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  مقدمه
بخش اول آن از طريق تئوري و با زبان : اين كتاب از دو بخش تشكيل شده است

ث كند و براي فهم علم حدي علم حديث را به دانشجوي اين علم معرفي مي ،ساده
و در بخش پاياني جهت پويايي ذهن دانشجويان اين علم، دو  ،نوشته شده است

  .مبحث تحقيقي ارائه شده است
  



 

  علم حديث و هدف از آن
هاي ه را اضافه كنيم چنين جمل» به«، حرف »حديث«و » علم«اگر بين كلمات 

  .»دانش حديث شناسي«، يعني »علم به حديث« :خواهيم داشت
دهد كه صحت و يا عدم صحت احاديث روايت  توانايي را مي اين علم به ما اين

  .را مشخص كنيم  شده از پيامبر
توان از اين علم براي شناسايي صحت و يا  آيا مي :و اكنون اين سؤال مطرح است

  .بله :عدم صحت هر نوع نقل قولي از گذشتگان كمك گرفت؟ جواب واضح است
ر روايت را به كار برد و تركيب را علم ت ي حديث، لفظ عام توان به جاي كلمه مي

ناميد تا هر نوع روايتي را كه از گذشته به ما رسيده است شامل ) علم به روايت(روايت 
  .شود و قادر به شناسايي هر نوع نقل قول و روايت تاريخي باشيم

بنابراين، تاكنون فهميديم كه هدف از اين علم، نشان دادن روشي است كه صحت و 
  .آموزد ات گذشتگان را به ما ميسقم رواي
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  ضرورت سند در روايت
بخش اول سند روايت و بخش دوم متن  :هر روايت از دو بخش تشكيل شده است

  .روايت نام دارد
اميد آن را . بايد دنيا را زيبا ديد :دويست سال پيش ابوبكر به اميد گفته است :مثال

ر براي ابراهيم و ابراهيم آن را براي ما كند و آرمان براي صابر و صاب براي آرمان نقل مي
  .نقل كرده است

ابراهيم به نقل از صابر به نقل از آرمان به نقل از اميد به نقل از ابوبكر را سند روايت 
شوند و  سند ناميده مي) مردان(اميد و ابوبكر، رجال  ،ناميم و ابراهيم، صابر، آرمان مي

  .شود يت ناميده ميمتن روا» بايد دنيا را زيبا ديد«عبارت 
  ضرورت سند در روايت چيست؟ :سؤال
انسان . اي از گذشته نياز به يك ريشه دارد طبعا هر نوع ميراث و بازمانده :جواب

گاهي ندارد به  اي است كه تكيه بدون اصل و نسب، همچون درخت و يا گياه بي ريشه
  :قول شوقي شاعر

 مثل القوم نسوا تأرخيهم
 

 انتسابا كلقيط عیّ فی احلیّ  
 

 أو كمغلوب علی ذاكرة
 

 يشتكی من صلة املاضی انقضابا 
 

خود را فراموش ) اصل و نسب(ي تاريخي  هر دسته و گروهي كه ريشه« :ترجمه
چرا (كند،  اي سر راهي هستند كه هر دم خود را به كسي منتسب مي كنند، همچون بچه
و يا همچون ) امنيت برسداي آن به  گردد كه به واسطه گاهي مي كه به دنبال تكيه

  .»دهد اي بريده شده از آن، آه و فغان سر مي اي هستند كه از گذشته ديوانه
وجود سند همان وجود ريشه است، همان اتصال است كه در رابطه با هر موضوعي 

  .بخشد به آن موضوع اعتبار و اطمينان مي
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تواند  بادي نميدرخت با ريشه، سند دارد و محكم سر جايش ايستاده است و هيچ 
. افزايد عمق و استحكام ريشه به اصالت و پايداري ساقه و تنه مي. آن را از پا درآورد

ي آن بر  طراحي شده و خوب اجرا شده به فنداسيون خوب اصالت يك ساختمان
  .باشد گردد و اين يك قانون و اصل مسلم، در كون و هستي مي مي

ايت نيز نياز به ريشه احساس شود و پس با اين وصف طبيعي است كه به نسبت رو
ي تابعين براساس آن روايت  هاي اوليه اين همان احساس و فهم دقيقي است كه نسل

ها ابن سيرين بود كه  ي آن از جمله. پذيرفتند كردند و براساس آن روايت را مي مي
ما بيان ، دين را براي ]احاديث[اين « :»إن هذا دين, فانظروا عن من تأخذونه« :فرمود مي
  .»ها را بپذيريد كنند پس با سند آن مي

اي است كه  ريشه سند، همچون درخت و يا اسكلت بي تاكنون دانستيم كه روايت بي
  . اي آمادگي فرو ريختن دارد با هر باد كوچكي و با هر لرزه

اما نبايد فراموش كرد كه اعتبار يك سند صرفا به معناي رديف كردن چند اسم پشت 
گردد كه هم خوب  ت، بلكه اعتبار سند به ناقالن و رجال معتبر و موثقي برميسر هم نيس

. مطلب را گرفته باشند و هم خوب توانسته باشند آن را برسانند و اهل دروغ نباشند
درختي كه خودش . نه درست كردن و به وجود آوردن ي سند وجود داشتن است مايه

اي ناهمگون بيش نيست و به درخت،  لهريشه نداشته باشد وصل كردن ريشه به آن، وص
شد با جعل و درست كردن يك سند، صاحب چيزي  مياگر . بخشد آن اصالت را نمي
ها را به تملك خود  ترين زمين توانست با جعل سند بهترين و مرغوب شد، هر كسي مي

  .درآورد
ي دارد، ي ثبت امالك و اسناد، جهت اعتبار دادن به اسناد، شرايط طور كه اداره همان

هاي  ي اين فن، روش در اين زمينه أئمه. سنديت يك روايت نيز داراي شرايطي است
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اند و قاعده و قانون خاصي جهت ثبت و اعتبار بخشيدن به سند  مختلفي ارائه كرده
  .باشد اند كه بسيار دقيق و موشكافانه مي روايت وضع كرده

بندي  را به پنج سطح تقسيميد، احاديث اسانعلماي حديث را با توجه به اعتبار 
  . متواتر، صحيح، حسن، ضعيف و موضوع :اند كه از باال به پايين عبارتند از كرده

اگر سنديت روايتي موجب علم ضروري و يقيني باشد و اصال نياز به بررسي نداشته 
و اگر روايتي سنديت و اعتبار بااليي داشت اما به حد علم ضروري و  ،باشد متواتر است

شود، مانند احاديث بخاري و مسلم، و اگر سنديت و  ي نرسيد صحيح ناميده مييقين
تر احاديث حاكم نيشابوري در  شود، مانند بيش تري داشت حسن ناميده مي اعتبار كم

البته . (شود تر از سطح حسن بود ضعيف ناميده مي و اگر سنديت پايين. كتاب المستدرك
گفته شد ضعيف و يا غير صحيح است به اين فراموش نكنيم كه اگر در مورد حديثي 

معنا نيست كه آن حديث دروغ است، بلكه به اين معناست كه آن حديث از نظر شرايط 
و اگر سندش جعلي و ساختگي ) سنديت ضعيف است و چه بسا ذاتا درست هم باشد

موضوع  )ش استارز شود و روايتش پوچ و بي ي اعتبار نمي طبعا سند جعلي مايه(بود 
  .شود اميده مين

هاي دور و يا نزديك  تاكنون فهميديم كه روايت، مطلب و موضوعي است مربوط به گذشته
  .و براي پذيرفتن آن نياز به سند داريم و جهت رسميت بخشيدن به سند، شروطي حاكم است

گردد  برمي  تاريخ وجود سند در روايت به نقل از شاهدان عيني، به احاديث پيامبر
  .توان برايشان پيدا كرد روايات با سند نداريم و يا سندهاي معتبري نمي نو قبل از آ

هاي علمي  تنها آنچه كه با كاوش) قبل از ميالد آن حضرت(هاي دور  و از گذشته
باستانشناسي به ثبت رسيده باشد و يا به صور مكتوب، از آن دوران باقي باشد داراي 

  .اعتبار است
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  مذ

  :از دو بخش تشكيل شده استتاكنون فهميديم كه حديث 
  .متن حديث -2سند حديث  - 1
ي علم حديث ـ در پذيرفتن و نپذيرفتن احاديث،  ـ از علماي برجسته» دارقطني«

باشد و  مي  مذهب ايشان برگرفته از حديث پيامبر. مذهبي دارد كه جاي تأمل است
  .كند ي بين سنديت و احتماالت رياضي را بيان مي رابطه

حديثاً يری أنه كذب, فهو أحد  عنيمن روی ( :فرمايد حديثي چنين مي در پيامبر
عفاء واملرتوكني«ي كتاب  در تبيين معنا و مفهوم اين حديث، در مقدمه). الكاذبني  1»الضّ

هر كسي از من حديثي روايت كند در حالي كه « :آمده است به نقل از دارقُطني چنين
بدين معني كه حديث . »از دروغگويان استاحتمال دروغ بودن آن را بدهد او نيز 

فرمايد اگر صد در صد به دروغ بودن يك روايت يقين داشتيد، آن وقت روايت  نمي
  .فرمايد به محض شك كردن از روايت كردن خودداري كنيد نكنيد، بلكه مي

ي احتماالت رياضي در تبيين صحت و سقم و تعيين  و از همين جاست كه قضيه
بدين معني كه در بررسي يك حديث،  اوال تمام . شود رداشت ميي احاديث ب رتبه

گيريم سپس براي تعيين  مواردي را كه عامل ترديد در صحت حديث هستند در نظر مي
را به قرار زير به صورت زير ) در صحت حديث(ي حديث، موارد شك  رتبه و درجه

  :آوريم مجموعه در مي
سپس اول و دوم و سوم و همين طور تا  ناميم و اول و دوم را يك زير مجموعه مي

ناميم و سپس  ره به اول برگرديم و دوم و سوم را يك زيرمجموعه مياآخر و سپس دوب
دهيم تا تمام زير  دوم و سوم و چهارم و همين طوري تا آخر و آن قدر ادامه مي

ر ي تمام زي طبعا بهترين حالت صحت، زماني است كه نتيجه. ها را بيان كنيم مجموعه
___________________ 

  .تأليف اإلمام علي بن عمر بن أحمد الدارقُطني الضّعفاء و المتروكين، -1
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ها مثبت  ي تمام زيرمجموعه ها منفي باشد و بدترين حالت زماني است كه نتيجه مجموعه
و اگر بهترين حالت را نود و نه و بدترين . ها به حقيقت نزديك شود بوده و ترديد در آن

ي حديث ضعيف تا باالترين  ترين درجه بندي از پايين اين درجه(حالت را يك بناميم 
توانيم با  مي) شود شود و شامل موضوع و متواتر نمي شامل مي ي حديث آحاد را درجه

از جمله علماي سلف . ها رتبه و سطح حديث را مشخص كنيم توجه به نتايج اين آزمون
ابن صالح «بندي احاديث استفاده كرده است  كه از اين قانون براي تعيين درجه

يث ضعيف از احتماالت در تعريف حد خود 1»مقدمه«ايشان در كتاب . است» يهرزورش
  .استفاده كرده و از همين روش تبعيت كرده است

در بخش احتماالت شك در حديث و مذاهب أئمه به نسبت احاديث، تقريبا تمام 
در . ايم ممكن است صحت يك حديث را مورد ترديد قرار دهد، متذكر شدهمواردي كه 

شوند و جواب  ررسيبتبيين صحت و يا عدم صحت يك حديث، بايد تمام آن موارد 
هاي احتمالي و استفاده  ها يادداشت شود و پس از مشخص كردن زيرمجموعه اين آزمون

شود كه سطح و رده و  ي كلي حاصل مي ها، يك نتيجه از احتماالت و نتايج حاصل از آن
  .دهد ي حديث را به ما مي يا درجه

  
  است يا عقالني؟ 2علم حديث مذهبي

ي مذهبي بودن و يا  از به جوابگويي و تبيين دارد، مسألههايي كه ني از جمله سؤال
در عصر حاضر، كساني مبناي اعتبار راويان حديث و . باشد عقالني بودن علم حديث مي

___________________ 

ي ابن صالح  از كتب مقدمه) از انواع علوم حديث(ي بيست و سه نوع  به اميد خداوند ترجمه -1
وري، به همراه نكات و توضيحات ابن حجر عسقالني در مورد بسياري از مطالب آن، به زودي هرزش

