنيده و يا فقط بعضي از احاديث را از او شنيده است

به نظر ابن حجر قيدها و شروطي كه در آخر تعريف تدليس اساتيد، از طرف ابن صالح ايراد شده بايد  -2
بما يعرف «با قيد » ]نيست به آنچه كه با آن مشهور[بما ال يعرف به  « :قيد :به اين صورت اصالح شوند
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اصالح گردد و » ]به آنچه كه با آن شناخته شده ليكن هرگز به آن مشهور نبوده است[أنّه لم يشتهر  به إالَّ

ابن حجر در تأييد اين نظر . گيرد ي تدليس قرار مي در اين صورت است كه تعريف در زير مجموعه
، بايد به ]تدليس شيوخ[اساتيد ] در[به نظر ابن حجر تعريف تدليس  ،بنابراين .كند هايي را ذكر مي مثال

اينكه راوي از استادي حديثي را كه از او نشنيده است روايت كند و استادش را  :اين شكل اصالح گردد
 و[با آن صفت شناخته شده اما به آن مشهور نيست ] آن استاد[با اسم يا كنيه و يا صفتي نام ببرد كه 

. ق]. ممكن است كه با اسم كس ديگري كه با آن اسم يا كنيه و يا صفت مشهور است اشتباه گرفته شود
را كه ) تدليس تسويه(حافظ عراقي بر اين نظر است كه ابن صالح نوع سوم تدليس . ابن حجر. النكت

ت و تدليس چنين نيس :گويند باشد بيان نكرده است در حالي كه ابن حجر مي بدترين نوع تدليس مي
ه شامل تدليس يوكند كه تس مي ابن حجر در ادامه بيان. باشد سند مي] در[ي تدليس  تسويه زير مجموعه
سند و يا به خاطر عدم ] دادن برتر نشان[شود، چرا كه ممكن است كسي به خاطر علو  و غير تدليس مي

و ادعا كند كه آن راوي ديگر  استناد به حديث فالن راوي، با صراحت يكي از راويان سند را ذكر نكند
ابن ]. باشد ي احاديث مرسل مي اما در زمره[حديث را از آن ديگري شنيده كه اين نيز تسويه نام دارد 
ثور بن زيد از عكرمه  مالك احاديثي را از :كند عبدالبر در اين مورد مثالي را از امام مالك چنين نقل مي

ت احاديث، عكرمه را از سند حذف كرده و سند را چنين سپس هنگام رواي ،از ابن عباس شنيده است
. ديده است عن ثور عن ابن عباس، چرا كه امام مالك استناد به احاديث عكرمه را روا نمي :آورده است

البته تسويه در بخش ارسال فقط در حذف راويان ضعيف انجام نگرفته بلكه گاهي راوي معتبر نيز از 
روايت، محتمل باشد اين نوع تسويه، همان تدليس سند است و در اگر لفظ . [سند حذف شده است

باشد، بلكه  تسويه مربوط به خود راوي و مروي عنه نمي. صورتي كه با لفظ صريح باشد تسويه نام دارد
طور كه شنيده روايت  سند را روايت كند اما آن را همانخواهد  مربوط به مصنف و يا كسي است كه مي

فهمد كه در سند يك  كند و كسي كه وارد نباشد نمي وسط سند يك راوي را حذف ميكند، بلكه در  نمي
ن صالح متذكر نشده يادآور مه دو شاخه از تدليس سند را كه ابابن حجر در ادا]. راوي حذف شده است

 :ها به اختصار چنين است شود كه يكي تدليس عطف است و ديگري تدليس قطع، كه تعريف آن مي
ها اين حديث را شنيده  ين كه راوي از دو استاد خود روايت كند اما فقط از يكي از آنا :تدليس عطف
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اند كه ايشان از ابوبكر بن  از ابوبكر بن مجاهد امام المقري براي ما نقل كرده :مثال
ثنا عبداهللا بن أيب :عبداهللا بن ابي داود سيستاني نقل كرده كه گفته است روی عبداهللا و حدّ

ثنا حممد بن سند نسبه إلی جدّ  :سن النقاش املفرس املقری فقالبكر حممد بن احل يبعن أ ، و حدّ
  .خداوند داناتر است

و اكثر علما آن را مذمت و نكوهش  ،اما قسم اول از تدليس، جدا مكروه است
شافعي به نقل از امام . تر آن را مذمت و نكوهش كرده است اند و شعبه از همه بيش كرده

تدليس برادر دروغ است، و نيز شافعي  :شعبه گفت :اند ل كردهاز شعبه براي ما چنين نق
اين افراط شعبه به . دانم مي من تدليس را بدتر از زنا كردن از او نقل كرده است كه
علما در قبول روايت از كسي كه  ،بنابراين .باشد از تدليس مي خاطر بيزاري و تنفر ايشان

دارند و بعضي از اهل حديث و فقها فرد به اين نوع تدليس شناخته شده باشد اختالف 
روايت او در مواردي كه  :اند اند و گفته مدلس را به دليل تدليس مجروح خوانده

درست ] مذهب[شود و  مشخص نباشد خود شخصاً شنيده است مورد قبول واقع نمي
تفكيك كنيم و آنچه فرد مدلس با ] اين است كه انواع روايت مدلسين را به شكل زير

ي اتصال و شنيدن وجود دارد  ها شبهه كند و در آن ظ مشتبه و غيرصريح روايت ميالفا
و » سمعت«در حكم مرسل و انواع آن است، ولي اگر با الفاظ واضح و صريح مانند 

شود و  ها، حديث را روايت بكند روايتش پذيرفته مي و مانند اين» أخبرنا«و » حدثنا«
هاي  و غيره از كتاب) صحيح بخاري و مسلم(حين و در سندهاي صحي. قابل استناد است

اعمش، توان، قتاده،  قابل اعتماد و معتبر، از اين نوع احاديث بسيارند و از اين رجال مي
                                                                                                                                                    

تدليس . اما او فقط از حصين آن را شنيده باشد» براهيمة عن إحدثنا حصين و مغير« :باشد، مثالً بگويد
حدثنا  :د مثالي سند را بياور را بگويد اما بعد از كمي مكث، بقيه» حدثنا«اين كه راوي ابتدا لفظ  :قطع

 بن عروة عن أبيه عن عائشةهشام  :سپس بگويد] ي قطع صحبت باشد در اين جا مكثي بكند كه نشانه[
  .ابن حجر. النكت. ق. اهللا عنها رضي
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و اين به اين خاطر  .1سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و هشام بن بشير و غيره را نام برد
ت كه با الفاظي چند پهلو بيان اي از ابهام اس جنبهاست كه تدليس دروغ نيست و بلكه 

___________________ 
ابن صالح اين مطلب را عنوان كرد تا توسط آن  :خوانيم ابن حجر در اين مورد تبييني دارد كه با هم مي -1

او در اين مطلبش چنان . شود لس، لفظ روايتش صريح باشد از او پذيرفته ميثابت كند كه وقتي فرد مد
رساند كه انگار آنچه از حديث مدلسين كه در صحيح بخاري و مسلم و ساير كتب معتبر وجود دارد  مي

كه در صحيحين و ساير مراجع اند در حالي كه اين چنين نيست، بل ها با لفظ صريح عنوان شده تمامي آن
كه (گويد  مي عاحاديث معنعن بسياري، از مدلسين وجود دارند و ابن صالح در جاي ديگر به قط معتبر،

آنچه از مدلسين در صحيحين و ديگر مراجع معتبر وارد شده ) اند ه  نووي و ديگران هم از او تبعيت كرد
. شود ميحمل ] با توجه به سند ديگر[اما از جهت ديگر ] اتصال حديث[است بر ثبوت شنيدن حديث 

ابن حجر در ادامه انتقادهاي امام صدرالدين ابن المرحل و عالمه ابن دقيق العيد و امام تقي الدين سبكي 
هاي  هر چند كه از گفته :كند گيري مي آورد و در آخر اين چنين نتيجه ي ابن صالح مي را بر اين گفته

ندهاي معنعن مدلسين در صحيحين ي س شود كه همه چنين برداشت مي] منتقدين و خود نظر ابن صالح[
قابل استناد هستند اما چنين نيست و تمامي سندهاي معنعن مدلسين، در صحيح بخاري و مسلم براي 

ها در صحيحين وارد  اند همچون ساير احاديث آن هايي كه در متابعات نقل شده استناد نقل نشده بلكه آن
ها كه بسيار اندك مرتكب  آن - 1 :شوند قسيم ميشده است در يك مرتبه نيستند، بلكه به چند دسته ت

ها كه اين گروه را متهم به تدليس  اند و اكثر آن اند و در اكثر رواياتشان به سماع تصريح كرده تدليس شده
ها، به تدليس تعبير  را در نزد آن] و يا تسويه[اند يا از روي گمان بوده و يا اين كه مواردي از ارسال  كرده
اند و يا شعبه را با وجود موضع  ال بخاري را در قسمت احاديث معلق، به تدليس متهم كردهمث. اند كرده

] در صحيحين[اين گروه مدلسين . باشد اند كه صحيح نمي شديدش به نسبت تدليس، به آن متهم كرده
، سليمان التميمي، طاووس، حازم، حسين بن واقد، حفص بن غياث شامل ايوب سختياني، حرير بن

عقبه، هشام بن  البه، عبداهللا بن وهب، عبد ربه بن نافع ابو شهاب، فضل بن دكين ابو نعيم، موسي بنابوق
كساني كه اكثر  -2. باشند اهللا عليهم مي ة، ابو مجلز الحق بن حميد، يحيي بن سعيد األنصاري رحمعروة

طر تدليس اندك در برابر ها يا به خا اند خواه به خاطر امامت آن ها را روايت كرده ائمه، احاديث آن
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شود مگر اين كه اين ابهام  شده است و حكم اين است كه حديث از مدلس پذيرفته نمي
امام شافعي اين قاعده را در مورد كساني كه حتي يك بار هم مرتكب تدليس . رفع گردد

  .و خداوند داناتر است. اند به اجرا گذاشته است شده

                                                                                                                                                    
اند كه ابراهيم بن يزيد  تدليس كرده) ثقه(ها فقط از راويان معتبر  ها و يا اين كه چون آن روايت بسيار آن

النخعي، اسماعيل بن ابي خالد، بشير بن المهاجر، حسن بن ذكوان، حسن البصري، حكم بن عتيبه، حماد 
، ، سعيد بن أبي عروبة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينةالجعدبي أبي زائدة، سالم بن أبن اسامه، زكريا بن 

لمخزومي، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، شريك القاضي، عبداهللا بن عطاء المكي، عكرمه بن خال ا
ها كه بسيار مرتكب  آن -3. شود اهللا تعالي عليهم را شامل مي مخرمة بن بكير، يونس بن عبيد رحمة

، حميد أبي ثابت، حجاج بن أرطأةبن الوليد، حبيب بن  اند شامل بقية ناخته شدهو به آن شتدليس شده 
منصور،  ، سليمان األعمش، سويد بن سعيد، أبوسفيان المكي، عبداهللا بن أبي نجيح، عباد بنالطويل

، د، عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريجبي رواأعبدالرحمن المحاربي، عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن 
سي، عمر بن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عكرمة بن عمار، عمر بن عبيد الطنافك بن عمير، عبدالمل

ي المقدمي، عمرو بن عبداهللا أبو إسحاق السبيعي، عيسي بن موسي غنجار، قتادة، مبارك بن فضالة، عل
مد بن سحاق، محمد بن عبدالرحمن النقاري، محمد بن عجالن، محمد بن عيسي بن الطباع، محمحمد بن إ

زهري، مروان بن معاوية مسلم بن تدرس أبو الزبير، محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب ال
وليد بن مسلم الدمشقي،  بن بشير، مكحول الشامي، هشام بن حسان، هشامبن مقسم،  الفزاري، مغيرة

هاي  نام] تمامي[ها  اين. دباش جمعين مياهللا تعالي عليهم أ يحيي بن أبي كثير، أبو حرة الرقاشي رحمة
ي  ه ها در زمر راويان مدلسي هستند كه در صحيح بخاري و مسلم و يا يكي از آن دو، احاديث آن

آورده شده است كه تعداد كل ] صحيحين[احاديث اصلي و يا از جهت استشهاد و يا در ميان تعليقات 
ابن حجر پيداست احتماال اين افراد كساني از  هاي بعدي چنانكه از گفته  البته آن. [باشد نفر مي 67ها  آن

را شامل ] مدلسين شيوخ[اند و مدلسين اساتيد  رجال صحيحين هستند كه مرتكب تدليس در سند شده
  .ابن حجر. النكت. ق]. شود نمي
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ي نوع اول مذموم نيست و اين نوع  تدليس به اندازه اين نوع :اما قسم دوم تدليس
و ناهموار ساختن ) مروي عنه(تدليس به پوشانيدن و مبهم ساختن شخصيت استاد 

روش شناخت او براي كسي كه بخواهد از وضعيت و شايستگي او مطلع شود منجر 
ار، و براي كراهيت اين نوع تدليس با توجه به مقصود فرد مدلس از اين ك. شود مي

باشد  مي] غير ثقه[كسي به خاطر اين كه استادش غير قابل اعتماد . درجاتي وجود دارد
و يا به اين خاطر ] برد او را نام مي... بلكه با لقب و يا كنيه و [خواند  او را با اسم نمي

است كه استاد عمر درازي كرده است و در شنيدن احاديث او كساني كه شأن شاگردي 
اند و يا به اين خاطر بوده كه مروي عنه از راوي، كم سن و  ند شركت كردها او را نداشته

كرده  تر بوده است و يا به اين خاطر بوده كه راوي از اين استاد بسيار روايت مي سال
جماعتي از راويان كه . دوست نداشته كه هميشه با يك اسم استادش را نام ببرد است و

ها  اند و از آن پوشي كرده وع تدليس چشمصاحب كتب و تصانيف هستند از اين ن
ها روايت كرده است، و  هايش از آن را نام برد كه در كتاب] ابوبكر[توان خطيب  مي
  .1ند داناتر استوخدا

  
  2شناخت شاذ :نوع سيزدهم -13

] حداقل در يك طبقه[به حديثي كه  :شافعي گفته است ،از قول يونس بن عبداألعلي
شود و بلكه شاذ فقط  ور انفرادي آن را روايت كند شاذ گفته نميبه ط] ثقه[فردي معتبر 

___________________ 
كند، مثال يك نفر اهل  را نيز اضافه مي] ها سرزمين[، تدليس بالد ]اساتيد[ابن حجر به تدليس شيوخ  -1

ارتكاب . ي دجله باشد كه مقصودش از ماوراء النهر رودخانه» حدثني فالن بما وراء النهر« :اد بگويدبغد
. به اين نوع تدليس كراهيت دارد مگر اين كه به قرينه بتوان فهميد كه راوي چنين مقصودي نداشته است

