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 شگفتاریپ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .احلمدهللا، و الصلوة علی رسول اهللا، والسالم علی الصاحلني من عباد اهللا، و بعد

 :یعارف اسالمی، علم الحدیث درایتو با ارزشترین میکی از مهمترین علوم دینی 
توان همۀ روایتهاي صحیح را از  است، که با استفاده از قواعد آن می) شناسی حدیث(

 صلی پیامبرخداروایتهاي ناصحیح جدا نمود، و در عین اینکه اقوال و افعال و تأییدات 
 یابند، هر آنچه رسوبات شکل ناب و اصیل خویش تجلّی میدر اهللا علیه و سلم 

زدگی است از سر و ته اسالم زدوده خواهد  فرهنگهاي جاهلی و حباب طوفانهاي علم
شد، و در نتیجه اسالم خالص، آنچنانکه قرآن کریم بیان فرموده، و آنچنانکه در شخص 

گردد و شایان   تبلور یافته است بجوامع بشري معرفی می صلی اهللا علیه و سلم اهللا رسول
د بسیاري از علوم دیگر از ابتکارات خاص مسلمین بشمار توجه است که این علم مانن

قبل از اسالم هیچگونه » روایت شناسی «:یآید و وضع و تدوین قوانین چنین علم می
اي نداشته است و پیروان ادیان دیگر ـ چه حاال و چه قبل از اسالم ـ بعلت شدت  سابقه

 از صحیح و ناصحیح آنها اعتقاد به قداست روایتهاي مذهبی، احدي جرأت نداشته که
 .بحث کند و قواعدي براي جداکردن آنها وضع و تدوین نماید

بین و  هاي قرآن درهر چیزي همواره واقع اما دانشمندان اسالمی که تحت تأثیر آیه
شدند که با  جو بار آمده بودند، تنها موقعی به قداست یک رویت مذهبی معتقد می حق

 ثابت  صلی اهللا علیه و سلم ت آن را به پیامبرموازین سنجش روایتها، صحت نسب
نمودند، و بهمین جهت از همان روزهاي نخستین، دانشمندان اسالمی بوجود علم  می
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الحدیث یعنی موازین سنجش روایتها و محک صحت اقوال، احساس نیاز شدید کرده و 
ار دادند و در تدریجاً اصول و قواعد این علم را وضع و تدوین نموده و مورد استفاده قر

تعلم قواعد آن در مدارس علوم دینی و همچنین تألیف کتاب هر عصر و زمانی تعلیم و 
و رساله و تحریر مسائل و ضوابط آن در مجامع علمی بعنوان یکی از باارزشترین 

 .اند معارف اسالمی معمول و متداول بوده
هاي صنعتی  اهدة پدیدهولی در نیم قرن اخیر، که بر اثر ایجاد هیجانهاي شدید از مش

 گرائید، و يو غوغاهاي فرهنگ عصر ماشینی، حرکت تحصیالت علوم دینی به کند
برنامۀ تدریس معارف اسالمی بحد اختصار رسید این علم نیز مانند برخی از علوم مهم 

هاي الهیات و در شهرهاي  دیگر از برنامۀ مدارس حذف گردیده و تنها در دانشکده
ـ تدریس آن باقی مانده است و در ! یک اسم و رسمنهم در سطح بزرگ اسالمی ـ آ

نتیجه مسایل و اصطالحات این علم مهم براي اکثر مردم بیگانه و نامفهوم گشته است، و 
هاي مسلمان از مسایل و اصطالحات این علم  کرده چون اطالع اهل مطالعه و تحصیل

مستند و تحقیقی را به زبان الزم و ضروري است بنابراین الزم دانستیم یک رساله 
فارسی و با بیان رسا و ساده و در خور فهم عموم در توضیح اصطالحات و بیان مسایل 

برشتۀ تحریر درآوریم و در عین اینکه کتابهاي » شناسی کلید حدیث«این علم بنام 
. هاي متاخرین نیز استفاده کنیم دهیم از اسلوب نوشته متقدمین را ماخذ اصلی قرار می

باشد و اکثر مراجع آن در  ین رساله داراي یک مقدمه و هفت فصل و یک خاتمه میا
 همین رساله ضمن رها بیان گردیده است و مناسب دانستیم که در پیشگفتا ذیل صفحه

بیان تاریخچۀ علم الحدیث روایتی و پیدایش و تکامل تدریجی علم الحدیث درایتی 
 صلی  نمائیم معنی حدیث و سنت پیامبرحثبهمراه اسناد و مدارك از مطالب زیر نیز 

ـ اهمیت حدیث و موضع خاص آن در دین اسالم ـ روایت و نوشتن  اهللا علیه و سلم 
 ـ روایت و کتابت حدیث در  صلی اهللا علیه و سلم هاي حدیث در زمان پیامبر صحیفه
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عصر خلفاي راشدین و در زمان حکومت امویان و سلطنت عباسیان تألیف نخستین 
تاب احادیث صحیح ـ وضع و تدوین کلیه قواعد علم الحدیث درایتی ـ و تدوین ک

 .معجم احادیث
 حدیث اسم مصدر تحدیث است بمعنی خبر دادن، بویژه :ت معنی حدیث و سن-1

ها  انگیز باشد همچنانکه از این آیه آور و هیجان ناك و بهت خبري که تازه و داغ یا عبرت
 .دگرد همین معانی استفاده می

           صلی اهللا علیه و سلم   )4 / زلزله( 

     صلی اهللا علیه و سلم           )1 / غاشیه( 

     صلی اهللا علیه و سلم         )15 / نازعات( 

     صلی اهللا علیه و سلم               )24 / ذاریات( 
 را حدیث  صلی اهللا علیه و سلم و عرفاً اقوال و افعال و تأییدات منسوب به پیامبر

 صورت  صلی اهللا علیه و سلم گذاري نخستین بار از طرف خدا پیامبر گویند، و این نام
ّ « :تگرفته است همچنانکه در صحیح مسلم آمده اس  و در 1»ثوا عنّی و ال حرجو حد

 .2»يت من حرصک علی احلديثأكام ر«صحیح بخاري آمده است 
و سنت بمعنی راه و روشی است که ابتدا کسی آنرا ابداع کند و سپس سرمشق 

بمعنی » سنۀ اهللا«دیگران و مرسوم جمعیتی واقع شود و وقتی سنت بخدا اضافه گردد 
ها و تحرك و  د موجودات و فضاي پدیدهمجموعۀ قوانینی است که آفریدگار ایجا

 و »و لن جتد لسنّة اهللا تبديال«فعالیت دستگاه آفرینش خود را بر مبناي آنها قرار داده است 
_________________________________________________________________________ 

 .8:  بنقل پاورقی علوم الحدیث صبحی صالح ص229 / 8صحیح مسلم  -1
 .هریره فرموده است  این جمله را در خطاب به ابی پیامبر 328:  ص9ارشاد ساري ج  -2
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 اضافه گردد بمعنی مجموعه گفتار و کردار و  صلی اهللا علیه و سلم هرگاه به پیامبرخدا
 که مسلمانان موظف و سلم  صلی اهللا علیه رفتار و تأییداتی است منسوب به پیامبرخدا

 گذاري نیز از طرف خود پیامبر هستند آنها را سرمشق خویش قرار دهند و همین نام
 صورت گرفته است همچنانکه امام مالک در موطا روایت کرده که صلی اهللا علیه و سلم 

ّوا ما مسكتم هبام كتاب « فرموده  صلی اهللا علیه و سلم پیامبر اهللا تركت فيكم امرين لن تضل

ه ّ  یعنی در میان شما دو امر را بجا گذاشتیم و مادامیکه آنها را دستاویز خود 1»و سنّة نبي
 .قرار دهید هرگز گمراه نخواهید شد و آن دو امر کتاب خدا و سنت پیامبر خداست

هاي اصلی با هم  بنابراین حدیث و سنت هر چند بر حسب معناهاي لغوي و ریشه
یث مصداق و معنی عرفی و اصطالحی هر دو داراي یک معنی و تفاوتهایی دارند ولی از ح

  صلی اهللا علیه و سلم اي از اقوال و افعال و تأییدات منسوب به پیامبر هر دو بمعنی مجموعه
 .باشند خدا می

 
 موضع حدیث در دین اسالم

  صلی اهللا علیه و سلم براي بیان این مطلب از ذکر این توضیحات ناگزیریم که پیامبر
ر دوران بیست و سه سالۀ نوبت خود، وقتی براي حل مشکلی یا جواب سؤالی باو د

 :دفرمو شد، بیکی از این سه شکل عمل می مراجعه می
گردید ـ خواه دیر خواه زود  شد و تا وحی نازل نمی  گاهی منتظر نزول وحی می-1

 روح و فرمود، مانند جواب سؤال خوله از ظهار و جواب سؤال یهود از ـ چیزي نمی
و ذوالقرنین و سؤال برخی از زمان قام قیامت و کلیه مواردي که در قرآن اصحاب کهف 

 .آغاز گردیده است» يسئلونک«بعبارت 

_________________________________________________________________________ 
 .47:  ص1 کتاب القدر و تاج الحدیث ج 899:  ص2موطا امام مالک ج  -1
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داد و   جواب سؤالی را می1 گاهی بمحض سؤال و درخواست بدون انتظار وحی-2
ت حج و فرمود مانند بیان کیفیت و کمیت نمازها و کیفی راه حل مشکلی را بیان می

 .زکات و بیان بسیاري از احکام اسالمی
فرمود و   گاهی جواب سؤال و حل مشکل را به شوراي اصحاب حواله می-3

و دربارة سنگر  2فرمود همچنانکه دربارة رفتار با اسیران غزوه بدر شخصاً چیزي نمی
 و  مطلب را به شورا حواله فرمود3گرفتن در شهر یا خارج شدن از شهر در غزوه احد

 نظر متخصصین 4در مورد تلقیح نخلفرمود همچنانکه  گاهی نظر متخصصین را قبول می
امور کشاورزي و باغداري را قبول کرد و در مورد محل استقرار سپاه در غزوه بدر نظر 

 .متخصصین مسایل جنگی را پذیرفت
ردگار دهد که حکمت فرازمند پرو گانۀ فوق بخوبی نشان می و دقت عمیق در مراحل سه

هاي نیاز علمی انسانها بوسیلۀ قرآن و  چنین ایجاب کرده است که در عین پر کردن خالء
بخشی او حدیث و درك افراد نخبه و اهل تخصص هیچگونه تکراري نیز در امر هدایت 

 .بندي شده است بوجود نیاید زیرا راههاي هدایت بخشی خدا باین سه شکل دسته
آیند و حتی  سبت به دید همۀ انسانها غیب بشمار می آن دسته از مطالبی که ن :اول

 با روحیه و ویژگیهاي پیامبري نیز به درك و فهم آنها قادر  صلی اهللا علیه و سلم پیامبر
 از طرف خدا بر نهاي قرآ  و فقط آفریدگار به آنها عالم است که، در قالب آیه5نیست
 .ۀ او بمردم ابالغ شوند نازل گردیده تا بوسیل صلی اهللا علیه و سلم پیامبر

_________________________________________________________________________ 
 . نازل نگردیده استهاي قرآن بر پیامبر یعنی در این مورد، آیه -1
 .136:  ص2کامل ابن اثیر ج  -2
 .150:  ص2کامل ابن اثیر ج  -3
 .214:  ص9صحیح مسلم کتاب الفضایل هامش ارشاد ساري ج  -4

5-                                    
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 از درك آنها  صلی اهللا علیه و سلم آن دسته از مطالبی که همۀ انسانها جز پیامبر: دوم
 مانند 1عاجزند و پیامبر با روحیه و ویژگیهاي پیامبري قادر بدرك و فهم آنها است

توضیح مجمل و تخصیص عام و تقیید مطلق و بیان کیفیت و کمیت عبادات و برخی از 
 صلی اهللا علیه کام دین که در قالب حدیث و سنت و اقوال و افعال و تأییدات پیامبراح

هاي قرآن و شرح و توضیح عبادات و احکام از طرف   آیه2 و در جهت تبیینو سلم 
 .پیامبر بمردم ابالغ گردیده است

ها هاي مردم قادر به فهم و درك آن آن دسته از مطالبی که عامۀ انسانها و توده: سوم
اي بنام مجتهد و هیئتهاي آگاه بنام شوراهاي قرآنی، داراي چنان  نیستند، اما افراد نخبه

درك و بصیرت و تخصص و آگاهی و اطالعاتی هستند که این دسته از مطالب را از 
 3.نمایند قرآن و حدیث و تجربیات عقلی و علمی بخوبی استنباط می

ش به نداي تمام نیازهاي بشري ـ اعم آفریدگار حکیم در قلب این مثلث هدایت بخ
از اصول و مبانی اعتقادي و عبادات و احکام و اخالق و اعم از احوال شخصی و روابط 
اجتماعی، و اعم از راههاي ترقی در این جهت و نیل به همۀ تعالی و سعادتها در جهان 

قرآنی هاي  جاودانه پاسخ مثبت داده است، و این مثلث هدایت بخش در یکی از آیه
 .بخوبی ترسیم شده است

 هاي قرآن آیه=  خدا را اطاعت کنید :اطيعواهللا -1
  حدیث و سنت پیامبر–پیامبر را اطاعت کنید : و اطيعوا الرسول -2

                                                                                                                                             
 )52 / شوري( 

 .2210-180 ص 5تفسیر نیشابوري و المنار ج  -1

2-                           )44 / نحل( 

3-            )38 / شوري( 
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جتهدین و م= و از صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید : 1و اولی االمر منكم -3
 تجربیات علمی و عقلی هیئتهاي شوراي قرآنی که احکامی را از قرآن و حدیث و

 .کنند استنباط می
_________________________________________________________________________ 

اند مقصود   درباره مراد و معنی اولواالمر اختالفات زیادي بوجود آمده برخی گفته59: سوره نساء -1
مراد اهل حل و «: گوید  از قول شیخ محمد عبده می181:  ص5علماي دینی است و تفسیر المنارج 

می است که عبارتند از امراء و حکمرانان و علما و فرماندهان نظامی و بقیه رؤساء که عقد جوامع اسال
کنند، و بشرط اینکه امین باشند و مخالف  مردم در مصالح عمومی و کارهاي خویش به آنان مراجعت می

و امام » قرآن و حدیث عمل نکنند و در جهت مصالح عمومی فرمانی بدهند اطاعت آنها واجب است
کند تا ثابت نماید که مقصود از اولواالمر اهل   دالیل زیادي اقامه می144:  ص1زي در تفسیر کبیر ج را

 .اجماع است
کننده نیست زیرا این آیه بقرینه  اما بنظر ارادتمند هیچکدام از این تفسیرها مناسب و مطلوب و قانع

 غیر از قرآن و دید که در زمان پیامبرو باید . دهد گانه احکام اسالمی را نشان می منابع سه» اطیعوا«
سنت چه چیز دیگري منبع حکم اسالمی و اطاعت از آن واجب بوده است؟ در زمان پیامبر نه از اجماع 
و نه از سالطین خبري نبوده، و علما و فرماندهان نظامی و امرا و رؤسا نیز اگر برخالف قرآن و سنت 

 و اگر حکم موجود در قرآن و حدیث را گفته باشند اطاعت دستور داده باشند، اطاعت آنها حرام بوده
از قرآن و سنت بوده و اولواالمر یک چیز تکراري بشمار آمده است و بنظر ارادتمند مقصود از اولواالمر 

 تنها چیزي غیر قرآن و حدیث که اطاعت از آن هم هیئتهاي شوراي قرآنی است در زمان پیامبر
د مجتهد که پیامبر در حدیث معاذ علیحده از آن بحث کرده و دیگري واجب بوده یکی نتیجه اجتها

از آن تعبیر شده است و براي اینکه » اولواالمر«مصوبات شوراهاي قرآنی است که در این آیه با کلمه 
هیئتهاي شوراهاي قرآنی است باین نکات توجه فرمائید » اولواالمر«مطمئن باشید که مقصود از 

 .»مر امرهماالأ«مخصوصاً کلمه 

1-              )159 / عمران آل( 

2-         )38 / شوري( 
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 این مثلث تجلی کرده  صلی اهللا علیه و سلم و همچنین در یکی از احادیث پیامبر
پیامبر معاذ را به یمن فرستاد باو گفت تو در آنجا بچه چیزي حکم » هنگامیکه«است 

چه ه د بپیامبر فرمود اگر مطلبی در کتاب خدا نیامده بو. کنی؟ گفت به کتاب خدا می
کنی؟ گفت به سنت و حدیث پیامبر خدا، پیامبر فرمود اگر مطلبی در  چیزي حکم می

کنی؟ گفت به استنباط و اجتهاد خودم  سنت و حدیث نیامده بود بچه چیزي حکم می
 کتاب 66:  ص3تاج الحدیث ج «ب علمی و عقلی استنباط از قرآن و سنت و تجار

 .»االماره و القضاء
نظر متخصصین چه در فقه و چه «وه بر قرآن و حدیث از اجتهاد در این حدیث عال

بحث شده و در آیه » در صنایع و مشاغل و علوم مانند طب و کشاورزي و مسایل نظامی
د این حدیث و این آیه نساء از مصوبات شوراي قرآنی بحث شده است و با توجه بمفا

ز قرآن و سنت پیامبر و نتایج آنچه در دین اسالم اطاعت از آنها واجب است عبارتند ا
شوراهاي قرآنی و نظر متخصصین علوم و مشاغل و صنایع که در زمان پیامبر از یکایک 

 .اینها اطاعت بعمل آمده و غیر از اینها از هیچکس دیگر اطاعت نگردیده است
 نه تنها دومین  صلی اهللا علیه و سلم بنابر توضیحات گذشته، حدیث و سنت پیامبر

اجتهاد و «و تحقق منبع سوم » قرآن« اسالم است بلکه استفاده از منبع اول منبع دین
باشد   متوقف می صلی اهللا علیه و سلم نیز بر حدیث و سنت پیامبر» تخصص و شورا

زیرا قرآن به مسلمانان دستور داده که نماز بخوانند و زکات بدهند و حج را بجاي آورند 
 دربارة اوقات معین نمازها و کمیت و کیفیت رکعتها و در قضاوتها عادالنه رفتار کنند و

و تعداد نمازها و همچنین در مورد تعیین اموال زکوي و مقدار زکات و حد نصاب و 
همچنین دربارة کیفیت قضاوت عادالنه و کمیت و کیفیت مجازاتها و بسیاري از مقررات 

هاي قرآن شرح و   در آیهالمللی، مربوط به احوال شخصی و روابط اجتماعی و روابط بین
                                                                                                                                             

3-                  )59 / نساء( 
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َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم َوَلَعلَُّھْم [ بیانی نیست و بلکه بحکم آیۀ
 مأمور گشته که با قول و فعل  صلی اهللا علیه و سلم پیامبر }۴۴:النحل {سوره] َیَتَفكَُّروَن

 .این مطالب و مشابه آنها را بیان نماید» حدیث و سنت«و تأییدات خویش 
 

 :و مسلمانان نیز بحکم آیۀ

   صلی اهللا علیه و سلم       صلی اهللا علیه و سلم       

 صلی اهللا علیه و سلم          )7 / حشر( 
نهی کرد ) از گرفتن آن( چه شما را و هر چه پیامبر بشما داد، آنرا بگوید و هر«

 .»دست بردارید
 مأمور گشتند که امر و نهی پیامبر را کامالً اطاعت کنند، و بحکم آیۀ

                           0  
 )21 / احزاب( 

 خیر و نیکو براي کسیکه به البته براي شما هست در پیامبر خدا اقتدا و پیروي«
 .»ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باشد

مسلمانان بطور وجوب و الزامی به پیروي از سنت و راه و روش پیامبر مأمور 
 .گردیدند

 

  صلی اهللا علیه و سلم حفظ و تبلیغ حدیث در زمان پیامبر
 در  علیه و سلم  صلی اهللامبنی بر همین اهمیتی که حدیث در دین اسالم دارد، پیامبر

 :دفرمو کرد و می زمان خویش در عین اینکه مسلمانان را بحفظ آن کامالً ترغیب می
ً سمع مقالتی فوعاها« همچنین مسلمانان را به نشر و تبلیغ آن » 1نرض اهللا عبدا

_________________________________________________________________________ 
 . از تجارب عقلی است نتایج اجتهاد و شورا عین قرآن و سنت نیست بلکه استنباط از آنها و-4
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غها« :فرمود نمود و می تشویق می ّ ً سمع مقالتی فبل  صلی اهللا علیه و پیامبر» 1نرضاهللا عبدا
 :دشدیداً مردم را از جعل حدیث و روایت نادرست بر حذر داشت و فرمو و سلم 

دا فليتبو« ّ ّ متعم کسیکه بر زبان من دروغ بگوید بطور » 2 مقعده من النّارامن كذب علی
 ).رود جاعل حدیث به دوزخ می(عمد، پس نشیمن خود را در آتش جهنم آماده کند 

 
  سلم  صلی اهللا علیه ونوشتن حدیث در زمان پیامبر

 از 3 در سالهاي اول وحی از لحاظ احتیاط و جلوگیري صلی اهللا علیه و سلم پیامبر
حدیث و قرآن، نوشتن احادیث را ـ چه بصورت صحیفه و جزوه و هر کس آمیختن 

التكتبوا و « :دبراي خودش، و چه بصورت کتاب و براي عموم ممنوع اعالم کرد و فرمو

ثوا عنّی و ال حرجمن كتب عنی غري القرآن فليمحه وح ّ یعنی از زبان من غیر از قرآن » 4د

                                                                                                                                             
اي را شادمان و  خدا بنده:  کتاب العلم یعنی حدیث اول2سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذي ج  -1

اي را شادمان  خدا بنده: کند، و معنی حدیث دوم شنود و آنگاه آنرا حفظ می رو سازد که گفته مرا می خنده
 .رساند دیگران میشنود و آنگاه آنرا به  رو سازد که گفته مرا می و خنده

اي را شادمان و  خدا بنده:  کتاب العلم یعنی حدیث اول2سنن ابن ماجه مقدمه و سنن ترمذي ج  -1
اي را  خدا بنده: کند، و معنی حدیث دوم شنود و آنگاه آنرا حفظ می رو سازد که گفته مرا می خنده

 .رساند ران میشنود و آنگاه آنرا به دیگ رو سازد که گفته مرا می شادمان و خنده
 آنرا نقل کرده و در ذیل آن نوشته شده 161حدیثی است باتفاق متواتر و ابن حجر عسقالنی در نزهۀ النظر صفحه  -2

اند و بخاري محدث از   روایت کردهکه یکصد صحابی از جمله آنها عشره مبشّره هستند این حدیث را از پیامبر
 .»202:  ص1ارشاد ساري ج «. ا نقل کردهچندین طریق و با عبارت متفاوت این حدیث ر

 .7: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص -3
 و جامع بیان العلم 34، 33:  و تقیید العلم ص8:  بنقل علوم الحدیث پاورقی ص229 / 8صحیح مسلم  -4

1 / 63. 
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چیز دیگري ننویسید و اگر کسی از زبان من غیر از قرآن چیز دیگري نوشته آنرا پاك 
ّ « :دگوی کند، و ابوسعید خدري صحابی می  ان اكتب  صلی اهللا عليه و سلم استأذنت النّبی

 اجازه خواستم که احادیث را و سلم  صلی اهللا علیه از پیامبر» 1احلديث فابی ان ياذن لی
 .بنویسم پیامبر بمن اجازه نداد

 و جمع کثیري آنها را حفظ کردند و آمیزش 2هاي قرآن نازل گردید  اما بعد از آنکه اکثر آیه
 افرادي تعدادي از 4 اجازه داد صلی اهللا علیه و سلم  پیامبر3قرآن و حدیث جاي نگرانی نبود

نه بصورت کتاب و شامل همۀ ( و جزوه 5بصورت صحیفه) ث رانه همۀ احادی(احادیث را 
نه براي اینکه دیگران نیز از ( احادیث هر کس براي خودش 6بمنظور کمک بحفظ) احادیث

 یعنی با 7»قیدوا العلم بالکتاب «:دبنویسند و در این باره فرمو) ها روایت کنند این صحیفه
ها را  این نوشته) و الحرج 8اكتبوا(یري کنید استفاده از نوشتن از گریختن علم و دانش جلوگ

اند و تعدادي از آنها با سندهاي متفاوت از حیث ضعف و قوت بشرح زیر  صحیفه نامیده
 .اند گزارش شده

_________________________________________________________________________ 
 .8:  بنقل علوم الحدیث صبحی صالح ص32: تقیید العلم ص -1
 1العلم ـ ابن عبدالبرج  و جامع بیان)  وجه اول6 ورقه 4ج ( الفاصل  رامهرمزي در المحدث-4 و 3و  2

 .69 :ص و تقیید العلم 72 :ص
3-  
4-  

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

 بنقل علوم 184:  ص4 و معالم السنن خطابی ج 111:  ص2 و سنن ترمذي ج 67: تقیید العلم ص -6
 10: الحدیث صبحی صالح پاورقی ص

 بنقل علوم الحدیث 2:  ص4 و محدث الفاصل ج 69:  و تقید العلم ص72:  ص1جامع بیان العلم ج  -7
 . پاورقی9: ص

 .3:  ص4این حدیث در محدث الفاصل ج  -8
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کند از ابی   بخاري روایت می1 بخاري محدث در صحیح:ی صحیفه علی مرتض-1
د؟ علی در جواب گفت نه غیر  گفتم آیا در نزد شما کتابی وجود دارجحیفَه که به علی

از کتاب خدا و درك و فهمی که به مرد مسلمان داده شده و بغیر از آنچه در این صحیفه 
هست چیزي در نزد ما نیست گفتم در این صحیفه چه چیزهایی وجود دارند؟ در 

 موضوع حکم دیه و آزاد کردن اسیر و اینکه مسلمان بقصاص قتل کافر :تجواب گف
برگی بود نوشته شده و  «:ت و قسطالنی در شرح این صحیفه نوشته اس2شود کشته نمی

 علی مرتضی در این هنگام :یبقبضه شمشیر او آویزان بود و بر حسب روایت نسائ
 .»3غالف شمشیرش بیرون آورداي از  نوشته
ها و مشتمل بر یکهزار   صحیفۀ عبداهللا بن عمر و عاص که از بزرگترین جزوه-2

 صلی اهللا علیه و آید، و عبداهللا باجازه پیامبر ها بشمار می وفترین صحیفه و از معر4حدیث
 صلی اهللا  روزي عبداهللا بخدمت پیامبر5 این احادیث را نوشته است و نقل شده کهسلم 

 آمد و عرض کرد آیا هر چه از تو شنیدم اجازه هست آنرا بنویسم پیامبر علیه و سلم 
ال رضا و شادي و چه در حال قهر و عصبانی؟  چه در ح:ت آري عبداهللا گف6فرمود

_________________________________________________________________________ 
 .214:  ص1ارشاد ساري ـ شرح بخاري ـ ج  -1
 .214:  ص1شرح بخاري ـ ج ارشاد ساري ـ  -2 و 2

3-  

 و 71:  ص1 و جامع بیان العلم البن عبدالبر ج 333:  ص3هللا بن عمر ج ابن اثیر ـ ترجمه عبدا -4 و 4
 و الماع قاضی عیاض 365:  و تأویل مختلف االحادیث ابن قتیبیه ص207:  ص2مسند امام حمد ج 

 .17:  بنقل علوم الحدیث صبحی صالح پاورقی ص26: ص
5-  

 و 71 :ص 1ن العلم البن عبدالبر ج  و جامع بیا333 :ص 3ابن اثیر ـ ترجمه عبداهللا بن عمر ج  -6
 و الماع قاضی عیاض 365 :ص و تأویل مختلف االحادیث ابن قتیبیه 207 :ص 2مسند امام حمد ج 

 .17 :ص بنقل علوم الحدیث صبحی صالح پاورقی 26 :ص
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 فرمود بلی بنویسید، زیرا در هر شرایطی من جز حق چیزي  صلی اهللا علیه و سلم پیامبر
 . و روایت شده است1این صحیفه در مسند امام احمد محفوظ. گویم را نمی

 2مشتمل بر قسمتی از احادیث و سنتهاي) 15م ـ ( صحیفه سعد بن عباده انصاري -3
 عبداهللا بن اوفی بوده 3اي از صحیفه  و بروایت بخاري نسخه صلی اهللا علیه و سلم پیامبر
 .است
محدث در صحیحش این است که نظر مسلم ) 78م ـ ( صحیفۀ جابر بن عبداهللا -4