  .شود منتشر مي
  .باشد مي... ي، شيعه و سنّ ،منظور مذاهب مختلف -2
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اند غافل از اين كه علم حديث، حاصل تفكر و  خود حديث را مذهب راوي قرار داده
باشد و  تماالت عقالني ميزحمت علماي امت اسالمي و قاعده و قانون آن برگرفته از اح

مادامي كه اسم آن علم حديث اصوالً ارتباطي با گروه و دسته و يا تفكر خاصي ندارد و 
  .كند است پيداست كه از اصول علمي تبعيت مي

 بدعةتوان  باشد كه به طور خالصه مي مي» بدعة«از جمله عوامل اصلي جرح راوي، 
  :را چنين تعريف كرد

...) حاكمانه، زاهدانه و (سلك، خوي، عادت و روش زندگي اعم از مذهب، م :بدعة
بدين معني كه يكي از عوامل . آن وا داردكه آدمي را به غلو و تعصب در جانبداري از 

و با اين توصيف، علم حديث نه تنها  ،است اهل بدعتاصلي جرح رجال احاديث 
ك در صحت حديث مذهبي نيست، بلكه خود مذهبي بودن كسي را احتمالي براي تشكي

داند، چرا كه ممكن است آن فرد به حمايت از مذهبي كه دارد  مي) روايت شده از او(
  .به جعل و يا تحريف بعضي احاديث و روايات متوصل شود

شناسي، وابسته به مذهب مشخص بودن، نوعي احتمال شك  ي رجال پس در مرحله
سند، جرح خوانده شده در اصطالح علماي سلف، موارد شك به نسبت رجال . است

در اين علم دو معيار اساسي براي جرح و . است و احتماالت صحت، تعديل نام دارد
هر . اند و ديگري ضبط تعديل راويان در نظر گرفته شده است كه يكي را عدل ناميده

شود و  كسي بسته به دوري و نزديكي به اين خصال و صفات، اعتبارش كم و يا زياد مي
از ) رجال(هاي رجال براي جرح و تعديل راويان سند  ز قديم، در كتاببدين منظور ا

ترين مراتب  ي تعديل، تا كذاب، دجال، در ته و پايين ، در قلهثقة ثقة كلمات إمام، حافظ،
تر  توان با اين اصطالحات بيش جرح، استفاده شده است كه با مراجعه به كتب رجال مي

ها شرح زندگي راويان و  هايي است كه در آن تابمنظور از كتب رجال، آن ك. آشنا شد
ها نوشته شده است و با توجه به اهميت شناخت شخصيت رجال  جرح و تعديل آن

هاي مختلف، يك پرونده تشكيل  سند، براي هر كدام از راويان سند در طبقات و نسل
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 ها در آن ذكر شده است، ترين مسائل خانوادگي آن شده است كه گاهي حتي خصوصي
چرا كه به نوعي با معيارهاي جرح و تعديل در ارتباط بوده است و هر عاملي كه باعث 

ها موجود  ي آن اند و در پرونده تر از شخصيت راوي بشود متذكر شده شناخت بيش
علما پس از تحليل اين معلومات خام، آن را به كلمات مختصر و اصطالحات . است

اظهار ) از نظر خود(وي را در نقل روايت جرح و تعديل تبديل كرده و شايستگي را
هاي صعود و نزول در جرح و تعديل افراد و اشخاص، از  مراتب و پلهاين . اند  كرده

قديم در اين علم مورد استفاده بوده و معيارهايي عقالني هستند و مربوط به مذهب 
  .شوند خاصي نمي
با كسي دارد و نه از  شناسايي احاديث، علمي تخصصي است؛ نه خصومتي ،بنابراين

  .آيد سر دوستي از اصول و قواعد محكم خود كوتاه مي
مورد ترحم ) در هر مرتبه و مقامي كه باشد(هيچ كسي ) مردم شناسي(در كتب رجال 

و چه بسيار مردان بزرگي كه سرآمد . و يا اكرام و يا تعديلي اضافي قرار نگرفته است
) هر چند در حد بسيار كم(ها  هاي آن سستي ها و اند اما در كنار آن، از ضعف بوده
» امام ذهبيميزان اإلعتدال «اي سرانگشتي، به كتاب  پوشي نشده است كه با مراجعه چشم

شود و به همين علت است كه اين علم شايستگي نقد  صحت اين گفته مشخص مي
 يامبرو نه تنها در تمييز احاديث پ. ها را نيز داراست ها و ملت اعتبار تاريخ امت

زدايد، بلكه در  كند و خار و خاشاك را از احاديث صحيح مي همچون صافي عمل مي
نقد آثار و ميراث گذشتگان نيز مورد استفاده دارد و حتي در تقويت هوش انسان در 

هاي  توان از اين علم در سيستم باشد و مي كشف مسائل و پرورش عقل بسيار مفيد مي
ها صحت و سقم اخبار  ادي گرفت، چرا كه در اين سيستمي زي اطالعاتي و امنيتي بهره
گيري از اين  از اهميت بااليي برخوردار است و در واقع با بهره مختلف و پردازش آن

ي  ي آموزشي را براي افراد امنيتي و اطالعاتي يك جامعه توان بهترين برنامه علم مي
  .ريزي كرد اسالمي پايه
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  احتماالت شك در حديث

را كه اين علم در زير سؤال  توان تمام احتماالتي و احتمال، مي به علم آمار با مراجعه
بدين ترتيب كه ابتدا خود موارد شك را . كند مشخص كرد بردن يك حديث پيشنهاد مي

شويم و سپس احتمال وجود اولين عامل با عامل  چه در سند و چه در متن متذكر مي
ولي با دومي و سومي و چهارمي و دوم و سپس اولي با دومي و سومي و سپس ا

كنيم كه در اين  تكرار مي... و اكنون همين را براي دومي و سومي  و . طور تا آخر همين
توان تمامي احتماالت شك و ترديد را در مورد صحت يك حديث به دست  صورت مي

  .آورد
در شناسي و مذاهبشان از نظر بنيادي يكي است اما  هر چند كه نظرات علماي حديث

اكنون در اين بخش تمام . ها متفق القول نيستند بندي آن شناسايي احاديث و درجه
كنيم و در نظر گرفتن  هستند مشخص مي 1مواردي را كه عوامل شك در يك حديث

  .گذاريم ي خواننده مي احتماالت را به عهده
يك حديث مورد بررسي قرار گيرند  2به طور كلي مواردي كه بايد در صحت و سقم

  :به قرار زير است
  .شود آنچه كه مربوط به رجال سند مي - 1
  .پردازد مي) با هم(آنچه كه به ارتباط رجال سند  - 2
  .كند آنچه كه در مورد ارتباط سندهاي مختلف يك روايت بحث مي - 3
  .پردازد ها و سندهاي يك روايت مي آنچه كه به ارتباط متن - 4
  .كند مفهوم آن بحث مي آنچه كه در مورد خود متن و محتوا و - 5

___________________ 

  .عوامل ترديد در صحت و يا عدم صحت يك حديث -1
  .ها مدنظر است معاني لغوي و عام آن -2
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  :آوريم اكنون شرح مختصري از موارد فوق را مي
  آنچه كه مربوط به رجال سند است -1

آيا مشخص است كه اين راوي كيست؟ اهل كجاست؟ نسبش از كجاست؟ چگونه 
آدمي است؟ چه زندگي داشته است؟ آيا اهل صداقت و راستي بوده است يا نه؟ آيا اهل 

؟ آيا احاديث زيادي از او نقل شده است؟ آيا اين حديث را روايت حديث بوده است
است؟ و اگر خودش مستقيما شنيده است؟ و اگر شنيده است آيا درست آن را فهم كرده 

شود  فهم كرده است آيا درست آن را نقل كرده است؟ با توجه به اين كه هميشه نمي
ي بر فهم روايت مسلط حديث را لفظ به لفظ روايت كرد آيا در روايت مفهومي، راو

بوده است؟ آيا راوي اهل لغت عرب بوده است يا نه؟ آيا اين شخص به نسبت مذهبي 
و يا فكري و يا آييني و يا راه و روشي و حركتي و يا رفتاري و يا عملكردي تعصب 
داشته است يا نه؟ و احاديثي را كه روايت كرده است چه ارتباطي با تمايالت و 

و دارد؟ آيا اين شخص از لحاظ فكري و ذهني و دماغي سالم است هاي فكري ا گرايش
اش  ي ديوانگي نداشته است؟ و اگر قسمتي از حافظه يا نه؟ و آيا ديوانه نيست و سابقه

ار اختالل حواس شده از دست داده و دچ اش را را از دست داده و يا به كلي حافظه
يت كردنش؟ اشود و يا قبل از رو مياست آيا اين مسأله به بعد از روايت كردنش مربوط 

ي  اش در موقع روايت كردن ضعيف نشده است؟ آيا حافظه آيا به خاطر پيري حافظه
راوي در دريافت و تلقي سخن ديگران و رساندن روايت به ديگران مورد اطمينان 

اش اطمينان داشته و بر آن واقف بوده   است؟ خود راوي تا چه حد به كارآيي و حافظه
تقوا و حذرش از روايت كردن در چه حد بوده است؟ آيا اين فرد ناآگاهانه و يا  است؟

با وجود (به دليل كم اهميت دادن به موضوع و يا به ديل سستي عقل، غير عمدي 
به روايت حديث مبادرت نورزيده است؟ و آيا اين شخص اهل ) ي ضعيف حافظه

نشنيده باشد و چنان وانمود كند  چيزي را شخصاً :زيانباري نبوده است؟ بدين معني كه
هاي برجسته، در روايت  و يا از اسم شخصيت .معمول است كه شنيده است، كما اين كه
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هاي برجسته، در  كند و نكرده است؟ و يا از وجود شخصيت كردن سوء استفاده نمي
برجسته نشان دادن شخصيت خودش سوء استفاده نكرده است؟ و آيا از تشابه اسمي 

  ش، با اساتيد معتبر ديگر، سوء استفاده نكرده است؟اساتيد
اصلي جرح به نسبت الزم به ذكر است كه موارد فوق شرح مختصري از عوامل 

  .باشند رجال احاديث مي
  

  پردازد آنچه به ارتباط رجال سند، با هم مي -2

ها  آناند و در بين  آيا راويان سند، واقعاً متن روايت را خود شخصاً از همديگر شنيده
چه آشكارا و چه پنهان، دروغي در روايت كردن از همديگر، روي نداده است؟ آيا واقعاً 

هايي  مطابق ضوابط سند، اين سند متصل و يكپارچه است؟ يا تشكيل شده از پاره
اين بخش درواقع به كشف انقطاع و . شود ناهمگون، كه با قدري تيزبيني مشخص مي

  .پردازد ارسال در سند مي
  

  كند آنچه كه در مورد ارتباط سندهاي مختلف يك روايت بحث مي -3
آيا در سندهاي مختلف يك روايت، هيچ عامل مشكوكي ظاهري و باطني كه عقل 

شود؟ و هر آن سؤالي كه در اين رابطه، باعث شك  سليم را به تعجب وادارد پيدا نمي
مخالف و علل الحديث  شود آيا جوابي منطقي دارد؟ كه اين مورد را از طريق تبيين مي
  .توان بررسي كرد مي

  
  پردازد ها و سندهاي مختلف يك روايت مي آنچه كه به ارتباط متن -4

آيد كه يك روايت با وجود متن ثابت، سندهاي مختلفي دارد و يا  گاهي پيش مي
. ها مختلفي دارد آيد كه يك روايت هم سندها و هم متن و يا گاهي پيش مي. برعكس

توان حل كرد و از  يد را چگونه ميها و اسان كه اين عدم همگوني متن ستسؤال اين ا
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توان گرفت؟ تضاد روايات را  هايي مي تكثّر روايات در رابطه با يك موضوع، چه بهره
توان  روايات را چگونه ميتوان حل كرد؟ و عوامل ضعف پيدا و ناپيداي  چگونه مي

  شناسايي و عالج نمود؟
توان براي فهم  مي. يابي كرد از طريق اختالف الحديث ريشه كه اين مورد را بايد

  .اثر امام شافعي مراجعه كرد» اختالف الحديث«تر اين موضوع به كتاب  بيش
  

  كند آنچه كه در مورد خود متن و محتوا و مفهوم آن بحث مي -5
آيا متن احاديث با مقاصد تشريع آسماني و آيات صريح قرآني و مسلمات عقلي، 

  تي ندارد؟منافا
چه (انواع مواردي است كه بايد در مورد هر حديثي ) به صورت بسيار فشرده(ها  اين

براي فهم موارد كاربردي از مطالب فوق و . تست شوند) از نظر سند و چه از نظر متن
ي حديث در تصانيف و تأليفات و مراجع حديث، بهتر است به فصول  مذاهب أئمه

  .مراجعه كرد» زوريح شاهرالي ابن ص ي كتاب مقدمه اوليه
  

  علل الحديث

هاي سرطاني و غير سرطاني موجود در  توان علل الحديث را غده با تعبيري ساده، مي
و اين به معناي نوعي از بيماري است كه در اثر يك سري عالئم ظاهري، . حديث ناميد

اي ه شود و پس از تحقيق و بررسي و انجام آزمون احتمال وجود غده داده مي
(TESTS) شود مسلم مي) كشنده يا غيركشنده(ها  موردنياز، وجود و نوع آن.  

