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 مقدمه مترجم

 
د   َمح نَي، رَب   لله  اْلح   فه  َث عَ بَ  الحَعالَمه

 مح يهه ك  زَ ي  وَ  ،هه اته آيَ  مح هه يح لَ عَ  وح ل  تح يَ  مح ه  نح مه  وًل س  رَ  نيَ ي  م  الح 
ه وَ  اَب تَ كه الح  م  ه  م  ل  عَ ي  وَ   .ني  به م   ل  َل َض  فه لَ  ل  بح قَ  نح مه  وان  كَ  نح إه وَ  ،ةَ مَ كح اْلح

َ رَ  الل   ه  ثَ عَ بَ  نح مَ  ََعَ  م  َل الس  وَ  ة  َل الص  وَ  ه  ةً حح َ عَ لح ل ه  ََعَ وَ  ،نيَ مه ال  وَ  آله
َ
 ،نيَ عه ابه ال  وَ  هه ابه حَ صح أ

ه  ح  ارَ نَ مَ  واع  فَ رَ  ينَ اّل   وَ  ،ةه ن  الس   ةَ ايَ رَ  وال  َحَ وَ  ،ةه ايَ دَ هه ال
َ
 شَ  اوح لَ عح أ

ح
 وَ  ،ةه ايَ وَ الر   نَ أ

َ
  وااط  حَ أ

َ
 يَث اده حَ أ

ه  مح هه ي  به نَ  ح  اَل حَ ته انح وَ  ،نيَ اله غَ الح  يَف ره َتح  اهَ نح عَ  اوح فَ نَ فَ  ؛ةه يَ َع الر  وَ  ةه انَ يَ الص   نَ مه  اج  يَ سه ب  ،نيَ له طه بح م  ال
 تَ وَ 

ح
َ  يَل وه أ  .نيَ له اهه الح

ی این کتاب مبارک به اتمام  اهلل عزوجل را سپاسگزارم که توفیق عنایت نمود ترجمه
 برسد و از این بابت بسیار خورسندم. 

ناچیز مورد قبول درگاه اهلل عزوجل قرار بگیرد و همانند اصل آن  امیدوارم که این عمل
 پربرکت و نافع گردد.

 اما کارهایی که بر روی این کتاب انجام دادم:
که تمام حروف  وصله به خرج دادم از این جهتنمودم و حدر عبارات عربی بسیار دقت 

را رفع  تا حد توان اشتباهاتم و گذاری رها نساز رفی را بدون حرکتم و حگذاری کن را اعراب
 م. نمای
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برای اینکه طالب علم بتواند ترجمه را با متن تطبیق دهد ابتدا چند عبارت متن را نوشتم 
است همیشه  گونه که از کارهای من پیدا و همانسپس به دنبال آن ترجمه را قرار دادم 

 الندی.چنین روشی را دنبال کردم خصوصا در کتاب مراح األرواح و شرح قطر 
ای از موارد  ی تحت اللفظی استفاده نمودم مگر در پاره در ترجمه تا حد امکان از ترجمه

پذیر نبود بصورت تشریحی معنای عبارت  ی تحت اللفظی امکان مهکه به علل گوناگون ترج
 را به مخاطب منتقل ساختم.

شود و  ز پیدا میاضافه کردم البته مقدار اندکی که احساس کردم نیای پاورقی تعلیقاتدر 
 آمیخته نشود.دربا تعلیقات مصنف رحمه اهلل داخل کروشه قرار دادم تا  ها را آن

در پایان از اهلل عزوجل خواستارم که در راه علم و دانش ما را ثابت قدم نگهدارد و علم 
و مان نماید و از تقصیرات ما درگذرد و با لطف خود با ما معامله کند  نافع و عمل صالح نصیب

 ی بندگان صالح خود قرار دهد. ما را در زمره

ء   ير   إهن  الَل ََعَ ُك   ََشح ي   ،قَده هَك ََعَ الله يَسه حَوكهيل   ،َوإهن  َذل َم ال ب نَا الل  َونهعح  ،وََحسح
  . يحمه بهالله الحَعِله  الحَعظه

َة إهلا َل َول ق و   َولَحوح
ی  َ  وََصَّل  الل  ََعَ نا م  ی َسي ده د  وَََعَ بههه وََسل مَ  م  ه وََصحح ه  ،آله ٰ َمحد  لِله .َواْلح َ نيح   رَب  الحعالَمه

 دار سید مسلم تخت

 گیاهدان -جزیره قشم

 أمیریه   مدرسه

   شمسی 1400/آذر/11
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َمة   َقد  بحَعةه  م  ةه  الط  َ  الحَعاِشه
 

د   َمح نَي، رَب   لله  اْلح َلة   الحَعالَمه َلم  َوال َوالص  نَا ََعَ  س  ده  َسي ده َم  ه  وَََعَ  الله، َعبحده  بحنه  م   آله
بههه   .َواَله   َوَمنح  وََصحح
ا م 

َ
د   َوَل  - َتَعاَل  اللَ  فَإهن  : َبعحد   أ َمح ن ة   اْلح حمه هَهَذا َكتََب  قَدح  -َوال تَابه  ل  انل َجاحَ  الحكه

ى َوالحَقب وَل، لحمه  َطلَبَةه  ََلَ ةً  الحعه ى ،َعم  يثه  َطلَبَةه  َوََلَ َده
هه  اْلح ل ومه ةً  وَع   .َخاص 

برای این کتاب، موفقیت  –ستایش و منت تنها از آنِ اوست  –بعد: همانا اهلل متعال  اما
 و قبولیت را نزد طالب علم عموما و برای طالب حدیث و علوم آن خصوصا نوشته است.

َرتحه   َوقَدح  نَ  َكثهي   قَر  َعاته  مه هَها َعَربهي ةه الح  الَامه بهَها، ََعَ  َوَغيح
ل  َدتح  َحّت   ط  نحه   نَفه  مه

َدة   َطبََعات   تََعد  ينَ  َسبحع   َمَداره  ََعَ  م  ه
ْشح  َسنًَة. وَعه

اند تا  های عربی و غیر عربی برای طالب خویش آن را مقرر نموده و بسیاری از دانشگاه
 دند.سال تمام ش 27های متعدد از آن در طول  اینکه چاپ

ا َرادَ  َولَم 
َ
ونَا أ خ 

َ
يحخ   أ د   َسعحد   الش  اشه ثَابَه  - الر 

َ
ب   -الل   أ تَبَةه  َصاحه حَمَعارهفه  َمكح  ال

، َياضه وَ  بهالر  ي وَه  ه ه  َحق   َل   اّل 
تَابه  نَْشح نح - الحكه

َ
يدَ  أ تَابه  َطبحعَ  ي عه بحَعةَ  الحكه ةَ، الط  َ  الحَعاِشه

ّن   َطلََب  نح  مه
َ
يدَ  أ عه

 
، َظرَ انل   أ نح  فهيهه

َ
َل  َوأ َعد 

 
رَى َما أ

َ
، أ يلَه  نح  َتعحده

َ
يدَ  َوأ زه

َ
يد   َما أ تَاَب  يَزه  الحكه

وًحا  . و ض 
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مالک انتشارات معارف  –اهلل ایشان را پاداش دهد  –وقتی که برادرمان شیخ سعد راشد 
 خواست چاپ دهم کتاب را –در ریاض، و او کسی است که حق نشر کتاب به او تعلق دارد 

تجدید چاپ کند از من درخواست نمود که مجددا به آن نظری بیندازم و مرتب کنم آن 
چیزهایی که نظر ببینم آن را مرتب سازم و چیزهایی را به آن بیفزایم که بر وضوح کتاب 

 افزاید.  می
َجبحت ه  

َ
، إهَل  أ ت   َطلَبَهه َعدح

َ
، انل َظرَ  فَأ ، فهيهه ت ه  حح يحت   َما فهيهه  َوزهدحت   َوَنق 

َ
َاَجةَ  َرأ ةً  اْلح  َماس 

َمحده  فََجاءَ . إهََلحهه  بًا -َنَظرهي فه - َتَعاَل  الله  ِبه نَاسه  لله  َوالحَكَمال   َتَعاَل، الل   َشاءَ  إهنح  َجي ًدا م 
َده   َتَعاَل   .وَحح

سازی نمودم و  پس طلب وی را اجابت کردم و مجددا در آن نظر انداختم و آن را پاک
 –به نظر خودم  –رود. پس شکر خدا  آن افزودم که دیدم نیاز شدیدی به آن میچیزهایی به 

 ان شاء اهلل مناسب و خوب آمده است و کمال تنها برای خداوند است. 
ل   

َ
أ سح

َ
نح  َتَعاَل  َوأ

َ
يمَ  أ عَ  ي ده لحمه  َطلَبَةه  َنفح ، الحعه ئ ول   َخيح   َتَعاَل  إهن ه   بههه د   َمسح َمح  رَب   لله  َواْلح

نيَ   .الحَعالَمه
و از خداوند متعال خواستارم که نفع بردن طالب علم از آن را مستمر و دائمی بگرداند 
همانا خداوند متعال بهترین کسی است که از او خواسته شود و ستایش فقط برای اهلل 

 پروردگار جهانیان است.
َويحت  ه1423/ 8/ 21 الحك 
َوافهق حم   م2002/ 10/ 27 ال

 َوَكتَبَه  
، لحَعبحد  ا يف  عه وه  َراجه  الض 

حَمن انه  َرب هه  َعفح  ال
ب و

َ
ود   َحفحص   أ َدَ  بحن   َمحم  حح

َ
ان   أ ح   .الط 
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َنه  الله  ِمْسِب يمه  الر حح  الر حه
َمة   َقد  بحَعةه  م  وَل  الط 

 الح 
د   َمح هي لله  اْلح نيَ  ََعَ  َمن   اّل  لهمه سح حم  آنه  بهإهنحَزاله  ال رح ،الحَكره  الحق  َل  يمه هه  َوتََكف  ظه فح ه  فه  ِبه

وره  د  وره  الص  ط  مه  إهَل  َوالس  ، يَوح ينه نح  وََجَعَل  اَل  ةه  مه هه  تَتهم  ظه فح َظ  حه فح ن ةه  حه رحَسلهنيَ  َسي ده  س  حم   .ال
ستایش مخصوص خداوندی است که با نازل کردن قران کریم بر مسلمانان منت نهاد و 

تا روز قیامت ضامن حفظ آن شد و از تتمه و تکمیل حفظ ها  ها و برگه با حفظ آن در سینه
 آن، حفظ سنت سرور پیامبران قرار داد.

َلة   َلم   َوالص  نَا ََعَ  َوالس  د   َونَبهي نَا َسي ده َم  هي م  َُكَ  اّل  وح
َ
َراَده   َما تهبحيَانَ  إهََلحهه  الل   أ

َ
نَ  أ  مه

يله  ه
، ال ْنح يمه َكه

ه  اْلح له َا: َتَعاَل  بهَقوح نحَزنلح
َ
رَ  إهََلحَك  ﴿َوأ كح َ  اّل  هلن اسه  له بنَي  َل  َما ل مح  ن ز  مح  إهََلحهه  َولََعل ه 

وَن﴾. ر  بَي نًا وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   َفَقامَ  [44: انلحل سورة] َيتََفك  ، َل   م  ه قحَواله
َ
ه، بهأ َعاله فح

َ
 َوأ

، يَراتههه ره
ل وب   َوَتقح سح

 
ح   بهأ  .بهني  م   َواضه

و صلوات و سالم بر سرور ما و پیامبر ما محمد که خداوند، بیان آنچه ارادۀ آن داشت از 
اش: و قران را بر تو فرو فرستادیم تا اینکه به مردم  قران حکیم را به او واگذار کرد به فرموده

 [ پس رسول اهلل44ها نازل شده، باشد که تفکر کنند. ]سوره نحل:  بیان کنی آنچه بر آن
صلی اهلل علیه و سلم بیانگر قران با گفتارش، افعالش و تقریراتش با اسلوبی واضح و آشکار 

 به پا خاست. 
َحابَةه  َعنه  َوالر َض  ينَ  الص  ه و ا اّل  ن ةَ  تَلَق  ي ةَ  الس  ، انل به   َعنه  انل بَوه يمه  فَوََعوحَها، الحَكره

نيَ  َوَنَقل وَها لهمه سح هلحم  ع   َكَما ل هَصةً  وَها،َسمه نح  َخال رهيفه  َشَوائهبه  مه يله  ال حح  .َوال بحده
و خشنودی اهلل از صحابه که سنت نبوی را از نبی بزرگوار صلی اهلل علیه و سلم دریافت 

گونه که شنیدند خالص از درآمیختنِ تحریف و تبدیل به  نمودند و آن را حفظ کردند و همان
 مسلمانان نقل نمودند.
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َة   َرة   َوالر حح فه حَمغح لَفه  َوال هلس  الهحه  ل ينَ  الص  ه ن ةَ  َتنَاقَل وا اّل  َرةَ  الس  َطه  حم  ، َعنح  َجيحًل  ال  َجيحل 
وا لهَها لهَسَلَمةه  َووََضع  َوايَتهَها َنقح دَ  َوره يَقةً  وََضَوابهَط  قََواعه َها َدقه لهيصه َخح نح  له رهيفه  مه

 َتح
لهنيَ  بحطه حم   .ال

ه سلف صالح که سنت پاک را نسل به نسل منتقل کردند و و رحمت و مغفرت اهلل ب
برای سالم ماندن نقل و روایت آن، قواعد و ضوابط دقیقی وضع نمودند تا اینکه از تحریف 

 گرایان رهایی یابد. باطل
ََزاء   َي    َوالح هَمنح  اْلح لََف  َخلََف  ل نح  الس  لََماءه  مه نيَ  ع  لهمه سح حم  ينَ  ال ه وحا اّل  دَ قَ  تَلَق   رهَوايَةه  َواعه

ن ةه  ، َعنه  وََضَوابهَطَها الس  لَفه ب وَها الس  وَها َوَرت ب وَها َفَهذ  َصن َفات   فه  وَََجَع  ، م  ل ة  تَقه سح  م 
يَتح  م  لحمه »بـه َبعحد   فهيَما س  َطلَحه  عه صح يثه  م  َده

 1«.اْلح
شدند از علمای و پاداش خیر اهلل برای کسانی که بعد از سلف آمدند و جانشین ایشان 

مسلمانان کسانی که قواعدِ روایتِ سنت و ضوابطِ آن را از سلف دریافت نمودند و آن را در 
علم »آوری نمودند که بعدها به  سازی کردند و مرتب ساختند و جمع تصنیفات مستقل پاک

 نامگذاری شد. « مصطلح حدیث

ا م 
َ
نحَدَما: َبعحد   أ نحذ   ُك  فحت   فَعه رهيسه به  َسنََوات   م 

لحمه  تَدح َطلَحه » عه صح يثه  م  َده
 ُك  ي ةه  فه  «اْلح

، يَعةه ه َعةه  الْش  َامه ي ةه  بهالح َلمه هسح
ينَةه  فه  اْلح حَمده َرةه، ال نَو  حم  ر   َوََكنَ  ال َقر  حم  يَس  ال ره

ل ومه » كهتَابه  تَدح  ع 
يثه  َده

بحنه  «اْلح ، له َلحه رَته  ث م   الص  َعة   قَر  َامه حتََصَ  الح يبه » كهتَاَب : ه  ُم  ره
، «ال قح هلن َووهي   ل

ت   لَبَةه  َمعَ  وََجدح وَباته  َبعحَض  الط  ع  رهيسه  فه  الص 
ه  َهَذيحنه  تَدح تَاَبنيح َما، ََعَ - الحكه  َجَلَلههه

َما وََغَزاَرةه  هه َراَسةً  -فََوائهده ي ةً  ده  . نهَظامه
می مدینه منوره، طی چندین اما بعد: از زمانی که در دانشکدۀ شریعت در دانشگاه اسال

ابن « علوم الحدیث»به من واگذار شد و تدریس کتاب « مصطلح حدیث»سال، تدریس علم 
امام نووی تعیین نمود « التقریب»الصالح تعیین شده بود سپس دانشگاه، مختصر آن را کتاب 

                                                           
 .شود نيز اطَلق می« أصول احلديث» و «علوم احلديث» و «علم احلديث دراية» به اين علم:.  1
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با طالب،  -با وجود جاللت و بزرگی و پرمحتوایی و فواید این دو  –در تدریس این دو کتاب 
 ها برخوردم چون تحصیالت رسمی بود.   ای از سختی به پاره

نح  هه  فَمه وَباته  َهذه ع  يل   الص  وه ، َبعحضه  فه  ال طح َاثه ِبح
َ ي َما َل  الح َلحه  ابحنه  كهتَابه  فه  سه  2.الص 

نحَها تهَصار   َومه خح َعحضه  فه  اله ، اْلح َخره ي َما َل  اْلح نحَها 3،انل َووهي   كهتَابه  فه  سه وَبة   َومه ع  بَاَرةه، ص   الحعه
نحَها له  َعَدم   َومه ، َبعحضه  تََكام  َاثه ِبح

َ هَك  4الح وح  َمثًَل، ال عحرهيفه  َكََتحكه  وََذل
َ
َفاله  أ ، إهغح ثَاله حمه وح  ال

َ
 أ

نح  الحَفائهَدةه  َعَدمه  ، َهَذا مه ثه َحح وح  اْلح
َ
وح  َذاَك، أ

َ
يجه  َعَدمه  أ ره  ََعَ  ال عحره

شح  ذهكح
َ
، َهره أ َصن َفاته حم   ال

بَهَ  َوَما شح
َ
هَك، أ  َذل

از این مشکالت: تطویل در بعضی از موضوعات است بخصوص در کتاب ابن الصالح. و 
از آن: اختصار در بعضی دیگر، بخصوص در کتاب امام نووی، و از آن: دشواری عبارت، و از 

یا غافل ماندن از مثال، یا  آن: تکمیل نبودن بعضی از ابحاث، و آن: مانند ترک تعریف مثال،
عدم فایده از آن بحث، یا غیره، یا نپرداختن به مشهورترین تصنیفات، و آنچه شبیه به آن 

 است.
ت   َما َووََجدح َه  نح  َغيح ت به  مه قحَدمهنيَ  ك 

َ هَك، الحَفن   َهَذا فه  الح  تهلحَك  َبعحَض  إهن   بَلح  َكَذل
ت به  ل   َغيح   الحك  يعه  َشامه َمه ل   له ، ومه ع  يثه َده

ب   َغيح   َوَبعحَضَها اْلح
َهذ  ، َوَل  م  َرت ب  مح  م  ر ه  ذح  فه  وَع 

هَك  وَ  َذل ا ه  وح   إهم  وره  و ض  م 
وَها ال ته  الح  بَةه  تََرك  ، بهالن سح مح وه  لَه 

َ
َاَجة   أ يله  اْلح وه َطح  َبعحضه  له

، َاثه ِبح
َ بَةه  الح ، بهالن سح مح هَزَمنههه وح  ل

َ
هَك  َغيح   أ امه  َذل ف ه   م  ره وح  َنعح

َ
ف ه   َل  أ ره  .َنعح

و برخی از کُتُب پیشینیان غیر از این دو را نیز در این فن دیدم بلکه برخی از این 
سازی و مرتب نشده  ها پاک ای از آن گیرند و پاره ها تمامی ابحاث مصطلح را در برنمی کتاب

بودن اموری است که آن  است و عذر آنان در آن، این است که: یا به نسبت خودشان واضح

                                                           
 .ه را در برگرفته استصفح 46 «ية مساع احلديث وَتمله وصفة ضبطهعرفة كيفم»بحث مانند م.  2
 .کند کلمه جتاوز منی  19که از  مثَل «الضعيف»بحث مانند م.  3
املقلوب: هو حنو حديث مشهور »آن: اکتفا کردن امام نووی در مبحث مقلوب به اين عبارت: . مثال  4

فردها على  بغداد على البخاري مائة حديث؛ امتحاان، عن سامل، جعل عن انفع لريغب فيه، وقلب أهل
 .«وجوهها فأذعنوا بفضله
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اند یا به نسبت زمان خودشان، به تطویل بعضی از ابحاث نیاز بوده یا غیر از آن از  را رها کرده
 دانیم. دانیم یا آن را نمی آنچه ما آن را می

يحت  
َ
نح  فََرأ

َ
َضعَ  أ

َ
َ  أ ي َبنيح يحده

َ
لَبَةه  أ يَعةه  ُك  ي اته  فه  الط  ه ًل  كهتَابًا الْش  َطلَحه م   فه  َسهح  صح

يثه  َده
، اْلح هه ل ومه مح  ي يَّس    وَع  مَ  َعلَيحهه ده  َفهح ، َهَذا قََواعه َطلََحاتههه صح هَك  الحَفن  َوم  يمه  وََذل  ُك    بهتَقسه

َمة   َفَقَرات   إهَل  َِبحث   َرق  ، م  لَة  تََسلحسه ئًا م  بحتَده ، م  هه يفه ، ث م   بهتَعحره ه ثَاله هه  ث م   بهمه قحَسامه
َ
.. .َمثًَل  بهأ

حتَتهًما َرةه  ُم  َهره » بهَفقح شح
َ
َصن َفاته  أ حم    «.فهيهه  ال

پس نظر دیدم که جلو دانشجو در دانشکدۀ شریعت کتابی آسان در مصطلح حدیث و 
علوم آن قرار دهم که فهم قواعد این فن و مصطلحات آن را برای آنان آسان کند و این کار 

پشت سر هم و منظم انجام دادم در حالی که شده  بندی هر بحثی به بنود عددگذاری با تقسیم
مشهورترین »به تعریف آن ابتدا نمودم سپس به مثال آن سپس به اقسام آن مثال... و با بند 

 خاتمه دادم.  « تصنیفات
هَك  ُك    بَاَرة   َذل ، بهعه لَة  ل وب   َسهح سح

 
ي  َوأ لحمه ، عه ح  يد   فهيهه  لَيحَس  َواضه م وض   َوَل  َتعحقه  َولَمح . غ 

جح  َعر 
 
نَ  َكثهي   ََعَ  أ هَلفَاته  مه قحَواله  اْلح

َ طه  َوالح ؛ َوبَسح حَمَسائهله َراَعةً  ال َصصه  م  هلححه َمنهي ةه  ل  الز 
َصةه  الحَقلهيلَةه  َخص  حم  هَهَذا ال لحمه  ل ، ُك  ي اته  فه  الحعه يَعةه ه َراَساته  َوُك  ي اته  الْش  ي ةه  اَل  َلمه هسح

 .اْلح
گونه پیچیدگی و ابهام  باراتی آسان و اسلوب علمی واضح است که هیچها با ع همۀ این

در آن نیست. و به بسیاری از اختالفات، اقوال و بسط مسائل نپرداختم به خاطر مراعات دورۀ 
 یافته به این علم در دانشکدۀ شریعت و دانشکدۀ دراسات اسالمی. زمانی اندکِ اختصاص

يحت ه   يَ » وََسم  َطلَ  تَيحسه يثه  حه م صح َده
ت   ،«اْلح رَى َولَسح

َ
ن   أ

َ
تَاَب  َهَذا أ غحّنه  الحكه ت به  َعنح  ي   ك 

لََماءه  نيَ  الحع  قحَدمه
َ ، َهَذا فه  الح ت   إهن َما الحَفن  نح  قََصدح

َ
ونَ  أ تَاًحا يَك  فح ًرا لََها، مه َذك   فهيَها، بهَما َوم 

ا ً يَّس  وله  َوم  هلحو ص  مه  إهَل  ل ت ب   ل  َوَتظَ . َمَعانهيَها َفهح ةه  ك  ئهم 
َ لََماءه  الح نيَ  َوالحع  قحَدمه

َ ًعا الح  َمرحجه
لََماءه  هلحع  نيَ  ل صه تََخص  حم  ، َهَذا فه  َوال ينًا الحَفن  نحه   َينحَهل ونَ  َفي اًضا َوَمعه  .مه

های  بینم که از کتاب نامیدم، و این کتاب را نمی« تیسیر مصطلح الحدیث»و آن را 
ها، یادآوری کننده به  بلکه قصد داشتم که کلیدی برای آن کتابعلمای گذشته کفایت کند 

ها باشد. و همیشه  ها و آسان کننده برای رسیدن به فهم و درک معانی آن مضامین آن
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های ائمه و علمای پیشین مرجعی برای علما و متخصصین در این فن و همیشه چشمۀ  کتاب
 نوشند.  جوشانی خواهد بود که از آن می

وت ّنه يَ  َوَل  نح  ف 
َ
رَ  أ ذحك 

َ
ن ه   أ

َ
نَةه  فه  َصَدرَتح  أ وه

َيةه  اْلح خه
َ ت ب   الح َعحضه  ك  ثهنَي، ْله َاحه  فهيَها اْلح

يَرة ، الحَفَوائهد   ي َما َل  الحَغزه بَهه  ََعَ  الر د   سه قهنيَ  ش  ه
تَْشح سح حم  فهنَي، ال نحَحره حم  ن   َوال  َبعحَضَها لَكه

، ل  َطو  حتََص   َوَبعحَضَها م  ا، ُم  دًّ ، َغيح   َوَبعحَضَها جه ب  تَوحعه سح رَدحت   م 
َ
نح  فَأ

َ
ونَ  أ  َهَذا كهتَابه  يَك 

َ  وََسًطا يله  َبنيح وه ، ال طح تهَصاره خح بًا َواله تَوحعه سح يعه  َوم  َمه َاثه  له ِبح
َ  .الح

هایی برای برخی از محققین صادر شده که  از من فوت نشود که بگویم: این اواخر کتاب
بسیار زیادی وجود دارد بخصوص رد بر مستشرقین و منحرفین. اما بعضی از  در آن فواید

گیرد پس من خواستم  ها مطول و بعضی خیلی مختصر و بعضی تمام ابحاث را در برنمی آن
 که این کتابم بین تطویل و اختصار، میانه باشد و تمامی ابحاث را در برگیرد.

يد   َده
وَ  َهَذا كهتَابه  فه  َوالح  :ه 
 ید در این کتابم، این است:جد

؛ -1 يم  سه ي: ال قح
َ
يم   أ ، َفَقَرات   إهَل  َِبحث   ُك    َتقحسه َمة  َرق  ا م  م  ل   مه الهبه  ََعَ  ي َسه   الط 

َمه    5.َفهح
شده، از آن چیزهایی که فهم آن  تقسیم؛ یعنی: تقسیم هر بحثی به بنود عددگذاری – 1

 را بر طالب علم آسان سازد.
ل  ال   -2 ، ُك    فه  ََكم  نح  َِبحث  حَهيحَك   َحيحث   مه ، الحَعام   ال ثه هلحبَحح نح  ل ره  مه

، ذهكح  ال عحرهيفه
، ثَاله حمه  إلخ.... وَ  َوال

                                                           
الفقه »در کتابش مصطفى الزرقا تقسيم حبث به بنود و فقرات از اساتيد بزرگوارم استفاده بردم مانند .  5

 محمد كرتد د أستا ، و«أصول الفقه» شكتاب  درمعروف الدوالييب  دكرت دأستا و ،«اْلسَلمي ِف ثوبه اْلديد
 ی دانشکده در که زمانی –برای ما نوشت  مرغيناناثر اهلداية  در ایدداشتی که بر کتابزكي عبد الَب، 

سازی آن علوم اتثري  بندی جديد در فهم و درک و آسان اين تقسيم، - بودمی دمشق دانشگاه در شريعت
 .کل بودمیسازی آن بسيار دچار مش بسزايی داشت بعد از اينکه ما در فهم و کلی
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تکامل در هر بحثی، از حیث چارچوب عام برای بحث، از ذکر تعریف، مثال و.. الی  – 2
 آخر.

تهيَعاب   -3 سح يعه  اله َمه َاثه  له ِبح
َ
َطلَحه  أ حم صح محَكنَ  َما ال

َ
   أ

هَشكح حتََص   ب  .ُم 
 عام کردن تمامی ابحاث مصطلح در حد امکان به شکل مختصر. – 3

ا م 
َ
نح  أ تهيب   ال بحوهيب   َحيحث   مه ح ت   َفَقده  َوالَت  تََفدح نح  اسح يَقةه  مه َافهظه  َطره

 فه  َحَجر   ابحنه  اْلح
بَةه  َها، انل خح تهيب   َخيح   فَإهن ه   َوَِشححه َل تَوَ  تَرح َه  - إهََلحهه  ص  ل   َوََكنَ  -الل   رَحه تهَمادهي ج   فه  اعح
ةه  حَماد  ي ةه  ال لحمه ل ومه » ََعَ  الحعه يثه  ع  َده

بحنه  «اْلح ، له َلحه حتََصههه  الص  يبه » َوُم  ره
، «ال قح هلن َووهي   ل

هه  رهيبه » َوَِشححه
ي وطه   «ال دح هلس   .ل

روش ابن حجر در نخبه و شرح آن استفاده بردم زیرا  بندی و ترتیب از اما از حیث ابواب
ترین  به آن دست یافته است و در مادۀ علمی بیش –رحمه اهلل  –بهترین ترتیبی است که 

امام نووی و « التقریب»اثر ابن الصالح و مختصر آن « علوم الحدیث»اعتمادم به کتاب 
 سیوطی بوده است.« التدریب»شرحح آن 

تَ  وََجَعلحت   نح  اَب الحكه ، مه َمة  َقد  َبَعةه  م  رح
َ
بحَواب   َوأ

َ
 :أ

 و کتاب را بر یک مقدمه و چهار باب قرار دادم:
َاب   ل   اْلح و 

َ ََبه  فه : الح
 6.اْلح

 باب اول: در مورد خبر.
َاب   حه  فه : اثل انه  َواْلح َرح يله  الح  .َوال عحده

 باب دوم: در مورد جرح و تعدیل.
َاب   َوايَةه  فه : اثل الهث   َواْلح هَها الر  ول ص 

 
 .َوأ

 باب سوم: در مورد روایت و اصول آن.
َاب   ابهع   َواْلح ، فه : الر  نَاده هسح

فَةه  اْلح ره َواةه  َوَمعح  .الر 
 باب چهارم: در مورد اسناد و شناخت راویان.

                                                           
 .حديث و غري آن است«: خَب» مراد از.  6
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م   إهذح  َوإهن ّنه  قَد 
 
عَ  الح هحدَ  َهَذا أ تََواضه حم  بحنَائهنَا ال

َ
، له لَبَةه ََتهف   الط 

عح
َ
زهي أ يهي بهَعجح  فه  َوَتقحصه

َطاءه  لحمه  َهَذا إهعح ، الحعه ه  بَر ئ   َوَل  َحق 
 
نَ  َنفحسه  أ لَله  مه ََطإه، الز 

نح  فَالر َجاء   َواْلح م  لهع   مه  فهيهه  َيط 
نح  وََخَطإ   َزل ة   ََعَ 

َ
وًرا؛ َعلَيحهه  ي نَب َهّنه  أ ك  ه   لََعِل   َمشح تََداَرك 

َ
 . أ

کنم به  انی که این تالش ناچیز را برای فرزندانمان دانشجویان تقدیم میو من زم
چنان که باید( ندادم و  کنم به اینکه حق این علم را )آن ناتوانی و کوتاهی خویش اعتراف می
کنم پس با کمال تشکر انتظار دارم از کسی که در این  خود را از لغزش و اشتباه تبرئه نمی

ی اطالع یافت مرا بر آن آگاه سازد تا باشد که )در آینده( آن را کتاب بر لغزش و اشتباه
 تدارک ببینم. 

و رحج 
َ
نح  َتَعاَل  اللَ  َوأ

َ
لَبَةَ  بههه  َينحَفعَ  أ لهنيَ  الط  تَغه شح حم  ، َوال يثه َده

نح  بهاْلح
َ
هًصا ََيحَعلَه   َوأ  َخال

هه  هه يمه  لهوَجح بحَحانَه   إهن ه  . الحَكره يع   س  يب   َسمه ه  .ُم 

شوندگان به حدیث را بوسیلۀ این  خواهم اینکه طالب و مشغول خداوند متعال میو از 
کتاب نفع برساند و آن را برای ذات بزرگوار خود خالص بگرداند قطعا که او سبحانه و تعالی 

 .کننده است بسیار شنوا و اجابت
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ح  ي ة  ال لحمه َمة  الحعه َقد   م 
 مقدمۀ علمی

لحمه  ةه عه
َ
أ َصن َفاته فهيهه فه نَشح حم  َهره ال شح

َ
، َوأ َطلَحه حم صح  ال

 در پیدایش علم مصطلح حدیث و مشهورترین مصنفات آن

: ل  ََعَ تَمه  َوتَشح
 و مشتمل است بر:

ي ة   . ن بحَذة  1 ه ةه  َعنح  تَارهِيه
َ
أ لحمه  نَشح ، عه َطلَحه صح حم  َواره  ال طح

َ  بهَها َمر   ال ته  َوالح
 هایی که بر آن گذشته است. یش علم مصطلح و دوران. سمت و سوی تاریخی از پیدا1

َطلَحه 2 صح حم  لحمه ال َصن َفاته فه عه حم  َهره ال شح
َ
 . أ

 . مشهورترین مصنفات در علم مصطلح حدیث.2

3. َله ة  و 
َ
يَفات  أ  . َتعحره

 . تعریفات آغازین.   3
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ي ة   ن بحَذة              ه ةه  تَارهِيه

َ
أ لحمه  َعنح نَشح حم صح  عه ،ال َواره  َطلَحه طح

َ  بهَها َمر   ال ته  َوالح
 هایی که بر آن گذشته است دورانسمت و سوی تاریخی از پیدایش علم مصطلح و 

 
ظ   ث   ي َلحه َاحه ص   اْلح تََفح  حم  ن   ال

َ
َس  أ س 

رحَكنَ  الح 
َ ي ةَ  َوالح َساسه

َ لحمه  الح ، لهعه َوايَةه له  الر 
 َوَنقح

بَاره  خح
َ وَدة   الح تَابه  فه  َموحج  يزه  الحكه ن ةه  الحَعزه ، َوالس  ي ةه آنه  فه  َجاءَ  َفَقدح  انل بَوه رح يمه  الحق   قَوحل    الحَكره

 : َتَعاَل 
ها و ارکان اساسی برای علم روایت و نقل  کند که پایه فرد محققِ پژوهشگر مالحظه می

آمده  در قران کریم ودۀ خداوند متعالاخبار در قران عزیز و سنت نبوی وجود دارد، همانا فرم
  است:

َها ﴿يَا ي 
َ
ينَ  أ ه مح  إهنح  آَمن وا اّل  ق   َجاَءك  ن ةه  فه  وََجاءَ  7َفتَبَي ن وا﴾، بهنَبَإ   فَاسه ي ةه  الس   قَوحل    انل بَوه

َ »:  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   َرءً  الِل    نَّض  عَ  امح ن ا َسمه َع،سَ  َكَما َفبَل َغه   َشيحئًا مه بَل غ   فَر ب   مه وحَع  م 
َ
 أ

نح  ع   مه له  فَر ب  »: رهَوايَة   َوفه  8،«َسامه ه   َحامه وَ  َمنح  إهَل  فهقح َقه   ه  فح
َ
، أ نحه  له  َور ب   مه ه   َحامه  لَيحَس  فهقح

يه    9.«بهَفقه
، و در سنت ﴾اید! اگر فاسقی خبری را آورد پس تحقیق کنید ای کسانی که ایمان آورده﴿

و صلی اهلل علیه وسلم آمده: خداوند کسی را نورانی و شاداب بگرداند که از ما ۀ انبوی فرمود
گونه که شنید آن را رساند، چه بسا کسی که به او حدیث رسیده،  چیزی را شنید پس همان

کند[  تر از شنونده باشد، و در روایتی: چه بسا حمل کنندۀ فقهی ]که حدیث را حمل می حافظ
تر است، و چه بسا حمل کنندۀ فقهی که فقیه و عالم  تر و عالم هبسوی کسی که از او فقی

 نیست.  

                                                           
 .6حجرات: ه . سور  7
 .است : حسن صحيحگفته، و 2657، حديث 13/ 5لعلم، ترمذي، كتاب ا.  8
 .اند نيز آن را روايت کرده أمحد ابن ماجه، وود، و أبو دااست.  : حسن، اما گفته2656، حديث مهان مصدر.  9
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هه  فَفه  يَةه  َهذه يَمةه  اْلح يثه  وََهَذا الحَكره َده
يفه  اْلح ه   الْش 

 
ذه  فه  ال ثَب ته  َمبحَدأ خح

َ
، أ بَاره خح

َ  الح
ي ةه  َها، َوَكيحفه نحتهبَاهه  َضبحطه يهَها، لََها، بهاله يقه  َووَعح قه لهَها فه  َوال دح ينَ  َنقح َخره  .لهْلح

در این آیۀ کریمه و این حدیث شریف، اساس بررسی و کنکاش در پذیرفتن اخبار و 
چگونگی گرفتن آن با بیداری برای آن و حفظ آن و دقت کردن در نقل آن برای دیگران 

  وجود دارد.
تهثَاًل  ره  َوامح

مح
َ
ه  له ه  َتَعاَل  الِل  وله َحابَة   َكنَ  َفَقدح  وََسل َم، لَيحهه عَ  الِل    َصَّل   َورَس  َ  الص   الِل    رَضه

مح  له  فه  يَتَثَب ت ونَ  َعنحه 
بَاره  َنقح خح

َ هَها، الح ي َما َل  َوَقب ول وا إهَذا سه قه  فه  َشك  دح  َفَظَهرَ . انل اقهله لََها صه
وع   َهَذا ََعَ  بهنَاءً  نَايَةه  َموحض  نَاده  الحعه هسح

يَمتههه  بهاْلح بَاره  َقب وله  فه  َوقه خح
َ وح  الح

َ
َها أ  . رَد 

و از جهت امتثال امر خداوند متعال و پیامبرش صلی اهلل علیه وسلم، صحابه رضی اهلل 
کردند بخصوص هرگاه در راستیِ  عنهم در نقل اخبار و پذیرفتن آن تحقیق و کنکاش می

ه به إسناد و ارزش آن ناقلِ خبر شک داشتند. بنابر این ]چیزهایی که گفته شد[ موضوع توج
 در پذیرفتن خبر یا نپذیرفتن آن ظاهر شد.