  .ابن حجر. النكت. ق. شود كه راوي در طلب حديث مسافرت كرده است چرا كه چنان وانمود مي

  .شاذ در لغت به معناي فردكردن است -2



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه

 

78

 1آن را روايت كند و با احاديث مردم) ثقه(شود كه راوي قابل اعتماد  به حديثي گفته مي
  .مخالفت داشته باشد

حافظ ابو يعلي خليلي قزويني نيز مانند اين را از شافعي جماعتي از اهل حجاز نقل 
اذ به ن هستند اين است كه شآنچه كه حفاظ حديث بر آ :كرده است سپس گفته است

اعتبار يك سند نداشته باشد كه استاد قابل اعتماد و داراي  شود كه جز حديثي گفته مي
در حالي كه ديگران (آن را به طور نادر روايت كرده باشد ) غير ثقه(و يا غير معتبر ) ثقه(

غير معتبر از نظر [نادر را كه راوي غيرثقه و آن دسته از اين احاديث ) اند  آن رانياورده
شوند و مورد قبول واقع  ها را روايت كرده باشد متروك ناميده مي آن] ضبط وعدالت

هايي كه از راويان ثقه روايت شده باشند بايد در حكم  شوند و از اين احاديث آن نمي
وردن و به نظر حاكم ها حجت آ ها استناد كرد و از آن ن به آناتو ها توقف كرد و نمي آن

به طور ) ر عدل و ضبطمعتبر از نظ(ي است كه يك روي ثقه ابوعبداهللا، حافظ، شاذ حديث
اي از طريق  نادر و منفرد آن را روايت كرده باشد و براي حديث آن راوي نتوان ريشه

  .متابع پيدا كرد
كه معلل، ها در اين است  كند و تفاوت آن گويد كه شاذ با معلل تفاوت مي حاكم مي

ن تگي دارد اما شاذ به علتي كه در آبه علتي كه از طريق توهم در حديث پيدا شده بس
  .است بستگي ندارد

غيرمقبول [آنچه را كه شافعي شاذ ناميده است با عدم پذيرش حديث شاذ  :گويم مي
 در مورد[ديگران ] نظر[منافاتي ندارد و اما آنچه كه از ] بودن حديث شاذ، به طور مطلق

را » إنام األعامل بالنّيّات«نقل كرديم داراي اشكال است، چرا كه مثال حديث ] تعريف شاذ
كه يك راوي حافظ و ضابط و عادل اما به طور انفرادي در يك طبقه روايت كرده است 

اين حديث را فقط محمد بن ابراهيم از عقمه بن وقاص از . توان غير معقول ناميد نمي
___________________ 

  .در حالت اصطالحي بيانگر نظر اجماع است» از مردم روايت شده« :)روي الناس(عبارت  -1
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، روايت كرده است و 1شرط صحيح در نزد اهل حديث با  اهللا رسول از  عمر
باشد وبه عنوان نمونه،  فرد مي) عمر، علقمه، و محمد بن ابراهيم(حديث در سه راوي 

بن عمر، احديث عبداهللا بن دينار عن  :آوريم نيز مي جهت وضوح و تبيين اين حديث را
ن دينار آن را روايت كرده است و كه فقط عبداهللا ب» هتهنی عن بيع الوالء وهب  أنّ النبی«

كه فقط  2»وعلی رأسه مغفر ةدخل مك  أنّ النبی« :يا حديث مالك عن زهري عن انس
) بخاري و مسلم(و تمامي اينها در صحيحين . كرده است مالك از زهري آن را روايت

] معتبر[اند و در يك طبقه از سند حديث فرد بوده و فقط از يك راوي ثقه  نقل شده
مسلم بن حجاج . ايت شده است و احاديث صحيح غريب از اين دست كم نيستندرو
نقل كرده است كه هيچ كس   زهري نزديك به هفتاد كلمه را از پيامبر :گويد مي

  .اند، و خداوند داناتر است ها را روايت نكرده جيد، آن] ي با درجه[هاي  ديگري باسند
ي حديث مشخص شد  ه به مذهب ائمهپس با توجه به مواردي كه گفتيم و با توج

كه نظر دادن در مورد شاذ آن هم به طور مطلق و با يك قضاوت كلي آن چنانكه خليلي 

___________________ 
  .باشد تعريف ابن صالح از حديث صحيح كه مطابق با نظر اهل حديث مي -1
] لك از زهري روايت كرده استگويد اين حديث را فقط ما كه مي[گيري ابن صالح را  ابن حجر نتيجه -2

سيزده سند غيراز سند مالك  :گويد عربي را كه ميال در اين رابطه نظر قاضي ابوبكر بن داند و صحيح نمي
 نپردازد و پس از آورد عربي ميالشود و به دفاع از نظر ابن  را براي اين حديث وجود دارند متذكر مي

نشيند و در آخر به اين  ها مي باشند به نقد آن تا نيز ميتر از سيزده  سندهاي مختلف اين حديث كه بيش
اين كه به طور مطلق گفته شود كه اين حديث را فقط مالك از زهري روايت كرده صحيح  :رسد نتيجه مي

تنها سند صحيح  :باشد، بلكه به اين گفته بايد يك قيد اضافه گردد و جمله اين چنين اصالح گردد نمي
باشد كه ترمذي و ابن حبان نيز در مود اين حديث چنين  مي  ز زهري از انساين حديث، سند مالك ا

ابن . النكت. ق. مصداق دارد» إنام األعامل بالنيات«و همين نتيجه نيز در مورد حديث . نظري دارند
  .حجر
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بندي و  توانيم به صورت زير جمع اند صحيح نيست، بلكه تعريف را مي و حاكم آورده
د وقتي كه يك راوي در موردي، حديثي را به طور انفرادي روايت كرده باش :روشن كينم

كه از حفظ و ضبط و اتقان اگر كه اين نقل قول و حديث او با حديث يك راوي ديگر 
باشد اما در صورتي كه  مخالف باشد حديث او شاذ و مردود مي. از او باالتر است

حديث او با روايت ديگران در تضاد و مخالفه نباشد و تنها اشكال اين باشد كه اين 
  .كرده است حديث را او به طور انفرادي روايت

تا بتوان به نسبت اين [در اين صورت بايد در حال اين راوي منفرد نگريسته شود 
اگر كه راوي عادل و حافظ و داراي اعتبار و قابل اعتماد از ] او قضاوت كردحديث 

هايي  جهت حفظ و تقوا باشد روايت منفرد او قابل قبول است و آن چنانكه قبال در مثال
شود، ولي  ن جرح محسوب نميابه عنو. رد بودن راوي در روايتمتذكر شديم ذات منف

نباشد انفراد او در يكي از طبقات سند جرح است و ) معتبر(اگر اين راوي منفرد ثقه 
ي حديث بستگي به  كند و مرتبه اندازد و آن را متزلزل مي حديث را از درجه صحت مي
مثال در حد لفظ [تر  لي پاييناگر وضعيت اين راوي خياين راوي دارد بدين معنا كه 

كند و آن را به حد  حديث فرد او به حد حديث حسن تنزل پيدا مي] صدوق باشد
تر باشد  خيلي پايين) معتبر(ي ثقه  ي راوي از درجه كشاند، ولي اگر درجه ضعيف نمي

به اين نتيجه رسيديم  ،بنابراين. شود حديث فرد او از جمله احاديث شاذ منكر شمرده مي
تر از  حديث فرد مخالف با احاديث قوي - 1 :حديث شاذ مردود بر دو قسم است كه

و بلكه [نباشد ) از جهت عدالت و ضبط(حديث فردي كه راوي آن معتبر  -2خود 
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شود كه تفرد و شذوذ حديث از نكارت و ضعف نيز  و همين سبب مي] ضعيف باشد
  .و خداوند داناتر است ،1برخوردار شود

  
  شناخت حديث منكر :همنوع چهارد -14

از ابوبكر احمد بن هارون البرديجي، حافظ، به ما رسيده كه حديث منكر در نزد 
ايشان حديثي است كه فردي در يك طبقه از سند به طور منفرد حديث را روايت كرده 
باشد و متن حديث نه با اين سند و نه با سندهاي ديگري روايت نشده باشد و 

ي اين تعريف كلي را ارائه داده و مطلب را باز نكرده و آن را ناشناخته باشد و برديج
و اطالق حكم مردود و يا نكارت و يا شذوذ به خاطر فرد بودن . تفكيك ننموده است

شود اما درست همان است كه ما  هاي بسياري از اهل حديث يافت مي حديث در گفته
طور كه شاذ  همان :گوييم ا ميم ،بنابراين. به تفصيل در بخش مربوط به شاذ بيان كرديم

  :شود را به دو دسته تقسيم كرديم منكر نيز به دو دسته تقسيم مي
 :و آن حديث منفردي است كه با روايات راويان ثقه مخالف باشد مانند :مثال اول

  اهللا مالک عن الزهری عن علی بن حسني عن عمر بن عثامن عن أسامه بن زيد عن رسول
؛ كه مالك با ديگران در اسم عمر بن »م الكافر وال الكافر املسلمال يرث املسل« :قال

عثمان مخالفت كرده است و مسلم در كتاب التمييز آورده است كه تمامي كساني از 
) با فتح عين(او را عمرو اند  شاگردان و نزديكان زهري كه اين حديث را روايت كرده

منزل عمر بن عثمان اشاره كرد انگار  مالك با دستش به :گويد مي] مسلم[و . اند خوانده
دانست كه ديگران در اسمش با او اختالف دارند و عمرو و عمر هر دو از  كه مي

___________________ 
سه داند كه راوي يكي از اين  ابن حجر در كتاب شرح نخبة الفكر، حديث راوي منفرد را وقتي منكر مي -1

مرتكب [از حدود خداوند در رفته باشد ) غفلت زياد ج) غلط فاحش ب) الف :خصوصيت را داشته باشد
  ].فسق شده باشد
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و مسلم  ،فرزندان عثمان هستند و اين حديث را فقط عمرو بن عثمان روايت كرده است
تر اند كه مالك در اين قضاوت خود دچار توهم شده است، و خداوند دانا و ديگران گفته

  .است
و آن حديث فردي است كه راوي آن به آن حد از ثقه و اتقان نرسيده كه  :مثال دوم

ما رويناه من حديث أبی زكري حييی بن حممد بن  :مثال. روايت فرد او قابل پذيرش باشد
كلوا البلح « :قال  اهللا رضی اهللا عنها أنّ رسول قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

كه . »الشيطان إذا رأی ذلک غاظه ويقول عاش ابن آدم حتی أكل اجلديد باخللق بالتمر فإنّ 
 1ايشان پيرمردي صالح. ي خود آن را روايت كرده است ابو زكير به طور منفرد در طبقه

اي نرسيده كه  رده است اما او به درجهكاند و مسلم از ايشان در كتابش حديث نقل  بوده
  .2ش واقع شود، و خداوند داناتر استحديثش به طور فردي مورد پذير

___________________ 
منظور اين است كه در ديانت صالح بوده است و وقتي در حديث و روايت مد نظر باشد به صورت  -1

  .ابن حجر. النكت. ق. شود آورده مي» صالح الحديث«
شاذ و منكر در اين كه هر كدام به دو  :آورد تفاوت ميان حديث شاذ با منكر چنين مي ابن حجر در بيان -2

ها فقط در مراتب راويان است، بدين معني كه راوي  شوند مشترك هستند و اختالف آن نوع تقسيم مي
صدوق وقتي حديثي را منفردا روايت كند و حديثش متابع و يا شاهد نداشته باشد و ضبط او در حد 

ي صحيح و يا حسن نباشد حديث او يكي از اقسام شاذ است و اگر در اين حالت، حديث مخالف راو
تر شده و چه بسا كساني آن را منكر بنامند، ولي اگر  نيز داشته باشد شذوذ آن بيش] تر از خود قوي[

 تر از خود معارض و ي راوي حديث صحيح و يا حسن برسد اما با حديث راوي قوي راوي به مرتبه
باشد و دليل نامگذاري شاذ نيز به همين خاطر بوده است اما وقتي راوي  مخالف باشد نوع دوم شاذ مي

كه در روايت از بعضي ] منفردي[موصوف به سوء حافظه و يا راوي ] منفرد[منفرد مستور و يا راوي 
. قسام منكر استاساتيدش تضعيف شده باشد، حديثي را بدون منابع و يا شاهد روايت كند اين يكي از ا
و اگر چنين . شود كه از اين دست الفاظ بسياري از اهل حديث در توصيف احاديث به منكر يافت مي
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  1شناخت اعتبار و متابعات و شواهد :نوع پانزدهم -15
باشد؟ در ميان علما  آيا حديث فرد است؟ و آيا راوي فرد، معروف و شناخته شده مي

ابو حاتم محمد بن حبان بستي . ها در ارزيابي يك حديث متداول است اين قبيل سؤال
روش اعتبار در خبرها چنين است، مثال  :هللا آورده است كها التميمي، الحافظ، رحمه

محاد عن أيوب عن ابن سريين «حديث حماد بن سلمه را كه تابعي ندارد در نظر بگيريد 
ي ديگري غير از ايوب از  پس بايد نگاه كرد كه آيا راوي ثقه. » يهريرة عن النب عن أيب

خبر   ينفهميم كه براي ا باشد ميابن سيرين اين را روايت كرده است كه اگر چنين 
تر  ي پايين اصل و مرجعي وجود دارد و اگر اين را نيافتيم بايد ببينيم كه آيا در طبقه

كسي غير از ابن سيرين از ابي هريره حديث را روايت كرده است و باز اگر اين را هم 
اين حديث را   نيافتيم بايد ببينيم كه آيا غير از ابي هريره صحابي ديگري از پيامبر

فهميم حديث داراي  ها اگر وجود داشته باشند مي از اينروايت كرده است كه هر كدام 
  .اصل و ريشه است و در غير اين صورت اصل و مرجعي ندارد

                                                                                                                                                    
از در مخالفه در آيد قسم دوم حديث منكر است كه اكثراً بر ] تر از خود قوي[حديثي با احاديث ديگر 

ها  شود و هر دوي آن كر مشخص ميو با اين توضيح تفاوت بين شاذ و من ،بنابراين. اين رأي دوم هستند
البته با توجه به توصيفي كه . گيرند هم شامل مطلق تفرد هستند و هم تفرد با قيد مخالفه را در بر مي