هاي عادي  هاي جسماني ما، انواع مختلفي دارند؛ از بيماري طوري كه بيماري همان
ها به خاطر شيوع  كه تشخيص آن... از قبيل سرماخوردگي، سردرد، چرك گلو و (گرفته 

ها به  هايي كه تشخيص آن ؛ تا بيماري)و عالئم مشخص ظاهري چندان مشكل نيست
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شوند و با توجه به  هايي كه با چشم ديده نمي از قبيل غده(گردد  مهارت پزشك برمي
تر، وجود  هاي بيش عالئمي از بيماري و حدسيات پزشكي و باألخره تحقيق و آزمايش

كنند نيز  هايي كه به يك حديث و روايت رو مي ها و بيماري ؛ مرض)شود ها مسلّم مي آن
ها به سادگي قابل تشخيص اند و قسمتي ديگر با  دو نوعند؛ قسمتي از اين بيماري

هاي ضعف تشخيص  سادگي قابل تشخيص نيستند كه از طريق علل الحديث اين عامل
هاي ضعف  ها و امراض يك حديث را عامل از اين به بعد، بيماري(شوند  داده مي

  ).ناميم مي
اساتيد، بيان اين . اردي از علل الحديث ذكر شده استالحديث مو در كتب مصطلح

همين نيز  اند و ها به اين موارد ندانسته ضعف و محدود بودن موارد را دليل بر تحديد
در راستاي پوياي آن گام بردارند تا با تحقيق بشارتي است براي پويندگان اين دانش، كه 

  .اي را بر اين دانش بيافزايند هاي تازه تر باب بيش
ي علم  ي مسير پويايي در زمينه خالف نظر كساني كه معتقدند ديگر ضرورتي به ادامه

دانند و نظرهاي علماي قديم را در  حديث وجود ندارد و آن را يك علم كامل شده مي
دانند وجود امكانات عصري و در اختيار بودن  ي احاديث بر خود حجت مي تعيين رتبه

امكانات و خدمات كامپيوتري در تسريع بخشيدن به  انواع مراجع علماي سلف و وجود
به نوعي بر ... بهاي به جا مانده از علما و محققين حديث  تحقيق و وجود ميراث گران

شناسي در عصر جديد حجتي است تا به بازنگري مجدد در نقد و  محقّقان دانش حديث
افتراق در مورد هر حديثي بررسي احاديث بپردازند و بر اين مبنا، از نو موارد اتّفاق و 

هاي ضعف و موارد صحت هر  ها تحليل شوند و علل و عامل بررسي شود و مخالفه
اي كه  حديثي باز شناخته شوند و براي هر حديثي يك پرونده تشكيل شود، پرونده

  .شامل تمامي آثار بجا مانده از سلف نيز باشد
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  تحقيقات
تثبيت مفاهيم، امري ضروري است به ي عملي براي پويايي ذهن و  ي نمونه ارائه

ي شوال مورد بررسي و  همين دليل در اين قسمت از كتاب، احاديث متعه و روزه
  .ارزيابي قرار گرفته است

  
  بررسي احاديث متعه :مبحث اول

شكافيم و به  در مبحث اول موضوع متعه و موضوعيت آن را در مراجع اسالمي مي
پردازيم و اختالفاتي را كه در  كه از سلف به ما رسيده ميبازبيني انواع اقوال و رواياتي 

  .پردازيم ها مي شويم و به نقد و بررسي آن مورد حكم متعه وجود دارد يادآور مي
اي به معناي بسته شدن  نبايد فراموش كرد كه صرف وجود اختالف در مسأله

به معناي مباح ي تحقيق در مورد آن و غير ممكن بودن رفع تنازع در آن و يا  دريچه
وجود اختالف در مسائل » الموافقات«امام شاطبي در كتاب . باشد بودن حكم آن نمي

داند و مخير كردن احكام شرعي را از  ها نمي شرعي را به معناي مباح بودن حكم آن
داند و تخيير در احكام را براي عوام الناس عين اتباع   جانب حاكم و مفتي جايز نمي

ايشان به نقل از . اي با امتثال شريعت خداوند ندارد ند كه هيچ رابطهدا هواي نفس مي
مباح دانستن موارد اختالفي در ميان امت، مصداق حجت بودن « :فرمايد خطّابي مي

اختالف است در حالي كه اختالف حجت نيست و بلكه بيان سنت پيامبر براي مختلفين 
  .»حجت است) از اولين و آخرين(

آوريم سپس به  تلفي را كه در مورد متعه و حكم آن وجود دارد ميابتدا نظرهاي مخ
  .پردازيم ها مي نقد و بررسي آن
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در ميان جامعه رواج داشته  كساني بر اين باورند كه متعه قبل از بعثت پيامبر - 1
و پس از نزول آيات قرآني از جمله ) البته كساني هم قائل به رايج بودن آن نيستند(

  .از آن نهي شد و حكم آن تحريم است )1(ي معارج سوره 31 و 30و  29آيات 
كساني بر اين باورند كه در غزوات مختلف، حتي بعد از اين آيات نيز متعه رايج  2

  .اصحاب را از آن نهي كرد  بوده است تا اين كه پيامبر
چندين بار جواز   حضرت آن كساني بر اين باورند كه متعه در طول حيات - 3

اين نظر امام شافعي . و سپس نهي شده تا باألخره الي األبد حرام اعالم شد داده شده
  .است
كساني بر اين باورند كه متعه با وجود اين كه حرام اعالم شده است اما حكم  - 4

اين نظر قديم ابن عباس و بعضي از . مردار را دارد كه در حالت اضطرار جايز است
نگاري مردم را در مورد شكستن حكم، مشاهده ا بعدا وقتي سهل. (باشد شاگردانش مي
  ).نظر كرد ي خود صرف كرد از نظريه

از  جايز بوده و در زمان عمر كساني بر اين باورند كه متعه در زمان پيامبر - 5
يات امام مسلم ـ صاحب صحيح ها به سه روايت از روا آن نهي شده است و استناد آن

  .مكي است بن جريجها ا ي اين از جمله. باشد مي -مسلم 

___________________ 

1- ﴿t⎦⎪Ï%©! $#uρ ö/ãφ öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩⊄®∪ ω Î) #’n? tã óΟÎγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù 

çö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯yϑ sù 4©xö tG ö/$# u™!# u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù ç/èφ tβρßŠ$ yè ø9$#﴾ .  

جويى از همسران و  مگر در كام. كنند حفظ مى]  از آلوده شدن به شهوات حرام[و آنان كه دامنشان را «
گيرى جنسى راهى غير از  پس كسانى كه در بهره. كنيزانشان كه آنان در اين زمينه مورد سرزنش نيستند

  .»اند د، تجاوزكار از حدود حقاين جوين
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قبل از هر چيز اين را بدانيم كه تمامي اين نظريات در مورد متعه، از روايات مربوط 
ي جنگ، حتي  در غير جبهه ها و غزوات گرفته شده است و در زمان پيامبر به جنگ

قوت  رواياتي وجود دارد جداي از ضعف ويك مورد هم روايت نشده است و اگر هم 
باشند كه در مسير تحقيق اين قضيه روشن  مي ران پس از حضرتها مربوط به دو آن
  .شود شود و داليل آن در خالل مطالب عنوان مي مي

  :اكنون به بررسي تك تك اين نظريات مي پردازيم
سوره معارج  31و  30و  29شان آيات تابع نظر اول هستند منبع استدالل ها كه  آن
  .باشد مي

گرفته از روايتي باشد كه در كتاب المستدرك حاكم ها بر البته شايد استدالل آن
أخربنا أبو العباس ( :وارد شده است  ، همسر پيامبرلنيشابوري به نقل از عايشه

حممد بن أمحد املحبوبی ثنا فضل بن عبداجلبّار ثنا علی بن حسن بن شقيق ثنا نافع بن 
سألت عائشة  :يقولسمعت عبداهللا بن أبی عبداهللا بن أبی ملكية  :عمر اجلمحی قال
!©%t⎦⎪Ï﴿ :و قرأت هذه اآلية :بينی وبينكم كتاب اهللا قال :فقالت ,عن متعة النساء $#uρ ö/ ãφ 

öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9 tβθÝàÏ≈ ym ∩⊄®∪ ω Î) #’ n?tã óΟ Îγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù çö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ 

Ç⎯ yϑ sù 4©xö tG ö/$# u™ !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ç/èφ tβρ ßŠ$ yè ø9$#﴾ . فمن إبتغی وراء ما زوجه اهللا أو ملكه فقد
به احتمال زياد، با توجه به الفاظ حديث و با توجه به اين كه . الحديث). عدا
ي مسائل ديني اهل اجتهاد بوده است اين حديث در  ، در زمينهلمنين، عائشهؤالم أم

  .گيرد ليست احاديث موقوف صحابي قرار مي باشد و در حكم احاديث مرفوع نمي
از عبداهللا بن أبي عبداهللا بن أبي مليكه شنيدم كه  :نافع بن عمر جمحي گفت« :ترجمه

خدا كتاب  در ميان ما :ايشان گفتند ،ي زنان سؤال كردم از عائشه در مورد متعه :گفت مي
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%t⎦⎪Ï﴿ :آيه را خواند اين لسپس عائشه :عبداهللا گفت. كند حكم مي ©!$# uρ ö/ãφ öΝ Îγ Å_ρ ãà Ï9 

tβθ ÝàÏ≈ ym ∩⊄®∪ ω Î) #’ n?tã óΟ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ ¨ΞÎ* sù çö xî t⎦⎫ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xötG ö/$# 

u™ !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é' sù ç/èφ tβρ ßŠ$ yè ø9$#﴾.  را با خود قرآن معني كرده كه محدود به » ذلك«ايشان
باشد و در غير اين دو مورد تماس جنسي  مي) اسير جنگي(وج انسان و يا ملك يمين ز

y7﴿در حديث، معني » فقد عدا«را حرام دانسته است و  Í×̄≈ s9'ρ é' sù ç/èφ tβρßŠ$ yè ø9$#﴾  را
طرفداران اين نظريه روابط جنسي خارج از اين محدوده را مجاز نشمرده و . رساند مي

چرا كه حكم دانند،  ن نزول اين آيه و يا حتي قبل از آن ميتاريخ تحريم متعه را زما
ي بالغي نيز اشاره كنيم و آن اين كه  بد نيست به يك نكته. موجود در آيه عام است

%t⎦⎪Ï﴿ي  آيه ©!$# uρ ö/ãφ öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9﴾ است و خبر آن نيز اسميه است و در آن   ي اسميه جمله
لت بر ضرورت پيوستگي و دوام و استمرار مؤمنان را به اين خصلت ستوده است و دال

ي فعليه نيست كه صرفا داللت بر  اين خصال در بين مؤمنين دارد و همچون جمله
  .حدوث و استمرار و تجدد داشته باشد

كنند كساني نيز در جواب  اما با توجه به اين كه اين دسته با خود قرآن استدالل مي
كه حاكم (كنند و با توجه به نظر ابن عباس  ل ميي نساء استدال سوره 24ي  ها، به آيه ن آ

كنند  اين آيه را به جواز متعه مربوط مي) در كتاب المستدرك خود آن را نقل كرده است

$﴿ :گويند و مي yϑsù Λä⎢ ÷ètG ôϑtGó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ÷] ÏΒ £⎯èδθè?$ t↔sù  ∅ èδ u‘θã_é&﴾  فام «به معناي
ی . ي جنسي موقت  است معناي جواز بهرهباشد و اين به  مي» استمتعتم إلی أجل مسمّ

  :پردازيم در اين جا به توضيح اين آيه نيز مي
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 ôM tΒ Ìhãm öΝ à6ø‹ n=tã öΝ ä3çG≈ yγ̈Β é& öΝ ä3è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡uθ yzr& uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ 

öΝ ä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/ uρ Ë F̂{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{ $# ãΝ à6çF≈ yγ ¨Βé& uρ û© ÉL≈ ©9$# öΝä3 oΨ ÷è|Êö‘ r& 

Ν à6è?≡uθ yzr& uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§9 $# àM≈yγ ¨Β é&uρ öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í×̄≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9$# ’Îû 

Ν à2Í‘θàf ãm ⎯ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ©ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yzyŠ £⎯Îγ Î/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yz yŠ 

 ∅Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹n= tæ ã≅Í× ¯≈ n=ym uρ ãΝà6 Í←!$ oΨö/ r& t⎦⎪É‹©9$# ô⎯ÏΒ 

öΝ à6Î7≈ n=ô¹ r& β r&uρ (#θãè yϑôf s? š⎥÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG÷zW{ $# ω Î) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 χ Î) ©!$# 

tβ% x. #Y‘θà xî $ VϑŠÏm§‘ * àM≈ oΨ |Áósßϑ ø9$# uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ ôM s3n= tΒ 

öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «!$# öΝä3 ø‹ n=tæ 4 ¨≅Ïm é& uρ Νä3 s9 $̈Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ β r& (#θäótF ö6s? 

