ألفیه سیوطی
در مصطلح حدیث
«نَظْمُ الدُّرَر فِی عِلْمِ الْأَثَر»

نظم
حافظ جالل الدین سیوطی
(متوفی  199هـ)

شرح
سید مسلم تختدار

مدرسه امیریه
جزیره قشم – گیاهدان
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َّ
الص ِحيح
َْ
ْ
َ
ْ َ
َ
َّ
َ
يح :مسند بِ َو ْص ِل ِه بِنق ِل َعدل ضابِط ع ْن ِمث ِل ِه
 .41حد الص ِح ِ
تعريف صحيح :مسند باشد بهمراه متصل بودن و نقل [از طرف
شخصِ] عادلِ ضابط همانند خودش.
َ ًّ َ
َّ َ
َ
 .41ول ْم يَك ْن شذاَ 4ول م َعلل .....................................
و شاذ نباشد و علت نداشته باشد.
شرح:

حديث صحيح بايد پنج شرط را دارا باشد:
 .1سند آن متصل باشد :يعنی راويان از همديگر شنيده باشند.
 .2شاذ نباشد :يعنی شخص ثقه با ثقهتر از خود يا با جماعت ثقات مخالفت
نکند.
 .3علت نداشته باشد.
 .4عادل باشد .جهت ثبوت عدالت ،شروط ذيل بايد محقق شود:
الف) گناه کبيره انجام نداده باشد.
ب) بر گناه صغيره اصرار نداشته باشد.
ج) کاری را انجام ندهد که در شأن و شخصيت افرادی همانند او نباشد و
باعث شود که شخصيت وی خدشهدار شود.
 .5ضبط او قوی باشد.
مراد از قوی بودن ضبط:
الف) حافظهی قوی داشته باشد.
ب) نوشتن و کتابت وی دقيق باشد.
 . 1امحد شاکر میگویدَ « :ش ًّذا» ،اصل آن « َشاذًّا» بوده است جهت ضرورت وزن بیت
به این شکل خوانده میشود.
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ْ ْ
َّ َ َ َّ
الض ْع ِف َ َ ى
َع
َ ............................. .41واْلكم بِالصح ِة و
و حکم به صحت و ضعف حديث بر...
َ َْ
َ
 .41ظا ِه ِر ِه ،ل الق ْط ِع..................................... ..... ،
ظاهر آن است ،نه بر قطع،
شرح:

احاديث متواتر ،ثبوت آنها قطعی است يا به تعبير ديگر :قطعی الثبوتاند.
بدين معنا که اشتباه و خطا در آن تطرق پيدا نمیکند .اما احاديث آحاد ،ثبوت
آنها ظنی است يا ظنی الثبوتاند بدين معنا که با بجا آمدن پنج شرط ،ما در
ظاهر امر به صحت آن حکم میکنيم .اما در واقع امر ممکن است و احتمال
دارد که راوی خطا کرده باشد دليل بر آن ،اين است که مشاهده میکنيم يک
حديث با الفاظ گوناگون روايت میشود و همهی راويان نيز ثقهاند .و انسان هر
چقدر حافظة قوی داشته باشد اما باز هم احتمال دارد  -و اگر چه يک در صد
باشد  -که يک بار خطايی از او سر بزند .بنابراين انسان از خطا معصوم نيست
مگر اينکه قرينهای همچون تواتر خبر حاصل شود و آن را به قطعی الثبوت
ارتقا دهد.
اما آيا عمل کردن به حديث آحاد [يعنی حديث صحيح و حسن که به
تواتر نرسند] واجب است يا نه؟ میگوييم که واجب است و به آن احتجاج کرده
میشود.
عکس آن نيز چنين است يعنی وقتی گفتيم شروط حديث صحيح و
حسن فراهم نشده پس در ظاهر امر به ضعف حديث حکم نمودهايم اما در
واقع امر امکان دارد که صحيح باشد .مثال وقتی به يک نفر ده حديث داديم و
فقط توانست پنج حديث از حفظ تحويل دهد میگوييم او شخص ضعيفی
است يا اگر يک بار مشاهده کرديم که دروغ میگويد و توبه نکرد میگوييم او
شخص ضعيفی است و از حاال به بعد هر روايتی را از اين دو بشنويم به خاطر
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احتياط در احاديث رسول اهلل صلیاهللعليهوسلم ،به ضعف روايات ايشان حکم
میکنيم .مثال هر کدام صد حديث را روايت کنند هر صد حديث ايشان را
ضعيف میدانيم .اما آيا امکان ندارد آن شخصی که به سبب کم حافظگی
روايات او را ضعيف دانستيم از يکصد حديث ،يک حديث را درست در حافظه
سپرده باشد؟ يا آن کسی که يک بار از او دروغ شنيديم و توبهی او ثابت نشد
مگر امکان ندارد که از يکصد حديثی که روايت کرده ،يک حديث را سالم
روايت کند؟ بنابراين وقتی اين احتماالت – خصوصا قوی -وجود دارد
میگوييم در واقع امر احتمال صحت آن وجود دارد لذا حکم به ظنی بودن آن
نمودهايم و زمانی که حکم به ضعف حديث نموديم بنابر ظاهر امر به آن عمل
نمیکنيم.
َ
ْ
َّ
 ،............... .41إل َم َ
ى ِكتَاب مس ِلم 4أو اْل ْعفِ 0س َو ى
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ى
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ِ
ِ
مگر آن رواياتی که کتاب صحيح مسلم و صحيح بخاری دربرگرفته [که
علما آن را جزو قطعی الثبوت محسوب کردهاند] ،مگر...
َ
َ
َ ْ
ابن َّ
انتَ َقدوا فَ ْ
الص َل ِحَ 2ر َّج َ
َ َ َ 1
حا ق ْط ًعا بِ ِهَ ،وك ْم إِ َمام جنحا
 .41ما
آن رواياتی که [در صحيح بخاری و مسلم وجود دارد و برخی ] از آن
انتقاد کردهاند .پس [غير از رواياتی که اعتراض بر آن وارد شده] ابن صالح
1

 .امام ابواحلسنی مسلم بن احلَ َّجاج بن مسلم قشریی نیشابوری ،تولد 402 :هـ ق،

وفات 462 :هـ ق.

 . 2امام ابوعبداهلل حممد بن امساعیل بن مغریه بن بردزبه خباری جعفی ،تولد 292 :هـ ق،
وفات  456هـ ق.

 . 3امام تقی الدین ابوعمرو عثمان بن عبداهلل بن عبدالرمحن شهرزوری ،وفات 626 :هـ
ق.

 . 4الف در « َر َّج َحا» و « َجنَ َحا» الف اطالق است.
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قطعی بودن آن را ترجيح داده است و چه بسيار امامانی که [بر رأی ابن
الصالح] مايل گشتهاند.
شرح:

ابن الصالح در معرفه أنواع علم الحديث میگويد :اين قسم (غير از انتقاد
شدهها) همه قطعی الثبوت هستند و علم يقينی نظری بر آن واقع است بر
خالف قول کسی که آن را انکار میکند و دليل میآورد که فقط ظن را
میرساند و امت اسالم آن را به قبوليت گرفته زيرا عمل به ظن بر آنان واجب
است و ظن نيز گاهی خطا میکند.
من قبال به اين رأی متمايل بود و گمان میکردم که قوی است سپس
برايم معلوم شد که مذهبی که ابتداءً آن را برگزيده بوديم همان صحيح است؛
زيرا ظن کسی که معصوم از خطا است اشتباه نمیکند .و امت در اجماع خود از
اشتباه معصوم است به همين سبب است که اجماع ،حجتِ مقطوعبها است و
بيشترين اجماعات علما چنين است.
ْ
َّ ْ
َ
َ ْ
ًّ َ 0
َ ْ
َّ َ ْ َ َّ َ 4
يب
يب ظنا بِ ِه ،والقطع ذو تص ِو ِ
 .41والو ِوي رجح ِف اتلق ِر ِ
و [اما] امام نووی [بر خالف ابن الصالح] در کتاب التقريب ،ظنی بودن آن
را ترجيح داده است و [سيوطی در پايان نظر خود را اعالم میکند و میگويد]:
و قطعی الثبوت بودن درست است.
شرح:

1

 .ابوزکرای حییی بن شرف نووی ،تولد 662 :هـ ق ،وفات در چهل و پنج سالگی به

2

 .کتاب «التقریب» خمتصر «إرشاد طالب احلقائق» و این کتاب خمتصر «مقدمه ابن

اتریخ 676 :هـ ق.

الصالح» است .دو کتاب اولی أثر امام نووی است.
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امام نووی در التقريب بر قول ابن الصالح استدراک میآورد و میگويد:

(محققين و اکثرين با او مخالفت کردهاند و گفتهاند 4که ظن را فايده میرساند
تا وقتی که به حد تواتر نرسيد).
و در شرح صحيح مسلم مینويسد( :اين احاديث احاد هستند و احاد ،ظن
را فايده میرسانند و در اين موضوع بين بخاری و مسلم و بقية کتابها فرقی
نيست .فرقی که صحيح بخاری و مسلم با بقية کتابها دارند در اين است که
آنچه در آن وجود دارد صحيحی است که احتياج به نظر کردن در آن نيست اما
آنچه در بقية کتابها وجود دارد واجب نيست که به آن عمل کرده شود تا
اينکه در آنها نظر کرده شود و شروط صحيح در آنها ديده شود .و لزومی
ندارد که و اينکه امت بر عمل به آنچه در بخاری و مسلم است اجماع کردهاند
الزم نمیآيد که قاطعانه و جازمانه قول رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم باشد).
سيوطی قول ابن الصالح را ترجيح داده و در تدريب الراوی اين موضوع
را بسط میدهد و قول ابن حجر در نزهه النظر را میآورد که میگويد :خبر
محتف به قرائن علم را فايده میرساند بر خالف کسانی که آن را قبول ندارند
سپس کتاب بخاری و مسلم را نام میبرد که احاديث آنها محتف به قرائن
است.
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ََ
َ ْ َ َ ًْ َ َ ََ ْ َ َْ
ي فصا ِعدا غلط
 .41وليس َشطا عدد ،ومن َشط ِرواية اثن ِ
تعدد [راويان در صحت حديث] شرط نيست .و کسی که [در صحت
حديث ]،روايت دو نفر يا بيشتر را شرط کرد اشتباه کرده است.
شرح:

 . 1ابن حجر عسقالنی میگوید:آنچهامامنوویذکرکردهازجهتاکثریناستاما
حمققنیپسنه،بلکهحمققنینیزابابنالصالحموافقتکردهاند.
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غريب بودن يک حديثی باعث نمیشود که آن حديث ضعيف باشد .در
صحيحين احاديث غريب زيادی يافته میشوند خصوصا اولين حديث و آخرين
حديث در صحيح بخاری که هر دو غريباند.
اما از ابراهيم بن عُلَيَه 1و بعضی از معتزله حکايت شده که تعدد رُوات را در
صحت حديث شرط دانسته است و اين قول مرجوحی است.
َ
َ َّ َ
ْ ْ
ًَ
ْ
ْ َ َْ
َ
َ ْ0
َ .02وال َوقف ع ْن حكم ل ِ َمت أ ْو َسند بِأنه أ َصح م ْطلقا أسد
و دست نگاهداشتن از قضاوت کردن در مورد متن يا سندی که آن [متن
يا سند] بطور مطلق صحيحتر است؛ صوابتر است.
ِّ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ
َ
ْ
َ ْ َ َ
وق َعش ضمنتها الكتب
 .04وآخرون حكموا فاضطربوا لِف ِ
و ديگران [يعنی برخی از علما در مورد صحيحترين إسناد] قضاوت کردند
و به باالی ده قول اختالف کردند و اين [اختالفات در] کتابها جمع شده
است.
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ2
 .00ف َمالِك ع ْن نافِع ع ْن َسيِّ ِدهْ َوزيد ما لِلشافِ ْ
ع فأح ِده
ِ
ِ
1
4
پس [يکی از اقوال در صحيحترينِ أسانيد بطور اطالق ]،مالک از نافع از
4
آقايش [عبداهلل بن عمر ]2است .و [بر اين سند] شافعی 3بدنبالش احمد
[شاگرد] او [يعنی امام احمد شاگرد امام شافعی] افزوده شده است.
1

