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 نسح اْلح 
57 -  ْ هِ  ِف  ُمْرتحضح ال دِّ ا حح ال مح ْدل   بِنحْقلِ      اتَّصح بُْطهُ  قحلَّ  عح  وحلح  ضح
ذَّ  - 57 تَِّب  ُعلِّلح  وحلح  شح لُُْيح اتِبًا           وح رح اِج اِل وح  مح ْتحِب  ْحتِجح  َيح
اا - 55 هح ْهلِ  وحُجل   لُْفقح

ح
تح  فحإِنْ          الِْعلْمِ  أ

ح
نِْم  اْخرحى ُطْرق   ِمنْ  أ  يح

ِحيِح، إِلح  - 57 يْ  الصَّ
ح
ُْيِهِ، أ ا لِغح مح ِي ْسِن اْلُ  إِلح  يحْرقح        كح ا قحدْ  اَّلَّ  وُِسمح

ْعًفا - 57 ِْ لُِسوِءاْلِ  ضح ال   ْف ْوإِرْسح
ح
الحة   وْ ا تحْدلِيس       وْ ا أ هح ْوا إِذحا جح

ح
 رحأ

يئحهُ  - 78 ِ ة   ِمنْ  َمح ْخرحى، ِجهح
ُ
ا أ مح نح      وح ا يُرحى وْ ا لِِفْسق   َكح مح  ُمتَّهح

ِن  يحْرقح  - 78 ارِ اْلِ  عح دِ  كْنْاح د  ا بحْل      بِاتلَّعح ِي يحِصُيُ  ُربَّمح َّلَّ  بُِدي َكح
  وحالُْكتُُب  - 78

ح
ْ  ثحمَّتح  ْربح ُ اْل نح ُقْطِنْ        الس  ارح ِظنَّاِت  ِمنْ  لدِلَّ نْ اْلح  مح  سح

بُو قحالح  - 78
ح
نْ  دحاوُدح  أ رُْت         ِكتحابِهْ  عح ا ذحكح حَّ  مح ا صح مح ابِهْ  وح  يُشح

ا - 78 مح قُْل  وحْهن   بِهِ  وح
ح
يُْث  أ ،      لح  وححح الِح  الح  فحاْبنُ  فحصح عحالح  ِح الصَّ  جح

ا - 77 حمْ  مح ْفهُ  ل عِّ حَّ  وحلح  يُضح نْ  صح سح يْهِ     حح ح وحازِ  مح ْ  َلح كْنَّهُ  جح
ح
نْ  أ  وحهح

بْلُغُ  قحدْ : ْل ُيقح  فحإِنْ  - 77 ةح  يح حَّ ْ  الصِّ نًا اْحتِيحاًطا: قُلْنحا      لح سح لحهْ  قحدْ  حح عح  جح
ُمْسِلم  : ْل ُيقح  فحإِنْ  - 75 ُقوُل  فح ْمح ُ      لح : يح ِحيِح  ُُجْلحةح  َيح  انل بحالح  الصَّ
نْ  فحاْحتحاجح  - 77

ح
لح  أ ْْنِ

قِ  يح دَّ إِنْ       لِلُْمصح  يحْرتحِق  لح  ِحْفِظهِ  ِف  يحُانْ  وح
الَّ  - 77 اِت  ِف  قحضح  هح بحقح ا ِمثْلح  ْسِن بِاْلُ        اثلَّاِنيحهْ  الطَّ ْ  ِف  قحضح  مح اِضيحهْ ال  مح
ِجْب  - 78

ح
نَّ  أ

ح
حْط  ِفيهِ  ُمْسِلًما بِأ حَّ         َشح اصح نْ  فحاْمنح ْ  مح

ح
ي أ  ُُيحْط  ْسِن اْلُ  َِّلِ

ْل  إِنْ فح  - 78 ِ  ِف :ُيقح نح احُ  الس  حح ا     مح ْ  الصِّ ِعيِفهح وِي  وحاْلح  ضح ح ْ  قحدْ  غح  ُجح
اِِبًا - 78 عحلح  محصح انح اْلِ  وحجح ا سح  يُنْتحمح  ح  اْصِطالح : قُلْنحا ُسنح   ِف       مح
بُو يحْروِي - 78