Ν ä3Ï9≡ uθøΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøt’Χ u ö xî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑsù Λä⎢ ÷è tGôϑ tGó™$# ⎯Ïμ Î/ £⎯ åκ÷] ÏΒ 

£⎯ èδθè?$t↔sù  ∅èδ u‘θã_ é& Zπ ŸÒƒÌ sù 4 Ÿωuρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹ n=tæ $yϑŠÏù ΟçF÷ |Ê≡t s? ⎯Ïμ Î/ 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïπ ŸÒƒÌ xø9 $# 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=tã $ VϑŠÅ3 ym  )24و  23 / نساء(  
هايتان و دختران  هايتان و خاله مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه ] نكاح[

اند، و خواهران  برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه شما را شير داده
رضاعيتان و مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما پرورش 

و اگر با آنها آميزش  -ايد سى كردهاند، از آن زنانتان كه با آنها آميزش جن يافته
و همسران آن پسرانتان كه از صلب  -جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شما نيست

. خودتان هستند و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد، بر شما حرام گرديده است
] نيز[و زنان شوهردار . مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان است
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را بر شما مقرر ]  اين حكم[خداوند .] ر شما حرام شده استب[جز ملك يمينتان 
مالهايتان از ]  صرف[داشته است و فراتر از اينها براى شما حالل گرديده كه با 

پس هر كس . طلب كنيد] توانيد آنان را مى[روى پاكدامنى نه از روى شهوترانى 
به آنان  -شده] مقرّر[اى  به عنوان فريضه -از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را

كنيد، گناهى بر ]  و توافق[و در آنچه پس از مهر مقرّر به آن تراضى . بپردازيد
  .» بى گمان خداوند داناى فرزانه است. شما نيست

ها حرام است مشخص  ي جنسي از آن تمام مواردي كه استمتاع و بهره 23ي  در آيه
ي جنسي  اي، بهره شرايطي و به هر شيوهكند، يعني در اين آيه در هر زماني و در هر  مي

بحث موارد تحريم را با اعالم يك  24ي  ها را حرام اعالم كرده است و اما در آيه از اين
  .كند  مي ي استمتاع را كه همان ازدواج است بيان استثنا كامل كرده است و سپس شيوه

ست كه سبب نزول در رواياتي از ابوداود و مسلم و ترمذي و نسائي و طبراني آمده ا
 هاي پي در پي پيامبر از اين سوره مربوط به اسيران جنگي دشمنان، در جنگ 24ي  آيه

مجهز و دشمنان براي به دست آوردن پيروزي حتمي با لشكر (باشد  پس از فتح مكه مي
اموال و دارايي و زن و فرزند خود به ميدان نبرد آمده بودند و پس از شكست، تمامي 

) ها به اسارت در آمدند ها به غنيمت گرفته شد و زن و فرزند آن ايي آناموال و دار
هايي كه اسير شده بودند شوهر داشتند و با توجه به اين كه مسلمانان از  بسياري از زن

) و از طرفي مباشرت با ملك يمين مجاز بود(مباشرت بر زن شوهردار اكراه داشتند 
و اين آيه نازل شد و از ميان زنان  سؤال كردند  جهت كسب تكليف از پيامبر

ها حرام بود ملك يمين يا زنان اسير مستثني شدند و به شرط  شوهردار كه مباشرت با آن
. ها جايز اعالم شد ها از شوهرانشان مباشرت با آن سپري شدن عده و پاك شدن رحم آن

شوهرداري كه  اشاره به زنان شوهردار است و زنان اسير »حمصنات من النساء« ،بنابراين
آيه به البته مربوط كردن سبب نزول اين . شوند از آن مستثني شدند در جنگ اسير مي

رسد، چرا كه قبل از جنگ حنين  ن قدري عجيب به نظر ميجنگ حنين و زنان اسير در آ
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پيامبر و يارانش در جنگ بني مصطلق و بني قريظه با چنين مواردي از زنان اسير 
  .ودندشوهردار مواجه شده ب

≈=|﴿ :اين حكم خداست :فرمايد سپس مي tG Ï. «!$# öΝ ä3ø‹ n=tæ﴾ . در غير اين موارد كه
اعالم  24ي  و يك مورد استثنا كه در آيه 24ي  و چه در آيه 23ي  اعالم شد چه در آيه

#!™Β u$¨﴿ن مفهوم ن هماكه اي(شد  u‘ uρ öΝ à6Ï9≡ sŒ﴾ ماند و  فقط يك شيوه باقي مي) باشد مي
ها كه  ما با اموالتان به عنوان مهريه به دنبال زنان پاكدامن برويد آن هم آنآن اين كه ش

بر ) زنان آزاد شوهردار(ي سبب  اوال جزو محرمات نسبي شما نباشند و ثانياً به واسطه
شما حرام نشده باشند و ثالثا از سالمت جسمي قبل از ازدواج برخوردار باشند، يعني 

ي سالم و  رآن به طور كلي براي تشكيل بنيان يك خانوادهق. مسافح و يا زناكار نباشند
شرط هماهنگي اعتقادي و  -1 :موفق دو شرط و يك توصيه را در نظر گرفته است

شرط سالمت جنسي،  - 2فكري، چرا كه ازدواج با مشركين و كفار را منع كرده است 
طبقاتي كه به  ي فرهنگي و مسأله -3. يعني زن زناكار نباشد و عفيف و پاكدامن باشد

در اين جا با توجه به اهميت موضوع فقط شرط عفت و . باشد عنوان يك توصيه مي
در صورت انتخاب همسر و مباشرت   :فرمايد سپس در ادامه مي. پاكي را نام برده است

با او و سپس تصميم به طالق، دادن مهريه به او فرض است كه اين همان مفهوم اين 

β﴿ :باشد بخش از آيه مي r& (#θäótFö6 s? Ν ä3Ï9≡ uθøΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøt ’Χ u öxî š⎥⎫ÅsÏ≈ |¡ãΒ 4 $yϑ sù 

Λä⎢ ÷ètG ôϑtGó™ $# ⎯Ïμ Î/ £⎯åκ ÷]ÏΒ £⎯ èδθè?$ t↔sù  ∅èδ u‘θã_é& Zπ ŸÒƒÌ sù﴾.  
 :اشكالي ندارد) و يا اضافه شود(و طبعا اگر به رضايت طرفين از مهريه بخشيده شود 

﴿Ÿω uρ yy$oΨ ã_ öΝ ä3ø‹n= tæ $yϑŠÏù ΟçF÷ |Ê≡t s? ⎯Ïμ Î/...﴾.  
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ي معارج را  شود كه اين آيه نيز همان مطالب آيات سوره با اين توضيح مشخص مي
  . اي از موارد در مورد آن در بردارد اما با تبيين پاره

  .از نظر اين گروه موضوعيتي براي متعه از نظر قرآن، وجود ندارد ،بنابراين
ي معارج متعه  آيات سوره در غزوات مختلف، حتي بعد از :مي گويند گروه دوم

  .اصحاب را از آن نهي كرد رايج بوده است تا اين كه پيامبر
  .گيريم نيز كمك مي ي پيامبر براي نقد و بررسي اين نظريه از سيره
يكي  :شود اين است كه اين نظريه دو جنبه دارد آنچه كه از كل موضوع برداشت مي

از پيروزي است كه از نظر كلي با نظر  استمتاع و بهره جستن از زنان اسير جنگي پس
البته بايد . گروه اول موافق است، چرا كه استمتاع از ملك يمين جايز اعالم شده است

هاي  اين موضوع را از نظر سيره و احاديث بشكافيم تا موضوعيت ملك يمين در جنگ
  .مختلف روشن شود

ه خاطر مدت زمان زياد متعه در طول مسير حركت نظاميان ـ بواج استمتاع و ز :دوم
اي از احاديث از جمله  استناد اين گروه به پاره. باشد ا از زن و فرزند ـ ميه دوري آن

ي ابن عباس بررسي  اين بخش دوم را در نظريه. باشد روايت جابر و ابن مسعود مي
  .كنيم مي

 هاي اسالمي قتل و غارت اموال و اوالد و نساء و خرابي و ويراني در سيستم جنگ
پيروزي دست زدن به اين موارد آن چنانكه  و به صرف فتح و ،ممنوع اعالم شده است

عادت جاهلي بود منع شده و جواز ندارد و جهاد اسالمي به خاطر بلند كردن نام 
  .گيرد پروردگار در زمين صورت مي

كه حضرت به (ي بني نضير  پس از بدر و احد در سال دوم و سوم هجري، در غزوه
اجازه داد تا به همراه زن و  ، پيامبر)ها پرداخت و نهايتا تسليم شدند آن ي محاصره

  .فرزند و بار اشترانشان از اموال، از آن جا خارج شوند
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پس از جنگ احزاب كه بني قريظه عهد شكني كرده بودند پيامبر با لشكريانش به 
ه از مبارزه و ها روانه شد و آن ها را به محاصره درآورد و وقتي بني قريظ سمت آن

درگيري مأيوس شدند به قضاوت سعد بن معاذ و مطابق كتاب آسماني و اعتقادي 
كننده در جنگ، از دوم تيغ گذرانده شدند و زنان و  ي مبارزين شركت خودشان، كليه

  .فرزندانشان به عنوان ملك يمين در بين مسلمي تقسيم شد
ها زن و  از هزيمت آني بني مصطق پيش آمد كه پس  در سال ششم هجري غزوه

  .فرزندانشان به عنوان ملك يمين در بين مسلمانان تقسيم شد
از جان   در فتح خيبر كه در محرم سال هفتم هجري روي داد، حضرت رسول

ها گذشت تا با زن و فرزندشان خيبر را ترك كنند و به نواحي ديگر كوچ كنند اما  آن
ها  چون در كار باغداري مهارت دارند نخلستان ها پيشنهاد دادند كه همين جا بمانند و آن

مراقبت كنند و ) كه غنيمت مسلمين شده بود(هايشان  را پرورده كنند و از زمين
  .ها داده شود محصولي بابت كارشان به آن

به دليل كارشكني و دسيسه و اذيت مسلمين، به شام كوچ   باالخره در دوران عمر
  .هايي در اختيارشان قرار گرفت اده شدند و زمينداده شدند و در همان جا اسكان د

ي  پيش آمده بود و از عمرهالرضوان  بيعةقبل از فتح خيبر جريان صلح حديبيه و 
مسلمين در حديبيه موي سرشان را . مسلمين در سال ششم هجري جلوگيري شده بود

فتم هجري القعده سال ه در ذي. هايشان را قرباني كردند و بازگشتند تراشيدند و هدي
روانه شد و چون با خود سالح براي عمره به سوي مكه   پس از فتح خيبر حضرت

پس از روشن شدن اين  .كردند اهالي مكه خيال كردند قصد درگيري دارند حمل مي
شايعه، بنا به پيماني كه سال قبل بسته بودند به حضرت اجازه داده شده به مدت سه روز 

نام گرفت چون  »ءعمرة القضا«ي آورد و اين عمره، در مكه بماند عمره را به جا
  .اي بود كه قضا شده بود عمره
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و يا به   پانزده  ي تبوك به وقوع پيوست و حضرت در رجب سال نه هجري غزوه
جيش «قولي بيست شب در تبوك ماند و سپس بدون درگيري بازگشت و اين غزوه به 

  .شهرت يافت »العرسة
ته به وقوع پيوست كه خود ي مؤ هجري غزوه األول سال هشتم ديدر جما

ته در پس از مؤ. اني را به آن جا فرستادبلكه فرماندهدر آن شركت نكرد،  حضرت
رمضان سال هشتم هجري به سوي مكه رهسپار شد و آن جا را فتح كرد و تقسيم اموال 