 .ابراهیم بن امساعیل بن علیه ،وی عقیده جهمی داشت و در دفاع از عقاید خود

مناظره میکرد و به خلق قران عقیده داشت .وفات سال  422هـ ق.

2
َسد» اب تشدید و تنوین است .و خرب برای مبتدا «الوقف» میابشد.
 .أصل آن« :أ َ
3
َمحَ ِد مه» به مانند این بیت است:
 .دخول ضمری بر اسم علم در «أ م

مس َزیم ِد ُك مم
َع َال َزیم ُد ََن یَـ موَم النَّ َقا َرأ َ
 . 4مالک بن انس بن ابی عامر بن عمرو بن حارث أصبحی مدنی ،امام داراهلجره و
یکی از چهار امام اهل سنت .تولد 96 :هـ ق .وفات 279 :هـ ق .مدفون در بقیع.
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شرح:

سيوطی يکی از أصح أسانيد که امام بخاری بر آن رأی رفته است را نام
میبرد و آن روايت مالک از نافع از عبداهلل بن عمر است و اين إسناد را سلسلة
الذهب معرفی میکند.
امام ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر تميمی بر اين روايت ،شافعی را افزوده
است و گفته :شافعی از مالک از نافع از عبداهلل بن عمر .زيرا شافعی مجتهد
مطلق و بزرگترين شاگرد مالک است.
و عاليی شيخ عراقی بر اين روايت ،احمد را افزوده و گفته :احمد از
شافعی از مالک از نافع از عبداهلل بن عمر .زيرا احمد نيز مجتهد مطلق و
بزرگترين شاگرد شافعی است.
با چنين اسنادی تنها يک حديث آمده و آن هم در مسند احمد  5862قرار
دارد ،روايت آن:

1

 .ابوعبداهلل َنفع مدنی عدوی ،بعضی گفتهاند که َنم پدر وی هرمز است .وی برده

2

 .ابوعبدالرمحن عبداهلل بن عمر بن خطاب عدوی مدنی ،اندکی بعد از مبعث متولد

آزاد شده عبداهلل بن عمر و از شاگردان نزدیک ایشان است .وفات  240هـ ق.

شد .بعلت کم سن و سال بودنش در غزوه أحد اجازه جهاد به او داده نشد در حالی

که چهارده ساله بود و در بقیه مشاهد حضور داشت .وی  4660حدیث روایت دارد.

وفات 72 :هـ ق .در سن  22سالگی.
3

 .ابوعبداهلل حممد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد

یزید بن هاشم بن مطلب بن عبدمناف قریشی .تولد  250هـ ق در غزه ،وفات  402هـ

ق قرافه مصر.