َمةه  فه  َجاءَ  َفَقدح  َقد  يحه  م  لهم   َصحه سح ينَ  ابحنه  َعنه  م  يه ون وا "لَمح : قَاَل  سه ل ونَ  يَك 
َ
أ  َعنه  يَسح

، نَاده هسح
ا اْلح تحنَة   َوَقَعته  فَلَم  وحا: قَال وا الحفه ، نَلَا َسم  مح له  إهَل  َفي نحَظر   رهَجالَك 

هح
َ
ن ةه  أ  َفي ؤحَخذ   الس 

، مح يث ه  له  إهَل  َوي نحَظر   َحده
هح
َ
هَدعه  أ

مح  ي ؤحَخذ   فََل  اْلح يث ه   10".َحده
: آنان ]در ابتدا[ از إسناد سؤال در مقدمۀ صحیح مسلم از ]قول[ ابن سیرین آمده که گفت

نام ببرید پس به اهل  گفتند: رجال ]سند[ خود را زمانی که فتنه واقع شد می گرفتند. نمی
شد و  شد و به اهل بدعت نظر کرده می شد و حدیث آنان گرفته می سنت نظر کرده می

 شد. حدیث آنان گرفته نمی

ن   ََعَ  َوبهنَاءً 
َ
ََبَ  أ بَل   َل  اْلح قح فَةه  َبعحدَ  إهل   ي  هه، َمعحره لحم   َظَهرَ  َفَقدح  َسنَده حه  عه َرح ، الح يله  َوال عحده

َواةه، ََعَ  م  َوالحََكَ  فَة   الر  ره له  َوَمعح ت صه حم  وه  ال
َ
عه  أ نحَقطه حم  نَ  ال ، مه َسانهيده

َ فَة   الح ره لَله  َوَمعح ، الحعه ي ةه َفه
 اْلح

م   َوَظَهرَ  َواةه، َبعحضه  فه  الحََكَ نح  الر  ، ََعَ  لَكه ل ةه  قهل ة  َواةه  لهقه َ  الر  نيح ر وحه حَمجح له  فه  ال و 
َ
ره  أ

مح
َ  .الح

                                                           
 .15صحيح مسلم، ص ه. مقدم 10
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علم جرح و تعدیل، سخن  شود پذیرفته نمیآن  سند شناخت از بعد جزاینکه خبر  و بنابر
های پنهانی ظاهر شد و  در مورد راویان، شناخت متصل یا منقطع از أسانید و شناخت علت

]در ابتدا[ سخن در مورد برخی از راویان ظاهر شد اما بسیار اندک بود زیرا در ابتدای أمر 
 ند. راویانِ مجروح اندک بود

عَ  ث م   لََماء   تَوَس  هَك، فه  الحع  ث   َظَهرَ  َحّت   َذل َحح ل وم   فه  اْلح يثه  َتتََعل ق   َكثهَية   ع  َده
نح  بهاْلح  مه

يَةه  ، نَاحه هه ي ةه  َضبحطه لههه  َوَكيحفه ، َتَم  َدائههه
َ
فَةه  َوأ ره هه  َوَمعح خه نح  نَاسه ، مه هه وخه ، َمنحس  يبههه ه  وََغره  َوَغيح

هَك، ن   إهل   َذل
َ
هَك  أ لََماء   يَتَنَاقَل ه   َكنَ  َذل يًّا الحع   .َشَفوه

سپس علما آن را پیشرفت و توسعه دادند تا اینکه در علوم بسیاری بحث پیدا شد که ]این 
آن، شناخت ناسخ  11ابحاث[ به حدیث تعلق دارد از ناحیۀ گرفتن آن، چگونگی تحمل و أدای

ن؛ مگر که علما آن را شفاهی به همدیگر منتقل از منسوخ آن، ]شناخت[ غریب آن و غیر آ
 کردند.    می

، َتَطو رَ  ث م   ر  مح
َ هه  وََصارَتح  الح ل وم   َهذه تَب   الحع  ، ت كح ل  نح  َوت َسج  نَة   فه  لَكه كه مح

َ
قَة   أ تََفر  نَ  م   مه

ت به  وَجةً  الحك  ز  هَها َممح نَ  بهَغيح ل ومه  مه َرى، الحع  خح
لحمه  الح  ، َكعه وله ص 

لحمه  الح  ، وَعه هه قح لحمه  الحفه  وَعه
يثه  َده

ثحل  . اْلح م  » َوكهتَابه  «الر َسالَةه » كهتَابه  مه
َما «الح  ه  َ هَمامه  لِكه

افهعه   لهْلح  .الش 
شد، اما در جاهای متفرق  شد و ثبت می سپس این امر پیشرفت کرد و این علوم نوشته می

علم أصول، علم فقه و علم حدیث. همانند هایی که با علوم دیگر مخلوط بود، مانند:  از کتاب
  که هر دوی آن أثر امام شافعی است.« األم»و کتاب « الرساله»کتاب 

ًيا خه
َ
ا َوأ َجته  لَم  ل وم   نَضه تََقر   ،الحع  ، َواسح َلح  طه صح تََقل   اله ههه، َعنح  َفني  ُك    َواسح هَك  - َغيح  وََذل

نه  فه  ابهعه  الحَقرح رهي   الر  جح هه
ح فحَردَ  -ال

َ
لََماء   أ لحمَ  الحع  َطلَحه  عه حم صح ، كهتَاب   فه  ال لي تَقه سح نح  َوََكنَ  م   مه

له  و 
َ
فََرَده   َمنح  أ

َ
نهيفه  أ ب و الحَقاضه  بهال صح

َ
د   أ َم  ََسن   م  َنه  َعبحده  بحن   اْلح د   بحنه  الر حح  َخل 

زهي   م  رح اَمه  تََوّف   الر  حم  ثه » كهتَابههه  فه  ه 360 َسنَةَ  ال َحد  حم  له  ال َ  الحَفاصه اوهي َبنيح حَواعه  الر   .«َوال
های علوم رسیدند و اصطالح مستقر شد و هر فنی از غیرِ خود  و در پایان زمانی که میوه

علما علم مصطلح حدیث را در کتاب مستقلی  - و آن در قرن چهارم هجری بود -جدا شد 
                                                           

 [يعنی انتقال دادن حديث به ديگری.« أدا»کسی،   زيعنی گرفنت حديث ا« ََتَمُّل»].  11
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دیث را جداگانه به نگارش در آورد قاضی جدا نمودند و از اولین کسانی که علم مصطلح ح
هجری در کتاب  360ابومحمد حسن بن عبدالرحمن بن خالد رامهرمزی متوفای سال 

حَ » حم  له  ثه د  ال َ  الحَفاصه اوهي َبنيح حَواعه  الر    بود. « َوال
ر   ذحك 

َ
َهرَ  وََسأ شح

َ
َصن َفاته  أ حم  لحمه  فه  ال َطلَحه  عه حم صح نح  ال نيه  مه هه  حه نهيفه به  إهفحَراده نَا إهَل  ال صح مه  يَوح

 .َهَذا
و مشهورترین مصنفات در علم مصطلح حدیث از هنگامی که جداگانه آن را تصنیف 

  را ذکر خواهم کرد.  کردند تا امروز
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َهر   شح

َ
َصن َفاته  أ حم  لحمه  فه  ال َطلَحه  عه حم صح  ال

 مشهورترین مصنفات در علم مصطلح حدیث
 

ث   -1 َحد  حم  ل   ال َ  الحَفاصه اوهي َبنيح حَواعه  الر  ب و الحَقاضه  َصن َفه  : َوال
َ
د   أ َم  ََسن   م   َعبحده  بحن   اْلح

َنه  د   بحنه  الر حح زهي   َخل  م  رح اَمه  تََوّف   الر  حم  ن ه   ه، 360 َسنَةَ  ال بح  لَمح  لَكه تَوحعه َاَث  يَسح ِبح
َ
َطلَحه  أ حم صح  ال

ن   وََهَذا ُك  َها،
ح
تَتهح   َمنح  َشأ نهيَف  َيفح ي   فه  ال صح

َ
لحم   أ ًا عه  .ََغْله

حَ . »1 حم  ل   ث  د  ال َ  الحَفاصه اوهي َبنيح حَواعه  الر  قاضی ابومحمد حسن بن عبدالرحمن بن «: َوال

هجری آن را به نگارش درآورده، اما ابحاث مصطلح  360خالد رامهرمزی، متوفای سال 
ین شأن کسی است که در هر علمی ا ،حدیث را به تمامی آن کامل نکرده است و در اغلب

  کند.  ابتداءً شروع به تصنیف می
فَة   -2 ره ل ومه  َمعح يثه  ع  َده

ب و َصن َفه  : اْلح
َ
ه  َعبحده  أ د   الِل  َم  ه  َعبحده  بحن   م  م   الِل  َاكه  اْلح

، تََوّف   انل يحَساب ورهي  حم  ن ه   ه، 405 َسنَةَ  ال به  لَمح  لَكه
َهذ  َاَث، ي  ِبح

َ تهيَب  ي َرت بحَها لَمح وَ  الح ح  الحَفّن    الَت 
َب  نَاسه حم   .ال

فَة  . »2 ره ل ومه  َمعح يثه  ع  َده
ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل حاکم نیشابوری، متوفای سال «: اْلح

سازی نکرده و آن را با  هجری، آن را به نگارش درآورده است اما ابحاث آن را پاک 405
 وده است. بندی ننم ترتیب فنی مناسب ترتیب

َرج   -3 تَخح سح حم  فَةه  ََعَ  ال ره ل ومه  َمعح يثه  ع  َده
ب و َصن َفه   :اْلح

َ
َد   ن َعيحم   أ حح

َ
 الله  َعبحده  بحن   أ

، بََهانه  صح
َ تََوّف   الح حم  رَكَ  ه، 430 َسنَةَ  ال تَدح مه  ََعَ  فهيهه  اهسح َاكه فَةه " كهتَابههه  فه  فَاتَه   َما اْلح ره  َمعح

ل ومه  َديثه  ع  نح " اْلح ده  مه ، َذاهَ  قََواعه ن ه   الحَفن  يَاءَ  تََركَ  لَكه شح
َ
ن   أ به  ي محكه تََعق  هلحم  نح  ل

َ
َكَها أ ره

تَدح  يَسح
يحًضا َعلَيحهه 

َ
 .أ



26 
 

فَة  . »3 ره ل ومه  َمعح يثه  ع  َده
 430ابونعیم احمد بن عبداهلل اصفهانی، متوفای سال «: اْلح

کتاب بر حاکم نیشابوری استدراک  هجری آن را به رشتۀ تحریر درآورده است. وی در این

فَة  »دیده در آنچه در کتابش  ره ل ومه  َمعح يثه  ع  َده
 از قواعد این فن از دستش در رفته است.« اْلح

َفايَة   -4 لحمه  فه  الحكه َوايَةه  عه ب و َصن َفه  : الر 
َ
ر   أ

َد   بَكح حح
َ
يب   ثَابهت   بحنه  ََعه   بحن   أ َطه

 اْلح
، َدادهي  َغح حَمشح  اْلح ،ال ور  تََوّف   ه  حم  وَ  ه، 463 َسنَةَ  ال يره  َحافهل   كهتَاب   َوه  ره ، َهَذا َمَسائهله  بهتَحح  الحَفن 

ده  َوَبيَانه  ، قََواعه َوايَةه نح  َوي َعد   الر  َجل   مه
َ
ره  أ لحمه  َهَذا َمَصاده  .الحعه

َفايَة  . »4 لحمه  فه  الحكه َوايَةه  عه بغدادی، ]عالم[  ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب«: الر 

هجری آن را نگاشته است. و آن کتابی است سرشار از تهذیب و  463مشهور، متوفای سال 
ترین مصادر این فن شمرده  آزادسازی مسائل این فن و بیان قواعد روایت؛ و از بزرگ

  شود. می
ع   -5 َامه َلقه  الح خح

َ
اوهي له عه  َوآَدابه  الر  امه يب   َصن َفه  : الس  َطه

ي   اْلح َداده َغح يحًضا، اْلح
َ
وَ  أ  وَه 

، آَدابه  فه  َيبحَحث   كهتَاب   َوايَةه وَ  َكَما الر  ح   ه  نح  َواضه يَتههه  مه مه وَ . تَسح يد   َوه  ، فه  فَره  فه  َقي م   بَابههه
َاثههه  ِبح

َ
َياتههه  أ حتَوه  .َوم 

ع  . »5 َامه َلقه  الح خح
َ
عه  آَدابه وَ  ياوه الر   له امه دادی آن را نگاشته باز هم خطیب بغ«: الس 

گونه که از نامگذاریش معلوم  کند همان است. و آن کتابی است که در آداب روایت بحث می
 نظیر، در ابحاث و محتویاتش ارزشنمد و میزان است.  است. و آن در باب خود بی

نح  َفن   َوقَل   ن ونه  مه ل ومه  ف  يثه  ع  َده
يب   وََصن َف  إهل   اْلح َطه

َرًدا اكهتَابً  فهيهه  اْلح فح  َكَما فَََكنَ . م 
َافهظ   قَاَل 

ب و اْلح
َ
ره  أ

َطةَ  بحن   بَكح نحَصَف  َمنح  ُك   : "ن قح
َ
ن   َعلهمَ  أ

َ
ثهنيَ  أ َحد  حم  يبه  َبعحدَ  ال َطه

 اْلح
يَال   ت بههه  ََعَ  عه

 ".ك 
ای را به  و کم است فنی از فنون علم حدیث مگر که خطیب بغدادی در آن کتاب جداگانه

گونه که حافظ ابوبکر بن نقطه گفته: هر کسی که  باشد همان است. پس می نگارش درآورده
 های وی هستند. داند که محدثین بعد از خطیب بغدادی عیال و محتاج کتاب انصاف دارد می
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حَماع   -6 ل ه
فَةه  إهَل  اْلح وله  َمعحره ص 

 
َوايَةه  أ يهيده  الر 

َماعه  َوَتقح يَاض   الحَقاضه  َصن َفه  : الس   بحن   عه
وَس  ، م  به  ص  َحح تََوّف   اَلح حم  وَ  ه، 544 َسنَةَ  ال ل   َغيح   كهتَاب   وَه  يعه  َشامه َمه َاثه  له ِبح

َ
، أ َطلَحه حم صح  ال

وَ  بَلح  ور   ه  ي ةه  َيتََعل ق   َما ََعَ  َمقحص  له  بهَكيحفه ، ال َحم  َداءه
َ ع   َوَما َوالح َما، َيتََفر  ن ه   َعنحه   َجي د   لَكه

،بَابه  فه  يقه  َحَسن   هه تهيبه  ال نحسه ح  .َوالَت 
ه . »6

ح اْلح فَةه  إهَل  اع  مَ ل ره وله  َمعح ص 
 
َوايَةه  أ يهيده  الر 

َماعه  َوَتقح قاضی عیاض بن موسی «: الس 

هجری آن را نگاشته است. و آن کتابی است که تمامی ابحاث  544یحصبی، متوفای سال 
ست که به کیفیت تحمل و أدا تعلق شود بلکه محدود به چیزی ا مصطلح را شامل نمی

شود اما در باب خود  گیرد و ]محدود[ به چیزی است که از این دو متفرع و متشعب می می
 عالی و در ترتیب و تنظیم نیکو است. 

َث  يََسع   َل  َما -7 َحد  حم  ل ه   ال ب و َصن َفه  : َجهح
َ
َمر   َحفحص   أ يده  َعبحده  بحن   ع  حَمجه ، ال حَميَانَِجه   ال

تََوّف   حم  وَ  ه، 580 َسنَةَ  ال زحء   َوه  ، ج  ي   .فَائهَدة   َكبهي   فهيهه  لَيحَس  َصغه
حَ  يََسع   َل  َما. »7 حم  ل   َث د  ال ابوحفص عمر بن عبدالمجید میانجی، متوفای سال «: ه  َجهح

  هجری آن را نگاشته است. و آن جزء کم حجمی است که فایدۀ زیادی در آن نیست. 580
ل وم   -8 يثه  ع  َده

ب و َصن َفه  : اْلح
َ
ر و أ ثحَمان   َعمح َنه  َعبحده  بحن   ع  ، الر حح َرز ورهي  هح ور   الش  ه  حَمشح  ال

، بهابحنه  َلحه تََوّف   الص  حم  ور   َهَذا َوكهتَاب ه   ه، 643 َسنَةَ  ال ه  َ  َمشح َمةه "بـه انل اسه  َبنيح َقد   ابحنه  م 
َلحه    ."الص 

ل وم  . »8 يثه  ع  َده
ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مشهور به ابن الصالح،  «:اْلح

هجری آن را به نگارش درآورده است. و کتابش این، بین مردم به  643متوفای سال 

َمة  » َقد  َلحه  ابحنه  م   معروف است.« الص 

وَ  نح  َوه  وَده  مه جح
َ
ت به  أ َطلَحه  فه  الحك  حم صح ه   فهيهه  ََجَعَ . ال َؤل ف  َق َتفَ  َما م  ههه  فه  ر  نح  َغيح ت به  مه  ك 

يبه  َطه
، َوَمنح  اْلح َمه  ، َحافهًل  كهتَابًا فَََكنَ  َتَقد  ن ه   بهالحَفَوائهده عه  ََعَ  ي َرت بحه   لَمح  لَكه حوَضح ؛ ال به نَاسه حم   ال
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ن ه  
َ
َله   له مح

َ
وَ  فََشيحئًا، َشيحئًا أ َدة   َهَذا َمعَ  وَه  مح َده   َجاءَ  َمنح  ع  نَ  َبعح ،الحع   مه نح  فََكمح  لََماءه  مه
حتَصه   ، َل ، ُم  م  َعارهض   َونَاظه نحتَصه   َل ، َوم   .َوم 

ها در مصطلح است. مؤلف در این کتاب چیزهایی را گرداوری نموده  و آن از بهترین کتاب
ین اهای خطیب بغدادی و کسانی که قبل از او بودند متفرق بود. بنابر که در غیر آن از کتاب

کم آن را دیکته کرد.  ز فواید است اما بر وضعیت مناسبی آن را مرتب ننمود زیرا کمکتابی پُر ا
گاه کسانی از علما است که بعد از او آمدند پس چه بسیارند  با وجود این، این کتاب تکیه

و منتصرین و مؤیّدین آن ]و  خالصه کنندگان، و به نظم در آورندگان، و مخالفین و منتقدین،
 رساند[.  تألیفات پیرامون این کتاب، عظمت آن را میکثرت  بدون شک

يب   -9 ره
ي    ال قح فَةه  َواَليحسه ره هَمعح َنه  ل يه  س  يره  الحبَشه حيه  َصن َفه  : انل ذه ينه  م   بحن   ََيحَي  اَل 

، َِشَف   تََوّف   انل َووهي  حم  تهَصار   َهَذا َوكهتَاب ه   ه، 676 َسنَةَ  ال تَابه  اخح ل  "لهكه يثه  ومه ع  َده
بحنه " اْلح  له

، َلحه وَ  الص  ، كهتَاب   وَه  ن ه   َجي د  لَق   لَكه غح بَاَرةه  م  يَانًا الحعه حح
َ
 .أ

يب  . »9 ره
ي  وَ   ال قح فَةه  اَليحسه ره هَمعح َنه  ل يه  س  يره  الحبَشه محی الدین یحیی بن شرف «: انل ذه

ل وم  »ش مختصر کتاب هجری آن را نگاشته است. و این کتاب 676نووی، متوفای سال   ع 
يثه  َده

 ها عبارات آن قفل است. ابن الصالح است. کتاب بسیار عالی است اما گاهی وقت« اْلح
رهيب   -10

اوهي تَدح حه  فه  الر  يبه  َِشح ره
ينه  َجَلل   َصن َفه  : انل َواوهي   َتقح َنه  َعبحد   اَل   بحن   الر حح

به 
َ
ر   أ

، بَكح ي وطه  تََوّف   الس  حم  وَ  ه، 911 َسنَةَ  ال ح   َوه  تَابه  َِشح يبه  لهكه ره
، َتقح وَ  َكَما انل َواوهي   ه 

ح   نه  َواضه ، مه هه مه ه   فهيهه  ََجَعَ  اسح َؤل ف  نَ  م  ح  الحَفَوائهده  مه  .الحَكثهيَ  ءَ  الّش 
يب  . »10 ره

اوهي تَدح حه  فه  الر  يبه  َِشح ره
کر جالل الدین عبدالرحمن بن ابی ب«: ي  اوه وَ انل   َتقح

هجری آن را به نگارش درآورده است. این کتاب شرح  911سیوطی، متوفای سال 

يب  ال  » ره
ر این کتاب چیزهای گونه که از نامش پیدا است. مؤلف د امام نووی است همان« قح

 د را گرداوری نموده است. بسیاری از فوای

م   -11 َرره  َنظح لحمه  فه  اَل  ثَره  عه
َ ينه ا َزيحن   َصن َفَها: الح يمه  َعبحد   َل  ه  بحن   الر حه ، اْلح َسنيح َراِقه   الحعه

تََوّف   حم  وَرة   ه، 806 َسنَةَ  ال ه  مه  َوَمشح ي ةه " بهاسح لحفه
َ
َراِقه   أ ل ومَ " فهيَها َنَظمَ  ،"الحعه يثه  ع  َده

بحنه " اْلح  له
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، َلحه ، َوَزادَ  الص  َ  َعلَيحهه يَرة   َجي َدة   َوهه ، َغزه وح   لَيحهاوَعَ  الحَفَوائهده َدة ، ِش   تََعد  نحَها م   َِشحَحانه  مه
َؤل فه  هلحم  هه  ل سه  .َنفح

م  » .11 َرره  َنظح لحمه  فه  اَل  ثَره  عه
َ زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی، متوفای سال «: الح

مشهور است. وی در « ألفیۀ عراقی»هجری آن را به رشتۀ تحریر در آورده که به نام  806
اثر ابن الصالح را به نظم درآورده و ]مطالبی[ بر آن افزوده است. « م الحدیثعلو»این کتاب، 

و این ]نظم[ بسیار عالی و دارای فواید فراوانی است و بر آن شروحات متعددی ]نگاشته شده[ 
  است.[ عراقی حافظ یعنی]است از جملۀ این شروحات: دو شرح اثر خودِ مؤلف 

يثه  َفتحح   -12 غه حم  حه  فه  ال ي ةه  َِشح لحفه
َ
يثه  أ َده

د   َصن َفه  : اْلح َم  َنه  َعبحده  بحن   م  ، الر حح َخاوهي   الس 
تََوّف   حم  وَ  ه، 902 َسنَةَ  ال ح   َوه  ي ةه  ََعَ  َِشح لحفه

َ
َراِقه   أ وَ . الحعه نح  َوه  َّف  مه وح

َ
وح  أ ي ةه  حه ِش   لحفه

َ  الح
َها وَده جح

َ
 .َوأ

يثه  َفتحح  . »12 غه حم  حه  فه  ال   َِشح
َ
ي ةه أ يثه  لحفه َده

محمد بن عبدالرحمن سخاوی، متوفای «: اْلح

است، و از جملۀ « ألفیۀ عراقی»هجری آن را به نگارش درآورده و این شرحی بر  902سال 
 و بهترین آن است.« ألفیه»ترین شروحات  کامل

حبَة   -13 َكره  ُن  َطلَحه  فه  الحفه صح له  م 
هح
َ
ثَره  أ

َ َافهظ   َصن َفه  : الح
، َحَجر   ن  ابح  اْلح َقَلنه   الحَعسح

تََوّف   حم  وَ  ه، 852 َسنَةَ  ال زحء   وَه  ي   ج  حتََص   َصغه ا، ُم  دًّ ن ه   جه نح  لَكه نحَفعه  مه
َ
اته  أ تََصَ خح حم   ال

َها وَده جح
َ
تهيبًا، َوأ ه   فهيهه  ابحتََكرَ  تَرح َؤل ف  يَقةً  م  تهيبه  فه  َطره ح يمه  الَت  بَقح  لَمح  َوال قحسه  َوقَدح  َها،إهََلح  ي سح

ه   َِشََحه   َؤل ف  ح   م  هَْشح اه   ب  .َغيح ه   َِشََحه   َكَما" انل َظره  ن زحَهةَ " َسم 
ح . »13 َكره  ة  بَ ُن  َطلَحه  فه  الحفه صح له  م 

هح
َ
ثَره  أ

َ حافظ ابن حجر عسقالنی، متوفای سال «: الح

مندترین هجری آن را به نگارش درآورده و آن جزء بسیار مختصری است اما از سود 852
بندی  بندی و تقسیم ها از جهت ترتیب است. مؤلف آن در ترتیب مختصرات و بهترین آن

روشی را در پیش گرفته که کسی بسوی آن پیشی نگرفته است. و مؤلفش ]ابن حجر[ آن را 

 اند. گونه که کسانی دیگر آن را شرح داده نامیده همان« انل َظر ن زحَهة  »شرح داده و آن را 
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ح  -14 وَمة  ال ونهي ة   َمنحظ  َيحق  َمر   َصن َفَها: اْلح د   بحن   ع  َم  ، م  وِنه  َيحق  تََوّف   اْلح حم  َ  ه، 1080 َسنَةَ  ال  َوهه
نَ  وَماته  مه حَمنحظ  ةه؛ ال تََصَ خح حم  َبَعةً  َتتََجاَوز   َل  إهذح  ال رح

َ
نَ  َوت َعد   بَيحتًا، َوثََلثهنيَ  أ اته  مه تََصَ خح حم   ال

وَرةه،ا انل افهَعةه  ه  حَمشح وح   وََعلَيحها ل َدة   ِش   تََعد   .م 
ح . »14 َ  ة  ومَ ظ  نح مَ ال هجری آن را  1080عمر بن محمد بیقونی، متوفای سال «: ة  ي  ونه ق  يح اْلح

کند و از  بیت تجاوز نمی 34تصنیف نموده و آن از منظومات مختصری است که از 
  دی بر آن وجود دارد.شود و شروحات متعد مختصرات سودمندِ مشهوری محسوب می

د   -15 يثه  قََواعه ده د   َصن َفه  : ال حح َم  ينه  ََجَال   م  ، اَل  مه  تََوّف   الحَقاسه حم  وَ  ه، 1332 َسنَةَ  ال  َوه 
ر   كهتَاب   َر  يد   م  فه  .م 
د  . »15 هجری آن را  1332محمد جمال الدین قاسمی متوفای سال «: يثه ده حح ال   قََواعه

  و آن کتاب تحریر شدۀ مفیدی است.تصنیف نموده 
نَاكَ  َصن َفات   َوه  َرى م  خح

 
ول   َكثهَية ، أ ر َها، َيط  ره  ََعَ  اقحتََصحت   ذهكح

وره  ذهكح ه  حَمشح نحَها ال . مه
يعَ  الِل    فََجَزى َمه

نيَ  وََعنه  َعن ا الح لهمه سح حم  َ  ال ََزاءه  َخيح  .الح
ها به  دیگری وجود دارد که نام بردن آنو آنجا ]در علم مصطلح حدیث[ مصنفات فراوان 

 ها به نام بردن مشهورترین اکتفا کردم. کشد از آن درازا می
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يَفات   َله ة   َتعحره و 

َ
 أ

 تعریفات أولیه
  
لحم   - 1 َطلَحه  عه حم صح  :ال
  علم مصطلح حدیث: – 1

وَ  لحم   ه  ول   عه ص 
 
َد، بهأ عحرَف   َوقََواعه َوال   بهَها ي  حح

َ
نَ  أ ه  ده الس  حَمتح نح  َوال  .َوالر د   الحَقب ول   َحيحث   مه

آن علم به اصول و قواعدی است که بوسیلۀ آن أحوال سند و متنِ )حدیث( از حیث 
  شود.  پذیرش و ردّ دانسته می

ه   - 2 وع   :َموحض 
  موضوع آن: – 2

ه   وع  نَد   َموحض  حَمتح   الس  نح  َوال   .َوالر د   الحَقب ول   َحيحث   مه
  وع آن سند و متنِ )حدیث( از حیث پذیرش و ردّ است.موض

 :َثَمَرت ه   - 3
  ثمرۀ آن: – 3

يهي   َوَثَمَرت ه   يحه  َتمح حه نَ  الص  يمه  مه قه نَ  الس  يثه  مه َحاده
َ  .الح

 و ثمرۀ آن: تشخیص صحیح از ضعیف از احادیث است.
يث   - 4 َده

 :اْلح
  حدیث: – 4
 
َ
 :ل َغةً  - أ
  در لغت:  -أ 

ي َده
،الح حَمع   د  يَث  ََعَ  َوَي  َحاده

َ
َلفه  ََعَ  أ يَاسه  خه  .الحقه
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َحادهيث»)یعنی( جدید، و بر خالف قیاس بر 
َ
  شود. جمع بسته می« أ

َلًحا - به  طه  :اصح
  در اصطالح:  -ب 
يف   َما ضه

 
نح  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   إهَل  أ ، مه ل  وح  قَوح

َ
، أ ل 

وح  فهعح
َ
ير   أ ره

وح  ،َتقح
َ
َفة   أ  .صه

به رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نسبت  15یا صفتی 14یا تقریر 13یا فعل 12آنچه از قول
  داده شود.

ََب   - 5  :اْلح
  خبر:  - 5
 
َ
،: ل َغةً  - أ

 
ه   انل بَأ بَار   وَََجحع  خح

َ
 .أ

                                                           
 اهلل رسول ی ده عليه وسلم نسبت داده شود، فرمو به رسول اهلل صلی اهلل« قول»مثال آنچه از ].  12

َرارَ  َوَل  َضَررَ  َل : است وسلم عليه اهلل صلی  [.2341، ابن ماجه 1/313. أمحد ضِّ
 رضی عايشه ی ده عليه وسلم نسبت داده شود، فرمو به رسول اهلل صلی اهلل« فعل»نچه از مثال آ].  13
 خباري. َيُصومُ  َل : نَ ُقولَ  َحّتَّ  َويُ ف طِّرُ  يً ف طُِّر، َل : نَ ُقولَ  َحّتَّ  َيُصومُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  اهللُ  َصلَّى َكانَ : است عنها اهلل

 [.1156، مسلم 1969
به رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم نسبت داده شود، حديث معاذ بن جبل « يرتقر »مثال آنچه از ].  14

َكي َف »رضي اهلل عنه است، زمانی که رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم او را به مین فرستاد به او فرمود: 
ي إَِّذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟ ي بِّكَِّتابِّ اهللَِّّ، قَاَل: «تَ ق ضِّ ، قَاَل: فَبُِّسنَّةِّ «جتِّد  ِفِّ كَِّتابِّ اهللَِّّ؟فَإِّن  ملَ  »، قَاَل: َأق ضِّ

فَإِّن  ملَ  جتِّد  ِفِّ ُسنَّةِّ َرُسولِّ اهللَِّّ َصلَّى اهلُل َعَلي هِّ َوَسلََّم، َوَل ِفِّ كَِّتابِّ »َرُسولِّ اهللَِّّ َصلَّى اهلُل َعَلي هِّ َوَسلََّم، قَاَل: 
ُد رَأ يِّي، َوَل آُلو َفضَ « اهللَِّّ؟ َتهِّ رَُه، َوَقاَل: قَاَل: َأج  ُد هللَِِّّّ الَّذِّي »َرَب َرُسوُل اهللَِّّ َصلَّى اهلُل َعَلي هِّ َوَسلََّم َصد  َم  احل 

 .1327ترمذي ، 3592د و أبو داو «. وَل اهللَِّّ َوفََّق َرُسوَل، َرُسولِّ اهللَِّّ لَِّما يُ ر ضِّي َرسُ 
جبل رضی اهلل عنه ايرادی در اين روايت: رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم از روش قضاوت معاذ بن 

   [نگرفت و آن را أتييد کرد.
لقِّی و«: صفت»مراد از ].  15 ُخُلقِّی( رسول اهلل صلی اهلل عليه  توصيف صفات جسمی ومعنوی )خِّ

َسَنُه ُخُلقً َكاَن » وسلم است، مانند: ًها، َوَأح  َسَن النَّاسِّ َوج  ا، لَي َس َرُسوُل اهللَِّّ َصلَّى هللُا َعَلي هِّ َوَسلََّم َأح 
لطَّوِّيلِّ ا ريِّ ِبِّ ل َقصِّ  .2337، مسلم 3549خباري ا«. لَبائِّنِّ َوَل ِبِّ

« مشايل»های  مشارند کتاب هايی که صفات جسمی و معنوی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را برمی كتاب
 [مشهورند.
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بَار»آن در لغت: )یعنی( خبر و اطالع، و جمع  -أ  خح
َ
  است.« أ

َلًحا - به  طه ، ثََلثَة   فهيهه : اصح قحَوال 
َ
َ  أ  :َوهه

  : در اصطالح: در آن سه قول وجود دارد، و آن -ب 
وَ  - 1 َرادهف   ه  يثه  م  هلحَحده يح : ل

َ
ن   أ

َ
مَ  أ د   اَمعحنَاه  َلًحا َواحه طه  .اصح

یعنی اینکه در اصطالح، معنای آن با معنای است: « حدیث»معنای  هم« خبر» – 1
  یکی است.  حدیث
َغايهر   - 2 يح : َل   م 

َ
يث   أ َده

ََب   وََسل َم، َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   َعنه  َجاءَ  َما: فَاْلح  َما: َواْلح
ههه  َعنح  َجاءَ   .َغيح

است: یعنی حدیث: آن روایتی که از جانب « حدیث»مغایر و مخالف با « خبر» - 2
ر رسول اهلل صلی اهلل علیه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بیاید، و خبر: آن روایتی که از غی

  وسلم بیاید.
َعم   - 3

َ
نحه   أ يح : مه

َ
يث   أ َده

ََب   وََسل َم، َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   َعنه  َجاءَ  َما: فَاْلح  َما: َواْلح
وح  َعنحه   َجاءَ 

َ
ههه  َعنح  أ  .َغيح

ز جانب است، یعنی حدیث: آن روایتی که ا« حدیث»تر از  تر و شامل عام« خبر» - 3
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بیاید، و خبر: آن روایتی که از جانب رسول اهلل صلی اهلل علیه 

    وسلم و از کسان دیگر بیاید.
ثَر   - 6

َ  :الح
  أثر: - 6
 
َ
ي ة  : ل َغةً  - أ ح  بَقه  .ءه  الّش 
   .در لغت: )یعنی( بقیۀ چیزی -أ 

َلًحا - به  طه ؛ فهيهه : اصح َلنه مَ  قَوح  :اه 
  در اصطالح: در آن، دو قول است، آن دو:  -ب 

وَ  - 1 َرادهف   ه  يثه  م  هلحَحده يح : ل
َ
ن   أ

َ
َما أ د   َمعحنَاه  َلًحا َواحه طه  .اصح
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است: یعنی اینکه در اصطالح، معنای آن )با معنای « حدیث»معنای  هم« أثر» - 1
  حدیث( یکی است. 

َغايهر   - 2 وَ : َل   م  يَف  َما وَه  ضه
 
َحابَةه  إهَل  أ نح  َوال ابهعهنيَ  الص  قحَوال   مه

َ
وح  أ

َ
َعال   أ فح

َ
 .أ

است: و تعریف آن: روایتی که به صحابه و « حدیث»مغایر و مخالف با « أثر» - 2
 تابعین از اقوال یا أفعال نسبت داده شود.

نَاد   -7 هسح
نَيَانه  َل  : اْلح  :َمعح

  إسناد دو معنا دارد:  - 7
 
َ
و   - أ يثه  َعزح َده

نًَدا قَائهلههه  إهَل  اْلح سح  .م 
  اش با سند.  نسبت دادن حدیث به گوینده -أ 

لَة   - به  لحسه لَة   الر َجاله  سه حم وصه ، ال ه هلحَمتح وَ  ل حَمعحَن  بهَهَذا وَه  َرادهف   ال نَده  م   .لهلس 
« إسناد»سلسله و زنجیرۀ رجالی که رساننده به متن هستند، و بدین معنا  -ب 

  ست. ا« سند»معنای  هم
نَد   - 8  :الس 
  سند: – 8
 
َ
،: ل َغةً  - أ عحتََمد  حم  َ  ال م  هَك  وَس  ن   ؛ َكَذل

َ
يَث  له َده

تَنهد   اْلح ، يَسح  . َعلَيحهه  د  َيعحتَمه وَ  إهََلحهه
میده شده شود، و چنین نا در لغت: )یعنی( چیزی که بدان اعتماد و تکیه کرده می -أ 

  د.  کن اد میزیرا حدیث به آن استناد، تکیه و اعتم
َلًحا - به  طه لَة  : اصح لحسه لَة   الر َجاله  سه وصه حم  ه  ال هلحَمتح  .ل
   ۀ رجالی که رساننده به متن هستند.در اصطالح: سلسله و زنجیر -ب 

حَمتح   - 9  :ال
  متن: – 9
 
َ
َتَفعَ  َب َصل   َما: ل َغةً  - أ نَ  َوارح رحضه  مه

َ  .الح
  ، سفت و مرتفع و بلند باشد. در لغت: )یعنی( آنچه از زمین« متن» -أ 

َلًحا - به  طه نَد   إهََلحهه  يَنحتَهه  َما: اصح نَ  الس  مه  مه  .الحََكَ



35 
 

 یابد. از کالم بدان پایان می« سند»در اصطالح: آنچه  -ب 
نَد   -10 سح حم   ".انل ونه  بهَفتححه : "ال
  مسند: به فتح نون.  - 10

 
َ
م  : ل َغةً  - أ ، اسح ع ول  نح  َمفح نَدَ  مه سح

َ
ح  أ ، ءَ  الّش  اه  : بهَمعحَن  إهََلحهه  .إهََلحهه  َونََسبَه   َعز 

نَدَ »در لغت: اسم مفعول است، )گرفته شده( از « مسنَد» -أ  سح
َ
ح  أ ، بمعنای: «إهََلحهه  ءَ  الّش 

  چیزی را به آن نسبت داد. 
َلًحا - به  طه  :َمَعان   ثََلثَة   َل  : اصح
  در اصطالح: سه معنا دارد: -ب 

عَ  كهتَاب   ُك    - 1 ه ي ات   فهيهه  َج  وه ي  ُك    َمرح َدة   ََعَ  َصَحابه  .حه
  ای جداگانه جمع کرده شود. هر کتابی که در آن مرویات هر صحابه - 1
يث   - 2 َده

ف وع   اْلح حَمرح ل   ال ت صه حم   .َسنًَدا ال
  حدیث مرفوعی که سند آن متصل باشد. - 2
نح  - 3

َ
نَد  " بههه  ي َرادَ  أ ون   "الس  حَمعحَن  بهَهَذا َفيَك  َدًرا ال يًّا َمصح يمه  .مه

  باشد. باشد، پس بدین معنا مصدر میمی می« سند»، «مسنَد»آنکه مراد از  - 3
نهد   - 11 سح حم   : ال
ه " وَ ". انل ونه  بهَكّسح وهي َمنح  ه  يَث  يَرح َده

هه، اْلح هَسنَده   َسَواء   ب
َ
نحَده   َكنَ  أ لحم   عه ، عه مح  بههه

َ
 لَيحَس  أ

َر د   إهل   َل   َوايَةه  ُم   .الر 
کند،  به کسر نون. او کسی است که حدیث را با سندش روایت می« مسنِد» - 11

یکسان است که نزد او علم و دانش به آن حدیث باشد یا بغیر از تنها روایت حدیث چیز 
 دیگری برایش نباشد.

ث   -12 َحد  حم   :ال
  محدث: – 12
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وَ  ل   َمنح  ه  تَغه لح  يَشح يثه  مه بهعه َده
َرايًَة، رهَوايَةً  اْلح لهع   وَده نَ  َكثهي   ََعَ  َوَيط  ، مه َوايَاته  الر 

َواله  حح
َ
 .ر َواتهَها َوأ

او کسی است که از جهت روایت و درایت، به علم حدیث مشغول است و بر بسیاری از 
  آن آگاهی و اطالع دارد. روایات و احوال راویانِ

َافهظ   - 13
َل  فهيهه : اْلح  :نه قَوح

  حافظ: در )تعریف( آن، دو قول است: - 13
 
َ
َرادهف   - أ ثه  م  َحد  هلحم  نحدَ  ل نَ  َكثهي   عه ثهنيَ  مه َحد  حم   .ال
 است.« محدث»معنای  هم« حافظ»نزد بسیاری از محدثین:  -أ 

يَل  - به  وَ : َوقه َفع   ه  رح
َ
نَ  َدرََجةً  أ ، مه ثه َحد  حم  َيحث   ال ون   ِبه ف ه   َما يَك  ره  َطبََقة   ُك    فه  َيعح

َثَ  كح
َ
ا أ م   .ََيحَهل ه   مه

ای که در هر  اش باالتر است به گونه درجه« محدث»از « حافظ»اند:  و گفته -ب 
  داند. داند بیشتر باشد از آنچه نمی ای )از طبقات سند( آنچه می طبقه

م   - 14 َاكه  : اْلح
وَ  َحاَط  َمنح : ه 

َ
لحًما أ يعه  عه َمه ، ِبه يثه َحاده

َ وتَه   َل  َحّت   الح نحَها َيف  ، إهل   مه ي   ََعَ  وََهَذا الحيَسه
يه 

ح
له  َبعحضه  َرأ

هح
َ
لحمه  أ  .الحعه

احادیث احاطه دارد تا  تمامی به حاکم: او کسی است که از جهت علم و آگاهی - 14
 جایی که چیزی از او فوت نشود مگر اندکی. و این )تعریف( بر رأی برخی از اهل علم است.
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 َ ل   اب  اْلح و 
َ  الح

ول   ََب  َوفهيهه ثََلثَة  ف ص    اْلح

 باب اول
 خبر و در آن سه فصل است

 
ل   ل   الحَفصح و 

َ يم  : الح سه ََبه  َتقح
بَةه  اْلح ه  بهالن سح وله هو ص   إهََلحنَا، َوفهيهه َمبحَحثَانه  ل

 فصل اول: تقسیم خبر به نسبت رسیدنش بسوی ما، و در آن دو مبحث وجود دارد
 

، َوفهيهه َمبحَحثَانه الح  َحاده يَمات  َخَبه اْلح سه : َتقح ل  اثل انه  َفصح
 فصل دوم: تقسیمات خبر آحاد، و در آن دو مبحث وجود دارد

 
، َوفهيهه َمبحَحثَانه  حَمرحد وده َ الحَقب وله َوال ََتَكه َبنيح شح حم  َحاده ال : َخَب  اْلح ل  اثل الهث   الحَفصح

 ن قبول و رد، و در آن دو مبحث وجود داردفصل سوم: خبر آحاد مشترک بی
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ل   ل   الحَفصح و 
َ  الح

يم   سه ََبه  َتقح
بَةه  اْلح ه  بهالن سح وله هو ص   إهََلحنَا ل

 َوفهيهه َمبحَحثَانه 
 فصل اول

 تقسیم خبر به نسبت رسیدنش بسوی ما.
 و در آن دو مبحث وجود دارد:

 
 

حَمبحَحث   - ل   ال و 
َ ََب  : الح تَ  اْلح حم   َواتهر  ال

 مبحث اول: خبر متواتر. -
 

حَمبحَحث   - َحاده  َخَب  : اثل انه  ال  اْلح
 مبحث دوم: خبر آحاد. -
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ل   ل   الحَفصح و 
َ  الح

يم   سه ََبه  َتقح
بَةه  اْلح ه  بهالن سح وله هو ص    إهََلحنَا ل

 فصل اول
 تقسیم خبر به نسبت رسیدنش بسوی ما.

 

يد   هه  :َتمح
 پیش زمینه:

 
م   ََب  ا َينحَقسه بَةه  ْلح ه  بهالن سح وله هو ص  ه  إهَل  إهََلحنَا ل َمنيح  :قهسح

 شود: خبر به نسبت رسیدن به ما، به دو قسمت تقسیم می
ق   َل   َكنَ  فَإهنح  -1 ر  وَرة   َغيح   ط  ، بهَعَدد   َمحص  َعني   وَ  م  تََواتهر   َفه  حم   .ال
 است.« تواترم»اگر برایش طرقی غیر محدد به عدد مشخص باشد پس آن  – 1
ق   َل   َكنَ  َوإهنح  -2 ر  وَرة   ط  ، بهَعَدد   َمحص  َعني   وَ  م  َحاد   َفه   .اْلح
 است.« آحاد»و اگر برایش طرقی محدد به عدد مشخص باشد پس آن  – 2

ي  َما َولهك  نحه  قحَسام   مه
َ
، أ يل  ر َها َوَتَفاصه ذحك 

َ
َها َسأ ط  حس  ب

َ
،بهَمبححَ  َتَعاَل  الل   َشاءَ  إهنح  َوأ ه  ثنَيح

َما:  وَه 
، و برای هر کدام از آن دو، اقسام و تفاصیلی است که إن شاء اهلل تعالی با دو مبحث

 و آن دو )مبحث، عبارتند از(:   کنم. ها را باز می آن
  



40 
 

حَمبحَحث   ل   ال و 
َ ََب  : الح تََواتهر   اْلح حم   ال

 مبحث اول: خبر متواتر.