ها خشك نشده بود كه خبر رسيد  هنوز عرق جبين آن. در آن صورت نگرفت... و 
ها به حنين  براي مقابله با آن  وازن در فكر تجهيز لشكري عظيم هستند و حضرته

به فرماندهي مالك بن ) و طوايفي كه همراه آنها بودند(حنين هوازن و ثقيف در . رفت
ها به سوي طائف و كساني به سوي نخله و  عوف شكست خوردند و بعضي از آن

ئف رفت و اشخصا به ط  حضرت. جمعي به سمت اوطاس عقب نشيني كردند
پرداخت و ابوعامر را ) نشيني كرده بود جا عقب كه خود نيز به آن(ي افراد مالك  محاصره

جنگ هوازن چون به قصد پيروزي صورت گرفته بود با اموال و زن . به اوطاس فرستاد
 و فرزندان خود به ميدان آمده بودند تا راه بازگشت نداشته باشند و احتمالي پيروزي را

هايشان  ها در حنين، زنان و اموال و بچه  اما پس از در هم شكستن آن. به حداكثر برسانند
حضرت . ها شش هزار نفر بود كه تعداد زنان و فرزندان آنبه دست مسلمين افتاد 

ها كرد و خود  ـ نزديك اوطاس ـ كساني را مسؤول مراقبت از آن 1در جعرانه رسول
پس . ها پرداخت به تعقيب آن) و ساير طوايف متخاصم(تا در هم شكستن كامل هوازن 

جعرانه آمدند تا زن و  هي جنگ، مسلمين پس از درگيري و خستگي فراوان ب از خاتمه
ده (پس از چندين روز   پيامبرها تقسيم شود و  مال و فرزند نيروهاي متخاصم بين آن

___________________ 

ك، فقه السنة، سيد . ر. جعرانه يا جِعرّانه محلي است كه در شانزده كيلومتري شرق مكه واقع شده است -1
  .502سابق، ج اول، ص 
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اما پس از توزيع غنايم، هيأت نمايندگان . تقسيم غنايم را شروع كردند) الي بيست روز
قبل از اين . ها را برگرداند زن و فرزند آن  آمدند و قرار شد پيامبر  هوازن نزد پيامبر
ند و پيامبر ها به عنوان ملك يمين بين مسلمين تقسيم شده بود  ، آن تصميم حضرت

ها   با توجه به قولي كه به هوازن داده بود دستور داد تا زن و فرزندانشان را به آن
هايشان  برگردانند كه همين دستور حضرت به بازگرداندن زنان و دختران به خانواده

از تمتع جنسي در احاديث حنين باشد و اين تحليل   همان نهي حضرتتواند  مي
  .باشد ي احاديث رايج شده در مورد متعه مي ر مسألهخود يك احتمال صحيح د

ي تمتع از زنان و دختران اسير در حنين، قبل از  مسأله :و اما احتمال دوم اين است
رواياتي با الفاظ   يعني قبل از نهي حضرت. تقسيم غنائم صورت پذيرفته است

وارد شده كه هر مختلف اما با يك مفهوم و يك متن واحد، در مورد دو نفر از اصحاب 
. باشند ي بني عامر بن صعصعه مي كدام در حال پيشنهاد دادن مهريه به زني از طائفه

زمان وقوع اين روايات، مقارن با درخواست جمعي از اصحاب براي عقيم كردن خود از 
 ها و نهي حضرت از اين عمل، پيامبر پس از درخواست آن. بوده است محضر پيامبر

اجازه دادند و پس از چند روز از آن نهي ) از اسيران جنگي(ي جنسي  به تمتع و بهره
و ) از اسيران حنين(رساند كه اجازه به تمتع جنسي  ظاهر احاديث چنين مي. فرمودند

نهي از آن، مختص پيامبر بوده و جايي براي اجتهاد اصحاب در اين كار وجود نداشته 
. اند است و با نهي ايشان خودداري كردهصورت گرفته  پيامبري  ازهجاست، چرا كه با ا

ي متعه از همين جا در فرهنگ اسالمي داخل شده است و به خاطر نظر اجتهادي  ريشه
  .ابن عباس در جامعه شايع شده است

در روايات مربوط به متعه در  :ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه نكته
سخن رانده شده است و  ا از نهي پيامبرتمام) به غير از حنين(  هاي پيامبر جنگ

  .خورد ها به چشم نمي صحبتي از فعليت متعه در آن
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تر احاديث بايد از سيره نيز  ايم كه براي فهم بهتر و عميق حتما تاكنون فهميده :تذكر
تر بازسازي كنيم و در اين صورت است كه  كمك بگيريم تا بتوانيم قضيه را بهتر و عميق

مانيم و در بررسي خود احاديث نيز بايد مراقب   سطحي به دور مي از دادن نظريات
باشيم كه با فهم قرآني مطابقت داشته باشد كه در هر كدام از اين مورد رعايت اعتدال 

  .شرط است
كساني بر اين باورند كه متعه در طول حيات حضرت  :مي گويد ي سوم نظريه

اين . األخره الي األبد حرام اعالم شدچندين بار جواز داده شده و سپس نهي شده تا ب
  .نظر امام شافعي است

هاي   اند همان روايات مربوط به جنگ رواياتي كه اين گروه به آن ها استناد كرده
  .تر است ها آسان ي دوم پرداختن به آن باشند كه پس از توضيح نظريه مي پيامبر

ها عنوان شده است به  كه نهي از متعه در آن ءالقضا ةاحاديث جنگ تبوك و عمر
توان فهميد كه  هاي روايي در حد بررسي نيستند و با مراجعه به سيره مي دليل ضعف

 »الباري فتح«توان به  تر مي براي اطالع بيش. ها منتفي است موضوعيت متعه در آن جنگ
و اكنون رواياتي را كه نظرات مختلف در مورد متعه، از  .1مراجعه كرد» كتاب النكاح«در 
اين روايات به خيبر، فتح مكه، حنين، . دهيم ها ناشي شده است مورد بررسي قرار مي نآ

  .الوداع مربوط هستند حجةاوطاس و 
با توجه به آنچه كه قبال در مورد خيبر نقل كرديم، موضوعيتي براي استمتاع از نساء 

به » زاد المعاد«و نهي از آن در فتح خيبر نيافتيم و اين همان مطلبي است كه ابن قيم در 
  .كند آن اشاره مي

___________________ 

  .139ي  الباري، جلد نهم، صفحه فتح -1
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االغ  تامام بخاري در صحيح خود روايات زير را در مورد نهي متعه و نهي گوش
  :در خيبر آورده است »هنی حلوم محر إنسی«اهلي 
ةَ [ عَ زَ نُ قَ ْيَى بْ نِى حيَ ثَ دَّ ابٍ  ,حَ هَ نِ شِ نِ ابْ الِكٌ عَ نَا مَ ثَ دَّ بْدِ اللَّ  ,حَ نْ عَ الْ ـعَ نِ ابْ ـهِ وَ سَ دِ حَ َمَّ نَىْ حمُ

لِ  نِ عَ ِّ ـبْ ىلِ نْ عَ امَ عَ بِيهِ نْ أَ الِبٍ ىٍّ عَ نِ أَبِى طَ ولَ اللَّ  −رىض اهللا عنه  −بْ سُ صىل اهللا عليه  −هِ ـأَنَّ رَ
لِ الْ  − وسلم  نْ أَكْ عَ , وَ َ يْربَ مَ خَ وْ اءِ يَ ةِ النِّسَ تْعَ نْ مُ َى عَ يَّةِ ـهنَ نْسِ رِ اإلِ مُ  .1]حُ

نُ [ دُ بْ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ بْدُ اللَّ  حَ ا عَ نَ َ ربَ اتِلٍ أَخْ قَ بَيْدُ اللَّ ـمُ نَا عُ ثَ دَّ رَ أَنَّ ـهِ حَ مَ نِ عُ نِ ابْ افِعٍ عَ نْ نَ رَ عَ مَ نُ عُ هِ بْ
ولَ اللَّ  سُ ومِ الْ  −صىل اهللا عليه وسلم  −هِ ـرَ نْ حلُُ َ عَ يْربَ مَ خَ وْ َى يَ لِيَّةِ ـهنَ رِ األَهْ مُ  .]حُ

ٍ حَ [ نُ نَرصْ اقُ بْ حَ نِى إِسْ ثَ دَّ رَ حَ مَ نِ عُ نِ ابْ ٍ عَ املِ سَ افِعٍ وَ نْ نَ بَيْدُ اهللاَِّ عَ نَا عُ ثَ دَّ بَيْدٍ حَ نُ عُ دُ بْ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ
َى النَّبِىُّ  −رىض اهللا عنهام  − الَ هنَ ومِ الْ  −صىل اهللا عليه وسلم  −قَ لِ حلُُ نْ أَكْ لِيَّةِ ـعَ رِ األَهْ مُ    .]حُ

  :كند ف الحديث چنين نقل ميامام شافعي نيز روايت اول را در كتاب اختال
أخربنا سفيان, عن الزهري, عن احلسن, : أخربنا الشافعي, قال: حدثنا الربيع, قال[

: قال البن عباس وكان احلسن أرضامها, عن أبيهام, أن علياً : وعبداهللا ابني حممد بن عيل, قال
 . ], وعن حلوم احلمر األهليةإن رسول اهللا هنى عن نكاح املتعة

رضي اهللا - در مشاجراتي كه يا ابن عباس  نماند كه اين روايت را عليناگفته (
  ).از متعه بوده است  داشته است بيان كرده و نظر ايشان بر نهي حضرت -عنهما

با قدري دقت در روايت اولي كه در آن نهي خوردن گوشت االغ اهلي و نهي متعه با 
ي  ير روايات و نظرات بعضي از ائمهبندي اين روايات با سا هم ذكر شده است و با جمع

___________________ 

 إىلئية ينسبون يتبع السب كان عبداهللا بن حممد بن علی«: كند  ابن حجر در كتاب فتح الباري چنين نقل مي -1
  .»عبداهللا بن سبأ وهو من رؤساء الروافض
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شويم كه به احتمال زياد در اين روايت ادراج سند و  متوجه مي 1از جمله ابن عيينهسلف 
متن روي داده است؛ بدين معني كه اين حديث در واقع تركيبي از دو حديث كامال 

باشد كه به صورت يك حديث و با يك متن واحد روايت شده است و از  مجزا مي
  .يكي از راويان، ادراج سند و متن صورت پذيرفته است طرف

از طرفي با توجه به دو حديث بعدي و عدم موضوعيت متعه در خيبر و موضوعيت 
كنم كه در اين حديث عالوه بر  آن در حنين و تشابه نوشتاري حنين و خيبر گمان مي

حديث از علما ي تصحيف در مورد اين  البته قضيه(ادراج، تصحيف نيز روي داده است 
البته به احتمال قوي اول تصحيف و . و حنين به خيبر تبديل شده است) منقول است

تحريم خوردن گوشت االغ اهلي و متعه همزمان  ،بنابراين. سپس ادراج روي داده است
اين ) همان طور كه قبال گفته شد(نبوده و نهي از متعه در خيبر روي نداده است و بلكه 

طور كه قبال گفتيم نهي حنين نيز مربوط به آن  همان. ت پذيرفته استنهي در حنين صور
تحليل اصوالً به تحليل و تحريم به باشد و طبق اين  حالت خاص در جنگ حنين مي

  .نسبت متعه و به عنوان يك حكم عام، ارتباطي ندارد
رأيش  »اختالف الحديث«امام شافعي به نقل از شاگردش ربيع بن سليمان در كتاب 

باشد و با  ر اين است كه روايت علي بن ابي طالب ناسخ روايت عبداهللا بن مسعود ميب
مقدسي در كتاب المغني الكبير به نقل . داند استناد بر آيات قرآني و ادلّه، متعه را حرام مي

تنها موردي كه نظر تحليل و اباحه پس از تحريم، چندين بار تكرار  :گويد از شافعي مي
  .ست و من غير از متعه مورد ديگري را مانند آن سراغ ندارمشده است متعه ا

___________________ 

م بن فذكر ابن عبدالرب من طريق قاس: آورد  الباري چنين مي ابن حجر به نقل از ابن عبدالبر در فتح -1
غري  يفأما املتعة فكان هلية والنهی زمن خيرب عن حلوم احلمر األن أذكر عن ابن عيينة  ين احلميدأصبغ أ
 .وم خيربي
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را كه امام شافعي نقل كرده بود آورديم و اكنون روايت ابن   قبال روايت علي
  :آوريم را مي  مسعود