. ي صحيح خود از حديث منكر دارد حديث راوي متروك نيز در نظر او منكر نام دارد مسلم در مقدمه
داند كه به دروغ گفتن متهم  روك الحديث را كسي ميدر كتاب شرح نخبة الفكر مت. ابن حجر. النكت. ق

  .باشد تر از منكر الحديث مي باشد و از نظر جرح يك مرتبه پايين

به خاطر اين كه اين توهم ايجاد نشود كه اعتبار هم همچون متابع و شاهد و قسمي  :گويد ابن حجر مي -1
معرفة اإلعتبار للمتابعة ( :گزين شودبهتر است اين عبارت با عبارت زير جاي. هاست از تقسيمات آن

وجو  چرا كه اعتبار آن چيزي است كه بعد از جست. »شناخت اعتبار براي متابعه و شاهد« :)الشاهدو
  .ابن حجر. النكت. ق. شود در متابعات و شواهد براي يك حديث كسب مي
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اين كه كسي غير از حماد همين حديث را با  :متابعه به اين شيوه است :گويم مي
نام دارد و ] كامل[ي تام  ند كه اين متابعههمين سند يعني از ايوب تا ابي هريره روايت ك

ي دوم اين كه غير از حماد از ايوب فرد ديگري حديث را روايت نكرده باشد  در مرحله
همين   اما كساني از ابن سيرين و يا از ابي هريره و يا كسي غير از ابي هريره از پيامبر

ولي هرچه از . ه نام دادرواياتي نيز متابع نحديث را روايت كرده باشد كه وجود چني
شود و اين كه اين را شاهد  ي متابعه كاسته مي شويم از درجه دورتر مي] كامل[متابعه تام 

ولي در صورتي كه آن حديث در هيچ سندي ديگر، به يكي از . بناميم اشكالي ندارد
 ي آن فقط از نظر معني آن را كننده هاي فوق روايت نشده باشد و يا حديث تأييد شيوه

و در . بكند در اين صورت حديث مؤيد، شاهد نام دارد و داراي متابعه نيستتأييد 
صورتي كه حديث فرد را حديث ديگري از نظر معني هم تأييد نكند در اين صورت 

يعني حديث فرد مطلق است و هيچ شاهد [شود  تفرد مطلق در مورد حديث محقق مي
حديث فرد به مردود منكر و غيرمردود تقسيم و آن چنانكه قبال گفتيم ] ويا متابعي ندارد

يا  و »تفّرد به أبو هريرة« :و وقتي كه در اين مثالي كه ذكر كرديم گفته شود .1شود مي
توان نفي اشكال مختلف  در خالل اين الفاظ مي. »تفّرد به عن أيوب محاد بن سلمة«

وايت كسي كه پس بدان كه در باب متابعات، ر. متابعات را در مورد حديث حس كرد
شود قابل قبول است و در  شخصا حديثش قابل استناد نيست و از ضعفا شمرده مي

ها، در قسمت متابعات  كتاب بخاري و مسلم، جماعتي از ضعفا هستند كه از احاديث آن
اين را در نظر داشت كه هر راوي ضعيفي، و شواهد كمك گرفته شده است البته بايد 

استشهاد ندارد و به همين دليل، دارقطني و ديگران در  حديثش صالحيت متابعه و يا
حديث فالني صالحيت متابعه و [» فالن يعترب به وفالن ال يعترب به« :اند  گفته ءمورد ضعفا

___________________ 
اختالف مردود شاذ و . كند ابن حجر حديث فرد را به مردود شاذ و مردود منكر و غير مردود تقسيم مي -1

  .ي عدالت و ضبط راوي است مردود منكر در مرتبه
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اين موارد قبال و در ] استشهاد دارد و حديث فالني شايستگي متابعه و استشهاد را ندارد
  .1اشاراتي شده است، و خداوند داناتر است

عن عمرو بن دينار عن عطاء بن  ةروينا من حديث سفيان بن عيين« :ثال متابع و شاهدم
شد  چه مي« :)هاهبا فدبغوه فانتفعوا بهإلو أخذوا ( :قال  رباح عن ابن عباس أّن النبی يبأ

به نقل از عمرو از  و ابن جريج. »كردند آن استفاده ميكردند و از  اگر آن را دباغي مي
حافظ . را روايت كرده است اما در آن اسمي از دباغ برده نشده است نيز همين عطاء

  .احمد بيهقي براي حديث ابن عيينه، متابع و شاهدي را نمونه آورده است
اسامه بن زيد از عطاء حديث ابن عيينه را اين  :مثال متابع براي حديث ابن عيينه

  اهللا ابن عباس أّن رسول روی بإسناده عن أسامة عن عطاء عن :چنين متابعه كرده است
چرا پوستش را با دباغي پاك نكرديد تا « :)أال دبغتم جلدها قدبغتموه فاستمتعتم به( :قال

  .»از آن استفاده كنيد
قال  :عبدالرمحن بن وعلة قالحديث  :و اما مثال شاهد براي حديث ابن عيينه

  .2، و خداوند داناتر است)هاب دبغ فقد طهرإأيّام ( :اهللا رسول
  و حكم آن ) ي ثقه زياده(شناخت اضافات از طرف راوي  :نوع شانزدهم -16

ابوبكر بن زياد نيشابوري و . اين فن بسيار ظريفي است كه توجه به آن مطلوب است
ي الفاظ فقهي  اند و به شناخت زياده  ي اين فن بوده ابونعيم گرگاني و ابو وليد قرشي ائمه

___________________ 
كه شايستگي اعتبار [ترين سندها را  اساسي ي ابن حجر، ابن صالح مستقيما مبحث بي هرچند كه به گفته -1

  .كند كند اما در اين جا به مفاهيم آن اشاره مي مطرح نمي] بخشيدن ندارند
هاي ابن صالح با  هايي به نسبت عدم تطبيق كامل مثال ت، پس از بيان اعتراضابن حجر در كتاب النك -2

ي ناقص و هم از شاهد لفظ و هم از شاهد معني،  ي تامه و هم از متابعه تعاريف خود، هم از متابعه
توان به كتاب النكت  تر مي كند كه براي اطالع بيش هايي را مطابق با تعاريف ابن صالح ذكر مي مثال
  .عه كردمراج
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ن چنانكه ابوبكر خطيب نقل كرده است مذهب جمهور آ .1اند در احاديث شهرت داشته
در ] ثقه[معتبر  2ي نقل شده از راوي منفرد زياده :فقهاء و اصحاب حديث بر اين است

ار اول كه حديث را روايت شود، بدين معني كه اگر راوي در ب هر صورت، پذيرفته مي
ن سند را روايت كرده، هما] همان فرد[كرده زياده را نقل نكرده باشد، ولي بار دوم كه 

زياده را نقل كرده باشد و يا اين كه زياده را از راوي ديگري غير از راوي قبلي كه زياده 
كند و روايتش  نداشته روايت بكند در هر دو صورت تفاوتي نمي] در حديث او وجود[
و اين ]. شود و پذيرفته مي[قابل قبول است ] ي الفاظ است روايتي كه شامل زياده[

و  دكنن را به طور مطلق انكار مي  باشد كه زياده ي كساني از اهل حديث مي ف گفتهخال
را در صورتي كه از ] در متن يا سند[ي كساني است كه زياده و اضافات  خالف گفته

اما اگر حديث را بدون زياده از كسي و با ] حالت اول[پذيرند  خود راوي باشد نمي
پذيرند و قبال در اين مورد به نقل از خطيب  مي زياده از ديگري روايت كرده باشد

حديث [وقتي گروهي حديثي  :اكثر اهل حديث را اين چنين يادآور شديمبغدادي نظر 
متصل داراي ] صحيح[را به صورت متصل روايت كردند هر چند كه روايت ] صحيحي

  .شود ها كه مرسل است پذيرفته مي ي ثقه نيز باشد، حديث آن زياده
اين كه  -1 :شود به سه قسم تقسيم مي] ثقه[ن روايت فرد از راوي معتبر به نظر م

روايت فرد منافي و مخالف روايت ساير راويان معتبر باشد كه در اين صورت حديث 
  .مردود است، چنانكه در نوع شاذ گفتيم

___________________ 
» زيادات الفاظ«مقصود ايشان از كلمات  :آورد ي ابن صالح چنين مي ابن حجر در تبيين اين گفته -1

شود و منظور اين نيست كه فقها از خودشان  ها استنباط مي زيادات الفاظي است كه الفاظ فقهي از آن
شود نه در  مطرح مي» جمدر«مطالبي را به متن احاديث اضافه كرده باشند كه چنين مواردي در بخش 

  .ابن حجر. النكت. ك. ر. اين جا
  .منفرد در يك طبقه از سند -2
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 نداشه باشد، مانند) ثقه(اين كه حديث منافات و مخالفتي با روايت راويان معتبر  - 2
ه كردن آن به ضاست فرد باشد و هنگام عر] ثقه[اي كه راويش معتبر  ثي كه در طبقهحدي

و . شود ها نداشته باشد، و چنين حديثي پذيرفته مي اي با آن راويات راويان ثقه، مخالفه
خطيب بغدادي براي اين نوع دوم از حديث ادعا كرده كه اتفاق علما بر پذيرش آن 

  .اذ بيان كرديماست كه مثال آن را در نوع ش
اين كه حالتي بين دو مورد اول و دوم اتفاق بيفتد، يعني اضافاتي در حديث  - 3

وجود نداشته ] ها زياده[راوي ثقه وجود داشته باشند و در روايات ديگران اين اضافات 
فرض زكاة الفطر من  اهللا أن رسول : ما رواه مالك, عن نافع, عن ابن عمر« :مثال. باشد

فقط  :گويد أبو عيسي ترمذي مي .» كل حر أو عبد, ذكر أو أنثى, من املسلمنيرمضان, عىل
ي ديگر آن را در  آمده است و راويان ثقه» من المسلمين«در روايت مالك اضافه لفظ 

عبيداهللا بن عمر و ايوب وديگران اين حديث را از نافع از و . اند حديث خود نقل نكرده
اند اما بعضي از ائمه به همين  اضافه الفاظ را در متن نياوردهاند اما اين  ابن عمر نقل كرده

توان شافعي و احمد را نام برد، و  ها مي ي آن اند و از جمله اضافه الفاظ مالك استناد كرده
  .1خداوند داناتر است

___________________ 
تر مفهوم آن و تكميل  ي ثقه در علم حديث و در جهت تبيين بيش با توجه به اهميت بسيار مبحث زياده -1

امام  ابن حجر در كتاب النكت پس از بيان نقطه نظراتي از :كنيم مباحث به كتاب النكت مراجعه مي
ي ثقه اين چنين  ها را در مورد زياده شافعي و ابن خزيمه و ترمذي و دارقطني نهايتا مطالب و نظريات آن

البته قبل از توضيحات ابن حجر بهتر است . كنيم كند كه ما به طور اختصار آن را بيان مي بندي مي جمع
شود كه مخرج احاديث يكي  رح ميي ثقه فقط زماني مط اين كه بحث از زياده :مسائلي را عنوان كنيم

ي صحابي مشترك باشند، يعني ما در  باشد، يعني عالوه بر همگوني متن، سندها نيز حداقل در طبقه
صحبت ] ي صحابي مشترك حداقل در طبقه[اينجا از يك حديث با سندهاي مختلف اما هم مخرج 

اهللا عنهما  از ابو سعيد خدري رضيكنيم، يعني اگر همين حديث را يك بار از ابوهريره و يك بار  مي
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ها و عدم  به شرط صحت سندهاي آن[اي آمده باشد  ها زياده روايت كرده باشند و در متن يكي از آن

ي ثقه و بسط اين قضيه و مباحث اين بخش، صرفا  شود و اين مباحث زياده ، زياده پذيرفته مي]شذوذ
انگيزد  ها شك و گمان را بر مي زياده در احاديث آن هاست چرا كه مربوط به تابعين و راويان بعد از آن

ي بعضي از اصحاب بر  در قبول و پذيرفتن زياده ،بنابراين. و كمك گرفتن از ظن غالب موردنياز است
و مقصود از زياده، اضافه شدن مطالبي به متن حديث و يا زياد . اصحاب ديگر، اختالفي وجود ندارد

ي ثقه اين است كه زياده فقط  باشد و مقصود از زياده از اين دست ميشدن يك راوي در سند و مطالبي 
شود و در اين  ي راوي ضعيف پذيرفته نمي شود و زياده آن هم با شرايطي پذيرفته مي) معتبر(از راوي ثقه 

  .جا بحثي از آن به ميان نيامده است
جود دارد به صورت زير خالصه ي ثقه و توان تمام حاالتي را كه در يك حديث امكان زياده تقريبا مي

حافظ متقن باشد ] كه زياده را نقل كرده[شود كه فرد راوي  ي ثقه فقط زماني پذيرفته مي زياده - 1 :كرد
چه در سند و يا [اي را  شود، يعني اگر فردي كه زياده هاي او مورد قبول واقع مي و در اين صورت اضافه

ي او  ايت نكرده از نظر حفظ و اتقان باالتر باشد زيادهروايت كرده از ديگري كه زياده را رو] متن
آيد  شود، ولي اگر حديث سندهاي مختلف و هم مخرجي داشته باشد چند حالت پيش مي پذيرفته مي

اول اين كه كسي كه زياده را آورده و نقل كرده است يك نفر باشد و اگر از نظر حفظ و اتقان از تمامي 
ها كه حفظ و اتقان  اند باالتر باشد دو نظر در اين مورد وجود دارد اول آن ردهراوياني كه زياده را نقل نك

] از عدالت و اتقان را[تري  باالي او را از تعداد زياد راويان ديگر كه زياده را نياورده اما درجات پايين
ي سفيان  زيادهها هيچ خللي در اين زياده وجود ندارد، مثال كساني  دانند و به نظر آن تر مي دارند قوي

اما كساني عكس اين  -2. پذيرند ها نفر ترجيح داده و مي ي ده ثوري و يا شعبه را بر حديث فاقد زياده
ي فرد حافظ  اند قرار داده و زياده كنند و مبنا را تعداد زياد راوياني كه زياده را نياورده گروه عمل مي

اما  -3. پذيرد نمي] تر ي حفظ پايين ز نظر درجهآن هم با تعداد بسيار اما ا[ها  متقن را بر حديث آن
حالت سوم اين است كه زياده از طرف كسي و يا كساني باشد كه هم از نظر حفظ و اتقان و هم از نظر 

حالت بعدي اين است كه از  - 4. شود ها پذيرفته نمي ي آن تر باشند كه در اين صورت زياده تعداد پايين
شند كه در اين صورت اگر در ميان راويان هر كدام كسي وجود داشته باشد برابر با] راويان[نظر تعداد 
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كه اضافه متن » جعلت لنا األرض مسجداً وجعل تربتنا لنا طهوراً «حديث  :مثال بعد
اضافه متني است كه فقط در حديث ابومالك ـ سعد بن طارق أشجعي » وجعل تربتها لنا«