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1
وَ : َغةً ل   -أ م   ه  ، اسح ل  تَق   فَاعه شح نَ  م  ، مه : ال َوات ره يح

َ
، أ ول   ال تَاب عه ، تََواتَرَ : َتق  حَمَطر  : ال يح

َ
 أ

ول    َتتَاَبعَ   .ن ز 
مشتق شده، یعنی: تتابع و پشت سر هم و « تواتر»در لغت: اسم فاعل است که از  -أ

حَمَطر   تََواتَرَ »گویی:  درپی. می پی  ل شدنش پیاپی شد.، یعنی: ناز«ال

َلًحا -ب طه ، َعَدد   َرَواه   َما: اصح يل   َكثهي  ه مح  الحَعاَدة   ت  ؤَه  به  ََعَ  تََواط   .الحَكذه
در اصطالح: آنچه عدد بسیاری آن را روایت کنند که عادت، دست به یکی کردن  -ب

 داند. آنان بر دروغ را غیر ممکن و مستحیل می
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 تعریف: شرح -2

ن  : ال عحرهيفه  َوَمعحَن 
َ
تََواتهرَ  أ حم  وَ  ال يث   ه  َده

وه  اْلح
َ
ََب   أ ي اْلح ه ويههه  اّل  نح  َطبََقة   فه ُك    يَرح  مه

هه  َطبََقاته  م   َكثهي وَن، ر َواة   َسنَده ل   ََيحك  تهَحالَةه  َعَدةً  الحَعقح نح  بهاسح
َ
ونَ  أ ََلهَك  يَك  وح

 
اة   أ و   قَده  الر 

و تهَلقه  ََعَ  اات َفق  ََبه  َهَذا اخح
 .اْلح

ای از  و معنای تعریف این است که: متواتر آن حدیث یا آن خبری است که در هر طبقه
کند به مستحیل  طبقات سند، راویان بسیاری آن را روایت کنند که در عادت، عقل حکم می

 پردازی این خبر اتفاق کنند. بودن اینکه آن راویان بر ساختن و دروغ
ه   -3 وط   :ِش  
 شروط آن: -3

نح  يَتَبنَي    حه  مه يفه  َِشح ن   ال عحره
َ
ق   َل  ال َوات رَ  أ ََبه  فه  َيتََحق 

وط   إهل   اْلح هْش   ، ب َبَعة  رح
َ
َ  أ  :َوهه
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نح  -أ
َ
َيه   أ وه ، َعَدد   يَرح ت لهَف  َوقَدح  َكثهي  قَل   فه  ا خح

َ
ةه  أ َ ، ََعَ  الحَكثح قحَوال 

َ
تَار   أ خح حم    ال

َ
ة   ن ه  أ  َعَْشَ

َخاص   شح
َ
 16.أ

 شود مگر به چهار شرط، و آن: شود که تواتر در خبر محقق نمی از شرح تعریف معلوم می
بر اقوالی اختالف « عدد بسیار»آنکه عدد بسیاری آن را روایت کنند، و در کمترینِ  -أ

 شده است، قول برگزیده این است که ده نفر باشند.
نح  -ب

َ
هه  ت وَجدَ  أ ة  الح  َهذه َ يعه  فه  َكثح نَده  َطبََقاته  ََجه  .الس 

 در تمامی طبقات سند یافته شود.« عدد بسیار»آنکه این  -ب
نح  -ج

َ
يَل  أ ه مح  الحَعاَدة   ت  ؤَه  به  ََعَ  تََواط   17.الحَكذه

 آنکه عادت، دست به یکی کردن آنان بر دروغ را غیر ممکن و مستحیل بداند. -ج
نح  -د

َ
ونَ  أ تَنَد   يَك  سح مح خَ  م  ؛ َبههه هس  مح  اْلح ههه ل نَا،: َكَقوح عح وح  َسمه

َ
نَا، أ يح

َ
وح  َرأ

َ
نَا، أ وح  لََمسح

َ
ا... أ م 

َ
 أ

تَنَد   َكنَ  إهنح  سح م   م  َل، َخَبههه له  الحَعقح وثه  َكلحَقوح ََب   ي َسّم   فََل  َمثًَل، الحَعالَمه  ِبه د  ينَئهذ   اْلح  حه
تََواتهًرا  .م 
باشد، مانند گفتۀ آنان: شنیدیم، یا دیدیم، یا « حِسّ»ر آنکه تکیه و اعتماد خبرشان ب -د

لمس کردیم یا... أما اگر تکیه و اعتماد خبر آنان عقل باشد، مانند: قول به حدوث عالم مثال، 
 شود. پس در این هنگام خبر متواتر نامیده نمی

ه   -4 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 4

تََواتهر   حم  يد   ال لحمَ  ي فه ، الحعه ورهي  : الّض   يح
َ
لحمَ  أ يّنه   الحعه َقه

ي اَلح ه َطر   اّل  حَسان   ي ضح ن ه
 إهَل  اْلح

يقه  ده يًقا بههه  ال صح ده ًما، تَصح رَ  ي َشاههد   َكَمنح  َجازه مح
َ ؛ الح هه سه د  فه  َل  فَإهن ه   بهنَفح ، َيََتَد  هه يقه ده  تَصح

                                                           
 .177، ص2. تدريب الراوي ج  16
ها ِبشند. بنابر آنچه گفته شد ممکن  مانند اين ها و مذاهب خمتلف و مانند اينکه از مناطق، جنس.  17

است که خَبدهندگان زاید ِبشند اما خَب، حکم متواتر نگريد و گاهی نيز ممکن است به نسبت، تعداد 
 .نفرات کم ِبشد اما برای خَب، حکم متواتر ثبت شود پس به احوال راواین بستگی دارد
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هَك  ََب   فََكَذل ، اْلح تََواتهر  حم  هَك  ال ل َ تََواتهر   َكنَ  ّله حم  ب وًل، ه  ُك    ال ثه  إهَل  َحاَجةَ  َوَل  َمقح َحح  َعنح  اْلح
َواله  حح

َ
 .ر َواتههه  أ

رساند، یعنی: علم یقینی که انسان به تصدیق جازم و  را فایده می 18متواتر علم ضروری
کند پس )چنین  شود، مانند کسی که أمری را خودس مشاهده می قطعی آن ناچار می

خبر متواتر نیز د )زیرا با چشم خود دیده است(. کن شخصی( در تصدیق خود تردیدی نمی
مقبول و پذیرفته است، ونیازی به بحث از احوال  هر متواتریچنین است به خاطر همین 

 راویان آن نیست.
ه   -5 قحَسام 

َ
 :أ

 قسام آن:ا – 5
م   ََب   َينحَقسه تََواتهر   اْلح حم  ه  إهَل  ال َمنيح َما قهسح ،: ه  ي  ظه نَوهي   لَفح  :َوَمعح

 شود، آن دو: لفظی و معنوی است.  ر متواتر به دو قسم تقسیم میخب
تََواتهر   -أ حم  ي   ال ظه وَ : الل فح ه   تََواتَرَ  َما َوه  ظ  نَاه   لَفح  .َوَمعح
 متواتر لفظی: و آن روایتی است که لفظ و معنای آن متواتر است. –أ 

ثحل   يثه  مه ًدا ََعَ   َكَذَب  َمنح : "َحده تََعم   فَلحيَتَبَ  م 
ح
َعَده   و أ نَ  َمقح َعة   َرَواه   19".انل اره  مه  بهضح

تََمر تح  ث م  . َصَحابهيًّا وََسبحع ونَ  هه  اسح ة   َهذه َ نَده  َطبََقاته  بَاِقه  فه  -َزاَدتح  بَلح - الحَكثح  .الس 

                                                           
 ب.علم دو نوع است: علم ضروری و علم ُمکَتسَ ].  18

آيد  آيد. مانند علمی که ِب حواس پنجگانه بوجود می علم ضروری: علمی که ِب نظر و استدلل بوجود منی
آيد و  و آن: شنوايی، بوایيی، بينايی، چشايی و لمسه است پس مبجرد احساس آن، علم يقينی بوجود می

 بدون اينکه بر نظر و استدلل متوقف ِبشد.
آيد مانند علم به اينکه عامَل حادث است پس  ِب نظر و استدلل بوجود میعلم ُمکَتَسب: علمی است که 

آيد زيرا ِب نظر کردن به عامَل و تغيريات و  اين اگر چه علم است اما ِب نظر و استدلل بوجود می
  [رسيم که عامَل حادث است. شود به اين نتيجه می هايی که در آن حادث می دگرگونی

، حديث 202/ 1لم، ِبب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم: كتاب الع  خباری در:.  19
 .آن روايت کرده است لفظهه ، ب110
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ًدا ََعَ   َكَذَب  َمنح »مانند حدیث:  تََعم    م 
ح
أ َعَده   فَلحيَتَبَو  نَ  َمقح و اندی  هفتاد .«انل اره  مه

اند. سپس در باقی طبقات سند، این کثرت استمرار پیدا کرد بلکه  صحابی آن را روایت کرده
 زیاد شد.
تََواتهر   -ب حم  نَوهي   ال حَمعح وَ : ال نَاه   تََواتَرَ  َما ه  هه  د ونَ  َمعح ظه  .لَفح
 متواتر معنوی: آن روایتی است که معنای آن بغیر لفظ آن متواتر است. –ب 

ثحل    : مه
َ
يثه أ ََديحنه  َرفحعه  َحاده ، فه  اَلح َعءه ائَةه  ََنحو   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   َعنحه   َورَدَ  َفَقدح  اَل   مه

، يث  يث   ُك    َحده نحَها َحده ن ه  : فهيهه  مه
َ
، فه  يََديحهه  َرَفعَ  أ َعءه ن َها اَل  ، قََضايَا فه  لَكه حتَلهَفة   فَك    ُم 

ي ة   نحَها قَضه َ  مه ، مح ل ر   َتتََواتَرح ََتَك   َوالحَقدح شح حم  وَ - بَيحنََها ال فحع   وَه  نحدَ  الر  َعءه  عه تهبَاره  تََواتَرَ  -اَل   بهاعح
وعه  قه  َُمحم  ر   20.الط 

وسلم نزدیک یکصد مانند: احادیث رفع یدین در دعا، همانا از رسول اهلل صلی اهلل علیه 
شان دو دست خویش را در دعا بلند که ای حدیث روایت شده است. در هر حدیثی آمده

متواتر نیست. و قدر ]به تنهایی[ ای از آن  هر قضیه ی است کهاند اما در قضایای مختلف کرده
به اعتبار مجموع  –ردن دو دست در هنگام دعا است ککه آن بلند  –ها  مشترک بین آن

 طرق آن متواتر است.
ه   -6 ود   :و ج 
  وجود آن: – 6

َس  َل  َعَدد   ي وَجد  
ح
نَ  بههه  بَأ يثه  مه َحاده

َ تََواتهَرةه، الح حم  نحَها ال يث   مه ، َحده َوحضه يث   اْلح  وََحده
حه  حَمسح ، ََعَ  ال ه نيح يث   اْلح ف  ََديحنه  َرفحعه  وََحده َلةه، فه  اَلح يث   الص  َ : "وََحده   الل   نَّض 

ً
َرأ  َوَغيح َها ،"امح

؛ نح  َكثهي  نَا لَوح  لَكه   َعَدده  إهَل  َنَظرح
َ
يثه أ َحاده  َحاده نَا اْلح ن   لَوََجدح

َ
يَث  أ َحاده

َ تََواتهَرةَ  الح حم   قَلهيلَة   ال
ا دًّ بَةه  جه  .إهََلحَها بهالن سح

                                                                                                                                                                                     

آن  لفظ ، ِب72، حديث 2298/ 4كتاب الزهد، ِبب التثبت ِف احلديث، وحكم كتابة العلم:   مسلم در
 .روايت کرده است

 .اند کردهنيز آن را روايت   أمحد درامي، وابن ماجه،  د، ترمذي،و أبو داو 
 .180/ 2. تدريب الراوي  20
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شود، از آن است حدیث  از احادیث متواتر یافته می - که اشکالی به آن نیست -عددی 

َ نَ »حوض، و حدیث مسح بر دو کفش، و حدیث بلند کردن دو دست در نماز، و حدیث   ّض 
  الل  

ً
َرأ بریم که  ها بسیار است؛ اما اگر به احادیث آحاد نظری بیندازیم پی می و غیر این ،«امح

 .نسبت احادیث آحاد بسیار اندک هستند احادیث متواتر به

َهر   -7 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 :پیرامون آنفات یصنمشهورترین ت – 7
تََن  لََقده  لََماء   اعح عه  الحع  َمح يثه  ِبه َحاده

َ تََواتهَرةه  الح حم  لهَها ال َصن ف   فه  وََجعح ؛ م  لي تَقه سح َل  م  ه   لهيَسح
الهبه  ََعَ  وع   الط  نح  إهََلحَها، الر ج  َصن َفاته  تهلحَك  فَمه حم   :ال

اند تا اینکه  قل توجه نمودهعلما به جمع احادیث متواتر و قرار دادن آن در تصنیفی مست
 از آن مصنفات: م آسان باشد،علبه آن بر طالب مراجعه 

زحَهار   -أ
َ تَنَاثهَرة   الح حم  بَاره  فه  ال خح

َ تََواتهَرةه  الح حم  ،: ال ي وطه  وَ  لهلس  َرت ب   َوه  بحَوابه  ََعَ  م 
َ  .الح

زحَهار   -أ 
َ تَنَاثهَرة   الح حم  بَاره  فه  ال خح

َ تََواتهَرةه  الح حم  : اثر امام سیوطی است و آن بر ابواب مرتب ال

 ده است.ش
ف   -ب زحَهاره  َقطح

َ ي وطه  : الح هلس  يحًضا، ل
َ
وَ  أ يص   وَه  تَابه  تَلحخه هلحكه ابهقه  ل  .الس 

ف   -ب  زحَهاره  َقطح
َ  : همچنین اثر امام سیوطی است، و این خالصۀ کتاب قبلی است.الح

م   -ج تَنَاثهره  َنظح حم  نَ  ال يثه  مه َده
تََواتهره  اْلح حم  ده : ال َحم  هم  فَ  بحنه  ل  .الحَكت انه   ر  َجعح

م   -ج  تَنَاثهره  َنظح حم  نَ  ال يثه  مه َده
تََواتهره  اْلح حم   : اثر محمد بن جعفر کتانی است.ال
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حَمبحَحث   َحاده  َخَب   :اثل انه  ال  اْلح
 خبر آحاد :مبحث دوم

 

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1
َحاد  : ل َغةً  -أ ، ََجحع  : اْلح َحد 

َ
ده : بهَمعحَن  أ حَواحه ده  وََخَب   ،ال حَواحه وَ  ال يهه  َما: ه  وه ص   يَرح  َشخح

د    .َواحه
یعنی یک است. و خبر واحد روایتی  «وَاحِد»بمعنای  «أَحَد»جمع  «آحاد»در لغت:  –أ 

 است که یک شخص آن را روایت کند.
َلًحا -ب طه وَ : اصح وَط  ََيحَمعح  لَمح  َما ه  تََواتهره  ِش   حم   21.ال
 شروط متواتر در آن جمع نشود.روایتی که در اصطالح:  –ب 

ه   -2 م  كح  :ح 
 حکم آن: - 2

يد   لحمَ  ي فه ؛ الحعه : انل َظرهي  يح
َ
لحمَ  أ َف  الحعه تََوق  حم  َلله  انل َظره  ََعَ  ال تهدح سح  .َواله
 رساند؛ یعنی: علمی که بر نظر و استدالل متوقف است. علم نظری را فایده می

ََبه  َهَذا َحادَ  َوْله يمَ  اْلح سه ،َتقح يم   ُك    انه سه تهبَار   َتقح ر  . بهاعح ذحك 
َ
ه  َهَذيحنه  وََسأ يَمنيح سه  فه  ال قح

له 
 .اثل انه  الحَفصح

این )چیزی که شرح دادیم( و برای خبر آحاد دو تقسیم وجود دارد که هر تقسیم به 
 عتباری است. و این دو تقسیم در فصل دوم ذکر خواهم کرد.ا

  

                                                           
 .26. نزهة النظر ص 21
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ل  اثل انه   الحَفصح
سه  ، َوفهيهه َمبحَحثَانه َتقح ده حَواحه  يَما َخَبه ال

 فصل دوم
 دو تقسیم خبر واحد، و در آن دو مبحث وجود دارد

 
 

قههه  - ر  بَةه إهَل َعَدده ط  َحاده بهالن سح يم  َخَبه اْلح سه : َتقح ل  و 
َ حَمبحَحث  الح  ال

 مبحث اول: تقسیم خبر آحاد به نسبت عدد طُرُق آن. -
 

حَمبحَحث  اثل   - هه ال فه تههه وََضعح بَةه إهَل ق و  َحاده بهالن سح يم  َخَبه اْلح : َتقحسه  انه
 مبحث دوم: تقسیم خبر آحاد به نسبت قوت و ضعف آن. -
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ل   و 
َ حَمبحَحث  الح  ال

قههه  ر  بَةه إهَل َعَدده ط  َحاده بهالن سح يم  َخَبه اْلح سه  َتقح
 مبحث اول

 .تقسیم خبر آحاد به نسبت عدد طُرُق آن
 

: َ ، وهه قحَسام 
َ
قههه إهَل ثََلثَةه أ ر  بَةه إهَل َعَدده ط  َحاده بهالن سح َسم  َخَب  اْلح قح  ي 
 شود، و آن: خبر آحاد به نسبت عدد طُرُق آن به سه قسم تقسیم می

ور   – 1 ه  حَمشح  ال
 مشهور - 1
يز   – 2  الحَعزه
 عزیز – 2
يب   – 3  الحَغره
  غریب - 3
 

تََكل م  ََعَ 
َ
ي وََسأ لي  ُك  تَقه سح لَب  م  نحَها بهَمطح  .مه

 مطلب مستقلی سخن خواهم گفت. ها با در مورد هر کدام از آن
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لَب   حَمطح ل   ال و 
َ  الح
ور   ه  حَمشح  ال
 مطلب اول

 مشهور
ه   -1 يف   :َتعحره

 تعریف آن:
وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ول   اسح ع  نح  َمفح رَ  َشَهرحت  " مه مح

َ لَنحت ه   إهَذا" الح عح
َ
ظح  أ

َ
،َوأ ت ه  َ  َهرح م  هَك  وَس   بهَذل

ورههه  ه   .لهظ 
رَ  َشَهرحت  »در لغت: آن اسم مفعول از  مح

َ را اعالن کردی و  گرفته شده، هرگاه آن «الح

 و به خاطر ظاهر بودن آن به مشهور نامگذاری شده است. ظاهر ساختی.
َلًحا -ب طه َث   ثََلثَة   َرَواه   َما: اصح كح

َ
 22.ال َوات ره  َحد   لَمح َيبحل غح  َما -َطبََقة   ُك    فه - فَأ

تر آن را روایت کنند تا زمانی که  ای سه نفر یا بیش در اصطالح: آنچه در هر طبقه –ب 
 به حد تواتر نرسد. 

ثَال    -2  : مه
 مثال آن: – 2

يث   بهض   َل  اللَ  إهن  : "َحده لحمَ  َيقح َاًع  الحعه ه   انحِته َِتهع 
نح  يَنح وره  مه د  لَ  ص  ،الحع  نح  َماءه  َولَكه

بهض   لحمَ  َيقح ، بهَقبحضه  الحعه لََماءه بحقه  لَمح  إهَذا َحّت   الحع  هًما ي  َذَ  َعل وًسا انل اس   اَّت  اًل، ر ء  ه  ئهل وا ج   فَس 
تَوحا فح

َ
ه  فَأ ، بهَغيح لحم  َضل وا فََضل وا عه

َ
 23".َوأ

                                                           
 .ی آنمعناه ، ب23. نزهة النظر، ص 22
: عبد اند و آانن از طريق چهار نفر از صحابه روايت کردهخطيب،  خباري، مسلم، طَبان، أمحد، و.  23

  هستند. أبو هريرة عائشة، وهللا بن عمرو بن العاص، زاید بن لبيد، 
عبد هللا بن  از، آن لفظه ، ب100، حديث 194/ 1اب العلم، ِبب كيف يقبض العلم: كتخباری در  

، حديث 2058/ 4لعلم وقبضه: كتاب العلم، ِبب رفع ا  در مسلم روايت کرده است. عمرو بن العاص
زاید  از، 218، 160/ 4مسند در أمحد  روايت کرده است. عبد هللا بن عمرو بن العاص ِبز هم از، 13
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شد، اما با قبضِ ک های علما بیرون نمی قطعا خداوند علم و دانش را از سینه»حدیث: 
رانی گیرد تا اینکه هرگاه )خداوند( عالمی را باقی نگذاشت مردم سَ روح کردن علما، علم را می

شود )یعنی مردم از سران جاهل احکام دین را  گیرند پس از آنان سوال کرده می جاهل را می
د و هم دهند. هم خودشان گمراه هستن پرسند( پس )آن سران جاهل( بدون علم فتوا می می

 .«کنند دیگران را گمراه می
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                     

 أيب هريرة از، 6403املعجم اْلوسط، حديث  درطَبان  نزديک به مهْي معنا روايت کرده است.، بن لبيد
 .اند روايت کرده عائشة از 312/ 5 شخطيب ِف اترخي و
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 َ   ط  ط  ُم 
َ
َ انح  مَ لح عه الح  ض  به قح  يَ َل  اللَ  ن  )إه  يثه ده حَ  يده انه سَ أ  ... اًع ِته

 
 
 
 

هه  نَاده نح َطبََقاته إهسح كحَث  فه ُك   َطبََقة  مه
َ
يثه َرَواه  ثََلثَة  فَأ َده

هَك َفَهَذا اْلح فَبهنَاًء ََعَ َذل
وره .ي َسّم   ه  حَمشح ـ)ال يَث بـه َده

  َهَذا اْلح
این، اند بنابر  حدیث را روایت کرده ای از طبقات اسناد این تر در هر طبقه سه نفر یا بیش

 شود. نامیده می «مشهور»این حدیث 
 

 
 

 عدد الرواة

 =5  

 =5  

 =4  

 =3  

 =4  

طيبالخ  

 بكر بن صدقة

 عبدهللا بن سعيد

 موسى بن عقبة

 عروة

 عائشة

 أحمد

 عبدهللا  عن أبيه

 وكيع

 األعمش

سالم بن أبي 
 الجعد

 زياد بن لبيد

 الطبراني

محمد بن عمرو 
 عن أبيه

العالء بن سليمان 
 الرقي

 الزهري

 أبو سلمة

 أبو هريرة

 مسلم

 قتيبة بن سعيد

 جرير

 هشام بن عروة

 عروة

 البخاري

 ابن أبي أويس

 مالك

 هشام بن عروة

 عروة

النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص

 عبدهللا بن عمرو
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تَفهيض   -3 سح حم   :ال
 مستفیض: – 3
م  : ل َغةً  -أ ، اسح ل  نح  فَاعه تََفاَض " مه تَق   ،"اهسح شح نح  م  "، "فَاَض  مه حَماء  َ  ال م  هَك  وَس   بهَذل

نحتهَشارههه   .له
تََفاَض »در لغت: اسم فاعل از  –أ   فَاَض »گرفته شده که از  [خبر انتشار یافت :عنی]ی «اهسح
حَماء   مشتق شده است. و به خاطر انتشار آن به  [عنی آب باال آمد، آب فیضان کرد]ی «ال

 مستفیض نامگذاری شده است.
َلًحا -ب طه هه  فه  ت لهَف ا خح : اصح يفه ، ثََلثَةه  ََعَ  َتعحره قحَوال 

َ
َ  أ  :َوهه

 در اصطالح: در تعریف آن بر سه قول اختالف شده است، و آن: –ب 
وَ  - َرادهف   ه  وره  م  ه  هلحَمشح  .ل
معنای مشهور است )و این تعریف مجمع علیه نزد محدثین است و دو  مستفیض هم -

 ا و اصولیون است(. ای اندک از فقه تعریف آتی از آنِ عده
وَ  - َخص   ه 

َ
؛ أ نحه  ن ه   مه

َ
ََتَط   له تَفهيضه  فه  ي شح سح حم  نح  ال

َ
تَوهيَ  أ هه، َطَرفَا يَسح نَاده ََتَط   َوَل  إهسح  ي شح

هَك  وره  فه  َذل ه  حَمشح  .ال
شود که دو طرف اسناد  تر است، زیرا در مستفیض شرط می مستفیض از مشهور خاص -

 شود. مشهور شرط نمیآن مساوی باشد و این در 
وَ  - َعم   ه 

َ
، أ نحه  يح  مه

َ
وَ  :أ له  َعكحس   ه   .اثل انه  الحَقوح

 که شود می شرط مشهور تر است عکس قول دوم )یعنی در مستفیض از مشهور عام -
 شود(. نمی شرط مستفیض در این و باشد مساوی آن اسناد طرف دو

ور   -4 ه  حَمشح َلحه   َغيح   ال طه صح  :اله
 ور غیر اصطالحی:مشه – 4

َصد   تََهرَ  َما بههه  َوي قح نَةه  ََعَ  اشح حسه ل
َ نح  الح ه  مه وط   َغيح ؛ ِش   تََب  ل   ت عح م   :فَيَشح
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های مردم مشهور و  مقصود از مشهور غیر اصطالحی آن روایاتی است که بر سر زبان
پس شود؛  بدان اعتبار داده می( مشهور تعریف در) متداول است صرف نظر از شروطی که

 شود: مشهور غیر اصطالحی شامل می
نَاد   َل   َما -أ د   إهسح  .َواحه
 روایتی که برای آن یک اسناد باشد. –أ 

َث   َل   َوَما -ب كح
َ
نح  أ نَاد   مه  .إهسح

 تر از یک اسناد باشد. روایتی که برای آن بیش –ب 
نَاد   َل   ي وَجد   َل  َوَما -ج ًل  إهسح صح

َ
 .أ

 آن اسنادی نباشد. روایتی که اصال برای –ج 
نحَواع   -5

َ
وره  أ ه  حَمشح ه  ال َلحه   َغيح طه صح  :اله

 انواع مشهور غیر اصطالحی: – 5
نحَواع   َل  

َ
َهر َها َكثهَية ، أ شح

َ
 :أ

 مشهور غیر اصطالحی انواع بسیاری دارد، مشهورترین آن:
ور   -أ ه  َ  َمشح له  َبنيح

هح
َ
يثه  أ َده

ةً  اْلح ثَال   : َخاص  يث  : َومه نَس   َحده
َ
ن   :أ

َ
وَل  أ  الل   َصَّل   الله  رَس 

ًرا َقنََت  وََسل مَ  َعلَيحهه  وعه  َبعحدَ  َشهح ك  و الر  ع  ل   ََعَ  يَدح
َوانَ  رهعح  24.وََذكح

مشهور بین اهل حدیث فقط: و مثال آن، حدیث أنس: همانا رسول اهلل صلی اهلل  –أ 
 کرد. قبیلۀ رعل و ذکوان دعا می علیه و سلم بعد از رکوع، یک ماه قنوت خواند که بر ضد دو

ور   -ب ه  َ  َمشح له  َبنيح
هح
َ
، أ يثه َده

، اْلح لََماءه ثَال   : َوالحَعَوام   َوالحع  لهم  : "مه سح حم   َسلهمَ  َمنح  ال
ونَ  لهم  سح حم  نح  ال هَسانههه  مه هه  ل  25".َوَيده

                                                           
كتاب   در مسلم ه مهْي معنا روايت کرده و، ب1003، حديث، 490/ 2لوتر: كتاب ا  در . خباري 24

 .ايت کرده که در آن زایده نيز وجود داردش رو لفظ ، ِب299، حديث 468/ 1املساجد: 
روايت   65كتاب اْلمیان، حديث   در ، و مسلم10حديث  -53/ 1اْلمیان:  كتابدر   . خباري 25

 .اند کرده
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مل( کسی است که مشهور بین اهل حدیث و علما و عوام، مثال آن: مسلمان )کا –ب 
 و دستش در امان باشند. نان از زبانمسلما

ور   -ج ه  َ  َمشح َقَهاءه  َبنيح ثَال   : الحف  يث  : مه بحَغض  : "َحده
َ
ََلله  أ َلق   الله  إهَل  اْلح  26".الط 

ترین و منفورترین حالل نزد خداوند  مشهور بین فقهاء: مثال آن، حدیث: مبغوض –ج 
 طالق است.

ور   -د ه  َ  َمشح وَله نيَ  َبنيح ص 
ثَال   : الح  يث  : مه فهعَ : "َحده ته  َعنح  ر  م 

 
  أ

 
ََطأ يَان   اْلح  َوَما َوالن سح

وا رهه 
ت كح َحه  ". َعلَيحهه  اسح ب اَن، ابحن   َصح  م   حه َاكه  .َواْلح

مشهور بین اصولیین: مثال آن، حدیث: از امت من برداشته شده است )گناهِ( خطا و  –د 
 اند.  ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانستهفراموشی و آنچه بر آن اجبار کرده شوند. 

ور   -ه ه  َ  َمشح ثَال   : انل َحاةه  َبنيح يث  : مه ، الحَعبحد   نهعحمَ : "َحده َهيحب   لَمح  اللَ  َِيَفه  لَمح  لَوح  ص 
هه  َل  َل  27".َيعحصه صح

َ
 28.َل   أ

ای است، اگر خوف  مشهور بین نحویون: مثال آن، حدیث: صهیب چه خوب بنده -هـ 
کرد )اکنون که خوف خدا دارد از باب اولی که نافرمانی خدا  اش نمی اشت نافرمانیخدا ند

 کند(. اصلی برای آن نیست. نمی
                                                           

ل هللا شيئا ما أح»حاکم در مستدرک صحيح دانسته و ذهبی ِب او موافقت منوده اما ِب اين لفظ: .  26
 .196/ 2كتاب الطَلق،   املستدرك، نگا. «أبغض إليه من الطَلق

]انتفای عصيان و انفرمانی دو سبب دارد يکی ترس از عقوبت که روش عوام است و ديگری .  27
بزرگداشت و تعظيم خداوند که روش خواص عارفْي ِبهلل است. مقصود اين است که صهيب رضی هللا 

فرض اينکه خالی  عنه از قسم خواص است و سبب خوف و ترس او از خداوند، تعظيم او است و به
شود پس چگونه است که هبمراه آن، خوف و ترس  بودنش از خوف تقدير شود معصيت از او صادر منی

 .[. موصل الطَلباز خداوند نيز دارد؟
اشتباه صلى هللا عليه وسلم اکرم نيب كَلم   ]اين کَلم عمر رضی هللا عنه است و قرار دادن آن از.  28

  است.
 م وارد شده روايت ابو نعيم در حليه اْلولياء است که رسول هللاصلى هللا عليه وسل اما آنچه از رسول هللا
دارد و  فرموده که او خداوند متعال را بسيار دوست میسامل موىل أيب حذيفة  در مورد صلى هللا عليه وسلم

 [.4/ 25صبان حاشيه . «لو كان ل خياف هللا ما عصاه» سپس فرموده:
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ور   -و  ه  َ  َمشح ةه  َبنيح ثَال   : الحَعام  يث  : مه نَ  الحَعَجلَة  " َحده يحَطانه  مه رََجه   ".الش  خح
َ
ي   أ ذه مه ح  الَت 

نَه    .وََحس 
ال آن، حدیث: عجله از شیطان است. ترمذی آن را مشهور بین عامۀ مردم: مث –و 

 تخریج کرده و حسن دانسته است.
م   -6 كح وره  ح  ه  حَمشح  :ال
 حکم مشهور: – 6

ور   ه  حَمشح َلحه   ال طه صح َلحه   َوَغيح   اله طه صح نههه  ي وَصف   َل  اله يًحا بهَكوح وح  َصحه
َ
َ  أ  َغيح

يح   نح  ابحتهَداًء، َصحه ثه  َبعحدَ  لَكه َحح ن   يَتَبنَي    اْلح
َ
نحه   أ يحَ مه حه نحه   ،الص  ََسنَ  َومه نحه   ،اْلح  َومه

يَف  عه نحه   ،الض  وعَ  َومه حَموحض  يحًضا، ال
َ
نح  أ ه   َصح   إهنح  لَكه حَمشح ، ور  ال َلحه  طه صح ون   اله ة   َل   َفتَك  َ  َمي 

ه   ح  يزه  ََعَ  ت رَج  يبه  الحَعزه  .َوالحَغره
حی ابتداءً به صحیح بودن یا غیر صحیح بودن مشهور اصطالحی و مشهور غیر اصطال

شود  شوند. اما بعد از بحث و تحقیق )پیرامون اسناد و متن( مشخص می توصیف کرده نمی
که از آن: صحیح است و از آن: حسن است و از آن: ضعیف است و همچنین از آن: موضوع 

لت کثرت طُرُق( آن است. اما اگر مشهور اصطالحی صحیح بود برایش امتیازی است که )بع
 دهد. را بر عزیز و غریب ترجیح می

َهر   -7 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 :رین تصنفات پیرامون آنمشهورت – 7
َراد   حم  َصن َفاته  ال حم  يثه  فه  بهال َحاده

َ وَرةه  الح ه  حَمشح َ  ال يث   هه َحاده
َ وَرة   الح ه  حَمشح ، ََعَ  ال نَةه حسه ل

َ  الح
و َولَيحَسته  ه  حَمشح َلًحا؛ َرة  ال طه ن ه   اصح

َ
لََماء   لَمح ي َؤل فه  له ت بًا الحع  يثه  ََجحعه  فه  ك  َحاده

َ وَرةه  الح ه  حَمشح  ال
َلًحا طه نح . اصح هه  َومه َصن َفاته  َهذه حم   :ال

و  حادیث مشهور بر سر زبان مردم استفات پیرامون احادیث مشهور، آن ایصنمراد از ت
در مورد جمع احادیث مشهور اصطالحی، علما مشهور اصطالحی )مراد( نیست؛ زیرا 

 اند، و از این مصنفات: هایی  را تصنیف نکردهکتاب
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د   -أ حَمَقاصه ، ال ََسنَة  تََهرَ  فهيَما اْلح ، ََعَ  اشح نَةه حسه ل
َ َخاوهي   الح هلس   .ل

د   –أ  حَمَقاصه ، ال ََسَنة  تََهرَ  فهيَما اْلح نَةه  ََعَ  اشح حسه ل
َ هـ  902 اثر حافظ سخاوی وفات الح

 است.
ف   -ب َ  َكشح ،اْلح يل   َفاءه زه ، َوم  َاسه ْلح ه

تََهرَ  فهيَما اْلح نَ  اشح يثه  مه َده
نَةه  ََعَ  اْلح حسه ل

َ
، أ  انل اسه

ل وِنه   هلحَعجح  .ل
ف   ، َكشح هَفاءه يل   اْلح زه ، َوم  َاسه ْلح ه

تََهرَ  فهيَما اْلح نَ  اشح يثه  مه َده
نَةه  ََعَ  اْلح حسه ل

َ
 اثر انل اسه  أ

 هـ است. 1162عجلونی وفات 
يهي   -ج ي به  َتمح نَ  الط  ، مه َبهيثه

ور   فهيَما اْلح نَةه  ََعَ  يَد  حسه ل
َ
نَ  انل اسه  أ ، مه يثه َده

بحنه  اْلح  له
بَعه  يح يحبَانه   اَل   .الش 

يهي   –ج  ي به  َتمح نَ  الط  ، مه َبهيثه
ور   فهيَما اْلح نَةه  ََعَ  يَد  حسه ل

َ
نَ  انل اسه  أ يثه  مه َده

اثر ابن  اْلح

 هـ است. 944یبع شیبانی وفات د
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لَب   حَمطح يز  : اثل انه  ال  الحَعزه

 مطلب دوم: عزیز

 
ه   -1 يف   :َتعحره

 تعریف آن:
وَ : ل َغةً  -أ َفة   ه  ، صه َشب َهة  نح  م  ز   َعز  " مه ،" يَعه ه : بهالحَكّسح يح

َ
وح  َونََدَر، قَل   أ

َ
نح  أ " َيَعز   َعز  " مه

، : بهالحَفتححه يح
َ
،َواشح  قَوهيَ  أ مه   تَد  هَك  وَس  ا بهَذل ل ةه  إهم  هه  لهقه وده ، و ج  َرتههه ا َون دح ، َوإهم  تههه و  يئههه  لهق  نح  بهَمجه  مه

يق    .آَخرَ  َطره
ز   َعز  »صفت مشبهه است، از « عزیز»در لغت:  –أ  به کسرِ عین، گرفته شده، یعنی:  «يَعه

 شده، یعنی: قوی شد و نیرومند شد. ن، گرفتهبه فتحِ عی «َيَعز   َعز  »قلیل شد و نادر شد. یا از 

اندکیِ وجودش و ندرت آن. و ]طبق  به خاطر نامگذاری شده:« عزیز»به ]طبق اشتقاق اول[ 
 یا به خاطر قوّت آن با آمدنش از طریق دیگر. اشتقاق دوم[

َلًحا -ب طه نح َل : اصح
َ
ل   أ ه  َعنه  ر َوات ه   يَقه يعه  فه  اثحننَيح نَده ا َطبََقاته  ََجه  .لس 

 تر نباشند. در اصطالح: آنکه راویان آن از دو نفر در تمامی طبقات سند کم –ب 
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

ل   َيعحّنه 
َ
ة   فه  ي وَجدَ  أ نح  َطبَقه نَده  َطبََقاته  مه قَل   الس 

َ
نه  أ ؛ مه ه ا اثحننَيح م 

َ
دَ  إهنح  أ  َبعحضه  فه  و جه

نَده  َطبََقاته  َث   ثََلثَة   الس  كح
َ
، فََل  فَأ هَْشحطه  يَّض   نح  ب

َ
َدة  فهيَها َطبََقة   َولَوح  َتبحَق  أ ؛ َواحه ن   اثحنَانه

َ
 له

ةَ  َ بح قَل   الحعه
َ
نح  َطبََقة   له نَده  َطبََقاته  مه  .الس 

تر از دو نفر یافته نشود؛ اما اگر در بعضی از  ای از طبقات سند کم یعنی اینکه در طبقه
رساند، به شرطی که دو نفر در آن باقی  تر یافته شود ضرری نمی ند سه نفر یا بیشطبقات س

 ترین طبقه از طبقات سند است.  یک طبقه باشد؛ زیرا عبرت به کمند و اگر چه در بمان
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وَ  ال عحرهيف   َهَذا ، ه  ح  اجه رَه   َكَما الر  َافهظ   َحر 
لََما َبعحض   َوقَاَل  ،29َحَجر   ابحن   اْلح  إهن  : ءه الحع 

يزَ  وَ : الحَعزه ه  رهَوايَة   ه  وح  اثحننَيح
َ
، أ ل وه   فَلَمح  ثََلثَة  وره  َعنه  َيفحصه ه  حَمشح َورههه  َبعحضه  فه  ال  .ص 

گونه که حافظ ابن حجر عسقالنی آن را  این تعریف همان تعریف راجح است، همان
ایت دو نفر یا سه نفر آن رو«: عزیز»اند:  تحریر و استخراج کرده است. و برخی از علما گفته

 اند. است پس آن را از مشهور در بعضی از اشکال آن جدا نکرده
ثَال    -3  :مه

 مثال آن:
يحَخانه  َرَواه   َما نح  الش  يثه  مه ، َحده نَس 

َ
نح  َواْلح َخارهي   أ يثه  مه به  َحده

َ
َريحَرةَ؛ أ ن   ه 

َ
وَل  أ  رَس 

ن   َل : "قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  مه مح  ي ؤح ك  َحد 
َ
ك ونَ  َحّت   أ

َ
َحب   أ

َ
نح  إهََلحهه  أ هه، مه ه  َواَله

هه، َعهنيَ  َوانل اسه  َوَوََله َجح
َ
 30".أ

آنچه بخاری و مسلم از حدیث أنس بن مالک، و بخاری از حدیث ابوهریره روایت 
رد تا یکی از شما ایمان )کامل( ندا»اند که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:  کرده

تر  داشتنی تر و دوست محبوببه تمامی  نکه من بسویش از پدرش و فرزندش و مردمای
 .«باشم

نَس   َعنح  َوَرَواه  
َ
يزه  َوَعبحد   َقتَاَدة   أ ، بحن   الحَعزه َهيحب  بَة   َقتَاَدةَ  َعنح  َوَرَواه   ص  عح ، ش  يد   وََسعه

يزه  َعبحده  َعنح  َوَرَواه   يل   الحَعزه َماعه لَي   بحن   إهسح ، َوَعبحد   ةَ ع  حَوارهثه ي  َعنح  َوَرَواه   ال  .ََجَاَعة   ُك 
اند؛ و از قتاده:  و از أنس بن مالک: قتاده بن دِعامه و عبدالعزیز بن صهیب روایت کرده

اند؛ و از عبدالعزیز: اسماعیل بن علیه و  عروبه روایت کرده شعبه بن حَجّاج و سعید بن أبی
 اند. ، و از هر کدام جماعتی روایت کردهاند عبدالوراث بن سعید روایت کرده

َهر   -4 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

                                                           
 .24، 21ص آن: حشر  النخبة و نگا.  29
 أنس، و از شلفظ ِب 15، حديث 85/ 1رسول عن اْلمیان، كتاب اْلمیان، ِبب حب ال  در . خباري 30

فو »، و در اول آن افزوده: «والناس أمجعْي»: اما بدون، ش روايت کردهلفظ أيب هريرة ِب از 14حديث 
 .روايت کرده است أنس زهر دو را ا، 70-69كتاب اْلمیان، حديث   در . و مسلم«الذي نفسي بيده
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 آن:مشهورترین تصنفات پیرامون  – 4
لََماء   ي َصن فه  لَمح  َصن َفات   الحع  ةً  م  يثه  َخاص  َده

، بهاْلح يزه ر   الحَعزه اهه   َوالظ 
َ
هَك  ن  أ ، َذل ل تههه  لهقه

وله  َولهَعَدمه  ص  م   فَائهَدة   ح  هه نح  ة  م  َصن َفاته  تهلحَك  مه حم  : .ال ثَاله هلحمه يِحه  ل م  تَوحضه  َوَهَذا رَسح
اند، و ظاهرا که به خاطر کمی  علما مصنفات خاصی پیرامون حدیث عزیز تصنیف نکرده

توضیحی  فات است. و این شکلِیصنخاطر عدم حصول فایدۀ مهمی از آن تو ندرت آن و به 
 برای مثال است:

ح  – 5 يح  ال :تَوحضه مه ثَاله بهالر سح  مه
 توضیح مثال با شکل: – 5

 
 

يث   َفَهَذا يًزا" ي َسّم   َحده ن ه   ؛"َعزه
َ
ل   لَمح  له َوات ه   يَقه ه  َعنه  ر  يعه  فه  اثحننَيح ، َطبََقاته  ََجه نَده  الس 

نَده  َطبََقاته  َبعحضه  فه  َزادَ  َوإهنح  ه  َعنه  الس   .اثحننَيح
ود؛ زیرا راویان آن از دو نفر در تمامی طبقات سند ش نامیده می« عزیز»پس این حدیث 

 اند. تر نیستند و اگر چه در بعضی از طبقات سند از دو نفر افزون شده کم

نَد  ر واة اْلديث ف ُك طبقة من طبقات الس 

 عدد رواتها

 =2  

 =2  

 =4  

 اسم الطبقة

الصحابة-  

الابعون-  

أتباع -
 الابعني

 اْلخاري

 أبو هريرة

اْلخاري و 
 مسلم

نَس
َ
 أ

عبدالعزيز 
َهيحب  بن ص 

 عبد الوارث
اسماعيل بن 

لَي ة  ع 

 قَتادة

بَة سعيد عح  ش 
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لَب   حَمطح   اثل الهث   ال
يب    الحَغره

 مطلب سوم

 غریب

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: - 1
وَ : ل َغةً  -أ َفة   ه  ، صه َشب َهة  ، بهَمعحَن  م  نحَفرهده حم  وه  ال

َ
يده  أ َعه بههه  َعنح  اْلح قَاره

َ
 .أ

 صفت مشبهه بمعنای منفرد یا دور از بستگانش است.« غریب»در لغت:  –أ 
َلًحا -ب طه وَ : اصح َوايَتههه  َينحَفرهد   َما ه  د   َراو   بهره  .َواحه
 .باشدمنفرد  آن روایت به یک راوی در اصطالح: آن روایتی است که –ب 

ح   -2  :الَعحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

: يح
َ
وَ  أ يث   ه  َده

هي اْلح ل   اّل  تَقه َوايَتههه  يَسح ص   بهره ، َشخح د  ا َواحه نح  َطبََقة   فه  إهم   َطبََقاته  مه
، نَده وح  الس 

َ
، َطبََقاته  َبعحضه  فه  أ نَده َدة ،َطبََقة   فه  َولَوح  الس  َياَدة   تَّض    َوَل  َواحه د   ََعَ  الز   فه  َواحه

؛ ته َطبََقا بَاِقه  نَده ن   الس 
َ
ةَ  له َ بح قَل   الحعه

َ  .لهْلح
ای از  یا در طبقه ه به روایت آن، یک شخص مستقل استیعنی: آن حدیثی است ک

طبقات سند، یا در بعضی از طبقات سند، و اگر چه در یک طبقه باشد. و افزون بر یک نفر در 
 ترین است. رساند زیرا عبرت برای کم باقی طبقات سند ضرر نمی

يَة   -3 مه  :َل   ثَانهيَة   تَسح
 «:غریب»نامگذاری دوم برای  – 3

لهق   نَ  َكثهي   ي طح لََماءه  مه يبه  ََعَ  الحع  ًما الحَغره وَ  آَخَر، اسح َما ََعَ " الحَفرحد  " ه  ن ه 
َ
، أ فَانه ََتَاده  م 

لََماءه  َبعحض   وَََغيَرَ  َما، الحع  ًّ  فََجَعَل  بَيحنَه  َما لِك  نحه  سح  نَوحًع  مه ،م  ن   تَقهلًّ َافهَظ  لَكه
 َحَجر   ابحنَ  اْلح
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َما ه  ه  َيع د  َفنيح ََتَاده َلًحا، ل َغًة، م  طه ن ه   إهل   َواصح
َ
َل  إهن  : قَاَل  أ هح

َ
َلحه  أ طه صح وا اله َما ََغيَر  نح  بَيحنَه   مه

ة   َحيحث   َ َماله  َكثح تهعح سح ، اله َث  " الحَفرحد  "فَـ َوقهل ت ه  كح
َ
ونَه   َما أ لهق  طح لَقه  الحَفرحده " ََعَ  ي  طح حم   ،"ال

يب  "وَ  َث  " الحَغره كح
َ
ونَه   َما أ لهق  به   الحَفرحده " ََعَ  ي طح  31".الن سح

است در حالی که « فرد»کنند که آن  نام دیگری اطالق می« غریب»بسیاری از علما به 
کدام از آن  اند پس هر معنا هستند. و برخی علما بین این دو فرق قائل این دو مترادف و هم

دهند. اما حافظ ابن حجر عسقالنی در لغت و اصطالح، آن دو را  ای قرار می دو را نوع جداگانه
 اهل شمارد مگر اینکه گفته است: از حیث کثرت استعمال و قِلَّتِ آن، مترادف همدیگر می

د و کنن اطالق می« فرد مطلق»تر به  بیش ،«فرد»اند. پس  بین این دو تفاوت قائل اصطالح
 کنند.  اطالق می« غریب نسبی»تر به  بیش ،«غریب»

ه   -4 قحَسام 
َ
 :أ

 اقسام آن: – 4
َسم   قح يب   ي  بَةه  الحَغره عه  بهالن سح هَموحضه ، إهَل  ال َفر ده فهيهه  ل ه َمنيح َما قهسح يب  : "ه  لَق   َغره طح " م 

يب  "وَ  به   َغره هسح  ".ن
غریب »شود، آن دو:  قسیم کرده میبه نسبتِ مکانِ تفرد در آن، به دو قسم ت« غریب»
 است.« غریب نسبی»و « مطلق
يب   -أ لَق   الحَغره طح حم  وه " ال

َ
لَق   الحَفرحد   أ طح حم   ":ال

 «:فرد مطلق»یا « غریب مطلق» -أ 
ه   -1 يف  وَ : َتعحره له  فه  الحَغَرابَة   َكنَته  َما ه  صح

َ
هه، أ يح  َسنَده

َ
َوايَتههه  د  َينحَفره  َما :أ ص   بهره  َشخح

له  فه  د  َواحه  صح
َ
هه  أ  32.َسنَده

                                                           
 .28. نزهة النظر ص 31
ای از حلقات سند است.  آن طرفی است که صحابی در آن قرار دارد و صحابی حلقهسند: . أصل  32

شود. اما آنچه مَل علی قاری از   يعنی: هرگاه صحابی به روايت حديثی متفرد شد غريب مطلق انميده می
دهد: به اينکه آن جايی است که  اصل سند را شرح می کَلم ابن حجر فهميده آن جايی که ابن حجر

گردد و اگر چه طرق متعدد ِبشد و آن طرفی است که صحابی در آن  زند و ِبزمی اسناد بر آن دور می
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شود و دليل آورده زيرا در ميان صحابی کسی وجود ندارد   ِبشد به اينکه تفرد صحابی غرابت محسوب منی
کنم که مراد ابن حجر چنْي چيزی  امی ايشان عادل هستند. گمان منیکه جرحی بر آن مرتتب شود و مت

غريب »ِبشد و خدا به آن داانتر است. به دليل اينکه ابن حجر غريب را چنْي تعريف کرده است: 
يعنی: و اگر چه «. حديثی است که به روايت آن يک شخص متفرد ِبشد و تفرد در هرکجا که واقع شود

 ای از حلقات سند است و   اقع شود زيرا صحابی حلقهتفرد در موضع صحابی و 
أي إذا تفرد الصحايب برواية احلديث، فإن احلديث يسمى غريبا غرابة مطلقة, وأما ما فهمه املَلَّ علي 
القاري من كَلم احلافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند أبنه املوضع الذي يدور اْلسناد عليه ويرجع ولو 

وهو طرفه الذي فيه الصحايب، من أن تفرد الصحايب ل يعد غرابة، وتعليله ذلك أبنه تعددت الطرق إليه، 
ليس ِف الصحابة ما يوجب قدحا، أو أن الصحابة كلهم عدول. فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك، وهللا 

من أعلم، بدليل أنه عرف الغريب بقوله: "هو ما ينفرد بروايته شخص واحد ِف أي موضع وقع التفرد فيه 
و علم نزد خداوند السند" أي ولو وقع التفرد ِف موضع الصحايب؛ ْلن الصحايب حلقة من حلقات السند، 

 است. به هر صورت، آنچه مَل علی قاری گفته رأی برخی از اهل حديث است.
موافق قول  نزهة النظر در شرح و توضيح کتاب شريف حامت العون ]اين قول مصنف رمحه هللا است اما

أي: أن يكون املتفرد  –: والدليل على الفرد املطلق هو ما وقع ِف أصل السند لی قاری گفته استمَل ع
قرائن أييت مثاهلا من كَلم احلافظ؛ لكن على كل حال احلافظ  –هو التابعي الذي مسع احلديث من الصحايب 

حجر يرمحهما هللا سأله  صرح بذلك تصرحيا ل لبس فيه ِف حاشية قاسم بن قطلوبغا وهو التلميذ حافظ ابن
أي: الذي يروي عن الصحايب وهو التابعي، وإمنا مل »احلافظ ِبلنص:  عن مقصوده أبصل السند، فقال له

. يقول: اعتَبان «لقبول والرد، والصحابة كلهم عدوليتكلم ِف الصحايب ْلن املقصود ما يرتتب عليه من ا
؛ ْلن املقصود من تقسيم احلديث الغريب إىل فرد أصل السند هو التابعي الذي مسع احلديث من الصحايب

مطلق وفرد نسيب، بيان أثر هذا التفرد ِف قوة القبول والرد، والصحابة سواء كان راوي هذا احلديث صحايب 
إذا كان ِف  –فيما إذا كان يؤثر  –أو صحابيان أو ثَلثة، هذا ل يؤثر ِف احلديث قوة ول ضعفا، إمنا يؤثر 

ة اليت بعد الصحايب والتابعْي فمن جاء بعدهم؛ ولذلك ألغى من العتبار النظر إىل تفرد الطبقة الثاني
الصحايب، واعتَب أول طبقة جيب أن ينظر إليها هى طبقة التابعْي فمن جاء بعدهم، ْلن أعجب أن هناك 

أن كَلمه اْليت بعد شراح النزهة فهموا كَلم احلافظ على خَلف ما صرح به هنا ِف حاشية ابن قطلوبغا مع 
على أنه ِبلفعل إمنا يريد التابعي الذي مسع احلديث من الصحايب ول يريد الصحايب، وأييت  –ِف احلقيقة  –

 التدليل عليه ِف كَلمه اْليت إن شاء هللا تعاىل.
 مث قال: القسم الثالث: )الغريب النسيب( على ما مساه به احلافظ ابن حجر، وهو: )ما وقع التفرد فيه ِف
أثناء السند(، وجيب النتباه إىل الصورة اليت ذكرها احلافظ ابن حجر للفرد النسيب، ْلنه يقول: )أو ل يكون  
كذلك أبن يكون التفرد ِف أثناء السند( مث يذكر الصورة أرجو النتباه هلا، يقول: )كأن يرويه عن الصحايب 
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تعریف آن: آن چیزی است که غرابت در اصل سندش باشد، یعنی: آن روایتی که  – 1
 در اصل سندش یک شخص متفرد و تنها باشد.