سمعت ابن مسعود : أخربنا الشافعي, عن إسامعيل, عن قيس قال: حدثنا الربيع, قال[
عنا نساء, فأردنا أن نختيص, فنهانا عن ذلك رسول اهللا, كنا نغزو مع رسول اهللا وليس م: قال

  .]ثم رخص لنا أن ننكح املرأة إىل أجل باليشء
با ) و به كار بردن حذر و ورع و تقوا در اين نظريه(رغم اين نظر امام شافعي يعل

در نظر گرفتن قرائن و شواهد و كتب  به متعه وي روايات مربوط  قدري تعمق در كليه
در خيبر و نهي متعه در آن،   فرض پذيرفتن روايت عليوان فهميد كه به ت سيره مي

و از نظر زماني پس از فتح خيبر روي داده  ،مربوط به حنين است  روايت ابن مسعود
تواند ناسخ روايت ابن مسعود باشد و از طرفي نهي خيبر  است؛ بنابراين روايت علي نمي

ي  پس از اجازه(با نهي پيامبر در حنين  كه به عنوان يك حكم عام مطرح شده است
ها را به هم  توان آن كه يك حالت خاص دارد يكي نيستند و در صورتي مي) استمتاع

بر سر موضوع متعه، خاصتا در مورد   مربوط دانست كه بحث ابن عباس و علي
د ي حنين بوده باشد و نه به عنوان يك حكم عام، بدين معني كه ابن عباس با وجو قضيه

ي جنسي،  دانستن حكم عام قضيه از روي آيات قرآني، در اجتهاد خود به نسبت بهره
متذكر شده باشد و از آن يك حكم ) در حالت نياز شديد(را در حنين  ي پيامبر  اجازه

را در آن جنگ پس از   ، نهي حضرت خاص را نتيجه گرفته باشد و از طرفي علي
و آن مورد را فقط مختص آن شرايط خاص و در  اجازه و رخصت، يادآوري كرده باشد

بنابراين و با اين توضيح، به احتمال قوي روايت علي نيز . دانسته باشد زمان پيامبر
مقصود غنيمت ( .مربوط به حنين است و در آن تصحيف و سپس ادراج روي داده است

ي  جملهباشد كه از  هاي پي در پي حنين وطائف و نخله و اوطاس مي حاصل از جنگ
ي بني عامر بن صعصعه بودند و به همين خاطر در  اين غنائم زن و فرزندان طائفه
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روايات مختلف اين واقعه گاهي به عام اوطاس و گاهي به نام فتح مكه و گاهي يوم 
ولي در هر صورت مقصود همان غنيمت است و . اوطاس و گاهي حنين ثبت شده است
در  ).هاست ي زماني آن ها و نزديك بودن فاصله گدليل اختالف نام، پي در پي بودن جن

توان ادعا كرد كه به اين  غير اين صورت و با پذيرفتن حكم عام نهي متعه در خيبر، مي
مخالفت دارد چرا كه از نظر زماني با آيات قرآني ، 1كند روايت امام بخاري شذوذ رو مي

ي  زمان نزول آيات سوره و تاريخ نهي متعه طبق آيات قرآني، به قبل از خيبر و در
دارد كه آيا اين آيه كه منافي گردد و به اين بستگي  معارج و يا حتي به قبل از آن برمي

باشد به جهت حرمت آن نازل شده و يا اين كه با توجه به اسميه بودن آيه و  متعه مي
 ي ارتباط مدح مؤمنان در آن، از قبل مشروعيت نداشته و اكنون در اين آيه محدوده

آن، جنسي بنا به داليلي و يا صرفا به خاطر تشويق و ترغيب و يا مشخص كردن حكم 
و يا )  روايت علي(در خيبر   نهي پيامبر ميو اگر فرض كن. بيان شده باشد

تبيين حكم عام قرآني بوده است با توجه به نظر بعضي از )  روايت سبره(اع الود حجة
وضوعيت متعه با وجود مسائلي از قبيل ارث و ائمه و وجود رواياتي مبني بر عدم م

در مورد ارتباط جنسي، جايي براي نهي حضرت از متعه در خيبر و يا هر ... طالق و 
  .ماند زمان ديگري باقي نمي

براي نمونه يكي از . بهتر است در همين جا به احاديث مربوط به حنين اشاره كنيم
 ، سبره آوريم هري بر متعه داللت دارد ميمتون و در واقع تنها متني را كه از نظر ظا

ولُ اللَّ [ :مي فرمايد سُ َا ـْبِال هِ ـأَذِنَ لَنَا رَ أَهنَّ رٍ كَ امِ نِى عَ نْ بَ ةٍ مِ أَ رَ لٌ إِىلَ امْ جُ رَ ا وَ قْتُ أَنَ انْطَلَ ةِ فَ تْعَ مُ
الَتْ  قَ نَا فَ سَ فُ ا أَنْ يْهَ لَ نَا عَ ضْ رَ عَ يْطَاءُ فَ ةٌ عَ رَ عْطِى :بَكْ ا تُ لْ  ?مَ قُ ائِى :تُ فَ دَ بِى. رِ احِ الَ صَ قَ ائِى :وَ دَ . رِ

___________________ 
در حالي كه بخاري . اين نظر شخصي مولف محترم مي باشد كه نسبت شذوذ به روايت بخاري داده اند - 1

شيخ المحدثين و اميرالمونين در حديث بوده اند و اين نسبت به ايشان آن هم از شخصي كه يك صدم 
  مصحح. ايشان به علم حديث آشنايي ندارد صحيح نمي باشد
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ا  بَهَ جَ بِى أَعْ احِ اءِ صَ دَ تْ إِىلَ رِ ا نَظَرَ إِذَ نْهُ فَ بَّ مِ نْتُ أَشَ ائِى وَ كُ دَ نْ رِ دَ مِ وَ بِى أَجْ احِ اءُ صَ دَ انَ رِ كَ وَ
الَتْ  مَّ قَ ا ثُ بْتُهَ جَ َّ أَعْ تْ إِىلَ ا نَظَرَ إِذَ ينِى :وَ فِ كْ كَ يَ اؤُ دَ رِ مَ . أَنْتَ وَ ولَ فَ سُ مَّ إِنَّ رَ ا ثُ ا ثَالَثً هَ عَ ثْتُ مَ كَ

الَ  هِ ـاللَّ  ا« :قَ هَ بِيلَ لِّ سَ يُخَ لْ تَّعُ فَ تَمَ اءِ الَّتِى يَ هِ النِّسَ ذِ نْ هَ ءٌ مِ ىْ هُ شَ نْدَ انَ عِ نْ كَ با مراجعه به  .)1(»مَ
شويم كه اين حديث از نظر شروط  احاديث وارد شده در صحاح و مسانيد متوجه مي

باشد و در صحيح مسلم نقل شده است اما با توجه  حديث، صحيح مي عام صحت يك
گفت كه از نظر توان  به اين كه در صحيح بخاري نقل نشده است به احتمال زياد مي

كه قبال گفتيم زمان اين حديث در روايات مختلف  طور همان 2.ايشان معلول بوده است
وداع عنوان شده است ال حجةي گاهي فتح مكه و گاهي عام اوطاس و گاهي حنين و گاه

  .ذكر كرديم كه قبال دليل آن را
را نيز به نقل از امام احمد  يت ابن مسعودابهتر است براي تكميل مبحث، رو

بْدُ اللَّ [ :شاهد بياوريم نَا عَ ثَ دَّ يْسٍ ـحَ نْ قَ يلُ عَ عِ امَ نَا إِسْ ثَ دَّ بَيْدٍ حَ نُ عُ دُ بْ َمَّ نَا حمُ ثَ دَّ نِى أَبِى حَ ثَ دَّ  هِ حَ
بْدِ اللَّ  نْ عَ الَ ـعَ ولِ اللَّ  :هِ قَ سُ عَ رَ و مَ زُ غْ نَّا نَ نَا هِ ـكُ لْ قُ اءٌ فَ لَيْسَ لَنَا نِسَ ولَ اللَّ  :وَ سُ ا رَ أَالَ  !هِ ـيَ

جَ الْ  وَّ تَزَ دُ ىفِ أَنْ نَ عْ صَ لَنَا بَ خَّ مَّ رَ نْهُ ثُ ا عَ انَ نَهَ ىصِ فَ تَخْ رَ ـنَسْ مَّ قَ لٍ ثُ بِ إِىلَ أَجَ ةَ بِالثَّوْ أَ رْ بْدُ اللَّ مَ هِ ـأَ عَ
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوالَ َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ﴿

  ].﴾الُْمْعَتِديَن

___________________ 

  .صحيح مسلم -1
دوما عدم ورود حديثي در . اوال بخاري شرط نكرده اند كه كل احاديث صحيح را در كتابشان ذكر كنند - 2

خيلي از . صحيح بخاري داللت بر اين كه حديث از نظر امام بخاري ضعيف است صحيح نمي باشد
يح مي احاديث صحيح هستند كه بخاري روايت نكرده اند ولي تمام احاديثي را كه روايت كرده اند صح

  مصحح. باشد
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همان طور كه در فصل متعه در غزوات گفتيم اين حديث مربوط به غنائم حنين و 
ني عامر رفته شده بودند و زن موردنظر از بنگ حنين به غنيمت گاسيراني است كه در ج
از طوايفي بودند كه با اموال و زن و فرزند خود ) به احتمال قوي(بوده و بني عامر نيز 

  .ها شدند در حنين شركت كردند كه اسير شده و ملك يمين مسلمان
روايت ابن  در» إلی أجل«توان حدس زد كه الفاظ  با توجه به احاديث حنين مي

نيست، چرا كه در هنگام دادن  است و لفظ پيامبر ةمسعود ناشي از استنباط روا
ي متعه به خاطر  به هر ترتيب قضيه. رخصت به تمتع جنسي اجلي را مشخص نكردند

  .از حالت ملك يمين در آمد م نظر اجتهادي كساني همچون ابن عباس
اند  تح مكه و يا حنين ذكر كردهرواياتي كه زماني حديث فوق را عام اوطاس و ف

اند هم از  نسبت داده الوداع حجةصحيح هستند اما رواياتي كه همين حديث را به زمان 
نظر رجال ضعف دارند و هم اين كه به فرض صحت در برابر احاديث صحيحي قرار 

دانند و از طرفي يك متن در عين حال  گيرند كه قضيه را به حنين مربوط مي مي
بنابراين با توجه به ، الوداع حجةد هم مربوط به حنين باشد و هم مربوط به توان نمي

بن (از بني عامر ) زناني(صحت احاديث حنين با اين متن و موجه بودن حضور زني يا 
بندي احاديث و  در آن جنگ و قرائن و شواهد بسيار ديگر از سيره، و جمع) صعصعه

توان گفت كه روايات نقل شده به  يقين ميموضوعيت آن در حنين، به احتمال قريب به 
ي  عالوه بر جرح رجال، شاذ هستند، چرا كه با احاديث صحيح، مخالفه الوداع حجةنام 

  .صريح دارند
 الوداع حجةمتعه در ) إلي يوم القيامه(و اما رواياتي كه از سيره در مورد تحريم تأبيدي 

اي گذرا  ما در توضيح خيبر به آن اشاره اند نيز بايد مورد بررسي قرار گيرند كه وارد شده
  .كرديم
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 :)واهللا أعلم(ي ادب به نسبت مجتهدين، از آوردن كلمات  به خاطر عدم اسائه :تذكر
يقي ام، چرا كه بحث ما تحق در پايان هر مبحث خودداري كرده» و خداوند داناتر است«

ادب » به احتمال قوي«ام با الفاظي شبيه  م و سعي كردهاست و از طرفي من مجتهد نيست
  .رعايت كنم) به خاطر حق نظر ديگران(نظر دادن را 

كساني بر اين باورند كه متعه با وجود اين كه حرام اعالم شده  :مي گويد نظر چهارم
اين نظر قديم ابن . اما حكم آن حالت حكم مردار را دارد كه در اضطرار جايز است

انگاري مردم را در مورد  وقتي سهل گفته شده. (عباس و بعضي از شاگردانش بود
اين نظريه بر گرفته از ). نظر كرد ي خود صرف شكستن حكم، مشاهده كرد از نظريه

وقع تنگنا و مضيقه و اضطرار در حنين بيان را در م است كه رخصت پيامراحاديثي 
از اين حالت  م ابن عباس. باشد ها حديث ابن مسعود مي ي آن اند كه از جمله كرده

ها قياس گرفته و آن را همچون خوردن گوشت مردار و در  نگناي عنوان شده در جنگت
  .حالت اضطرار جايز دانسته است