 . 4ابوعبداهلل امحد بن حممد بن حنبل شیبانی .تولد 262 :هـ ق .وفات 422 :هـ ق.
9

َّ
َ َََْ
َ
قال اْلمام أحدَ :
ح َّد َثنَا ُمَ َّمد ْبن إ ْدر َ
يس الشافِ ِع ،أخبنا مالِك،
ِ ِ
َّ َ َ َ
َ
َ َ َ َّ َ َ
َّ
َ َ
لل َصّل الل َعليْ ِه َو َسل َم قال " :ل يَ ِب ْع
ا
ول
ع ْن نافِعَ ،ع ِن اب ْ ِن عمر ،أن رس
ِ
َّ ْ
ْ ََ َْ َْ
َْ
جشَ ،و َن َه َع ْن َبيْع َ
َََ َ
حبَ ِل
ِ
بعضكم َع بي ِع بعض " ،ونه ع ِن ال ِ
َّ َ ً
َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َّ َ
اتل ْم ِر كيْل َ ،-و َبيْع
اْلبل ِة ،ونه ع ِن المزابن ِة - ،والمزابنة :بيع اثلم ِر بِ
َ ً
ْ َْ
َّ
يب كيْل.
الكرمِ بِالزبِ ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ َ 4
َ .02و ْ
َ َّ ْ َ ْ 0
ابن ِشهاب عن ي
جدهِ ،أ ْو َسالِم عمن ن ِبه
َع عن أبِه عن
ِ
[و بعضی گفتهاند أصح أحاديث ]:ابن شهاب 3از علی[ 4زين العابدين] از
پدرش [حسين 5بن علی بن ابیطالب] از پدر بزرگش [علی بن ابیطالب]6؛ يا

 . 1بر لغت نقص است ،مانند گفتۀ شاعر:
شابِ مه أَبَهُ فَ َما ظَلَ مم
ِِبَبِ ِه اقـمتَ َدى َع ِدي ِِف الم َك َرمم َ ...وَم من یُ َ
2
اهةً :شریف و یزرگوار شدَ ،نمدار شد.
 .نَـبُهَ یَـ منـبُهُ و نَبِهَ یَـ منـبَهُ نَـبَ َ
 . 3حممد بن مسلم بن عبیداهلل بن عبداهلل بن شهاب بن عبداهلل بن حارث بن زهره
قریشی زهری ،ابوعبداهلل مدنی .نزدیک به دو هزار روایت دارد .وی میگوید :هر چه

در قلبم سپردم هرگز از اید نربدم .وفات 242 :هـ ق.

4

 .علی بن حسنی بن علی بن ابی طالب هامشی ،ابواحلسنی ،زین العابدین ،مدنی.

5

وسلموگلخوشبوی

اهلل 
علیه
یرسولاهللصلی 


طالب،نوه
 .حسنی بن علی بن ابی

وفات 94 :هـ ق ای غری آن.
ایشان.شهادت16:هـق.

6

 .علی بن ابیطالب بن عبداملطلب هامشی ،امریاملومننی ،خلیفهی رسول اهلل

صلیاهللعلیهوسلم و ابن عم و داماد ایشان 526 .حدیث روایت دارد .شهادت20 :
هـ ق.

11

[بعضی گفتهاند أصح أحاديث :ابن شهاب از] سالم 1از شخص شريف و
تيزهوش [يعنی عبداهلل بن عمر].
شرح:

بعضی أصح أسانيد را اين سند میدانند :ابن شهاب زهری از علی زين
العابدين از پدرش حسين بن علی از پدرش علی بن ابی طالب .و اين قول به
عبدالرزاق و ابن ابی شيبه نسبت داده شده همانگونه که حاکم آن را تخريج
کرده است.
و بعضی گفتهاند :ابن شهاب از سالم بن عبداهلل بن عمر از پدرش عبداهلل
بن عمر .و اين قول به احمد و اسحاق بن راهويه نسبت داده شده است.
َ َ َ
 .01أَ ْو َع ْن عبَيْد الل َع ْن َ
ح ْب البَ َ ْ
ش ه َو ْابن َعباس َوهذا ع ْن ع َم ْر
ِ ِ
ِ

يا [بعضی گفتهاند :ابن شهاب] از عبيداهلل از عالم مردم[ ،که] او ابن
عباس 2است و اين از عمر[ 3روايت کند].
شرح:

و بعضی گفتهاند :ابن شهاب زهری از عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبه بن
مسعود 4از ابن عباس از عمر .و اين قول به نسائی نسبت داده شده است.
1

 .سامل بن عبداهلل بن عمر بن خطاب عدوی ،مدنی ،یکی از فقهای سبعه بر قولی.