ح
قْوحى دحاوُدح  أ

ح
ا أ دْ  مح ِعيفح  ُثمَّ      وحجح يُْث  الضَّ ُْيحهُ  حح دْ  غح قح  فح
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ِئ  - 78 نْ  وحالنَّسح حمْ  مح ُقوا يحُاوكْنُوا ل ُ  تحْرَكً         اتَّفح   ِخُرونح وحاْل  لح
ح
 ْلحُقواأ

ةِ  - 77 حْمسح ة   ابْنح  بِاْْل اجح نْ : ِقيلح  ،مح مح ازح        وح نْ  ِفيِهُمو فحإِنَّ  بِِهمْ  مح  وحهح
حسح  - 77 لح ت ِي اهح ا اَّلَّ لحيْهح ا عح ْطلحقح

ح
ةً          أ ِحيحح اِرِمْ  صح  وحالُْمنْتحقح  وحاَلَّ

ا - 75 اكْنِد   وحُدونحهح سح ا            وحالُْمْعتحِلْ  مح ِي ِمنْهح   اَّلَّ
ح
ِلْ وحاْلح  ْْححد  ِل  نْظح
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 نسح اْلح 
57 -  ْ هِ  ِف  ُمْرتحضح ال دِّ ا حح ال مح ْدل   بِنحْقلِ      8اتَّصح بُْطهُ  قحلَّ  عح  وحلح  ضح

حدیث حسن: آنچه متصل باشد با نقلِ شخص  قول برگزیده در تعریف
 عادلی که ضبط او کم است و نه...

ذَّ  - 57 تَِّب  ُعلِّلح  وحلح  شح لُُْيح اتِبًا     وح رح اِج اِل وح  8مح ْتحِب  ْحتِجح  َيح
شاذ باشد و نه علتی داشته باشد. و باید به مراتب و درجاتی مرتب و 

 اند... تقسیم کرده شود. و احتجاج کردن به آن را برگزیده

 شرح: 

 حسن حدیث شرایطتعریف برگزیده برای حدیث حسن این است که: 
 حدیث به نسبت  حسن حدیث رجال ضبط اما است صحیح حدیث همانند
 .است تر اندکی پایین صحیح

بر  صحیح دیثاحا از یبعض و دارد مراتبی صحیح حدیث که گونه همان
 مراتبیدارای  نیز حسن دیثاحا کنند بعضی دیگر، تفوق و برتری پیدا می

 :است گفته و داده قرار مرتبه دو را آن ذهبی امام. هستند
 حدیثِ تحسینِ و تصحیح در آنچه: حسن حدیث مراتب باالترین – أ
 و جدّش؛ از پدرش از حکیم بن بهز: حدیث مانند ،باشد شده اختالف آن راویان
محمد بن ابراهیم  از اسحاق بن محمد و جدّش؛ از پدرش از شعیب بن عمرو

 .ها این امثال و ییمِتَ
 آن راویان حدیثِ تضعیفِ و تحسین در آنچه: آن از بعد سپس – ب
 بن حجاج و ضمره بن عاصم و اهلل عبد بن حارث: حدیث مانند شده، اختالف

 .ها این مانند و رطاهأ

                                                           
 .  الف آن: الف اطالق است.  1
   ، ضرورات تنوین گرفته است.ابشد میی منتهی اجلموع و الینصرف  صیغه.  2
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اا - 55 هح ْهلِ  وحُجل   لُْفقح
ح
تح  فحإِنْ      الِْعلْمِ  أ