ثَال    -2 يث  : مه َمال   إهن َما" َحده عح
َ َمر   بههه  َتَفر دَ   33"بهانل ي اته  الح ابه  بحن   ع  َط  َ  اْلح  الل   رَضه

 .َعنحه  
ر بن خطاب ، عم«ها و قصدها بستگی دارد همانا اعمال به نیت»مثال آن: حدیث  – 2

 رد و تنها است.رضی اهلل عنه به آن متف
ر   َوقَدح  َهَذا تَمه ره  إهَل  ال َفر د   يَسح ، آخه نَده يهه  َوقَدح  الس  وه هَك  َعنح  يَرح تََفر ده  َذل حم  نَ  َعَدد   ال  مه

َواةه   .الر 
فتیم( و ممکن است که تفرد و تنهایی تا آخر سند استمرار یابد و گاهی این )چیزی که گ

 ای از راویان روایت کنند. شود که از آن راوی متفرد و تنها، عده می
يب   -ب به   "الحَغره وه "الن سح

َ
به   "الحَفرحد   أ  ":الن سح

                                                                                                                                                                                     

ذا الكَلم يدل على أن الفرد املطلق هو ما أكثر من واحد مث يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد( ه
متعنوا ِف العبارة كيف استدللنا هبذه العبارة  –وقع التفرد فيه ِف التابعي الذي مسع احلديث من الصحايب 

على أن طرف احلديث أو أصل السند هو التابعي الذي  مسع احلديث من الصحايب ل الصحايب؟ قوله: )مث 
م شخص واحد( اْلن هو يريد أن يضرب املثال الذي میيز الفرد النسيب عن يتفرد بروايته عن واحد منه

أي: ل ِف الصحايب ول ِف التابعي، بل ِف  –الفرد املطلق، فأين اعتَب موطن التفرد هنا؟ ِف الطبقة الثالثة 
د مجاعة أي: يرويه عن الصحايب أكثر من واح –طبقة الراوي عن التابعي، مث يتفرد بروايته عن واحد منهم 

من التابعْي يروونه عن الصحايب، ويرويه عن واحد من التابعْي فرد واحد، فاعتَب أول مثال يفارق الفرد 
املطلق الفرد النسيب هو أن يقع التفرد ِف الطبقة الثالثة، فدل ذلك على أن الطبقة الثانية  وهي طبقة 

حجر ِبملثال الذي ضربه عندما قال: التابعْي هذه تدخل ضمن الفرد املطلق، يؤكد ذلك احلافظ ابن 
)فاْلول فرد مطلق كحديث النهي عن بيع الولء وعن هبته، قد تفرد به عبد هللا بن دينار عن ابن عمر(، 
فإذا كان الفرد املطلق عنده هو ما تفرد به الصحايب ْلاء مبثال تفرد به الصحايب، فقال مثل حديث كذا 

هللا عليه وسلم، لكن حّت ِف املثال جاء مبثال تفرد به التابعي عن  الذي تفرد به الصحايب عن النيب صلى
الصحايب، كل هذه أدلة تدل على أن احلافظ ِبلفعل يريد أصل السند التابعي الذي مسع احلديث من 

    [الصحايب.
 اند. آن را روايت کرده 155كتاب اْلمارة، حديث در   ، و مسلم1كتاب اْلمیان،حديث در   . خباري 33
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 «:فرد نسبی»ا ی« غریب نسبی» -ب 
ه   -1 يف  وَ : َتعحره ثحنَاءه  فه  َرابَة  الحغَ  َكنَته  َما ه 

َ
هه، أ َيه   34َسنَده وه نح يَرح

َ
: أ يح

َ
َث   أ كح

َ
نح  أ  فه  َراو   مه

له  صح
َ
هه، أ َوايَتههه  َينحَفرهد   ث م   َسنَده د   بهره وََلهَك  َعنح  َواحه

 
َواةه  أ  .الر 

تر از یک  تعریف آن: آن روایتی که غرابت در اثنای سندش باشد، یعنی: آنکه بیش – 1
 روایت کنند سپس یک نفر با روایتش، از آن راویان متفرد و تنها شود.  راوی در اصل سندش

ثَال    -2 يث  : مه ،" َحده ، َعنه  َمالهك  رهي 
نَس   َعنح  الز هح

َ
َ  أ ن   َعنحه، الل   رَضه

َ
 َصَّل   انل به   أ

ةَ  َدَخَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   هه  وَََعَ  َمك  سه
ح
َفر   َرأ غح حمه ، هه به  َتَفر دَ  35".ال رهي   َعنه  َمالهك 

 .الز هح
مثال آن: حدیث مالک بن أنس أصبحی از ابن شهاب زهری از أنس بن مالک  – 2

در حالی که کالهخود به  رضی اهلل عنه که رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم داخل مکه شد
]یعنی: از زهری فقط مالک  متفرد و تنها استروایت  این بهمالک از زهری  سر داشت.

 .وایت کرده است[ر
يَةه  َسبَب   -3 مه َ : الت سح م  م   َهَذا وَس  سح يبه " بـه الحقه به   الحَغره ن   ؛"الن سح

َ
 فهيهه  َوَقعَ  ال َفر دَ  له

بَةه  ص   إهَل  بهالن سح َعني    َشخح  .م 
نامگذاری شده زیرا تفرد و تنها « غریب نسبی»سبب نامگذاری آن: این قسم به  – 3

 ه نسبت شخص معینی به وقوع پیوسته است.بودن در آن ب
نح  -5 نحَواعه  مه

َ
يبه  أ به   الحَغره  :الن سح

 از انواع غریب نسبی: – 5
نَاكَ  نحَواع   ه 

َ
نَ  أ ، مه وه  الحَغَرابَةه

َ
ن   ال َفر ده  أ َها ي محكه نَ  َعد  يبه  مه ؛ الحَغره به  ن   الن سح

َ
 له

لََقًة، لَيحَستح  فهيَها الحَغَرابَةَ  طح بَةه  فهيَها الحَغَرابَة   َحَصلَته  َوإهن َما م  ء   إهَل  بهالن سح ، ََشح َعني   هه  م   َوَهذه
نحَواع  

َ َ  الح  :هه

                                                           
 .28. نزهة النظر، ص 34
آن را روايت   450كتاب احلج، حديث   در ، و مسلم4286كتاب املغازي، حديث   در . خباري 35

 اند. کرده
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ممکن « غریب نسبی»آنجا انواعی از غرابت یا تفرد وجود دارد که شمردن آن از 
شود زیرا غرابت در آن بطور مطلق نیست، و بدون شک غرابت در آن به نسبت چیز  می

 ها هستند: حاصل شده و این انواع این مشخصی
َوايَةه  ثهَقة   َتَفر د   -أ يثه  بهره َده

مح : اْلح ههه ل وههه  لَمح : َكَقوح  .ف َلن   إهل   ثهَقة   يَرح
ای به روایت حدیث: مانند گفتۀ آنان: شخص  متفرد بودن و تنها بودن شخص ثقه –أ 

 ای )این حدیث را( روایت نکرده مگر فالنی. ثقه
َعني    َراو   ر د  َتفَ  -ب َعني    َراو   َعنح  م  مح : م  ههه ل  َكنَ  َوإهنح " ف َلن   َعنح  فََلن   بههه  َتَفر دَ : "َكَقوح
يًّا وه نح  َمرح وه   مه َرى و ج  خح

 
ههه  َعنح  أ  .َغيح

متفرد بودن و تنها بودن یک راوی مشخص از یک راوی مشخص: مانند گفتۀ  -ب 
و اگر چه از طُرُق دیگری غیر از این طریق  36متفرد است، آنان: فالنی از فالنی به این حدیث

 روایت شده باشد.
له  َتَفر د   -ج

هح
َ
وح  بََل   أ

َ
له  أ

هح
َ
َهة   أ مح : جه ههه ل ل   بههه  َتَفر دَ : "َكَقوح هح

َ
َة، أ وح  َمك 

َ
ل   أ هح

َ
امه  أ  ".الش 

آنان: ای(: مانند گفتۀ  متفرد بودن و تنها بودن اهل شهری یا اهل جهتی )منطقه -ج 
 37اهل مکه یا اهل شام به این حدیث متفرد و تنها هستند.

له  َتَفر د   -د
هح
َ
، أ وح  بََل 

َ
َهة   أ له  َعنح  جه

هح
َ
وح  بََل   أ

َ
َهة   أ َرى جه خح

 
مح  :أ ههه ل ل   بههه  َتَفر دَ : "َكَقوح هح

َ
 أ

ةه، َ َصح له  َعنح  اْلح
هح
َ
، أ ينَةه حَمده وح  ال

َ
ل   بههه  َتَفر دَ  أ هح

َ
، أ امه له  َعنح  الش 

هح
َ
هَجازه  أ  ".اْلح

متفرد بودن و تنها بودن اهل شهری یا جهتی از اهل شهری یا جهتی دیگر: مانند  -د 
گفتۀ آنان: اهل بصره از اهل مدینه به این حدیث متفرد و تنها هستند یا اهل شام از اهل 

 38حجاز به این حدیث متفرد و تنها هستند.
                                                           

مثَل از مالک فقط َقعَنبِّی روايت کرده است. يعنی در ميان اين مهه شاگردانی که امام مالک دارد ].  36
 [اند. ده و بقيه روايت نکردهفقط قعنبی از او روايت کر 

اند و ديگر اهل مناطق ديگر اين حديث را روايت  يعنی فقط اهل مکه اين حديث را روايت کرده].  37
 [اين حديث َمک ِّي ِّْي است. شود اند و به چنْي حديثی گفته می نکرده

طق ديگر از حجازيْي روايت اند و اهل منا يعنی از اهل حجاز فقط اهل شام روايت کرده].  38
 [ند.ا نکرده
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يم   -6 سه  :َل   آَخر   َتقح
 «:غریب»رای تقسیم آخر ب – 6

مَ  يَب  قَس  لََماء  الحَغره نح  الحع  نَده  َغَرابَة   َحيحث   مه وه  الس 
َ
ه  أ حَمتح  :إهَل  ال

 اند به: علما، غریب را از جهت غرابت در سند یا غرابت در متن تقسیم کرده
يب   -أ نَاًدا َمتحنًا َغره وَ : َوإهسح يث   وَه  َده

ي اْلح ه َوايَةه  َتَفر دَ  اّل  د   َراو   َمتحنههه  بهره  .َواحه
غریبِ متن و اسناد: و آن حدیثی است که به روایت متن آن یک نفر متفرد و تنها  –أ 
 باشد.

يب   -ب نَاًدا، َغره يث  : َمتحنًا َل  إهسح نَ  ََجَاَعة   َمتحنَه   َروَى َكَحده ، مه َحابَةه د   اهنحَفَردَ  الص   َواحه
َوايَتههه  ي  َعنح  بهره ي   ول  َيق   َوفهيهه . آَخرَ  َصَحابه ذه مه ح يب  : "الَت  نح  َغره هه  َهَذا مه حوَجح  ".ال
غریب اسناد نه متن: مانند حدیثی که متن آن را جماعتی از صحابه روایت کنند،  –ب 

گوید: از  یک نفر به روایت آن از صحابی دیگر منفرد و تنها باشد. و در این روایت ترمذی می
 این وجه غریب است. 

نح  -7  :يبه الحَغره  َمَظان   مه
 مکان وجود حدیث غریب:

: يح
َ
نح  أ وده  َمََكنه  مه ثهلَة   و ج  مح

َ
 :َل   َكثهَية   أ
 های زیادی برای حدیث غریب: یعنی: مکان وجود مثال

نَد   -أ سح اره  م   .الحََب 
 مسند بزار. –أ 

عحَجم   -ب حم  ، ال وحَسط 
َ َبَانه   الح هلط   .ل

 معجم أوسط طبرانی. –ب 
َهر   -8 شح

َ
َصن   أ حم   :فهيهه  َفاته ال

 آن: یفات پیرامونصنمشهورترین ت – 8
، َغَرائهب   -أ ي  َمالهك  ّنه اَرق طح هل   .ل
 غرائب مالک، اثر دارقطنی. –أ 
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فحَراد ، -ب
َ ّنه   الح اَرق طح هل  يحًضا ل

َ
 .أ

 أفراد، باز هم أثر دارقطنی. –ب 
َن   -ج ل   َتَفر دَ  ال ته  الس  ن ة   بهك  نحَها س  ل   مه هح

َ
ة ، أ َ به  بَلح

َ
تَانه   َداو دَ  له سح جه  .الس 

َن   –ج  ل   َتَفر دَ  ال ته  الس  ن ة   بهك  نحَها س  ل   مه هح
َ
ة   أ َ  أثر ابو داوود سجستانی. بَلح
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حَمبحَحث    اثل انه  ال
يم   سه َحاده  َخَبه  َتقح بَةه  اْلح تههه  إهَل  بهالن سح هه  ق و   وََضعحفه

 مبحث دوم 
 به نسبت قوّت و ضعف آن تقسیم خبر آحاد

َحاده  م  َخَب  اْلح يب   –َينحَقسه يز  وََغره ور  وََعزه ه  نح َمشح هه إهَل  –مه تههه وََضعحفه بَة  إهَل ق و  بهالن سح
َما: ، وَه  ه َمنيح  قهسح
به نسبت قوّت و ضعف آن، به دو قسمت  –از مشهور و عزیز و غریب  –خبر آحاد 

 شوند، و آن دو: تقسیم می
:  –أ  ب ول  تهَجاجه َوالحَعَمله َمقح حح وب  اله : و ج  ه  م  كح ، وَح  ه بههه به

خح حم  ق  ال دح َح صه َو: َما تَرَج  وَه 
.  بههه

مقبول: و آن: روایتی که صداقت و راستیِ خبر دهندۀ آن رجحان پیدا کرده است. و  –أ 
 . شود میحکم آن: استدالل و عمل به آن واجب و الزم 

:  –ب  حح  َو: َماوَه  َمرحد ود  ق   لَمح َيََتَج  دح ه  صه به
خح حم  ، ال ، َوَل  بههه حتَج  بههه ن ه  َل َي 

َ
: أ ه  م  كح وَح 

.  بههه
ب  الحَعَمل   ََيه

. است نکرده پیدا رجحان آن دهندۀ خبر راستیِ و صداقت که مردود: و آن: روایتی –ب 
   .شود نمی الزم و واجب آن به عمل شود و کرده نمی به آن استدالل: آن حکم و

ه إهنح  ل نيح تَقه سح ه م  لَبنَيح ر َها فه َمطح ذحك 
َ
، َسأ يل  قحَسام  َوَتَفاصه

َ
حَمرحد وده أ ب وله َوال حَمقح َن ال ي مه َولهك 

 َشاَء الل  َتَعاَل.
هر کدام از مقبول و مردود، اقسام و تفاصیلی دارند که إن شاء اهلل آن را در دو مطلب 

 مستقل بیان خواهم کرد.
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لَب   حَمطح ل   ال و 
َ ََب  : الح ب ول   اْلح حَمقح  ال

 مطلب اول: خبر مقبول
َدانه  َوفهيهه   َمقحصه

 و در آن دو مقصد است

د   - حَمقحصه ل   ال و 
َ قحَسام  : الح

َ
ب وله  أ حَمقح  .ال

 مقصد اول: اقسام مقبول -
د   - حَمقحصه يم  : اثل انه  ال ب وله  َتقحسه حَمقح ول   إهَل  ال ، َمعحم  ه َوغَ  بههه ول   يح  .بههه  َمعحم 
 مقصد دوم: تقسیم مقبول به معمول به و غیر معمول به. -

د   حَمقحصه ل   ال و 
َ قحَسام  »: الح

َ
ب وله  أ حَمقح  «ال

 مقصد اول: اقسام مقبول
سَ  قح ََب   م  ي  ب ول   اْلح حَمقح بَةه - ال ه  إهَل  -َمَراتهبههه  َتَفاو ته  إهَل  بهالن سح َمنيح ي   قهسح ه َرئهيسه مَ  ،نيح : اه 

يح   َما َوك   . وََحَسن   َصحه نحه  َسم   مه قح ، إهَل  ي  ه ي نيح عه ه فَرح َمنيح َما قهسح اتههه : ه  َ ههه، ّله قحَسام   َفتَئ ول   َولهَغيح
َ
 أ

ب وله  حَمقح َبَعةه  إهَل  انل َهايَةه  فه  ال رح
َ
؛ أ قحَسام 

َ
َ  أ  :هه

شود، و آن  میبه دو قسمت اساسی تقسیم  –به نسبت تفاوت مراتب آن  –خبر مقبول 
شوند، و  دو: صحیح و حسن است. و هر کدام از آن دو به دو قسمت فرعی تقسیم کرده می

 گردد. آن دو: لذاته و لغیره است، پس در نهایت، اقسام مقبول به چهار قسمت بازمی
يح   -1 اتههه  َصحه َ  .ّله
يح   -2 ههه  َصحه  .لهَغيح
اتههه  َحَسن   -3 َ  .ّله
ههه  َحَسن   -4  .لهَغيح
َث  إهََلحَك وَ  َحح هه  فه  اْلح قحَسامه  َهذه

َ يًل  الح  .َتفحصه
 گیر.بحث را در این اقسام بطور تفصیل بَر 
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يح    1) حه  39:الص 
 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1
يح  : ل َغةً  -أ حه د  : الص  يمه  ضه قه وَ . الس  يَقة   َوه  ، فه  َحقه َسامه جح

َ يثه  فه  َُمَاز   الح َده
 وََسائهره  اْلح

حمَ   .َعانه ال
در لغت: صحیح: ضد بیمار است. و آن در اجسام، حقیقت و در حدیث و سایر معانی  –أ 

 مجاز است.
َلًحا -ب طه ه   ات َصَل  َما: اصح له  َسنَد 

له  بهنَقح ، الحَعدح ابهطه ثحلههه  َعنح  الض  نحتََهاه ، إهَل  مه نح  م   مه
ه  ، َغيح وذ  ذ  ل ة   َوَل  ش   .عه

ه سند آن متصل باشد بوسیلۀ نقلِ شخصِ عادلِ ضابط از در اصطالح: روایتی ک –ب 
 مانند خودش تا انتهای سند، بدون اینکه شاذ باشد و بدون اینکه علّت پنهانی داشته باشد.

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

تََمَل  ابهق   ال عحرهيف   اشح ور   ََعَ  الس  م 
 
ب   أ ونَ  َحّت   تََواف ر َها ََيه يث  ا يَك  َده

يًحا، ْلح  َصحه
هه  ور   َوَهذه م 

َ  الح   :هه
شود که واجب است آن شروط فراهم شوند تا اینکه  تعریف سابق بر اموری شامل می

 ها هستند: حدیث، صحیح شود و این امور این
نَده  ات َصال   -أ نَاه  : الس  ن   َوَمعح

َ
نح  َراو   ُك    أ َواتههه  مه َخَذه   قَدح  ر 

َ
ةً  أ بَاَِشَ ، نح َعم   م  قَه  نح  فَوح  مه

له  و 
َ
نَده  أ نحتََهاه   إهَل  الس   .م 

اتصال سند: و معنای آن این است که هر راوی از راویانش آن حدیث را مستقیم از  –أ 
 .بگیرداز ابتدای سند تا انتهای آن باالتر از خودش 

                                                           
 صحيح لذاته.: يعنی.  39
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َواةه  َعَدالَة   -ب :: الر  يح
َ
ن   أ

َ
نح  َراو   ُك    أ نههه  ات َصَف  ر َواتههه  مه لهًما، بهَكوح سح  َعقهًل، بَالهًغا، م 

 َ ، َغيح ق  َ  فَاسه ومه  َوَغيح وَءةه  َُمحر  ر  حم   .ال
عدالت راویان: یعنی: هر راوی از راویانش به مسلمان بودن، بالغ بودن، عاقل  –ب 

 بودن، و به فاسق نبودن و به دریده نشدن شخصیت و حیثیت متصف باشد.
َواةه  َضبحط   -ج :: الر  يح

َ
ن   أ

َ
نح  َراو   ُك    أ ؛ تَام   َكنَ  ر َواتههه  مه بحطه ا الض  ، َضبحَط  إهم  ر 

ا َصدح  َوإهم 
 .كهتَاب   َضبحَط 

ضبط راویان: یعنی: هر راوی از راویانش ضبط کامل داشته باشند؛ یا ضبط و اتقان  –ج 
 سینه و یا ضبط و اتقان نویسندگی.

وذه  َعَدم   -د ذ  يح : الش 
َ
نح َل  :أ

َ
يث   ونَ يَك   أ َده

وذ  . َشاذًّا اْلح ذ  وَ : َوالش  َالََفة   ه  هَمنح  اثل َقةه  ُم   ل
وَ  َثق   ه  وح

َ
نحه   أ  .مه

کردنِ شخصِ ثقه مخالفت  دن:شاذ نبودن: یعنی: اینکه حدیث، شاذ نباشد. و شاذ بو –د 
 است.از خودش تر  ثقه با شخصِ

ل ةه  َعَدم   -ه :: الحعه يح
َ
نح َل  أ

َ
ونَ  أ يث   يَك  َده

ل ة   َمعحل وًل، اْلح ، ََغمهض   َسبَب   :َوالحعه  َخفه 
َدح   ةه  فه  َيقح ح  ، صه يثه َده

ن   َمعَ  اْلح
َ
رَ  أ اهه َلَمة   الظ  نحه   الس   .مه

نداشتن علت: یعنی: اینکه حدیث، علت نداشته باشد و علت: آن سبب مستور و  -هـ 
ر ظاهر از آن علت سالم کند با وجودی که د پنهانی است که در صحت حدیث خدشه وارد می

 است.
ه   -3 وط   :ِش  
 شروط صحیح: – 3

نح  يَتَبنَي    حه  مه يفه  َِشح ن   ال عحره
َ
وَط  أ يحه  ِش   حه ب   ال ته  الص  ونَ  َحّت   تََواف ر َها ََيه  يَك 

يث   َده
يًحا اْلح ، َصحه َ  ََخحَسة  ، ات َصال  : "َوهه نَده َواةه، َعَدالَة   الس  وَ  َضبحط   الر  ، َعَدم   اةه،الر  ل ةه  الحعه

وذه  َعَدم   ذ   ".الش 
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شود تا اینکه  شروطی که فراهم بودنِ آن واجب می :شود از شرح تعریف واضح می
: اتصال سند، عدالت راویان، ضابط بودن شروط حدیث صحیح باشد پنج شرط است و آن

 . ویان، نداشتن علت و شاذ نبودن هستندرا
تَل   فَإهَذا نح  د  َواحه  َِشحط   اخح هه  مه وطه  َهذه َسةه  الْش   َمح يث   ي َسّم   فََل  اْلح َده

ينَئهذ   اْلح  حه
يًحا  .َصحه

پس هرگاه یک شرط از این شروط پنجگانه مختل شد در این هنگام آن حدیث، صحیح 
 شود. نامیده نمی

ثَال    -4  :مه
 مثال آن:  – 4

رََجه   َما خح
َ
، فه  اْلح َخارهي   أ هه يحه َف، بحن   الله  َعبحد   َثنَاَحد  : "قَاَل  َصحه نَا: قَاَل  ي وس  َبَ خح

َ
 أ

، ، ابحنه  َعنه  َمالهك  َهاب  ده  َعنح  شه َم  ه  بحنه  م  بَيح ، بحنه  ج  م  عه طح ، َعنح  م  بهيهه
َ
عحت  : قَاَل  أ وَل  َسمه  رَس 

  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله 
َ
رهبه  فه  قََرأ

حَمغح وره  ال  40".بهالط 
ح خود آن را تخریج کرده که گفت: عبد اهلل بن یوسف تِنِّیسِی به آنچه بخاری در صحی

ما روایت کرد و گفت: مالک به ما خبر داد از ابن شهاب زهری از محمد بن جبیر بن مطعم از 
پدرش )جبیر بن مطعم( که گفت: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که در نماز 

 مغرب سورۀ طور را قرائت نمود.
يث   اَفَهذَ  َده

؛ اْلح يح  ن   َصحه
َ
 :له

 پس این حدیث صحیح است، زیرا:
ل   َسنََده   -أ ت صه ن   إهذح : م 

َ
نح  َراو   ُك    أ َعه   ر َواتههه  مه نح  َسمه هه  مه ا. َشيحخه م 

َ
، 41َعنحَعنَة   َوأ  َمالهك 

، َوابحنه  َهاب  ، َوابحنه  شه بَيح  ولَة   ج  م  ؛ ََعَ  َفَمحح ت َصاله مح  اله ن ه 
َ
نَي. َغيح   له َدل سه  م 

                                                           
ش روايت کرده لفظ ، ِب765، حديث 247/ 2كتاب اْلذان، ِبب اْلهر ِف املغرب،   در . خباري 40

 .است
خواهد  عنعنحديث منوع  درحكم عنعنة  ِبشد و می« عن»لفظ  شيخ ِب ازحديث  ت. عنعنة: رواي 41

 .آمد
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سند آن متصل است: زیرا هر راوی از راویان آن از شیخ خود شنیده است. و اما  –أ 
 شود زیرا آنان مدلِّس نیستند. عنعنۀ مالک و ابن شهاب و ابن جبیر پس بر اتصال حمل می

ن   -ج ب،
َ
ول   ر َواتَه   َوله د  ونَ  ع  هه : َضابهط  مح  َوَهذه ه  وحَصاف 

َ
نحدَ  أ حه  لََماءه ع   عه َرح  الح

يله   .َوال عحده
زیرا راویان آن عادل و ضابط هستند: و این اوصاف ایشان نزد علمای جرح و  –ب، ج 
 تعدیل است.

َف  بحن   الله  َعبحد   -1 ن   ثهَقة  : ي وس  تحقه  .م 
 است. 42عبداهلل بن یوسف: ثقه و متقن – 1
نَس   بحن   َمالهك   -2

َ
 .َحافهظ   إهَمام  : أ

 ن أنس: امام و حافظ است.مالک ب – 2
َهاب   ابحن   -3 رهي   شه

يه  : الز هح ت َفق   َحافهظ   فَقه  .َوإهتحَقانههه  َجَلَلههه  ََعَ  م 
 ابن شهاب زهری: فقیه و حافظ است و در بزرگواری و حفظ او اتفاق شده است. – 3
د   -4 َم  بَيح   بحن   م   .ثهَقة  : ج 
 محمد بن جبیر: ثقه است. – 4
بَ  -5 م   بحن   يح  ج  عه طح  .َصَحابه  : م 
 جبیر بن مطعم: صحابی است. – 5
ن ه   -د

َ
ه   لَمح  إهذح : َشاذي  َغيح   َوله َعارهضح وَ  َما ي  قحَوى ه 

َ
نحه   أ  .مه

با آن معارضه و مخالفت  تر از آن، ی قویحدیث ا این حدیث شاذ نیست: چونو زیر –د 
 نکرده است.

ن ه   -ه
َ
نَ  ل ة  عه  فهيهه  لَيحَس  َوله لَله  مه  .الحعه

 ها وجود ندارد. و زیرا در این حدیث، علّتی از علت -هـ 
ه   -5 م  كح  :ح 

                                                           
 [محکم و استوار در حفظ.] . 42
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 حکم آن: – 5
ه   م  كح وب  : وَح  َاعه  بههه  الحَعَمله  و ج  له  بهإهَجح

هح
َ
، أ يثه َده

تَد   َوَمنح  اْلح عح نَ  بههه  ي  وَله نيَ  مه ص 
 الح 

َقَهاءه  وَ . َوالحف  ة   َفه  ج  نح  ح  َججه  مه عه ال ح  ح لهمَ  يََسع   َل  ْش  سح حم   .بههه  الحَعَمله  تَرحك   ال
و حکم آن: وجوبِ عمل به آن است به اجماع محدثین و به اجماع کسانی از اصولیین و 

های شرع است که ترکِ عملِ به  فقهاء که اجماع آنان مورد توجه است. و آن دلیلی از دلیل
 آن مسلمانی را نشاید.

َراد   -6 حم  ههه  ال ل يث   َهَذا: "مح بهَقوح يح   َحده وح " َصحه
َ
يث   َهَذا" أ يح   َغيح   َحده  ":َصحه

 «. این حدیث صحیح نیست»یا « این حدیث صحیح است»منظور از گفتۀ آنان: 
َراد   -أ حم  مح  ال ههه ل يث   َهَذا: "بهَقوح يح   َحده ن  " َصحه

َ
وَط  أ َسةَ  الْش   َمح ابهَقةَ  اْلح َقتح  قَدح  الس   َتَق 

  َل . فهيهه 
َ
وع   ن ه  أ ط  تههه  َمقح ح  ، َنفحسه  فه  بهصه ره

مح
َ ََوازه  الح ََطإه  له

يَانه  اْلح  .اثل َقةه  ََعَ  َوالن سح
این است که شروط پنجگانۀ سابق در « این حدیث صحیح است»منظور از گفتۀ آنان: 

آن روایت محقق است. نه اینکه در واقع امر به صحیح بودن آن قطع شده باشد، زیرا 
 ( اشتباه و فراموشی بر شخص ثقه جایز است.)احتمال
َراد   -ب حم  مح  َوال ههه ل يث   َهَذا: "بهَقوح يح   َغيح   َحده ن ه  " َصحه

َ
قح  لَمح  أ وط   فهيهه  َتتََحق  ةه  ِش   ح   الص 

َسةه  َمح ابهَقةه  اْلح وح  ُك  َها الس 
َ
َها، أ ب   َل  َبعحض  ن ه  َكذه

َ
؛ َنفحسه  فه  أ ره

مح
َ ََوازه  الح وَ  َمنح  ابَةه إهَص  له  ه 

ََطإه  َكثهي  
 43.اْلح

این است که شروط پنجگانۀ سابق، « این حدیث صحیح نیست»و منظور از گفتۀ آنان: 
تمامی آن یا بعضی از آن، در آن روایت محقق نیست. نه اینکه در واقع امر دروغ باشد، زیرا 

 است.)احتمال( اصابت کردن به حق از جانب کسی که خطای بسیاری دارد جایز 
حَزم   َهلح  -7 نَاد   فه  َي  ن ه   إهسح

َ
َصح   أ

َ
َسانهيده  أ

َ لًَقا؟ الح طح  م 
 ترین اسانید باشد؟ شود که بطور مطلق صحیح آیا در اسنادی جزم کرده می – 7

                                                           
 .76-75، ص1تدريب الراوي ج نگا:.  43
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تَار   خح حم  ن ه   ال
َ
حَزم   َل  أ نَاد   فه  َي  ن ه   إهسح

َ
َصح   أ

َ
َسانهيده  أ

َ لًَقا؛ الح طح ن   م 
َ
 َراتهبه مَ  َتَفاو َت  له

ةه  ح  نه  ََعَ  َمبحّنه   الص 
نَاده  َتَمك  هسح

نح  اْلح وطه  مه ، ِش   ةه ح  ر   الص  ق   َويَنحد  َ  َتَق  َعح
َ
رََجاته  أ  فه  اَل 

يعه  وطه  ََجه . ِش   ةه ح   الص 
ترین  شود که بطور مطلق صحیح قول برگزیده این است که در اسنادی جزم کرده نمی

تب صحیح بودن مبنی بر ثابت و استوار بودن شروط صحت است، اسانید باشد زیرا تفاوت مرا
 و محقق بودنِ باالترینِ درجات در تمامی شروطِ صحت نادر و کمیاب است.

َل  وح
َ َساك   فَالح مح ه

مه  َعنه  اْلح نَاد   اْلح كح هسح ن ه   ْله
َ
َصح   بهأ

َ
َسانهيده  أ

َ لًَقا الح طح هَك  َوَمعَ . م   َفَقدح  َذل
َل  ةه  َبعحضه  َعنح  ن قه ئهم 

َ ل   الح َصح   فه  الحَقوح
َ
، أ َسانهيده

َ ر   الح اهه ن   َوالظ 
َ
حَ  إهَمام   ُك    أ  قَوهيَ  َما رَج 

نحَده   نح . عه قحَواله  تهلحَك  فَمه
َ ن  : الح

َ
َها أ َصح 

َ
 :أ

ترینِ  برای اسنادی به اینکه بطور مطلق صحیححکم از صادر کردن  پس بهتر است
نید از برخی از ائمه ترینِ اسا . و با وجود این، قول در صحیحد، دست نگه داشته شواسناد است

نقل شده و ظاهرا که هر امامی آنچه به نظرش قوی بوده آن را ترجیح داده است و از میان 
 ترین اسناد: این اقوال، صحیح

، -أ رهي 
هم   َعنح  الز هح بهيهه  َعنح  َسال

َ
 44.أ

هَك  ر وهيَ  َحاَق  َعنح  َذل َويح  بحنه  إهسح ،َراه  َدَ  هه حح
َ
 .َوأ

 . است روایتِ ابن شهاب زهری از سالم از پدرش –أ 
 این قول از اسحاق بن راهویه و احمد بن حنبل روایت شده است.

يَن، ابحن   -ب يه ي  َعنح  َعبهيَدَة، َعنح  سه  45.ََعه
هَك  ر وهيَ  يّنه   ابحنه  َعنه  َذل حَمده سه  ال  .َوالحَفل 

 .است طالب ه سلمانی از علی بن ابیروایتِ محمد بن سیرین از عبید –ب 
 این قول از علی بن مدینی و عمرو بن علی فالس روایت شده است.

                                                           
 .است عبد هللا بن عمر بن اْلطاب او.  44
 .است علي بن أيب طالب او.  45
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، -ج َمش  عح
َ يَم، َعنح  الح  46.الله  َعبحده  َعنح  َعلحَقَمَة، َعنح  إهبحَراهه

هَك  ر وهيَ   .َمعهني   ابحنه  َعنه  َذل
 .است  بن مسعودروایتِ سلیمان أعمش از ابراهیم نَخَعِی از علقمه از عبداهلل –ج 

 این قول از یحیی بن معین روایت شده است.
، -د رهي 

، بحنه  ََعه   َعنح  الز هح ه ، َعنح  اْلح َسنيح بهيهه
َ
ي  َعنح  أ  .ََعه

هَك  ر وهيَ  به  َعنح  َذل
َ
ره  أ

به  بحنه  بَكح
َ
 .َشيحبَةَ  أ

لی( روایتِ ابن شهاب زهری از علی بن حسین زین العابدین از پدرش )حسین بن ع –د 
 .است طالب از علی بن ابی

 شیبه روایت شده است. این قول از ابوبکر بن ابی
، -ه ، َعنح  َمالهك  َمرَ  ابحنه  َعنه  نَافهع   .ع 

هَك  ر وهيَ   .اْلح َخارهي   َعنه  َذل
 روایتِ مالک بن انس از نافع مولی عمر از عمر بن خطاب. -هـ 

 قول از امام بخاری روایت شده است.این 
ل   وَ ه   َما -8 و 

َ
َصن ف   أ يحه  فه  م  حه ؟ الص  َجر ده حم   ال

 اولین کتاب تصنیف شده در )احادیث( صحیح مجرد چیست؟ – 8
ل   و 

َ
َصن ف   أ يحه  فه  م  حه َجر ده  الص  حم  يح   ال ، َصحه يح   ث م   اْلح َخارهي  لهم   َصحه سح َما. م  َصح   وَه 

َ
 أ

ت به  ، َبعحدَ  الحك  آنه رح َعَ  َوقَدح  الحق  َجح
َ
ة   ته أ م 

َما تَلَّق   ََعَ  الح   .بهالحَقب وله  كهتَاَبيحهه
اولین کتاب تصنیف شده در صحیح مجرد، صحیح بخاری سپس صحیح مسلم است. و 

ها بعد از قران هستند و امت )اسالم( به گرفتنِ دو کتاب ایشان به  ترین کتاب این دو صحیح
 قبولیت اجماع دارند.

َما -أ ه  ي 
َ
َصح   أ

َ
 : أ

                                                           
 .است عبد هللا بن مسعود او.  46
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َما، ْلح َخارهي  َوا ه  َصح 
َ
َما أ َث ه  كح

َ
هَك  فََوائهَد؛ َوأ ن   وََذل

َ
يَث  له َحاده

َ
َشد   اْلح َخارهي   أ

َ
 ات َصاًل، أ

َثق   وح
َ
ن   رهَجاًل، َوأ

َ
نَ  فهيهه  َوله تهنحبَاَطاته  مه سح ، اله ي ةه هه

قح ي ةه  َوانل َكته  الحفه مه  فه  لَيحَس  َما اْلح كح
يحه  لهم   َصحه سح  .م 
 تر است؟  کدامین این دو صحیح –أ 

ترین این دو از جهت فایده، صحیح بخاری است. و آن بدین  ترین این دو و بیش صحیح
تر است و  ، مُوَثَّقتر و از جهت رجال قوی ،خاطر است که احادیث بخاری از جهت اتصال سند

ر صحیح های حکمی وجود دارد که د در بخاری بعضی از استنباطات فقهی و نکته همچنین
 مسلم نیست.

ن   َهَذا يحه  َوَكوح َصح   اْلح َخارهي   َصحه
َ
نح  أ يحه  مه لهم   َصحه سح وَ  إهن َما م  تهبَاره  ه  ، بهاعح وعه م  حَمجح  ال

يثه  َبعحض   ي وَجد   َفَقدح  َوإهل   َحاده
َ لهم   فه  الح سح قحوَى م 

َ
نح  أ يثه  َبعحضه  مه َحاده

َ . اْلح َخارهي   فه  الح
يَل  لهم   يحَ َصحه  إهن  : َوقه سح ، م  َصح 

َ
َواب   أ وَ  َوالص  ل   ه  ل   الحَقوح و 

َ  .الح
تر از صحیح مسلم، قطعا به اعتبار  این )چیزی که گفتیم( و بودنِ صحیح بخاری صحیح

شود که از بعضی  مجموع احادیث است و اگر نه بعضی از احادیث در صحیح مسلم یافته می
ل ضعیفی گفته شده که صحیح مسلم تر است. و قو از احادیث در صحیح بخاری قوی

 تر است. اما قول درست همان قول اول است. صحیح

َعبَا َهله  -ب تَوح يَح، اسح حه وه  الص 
َ
َماه ؟ أ   الحَِتَ

به  لَمح  تَوحعه لهم   اْلح َخارهي   يَسح سح يحَ  َوم  حه َما، فه  الص  يَحيحهه َماه   َوَل  َصحه  قَاَل  َفَقدح . الحَِتَ
  َما: "اْلح َخارهي  

َ
عه  كهتَابه  فه  دحَخلحت  أ َامه ، َما إهل   الح ت   َصح  نَ  َوتََركح َحاحه  مه َاله  الص   ْله

وله       47".الط 
لهم   َوقَاَل  سح ء   ُك    لَيحَس : "م  ي ََشح نحده يح   عه ت ه   َصحه نَا، وََضعح وا َما وََضعحت   إهن َما َهه  َع  َجح

َ
 أ

  48".َعلَيحهه 
                                                           

آمده، معنا اين است که:  روايتِّ بسياری از احاديث صحيح را « ملَلل الطول»رواایت از بعض  در . 47
 آور ِبشد. لتترک کرده از ترس اينکه مبادا کتاب مطول بگردد و طولنی بودن برای مردم مَل
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صحیح را )در کتاب خویش( جای دادند یا آن را آیا بخاری و مسلم تمام احادیث  –ب 
 )یعنی جمع کردن تمام احادیث صحیح( بر خود الزم گردانیدند؟ 

بر خود  را آن و ندادند جای خویش دو کتاب در را صحیح احادیث تمام بخاری و مسلم
ر : در کتاب جامع خود حدیثی را داخل نکردم مگه استامام بخاری گفتزیرا نگردانیدند.  الزم

 49وضع )کتاب(، احادیث صحیح را ترک کردم. آنچه صحیح است و به خاطر طوالنی بودنِ
: هر حدیثی که نزد من صحیح بود آن را در اینجا )یعنی در ه استو امام مسلم گفت

 کتابم( ننهادم بلکه آن احادیثی که بر )صحت( آن اجماع شده را )در کتابم( نهادم.
َما َهلح  -ج ء   فَاَته  وح  ثهي  كَ  ََشح

َ
نَ  قَلهيل   أ ؟ مه يحه حه  الص 

ام بخاری و امام مسلم در رفته یا بسیاری از احادیث صحیح از دست امآیا احادیث  - ج
 ؟ احادیث اندکی

َافهظ   قَاَل  -1
َرمه  ابحن   اْلح خح

َ َما لَمح : الح تحه  رَ  .الحَقلهيل   إهل   َيف  نحكه
 
 .َعلَيحهه  َهَذا َوأ

: احادیث صحیح از دست بخاری و مسلم در نرفته مگر استه حافظ ابن األخرم گفت – 1
 .اش بر او انکار شده و بر او اعتراض گرفته شده است بر این گفتهاندکی. و 

يح   -2 حه ن ه   َوالص 
َ
َما أ ء   فَاَته  ، ََشح َل  َفَقدح  َكثهي  ن ه   اْلح َخارهي   َعنه  ن قه

َ
 تََركحت   َوَما: "قَاَل  أ

نَ  َحاحه  مه َث   الص  كح
َ
َفظ  : "َوقَاَل  ،"أ حح

َ
ائَةَ  أ لحفه  مه

َ
يث   أ ، َحده يح  اَئَتح  َصحه لحفه  َومه

َ
يث   أ  َحده

ه  يح   َغيح  50".َصحه
و قول صحیح این است که احادیث صحیح بسیاری از بخاری و مسلم فوت شده است. 
همانا از بخاری نقل شده که گفت: آنچه از صحیح ترک کردم بسیار است. و گفت: یکصد 

 ث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح از حفظ دارم.هزار حدی
يثه  ة  د  عه  َكمح  -د َحاده

َ ي  فه  الح َما؟ ُك  نحه   مه
                                                                                                                                                                                     

 .يعنی: آنچه در کتابش قرار دارد احاديث صحيح جممع عليه است.  48
َتَصُر مِّن  أُُمورِّ َرُسولِّ اهللِّ اْل َ »مهچنْي امام خباری کتاب خويش را به ].  49 يُح ال ُمخ  َنُد الصَّحِّ ُع ال ُمس  امِّ

مِّهِّ  پيدا است كه امام خباری خمتصری از احاديث ين از انم كتاب اانمگذاری منوده است. بنابر « َوُسَننِّهِّ َوَأایَّ
 [را در کتاب خويش آورده است. رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم

 .16. علوم احلديث ص 50
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 در هر کدام از کتاب بخاری و مسلم چند حدیث وجود دارد؟ –د 
حلَة  : اْلح َخارهي   -1 اَئتَانه  آَلف   َسبحَعة   فهيهه  َما َج  يثًا وََسبحع ونَ  وَََخحَسة   َومه ح  َحده َرةه،بهال َكر   م 

َذحفه  َرةه  َوِبه َكر  حم  َبَعة   ال رح
َ
 .آَلف   أ

حدیث با احادیث تکراری و با حذف  7275بخاری: تمامی آنچه در آن است  – 1
 حدیث است. 4000احادیث تکراری 

لهم   -2 سح حلَة  : م  لحًفا َعَْشَ  اثحنَا فهيهه  َما َج 
َ
َرةه، أ َكر  حم  فه  بهال َذح َرةه  َوِبه َكر  حم  َبَعةه  و  ََنح  ال رح

َ
 أ

 .آَلف  
حدیث تکراری و با حذف احادیث تکراری  12000مسلم: تمامی آنچه در آن است  – 2
 حدیث است. 4000تقریبا 
يحنَ  -ه

َ
د   أ ي ةَ  ََنه يثه  بَقه َحاده

َ يَحةه  الح حه لهًما؟ اْلح َخارهي   فَاتَته  ال ته  الص  سح  َوم 
 یابیم؟ م فوت شده، کجا میبقیۀ احادیث صحیحی که از بخاری و مسل -هـ 

َها د  ت به  فه  ََنه تََمَدةه  الحك  عح حم  وَرةه، ال ه  حَمشح يحه  ال َزيحَمَة، ابحنه  َكَصحه يحه  خ  ب اَن، ابحنه  وََصحه  حه
رَكه  تَدح سح ، َوم  مه َاكه َنه  اْلح ، َوالس  َبَعةه رح

َ َنه  الح ، وَس  ّنه  اَرق طح َنه  اَل  ، وَس  َيحَهّقه  هَها اْلح  .َوَغيح
فه  َل وَ  ود   يَكح يثه  و ج  َده

هه  فه  اْلح ، َهذه ت به يصه  َلب د   بَلح  الحك  َن ال نحصه ، ََعَ  مه تههه ح   إهل   صه
قحتهَصارَ  َِشََط  َمنح  كهتَابه  فه  َراجه  ََعَ  اله ، إهخح يحه حه يحه  الص  َزيحَمةَ  ابحنه  َكَصحه  .خ 

ح ابن حبان، مستدرک های معتمدِ مشهوری همانند صحیح ابن خزیمه، صحی در کتاب
حاکم، سنن اربعه )یعنی: ابوداوود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه(، سنن دارقطنی، سنن بیهقی و 

 یابیم. ها می غیر این
کند )که حتما باید آن حدیث صحیح باشد( بلکه  ها کفایت نمی وجود حدیث در این کتاب

احادیث صحیح را  باید بر صحت آن نص آورده شود مگر در کتاب کسی که شرط کرده
 تخریج کند همانند صحیح ابن خزیمه.