این صحیفه دربارة مراسم حج مشتمل بر احادیثی بوده است، و احتمال دارد که برخی از 
 ذکر شده  صلی اهللا علیه و سلم اع و ضمن خطبه مفصل پیامبرالود احادیث آن در حجۀ

م ـ (بخشد این است که قتاده تابعی  که این احتمال را بسیار قوت می باشند و امري
من براي حفظ صحیفۀ جابر به اندازة حفظ  «:تگف دربارة اهمیت این صحیفه می) 118

 .»دهم  می4سورة بقره اهمیت
 صلی که بر قسمتی از احادیث و سنت پیامبر) 60ـ م ( صحیفه سمرة بن جندب -5

 مشتمل بوده و بعد از وفات او بدست پسرش سلیمان رسیده و آنرا اهللا علیه و سلم 
 5.روایت کرده است

6-یق، امپدرم « عایشه رضی اهللا عنها گفته است 1المومنین  صحیفه ابوبکر صد
صد حدیث جمع کرد و نوشته بود و  را تا پان صلی اهللا علیه و سلم احادیث پیامبرخدا

_________________________________________________________________________ 
 بنقل صبحی صالح در علوم 222 ـ 158:  ص2مسند عبداهللا بن عمر بن عاص در مسند امام احمد ج  -1

 .17: یث پاورقی صالحد
 .سنن ترمذي ـ کتاب احکام ـ باب الیمین مع الشاهد -2
 .صحیح بخاري کتاب الجهاد -3
 4 و التاریخ الکبیر للبخاري ج 123 :ص 1 و تذکره الحفاظ ج 334 :ص 1طبقات ابن سعد ج  -4

 .15 :ص بنقل علوم الحدیث صبحی صالح پاورقی 182 :ص
 .14: ل علوم الحدیث ص بنق198:  ص4تهذیب التهذیب ج  -5
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گشت و من از مشاهدة  شبی از شبها آرام نگرفت و همواره از پهلوئی به پهلوي دیگر می
 و ناراحتی است 2این ناآرامی براثر درد: این وضع غمگین و نگران شدم و عرض کردم 

زد یا خبر ناخوشی به تو رسیده است و وقتیکه روز شد بمن گفت آن احادیثی که در ن
توست بیاورید و وقتی آن نوشته را آوردم، آتش را درخواست کرد و آنرا سوزاند و باو 

ترسم بمیرم و این نوشته  عرض کردم چرا این نوشته را سوزاندي؟ در جواب گفت می
اند روایت  بنام من باقی بماند و من احادیثی را از کسانی که مورد اطمینان من بوده

واقعیت را براي من روایت نکرده باشند و در نتیجه من سبب ام و ممکن است آنها  کرده
 . روایت شود3شوم که خالف واقعیت بنام احادیث

 
 حدیث و سنت در خالفت ابوبکر صدیق

 نخستین  صلی اهللا علیه و سلم در عصر خالفت ابوبکر صدیق نیز مانند عصر پیامبر
ها  ها و در حافظه  در سینهوسیلۀ نقل و نشر احادیث روایت بوسیله زبان و حفظ آنها

الذکر در دست صاحبان آنها باقی مانده و بعد از وفات  هاي فوق بود، و برخی از صحیفه
 و ابداً خبري از جمع کردن تمام احادیث و نوشتن همۀ 4رسید آنها بدست وارثین می

 برآنها بصورت یک کتاب در بین نبود، اما چون ابوبکر نخستین کسی بود که بعد از پیام
 بر تمام مسلمانان امارت داشت و در قبول کردن حکم احادیث صلی اهللا علیه و سلم 

 هم در حال حیات نبود که  صلی اهللا علیه و سلم مسئولیت بکلی متوجه او بود و پیامبر
دربارة صحت نسبت یک حدیث باو مراجعت شو بهمین علت ابوبکر در قبول کردن 

آورد و در رابطه با همین احتیاط به کارهاي  ل میحکم یک حدیث نهایت احتیاط را بعم
 :دزیر اقدام نمو

                                                                                                                                             
 .5:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  - 6 و 1

2-  

 .5:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -3
 .14 :ص علوم الحدیث صبحی صالح -4
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  صلی اهللا علیه و سلم اي را که مشتمل بر احادیثی بود ـ که نه از پیامبر  صحیفه-1
 بلکه از اصحاب شنیده بود، سوزاند، مبادا مطلبی در میان آنها خالف واقع بوده و پیامبر

 1.باشد آنرا نفرموده صلی اهللا علیه و سلم 
کرد، ابوبکر وقتی آنرا قبول   هرگاه یکنفر در رابطه با دعاوي حدیثی را نقل می-2

 :دکر  و روایت می2 شنیده صلی اهللا علیه و سلم کرد که کسی دیگري نیز آنرا از پیامبر می
در  : 3خویش به ابوبکر مراجعت کرد ابوبکر گفتاالرث  روزي مادر بزرگی براي سهم«

 صلی اهللا علیه و بینم، و از این هم خبر ندارم که پیامبر راي تو نمیکتاب خدا سهمی ب
 سهمی براي تو تعیین کرده باشد، مغیره گفت من در خدمت پیامبر بودم که یک سلم 

ششم را به جده دارد، ابوبکر گفت آیا کس دیگري شاهد این واقعه بوده است و این 
مطلب را گواهی نمود و ابوبکر باین نماید؟ محمد بن مسلمه این  مطلب را گواهی می

 .»روایت عمل کرد
ایراد نگرفت زیرا زمینه براي ) درخواست شاهد و متابع(کسی بر این اقدام ابوبکر 

قبول این اقدام قبالً آماده شده بود چون در دین اسالم طبق نص صریح قرآن براي اثبات 
شتن هم دو شاهد و جلوگیري از خطر فراموشکاري پس از نوصحت یک سند مالی 

  :الزم است ـ دو مرد یا یک مرد و دو زن

  صلی اهللا علیه و سلم       صلی اهللا علیه و سلم      

    )282 / بقره( 
 »و دو نفر از مردان خود را به گواهی گیرید«یعنی

_________________________________________________________________________ 
 .5:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -1
 .2:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -2
 .31 صبحی صالح 79 و المختصر فی علم الرجال ص 2:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -3



شناسی کلید حدیث  

 

18

 

ها و مصدر حکم بنابراین براي ثبوت صحت روایت حدیثی که سند جاودانۀ سند
 باشد؟ دینی است چطور وجود دو شاهد الزم نمی

 را جمع کرد و به آنها 1 ابوبکر مردم صلی اهللا علیه و سلم  بعد از رحلت پیامبر-3
کند که دیگري ضد و نقیض آنرا روایت  گاهی یکی از شما حدیثی را نقل می «:تگف
طالب ضد و نقیض را بنام کند از روایت این نوع مطالب بکلی خودداري کنید و م می

 و در 2حدیث نقل نکنید و در حال و در آینده سبب اختالف و تفرقه مسلمانان نشوید
مورد این نوع مطالب متضاد هر کس از شما سؤال کرد بگوئید قرآن در بین ما و شما 

و زمینه قبول این دستور هم قبالً »  حرام بدانید3است حالل او راحالل و حرام او را
 زیرا از دو مطلب متضاد نسبت یکی از آنها به پیامبر قطعاً مجعول و د شده بوفراهم

اشتباه بود و چون براي قبول یکی از آنها مرجحی وجود نداشت پس طبق اصل تعارض 
 .ماند  دو دلیل، هر دو ساقط و جز تمسک به قرآن چارة دیگري باقی نمی

 
 حدیث و سنت در خالفت فاروق اعظم عمر

از ابوبکر چند قدمی هم جلوتر رفت، و در جهت حفظ و  راه احتیاط، فاروق در
اه و نشر آنها در جهان وسیع ب از جعل و اشت صلی اهللا علیه و سلم صیانت احادیث پیامبر

 .اسالم به اقدامات زیر مبادرت ورزید
 فاروق براي قبول حدیث یکنفر مربوط به دعاوي، نه تنها شاهد و متابع را -1

کرد فاروق او را  بود و شاهد و متابعی را پیدا نمی بلکه اگر راوي مردي میخواست  می
 :ت در بیان علت برگشتن خود از منزل فاروق گف4نمود، از جمله ابوموسی مجازات می

_________________________________________________________________________ 
 .3 و 2: تذکره الحفاظ ذهبی ص -3 و 1

2-  

 .3:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -3
 مبحث 6:  ص1 و تذکره الحفاظ ذهبی جلد 142:  ص9صحیح بخاري در ارشاد ساري ج  -3 و 2 و 4

 .31: ، صبحی صالح ص177:  ص6عمر بن خطاب و صحیح مسلم ج 
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ً فلم يؤذن«: ام که فرموده  شنیده صلی اهللا علیه و سلم از پیامبر  2اذا أستأذن احدكم ثالثا

از شما سه مرتبه اجازه ورود خواست و اجازه نیافت باید یعنی هر گاه یکی =  فلريجع
 .»ددربرگ

 صلی اهللا علیه و فاروق گفت اگر کسی را پیدا نکنی که او هم این مطلب را از پیامبر
کنم و ابوموسی بمجلس انصار شتافت و جوانی را بنام   شنیده باشد ترا مجازات میسلم 

 3.شهادت دادابوسعید با خود آورد که بر صحت روایت او 
 

و همچنین در مورد احکام سقط جنین که آثار حیات در او مشاهده شده باشد فاروق 
با اصحاب مشورت کرد و مغیره در این مورد حدیثی را نقل کرد فاروق گفت باید بر 
صحت روایت خود شاهدي را بیاوري محمد بن مسلمه صحت روایت این حدیث را 

 مرا 2یت کرد هنگامی که شوهرمات قیس زن صحابیه رو، و از جمله فاطمه بن1تأیید کرد
 باینه داد خدمت پیامبر رفتم و عرض کردم آیا استحقاق نفقه را در ایام عده دارم طالق

یا خیر؟ پیامبر فرمود استحقاق نفقه نداري فاروق این روایت یکنفري را قبول نکرد و 
ّ من حيث سكنتم«فرماید   خدا می:تگف ن را بعد از طالق و در ایام یعنی زنا »اسكنوهن

اید اسکان دهید و آنها را اخراج نکنید و چون  عده در همان منزلی که سکونت داشته
 اسکان نفقه است پس بحکم این آیه نفقه زنان مطلّقه واجب است، و ما به روایت 3الزمه

گذاریم  یک زن که ممکن است قضیه را فراموش کرده باشد کتاب خدا را کنار نمی
ّها حفظت او نسيتال«  4.»نرتک كتاب اهللا بقول امرأة الندری لعل

_________________________________________________________________________ 
 . مبحث عمر8 و 7:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -1
 .6: طالق ) 6 (283: الفاروق ـ شبلی نعمانی ـ بخش دوم ص -2
 .279: الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص -2 و 3

4-  
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 و فروختن آن براي اینکه بمسجد پیامبر اضافه 1و همچنین درباره خانه ملکی عباس
 2.شو و در حدیثی که در این مورد روایت گردید

داد که با عین عبارت   فاروق احادیثی را قبول و منبع صدور احکام شرعی قرار می-2
 و براي عمل 3 روایت شده باشند نه با لفظ و تعبیرات را ويصلی اهللا علیه و سلم  پیامبر

باین اصل خودش پیشقدم بود همچنانکه بالذري در انساب االشراف با یک سند متصل 
ـ که امام ابوحنیفه و محمد بن سعد و عبدالحمید بن عبدالرحمن نیز جزو این سند 

از فاروق سؤال کرد و فاروق او را جواب داد و کند که یکنفر مطلبی  هستند ـ نقل می
یعنی اگر من » لوال ان اکره ان ازید فی الحدیث او انقص لحدثتکم «:تسپس گف

دانستم که از حدیث چیزي زاید یا کم کنم در این مورد حدیثی را براي  کار بدي نمی
راویان  و شرط دیگري براي قبول حدیث این بود که راوي، یا 4کردم شما روایت می

 و آخرین 5احادیث عالوه بر عدالت و تقوي، اهل حافظه و درك و توجه کافی نیز باشند
شرط این بود که راوي توضیح دهد این حدیث را قبل از مسلمان شدن یا بعد از 
 مسلمان شدن، قبل از هجرت یا بعد از هجرت در چه زمانی و در چه شرایطی از پیامبر

 است زیرا یادآوري این مطلبها در موضوع تخصیص و  شنیدهصلی اهللا علیه و سلم 
تقیید و نسخ و غیره کامالً موثر بود و راوي نیز در صورت داشتن حافظۀ کامل به آسانی 

 .داد این مطلبها را توضیح می
 فاروق براي اولین بار تعلیم و تعلم احادیث و نشر آنها را در جهان وسیع اسالم -3

ور شخصیتهاي صحابی و محدث و معروفی را مانند آغاز نمود و براي همین منظ
ابودرداء، ابوذر غفاري، عقبه بن عامر، عبداهللا بن مسعود و غیره را از اطراف بمرکز 

_________________________________________________________________________ 
 . مبحث عمر8:  ص1تذکره الحفاظ ج  -4 و 1

2-  

 .187: الفاروق ـ شبلی نعمانی ـ بخش دوم ص -6 و 3
 ججج

 .نامیدند» حدیث صحیح«عد آنرا  و این همان است که تقریباً یک قرن ب289: الفاروق بخش دوم ص -5
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 و با همکاري آنها و بقیه محدثین اصحاب، جمعیتی را ـ شبیه انجمن 1فرا خواند) مدینه(
 بود عالوه بر کارهاي محدثین ـ تشکیل داد و این جمعیت که محل ثابت آن مدینه

تحقیقی و تالش در راه جدا کردن احادیث صحیح از روایات اشتباهی یکی از وظایف 
مهمش این بود که یکی از اعضاي اصلی خود را در رأس جمعی از محدثین براي تعلیم 

 :فرستاد و از جمله  و تبلیغ و نشر احادیث صحیح به استانهاي دور و نزدیک می
کوفه اعزام  بدستور فاروق در رأس جمعی به) عبداهللا بن مسعود(الف ـ ابن مسعود 

 2.گردید
 3.ب ـ عبداهللا بن مغفل را همراه عمران بن حصین به بصره فرستاد

 و بمعاویه ابن 4ج ـ عباده بن صامت و ابودرداء را در رأس جمعی به شام فرستاد
 5.ز نکندسفیان ـ استاندار شام ـ اخطار گردید که از احادیث آنها تجاو

کر نوشتن تمام احادیث و ف فاروق نخستین کسی بود که در دوران خالفت خود ب-4
 و بعد از مدتها مشاوره با اصحاب مهاجر و انصار و یک ماه تردید 6کتاب کردن آنها افتاد

و نماز استخاره بدلیل اینکه اگر تمام احادیث نوشته شوند و بصورت کتابی درآیند، در 

_________________________________________________________________________ 
همین فراخوانی بمنظور تشکیل جمعیت محدثین در مرکز، در یکی از روایتها حبس پنداشته شده و  -1

گویا فاروق ابن مسعود، ابودرداء و ابومسعود انصاري را بجرم کثرت نقل حدیث حبس نظري و در 
 عمر این پندار را نقل کرده و حاکم در مدینه تحت نظر خود قرار داده است و تذکره الحفاظ در مبحث

اند و علت   نیز این مطلب را نوشته و برخی آنرا حبس نظري تعبیر کرده110 ص 1المستدرك ج 
نادرستی این پندارها این است که فاروق بعد از فراخوانی آنها را براي تعلیم حدیث به استانهاي دور 

 .فرستاده است
 .279:  صالفاروق شبلی نعمانی بخش دوم -2
 .6:  و ازالۀ الخفاء ص279: الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص -3 و 3

4-  

 .6:  و ازالۀ الخفاء ص279: الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص -5 و 5
6-  
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 و توجه و عالقۀ مردم به کتاب خدا 1شود  کتاب دیگري قرار داده میمقابل کتاب خدا،
یکعده  «:تشود از این کار صرفنظر نمود فاروق در توضیح این دلیل چنین گف کمتر می

از اهل کتاب پیش از شما با بودن کتاب خدا کتابهاي دیگري را تدوین کردند و به آنها 
کتاب خدا را ترك نمودند بنابراین ما  و در نتیجۀ این عمل 2اشتیاق پیدا نمودند

 3.»توانیم چیزهاي دیگري را با کتاب خدا مخلوط کنیم نمی
 اعزام هیئتهاي محدثین اصحاب از مرکز مدینه به استانهاي دور و نزدیک و -5
ش تعلیم و تعلّم حدیث در جهان وسیع اسالم در عصر فاروق، موجب گردید که رگست

ه روایت احادیث و بحث و گفتگو از احادیث سرگرم شوند مسلمانان بیش از حد الزم ب
 و زمان ابوبکر بیشتر اوقات آنان در تالوت  صلی اهللا علیه و سلم و مانند زمان پیامبر

گردید و همین تغییر و تحول در  هاي قرآن و بحث و گفتگو از آنها مصروف نمی آیه
 گردید و زمزمۀ ممتد روش مسلمانان نسبت به قرآن و حدیث موجب نگرانی فاروق

هاي قرآن در حکم  روایات و احادیث در محافل مسلمانان بجاي ترنم دائمی تالوت آیه
زنگ خطري بود که فاروق از عواقب وخیم آن بکلی هراسناك شد و تمام سعی خود را 
بکار انداخت که بموازات اهتمام الزم به احادیث، مسلمانان را وادارد که به عادت سابق 

 برگردند و بیشتر اوقات خود را به تالوت  صلی اهللا علیه و سلم در زمان پیامبرخویش 
ها و بحث و گفتگو از آنها بگذرانند و تنها در حال مشاوره و نشان دادن دلیلی براي  آیه

حکمی از احکام شرعی یا بهنگام اعزام هیئتهاي محدثین به استانها از احادیث و روایت 

_________________________________________________________________________ 
 .6:  و ازالۀ الخفاء ص279: الفاروق شبلی نعمانی بخش دوم ص -1
 5 و کنزالعمال ج 206:  ص3ات ابن سعد ج  و طبق64:  ص1العلم ج   و جامع بیان50: تقیید العلم ص -2

 .31: الحدیث صبحی صالح ذیل ص  بنقل علوم239: ص
 5 و کنزالعمال ج 206:  ص3 و طبقات ابن سعد ج 64:  ص1العلم ج   و جامع بیان50: تقیید العلم ص -3

 .31: الحدیث صبحی صالح ذیل ص  بنقل علوم239: ص
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هنگامیکه عمر ما  «:دگوی  می1مین مورد است که قرظه بن کعبآنها بحث کنند، و در ه
همراه ما آمد و در بین راه از ما » صراة«کرد خودش نیز تا محل  را بسوي عراق روانه می

کنم؟ گفتیم بلی بخاطر احترام و تکریم، گفت  دانید چرا شما را همراهی می پرسید می
روید  آن اینکه شما به شهري میآري ولی در ضمن احترام موضوع دیگري هم هست و 

فضاي مسجد و شهر خود را رونق هاي قرآن  که مردم آن سرزمین با تالوت آیه
، 2انداز است اند و مانند زنبورعسل در کندو زمزمه تالوت آنها در فضا طنین بخشیده

ي مراقب باشید که آنها را با روایت احادیث از این کار باز ندارید و قرآن را با چیز دیگر
 خود را سرگرم نکنید و  صلی اهللا علیه و سلم مخلوط نکنید و بروایت احادیث از پیامبر

 .»3در این کار منهم شریک شما هستم
هاي فاروق را بارها  بزرگان اصحاب که شدت اخالص و حکمت و ژرف بینی

نمودند این مرتبه نیز به نداي  آزمایش کرده و همیشه به هشدارهاي او توجه خاصی می
ها  خلصانه او جواب مثبت دادند و مانند زمان پیامبر بیشتر اوقات خود را به تالوت آیهم

کردند  نمودند و در موارد الزم به حدیث هم توجه کافی می و بحث از آنها مصروف می
 وقتی به 4کردند بعنوان مثال همین قرظه بن کعب و از سرگرمی به روایتها دوري می

 او حلقه زدند که بحثها را از احادیث شروع کند و آنها را بهکوفه رسید و مردم به دور 
 :تروایتها سرگرم نماید قرظه گف

 .» منع کرده است5ـ عمر ما را از این سرگرمی هنانا عمر«

_________________________________________________________________________ 
 .206:  ص3 خطاب و طبقات بن سعد ج  عمر بن7:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -1
 .206:  ص3 عمر بن خطاب و طبقات بن سعد ج 7:  ص1تذکره الحفاظ ذهبی ج  -3 و 2
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گوید من با سعد بن مالک  یکی از یاران پیامبر می) 80م ـ (و همچنین سایب بن زید 
این سفر حتی یک حدیث هم روایت نکرد از مدینه تا مکه همسفر بودم و سعد در طول 

 یکسال با عبداهللا بن عمر هم مجلس شدم، و در طول این سال :دگوی و شعبی نیز می
 1.حدیثی را روایت نکرد
شود که در عصر فاروق تعلیم و تعلم حدیث در جهان   معلوم میاز این توضیحات

هد و متابع روایت وسیع اسالم گسترش یافته اما بجز احادیث صحیح آنهم همراه شا
شده و مسلمانان بجاي کثرت روایت حدیث و بحث از آنها بیشتر سرگرم تالوت قرآن 

 .هاي قرآن بودند و بحث از آیه
 

 حدیث در عصر خالفت عثمان ذي النورین
 خیلی بیشتر  که از یکطرف جهان اسالم از زمان فاروقدر سالهاي آخر خالفت عثمان
و صالبت و قدرت کنترل فاروق را یگر عثمان آن نفوذ گسترش یافته بود و از طرف د

گرائی و در  نداشت برخی از انحرافات از قبیل دیوانساالري بروکراسی و فئودالیزم و تجمل
کنار آنها تخلف از اصول روایت احادیث صحیح و هجوم روایتهاي نادرست و بروز 

غییر و تحول ناخواسته از  بصحنه آمدند و این تفرهنگهاي وارداتی برخالف میل عثمان
ّ الحد ان يروی « :دگردد که فریاد برآور  به خوبی مشخص میفریاد عاجزانۀ عثمان ال حيل

ً عن رسول و همین فریاد دو مطلب دیگر را هم » 2اهللا مل اسمع به فی عهد ابی بكر و عمر حديثا
مسلمانان رساند یکی اینکه احادیث عصر ابوبکر و عمر مجموعۀ مشخصی بودند که  می
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دانست به چه  فهمید و نمی  را نمیاند و االً کسی سخن عثمان عموماً از آنها آگاهی داشته
احادیثی اشاره کرده است و دیگر اینکه عثمان و همعصران او نیز احادیث زمان ابوبکر و 

 .اند عمر و شرط و قیود آنها را کامالً تأیید کرده
ث در زمان عثمان بوجود آمد این بود که و تغییر دیگري که در زمینه روایت حدی

بینی و حکمت فاروق اعظم را نداشت با یکی حالتی از عاطفه و   چون ژرفعثمان
قلبی و بویژه دلجوئی از برخی از اصحاب احدي را از سرگرمی به روایت  خوش

کرد، ابوسلمه به ابوهریره گفت آیا در زمان عمر نیز مانند امروز در  احادیث منع نمی
 اگر در زمان :ت در جواب گف1رگرم کردن مردم بروایت احادیث آزاد بودي؟ ابوهریرهس

 .خوردم کردم حتماً تازیانه می عمر مردم را به روایت احادیث سرگرم می
 

 حدیث در عصر خالفت علی مرتضی
تنها از روش عمر فاروق دربارة روایت  علی مرتضی در عصر خالفت خود نه

ان صفات پسندیدة فاروق البالغه ضمن بی  نهج219لکه در خطبه احادیث انتقاد ننمود ب
 .این روش را کامالً تأئید نموده است» و اقام السنّة«: که فرموده

کرد و سعید  علی مرتضی با فرهنگ وارداتی و روایتهاي اهل کتاب بشدت مبارزه می
تاب قصه بن مسیب نقل کرده که علی مرتضی فرمود هر کس باستناد روایتهاي اهل ک

 2.زنم نادرست داود و اوریا را نقل کند او را یکصد و شصت تازیانه می
برخی شایع کرده بودند که علی مرتضی کتاب مخصوصی از احادیث در نزد خود 
دارد که فقط او و خانوادة او باین کتاب دسترسی دارند ولی علی مرتضی در پاسخ ابی 
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» یک برگ نوشته شده«یر از این صحیفه  این شایعه را بشدت رد کرد و گفت غ1جحیفه
 در همین مقدمه به تفصیل این مطلب یف ندارم و ما در بحث صحا3چیزي در دسترسی

 2.نمودیمرا از صحیح بخاري نقل 
 

 حدیث در حکومت معاویه
در زمان معاویه نیز مجموعه معینی از احادیث که واجد شرایط عصر فاروق بودند 

شدند و مسلمانان از آنها آگاهی داشتند ولی در کنار   میبوسیلۀ محدثین اصحاب روایت
 جا را فرا گرفته بود و معاویه که 3این مجموعه از احادیث سیل روایتهاي اهل کتاب همه

بینی عمر فاروق و علی مرتضی را نداشت از روایتهاي اهل کتاب  همان اخالق و ژرف
دیث، بجز احادیثی که در عصر  اما از روایت هر مطلبی بنام ح5جلوگیري بعمل نیاورد

کردند بشدت ممانعت  فاروق صحت آنها تأیید شده و محدثین معروف آنها را روایت می
النورین و روش ضمنی علی مرتضی  نمود و در این مورد از روش صریح عثمان ذي

چنین مبنی بر تأئید احادیث عصر فاروق پیروي نمود و طی فرمان شدید اللّحنی بمردم 
اكم و األحاديث« :داخطار کر ّ ّ عمر كان خييف النّاس فی : اي ً كان فی عهد عمر فان ّ حديثا اال

 ّ وجل ّ کنم که هیچ مطلبی را بعنوان حدیث نقل نکنید  یعنی من بشما اخطار می» 4اهللا عز
 بعنوان حدیث نقل شده است زیرا عمر دربارة خدا و دین مگر مطلبی که در زمان عمر

 .ترساند خدا مردم را می
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اي معین بودند که محدثین بزرگ اصحاب آنها را رو در  احادیث عصر عمر مجموعه
 نقل و روایت» یعنی معاویه«روي مقتدرترین حکمفرماي روزگار و علیه منافع و آراء او 

 .دادند بمثال زیر توجه فرمائید کردند و بمخالفت او هیچگونه اهمیتی نمی می
که معاویه شخصاً فرمانده سپاه بود بغنایم  در یکی از جنگها 1گوید ابواشعث می

زیادي دست یافتیم و جامی از طالي خالص نیز در میان غنایم بود و معاویه دستور داد 
و وقتی این خبر به عباده بن صامت . که براي پرداخت سهمیۀ سپاهیان فروخته شود

هب«رسید با نقل حدیث  ّ هب بالذ ّ خالف اسالم  این معامله را یک عمل حرام و »...الذ
اعالن نمود و سپاهیان نیز بمحض شنیدن حدیث از عباده بن صامت هر یک آنچه را که 
از فروش این جام طال به آنها رسیده بود به صاحبش پس دادند و وقتی این خبر 
بمعاویه رسید با حالتی از خشم و از خروش بر منبر رفت و در حالیکه تلویحاً عباده را 

م فریاد کشید که این چه وضعی است کسانی حدیثی را از پیامبر کرد بر مرد تهدید می
 بودیم این 3 پیامبر و از یاران او2کنند که ما با وجود اینکه مدتها در خدمت نقل می

ایم، عباده از جاي خویش برخاست و با صراحت و قاطعیت بار دیگر  حدیث را نشنیده
 ید که ما محدثین هر مطلبی را از پیامبرحدیث نامبرده را روایت کرد، بر معاویه فریاد کش

باکی آنرا روایت خواهیم کرد، معاویه   شنیده باشیم با کمال بیصلی اهللا علیه و سلم 
اش بنشیند، و باین  خواهد غبار نگرانی و اندوه بر چهره خواهد ناراحت باشد و می می

 صلی اهللا علیه و اهللا کنیم حتی اگر تنها یک شب تاریک در سپاه رسول مطلب توجه نمی
 . پیدا کرده باشیم4 حضورسلم 
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 امیه تا زمان عمر بن عبدالعزیز حدیث در دوران بنی

 هیچ  صلی اهللا علیه و سلم  در بین راوي و پیامبر1در عصر خلفاي راشدین، غالباً
 بودند و 2اي وجود نداشت و راویان احادیث غالباً اصحاب و کالً اهل عدالت واسطه