اين  »اً هورطوجعلت لنا األرض مسجداً و« :اند ه ـ نقل شده است و ديگران چنين نقل كرد
مورد و موارد شبيه آن به قسم اول شبيه هستند، چرا كه آنچه جماعت راويان معتبر 

ده متني كه راوي منفرد روايت كرده است است و زيا] مطلق[اند عام  روايت كرده) ثقه(
و نوعي از مخالفت در آن وجود  1است و اين مغايرت در صفت نام دارد] مقيد[خاص 

و همچنين به قسم دوم . متفاوت كرده است  ها را در مورد آن دارد به طوري كه قضاوت
  .تواند منافاتي هم با احاديث نداشته باشد نيز شبيه است كه مي

  
  اي از سند متصل با وجود سند مرسل در مورد يك حديث دهو اما زيا

ها  چنانكه قبالً گفتيم بين وصل و ارسال، مخالفتي وجود ندارد و بعالوه در جواب آن
] حديث[مرسل بر ] حديث[ارسال حديث، نوعي از ضعف است و ترجيح  :اند كه گفته

قدم است كه در آن جرح زماني م :موصول مانند تقديم جرح بر تعديل است بايد گفت
حديث موصول است ] در[اي كه در اين جا وجود دارد با  اي از علم باشد و زياده زياده

  .حديث مرسل، و خداوند داناتر است] در[و نه با 

                                                                                                                                                    
كه از نظر حفظ و اتقان باالتر باشد حديث او مورد استناد قرار گرفته و سندهاي ديگر تابع حديث او 

حالت بعدي اين است كه راوي و يا راويان حديث داراي زياده و بدون زياده كامال در يك  - 5. هستند
از  شود و در صورتي كه هر كدام ها نباشد زياده پذيرفته مي منافاتي بين آن هد در صورتي كسطح باشن

حالت بعدي اين  -6. شود ها ترجيح داده مي داشته باشند حديث آن] دحديث عض[ي  ها تقويت كننده آن
توجه به حفظ  كه احتماال با[استكه هم راوي زياده و هم راويي كه زياده را نياورده هر دو حافظ باشند 

  .شود، و خداوند داناتر است ي ثقه، مطلقا پذيرفته نمي ، بنابراين زياده]شود باالي او زياده پذيرفته مي
  .يعني صفاتي كه براي مسجد، در هر كدام از احاديث ذكر شده مخالف منافي يكديگر هستند -1
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  شناخت فرد :نوع هفدهم -17
هر چند كه مطالب مهم از اين نوع، قبال توضيح داده شده است اما اين را به عنوان يك 

هم آوردم، چنانكه حاكم ابوعبداهللا نيز چنين كرده است و اما آنچه كه از نوع جداگانه 
 :شود فرد بودن در حديث به دو قسم تقسيم مي :فرد مانده است اين است كه شناخت

  .اي خاص فرد باشد حديث از جنبه - 2حديث فرد مطلق باشد  - 1
باشد كه  حديثي كه در يك طبقه، در تمامي روايات منفرد :حديث فرد مطلق - 1

  .1انواع و اقسام آن و احكام آن قبال توضيح داده شد
] ثقه[حديث به نسبت كسي يا چيزي خاص فرد باشد مثال اگر يك راوي معتبر  - 2

ديگر يك حديثي را به صورت فرد روايت كرده باشد ] ي ثقه[از بين تمامي راويان معتبر 
نزديك به حكم قسم  در اين صورت حديث به نسبت اين راوي فرد است وحكم آن

اين حديث را فقط  :الفاظي است كه در آن گفته شود] اين نوع[و مثال ديگر . اول است
اند يا اهل شام در آن فرد هستند و يا اهل كوفه و يا اهل خراسان  اهل مكه روايت كرده

و يا كسي غير از فالني آن را از فالن كس ] اند حديث را فرد روايت كرده[از ديگران 
يت نكرده است هر چند در سندهاي ديگر، از غير فالني هم روايت شده باشد يا روا

 .و مواردي شبيه اين» اخلراسانيني عن املكيني«يا » تفّرد به البرصيون علی املدنيني« :الفاظ
ها ما را از مفاهيم اصلي  ها مبحث را طوالني كنيم، چرا كه اين خواهيم با اين مثال نمي(

ر هيچ كدام از اين موارد، حكم ضعف حديث وجود ندارد مگر اين كه د) كنند و دور مي
فقط « :)يا تفرد به البرصيون عن املدنينيهل مكة وأتفّرد به ( :كسي به طور مطلق بگويد

فقط اهل بصره اين را از اهالي مدينه روايت اند و يا  اهل مكه اين را روايت كرده
به كار بردن اين الفاظ اين باشد كه فقط يك  ها، و مقصودش از و يا شبيه اين» اند كرده

نفر از اهالي مكه آن را روايت كرده و يا فقط يك نفر از اهالي بصره آن را روايت كرده 
اش  است و مانند آن و همان طوري كه، معموالً كار يك نفر به طور مجازي به كل قبيله

___________________ 
  .در بخش شناخت شاذ و شناخت منكر توضيح داده شده است -1
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. شان يك نفر خاص باشدشود كل شهر را مجازاً آورده باشند اما منظور نسبت داده مي
بندي را آن چنان كه گفتيم انجام داده است و حكم آن  حاكم، ابوعبداهللا، اين تقسيم

، همان حكمي است كه در قسم اول بيان كرديم، و خداوند ]تقسيمات حديث فرد[
  .داناتر است

  
  شناخت حديث معلل :نوع هجدهم -18

ها و فقهاء در مقام قياس  ي آن تهاند، چرا كه در گف اهل حديث آن را معلول خوانده
  .علت و معلول در نزد اهل عربي و لغت عرب خوار شده هستند :چنين آمده است

ترين علم از علوم  ترين و با ارزش بدان كه شناخت علل الحديث از برترين و دقيق
آيند كه اهل حفظ و خبرگي و فهم  ي آن برمي باشد و تنها كساني از عهده حديث مي

نافذ باشند، چرا كه علل الحديث عبارت است از وجود اسباب وعوامل پنهاني دقيق و 
حديث معلل حديثي است كه پس از  ،بنابراين. كاهند مرموزي كه از ارزش حديث مي

بررسي، در آن عامل ظاهر شود كه از ارزش حديث كاسته و صحت آن را زير سؤال برد 
و دليل آن . ه نشود به چشم نخورددر حالي كه در ظاهر حديث اثري از آن علت ديد
و داراي تمامي شروط صحت ) ثقه(اين است كه سندهاي حديث داراي رجالي معتبر 

و مخالفت ديگران با او ) فردبودن راوي(هستند و يافتن علت آن از طريق تفرد راوي 
ي  باشد به طوري كه مجموعه و يك سري قرائن ديگر در حديث، ميسر مي] شذوذ[

را به ارسال حديث موصول و يا وقف حديث ] آشنا به علل الحديث[جه فرد ها، تو اين
در غير اين موارد،  1مرفوع و يا داخل شدن حديثي در حديث ديگر و يا توهمي القاگر

، فرد متوجه علت ]و با توجه به اين قرائن[كند به طوري كه با ظن غالب  جلب مي
و يا در ] كند حالت صحت خارج مي حديث را از[كند  شود و بر آن حديث حكم مي مي

شوند كه بتوان حكم صحت  ها مانع از اين مي كند و تمامي اين اثر ترديد در آن توقف مي
___________________ 

  .كه باعث شده راوي در موردي دچار اشتباه شودتوهمي  -1
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ها كه  و چه بسيارند آن .1د كه موارد فوق در آن وجود داشته باشنددر مورد حديثي دارا 
پي بردن به  اند و مرسل معلول شناخته] وجود احاديث[ي  احاديث موصول را به واسطه

آن به اين صورت بوده كه يك بار حديث با اسناد موصول روايت شده و بار ديگر همان 
و . روايت شده باشد] از نظر حفظ رجال[تر از سند موصول  حديث با سند منقطع قوي

ي تمامي سندهاي يك  هاي علل الحديث در برگيرنده به همين خاطر است كه كتاب
روش شناخت علت در حديث اين است كه  :يب گفته استابوبكر خط. باشند حديث مي

آوري كرد و در اختالفي كه بين راويان حديث وجود دارد  تمامي سندهاي آن را جمع
راويان، با توجه به حفظ و منزلتشان و با توجه به دقت شود و از مكانت هر كدام از 

ي نقل شده كه گفته از علي بن مدين. ها، در شناخت علت استفاده كرد ضبط و اتقان آن
توان به خطاي آن  آوري كرد نمي اي كه نتوان سندهاي مختلف آن را جمع در زمينه :است

علت ممكن است در سند و يا در متن حديث وجود داشته باشد هر چند كه . پي برد
صحت سند و متن حديث را با  ،وقتي علت در سند باشد. افتد مي اتفاق تر در سند بيش

يابي، مرسل و يا موقوف  برد مانند حالتي كه يك حديث پس از علت يهم زير سؤال م
رود و صحت متن حديث زير  و گاهي فقط سند حديث زير سؤال مي. شناخته شود
  .رود سؤال نمي

ما  :برد اين است مثال حديثي كه وقتي سندش معلول است متن را زير سؤال نمي
 النبي عن , عن ابن عمر ,ن عمرو بن دينارع ي,عن سفيان الثور ,يعلی بن عبيد ,رواه الثقة

  .»احلديث... البيعان باخليار « :قال
از راوي عدل، متصل است اما در عين ] متقي جوانمرد[اين سند به نقل راوي عدل 

علت حديث در اين است كه سند واقعي  .باشد سند معلل و غير صحيح مي ،حال

___________________ 
اي در صحت حديث به  كاهند اما بعضي از علل خدشه هايي هستند كه از ارزش حديث مي مقصود عامل -1

  .آورند وجود نمي
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باشد و اين توهم از طرف  مي» عن ابن عمر ,عن عبداهللا بن دينار ,سفيان الثوری«حديث، 
عبداهللا و [ها  يعلي بن عبيد در سند به وجود آمده است و هر چند كه هر دو تاي آن

. است شان به جاي عبداهللا، عمرو را آوردهباشند اما اي مي] ثقه[راوياني معتبر ] عمرو
  .اند ه آن را با سندي كه گفتيم روايت كرد) از شاگردان سفيان(اماماني 

نقل كرده است و  1حديثي است كه مسلم آن را به طور انفرادي :مثال علت در متن
اهللا الرحمن الرحيم را در   باشد كه به صراحت قرائت بسم مي  آن حديث انس

  :اند چنين روايت كردهي حمد، نفي كرده است و از آن جا كه اكثرا لفظ حديث را  سوره
ها  آن« :)ةهللا ربّ العاملني من غري تعرض لذكر البسمل فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد(

اهللا چيزي  كردند و در مورد بسم الحمدهللا رب العالمين شروع مي) ي سوره(با ) نماز را(
اند و اين  كساني همين حديث را مبنا قرار داده و روايت مسلم را معلول دانسته. »نگفتند

حديثي است كه بخاري و مسلم در  همان] اهللا چيزي نگفته حديث دوم كه از بسم[
كساني كه حديث را با  :آن متفق هستند و نظرشان بر اين بوده استصحيحين بر نقل 

اند در واقع الفاظ حديث را با مفهومي كه  آورده]  لفظ حديث انس[الذكر  لفظ فوق
 هللاكانوا يستفتحون باحلمد :ي به طوري كه، از گفته. اند يت كردهاخود برداشت كرده رو

] ي حمد در شروع سوره  ابوبكر و عمر و عثمان[ها  اند كه آن چنان برداشت كرده
با توجه به فهم خود حديث را روايت كرده و دچار اشتباه  ،بنابراين .اند گفته اهللا نمي بسم
 ]ها آن[هاي قرآن را كه  اي از سوره سوره :به اين معناست] اصل حديث[چرا كه  ،اند شده

اهللا سخني به ميان  و در آن از بسم ،ي فاتحه بوده است خواندند سوره مي در شروع نماز
نيز چنين حديثي به ثبوت   از انس] دليل و برهان[و عالوه بر اين  ،نيامده است
، سؤال كردند ] توسط پيامبر[از ايشان در مورد قرائت بسم اهللا در نماز  :رسيده است

___________________ 
  .منظور اين است كه در روايت اين حديث، بخاري با مسلم همراهي نكرده است -1
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از بر ندارد، و خداوند   ه حديثي را از پيامبراما ايشان يادآور شدند كه در اين بار
  .1داناتر است

سپس بدان كه عالوه بر آنچه ما يادآور شديم اسم علت بر عوامل ضعف ديگري نيز 
كه حديث را از حالت ] شود علت از عوامل ضعف ديگري نيز ناشي مي[شود  اطالق مي

باشد،  علت ميكشانند و آن چنانكه مقتضي اصل لفظ  صحت، به حالت ضعف مي
هاي علل  دهد و به همين خاطر در كتاب حديث را از حد عمل و استناد، تنزل مي

ها ـ از انواع  الحديث، مجروح شدن به دروغ و يا غفلت و يا سوء حافظه و مانند اين
خورد و ترمذي نسخ را موردي از علل الحديث خوانده  جرح رجال ـ بسيار به چشم مي

كه از ارزش حديث نكاسته و آن را حديث، عواملي را  است و كساني از امامان
اند، مانند حديث مرسل كسي كه فردي عادل و ضابط آن  كنند علت ناميده دار نمي خدشه

از انواع حديث  :روايت كرده باشد تا جايي كه گفته شده] و متصل[را به صورت مسند 
صحيح شاذ نيز از ] يثحد[ :اند باشد و كساني نيز گفته صحيح، حديث صحيح معلول مي

  .انواع حديث صحيح است، و خداوند داناتر است
  

  شناخت اضطراب در حديث :نوع نوزدهم -19
شود كه روايات در مورد آن مختلف باشند و  حديث مضطرب به حديثي گفته مي

هاست روايت  كساني آن را با سندي نقل كنند و ديگران با سندي ديگر كه مخالف آن
ناميم كه دو روايت از نظر صحت در يك  را فقط زماني مضطرب ميكنند و ما حديث 

تر باشد و يا  يكي از احاديث از نظر حفظ قوي] راويان[رده باشند اما وقتي كه راوي يا 
تر بوده باشد و يا ساير موارد معتمد ترجيح  از نظر شاگردي و مالزمت به استاد نزديك

___________________ 
حثي مفصل در مورد اين حديث و سندهاي مختلف آن قائل به ي ب ابن حجر در كتاب النكت با ارائه -1

  .باشد يجمع بين احاديث در اين زمينه م



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه 

 