م   -9 رَكه  ََعَ  الحََكَ تَدح سح ، م  مه َاكه يحه  اْلح َزيحَمَة، ابحنه  وََصحه يحه  خ  ب انَ  ابحنه  وََصحه  :حه
 سخنی در مورد مستدرک حاکم و صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان: -9
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رَك   -أ تَدح سح مه  م  َاكه وَ : اْلح م   كهتَاب   ه  نح  َضخح ت به  مه ، ك  يثه َده
ه   َذَكرَ  اْلح َؤل ف   فهيهه  م 

يَث  َحاده
َ يَحةَ  الح حه ه  َِشحطه  ََعَ  ال ته  الص  يحَخنيح وح  الش 

َ
َما، َِشحطه  ََعَ  أ هه َحده

َ
َر َجاَها، َولَمح  أ  ِي 

يَث  َذَكرَ  َكَما َحاده
َ يَحةَ  الح حه نحَده   الص  نح  لَمح  َوإهنح  عه د   َِشحطه  ََعَ  تَك  َما،مه  َواحه ًا نحه  َعب   م 

ن َها َعنحَها
َ
يَحة   بهأ ، َصحه نَاده هسح

  اْلح

های حدیث است. مولف آن، احادیث  مستدرک حاکم: آن کتابی پر حجم از کتاب –أ 
صحیحی که بر شرط بخاری و مسلم یا بر شرط یکی از آن دو است و بخاری و مسلم آن را 

را  خودش بودهن احادیث صحیحی که نزد کرده است همچنی ذکراند را در آن  تخریج نکرده
آورد که  در حالی که به آن تعبیر می نیستندنیز بیان کرده و اگرچه بر شرط یکی از آن دو 

 صحیح االسناد است. 
ب َما يثه  َبعحَض  َذَكرَ  َور  َحاده

َ ، لَمح  ال ته  الح ح  ن ه   تَصه وَ  َعلَيحَها، َنب هَ  لَكه تََساههل   وَه   فه  م 
،ال صح  يحه نح  َفيَنحبَغه  حه

َ
حَكمَ  ي تَتَب عَ  أ يثههه  ََعَ  َوَي  َحاده

َ
هَها، يَلهيق   بهَما أ َال َهبه   تَتَب َعه   َولََقدح  ِبه  اّل 

َثه  ََعَ  وََحَكمَ 
كح
َ
يثههه  أ َحاده

َ
هَها، يَلهيق   بهَما أ َال تَاب   يََزال   َوَل  ِبه َاَجة   الحكه نَايَة   تَتَب ع   إهَل  ِبه  51.وهعه

دهد.  کند اما بر آن هشدار می چه بسا بعضی از احادیثی که صحیح نیست را ذکر می و
گیر است پس شایسته است بر احادیث آن به چیزی حکم کرده  آسان ،وی در تصحیح حدیث

شک ذهبی آن را تحقیق و بررسی کرده و بر  شود که شایسته و الیق به حال آن است. بی
کرده که شایسته و الیق به حال آن است و هنوز این تر احادیث آن به چیزی حکم  بیش

 کتاب به تحقیق و توجه نیاز دارد.
يح   -ب ب انَ  ابحن   َصحه تَاب   َهَذا: حه تهيب ه   الحكه ، تَرح حََتَع  َرت بًا فَلَيحَس  ُم  ، ََعَ  م  بحَوابه

َ  الح
، ََعَ  َوَل  حَمَسانهيده هَهَذا ال َماه   َول سح

َ
يمَ : "أ   ال َقاسه

َ ف   ."نحَواعَ َوالح يثه  َعنه  َوالحَكشح َده
نح  اْلح  مه

                                                           
ی است که امام كتابأحاديث   هم اکنون در حال َتقيق و تتبع پريامون ريةمشيخ دكرت محمود برادر ما .  51

کند و قصد دارد بعد  ز َتقيق، حکم حديث را بيان میها حکمی نداده است. و بعد ا در مورد آن ذهبی
از تکميل اين جهد آن را به زيور طبع آراسته کند. هللا عزوجل از طرف مسلماانن به ايشان اپداش خري 

 .عنايت منايد
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ا، َعّسه   َهَذا كهتَابههه  دًّ ينَ  َبعحض   َرت بَه   َوقَدح  جه ره
خ 

َ
تَأ حم  ه   ََعَ  52ال َصن ف  ، َوم  بحَوابه

َ تََساههل   الح  م 
مه  فه  يثه  ََعَ  اْلح كح َده

، اْلح ةه ح  ن ه   بهالص  قَل   لَكه
َ
ًل  أ نَ  تََساه  مه  مه َاكه  53.اْلح

اش جدید است و بر ابواب فقهی و بر  بندی صحیح ابن حبان: این کتاب ترتیب –ب 

يم  »مسانید مرتب نیست، و به خاطر همین آن را به  نحَواع   ال َقاسه
َ نامگذاری کرده است.  «َوالح

بسیار دشوار است. برخی از متأخرین آن را بر ابواب فقهی  در این کتاب، پیدا کردن حدیث
انگار است اما تساهل  بر حدیث ضعیف سهلدادن اند. مصنف آن در حکم  نمودهبندی  ترتیب

 تر است. گیری وی از حاکم کم و آسان
يح   -ج َزيحَمةَ  ابحنه  َصحه وَ : خ  َتبَةً  ه  َ َمرح َعح

َ
نح  أ يحه  مه ب اَن؛ ابحنه  َصحه ةه  حه د  ، لهشه يهه  َحّت   َتَر 

يحه  فه  َيتََوق ف   إهن ه   حه دح  ال صح
َ
م   َن له . فه  لَِكَ نَاده هسح

 54اْلح
صحیح ابن خزیمه: مرتبۀ این کتاب از صحیح ابن حبان باالتر است زیرا دقت و  –ج 

ترین کالم در اسناد از تصحیح حدیث  تر است تا جایی که به خاطر کوچک تحقیق او بیش
 شود.  متوقف می

رََجات   -10 تَخح سح حم  ه  ََعَ  ال يَحنيح حه  :الص 
 بر صحیحین:مستخرجات  – 10

وع   -أ َرجه  َموحض  تَخح سح حم   :ال
 های( مستخرج: موضوع )کتاب –أ 

وَ  نح  ه 
َ
َ  أ ته

ح
َصن ف   يَأ حم  نح  كهتَاب   إهَل  ال ت به  مه ، ك  يثه َده

جَ  اْلح يثَه   َفي َخر  َحاده
َ
َسانهيدَ  أ

َ
 بهأ

هه  سه َفح نح  نله ه  مه يقه  َغيح به  َطره ، َصاحه تَابه عَ  الحكه تَمه ،َشيح  فه  َمَعه   َفيَجح هه وح  خه
َ
قَه   َمنح  أ  .فَوح

                                                           
اْلحسان ِف » است و ترتيبش راه   739 سال ایاحلسن علي بن بلبان متوف أمري عَلء الدين أبو او.  52

 .انميده است« حبانتقريب ابن 
 .109، ص2. تدريب الراوي ج 53
 .مهان مصدر.  54



81 
 

های حدیث برود پس احادیث آن  موضوع آن: این است که مصنف بسوی کتابی از کتاب
را با اسانید خودش از غیر طریق صاحب کتاب، تخریج کند و در شیخ خود یا کسی که ما 

 فوق اوست با او جمع شود. 
َهر   -ب شح

َ
رََجاته  أ تَخح سح حم  ه  ََعَ  ال يَحنيح حه  :الص 

 مشهورترین مستخرجات بر صحیح بخاری و مسلم: –ب 
1- ، َرج  تَخح سح حم  به  ال

َ
ر   له

، بَكح يِله  َماعه هسح
 .اْلح َخارهي   ََعَ  اْلح

 مستخرج بر بخاری، اثر ابوبکر اسماعیلی. – 1
2- ، َرج  تَخح سح حم  به  ال

َ
، َعَوانَةَ  له َفَرايهيّنه  هسح

لهم   ََعَ  اْلح سح  .م 
 اثر ابو عوانه اسفرایینی. مستخرج بر مسلم، – 2
3- ، َرج  تَخح سح حم  به  ال

َ
، ن َعيحم   له بََهانه  صح

َ ي  ََعَ  الح َما ُك  نحه   .مه
 مستخرج بر هر دو )یعنی بر بخاری و مسلم(، اثر ابو نعیم اصفهانی. – 3
مَ  َهله  -ج َحاب   الحَِتَ صح

َ
رََجاته  أ تَخح سح حم  َواَفَقةَ  فهيَها ال ه  م  يَحنيح حه ؟ فه  الص  لحَفاظه

َ  الح
آیا صاحبان مستخرجات، موافقت با بخاری و مسلم در الفاظ را بر خود الزم  - ج
 اند؟ دانسته
مح  لَمح  َِته

وَها يَلح َصن ف  َما م  َواَفَقتَه  ؛ فه  م  لحَفاظه
َ مح  الح ن ه 

َ
لحَفاَظ  إهن َما له

َ و وَن الح  ال ته  يَرح
مح  نح  وََصلَتحه  يقه  مه ، َطره مح هه ي وخه َ  ش  هَك ّله لحَفاظه  َبعحضه  فه  قَلهيل   َتَفاو ت   فهيَها َحَصَل  َفَقدح  ل

َ  .الح
اند.  ندانسته در الفاظ را بر خود الزم مسلم و بخاری موافقت با مصنفینِ مستخرجات،

کنند به همین سبب در  همانا الفاظی که از طریق شیوخ ایشان به ایشان رسیده را روایت می
 از الفاظ حاصل شده است. آنها تفاوت اندکی در بعضی 

هَك  رََجه   َما َوَكَذل خح
َ
ونَ  أ َؤل ف  حم  َداَم  ال م   فه  الحق  هه ، تََصانهيفه ل ةه تَقه سح حم  ، ال َيحَهّقه  ، َكْلح ََغوهي   َواْلح

َما هه بحهه وح " اْلح َخارهي   َرَواه  : "قَائهلهنيَ  وَشه
َ
لهم   َرَواه  " أ سح هه  فه  َوَقعَ  َفَقدح  ،"م  حَمعحَن  فه  و ت  َتَفا َبعحضه  ال

، َوفه  لحَفاظه
َ مح  الح َراد ه  نح  َفم  مح  مه ههه ل لهم   اْلح َخارهي   َرَواه  : "قَوح سح َما" َوم  ن ه 

َ
لَه   َرَوَيا أ صح

َ
 .أ

بغوی و )علمایی( مانند ایشان که در  و بیهقی و همچنین آنچه مولفین قدیم همانند

 َرَواه  »یا  «اْلح َخارهي   َرَواه  »گویند:  می اند وقتی که تصانیف مستقل خویش آن را تخریج کرده
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لهم   سح پس مقصود ایشان از  وجود دارد، همانا در بعضی از آن در معنا و در الفاظ تفاوتی «م 

لهم   اْلح َخارهي   َرَواه  »شان:  گفتۀ سح این است که بخاری و مسلم اصل آن حدیث را روایت  «َوم 

 اند.  کرده
نح  ََي وز   َهلح  -د

َ
َل نَ  أ نحَها نحق  يثًا مه َوه   َحده ز  َما؟ َوَنعح  إهََلحهه

شود که حدیثی را از مستخرجات نقل کنیم و آن حدیث را به بخاری و  آیا جایز می –د 
 مسلم نسبت دهیم؟ 

مَ  َما ََعَ  بهنَاءً  ص   ََي وز   فََل  َتَقد  نح  لهَشخح
َ
َل  أ نَ  َينحق  ، مه رََجاته تَخح سح حم  وه  ال

َ
ت به  أ  الحك 

حَمذح  وَرةه ال يثًا آنهًفا ك  وَل  َحده وح  اْلح َخارهي   َرَواه  : َوَيق 
َ
لهم   أ سح َحده  إهل   م 

َ
َريحنه  بهأ مح

َ
 :أ

هایی  شود که از مستخرجات یا از کتاب بنابر آنچه گذشت پس برای شخص جایز نمی

لهم   َرَواه  »یا )بگوید:(  «اْلح َخارهي   َرَواه  »که اکنون یاد شد حدیثی را نقل کند و بگوید:  سح  «م 
 مگر به یکی از دو امر:

نح  -1
َ
َقابهَل  أ يَث  ي  َده

َما اْلح َوايَتههه  .بهره
 آنکه حدیث را با روایت بخاری و مسلم مقابله کند. – 1
وح  -2

َ
وَل  أ ب   َيق  ، َصاحه َرجه تَخح سح حم  وه  ال

َ
َصن ف   أ حم  رََجاه  : "ال خح

َ
هه  أ ظه  ".بهلَفح

ی و مسلم این حدیث را با همین لفظ یا صاحب مستخرج یا مصنف بگوید: بخار – 2
 اند.  تخریج کرده

رََجاته  فََوائهد   -ه تَخح سح حم  ه  ََعَ  ال يَحنيح حه  :الص 
 فواید مستخرجات بر صحیح بخاری و صحیح مسلم. -هـ 

رََجاته  تَخح سح هلحم  ه  ََعَ  ل يَحنيح حه َة، ت َقارهب   َكثهَية   فََوائهد   الص  ي وطه   َذَكَرَها الحَعَْشَ  فه  الس 
، يبههه ره

َها َوإهََلحَك  55تَدح َهم 
َ
 :أ

                                                           
 .116-115، ص1. ج 55
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مستخرجات بر صحیح بخاری و مسلم فواید بسیاری دارند که به ده فایده نزدیک 
ها  ترین آن مهم بیان کرده است. اینک« تدریب الراوی»کتابش ها را در  شود سیوطی آن می

 را بگیر:
ل و   -1 نَاده  ع  هسح

ن  : اْلح
َ
َصن َف  له تَ  م  سح حم  َرجه ال يثًا َرَوى لَوح  خح نح  َحده يقه  مه  اْلح َخارهي   َطره

نحَزَل  لََوَقعَ  َمثًَل 
َ
نَ  أ يقه  مه ره ي الط  ه َرجه  فه  بههه  َرَواه   اّل  تَخح سح حم   .ال

علوّ اسناد: زیرا مصنف مستخرج اگر مثال حدیثی را از طریق بخاری روایت کند از  – 1
 شود. ر واقع میت در مستخرج روایت کرده نازلکه طریقی آن 

َياَدة   -2 ره  فه  الز 
يحه  قَدح حه هَك : الص  هَما وََذل نح  َيَقع   ل لحَفاظ   مه

َ
ات   َزائهَدة   أ  َبعحضه  فه  َوتَتهم 

يثه  َحاده
َ  .الح

صحیح( به سبب آن  حدیث مقدار در زیاده در مقدار حدیث صحیح: و آن )زیاده – 2
 شود. ز احادیث واقع میچیزی است که از الفاظ زائد و تتماتی در بعضی ا

ة   -3 و  ةه  الحق  َ قه  بهَكثح ر  يح   َوفَائهَدت َها: الط  حجه نحدَ  الَت  َعارََضةه  عه حم   .ال
قوت گرفتن به سبب کثرت طرق حدیث: و فایدۀ آن ترجیح به هنگام مخالفت و  – 3

 تعارض است.
وَ  َما -11 وم   ه  ك  حَمحح تههه  ال ح  ا بهصه م  يحَخانه  َرَواه   مه  ؟الش 
روایتی که به صحیح بودنِ آن حکم شده از آنچه بخاری و مسلم آن را روایت – 11

 اند؟ کرده، کدامین
ن   بهنَا َمر  

َ
لهًما اْلح َخارهي   أ سح َل  لَمح  َوم  خ  َما فه  يَدح يَحيحهه ، َما إهل   َصحه ن   َصح 

َ
ةَ  َوأ م 

 الح 
تح  َما تَلَق  َ  َفَما. بهالحَقب وله  كهتَاَبيحهه يث   هه َحاده

َ وم   الح ك  حَمحح تهَها، ال ح  تحَها َوال ته  بهصه ة   تَلَق  م 
 الح 

 56ت َرى؟ يَا بهالحَقب وله 

                                                           
بينی؟، چه فکر  کنی؟، منی کنم، عجيب است که، شگفتا، فکر منی اَی تُ َرى؟: متعجبم، تعجب می] . 56
 [کنی؟، نظرت چيست؟، راستی!، براستی!. می
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بر ما گذشت که بخاری و مسلم در دو صحیح خود )روایاتی را( داخل نکردند جز روایاتی 
! دو کتاب ایشان را به قبولیت گرفته است. پس راستی ،که صحیح است، و آنکه امت اسالم

 اند؟  ها را به قبولیت گرفته، کدامین آن احادیثی که به صحیح بودنِ آن حکم شده و امت آن
ََواب   وَ  َوالح ن  : ه 

َ
نَاده  َرَوَياه   َما أ هسح

له  بهاْلح ت صه حم  وَ  ال وم   َفه  ك  حَمحح ، ال تههه ح  ا بهصه م 
َ
َف  َما َوأ ذه  ح 

نح  هه  َمبحَدإه  مه نَاده وح  َراو   إهسح
َ
َث   أ كح

َ
َعل َق  ي َسّم  وَ  - أ حم  وَ  -57ال ، اْلح َخارهي   فه  وَه  ن ه   َكثهي   فه  لَكه

مه  بحَوابه  تََراجه
َ َماتهَها، الح َقد  ء   ي وَجد   َوَل  َوم  نحه   ََشح به  فه  مه

لح بحَوابه  ص 
َ َت َة، الح ا اْلح م 

َ
لهم   فه  أ سح  م 

نح  فهيهه  فَلَيحَس  هَك  مه يث   إهل   َذل د   َحده ، بَابه  فه  َواحه مه لحه   لَمح  ال يَم  ع   فه  يَصه ه   آَخَر، َموحضه م  كح  فَح 
 :يَِله  َكَما

به صحیح بودنِ آن حکم شده اند  روایت کردهآنچه با اسناد متصل  جواب این است:
و )چنین حدیثی( معلق  –تر حذف شده  ه از مبداء اسنادش یک راوی یا بیشاست و اما آنچ

تر است اما در تراجم ابواب و مقدمات آن  در بخاری بیشو احادیث معلق  –شود  نامیده می
شود اما در مسلم پس چیزی از  است و البته چیزی از معلقات در اصل کتاب یافته نمی

معلقات در آن نیست مگر یک حدیث در باب تیمم که آن را در جای دیگر وصل نکرده است 
 آید:  پس حکم آن چنین است که می

نحه   َكنَ  َفَما -أ يَغةه  مه مه  بهصه َزح َمرَ  َكَقاَل  :الح
َ
وَ  وََذَكَر، َوأ م   َفه  كح تههه  ح  ح   َعنه  بهصه

َضافه  حم   .إهََلحهه  ال
َمرَ  قَاَل صیغۀ جزم و قطع آمده، مانند:  آنچه با –أ 

َ
صحیح بودن ، پس حکم به  وََذَكرَ  َوأ

بعد از این ]یعنی: متن حدیثی که ]متن[ از طرف کسی است که به او نسبت داده شده است. 
 .آید، صحیح است[ ها می صیغه

نح  لَمح  َوَما -ب م   فهيهه  يَك  حَوى،: َجزح ، َكي  َكر  حََك، َوي ذح  فهيهه  فَلَيحَس  وَذ كهَر، َور وهَي، َوَي 
م   كح تههه  ح  ح  َضافه  َعنه  بهصه حم  ، ال هَك  َوَمعَ  إهََلحهه يث   فهيهه  فَلَيحَس  َذل ه  َواه ؛ َحده هدحَخاله  فه  ْله

تَ  حم َسّم   ابه الحكه يحه  ال حه  .بهالص 

                                                           
 .مبحث آن بطور مفصل بعدا خواهد آمد.  57
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َوى،و آنچه در آن جزم و قطع نباشد، مانند:  –ب  ، ي رح َكر  حََك، َوي ذح ، وَذ كهرَ  َور وهَي، َوَي 

 به صحت :یعنی]طرف کسی که به او نسبت داده شده است از نشده پس حکم به صحت آن 
، حدیث واهی و سست در و با وجود این [آید حکم نشده است ی که بعد از این الفاظ میمتن

 آن نیست به سبب داخل کردنِ چنین حدیثی در کتابی که به صحیح نامگذاری شده است.
يحه  َمَراتهب   -12 حه  :الص 
 مراتب صحیح: – 12
ن   بهنَا َمر  

َ
لََماءه  َبعحَض  أ ا الحع  َصح   َذَكَرو 

َ
َسانهيده  أ

َ ، الح مح نحَده  هَك، ََعَ  فَبهنَاءً  عه  وَََعَ  َذل
نه َتمَ 

وطه  بَاِقه  ك  ةه  ِش   ح  ن   الص  نح  ي محكه
َ
َقاَل  أ يثه  إهن  : ي  هلحَحده يحه  ل حه  َمَراتهَب، ثََلَث  الص 

بَةه  هرهَجاله  بهالن سح هه، ل نَاده هه  إهسح حَمَراتهب   وََهذه َ  ال  :هه
، پس کردند بیانرین اسنادی که نزدشان بود را ت بر ما گذشت که بعضی از علما صحیح

: حدیث صحیح به نسبت رجال توان گفت که میبنابر ثبوت باقی شروط صحت،  بنابر آن، و
 اسناد آن سه مرتبه دارد و این مراتب این است:

َ  -أ َعح
َ
يًّا َكنَ  َما: َمَراتهبههه  فَأ وه نَاد   َمرح نح  بهإهسح َصح   مه

َ
َسانهيده  أ

َ ، الح ، َعنح  َكَمالهك   َعنه  نَافهع 
َمرَ  ابحنه   .ع 

ترین اسانید روایت شده باشد، مانند:  تب آن: آنچه با اسنادی از صحیحباالترین مرا –أ 
 مالک از نافع از ابن عمر. 

هَك  وَد ونَ  -ب تحبَةً  َذل يًّا َكنَ  َما: ر  وه نح  َمرح يقه  مه مح  رهَجال   َطره دحَن  ه 
َ
نح  أ نَاده  رهَجاله  مه هسح

 اْلح
، له و 

َ َوايَةه  الح ،ثَا َعنح  َسلََمَة، بحنه  َح اده  َكره نَس   َعنح  بهت 
َ
 .أ

تر از رجال  تر از آن: آنچه از طریق رجالی روایت شود که آنان پایین و رتبۀ پایین –ب 
 اسناد اول باشند، مانند روایت حماد بن سلمه از ثابت از انس بن مالک.

هَك  وَد ونَ  -ج تحبَةً  َذل نح  َكنَ  َما: ر  َقتح  َمنح  رهَوايَةه  مه مح  َتَق  دحَن  فهيهه
َ
ق   َما أ د  مح  يَصح  َعلَيحهه

ف   ، وَصح َوايَةه  اثل َقةه َهيحله  َكره به  بحنه  س 
َ
، أ ، َعنح  َصالهح  بهيهه

َ
به  َعنح  أ

َ
َريحَرةَ  أ  .ه 
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ثقه بر  ترین آنچه وصف تر از آن: آنچه از روایت کسانی باشد که کم و رتبۀ پایین –ج 
بی صالح از پدرش از ، مانند روایت سهیل بن اباشد محقق آنان درکند  آنان صدق پیدا می

 ابوهریره.
ق   هه  َوَيلحتَحه يله  بهَهذه يم   ال َفاصه سه يثه  َتقح َده

يحه  اْلح حه بَةه  َمَراتهَب  َسبحعه  إهَل  الص   بهالن سح
ت به  هلحك  وهي   ل حَمرح هَك  فهيَها ال ، َذل يث  َده

هه  اْلح حَمَراتهب   وََهذه َ  ال  :هه
به هفت مرتبه به نسبت شود تقسیم حدیث صحیح  و به این تفاصیل ملحق می

 ها هستند: ها وجود دارد، و آن مراتب این های روایت شده که حدیث صحیح در آن کتاب
لهم  وَ  اْلح َخارهي   َعلَيحهه  ات َفَق  َما -1 سح وَ " م  َ  وَه  َعح

َ
حَمَراتهبه  أ  ".ال

 و آن باالترین مراتب است. داشته باشندآنچه بخاری و مسلم بر آن اتفاق  – 1
 .اْلح َخارهي   بههه  انحَفَردَ  َما ث م   -2
 .باشدسپس آنچه بخاری به آن منفرد  – 2
لهم   بههه  انحَفَردَ  َما ث م   -3 سح  .م 
 .سپس آنچه مسلم به آن منفرد باشد – 3
َما ََعَ  َكنَ  َما ث م   -4 هه َر َجاه   َولَمح  َِشحطه  .ِي 
مسلم آن را تخریج نکرده اری و بخآنچه بر شرط بخاری و مسلم باشد ولی سپس  – 4
 .باشند

، َِشحطه  ََعَ  َكنَ  َما ث م   -5 ه   َولَمح  اْلح َخارهي  َر جح  .ِي 
 سپس آنچه بر شرط بخاری است و بخاری آن را تخریج نکرده است. – 5
، َِشحطه  ََعَ  َكنَ  َما ث م   -6 لهم  سح ه   َولَمح  م  َر جح  .ِي 
 .آن را تخریج نکرده باشد باشد و مسلمسپس آنچه بر شرط مسلم  – 6
نحدَ  َصح   َما ث م   -7 َما عه ههه نَ  َغيح ، مه ةه ئهم 

َ َزيحَمَة، َكبحنه  الح ب انَ  َوابحنه  خ  ا حه م  نح  لَمح  مه  يَك 
َما، ََعَ  هه وح  َِشحطه

َ
د   َِشحطه  ََعَ  أ َما َواحه نحه   .مه

نند: ابن خزیمه سپس آنچه نزد غیر بخاری و مسلم از امامان دیگر صحیح باشد، ما – 7
 .نباشدو ابن حبان، از آن روایاتی که بر شرط بخاری و مسلم یا بر شرط یکی از این دو نفر 
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ه  َِشحط   -13 يحَخنيح  :الش 
 شرط بخاری و مسلم: – 13
حه  لَمح  فحصه يحَخانه  ي  َطاه   َِشحط   َعنح  الش  وح  َِشَ

َ
َياَدةً  َعي نَاه   أ و ََعَ  زه ت َفقه  طه الْش   حم   يحَهاَعلَ  ال

، فه  يحه حه ن   الص  ثهنيَ  لَكه َاحه نَ  اْلح لََماءه  مه مح  َظَهرَ  الحع  نَ  لَه  َراءه  ال تَب عه  مه تهقح سح َما َواله بههه َساَله
َ
 َما له

مح  ُك    َظن ه   نحه  ن ه   مه
َ
َما، أ ه  وح  َِشحط 

َ
د   َِشحط   أ َما َواحه نحه   .مه

رط کرده باشند یا آن را تعیین کرده اند که آن را ش بخاری و مسلم شرطی را بیان نکرده
باشند زیادتر بر شرطی که در حدیث صحیح بر آن اتفاق شده است. اما بعد از تحقیق و 

های بخاری و مسلم بر باحثین و محققین از علما ظاهر شده  کنکاش در مورد اسلوب و روش
شرط یکی از این  این شرط بخاری و مسلم یاکه که هر کدام از این علما، گمان غالب بردند 

 دو است. 
َسن   حح

َ
يَل  َما َوأ هَك  فه  قه ن  : َذل

َ
َرادَ  أ حم  هَْشحطه  ال ه  ب يحَخنيح وح  الش 

َ
َما أ هه َحده

َ
نح : أ

َ
ونَ  أ  يَك 

يث   َده
يًّا اْلح وه نح  َمرح يقه  مه ، رهَجاله  َطره ه تَاَبنيح وح  الحكه

َ
َما، أ هه َحده

َ
َراَعةه  َمعَ  أ ي ةه  م   ال ته  الحَكيحفه

َمهَ  يحَخانه  االحَِتَ َوايَةه  فه  الش  مح  الر   .َعنحه 
و بهترین چیزی که در این رابطه گفته شده این است که مقصود از شرط بخاری و 
مسلم یا شرط یکی از این دو، این است که حدیث از طریق رجال دو کتاب یا یکی از این دو 

آنان را الزم خود روایت شده باشد بهمراه مراعات کیفیتی که شیخان در روایت خویش از 
 گردانیدند.

مح  َمعحَن  -14 ههه ل ت َفق  : "قَوح  ":َعلَيحهه  م 
ت َفق  »معنای گفتۀ علما  – 14  :«َعلَيحهه  م 
لََماء   قَاَل  إهَذا يثه  ع  َده

يث   َعنح  اْلح ت َفق  : "َحده مح " َعلَيحهه  م  َراد ه  ، اهت َفاق   َفم  ه يحَخنيح : الش  يح
َ
 أ

ه  اهت َفاق   يحَخنيح ، ََعَ  الش  تههه ح  ، ات َفاق   َل  صه ةه م 
ن   إهل   الح 

َ
َلحه  ابحنَ  أ ن  : "قَاَل  الص   ات َفاَق  لَكه
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ةه  م 
م   َعلَيحهه  الح  نح  َلزه هَك  مه ل   َذل ؛ وََحاصه ت َفاقه  َمَعه  ةه  له م 

 َعلَيحهه  ات َفَقا َما تَلَّق   ََعَ  الح 
 58".بهالحَقب وله 

ت َفق  » رد حدیثی گفتند:هرگاه علمای حدیث در مو مقصود ایشان، اتفاق بخاری  .«َعلَيحهه  م 

مت؛ مگر و مسلم است؛ یعنی: اتفاق بخاری و مسلم بر صحیح بودن آن است نه اتفاق تمام ا
زیرا امت  شود آید و حاصل می اتفاق امت بر آن الزم می بهمراه آن، ابن الصالح گفته است:

 اند.    آنچه بخاری و مسلم بر آن اتفاق کردهاسالم اتفاق دارند بر پذیرفتنِ 
ََتَط   َهلح  -15 يحه  فه  ي شح حه نح  الص 

َ
ونَ  أ يًزا؟ يَك   َعزه

 باشد؟« عزیز»شود که  شرط می« صحیح»آیا در حدیث  – 15

ل   يح   الحَقوح حه ن ه  : الص 
َ
ََتَط   َل  أ يثه  فه  ي شح َده

يحه  اْلح حه نح  الص 
َ
ونَ  أ يًزا، يَك  نح  بهَمعحَن  َعزه

َ
 أ

ونَ  ؛ َل   يَك  نَاَدانه ن ه   إهسح
َ
ه  فه  ي وَجد   له يَحنيح حه َما الص  ههه يث   َوَغيح َحاده

َ
يَحة   أ َ  َصحه  َوهه

، يبَة  ََتََط  َغره لََماءه  َبعحَض  َواشح هَك؛ الحع  به  َذل
َ
ي  َكأ ، الح ب ائه   ََعه ِله  َِته عح حم  ، ال مه َاكه مح  َواْلح ل ه   َوقَوح

َلف   َهَذا ة   َعلَيحهه  ات َفَقتح  َما خه م 
 .الح 

شود که عزیز باشد، بدین معنا که  قول صحیح این است که در حدیث صحیح شرط نمی
شود  برایش دو اسناد باشد زیرا در بخاری و مسلم و غیر از این دو، احادیث صحیحی یافته می

د ابوعلی باشد(. و برخی از علما همانن« عزیز»است )چه برسد که « غریب»در حالی که 
اند، البته این گفتۀ آنان خالف آن چیزی است که  جبایی معتزلی و حاکم آن را شرط کرده

 امت بر آن اتفاق دارند.
 

  

                                                           
 .24ديث ص. علوم احل 58
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ََسن    2)  59اْلح

 ( حدیث حسن2)
 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 2

وَ : ل َغةً  -أ َفة   ه  ، صه َشب َهة  نَ  م  نه " مه ََماله  بهَمعحَن " اْلح سح  .الح
ن»لغت: صفت مشبهه است از در  –أ   گرفته شده بمعنای جمال و زیبایی. «اْلح سح

َلًحا -ب طه تَلََفتح : اصح قحَوال   اهخح
َ
لََماءه  أ يفه  فه  الحع  ؛ َتعحره ََسنه ن ه   َنَظًرا اْلح

َ
ط   له تَوَس  َ  م   َبنيح

يحه  حه ، الص  يفه عه ن   َوالض 
َ
مح  َوله َحدَ  َعر َف  َبعحَضه 

َ
َميحهه  أ ر  وَسَ . قهسح ذحك 

َ
 تهلحَك  َبعحَض  أ

، يَفاته تَار   ث م   ال عحره خح
َ
َراه   َما أ

َ
َفَق  أ وح

َ
نح  أ ههه  مه  .َغيح

در اصطالح: اقوال علما در تعریف حدیث حسن مختلف است نظر به اینکه  –ب 
بین صحیح و ضعیف قرار دارد و برای اینکه برخی از علما یکی از دو قسم « حدیث حسن»

اند. بعضی از این تعریفات را بیان  اته یا حسن لغیره( را تعریف کردهآن )یعنی حدیث حسن لذ
 تر است.  تر و هماهنگ کنم که از دیگری موافق خواهم کرد سپس آن تعریفی را اختیار می

ابه   َتعحرهيف   -1 َط  وَ " 60:اْلح رهَف  َما ه  ، ع  ه  تََهرَ  61َُمحرَج  َثه  62َمَدار   وََعلَيحهه  رهَجال  ، َواشح
كح
َ
 أ

، يثه َده
وَ  اْلح ي وَه  ه بَل ه   اّل  َث   َيقح كح

َ
، أ لََماءه ل ه   الحع  تَعحمه ة   63َويَسح َقَهاءه  َعم   64".الحف 

                                                           
 لذاته. يعنی: حسن.  59
د بن محمد بن إبراهيم بن خطاب بسيت خطايب أبو سليمان مح رَح الإمام عَلمة مفيد محدث  ]او.  60

 388 وفاتش به سال، است شرح سنن أيب داود در)معامل السنن(  شتصانيف از است. تصانيفصاحب 
 [.2/61، ومعجم املؤلفْي 4/199رة ، والنجوم الزاه3/1018. تذكرة احلفاظ قمری اتفاق افتاد

 ]در مورد خمرج حديث گفته شده: جمموع راواین متفرد در حديث از صحابی ات اتبعی تقريبا.  . 61
 .آن است طرق رجالِّ حديث، خمرج از  مراد و گفته شده:

شود حديث از کجا خارج شده است مثَل شامی ای عراقی است  و گفته شده: آن جايی که فهميده می
شود که  برده شود دانسته می« قتاده»ی: از شام ای از عراق خارج شده است. بعنوان مثال هرگاه انم يعن
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ند و مدار وایتی است که مخرج آن شناخته شده و رجال آن مشهوررتعریف خطابی:  – 1
قهاء آن تر حدیث بر آن است و آن روایتی است که اکثر علما آن را قبول دارند و تمام ف بیش

 گیرند. را بکار می
ي   َتعحرهيف   -2 ذه مه ح يث   ُك   : "الَت  َوى، َحده ون   َل  ي رح هه  فه  يَك  نَاده ت َهم   َمنح  إهسح ، ي  به  بهالحَكذه

ون   َوَل  يث   يَك  َده
َوى َشاذًّا، اْلح نح  َوي رح ه  مه ه   َغيح هَك، ََنحو   وَجح وَ  َذل نحَدنَا َفه  يث   عه  َحده

 65".َحَسن  
ف ترمذی: هر حدیثی روایت شود که در اسناد آن کسی نباشد که به دروغ تعری – 2

متهم باشد و حدیث شاذ نباشد و همانند آن از وجه و طریق دیگری روایت شده باشد پس آن 
 حدیث نزد ما حسن است.

َحاده  وََخَب  : "قَاَل : َحَجر   ابحنه  َتعحرهيف   -3 له  اْلح
ل   بهنَقح ، تَام   َعدح بحطه ت   الض  له م  ، صه نَده  الس 

، َغيح   ل 
يح   َشاذي، َوَل  َمَعل  حه َو الص  ، ه  اتههه َ ، َخف   فَإهنح  66ّله بحط  ََسن   الض  اتههه  فَاْلح َ  67".ّله

 شخص عادلی که ضبط وی کامل، تعریف ابن حجر: گفت: و خبر آحاد به روایتِ – 3
ست پس اگر ضبط وی و علت ندارد و شاذ نیست این حدیث، صحیح لذاته ا صل،سند آن مت

 تر باشد حسن لذاته است. خفیف
                                                                                                                                                                                     

ما عرف »حديث از بصره خارج شده و روايت بصريْي است. بنابراين معنای قول خطابی که گفته: 
 مرادش سند متصل ِبشد.[« خمرجه

إمنا »شود، مثَل حديث  و پخش می آخر حديث که حديث از آجنا منتشر يعنی:مدار حديث: ].  62
عمر  ازعلقمة بن وقاص الليثي  ازمحمد بن إبراهيم تيمي  از، حيىي بن سعيد أنصاري «اْلعمال ِبلنيات

است که حديث از طرف او « یحيىي بن سعيد أنصار ». مدار حديث روايت کرده است رضي هللا عنه
 [.منتشر شده است

لما آن را بکار نگريند بلکه آن را رد کنند و به آن احتجاج نکنند شود اگر ع ]از اين قيد خارج می.  63
 [.به خاطر شذوذ ای علتی که دارد

 .11، ص1. معامل السنن ج 64
 .519، ص10ج خود آخر جامع درَتفة اْلحوذي، كتاب العلل  آن شرح مهراه. جامع ترمذي  65
 .29ص ششرح ِب. النخبة  66
 .34سابق ص. مصدر  67
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 : ق لحت  
َ
ََسنَ  ن  فََكأ نحدَ  اْلح وَ  َحَجر   ابحنه  عه يح   ه  حه ، َضبحط   َخف   إهَذا الص  يهه : َراوه يح

َ
 قَل   أ

، ه  وَ  َضبحط  ر َف  َما َخيح   وَه  ، بههه  ع  ََسن  ا اْلح م 
َ
ابه   َتعحرهيف   أ َط   68َكثهَية ، ات  اهنحتهَقادَ  َفَعلَيحهه  اْلح

ا م 
َ
ي   َوأ ذه مه ح َحدَ  َعر َف  َفَقدح  الَت 

َ
َمه  أ

، قهسح ََسنه وَ  اْلح ََسن   وَه  ههه، اْلح ل   لهَغيح صح
َ هه  فه  َوالح يفه  َتعحره

نح 
َ
َعر َف  أ ََسن   ي  ؛ اْلح اتههه َ ن   ّله

َ
ََسنَ  له ههه  اْلح يف   لهَغيح ، فه  َضعه له صح

َ َتَق  الح َتبَةه  إهَل  اهرح َ  َمرح ؛اْلح  َسنه
بَارههه  ه

َنح ده  له قههه  بهتََعد  ر   .ط 
حدیث حسن نزد ابن حجر همان صحیح است هرگاه ضبط راوی آن خفیف گویا گفتم: 

باشد، یعنی: ضبط او کم باشد و این بهترین چیزی است که حدیث حسن با آن تعریف کرده 
یکی از دو  ترمذی انتقادات بسیاری وارد شده است. و اماتعریف خطابی بر شده است. اما 

قسم حدیث حسن را تعریف کرده که آن حسن لغیره است. و اصل در تعریف آن: این است 
که حسن لذاته را تعریف کند؛ زیرا حسن لغیره در اصل، ضعیف است که به سبب تعدد طرق 

 آن، بهبود )و قوی( یافته و به مرتبۀ حسن رسیده است.
ه   -4 يف  تَار   َتعحره خح حم  نح  ن  َوي محكه : ال

َ
َعر َف  أ ََسن   ي  فَه   َما ََعَ  بهنَاءً  اْلح  َحَجر   ابحن   بههه  َعر 

وَ : "يَِله  بهَما ه   ات َصَل  َما ه  له  َسنَد 
له  بهنَقح ي الحَعدح ه ، َخف   اّل  ه  ثحلههه  َعنح  َضبحط  نحتََهاه ، إهَل  69مه نح  م   مه

ه  وذ   َغيح ذ  ل ة   َوَل  ش   ".عه
ر، حدیث حسن را با آن تعریف کرده، آنچه ابن حج بنابرتعریف برگزیدۀ آن:  – 4

: آن حدیثی است که سند آن متصل باشد با روایتِ چنین تعریف کردحدیث حسن را توان  می
شخصِ عادلی که ضبط آن خفیف است از مانند خودش تا انتهای سند، بدون اینکه شاذ باشد 

 و بدون اینکه علت پنهانی داشته باشد.
                                                           

در کتاب املوقظة بر اين تعريف اعرتاض وارد کرده و گفته است: اين عبارت بر صناعت ]امام ذهيب .  68
شود زيرا صحيح، رجالش شناخته  تعريفات منطبق و سازگار نيست و صحيح نيز داخل اين تعريف می

 شود و خمرجش معروف است.[ می
شند و ضبط آانن خفيف ِبشد اين نيست که متام رجال اسناد عادل ِب« عن مثله»ی ما  مراد از گفته.  69

بلکه مراد اين است که ای متامی آانن و ای بعضی از آانن چنْي ِبشند و اگر چه يک نفر از آانن ِبشد و 
ترين راوی در اسناد  اگر چه ِبقی راواین عادل و اتم الضبط ِبشند؛ زيرا عَبت در حکم بر حديث به کم

 است.
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ه   -2 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 2

وَ  يحه  ه  حه تهَجاجه  فه  َكلص  حح ، اله ةه، فه  د ونَه   َكنَ  َوإهنح  بههه و  هَك  الحق  ل َ تَج   َوّله يع   بههه  اهحح  ََجه
، َقَهاءه ل وا الحف  ، وََعمه تهَجاجه  وَََعَ  بههه حح عحَظم   بههه  اله ثهنيَ  م  َحد  حم  وَله نَي، ال ص 

نَ  َشذ   َمنح  إهل   َوالح   مه
تَشَ  حم  ينَ ال ده دحرََجه  . د 

َ
تََساههلهنيَ  َبعحض   َوقَدح أ حم  ، نَوحعه  فه  ال يحه حه ، الص  مه َاكه ب اَن، َوابحنه  َكْلح  حه

َزيحَمَة، َوابحنه  مح  َمعَ  خ  ههه ل ن ه   قَوح
َ
يحه  د ونَ  بهأ حه ه  الص  بنَي  حم  ًل  ال و 

َ
 70.أ

تر از  ت، کمحدیث حسن در استدالل به آن همانند حدیث صحیح است و اگر چه در قو
اند، و بر  اند و به آن عمل نموده آن باشد و به خاطر همین تمامی فقهاء به آن احتجاج کرده

انی از متشددین که شاذ تر محدثین و اصولیین هستند مگر کس استناد و احتجاج به آن، بیش
بعضی از متساهلین همانند حاکم و ابن حبان و ابن خزیمه آن را در نوع حدیث  هستند.