ح
نِْم  8اْخرحى ُطْرق   ِمنْ  أ  يح

 کند... میتر اهل علم. و اگر از طرق دیگر بیاید ارتقا پیدا  فقهاء و بیش

 شرح:

برخی همانند حاکم و ابن خزیمه و ابن حبان، حدیث حسن را همانند 
اند اگر چه اعتراف دارند که در قوت به حدیث صحیح  حدیث صحیح دانسته

اند اما  رسد و برخی همچون ابوحاتم رازی احتجاج به آن را جایز ندانسته نمی
اند و این قول صحیح  برگزیدهاکثر علما و فقهاء، احتجاج به حدیث حسن را 

 است.
ِحيِح، إِلح  - 57 يْ  الصَّ

ح
ُْيِهِ، أ ا لِغح مح ِي ْسِن اْلُ  إِلح  يحْرقح      كح ا قحدْ  اَّلَّ  وُِسمح

گونه که به  رسد( همان به )درجۀ( صحیح، یعنی: به صحیح لغیره )می
 کند حدیثی که عالمت شده به...  )درجۀ( حسن ارتقا پیدا می

ْعًفا - 57 ِْ لُِسوِءاْلِ  ضح ال   ْف ْوإِرْسح
ح
الحة   8وْ ا تحْدلِيس       وْ ا أ هح ْوا إِذحا جح

ح
 رحأ

ضعف، به خاطر سوء حفظ )راوی( یا مرسل بودن یا تدلیس یا جهالت 
 ...محدثین پی بردند بهراوی. هرگاه 

يئحهُ  - 78 ِ ة   ِمنْ  َمح ْخرحى، ِجهح
ُ
ا أ مح نح      وح ا يُرحى 8وْ ا لِِفْسق   َكح مح  ُمتَّهح

)سبب ضعفش( مدن آن )حدیث ضعیف( از طریق دیگر، و در حالی که آ
 فسق نباشد یا گمان برده نشود که متهم به دروغ است.

ِن  يحْرقح  - 78 ارِ اْلِ  عح دِ  كْنْاح د  ا بحْل      بِاتلَّعح ِي يحِصُيُ  ُربَّمح َّلَّ  بُِدي َكح

                                                           
 .  شود وصل خوانده میی آن ضرورات  مهزه.  1
 .  شود می خوانده وصل ضروراتی قبلی،  و مهزه آن ی مهزه.  2
 .  شود می خوانده وصل ضرورات آن ی مهزه.  3
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)چنین حدیث ضعیفی که سبب ضعف آن فسق راوی و متهم بودنش به 
 کند. ارتقا پیدا می است( با تعدد طرق به منکر بودندروغ 

شود که حدیث ضعیفی که ضعف آن قریب محتمل است مانند  گاهی می
نند حدیث حسن شود که این حدیثی بگردد که به آن ابتدا کرده شد )یعنی: ما

 شود(. ن آغاز شد. اما حسن لغیره نامیده میباب با آ

 شرح:

شود که هر کدام حسن لذاته باشد به  هرگاه حدیثی از دو طریق روایت
 یابد. درجۀ صحیح لغیره ارتقا می

و هرگاه حدیثی از دو طریق روایت شود که هر کدام ضعیف باشد به درجۀ 
 یابد. حسن لغیره ارتقا می

رسد که ضعف آن منجبر باشد یعنی:  البته حدیثی به درجۀ حسن لغیره می
سال یا تدلیس یا از جهالتش نشأت ضعف از سوء حفظ روای آن یا اختالط یا ار

گرفته باشد اما احادیثی که به سبب فسق راوی یا متهم بودنش به دروغ، 
ها  رسند بلکه نکارت آن ها شدید باشد به درجۀ حسن لغیره نمی ضعف آن

  شود.  تر می بیش

  وحالُْكتُُب  - 78
ح
ْ  ثحمَّتح  ْربح ُ اْل نح ُقْطِنْ      الس  ارح ِظنَّاِت  ِمنْ  لدِلَّ نْ اْلح  مح  سح