و عدم تضاد » شاهد و متابع«یک روایت صحیح آنچه الزم بود از وجود براي شناختن 
این روایت با روایت دیگر که ابوبکر صدیق این دو را شرط بشمار آورده بود، و 

  صلی اهللا علیه و سلم همچنین وجود هوش و حافظۀ کافی و روایت بعین عبارت پیامبر
اقران و «ین چهار مطلب بعالوة مطلب که این دو را نیز عمر فاروق شرط شمرده بود، و ا

ّح بوده و   واسطه صحابی می صلی اهللا علیه و سلم که در بین صحابی و پیامبر »مدب
الحدیث درایتی در  کرده است، این چهار مطلب زیربناي علم صحابی از صحابی نقل می

ي امیه که اکثریت عظیمی از غیر اصحاب راو و در دوران بنی. اند عصر اصحاب بوده
احادیث بودند، و در عدالت آنان جاي بحث و تحقیق بود و جرح و تعدیل متوجه آنان 

گردید شرط دیگر بنام عدالت را وي بر شروط سابق اضافه گردید و براي اطمینان از  می
) 61م ـ (ضرورت پیدا کرد و سفیان ثوري ) علم الرجال(تحقق این شرط علمی بنام 

غ دروغگویان در روایت احادیث، ما تاریخ و شرح حال  براي جلوگیري از درو:دگوی می
 انداختیم و بعد از بکار انداختن این علم و شناخت همۀ 3بکار) علم الرجال(راویان را 

خبري که (راویان و آگاهی بر زمان و مکان و تولد و وفات آنها اصطالحات مرسل 
و ) صل شودخبري که بوسیله صحابی و(و مسند ) بوسیله غیر صحابی وصل شود

_________________________________________________________________________ 
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همچنین مسند نازل و مسند عالی و علو مطلق و علو نسبی و همچنین اصطالح موافقه و 
اصطالحات موضح و مبهمات، وجدان و مجهول و مصافحه و همچنین مساواة بدل و 

الحال و اکثر اصطالحات مربوط به راوي وضع شدند و استعمال آنها بر زبان محدثین 
 .و تصنیف و کتاب کسی آنر ننوشته بودیف متداول گردید ولی بصورت تأل

هاي مهم دیگر علم الحدیث درایتی مسایل جرح و تعدیل  در این دوره از بخش
 3ریزي وضع و پی) 93م ـ (و انس بن مالک ) 96م ـ  (1راوي نیز وسیله ابن عباس

 .گردید
 

 حدیث و سنت در عصر عمر بن عبدالعزیز اموي
ا کتابی بنام کتاب حدیث وجود نداشت بلکه اساساً تا عصر عمر بن عبدالعزیز نه تنه

تألیف و تصنیف و نوشتن هیچگونه کتابی در هیچ علم و مسائلی معمول نشده بود و در 
تمام جهان وسیع اسالم جز قرآن هیچ کتابی وجود نداشت و عمر بن عبدالعزیز در دوره 

 و تحقیق دربارة بعد از مشاوره با اجله علما و بحث) 101-99(کوتاه حکومت خود 
نهی از کتابت احادیث موقتی و مربوط به سالهاي اول بعثت و بخاطر عدم اختالط اینکه 
ّدوالعلم بالكتاب«:  و طبق حدیث معروف2هاي قرآن بوده با آیه  هرگاه علم حالتی از 3»قي

فرّاري داشت، و فراموش شدن و محو گشتن آن جاي بیم و نگرانی بود کتابت آن نه 
ز بلکه الزم هم هست به نمایندة خود در مدینه ابوبکر بن حزم دستور داد که تنها جای
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 عین هآورد و اینک  را نوشته و بصورت کتابی در صلی اهللا علیه و سلم احادیث پیامبر
 .فرمان عمر بن عبدالعزیز به ابی بکر بن حزم

فت دروس العلم  فاكتبه فانی خ1 صلی اهللا عليه و سلم اهللا انظر ما كان من حديث رسول«

ّ حديث النّبی  و ليفشو العلم و ليجلسوا  صلی اهللا عليه و سلم و ذهاب العلامء و اليقبل اال

ّ العلم الهيلک حتّی يكون ّم من اليعلم فان ا 4حتّی يعل ّ  .»رس
 در آنجا موجود  صلی اهللا علیه و سلم توجه کن، آنچه از احادیث پیامبرخدا: ترجمه

را من نگرانم که علم محو شود و علما از بین بروند و جز است بقید کتابت درآور زی
باشد و علم را آشکار کنید و براي گسترش آن  پیامبر چیز دیگري مورد قبول نمیحدیث 

علم هستند تعلیم بیابند زیرا علم  کسانیکه بی جلساتی را تشکیل دهید تا در نتیجه آن
گردد و بصورت سري از اسرار  شود تا هنگامیکه از مردم مخفی می محو و نابود نمی

 .شود تعلیم می
 مشابه دیگر به نقاط مختلف از طرف خلیفۀ پارسا و 2صدور این فرمان و فرمانهاي

 کردن احادیث نه تنها دادگر و با ایمانی چون عمر بن عبدالعزیز موجب گردید که کتابت
لی بنوشتن مجاز بلکه یک امر بسیار الزم و ضروري بشمار آید و محدثین در هر مح

احادیث و کتابت کردن آنها اقدام نمودند، ابوبکر بن حزم در شهر مدینه مأموریت خود 
این خلیفه پارسا و  این شهر انجام داد اما متأسفانه 3و نوشتن احادیثآوري  را در جمع

_________________________________________________________________________ 
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 1دادگر قبل از اینکه از نتایج تالش و کوشش ابن حزم باخبر شود دارفانی را وداع گفت
یکه در زمان حیات عمر بن عبدالعزیز موفق شد نتایج فعالیت خود را بدست و تنها کس

در احادیث بود که کتابی را ) 124م ـ ( مدنی 2او برساند محمد بن مسلم بن شهاب زهري
نوشت و عمر بن عبدالعزیز نسخه هایی از این کتاب را بهمۀ مناطق فرستاد و زهري همواره 

ن هذا العلم احد قبل تدوينی«گفت  یکرد و م باین عمل خود مباهات می ّ  .»5مل يدو
اند که  و درباره قدرت حافظه و نهایت دقت زهري در تحریر این کتاب حدیث آورده

هشام بن عبدالملک در دورة خود از زهري خواستتا احادیثی را به فرزندش ـ که تحت 
یث را از بر به تعلیم و تربیت او بود ـ بیاموزد و او یاد داشت کند، زهري چهارصد حد

وي گفت و او نیز یادداشت نمود، و پس از یک ماه که زهري را مالقات کرد به وي 
زهري این بار چهارصد » اند آن احادیثی را که یادداشت کرده بودم از بین رفته «:تگف

حدیث را از روي کتابش براي او خواند و او یادداشت کرد و پس از مدتی اتفاقاً نوشتۀ 
د و با کمال تعجب مشاهده گردید که آنچه در مرتبه اول از حفظ باو گفته اولی پیدا ش

 3.است با آنچه در این مرتبه از روي کتاب باو گفته است یک کلمه فرق و تفاوت ندارد
متأسفانه دوران خالفت عمر بن عبدالعزیز خیلی کوتاه و فقط دو سال و پنج ماه بود، 

آوري و  اسالمی ـ مخصوصاً در رابطه با جمعو نتوانست در پیشرفت فرهنگ و معارف 
م ـ (نوشتن احادیث بهمۀ آرزوهاي خویش نایل آید و جانشین او و یزید بن عبدالملک 

 نیز در مدت چهار سال خالفت خود نتوانست در این زمینه کاري انجام دهد اما 4)105
_________________________________________________________________________ 
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 تا این  در دوران بیست سالۀ خالفت خویش1)125م ـ (جانشین او هشام عبدالملک 
آوري و کتابت احادیث تشویق نمود که برخی از دانشمندان  اندازه محدثین را به جمع

هشام بن معتقدند اقدام به کتابت احادیث براي اولین بار بوسیله زهري و در زمان 
 و عمر بن عبدالعزیز فقط فرمانهاي کتابت احادیث را به مناطقی 2عبدالملک بوده است

ه است و محدثین باعتماد و اطمینان از علم و زهد و اخالص این از جهان اسالم فرستاد
آوري و نوشتن احادیث را  خلیفه مؤمن و عالم و دادگر بعد از صدور این فرمانها جمع

 .اند آغاز کرده
 
 

 حدیث و سنت در دوره خلفاي عباسی
در امیه با صدور فرمانهاي عمر بن عبدالعزیز،  همان حرکتی که در اواخر دوران بنی

آوري و کتابت احادیث آغاز شده بود در دوران خلفاي عباسی بشدت  رابطه با جمع
 ـ مقارن خالفت 143 3الدین محمد ذهبی دربارة حوادث سال دنبال گردید و شمس

در این زمان علماي اسالم تدوین و نوشتن کتابهاي حدیث را  «:دنویس منصور عباسی می
) 150(دند و از جمله عبدالملک ابن جریج متوفی در تمام مراکز تعلیم و تعلم آغاز کر

و در شام اوزاعی ) 156(در مکه کتابهائی نوشت، و همچنین ابوالنصر عدوي متوفاي 
کتاب جامعی ) 167(کتابهائی را تدوین و همچنین سفیان ثوري متوفاي ) 157(متوفاي 

 ».4کتاب موطا را تدوین نمود) 179(را تدوین و امام مالک متوفاي 
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 وطا امام مالکم
باشد و  امروز از مجموع این کتابها، کتاب موطا در دسترس همۀ دانشمندان می

 و آثار و روایاتی که 1تمام احادیث «:دگوی سیوطی در تنویر الحوالک بنقل از ابهري می
 و صحابه و تابعین نقل شده یکهزار و  صلی اهللا علیه و سلم در کتاب موطا از پیامبر

باشد که شامل ششصد حدیث مسند و دو صد و بیست و دو  قره میهفتصد و بیست ف
حدیث مرسل و ششصد و سیزده حدیث موقوف و اقوال تابعین یکصد و هشتاد و پنج 

 ».2باشد فقره می
 است و در زمان امام مالک 3امام مالک موطا را در میان چهل هزار حدیث برگزیده

یفه عباسی تصمیم گرفت که با اجازة نیز داراي چنین اهمیتی بوده است که منصور خل
امام مالک موطا را کتاب عموم مسلمانان در جهان اسالم معرفی نماید، اما امام مالک 

اند و بر چیزهایی اطالع  آوري نموده  مردمان دیگر نیز احادیث را جمع:تمانع شد و گف
قایسۀ موطا با کتابهاي ایم و امام شافعی در م اند که ما از آنها اطالع پیدا نکرده پیدا کرده

 من هیچ کتابی را سراغ ندارم که به اندازه کتاب امام مالک :تدیگر از احادیث گفته اس
 4.صحت و صواب در آنها وجود داشته باشد

 
 سازان اعدام حدیث

در دورة خلفاي عباسی با توطئه جعل احادیث بشدت مبارزه گردید و بعد از آنکه 
وانین علم الحدیث آثار مجعول بودن یک سري از روایتها را محدثین آگاه با استفاده از ق

کردند که  ساختند و سازندگان این احادیث در حال بازجوئی اعتراف صریح می فاش می

_________________________________________________________________________ 
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اند از طرف حکومت حکم اعدام آنها صادر  این مجموعه از احادیث را عمداً جعل کرده
 .گردید و اجرا می

 محمد بن سعید بن حسان آمدي را 145ال  در س1همچنانکه ابوجعفر منصور عباسی
 160علی بودن احادیثش بدار آویخت و همچنین در سال بجرم زندیق بودن و موضوع و ج

در زمان خالفت مهدي خلیفه عباسی بوسیله استاندار بصره عبدالکریم بن عوجاء بکیفر 
یز شمشیر را جعل احادیث اعدام گردید و جالب این بود که این جنایتکار هنگامیکه لبۀ ت

من «رسد با صداي بلند فریاد کشید که  در برابر گردن خود دید و مطمئن شد که بقتل می
 .»2باشند ام و عموماً دربارة حرام و حالل می چهار هزار حدیث براي شما جعل کرده

ها از صحابی و   واسطه صلی اهللا علیه و سلم در این دوره در بین راوي و پیامبر
تر شد و ظاهراً بخش دیگر از مصطلحات  دریجاً سلسلۀ راویان طوالنیتابعی بیشتر و ت

 مشهور، عزیز، غریب، شاذ، معلل، معضل، منقطع وضع و بر بقیۀ :دعلم الحدیث مانن
بردند  مصطلحات دیگر اضافه گردید و محدثین در محاورات خویش آنها را بکار می

 .یث درایتی نوشته نشده بودمصطلحات حدیث و علم الحدولی هنوز کتابی در زمینه 
آغاز » 3جمع مسند= مسانید «در اواخر قرن دوم تدوین کتابهاي حدیث بصورت 

 و صاحب 4تدوین گردید) 204م ـ  (طیالسیگردید و اولین مسند بوسیلۀ ابی داود 
کشف الظنون مسانید این دوره را تا چهل مسند نامبرده است و در بین آنها مسند امام 

از حیث کثرت احادیث و اهمیت و دقت رتبه اول را جایز گشت ) 241 متوفاي(احمد 

_________________________________________________________________________ 
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 حدیث 2 حدیث و از هفتصد و پنجاه هزار1هزار مسند امام احمد شامل بیش از سی
 .باشد که در زمان ما نیز در دسترس دانشمندان می. برگزیده شده است

ه و در اوایل قرن سوم ظاهراً اصطالحات حدیث صحیح و حسن و ضعیف وضع شد
 کال عادل 3گفتند که افراد سلسله شدند و حدیثی را صحیح می در محاورات بکار برده می

 وصل کرده  صلی اهللا علیه و سلم و اهل هوش و حافظه کامل بوده و حدیث را به پیامبر
باشند و عالوه بر این شاذ هم نباشد یعنی راجحتري مخالف او نباشد و معلل هم نباشد 

و حدیث حسن حدیثی است که از . دش مورد ایراد محدثین نباهیچ جهتیعنی از 
 و حدیث ضعیف حدیثی 4شرایط صحیح جز هوش و حافظه کامل بقیه را داشته باشد

 5.است که شرائط حدیث صحیح و حدیث حسن در او وجود نداشته باشد
 دوره تدوین کتابهاي صحاح

حسن دیث صحیح بر احادیث کتابهایی که تا آن زمان تدوین شده بودند اضافه بر احا
 مرسل، منقطع، معضل، 6و ضعیف هم مشتمل بودند و حدیث ضعیف عبارت بود از

و کتابی که مؤلف آن تضمین . 7مدلس و معلل، مضطرب، مقلوب، شاذ، منکر، متروك
آوري نماید وجود نداشت و  کرده باشد که فقط احادیث صحیح را در آن کتاب جمع

_________________________________________________________________________ 
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گفت  ه امام حدیث و استاد بخاري بشاگردان خود می بن راهوی1بهمین جهت اسحق
ینی چه خوب بود اگر کتاب » لوجمعتم کتابا مختصراً لصحیح سنّۀ رسول اهللا«

، 2کردید  را جمع می صلی اهللا علیه و سلم مختصري شامل احادیث صحیح پیامبرخدا
خود  گوید این سخن در قلب من تأثیر کرد و تمام تالش و کوشش 192بخاري متولد 
 3.آوري احادیث صحیح مصروف نمودم را براي جمع

 
 آوري نمود نخستین کسیکه احادیث صحیح را جمع

 و از او نقل شده که گفته است 4بخاري از یکهزار استاد احادیث را یادداشت نموده
ام و از این موضوع این کتاب حدیث صحیح را   کرده5آوري ششصد هزار حدیث را جمع

صحیح بخاري با مکررات هفت هزار و دو صد و هفتاد و پنج و بدون  کتاب 6ام ه برگزید
 بخاري همچنانکه اولین کتاب حدیث صحیح در 7باشد هزار حدیث میتکرار چهار 

 .اسالم است همواره مهمترین و مقدمترین کتاب حدیث صحیح بشمار آمده است
م را  کتاب صحیح مسل261 و متوفاي 206بعد از بخاري شاگردش مسلم متولد 

 حدیث 8تدوین نمود و این کتاب که بدون تکرار چهارهزار حدیث است از سیصد هزار
انتخاب گردیده است و بعد از بخاري بر همۀ کتابهاي حدیث صحیح مقدم است و 

منظور مسلم و بخاري و هرگاه گفته شد صحیحین منظور » شیخین«وقتی گفته شد 
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 و 202متولد (ري و مسلم ابوداود  و بعد از بخا1صحیح بخاري و صحیح مسلم است
کتاب سنن خود را مشتمل بر چهار هزار و هشتصد حدیث تدوین نمود و ) 275متوفاي 

کتاب حدیث صحیح خود را مشتمل بر ) 270 و متوفاي 202متولد (بعد از او ترمذي 
کتاب سنن ) 273 و متوفاي 209متولد (چند هزار حدیث تدوین نمود و سپس ابن ماجه 

 و متوفاي 210متولد ( مشتمل بر چند هزار حدیث تدوین نمود و بعداً نسائی خود را
کتاب حدیث صحیح خود را مشتمل بر چند هزار حدیث تدوین نمود این کتابها ) 295

اي از  اند ولی عده بصحاح سته معروف و جز بر موطا بر همۀ کتابها مقدم بشمار آمده
 .اند اح سته بشمار آورده ابن ماجه از صح2دانشمندان موطا را بجاي

 
 دورة تدوین معاجم

ها یا اساتید یا  کتابی است که در آن احادیث به ترتیب صحابی» جمع معجم«معاجم 
متوفاي (شود و طبرانی  شهرها نوشته شود و غالبا ترتیب الفبا نیز در آنها رعایت می

یر و اوسط و نخستین دانشمندي بود که به تدوین معجم اقدام نمود و معجم کب) 360
 .صغیر را تدوین کرد

 
 عصر تدوین علم الحدیث درایتی

تا نصف دوم قرن چهارم تمام مصطلحات علم الحدیث درایتی و ابزار حدیث 
شناسی وضع شده و مورد استفاده محدثین قرار گرفته بود ولی هنوز مصطلحات و 

براي نخستین شناسی بصورت علم مدرن و کتاب مکتوب در نیامده بود و  قواعد حدیث

_________________________________________________________________________ 
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المحدث الفاضل بین الراوي و « کتابی را بنام 360 متوفاي 1بار ابو محمد رامهرمزي
و بعد . در علم الحدیث درایتی تدوین و در محافل علما و دانشمندان انتشار داد» الواعی

و خطیب بغدادي ) 430م ـ (و سپس ابونعیم اصفهانی ) 405م ـ (از او حاکم نیشابوري 
شناسی برشتۀ تحریر  تابهائی در مصطلحات حدیث و قواعد حدیثک) 463م ـ (

کتابهاي ) 852م ـ (درآوردند و بعد از آنان قاضی عیاض و ابوبکر بن احمد عسقالنی 
مشروح و مفصلی را در علم الحدیث درایتی تدوین نمودند و کتاب احمد بن حجر 

ر دسترس ما است و یکی از حاال دکه النظر  نزهۀ با شرح آن 2 الفکرنخبۀعسقالنی بنام 
 .ما است) شناسی کلید حدیث(مراجع مهم و معتبر کتاب علم الحدیث 

این بود نگاه گذرا به سیر علم الحدیث روایتی و همچنین پیدایش تدریجی علم 
شناسی تعریف و موضوع و غایت هر دو  الحدیث درایتی که در آغاز رسالۀ کلید حدیث

 و مسایل و قواعد دومی در رسالۀ نامبرده با مدارك مورد بحث واقع شده و اصطالحات
 اخیر برخی از نویسندگان و اسناد کافی بیان گردیده است و با توجه باینکه در سالهاي

اند  باري شده متأسفانه در مورد مطالب همین پیشگفتار، دچار لغزشها و انحرافات تأسف
آن به اندازة مسائل و مطالب اصل بنابراین مطالعۀ مطالب این پیشفتار و توجه به مدارك 

باشد و از خداوند متعال خواهانم که همواره ما را براه راست  علم الحدیث ضروري می
 3.هدایت فرماید

آفریدگارا عاجزانه از تو تمنا دارم که ایمان کامل و ثابت و دایم را همراه توفیق بر 
 .اعمال صالحه بمن عطا فرما
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 .4:  و شیخ نخبه الفکر ص7:  ص1ارشاد ساري ج  -2
 .مانند سیري در صحیحین و سیر تحول قرآن و حدیث -3



 39  پیشگفتار

 

ناچیز است و ارزش تقدیم به پیشگاه با عظمت ترا آفریدگارا این نوشته هر چند 
ندارد ولی چون در راه خدمت بدین و آیین پرستش تو و شناسائی احادیث صحیح 
پیامبر تو است، رجاي واثق دارم که در پیشگاه با عظمت تو مورد قبول واقع شود، و 

 که من این جهان هایم را روزگارانی نیز بمن برسانی خیر و ثواب این نوشته و بقیه نوشته
 .را وداع گفته باشم

 
حيم                   ّ ميع العليم و تب علينا انّک انت التواب الر ّ ّل منّا انّک الس نا تقب ّ  .رب

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



 

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مقدمه

 تعریفات
 
 الحدیث علم

گردد و بر دو علم جداگانه  استعمال می» روایتی«و » درایتی«علم الحدیث با دو قید 
 یکی علم الحدیث درایتی و دیگري علم الحدیث روایتی که اولی اساس :دشو اطالق می

. و زیر بناي دومی است و همان نسبت را با آن دارد که اصول الفقه نسبت به فقه دارد
 را فروع الحدیث بر همین مبنا برخی از دانشمندان، اولی را اصول الحدیث و دومی

 1.اند نامیده
با اینکه محور بحث ما در این رساله علم الحدیث درایتی است کما اینکه در حال 

نیز همین معنی متبادر است اما براي جلوگیري از اشتباه و توضیح » علم الحدیث«اطالق 
 .نماییم بیشتر، تعریف و موضوع و فائدة هر یک از آنها را بیان می

 
 حدیث روایتیالف ـ علم ال

علم الحدیث روایتی علمی است که بوسیلۀ ان اقوال، افعال، احوال و :  تعریف-1
 2.شوند  روایت و شناخته می صلی اهللا علیه و سلم تأییدات پیامبر

_________________________________________________________________________ 
 .8 و ذیل نزهه النظر ص 7برکوي شرح قارصی ص  -1
 .7، شرح بر کوي ص 4، مصطلح الحدیث ص 22قواعد فی علوم الحدیث ص  -2



 41  تعریفات

 

  صلی اهللا علیه و سلم  پیامبرهاي وارده ازیتاوالحدیث رموضوع علم :  موضوع-2
 1.یدات از حیث اقوال و افعال و احوال و تأیاست
فایدة علم الحدیث روایتی اطالع و آگاهی از اقوال و افعال و احوال و :  فایده-3

 2.تأییدات پیامبر است
مسایل علم الحدیث روایتی ـ برخالف مسایل تمام علوم دیگر مسایل کلی : توجه

  صلی اهللا علیه و سلم  پیامبر:دباشند مانن نیستند بلکه مسایل جزئی و قضایاي شخصیه می
 3.چنین فرمود، چنین کرد و چنین بود

 
 ب ـ علم الحدیث درایتی

علوم الحدیث درایتی رشته قواعدي است که از احوال روایت کننده :  تعریف-1
و همچنین کیفیت و کمیت زنجیرة ) مروي( و از خصوصیات روایت شده ) راوي(

 4.کند کالً از حیث رد و قبول بحث می) سند(روایتها 
کننده و  روایت» راوي«ع علم الحدیث درایتی عبارت است از موضو:  موضوع-2

 5. شده  روایت» مروي«

_________________________________________________________________________ 
موضوع علم الحدیث :  گفته است 5، شیخ سیوطی در تدریب الراوي ص 4لح الحدیث ص مصط -1

روایتی متن و سند است نه شخص پیامبر زیرا شخص یک انسان موضوع علم طب است و متأخرین و 
اند که شخص پیامبر با   براي دفع اعتراض شیخ سیوطی توضیح داده5: از جمله در شرح بر کوي ص

 .ضوع علم الحدیث روایتی استحیثیت نامبرده مو
 .فایده آنرا دسترسی به سعادت دین و دنیا ذکر کرده است: ، شرح بر کوي 4مصطلح الحدیث ص  -2
 .5 و 4مصطلح الحدیث ص  -3
 .22 و قواعد فی علوم الحدیث ص 2، مصطلح الحدیث ص 7شرح بر کوي ص  -4
 .2 و مصطلح الحدیث ص 7شرح بر کوي ص  -5
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توان  فایدة علم الحدیث درایتی اطالع و آگاهی از قوانینی است که می:  فایده-3
 نسبت داده  صلی اهللا علیه و سلم بوسیله آن مقبول و مردود را از روایتهایی که به پیامبر

 1.اند بخوبی تشخیص داد شده
 

 اصطالحات مقدماتی
  صلی اهللا علیه و سلم گردد، خواه پیامبر مطلبی است که از کسی نقل می:  خبر-1

 2.باشد یا غیر
 صلی اهللا  و صفاتی که به پیامبر3عبارت است از اقوال و افعال و تأییدات:  حدیث-2

 4.شود شوند و سنت نیز به همین معنی استعمال می  نسبت داده میعلیه و سلم 
 یا اصحاب یا تابعین روایت  صلی اهللا علیه و سلم مطلبی است که از پیامبر:  اثر-3

 5.شده است
 6.شود  عبارت است از زنجیرة راویان که با نظم و ترتیب به متن منتهی می:د سن-4
 7.گردد عبارت است از مطلبی که زنجیرة راویان به آن منتهی می:  متن-5
 1.محدث در جهت بیان زنجیره منظم راویان حدیث عبارت است از تالش :د استا-6

_________________________________________________________________________ 
 .3، مصطلح الحدیث ص 8سقالنی ص نزهه النظر ع -1
شناسی، خبر و حدیث یک معنی  در نزد اهل فن حدیث: گوید ، عسقالنی می6مصطلح الحدیث ص  -2

 .کنند  استعمال می و خبر را براي غیر پیامبردارند و برخی حدیث را مخصوص پیامبر
 .3:  و مصطلح الحدیث ص8شرح بر کوي ص  -3
 .99:  ص2جمع الجوامع ج  -4
 برخی 63:  ص1 شرح امام نووي بر مسلم ج 5 و 4 ظفراالمانی ص 25قواعد فی علوم الحدیث ص  -5

 .اند  و اثر را بر گفته صحابی و تابعی اطالق کردهحدیث را بر فرموده پیامبر
 .26: قواعد علم الحدیث ص -6
 .26: ، قواعد علم الحدیث ص6: مصطلح ص -7



 43  تعریفات

 

 صلی  حدیثی است که بوسیله یک زنجیرة منظم و متصل راویان به پیامبر:د حدیث سن-7
 2.رسد  میاهللا علیه و سلم 

هایی از احادیث مسند که هر   کتابی است مشتمل بر مجموعه:د کتاب سن-8
 روایت کرده است مانند مسند سلم  صلی اهللا علیه و مجموعه را یکی از اصحاب پیامبر

 3.امام احمد حنبل
روایت کند خواه اهل فن علم  کسی است که حدیثی را با زنجیره و سند :د مسن-9

 4.الحدیث درایتی باشد یا فقط راوي حدیث باشد
درایتی شود که در علم الحدیث   است و به کسی گفته می محدث برتر از مسند-10

که بخوبی بتواند احادیث صحیح و روایات ی باشد داراي چنان مهارت و تخصص
 5.ضعیف را تشخیص و احادیث صحیح را روایت کند

شود که یکصد هزار حدیث را   است و به کسی گفته می حافظ برتر از محدث-11
از حیث متن و سند و جرح و تعدیل راویان و تاریخ آنها بررسی کند و احادیث صحیح 

 6.را روایت نماید

                                                                                                                                             
 .26: قواعد علم الحدیث ص -1
برخی مسند را شامل مرفوع، موقوف و مقطوع :  و در شرح نخبه آمده است 107ریب الراوي ص تد -2

گفته است گاهی محدثین مسند و اسناد را هم معنی، ) 5ص (اند و مؤلف تدریب الراوي  هم دانسته
 .اند استعمال کرده

ب علیحده و با ، توضیح اینکه در کتاب مسند احادیث هر یک از اصحا26قواعد علم الحدیث ص  -3
 ).54ذیل نزهه النظر ص (رعایت ترتیب فضل و بدون تعیین صحیح و حسن جمع شده است 