از حدیث صحیحی است که در  تر شان که ]رتبۀ[ آن پایین وجود گفتۀ اند با حیح قرار دادهص
 ابتدا بیان شد. 

ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

رََجه   َما خح
َ
ي   أ ذه مه ح َثنَا: "قَاَل  الَت  ، َحد  تَيحبَة  َثنَا ق  َفر   َحد  لَيحَمانَ  بحن   َجعح ، س  بَعه   َعنح  الض 

به 
َ
َرانَ  أ مح ، عه به  َعنح  الح وِنه 

َ
ره  أ

به  بحنه  بَكح
َ
وَس  أ َعرهي   م  شح

َ عحت  : قَاَل  الح به  َسمه
َ
ةه  أ َ َّضح  ِبه

و   ول   الحَعد  ول   قَاَل : َيق  بحَواَب  إهن  : "وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 
َ
َن ةه  أ َلله  َتحَت  الح  ظه

ي وفه  يَث"... الس  َده
 71.اْلح

َده  َفَهَذا
ي   َعنحه   قَاَل  يث  اْلح ذه مه ح يث   َهَذا: "الَت  يب   َحَسن   َحده  ".َغره

آنچه ترمذی آن را تخریج کرده که گفت: قتیبه به ما حدیث گفت، جعفر بن سلیمان 
ضبعی به ما حدیث گفت از ابی عمران جونی از ابوبکر بن ابی موسی اشعری که گفت: از 

                                                           
 .160ص - 1. انظر التدريب الراوي ج 70
 َتفة اْلحوذي. آن شرح مهراهترمذي، از  300ص 5بواب فضائل اْلهاد، جترمذي، أ . 71
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گوید: رسول اهلل صلی اهلل علیه  بله با دشمن میپدرم )ابو موسی اشعری( شنیدم که هنگام مقا
 درهای بهشت زیر سایۀ شمشیرها است... حدیث ادامه دارد. قطعاو سلم فرمودند: 

 گفته است: این حدیث حسن غریب است.  ترمذی در مورد این حدیث
يث   َهَذا َوََكنَ : ق لحت   َده

ن   َحَسنًا؛ اْلح
َ
هه  رهَجاَل  له نَاده َبَعةَ  إهسح رح

َ َفرَ  إهل   ثهَقات   الح  بحنَ  َجعح
لَيَمانَ  بَعه   س  يثه  َحَسن   فَإهن ه   الض  َده

هَك  72اْلح ل َ يث   نََزَل  ّله َده
َتبَةه  َعنح  اْلح يحه  َمرح حه  إهَل  الص 

َتبَةه  ََسنه  َمرح  .اْلح
باشند  باشد زیرا هر چهار نفر از رجال اسناد آن ثقه می گفتم: و این حدیث، حسن می

لیمان ضبعی که حدیث وی حسن است به همین سبب حدیث وی از مرتبۀ مگر جعفر بن س
 صحیح به مرتبۀ حسن پایین آمده است.

 :َمَراتهب ه   -4
 مراتب آن: – 4

ن   َكَما
َ
يحه  أ حه يحه  َبعحض   بهَها َيتََفاوَت   َمَراتهَب  لهلص  حه ، َعنح  الص  هَك  َبعحض   فَإهن   َكَذل

هلحَحَسنه  َهبه   لََهاَجعَ  َوقَدح . َمَراتهَب  ل ، اّل  ه تَبَتنَيح  :َفَقاَل  َمرح
گونه که حدیث صحیح مراتبی دارد که با آن مراتب، برخی از حدیث صحیح با  همان

کند حدیث حسن نیز مراتبی دارد. امام ذهبی آن را دو مرتبه قرار  برخی دیگر تفاوت پیدا می
 داده و گفته است:

َ  -أ َعح
َ
: فَأ ت لهَف  َما َمَراتهبههه يحه  فه  اخح حه يثه  تَصح ، ر َواتههه  َحده ينههه يثه  َوَتحسه زه  َكَحده

 بحنه  َبهح
، يم  ، َعنح  َحكه بهيهه

َ
هه، َعنح  أ رهو َجد  ، بحنه  َوَعمح َعيحب  ، َعنح  ش  بهيهه

َ
هه، َعنح  أ َحاَق، َوابحنه  َجد   إهسح

ثَاله  َعنه  مح
َ
، َوأ هَك  ال يحمه  ا َذل م  يَل  مه ، إهن ه  : قه يح  وَ  َصحه دحَن  نح مه  وَه 

َ
يحه  َمَراتهبه  أ حه  .الص 

باالترین مراتب حدیث حسن: آنچه در تصحیح و تحسینِ حدیثِ راویان آن اختالف  –أ 
شده است، مانند حدیث: بهز بن حکیم از پدرش از جدّش؛ و عمرو بن شعیب از پدرش از 

حیح است ها از آنچه گفته شده که حدیث ص جدّش؛ و محمد بن اسحاق از تیمی و امثال این
 ترینِ مراتب صحیح است. و این از کم

                                                           
 .نقل کرده است أيب أمحد آن را از 96/ 2هتذيب التهذيب  درحافظ ابن حجر گونه که  مهان.  72
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هَك: َبعحدَ  ث م   -ب ت لهَف  َما َذل نيه  فه  اخح يثه  َتحسه ، ر َواتههه  َحده هه يفه عه يثه  َوتَضح  َكَحده
َارهثه  مه  الله، َعبحده  بحنه  اْلح َرةَ، بحنه  وََعصه اجه  َضمح رحَطاَة، بحنه  وََحج 

َ
مح  أ  .َوََنحوههه

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

َتبَة   -5 مح  َمرح ههه ل يث  : "قَوح يح   َحده نَاده  َصحه هسح
وح " اْلح

َ
نَاده  َحَسن  " أ هسح

 ":اْلح
 «.اسناد آن حسن است»یا « اسناد این حدیث صحیح است»مرتبۀ گفتۀ آنان:  – 5
ل   -أ ثهنيَ  قَوح َحد  حم  يث   َهَذا: "ال يح   َحده نَاده  َصحه هسح

مح  د ونَ " اْلح ههه ل يث   َهَذا: "قَوح  َحده
يح    ".َصحه
تر از گفتۀ آنان است  )رتبۀ آن( کم« اسناد این حدیث صحیح است»گفتۀ محدثین:  –أ 
 «.این حدیث صحیح است»گویند:  که می

هَك  -ب مح قَ  َوَكَذل ل ه  يث   َهَذا: "وح نَاده  َحَسن   َحده هسح
مح  د ونَ " اْلح ههه ل يث   َهَذا: "قَوح  ؛"َحَسن   َحده

تر از گفتۀ آنان  )رتبۀ آن( کم« اسناد این حدیث حسن است»همچنین گفتۀ آنان:  –ب 
 «.این حدیث حسن است»گویند:  است که می

ن ه  
َ
ح   قَدح  له وح  يَصه

َ
ن   أ نَاد   ََيحس  هسح

؛ د ونَ  اْلح ه حَمتح وذ   ال ذ  وح  لهش 
َ
ل ة   أ ن  . عه

َ
َث  فََكأ َحد  حم   إهَذا ال

يث   َهَذا: "قَاَل  يح   َحده َل  قَدح " َصحه ره  نَلَا تََكف 
وطه  بهتََوف  ةه  ِش   ح  َسةه  الص  َمح  َهَذا فه  اْلح

، يثه َده
ا اْلح م 

َ
يث   َهَذا: "قَاَل  إهَذا أ يح   َحده نَاده  َصحه هسح

َل  َفَقدح " اْلح ره  نَلَا تََكف 
وط   بهتََوف   ِش  

نح  ثََلثَة   وطه  مه ، ِش   ةه ح  َ  الص  ، ات َصال  : َوهه نَاده هسح
َواةه  وََعَدالَة   اْلح ، الر  مح ه  ا وََضبحط  م 

َ
 َنفح   أ

، وذه ذ  ل ةه  َوَنفح   الش  ، الحعه لح  فَلَمح  َعنحه  َما؛ َيتََكف  ن ه   بههه
َ
َما يَتَثَب تح  لَمح  له نحه   .مه

شود به سبب شاذ بودن یا  شود یا حسن می اهی اسناد بغیر از متن، صحیح میزیرا گ
کامل بودنِ شروطِ « این حدیث صحیح است»دارد. گویا محدث هرگاه گفت:  متن علتی که

عهده گرفته است. اما رای ما تضمین کرده و آن را برپنجگانۀ صحیح بودن را در این حدیث ب
از شروط  گانه سه شروطِ بودنِ ، همانا کامل«ح استاسناد این حدیث صحی»هرگاه گفت: 

است، و آن سه شرط: اتصال  گرفته برعهده را آن و کرده تضمین ما برای را بودن صحیح
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 نداشتن از آن را تضمین یسند و عدالت راویان و ضبط آنان است، اما شاذ بودن و علت پنهان
 رسی و کنکاش نکرده است.زیرا یکی از این دو بر نگرفته برعهده را آن و نکرده

نح  عحتََمد   َحافهظ   اقحتََصَ  لَوه  لَكه ه  ََعَ  م  له يث   َهَذا: "قَوح يح   َحده نَاده  َصحه هسح
رح  َولَمح " اْلح ك   يَذح

، َل   ل ة  ر   عه اهه ة   فَالظ  ح  ؛ صه ه حَمتح ن   ال
َ
َل  له صح

َ ، َعَدم   الح ل ةه وذه  وََعَدم   الحعه ذ   .الش 
، و علتی «اسناد این حدیث صحیح است»اش اکتفا کند:  بر گفته اما اگر حافظ معتمدی

را برای آن بیان نکند پس در ظاهر، متن صحیح است؛ زیرا اصل بر این است که علت 
 نداشته باشد و شاذ نباشد.

ي   قَوحله  َمعحَن  -6 ذه مه ح ههه  الَت  يث  : "َوَغيح يح   َحَسن   َحده  ."َصحه
 «.این حدیث حسنِ صحیح است: »معنای گفتۀ ترمذی و غیر او – 6

رَ  إهن   هه  َظاهه بَاَرةه  َهذه ؛ الحعه كه  شح ن   م 
َ
ََسنَ  له ، َدرََجةه  َعنح  َيتََقاَص   اْلح يحه حه  فََكيحَف  الص 

حَمع   َما َي  َما؟ َتَفاو ته  َمعَ  بَيحنَه  تَبَتههه َجاَب  َولََقدح  َمرح
َ
لََماء   أ وده  َعنح  الحع  ي   َمقحص  ذه مه ح نح  الَت  هه هَ  مه  ذه

بَاَرةه  َبة   الحعه وه جح
َ
َدة ، بهأ تََعد  َسن َها م  حح

َ
َافهظ   قَاَل   َما أ

، ابحن   اْلح تََضاه   َحَجر  ي وطه   َوارح . الس 
ه   ص  لَخ   :يَِله  َما َوم 
تر است پس  ظاهر این عبارت مشکل است زیرا حدیث حسن از درجۀ صحیح پایینقطعا 

شود؟ علما از مقصودِ ترمذی از  کرده جمع دو این ینب چگونه ،با وجود تفاوت مرتبۀ این دو
اند که بهترین آن، آنچه حافظ ابن حجر گفته و  های متعددی جواب داده این عبارات با جواب

 سیوطی به آن راضی شده و خالصۀ آن، به قرار زیر است:
يثه  َكنَ  إهنح  -أ هلحَحده نَاَدانه  ل ، إهسح َث  كح

َ
حَمعحَن  فَأ ن ه  : "فَال

َ
تهبَاره  َسن  حَ  أ ، بهاعح نَاد  يح   إهسح  َصحه

تهبَاره  نَاد   بهاعح  ".آَخرَ  إهسح
اگر برای حدیث، دو اسناد یا بیشتر باشد پس معنا این است که به اعتبار یک اسناد،  –أ 

 حسن؛ و به اعتبار اسناد دیگر، صحیح است.
نَاد   َل   َكنَ  َوإهنح  -ب ، إهسح د  حَمعحَن  َواحه ن ه  " فَال

َ
نحدَ  َحَسن   أ م   عه نَ  قَوح ثهنَي، مه َحد  حم  يح   ال  َصحه

نحدَ  م   عه ينَ  قَوح  ".آَخره
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و اگر برای آن یک اسناد باشد پس معنا این است که نزد گروهی از محدثین،  –ب 
 حسن؛ و نزد گروه دیگر، صحیح است.

ن  
َ
ي   الحَقائهَل  فََكأ هَلفه  إهَل  ي شه َ  اْلح لََماءه  َبنيح مه  فه  الحع  ، َهَذا ََعَ  اْلح كح يثه َده

وح  اْلح
َ
 لَمح  أ

حح  يحهه  َيََتَج  م   ََلَ َما اْلح كح هه َحده
َ
 .بهأ

کند یا  گویا گوینده به خالفی که در حکم بر این حدیث بین علما وجود دارد اشاره می
 حکم به حسن بودن یا صحیح بودن )هنوز( نزدش برتر نیامده است.  

يم   -7 سه ََغوهي   َتقح يَث  اْلح َحاده
َ
ح  أ  73:َمَصابهيحه ال

 تقسیم امام بغوی احادیثِ کتاب مصابیح السنه را:
هَمام   َدَرجَ 

ََغوهي   اْلح حَمَصابهيحه : "كهتَابههه  فه  اْلح َلح   ََعَ " ال طه وَ  َل ، َخاصي  اصح ن ه   وَه 
َ
ز   أ م   يَرح

يثه  إهَل  َحاده
َ ه  فه  ال ته  الح يَحنيح حه وح  الص 

َ
َما أ هه َحده

َ
ه  أ له يثه  َوإهَل  ؛"يح  َصحه : "بهَقوح َده

 فه  ال ته  اْلح
َنه  َبَعةه  الس  رح

َ ه  الح له وَ ". َحَسن  " بهَقوح َلح   وَه  طه يم   َل  اصح تَقه َلحه  َمعَ  يَسح طه صح ى ََلَ  ام  عَ الح اله
ح   نيَ ثه د  حَ م  ال

َ
  َنه  الس  فه  ن  ؛ له

َ َ وَ  يحَ حه الص   ةه عَ بَ رح الح ح وَ  يَف عه الض  وَ  نَ سَ اْلح َ ، رَ كَ نح م  ال ه ّله  هَ ب  نَ  َك ل
ه  ذَ ََعَ  ي  وه وَ انل  ، وَ حه َل الص   ن  ابح  ح  ابه تَ  كه فه  ئه اره قَ  الح  ََعَ غه بَ نح يَ ، فَ َك ل  يحه ابه َص مَ "ال

َ
 ونَ ك  يَ  نح " أ

َ  حه َل طه اصح  نه عَ  م  لح  عه ََعَ  َ  ي  وه غَ اْلح ه وح قَ  دَ نح عه  ابه تَ كه ا الح ذَ  هَ فه  اص  اْلح   نه عَ  له
َ : يثه اده حَ الح

 يح  حه "َص 
َ
 ".ن  سَ "حَ  وح " أ

اصطالح خاصی برای خودش قرار داده و آن « مصابیح السنه»امام بغوی در کتابش 
 باشداصطالح خاص این است که به احادیثی که در صحیح بخاری و مسلم یا یکی از این دو 

اش  گذارد و به حدیثی که در سنن اربعه قرار دارد به گفته می رمز« صحیح»اش  به گفته
ارد. و این اصطالح با اصطالح عامی که نزد محدثین است موافق نیست؛ گذ رمز می« حسن»

زیرا در سنن اربعه )ابوداوود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه(، صحیح، حسن، ضعیف و منکر وجود 
ند. پس بر خوانندۀ کتاب ا هدارد به همین سبب ابن الصالح و امام نووی بر آن هشدار داد

                                                           
و آن کتابی است که مولف آن، احاديث انتخاب شده از  است.« مصابيح السنة»کتاب . اسم كامل   73

آوری منوده است. و اين مهان کتابی است که  خطيب تَبيزی بر  اربعه و سنن دارمی مجعصحيحْي، سنن 
 .انميده است« مشكاة املصابيح»آن افزوده و مرتب منوده و آن را 
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اش  طالح خاص امام بغوی در این کتاب نزد گفتهمصابیح السنه الزم است که به اص
 علم و آگاهی داشته باشد. « حسن»یا « صحیح»

َ  74ن اته ظه مَ  نح  مه ته ال   ب  ت  ك  الح  -8  :نه سَ اْلح
 های حدیث حسن است: هایی که از مکان کتاب – 8
 َ َ به  ةً اص  ا خَ بً ت  ك   اء  مَ لَ ع  الح  ده ره فح ي   مح ل َ  يثه ده اْلح ح  نه سَ اْلح  مَ كَ  ،ده ر  جَ م  ال

َ
 يحَ حه وا الص  د  رَ فح ا أ

ح  َ  ود  ج  ا و  يهَ فه  ث   كح ا يَ بً ت  ك   اكَ نَ ه   نح كه ، لَ ة  ل  قه تَ سح م   ب  ت   ك  فه  دَ ر  جَ م  ال َ  يثه ده اْلح  نح مه ، فَ نه سَ اْلح
 
َ
 ته  ره هَ شح أ

 :به ت  ك  الح  َك لح
اند  های خاصی را در مورد حدیث حسن مجرد بصورت جداگانه تألیف نکرده علما کتاب

اند، اما آنجا  های مستقل جداگانه تألیف کرده ه حدیث صحیح مجرد را در کتابگونه ک همان
 ها: هایی وجود دارد که در آنها حدیث حسن بسیار است پس از مشهورترین این کتاب کتاب
ح  ع  امه جَ  -أ ح : ي  ذه مه الَت  ح  َنه ـ"س  به  ور  ه  شح مَ ال   وَ ه  فَ  ."ي  ذه مه الَت 

َ
 ره عح  مَ فه  ل  صح أ

َ  ةه فَ ، نه سَ اْلح
ح وَ  ه  وَ ه   ي  ذه مه الَت   ، وَ ابه تَ كه ا الح ذَ  هَ فه  ه  رَ ه  ي شَ اّل 

َ
 .هه ره كح ذه  نح مه  َثَ كح أ

این کتاب در شناخت حدیث حسن، اصل «. سنن ترمذی»جامع ترمذی: مشهور به  –أ 
ه و بسیار از آن یاد است. و ترمذی کسی است که در این کتاب، حدیث حسن را مشهور کرد

 .نموده است
 َل إه  ه  ب  نَ  ال  غه بَ نح يَ  نح كه لَ 

َ
ه وح  قَ فه  ف  له تَ ََّتح  ه  خَ سَ ن   ن   أ  ََّل عَ ، فَ هه وه ََنح " وَ يح  حه َص  ن  سَ : "حَ له

َ  به اله طَ  ح  ةه خَ سح الن   اره يَ ته اخح به  ة  ايَ نَ عه الح  يثه ده اْلح ح وَ  ةه قَ ق  حَ م  ال  به  ةه لَ ابَ قَ م  ال
 
 .ة  دَ مَ تَ عح م   ول  ص  أ

حسن »اش:  های آن در گفته ده شود که نسخهاما شایسته است که تَنَبُّه و هشدار دا
است، پس بر طالب حدیث واجب است که نسخۀ تحقیق شده را  متفاوت و مانند آن« صحیح

 اختیار کند و با اصول معتمد مقابله کند.

                                                           
مکان آن چيز و معدن آن است. پس معنای مظنة الشيء:  ، واست ظاءكسر ه  ة بنَّ ظِّ نَّات: مجع مَ ظِّ . مَ  74

 .«هايی که احاديث حسن در آجنا وجود دارد کتاب»شود:  عنوان چنْي می
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  َن  س   -ب
َ
  رَ كَ ذَ  دح قَ فَ : دَ او   دَ به أ

َ
 َل إه  هه اَله سَ ره  فه  دَ او  و دَ ب  أ

َ
 ةَ ك  مَ  له هح  أ

َ
 يهه فه  ر  ك  ذح يَ  ه  ن  : أ

َ مَ ، وَ ه  ي نَ بَ  يد  ده شَ  ن  هَ وَ  يهه فه  نَ ا كَ مَ ، وَ ه  ب  اره قَ ي  وَ  ه  ه  به شح ا ي  مَ وَ  يحَ حه الص   ا ئً يح شَ  يهه فه  رح ك  ذح يَ  مح ا ل
 .ح  اله َص  وَ ه  فَ 

اش به اهل مکه بیان کرده که در این کتاب،  داوود: ابوداوود در رساله سنن ابی –ب 
کند و روایاتی  ست و آنچه نزدیک به آن است را ذکر میاحادیث صحیح و آنچه شبیه به آن ا

سازد و آن روایاتی که چیزی  که در آن سستی و ضعف شدید باشد )ضعف آن( را آشکار می
 در مورد آن ذکر نکرد پس آن صالح است. 

هَك، ََعَ  فَبهنَاءً  نَا إهَذا َذل يثًا فهيهه  وََجدح ح  لَمح  َحده وَ  ي بنَي  ، ه  َفه  ه   َولَمح  َضعح حح َحد   ي َصح 
َ
نَ  أ  مه

ةه  ئهم 
َ يَن، الح عحتََمده حم  وَ  ال نحدَ  َحَسن   َفه  به  عه

َ
 .َداو دَ  أ
داوود حدیثی را یافتیم که ابوداوود ضعف آن را بیان  پس بنابر آن، هرگاه در سنن ابی

« حسن»پس آن حدیث نزد ابوداوود   نکرده و أحدی از امامان معتمد آن را تصحیح نکرده
 است.

َن   -ج ّنه   س  اَرق طح ّنه   نَص   َفَقدح : اَل  اَرق طح نحه   َكثهي   ََعَ  اَل  تَابه  َهَذا فه  مه  .الحكه
در این کتاب نص آورده « حدیث حسن»سنن دارقطنی: دارقطنی بر بسیاری از  –ج 

 است.
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يح    3) حه ههه  الص   لهَغيح
 ( صحیح لغیره3)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ  ََسن  ا ه  اتههه  ْلح َ نح  ر وهيَ  إهَذا ّله يق   مه ثحل ه   آَخرَ  َطره وح  مه
َ
قحَوى أ

َ
نحه   أ َ  75.مه م  يًحا وَس   َصحه

ههه؛ ن   لهَغيح
َ
ةَ  له ح  ته  لَمح  الص 

ح
نح  تَأ نَده  َذاته  مه ، الس  له و 

َ نه  َجاَءتح  َوإهن َما الح َمامه  مه ههه  انحضه . َل   َغيح
ن   ير   َوي محكه وه هَك  تَصح َعاَدلَة  به  َذل ي ة   م  َياضه ه  ََعَ  ره

كح  :ال اله  الش 
اتههه  َحَسن   َ اتههه  َحَسن  +  ّله َ يح  = ّله ههه  َصحه  لهَغيح

صحیح لغیره همان حسن لذاته است هرگاه از طریق دیگری همانند آن )یعنی: همانند 
ده و همانا از تر از آن روایت شود؛ زیرا صحیح بودن از ذات سند اول نیام حسن لذاته( یا قوی

جمع شدن غیر آن با آن آمده است. و تصویر آن با معادلۀ ریاضی به شکل آتی ممکن 
 شود: می

 صحیح لغیره= حسن لذاته +  حسن لذاته

تَبَت ه   -2  :َمرح
 رتبۀ آن: – 2

وَ  َ  ه  َعح
َ
َتبَةً  أ نَ  َمرح ََسنه  مه ، اْلح اتههه َ يحه  وَد ونَ  ّله حه اتههه  الص  َ  .ّله

 تر است. هت رتبه از حسن لذاته باالتر و از صحیح لذاته پایینصحیح لغیره از ج
ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

يث   ده  َحده َم  ر و، بحنه  م  به  َعنح  َعمح
َ
به  َعنح  َسلََمَة، أ

َ
َريحَرَة، أ ن   ه 

َ
وَل  أ  الل   َصَّل   الله  رَس 

َل : "قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  نح  لَوح
َ
ق   أ ش 

َ
ته  ََعَ  أ م 

 
مح  أ ت ه  َمرح

َ
َواكه  َل نحدَ  بهالس   76".َصَلة   ُك    عه

                                                           
 .34نزهة النظر، ص آن شرح مهراهخنبة الفكر،  نگا:.  75
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هریره که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  سلمه از ابی حدیث محمد بن عمرو از ابی
 کردم. شد آنان را به مسواک زدن هنگام هر نمازی امر می فرمود: اگر بر امت من دشوار نمی

َلحه  ابحن   قَاَل  د  : "الص  َحم  رهوعَ  بحن   َفم  نَ  َعلحَقَمةَ  بحنه  مح ينَ  مه وره ه  حَمشح قه  ال دح  بهالص 
، يَانَةه ن ه   َوالص  نح  لَمح  لَكه نح  يَك  له  مه

هح
َ
، أ تحَقانه ه

َفه   َحّت   اْلح مح  َضع  ه  نح  َبعحض  َهةه  مه وءه  جه ، س  هه ظه فح  حه
مح  َوَوث َقه   ه  قههه  َبعحض  دح يث ه   لهصه ، فََحده نح  وََجَلَلههه هه  مه َهةه  َهذه ه

، الح ا َحَسن  هَك  إهَل  انحَضم   فَلَم   َذل
ن ه   نح  ر وهيَ  َكوح ه   مه وحج 

َ
َخرَ  أ

 
هَك  َزاَل  أ ن ا َما بََذل نح  َعلَيحهه  َُنحَشاه   ك  َهةه  مه وءه  جه ، س  هه ظه فح ََبَ  حه  َواَنح

هَك  بههه  ، انل قحص   َذل ي  نَاد ، َهَذا فََصح   الحيَسه هسح
ََحَق  اْلح ي بهَدرََجةه  َوالح حه  77".حه الص 

الصالح گفت: محمد بن عمرو بن علقمه از کسانی است که به صدق و راستی و  ابن
حفظ مشهور و معروف است اما از اهل اتقان نیست تا جایی که به خاطر سوء حفظش برخی 

اش برخی دیگر از  اند و به خاطر صدق و راستی و جاللت و بزرگی از علما او را ضعیف دانسته
ها  اند، از این جهت حدیث وی حسن است. پس وقتی که روایت از وجه ستهعلما او را ثقه دان

ترسیم بوسیلۀ آن )یعنی  و طرق دیگر با آن جمع شد، آنچه از سوء حفظش که ما از آن می
تعدد طرق( از بین رفت و آن نقصِ کم بوسیلۀ آن )یعنی تعدد طرق( جبران شد پس این 

  اسناد صحیح شد و به درجۀ صحیح ملحق شد.
  

                                                                                                                                                                                     
طريق  از یو خبار  ش،لفظ ِب 22حديث  -1/34كتاب الطهارة، ِبب ما جاء ِف السواك:   ی در. ترمذ 76

 .اند روايت کرده أيب هريرة ازاْلعرج  ازأيب الزاند 
 .32-31. علوم احلديث ص 77
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ََسن  4) ههه    اْلح  :لهَغيح
 حسن لغیره:

 
ه   -1 يف   :َتعحره

 تعریف آن:
وَ  يف   ه  عه َدتح  إهَذا الض  ، َتَعد  ق ه  ر  نح  َولَمح  ط  هه  َسبَب   يَك  َق  َضعحفه اوهي فهسح وح  الر 

َ
بَه   أ  78.َكذه

ن، فاسق حسن لغیره: حدیث ضعیف است هرگاه طرق آن متعدد شود و سبب ضعف آ
 ی نباشد.بودنِ راو بودن یا دروغگو

تََفاد   نح  ي سح يفه  َهَذا مه ن   ال عحره
َ
يَف  أ عه تَّقه  الض  ََسنه  َدرََجةه  إهَل  يَرح ههه  اْلح ، لهَغيح َريحنه مح

َ
 بهأ

َما  :ه 
شود که به دو امر، حدیث ضعیف به درجۀ حسن لغیره  می نتیجه گرفتهاز این تعریف 

 رسد و آن دو: می
نح  -أ

َ
َوى أ نح  ي رح يق   مه ، آَخرَ  َطره َثَ كح

َ
نح  ََعَ  فَأ

َ
ونَ  أ يق   يَك  ره َخر   الط  ثحلَه   اْلح وح  مه

َ
قحوَى أ

َ
 أ

نحه    .مه
طریق دیگر همانند آن  به شرطی کهتر روایت شود  از طریق دیگر یا از طرق بیش –أ 
 تر از آن باشد. یا قوی

نح  -ب
َ
ونَ  أ يثه  َضعحفه  َسبَب   يَك  َده

ا اْلح وءَ  إهم  ظه  س  فح ، حه يهه ا َراوه َطاًع  َوإهم   فه  انحقه
هه، وح  َسنَده

َ
ه  فه  َجَهالَةً  أ  .رهَجاله
سبب ضعف حدیث، یا سوء حفظ راوی آن و یا انقطاع در سند آن و یا جهالت در  –ب 

 رجال آن باشد.
يَتههه  َسبَب   -2 مه هَك  تَسح  :بهَذل
 سبب نامگذاری آن: – 2

                                                           
 .يشمعناه ب 54، صآن شرح مهراهالنخبة  . 78
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يَتههه  وََسبَب   مه هَك  تَسح ن   بهَذل
َ
نَ  أ َ  اْلح سح ته  مح ل

ح
نح  يَأ نَده  َذاته  مه ، الس  له و 

َ َت  َوإهن َما الح
َ
نه  أ  مه

َمامه  ههه  انحضه  .َل   َغيح
بودن از ذات سند اول نیامده بلکه از جمع « حَسَن»و سبب نامگذاری آن: این است که 

 شدن )طریق( دیگری با آن آمده است.
ن   ير   َوي محكه وه تهَقاءه  تَصح يثه  ارح َده

يفه  اْلح عه َتبَةه  َل إه  الض  ََسنه " َمرح ههه  اْلح َعاَدلَة  " لهَغيح  بهم 
ي ة   َياضه وه  ََعَ  ره  :ال اله  انل حح

يف   ههه  َحَسن  = َضعهيف  +  َضعه  لهَغيح
با معادلۀ ریاضی به نحو آتی « حسن لغیره»و تصویر ارتقاء حدیث ضعیف به مرتبۀ 

 شود: ممکن می
 ضعیف + ضعیف = حسن لغیره

تَبَت ه   -3  :َمرح
 رتبۀ آن: – 3

ََسن   ههه  اْلح دحَن  لهَغيح
َ
َتبَةً  أ نَ  َمرح ََسنه  مه اتههه  اْلح َ هَك  ََعَ  َوَينحبَّنه  .ّله ن ه   َذل

َ
ََسن   َتَعارََض  لَوح  أ  اْلح

اتههه  َ ََسنه  َمعَ  ّله ههه  اْلح مَ  لهَغيح ََسن   ق د  اتههه  اْلح َ  .ّله
شود که اگر حسن  ا گذاشته میو بر آن، بن تر از حسن لذاته است. رتبۀ حسن لغیره پایین

 شود.  لذاته با حسن لغیره تعارض پیدا کرد حسن لذاته مقدم کرده می
ه   -4 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 4

وَ  نَ  ه  ب وله  مه حَمقح ي ال ه حتَج   اّل   .بههه  َي 
 شود. حسن لغیره از مقبولی است که به آن احتجاج کرده می

ثَال    -5  :مه
 مثال آن: – 5
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ي  ا َرَواه   َما" ذه مه ح ، لَت  نَه  نح  وََحس  يقه  مه بََة، َطره عح مه  َعنح  ش  بَيحده  بحنه  َعصه  َعبحده  َعنح  الله، ع 
ره  بحنه  الله  ، َعنح  َربهيَعَة، بحنه  َعمه بهيهه

َ
ن   أ

َ
ةً  أ

َ
َرأ نح  امح ، ََعَ  تََزو َجتح  فََزاَرةَ  بَّنه  مه ه  َفَقاَل  َنعحلنَيح

ول   يته : "وََسل مَ  َعلَيحهه  الله  َصَّل   الله  رَس  رَضه
َ
نح  أ كه  مه ؟ َوَمالهكه  َنفحسه ه ،: قَالَتح "  بهنَعحلنَيح  َنَعمح

َجازَه   :قَاَل 
َ
 ".فَأ

آنچه ترمذی آن را روایت کرده و آن را حسن دانسته از طریق شعبه از عاصم بن 
مهریۀ( فزاره بر ) عبیداهلل از عبداهلل بن عامر بن ربیعه از پدرش )عامر بن ربیعه( که زنی از بنی

دمپایی ازدواج کرد. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود: آیا از خویش و مال خویش به 
)مهریۀ( دمپایی راضی هستی؟ آن زن گفت: بله. پس رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اجازه 

 داد.

ي   قَاَل  ذه مه ح َابه  َوفه : "الَت  َمَر، َعنح  اْلح به  ع 
َ
َريحَرةَ، َوأ له  ه 

، نه بح  وََسهح به  َسعحد 
َ
، َوأ يد   َسعه

، نَس 
َ
هَشَة، َوأ ، وََعئ به  وََجابهر 

َ
رَد   َوأ لَمه   َحدح سح

َ  79".الح
م  : ق لحت   يف   َفَعاصه وءه  َضعه ، لهس  هه ظه فح نَ  َوقَدح  حه ي   َل   َحس  ذه مه ح يَث  َهَذا الَت  َده

يئههه  اْلح هَمجه  ل
نح  ه  مه ه   َغيح  .وَجح

و ابوهریره و سهل بن سعد ساعدی و ابوسعید  ترمذی گفت: و در این باب از عمر
خدری و انس بن مالک و عایشه صدیقه و جابر بن عبداهلل و ابوحدرد اسلمی روایت وجود 

 دارد.
از غیر یک  حفظش ضعیف است و به خاطر آمدن این حدیث گفتم: عاصم به خاطر سوء

 حسن دانسته است. حدیثش راوجه، ترمذی 
  

                                                           
 .421، 420، ص3، ج1113ترمذي، أبواب النكاح، ِبب ما جاء ِف مهور النساء، حديث رقم .  79
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َحاده  َخَب   حمَ  اْلح ب ول  ال تَف   قح حح حم   بهالحَقَرائهنه  ال
 اند خبر آحاد مقبولی که قرائن و عالئم دور آن را گرفته

  
ئَة   -1  :تَوحطه
 مقدمه:  – 1

تَامه  َوفه  قحَسامه  خه
َ
ب وله  أ حَمقح َث   ال ِبح

َ
ََبه  فه  أ

ب وله  اْلح حَمقح تَف   ال حح حم  َراد  . بهالحَقَرائهنه  ال حم   َوال
تَف   حح حم  ََب   ائهنه بهالحَقرَ  بهال ي اْلح ه َحاَط  اّل 

َ
نَ  أ ََتَ نَ  بههه  َواقح وره  مه م 

ائهَدةه  الح   َيتََطل ب ه   َما ََعَ  الز 
ب ول   حَمقح نَ  ال وطه  مه  .الْش  

کنم. و  و در پایان اقسام مقبول در مورد خبری که قرائن آن را احاطه کرده بحث می
ائد بر آنچه حدیث مقبول آن را طلب ز یامورمقصود از احاطه شده به قرائن: خبری است که 

 .و با آن همراه باشد به آن احاطه کند کند می
هه  ور   َوَهذه م 

ائهَدة   الح  ن   ال ته  الز  ََته
ََبه  َتقح

ب وله  بهاْلح حَمقح ه   ال يد  ةً  تَزه ةً  َل   َوََتحَعل  . ق و  َ  ََعَ  َمي 
ههه  نَ  َغيح بَاره  مه خح

َ ب ولَةه  الح حَمقح رَ  ال خح
َةه  ىالح  َاَله نح  اْلح وره  تهلحَك  مه م 

ائهَدةه، الح  ه   الز  ح   .َعلَيحَها َوت رَج 
کند و  ت آن خبر را زیادتر میشود قوّ و این امور زائدی که با خبر مقبول همراه می

زائد خالی است و آن  دهد بر غیر آن از اخبار مقبولی که از آن امورِ برایش امتیازی قرار می
 دهد.  خبار برتری میخبر را بر سایر ا

ه   -2 نحَواع 
َ
 :أ

 انواع آن: – 2
ََب   ب ول   اْلح حَمقح تَف   ال حح حم  ، بهالحَقَرائهنه  ال نحَواع 

َ
َهر َها أ شح

َ
 :أ

 ؛ مشهورترین آن:که با قرائن احاطه شده، انواعی دارد خبر مقبولی
رََجه   َما -أ خح

َ
يحَخانه  أ َما فه  الش  يَحيحهه ا َصحه م  تح  َفَقده . ال َوات ره  َحد   َيبحل غح  لَمح  مه تَف   بههه  احح

، نحَها قََرائهن   :مه
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آنچه بخاری و مسلم در دو صحیح خویش آن را تخریج کنند از روایاتی که به حد  –أ 
 تواتر نرسیده باشد پس قرائنی آن را احاطه کرده، از آن: 

َما -1 نه  َهَذا فه  َجَلَل ه 
ح
أ  .الش 

 خاری و امام مسلم در این فن.جاللت و بزرگی امام ب - 1
َما -2 ه  م  يهيه  فه  َتَقد  يحه  َتمح حه َما ََعَ  الص  ههه  .َغيح
 پیشی گرفتن امام بخاری و امام مسلم بر دیگران در جدا کردن صحیح. – 2
لََماءه  تَلَّق  -3 َما الحع  تَاَبيحهه ، لهكه َده   ال لَّق   وََهَذا بهالحَقب وله قحَوى وَحح

َ
لحمه  اَدةه إهفَ  فه  أ نح  الحعه  مه

َر ده  ةه  ُم  َ قه  َكثح ر  ةه  الط  َ  .ال َوات ره  َعنه  الحَقاصه
 خودش گرفتن]به قبولیت[ و این  ، کتاب این دو بزرگوار را به قبولیت.علماگرفتنِ  – 3

 است.  طرقی که به تواتر نرسیده کثرتِ تر است از مجردِ قوی افادۀ علم دربه تنهایی 
ور   -ب ه  حَمشح ق   َل   َكنَتح  إهَذا ال ر  تَبَايهنَة   ط  هَمة   م  نح  ُك  َها َسال َواةه  َضعحفه  مه لَله  الر   .َوالحعه

از ضعف طرق که تمامی آن  ای باشد حدیث مشهور اگر برایش طرق جداگانه –ب 
 .سالم باشدراویان و علت 

ََب   -ج َسلحَسل   اْلح حم  ةه  ال ئهم 
َ اظه  بهالح نهنيَ  اْلح ف  تحقه حم  ون   َل  َحيحث   ،ال يبًا يَك  يثه : َغره َده

 َكْلح
ي ه يهه  اّل  وه هَمام   يَرح

، اْلح َد  حح
َ
هَمامه  َعنه  أ

، اْلح افهعه  يهه  الش  وه هَمام   َوَيرح
افهعه   اْلح هَمامه  َعنه  الش 

، اْلح  َمالهك 
هَمامَ  َوي َشارهك  

َدَ  اْلح حح
َ
َوايَةه  فه  َغيح ه   أ هَمامه  َعنه  الر 

ا اْلح ،الش  هَمامَ  َوي َشارهك   فهعه 
افهعه   اْلح  الش 

هَك  َوايَةه  فه  َغيح ه   َكَذل هَمامه  َعنه  الر 
 .َمالهك   اْلح

ای که غریب نباشد، مانند حدیثی که  خبر مسلسل به امامان حافظ متقن به گونه -ج 
و در روایت  کند کند و امام شافعی از امام مالک روایت می امام احمد از امام شافعی روایت می

 مالک، امام از روایت در کند و همچنین از امام شافعی، دیگری با امام احمد مشارکت می
 کند. می مشارکت شافعی امام با نیز دیگری
ه   -3 م  كح  :ح 
 حکم آن: - 3
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وَ  رحَجح   ه 
َ
نح  أ ي   مه

َ
ب ول   َخَب   أ نح  َمقح بَاره  مه خح

َ
، أ َحاده ََب   َتَعارََض  فَلَوح  اْلح حم   اْلح تَف  ال  حح

ههه  َمعَ  بهالحَقَرائهنه  نَ  َغيح بَاره  مه خح
َ ، الح ب ولَةه حَمقح مَ  ال ََب   ق د  تَف   اْلح حح حم   .بهالحَقَرائهنه  ال

تر و برتر است. پس اگر خبر  خبر محتف با قرائن از هر خبر مقبولی از اخبار آحاد راجح
ف پیدا کند خبر محتف با محتف با قرائن همراه با غیر آن از اخبار مقبول تعارض و اختال

 شود. قرائن مقدم کرده می
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د   حَمقحصه  اثل انه  ال
 مقصد دوم

يم   سه ََبه  َتقح
ب وله  اْلح حَمقح ول   إهَل  ال ، َمعحم  ه  بههه ول   َوَغيح  بههه  َمعحم 

 تقسیم خبر مقبول به معمول به و غیر معمول به

 
م   ََب   َينحَقسه ب ول   اْلح حَمقح ه  إهَل  ال َمنيح ول  مَ : قهسح ، عحم  ه  بههه ول   َوَغيح ، َمعحم  هَك  َعنح  َوَينحبَثهق   بههه  َذل

نح  نَوحَعنه  نحَواعه  مه
َ
ل ومه  أ ، ع  يثه َده

َما اْلح َكم  : "وَه  حم حح حتَلهف   ال يثه  َوُم  َده
خ  "وَ  ،"اْلح  انل اسه

وخ   حَمنحس   ".َوال
، دو نوع از شود: معمول به و غیر معمول به. و از آن خبر مقبول به دو قسمت تقسیم می

« ناسخ و منسوخ»و « محکم و مختلف حدیث»شود، و آن دو:  انواع علوم حدیث صادر می
 است.
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(1، َكم  حم حح حتَلهف    ال يثه  َوُم  َده
 اْلح

 ( محکم و مختلف حدیث1)

 
َكمه  َتعحرهيف   -1 حم حح  :ال
 تعریف محکم: – 1
وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ، اسح ع ول  نح  َمفح َكمَ " مه حح

َ
تحَقنَ  بهَمعحَن " أ

َ
 .أ

َكمَ »اسم مفعول است از « محکم»در لغت:  –أ  حح
َ
گرفته شده به معنای استوار، پا  «أ

 برجا و تثبیت کرد.
َلًحا -ب طه وَ : اصح يث   ه  َده

ب ول   اْلح حَمقح ي ال ه نح  َسلهمَ  اّل  َعارََضةه  مه ثحلههه  م  كحَث   80.مه
َ
 َوأ

يثه  َحاده
َ نح  الح ، َهَذا مه ا انل وحعه م 

َ
  َوأ

َ يث  الح تََعارهَضة   َحاده حم  تَلهَفة   ال حم خح َ  ال ا قَلهيلَة   فَهه دًّ  جه
بَةه  وعه  بهالن سح م  هَمجح يثه  ل َحاده

َ  .الح
حدیث مقبولی است که از مخالفت مانند خود سالم باشد. و « محکم»در اصطالح:  –ب 

سبت به ها ن د. اما احادیث مخالف با یکدیگر پس آننباش ترین احادیث از این نوع می بیش
 مجموع احادیث، خیلی اندک هستند. 

حتَلهفه  َتعحرهيف   -2 يثه  ُم  َده
 :اْلح

 تعریف مختلف حدیث: – 2
وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ، اسح ل  نَ  فَاعه تهَلفه " مه خح د  " اله ت َفاقه  ضه َراد  . اله حم  تَلهفه  َوال خح يثه  بهم  َده

: اْلح
يث   َحاده

َ َالهف   ال ته  الح ل نَا، َوِي  َهاَبعح  تَصه حَمعحَن، فه  َبعحًضا ض  : ال يح
َ
حَمعحَن  فه  َيتََضاد انه  أ  .ال

تهَلف»از « مختلف حدیث»در لغت:  –أ  خح ضد اتفاق گرفته شده است. و مراد از  «اله

ها با برخی دیگر  احادیثی است که به ما رسیده و در معنا، برخی از آن«: مختلف حدیث»
 یگر در تضاد هستند.مخالفت دارند. یعنی: در معنا با همد

َلًحا -ب طه وَ : اصح يث   ه  َده
ب ول   اْلح حَمقح حَمَعارَض   ال ، ال ثحلههه ََكنه  َمعَ  بهمه عه  إهمح َمح َما الح  81.بَيحنَه 

                                                           
 .39، صآن شرح بة وخن.  80
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همانند خودش که امکان )و احتمال( جمع بین  مخالفِ مقبولِ حدیثِ در اصطالح: –ب 
 آن دو وجود دارد.