محل  8د، ترمذی، نسائی، ابن ماجه( و سنن دارقطنی)ابوداووکُتُب اربعه 

 وجود حدیث حسن است.
بُو قحالح  - 78

ح
نْ  دحاوُدح  أ رُْت      ِكتحابِهْ  عح ا ذحكح حَّ  مح ا صح مح ابِهْ  وح  يُشح

                                                           
امام، شیخ االسالم، حافظ زمان، ابواحلسن علی بن عمر بن امحد بن مهدی بغدادی .  1

 683و وفات  603تولد  های مشهور بغداد است(. یکی از حملدارقطنی )دارقطن 
 .  هجری
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در مورد کتابش گفته است: آنچه ذکر کردم صحیح است و آنچه  8ابوداوود

 .آن است شبیه به
ا - 78 مح قُْل  وحْهن   بِهِ  وح

ح
يُْث  أ ،     لح  وححح الِح  الح  فحاْبنُ  فحصح عحالح  ِح الصَّ  8جح

اشته ( ندشدید گویم، و اگر )ضعف دارد )ضعف آن را( میشدید آنچه ضعف 
 ابن الصالح قرار داده... باشد پس صالحیت احتجاج دارد.

 شرح:

ابوداوود در مورد کتابش گفته که: از میان پانصد هزار حدیث، چهار هزار و 
 هشتصد حدیث را انتخاب کرده و در کتابش آورده است. 

 احادیث کتاب، این در که کرده بیان مکه اهل به اش رساله در ابوداوود
 و کند می ذکر را است آن به نزدیک آنچه و است آن به شبیه آنچه و صحیح
 آن و سازد می آشکار را آن ضعف باشد شدید ضعف و سستی آن در که روایاتی
 .صالحیت احتجاج دارد آن پس هنکرد ذکر آن مورد در چیزی که روایاتی

ا - 77 حمْ  مح ْفهُ  ل عِّ حَّ  وحلح  يُضح نْ  صح سح يْهِ      حح ح وحازِ  8مح ْ  َلح كْنَّهُ  جح
ح
نْ  أ  وحهح

دانسته  صحیح)نزد محدثین دیگر( و ته نسنداضعیف  آنچه ابوداوود آن را
ابوداوود سکوت آنچه ) با وجودی که جایز استابوداوود حسن است  نزد ،نشده

 باشد. کرده( ضعیف

 شرح:

هر چه در کتاب ابوداوود دیدیم که در  بنابر بر این ابن الصالح گفته است:
مورد آن سکوت کرده و در صحیحین نیست و امامی آن را صحیح یا حسن 

                                                           
امام، حافظ، حجت، سلیمان بن أشعث بن اسحاق بن بشری بن شداد بن عمرو .  1

   هجری. 273و وفات  202أزدی سجستانی، تولد 
 .  الف آن: الف اطالق است.  2
   ، لغتی است.)َمْع و َمَع( سکون میم هبمراه فتح آن.  3



8 

 

دانیم که نزد ابوداوود حسن است و امکان دارد نزد کسی دیگر  ندانسته، می
 ضعیف باشد.

چون حافظ ابوبکر بن رُشَید یَعمُری بر قول ابن الصالح اعتراض گرفته و 
این  گفته که ممکن است نزد ابوداوود صحیح باشد.. سیوطی رحمه اهلل به

 :گوید یدهد و م کند و جواب آن را نیز می قضیه اشاره می
بْلُغُ  قحدْ : ْل ُيقح  فحإِنْ  - 77 ةح  يح حَّ ْ  الصِّ نًا اْحتِيحاًطا: قُلْنحا     لح سح لحهْ  قحدْ  حح عح  جح

اوود سکوت کرده( شود )که آنچه ابود پس اگر گفته شود: چه بسا می
آن را  احتیاط جهت ازابن الصالح گوییم:  د. میبه درجۀ صحت برسنزدش 
 است. قرار دادهحسن 

 شرح:

حدیثی که دهیم:  ما به اعتراض ابوبکر یعمری چنین پاسخ مییعنی 
صالحیت احتجاج دارد یا حسن و یا صحیح است و به صحت ارتقا پیدا 

کند مگر اینکه بر آن نص آورده شود پس احتیاط این است که بر حسن  نمی
 اکتفا کرده شود.