2

 .عبداهلل بن عباس بن عبداملطلب ،ابن عم رسول اهلل صلیاهللعلیهوسلم و ترمجان

3

 .عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی ،عدوی ،قریشی ،ابوحفص ،یکی از خلفای

وفات  206هـ ق.

قران .وی  2696روایت دارد .وفات 62 :هـ ق در طائف.
راشدین 596 .روایت دارد .شهادت 46 :هـ ق.

 . 4عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه بن مسعود ،ابوعبداهلل ،یکی از فقهای سبعه ،وفات92 :
هـ ق.

11

َ .01وش ْعبَةَ 4ع ْن َع ْمرو ابْن 0م َّرهْ َع ْن م َّرةَ 2عن ابْن قَيْس َك َّرهْ
ِ ِ
ِ
5
4
و [بعضی گفتهاند ]:گاهی [روايت] شعبه از عمرو بن مره از مره از ابن
قيس.
شرح:
6

بعضی گفتهاند :شعبه از عمرو بن مره از مره بن شراحيل از عبداهلل بن
قيس ابوموسی اشعری .7و اين قول خطيب بغدادی از وکيع بن جراح نقل
نموده است.
َ
َ
َ
َ َْ
َْ
َ
َ
ْ
َ
 .01أ ْو َما َر َوى شعبَة ع ْن قتادهْ إِل َس ِعيد عن شيوخ ساده
[بعضی گفتهاند ]:يا آنچه شعبه از قتاده 1از سعيد بن مسيب از شيوخ
بزرگوار روايت کند.
« . 1شعبة» به علت علمیة و أتنیث ،ال ینصرف است ضرورات تنوین داده شده است.

 . 2اب تنوین «عمرو» و الف «ابن» تلفظ زده و نوشته میشود زیرا صفت نیست بلکه ای
بدل است و ای خرب برای مبتدای حمذوف ،تقدیر آن« :هو ابن مرة» ،و ای مفعول به

برای فعل حمذوف ،تقدیر آن« :أعين ابن مرة».

« . 3مرة» به علت علمیة و أتنیث ،ال ینصرف است ضرورات تنوین و کسره داده شده
است.

4
الورد َعتَ ِکی ،واسطی ،ساکن بصره .نزدیک به دو هزار حدیث
 .شعبه بن احلجاج بن َ

روایت دارد .تولد 20 :هـ ق .وفات 260 :هـ ق.

 . 5عمرو بن ُم َّره بن عبداهلل بن طارق بن حارث مهدانی کوفی .دویست حدیث دارد.
وفات 226 :هـ ق.
ُ . 6م َّره بن شراحیل مهدانی ،ابو امساعیل ،کوفی .وفات  76هـ ق.
7

 .ابوموسی اشعری ،عبداهلل بن قیس صحابی ،وی  660حدیث روایت منوده است.

وفات 24 :هـ ق.
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شرح:

بعضی گفتهاند :روايت شعبه از قتاده از سعيد بن مسيب 2و او از شيوخ
بزرگوار خودش هرگاه روايت کند اصح أسانيد میشود .و اين قول حَجّاج بن
شاعر است.
َ
مقصود از« :شيوخ َسادهْ» اين است که سعيد بن مسيب از شيوخ
بسياری روايت نموده که اکثرا صحابه هستند .از اين جهت رتبة کبار تابعين را
بدست آورده است.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
 .01ث َّم ْ
َ
1
1
2
ْ
ابن س َ
ََ
َ
َع
ريين ع ِن اْل ِ
ِ ِ
بالع ِل ع ِبيدة بِما رواه عن ِ
سپس [بعضی گفتهاند ]:ابن سيرين 6از عالم بزرگوار عبيده سلمانی 7به
آنچه او از علی بن ابیطالب روايت کند.
شرح:

 . 1قتاده بن ِدعامه َسدوسی ،ابواخلطاب ،بصریَ ،نبینا ،یکی از حفاظ برجسته ،مدلس،
وفات 227 :هـ ق.