: يح
َ
وَ  أ يث   ه  َده

، اْلح يح  حه   الص 
َ
ََسن   وه أ ي اْلح ه ء   اّل  يث   يَِجه ثحل ه   آَخر   َحده َتبَةه  فه  مه حَمرح  ال

ةه، و  ه   َوالحق  حَمعحَن  فه  َوي نَاقهض  ًرا، ال ن   َظاهه وِله  َوي محكه
 
لحمه  له مه  الحعه نح  اثل اقهبه  َوالحَفهح

َ
وا أ  ََيحَمع 

 َ َما َبنيح ل وََلحهه    َمدح
هَشكح ب ول   ب  .َمقح

آید و  ت میآن در رتبه و قوّ به مثلا حسن که حدیث دیگری یعنی: آن حدیث صحیح ی
ظاهرا که در معنا با آن تناقض دارد و برای علما و متفکرین تیزبین امکان دارد که بین دو 

 مفهومِ آن دو حدیث به شکل مقبولی جمع کنند.
ثَال   -3 تَلهفه  مه خح حم   :ال
 مثال مختلف: – 3
يث   -أ وَى َل : "َحده َيَ  َوَل  َعدح ي  82..."ةَ طه ه ، َرَواه   اّل  لهم  سح  َمعَ  م 
که امام مسلم آن را روایت کرده « واگیرداری و فال بد زدن وجود ندارد...»حدیث:  –أ 
 بهمراهِ

: -ب يثه نَ  فهر  " َحده ومه  مه ذ  حَمجح نَ  فهَرارَكَ  83ال َسده  مه
َ يحنه " الح َ َما الَّل   84.اْلح َخارهي   َرَواه 

که هر دو حدیث را امام « ار کن همانند فرار کردنت از شیراز جذامی فر»حدیثِ:  –ب 
 بخاری روایت کرده است.

يثَانه  َفَهَذانه  ، َحده يَحانه َما َصحه ر ه  ؛ َظاهه ن   ال َعار ض 
َ
َل  له و 

َ َوى، َينحفه  الح  َواثل انه  الحَعدح
بهت َها

لََماء   ََجَعَ  َوقَدح . ي ثح َما، الحع  وا بَيحنَه  ق  َ  َوَوف  نَاَها َبنيح وه   ََعَ  َمعح َدة ، و ج  تََعد  ر   م  ذحك 
َ
نَا أ  َما ه 

تَارَه   َافهظ   اخح
، ابحن   اْلح َفاد ه   َحَجر   :يَِله  َما َوم 

                                                                                                                                                                                     
 .39، صآن شرح خنبة و.  81
 .فال بد گرفنت به پرندگان. الطرية:  82
 .ريزد کسی که به آن مبتَل شده، می  و آن بيماری است که اعضایجذام، ه ب بتَل. اجملذوم: م 83
 .5707، حديث 158/ 10، كتاب الطب: ی. خبار  84
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پس این دو حدیث صحیح هستند که در ظاهر آن دو، تعارض وجود دارد. زیرا حدیث 
د. علما بین این دو کن کند و حدیث دوم، واگیرداری را ثابت می اول، واگیرداری را نفی می

اند. در اینجا بیان  ها بر وجوه متعددی توافق ایجاد کرده اند و بین معنای آن حدیث جمع نموده
کنم آنچه که حافظ ابن حجر عسقالنی آن را اختیار کرده و محتوای آن به شرح زیر  می

 است:
ي ة   -4 عه  َكيحفه َمح َما الح  :بَيحنَه 

 کیفیت جمع بین این دو حدیث:
ي ة  وَ  عه  َكيحفه َمح َ  الح ، َهَذيحنه  َبنيح ه يثنَيح َده

نح  اْلح
َ
َقاَل  أ َوى إهن  : ي  ي ة   الحَعدح ، َوَغيح   َمنحفه  ثَابهتَة 

له  ه  بهَدَله له ي َل : "وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   قَوح عحده ء   ي  ل    85،"َشيحئًا ََشح هَمنح  َوقَوح ن   َعرََضه   ل
َ
 بهأ

يَ  َعه رَ  اْلح جح
َ ون   َب الح َ  يَك  بهله  َبنيح ه

، اْلح يَحةه حه َها، الص  َرب   َفي َخالهط  عحَدى َفَمنح : "َفتَجح
َ
 أ

َل؟ و 
َ ن  : َيعحّنه  86" الح

َ
  َتَعاَل  اللَ  أ

َ
هَك  اهبحتََدأ حَمَرَض  َذل ، فه  ال ه   َكَما اثل انه

َ
له  فه  ابحتََدأ و 

َ  . الح
همانا واگیرداری منتفی است و گفته شود:  کیفیت جمع بین این دو حدیث این است که

چیزی به چیز دیگر سرایت »وجود ندارد به دلیل فرمودۀ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم: 
داری که  شتر جرب در موردو فرمودۀ ایشان به کسی که با ایشان مخالفت کرد «. کند نمی

به شتر پس »گیرد:  جرب می شود سپس ها مخلوط می باشد و با آن بین شتران صحیح می
یعنی: خداوند متعال آن بیماری را در شتر دوم از ابتدا « اولی چه کسی بیماری را سرایت داد؟

 گونه که در شتر اول، آن را در ابتدا بوجود آورد. بوجود آورد همان
ا م 

َ
ر   َوأ مح

َ َراره  الح نَ  بهالحفه ، مه ومه ذ  حَمجح نح  ال ؛ َسد   بَابه  فَمه َرائهعه : اّل  يح
َ
َل   أ َق يَ  َله صه  ت فه خح  لهلش 

ي ه َالهط   اّل  هَك  ِي  ومَ  َذل ذ  حَمجح ول   ال ص  ء   ح  نح  َل   ََشح هَك  مه حَمَرضه  َذل يره  ال ده  ابحتهَداًء، َتَعاَل  الله  بهتَقح
َوى َل  ي ةه  بهالحَعدح نَفه  . المح

                                                           
 .اند آن را ختريج کرده أمحد ،450، ص4مذي، كتاب القدر: جتر .  85
آن را ختريج   أمحد أبو داود و، مسلم فتح الباري، و مهراه 171، ص10. خباري، كتاب الطب: ج 86

 .اند کرده
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ی برای شخصاز ابتدا از باب سد ذرائع است؛ یعنی: تا اینکه  و اما امر به فرار از مجذوم
 متفق ی به تقدیر خداوند متعالحصول چیزی از آن بیمارکند  با آن جذامی مخالطت می که

 نه با واگیرداری که منتفی است. نشود

ن   ن   َفيَظ 
َ
هَك  أ هَسبَبه  َكنَ  َذل َالََطتههه  ب د   َل ، ُم  تَقه ةَ  َفيَعح ح  َوى، صه ، فه  َفيََقع   الحَعدح ثحمه ه

 اْلح
َر بهتََجن به  مه

 
ذ   فَأ حَمجح ؛ال ًعا ومه ق وعه  َدفح هلحو  تهَقاده  َهَذا فه  ل عح ي اله ه ق وعَ  ي َسب ب   اّل  حو  ثحمه  فه  ال ه

 .اْلح
صحّتِ  ب مخالطت او با جذامی بوده وبرد که آن بیماری به سب پس گمان می

شود پس به دوری ورزیدن از جذامی امر شده  شود و در گناه واقع می واگیرداری را معتقد می
 شود. وقوع در این اعتقادی که سبب وقوع در گناه میاز جهت دفعِ 

ب   َماَذا -5 ه  وََجدَ  َمنح  ََعَ  ََيه يثنَيح ه  َحده تََعارهَضنيح ؟ م  ه ب ولنَيح  َمقح
 چه چیزی واجب است بر کسی که دو حدیث متعارضِ مقبول یافت؟ – 5

نح  َعلَيحهه 
َ
َل  يَت بهعَ  أ حَمَراحه تهيَةَ  ال

 :اْلح
 را دنبال نماید: واجب اوست که مراحل آتی

محَكنَ  إهَذا -أ
َ
ع   أ َمح َما الح َ : بَيحنَه  ، َتَعني  ع  َمح َما الحَعَمل   َووََجَب  الح  .بههه

شود و عمل به هر دو  هرگاه بین آن دو امکان جمع بود: جمع کردن تعیین می –أ 
 شود. واجب می

نه  لَمح  إهَذا -ب ع   ي محكه َمح ه   الح نَ  بهوَجح وهه  مه حو ج   :ال
 رگاه جمع کردن، به وجهی از وجوه امکان نبود:ه –ب 

لهمَ  فَإهنح  -1 َما ع  ه  َحد 
َ
ًخا أ نَاه ،: نَاسه مح لحنَا قَد  ، وََعمه نَا بههه وخَ  َوتََركح حَمنحس   .ال

کنیم و به آن  یکی از آن دو حدیث، ناسخ است: آن را مقدم می اگر دانسته شد – 1
 سازیم. کنیم و منسوخ را رها می عمل می

عحلَمح  لَمح  إهنح وَ  -2 هَك  ي  نَا: َذل حح َما رَج  َحَده 
َ
َخره  ََعَ  أ ه   اْلح نح  بهوَجح وهه  مه يحه  و ج  حجه  ال ته  الَت 

نيَ  َتبحل غ   ًها ََخحسه وح  وَجح
َ
، أ َثَ كح

َ
لحنَا ث م   أ حه  َعمه اجه  .بهالر 

 دهیم به و اگر ناسخ و منسوخ دانسته نشد: یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح می – 2
 کنیم. رسد سپس به راجح عمل می تر می وجهی از وجوه ترجیح که به پنجاه وجه یا بیش
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حح  لَمح  َوإهنح  -3 َما َيََتَج  ه  َحد 
َ
َخره  ََعَ  أ وَ - اْلح ر   َوه  نَا -نَاده فح َما الحَعَمله  َعنه  تََوق   َحّت   بههه

َهرَ  ح   نَلَا َيظح رَج   .م 
ز عمل ا – افتد و این نادر اتفاق می –یامد و اگر یکی از آن دو بر دیگری برتر ن – 3

تا اینکه برای ما مرجحی )یعنی حدیث ترجیح داده شده(  شویم کردن به آن دو متوقف می
 ظاهر و معلوم شود.

ي ت ه   -6 َهمه
َ
ل   َوَمنح  أ م   :َل   يَكح

 اند:  اهمیت مختلف حدیث و کسانی که در مختلف الحدیث به کمال رسیده – 6
لح  َهَذا نح  م  الحعه َهم   مه

َ
ل ومه  أ ؛ ع  يثه َده

َطر   إهذح  اْلح فَتههه  إهَل  ي ضح ره يع   َمعح ، ََجه لََماءه  َوإهن َما الحع 
ل   م  َهر   َل   يَكح ة   فهيهه  َوَيمح ئهم 

َ ع ونَ  الح َامه َ  الح يثه  َبنيح َده
، اْلح هه قح وَله ونَ  َوالحفه ص 

ونَ  َوالح   الحَغو اص 
حَمَعانه  ََعَ  يَقةه  ال قه َلءه  ،اَل  م   َوَهؤ  ينَ  ه  ه كه   َل  اّل  مح  ي شح نحه   َعلَيحهه ر   إهل   مه  .انل اده

شوند. و  ترین علوم حدیث است زیرا تمام علما به شناخت آن مجبور می این علم از مهم
کننده بین حدیث و فقه، و اصولیون فرو رونده در معانی دقیق، برای مختلف  قطعا امامان جمع
اند که )مختلف حدیث(  ها کسانی کنند و این رسند و در آن مهارت پیدا می یحدیث به کمال م

 شود مگر نادر. بر ایشان مبهم و نامعلوم نمی
ل ةه  َوَتَعار ض   ده

َ لََماَء، َشَغَل  قَدح  الح مح  َظَهَرتح  َوفهيهه  الحع  بَت ه  ق ة   َموحهه ، وَده مح هه مه ن   َفهح سح  وَح 
مح  تهيَارههه قحَدام   يهه فه  َزل تح  َكَما. اخح

َ
َمارَه   َخاَض  َمنح  أ نح  غه لهنيَ  َبعحضه  مه تََطف  حم   َمَوائهده  ََعَ  ال

لََماءه   .الحع 
علما را )به خود( مشغول ساخته است و در آن نبوغ و استعداد و دقت  ،و تعارض أدلّه

گونه که در تعارض أدله،  فهم و حسن اختیار ایشان ظاهر و آشکار گردیده است. همان
بعضی از مهمانان ناخوانده بر سر سفرۀ علما از کسانی که در خطرات آن )و در عمق  های قدم

 اند، لغزیده است.  آن( فرو رفته
َهر   -7 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات در مختلف حدیث: – 7
تهَلف   -أ يثه  اخح َده

هَمامه : اْلح
، لهْلح افهعه  وَ  الش  ل   وَه  و 

َ
 .فهيهه  وََصن َف  ل مَ تَكَ  َمنح  أ
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تهَلف   –أ  يث اخح َده
باره سخن  : اثر امام شافعی، وی اولین کسی است که در ایناْلح

 .ه استو کتاب نوشت هگفت
يل   -ب وه

ح
حتَلهفه  تَأ يثه  ُم  َده

بحنه : اْلح تَيحبَةَ  له ينََورهي   ق   .اَل 
يل   –ب  وه

ح
حتَلهفه  تَأ يث ُم  َده

 : اثر ابن قتیبه دینوری.اْلح
كه   -ج شح ثَاره  م  ،: اْلح َحاوهي  هلط  به  ل

َ
َفر   أ َدَ  َجعح حح

َ
 .َسَلَمةَ  بحنه  أ

كه   –ج  شح ثَار م   : اثر ابوجعفر احمد بن سالمه طحاوی.اْلح
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خ  2) يثه    نَاسه َده
ه   اْلح وخ   :َوَمنحس 

 ( ناسخ حدیث و منسوخ آن:2)

 
خه  َتعحرهيف   -1  :الن سح
 تعریف نسخ: – 1
نهيَانه مَ  َل  : ل َغةً  -أ َزالَة  : عح ه

نحه  . اْلح محس   نََسَخته »: َومه ل   الش  :. «الظ  يح
َ
َزاَلحه   أ

َ
 .أ

، ل  نحه   َوانل قح ت  : َومه تَاَب، نََسخح ن  . فهيهه  َما َنَقلحت   إهَذا الحكه
َ
خَ  فََكأ َزاَل  قَدح  انل اسه

َ
 أ

وَخ، حَمنحس  وح  ال
َ
م   إهَل  َنَقلَه   أ كح  .آَخرَ  ح 

محس   نََسَخته »ا دارد: ازاله و از بین بردن. و از آن است: در لغت: دو معن –أ  ل   الش  ، «الظ 

 یعنی خورشید سایه را از بین برد.
و )معنای دوم( نقل و جابجایی است، و از آن است: هرگاه آنچه در آن وجود دارد را نقل 

یا )با توجه به  برد کردم. پس )با توجه به معنای اول:( گویا نسخ کننده، منسوخ را از بین می
 د.ده انتقال میمعنای دوم:( حکم آن را به حکم دیگر 

َلًحا -ب طه ارهعه  َرفحع  : اصح ًما الش  كح نحه   ح  ًما مه تََقد  م   م  نحه   ِبه كح ر   مه
خ 

َ
تَأ  87.م 

در اصطالح: برداشتن شارع حکمی متقدم از شرع با حکمی متأخر از آن )را نسخ  –ب 
 گویند(.
ي ت ه   -2 َهمه

َ
، أ وَبت ه  ع  َهر   وَص  شح

َ
ينَ  َوأ َب زه حم   :فهيهه  ال

 أهمیت و دشواری آن و مشهورترین برجستگان در آن: – 2
فَة   ره خه  َمعح يثه  نَاسه َده

نح  اْلح هه  مه وخه لحم   َمنحس  م   عه هه ، م  رهي   قَاَل  َفَقدح  َصعحب 
يَا: "الز هح عح

َ
 أ

َقَهاءَ  مح  الحف  َجَزه  عح
َ
نح  َوأ

َ
ف وا أ ره خَ  َيعح يثه  نَاسه َده

نح  اْلح هه  مه وخه  ".َمنحس 
شناخت ناسخ حدیث از منسوخ آن علمی مهم و دشوار است. ابن شهاب زهری گفته 

 است: فقها را عاجز و ناتوان کرده که ناسخ حدیث از منسوخ آن را بشناسند.
                                                           

 .277. علوم احلديث، ص 87
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َهر   شح
َ
ينَ  َوأ َب زه حم  وَ  فهيهه  ال هَمام   ه 

افهعه   اْلح َد   هه فهي َل   َكنَتح  َفَقدح . الش  وَل، اَلح ابهَقة   الط   َوالس 
وَل 

هَمام   قَاَل . الح 
َد   اْلح حح

َ
بحنه  أ مَ  َوقَدح  - َواَرةَ  له نح  قَده َ  مه ت َب  َكتَبحَت :  -مهصح ؟ ك  افهعه  : قَاَل  الش 

َت؛: قَاَل  َل، نَا َما فَر طح َمَل  َعلهمح جح حم  نَ  ال ، مه ه َفّس  حم  خَ  َوَل  ال يثه  نَاسه َده
نح  اْلح هه  مه وخه  َحّت   َمنحس 

نَا افهعه   َجالَسح  .الش 
مشهورترین برجستگان در آن امام شافعی است. بدون شک در ناسخ و منسوخ ید طوال 

زمانی که مسلم بن واره از مصر آمد  –و سابقۀ پیشین دارد. امام احمد به مسلم بن واره گفت 
احمد گفت: غفلت کردی و  های شافعی را نوشتی؟ ابن واره گفت: نه. امام : کتاب -

دانستیم تا اینکه  انگاری نمودی. ما مجمل از مفسر و ناسخ حدیث از منسوخ آن را نمی سهل
 با امام شافعی همنشینی کردیم.

عحرَف   بهمَ  -3 نَ  ي  خ  مه ؟ انل اسه وخه حَمنحس   ال
 شود؟ ناسخ از منسوخ چگونه شناخته می – 3

عحَرف   خ   ي  يثه  نَاسه َده
نح  اْلح هه َمنح  مه وخه َحده  س 

َ
هه  بهأ وره  َهذه م 

 :الح 
 شود: ناسخ حدیث از منسوخ آن به یکی از این امور شناخته می

يحه  -أ ه وله  بهتَصح يثه : وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس  يحه  فه  ب َريحَدةَ  َكَحده لهم   َصحه سح : م 
نحت  " مح  ك  َياَرةه  َعنح  َنَهيحت ك  ، زه ب وره ور وهَ  الحق  ر   فَإهن َها ا؛فَز  َرةَ  ت َذك  خه

 88".اْلح
به تصریح رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم: مانند حدیث بریده در صحیح مسلم:  –أ 

کردم پس قبور را زیارت کنید زیرا که آخرت را یادآوری  من شما را از زیارت قبور نهی می»
 «.کند می

له  -ب ي  بهَقوح له : َصَحابه َ  الله  َعبحده  بحنه  َجابهره  َكَقوح رَ  َكنَ : "َعنحه   الل   رَضه َريحنه  آخه مح
َ  الح

نح  وله  مه ا تَرحك   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس  م  وءه مه حو ض  ته  ال رََجه   89".انل ار   َمس  خح
َ
َحاب   أ صح

َ
 أ

َنه   .الس 

                                                           
 .ه مانند آن روايت کرده است، ب37كتاب اْلضاحي، حديث   در مسلم.  88
 .روايت کرده است 192د، كتاب الطهارة، حديث و أبو داو  . 89



116 
 

ز رسول آخر دو امر ا»به قول صحابی: مانند گفتۀ جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه:  –ب 

  90«.نمود ترک را وضو اهلل صلی اهلل علیه و سلم این بود که از آنچه آتش به آن رسیده است
 اند. اصحاب سنن )ابوداوود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه( این حدیث را تخریج کرده

فَةه  -ج ره يخه  بهَمعح يثه : ال اره اده  َكَحده وحس   بحنه  َشد 
َ
ف وًع  أ فحَطرَ : "َمرح

َ
م   أ َاجه  اْلح

وم   ج  حَمحح خَ  91؛"َوال يثه  ن سه َده : ابحنه  ِبه ن  " َعب اس 
َ
تََجمَ  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   أ وَ  احح  وَه 

م ، ره
ح تََجمَ  م  وَ  َواحح قه  َبعحضه  فه  َجاءَ  َفَقدح  92؛"َصائهم   وَه  ر  يثه  ط  اد   َحده ن   َشد 

َ
هَك  أ  َزَمنَ  َكنَ  َذل

، ن   الحَفتححه
َ
بَه   َعب اس   ابحنَ  َوأ ةه  فه  َصحه حوََداعه  َحج   .ال

کننده و  حجامت»به شناخت تاریخ: مانند حدیث شداد بن أوس که مرفوع است:  –ج 
)این حدیث( به حدیث ابن عباس منسوخ گردیده «. اند هشکستگیرنده روزۀ خویش را  حجامت
احرام آورده بود و که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم حجامت گرفت در حالی که »است: 

زمان  قِ حدیثِ شداد بن اوس آمده کهدر بعضی از طر«. رفت در حالی که روزه بودحجامت گ
فتح مکه بوده و ابن عباس در حجۀ الوداع با رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم همراهی نموده 

 است(. هـ[ بوده  10هـ[ قبل از حجه الوداع ]سال  8است )و معلوم است که فتح مکه ]سال 
َاعه  بهَدَللَةه  -د هَجح

يثه : اْلح رَ  َِشهَب  َمنح : "َكَحده َمح وه ، اْلح له  ابهَعةه  فه  َعدَ  فَإهنح  فَاجح  الر 
ت ل وه "  93.فَاقح
کسی که شراب نوشید او را حد بزنید پس اگر در بار »داللت اجماع: مانند حدیث:  –د 

 «.تکرار کرد او را به قتل برسانید مچهار
َاع   َدل  : "َووهي  انل   قَاَل  هَجح

هه  ََعَ  اْلح خه  ".نَسح
 دهد. امام نووی گفت: بر نسخ آن، اجماع داللت می

َاع   هَجح
، َل  َواْلح ، َوَل  يَنحَسخ  نح  ي نحَسخ  ل   َولَكه خ   ََعَ  يَد   .نَاسه

                                                           
 [.کرد سپس اين حکم منسوخ گرديد ]يعنی: در ابتدا خوردن چيز پخته شده، وضو را ِبطل می.  90
 است. آن را روايت کرده 2369كتاب الصوم، حديث در  د و أبو داو .  91
 آن را روايت کرده است. 1938، حديث 174/ 4كتاب الصوم:   در . خباري 92
 .است کرده روايت را آن 4484كتاب احلدود، حديث   در دو . أبو داو  93
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 دهد. داللت می شود اما بر ناسخ سخ کرده نمید و نکن و اجماع نسخ نمی
َهر   -4 شح

َ
َصن   أ حم   :فهيهه  َفاته ال

 آن: پیرامونمشهورترین تصنیفات  – 4
تهبَار   -أ عح خه  فه  اله وخه  انل اسه حَمنحس  نَ  َوال ، مه ثَاره به  اْلح

َ
ر   له

ده  بَكح َم  وَس  بحنه  م  َازهمه   م   .اْلح
تهبَار   -أ  عح خه  فه  اله وخه  انل اسه حَمنحس  نَ  َوال ثَاره  مه  .، اثر ابوبکر محمد بن موسی حازمیاْلح

خ   -ب ، انل اسه وخ  حَمنحس  هَمامه  َوال
َدَ  لهْلح حح

َ
 .أ

خ   -ب  وخ   انل اسه حَمنحس   ، اثر امام احمد.َوال
يد   -ج ره

يثه  ََتح َحاده
َ ، الح وَخةه حَمنحس  بحنه  ال َوحزهي   له  .الح

يد   –ج  ره
يثه  ََتح َحاده

َ وَخةه  الح حَمنحس   ، اثر ابن جوزی.ال
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لَب   حَمطح ََب   :اثل انه  ال حَمرحد ود   اْلح  ال

 خبر مردود: مطلب دوم

دَ  ثََلثَة   َوفهيهه   :َمَقاصه
 و در آن سه مقصد وجود دارد:

 

د   - حَمقحصه ل   ال و 
َ يف  : الح عه  .الض 

 مقصد اول: ضعیف. -
د   - حَمقحصه حَمرحد ود  : اثل انه  ال هَسبَبه  ال ط   ب نَ  َسقح نَاده  مه هسح

 .اْلح
 دی( از اسنادمقصد دوم: مردود به سبب افتادن )فر -
د   - حَمقحصه حَمرحد ود  : اثل الهث   ال هَسبَبه  ال ن   ب

اوهي فه  َطعح  .الر 
 مقصد سوم: مردود به سبب طعن در راوی. -
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ََب   حَمرحد ود ، اْلح بَاب   ال سح
َ
هه  َوأ  رَد 

 خبر مردود و اسباب ردّ آن

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ  ََب   ه  ي اْلح ه حح َيََتَ  لَمح  اّل  ق   ج  دح ه  صه به
خح حم   .بههه  ال

 تر است. وزن روایتی است که صدق و راستی خبر دهنده به آن کم
هَك  ده  وََذل وح  َِشحط   بهَفقح

َ
َثَ  أ كح

َ
نح  أ وطه  مه يحه  َِبحثه  فه  بهنَا َمر تح  ال ته  الحَقب وله  ِش   حه  .الص 

ر بحث حدیث تر از شروط قبولی است که د و آن به سبب فاقد بودن شرطی یا بیش
 صحیح بر ما گذشت.

2- ، ه  قحَسام 
َ
بَاب   أ سح

َ
هه  َوأ  :رَد 

 اقسام آن و اسباب ردّ آن: – 2
لََماء   قََسمَ  لََقدح  ََبَ  الحع  حَمرحد ودَ  اْلح قحَسام   إهَل  ال

َ
وا 94َكثهَية ، أ لَق  طح

َ
نح  َكثهي   ََعَ  َوأ  تهلحَك  مه

قحَسامه 
َ َماءً  الح سح

َ
ةً  أ نح  بهَها، َخاص  وا لَمح  َما َهاَومه لهق  ًما َعلَيحَها ي طح ا اسح وحَها بَلح  بهَها، َخاصًّ م   َسم   بهاسح

، وَ  َعمي يف  " ه  عه  ".الض 
های  ند و بر بسیاری از آن اقسام اسما هعلما، خبر مردود را به اقسام زیادی تقسیم کرد

خاصی را اطالق ها اسم  ند و از آن اقسام، خبرهای مردودی است که بر آنا هخاصی قرار داد
 است.« ضعیف»ند که آن ا هند بلکه به اسم عام آن را نامگذاری نمودا هنکرد

ا م 
َ
بَاب   أ سح

َ
يثه  رَد   أ َده

ن َها فََكثهَية ، اْلح ع   لَكه لَةه  فه  تَرحجه َحده  إهَل  الح مح
َ
ه  أ ، َسبَبنَيح ه ي نيح  َرئهيسه

َما  :ه 
گردد،  یکی از دو سبب اساسی بازمیبطور خالصه به  بسیار است ولیاسباب رد حدیث، 

 و آن دو:
                                                           

 .اند برخی از علما آن را به چهل و اندی رسانده.  94
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ط   -أ نَ  َسقح نَاده  مه هسح
 .اْلح

 افتادن )فردی یا افرادی( از اسناد. –أ 
اوهي فه  َطعحن   -ب  .الر 
 طعن و عیب در راوی. –ب 

ي  َوَتحَت  نح  ُك  ه  َهَذيحنه  مه بَبنَيح نحَواع   الس 
َ
َدة ، أ تََعد  تََكل م   م 

َ
دَ  ةه بهثََلثَ  َعلَيحَها َسأ  َمَقاصه

ل ة   تَقه سح لَة   م  َفص  ئًا َتَعاَل، الل   َشاءَ  إهنح  م  بحتَده ده  م  عهيفه " بهَمقحصه ي" الض  ه َعد   اّل  وَ  ي  مَ  ه  سح  اله
َوحعه  الحَعام   حَمرحد وده  نله  .ال

و زیر هر کدام از این دو سبب، انواع متعددی وجود دارد که در مورد آن به سه مقصد 
کنم  شروع می« ضعیف»شاء اهلل سخن خواهم گفت در حالی که به مقصد  مستقل مفصل إن

 شود. که آن اسم عام برای انواع مردود محسوب می
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د   حَمقحصه ل   ال و 
َ عهيف  : الح  الض 

 مقصد اول: ضعیف

 
ه   -1 يف  يف  : َتعحره عه  :الض 
 تعریف آن: ضعیف: – 1
د  : ل َغةً  -أ ، ضه عحف   الحَقوهي  س    َوالض  ، حه نَوهي  َراد   َوَمعح حم  نَا بههه  َوال عحف   ه  نَوهي   الض  حَمعح  .ال

 معنوی )تقسیم شده( است.در لغت: ضد قوی است، و ضعف، )به دو نوع( حسی و  –أ 
 مقصود در اینجا ضعف معنوی است.

َلًحا -ب طه وَ : اصح َفةَ  ََيحَمعح  لَمح  َما ه  ، صه ََسنه ده  اْلح نح  َِشحط   بهَفقح هه  مه وطه  .ِش  
روایتی است که با فاقد بودن شرطی از شروط حسن، صفت حسن را در اصطالح:  –ب 

 جمع نکرده است.
وِنه   قَاَل  َيحق  وَمتههه  فه  اْلح  :َمنحظ 

 اش گفته است: بیقونی در منظومه
تحبَةه  َعنح  َما َوك    نه  ر  ح  اْلح سح وَ ...  قَص  يف   َفهح عه وَ  الض  قحَسام   وَهح

َ
ح  أ ث   ك 

آن ضعیف است و اقسام بسیاری  تر باشد مرتبۀ حدیث حسن پایین یتی که ازو هر روا
 دارد.

ت ه   -2  :َتَفاو 
 تفاوت آن: – 2

ه   َوَيتََفاوَت   ََسبه  َضعحف  ةه  ِبه د  ، ر َواتههه  َضعحفه  شه تههه ف  يح   َيتََفاوَت   َكَما وَخه حه نحه  . الص   فَمه
، يف  عه نحه   الض  يف   َومه عه ا، الض  دًّ نح  جه ، ه  َومه حَواهه نحه   ال ، َومه نحَكر  حم  هه  َوَِش   ال نحَواعه

َ
وع   أ حَموحض   95.ال

و ضعف آن به حسب شدید بودن و خفیف بودن ضعف روایان آن متفاوت است 
گونه که )درجۀ( احادیث صحیح متفاوت است. پس از آن است: ضعیف؛ و از آن است:  همان

                                                           
 .89موضوع، صشناخت علوم احلديث،  نگا:.  95
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ست؛ و از آن است: منکر؛ و بدترین انواع ا )خیلی ضعیف(؛ و از آن است واهی و سدّضعیف جِ
 ضعیف، حدیث موضوع است. 

وحَه  -3
َ
َسانهيده  أ

َ  :الح
 ترین أسانید: ترین و ضعیف سست – 3

مَ  َما ََعَ  َوبهنَاءً  يحه " فه  َتَقد  حه نح " الص  ره  مه
َصح   ذهكح

َ
، أ َسانهيده

َ لََماء   َذَكرَ  َفَقدح  الح  فه  الحع 
يفه " َِبحثه  عه َه " بـه ي َسّم   َما" الض  وح

َ
َسانهيده  أ

َ م   َذَكرَ  َوقَدح " الح َاكه حلَةً  96انل يحَساب ورهي   اْلح  َج 
نح  َكبهَيةً  َه " مه وح

َ
َسانهيده  أ

َ بَةه إهَل " الح ، َبعحضه  بهالن سح َحابَةه وح  الص 
َ
َهاته  َبعحضه  أ ه

، الح انه َ  َواْلح لح
ر   ذحك 

َ
ثهلَةه  َبعحَض  َوأ مح

َ نح  الح مه  كهتَابه  مه َاكه ههه، اْلح نحَها َوَغيح  :فَمه
گذشت، علما در بحث « صحیح»ترین أسانید در  و بنابر آنچه هنگام ذکر صحیح

 نامگذاری شده است. « ترین أسانید ترین و سست واهی»اند آنچه که به  بیان کرده« ضعیف»
از به نسبت برخی « ترین أسانید ترین و ضعیف واهی»حاکم نیشابوری تعداد زیادی از 

ها را از کتاب  بعضی از مناطق و شهرها را بیان کرده و من بعضی از مثالبه نسبت صحابه یا 
 کنم، پس از آن است:   ذکر می دیگرانحاکم نیشابوری و 

َه  -أ وح
َ
َسانهيده  أ

َ بَةه  الح به  بهالن سح
َ
ر   له

يقه  بَكح د  َ  الص  وَس  بحن   َصَدقَة  : "َعنحه   الل   رَضه  م 
يّقه   قه قَد   َعنح  ،اَل  ، فَرح بَِخه  ةَ  َعنح  الس  ر  ، م  ي به به  َعنح  الط 

َ
ر   أ

 97".بَكح
ترین أسانید به نسبت ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه: صدقه بن موسی دقیقی  ضعیف –أ 

 .است ب از ابوبکر صدیق رضی اهلل عنهیِّرّه طَاز فرقد سبخی از مُ
وحَه  -ب

َ
َسانهيده  أ

َ
ي نَي: أ امه َ " الش  د  م  ، قَيحس   بحن   م  ل وب  حَمصح بَيحده  َعنح  ال ، بحنه  الله  ع  ر 

 زَحح
يَد، بحنه  ََعه   َعنح  ، َعنه  يَزه مه به  َعنح  الحَقاسه

َ
َماَمةَ  أ

 
 98".أ

حر از علی ترین أسانید أهل شام: محمد بن قیس مصلوب از عبید اهلل بن زَ ضعیف –ب 
 .است ه باهلی رضی اهلل عنهبن یزید از قاسم بن عبدالرحمن شامی از ابوامام

                                                           
 .72-71معرفة علوم احلديث، ص.  96
 .72-71معرفة علوم احلديث ص . 97
 .72-71. معرفة علوم احلديث ص 98
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وحَه  -ج
َ
َسانهيده  أ

َ
َ  َعب اس   ابحنه  أ : الل   رَضه ي  " َعنحه  د  ي   الس  غه د   الص  َم  َواَن، بحن   م   َمرح

، َعنه  به  َعنح  الحََكحبه 
َ
، أ َافهظ   قَاَل  ،"َعب اس   ابحنه  َعنه  َصالهح 

هه : "َحَجر   ابحن   اْلح لَة   َهذه لحسه  سه
، به لَة   َل  الحَكذه لحسه َهبه  سه  99".اّل 
ترین أسانید عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنه: سدّیّ صغیر محمد بن مروان  ضعیف –ج 

. ابن حجر عسقالنی گفته است: این است از محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس
 زنجیرۀ دروغ است نه زنجیرۀ طالیی.

ثَال    -4  :مه
 مثال حدیث ضعیف: – 4

  َما
َ
رََجه  أ ي   خح ذه مه ح نح  الَت  يقه  مه يم  " َطره ثحَرمه  َحكه

َ به  َعنح " الح
َ
يَمةَ  أ ، تَمه َجيحمه  حه  به  َعنح  ال

َ
 أ

َريحَرةَ  َت  َمنح : "قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   َعنه  ه 
َ
وه  َحائهًضا أ

َ
ةً  أ

َ
َرأ وح  د ب رهَها فه  امح

َ
نًا أ  َكهه

َل  بهَما َكَفرَ  َفَقدح  زه
نح
 
د   ََعَ  أ َم    ."م 

روایتی که ترمذی تخریج کرده از طریق حکیم أثرم از ابوتمیمه هجیمی از ابوهریره از 
نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم که فرمود: کسی که با زن حائضی یا با زنی در مقعدش جماع 

و سلم نازل شده  کند یا نزد کاهنی بیاید همانا کافر شده به آنچه بر محمد صلی اهلل علیه
 است.

ي   قَاَل  ث م   ذه مه ح هه  َبعحدَ  الَت  َراجه يَث  َهَذا َنعحرهف   َل : "إهخح َده
نح  إهل   اْلح يثه  مه يم   َحده  َحكه

ثحَرمه 
َ به  َعنح  الح

َ
يَمةَ  أ َجيحمه   تَمه حه  به  َعنح  ال

َ
َريحَرةَ  أ َف : "قَاَل  ث م   ."ه  د   وََضع  َم  يَث  100م  َده

 َهَذا اْلح
نح  هه  قهبَله  مه نَاده ن  : ق لحت   101."إهسح

َ
هه  فه  له نَاده يًما إهسح ثحَرَم، َحكه

َ َفه   َوقَدح  الح ، َضع  لََماء   قَاَل  َفَقدح  الحع 
َافهظ   َعنحه  

يبه  فه  َحَجر   ابحن   اْلح ره
يبه  َتقح  ".لهني   فهيهه : "ال هحذه

م مگر از شناسی : این حدیث را نمیه استسپس ترمذی بعد از اخراج آن حدیث گفت
 حدیث حکیم اثرم از ابوتمیمه هجیمی از ابوهریره. 

                                                           
 .181ص 1تدريب الراوي: ج نگا:.  99

 خباري. يعنی: . 100
 .420-419ص 1، جآن شرح مهراه. ترمذي  101
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سپس ترمذی گفت: و محمد بن اسماعیل بخاری این حدیث را از طرف اسنادش 
 ضعیف دانسته است. 

اند. حافظ ابن  گفتم: زیرا در اسنادش حکیم أثرم وجود دارد که علما او را ضعیف دانسته
 گفته است: در او اندک ضعفی وجود دارد.  حجر در کتاب تقریب التهذیب در مورد او

م   -5 كح  :رهَوايَتههه  ح 
 حکم روایت حدیث ضعیف: – 5

نحدَ  ََي وز   له  عه
هح
َ
يثه  أ َده

مح  اْلح ههه َوايَة   َوَغيح يثه  ره َحاده
َ ، الح يَفةه عه ل   الض   فه  َوالت َساه 

َها َسانهيده
َ
نح  أ ه  مه َها َبيَانه  َغيح هَلفه  - َضعحفه َحاده  ِبه

َ وَعةه  يثه الح حَموحض   رهَواَيت َها ََي وز   َل  فَإهن ه   ال
َها َبيَانه  َمعَ  إهل   عه ، -وَضح ه هَْشحَطنيح َما ب  :ه 

، روایت احادیث ضعیف و تساهل در اسانید آن بدون بیان نزد اهل حدیث و دیگران
 شود مگر با بیان به خالف احادیث موضوع که روایت آن جایز نمی –شود  ضعف آن جایز می

 به دو شرط، و آن دو: –جعلی بودن و ساختگی بودن آن 
ل   -أ

َ
، َتتََعل َق  أ َفاته  بهالحَعَقائهده  .َتَعاَل  الله  َكصه

 )حدیث ضعیف( به عقاید متعلق نباشد مانند صفات خداوند متعال. –أ 
ل   -ب

َ
ونَ تَ  أ ََكمه  َبيَانه  فه  ك  حح

َ ي ةه  الح عه ح ا الْش  م  ََلله بها َيتََعل ق   مه ََرامه  ْلح  .َواْلح
 گیرد. در بیان احکام شرعی نباشد از آنچه به حالل و حرام تعلق می –ب 

له  فه  رهَواَيت َها ََت وز   َيعحّنه 
ثح ظه  مه حَمَواعه يبه  ال حغه حههيبه  َوالَت  بَهَ  َوَما َوالحقهَصصه  َوالَت  شح

َ
 أ

هَك، نح  َذل م  ل   َعنحه   ر وهيَ  َومه يَان   تهَهارهَوايَ  فه  الت َساه  فح ، س  َنه  َوَعبحد   اثل وحرهي  ، بحن   الر حح يي  َمهحده
َد   حح

َ
 102.َحنحبَل   بحن   َوأ

ه شبیه به آن است یعنی: روایت آن در مانند مواعظ، ترغیب و ترهیب، قصص و آنچ
 :ها روایت شده کسانی که تساهل در روایت احادیث ضعیف، از آنجمله از شود.  جایز می

 عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبل است. سفیان ثوری و
                                                           

ِبب التشدد ِف أحاديث اْلحكام والتجوُّز  134-133الكفاية ص ، و99علوم احلديث ص نگا:.  102
 ِف فضائل اْلعمال.
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ن َك  إهَل  ال نَب ه   َوَينحبَغه 
َ
نح  َرَويحتََها إهَذا أ ه  مه نَاد   َغيح لح  فََل  إهسح ول   قَاَل »: فهيَها َتق   الله  رَس 

ول   َوإهن َما ،«َكَذا وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   وله  َعنح  ر وهيَ »: َتق   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 
وح  ،«َكَذا

َ
بَهَ  َوَما ،«َكَذا َعنحه   بَلََغنَا» أ شح

َ
هَك؛ أ َل   َذل مَ  َله زه

بَةه  ََتح هَك  بهنهسح يثه  َذل َده
وله  اْلح هلر س   ل

نحَت 
َ
َفه   َتعحرهف   َوأ  .َضعح

شایسته است که هشدار داده شود به اینکه: هرگاه احادیث ضعیف را بدون اسناد روایت 
« رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم چنین فرمود»در آن )با صیغۀ جزم( نگویی:  کردی پس

، یا «از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روایت شده است»گویی:  بلکه )با صیغۀ تمریض( می
های  )از صیغه، و آنچه «یده استاز رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ما رس»گویی:(  )می

؛ تا اینکه با نسبت دادن آن حدیث به رسول اهلل صلی اهلل علیه ن استکه شبیه به آ تمریض(
 دانی.  و سلم جزم و قطع نکنی در حالی که ضعف آن را می

م   -6 كح  :بههه  الحَعَمله  ح 
 حکم عمل به حدیث ضعیف: – 6

تَلََف  لََماء   اخح يثه  الحَعَمله  فه  الحع  َده
، بهاْلح يفه عه يوَ  الض  ه و َعلَيحهه  اّل  حه  لََماءه  ر  َج  ن ه   الحع 

َ
 أ

تََحب   ، فََضائهله  فه  بههه  الحَعَمل   ي سح َماله عح
َ نح  الح وط   لَكه هْش   ، ب وحَضَحَها ثََلثَة 

َ
َافهظ   أ

 ابحن   اْلح
، َ  103َحَجر   :َوهه

علما در عمل به حدیث ضعیف اختالف دارند آن چیزی که جمهور علما بر آن هستند 
ای که  گانه شود اما با شروط سه به آن مستحب میاین است که در فضایل اعمال، عمل 

 حافظ ابن حجر عسقالنی آن را واضح نموده است، و آن سه شرط:
نح  -أ

َ
ونَ  أ عحف   يَك  َ  الض  يد   َغيح  .َشده

 شدید نباشد. ،ضعف –أ 
نح  -ب

َ
يث   َينحَدرهجَ  أ َده

ل   َتحَت  اْلح صح
َ
ول   أ  .بههه  َمعحم 

 گیرد.حدیث زیر اصل معمول به قرار ب –ب 

                                                           
 .268، ص1فتح املغيث ج ، و299-298، ص1ريب الراوي جتد نگا:.  103
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ل   -ج
َ
دَ  أ تَقه نحدَ  َيعح ، بههه  الحَعَمله  عه د   بَلح  ث ب وتَه  تَقه تهيَاَط  َيعح حح  .اله

  هنگام عمل کردن به آن به ثبوت آن معتقد نباشد بلکه احتیاط را اعتقاد نماید. –ج 
َهر   -7 شح

َ
َصن َفاته  أ حم  َ  ال ته  ال ن ة   هه عهيفه  َمظه  :الض 

 وجود دارد:  در آنجا حدیث ضعیف همشهورترین تصنیفاتی ک – 7
ت ب   -أ ن َفتح  ال ته  الحك  َعَفاءه  َبيَانه  فه  ص  تَابه : الض  َعَفاءه  َككه بحنه  الض  ب اَن، له  َوكهتَابه  حه
َيانه  تهَداله  مه عح ؛ اله َهبه  يَها فَإهن   لهَّل  َؤل فه ونَ  م  ر  ك  ثهلَةً  يَذح مح

َ
يثه  أ َحاده

َ يَفةً َض  َصارَتح  ال ته  لهْلح  عه
هَسبَبه  وََلهَك  رهَوايَةه  ب

 
َعَفاءه  أ  .لََها الض 

هایی که در بیان اشخاص ضعیف به نگارش در آمده، مانند کتاب الضعفاء أثر  کتاب –أ 
هایی را ذکر  ها مثال ابن حبان و کتاب میزان االعتدال اثر ذهبی؛ زیرا مولفین این کتاب

 اند.  اشخاصِ ضعیف، ضعیف گردیدهکنند برای احادیثی که به سبب روایت آن  می
ت ب   -ب ن َفتح  ال ته  الحك  نحَواع   فه  ص 

َ
نَ  أ يفه  مه عه ةً  الض  ثحَل : َخاص  ت به  مه يله  ك  حَمَراسه  ال

لَله  َرجه  َوالحعه دح حم  هَها، َوال تَابه  َوَغيح يله  َككه حَمَراسه به  ال
َ
لَله  َوكهتَابه  َداو َد، له ّنه   الحعه اَرق طح  .لهل 