ُمْسِلم  : ْل ُيقح  فحإِنْ  - 75 ُقوُل  فح ْمح ُ      لح : يح ِحيِح  ُُجْلحةح  َيح  انل بحالح  الصَّ
ائمۀ اذکیا تمام احادیث صحیح را جمع  گوید: اگر گفته شود: امام مسلم می

 اند. نکرده
نْ  فحاْحتحاجح  - 77

ح
لح  أ ْْنِ

قِ  يح دَّ إِنْ      لِلُْمصح  يحْرتحِق  لح  ِحْفِظهِ  ِف  يحُانْ  وح
پس مسلم احتیاج پیدا کرد که بر )احادیث( اهل صدق و عدالت پایین 

 .درس اول( نمی طبقۀدر حفظ و اتقان )به درجۀ بیاید و اگر چه 
الَّ  - 77 اِت  ِف  قحضح  هح بحقح ا ِمثْلح  ْسِن بِاْلُ      اثلَّاِنيحهْ  الطَّ ْ  ِف  قحضح  مح اِضيحهْ ال  مح

)کتاب مسلم( به حسن بودن حکم نکرد  دوم طبقۀ ابن الصالح برایچرا 
  گونه که در قبل از آن )یعنی در مورد ابوداوود به حسن بودن( حکم کرد؟ همان
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ِجْب  - 78
ح
نَّ  أ

ح
حْط  ِفيهِ  ُمْسِلًما بِأ حَّ      َشح اصح نْ  فحاْمنح ْ  مح

ح
 ُُيحْط  ْسِن اْلُ  َِّلِي أ

کتابش یح را شرط کرده که در جواب بده به اینکه مسلم، احادیث صح
تر است را منع کن )که در کتاب  یناش پای که رتبه قرار دهد پس حدیث حسن

 باشد(. مسلم

 خالصۀ مطلب:

اش بیان کرده که من احادیث صحیح و آنچه نزدیک به  ابوداوود در مقدمه
اگر کنم و  م و اگر ضعف شدید داشته باشد آن را بیان میآور آن است را می

 دارد. سکوت کردم پس صالحیت احتجاج
این احادیث  و به تبع آن امام نووی بر این رأی هستند که ابن الصالح

مسکوت عنه، حسن هستند. ابوبکر یعمری اعتراض گرفته که ممکن است 
ت عنه احادیث مسکود یعنی: نبرخی از این احادیث نزد ابوداوود صحیح نیز باش

بیان کردم و  صحیح را»ممکن است صحیح یا حسن باشد. زیرا ابوداوود گفته: 
، و اگر چه نزد دیگران صحیح نباشد، «آنچه شبیه به آن و نزدیک به آن است

 پس چگونه حکم کردید که حسن است؟
حکم ابن الصالح : که دهد به این اعتراض پاسخ می 86سیوطی در بیت 

هم صحیح و هم « صالحیت احتجاج  دارد»محتاطانه است زیرا قول ابوداوود 
د اما احتیاط این است که بگوییم مسکوت عنه، حسن شو حسن را شامل می

 نص نیاز دارد.است زیرا صحیح بودن که رتبۀ باالتر است به 
ابن سید الناس نیز بر قول ابن الصالح اعتراض وارد کرده و گفته است: 
ابوداوود چیزی بنام حسن را ترسیم نکرده و عمل او به عمل امام مسلم 