2

 .سعید بن مسیب بن حزن بن عمرو بن عابد بن خمزوم ،خمزومی ،ابوحممد ،والدت:

 25هـ ق ،وفات 96 :ای  92هـ ق.

« . 3العلي» اب ختفیف ایء جهت وزن بیت.

« . 4عبیدة» به علت علمیة و أتنیث ،ال ینصرف است ضرورات تنوین و کسره داده شده
است.

« . 5علي» اب ختفیف ایء جهت وزن بیت.
 . 6حممد بن سریین ،حمدثُ ،م َعِِرب مشهور ،وفات 220 :هـ ق.
7

 .عب یده بن عمرو سلمانی ،وی در مسری بود که رسول اهلل صلیاهللعلیهوسلم وفات

منود .وفات 74 :هـ ق ،بعضی گفتهاند 76 :هـ ق.
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بعضی گفتهاند أصح أسانيد ،روايت :محمد بن سيرين از عبيده سلمانی از
علی بن ابیطالب است .اين قول عمرو بن علی فَلَّاس است .علی بن مدينی
نيز چنين گفته اما قيد آورده :به شرطی که عبداهلل بن عون از ابن سيرين
روايت کند .و اين قول سليمان بن حرب نيز میباشد او نيز قيد آورده :به
شرطی که ايوب سختيانی از او روايت کند.
ْ
َْ
َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ
يم ع ْن َعلق َمةَ 4ع ِن اب ْ ِن َمسعو ِد 0اْل َ َس ْن
 .01كذا ابن ِمهران ع ِن ابرا ِه

همچنين [گفتهاند ]:سليمان بن مهران 3از ابراهيم نخعی 4از علقمه 5از ابن
مسعودِ 6نيکسيرت.
شرح:

بعضی گفتهاند أصح أسانيد ،روايت :سليمان بن مهران از ابراهيم نخعی از
علقمه از ابن مسعود است .و اين قول يحيی بن معين است.
« . 1عبیدة» به علت علمیة و أتنیث ،ال ینصرف است ضرورات تنوین و کسره داده شده

است.
2
ِ
سعود» منصرف است اما جهت ضرورت بیت ،تنوین داده منیشود.
َ « .م ُ
 . 3سلیمان بن مهران ،کوفی ،وی به أعمش مشهور است .أعمش از حفاظ و قُـ ِراء
بزرگ میابشد و یکهزار سیصد حدیث روایت کرده است .وفات 222 :هـ ق ،در سن
 22سالگی.

 . 4ابراهیم بن یزید بن قیس بن أسود ََنَعی ،ابوعمران کوفی ،والدت 50 :و بعضی
گفتهاند27 :هـ ق ،وفات 96 :و بعضی گفتهاند 95 :هـ ق.

 . 5علقمه بن قیس بن عبداهلل بن علقمه بن سالمان بن کهیل بن بکر بن عوف بن ََنَع
َنعی ،کوفی ،از خمضرمنی ،وفات 64 :و گفتهاند 62 :هـ ق .و گفتهاند 90 :سال عمر

کرد.
6

 .عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبیب بن َمشمخ بن خمزوم ،صحابی از سابقنی اولنی،

ُه َزلی ،ابوعبدالرمحن کوفی 222 .حدیث روایت دارد .وفات در مدینه 64 :هـ ق.
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ْ
گفتهاش «ابْ ِن َمسعو ِد اْل َ َس ْن» :زيرا سيرت و اخالق وی به رسول اهلل
1
صلیاهللعليهوسلم شباهت داشت.
َ َ
َ
َ
َ
َ َْ
َ
َ
اس ِم ع ْن أبِي ِه ع ْن ََعئِشةَ ،0وقال ق ْوم ذو فِ َط ْن
َ .01و َول الق ِ
[بعضی گفتهاند ]:و فرزند قاسم از پدرش از عايشه .و قومی تيز بين و
باهوش گفتهاند...
شرح:
3