95

را بر ديگري ترجيح داد و حديث ارجح را  توان يكي از روايات ميحديث را دارا باشد 
ناميم و حكم آن، حكم اضطراب  پذيرفت، و در اين صورت حديث را مضطرب نمي

و يا در سند حديث واقع شود و يا اضطراب ممكن است در متن حديث باشد . نيست
و يا در جمعي از راويان اضطراب روي دهد و اضطراب موجب ] از سند[يك راوي  در

شود حديث مختل شده و حفظ  شود چرا كه در اضطراب حس مي ميضعف حديث 
  .و خداوند داناتر است. نشده است

عمرو بن حممد بن  يبعن أ ,سامعيل بن أميةإما رويناه عن « :مثال حديث مضطرب
ينصبها  إذا مل جيد عصاً  :املصلی يف  اهللا عن أبی هريرة عن رسول ,عن جده حريث ,حريث

كه بشر بن المفضل و روح بن القاسم از اسماعيل نيز اين حديث . »بني يديه فليخط خطاً 
اند و آن را سفيان ثوري از اسماعيل از ابي عمرو بن حريث از پدرش از  را روايت كرده

و نيز آن را حميد بن األسود از اسماعيل از أبي عمرو بن . ابي هريره روايت كرده است
و همچنين آن را . يره روايت كرده استابي هرمحمد بن حريث بن سليم از پدرش از 

وهيب و عبدالوارث از اسماعيل از ابي عمرو بن حريث از جدش حريث، روايت كرده 
عن  ,سامعيلإسمع  ج,عن ابن جري« :و عبدالرزاق چنين حديث را نقل كرده است. است

 تر از آنچه در اين حديث خاص بيش] چنانكه پيداست. [»ةهرير يبعن أ ,حريث بن عامر
  .كه ذكر كرديم اضطراب وجود دارد، و خداوند داناتر است

  
  شناخت مدرج در حديث :نوع بيستم -20

از آن جمله ادراجي است كه در حديث  :شود مدرج به چند قسم تقسيم مي
از طرف بعضي از راويان سند صورت گرفته باشد به طوري كه صحابي يا  اهللا رسول

ها  ي آن خني را از خود گفته باشند و بعدا اين گفتهدر انتهاي متن حديث س... تابعي و 
ها از بين رفته  ي بين متن اصلي با متن سخن آن به حديث ملحق شده باشد و آن فاصله
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ي حديث نقل شده باشد و همين باعث شده كه قضيه بر كساني  باشد و به عنوان ادامه
ر اشتباه كند و تصور كنند كه ها را دچا اند مشتبه شود و آن كه بر اين مسأله واقف نبوده

  .باشد مي  اهللا ي رسول تمامي متن گفته
اند  آنچه كه از ابي خيثمه در مورد تشهد نقل كرده :هاي مشهور اين نوع ادراج از مثال

خيثمة زهري بن معاوية عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة عن  يبعن أ :باشد مي
قل  :مه التشهد فی الصالة فقالعلَّ   اهللا ولأن رس« :علقمة عن عبداهللا بن مسعود

هللا, ا ال اهللا وأشهد أنّ حممداً رسولإله إكر التشهد و فی آخره أشهد أن ال فذ... التحيّات هللا 
  .»قعدفاوإن شئت أن تقعد  ,ن شئت أن تقوم فقمإ تك,فإذا قلت هذا فقد قضيت صال

فإذا «كرده و همين طور الفاظ خيثمه از حسن بن الحر نيز روايت ن را ابوو همچنين آ
را تا آخر جمله به حديث ملحق كرده است در حالي كه اين قسمت پاياني » ... قلت هذا

و دليل آن هم اين است كه . باشد نمي  اهللا باشد و كالم رسول ي ابن مسعود مي گفته
قل طور آن را ن ثقه زاهد، از روايت حسن بن حر همينعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، 

كرده است، اما حسين جعفي و ابن عجالن و ديگران در روايتشان از حسن بن الحر بر 
و ] دانند نمي  آن را كالم پيامبر[ترك اين قسمت اضافي در انتهاي متن حديث متفقند 

تشهد را ] حديث[همچنين تمامي كساني كه از علقمه و از ديگران به نقل از ابن مسعود 
نيز از ابي خيثمه اين را روايت كرده  هقسمت اضافي متفقند و شباباند بر ترك اين  آورده

  .و او نيز آن قسمت اضافي را جدا كرده است
  انواع مدرج 

يك راوي حديثي را با دو سند روايت كرده باشد و مطابق با يكي از سندها  :اول
را  ذكر شده باشد و اين راوي بيايد و متن سند دوم] متن حديث[فقط بخشي از حديث 
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و سند دومي [به متن سند اول اضافه كند و متن دو حديث را فقط با سند اول ذكر كند 
  ].را ذكر نكند

ابن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر حديث  :مثال
أنّه جاء فی الشتاء فرآهم يرفعون أيدهيم من حتت « :آخره :يفو   اهللا فی صفة صالة رسول

ذكر شده است و روايت كسي   ي نماز پيامبر در اصل اين حديث فقط شيوه» الثياب
باشد كه در آن فقط  كه با همين سند از عاصم بن كليب حديث را نقل كرده صحيح مي

حديث جدا كرده ها را از متن   را ذكر كرده و بلند كردن دست  ي نماز پيامبر شيوه
عن عاصم عن عبداجلبار بن وائل عن  :و حديث را با اين سند نقل كرده است ،است

  .بعض أهله عن وائل بن حجر
اين كه بخشي از متن يك حديث به متن حديث ديگري  :از انواع ديگر مدرج

مريم عن مالک عن  يبرواية سعيد بن أ :اضافه گردد در حالي كه سندشان يكي نباشد مثال
... ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تنافسوا « :قال  اهللا لزهری عن أنس أنّ رسولا

را ابن أبي مريم از متن حديث ديگري گرفته و در اين حديث » وال تنافسوا«كه » احلديث
و » ةالزناد عن األعرج عن أبی هرير يبمالک عن أ« :آورده است كه سند آن چنين است

سوا وال تنافسوا وال حتاسدوا« :ورت استمتن آن به اين ص سوا وال حتسّ ، و »ال حتبسّ
  .خداوند داناتر است

 از] در يك و يا چند طبقه از سند[اين كه راوي حديث را  :از انواع ديگر مدرج
ها  كه در سندهاي خود اختالف دارند روايت كند و اختالف آن] تر دو يا بيش[جمعي 

كه بيانگر [ها به صورت يك سند  ي سندهاي آن همهدر سند روايت شده ذكر نشده و 
كه اين نيز . [آورده شود] ها بر يك سند است ها و اتفاق آن عدم اختالف سندهاي آن
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ها در سند  در اين صورت روايت حديث به صورت اتفاق نظر آن]. نوعي از ادراج است
  .نوعي ديگر از ادراج است

ن كثري العبدی عن الثوری عن منصور حممد برواية عبدالرمحن بن مهدی و :مثال
يا  :وائل عن عمرو بن رشحبيل عن ابن مسعود قلت يبواصل األحدب عن أواألعمش و

در حالي كه واصل فقط از طريق أبي وائل از . »احلديث...  ?أیّ الذنب أعظم !اهللا رسول
، و روايت كرده است] حديث را[ها  عبداهللا و بدون ذكر عمرو بن شرحبيل در بين آن

  .خداوند داناتر است
و اين نوع را . بدان كه اين نوع ادراج آن هم به طور عمدي در حديث جايز نيست

ي نياز  به اندازه» الفصل للوصل املدرج فی النقل«ابوبكر خطيب در كتابش موسوم به 
  .شرح داده است، و خداوند داناتر است

  
  )موضوع(شناخت احاديث جعلي  :نوع بيستم و يكم -21
بدان كه . باشد مي] جعلي و يا بدلي[وضوع به معناي بافته شده و درست شده م

باشد و روايت كردن آن براي كسي كه  حديث موضوع بدترين نوع احاديث ضعيف مي
از موضوع بودن آن مطلع باشد به هيچ عنوان صحيح نيست و روايت آن تنها در صورتي 

ن شود چرا كه اين نوع، مانند احاديث آن بيا] ي درجه[مجاز است كه بالفاصله وضعيت 
ها وجود دارد نيست  اي احتمال درست بودن آن ضعيفي كه از نظر باطني و ريشه

باشد  ها در ترغيب و ترهيب جايز مي كه روايت كردن آن] غير موضوع[احاديث ضعيفي 
  .1پردازيم، و خداوند داناتر است و اگر خداوند بخواهد به زودي به آن مي

___________________ 
  .داند  طور كه قبال متذكر شديم حافظ عراقي موضوع را جدا از ضعيف مي همان -1
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شناخت حديث موضوع يا از طريق اقرار خود راوي بر جعل حديث است و  تنها راه
يا اين كه راوي اقرار نكند و ديگران از روي قرائتي و با توجه به وضعيت راوي و يا 

ها از طريق  اند كه شناخت آن و احاديث درازي جعل شده. مروي عنه به آن پي ببرند
بيشتر كساني كه احاديث موضوع را در . ستپذير ا ها امكان ركاكت الفاظ و يا معاني آن

اند در بسياري موارد دليلي براي جعل احاديث  آوري كرده جمع) مثال دو جلد(چند جلد 
ا را به طور كلي در ليست احاديث ضعيف ه ها وجود دارند و حق آن بود كه آن آن
ضرر را به ترين  ها كه بيش كنندگان احاديث چندين صنف هستند اما آن وضع. آوردند مي

اند كه به زهد و پارسايي منسوبند و با توجه به گمان و نيت خود  حال امت دارند كساني
ها داشتند جعليات  اند و مردم هم به خاطر اعتماد و اطميناني كه به آن حديث جعل كرده

ها را پذيرفتند و به همين دليل اساتيد ماهر حديث عليه اين اصناف قيام كردند و از  آن
كه اين ننگ را از احاديث ] مگويي مي[ها پرده برداشتند و خداوند را شكر  ت آنجعليا
  .زدودند  پيامبر

بعضي « :كه امام ابوبكر سمعاني چنين گفته است] اند برايمان نقل كرده[اند  به ما گفته
  .»ي ترغيب و ترهيب معتقد هستند از كراميه به جايز بودن جعل حديث در زمينه

گويد و آن را به عنوان حديث  حديث، گاهي سخني را از خود مي ي ه كنند و جعل
گيرد و  يا ديگران مي] يا پادشاهان[كند و گاهي سخناني را از بعضي فرزانگان  روايت مي

ي است اما عمد) كه در اين دو صورت جعل حديث(دهد  نسبت مي  آن را به پيامبر
اه شده و به طور غيرعمدي كاري شبيه كند دچار اشتب اشتباه مي گاهي نيز كسي كه عادتاً
دهد، چنانكه براي ثابت بن موسي كه انساني زاهد و پارساست  به جعل حديث انجام مي

  .روي داده است» يل حسن وجهه بالنهارلمن كثرت صالته بال«در حديث 
من أين لك عن عكرمة : أنه قيل له −وهو نوح بن أيب مريم  − روينا عن أيب عصمة ( :مثال
إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن : فقال ?عباس يف فضائل القرآن سورة سورة بنعن ا
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از ابي « :)واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق فوضعت هذه األحاديث حسبة
چه طوري شما از  :سؤال شد اند كه از او عصمه، نوح بن ابي مريم براي ما نقل كرده

اي؟  هاي قرآن را سوره به سوره روايت كرده فضائل سورهعكرمه از ابن عباس احاديث 
وقتي ديدم مردم از قرآن دور شده و به فقه ابو حنيفه و مغازي ابن  :ايشان جواب داد

] ي درجه[و وضعيت . اند به همين خاطر اين احاديث را جعل كردم اسحاق مشغول شده
هاي  ضيلت خواندن سورهدر ف  حديث طوالني و مفصلي كه از ابي بن كعب از پيامبر

  .قرآني روايت شده نيز چنين است
كرد تا  صحبت مي] ي جعل اين حديث ريشه[محققي در مورد سندهاي اين حديث 

اند و آثار  بدين جا رسيد كه فردي اعتراف كرده كه او و كسان ديگري آن را جعل كرده
ديگر از مفسرين  مفسر، و كساني و حقيقتا واحدي. ق او نمايان بودجعل حديث از طري

  .اند، و خداوند داناتر است  در نقل اين نوع احاديث در تفاسيرشان، به اشتباه رفته
  شناخت مقلوب :نوع بيست و دوم -22

مانند اين است كه حديث مشهوري از سالم روايت شده باشد اما آن را به نافع نسبت 
و همچنين از . ارزش گرددداده باشند تا به اين وسيله حديث ناآشنا به نظر رسد و با 

ل حديث دور اند كه وقتي ايشان به بغداد رسيد كساني از اه بخاري براي ما نقل كرده
يكصد حديث را آوردند و سندهاي تمامي احاديث را با هم  هم گرد آمدند و عمالً

عوض كردند و متن هر سند را با متن سند ديگري عوض كردند و در مجلس بخاري 
ها به اتمام رسيد و آن   عرضه كردند، وقتي كار آنها را برايشان  و آن حضور پيدا كردند

احاديث مقلوب را به ايشان عرضه كردند براي شنيدن جواب متوجه او شدند و ايشان 
ها مشخص كرد و همين  هر متني را كنار سند و هر سندي را با متن اصلي خود براي آن

  .كنندها به فضل او اقرار و اعتراف  باعث شد آن
ما روينا عن ( :توان به كار برد البته اين مثال را براي معلل نيز مي. مثال حديث مقلوب

ثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال :سحاق بن عيسی الطباع قالإ  اهللا قال رسول :حدّ
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اسحاق بن عيسي گفته است كه من به نزد ). ينترو حتىتقوموا إذا أقيمت الصالة فال 
اين حديث  :رفتم و در مورد اين حديث از ايشان سؤال كردم ايشان گفتند حماد بن زيد

توهمي است كه براي ابونضر پيش آمده است، چرا كه اين حديث زماني براي ما نقل 
شد كه همگي در مجلس ثابت بناني بوديم و حجاج بن ابي عثمان نيز با ما بود و حجاج 

بی كثري عن عبداهللا بن أبی قتادة عن أبيه أنّ بن أ حييىعن  :اين چنين براي ما روايت كرد
 :پس ابونصر گمان كرده). ينإذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتی ترو( :قال  اهللا رسول

. كسي كه حديث را براي ما و در جمع ما نقل كرده است ثابت از انس بوده است
  .و خداوند داناتر است ،باشد أبونصر همان جرير بن حازم مي