 -ه و از دو قسم دیگر ضعف شدید دوری ورزید ماند که از احادیث دارای می
پس  تخریج کرده است. -تر از آن  پاییندومی و  یکی باالترین درجات قبول

چرا آنچه در صحیح مسلم است را گفتید صحیح است و از جملۀ حسن قرار 



01 

 

چرا به هر دو  ندادید اما آنچه ابوداوود سکوت کرده را از جملۀ حسن قرار دادید؟
 حکم نکردید؟به یک چیز 

جواب داد: مسلم در  91ذکر کرد و در بیت  89تا  87این اعتراض در بیت 
کتابش شرط کرده که فقط احادیث صحیح را بیاورد به همین سبب احادیث 

اما ابوداوود چنین را رها کرده  –که ضعفاء و متروکین باشند  –طبقۀ سوم 
 شرطی نکرده است.

اقی است که گفت: امام مسلم خود را ملزم همانند جواب حافظ عراین 
توانیم به  گردانیده که احادیث صحیح را در کتابش داخل کند پس ما نمی

کنیم که حسن هستند زیرا مرتبۀ حسن از مرتبۀ صحیح احادیث در آن حکم 
تر است. اما ابوداوود گفته هر چه سکوت کند صالحیت احتجاج دارد و  پایین

شود پس به صحیح ارتقا پیدا  حسن را شامل می صالحیت احتجاج، صحیح و
 کند مگر با یقین. نمی

ْل  إِنْ فح  - 78 ِ  ِف : ُيقح نح احُ  الس  حح ا     مح ْ  الصِّ ِعيِفهح وِي  وحاْلح  ضح ح ْ  قحدْ  غح  ُجح
اگر گفته شود: در سنن اربعه احادیث صحیح بهمراه ضعیف وجود دارد و 

 )کتابی در حدیث را( جمع کرده... 8امام بغوی
اِِبًا - 78 عحلح  محصح انح اْلِ  وحجح ا سح  يُنْتحمح  ح  اْصِطالح : قُلْنحا ُسنح   ِف      مح

)که آن را نامگذاری کرده به( مصابیح السنه، و آنچه در سنن اربعه است را 
 گوییم: این اصطالحی است که خاص این کتاب است. حسن نامیده، می

 شرح:

                                                           
حمی الدین، حافظ، جمتهد، فقیه، ابوحممد حسنی بن مسعود بن حممد فَ ّراء، نسبت به .  1

شغل پدرش فراء )خرید و فروش خر وحشی ای گورخر(. بغوی: منسوب به شهری بنی 
هجری در مرو  313مرو و هرات که به آن: بغ، ای بغشور گویند. وفات وی به سال 

   رود اتفاق افتاد.
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گوید اگر گفته شود در کتب اربعه احادیث صحیح،  رحمه اهلل میناظم 
به « مصابیح السنه»شود پس چرا امام بغوی در کتاب  حسن و ضعیف یافته می

احادیث بخاری و مسلم، صحیح و به احادیث کتب اربعه، حسن اطالق کرده 
 است؟

باشد و مخالف اصطالح عامی  دهد: این اصطالح خودش می جواب می
نزد محدثین وجود دارد. و اگر کسی برای خودش اصطالح خاصی  است که

قرار داد و آن را توضیح داد اشکالی ندارد اما اگر اصطالح خاصی قرار دهد و 
 کند. توضیح ندهد مذموم و نکوهیده است زیرا انسان را دچار اشتباه می

بُو يحْروِي - 78
ح
قْوحى دحاوُدح  أ

ح
ا أ دْ  مح ِعيفح  ُثمَّ      وحجح يُْث  الضَّ ُْيحهُ  حح دْ  غح قح  فح

کند سپس ضعیف را در  یابد را روایت می ترین حدیثی که می ابوداوود قوی
 صورتی که غیر ضعیف را نیابد.