 .27: قواعد علم الحدیث ص -4
 .27: قواعد علم الحدیث ص -5
 و کشاف اصطالحات الفنون تالیف فاضی 7 و 6 و مصطلح الحدیث ص 29قواعد فی علم الحدیث ص  -6

در مقدمۀ اکثر » حاکم«و » حجه«و » حافظ«و » محدث«ات براي این تعریف. محمد اعلی تهانویی
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شود که سیصد هزار حدیث را از   و به کسی گفته می استرتر از حافظ بحجۀ -12
 1.حیث متن و سند و احوال راویان بررسی کرده و احادیث صحیح را روایت نماید

                                                                                                                                             
حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تهانوي محدث . اند کتابهاي علم الحدیث و مصطلحات آمده

در زمان ما : گوید  قواعد فی علوم الحدیث چنین می28معاصر بعد از نقل این مطلب در ذیل صفحه 
 به کتابهاي حدیث سرگرم باشد و حافظ کسی است که بیش از محدث کسی است که) عصر حاضر(

هزار حدیث را حفظ داشته باشد و هر حدیثی را دید بتواند تشخیص دهد که از صحاح سته است یا 
خیر؟ و حجۀ کسی است که در علم الحدیث داراي چنان اطالعاتی باشد که معاصرین، قول او را درباره 

با او نزاع و جدال نکند و شیخ )  و کسی درباره صحت حدیثیحجت و سند بشمارند(هر حدیثی 
عبدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شیخ تهانوئی این توضیح را کامالً تأیید کرده است و در ذیل این 

در رابطه با ) عالمه کوثري(بیانات استاد کامالً صحیح است زیرا وقتی من از استادم : مطلب گفته است 
سئوال کردم که این آمار و ارقام از کجا و کی پیدا شده است و )  حجه و حاکممحدث، حافظ،(تعریف 

اند و محدثین  این اصطالحات در قرنهاي اخیر بوجود آمده«: اصل و سند آنها چیست؟ در جواب فرمود
الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  اند زیرا حافظ ذهبی کتابش را تذکره خبر بوده سلف از آنها بی

یادي از صحابی و غیرصحابی را نوشته است، که اکثر آنها یک دهم آنچه براي حافظ و حجه و حاکم ز
 ».اند اند روایت نکرده نوشته

 و کشاف اصطالحات الفنون تالیف فاضی 7 و 6 و مصطلح الحدیث ص 29قواعد فی علم الحدیث ص  -1
در مقدمۀ اکثر » حاکم«و » جهح«و » حافظ«و » محدث «این تعریفات براي. محمد اعلی تهانویی

حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تهانوي محدث . اند کتابهاي علم الحدیث و مصطلحات آمده
در زمان ما : گوید  قواعد فی علوم الحدیث چنین می28معاصر بعد از نقل این مطلب در ذیل صفحه 

و حافظ کسی است که بیش از محدث کسی است که به کتابهاي حدیث سرگرم باشد ) عصر حاضر(
هزار حدیث را حفظ داشته باشد و هر حدیثی را دید بتواند تشخیص دهد که از صحاح سته است یا 
خیر؟ و حجۀ کسی است که در علم الحدیث داراي چنان اطالعاتی باشد که معاصرین، قول او را درباره 

 او نزاع و جدال نکند و شیخ با) حجت و سند بشمارند و کسی درباره صحت حدیثی(هر حدیثی 



 45  تعریفات

 

شود که بر جمیع احادیث از لحاظ   است و به کسی گفته میحجۀ حاکم برتر از -13
 1.مل داشته باشدمتن و سند و جرح و تعدیل راویان و تاریخ آنها اطالع کا

                                                                                                                                             
عبدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شیخ تهانوئی این توضیح را کامالً تأیید کرده است و در ذیل این 

در رابطه با ) عالمه کوثري(بیانات استاد کامالً صحیح است زیرا وقتی من از استادم : مطلب گفته است 
ین آمار و ارقام از کجا و کی پیدا شده است و سئوال کردم که ا) محدث، حافظ، حجه و حاکم(تعریف 

اند و محدثین  این اصطالحات در قرنهاي اخیر بوجود آمده«: اصل و سند آنها چیست؟ در جواب فرمود
الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  اند زیرا حافظ ذهبی کتابش را تذکره خبر بوده سلف از آنها بی

نوشته است، که اکثر آنها یک دهم آنچه براي حافظ و حجه و حاکم زیادي از صحابی و غیرصحابی را 
 ».اند اند روایت نکرده نوشته

 و کشاف اصطالحات الفنون تالیف فاضی 7 و 6 و مصطلح الحدیث ص 29قواعد فی علم الحدیث ص  -1
در مقدمۀ اکثر » حاکم«و » حجه«و » حافظ«و » محدث«این تعریفات براي . محمد اعلی تهانویی

حافظ را به عرف حواله کرده است و شیخ تهانوي محدث . اند تابهاي علم الحدیث و مصطلحات آمدهک
در زمان ما : گوید  قواعد فی علوم الحدیث چنین می28معاصر بعد از نقل این مطلب در ذیل صفحه 

 کتابهاي حدیث سرگرم باشد و حافظ کسی است که بیش از محدث کسی است که به) عصر حاضر(
ر حدیث را حفظ داشته باشد و هر حدیثی را دید بتواند تشخیص دهد که از صحاح سته است یا هزا

خیر؟ و حجۀ کسی است که در علم الحدیث داراي چنان اطالعاتی باشد که معاصرین، قول او را درباره 
با او نزاع و جدال نکند و شیخ ) حجت و سند بشمارند و کسی درباره صحت حدیثی(هر حدیثی 

بدالفتاح محدث معاصر و شاگرد شیخ تهانوئی این توضیح را کامالً تأیید کرده است و در ذیل این ع
در رابطه با ) عالمه کوثري(بیانات استاد کامالً صحیح است زیرا وقتی من از استادم : مطلب گفته است 

پیدا شده است و سئوال کردم که این آمار و ارقام از کجا و کی ) محدث، حافظ، حجه و حاکم(تعریف 
اند و محدثین  این اصطالحات در قرنهاي اخیر بوجود آمده«: اصل و سند آنها چیست؟ در جواب فرمود

الحفاظ نام نهاده است و شرح حال تعداد  اند زیرا حافظ ذهبی کتابش را تذکره خبر بوده سلف از آنها بی
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اي است از احادیث که یک نفر به تنهایی آنرا روایت کرده باشد،  مجموعه:  جزء-14
 1.خواه صحابی و خواه غیر صحابی

عقاید، احکام، رقاق، : ههر کتاب حدیثی که مشتمل بر ابواب هشتگان:  جامع-15
 2.ريآداب، تفسیر، تاریخ، سیر، فتن، مناقب و مثالب باشد، مانند جامع بخا

کتابی است که بعنوان متمم کتاب دیگر و با همان مشروط احادیثی :  مستدرك-16
مانند مستدرك صحیحین از . را که از کتاب سلف فوت شده است گردآوري نموده باشد

 3.حاکم نیشابوري
احادیث کتاب حدیثی را به غیر اسناد صاحب : کتابی است که مؤلف:  مستخرج-17
روایت کند، صاحب ) خ خویش براي آن حدیث آورده استبلکه خود از شیو(کتاب 
روایت کند، مانند ) بلکه خود از شیوخ خویش براي آن حدیث آورده است(کتاب 

 4.بکر اسماعیلی بر بخاري و مستدرك ابن عمران جوینی براي مسلم مستخرج ابن
 

                                                                                                                                             
هم آنچه براي حافظ و حجه و حاکم زیادي از صحابی و غیرصحابی را نوشته است، که اکثر آنها یک د

 ».اند اند روایت نکرده نوشته
 .57، 56، 55 و تدریب الراوي تألیف شیخ سیوطی ص 220علم الحدیث ص  -1
 .27 قواعد علم الحدیث ص -4 و 3 و 2



 

 
 

 فصل اول
 خبر باعتبار کمیت راوي

 
 :تقسم اسکنندگان دو  خبر بأعتبار تعداد روایت

کنندگان آن محصور و معین نیستند و خبر متواتر با  اول خبر متواتر که تعداد روایت
 .یابد این شرایط تحقق می

 .کنندگان جمع زیاد و غیر محصور باشند  روایت-1
 .شدن آنها براي توطئۀ دروغ محال و ممتنع باشد  شرایط طوري باشد که هماهنگ-2
 .ع سلسله از اول تا آخر تحقق یابد این دو خاصیت در تمام مقاط-2
، نه 1 این سلسلۀ راویان در نهایت نیز از محسوس خبر دهد مانند دیدیم، شنیدیم-3

 قدیم بودن جهان طبق :داز صفات درونی و حاالت روانی و مسائل فکري و عقلی مانن
 ).که فکر غلطی است (2.اخبار فالسفه

وجود « یکی :تدو چیز اس) ین به خبراز جمله یق(اي  علت پیدایش هر پدیده: توجه
و چون شرایط چهارگانه عنوان مقتضی دارند بنابراین در » رفع مانع« و دیگري »مقتضی

القمر که در  مانند خبر شق(مواردي که این شرایط بوجود آمدند اما مانع رفع نشده بود 
راي آنها بدیهی است که یقین به خبر ب) نظر فالسفه محال است و مانع صدق خبر است

حاصل نخواهد شد و در نتیجه این خبر نسبت به آنها متواتر نیست بلکه خبر مشهور 

_________________________________________________________________________ 
 .11: شرح نخبه عسقالنی ص -1
 .125 ص 2ج : جمع الجوامع  -2
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دهد که تواتر خبرها یک امر نسبی است   و دقت در این مطلب نشان می1.آید بشمار می
 و یکی دیگر از 2کند ها فرق می نسبت به زمانها و مکانها و افراد و اقوام و دستهو 

این است که الزم نیست راویان آنها حتماً مسلمان باشند خصوصیات خبر متواتر 
 3.همچنانکه مانعی ندارد که در یک شهر و یک منطقه زندگی کنند

 
 :تخبر متواتر دو قسم اس

.  راویان خبر، هم در لفظ و هم در معنی با یکدیگر اختالف دارند:ي تواتر معنو-1
مثالً جمعی عدالت اجتماعی . ستاما یک قدر مشترك در میان تمام آنها مورد اتفاق ا

فاروق اعظم را در مورد حقوق و جمعی در مورد حدود و جمعی در رابطه با اهل کتاب 
کنند که تمام آنها در یک امر  و جمعی در رابطه با اقشار مختلف مسلمانان روایت می

 .متفق هستند) عدالت اجتماعی فاروق(کلی و قدر مشترك 
باشند و جمعی از  تواتر معنوي هستند خیلی زیاد میاخبار و احادیثی که داراي 

نظم (از جمله عالمه کتانی که در کتاب . اند حفاظ آنها را در تألیفات خود جمع کرده
 که از جملۀ 4تعداد آنها را پانصد حدیث بشمار آورده است) المتناثر فی الحدیث المتواتر

داد رکعتهاي آنها و همچنین وضو و آنها اخبار و احادیثی است دربارة شمارة نمازها و تع

_________________________________________________________________________ 
خبري واجد شرایط چهارگانه هم باشد و باز موجب در رابطه با این اشکال که چطور مممکن است  -1

اند ولی آنچه ما بعنوان  قطع و تعیین نشود، سؤالها و جوابهاي زیادي در شرح نخبه و غیره مطرح شده
 .ایم نظر شخصی نگارنده است ه راه حل پیشنهاد کرد

گر براي جمعی دیگر اي متواتر باشد و در زمان دی بنابراین ممکن است خبري در زمانی و براي عده -2
 .آحاد باشد

 .127:  ص2جمع الجوامع ج  -3
 .465: روح الدین االسالمی ص -4
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اذان و تعداد طواف و سعی و مسائلی از این قبیل که بیش از یکصد هزار صحابی آنها را 
اند و بیش از چند صد   مشاهده کرده صلی اهللا علیه و سلم به همین شکل در عمل پیامبر

نوال تا عصر اند و به همین م هزار تابعی نیز آنها را از قول و عمل اصحاب نقل کرده
حاضر تواتر معنوي در این مسائل و در صدها مسائل دیگر باینصورت تحقق یافته است 
که مثالً عموماً بر این قدر مشترك اتفاق دارند که نمازظهر در اوایل نصف دوم روز و با 

شود و تنها در جزئیات  شستن اعضاء وضو و توجه به کعبه و چهار رکعت انجام داده می
اختالف دارند که آیا امتداد وقت ظهر تا چه زمانی است؟ ) در لفظ و معنی(این مسائل 

و در آغاز رکعتها، بعد از تکبیر تحرم، واجب است سورة حمد خوانده شود یا سورة 
دیگر هم کافی است و توجه به عین کعبه الزم است یا توجه به جهت آن کافی است و 

 در شستن اعضاء وضو ترتیب الزم است یا سنت؟
داراي، تواتر معنوي ) چه عبادي، چه اجتماعی(بنابراین کلیه احکام دین اسالم 

باشند زیرا کلیات آنها بعنوان قدر مشترك مورد اتفاق همۀ راویان هستند و تنها  می
 .جزئیات آنها مورد اختالف راویان و زیربناي مذاهب اسالمی گردیده است

ابد که راویان خبر هم در لفظ و هم در ی  تواتر لفظی وقتی تحقق می:ی تواتر لفظ-2
نمونۀ این نوع احادیث . معنی متفق باشند و شرایط چهارگانۀ تواتر نیز بوجود آمده باشد

 و ابن حجر 3 و عالمه احمد شاکري2 و عالّمه قاسمی1متواتر طبق تحقیقات شیخ سیوطی
 : عبارتند از4عسقالنی

_________________________________________________________________________ 
 .190: تدریب الراوي ص -1
 .146: قواعد فی علوم الحدیث ص -2
 ).48: سیوطی ص(شرح الفیه  -3
 .17: شرح نخبه ص -4
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ا مقعده من« -1 ّ ً فليتبو دا ّ ّ متعم و در میان آنها (که یکصد صحابی »  النارمن كذب علی
رَشَعه م1.اند  روایت کرده صلی اهللا علیه و سلم این حدیث را از پیامبر) رهشَّب 

ً فی اجلنّة« -2 ً بنی اهللا له بيتا  .»من بنی هللا مسجدا

ل القرآن علی سبعة احرف« -3 ّ  .»نز

 .»نرص اهللا امرأ سمع مقالتی «-4

ابن حجر عسقالنی براي پیدا .  رفع یدین در نمازو همچنین حدیث حوض و حدیث
کردن احادیث متواتر لفظی در شرح نخبه طریقۀ بسیار معقول و اطمینانا بخشی را ارائه 

 :تداده و گفته اس
بهترین راه براي اینکه احادیث متواتر لفظی با تعداد بسیار زیاد ظاهر شوند، این «

جهان به صاحبان آنها قطعی و متواتر است که نسبت کتابهاي حدیث در شرق و غرب 
دهد که تعداد احادیثی که راویان آنها در  است و تحقیق در این کتابها بخوبی نشان می

 »2.باشند همۀ مقاطع جمعی زیاد و توطئه آنها براي دروغ محال است چقدر زیاد می
 حدیثی است که شماره راویان آن محصور و معین :ددوم خبر آحاد یا حدیث آحا

 :تباشد و داراي سه رقم اس
کنندگان محصور اما در تمام  حدیثی است که تعداد روایت:  مشهور یا مستفیض-1

 3.مقاطع سلسله از سه نفر کمتر نباشند

_________________________________________________________________________ 
دیث نیز جزء متواتر لفظی اي از دانشمندان حدیث این دو ح ه ، بر مبناي تحقیق عد16شرح نخبه ص  -1

ات( -1. هستند ّ عی و اليمني علی من انكر (-2 )انّام االعامل بالنّي ّ نة علی املد ّ  ).البي

توضیح عسقالنی در رد کسانی است که متواتر لفظی را نایاب یا نادر  (17: شرح نخبه عسقالنی ص -2
 .)اند شمرده

 .18، شرح نخبه ص 32قواعد فی علوم الحدیث ص  -3
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کنندگان آن در تمام مقاطع از دو نفر کمتر  حدیثی است که تعداد روایت:  عزیز-2
 1.نباشند
 2.از مقاطع فقط یک نفر باشدکننده در یکی  حدیثی است که روایت:  غریب-3
 

 :تحدیث غریب نیز دو قسم اس
مثالً حدیثی را که . در صورتیکه آن تک راوي متصل به صحابی باشد:  فرد مطلق-1

 3.کند چند نفر تابعی از او روایت کنند فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می
 چند نفر تابعی  در صورتیکه تک راوي متصل به صحابی نباشد مثالً:ی فرد نسب-2

 4.حدیثی را از صحابی روایت کنند اما یکنفر تابع تابعی بعداً این حدیث را روایت کند
 

 :تفرد نسبی نیز داراي دو قسم اس
 در صورتیکه متن مشابه آن در لفظ و در معنی از اصحابی دیگر رویت :د شاه-1

 .شده باشد
سبی را روایت کرده در صورتیکه شخص دیگر نیز همین حدیث فرد ن:  متابع-2

 :دباشد و متابع همین راوي دومی است که آنهم دو قسم دار
_________________________________________________________________________ 

 .20، 19: ، شرح نخبه عسقالنی ص32: قواعد فی علوم الحدیث ص -3 و 2  و1
2-  
3-  

الوالء حلمة كلحمة النّسب اليباع و (مطلق فرد : مثال براي فرد مطلق و فرد نسبی به ترتیب از قرار است  -4

زهري از : سبیمثال فرد ن. عمر نقل کرده استاز ابن ) تابعی(که فقط عبداهللا بن دینار  )اليوهب و اليورث
سالم از ابن عمر حدیثی را روایت کرده است سپس یکنفر به تنهایی این حدیث را از زهري روایت 

کند و در روایت از زهري هیچکسی موافق این راوي نیست هر چند رویت کنندگان از سالم و ابن  می
ظر ابن حجر عسقالنی نخبه الن) فرد نسبی(پس این حدیث نسبت به زهري فرد است . عمر زیادتر باشند

 ).29ص 
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 1.در صورتیکه متابعت و موافقت نسبت به خود راوي تحقق یافته باشد: تامه = 1
در صورتیکه متابعت و موافقت نسبت به استادش یا مافوق استادش : قاصره = 2

 2.تحقق یافته باشد
 

 اعتبار چیست؟
ت است از تالش و کنجکاوي علماي محدث در کتابهاي جامع و کتابهاي اعتبار عبار

 .متابع هست یا خیر) فرد نسبی(مسند تا تحقیق کنند که آیا براي حدیث 

_________________________________________________________________________ 
 در کتاب ام از مالک از عبداهللا بن دینار از ابن عمر روایت کرده است امام شافعی: مثال متابعه تامه  -1

هر تسع و عرشون فال تصوموا حتّی ترواهلالل و التفطروا حتّی تروه، فان « فرموده است که پیامبر ّ الش

ة ثالثني ّ ّ عليكم فاكملوا العد این حدیث را به گمان بعضی فقط شافعی از مالک روایت کرده  حال »غم
آورند زیرا اصحاب مالک به عین این سند متن حدیث  است واین حدیث را از غرایب شافعی بشمار می

ّ عليكم فاقد رواله«: اند را اینطور روایت کرده  اما محققین بعد از تحقیق در جوامع و مسانید »فان غم
اند که عبداهللا بن مسلمه قعنبی است که بخاري این حدیث را به عین عبارت   یافتهمتابعی را براي شافعی

 .شافعی از قعنبی از مالک روایت کرده است و این متابعه تامه است
 )52: شرح نخبه عسقالنی ص(

در صحیح، ابن خزیمه از روایت عاصم بن محمد از پدرش محمد بن زید از جدش : مثال متابعه قاصره -2
ّوا(لفظ  ابن عمر به عبداهللا از عبداهللا ) مافوق شافعی( در این جا متابعت محمد بن زید که) الثّالثني فكمل

 .539شرح نخبه عسقالنی ص . (بن دینار تحقق یافته است



 

 
 

 فصل دوم
 باعتبار مبدأ و کیفیت سند

 
شود داراي سه  ث باعتبار اینکه در آن سوي سلسله به چه کسی وصل مییخبر یا حد

 :تقسم اس
قال : ایتی است که فقط به تابعی متصل شود و از او نگذرد مثال رو:  مقطوع-1

ّ خطيئة: مالک بن دینار نيا رأس كل ّ  .حب الد

: مثال . گذرد شود و از او نمی صحابی متصل میروایتی است که فقط به  :  موقوف-2
ه بحبوحة اجلنّة فليلزم اجلامعة: قال عمر بن الخطاب ّ  .من رس

 متصل شود و در روایت  صلی اهللا علیه و سلم به پیامبرحدیثی است که :  مرفوع -3
ّی، قال رسول :دگفته شو  . صلی اهللا علیه و سلم اهللا قال النب

 :تحدیث مرفوع نیز سه قسم اس
 :دحدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوی:  مرسل-1

 . کذا صلی اهللا علیه و سلم قال النبی
2-قَنْ مطو مقابل »قال النبی كذا «:ددیثی است که تابع تابعین یا غیر آنها بگویح: ع 

منقطع متصل است که در سلسلۀ روایت هیچکسی حذف نشده باشد و بطور متصل به 
 1.متن برسد

_________________________________________________________________________ 
، حدیثی را که تابع 105، شرح نخبه عسقالنی ص 176:  ص1شرح جالل محلی بر جمع الجوامع ج  -1

 . روایت کرده باشد معضل و معلق نام برده استبرتر از پیام تابعین یا پایین
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حدیث مسند نیز دو قسم . »قال النبی کذا «:د حدیثی است که صحابی بگوی:د مسن-3
 :ددار

ه تعداد راویان آن در طول سلسله نسبت به حدیثی است مسند ک:  مسند نازل-1
 1.تعداد راویان این حدیث در طول سلسلۀ دیگر بیشتر باشد

 حدیثی مسند است که بر عکس مسند نازل باشد و تعداد راویان آن :ی مسند عال-2
 .در طول سلسله کمتر از تعداد راویان همین حدیث در طول سلسلۀ دیگر باشد

 :تمسند عالی نیز دو قسمت اس
 2. برسد صلی اهللا علیه و سلم که با شمارة کمتري از راویان به پیامبر:  علو مطلق-1
 که با شماره کمتري از راویان به یکی از امامان حدیث که داراي :ی علو نسب-2

مانند شعبه، مالک، ثوري، شافعی، بخاري، (باشند  امتیازات مهمی در علم حدیث می
 3.برسد) مسلم

 :تي چهار قسم اسعلو نسبی دارا
شافعی استاد (که با شماره کمتر از طریق دیگر به استاد یکی از مصنفین :  موافَقَه-1

 4.برسد) امام احمد داراي مسند
مالک (که با شمارة کمتر از طریق دیگر به استاد استاد یکی از مصنفین :  بدل-2

 5.برسد) استاد استاد امام احمد
_________________________________________________________________________ 

 مثال مسند عالی شافعی از مالک از عبداهللا بن دینار از ابوهریره، از عایشه از پیامبر: مثال مسند نازل -1
 که در سلسله اول تعداد راویان پنج نفر و در شافعی از مالک از عبداهللا بن دینار از عایشه از پیامبر: 

فر است و دلیل اینکه اولی نازل و دومی عالی است این است که اقصر فاصله خط مستقیم دومی چهار ن
ابن مطلب در کتابهاي علم ! دقت فرمایید. (تر است است و هر چه راوي کمتر بادش سلسله مستقیم

 ).الحدیث به شکل بغرنجی مورد بحث واقع شده است
 .109، 108، 107 ص  و106شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص  -5 و 4 و 3 و 2
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 1.باشد) بخاري، مسلم(ساوي عدد افراد یکی از مصنفین  عدد افراد راوي م:ت مساوا-3
 2.عدد افراد راوي مساوي عدد افراد راوي شاگرد یکی از مصنفین باشد:  مصافَحه-4

_________________________________________________________________________ 
 .109، 108، 107 و ص 106شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص  -1
دو نفر حدیثی را : مثال علو نسبی . 109، 108، 107 و ص 106شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص  -2

رسد در اینصورت اولی علو نسبی   نفر به بخاري می7 نفر و دومی بواسطه 6کند اولی بواسطه  روایت می
 .دارد



 

 
 

 فصل سوم
 خبر باعتبار نسبت راویان

 
 :تخبر باعتبار سبت راویان با یکدیگر داراي هشت قسم اس

یثی را از کسی روایت کند که سن و روایت اقران این است که راوي حد: اَقْران -1
 .اند موصوف) سابق و الحق و غیرهما( که به 1استادشان یکی باشد

2-جبدآن است که دو نفر راوي هم سن و هم استاد هر دو حدیث را از یکدیگر :  م
 2.روایت کنند پس هر مدبجی اقران است اما هر اقرانی مدبج نیست

 در عین اینکه از هم جدا هستند نام آنها و نام پدر راویان حدیثی:  متفق و مفترق-3
 ).3کند خلیل بن احمد از خلیل بن احمد روایت می(آنها یکی باشد مانند اینکه 

راویان حدیثی که نام آنها در نوشتن و خط موافق باشد و :  مؤتلف و مخْتَلف-4
 ).5سالم، سالم(ین و همچن) 4مسور، مسور(فقط در تلفظ از هم جدا شوند مانند 

_________________________________________________________________________ 
در میان اصحاب : اقران روایتی است یک طرفی و مدبج روایتی است دو طرفی، ثمال مدبج  -2و  1

اند و در میان تابعین زهري و عمر بن  و ابوهریره هر دو از یکدیگر حدیث را روایت کرده§عایشه
 .عبدالعزیز از یکدیگر

2-  

یل بن احمد ابوبشر مزنی اولی خلیل بن احمد عمر بن تمیم نحوي صاحب عروض است و دومی خل -3
 ).113شرح نخبه ص (است، 

 .اولی بکسر میم و سکون سین، دومی بضم میم و فتح سین و فتح واو مشدد -4
 .دومی به الم مشدد -5
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اسم راویان حدیثی هم از حیث خط و هم از حیث تلفظ متفق باشد اما  :  متَشابِه-5
اسم پدرانشان متفاوت یا برعکس یعنی اسم پدرانشان در خط و تلفظ متفق و اسم 

 1.خودشان جدا باشد
حدیثی است که در عبارت راویان در تمام مقاطع سلسله گفتن یک :  مسلسل-6

سمعت فالنا، قال سمعت فالنا، قال «: مثال. ن دادن یک حالت تکرار شودا نشاجمله ی

ثنی «يا » سمعت فالنا الخ ّ ثنی فالن قال اشهد باهللا حد ّ ثنی فالن قال اشهد باهللا حد ّ حد

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

 

 راوي آنرا از کسی نقل کند که با یک نفر دیگر در اسم و حدیثی است که:  مهمل-7
نسبت و غیره متفق باشد در این صورت اگر هر دو واجد شرایط باشند یا قراین نشان 
دهد که مقصود کدام است و واجد شرایط هم باشد هیچ اشکالی در چنین حدیثی پیدا 

و و قراینی هم در دست نبود  اما اگر تنها یکی از آنها واجد شرایط روایت ب2.نخواهد شد
 3.آید که مقصود او است در این صورت حدیث مهمل و ضعیف بشمار می

_________________________________________________________________________ 
که اولی مکبر و بر وزن فعیل، ) محمد بن عقیل و محمد بن عقیل(مثال براي قسم اول متشابه مانند  -1

که ) شریح بن نعمان و سریج بن نعمان: (است مثال قسم دوم ) یانیتاز(نیشابوري است و دومی مصغر 
با سین (تابعی و از علی مرتضی حدیث روایت کرده است و دومی ) مهمله با شین معجمه و حاء(اولی 

گاهی هم تشابه اسم دو راوي در نتیجه تقدیم و تأخیر . از استادان بخاري بوده است) مهمله و جیم
 ).128نخبه ص ) (اسود بن زید و زید بن اسود، مرّه بن کعب، کعب بن مرّه(آید مانند  بوجود می

مثالً حدیثی را از احمد از ابن وهب روایت کرده . در حدیث بخاري چنین وضعی اتفاده افتاده است -2
است و نیز حدیثی را از محمد از اهل عراق روایت نموده است که معلوم نیست در اول مقصود احمد بن 

اما چون .  احمد بن عیسی است و در دوم مقصود محمد بن سالم یا محمد بن یحیی ذهلی استصالح یا
 )113: شرح نخبه ص. (همه آنها واجد روایت حدیث هستند هیچ اشکالی ندارد