  
ي خود عمل كرديم و انواع حديث  گوييم كه به وعده ا را سپاس ميخد :فصل

  .1ضعيف را شرح داديم
  :شويم و اكنون موارد مهمي را متذكر مي

وقتي حديثي را كه داراي سند ضعيف است مشاهده نمودي، بايد بگويي اين  - 1
اين « :)هذا ضعيف( :ضعيف است؛ يعني حديث با اين سند ضعيف است و نبايد بگويي

و منظورت اين باشد كه متن حديث ضعيف است و به مجرد ضعف سند . »ضعيف است
نبايد حديث را ضعيف بداني، چرا كه ممكن است همين حديث با سند صحيح ديگري 

ي  تواني حديث را ضعيف بخواني كه امامي از ائمه  روايت شده باشد، بلكه زماني مي
اثبات نرسيده است و يا بگويد  حديث حكم كند كه سند صحيحي براي اين حديث به

___________________ 
چنانكه از مباحث پاياني ابن صالح در بخش ضعيف و تبيين ابن حجر در موردنظر ايشان آورديم  -1

ها مربوط به  ر بيانگر اين بود كه اين انواع فقط مختص ضعيف نيستند و ممكن است بعضي از آنظاهر ام
ها را مختص ضعيف ذكر كرده و اين منافاتي با   و يا حسن نيز باشند اما در اين جا ابن صالح آن صحيح
  .ها ندارد  ي قبلي آن گفته
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حديث ضعيف است و يا الفاظي مانند اين را كه بيانگر جرح و قدح مفسر باشد بيان 
به طور مطلق لفظي را به كار برد ولي در ] يكي از امامان حديث[كرده باشد ولي اگر 

به آن  اهللا تعالي بعداً شاء لفظ جرح مفسر وجود نداشت نياز به توضيح و تبيين دارد كه ان
پس آن را بدان چرا كه اين مورد از مواردي است كه در آن اشتباه پيش . پردازيم مي
  .آيد، و خداوند داناتر است مي

به خرج دادن در سندها جايز است و در نزد اهل حديث و ديگران تساهل  - 2
ها  هاي ضعيف اما غير جعلي، بدون توجه و اهتمام به ضعف آن روايت انواع حديث

باشد، البته به شرط اين كه احاديث در مورد صفات خداوند تعالي و احكام  ميجايز 
شريعت از حالل و حرام و مواردي از اين قبيل نباشند و در موعظه و داستان و فضايل 

و ساير مواردي كه به عقيده و يا ) تشويق و تنبيه(اعمال و ساير فنون ترغيب و ترهيب 
  .اند را جايز شمرده] ضعيف غير جعلي[ت احاديث احكام مرتبط و متعلق نباشد رواي

از جمله كساني كه از او در مورد اين جواز سخن صريحي به دست ما رسيده است 
  .باشند عنهما مي اهللا عبدالرحمن بن مهدي و احمد بن حنبل رضي

 :)وكذا كذا  اهللا قال رسول( :وقتي خواستي حديث ضعيفي را روايت كني نگو - 3
و الفاظي شبيه اين را كه بر حتمي بودن و جزم . »ن چنين و آن چنان گفتاي  پيامبر«

اهللا  عن رسول يرو( :بلكه فقط بگو. داللت دارند به كار نبر  اهللا گفته از طرف رسول
بلغنا عنه كذا (يا . »راويت شده است  اين چنين و آن چنان از پيامبر« :)كذا وكذا

از پيامبر « :)د عنهور(يا . »به ما رسيده است  مبرچنان از پيا اين چنين و آن« :)وكذا
از كساني روايت « :)روی بعضهم(يا . »از او آمده است« :)جاء عنه(يا . »وارد شده است

و همچنين در مواردي كه در صحت و ضعف حديث، شك . ها و الفاظي شبيه اين. »شده
را فقط » گفت  اهللا سولر« : اهللا قال رسول(داري از همين الفاظ استفاده كن و لفظ 

اي كه قبال آن را  وقتي به كار ببر كه صحت حديث برايت آشكار باشد آن هم به شيوه
  .مشخص كرديم، و خداوند داناتر است
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شناخت صفات كسي كه روايتش مورد قبول است و  :نوع بيست و سوم -23

شود و شناخت آنچه از قدح و  صفات كسي كه روايت از او پذيرفته نمي
  جرح و توثيق و تعديل كه در مورد راويان متداول است

شرط اعتبار داشتن روايت  :ي حديث و فقه، نظرشان بر اين است كه جماهير ائمه
كند  به نسبت آنچه كه روايت مي :داراي صفت عدل باشد و ثانياً :اين است كه راوي اوالً

بالغ، عاقل، سالم از راوي بايد مسلمان،  :تفصيل اين دو صفت اين است. ضابط باشد
ي جوانمردي و  و بدور از موارد شكننده] از حدود خداوند تجاوز نكند[موارد فسق 

انگاري نكند و  هوشيار باشد و سهل] گرفتن حديث از استاددر هنگام [مردانگي باشد و 
كند  باشد و اگر از روي كتاب و يا نوشته روايت مي 1كند حافظ اگر از حفظ روايت مي

كند  آن را پاراسته باشد و اگر از روي معني، حديث را روايت مي] ي روايت لهتا مرح[
  .انداز معاني، آگاه باشد، و خداوند داناتر است شرطش اين است كه به موارد غلط

  
  :دهيم مسائلي توضيح مي] طرح[ا با اين جمله ر

هاي عادل و گاهي از روي  گاهي از طريق سخن صريح انسان :عدالت راوي -1
شود؛ بنابراين در صورتي كه عدالت كسي در بين اهل علم ـ  هرت خود راوي ثابت ميش

ها ـ آوازه شهرت يافت و خاص و عام او را به راستي و درستي  اهل نقل و يا مانند آن
] از طرف امامان حديث[ستودند در اين صورت است كه چنين فردي، از سخني صريح 

و اين نظر صحيح، در . باشد نياز مي بي) و شاهد به عنوان بينه(براي اثبات عدالتش 
  .باشد و در فن اصول فقه به آن اكتفا شده است مذهب شافعي مي

___________________ 
  .منظور حداقل حفظ است -1
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شود از جمله مالك، شعبه،  اهل حديث را كه ابوبكر خطيب متذكر ميكساني از 
سفيان ثوري و سفيان بن عيينه، أوزاعي، ليث، ابن مبارك، وكيع، احمد بن حنبل، يحيي 

و علي ابن مديني و كسان ديگري كه آوازه و شهرت و پيش كسوت بودنشان  بن معين
محرز است نيازي به اثبات عدالت ندارند و تبيين عدالت براي كسي است كه وضعيت 

  .علم روشن نيست] دانش پژوهان[او بر طالبين 
ي علمي  هر دارنده :گويد را بسط داده و مي] مطلب[و ابن عبدالبر، حافظ، اين 

ش شناخته شده باشد عدل است و اساس بر عدالت ملكه به خاطر ع] ل علميحام[
باشد كه  مي  و اين به خاطر فرمايش پيامبر. اوست مگر زماني كه جرحش ثابت شود

از ] علوم اسالمي[حامالن اين علم « :)حيمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله( :فرموده است
نهايت وجود  آنچه كه گفته است وسعتي بي و در. »اند كه عادل هستند آيندگان كساني

  .دارد
  اين كه چگونه به ضابط بودن راوي پي ببريم -2

هاي شناخته شده و داراي اعتبار و ضبط و اتقان، محك  رواياتش را با روايات انسان
ها باشد و يا  رواياتش موافق روايات آن) هر چند از جهت معني(بزنيم، اگر كه ديديم 

  موارد اين كه در اكثر 
ما آن را از  ،مترجم فراموش كرده اند كه ترجمه كنندعبارات ذيل 

  :كتاب عربي ابن الصالح نقل كرديم
لرواياهتم أو موافقة هلا يف األغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ  − ولو من حيث املعنى  −«

ج بحديثه واهللا وإن وجدناه كثري املخالفة هلم عرفنا اختالل ضبطه ومل نحت. كونه ضابطا ثبتا 
 أعلم 

التعديل مقبول من غري ذكر سببه عىل املذهب الصحيح املشهور ألن أسبابه كثرية : الثالثة  
مل يفعل كذا مل يرتكب كذا فعل كذا وكذا : يصعب ذكرها فإن ذلك حيوج املعدل إىل أن يقول 

 فيعدد مجيع ما يفسق بفعله أو برتكه وذلك شاق جدا 



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه 

 

105

يقبل إال مفرسا مبني السبب ألن الناس خيتلفون فيام جيرح وما ال جيرح وأما اجلرح فإنه ال  
فيطلق أحدهم اجلرح بناء عىل أمر اعتقده جرحا وليس بجرح يف نفس األمر فال بد من بيان 

 سببه لينظر فيام هو جرح أم ال 
أنه مذهب األئمة من ) : اخلطيب احلافظ ( وذكر . وهذا ظاهر مقرر يف الفقه وأصوله  
 البخاري ومسلم وغريمها : فاظ احلديث ونقاده مثل ح

بجامعة سبق من غريه اجلرح هلم كعكرمة موىل ابن عباس ) البخاري ( ولذلك احتج  
. ريض اهللا عنهام وكإسامعيل بن أيب أويس وعاصم بن عيل وعمرو بن مرزوق وغريهم 

أبو داود السجستاين وهكذا فعل . واحتج مسلم بسويد بن سعيد ومجاعة اشتهر الطعن فيهم 
وذلك دال عىل أهنم ذهبوا إىل أن اجلرح ال يثبت إال إذا فرس سببه ومذاهب النقاد للرجال . 

 غامضة خمتلفة 
 بابا يف بعض أخبار من استفرس يف جرحه فذكر ما ال يصلح جارحا ) اخلطيب ( وعقد  
 عىلأيته يركض ر: مل تركت حديث فالن ? فقال : منها عن شعبة أنه قيل له )  64(  

 برذون فرتكت حديثه 
ما يصنع : عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح املري فقال : ومنها  

  ]»بصالح? ذكروه يوما عند محاد بن سلمة فامتخط محاد واهللا أعلم
، و خداوند داناتر ]از بحث در مورد او دوري گزيد[حماد رويش را در هم كشيد با 
  .است
د كسي بگويد كه مردم جرح راويان و صحت احاديث خود را با توجه شاي :گويم مي

و در . سنجند اند مي ي حديث در جرح يا جرح و تعديل تصنيف كرده به كتبي كه ائمه
ها به  ها بسيار كم پيش آمده كه علت و سبب جرح راوي را ذكر كنند، بلكه آن اين كتاب

» هذا حديث ضعيف«ها يا  مانند اين و» فالن ليس بشيء«و » فالن ضعيف«الفاظي شبيه 
يعني عمالً ائمه، جرح را به طور [اند  ها بسنده كرده و امثال اين» هذا حديث غير ثابت«و 

اگر ما بياييم و بگوييم فقط زماني جرح مورد قبول است  ،بنابراين] اند مفسر بيان نكرده



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه

 

106

ي  و باعث بستن دروازههاي ائمه شده  ي ما باعث تعطيلي كتاب كه مفسر باشد اين گفته
  .هاست جرح در اغلب كتب و در اكثر موارد آن

هرچند كه ما نتوانيم به جرح راوي با توجه به اين الفاظ اعتماد  :جواب اين است
كرده و بر آن حكم كنيم ولي حداقل ديدن اين الفاظ ما را از پذيرش حديث او باز 

رف گرديد اطمينان به عدالت او اما وقتي كه پس از تحقيق شك و گمان برط. دارد مي
به . پذيريم و هيچ معذوريتي نداريم شود و در اين صورت حديثش را مي واجب مي

مورد جرح واقع ] غير از مفسر[توان كساني را مثل آورد كه با اين الفاظ  عنوان نمونه مي
چرا ( اند ها استناد كرده اند اما بخاري و مسلم ـ مصنفين صحيحين ـ به احاديث آن شده

ي  بنابراين درك اين جواب چاره) ها به نسبت آن راويان برطرف شده است كه شك آن
  .خوبي است، و خداوند داناتر است

رسد و يا بايد  ك نفر جرح و يا تعديل كسي به اثبات مييي  در اين كه آيا با گفته -4
تما بايد جرح و تعديل راوي ح :اند كساني گفته. دو نفر آن را بگويند اختالف است

و كساني هم همچون  ،توسط دو نفر بيان شده باشد آن چنانكه در شهادات چنين است
ي يك نفر  حافظ، و غيره بر اين باورند كه جرح و يا تعديل كسي با گفته ابوبكر خطيب

رسد چرا كه عدد شرط قبول خبر نيست و در جرح و تعديل برخالف  هم به اثبات مي
  .ن درست است، و خداوند داناتر استشهادات عدد شرط نيست و اي

وقتي شخصيت كسي را هم جرح و هم تعديل كرده باشند جرح بر تعديل مقدم  -5
است چون كسي كه او را تعديل كرده با توجه به ظاهر راوي او را تعديل كرده است اما 

گر ولي ا. او را مجروح دانسته استكننده با توجه به مسائلي غير آشكار و پوشيده،  جرح
و با . تعديل است] پذيرش[تر باشد گفته شده اولويت با  كنندگان راوي بيش تعداد تعديل

توجه به مواردي كه ذكر كرديم جرح بر تعديل اولويت دارد و اين همان چيزي است كه 
  .بر آن هستند و درست هم همين است، و خداوند داناتر است] ائمه[جمهور 
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اند تعديل مبهم و  ه و ديگران يادآور شدهچنانكه حافظ خطيب و صيرفي فقي -6
كند و اين  و شبيه آن كفايت نمي» الثقة ثنيحد«بدون ذكر نام معدل و منحصراً با الفاظ 

 :دانند و دليل آن هم اين است خالف نظر كساني است كه اين نوع تعديل را كافي مي
بر جرحش آگاه  چرا كه ممكن است فردي كه در نزد او ثقه و مورداعتماد است ديگران

مجروح باشد و نام باشند و ممكن است آن فرد، در نزد فالني و يا به صورت اجماع 
نبردن شخص مروي عنه و اكتفا به الفاظي مانند ثقه و امثال اين كافي نيست و شكي در 

ي  اگر كه گوينده. شود راوي مي] تعديل[آورد كه باعث ترديد به نسبت  دل به وجود مي
لفظ او براي كساني ] حدثني الثقة :مثال بگويد[روي آگاهي آن را بگويد  چنين لفظي از

كه با او هم رأي هستند قابل پذيرش است، چنانكه بعضي از محققين اين قول را 
  .اند انتخاب كرده

كنم ثقه  هر كس كه از او روايت مي :خطيب حافظ يادآور شده كه وقتي عالمي گفت
م و او عمال از كسي كه اسم او را نياورده روايت كند است هر چند كه اسم او را نياور