 شرح:

کند و اما اگر در  ترین احادیث را وارد می ابوداوود در سنن خویش، قوی
بابی حدیث صحیح و حسن را نیافت و حدیث ضعیفی وجود داشت آن را در 

کند زیرا نظر او بر این است که احادیث ضعیف از رأی مردم  کتابش وارد می
ا احادیث بهتر است البته احادیثی مراد است که ضعف منجبری داشته باشند ام

 نه.و متروکین متهمین به دروغ و کذابین 
ِئ  - 78 حمْ  محنْ  وحالنَّسح ُقوا يحُاوكْنُوا ل ُ  تحْرَكً      اتَّفح   ِخُرونح وحاْل  لح

ح
 ْلحُقواأ

کند که( بر ترک او اجماع نشده  )احادیث کسانی را تخریج می 8نسائی

 ملحق کردند... متأخرین. و باشد

                                                           
، ابوعبدالرمحن امحد بن شعیب بن علی بن سنان بن حبر امام، حافظ، حجت.  1

هجری  606و وفات  213خراسانی نسائی. منسوب به نسأ شهری در خراسان. تولد 
   در فلسطنی.
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 شرح:

هر طبقه حافظ ابن حجر گفته است: مراد نسائی از این قول این است که 
 از طبقات اسناد رجال از متشدد و متوسط خارج نیست. 

 طبقۀ اول: مانند شعبه و سفیان ثوری، که شعبه از ثوری متشددتر است.
ابن  از یحیی که یحیی قطان و عبدالرحمن بن مهدی، مانند دوم: طبقۀ

 .است متشددتر مهدی
 احمد از ابن معین که یحیی بن معین و احمد بن حنبل، مانند سوم: طبقۀ
 .است متشددتر

 متشددتر است. ابوحاتم و بخاری، که ابوحاتم از بخاریطبقۀ چهارم: مانند 
شود تا اینکه تمامی بر ترک او  گوید: راوی نزد من ترک نمی نسائی می

 اجماع داشته باشند.
این سخن نسائی در وهلۀ اول به ذهن خطور گوید: با  ابن حجر می حافظ

گونه نیست چه  کند که در مذهب نسائی تساهل زیادی وجود دارد اما این می
پوشی کرده است. و حافظ  بسا رجالی در ابوداوود باشند که نسائی از آنان چشم

سخاوی گفته: تا جایی که از برخی رجال شیخین نیز دوری کرده است. برخی 
 شرط نسائی در رجال از شرط شیخین نیز باالتر است.اند:  نیز گفته

ةِ  - 77 حْمسح ة   اْبنح  بِاْْل اجح نْ : ِقيلح  ،8مح مح ازح      وح نْ  ِفيِهُمو فحإِنَّ  بِِهمْ  مح  وحهح
را به کتب خمسه، و گفته شده: راویانی که ابن ماجه به تخریج  8ابن ماجه

 .هستند ضعیفاحادیث آنان، از بقیۀ کتب خمسه جدا و متمایز شده: 

                                                           
تنوین اب شود در اینجا ضرورات  ابن ماجه در حالت قطع و وصل اب هاء تلفظ زده می.  1

اند لقب پدربزرگش  گمان کرده. )ماجه( لقب پدر ایشان است بعضی  شود خوانده می
   است.
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 شرح:

 شود.  ، ابوداوود و ترمذی گفته میکتب خمسه به بخاری، مسلم، نسائی
اند و کتب سته نامگذاری  متاخرین ابن ماجه را به کتب خمسه افزوده

و به دنبال آن  کرد را کار ایناند اولین کس ابوالفضل محمد بن طاهر  کرده
 «.الکمال فی أسماء الرجال»حافظ عبدالغنی در کتاب 

سبب تقدیم ابن ماجه بر موطا مالک این بود که در ابن ماجه زوائدی 
شد که در کتب خمسه نبود بر خالف موطا، همچنین کثرت بالغات و  یافته می