 .اند اند ولی در مهمل با اهمال نام برده فرق مبهم و مهمل این است که در مبهم کسی را نام نبرده -3
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از لحاظ سن و علم و گردش (حدیثی است که بزرگترها :  اکابِر عنْ اَصاغر-8
 .)پدر از پسر و استاد از شاگرد خود روایت کند. (از کوچکترها روایت کنند) علمی



 

 
 

 فصل چهارم
 حدیث مقبول

 
بدون استثناء مقبول هستند و ) چه متواتر لفظی و چه متواتر معنوي(حدیث متواتر 

 1.بررسی احوال راویان آنها هیچ لزومی ندارد
 :تو اما حدیث مقبول در احادیث آحاد بقرار ذیل اس

حدیثی است که سلسله روایت آن متصل و تک تک راویان آن در :  صحیح لذاته-1
 قدرت حافظه و امکانات نگهداري حدیث باشند و یک سطح عالی داراي عدالت،

از طرف محدثین در رابطه با صفات نامبرده مورد نقد و ) سلسله راویان(هیچیک از آنها 
تري که مخالف آن باشد  اعتراض واقع نشده باشند و عالوه بر همۀ اینها حدیث راجح

 2.روایت نشده باشد

_________________________________________________________________________ 
 .22: به عسقالنی صشرح نخ -1
حدیث صحیح لذاته در عین اینکه نوعاً در یک سطح بسیار عالی قرار دارد، داراي اصناف و : توجه -2

اقسامی است که با توجه به قوت بیشتر شرایط نامبرده برخی از آنها نسبت به برخی دیگر عالیتر و 
 اهل تسنن عالیترین احادیث صحیح آیند و با توجه به این مطلب بنظر تمام علماي معتبرتر بشمار می

دوم احادیثی که فقط بخاري روایت . اند لذاته احادیثی هستند که اول بخاري و مسلم متفقا روایت کرده
که ) اربعه باقیه(سپس احادیث بقیه صحاح . کرده است سوم احادیثی که فقط مسلم روایت کرده است

دلیل . اند روایت کرده) هم عصري( شرط مسلم یا) مالقات و همعصري(حدیثی را مطابق شرط بخاري 
دهند این است اول اینکه شرط بخاري مهمتر است دوم اینکه رجالی  اینکه بخاري را بر مسلم ترجیح می

 نفر هستند که تنها نسبت به هشتاد نفر آنها انتقاد و 435که بخاري فقط از آنها روایت کرده است 
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واجد شرایط صحیح ) نه عالی(حدیثی است که در سطح پایین :  صحیح لغیره-2
 1.لذاته باشد و در مقابل کثرت سلسلۀ رویت این حدیث این نقص را تالفی کرده باشد

واجد شرایط حدیث ) نه عالی(حدیثی است که در سطح پایین :  حسن لذاته-3
 .ها نیز این نقص را تالفی نکرده باشد صحیح لذاته باشد و با این حال کثرت سلسله

حدیثی است که شرایط حدیث صحیح لذاته را نه در سطح عالی و :  حسن لغیره-4
نه در سطح پائین بصورت محقق نداشته باشد بلکه بوجه مشترك و مظنون این شرایط 

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

 
                                                                                                                                             

 نفر هستند که نسبت به 620سلم فقط از آنها روایت کرده است تضعیف بعمل آمده است اما آنهائیکه م
بدون (سوم بخاري و مسلم جمعاً هشت هزار حدیث .  نفر آنها انتقاد و تضعیف بعمل آمده است160
اند که سهم بخاري  اند که از این مجموعه دویست و ده حدیث مورد انتقاد واقع شده روایت کرده) تکرار

د حدیث است و سهم مشترك در بین بخاري و مسلم سی و دو حدیث است بطور اختصاري فقط هشتا
، 37: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص. (و بقیه یعنی سهم مخصوص مسلم نود و هشت حدیث است

:  را در دل هیچکسی ایجاد نماید کهو الزم بتذکر است که ارائه این آمار و ارقام نباید این واهمه) 38
و چطور صحیح بخاري و . باشند و مسلم عموماً احادیث صحیح لذاته میپس چطور احادیث بخاري 

و (آیند؟ زیرا محققین و شارحین بخاري و مسلم  صحیح مسلم بعد از قرآن صحیحترین کتابها بشمار می
اند که انتقاد و تضعیف راویان بخاري و مسلم  در تحقیقات خویش نشان داده) از جمله قسطالنی و نووي

گرایی بوده است و در نتیجه نقد و تضعیف احادیث آنها هم بر اثر  عدم تحقیق و واهمهکالً بر اثر 
. الرجال را نوشته است گرایی است و باید هم این طور باشد زیرا خود بخاري مهمترین کتاب علم واهمه

 .شوند پذیر می چطور رجال راوي حدیث او انتقاد) علم الرجال بخاري(
گفته شد برحسب دو ) حسن صحیح( هرگاه به حدیثی 43: اعث الحثیث ص و الب22: شرح نخبه ص -1

 .اسناد است



 61  حدیث مقبول

 

 تقسیم دیگر براي حدیث مقبول
 

 :تگیرد داراي هفت قسم اس  از این جهت که مورد عمل قرار میاحادیث مقبول
 .حدیثی است که هیچگونه معارضی نداشته باشد:  محکَم-1
حدیثی است که معارضی دارد ولی این معارض حدیثی است غیر :  معروف-2

در (مقبول و ضعیف که در مقابل حدیث مقبول روایت شده، و این حدیث ضعیف را 
 .نامند منکر می) وفمقابل حدیث معر

حدیثی است مقبول و معارض هم دارد ولی معارضش حدیثی است :  محفوظ-3
 .نامند مرجوح که همین مرجوح را شاذ می

حدیثی است مقبول و داراي معارض مساوي و چون جمع :  مختلف الحدیث-4
 .شود آنها ممکن است به هر دو عمل می

اوي و معارض که امکان جمع آنها دو حدیث مقبول و مس:  الناسخ و المنسوخ-5
 .گیرد و مورد عمل قرار می) ناسخ( یکی از دیگري معلوم 1هم نیست اما تأخّر

_________________________________________________________________________ 
 .»170: الباعث الحثیث ص: آگاهی از این تأخر دو راه دارد -1

كنت هنيتكم عن (: دیگري تصریح شده باشد مانند حدیثیکی اینکه در متن حدیث به ناخّر یکی از 

ركم اال ا تذكّ ّ و كنت هنيتكم عن حلوم االضاحی فوق ثالث : ( و تمامه )خرةزيارة القبور، فزوروها، فاهن

 و دیگر اینکه با اطالعات دقیق تاریخی و اطالع کامل از شرح احوال رجال تأخر یکی )فكلواما بدلكم
 از این جهت در باالترین درجه قرار گرفته  امام شافعیکه به شهادت امام احمد(از آنها اثبات گردد 

 :ی براي اثبات تأخر یکی از دو اثر زیر از همین روش استفاده کرده است و امام شافع) است
حجامت کننده و حجامت  (»افطر احلاجم و املحجوم«:  در رابطه با جعفر بن ابیطالب روایت شده -1

 ).و این اتفاق چند ماه قبل از فتح بود (»و ذلک قبل الفتح باشهر«، )شده هر دو روزه خود را شکستند
که در همان حالیکه حجامت : ابن عباس گفته است (»م حمرمئاحتجم و هو صا«: بن عباس قال ا-2

امام شافعی گفته است قول ابن عباس متأخّر و ). کرده روزه هم بوده و در حال احرام هم بوده است
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در صورت معلوم نبودن تأخّر یکی از آنها بوسیلۀ دالئل خارجی عمل به :  ترجیح-6
 .دهند  یکی از آنها را بر دیگري ترجیح می

 .ت توقف الزامی اس در صورت نبودن دلیل ترجیح-7

                                                                                                                                             
ناسخ اثري است که مربوط به جعفر است زیرا ابن عباس همراه پدرش در سال فتح مسلمان شده است 

الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث (ر در تبوك چند ماه قبل از فتح به درجه شهادت رسیده است و جعف
 ).170: ص



 

 
 

 فصل پنجم
 حدیث مردود

 
 :دحدیث مردود حدیثی است که در یکی از جهات ذیل ضعف و عیب و نقص متوجه آن گرد

 .الف ـ از جهت مسند و سلسله که فاقد نظم و اتصال باشد
 .ب ـ از حیث احوال تک تک راویان که واجد شرایط روایت حدیث نباشند

ت باشد و قابل تأویل و توجیه هم ج ـ از حیث متن که مخالف واقعیات و مسلّما
 .نباشد و اینک توضیح یکایک آنها

 :تالف ـ حدیث مردود بعلت فقدان نظم و اتصال سند و سلسله چهار قسم اس
  صلی اهللا علیه و سلم حدیثی است که سقوط راوي در بین تابعی و پیامبر:  مرْسل-1

 .»1ل النبی کذاقا «:دمثالً عبداهللا بن دینار تابعی بگوی. صورت گیرد
مثالً ابن ماجه . حدیثی است که سقوط راوي از این سر سلسله واقع شود: ق معلَّ-2

 2.از شیخ خویش نقل نکند بلکه از شیخ شیخش نقل کند که او را هم ندید است
حدیثی است که سقوط راوي در وسط سلسله دو نفر یا بیشتر و بطور :  معضَل-3

 3.متوالی تحقق یافته است
حدیثی است که سقوط راوي دو یا بیشتر اما غیر متوالی باشد و در دو :  منْقَطع-4

 4.موضع از سلسله صورت گیرد

_________________________________________________________________________ 
 و الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث 25، 24، 62، 61: شرح نخبه عسقالنی ص -4 و 3 و 2 و 1

 .51، 50، 47ـ ابن اثیر ص 
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 ـ سقوط راوي که موجب پیدایش این چهار قسم و عدم اتصال سلسله توجه
 :تگردد دو نوع اس می

معلوم که با توجه به زندگینامۀ راویان و تاریخ تولد و وفات آنها :  سقوط واضح-1
شود که این دو راوي امکان ندارد یکدیگر را مالقات کرده باشند پس در بین آنها  می

 .یک راوي دیگر وجود داشته که در این سلسله سقوط کرده است
بین و   عالیم سقوط راوي آنقدر مخفی باشد که تنها اشخاص ژرف:ی سقوط خف-2

ک راوي در این سلسله سقوط کرده دقیق آنهم با تالش و تعمق زیاد بتوانند بفهمند که ی
نامند زیرا راوي سرپوشی بر روي  می» مدلَّس«است و در این صورت چنین اسقاطی را 

این سقوط گذاشته است و وانمود کرده که او را مالقات کرده است و راوي دیگر 
ا دهد او ر گردد که احتمال می سقوط نکرده است و مدلَّس معموالً با عباراتی ادا می

و اگر عبارتی بگوید که در مالقات  »عن فالن يا قال فالن«مالقات کرده باشد مانند 
 1.آید بلکه کذب و دروغ محض است کردن صریح باشد مدلَّس بحساب نمی

حدیث مردود به این دلیل که ضعف و نقص متوجه یکی از راویان باشد، داراي : ب 
 :تهشت قسم اس

که ثابت شده باشد راوي آن، بطور عمد در حدیثی است : اول ـ حدیث موضوع
 .روایت حدیث دروغگو است

 

_________________________________________________________________________ 
 .26: شرح نخبه عسقالنی ص -1



 65  حدیث مردود

 

 و گاهی به گمان 1 گاهی دشمنی با دین اسالم سازي و جعل احادیث انگیزه حدیث
 و گاهی براي پیشرفت مذهبی از مذاهب و نشان دادن 2خدمت به اسالم و به مسلمین

_________________________________________________________________________ 
آنکه نتوانستند از راه زور اسالم را شکست دهند تالش کردند از راه تزویر و دشمنان اسالم پس از  -1

رنگی با مسلمانان یکرشته مطالب خرافی و نامعقول را بشکل احادیث در میان جوامع اسالمی پخش  هم
کنند تا مدارك اسالمی را متضاد و مضطرب نشان دهند و در نتیجه دین اسالم را در نظر اندیشمندان کم 

 .اعتبار جلوه دهند ع بیاطال
یکی از دشمنان اسالم پیش من اعتراف کرد که بتنهایی یکصد حدیث را جعل : (گوید مهدي عباسی می

دشمنان اسالم چهارده هزار حدیث «: گوید و حماد بن زید می) کرده و در دسترس مردم قرار داده است
 ).26: شرح نخبه عسقالنی ص(» .اند را جعل کرده

 محاسن سفید و سیماي زاهدانه براي تشویق مردم به عبادات و سرگرمی آنها به اوراد و اذکار کسانی با -2
اند، و نیز براي  مخصوص وترساندن آنها از عواقب گناهان کبیره و صغیره عمداً احادیثی را جعل کرده

 و کلمات )تورات و انجیل( و وسعت اطالعات اسالمی اخبار کتب عهد عتیق نشان دادن عظمت پیامبر
در این زمینه به (اند   روایت کردهحکما و اطباء و دانشمندان ملل مختلف را بعنوان احادیث پیامبر

و به عنوان مثال ابوعصمت نوح بن ابی ) الاللی مصنوعه در احادیث موضوعه شیخ سیوطی مراجعه شود
هاي  الوت یکایک سورههاي قرآن از قول ابن عباس در ثواب ت مریم اعتراف کرد که به تعداد سوره

سازي خود را این طور بیان کرده است که وقتی مشاهده  قرآن حدیث جعل کرده است و انگیزه حدیث
! دارند در راه خدا کردم مردم اوقات خود را در فقه ابوحنیفه و بحثهاي تاریخی ابن اسحاق مصروف می

 .هاي قرآن مصروف نمایند این احادیث را جعل کردم تا مردم اوقات خود را به تالوت سوره
اند زیرا در نزد ابوحنیفه و ابن ابی لیلی علم فقه را فراگرفته و تفسیر  لقب داده) جامع(این ابوعصمت را 

همه فضایل در او «: اسحاق آموخته است و ابوحاتم درباره او گفته است  را از کلبی و تواریخ را از ابی 
. صمت در زمان منصور عباسی قاضی مرو بوده استجمع شده است جز صداقت و راستیم این ابوع

 ).291:  و مصطلح الحدیث ص283: ، علم الحدیث صبحی صالح ص102: تدریب ص(
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بان زر و زور و  و گاهی به منظور تقرب به صاح1هاي اسالمی عظمت شخصیت
 و 2.پرستی و هواپروري بوده است ها و پرکردن جیبها و اهداف نفس سیرکردن شکم

_________________________________________________________________________ 
ّ (: مامون بن احمد هروي حدیثی را جعل کرد -1 تی رجل يقال له حممد بن ادريس يكون ارض ّ يكون فی ام

تی من ابليس ّ تی(و ) !علی ام ّ میسره بن عبدر به ) 720: عسقالنی صشرح نخبه  ()ابوحنيفة رساج ام
) 102: تدریب ص. (الفارسی اعتراف نمود که هفتاد حدیث را در فضیلت علی مرتضی جعل نموده است

 .283: ذیل علوم الحدیث صبحی صالح ص
سپس . احمد بن حنبل و یحیی ابن معین در مسجد رصافه نماز خواندند: ابن جوزي نقل کرده است  -2

احمد بن «: یی از جاي خویش بلند شد و با نقل این حدیث قصه را شروع کرد که گو دیدند که قصه
 اند از عبدالرزاق از معمر از قتاده از انس روایت شده است که پیامبر حنبل و یحیی بن معین گفته

آفریند که  اي براي وي می اي پرنده فرموده است هر کس بگوید ال اله اال اهللا خدا در مقابل هر کلمه
احمد . و به همین شکل قصه را در حدود بیست صفحه ادامه داد» !نقارش از طال و بالهایش از مرجانم

کردند و هر یک به دیگري  آمیزي با یکدیگر تبادل می بن حنبل و یحیی بن معین نگاههاي تعجب
ث را گفت نه بخدا این حدی اي؟ و هر یک در جواب دیگري می گفت راستی شما این حدیث را شنیده می

گو پس از پایان قصه و گرفتن بخششهاي مردم به انتظار بقیه بخششها نشسته بود که در  ام و قصه نشنیده
کرد که براي دادن  گو خیال می قصه. این هنگام یحیی بن معین با اشاره دست او را نزد خود خواند

گو  گفته است قصهبخشش او را دعوت کرده است ولی یحیی به او گفت چه کسی این حدیث را بشما 
یحیی گفت من یحیی بن معین و این احمد بن حنبل است که . گفت احمد بن حنبل و یحیی بن معین

گو بدون اینکه به روي خود بیاورد گفت  قصه. ایم هیچکدام از ما این مطلب را بعنوان حدیث نشنیده
تو ! اهللا  نکرده بودم سبحانمدتی بود شنیده بودم که یحیی بن معین احمق است تا این لحظه یقین پیدا

کنی که یحیی بن معین و احمد بن حنبل فقط شما هستید من از هفده احمد بن حنبل و یحیی  خیال می
احمد بن حنبل آستینش را بر روي خود کشید و گفت بگذار برود . ام بن معین حدیث روایت کرده

، 72: شرح نخبه عسقالنی ص. (بیرون رفتگو برخاست و در حالیکه آنها را بباد استهزاء گرفته بود  قصه
 .)288: علوم الحدیث صبحی صالح ص
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 تالش و کوشش و تحقیقات محدثین در طول تاریخ متوجه تشخیص احادیث بیشترین
 بوده است و کتابهاي  صلی اهللا علیه و سلم جعلی و نشان دادن احادیث صحیح پیامبر

موضوعات : اند که از جمله  ۀ احادیث موضوعه تألیف کردهمشروح و مفصلی را در زمین
م ـ (موضوعات قتنی )  هجري911م ـ (موضوعات سیوطی ) 597م ـ (ابن الجوزي 

و همچنانکه علما و محققین بوسیلۀ . باشند الموضوعات الکبیر مالعلی و غیره می) 986
دند، سالطین اسالم کر سازي جلوگیري می قلم و از راه تألیفات مشروح بشدت از حدیث

اي از جعل احادیث  سازان حرفه نیز بوسیلۀ شمشیر و از راه اعدام و بدار آویختن حدیث
 1.کردند گیري می بشدت پیش

حدیثی است که راوي آن به دروغگویی در حدیث متهم باشد : دوم حدیث متروك
شد یا یا آن حدیث فقط از طریق او روایت شده باشد و مخالف قواعد معلومه هم با

 2.راوي آن در مسائل دیگر دروغگو باشد
محافظه و زیاد اهل اشتباه یا اهل فسق  حدیثی است که راوي آن خیلی بی: سوم منکر

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

 حدیث او از همۀ داخل کردن حدیثی در حدیث دیگر دچار اشتباه شده باشد و ظاهراً
_________________________________________________________________________ 

در زمان مهدي عباسی محمد ابن سلیمان فرماندار مکه عبدالکریم بن ابی العوجاء را که خال معن بن  -1
سازي محکوم باعدام کرد و وقتی تصمیم گرفتند گردن عبدالکریم را بزنند فریاد  زائده بود بجرم حدیث

ام و هم چنین محمد بن  رد که من چهار هزار حدیث را در مورد حالل و حرام مسلمانان جعل کردهبرآو
علوم الحدیث است که در (سعید بن حسان اسدي شامی را بجرم جعل چهار هزار حدیث بدار آویختند 

اد م و دیدن یکهزار و هشتهاي علمی جهان اسال مدت شانزده سال گردش علمی و سرزدن به همه حوزه
 .محدث از ششصد هزار حدیث فقط چهار هزار حدیث صحیح را ثبت و ضبط نموده است

 .75، 73: شرح نخبه عسقالنی ص -3 و 2
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اما محدثین باریک بین و اهل تخصص در علم الحدیث بتوانند . عیوب سالم باشد
و این قسمت از ) معلّل(هاي این حدیث را ظاهر نموده و آنرا انتقاد کنند  عیب

 1.ترین و مشکلترین قسمتهاي علم الحدیث درایتی است پیچیده
 ُ ُ لفَ اَ پنجم خم  آن در موارد مشروحه ذیل با اشخاص  حدیثی است که راوي:ی الراوة

 :دمورد وثوق مخالف باش
1-م درجحدیثی است که راوي آن با اشخاص مورد وثوق در این جهت :دنا االس 

مخالف باشد که آنها این حدیث را با سندهاي گوناگون روایت کرده باشند و او این 
 2.شدحدیث را با سندي روایت کند که ترکیبی از سندهاي آنان با

اي را از کالم  حدیثی است که راوي جهت توضیح و بیان، جمله:  مدرج المتن-2
 3.خود به اول حدیث یا وسط حدیث یا آخر حدیث اضافه نماید

_________________________________________________________________________ 
 .75، 65: شرح نخبه عسقالنی ص -1
 :توضیح اسناد گوناگون  -2

يا قلت وائل، از عمر بن شرحبیل، از عبداهللا  از سفیان، از منصور و اعمش، از ابی:  مثال سند اول -1

نب اعظم رسول ّ ّ الذ  ؟اهللا ای

 حال ترمذي آمده اهللا الخ، قلت يا رسولوائل از عبداهللا  از سفیان، از واصل از ابی: مثال ـ سند دوم 
. همین حدیث را با سندي روایت کرده است که ترکیبی است از دو سند فوق و هیچکدام از آنها نیست

صور و اعمش، از ابی واثل از عمر بن شرحبیل از از واصل و من: سند مدرج ترمذي ! توجه فرمائید
نب اعظم قلت يا رسولعبداهللا  ّ ّ الذ با سند ) عمر بن شرحبیل(؟ که این سند مدرج ترمذي با داشتن اهللا ای

چون این مطلب در کتابها تا حدي بغرنج . (با سند اول مخالف است) واصل(دوم مخالف و با داشتن 
 .)است نیاز به دقت زیاد دارد

نشخیص اضافی بودن این جمله گاهی از راه تتبع در روایتهاي دیگري است مثالً ابوهریره روایت کرده  -3
بوهریره که جمله اول از ابوهریره و حدیث نیست زیرا ا» اسبغوالوضوء ويل لالعقاب من النّار«: است 
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حدیثی است که راوي آن در کلمات متن حدیث یا در کلمات اسم :  مقلوب-3
 1.ق مخالف باشدراویان تقدیم و تأخیري بعمل آورده و از این رو با اشخاص مورد وثو

4-الم زیدتَّ فی محدیثی است که راوي آن برخالف اشخاص مورد :دل االسناص 
وثوق در سلسله راویان، یکنفر اضافی را ذکر کند و در محل ذکر راوي زاید نیز تصریح 

 2.اند شود که از او شنیده
                                                                                                                                             

ّ اباالقاسم«: در روایت دیگري گفته است  و گاهی با » من النّارويل لالعقاب: قال اسبغواالوضوء فان
:  فرمودهمثالً ابوهریره روایت کرده است پیامبر. گردد دالیل عقلی اضافی بودن این جمله ظاهر می

ی الحببت ان اموت و انا مملوک« ّ ام ّ ّ و بر ّذی نفسی بيده لوال اجلهاد و احلج  که »للعبد اململوک اجران و ال
 در هیچ شرایطی مدرج است زیرا امکان ندارد پیامبرحدیث است و بقیه ) للعبد المملوك اجران(تنها 

 ).74: نخبه و الباعث الحثیث س (بردگی را آرزو کند بعالوه مادرش در قید حیات نبوده است 
 سبعة(مسلم محدث در یک طریقه از ابوهریره حدیث معروف : مثال تقدیم و تاخیر در کلمات متن  -1

ّهم اهللا فی ظل عرشه ّ ... يظل ة اخفاها حتّی التعلم يمينه ما تنفق شاملهو رجل تصد َ  را روایت )ق بصدق
ی (کرده است و معلوم است که این عبارت اخیر وارونه روایت شده است و در اصل چنین بوده است  حتّ

 .88:  الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن اثیر ـ ص)ال تعلم شامله ماتنفق يمينه
) کعب بن مره(در سلسله روایتی اشخاص مورد وثوق در یک محل : ن مثال تقدیم و تاخیر در نام راویا

 .88: راوي دیگري در عین این محل مره بن کعب را ذکر کرده است الباعث الحثیث ص. اند را ذکر کرده
در یک سند متصل پنج نفري که به تأیید اشخاص مورد وثوق عموماً خبري را از یکدیگر : توضیح  -2

ردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه شنیدن و استماع ابن خبر باشند در حقیقت اند، اضافه ک شنیده
مثالً این مبارك، از سفیان، از عبدالرحمن از بسر، از ابا . باشد تکذیب سلسله اشخاص مورد وثوق می

ّوااليها«: اهللا  ادریس، از واثله از ابا مرشد غنوي از رسول حال از مقایسه  »ال جتلسوا علی القبور و التصل
این سلسله با دو سلسله دیگر اول از ابن مبارك، از عبدالرحمن از بسر که واسطه در بین ابن مبارك و 

اي در بین بسر و واثله نیست معلوم  عبدالرحمن نیست و دوم از عبدالرحمن از بسر از واثله که واسطه
) سفیان(و این اشتباه نسبت به ) اادریسسفیان، اب(شود که سلسله هفت نفري اول دو نفر اضافه دارد  می
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5-ا حدیثی است که راوي آن در اصل متن یا در سلسلۀ راویان ب: برِطَضْ م
 1.اشخاص مورد وثوق مخالف باشد

6-م صحنه از (حدیثی است که برخی از کلمات آن از حیث حرف و نقطه : ف
 2.اند مخالف حدیثی است که اشخاص مورد وثوق روایت کرده) حیث شکل

                                                                                                                                             
شرح نخبه عسقالنی . (از ابن مبارك بوده است) ابا ادریس(تر از ابن مبارك و نسبت به  از شخص پائین

 ).80: ص
که ) شیبتنی هود و اخواتها: اهللا، اراك شبت، قال  قال یا رسول (حدیث ابوبکر: مثال اضطراب در سند -1

دیث از حیث سند مضطرب است زیرا این حدیث جز از طریق ابن اسحاق دارقطنی گفته است این ح
روایت نشده است و برخی آنرا مرسل و برخی موصول و برخی آنرا از مسند ابوبکر و بعضی از مسند 

باشند ترجیح یکی بر دیگري  اند و چون عموماً مورد وثوق می شمرده§سعد و برخی از مسند عایشه
 .72 :صو الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن کثیر ) 81 :صبه شرح نخ. (هم امکان ندارد

حمزه، از شعبی، از فاطمه دختر قیس روایت  ترمذي از شریک، از ابی: مثال اضطراب در متن حدیث 
كاة(کرده است  ّ ا سوی الز ّ ّ فی املال حلق ابن ماجه با همین وجه و سند از فاطمه دختر قیس روایت ) ان
كاةليس فی (کرده است ّ ّ سوی الز شرح نخبه 0. باشد و این اضطرابی است که قابل تأویل نمی)  املال حق

 ).81: ص
ال«: اند اشخاص مورد وثوق روایت کرده: مثال تصحیف  -2 ّ  که ابوبکر »من صام رمضان و اتبعه ستا من شو

ال«: صولی با تصحیف آنرا روایت کرده و گفته است  ّ ً من شو ً (  و همچنین برخی حدیث»شيئا ا ّ زرنی غب

ّا اند  اي هم برایش تراشیده و قصه» زرعنا تزداد حناء«: را با تصحیف روایت کرده و گفته است ) تزدد حب
صبحی صالح ص . (که گویا قومی از دادن زکات امتناع کردند و مزروعات آنها به حناء مبدل گردید

نزي در رابطه با افتخارات قومی و انگیز این بود که محمد بن المثنی الع هاي عبرت و از تصحیف) 276
ّی الی عنزة«: اي به این حدیث استدالل کرد قبیله ّ صل ّ النّبی  توجه مخصوصی به قوم  که گویا پیامبر»ان

 هنگامی آنرا در وقت نماز در جلو اي بود که پیامبر عنزي داشته است در صورتیکه آن عنزه اسلحه
هاد هنگام نماز و در صحنه کارزار باید همیشه اسلحه خویش نصب نمود و مقصود این بود که اهل ج
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حدیثی است که در روایت یکی از راویان برخالف روایت اشخاص :  محرف-7
 1.تحریف شده باشد) نه در حرف و نقطه(ل مورد وثوق یکی از کلمات آن در شک

 :دحدیثی است که راوي آن به یکی از صورتهاي ذیل مجهول باش : ششم
هاي متعددي است که به یکی از   راوي یک حدیث داراي نامها و القاب و نشانه-1