  .از ابن عباس نظرات بسيار متقاوتي در روايات نقل شده است
 :ي متعه چنين آورده است ابن قيم در زاد المعاد در موردنظر ابن عباس در مسأله

م متعه، تحريمي تأييدي است يا اين كه تحريم آن همانند مسأله اين است كه آيا تحري
باشد كه هنگام ضرورت و ترس از  تحريم گوشت مردار و يا خون و گوشت خوك مي

شود و اين همان چيزي است كه ابن عباس در هنگام  در مضيقه قرار گرفتن، مباح مي
ر ابن عباس در ترين قول در موردنظ ضرورت به حليت آن فتوا داده بود كه اين صحيح

باشد و كساني بر اين باورند كه وقتي مردم از آن حد ضرورت خارج  اين رابطه مي
روي آوردند فتوايش را پس ) ل انگاري در حكم آنهس(شدند و به وسعت در متعه 

  .گرفت
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 ي در سنن ترمذي روايتي ضعيف از ابن عباس نقل شده كه ابن عباس در مورد آيه
كل فرج سوامها « :گفته است ﴾هِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَنيإِلَّا َعلَى أَْزَواجِ﴿

حرام ) يعني زن و ملك يمين(ي جنسي غير از اين دو  هر نوع نزديكي و بهره« :»حرام
  .»است

به ابن  :و از سعيد ابن جبير ـ از شاگردان ابن عباس ـ اين چنين روايت شده است
ابن عباس در ... فتم كه به خاطر فتواي تو متعه در جامعه شايع شده است و عباس گ

به خدا قسم « :»إال كامليتة ال حتل إال للمضطر هيواهللا ما هبذا أفتيت وما « :جواب گفت
ام و متعه همانند گوشت مردار فقط براي كسي است كه در  من اين طوري فتوا نداده

ت علي و ابن زبير با ابن عباس بر سر اين قضيه جريان مشاجرا. »حالت اضطرار باشد
در احاديث وارد شده است و به ثبت ) تحريم قطعي و يا تحريم با استثناي اضطرار(

رسيده است كه علي و ابن زبير نظر بر تحريم قطعي داشتند و سعي داشتند تا ابن عباس 
روايت علي در خيبر  را قانع كنند و او را متوجه عواقب وخيم فتوايش كنند كه در بيان

  .اي كرديم به اين مسأله اشاره
جايز بوده و در  كساني بر اين باورند كه متعه در زمان پيامبر :مي گويد نظر پنجم

ها به سه روايت از روايات امام مسلم،  از آن نهي شده است و استناد آن زمان عمر
  .تمكي اس ها ابن جريج ي آن از جمله. باشد يصاحب صحيح مسلم م

داشتند و به سه  در واقع پيروان اين نظر همان متبعان وسعت در نظر ابن عباس مي
كنند كه در اين جا به توضيح اين روايات  استناد مي روايت موقوف به جابر بن عبداهللا

  .پردازيم مي
نقل شده است بايد به موارد زير  در رابطه با سه روايتي كه از جابر بن عبداهللا

  :توجه كنيم
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» رشح نخبة الفكر«به طور كلي از نظر علم حديث آن چنانكه ابن حجر در  - 1
و يا الفاظي  »اهللا كنّا نفعل كذا وكذا فی عهد رسول« :آورد نقل قول حديث با الفاظ مي

كه حمل بر (بر قضيه  از اين قبيل، از زبان صحابي و در زمان پيامبر و سكوت پيامبر
. شود مرفوع ناميده مي» حكماً«باشد و  ث مرفوع مير حكم حديد) شود اطالع ايشان مي

شود كه در صورتي حمل بر  البته ابن حجر در كتاب النكت به نقل از ديگران يادآور مي
شود كه معموال و غالبا چنين كارهايي پوشيده و مخفي نباشد و اگر  مي سكوت پيامبر

  .باشد مخفي باشد تكرار بسيار، شرط مرفوع بودن آن مي
ر مورد روايات متعه كه بهتر است آن را تمتع بناميم، با توجه به اين كه در د - 2
ها، آن هم فقط در حنين به ثبوت رسيده است شامل لفظ عام تمتع جنسي، خارج  جنگ

متأسفانه در نقد . شود ي معارج و در هر زماني نمي از چهار چوب آيات سوره
يك حديث خاص، حكم عام به خود  ها اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته و وبررسي

بندي مطالب بسيار  ـ متعه ـ كه نياز به جمع عبنابراين در مورد اين موضو. گرفته است
كشاند، و آنچه  هاي سطحي مي پراكنده دارد عدم دقت و تعمق در آن، فرد را به قضاوت

نقل » رياملغنی الكب«و » املحلی«هاي  در كتاب -اهللا رحمهما-كه ابن حزم و يا مقدسي 
را بر نظر حليت و بعضي را بر نظر تحريم متعه معرفي  اند و جمعي از صحابه كرده
ابن حزم و هم مقدسي بدون ذكر اين اند، چرا كه هم  اند دچار اشتباه بزرگي شده كرده

آن هم با تضاد نظر در (ها در موردنظر حليت و تحريم فالن صحابي  قضيه كه مقصود آن
باشد مثال با ديدن روايتي از  ها در اين رابطه مي نقل حديثي از آن ، صرفا)مورد چند نفر

ي جنسي از زنان، عنوان  جابر و يا ابن مسعود و يا ابوسعيد در مورد استمتاع و بهره
به اين اند كه نظر فالن صحابي بر تحليل و يا تحريم متعه بوده است و بدون اشاره  كرده

إال ما «باشد  آن، كه در واقع يك استثنا مي موضوع و عدم مشخص كردن مورد جنگ در
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وييم دچار برداشت سطحي از و نه يك حكم عام و يك اصل، اگر نگ» ملكت أيامهنم
اند و از طرفي با توجه به مشاجرات علي و ابن  اند قطعا دچار تدليس شده موضوع شده

 ي پيامبري تمتع جنسي در حنين با اذن و نه قضيه :توان گفت زبير با ابن عباس مي
توان گفت كه نهي  بوده و مي ناسخ رخصت پيامبر صورت پذيرفته و نهي پيامبر

مجالي براي فتواي مفتي در رخصت مجدد و در شرايط مشابه باقي نگذاشته  پيامبر
بندي كل روايات وارد شده در اين مبحث، واضح و مبرهن  اين موضوع با جمع. است
  .ت كه بايد در حين تحقيق به آن توجه كردي بسيار ظريفي اس اين نكته. است

اي كه در  در روايات سه گانه :ي زير تحليل كرد توان به شيوه اين سه روايت را مي
صحيح مسلم وارد شده است در دو روايت از آن را به نقل از جابر بن عبداهللا گفته شده 

در روايت اولي لفظ . (كرديم و ابوبكر و عمر استمتاع كرديم يا مي كه در زمان پيامبر
تا اين كه عمر » كنا نستمتع« :به كار رفته و در روايت دومي چنين آمده است» استمتعنا«

آن را انجام داديم و  ما را از آن نهي كرد، ولي در روايت سومي گفته شده كه با پيامبر
 .ال سند استمكي از رج در روايت اولي و دومي ابن جريج. دعمر ما را از آن نهي كر
بنابراين در باب . نزديك به هفتاد بار مرتكب متعه شده است گفته شده كه ابن جريج

بدين معني كه امكان اين هست كه او به باشد؛  مي بدعةي  متعه، روايت او داراي شبهه
خاطر نظر خود، اصل حديث را دچار ابهام و شبهه كرده باشد و با توجه به شخصيت 

شود، چرا كه ايشان شديداً  ن گمان به حقيقت نزديك ميايشان در كتب رجال، تقريبا اي
اهل تدليس بوده آن هم نه فقط تدليس در سند، بلكه حتي اهل تدليس متن هم بوده 

بنابراين به ظنّ غالب قسمت فعليت در زمان پيامبر از خود جابر بن عبداهللا . است
، البته فعليت در يك است و با احاديث صحيح مطابقت داردباشد كه مربوط به حنين  مي

در (، و از طرفي دقت در الفاظ حديث )و نه يك حالت عام(مورد خاص مدنظر است 
فعلنا علی عهد «بسيار مهم است، چرا كه ابن جريج از زبان جابر لفظ ) اين جا
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را در دو روايت خود به كار برده است در حالي كه در روايت سومي الفاظ » اهللا رسول
يعني ابن . باشد و در حنين مي به كار رفته و مقصود با پيامبر» فعلنا مع رسول اهللا«

در ادامه طوري وانمود كرده كه انگار كل » مع«به جاي » علي«جريج با به كار بردن لفظ 
و هم در زمان ابوبكر و هم در زمان عمر آن را انجام  صحابي هم در زمان پيامبر

عمر اين كار را تحريم كرد و اين مطلب با  كه اند و امري رايج بوده است تا اين داده
تاريخ و سيره و تمامي احاديث صحيح و خود احاديثي كه نهي را از طرف عمر نقل 

هرچند جرح مختصري (و از طرفي با توجه به اين كه روايت سوم . كنند منافات دارد مي
ه، به نسبت دو روايت ابن جريج در اين زمين) هم در مورد رجال آن وجود دارد

در دو حديث ابن جريج، ناشي از تدليس ابن جريج در » وأبي بكر«ارجحيت دارد الفاظ 
باشد و به احتمال زياد متن اصلي حديث، همين متن حديث سوم  ي متن مي زمينه
نَا [ :باشد كه مسلم آن را چنين آورده است مي ثَ دَّ ُّ حَ اوِ رَ رَ الْبَكْ مَ نُ عُ دُ بْ امِ نَا حَ ثَ دَّ حَ

الْوَ  بْدُ دِ عَ ادٍ  −احِ يَ نَ زِ نِى ابْ عْ الَ  −يَ ةَ قَ َ نْ أَبِى نَرضْ مٍ عَ اصِ نْ عَ بْدِ اللَّ  :عَ نِ عَ ابِرِ بْ نْدَ جَ نْتُ عِ هِ ـكُ
الَ  قَ اهُ آتٍ فَ أَتَ ِ  :فَ ريْ بَ نُ الزُّ ابْ بَّاسٍ وَ نُ عَ ا ىفِ الْ ابْ فَ تَلَ ِ ـاخْ تَنيْ تْعَ ابِرٌ  .مُ الَ جَ قَ ولِ اهللاَِّ :فَ سُ عَ رَ ا مَ َ نَامهُ لْ عَ  فَ

  ْن ا عَ َانَ مَّ هنَ دْ لَ ـهُ ـثُ عُ مْ نَ لَ رُ فَ مَ امَ ـامَ عُ اي به  كه پيداست در اين حديث اشاره طور همان .»هُ
تا  موضوع در طول زمان از پيامبراي به استمرار  نشده است و اشاره  بكر ابي

در (و همراه با ايشان  وجود ندارد و فقط يك مورد خاص در زمان پيامبر ابوبكر
باشد و نهي  ذكر شده است كه مطابق با احاديث صحيح و مؤيد مباحث قبلي مي) نينح

بوده است و ] آن هم نه در زمان پيامبر[عمر نيز به خاطر فتواي ابن عباس و شيوع آن 
به احتمال زياد، ناشي ) و أبي بكر(ي متني كه ابن جريج با سند خود آورده است  زياده

  .شود باشد پذيرفته نمي ريج مياز تدليس متن از طرف ابن ج
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باشند كه پي بردن  در متن حديث مي ي تدليس ابن جريج روايت اول ثمره دو :نتيجه
و در . هاي مختلف قضيه و شخصيت  ابن جريج واضح است آن با توجه به جنبهبه 

 و نه در زمان پيامبر) همراه پيامبر( روايت سوم كه از انجام شدن آن با پيامبر
كند با احاديث صحيح  را در زمان خود بازگو مي ه است و نهي عمر صحبت شد

ي جنگ حنين و غنايم آن  به همان قضيه تطابق دارد، چرا كه فعليت آن همراه با پيامبر
انگاري  نيز با توجه به وسعت و سهل گردد و به ثبوت رسيده است و نهي عمر برمي

آورده و ضرورت موجود در آن را براي  به آن روي 1كساني بود كه با فتواي ابن عباس
  .ها يادآور شد را به آن اي نهي حضرت طي خطبه  عمر كردند و خود توجيه مي

  
  ي شوال بررسي احاديث روزه :مبحث دوم

اصل حديث اين  .ها ي شوال و نقد و بررسي آن احاديث وارد شده در مورد روزه
  .»... و كذامن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كذا « :است