] تعديل[ي تزكيه و پذيرش راوي از طرف اوست اما با اين حال تزكيه  همين خود نشانه
  .به اين شيوه در نزد ما معتبر نيست و دليلش را هم قبال گفتيم، و خداوند داناتر است

ي عادل از كسي روايت كند در نزد اكثر علماي حديث و ديگران، اگر كه يك راو - 7
ي تعديل او  ذكر كند روايت كردن از راوي، نشانه] در سند به طور مشخص[و اسم او را 

كساني از اهل حديث و بعضي از شاگردان شافعي . در مورد آن فرد نيست] راوي عدل[
ي تعديل راوي است چرا كه نفس روايت كردن، شامل تعديل هم  اين نشانه :اند گفته
باشد، چرا كه جايز است كسي از يك راوي غير  نظر اول صحيح مي  اما همان. شود مي

و بنابراين . عادل روايت كند و روايتش دليل بر تعديل راوي از مروي عنه نباشد
ي اين نيست كه  عمل كردن يك عالم يا فتواي او بر طبق يك حديث، نشانه :گوييم مي

ن مخالفت يك عالم با يك حديث، آن عالم حديث را صحيح دانسته است و همچني
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او به نسبت حديث و راوي حديث نيست، و خداوند داناتر ] جرح مفسر[دليل بر قدح 
  .است
  

  در مورد روايت مجهول
  :شود با توجه به مقصود ما به چند قسم تقسيم مي

مجهول باشد و روايت  2و چه از نظر باطني 1اينكه كسي عدالتش چه از نظر ظاهري - 1
  .با توجه به مواردي كه قبال گفتيم در نزد جماهير غير قابل پذيرش است چنين كسي

عدالت باطني او محرز [راوي مجهولي كه از نظر عدالت باطني مجهول است  - 2
. مستور نام دارد تهرچند كه از نظر ظاهري عادل باشد و در اين صور] نشده است

شود كه در ظاهر عادل باشد ولي  مستور به كسي گفته مي :اند ي ما گفته بعضي از ائمه
بعضي از كساني كه عدالت راوي مجهول نوع اول را رد . عدالت باطن او را نشناسيم

ي بعضي از  كنند كه همين گفته كنند به روايت راوي نوع دوم استناد و احتجاج مي مي
زي ها امام سليم بن ايوب را ي آن اند كه از جمله علماي شافعي است و به آن حكم كرده

است و به اين ) به نسبت راوي(چرا كه در خبر، اصل بر حسن ظن  :گويد باشد مي مي
معذورات خاطر در روايت خبر، شناخت عدالت باطن كسي كه از او روايت شده از 

از اين لحاظ با ] خبر[كند و  است و بسنده كردن به شناخت آن در ظاهر كفايت مي
ها  حكام است و كشف عدالت باطن براي آن كند چرا كه شهادت به نزد شهادت فرق مي

خاطر در شهادت دادن اعتبار راوي هم به عدالت ظاهر است و  عذر نيست و به همين
  .هم به عدالت باطن

___________________ 
از ) دو نفر يا بيشتر(صرفا از طريق روايت راويان عادل  - 1 :و طريق باشدتواند از د عدالت ظاهري مي -1

  .هاي جرح و تعديل از طريق توثيق با الفاظ مجمل در كتاب - 2ها  آن
هايي كه به شناخت تقوي و جوانمردي و يا ضبط او كمك  منظور اين است كه شرح حال راوي از جنبه -2

  .كند مشخص نباشد
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هاي  عمل كردن مطابق اين رأي در مورد كساني از راويان كه در زمان :گويم مي
ن بوده است در بسياري ها غير ممك اند و دست يافتن به عدالت باطني آن پيشين زيسته

  .شود از كتب مشهور حديث ديده مي
پذيرند روايت مجهول العداله  آنان كه روايت مجهول العين را نمي :مجهول العين -3
پذيرند و كسي كه دو نفر راوي عادل از او روايت كنند و از او مشخصاً نام ببرند  را مي

  .شود اين نوع جهالت از او مرتفع مي
شده بود يادآور شده   بغدادي، در جواب مسائلي كه از ايشان سؤالخطيب  ،ابوبكر

علما او را نشناخته شود كه  مجهول در نزد اهل حديث به راويي گفته مي] راوي[ـ  :كه
جز يك [باشند و اين كه حديث او جز از جهت يك راوي واحد شناخته شده نباشد 

جبار الطايي، سعيد بن  ،ذي مر مانند عمرو] راوي واحد كسي از او روايت نكرده باشد
و مانند هزهاز . ها روايت نكرده است ذي حدان، كه غير از ابو اسحاق سبيعي كسي از آن

بن ميزان كه غير از شعبي كسي از او روايت نكرده است و مانند جري بن كليب كه غير 
  .از قتاده كسي از او روايت نكرده است

براي اين كه از  :گويد خطيب مي. ده استثوري نيز از هزهاز روايت كر :گويم مي
كسي رفع جهالت شود حداقل بايد دو نفر عالم مشهور از او روايت كنند مگر اين كه 

و اين . باشد ها به نسبت او نمي ها از او بيانگر حكم عدالت آن ثابت شود كه روايت آن
  .همان است كه قبال توضيح داديم

ها  اني را كه غير از يك نفر كسي از آنبخاري در صحيح خود حديث كس :گويم مي
باشد كه غير از قيس بن  ها مرداس اسلمي مي ي آن ورده است كه از جمله روايت نكرده آ

طور مسلم نيز حديث كساني را كه  ابي حازم كسي از او روايت نكرده است و همين
كه غير از  ها روايت كرده نقل كرده است مانند ربيعه بن كعب اسلمي فقط يك نفر از آن

رساند كه راوي  سلمه بن عبدالرحمن كسي از او روايت نكرده است و همين مي
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تواند از حالت مجهول و مردود بودن  كند ميمجهولي كه فقط يك نفر از او روايت 
و [گيري  دهد به خاطر جهت خارج شود و اختالفي كه در مورد تعديل او روي مي

ي اختالفي معروفي  مانند مسأله] اين مسأله[و ] و موجه است[باشد  متعدد مي] مذاهب
شود براي تعيين عدالت راوي به  آيا مي :است كه قبالً آن را بيان كرديم و آن اين كه

  .تعديل يك نفر اكتفا كرد؟ و خداوند داناتر است
در قبول روايت راوي بدعتگذار، كه در بدعتش اظهار پشيماني نكند اختالف  - 9

  .وجود دارد
كنند چرا كه با بدعتش از حد دين در رفته و  طور مطلق روايت او را رد مي كساني به

دچار فسق شده است و چنانكه در كفر تأويل كننده و غير تأويل كننده برابرند در فسق 
روايت راوي بدعتگذار را در صورتي كه در تأييد و ياري و كساني . هم چنين است

پذيرند و در نظر اين گروه، مردم  شمارد ميمذهبش و يا هم مذهبانش، دروغ را مجاز ن
اند چون  وكساني اين را به شافعي نسبت داده. را به بدعتش بخواند يا نخواند مهم نيست

ها، كه شهادت دروغ را به نسبت هم  ي خطابيه از رافضي به غير از فرقه :گفته است
  .پذيريم ي اهل اهواء را مي شمرند شهادت بقيه مذهبانشان مجاز مي
شود كه مبلغ بدعت خود  روايت چنين كساني زماني پذيرفته مي :اند و كساني گفته

شود و اين مذهب  ها پذيرفته نمي اما وقتي مبلغ بدعت خود باشند روايت از آن ،نباشند
اختالفي را كه بين   و بعضي از شاگردان شافعي. باشد تر و يا اكثريت علما مي بيش

يت مبتدعي كه مردم را به بدعتش نخواند وجود دارد نقل اشاگردان او، در مورد قبول رو
وقتي كه راوي مبلغ بدعت خود باشد در عدم پذيرش روايت « :اند اند و گفته كرده

  .»اختالفي وجود ندارد
ي ما،  به اتفاق ائمه :گويد ي حديث مي ابوحاتم بن حبان بستي يكي از مصنفين و ائمه

  .جايز نيست و در اين زمينه اختالفي وجود نداردت عراوي مبلغ بد] حديث[استناد به 
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ديگر در اولويت است و  تر است و به نسبت آن دو مذهب و اين مذهب سوم معتدل
هاي  رسد، چرا كه خود كتاب نسبت دادن آن مذهب اول به ائمه، بسيار بعيد به نظر مي

در صحيح بخاري اند و   ائمه پر از روايات بدعتگذاراني است كه مبلغ بدعت خود نبوده
احاديث مسند متصل در [و صحيح مسلم، چه در بخش شواهد و چه در بخش اصول 

  .ها بسيار است، و خداوند داناتر است ، احاديث آن]صحيحين
به مردم و ساير موارد فسق توبه ] آن هم به طور عمد[كسي كه از دروغ بستن  -10

 اهللا ستن عمدي در حديث رسولكند روايت او قابل قبول است، اما كسي كه از دروغ ب
اين . ي نيكويي باشد اش توبه شود هرچند كه توبه توبه كند تا ابد روايتش پذيرفته نمي

ي بسياري از اهل علم از جمله احمد بن حنبل و ابوبكر الحميدي ـ استاد بخاري ـ  گفته
  .باشد مي

ايشان به طور  ي شافعي يافتم چنانكه در شرح امام ابوبكر صيرفي شافعي بر رساله
كه به خاطر دروغ در روايت از اعتبار ساقط خبر هر كسي از اهل نقل را  :گويد مطلق مي

پذيريم و وقتي نقل خبر از كسي را ضعيف بدانيم بعد  ي ظاهري نمي با يك توبه، باشد
شود كه اين  و يادآور مي. دهيم هاي قوي قرار نمي ي انسان از آن هرگز او را در رده

و اما ابو مظفر سمعاني . ي افتراق شهادت با روايت است ان تفاوت و نقطهمسأله هم
مروزي يادآور شده است كه هر كسي در يك خبر و يك نقل قول مرتكب دروغ شود 

ي  از نظر معني اين گفته. كند اعتبار مي تمام احاديثي را كه قبال روايت كرده است نيز بي
  .خداوند داناتر است ي صيرفي است، و سمعاني مؤيد همان گفته

 ديگري حديثي را روايت) ثقه(از راوي معتبر ) ثقه(وقتي كه يك راوي معتبر  -11
آن حديث را كه از او روايت شده است انكار كند اگر ايشان با  1»مروي عنه«كنند اما 

ام  اين را روايت نكرده» «) ّكذب علیيا  ما رويته(رسانند مانند  الفاظي كه حتميت را مي
___________________ 

  .روايت شده است كسي كه حديث از او -1
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حديث روايت شده را انكار كند در اين ، ها يا الفاظي شبيه اين» دروغ بستهيا بر من و 
با ] كند كه يكي حديث را اثبات و ديگري نفي مي[» مروي عنه«و » راوي«صورت الفاظ 

بنابراين عدم . يكديگر در تضادند و اولويت و اصل با پذيرش الفاظ انكاركننده است
با يكديگر در تضادند و ] كند اثبات و ديگري نفي ميكه يكي حديث را [پذيرش فرع 

كه راوي [عدم پذيرش فرع  ،بنابراين. اولويت و اصل با پذيرش الفاظ انكاركننده است
 زي احاديثي را كه او ا اما اين جرح او نبايد سبب شود تا بقيه. شود واجب مي] باشد

ديثش نيز بر استادش دروغ ي احا با اين توجيه كه او در بقيه(استادش نقل كرده است 
به معناي  1)بر جرح او بر استادش(نپذيريم و همچنين پذيرفتن جرح استاد او ) بندد مي

  ).آن چنانكه قبال گفتيم. (ها نيست از دست رفتن اعتبار آن
به « :)ذكرهأال (و يا » شناسم نمي« :)ال أعرفه( :كه مروي عنه بگويد ولي در صورتي

باراتي از اين قبيل، اين نوع الفاظ به معناي انكار روايت راوي از و يا ع» آورم خاطر نمي
و كسي كه حديثي را روايت كند سپس آن را فراموش كند اين فراموشي در . او نيستند

ي بعضي از شاگردان و  نزد جمهور اهل حديث و جمهور فقها و متكلمين برخالف گفته
ها اين را دليلي  و آن. شود ن حديث نمينزديكان ابو حنيفه، دليلي براي عمل نكردن به آ

   :دانند بر نپذيرفتن احاديث زير مي
إذا  : اهللا ل حديث سليامن بن موسی عن الزهری عن عروة عن عائشة عن رسو - 1

به  :گويد مي چرا كه ابن جريج. احلديث... نكحت املرأة بغري إذن وليها فنكاحها باطل
سؤال كردم و او اين حديث را به ياد  زهري رسيده و از او در مورد اين حديث

  .آورد نمي

___________________ 
كند و اين چنين او  كند اما او ادعاي روايت مي جرح او بر استاد اين است كه استاد حديث را انكار مي -1

  .استادش را مجروح كرده است
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  ربيعة الرأی عن سهيل بن أبی صالح عن أبيه عن أبی هريرة أّن النبیحديث  - 2
 هيلبه س :به اينخاطر كه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي گفته است. قضی بشاهد و يمني

و در . آورد به ياد نميرسيدم و از او در مورد اين حديث سؤال كردم اما او اين حديث را 
مروي «باشد چرا كه احتمال دارد  اين مورد آنچه كه جمهور علما بر آن هستند درست مي

با الفاظ حتمي و ) ثقه(و از طرفي راوي معتبر . شده باشددچار سهو و يا فراموشي » عنه
ديد توان روايت او را مورد تر صد در صد از او روايت كرده و پيداست كه با احتمال نمي

حدثنی ربيعة عنّی عن ( :يدگو و به همين دليل سهيل بعد از آن مي. قرار داده و نپذيرفت
و چه » ربيعه حديث پدرم را از من اين چنين نقل كرده است« :)أبی ويسوق احلديث

ها را از چه  اند كه آن اند فراموش كرده بسياراز بزرگان، احاديثي را كه خود روايت كرده
فالن « :)عن فالن بكذا وكذا عنيفالن  ثنيحد( :گويد ها مي ه يكي از آناند ك كسي شنيده

و حافظ، خطيب » ام كس از من روايت كرد كه من از فالني چنين و چنان نقل كرده
خبرهايي كه روايت كرده « :)نيسخبار من حدث وأ(بغدادي، اين موارد را در كتابي به نام 

و چون انسان در معرض فراموشي نسيان  .آوري كرده است جمع» و فراموش كرده است
  ها شافعي دانستند كه از آن است كساني از علما نقل قول از زندگان را مكروه مي