اند و  آنها معروف گشته است ولی در سلسله، او را با آن نام و نشان معروف ذکر نکرده
کنند که شخص دیگري است و محدثین براي مشخص کردن این نوع  صور میمردم ت
 2.اند تألیف کرده) موضح(ها کتابهایی تحت عنوان  راوي
 راوي حدیثی داراي نام و نشان مشخصی است اما در سلسله بدون نام و نشان از -2

ست او را مثالً بعنوان فالن یا مردي یا شخصی یا کسیکه مورد وثوق ا. اند او یاد کرده

                                                                                                                                             
. خود را در جلو چشم خویش داشته باشند و حتی در حالت نماز هم نباید اسلحه از دید آنها دور شود

 ).280: علوم الحدیث صبحی صالح ص(
ّ يوم األحزاب علی اكحله فكّ «: ابر یکی از اصحاب روایت کرده استج: مثال محرّف -1 واه رمی ابی

رمی آبی یوم » و غَنْدر یکی از راویان این مطلب را با تحریف نقل کرده و گفته است» اهللا رسول
شرح نخبه (و معلوم است که پدر جابر قبالً در غزوه احد بدرجه شهادت رسیده است » ...االحزاب

 ).82: عسقالنی ص
و ) محمد بن بشر(اند   جدش نسبت دادهبرخی او را به) محمد بن سائب بن بشر کلبی: (مثال قسم اول  -2

اند  نام برده) ابوهشام(و ) ابوسعید(و بعضی ) ابونضر(و برخی او را با کنیه ) حماد بن سائب(بعضی او را 
شرح . (باشند کنند اینها جمعی هستند در صورتیکه عموماً یک نفر می اطالع خیال می و اشخاص بی

 )85: نخبه ص
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تالیف ) مبهمات(اند و محدثین براي معین کردن آنها کتابهایی تحت عنوان  ذکر کرده
 1.اند کرده
 راوي حدیثی نام و نشان مشخصی دارد و به آن نام و نشان هم ذکر شده است -3

اما از کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و فقط یکنفر حدیثی را از 
) وحدان(وده است و محدثین براي معرفی کردن آنها کتابهایی تحت عنوان او روایت نم
نامند و اگر دو نفر یا بیشتر از آنها  می) مجهول العین(اند و این اشخاص را  تألیف کرده

مجهول الحال یا (روایت کنند اما در مورد موثوق بودن آنها سکوت کرده باشند آنها را 
 2.نامند می) مستور

 صلی اهللا علیه و اهللا ی است که راوي آن در موردي از سنت ثابت رسول ـ حدیثهفتم
 . تجاوز کرده و اهل بدعت شمرده شودسلم 

ایمانی است مانند اینکه کسی مسائل   یکی موجب کفر و بی:تبدعت دو نوع اس
مانند نماز، روزه، حج و همچنین اخالق و قوانین و حقوق بدیهی (بدیهی دین اسالم را 

باطل و غیر الزم بداند، روایت اینگونه اشخاص بعلت کفر و نداشتن اسالم ) ااسالمی ر
ایمانی نیست بلکه سبب فسق و خروج   نوع دیگر موجب کفر و بی... 3کالً مردود است

_________________________________________________________________________ 
تاب مفصلی را در این زمینه تالیف کرده است و با دالیل و مدارك روشن نموده ابوالقاسم بن بشکوال ک -1

 .اند است که راویانی که نام آنها برده نشده مرد بودند یا زن و داراي چه خصوصیاتی بوده
اند و تحقیق محققین این است  ابوحنیفه روایت مستور العداله را قبول کرده است و جمهور آنرا رد نموده -2

 ).87: نخبه ص. (آید ایستی در حال او تحقیق کرد سپس مسئله رد و یا قبول پیش میکه ب
ایمانی بشمار  هایی که موجب کفر و بی  حقیقت این است که تمام بدعت87: شرح نخبه عسقالنی ص -3

ایمانی نیستند بلکه مقیاس مسائل بدیهی و ضروري دین اسالم است  اند همه آنها موجب کفر و بی آمده
آورد  شمارد و گاهی اغراق کرده او را کافر هم بحساب می را هر گروهی دیگري را اهل بدعت میزی
 .100: و الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن کثیر ـ ص) 88: شرح نخبه ص(
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او از عدالت است در اینصورت اگر براي مذهب و گروه خاصی تبلیغات کند و احتمال 
دیث را جعل یا آنها را تصحیف و تحریف داشته باشد که براي پیشرفت یک مذهب احا

که روایت او ربطی به تضعیف و تقویت کند باز روایت او مردود است، مگر در مواردي 
مذهب مخصوصی نداشته باشد و اگر اساساً براي هیچ مذهب و گروهی تبلیغات 

کرد و نسبت به تقویت و تضعیف مذاهب حالت بیطرفی داشت روایت او قابل  نمی
 1.قبول است
 ـ راوي حدیثی که از هوش و حافظه، کم بهره باشد و حدیثی را که راوي هشتم

 :تکند دو قسم اس محافظه روایت می بی
بودن او دائمی و همیشگی بوده و  محافظه در صورتی که کم هوشی و بی:  شاذّ-1

 2.عارضی نباشد
4-تَخْ مو بعلت پیري هوشی او عارض باشد  محافظه بودن و کم در صورتیکه بی: طْل

 3.و نابینایی یا حریق و سوختن کتابهایش باشد
روایت شاذ و مختلط مانند روایت مستور، مرسل، مدلس اگر روایت معتبر دیگر آنها 

 .باشند آیند و مقبول هستند واال مردود می بشمار می) حسن لغیره(را تأیید کرد از قسم 
عتبار احوال راویان، بلکه باعتبار ، نه باعتبار سند و سلسله و نه باج ـ حدیث مردود

و » راوي«ایم که موضوع علم الحدیث درایتی   در مقدمۀ این رساله توضیح دادهنمتن آ
_________________________________________________________________________ 

 توجه فرمائید که در مصطلحات حدیث شاذ گاهی مقابل 90: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص -2 و 1
توانید تعریف  فرمائید و گاهی مقابل محفوظ است که می یف آنرا در فوق مالحظه میمختلط است که تعر

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

محافظه گردید و همچنین  اي بود که بر اثر احتراق کتابهایش، بی ابن الملقن راوي باهوش و با حافظه -3
هاي زیادي مانند فوت پسرش و سرقت اموالش حواسش بکلّی مختل  نحهابن لهیعه و مسعودي بر اثر سا

 .89 و 90: اش را از دست داد شرح نخبه عسقالنی ص شد و حافظه
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است و براي یافتن احادیث صحیح همچنانکه سلسلۀ راویان و یکایک آنها » مروي«
یعنی متن حدیث نیز در صحنۀ تحقیق » مروي«گیرد، خصوصیات  مورد بررسی قرار می

صحیح گردد، و در شرایطی که متن روایتی با میزان سنجش خبرهاي  ازرسی واقع میو ب
گردد و معموالً سند این نوع روایتها نقص و  درست در نیاید این روایت مردود اعالن می

 1.اي هم دارد عیب پوشیده
: ص(در تدریب الراوي ) 911م ـ (طی میزان سنجش متن روایتها بطوریکه شیخ سیو

اذا رايت « :تنقل کرده این اس) 597م ـ (بوالفرج عبدالرحمن بن جوزي از ا) 100

علوم ( »احلديث يباين املعقول، او خيالف املنقول او يناقض األصول فاعلم انّه موضوع
 هر حدیثی را دیدي که با عقل و مشاهده در :ییعن) 294: الحدیث صبحی صالح ص 

نظم و مقررات و قوانین دینی را بهم تضاد است یا مخالف واقعیات تاریخی است و یا 
موضوع و ) که نام حدیث بر آن است(زند، پس یقین داشته باشید که این روایت  می

 .ساخته شده است

_________________________________________________________________________ 
 چیزي خالف عقل و مشاهده و واقعیات زیرا هیچ کس در این امر هیچ تردیدي ندارد که پیامبر -1

بنابراین در کار راویان حدیث حتماً . تنظمی مقررات دین اسالم نفرموده اس تاریخی و چیزي در بی
ها را ظاهر  عیب و نقص پیدا شده است مانند اشتباه، فراموشکاري و غیره و اهل تحقیق این عیب

اند که عرف و عادت زمان،  حدیثی را نقل کرده) نه عیب متن(سازند و دلیل اینکه چرا با عیب راوي  می
اند از راه مخالفت با عقل و نقل متن حدیثی  ن کمتر توانستهدایره امکان را آنقدر وسیع گرفته که محدثی

اند مگر محال عقلی است و مگر امکان ندارد کشتی نوح کعبه  را نقد علمی نمایند فی المثل به آنها گفته
را طواف کند و در مقام ابراهیم نماز بخواند و مگر امکان ندارد لوح و قلم و دوات دعاهایی را بخوانند 

اند که در سلسله راویان این خبر  هت محدثین با تالش و تحقیقات خویش ثابت کردهبه همین ج
 .) مراجعه شود83: به الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ـ ابن اثیر ـ ص. (دروغگویی وجود دارد
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 صلی اهللا اهللا ، از پدرش از رسول)تابع تابعی(عبدالرحمن بن زید : مثال قسم اول
 مقام ابراهیم دو  شنیده است که کشتی نوح به دور کعبه طواف کرد و درعلیه و سلم 

 این حدیث را عبدالرحمن بن یزید بن اسلم ساخته سات که 1.رکعت نماز خواند
 نقل بدروغگویی شهرت داشته است و در این زمینه در کتاب تهذیب از امام شافعی

کرد،  از حدیث منقطعی بحث می) امام مالک(شده است که مردي نزد مالک بن انس 
روایت ! دالرحمن بن زید تا حدیث را از پدرش از نوح برو نزد عب:تمالک به او گف

 2.کند
 :تسهمی با یک زنجیرة منظم از عبداهللا بن عمر روایت کرده اس : مثال قسم دوم

 به معاذ  صلی اهللا علیه و سلم نازل گردید پیامبر] اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق[هنگامیکه«
 :دقلم و دوات را گرفت و نوشت تا به این آیه رسی اي معاذ بنویس، معاذ لوح و :دفرمو

 که لوح سجده برد و سپس قلم و بعد دوات سجده ]َكلَّا َلا ُتِطْعُھ َواْسُجْد َواْقَتِرْب[
ّ « :دگوین گوید شنیدم که لوح و قلم و دوات می بردند، معاذ می ّهم ّهم ارفع به ذكرا، الل الل

ّ اغفربه ّهم  صلی اهللا علیه و وید من سجده بردم و به پیامبرگ  معاذ می»احطط به وزرا الل
 .» خبر دادم او هم سجده بردسلم 

گویند این  شیخ سیوطی در آلأللی المصنوعه و نیز ابن الجوزي در موضوعات می
 3.شود حدیث موضوع است چون اسماعیل در سلسله روایت آن دیده می

_________________________________________________________________________ 
متن این خبر هم مخالف عقل و هم مخالف واقعیات تاریخی است زیرا قرنها بعد از طوفان نوح ابراهیم  -1

 .اند مقام ابراهیم ایجاد شدهو 
 .83:  الحثیث ص215: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص -2
آید زیرا اول   متن این روایت با عقل و واقعیات تاریخی درست در نمی236:  ص1آلاللی المصنوعه ج  -3

مان شد اند و معاذ مدتهاي مدیدي بعد از نزول این سوره مسل و آخر این سوره در یک زمان نازل نشده
 .خبر باشد  بدهد و پیامبر بیو نیز امکان ندارد معاذ خبر ذکر و سجده قلم و دوات و لوح را به پیامبر
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نظمی  اند و یکنوع بی  شدههایی که بنام احادیث روایت همان روایت : مثال قسم سوم
آور و   تهدیدات رعب:ددهند مانن را در مقررات و قوانین ثابت دین اسالم نشان می

و ) ترك سنتی و یا انجام دادن خالف األؤلی(انگیز در مقابل جرمی خیلی کوچک  هول
هاي پر و پا قرص و بسیار عظیم در مقابل کار خیلی کوچک و حتی  برعکس وعده
 : و عبارت مانند روایتهاي ذیل گفتن یک کلمه

 کسی که گلی را بو کند و درود بر من نفرستد اکیداً بر من ستم و ظلم را روا -1
آور و   چقدر رعب صلی اهللا علیه و سلم  که معلوم است ستم بر پیامبر1داشته است

  روا بدارد راه بهشت را صلی اهللا علیه و سلم انگیز است و کسیکه ستم بر پیامبر هول
ندارد و باید به جهنم برود و همچنین روایتهایی مبنی بر اینکه کسیکه جواب اذان را 
نگوید یا دیر به مسجد بیاید یا سنتی از سنتهاي نماز و روزه را ترك کند، در برابر قهر و 

: مانند این روایت از ابن عباس . شود گیرد و از بهشت محروم می غضب خدا قرار می
 .»2رود گر براي جماعت حاضر نشد بعد از مرگ به جهنم میاهل نماز و روزه ا«

 و 3رسد  دیگر هر گناه و عصیانی بکند با و ضرر نمی»اهللا اال اله ال«  کسی که بگوید-2
 هرگاه معلم به 4.رساند کسیکه بدین اسالم درآمد دیگر گناه و عصیان زیانی به او نمی

فت فوراً خدا این بچه و پدر و مادر و  و او گ» اهللا الرحمن الرحیم بسم«بچه گفت بگو 
لقمۀ فی بطن « :ت و همچنین مانند این روای5کند معلمش را از آتش دوزخ ایمن می

اي در شکم گرسنه ثوابش از ساختن هزار   لقمه:ی یعن»جائع افضل من بناء الف جامع
 .مسجد ببیشتر است

_________________________________________________________________________ 
 .18: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص -1
 .117:  ص1زواجر شیخ ابن حجر هیتمی ج  -2
 .44:  ص1آلاللی المصنوعه سیوطی ج  -4 و 3

4-  

 .198:  ص1آلاللی المصنوعه ج  -5
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هاي خویش  دن جیبها و پرکر کردن شکم گوها براي سیر در طی قرون و اعصار قصه
روز هر اندازه  کار و سیه داران تباه و جلب توجه مردم ناآگاه و دلجویی از سرمایه

هاي بعدي در جهت  گوهاي نسل اند و قصه اند این قبیل روایتها را ساخته توانسته
آمیز و دور  اند، عیب این روایتهاي اغراق  خویش از این روایتها استفاده کرده1سودجویی
  این است که اوالًاز حقیقت

مردم را از تالش وکوشش و تحمل مشقت و رنج در انجام دادن وظائف سنگین 
دارند و امیدهاي کاذب و توقعهاي بیمورد جاي مجاهده و مبارزه و  اسالمی باز می

 .گیرد اعمال سنگین دینی را می
امنظم نشان این رویتها اسالم را آشفته و قوانین و مقررات آن را غیرثابت و ن: ثانیاً

زیرا در دین اسالم براي بهشتی بودن و جهنمی بودن یکنفر اعتقادات و اعمال . دهند می
 صلی اهللا علیه و هاي قرآن و احادیث صحیح پیامبر و اخالقی اعالن شده است که در آیه

 به همۀ آنها و دخالت کلی و جزئی آنها تصریح گردیده است و اینکه ترك نماز سلم 
به کسی را به قعر جهنم پرتاب کند حتی اگر از تمام جهات دیگر مرد جماعت یک مرت

 و اهللا بسممتّقی و مؤمن و پرهیزگاري هم باشد و اینکه فقط دادن یک لقمه یا گفتن یک 
بهشت کند و او را فقط باین کار جزئی همنشین هزاران کسی را روانۀ ال اله اال اهللا یا 

نظمی در  اسالم قرار دهد، جز نشان دادن بیحورالعین نماید و در ردیف مجاهدین 
؟ بدون تردید چنین روایتهایی قطعاً 2مقررات و قوانین اسالم چه معنی دیگري دارد

 .مردود هستند

_________________________________________________________________________ 
 .86:  و الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث ابن کثیر ـ ص28: صطلح الحدیث ذیل صم -1
 .86:  و الباعث الحثیث ص285: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح ص -2



 

 
 

 فصل ششم
 اشکال مختلف اداء و تحمل حدیث

 
اي است که حدیث به باالترین  روایت حدیثی، سلسلهبدیهی است که ستون فقرات 

ردیده است و علماي علم الحدیث درایتی براي حصول اطمینان از هاي آن وصل گ حلقه
ها توجه به دو امر مهم  هاي این سلسله و اطالع از کیفیت اتصال این حلقه اتصال حلقه

 یکی شناخت دقیق دربارة اسم و لقب و کنیه و مشخصات یکایک :دان الزم شمردهرا 
اد حدیث در موقعادا و شاگرد راویان دیگري شناخت عمیق دربارة عبارتهایی که است

مطلب اول را ـ . برند بهنگام دریافت حدیث در شکلهاي عالی و متوسط و پایین بکار می
کنیم و  دهیم و در این فصل از مطلب دوم بحث می اهللا ـ در فصل آینده توضیح می ء انشا

الی و این عبارتها چه براي اداء استاد و چه براي تحمل و دریافت شاگرد به ترتیب ع
 :دمتوسط و پایین از این قراران

ثنا) شنیدم از فالنی( سمعت فالنا: سماع -1 ّ ثنی 1وحد ّ با ما و با من صحبت ( و حد
به ما و به من گزارش ( انبأنا و أنبانی) به ما و به من خبر داد(  و اخربنا و اخربنی)کرد
گفتن ) ن بحث کردبه من گفت، براي ما و براي م( قال لی او ذكرلنا، او ذكرلی) 2کرد

_________________________________________________________________________ 
محتمل ) حدثنا(تر است زیرا شکل جمع  عالی) حدثنی(شکل افراد ) 755م ـ (بنظر حافظ ابن کثیر  -1

: اختصار علوم الحدیث ص. (ورتیکه قصد راوي این نبوده استاند در ص دارد که جمعی با او بوده می
 .90: و علوم الحدیث صبحی صالح ص) 123

و در نخبه الفکر ابن حجر عسقالنی در ردیف ) حدثنا(انبأنا در علوم الحدیث صبحی صالح در ردیف  -2
 .اجازه بشمار آمده است
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تر است، زیرا احتمال دارد راوي شخصاً این  از همۀ عبارتها پایین» لی« بدون »قال و ذكر«
 نمی  که واقعیت از آن بروشنی فهم)قال( :تمطلب را از او نشنیده و عبارتی را گفته اس

 1.نامند می» تدلیس«گردد و همچنین عملی را 
یش اوست یا از احادیثی که حفظ کرده  شاگرد از روي کتابی که در پ:ت قرائ-2

دهد و از  و استاد گوش می) عرْض(نماید  است، چندین حدیث براي استاد قرائت می
گیرد و شاگرد هنگامیکه این احادیث را براي دیگران روایت  این احادیث ایرادي نمی

ّ «کند  کرد، این عبارت را استعمال می ّ الزهری يخ و هو يسمع ان ّ  » قال الخقرأت علی الش
اگر شاگرد دیگري این عمل را انجام داده باشد و او در آنجا حاضر و سماع کرده باشد 

يخ و هو اقر« :دهنگامیکه این احادیث را براي دیگران روایت کرد باید بگوی ّ ء علی الش

ّ قال الخ ّ البخاری  و شاگردانی که از راه قرائت، احادیث را »يسمع و انا كذلک اسمع ان
يخ«توانند موقعیکه براي دیگران روایت کردند  کنند می یدریافت م ّ ّ ّا الش ثن ّ  هم »حد

يخ قراءة عليه«: بگویند اما اجباراً باید به مطالب قرائت تصریح نمایند مثالً  ّ ثنا الش ّ  .»2حد
 ترا :دنویس گوید یا براي کسی می شیخ حدیث را رو در رو به کسی می :  اجازه-3

فرق اجازه با سماع . ام روایت نمایید ام و در کتابهایم نوشته یدهاجازه دادم که آنچه من شن
و با قرائت این است که در سماع متحمل حدیث یعنی شاگرد از زبان شیخ یکایک 

ها را بسمع شیخ رسانیده است ولی  ها را شنیده است و در قرائت، یکایک حدیث حدیث
صورت نگرفته است بلکه شیخ در اجازه چه شفاهی و چه کتبی ـ هیچیک از این کارها 

_________________________________________________________________________ 
 .91:  و علوم الحدیث صبحی صالح ص290: الکفایه ص -1
 .94: الحدیث صبحی صالح ص  و علوم132:  و بالتدریب ص125: الباعث الحثیث ص -2
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حدیث، کسی را اجازه داده است که یک مجموعه از احادیث او را بشکل کلی روایت 
 1.کند

دهد  اي را یا چند حدیثی را به شاگردي می شیخ حدیث، کتابی را با جزوه:  مناوله-4
 .که آن را روایت کند

 
 :دگیر مناوله به چهار شکل ذیل صورت می

دهد و به  هاي حدیث خود را به شاگردي می خود را یا نوشته شیخ، کتاب حدیث -1
ها را ملک تو نمودم و ترا اجازه دادم که احادیث آنها را  گوید این کتاب یا این جزوه او می

و . نامند االجازه می این شکل را مناولۀ مع. روایت کنی، آنها را از من بگیر و روایت کن
 .اند اند که آن را از سماع هم قویتر دانسته کردهبرخی در قوت این شکل تا حدي اغراق 

اي   این کتاب را بگیر و از روي آن نسخه:دگوی  شیخ حدیث به شاگرد خود می-2
 2.بنویس و این نسخه را با اصل تطبیق بده سپس کتاب مرا به من برگردان

موده آورد که شیخ احادیث این کتاب را از راه سماع دریافت ن  شاگرد کتابی را می-3
کند سپس به او  گیرد و آن را مطالعه می است و شیخ این کتاب را از دست شاگرد می

 3.گوید احادیث این کتاب را از من روایت کن می

_________________________________________________________________________ 
کند که ابن حزم اجازه را یک بدعتی   نقل می94: الحدیث صبحی صالح ص  و علوم131: التدریب ص -1

اند که آن را مجوزي براي دروغ  غیرمجاز شمرده است و برخی در نامطلوبی اجازه آنقدر اغراق کرده
اي روایت کنی اما حقیقت  دهد چیزیرا که نشنیده شرع هرگز اجازه نمی: اند اند و گفته ر آوردهگفتن بشما

تمام مردم را اجازه دادم که همه چیز مرا روایت (این است که اجازه مجهول براي مجهول جائز نیست 
. شکالی نداردو اجازه معلوم براي مجهول هم مورد اختالف است و اجازه معلوم براي معلوم هچ ا) کنند

 )120: الباعث الحثیث ص(
 .137:  و قارن باختصار علوم الحدیث ص96: علوم الحدیث صبحی صالح ص -3 و 2
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کند که این کتاب را از او   شاگردي کتابی را به نزد شیخ آورده و از او خواهش می-4
د و عالقۀ شدید بشاگرد کتاب گرفته و پس از مطالعه به او برگرداند و شیخ بر اثر اعتما

گیرد اما بدون اینکه آنرا مطالعه کند یا با نسخۀ خویش تطبیق نماید آنرا به  را از او می
 1.گرداند شاگرد بر می

اش چند حدیثی را براي  شیخ حدیث، بخط خودش یا بخط نویسنده :  مکاتبه-5
ا با قید کتابت از نویسد و آن کس این احادیث ر کسی که حاضر است یا غایب است می

طریق روایت حدیثی را » ایمان و نذور«کند، همچنانکه بخاري در کتاب  او روایت می
 و همچنین مسلم در »انّه كتب الی حممد بن بشارانه سمع الخ«. اینطور بیان کرده است

 به جابر بن سمره نوشتم به من خبر دهید از چیزیکه از :دگوی صحیح خودش می
 صلی اهللا رسولسمعت «اي و او براي من نوشت   شنیده علیه و سلم  صلی اهللاهللا رسول

 .»2يوم مجعة الخ اهللا علیه و سلم 
راوي موظف است در روایت اینگونه احادیث به کتابت تصریح کرد و بگوید 

ثنی او اخرب كتابة« ّ  و اگر قید کتابت را حذف کند ایهام آن دارد که این حدیث را »حد
است و در ضعف حدیث ) تدلیس(د از او شنیده است و این ایهام شخصاً و با گوش خو

 3.استمؤثر 

_________________________________________________________________________ 
 .137: الحدیث ص  و قارن باختصار علوم96: علوم الحدیث صبحی صالح ص -1
 .98:  و علوم الحدیث صبحی صالح ص147: تدریب الراوي شیخ سیوطی ص -2
 .125:  الباعث الحثیث ص98: الحدیث صبحی صالح ص  و علوم139: ث صاختصار علوم الحدی -3
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 فقط همین مطلب را به شاگرد اعالم 1اعالم این است که شیخ حدیث:  اعالم-6
باشد و من از  نماید که این کتاب یا این جزوه یا این چند حدیث از مسموعات من می

 .ام دیگران روایت کرده
اضافه کرد که این احادیث را از من روایت نکنید، روایت در صورت اعالم اگر شیخ 

 .آنها صحیح نیست و اگر شیخ چیزي نگفت روایت آنها بدون اشکال است
شیخ حدیث، در حال قصد مسافرت یا در بستر مرگ براي شخص معینی :  وصیه-7

تواند   و این شخص می2کند که کتاب یا جزوه معین او را هم روایت کند وصیت می
 .ق این وصیت احادیث این کتاب یا این جزوه را روایت کندطب

 مصدري است جعلی و مولّد از وجد که فقط محدثین آن را بکار وجادة: وِجادة -8
 3باشد اند و به معنی دریافت علم از اوراق و برگها بدون شنیدن و اجازه و مناوله می برده

ند که او آن شیخ را مالقات کرده بی به این صورت که شخصی حدیثی را بخط شیخی می
شناسد یا اینکه آن شیخ را مالقات نکرده اما از روي دالیلی  و خط او را بخوبی می

است که این خط از همان شیخ است و همچنین در کتابهاي مشهور که نسبت مطمئن 
آنها به مؤلفین آنها جاي بحث نیست احادیثی را دیده است که در تمام این صورتها 

ت این احادیث از این شیوخ صحیح است اما باید در عبارت روایت حتماً به این روای
ّ فالن( مثالً 4.مسائل تصریح کند ّ فالن اؤ بخط يغلب علی ظنّی انّه خط یا در  )وجدت بخط

 .ام و سپس حدیث را روایت کند صحیح بخاري دیده

_________________________________________________________________________ 
 .99: الحدیث صبحی صالح ص  و علوم148: تدریب الراوي ص -1
 .148: تدریب الراوي ص -2
 .110:  و علوم الحدیث صبحی صالح ص67: علوم الحدیث ابن الصالح ص -3
 .168: الحدیث ابن الصالح ص علوم -4
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ّ « :تگف عبداهللا پس امام احمد حنبل غالباً می ّ ابی حد  1.»ثنا فالن الخوجدت بخط
در این موارد راوي به هیچ وجه حق ندارد بگوید حدثنا یا اخبرنا زیرا این عبارتها 

آیند و حتی اگر یقین نداشت که این  بشمار می» تدلیس«کنند و  خالف واقع را ایهام می
ّ فالن(خط از همان شخص است و فقط ظن راجح داشت باز نباید بگوید   )وجدت بخط

ّ فالن( :دویبلکه باید بگ ّ يغلب علی ظنّی انّه خط  2).وجدت بخط
در عصر حاضر در تمام کشورهاي اسالمی طریق روایت احادیث فقط وجاده است و 
علما و دانشمندان پس از آنکه حدیثی را در کتاب معروف که نسبت آن به یکی از 

کنند   روایت میشیوخ حدیث محقق است، دیدند آن حدیث را از آن کتاب و از آن شیخ
سماع، قرائت، اجازه، مناوله، مکاتبه، اعالم، (و از بقیۀ طرق هفتگانۀ روایت حدیث 

 3.شود جز به صورت خیلی نادر و جز در برخی از دانشگاهها استفاده نمی) وصیۀ

_________________________________________________________________________ 
 .102:  و صبحی صالح ص149 و 148: قارون بالتدریب ص -1
 .102: صبحی صالح ص -2
فجميع ما ننقله اليوم من كتب «: نویسد  می103دکتر صبحی صالح در کتاب علوم الحدیث صفحه  -3

حيحة رضب من الوجادة ّ  در رابطه با اهمیت و 349:  ص2 سپس از توضیح االفکار ج »احلديث الص
 :کند جاده این مطلب را نقل می

 پرسید د بن کثیر براي عمل به وجاده به این حدیث استدالل کرده است حدیث صحیح که پیامبرعما«
ها فرمود آنها چطور ایمان نیاورند در حالیکه نزد خدا  تري دارند؟ گفتند فرشته چه مردمی ایمان شگفت