اين حديث در بسياري از مراجع قديمي روايت شده و به استثناي صحيح بخاري و 
  .هاي صحاح سته وارد شده است موطاي مالك در كتاب

از آن جايي كه بحث اصلي احاديث مورد نظر به مسند دو صحابي ـ ابو ايوب 
روايات اين دو گردد به همين خاطر در مورد سندهاي مختلف  انصاري و ثوبان ـ برمي

  .صحابي به تفصيل بحث شده است
  :ي شوال در مسند أبو أيوب انصاري سندهاي مختلف روزه :الف

سامعيل بن جعفر أخربنی سعد بن سعيد بن قيس عن إثنا حييی بن أيوب حدثنا [
 ].... عمر بن ثابت عن أبی أيوب عن النبی

___________________ 
  .گشتندضمن اين كه ابن عباس هم بعدا از رأي خودشان بر -  1
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عيد عن عمر بن ثابت عن أبی أيوب ثنا عبداهللا حدثنی أبی ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن س[
 .]... نصاری عن النبیاأل

ثنا ابن نمري حدثنا أبی ثنا سعد بن سعيد أخربنا عمر بن ثابت أخربنا أبو أيوب عن [
 .]...النبی
رقاء عن سعد بن سعيد عن عمر نا حممد بن جعفر ثنا شعبة سمعت وثنا عبداهللا ثنا أبی ث[

 .]... بن ثابت عن أبی أيوب عن النبی
ثنا علی بن حممد ثنا عبداهللا بن نمري عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبی أيوب [

 .]... عن النبی
ثنا النفيلی ثنا عبدالعزيز بن حممد عن صفوان بن سليم و سعد بن سعيد عن عمر بن [

 .]... ثابت عن أبی أيوب عن النبی
وان و سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت ثنا نعيم بن محاد ثنا عبدالعزيز بن حممد ثنا صف[

 .]... عن أبی أيوب عن النبی
بارک عن سعد بن سعيد سمعت عمر بن ثابت املثنا أبوبكر بن أبی شيبه ثنا عبداهللا بن [

 .]... عن أبی أيوب عن النبی
بة بن سعيد عن عمر بن ثابت ثنا أبوعبدالرمحن املقری عن سعيد بن أبی أيوب عن عبد ر[
 .] ...وب موقوفاأي بیعن أ
أمحد بن يوسف السلمی و عقيل بن حييی عن املقربی عن شعبة عن عبد ربة بن سعيد ... [

 .]... عن عمر بن ثابت عن أبی أيوب عن النبی
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رقاء بن عمر اليشكری عن سعد بن سعيد عن حييی بن سعيد عن عمر بن ثابت و... [
 .]... عن أبی أيوب عن النبی

صدقة بن خالد عن عتبه بن أبی حكيم عن عبدامللک بن أبی بكر  عن هشام بن عامر عن[
بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام و عبدامللک بن حممد بن أبی بكر بن عمرو بن حزم و 
إسامعيل بن إبراهيم الصائغ ـ مجيعا ـ عن حييی بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبی أيوب عن 

 .]...النبی
 .]... سعيد عن عمر بن ثابت عن أبی أيوب عن النبیعن حييی بن سعيد بن سعد بن [
عبداهللا بن هليعة عن عبد ربة بن سعيد عن حييی بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبی ... [

 .]... أيوب عن النبی
حدثنا إبراهيم بن حممد الرقی أخربنا أبومهام أخربنا حييی بن محزة عن إسحاق بن عبداهللا [
 .] ...  ن عدی بن ثابت عن الرباء بن عازب عن النبیحدثنی سعد بن سعيد ع :قال

 )روايت دارقطنی(
عن عثامن بن عمر اخلزاعی عن عمر عن حممد بن املنكدر عن أبی أيوب عن ... [
 .]...النبی
عن إسامعيل بن عياش عن حممد بن أبی محيد عن حممد بن املنكدر عن أبی أيوب عن ... [
 .]...النبی

هاي حديث وارد  ند كه در مسند ابوايوب انصاري در كتابها رواياتي هست اين
  .اند شده
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  رجال مجروح سندهاي فوق
، يحيي بن سعد بن سعيد بن قيس، عبدالعزيز بن محمد، نعيم بن حماد، هشام بن عمار

رقاء بن عمر اليشكري، عتبة بن أبي حكيم، عبداهللا بن لهيعة، عثمان سعيد، يحيي بن حمزة، و
  .اعي، إسماعيل بن عياش، محمد بن أبي حميد، عمر بن ثابت، أبو همامبن عمر بن الخز

  .توان به كتب رجال مراجعه كرد تر از شرح حال اين راويان مي براي اطالع بيش
  علل الحديث در مسند ابوايوب انصاري

مدار روايت ابوايوب بر سعد بن سعيد استوار  :اند ها كه گفته كساني در جواب آن
يحيي بن سعيد و عبد ربه بن  :اند ضعيف است چنين استدالل كرده است و سعد نيز

سعيد و صفوان بن سليم و عثمان بن عمرو بن ساج الخزاعي نيز روايت را از طريق عمر 
ي شوال  بن ثابت به ابو ايوب متصل گرداند و چنين نيست كه روايت شش روز روزه

  .وب روايت شده باشدفقط از طريق سعد بن سعيد از عمر بن ثابت از ابو اي
ها را در  ي آن پيداست آن كه اين سخن تا اين جا صحيح است و ما روايات همه

  .ايم قسمت سندهاي حديث ابوايوب صحابي آورده
اين جا بايد يك نكته را مورد توجه قرار داد و آن اين كه به احتمال زياد گروه اول 

بن سعيد استوار است به دليل جهالت اند مدار روايت ابو ايوب بر سعد  از علما كه گفته
، بلكه به اين خاطر بوده كه اند نبوده است ها از سندهايي كه آن گروه دوم متذكر شده آن

در مسند ابو ايوب به سعد بن سعيد  1ها سند اصلي تمامي روايات قابل بررسي ر آنبه نظ
اند و  ر اختالط شدهها ذكر نشده يا دچا ي رواياتي را كه سعد در آن شود و بقيه ختم مي

ها را در  اند و يا اين كه آن ها را داراي وجوهي از مخالفه و علت دانسته يا تدليس و يا آن
مثال با توجه به اين كه امام بخاري اين حديث را در كتاب صحيح . اند نيافتهحد بررسي 

لول توان گفت كه اين حديث از نظر ايشان مع خود نقل نكرده است به احتمال قوي مي
___________________ 

  .ها به ضعف شديد متهم نباشند و يا داراي علل قادح نباشند مقصود رواياتي است كه رجال سند آن -1
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مسند ابوايوب تحليل زير را  توان با بكارگيري علل الحديث در بنابراين مي. 1بوده است
  :ارائه داد
طور كه در سندهاي مختلف مسند ابو ايوب متذكر شديم در بعضي از سندها  همان

نامي از سعد بن سعيد برده نشده و بلكه به جاي او عبد ربه بن سعيد و يحيي بن سعيد 
اند  رساند كه با سندهاي صحيحي روايت شده اين چنين ميهرا روايات آمده است و ظا

  .و حديث با سندهاي ديگري غير از سعد نيز روايت شده است
حديث را روايت كرده و  از سعد بن سعيد اين در بعضي سندها آمده است كه يحيي

ت و در بعضي از سندها يحيي مستقيما اين حديث را از عمر بن ثابت روايت كرده اس
در سند ديگر سعد بن سعيد از يحيي بن سعيد از عمر بن ثابت ذكر شده است و 

اند و با توجه به تدليس يحيي بن سعيد  پيداست كه چنين سندهايي داراي اختالط شده
  .شود ممكن است اين گمان القا شود كه سند اصلي حديث به سعد منتهي مي

عبد ربه عن  :ابت در سندي آمده استو اما در روايت عبد ربه بن سعيد از عمر بن ث
عن عبد ربه بن  :و در سند ديگر آمده است  عمر بن ثابت عن ابو ايوب عن النبي

عن عبد ربه  :سعيد عن يحيي بن سعيد عن عمر بن ثابت و در سند ديگري آمده است
بن سعيد عن عمر عن ابو ايوب موقوفا و باز پيداست كه اين سندها نيز داراي وجوهي 

در پايان نيز متذكر شويم كه در يك سند بجاي نام عمر بن ثابت، . مخالفه هستند از
  .ي اين فن، صحيح آن عمر بن ثابت است ي ائمه عمرو بن ثابت آمده است كه به گفته

خورد  يد به چشم ميهاي خفيف ديگري نيز در اسان خالفهالبته عالوه بر موارد فوق م
علما بر اين باور هستند كه در سند دارقطني كه بجاي  بعضي از. كه الزم به بيان نيستند

___________________ 
. همانطور كه قبال نيز ذكر كرديم عدم ورود حديثي در صحيح بخاري داللت بر ضعف حديث نمي كند-  1

  مصحح
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عمر بن ثابت عن أبي أيوب، عدي بن ثابت عن براء بن عازب نقل شده است يك 
  .اشتباه و يك شبهه صورت گرفته است

  مسند ثوبان :ب
 :ی شوال سندهای خمتلف مسند ثوبان در مورد روزه

ا حييی بن احلارث الذماری عن أبی أسامء ثنا هشام بن عامر ثنا بقية ثنا صدقة بن خالد ثن[
  ].... الرحبی عن ثوبان عن النبی

ثنا حييی بن حسان ثنا حييی بن محزة ثنا حييی بن احلارث عن أبی أسامء عن ثوبان عن [
 ]....النبی
سويد بن عبدالعزيز عن حييی بن احلارث عن أبی األشعث الصنعانی عن أبی أسامء ... [

 ]....النبی الرحبی عن ثوبان عن
  :رجال مجروح در مسند ثوبان

  .هشام بن عمار، بقية، يحيي بن حمزة، سويد بن عبد العزيز
  .توان به كتب رجال مراجعه كرد ها مي تر از شرح حال اين براي اطالع بيش

  علل الحديث در مسند ثوبان صحابي
رو در تهذيب التهذيب ابن حجر آمده است كه يحيي بن حارث ذماري ـ ابو عم

هجري متولد شده است، يعني در اواخر خالفت عبدالملك  75الشامي القاري ـ در سال 
و از طرفي ابو أسماء  ،هجري طول كشيده است 86بن مروان كه خالفت ايشان تا سال 
ي ابن حجر عسقالني در تهذيب التهذيب در دوران  رحبي ـ عمرو بن مرثد ـ به گفته

ده است، هرچند كه امام شمس الدين ذهبي در خالفت عبدالملك بن مروان فوت كر
چنان « :)أری أنه مات فی خالفة وليد بن عبدامللک( :كتاب سير أعالم النبالء گفته است

اما در الفاظ ابن . »بينم كه او در دوران خالفت وليد بن عبدالملك فوت شده است مي
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قول ابن حجر و (به هر حال اگر دو روايت . تري وجود دارد حجر جزم و قطعيت بيش
را هم به نحوي با قدري تساهل جمع بزنيم و وفات أبو أسماء را در اواخر ) قول ذهبي

خالفت عبدالملك و اوايل خالفت وليد در نظر بگيريم احتمال استماع يحيي از 
البته شايد . ابوأسماء ضعيف است، چرا كه يحيي در آن زمان كودكي بيش نبوده است

در كتاب علل الحديث . ز ابو أسماء در كتب رجال آمده استحيي ايگفته شود روايت 
ابن ابي حاتم آمده است كه وقتي ابومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم، از پدرش در مورد 

مردم از يحيي از أبو أسماء روايت  :روايت يحيي از أبو أسماء سؤال كرد جواب داد
اول اين كه مقصود او از  :ت كردشايد بتوان از اين لفظ ابوحاتم دو نوع برداش. كنند مي

اجماع علما بر آن است كه يحيي از أبو أسماء روايت  :به كار بردن اين الفاظ اين باشد
اما . شود در اين صورت تبعيت از اجماع علما در اتصال اين سند واجب مي. كرده است

را از روايت يحيي ) علما(مقصود اين باشد كه كساني از مردم  :برداشت دوم اين است
از طرفي با توجه به . كنند كه در اين صورت اجماع مدنظر نيست ابو أسماء نقل مي
شود و احتمال  ها وجود دارد عدم اتصال سند تقويت مي عصري آن ترديدي كه در هم

بنابراين با اين تفاصيل در مسند . شود اجماع علما بر اتصال اين سند، تضعيف مي
  .وجود دارد) عدم ديدار دو راوي(ي أبوأسماء رحبي احتمال ارسال خف

اللهم صل علی حممد وعلی آل حممد كام صلّيت علی إبراهيم وعلی آل إبراهيم 
 .إنک محيد جميد
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