هاي  مبادا كه از انسان« :)الرواية عن األحياء كإيا( :باشد كه به ابن عبدالحكم گفت مي
  .و خداوند داناتر است. »زنده روايت كني

روايت كسي كه در برابر روايت  :بر اين رأي هستندي حديث  كساني از ائمه -12
  .شود حديث پاداش بگيرد پذيرفته نمي
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نظر او در مورد  :اند كه از او پرسيدند و از اسحاق بن ابراهيم براي ما نقل كرده
ال يكتب  :]در جواب گفت[محدثي كه حديث را با پاداش روايت كند چيست؟ او 

  .اند حاتم رازي نيز شبيه آن را روايت كردهو از احمد بن حنبل و ابو  .1حديثه
و ابو نعيم فضل بن دكين و علي بن عبدالعزيز مكي و ديگران در گرفتن پاداش در 

گرفتن پاداش در برابر تعليم   اند و آن را شبيه برابر روايت كردن حديث، رخصت داده
اش در اين موارد اند؛ با اين تفاوت كه از نظر عرف گرفتن پاد قرآن و مانند آن دانسته

گردد كه عذري  شود و اين زماني برطرف مي باعث زير سؤال رفتن شخصيت فرد مي
مانند آنچه كه استاد ابومظفر از پدرش حافظ ابوسعيد . موجه او را از آن مبرا كند
كه ابوالحسين ابوالفضل محمد بن ناصر سالمي يادآور شده  :سمعاني برايم روايت كرد

كرده است، چرا كه استاد ابواسحاق شيرازي فتوا داده بود كه او  مي بن نقور اين كار را
تواند در برابر روايت كردن اجرت بگيرد، چرا كه شاگردان حديث باعث شده بودند  مي

  .كه او ديگر وقتي براي تأمين معاش نداشته باشد، و خداوند داناتر است
انگاري  به سهليت كردن اروايت كسي كه در هنگام شنيدن حديث يا رو -13

شود، مانند كسي كه گاهي در مجلس شنيدن حديث  شناخته شده باشد پذيرفته نمي
و [كند  پاكسازي شده استاد روايت نميي اصلي  خوابد و يا مانند كسي كه از نسخه مي

اند كه به پذيرفتن تلقين در حديث  كساني هو باز از اين دست] زياد برايش مهم نيست
 هوايت كساني كه احاديث شاذ و منكر در رواياتشان زياد باشد پذيرفتاند و ر شناخته شده

هر حديث شاذي حتماً يك راوي  :از شعبه روايت شده كه او گفته است. شود نمي
شاذي هم دارد روايت كسي كه به خطا و سهو زياد در روايتش معروف باشد مادامي كه 

ها اعتماد به راوي  شود و تمامي اين ي اصلي روايت نكند پذيرفته نمي عيناً از روي نسخه
___________________ 

ضعيف،  :باشد كه در نظر ابن معين اين اصطالح به اين معناست هاي جرح راوي مي اين يكي از اصطالح -1
  .ليس بثقة
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اند كه  و از ابن مبارك و احمد بن حنبل و ديگران نقل كرده. برند و ضبط او را از بين مي
كسي كه در حديثي دچار اشتباه شود و به اشتباه خود پي برد اما از آن  :اند ها گفته آن

عتبار ساقط است و برنگردد و باز بر روايت كردن آن حديث مصر باشد روايت او از ا
شود و اين كه وقتي ثابت شود كه از سر عناد و مانند  حديث او هيچ وقت پذيرفته نمي

  .و خداوند داناتر است ،آن حديث را روايت كرده و خود منكر آن نباشد جاي تأمل دارد
در اين روزگار مردم از تقيد به مجموعه شروطي كه براي راويان و اساتيد  -14

يم شانه خالي كرده و در روايت خود را به آن مجموعه شروط حديث مشخص كرد
دانند و چنانكه قبال گفتيم  ها خود را معذور مي كنند و از به كار بستن آن مقيد نمي

توضيح اين مطلب چنانكه در اول كتابمان گفتيم اين است . ها چنين نبودند پيشينيان آن
ي اين  سندهايي است كه خصيصهله كه هدف محافظت بر سندها و پرهيز از انقطاع سلس

باشد؛ بنابراين فقط بخشي از شروط صحت را كه جوابگوي اين دو مورد باشد  امت مي
بندند و در شايستگي استاد به مسلمان بودن، بالغ بودن، عاقل بودن، غيرمتظاهر  به كار مي

ه به او در كنند و به نسبت ضبط استاد اين ك به فسق بودن و كم دين نبودن او اكتفا مي
توان اطمينان كرد و غير متهم باشد و يا روايت كردن او با توجه به  شنيدن احاديث مي

از جمله كساني . كنند ي استاد موافق باشد به همين اكتفا مي اي باشد كه با نسخه نسخه
. ده استاهللا تعالي بو ابوبكر بيهقي رحمهپيشتاز بوده حافظ فقيه   كه در پيمودن اين شيوه

ي سماع و شنيدن روايت از بعضي از محدثين  اند در زمينه انكه از او براي ما نقل كردهچن
ها قرائت  كردند و احاديثي را كه بر آن ها كه حديثشان را از بر نمي  عصر خود ـ آن

شنيدند  شد و مي ها خوانده مي پاراستند و بعد از آن كه احاديث بر آن شد خوب نمي مي
پيرو  شناختند ـ بسيار اهل تساهل بوده و كامال كرده و اصال نمي آن احاديث را فراموش

تمامي احاديثي كه صحيح  :كردند و آن را اينچنين توجيه مي. مذهب توسعه بوده است
ها كه مابين صحيح و سقيم هستند همگي تدوين شده و در كتب جوامعي  هستند و آن



 ي ابن صالح شاه زوري در علوم حديث مقدمه

 

116

و از بين رفتن هيچ حديثي از . اند اند نوشته شده آوري كرده ي حديث جمع كه ائمه
ها را از بين ببرد  تمامي آن كتب جايز نيست و حتي اگر كسي بخواهد بخشي از آن

  .كند ها را حفظ مي تضمين صاحب شريعت آن
پس امروزه اگر كسي حديثي را بياورد و آن حديث در هيچ كدام  :بيهقي گفته است

و كسي كه حديثي را . شود ميپذيرفته ن ي حديث يافت نشود حديث او تب ائمهاز ك
ها  ي آن آوري شده هاي جمع ي حديث و در كتاب روايت كند و حديث او در نزد ائمه

و . ي روايت ديگران حجت است شده باشد حديث فرد نبوده و بلكه به واسطهشناخته 
ي سند أخذ گردد،  هدف از روايت او و شنيدن آن اين است كه حديث مطابق سلسله

به آن برگزيده   ي شرف نبوت محمد مصطفي ي كه اين امت به واسطهسلسله سندهاي
  .اند، و خداوند داناتر است شده

  .شوند در بيان الفاظي كه در بين اهل حديث در جرح و تعديل استعمال مي -15
ابومحمد عبدالرحمن بن ابي حاتم رازي در كتاب جرح و تعديلش بسيار درست و 

آوريم و آنچه  و ما نيز به همان ترتيب او آن الفاظ را ميها را مرتب كرده است  خوب آن
آوريم و مواردي را كه از ديگران به ما رسيده، نيز به آن  ما نيز ميرا كه او يادآور شده 

  .اهللا تعالي شاء كنيم ان اضافه مي
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  اما مراتب الفاظي كه براي تعديل راوي بكار رفته است به قرار زير است
يا » أنّه ثقة« :وقتي به كسي گفته شد :ابن ابي حاتم گفته است :باالترين مرتبه -1

  .شود به اين معناست كه او كسي است كه به حديثش استناد و احتجاج مي» متقن«
و يا وقتي در مورد يك راوي » حجة«يا » ثبت« :و همچنين اگر گفته شد :گويم مي

  .ت، و خداوند داناتر استنيز مقصود همان اس» ضابط«يا » أنّه حافظ« :عادل گفته شود
ال بأس «يا » حمله الصدق«يا » إنّه صدوق« :وقتي گفته شد :ابن ابي حاتم گفته است - 2
در پذيرفتن احاديث ايشان بايد تأمل  :يعني» يكتب حديثه و ينظر فيه« :بدين معناست» به

  .ي احتياط را رعايت كرد و اين منزلت دومي است كرد و جنبه
شود،  است كه چرا كه از اين عبارت شروط ضبط احساس نمي اين درست :گويم مي
ي تبيين  شيوه. ها تأمل كرد تا ضبط او روشن و شناخته شود د در حديث آنيبا ،بنابراين

و اگر نتوان اين راوي را با تأمل در شخصيت . اين قضيه را قبال در نوع اول بيان كرديم
آوريم و نگاه  ا كرديم آن حديث را مياو شناخت و به حديثي از احاديث او احتياج پيد

ي اعتبار  اي دارد آن چنانكه قبال شيوه كنيم كه آيا حديث او در روايات ديگران ريشه مي
و از عبدالرحمن بن مهدي ـ اسوه و الگو در اين . حديث را در نوع پانزدهم فهميديم

ثنا « :موارد ـ مشهور است كه او حديثي را روايت كرد پس گفت به او » لدةبوخأحدّ
  :گفته شد

كان مأموناً كان صدوقاً و« :است؟ ايشان در جواب گفتند) داراي اعتبار(آيا او ثقه 
, وثقه شعبه و« :و در روايت ديگري آمده است. »وكان خرياً  اما اين . »سفيانكان خياراً

به  :توضيح و بيان با آنچه كه از ابي خيثمه روايت شده مخالف است ايشان گفته است
» فالن ضعيف«و » فالن ليس به بأس« :گوييد شما وقتي مي :ي بن معين گفتميحي

هو « :و وقتي گفتم» ثقة«، يعني »ليس به بأس« :وقتي به تو گفتم :منظورتان چيست؟ گفت
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ي يحيي بن معين  گويم از گفته مي» كتب حديثهيليس هو بثقة, ال «آن به معناي » ضعيف
ت اما آنچه كه و نظر علماي حديث نيس مشخص است كه اين نظر خاص خود اوست

  .باشد ن ابي حاتم گفته نظراهل حديث مياب
ي سوم است  يعني آن راوي در مرتبه» شيخ«وقتي گفته شد  :ابن ابي حاتم گفته است

  .تر از دومي است باشد و يك مرتبه پايين» ينظر فيهحديثه ويكتب «و به معناي 
يعني حديث او صرفا » صالح احلديث«شد وقتي گفته  :ابن ابي حاتم گفته است - 4

  .به عنوان شاهد اعتبار دارد
عبدالرحمن بن  :از ابي جعفر احمد بن سنان نقل شده كه ايشان گفت :گويم مي

او  :گفت ديد ضعف در او بود و در حد صدوق بود مي مهدي وقتي حديث كسي را مي
  .است، و خداوند داناتر است» صالح الحديث«

» لني احلديث«ترين آن  در جرح همچون تعديل مراتبي دارد كه كم اما الفاظ علما
  .باشد مي

است، يعني او » لني احلديث«وقتي در مورد كسي گفتند او  :ابن ابي حاتم گفته است
شود ولي جاي تأمل دارد و از جهت اعتبار به آن  از كساني است كه حديثش نوشته مي

  ].در شواهد و متابع[دهند  اهميت مي
وقتي  :و حمزه بن يوسف سهمي از امام ابو الحسن دارقطني سؤال كرد :ويمگ مي

حديث او [» ساقط«او  :در جواب گفت ؟منظورت چيست» الن لني احلديثف« :گويي مي
نيست و ليكن به چيزي مجروح است كه » مرتوک احلديث«و ] ي اعتبار ساقط از درجه

  .اندازد او را از عدالت نمي
به همان معناي نوشتن حديث » ليس بقوی«وقتي گفتند  :ته استابن ابي حاتم گف - 2

  .تر از قبلي است ي پايين اوست اما اين يك مرتبه
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تر از دومي  پس اين پايين» ضعيف احلديث« :وقتي گفتند :گفت] ابن ابي حاتم[ - 3
  .شود شود، بلكه جهت اعتبار از آن استفاده مي است و حديث او دور انداخته نمي

يعني او » كذاب«يا » ذاهب احلديث«يا » مرتوک احلديث« :قتي گفتندو :گفت - 4
  .ي چهارم است و اين منزلت و مرتبه 1شود است و حديثش نوشته نمي» ساقط احلديث«

احوال راويان اين است كه گفته ] در تعديل[باالترين عبارت  :ابوبكر خطيب گفت
ربنا أخ. »ساقطيا كذاب « :فته شودها اين است كه گ ترين آن و پايين» ثقة ياحجة « :شود

سامعيل إأخربنا حممد بن  ,عليه بنيشابور اءةقر يالفراو يأبوبكر بن عبداملنعم الصاعد
 ,أخربنا احلسني بن الفضل ,أخربنا أبوبكر أمحد بن حسني البيهقی احلافظ :الفارسی قال

 ...:صالح قالسمعت أمحد بن  :قال ,حدثنا يعقوب بن سفيان ,أخربنا عبداهللا بن جعفر
شود كه همگي بر ترك حديث او نظر داشته  حديث راوي فقط و فقط زماني ترك مي

اين براي ترك » فالن مرتوک«يا » فالن ضعيف«شود  وقتي گفته مي ،باشند، بنابراين
حديث او كافي نيست، بلكه بايد همگي بر ترك حديث او نظر داشته باشند و آن وقت 

  .شود است كه حديثش ترك مي
ها  ها استفاده شده اما ابن أبي حاتم به آن و از الفاظي ديگر كه در كتب رجال از آن

  :نپرداخته به قرار زير است
فالن مقارب احلديث, فالن مضطرب احلديث, فالن . فالن روی الناس عنه, فالن وسط

 كذاليس ب :، و يا شايد گفته شودكذابليس فالن  ,ءيشفالن جمهول, فالن ال  ,ال حيتج به
فالن ضعيف «تر از الفاظ  ، كه اين در جرح كمحديثه ضعف يفالقوی, فالن فيه أو 

ال « :تر از اين لفظ است باشد و همين در تعديل پايين مي» فالن ما أعلم به بأساً » «احلديث

___________________ 
  .ها استفاده كرد ان از حديثش در اعتبار بخشيدن به احاديث ديگر و تقويت آنتو يعني نمي -1
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را   ها وجود ندارد مگر اين كه نظير آن و هيچ لفظي از اين الفاظ يا شبيه اين» بأس به
و اگر خداوند بخواهد در مورد آن تذكراتي   ي آن را ذكر كرده م و يا ريشهاي توضيح داده

  .آوريم، و خداوند داناتر است مي
ي ابن صالح شاره  مقدمه«ي بيست و سه نوع از انواع علوم حديث از  پايان ترجمه

  .»زوري
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