گردد   نازل میحاضرند، سپس گفتند پیامبران، فرمود چطور ایمان نیاورند در حالیکه وحی خدا بر آنها
عرض کردند پس چه . گفتند ما فرمود شما چطور ایمان نیاورید در حالیکه من در میان شما حاضرم

و ایمان ) وِجاده(بینند  هایی را می آیند و فقط صحیفه  فرمود مردمی که بعد از شما میاهللا کسی یا رسول
 )130الباعث ص (» . استکامالً تأیید گردیده) وِجاده(که در این حدیث . آورند هم می
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تردید طریق وجاده بصورت دیدن حدیث در کتابهاي مشهور مانند صحیح بدون 
 صحاح سته و سپس روایت بنام آنها یک طریق بسیار بخاري و مسلم و موطا و بقیه

زیرا تواتر قطعی وجود دارد، که صاحبان این کتابها از شیوخ مبرز و . آید عالی بشمار می
اند و نسبت این کتابها به آنها نیز مورد تواتر قطعی است مخصوصاً  نظیر حدیث بوده کم

 مسلم موطا و مسند امام احمد توجه به این امر که این کتابها بویژه صحیح بخاري و
اند و تصور تغییر متون یا کم و زیادي  ها حفظ و زبان به زبان روایت شده قرنها در سینه

. اي است در برابر قطع و یقین و هیچگونه ارزش علمی ندارد احادیث آنها واهمه
بیند درست مانند آن است که این  بنابراین کسی که حدیثی را در صحیح بخاري می

یث را بخط بخاري دیده است و از طرف دیگر چون در عصر ما براي روایت حد
وجود ندارد، واجب است در نقل هر حدیثی شرایط حدیث جز وجاده طریق دیگري 

الزامی این طریق بدرستی رعایت شود یکی از این شرایط این است که خودش شخصاً 
دیده ) نند صحاح ستهما(این حدیث را در یکی از کتابهاي احادیث صحیحه معروف 

باشد یا این حدیث را در کتاب معتبري دیده باشد که صاحب این کتاب این حدیث رااز 
دوم اینکه در حال روایت حدیث باید . کتابهاي معروف احادیث صحیحه نقل کرده باشد

تصریح کند که این حدیث را در فالن کتاب حدیث صحیح یا در فالن کتاب معتبر که 
ام، سپس متن حدیث را بدون تغییر نقل کند  فالن نقل کرده است دیدهاز کتاب صحیح 

هاي خود  در زمان ما در تألیفات و تحقیقات خویش یا در وعظ و خطابهو کسانیکه 
کنند و بدون بیان مرجع حدیثی را از  هنگام روایت حدیثی از اصول وجاده عدول می

 در حدیث است یا حدیث است یا مثالً(کنند   روایت می صلی اهللا علیه و سلم پیامبر
 فرموده است یا ـ بدون هیچ  صلی اهللا علیه و سلم ام که پیامبر ام یا دیده ام یا دیده شنیده

يحة« :ت فرموده اس صلی اهللا علیه و سلم گویند پیامبر قیدي ـ می ّ و این  »الدين النص
 یا حدیثی را از دهند  معیوب نشان می)و نعوذ باهللا(را منقطع و معضل و مرسل حدیث 
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کنند که کتابهاي احادیث صحیحۀ مشایخ معروف حدیث نیستند و  مراجعی نقل می
دهند که این مراجع این احادیث را از کدام کتاب حدیث صحیح نقل  توضیح هم نمی

 اند مانند نقل حدیثی از تفسیر بیضاوي یا تفسیر کشاف یا احیاء العلوم امام محمد کرده
ها باتفاق تمام محدثین عملی است  ر نقل حدیث به این شیوهغزالی یا تفسیر کبی

غیرمجاز و باید از آن پرهیز کرد و تردیدي هم نیست که قاضی بیضاوي و زمخشري و 
اند و هر مسلمانی به مقام   رازي از بزرگواران علوم و معارف اسالمی بودهمغزالی و اما

 الحدیث درایتی نبوده است بلکه در گذارد اما تخصص آنها در علم واالي آنها احترام می
تفسیر قرآن کریم و بقیۀ معارف اسالمی بوده و محدثین حق دارند با تخصصی که در 

در هر صورت ما کوچکتر . علم الحدیث دارند کار آنها را در روایت احادیث انتقاد کنند
 و تنها از آن هستیم که نسبت به یکی از این بزرگواران ایراد و اعتراض داشته باشیم

باشیم و شایسته است در  کنندة آراء و نظریات متخصصین معارف اسالمی می منعکس
 :داین زمینه مطالب زیر مورد توجه قرار گیر

عود« شیخ سیوطی در -1 ّ  هر چه تالش :دفرمای ضمن نقد حدیثی می »مرقاة الص
را روایت کردم سند این حدیث را پیدا نکردم و کسی را هم سراغ ندارم که این حدیث 

ّتی الاصل «العلوم  کرده باشد جز امام محمد غزالی در احیائ و ال خيفی ما فيه من االحاديث ال

 .105: الحدیث ص  و علم183:  قاسمی ص »هلا
هاي قرآن که عالمه زمخشري در آخر هر   احادیث ثواب تالوت یکایک سوره-2

است باتفاق تمام محدثین و سوره نقل کرده است و شیخ بیضاوي نیز از او پیروي نموده 
ذیل شرح نخبۀ ابن حجر (باشند  اهل فن حدیث عموماً موضوع و بدون سند می

 ).97: ، مصطلح الحدیث ص 81: عسقالنی ص 
طریق » وِجاده«خالصۀ مطلب اینکه در عصر ما براي روایت احادیث جز طریق 

وایت دیگري نیست در حالیکه کتب احادیث صحیح در دسترس مردم هست و ر
امکان دارد، چه دلیلی دارد جز تنبیل و اهمال در » وجاده«احادیث از طریق صحیح خود 
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عمل، که مؤلّفین یا محققّین یا واعظین، احادیثی را خارج از قوانین روایت حدیث 
إنّام « :ت اس صلی اهللا علیه و سلم  حدیث پیامبر:دگوی روایت کنند آیا کسی که می

ات ّ د از قبل جواب این سؤالها را داده باشد که چه کسی در چه کتابی نبای »األعامل بالني
و با چه عبارتی این حدیث را نقل کرده است؟ و آیا عقالً و نقالً هیچ مجوزي براي نقل 

 حدیث بدون سند وجود دارد؟



 

 
 

 فصل هفتم
 شناسایی مشخصات راویان حدیث

 
ها الزم است   سلسلهبمنظور نشان دادن قوت و ضعف روایتها و اتصال و انفصال

 این راوي از کدام طبقه است و :دیکایک راویان در موارد زیر تحت بررسی قرار گیرن
تاریخ وفات او چیست؟ و داراي چه اسم و لقب و نشانی است؟ و از حیث هوش و 

اي است و اگر از طبقۀ اصحاب نباشد باید روشن  حافظه و اطالعات علمی در چه درجه
) جرح و تعدیل راوي(داقت را دارد؟ یا فاقد این خصلتها است ساخت که عدالت و ص

 :یک این مطلبها و اینک توضیح یکا
کنند و  طبقه بوجه کلی جمعی هستند که در یک عصر و زمان زندگی می:  طبقه-1

 و طبقۀ تابعین و اتباع تابعین تا آخر 1استاد یا استادان مشترکی دارند مانند طبقۀ اصحاب

_________________________________________________________________________ 
اما با توجه به ) در مقابل طبقه تابعین(شوند  بعنوان طبقه اصلی، اصحاب عموماً یک طبقه شمرده می -1

اند داراي طبقات فرعی  اند و همچنین باعتبار سن و سالی که داشته امتیازاتی که برخی از آنها داشته
 :باشند بشرح ذیل می

آیند،  ن قبول دین اسالم که خلفاي راشدین از این طبقه بشمار میپیشتازا:  باعتبار امتیازات-1
هاي عقبه اول و دوم، اهل عزوه بدر، اهل   دارالندوه، مهاجرین حبشه صحابی هاي قبل از توطئه صحابی

هاي نابالغ که روز فتح مکه یا در  اند، بچه هایی که بعد از فتح مکه مسلمان شده بیعه الرضوان، صحابی
 ).131: ذیل شرح نخبه احمد بن حجر عسقالنی ص. (اند  را دیده پیامبرحجۀالوداع

جوانترین اصحاب به ترتیب عبارتند از ابوالطفیل و مسور بن مخزمه که هر دو در سال :  باعتبار سنّ -2
اند و نعمان بن بشیر که سال دوم هجري متولد گشته است و حسن و   هشت ساله بودهوفات پیامبر
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اند و جعفر بن عبدالرحمن در سفر   نه ساله بودهی و عبداهللا ابن زبیر که سال وفات پیامبرحسین ابن عل

الوداع کودك بوده است و مسلمه بن مخلد خزرجی و عبداهللا بن جعفر و قسم بن عباس و عبداهللا  حجۀ
 ).76-56 کفایه خطیب ص(اند و عمر بن ابن سلمه نه ساله بوده است  بن عباس و عموماً ده ساله بوده

حسان بن ثابت، : اند ها هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده این صحابی:  باعتبار طول عمر -3
سعید بن ) برادرزاده حضرت خدیجه(حویطب بن عبدالعزي، مخزمه بن نوفل، حکیم بن حزام بن خویلد 

یعه عامري عاصم بن لبید بن رب) اند نامبردگان فوق، هم جاهلیت و هم اسالم را درك کرده(یربوع قرشی 
عدي عجالنی، سعد بن جناده عوفی، نوفل بن معاویه منتج نجدي، عدي بن حاتم طائی، نافع بن سلیمان 

 ).287: بنقل از سیوطی در الفبه ص(عبدي، نابغه جغدي 
که از ) زن و مرد(اند   یکصد و چهارده هزار نفر بودهاصحاب هنگام وفات پیامبر:  آمار اصحاب -4

بنقل از االصابه فی معرفه . (اند  استماع حدیث کردهدر حدود یکصد هزار نفر از پیامبرآن میان 
 ).7الصحابه صفحه 

قواعد ) ( حدیث5374ابوهریره : (اند عبارتند از  هایی که بیش از دیگران حدیث را روایت کرده صحابی
عبداهللا بن عباس (، ) حدیث2286انس بن مالک (، ) حدیث2630عبداهللا بن عمر ) (205التحدیث ص 

 2210) عایشه(و )  حدیث1170ابوسعید خدري (، ) حدیث1540جابر بن عبداهللا (، ) حدیث1660
 ).262:  و پرتو اسالم ص205: بنقل از تدریب الراوي ص) (حدیث

، در مصر 74در فلسطین ابوابی عبداهللا بن عمر در سال :  در شهرها هاي پیامبر آمار آخرین صحابی
، در دمشق عبداهللا بن 87 در کوفه عبداهللا بن ابی اوفی در سال 86ن حدث زبیدي در سال عبداهللا ب

، در 86 سالگی و قبل از او در دمشق ابو امامه باهلی در سال 94 در سن 88مازنی اسلمی در سال 
  در سن نود و شش سالگی و قبل از او در مدینه جابر بن 91مدینه سهل بن سعد انصاري در سال 

 سالگی و قبل از او در 107 در سن 91، در بصره انس بن مالک در سال 74هللا انصاري در سال عبدا
 .85بصره عمر ابن حدیث در سال 

که هنگام وفات ) عامر بن واثله( در تمام جهان اسالم ابوالطفیل و آخرین نفر از اصحاب پیامبر
 ات این آخرین اصحاب پیامبر هجري وفات کرد ـ یاد وف110 هشت ساله بود و در سال پیامبر
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: ر رابطه با شناسایی راویان یک حدیث از حیث طبقه و تعدیل آنها اینک مثالی دو 
 مسدد به من خبر داد که یحیی :دگوی میبخاري محدث ) 96:  ص 1ارشاد الساري ج (

ال يؤمن « :د فرمو صلی اهللا علیه و سلم بمن خبر داد از شعبه از قتاده از انس که پیامبر

مثالً تذكره (ا با استفاده از کتب علم الرجال حال م» احدكم حتی حيب الخيه ما حيب لنفسه

صاً از حیث طبقه معرفی راویان این حدیث را از هر حیث مخصو )احلفاظ ذهبی
 :نمائیم می

 ).93م ـ ( و از طبقۀ اصحاب  صلی اهللا علیه و سلم  انس بن مالک خادم پیامبر-1
 ).118م ـ ( بن دعامه عالم و پرهیزگار از طبقۀ تابعین قتادة -2
 ).160م ـ ( شعبه بن الحجاج عالم و پرهیزگار از طبقۀ اتباع تابعین -3
 ).198م ـ ( یحیی بن سعید عالم و پرهیزگار از طبقۀ اتباع تابعین -4
5-د بن مسرهد عالم و محدث پرهیزگار استاد بخاري  مد228م ـ (س.( 
 ).256م ـ ( بخاري محمد بن اسماعیل محدث و از مشایخ کم نظیر حدیث -6

که در این مثال بر اثر این تحقیقات سلسلۀ راویان کامالً متصل است فرمایید  توجه می
باشند، بنابراین صحت این حدیث کامالً محرَز است   و تک تک راویان واجد شرایط می

  صلی اهللا علیه و سلم گفت پیامبر بود و قتاده می و اگر در این سلسله نام انس نمی
صحابی نبوده است و ) 118م ـ (زیرا قتاده بود  رسل و منقطع میفرموده است حدیث م
 صلی اهللا علیه و بود که بخاري از مسدد از قتاده از انس از پیامبر اگر سلسله اینطور می

و ) 228م ـ (بود زیرا با توجه به این مطلب مسدد  در اینصورت حدیث معضل می سلم 
گردید و از اینجا است که  لسله حذف میدو راوي بطور متوالی در س) 118م ـ (قتاده 

اند بوجه کلی اصحاب عموماً  الرجال شمرده علممحدثین مهمترین علوم علم الحدیث را 
                                                                                                                                             

: نقل از طبقات الفقهاي ابواسحق شیرازي و تدریب الراوي شیخ سیوطی ص. (چقدر تأثرانگیز است
 ).25، 24: چی ص  و علم الحدیث تالیف کاظم مدیر شانه221
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آیند  تابعین نیز عموماً یک طبقه به شمار می یک طبقه و تابعین عموماً یک طبقه و اتباع
نک تعریف این  و ای1ها داراي اصناف و طبقات فرعی هستند اما هر یک از این طبقه

 :یها بوجه کل طبقه
جمع صاحب به معنی یار و در اصطالح این فن ) بکسر صاد و فتح آن: ( صحابه-1

 را دیدار کرده باشد صحابی  صلی اهللا علیه و سلم کسی را که در حال اسالم پیامبر
 دوران کودکی  صلی اهللا علیه و سلم جمعی از صحابه نیز هنگام فوت پیامبر. گویند می

بردند بنابراین اکثر روایت آنها بتوسط صحابۀ دیگر از پیامبر تحقق یافته است  ا بسر میر
 شنیده باشند و پس از بلوغ  صلی اهللا علیه و سلم و شاید احادیثی را نیز شخصاً از پیامبر

هاي خردسال مانند  حابیصاین . آنها را روایت کرده باشند) که شرط روایت است(
 .عبداهللا ابن زبیر و حسن و حسین پسران علی مرتضیعبداهللا بن عباس و 

 را دیدار نکرده، ولی  صلی اهللا علیه و سلم کسانی هستند که خود پیامبر:  تابعین-2
در حال اسالم درك نموده باشند و چنانکه   را صلی اهللا علیه و سلم اصحاب پیامبر

) جمع اتباع تابعین ( را مالقات نکرده باشند آنها را بتبع تابعینهیچیک از صحابه
 2.تابعین بوجه کلی یک طبقه هستند اما طبقات فرعی دارند. گویند می

_________________________________________________________________________ 
 :طبقات فرعی تابعین بقرار ذیل است  -1

 کسانی که -3 حسن بصري و ابن سیرین  طبقه وسطی مانند-2 کبار تابعین مانند سعید بن مسیب -1
 کسانی که بیش از یک یا دو تن صحابی را -4بیشتر روایشتان از طبقه اول است مانند زهري و قتاده 

اند  ها نائل نشده  آنانکه همزمان دسته اخیر بوده ولی به مالقات صحابی-5اند مانند اعمش  درك نکرده
 .مانند ابن جریح

 :جه کلی یک طبقه هستند ولی بشرح ذیل طبقات فرعی دارنداتباع تابعین نیز بو -2
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3-صلی اهللا شود که در عصر اصحاب و در زمان پیامبر به کسانی گفته می: مرَضْخَ م 
 اند و اسالم و جاهلیت را درك کرده اما بشرف صحبت پیامبر  زندگی کردهعلیه و سلم 

 .اند، بنابراین مخضرمین در شمار تابعین هستند  نرسیده صلی اهللا علیه و سلم
 

 جرح و تعدیل راوي
نماید یک راوي واجد شرایط است او را تعدیل کرده است و  میمحدثی که تأیید 
کند یک راوي واجد شرایط است او را جرح کرده است، بنابراین  محدثی که نفی می

 .وي را در نظر گرفتبراي فهم معنی جرح و تعدیل الزم است شرایط را
 

 شرایط راوي
 :دراوي حدیث بنظر تمام محدثین باید واجد این شرایط باش

 عادل یعنی مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناه -4 عاقل -3 بالغ -2 مسلمان -1
 و انسان مبتذل و سبکسري 1 داراي شخصیت باشد-5صغیره هم استمرار نداشته باشد 

اگر از حفظ ( هوش و حافظۀ کامل داشته باشد -7 دل باشد  هوشیار و بیدار-6نباشد 

                                                                                                                                             
 طبقه وسطی از اتباع تابعین ابن عیینه و -2 کبار اتباع تابعین مانند مالک بن انس و سفیان ثوري -1

اند و از   کسانی که تابعین را ندیده-4 طبقه صغري مانند امام شافعی و ابوداود طیالسی -3ابن علیه 
 ).16: تقریب التهذیب ابن حجر عسقالنی ص(اند مانند احمد بن حنبل  دیث کردهاتباع تابعین نقل ح

: قال النبی«: خطیب بغدادي با نقل یک حدیث معنی مرؤة را روشن نموده است : است » مرؤة«ترجمه  -1

ّ يظلمهم و حدثهم فلم يكذهبم و وعدهم فلم خيلفهم فهو من كملت مروئته و  من عامل الناس فلم

ته و حرمت غيبتهظهرت عدال ّ  ).131: صبحی صالح ص (»ته و وجبت اخو
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در صورتیکه از ( در نگهداري و حفظ کتاب از تغییر و تبدیل توانا باشد -8). روایت کند
 )1.کتابش روایت کند

بنابراین محدثی که تایید کند یک راوي داراي این شرایط است او را تعدیل کرده 
 .عضاً از او نفی کرد او را جرح نموده استاست و اگر این شرایط را کالً یا ب

اب« :دجرح شدی: عبارت جرح ّ اع، كذ ّ ال، وض ّ : جرح ماليم » اكذب النّاس، دج

، سيئّ « ّ  .»2ی اخللق، فيه مقاللني
 .»اوثق النّاس، ثقة ثقة، ثبت ثبت، ثقة حافظ«: عالیترین تعدیل: عبارت تعدیل

 3.»شيخ، يعترببه، ثقة«: تعديل متوسط 
 جرح مقدم بر تعدیل است یعنی اگر یک راوي از طرف جمعی -1: توجه 

 مورد جرح قرار گرفت و از طرف جمع دیگر تعدیل گردید، مجروح شمرده
گردد، اما جرح   تعدیل بوسیلۀ یکنفر و بدون توضیح و بیان دلیل قبول می-2 4.شود می

 از مستورالحال  روایت حدیث-3 5.بوسیلۀ یکنفر باید همراه توضیح و بیان دلیل باشد
 -4 6.مردود است و راوي باید تعدیل شود آنگاه حدیث روایت شدة او مقبول است

مانند ظاهر شدن (دهند و به بهانۀ کارهاي مباح  کسانیکه در جرح راوي افراط بخرج می

_________________________________________________________________________ 
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در خیابانها و غذا خوردن در بازار و شوخی و مزاح کردن بسیار با رعایت نزاکت و 
 1.گونه اثري ندارد ها هیچ کنند این گونه جرح  مجروح قلمداد میراوي را) عفت زبان

 
 هاي راویان شناسایی اسم و کنیه و نشانه

اگر از راه شناسائی مشخصات، هویت یک راوي معین نگردد جرح و تعدیل و 
اظهارنظر دربارة او بهیچ وجه ممکن نیست بنابراین راویانی که داراي اسم مشترك یا 

باشند و ممکن است یکی از آنها مورد جرح و دیگري مورد تعدیل  شهرت مشترك می
رسد و براي رفع هرگونه   تعیین مشخصات آنها کامالً ضروري بنظر می،قرار گیرد

 :دهاي ذیل بیان نمو اشتباهی الزم است وجه تمایز راویان را طبق نمونه
مانند طلحۀ . ز دانستاند باید کنیۀ آنها را نی  راویانی که با اسم شهرت پیدا کرده-1

 است و 2بن عبیداهللا و عبدالرحمن بن عوف و حسن بن علی، که کنیۀ همۀ آنها ابومحمد
اند باید اسم آنها را نیز دانست  همچنین راویانی که برعکس با کنیه شهرت پیدا کرده

 )4. که اسم همۀ آنها عبداهللا است3مانند ابن عباس و ابن مسعود و ابن ام مکتوم(

_________________________________________________________________________ 
 خالصه باید 135:  و شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص111 و 109: الکفایه خطیب بغدادي ص -1

تحقیق شود که راوي عادل است یعنی مرتکب گناهان کبیره نشده و برگناه صغیره استمرار نداشته است 
ر و به هیچ وجه الزم نیست راوي خود را با محیط طوري وفق دهد که مردم او را مقدس و پارساي دو

 . از مظاهر زندگی بدانند
 .137: شرح نخبه و ذیل آن ص -2
 .و نام او عبداهللا بن شریح است. مکتوم مادر پدرش بوده است در تفسیر کشاف توضیح داده است که ام -3
 .137: شرح نخبه و ذیل آن ص -4
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بالل  یانی که اسم آنها کنیۀ آنها است یعنی بجاي اسم هم، کنیه دارند مانند ابی راو-2
حصین که از ابی حاتم رازي روایت کرده است  اشعري که از شریک روایت کرده و ابی

 1.اند که چیزي بنام اسم نداریم و اسم و کنیۀ ما یکی است و هر دو گفته
کنیه آنها مورد اختالف است مانند  راویانی که در اسم آنها اتفاق هست ولی -3

برخی . اسامه بن زید الحب که در اسم او اختالف نیست ولی در کنیه او اختالف هست
و همچنین عکس این مطلب . اند ابوزید و برخی ابومحمد و برخی هم ابوخارجه گفته

مانند ابوهریره که در اسم او اختالف هست و مشهور این است که اسمش عبدالرحمن 
 2.صخر استبن 

هاي متعددي داشته باشند مانند ابن جریح که دو تا کنیه دارد یکی   راویانی که کنیه-4
 و شناسایی این نوع 4ها و القاب متعددي دارند  یا نشانه3ابوالولید و دیگري ابوخالد

رود که چند نفر  ند گمان می راویان از این جهت ضروري است که اگر شناخته نشو
 5.هستند
اسحق ابراهیم بن اسحاق  انی که کنیۀ آنها با اسم پدر آنها موافق باشد مانندابی راوی-5

یا برعکس مانند اسحاق بن ابی اسحاق سبعی یا کنیۀ آنها با کنیۀ . مدنی یکی از تابعین
همسرشان موافق باشد مانند ابوایوب انصاري و ام ایوب که هر دو صحابی مشهور 

بن انس از انس روایت کرده  ش موافق باشد مانند ربیعهستند یا اسم استادش با اسم پدر
است و این شناسائی از این جهت الزم است که مبادا گمان برده شود که از پدرش 
روایت کرده است زیرا چنین اتفاق گاهی رخ داده است مانند عامر بن سعد از سعد که 

نیست زیرا پدر ربیع سعد پرد عامر است ولی در مثال گذشته انس استاد ربیع پدر ربیع 

_________________________________________________________________________ 
 .137: ذیل شرح نخبه ص -1
 .138: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی و ذیل آن ص -2
 .138: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی و ذیل آن ص -3 و 2 و 3
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همچنانکه کسانیکه از ) انس بن مالک (1انس از قبیله بکر و استادش انس انصاري است
پسر ) از مجتهدین اربعه(اند که مالک بن انس  اند گمان برده الرجال آگاهی نداشته علم

 5.انس بن مالک صحابی است
داد بن اسود که به رسند مانند مق   راویانی که از حیث نسبت غیر عادي بنظر می-6

اسود زهري نسبت داده شده است و اسود زهري پدر خواندة قدیمی اوست و پدر 
مقداد نامش عمرو است و مانند ابن علیه که علیه مادر او است و او اسماعیل بن ابراهیم 

که پدرش عبداهللا است و جدش جراح ) از عشرة مبشره(است و مانند ابوعبیدة جراح 
رود   بن منیه که منیه نام مادر پدر او است و مانند حذاء که تصور میاست و مانند یعلی

فروشندة کفش یا کفشگر بوده باشد در صورتیکه فقط با کفش فروشها آشنائی داشته 
 2.است
رسند و پس از تحقیق دلیل این لقبها   راویانی که از حیث لقب غیرعادي بنظر می-7

يطان«شود مانند  معلوم و موجب جرح آنها نمی ّ ّ الش که لقب محمد بن سعد بن ابی » ظل
اند و مرد پرهیزگاري بوده  وقاص است و فقط بعلت کوتاهی قد این لقب را به او داده

که لقب معاویه بن عبدالکریم است و فقط به این علت این لقب را » ضال«است و مانند 
عالم و پرهیزگاري بوده اند که یک فقره در راه مکه راه را گم کرده بود و مرد  به او داده

» قوي«لقب عبداهللا بن محمد که بدنش الغر بوده است و مانند » ضعیف«است و مانند 
 3.لقب حسن بن یزید که در عبادت و طواف نیروي شگرفی داشته است

 مانند عمران از عمران از 4 راویانی که اسم استاد و استاد استاد آنها یکی است-8
ابن «و سومی » ابورجاء عطاردي«و دومی » قصیر«به عمران که اولی معروف است 

است و همچنین روایانی که اسم و اسم شاگرد آنها یکی است مانند » حصین صحابی
_________________________________________________________________________ 

 .142 الی 138: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص -5 و 1
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بخاري که شاگردش مسلم بن الحجاج صاحب صحیح و استادش هم مسلم بن ابراهیم 
 .فراسی است

این نام در بین  راویانی که نام آنها در زنجیر مجرد و بدون قید آمده است و -9
 نفر مشترك است که فقط برخی از آنها واجد شرایط روایت هستند و محدث 1چندین

الرجال تحقیق کند که اسم این راوي در این سلسله در حقیقت  باید با استفاده از علم
داراي چه قیدي است و آیا با وجود این قید از آنها است که واجد شرایط هستند یا 

 حدیثی را از احمد از وهب و حدیثی را از محمد از اهل عراق روایت مثالً بخاري. خیر
شود که آن احمد یا احمد بن صالح  الرجال معلوم می کرده است و هنگام تحقیق از علم

است یا احمد بن عیسی و آن محمد یا محمد بن سالم یا محمد بن یحیی است و هر 
د بن کریم نیستند که مجهول چهار نفر واجد شرایط هستند و احمد بن موسی و محم

 .باشند الحال می
اند از  محدثین براي ظاهر کردن وجه امتیاز اسماء مجرد، کتابهاي مفصلی را نوشته

ي و کتاب رجال مسلم تألیف ابوبکر ذابجمله کتاب رجال بخاري تألیف نصر کال
 2.منجویه
 کسی داراي و جز این راوي) مفرد( راویانی که داراي اسم مختص بخود هستند -10

این اسم نیست مانند صغدي بن سنا، که یک راوي ضعیفی است و مانند سندر مولی 
 3.باشد زنباع جذامی که صحابی می

شناخت درباره طبقه و صفات و احوال راوي و همچنین شناختن راویان : توجه
به یابد  الرجال و مراجعه به تذکره تحقق می حدیث از جهات دهگانۀ فوق که از راه علم

دهد که همۀ احادیث روایت شده را از حیث سند و سلسله دقیقاً  محدثین امکان می
_________________________________________________________________________ 