بعضی گفتهاند أصح أسانيد ،روايت :عبدالرحمن از پدرش قاسم بن محمد
بن ابیبکر صديق 4از عمهاش عائشه 5است .و اين قول نيز به يحيی بن معين
نسبت داده شده بنابرين اين قول دوم اوست و قول سومی هم دارد که خواهد
آمد.
ناظم رحمه اهلل تا اينجا در مورد أصح أسانيد بطور مطلق بيان کرد از اينجا
به بعد در مورد أصح أسانيد نسبت به صحابی خاص يا منطقة خاصی بحث به
1
ال :أَتَـ میـنَا َعلَى ُح َذیمـ َفةَ ،فَـ ُقلمنَاَ :ح ِِدثمـنَا ِِبَقـمر ِ
ب الن ِ
َّاس ِم من
الر ممحَ ِن بم ِن یَ ِزی َد ،قَ َ
َ .ع من َعبم ِد َّ
َ
رس ِ ِ
ب الن ِ
صلَّى َّ
َّاس
مخ َذ َع منهُ َونَ مس َم َع ِمنمهُ؟ قَ َ
اهللُ َعلَ می ِه َو َسلَّ َم َه مد ًای َو َدًّال فَـنَأ ُ
الَ :كا َن أَقـ َمر ُ
ول هللا َ
َُ
ِ
ود ح ََّّت یـتـوارى ِمنَّا ِِف بـیتِهِ،
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ًّ
صلى َّ
َم
َه مد ًای َو َدال َومسَمتًا ب َر ُسول هللا َ
اهللُ َعلَ میه َو َسل َم ابم ُن َم مس ُع َ َ َ َ َ
اب رس ِ ِ
ِ
ِ
اهللُ َعلَ می ِه َو َسلَّ َم أ َّ
صلَّى َّ
َن ابم َن أُِِم َع مب ٍد ُه َو ِم من
َولَ َق مد َعل َم ال َمم مح ُفوظُو َن م من أَ م
ول هللا َ
ص َح ِ َ ُ
أَقـمرِِبِم إِ ََل ِ
هللا ُزلم َفى .صحیح ،الرتمذي .3087
َ م
 . 2عائشه ال ینصرف است ضرورات کسره و تنوین گرفته است.

 . 3عبدالرمحن بن قاسم بن حممد بن ابیبکر صدیق ،وفات 246 :و گفتهاند 262 :هـ
ق.

 . 4از فقهای سبعه ،وی  400حدیث روایت دارد .وفات 206 :و گفتهاند 207 :و
 202و  209هـ ق و غری آن.

5

أم املومننی عایشه بنت ابیبکر صدیق ،عامل برجسته ،ایشان  4420روایت دارند.

وفات در مدینه 57 ،هـ ق ،مدفون در قربستان بقیع.
15

َ َ َ
ميان میآورد از اين جهت گفتَ « :وقال ق ْوم ذو فِ َط ْن» ،برخی از علمای
وارسته گفتهاند:
ْ
َّ ْ َ ْ َ
ْ
َّ ْ
ْ َ
َ ََْ
َ
َّ
ب أ ِو اْلِل ِد
اْلسنا ِد بل خص بِالصح ِ
 .22ل ينب ِغ اتلع ِميم ِف ِ
...شايسته نيست که در [أصح] إسناد تعميم کرد بلکه [أصح إسناد] به
اصحاب يا مناطق اختصاص بده.
شرح:

مثال بگو :صحيحترين سند به ابوبکر صديق ،فالنی از فالنی ..است .يا
بگو :صحيحترين إسناد مدنيين ،فالنی از فالنی ..است.

16