 اقوال مالک در موطا.
که ابن  هاما کسانی که موطا را بر ابن ماجه ترجیح دادند سبب این بود

 هستند. ءضعفا ،ردهروایت ککه از کسانی منفرد از کتب خمسه ماجه 

حسح  - 77 لح ت ِي اهح ا اَّلَّ لحيْهح ا عح ْطلحقح
ح
ةً       8أ ِحيحح اِرِمْ  صح  وحالُْمنْتحقح  وحاَلَّ

، صحیح را اطالق 8و المنتقی 8دارمی سنن محدثی که بر کتب اربعه،

 کرده، تساهل به خرج داده است.

                                                                                                                  
 276و وفات  202حافظ ابوعبداهلل حممد بن یزید بن ماجه قزوینی ربعی، تولد .  1

   هجری.
   الف آن، الف اطالق است..  2
ی بزرگی  حافظ ابوحممد عبداهلل بن عبدالرمحن دارمی، منسوب به دارم بن مالک تریه.  3

 هجری. 233و وفات  181از متیم، تولد 
احد  تر است. کتاب مشهور وی سنن دارمی است که ثالثیات آن از ثالثیات خباری بیش

گوید کتابش )سنن دارمی( است نه )مسند دارمی(. مسند او کتاب دیگری  شاکر می
   است که در دست ما نیست.

است. کتاب )املنتقی( اثر امام، حافظ، ابوحممد عبداهلل بن علی بن جارود نیشابوری .  4
 هجری. 607وفات 
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 شرح:

که گفته: اند: صحیح ترمذی، و ابن سَکَن  یعنی: حاکم و خطیب که گفته
صحیح ابوداوود، صحیح نسائی، و حاکم که گفته: صحیح ابوداوود، و گروهی 

اند: صحیح  همانند ابوعلی نیشابوری، ابن عدی، دارقطنی و خطیب که گفته
نسائی و آنچه ابوطاهر سِلَفی گفته که اهل مشرق و مغرب بر صحت کتب 

، ها رد زیرا در این کتابخمسه اتفاق دارند... در تمامی این اقوال تساهل وجود دا
 د.نشو می هاحادیث صحیح، حسن و ضعیف و گاهی منکر نیز یافت

کتب »یا « اصول خمسه»محققانه نیست بلکه « صحاح خمسه»پس لفظ 
  گرایانه است. محققانه و واقع« خمسه

ا - 75 اكْنِد   وحُدونحهح سح ا     وحالُْمْعتحِلْ  8مح ِي ِمنْهح   اَّلَّ
ح
ِلْ وحاْلح  8ْْححد  ِل  نْظح

رتبه قرار دارد که از آن مسانید،  تر از اصول خمسه، مسانید عالی پایین

 توان نام برد. را می 8مسند امام احمد و اسحاق بن راهویه

                                                                                                                  

کتانی در الرسائل املستطرفه گفته است: این اثر به مانند مستخرج بر صحیح ابن خزمیه 
شود. بعد از حتقیق دیدم احادیث اندکی  ماند و تقریبا هشتصد حدیث را شامل می می

، اثر «املرتقی شرح املنتقی»دارد که از شیخنی منفرد هستند. این کتاب شرحی دارد بنام 
   بو عمرو اندلسی.ا

   الینصرف است ضرورات تنوین گرفته است..  1
   .است گرفته تنوین ضرورات است الینصرف.  2
حافظ، حجت، ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن خملد بن ابراهیم بن مطرف معروف .  3

 هجری. 268و وفات  131به اسحاق بن راهویه متیمی حنظلی مروزی نیشابوری، تولد 
شود. گفت: پدرم در راه به دنیا آمد  سوال شد چرا به مشا )ابن راهویه( گفته میاز او 

   مراوزه به او )راهویه( گفتند، یعنی: زاده شده در راه.