 .142 الی 138: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص -1
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برررسی نمایند و احادیث صحیح و حسن و ضعیف و موضوع را از هم جدا کنند و 
سر و ته و اسرائیلیات با سند و شناسنامۀ جعلی و مهر رسالت دینی  نگذارند روایتهاي بی

 صلی اهللا اهللا ند و در ردیف احادیث صحیح رسولدر حریم مقدس دین اسالم ظاهر شو
 . خود را نشان دهندعلیه و سلم 
کنند واز   ـ باستناد علم الحدیث درایتی ـ هر روایتی را دقیقاً بازرسی میمحدثین

وقتی . نمایند کنند و سند و شناسنامه و مهر آن را عمیقاً بررسی می هویت آن سؤال می
 :تکسی گف

پرسند چه کسی روایت کرده است؟ و از  فوراً از او می» )استروایت شده (و روي «
فوراً »  صلی اهللا علیه و سلم اهللا قال رسول «:تچه شخصی روایت کرده است؟ وقتی گف

 شنیده است؟ و چه کسی از آن کس؟  صلی اهللا علیه و سلم پرسند چه کسی از پیامبر می
وایت شده با یک زنجیرة متصل از و به همین ترتیب سؤالها ادامه دارند و اگر مطلب ر

 وصل نگردید یا در هیچیک از کتب  صلی اهللا علیه و سلم راویان واجد شرایط به پیامبر
نبود آن مطلب بدلیل ) ماجه بخاري، مسلم، ابوداود، نسائی، ترمذي، ابن(صحاح سته 

دست اینکه هویتش معلوم نیست و فاقد سند و شناسنامه است و مهر رسالت را ندارد  
دهند و این  گذارند و آن را بحریم مقدس دین اسالم راه نمی رد بر سینۀ آن می

گذارد که اسرائیلیات و مطالب  الحدیث درایتی هرگز نمی هاي دقیق بر مبناي علم بازرسی
الهویه و فاقد سند و مهر و شناسنامه از مرز اسالم عبور  مشکوك و روایتهاي مجهول
ائل اسالمی جا دهند و در نتیجه اسالم خالص و ناب و کرده و خود را در میان مس

ناپذیر مورد قبول  انداز جهانیان ظاهر گشته و بعنوان یکرشته حقایق تردید اصیل در چشم
شکن همه مسلمانان نیز برچیده  گردد و ضمناً بساط اختالفهاي وحدت عقال واقع می

 .شود می
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دادن  یکی نشان(ن دو امر مهم هیچکس نباید تردید داشته باشد که عامل تحقق ای
تنها یک راه دارد و آن ) اسالم واقعی به جهانیان و دیگري حل اختالفات همه مسلمین

این است که علما و محققین اسالم در راه خدا و در کمال اخالص و بیطرفی با همۀ 
 روایتها تصفیه حساب کنند و با استفاده از علم الحدیث درایتی کلیه روایتهاي مشکوك

و فاقد سند و شناسنامه و مهر اصلی را از حریم دین اسالم اخراج نمایند زیرا باتفاق 
تمام اعتقادات و اخالق و اعمال و روابط منبع فوران ! تمام مسلمانان و حتی نامسلمانان

المللی دین اسالم یکی قرآن خدا است و دیگري  شخصی و روابط اجتماعی و بین
 در  صلی اهللا علیه و سلم  همچنانکه خود پیامبرعلیه و سلم  صلی اهللا اهللا احادیث رسول

بحضور یکصدهزار نفر صحابی این واقعیت را با این عبارت صریح اعالن حجۀالوداع 
ّقلني« :دنمو ر وزین و من در میان شما دو امر بسیا( »كتاب اهللا و سنّتی: انّی تارک فيكم الث

بنابراین، حقیقت اسالم ).  احادیث خودمکتاب خدا و روش و: گذارم بهادار را بجا می
یعنی قرآن همراه تفسیر آگاهانه و دور از نظریات شخصی و احادیث صحیح طبق 

 .موازین علم الحدیث درایتی
و پیام ما به همۀ کسانیکه آرزو دارند مسلمین متحد گشته و اسالم واقعی به جهانیان 

 ترویج دهند و تمام فعالیت خود را الحدیث درایتی را کامالً ارائه شود این است که علم
 :دروي این دو نقطه متمرکز نماین

 . احادیث صحیح طبق علم الحدیث درایتی-2  تفسیر عالمانۀ قرآن-1



 

 
 

 ترسم جلسات تعلیم
  صلی اهللا علیه و سلم اهللا احادیث رسول

 
در مؤلفین کتابهاي علم الحدیث غالباً در فصل آخر یا در خاتمۀ کتاب مطالبی را 

زمینۀ برگزاري جلسات تعلیم حدیث و شرایط ورود به جلسه و روابط شاگردان با استاد 
اند و با اینکه در  علم الحدیث و نحوة یادداشت و حفظ درسهاي حدیث را بیان کرده

منطقه ما حداقل در عمر و عصر ما یک مرتبه هم جلسۀ تعلیم حدیث برگزار نگردیده 
لّفین سابق و به امید برگزاري این جلسات در زمانهاي است ولی به تأسی از بیان مؤ

اما براي بیان این . الزم دانستیم که این مطالب را در آخر این رساله بنویسیمالحق، 
مطالب راه مؤلّفین را در پیش نگرفتیم که شرایط و ضوابط و روابط استاد و شاگردان را 

صوص به خود استفاده کردم که یکی و تحت شماره بیان نمائیم بلکه از شیوه مخ یکی
یک جلسۀ تعلیم حدیث را از اول تا آخر طوري ترسیم نمایم که ضمن نمایش آن، همه 
این مطالب ظاهر شوند و خوانندگان بدون احساس خستگی و یا افسردگی آنها را 
بخاظر بسپارند و براي اینکه منابع یکایک این مطالب را نشان دهم در پایان هر مطلبی 

اي را باز کرده و مطابق همان شماره در ذیل صفحه، محل ذکر این مطلب را در  شماره
 .نمایم کتابهاي معتبر با تعیین صفحه بیان می

البته استفاده از این شیوه در بیان مطالب علمی بر اعصاب ما فشارهایی وارد خواهد 
 خیلی خطیر  صلی اهللا علیه و سلم اهللا ل کرد اما چون مسئولیت بحث از احادیث رسو

 .است و جلب توجه خوانندگان هم بسی مهم است الزاماً از این شیوه استفاده کردیم



 

 
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم 
  صلی اهللا علیه و سلم اهللا جلسۀ تعلیم احادیث رسول

 
ترین مسجد شهر براي جلسۀ تعلیم حدیث تعیین گردیده است، زیرا مساجد  قدیمی

 و بندگان خدا براي اقامه نماز و شعایر دینی به آنجا 1یندآ هاي خدا بشمار می خانه
 2.هاي پیامبرخدا نیز در آنجاها تعلیم و تعلّم شوند آیند و چه بهتر که فرموده می

هاي گرم بتازگی از قلّۀ کوههاي شرق شهر باال آمده  اینک قرص خورشید با نفس
ها به  ان از شیشۀ پنجرهترین پرتو خود را در خالل شاخ و برگهاي درخت است و تازه

کف مسجد رسانیده است و بیش از چند دقیقه براي آغاز درس حدیث باقی نمانده 
اند  ها بهم رسیده یکایک شاگردان از منزلهاي خویش بیرون آمده و در تقاطع کوچه. است

شتابند و در تمام  ها را پشت سر انداخته و بسوي مسجد می و مانند سیلی همۀ کوچه
دهند و از مشاهده آنها احساس شادي  دسته مردم آنها را بیکدیگر نشان می ستهطول راه د

رو ایستاده و بر عصایش تکیه کرده است و از  اي که در کنارپیاده کنند مرد سالخورده می
کند  جمعی شاگردان را نظاره می زده شده است، در حالیکه حرکت دسته همه بیشتر ذوق

اند و محاسن سفیدش را تر  ف کردة او حلقه زدهو اشکهایی از شوق، بر چشمان پ

_________________________________________________________________________ 
ثم مضی الی بیت :  باب فضل المشی الی المساجد، بخشی از حدیث مسلم 148: ض الصالحین صریا -1

 .من بیوت اهللا
 در مدینه استاد تعلیم حدیث بود و محمد بن اهللا در مسجد رسول) امام مذهب مالکی(مالک بن انس  -2

 .بودزمانی یک از شاگردان درس حدیث امام مالک ) امام مذهب شافعی(ادریس شافعی 
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خوشا بحال شما که بر روي بال  «:دکن کنند، ناگاه زیر لب این جمله را زمزمه می می
 »1.اید فرشتگان، راه بشت خدا را پیش گرفته

و اینک طلیعۀ سیل شاگردان به حیاط مسجد رسیده است و خادم مسجد که مرد با 
ها قبل در انتظار آمدن آنها دم در ورودي مسجد   لحظهتقوا و پرهیزگاري است و از

الم«ایستاده است، سالم یکایک شاگردان را همراه تبسمهاي شادي  ّ گوید  می »عليک الس
 از  صلی اهللا علیه و سلم و از صمیم قلب موفقیت آنها را در راه خدمت به دین پیامبر

 .خواهد خدا می
 از بیست سال به باال و زیر بیست :دتنشاگردان عموماً داراي یک سن و سال نیس

 و در بین 2شوند هاي اهل تمیز نیز در میان آنها دیده می سال و نوجوانان و بچه
بسیار عابد و پرهیزگارند بزرگساالن نیز تفاوتهایی هست برخی از آنها خیلی با ایمان و 

ها از نظر هایی در اعتقاد و اعمال خود دارند و وضع آن اما برخی دیگر خرده شیشه
خبر نیست اما با این حال  تیزبین استاد حدیث هم دور نمانده است و از اوضاع آنها بی

دهد زیرا امیدوار است که  کند و به آنها روي خوش نشان می آنها را از جلسه طرد نمی
شرکت مستمر آنها در جلسات درس حدیث، تحولی در افکار و عقاید و اعمال آنها 

 .روشنگرایان راه اسالمیت و انسانیت بپیوندندایجاد کند و به صف 
دقایق آغاز درس حدیث نزدیکتر شده است و شاگردان در حالیکه اکثر آنها قلم و 

دایرة وسیعی را   در جلو محراب مسجد نیم3دوات و مقداري کاغذ در دست دارند
کنند  یاند و ظاهر شدن استاد خود راثانیه شماري م تشکیل داده و ساکت و آرام نشسته

 با متانت و وقار در 4که در رأس ساعت معین همراه یکنفر منشی و گاهی دو نفر منشی
شود که کامالً سر حال  گردد و از نشاط و حرکاتش استنباط می صحن مسجد ظاهر می

_________________________________________________________________________ 
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 و از جبین نورانی و برق چشمانش پیداست 1است و از سالمتی کامل برخوردار است
شود که   و امیدوار است و از ظواهر لباسش معلوم میدل و تالشگر که چه عالمی زنده

 و از محاسن پرمو و بلندش که 2در عین سادگی به نظافت و پاکی چقدر عالقمند است
هم نمایان است و خطوط پرش ستارگانی را در در وسط و حاشیۀ آن تارهاي سفیدي 

یادي هم ندارد شود که استاد سن چندان ز آورد معلوم می قلب شبهاي سیاه به خاطر می
 و با اینکه سالها است در 3و احتماالً از چهل گذشته و بسوي پنجاه در راه است

الحدیث درایتی و روایتی تبحر پیدا کرده است اما فقط دو سال است که سمت  علم
استادي را قبول نموده است زیرا تا دو سال قبل در این شهر عالمانی بودند که در 

تر بودند و استاد تمام مراجعین خود را به محضر آنها  تر و با سابقه الحدیث از او آگاه علم
داد با وجود عالمتر از او در شهر، او سمت  کرد و هرگز خود اجازه نمی هدایت می

 4.استادي را قبول کند
شاگردان بمحض ظاهر شدن سیماي استاد حدیث در صحن مسجد و شنیدن سالم 

الم« گرم و گیراي او با موج آرامی از َّ َ الس ْک ي َ ل َ هاي برق شادي از  و جرقه »ها  ع
گویند و عموماً از جاي خویش برخاسته و بمحض  چشمها، مقدم او را تهنیت می

اي  نشینند و مانند هاله نشستن استاد در محراب با کمال ادب و وقار در جاي خویش می
 5.زنند برگرد ماه بدور استاد حلقه می

 
_________________________________________________________________________ 

 . و ذیل آن145 و 144: شرح نخبه ابن حجر عسقالنی ص -2 و 1
2-  
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 !چه مکان شریفی

      صلی اهللا علیه و سلم               )40 / حج( 
 .»گردد و مسجدهایی که با کثرت زیاد نام خدا در آنها ذکر می«

 ! چه انسانهاي شریفی

            صلی اهللا علیه و سلم          )37 / نور( 
و چه در سطح ) بازرگانی(که حرکتهاي اقتصادي چه در سطح عالی مردانی «

 .»هرگز آنها را از یاد خدا غافل نخواهد کرد) خرید و فروشهاي معمولی(عادي 
داشتن (که هم استاد و هم شاگردان با طهارت ظاهر ! با چه حال و روحانیت شریفی

نیت و بدور از هر نوع و با طهارت باطن از هر نوع گرایشهاي مادي و با خلوص ) وضو
گوئیهاي مردم در این جلسه حضور بهم  ریاها و تظاهرها و چشم داشت آفرین

 1.اند رسانیده
  صلی اهللا علیه و سلم تعلیم و تعلّم احادیث پیامبر! براي انجام دادن چه عملی شریفی

 نسل  و هدایت صلی اهللا علیه و سلم اهللا در راه تداوم بخشیدن بخط نور به سنّت رسول
 .هاي آیندة بشري به همۀ سعادتهاي دینی و دنیایی حاضر و نسل

 صلی اهللا که اسالم ناب و اصیل را از زبان پیامبرخدا! و با چه هدف عالی و شریفی
کنند و چراغ  گیرند و به جهان بشریت ابالغ می  و از احادیث او یاد میعلیه و سلم 

 .دارند نور بخش و پرفروغ نگه میهدایت سماوي را براي راهنمایی نسلهاي بشري 
در صحن این ! هاي زمین بر زمین فرود آیید و اي فرشته! هاي آسمانها اي فرشته

اعوذ باهللا من «:  با طنیننما تا اي توقف تو هم لحظه! مسجد حاضر شوید و اي زمان

_________________________________________________________________________ 
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جيم ّ يطان الر ّ د و طر!) چه از قماش جن و چه از قماش انس! ( فرار انبوه شیطانها»!الش
هاي استثمارگر و استعمارچی و طاغوتهاي ستم پیشه را از تیررس  زده انبوه شیطان

بسم اهللا «و با طنین . اهللا و از محیط زندگی مسلمانان تحقق بخشد مجاهدین فی سبیل

حيم ّ ن الر ّ  صلی اهللا اهللا هاي رسول هاي خدا در شکل فرموده  تبلوري از رحمت»الرمح
گردد و مقارن آغاز درس حدیث بمنظور یادداشت احادیث  بار دیگر ظاهر علیه و سلم 

شوند تا در جهت  گردد و کاغذها گسترده می مینوك قلمها به گلوي دواتها سرازیر 
هداء« :یتداع ّ  با حفظ و یادداشت حدیث و منت »دواة العلامء افضل من دم الش

ه ظلمت و نبرد حق  نبرد علم علیه جهل و نبرد نور علی صلی اهللا علیه و سلم اهللا رسول
دنبال کلمات فوق درس حدیث را علیه باطل با شدت تمام آغاز شود و استاد حدیث به 

 .نماید به این ترتیب آغاز می
ترین کتابهاي بعد از قرآن یعنی صحیح بخاري، شیخ بخاري محمد بن  در صحیح«

از ) 198ـ م (از یحیی بن سعید ) 228م ـ (از مسددبن مسرْهد ) 256م ـ (اسماعیل 
از انس بن مالک ) 118م ـ (از قتاده بن دعامه تابعی ) 160م ـ (شعبه بن الحجاج 

ال يؤمن « :ت فرموده اس صلی اهللا علیه و سلم اهللا شنیده است که رسول) 93م ـ (صحابی 

آید مگر   یکی از شما مؤمن بشمار نمی:ی یعن»احدكم حتی حيب الخيه ما حيب لنفسه
 .دارد ادرش آنچه را که براي خویش دوست میدوست بدارد براي بر

این حدیث طبق این مدرك و سند و به شهادت عینی این زنجیرة متصل از محدثین 
 است و یکهزار و  صلی اهللا علیه و سلم اهللا آگاه و صادق و پرهیزگار، فرمودة رسول

 و در  جاري گشته صلی اهللا علیه و سلم چهارصد و چند سال قبل از زبان پیامبرخدا
آسمان حجاز طنین انداز گردیده است و اعراب نیمه وحشی و خودخواه و هواپرست را 
به ایثار و از خودگذشتگی و فداکاري نسبت بیکدیگر و به روح عبادت و خداپرستی و 
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معنی عدالت و مساوات و برادري هدایت نموده است و امروز نیز شاگردان جلسۀ 
ریزي اخوت و برادري و   اسالم در جهت پیحدیث را بواقعیت دینداري و رسالت

نماید و همۀ شاگردان با شور و عالقۀ وافري آنرا استماع  عدالت اسالمی راهنمایی می
نموده و بالفاصله آنرا با امالي درست و اعراب صحیح و با تطبیق با یادداشتهاي منشی 

را به ترتیب  و پس از آنکه عموماً این حدیث 1نویسند بر صفحۀ کاغذهاي خویش می
خش کاغذها خاموش گشته و در  مذکور یادداشت کردند بار دیگر صریر قلمها و خش

حالیکه سکوت بر فضاي مسجد حکمفرما و چشم شاگردان به لبان استاد حدیث 
دوخته است ناگاه استاد حدیث بار دیگر سکوت فضاي مسجد را شکسته و احادیث 

هایی که شاگردان عموماً   خویش و به فاصلههاي دیگري را با اسناد و مدارك و زنجیره
بتوانند آنها را استماع و بدرستی آنها را یادداشت کنند از بخاري و مسلم و بقیۀ صحاح 

رسد نه از  کند و لحظات آخر درس حدیث  این روز فرا می سته براي آنها روایت می
ی را نشان ها وقت معین هاي ساعت این جهت که زنگی بصدا درآمده است یا عقربه

دهند بلکه از آن جهت که استاد آثار خستگی را در خویش یا در آنها احساس کرده  می
 و ظرفیت تعلیم یا تعلّم را تکمیل یافته و مطمئن است که اگر بیش از این مقدار 2.است

آید و نامطلوب   رود اما کیفیت کار پایین می به درس ادامه دهد تنها کمیت کار او باال می
 شد و مهم براي استاد و براي شاگردان کیفیت کار است نه کمیت آن لذا استاد خواهد

! نما و فقط با توجه به ساعتهاي طبیعی کارنما هاي مصنوعی زمان ساعتبدون توجه به 
آنگاه همراه منشی یا منشیان خویش از . کند ختم جلسۀ حدیث این روز را اعالن می
داحافظ از صحن مسجد خارج و راهی منزل جاي خود برخاسته و با گفتن وداع و خ

گردد و شاگردان پس از بدرقۀ استاد و چند دقیقه تنفس و رفع خستگی در  خویش می
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اند با یکدیگر به  مورد متن و سند احادیثی که در آن جلسه استماع و یادداشت کرده
اع و یادداشت  و اگر احتماالً یک نفر یا دو نفر از آنها در استم3نشینند بحث و مذاکره می

دچار اشتباهی شده باشد با مددجویی از استماع و یادداشت بقیه، اشتباهات خود را 
نماید و باالخره تجمع و فعالیت این همه نیروهاي حفظ و یادداشت و تعاون  تصحیح می

گذارد که آنچه استاد به آنها  و همکاري آنها با یکدیگر در این مطلب تردیدي باقی نمی
اند و در ساعتهاي بعدي دربارة احکام و عقاید و مطالب  وماً یاد گرفتهگفته است عم

کنند و در  نظر می شوند با هم تبادل اخالقی و اجتماعی که از این احادیث استنباط می
نمایند تا در جلسۀ فردا آنها را در  نظر داشتند آنها را یادداشت می مواردي که اختالف

وضیح و استدالل او درست و نادرست را تشخیص داده محضر استاد مطرح نمایند تا با ت
 .نظر پیدا کنند در این موارد نیز اتفاقو 

هاي بعد و ماهها پشت سر هم و سالهاي  شاگردان جلسۀ حدیث روزهاي بعد و هفته
شوند و در عرض سه یا چهار  متوالی با شوق و شور و عالقه در این جلسات حاضر می

 را طبق روایت و سند و  صلی اهللا علیه و سلم یامبرسال، چهارهزار حدیث صحیح پ
گیرند و همۀ آنها را  مدرك متصل شیخ بخاري از استاد و متخصص درس حدیث یاد می

کنند و حاصل سه چهار سال شرکت در جلسات حدیث بوجودآمدن  حفظ می
 :دباشن هاي بزرگوار دینی و اسالمی است که داراي این ویژگیهاي می شخصیت

 صلی اهللا علیه و هاي پیامبر ر سال افکار روزانه و رؤیاهاي شبانه را با فرموده چها-1
 صلی اهللا اهللا هاي احادیث رسول ها و دافعه  بسر برده و در نور و روشنایی و جاذبهسلم 

هاي تند خطابها و عتابهاي احادیث  اند و چهار سال زیر اشعه  زندگی کردهعلیه و سلم 
هاي جمود فکري و  فکار آنها روشنایی کسب نموده و صخرهصحیح زوایاي تاریک ا

 .انجماد عقیدتی آنها بحالت ذوبان در آمده است
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 و پرورش در محیط  صلی اهللا علیه و سلم هاي پیامبر  چهار سال آموزش فرموده-2
 و تحت  صلی اهللا علیه و سلم آموزش احادیث و استماع همۀ خطابها و عتابهاي پیامبر

آورد که از حیث ایمان و  هایی را بوجود می مه خطابها و عتابها شخصیتتأثیر این ه
اخالق و عمل تجسمی از واقعیت دین اسالم و الگوي مسلمانان واقعی در عصر 

باشند و با داشتن این همه اطالعات از اسالم و این همه امانت و  اصحاب و تابعین می
هاي کوچک و بزرگ بشري را  ند جامعهتوان دیانت و ایمان و عمل و اخالق به آسانی می

بسوي اسالم واقعی و تجدید حیات دینی و شکوه و عظمت دین مبین اسالم هدایت و 
 .رهبري نمایند

مسلمان «اساس دین اسالم اول قرآن و کالم خداست که براي ساختن الگوهاي 
ها جلسات و نشر و تبلیغ دین اسالم قبل از هر چیز باید در تمام شهرها و روستا» بودن

هاي پیامبر  اساس دوم دین اسالم احادیث صحیح و فرموده. تفسیر قرآن را دایر نمود
خداست که براي نشان دادن تجسمی از واقعیت دین اسالم و ساختن الگوي مسلمان 
واقعی و نشر و تبلیغ حقایق اسالم در تمام شهرها و روستاها باید به موازات درس 

 را نیز دایر کرد و بقیۀ علوم دینی را در کنار درس تفسیر قرآن جلسات درس حدیث
تفسیر و درس حدیث و فقط بخاطر پیشرفت و تنها بعنوان وسیله تقویت آنها تدریس و 
تدرس نمود، چرا که علت پیشرفت سریع اسالم در قرون و اعصار نخستین و توسعۀ آن 

همچنانکه علت رکود . ها جز رعایت این نظم و ترتیب طبیعی چیز دیگري نبود در قاره
و انجماد اسالم و سبب انحطاط مسلمین جز بهم زدن این نظم طبیعی و منحل کردن 
جلسات درس تفسیر قرآن و جلسات درس حدیث و در مقابل آن همه اهتمام به 
مقدمات و وسایل و سالها و سالها خواندن درس نحو و صرف و بالغه و منطق و کالم 

 .یستو غیره چیز دیگري نبوده و ن
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آور است و چقدر دردناك است که با وجود اتفاق همه مسلمانان بر اینکه  چقدر رنج
 است و همۀ علومی  صلی اهللا علیه و سلم اساس دین اسالم قرآن خدا و حدیث پیامبر

هایی براي فهم و درك اسالم چیز  که عنوان علوم دینی را دارند جز مقدمات و وسیله
ها در  رنهاست که حاصل کوشش مسلمانان و تالش طلبهدیگري نیستند، با این حال ق

. باشد ها بدون استفادة عملی از آنها می ها تنها دریافت مقدمات و یادگرفتن وسیله حجره
خوانند و از  هاي مفصل می تمام متون علوم دینی را با شرحهاي مطول و حتی با حاشیه

ضیح و تجزیه و تحلیل قوانین کنند و در تو هر علمی صدها قاعده و قانون را حفظ می
ها  کنند و براي یافتن فلسفۀ یک قاعده به همۀ حاشیه این علمها چقدر بحث و مذاکره می

شتابند اما در تمام دوران تحصیل آنها، حتی یک فقره هم جلسۀ  ها می و به همۀ گوشه
همچنانکه تشکیل جلسات تفسیر قرآن نیز جزو برنامۀ . گردد نمیدرس حدیث تشکیل 

آید و باالخره در حدود ده پانزده سال تحصیالت علوم دینی  تحصیالت آنها بشمار نمی
فقط به اندوختن وسایل و مقدمات، بدون استعمال آنها و بدون استفادة عملی از آنها 

شوند و بعد از پایان تحصیالت و و تشکیل جلسات تدریس در مدارس باز  مشغول می
گردد و باالخره اساس کار و   تدریس و تدرس میهمین وسایل و همین مقدمات مجدداً

کار آنها به کار نجارانی . گردد هدف اصلی از تحصیالت علوم دینی باز فراموش می
هاي مختلف و گونیا و  هاي گوناگون و رنده ماند که عمري را در پیدا کردن تیشه و ار  می

جره و صندلی و وسایل نمایند و بدون اینکه یک بار در و پن کش و غیره صرف می خط
کنند تا او هم  منزل را بوسیلۀ آنها بسازند، همین وسایل را به شخص دیگري منتقل می

البته نفس این عمل یعنی حفظ و . بدون استفادة عملی از آنها به دیگري منتقل نماید
بقاي این وسایل و انتقال آنها به آیندگان خود عملی است بسیار مهم و همچنانکه در 

مسلمانان شایان تقدیر و تحسین است در بارگاه خدا نیز شایان اجر جزیل است و نظر 
توانند با دسترسی به همین وسایل کاري  هاي آینده می از فواید مهم آن این است که نسل
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و با تشکیل جلسات درس تفسیر و اند آنها انجام دهند  را که پیشینیان انجام نداده
هایی که از   تدریس علوم دینی و ایجاد شخصیتجلسات درس حدیث در تمام مراکز

حیث ایمان و آگاهی و صالبت و تقوي و ایثار و فداکاري، تجسمی از واقعیت دین 
اسالم و الگوي مسلمانان واقعی در عصر اصحاب و تابعین باشند، دین اسالم را از رکود 

تنها در برابر و انجماد نجات داده و چنان حرکت و نهضتی در آن بوجود آورند که نه 
بلکه سوز شرق مقاومت داشته باشند،  سیل فسادگرایی غرب و صرصر سموم خانمان

ها  ها و سموم همۀ  مادیگرایی محیط زندگی جوامع بشري را از تهاجم همۀ فسادگرایی
 .پاك نمایند

زیرا کشورهاي اسالمی ! بینیم و این آرزویی است که ما فعالً آنرا فقط در خواب می
ر خوابند و دشمنان اسالم و مسلمین بیدارند و براي هر چه بیشتر خوابانیدن آنها اکثراً د

ولی آیا این شب چقدر دراز و . دست بدست هم داده و شب و روز در تالش هستند
این خواب چقدر سنگین است؟ و آیا سحرگاه بیداري مسلمانان و آغاز نهضت و 

بح بقريب ها نزدیک نیست؟ حرکت اسالم در جهت بوسعت قاره ّ ؟ در آینده أليس الص
 .شود پاسخ این سؤالها معلوم می

*** 
داریم که همه مسلمانان را بیدار  در نهایت عجز و ناتوانی از تو مسألت می! خداوندا

و آنان را در راه نشان دادن واقعیت ساالم و گسترش عقاید و اخالق و احکام آن در 
 .سراسر جهان موفق فرمایی

الدی و ملن دخل بيتی مؤمنا و آخر دعوانا ان احلمدهللا و الصلوه ربی اغفرلی و لو

 .اهللا علی رسول

 
  ـ مهاباد ـ مسجد قبله1408هفدهم شعبان سال 
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