های  هایی که مخصوص انواعی از احادیث ضعیف نوشته شده، مانند کتاب ابکت –ب 
ها، مانند کتاب المراسیل اثر ابوداوود و  های مدرجات و غیر آن های علل، کتاب مراسیل، کتاب

 کتاب العلل اثر دارقطنی.
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د   حَمقحصه  اثل انه  ال
 مقصد دوم

حَمرحد ود   هَسبَبه  ال نَ  َسقحط   ب نَاده  مه هسح
 اْلح

 ردود به سبب افتادن )راوی( از اسنادم

 

َراد   -1 حم  طه  ال قح نَ  بهالس  نَاده  مه هسح
 :اْلح

 مقصود از افتادن )راوی( از اسناد: – 1

َراد   حم  طه  ال قح نَ  بهالس  نَاده  مه هسح
َطاع   اْلح لَةه  انحقه لحسه نَاده  سه هسح

وطه  اْلح ق  هس  وح  َراو   ب
َ
، أ َثَ كح

َ
ًدا أ  َعمح

نح  َواةه، َبعحضه  مه وح  الر 
َ
ه  َعنح  أ ، َغيح د  نح  َعمح له  مه و 

َ
نَده  أ وح  الس 

َ
نح  أ رههه  مه وح  آخه

َ
نح  أ ، مه ثحنَائههه

َ
وًطا أ ق   س 

ًرا وح  َظاهه
َ
يًّا أ  .َخفه

تر  مقصود از سقوط از اسناد، منقطع شدن رشتۀ اسناد به سبب افتادن یک راوی یا بیش
ثنای سند، افتادن آشکار یا پنهان به عمد یا غیر عمدی از برخی از راویان، از اول یا آخر یا ا

 است. 
نحَواع   -2

َ
طه  أ قح  :الس 

 انواع افتادن: – 2
ط   يَتَنَو ع   قح نَ  الس  نَاده  مه هسح

ََسبه  اْلح ورههه  ِبه ه  ، إهَل  وََخَفائههه  ظ  ه َما نَوحَعنيح  :ه 
شود، و آن  افتادن راوی از اسناد به حسب آشکاری و مخفی بودن به دو قسم متنوع می

 دو:
ط   -أ ر   َسقح نَ  انل وحع   وََهَذا: َظاهه طه  مه قح ََتهك   الس 

فَتههه  فه  يَشح ره ة   َمعح ئهم 
َ مح  الح نَ  َوَغيح ه   مه

لهنيَ  تَغه شح حم  ل ومه  ال ، بهع  يثه َده
ط   َهَذا َوي عحرَف   اْلح قح نح  الس  َ  ال َلِقه  َعَدمه  مه اوهي َبنيح ؛ الر  هه  وََشيحخه

ا ن ه   إهم 
َ
ه ، رهكح ي دح  لَمح  له َ وح  َعصح

َ
دحرَكَ  أ

َ
ه ، أ َ ن ه   َعصح عح  لَمح  لَكه نحه   َل   َولَيحَستح » بههه  ََيحتَمه  َوَل  إهَجاَزة   مه
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هَك  104؛«وهَجاَدة   ل َ ث   ّله َاحه َسانهيده  فه  ََيحتَاج  اْلح
َ فَةه  إهَل  الح ره يخه  َمعح َواةه؛ تَاره ن ه   الر 

َ
ن   له  َبيَانَ  َيتََضم 

، مح هه ده ،وَ  َمَواَله مح قَاته  َوَفيَاتههه وح
َ
مح  َوأ ، َطلَبههه مح ههه َال َ  َوارحته هَك  َوَغيح  .َذل

افتادن ظاهر: در شناخت این نوع از افتادن، امامان و پیشوایان و غیر آنان از  –أ 
منشغلین به علوم حدیث اشتراک دارند. و این افتادن از عدم مالقات بین راوی و شیخش 

ش را درک نکرده یا عصرش را درک کرده اما با او جمع نشده شود؛ یا اینکه عصر شناخته می
، بدین خاطر است که محقق در اسانید به «و از شیخش نه اجازه و نه وجاده دارد»است 

شناخت تاریخ راویان نیاز دارد؛ زیرا تاریخ راویان: بیان تولد و وفات آنان و زمان طلب کردن 
 شود. ه را شامل میو سفر کردن آنان )جهت تحصیل حدیث( و غیر

َطلَحَ  َوقَده  لََماء   اصح يثه  ع  َده
يَةه  ََعَ  اْلح مه طه  تَسح قح ره  الس  اهه َبَعةه  الظ  رح

َ
، بهأ َماء  سح

َ
ََسبه  أ  ِبه

، َمََكنه  طه قح وح  الس 
َ
َواةه  َعَدده  أ ينَ  الر  ه وا اّل  ط  قه سح

 
هه . أ َماء   وََهذه سح

َ َ  الح  :هه
َعل ق   -1 حم   .ال
رحَسل   -2 حم   .ال
عحَضل  ا -3 حم   .ل
ع   -4 نحَقطه حم   .ال

علمای مصطلح حدیث بر نامگذاری سقط ظاهر به حسب مکان افتادن راوی یا تعداد 
 ها هستند: ها این اند، و این نام اند به چهار نام اصطالح گذاشته راویانی که ساقط کرده شده

 مرسل. - 2معلق.                  – 1
 ع.منقط – 4معضل.                – 3

                                                           
شود بدون اينکه ِب شيخ مَلقاتی  گاهی برای راوی اجازه حاصل می،  ت استروايه إذن ب: ه. إجاز  104

 روايت مسموعات خود را به اهل زمامن اجازه دادم.: مانند اينکه گاهی شيخ بگويد، داشته ِبشد
شناسد پس آنچه که  ی کتاب شيخی از شيوخ را بيابد که خطش را میاينکه راو : - واوكسر ه  ب –وَِّجاَدة 

 کند. در آن است را از کتاب شيخ روايت می
 .خواهد آمد أداء های هَتمل وصيغطرق  در ِبب:وجادة  إجازة وتفصيل حبث در مورد 
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ه   َل  وََهَذا: َخفه   َسقحط   -ب ك  ره
ة   إهل   ي دح ئهم 

َ اق   الح لهع ونَ  اْلح ذ  ط  حم  قه  ََعَ  ال ر  يثه  ط  َده
 اْلح

لَله  َسانهيده  وَعه
َ ، َوَل  . الح يَتَانه مه َما تَسح  :وَه 

َدل س   -1 حم   .ال
رحَسل   -2 حم  َفه   ال  .اْلح

ماهر، زبردست و آگاه به طرق حدیث و علل افتادن پنهان: فقط امامان و پیشوایان  –ب 
 برند و دو نام دارد، آن دو:  افتادن پی می از نوع اسانید، به این

 مدلس. – 1
 مرسل خفی. – 2

َث  َوإهََلحَك  َحح هه  فه  اْلح يَاته  َهذه َسم  حم  ت ةه  ال لَةً  الس  َفص   :ال َواله  ََعَ  م 
 پشت سر هم بگیر: گانه را مفصل و های شش برده بحث در این نام
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نحَواع   -أ
َ
طه  أ قح ره  الس  اهه  الظ 
 انواع افتادن ظاهر –أ 

َعل ق    1) حم   ال
 ( معلق1)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1
وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ع ول   اسح نح  َمفح ءَ  «َعل َق » مه ح ، الّش  ءه ح : بهالّش  يح

َ
نَاَطه   أ

َ
، َوَرَبَطه   أ  وََجَعلَه   بههه

َعل ًقا َ . م  م  نَد   َهَذا وَس  َعل ًقا الس  هَسبَبه  م  ه  ب نَ  ات َصاله َهةه  مه ه
لحيَا الح ، الحع  هه  َفَقطح َطاعه نَ  َوانحقه  مه

َهةه  ه
نحيَا، الح ءه  فََصارَ  اَل  ح قه  َكلّش 

َعل  حم  قحفه  ال  .َوََنحوههه  بهالس 
کرد به آن ربط دارد  ، گرفته شده، یعنی: به آن منوط«عَلَّقَ»در لغت: اسم مفعول از  –أ 

و این سند، معلق نام گرفته به سبب اینکه فقط از جهت باال متصل است و از جهت پایین 
 منقطع، پس مانند چیزی گردیده که به سقف و مانند آن آویزان است. 

َلًحا -ب طه َف  َما: اصح ذه نح  ح  هه  َمبحَدإه  مه نَاده َث   َراو   إهسح كح
َ
 .105ال َواله  ََعَ  فَأ

تر، بصورت پیاپی حذف  ر اصطالح: آنچه از ابتدای اسنادش یک راوی یا بیشد –ب 
 شده است.

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

 
 
نَده  َوَمبحَدأ وَ  الس  دحَن  َطَرف ه   ه 

َ ي الح ه نح  اّل  َهتهنَا، مه وَ  جه َؤل فه  َشيحخ   َوه  حم  َل » َوي َسّم  . ال و 
َ
 أ

نَده  يحًضا «الس 
َ
َ وَس  . أ  » م 

َ
نَده  َمبحَدأ ن نَا ؛«الس 

َ
  له

 
يثه  قهَراَءةَ  َنبحَدأ َده

 .بههه  اْلح

                                                           
 ..24. علوم احلديث، ص 105
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اول »تر است و آن شیخ مولف است. و  ابتدای سند آن سمتی است که به ما نزدیک
نامیده شده زیرا خواندن حدیث را با آن ابتدا « مبدأ سند»نیز نامگذاری شده است. « سند
 کنیم. می

نح  -3 َورههه  مه  :ص 
 از اشکال آن: – 3
نح  -أ

َ
حَذَف  أ يع   َي  ، ََجه نَاده هسح

َقاَل  ث م   اْلح ول   قَاَل »: َمثًَل  ي  : وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 
 .«َكَذا

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم »تمام اسناد حذف کرده شود سپس مثال گفته شود:  –أ 
 «.چنین گفته است

نحَها -ب نح : َومه
َ
ح  أ نَاده  ُك    َذَف َي  هسح

، إهل   اْلح َحابه  وح  الص 
َ
َحابه   إهل   أ  .106َوال ابهعه   الص 

ثَال  : - 4  مه
 مثال آن: - 4

رََجه   َما خح
َ
َمةه  فه  اْلح َخارهي   أ َقد  َكر   َما بَابه  م  ذه  فه  ي ذح ب و َوقَاَل »: الحَفخه

َ
وَس  أ ى: م   َغط 

بَتَيحهه  وََسل مَ  يحهه َعلَ  الل   َصَّل   انل به   كح نيَ  ر  ثحَمان   َدَخَل  حه  .107«ع 
يث   َفَهَذا ؛ َحده َعل ق  ن   م 

َ
يعَ  َحَذَف  اْلح َخارهي   له هه  ََجه نَاده ، إهل   إهسح َحابه  وَ  الص  ب و َوه 

َ
 أ

وَس  َعرهي   م  شح
َ  .الح
و  و از معلق است: آنکه تمام اسناد حذف کرده شود جز صحابی یا جز صحابی –ب 

 تابعی.
تخریج کرده است: « باب: آنچه در مورد ران گفته شده»آنچه بخاری در مقدمۀ 

ابوموسی اشعری گفت: زمانی که عثمان رضی اهلل عنه داخل شد رسول اهلل صلی اهلل علیه »
 «و سلم دو زانوی خویش را پوشاند.

                                                           
 .42. شرح النخبة ص 106
 .90ص 1، كتاب الصَلة جی. خبار  107
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حابی، و او پس این حدیث معلق است؛ زیرا امام بخاری تمام اسناد را حذف کرده جز ص
 ابوموسی اشعری است.

ه   -5 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 5

يث   َده
َعل ق   اْلح حم  ن ه   َمرحد ود ؛ ال

َ
ًطا َفَقدَ  له نح  َِشح وطه  مه ، ِش   وَ  الحَقب وله ، ات َصال   َوه  نَده  الس 

هَك  َذحفه  وََذل وح  َراو   ِبه
َ
َثَ  أ كح

َ
نح  أ هه، مه نَاده نَا َعَدمه  َمعَ  إهسح لحمه َاله  عه هَك ذَ  ِبه اوهي ل وفه  الر  ذ  حَمحح  .ال

حدیث معلق مردود است؛ زیرا شرطی از شروط قبول را از دست داده است و آن اتصال 
باشد بهمراه عدم آگاهی ما  تر از اسنادش می سند است و آن هم با حذف یک راوی یا بیش

 به حال آن راوی حذف شده.
م   -6 كح َعل َقاته  ح  حم  ه  فه  ال يَحنيح حه  :الص 
 حکم احادیث معلق در بخاری و مسلم: – 6

م   َهَذا وَ  - اْلح كح ن   وَه 
َ
َعل َق  أ حم  وَ  -َمرحد ود   ال يثه  ه  هلحَحده قه  ل

َعل  حم  لًَقا، ال طح نح  م   إهنح  لَكه
دَ  َعل ق   و جه حم  َمتح  كهتَاب   فه  ال ه

ت ه   الحِت  ح  ه  - صه يَحنيح حه م   َل   َفَهَذا -َكلص  كح ، ح   َمر   قَدح  َخاص 
يحه  َِبحثه  فه  بهنَا حه َس  َوَل  ،108الص 

ح
كهيه  بَأ نَا، بههه  بهال ذح وَ  ه  ن   وَه 

َ
 :أ

برای حدیث بطور مطلق است اما اگر معلق در  –اینکه معلق مردود است  –این حکم 
پس این  –مانند بخاری و مسلم  –اند  کتابی یافته شد که صحیح بودنِ آن را الزم دانسته

ر مبحث حدیث صحیح حکم آن برای ما گذشت، و اشکالی ندارد که حکم خاصی دارد که د
 اینجا یادآوری کنیم، و آن اینکه:

يَغةه  ذ كهرَ  َما -أ مه  بهصه َزح وَ  ،«َحََك »وَ  ،«َذَكرَ »وَ  ،«قَاَل »َكـ: الح م   َفه  كح تههه  ح  ح   َعنه  بهصه
َضافه  حم   .إهََلحهه  ال

 به حکم پس ،«حَکَى»وَ ،«ذَکَرَ»وَ ،«قَالَ: »مانند آمده، قطع و جزم صیغۀ با آنچه – أ
 حدیثی متن: یعنی. ]است شده داده نسبت او به که است کسی طرف از[ متن] بودن صحیح

 .[است صحیح آید، می ها صیغه این از بعد که
                                                           

 .گذشت« حملكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ما هو ا» :11 ی هر فق در.  108
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يَغةه  ذ كهرَ  َوَما -ب يضه  بهصه يَل »َكـ: ال محره َ »وَ  ،«ذ كهرَ »وَ  ،«قه كه م   فهيهه  فَلَيحَس  ؛«ح  كح  ح 
ح   َضافه  َعنه  تههه بهصه حم  يح   بَلح . إهََلحهه  ال حه ََسن   فهيهه الص  ، َواْلح عيهف  نح  َوالض   فهيهه  لَيحَس  لَكه

يث   هه  واه ؛ َحده وده هو ج  تَابه  فه  ل حم َسّم   الحكه يحه  ال حه يق  . 109بهالص  فَةه  َوَطره ره يحه  َمعح حه نح  الص  ههه  مه  َغيح
وَ  ث   ه  َحح نَاده  َعنح  اْلح َ  َهَذا إهسح ،اْلح يثه م   ده  .110بههه  يَلهيق   بهَما َعلَيحهه  َواْلح كح

يَل »آنچه با صیغۀ تمریض آمده، مانند:  –ب  َ » ،«ذ كهرَ » ،«قه كه پس حکم به صحیح  ؛«ح 

 که متنی صحت به: یعنی]بودن ]متن[ از طرف کسی است که به او نسبت داده شده نیست. 
باشد اما  صحیح، حسن و ضعیف میبلکه در آن: [ است نشده حکم آید می الفاظ این از بعد

که صحیح نامیده شده وجود دارد. راه  کتابی زیرا در نیست آن در سست و واهی حدیث
شناخت صحیح از غیر صحیح، تحقیق و کنکاش پیرامون اسناد آن حدیث و حکم دادن بر 

 .باشد آن به آنچه شایستۀ آن است، می
  

  

                                                           
 .25-24. علوم احلديث، ص 109
اند و برای آن اسانيد  پريامون معلقاتی که در صحيح خباری وجود دارد علما تفحص و َتقيق کرده.  110

 شكتاب  است که در حافظ ابن حجرآوری کرده  اند و هبرتين کسی که آن را مجع متصلی را ذکر کرده
 .تدوين منوده است« تغليق التعليق»
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رحَسل  2) حم     ال
 ( مرسل2)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ع ول   اسح نح  َمفح رحَسَل " مه
َ
لََق " بهَمعحَن " أ طح

َ
ن   ،"أ

َ
َل  فََكأ رحسه حم  لََق  ال طح

َ
نَادَ  أ هسح

 اْلح
ه   َولَمح  َقي دح  .َمعحر وف   بهَراو   ي 

رحَسَل »مفعول است از در لغت: اسم  –أ 
َ
لََق »گرفته شده به معنای  «أ طح

َ
)یعنی: رها  «أ

گویا ارسال کننده، اسناد را رها ساخته و آن را به یک راوی معروف مقید نساخته  ساخت(،
 است.

َلًحا -ب طه وَ : اصح نح  َسَقَط  َما ه  ره  مه هه  آخه نَاده  111.ال ابهعه   َبعحدَ  َمنح  إهسح
 در اصطالح: روایتی که از آخر اسناد آن، کسی که بعد از تابعی است ساقط شود. –ب 

ح   -2  :رهيفه ال عح  َِشح
 شرح تعریف: – 2

: يح
َ
وَ  أ يث   ه  َده

ي اْلح ه نح  َسَقَط  اّل  هه  مه نَاده اوهي إهسح ي الر  ه ، َبعحدَ  اّل  ي ال ابهعه  ه  َبعحدَ  َواّل 
وَ  ال ابهعه   ، ه  َحابه  ر   الص  نَاده  َوآخه هسح

وَ  اْلح ي َطَرف ه   ه  ه َحابه   فهيهه  اّل   .الص 
ی ساقط شده که بعد از تابعی است، و کسی اسناد آن راوآن حدیثی است که از  یعنی:

 آن طرفی است که صحابی در آن است.   ،و آخر اسناد ه بعد از تابعی است آن صحابی استک
وَرت ه   -3  :ص 
 شکل آن: – 3

                                                           
ِب اسَلم از دنيا  مسلما و مَلقات داشته و صحايب کسی است که ِباتبعي:   . و43النظر ص. نزهة  111

 .رفته است
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وَرت ه   نح : وَص 
َ
وَل  أ ًيا َكنَ  َسَواء   - ال ابهعه   َيق  وح  َصغه

َ
ول   قَاَل  -َكبهًيا أ  الل   َصَّل   الله  رَس 

وح  َكَذا، وََسل مَ  َعلَيحهه 
َ
وح  َكَذا، َفَعَل  أ

َ
َل  أ تههه  ف عه َ َّضح هه  َكَذا، ِبه وَرة   وََهذه رحَسله  ص  حم  نحدَ  ال  عه

ثهنيَ  َحد  حم   .ال
:  -باشد  113یا تابعی کبیر 112یکسان است که تابعی صغیر –تابعی بگوید  شکل آن:

ا چنین انجام داد یا در حضورش چنین انجام رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم چنین فرمود ی
 گرفت، و این شکل مرسل نزد محدثین است. 

ثَال    -4  :مه
 مثال آن: – 4

َرجَ  َما خح
َ
لهم   أ سح ، فه  م  هه يحه ثَّنه : "قَاَل  اْلح ي وعه  كهتَابه  فه  َصحه د   َحد  َم  ، بحن   م   َرافهع 

َثنَا َجنيح   َحد  ، بحن   ح  ثَن  حم  َثنَا ال ،  َحد  ، َعنه الل يحث  َهاب  يده  َعنح  ابحنه شه َسي به  بحنه  َسعه حم  ن   ال
َ
 أ

وَل  َزاَبنَةه  َبيحعه  َعنح  َنَه  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس  حم   114".ال
آنچه امام مسلم در صحیح خویش در کتاب معامالت تخریج کرده که گفت: محمد بن 

به ما روایت کرد )و گفت:( لیث از عقیل از ابن  رافع به من روایت کرد )و گفت:( حجین
شهاب زهری از سعید بن مسیب )روایت کرد( که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از معاملۀ 

 رطب با خرما نهی کرده است.
يد   َسي به  بحن   فََسعه حم  ، تَابهعه   ال يَث  َهَذا َرَوى َكبهي  َده

 يحهه َعلَ  الل   َصَّل   انل به   َعنه  اْلح
ونه  وََسل مَ  نح  بهد 

َ
رَ  أ ك  َطةَ  يَذح حَواسه َ  بَيحنَه   ال َقَط  َفَقدح  وََسل َم، َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   َوَبنيح سح

َ
نح  أ  مه

                                                           
اند  اند ای اصحاب بسياری را درایفته اتبعی صغري: کسانی هستند که اندکی از اصحاب را درایفته].  112

اند مگر احاديث  ن اتبعْي است و از صحابه بطور مستقيم روايت نکردهاما اکثر رواایت آانن از بزرگا
 [اندکی، مهانند: ابن شهاب زهری و حييی بن سعيد انصاری.

اند و اکثر روايت آانن از ايشان  اتبعی کبري: کسانی هستند که بسياری از اصحاب را درایفته].  113
 [است، مهانند: سعيد بن مسيب.

 .59، حديث 1168/ 3ِبب َترمی بيع الرطب ِبلتمر إل ِف العراای:  . مسلم، كتاب البيوع، 114
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نَاده  يثه  َهَذا إهسح َده
َره ، اْلح وَ  آخه ، َبعحدَ  َمنح  وَه  قَل   ال ابهعه 

َ
طه  َهَذا َوأ قح نح  الس 

َ
ونَ  أ  َسَقَط  قَدح  يَك 

،ال َحابه  حتََمل   ص  نح  َوَي 
َ
ونَ  أ ي  َغيح ه ، َمَعه   َسَقَط  قَدح  يَك   .َمثًَل  َكتَابهعه

سعید بن مسیب تابعی کبیر است که این حدیث را از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
 روایت کرده بدون اینکه واسطۀ بین او و نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم ذکر کرده شود. 

اد این حدیث، آخرش را انداخته است و آن ساقط شده بعد از تابعی است. و پس از اسن
ترین افتادن این است که صحابی ساقط باشد و احتمال هم دارد که همراه صحابی، غیر  کم

 نیز ساقط شده باشد. -مثال تابعی  –صحابی 

رحَسل   -5 حم  نحدَ  ال َقَهاءه  عه وَله نيَ  الحف  ص 
 :َوالح 

 هاء و اصولیین:مرسل نزد فق – 5

ت ه   َما نح  َذَكرح وَرةه  مه رحَسله  ص  حم  وَ  ال رحَسل   ه  حم  نحدَ  ال ثهنَي، عه َحد  حم  ا ال م 
َ
رحَسل   أ حم  نحدَ  ال َقَهاءه  عه  الحف 

وَله نيَ  ص 
َعم   َوالح 

َ
نح  فَأ هَك، مه مح  َذل نحَده  ن   فَعه

َ
ع   ُك    أ نحَقطه رحَسل   م  ي   ََعَ  م 

َ
ه   أ َطاع   َكنَ  وَجح ،انحقه  ه 

َهب   َوَهَذا يبه  َمذح َطه
يحًضا اْلح

َ
 .أ

اما مرسل نزد فقهاء و  نزد محدثین است.« مرسل»آنچه از شکل مرسل ذکر کردم 
است انقطاع آن بر هر وجهی « مرسل»تر است. نزد ایشان هر منقطعی از این عام اصولیین

 باشد. باشد و این مذهب خطیب بغدادی نیز می
ه   -6 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 6

رحَسل   حم  له  فه  ال صح
َ يف   الح هه  َمرحد ود ؛ َضعه ده ًطا لهَفقح نح  َِشح وطه  مه ، ِش   ب وله حَمقح وَ  ال  ات َصال   وَه 

، نَده له  الس 
هلحَجهح َاله  َول اوهي ِبه ؛ الر  وفه ذ  حَمحح تهَماله  ال حح نح  له

َ
ونَ  أ وف   يَك  ذ  حَمحح َ  ال ، َغيح ي  َصَحابه

هه  َوفه  َاله  َهذه حتََمل   اْلح   َي 
َ
ونَ  نح أ يًفا يَك   .َضعه

اده و آن مرسل در اصل ضعیف و مردود است زیرا شرطی از شروط مقبول را از دست د
یِ رود که راو ول است زیرا احتمال میمحذوف، مجه اینکه راویِ اتصال سند است و به علت
 محذوف( ضعیف باشد. یِاین حالت احتمال دارد که )آن راو محذوف صحابی نباشد و در
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ن   لََماءَ  لَكه نَ  الحع  ثهنيَ  مه َحد  حم  مح  ال ههه وا َوَغيح تَلَف  مه  فه  اخح كح ، ح  رحَسله حم  تهَجاجه  ال حح  َواله
؛ ن   بههه

َ
نَ  انل وحعَ  َهَذا له َطاعه  مه نحقه ي   َعنح  َِيحتَلهف   اله

َ
َطاع   أ ؛ فه  آَخرَ  انحقه نَده ن   الس 

َ
اقهَط  له  الس 

نحه   ًا مه ون   َما ََغْله َحابَة   بهيًّا،َصَحا يَك  مح  َوالص  ، ُك  ه  ول  د  مح  َعَدم   يَّض    َل  ع  فَتههه ره  .َمعح
اما علما از محدثین و غیر آنان در مورد حکم حدیث مرسل و احتجاج و استدالل به آن 

اند؛ زیرا این نوع انقطاع با هر نوع انقطاع دیگری در سند فرق دارد زیرا در  اختالف کرده
باشد و صحابه همگی عادل هستند و عدم شناخت ایشان  حابی میاغلب روایِ ساقط، ص

 رساند. ضرر نمی
حَمل   قحَواله  َوُم 

َ
لََماءه  أ رحَسله  فه  الحع  حم  ، ثََلثَة   ال قحَوال 

َ
َ  أ  :هه

 حدیث مرسل سه قول است، و آن سه قول:مورد خالصۀ اقوال علما در 
يف   -أ نحدَ  َوَهَذا: َمرحد ود   َضعه وره  عه حه  ح  َج  ثهنيَ ال َحد  نح  َوَكثهي   م  َحابه  مه صح

َ
وله  أ ص 

 الح 
َقَهاءه  ة  . َوالحف  ج  َلءه  وَح  وَ  َهؤ  َهحل   ه  َاله  الح اوهي ِبه ؛ الر  وفه ذ  حَمحح تهَماله  ال حح نح  له

َ
ونَ  أ َ  يَك   َغيح

ي   .َصَحابه
مردود: و این نزد جمهور محدثین و بسیاری از اصولیین و فقهاء است. و  ضعیفِ –أ 
و دلیل ایشان: جهل و نادانی به حال راوی حذف شده است زیرا احتمال دارد که  حجت

 )راوی محذوف( غیر صحابی باشد.
يح   -ب حتَج   َصحه نحدَ  وََهَذا: بههه  َي  ةه  عه ئهم 

َ به - اثل َلثَةه  الح
َ
، َحنهيَفَة، أ َدَ  َوَمالهك  حح

َ
 فه  َوأ

وره  ه  حَمشح نَ  َوَطائهَفة   -َعنحه   ال ،الحع   مه هَْشحطه  لََماءه نح  ب
َ
ونَ  أ ل   يَك  رحسه حم  ل   َوَل  ثهَقًة، ال  َعنح  إهل   ي رحسه

مح . ثهَقة   ت ه  ج  ن   وَح 
َ
ل   َل  اثل َقةَ  ال ابهعه   أ تَحه نح  يَسح

َ
وَل  أ ول   قَاَل : َيق   َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 

َعه   إهَذا إهل   وََسل مَ  نح  َسمه  .ثهَقة   مه
ابوحنیفه،  –شود: و این نزد سه امام  است که به آن احتجاج کرده می صحیحی –ب 

کننده  و گروهی از علما است به شرطی که ارسال –مالک و احمد در روایت مشهور از وی 
ارسال کند. و دلیل ایشان این است که تابعیِ ثقه بر « ثقه»باشد و فقط از شخص « ثقه»



138 
 

ول   قَاَل »دارد که بگوید:  خود حالل و روا نمی مگر هرگاه « وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 

 ای شنیده باشد. که آن را از شخص ثقه
وط   َقب ول    -ج هْش   :: ب يح

َ
ح   أ ، يَصه وط  هْش   نحدَ  وََهَذا ب ، عه افهعه  له  َوَبعحضه  الش 

هح
َ
؛ أ لحمه  الحعه

وط   هه الْش   ؛ َوَهذه َبَعة  رح
َ
ا فه  ثََلثَة   أ ، وهيالر  له رحسه حم  د   ال يثه  فه  َوَواحه َده

، اْلح رحَسله حم   َوإهََلحَك  ال
هه  وَط  َهذه  :الْش  

برخی شود و این نزد شافعی و  پذیرفتن آن به شروطی: یعنی با شروطی صحیح می –ج 
کننده، و یکی  ارسالیِ چهار )شرط( هستند: سه شرط در راو از اهل علم است. و این شروط

 و این شروط را بگیر:  در حدیث مرسل است
نح  -1

َ
ونَ  أ ل   يَك  رحسه حم  نح  ال  .ال ابهعهنيَ  كهبَاره  مه

 کننده از کبار تابعین باشد. ارسال – 1

رحَسَل  َمنح  َسّم   َوإهَذا -2
َ
:. ثهَقةً  َسّم   َعنحه   أ يح

َ
ئهَل  إهَذا أ مه  َعنه  س  اوهي اسح ي الر  ه ، اّل   َحَذفَه 

ر   فَإهن ه   ك  مَ  يَذح ص   اسح  .ثهَقة   َشخح
برد. یعنی:  ای را نام می هرگاه کسی که از او ارسال کرده را نام ببرد، شخص ثقه – 2

 کند. می ای را ذکر شود قطعا نام شخص ثقه ی که آن را حذف کرده پرسیدههرگاه از نام راو
اظ   َشاَرَكه   َوإهَذا -3 ون ونَ  اْلح ف  م 

ح
حَمأ وه   لَمح  ال َالهف  :. ِي  يح

َ
ن   أ

َ
َل  اوهيَ الر   أ رحسه حم   تَام   َضابهط   ال

، بحطه َيحث   الض  َواة   َشاَرَكه   إهَذا ِبه ونَ  الر  ابهط  ونَ  الض  َوايَتههه  ََعَ  ه  ي َوافهق   .ره
او هرگاه حفاظی که امین هستند )در روایت حدیث( با او مشارکت داشته باشند با  – 3

ی است که ضبط وی کامل است به کننده، ضابط کنند. یعنی: اینکه راوی ارسال مخالفت نمی
 کنند.  ای که هرگاه راویان ضابط )در روایت( با او مشارکت کنند با روایتش موافقت می گونه

نح  -4
َ
هه  إهَل  َينحَضم   َوأ وطه  َهذه د   اثل َلثَةه  الْش   ا َواحه م   :يَِله  مه

 آید: گانه ملحق شود یکی از شروطی که می به این شروط سه – 4

نح  -أ
َ
َوى أ يث   ي رح َده

نح  اْلح ه   مه نًَدا آَخرَ  وَجح سح  .م 
 حدیث از وجه دیگری، مسند روایت شود. –أ 
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وح  -ب
َ
َوى أ نح  ي رح ه   مه رحَسًل  آَخرَ  وَجح رحَسلَه   م 

َ
َخذَ  َمنح  أ

َ
لحمَ  أ ه  َعنح  الحعه رحَسله  رهَجاله  َغيح حم   ال

له  و 
َ   .الح

آن را ارسال کند که از غیر  یا اینکه از وجه دیگری مرسل روایت شود و کسی –ب 
 رجال مرسل اول، حدیث گرفته باشد.

وح  -ج
َ
َل  ي َوافهَق  أ ي  قَوح  .َصَحابه

 یا با قول صحابی موافق بیاید. –ج 

وح  -د
َ
َ  أ فحته تََضاه   ي  قح َث   بهم  كح

َ
له  أ

هح
َ
لحمه  أ  115.الحعه

 تر اهل علم به مقتضای آن فتوا بدهند. یا بیش –د 

َقتح  فَإهَذا هه هَ  َتَق  وط   ذه َ  الْش   ة   تَبنَي  ح  رحَسله  َُمحَرجه  صه حم  َما َعَضَده ، َوَما ال ن ه 
َ
 َوأ

، يَحانه َما لَوح  َصحه يث   َعرََضه  يح   َحده نح  َصحه يق   مه د   َطره َما َواحه نَاه  حح ده  َعلَيحهه  رَج   بهتََعد 
قه  ر  رَ  إهَذا الط  ع   َتَعذ  َمح َما الح  .بَيحنَه 

محقق شد صحّت مخرج مرسل و آن روایتی که آن را پس هرگاه این شروط 
گردد، و اینکه این دو صحیح هستند و اگر حدیث صحیحی از  تقویت کرده معلوم می

یک طریق با این دو معارضه کند با تعدد طرق، آن دو را بر آن حدیث )صحیح که از 
 شد.  دهیم هرگاه جمع بین آن دو متعذر و ناممکن یک طریق وارد شده( ترجیح می

ن   َهَذا يح   َوي محكه هه  تَوحضه وره  َهذه م 
نح  يَنحبَغه  ال ته  الح 

َ
د   َينحَضم   أ نحَها َواحه وطه  إهَل  مه  الْش  

ابهَقةه  اثل َلثَةه   :يَِله  بهَما الس 
بندی که نمودیم( و توضیح این اموری که شایسته است با یکی از این شروط  این )جمع

 شود:  شرح ذیل ممکن می گانۀ سابق ملحق شود به سه
يث   -أ رحَسل   َحده يث  +  م  نَد   َحده سح يح  = م   .َصحه
 حدیث مرسل + حدیث مسند = صحیح. –أ 

يث   -ب رحَسل   َحده يث  +  م  رحَسل   َحده يح  = م   .َصحه

                                                           
 .461ص یإمام شافعاثر الرسالة  نگا:.  115
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 حدیث مرسل + حدیث مرسل = صحیح. –ب 

يث   -ج رحَسل   َحده ل  +  م  ي  قَوح يح  = َصَحابه  .َصحه
 قول صحابی = صحیح. حدیث مرسل + –ج 

يث   -د رحَسل   َحده ه  َفتحوَى+  م  ثه
كح
َ
لََماءه  أ يح  = الحع    .َصحه

 حدیث مرسل + فتوای اکثر علما = صحیح. –د 

رحَسل   -7 َحابه   م   :الص 
 مرسل صحابی: – 7

وَ  َبَ  َما ه  خح
َ
َحابه   بههه  أ وله  قَوحله  َعنح  الص  وح  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الر س 

َ
، أ لههه  َولَمح  فهعح

ه   َمعح وح  يَسح
َ
ه ؛ أ دح ا ي َشاهه َغره  إهم  ، لهصه ن هه وح  سه

َ
ره  أ

خ 
َ
، تَأ هه َلمه وح  إهسح

َ
، أ يَابههه نح  غه  انل وحعه  َهَذا َومه

يث   َحاده
َ
َغاره  أ ؛ َكثهَية  لهصه َحابَةه ، َكبحنه  الص  ، َوابحنه  َعب اس  ه بَيح َما الز  ههه  .َوَغيح

دهد در حالی که بعلت  ز قول یا فعل رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم خبر صحابی ا آنچه
یا ایشان را  تأخر اسالمش یا غایب بودنش از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نشنیده

همانند عبداهلل بن عباس و عبداهلل  116صغار صحابهمشاهده نکرده است. احادیث بسیاری از 
  وع است.زبیر و مانند ایشان از این نبن 

م   -8 كح رحَسله  ح  َحابه   م   :الص 
 حکم مرسل صحابی: – 8

ل   يح   الحَقوح حه ور   الص  ه  حَمشح ي ال ه ور   بههه  َقَطعَ  اّل  ه  ن ه   الح مح
َ
يح   أ حتَج   َصحه ؛ م  ن   بههه

َ
 رهَوايَةَ  له

َحابَةه َعنه  َرة ، ال ابهعهنيَ  الص  مح  َرَووحا َوإهَذا نَاده ول   قَاَل »: َوقَال وا ي بَي ن وا، لَمح  فَإهَذا َها،بَي ن و َعنحه   رَس 
ل   ،«الله  صح

َ م فَالح ن ه 
َ
وَها أ ع  نح  َسمه ي  مه َحابه   وََحذحف   آَخَر، َصَحابه ، َل  الص  مَ  َكَما يَّض    .َتَقد 

اند این است که )مرسل  قول صحیح مشهوری که جمهور علما قاطعانه نظر داده
شود؛ زیرا روایت صحابه از تابعین نادر  ت که به آن احتجاج کرده میصحابی( صحیحی اس

کنند پس هرگاه آن را بیان نکردند و  است و هرگاه از تابعین روایت کنند آن را بیان می

                                                           
 [صغار صحابه: کسانی هستند که زمان وفات رسول اهلل صلی اهلل عليه و سلم خردسال بودند.].  116
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ول   قَاَل »گفتند:  ، پس اصل بر این است که آن را از صحابی دیگری شنیدند و حذف «الله  رَس 

 ونه که گذشت.گ رساند همان صحابی ضرری نمی
يَل  رحَسَل  إهن  : َوقه َحابه   م  رحَسله  الص  ههه  َكم  ، فه  َغيح مه ل   وََهَذا اْلح كح يف   الحَقوح  .َمرحد ود   َضعه

)قول ضعیفی( گفته شده: که مرسل صحابی در حکم همانند مرسل غیر صحابی است و 
 این قول ضعیف و مردودی است.

َهر   -9 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات در آن: – 9

، -أ يل  حَمَراسه به  ال
َ
 .َداو دَ  له

يل –أ  حَمَراسه  د سجستانی.و، اثر ابوداوال
، -ب يل  حَمَراسه بحنه  ال به  له

َ
 .َحاتهم   أ

يل -ب  حَمَراسه  ، اثر ابن ابی حاتم رازی.ال
ع   -ج يله  َجامه صه ََكمه  ال حح حح

َ
، له يله حَمَراسه هلحَعَلئه   ال  117.ل

ع   -ج  يله  َجامه صه ََكمه  ال حح حح
َ
يل له حَمَراسه  ، اثر حافظ عالئی.ال

  

                                                           
 . 86-85. الرسالة املستطرفة ص 117

 694 الس ،دمشقمتولد ، است عَلئيد خليل بن كيكلدي الدين أبو سعيمحقق صَلح حافظ  او :عَلئي
 ه . 761 الس ،قدس ، وفات دره 
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عحَضل    3) حم   ال
 ( معضل3)

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  -أ ع ول   اسح نح  َمفح َضلَه  » مه عح
َ
يَاه   بهَمعحَن  «أ عح

َ
 .أ

َضلَه  »اسم مفعول است از در لغت:  –أ  عح
َ
 ناتوان ساخت.گرفته شده به معنای: او را  «أ

َلًحا -ب طه نح  َسَقَط  َما: اصح هه  مه نَاده َث   اثحنَانه  إهسح كح
َ
 118.ال َواله  ََعَ  فَأ

 تر پشت سر هم ساقط شوند. روایتی که از اسناد آن، دو نفر یا بیشدر اصطالح:  –ب 
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

م   َرَواه   َما» َاكه فَةه " فه  اْلح ره ل ومه  َمعح ي ع  َده
هه " ثه اْلح هَسنَده ن ه   َمالهك   َعنح  الحَقعحنَبه   إهَل  ب

َ
 أ

ن   بَلََغه  
َ
بَا أ

َ
َريحَرةَ  أ ول   قَاَل : قَاَل  ه  ل وكه : "وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس  هلحَممح ه   ل َوت ه   َطَعام   َوكهسح

، حَمعحر وفه نَ  ي َكل ف   َوَل  بهال يق   َما إهل   الحَعَمله  مه م   اَل قَ . «ي طه َاكه عحَضل   َهَذا: اْلح  َعنح  م 
، َضلَه   َمالهك  عح

َ
إه  فه  َهَكَذا أ َوط  حم   119".ال

با سندش از قعنبی از مالک روایت کرده که « معرفه علوم الحدیث»آنچه حاکم آن را در 
به او روایت رسیده: که ابوهریره گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: برای برده، 

شود مگر که طاقت و  باشد. و به کاری مکلف کرده نمی و پوشاکش به خوبی میخوراکش 
توانایی آن را داشته باشد. حاکم گفت: این روایت از طرف مالک، معضل است مالک آن را در 

 گونه معضل روایت کرده است. موطأ این

                                                           
 .44النخبة ص ، و59. علوم احلديث ص 118
 .46. معرفة علوم احلديث ص 119
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يث   َفَهَذا َده
؛ اْلح عحَضل  ن ه   م 

َ
نحه   َسَقَط  له َ  اثحنَانه  مه تََواَله َ  انه م  به  َمالهك   َبنيح

َ
َريحَرةَ  َوأ  َوقَدح . ه 

نَا ن ه   َعَرفح
َ
نحه   َسَقَط  أ َانه  اثحنَانه  مه تََواَله نح  م  َوايَةه  مه يثه  ره َده

إه  َخارهجَ  اْلح َوط  حم   َعنح ... » َهَكَذا: ال
ده  َعنح  َمالهك   َم  َلنَ  بحنه  م  بهيهه  َعنح  َعجح

َ
به  َعنح  أ

َ
َريحَرةَ  أ  120.«ه 

دو نفر پشت سر هم ساقط ث معضل است؛ زیرا بین مالک و ابوهریره، پس این حدی
اند از روایت حدیث در خارج از موطأ  که دو نفر پشت سر هم ساقط شده پی بردیمما  اند. شده

 «.از مالک از محمد بن عجالن از پدرش )عجالن( از ابوهریره»... گونه روایت شده:  که این
ه   -3 م  كح  :ح 
 حکم آن:  – 3

ح  عحَضل  ال يث   م  ، َحده يف  وَ  َضعه   وَه 
 
َوأ سح

َ
نَ  َحاًل  أ ، مه عه نحَقطه حم  رحَسله َوال حم  هَك  121ال ةه  وََذل َ  لهَكثح

وفهنيَ  ذ  حَمحح نَ  ال ، مه نَاده هسح
م   وََهَذا اْلح عحَضله  ََعَ  اْلح كح حم  َاعه  ال لََماءه  بهإهَجح  .الحع 

دتر است و آن به معضل از مرسل و منقطع ب معضل: حدیث ضعیف است. و حال و وضع
 شدگان از اسناد است و این حکم بر معضل به اجماع علما است. سبب بسیاری حذف

ه   -4 تهَماع  َوره  َبعحضه  َمعَ  اجح قه  ص 
َعل  حم   :ال

 های معلق: اجتماع آن همراه بعضی از صورت – 4

َ  إهن   عحَضله  َبنيح حم  َ  ال قه  َوبَنيح
َعل  حم  وًما ال م  وًصا ع  ص  نح  وَخ  ه   مه  :وَجح

 وجود دارد: 122بین معضل و بین معلق عموم و خصوص من وجه
                                                           

 .47سابق ص. مصدر  120
 .295، ص1التدريب ج ، و21الكفاية ص نگا:.  121
 های چهارگانه: ]نسبت.  122

 الف( نسبت تساوی:
شود که بر هر چه اين يکی صدق کند ديگری نيز صادق ِبشد  ی زمانی تساوی برقرار میبْي دو مفهوم کل

و ِبلعکس. به تعبري ديگر مصاديق هر دو و قلمرو هر دو ِب مهديگر يکی است. مهانند نسبت دو کلی 
 انسان و انطق. زيرا هر انسانی انطق است و هر انطقی انسان است.

 را به دو قضيه موجبه کليه ِبز گرداند: توان نسبت بْي دو مفهوم تساوی می
 موجبه کليه: هر انسانی انطق است.
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 موجبه کليه: هر انطقی انسان است.
 ب( نسبت تباين: 

شوند که هيچ مصداق مشرتکی نداشته ِبشند و قلمرو آانن از مهديگر بطور کلی  دو کلی زمانی متباين می
کدام از  کند که سنگ به هيچ موجودی صدق میجدا ِبشد، مانند: انسان و سنگ. يعنی: انسان به 

گريد و نه انسان فردی  ها صادق نيست و ِبلعکس. بنابرين نه سنگ فردی از افراد انسان را در برمی آن
 گريد. از افراد سنگ را در برمی

 توان نسبت بْي دو مفهوم متباين را به دو قضيه سالبه کليه ِبز گرداند: می
 سنگ نيست.سالبه کليه: هيچ انسانی 

 سالبه کليه: هيچ سنگی انسان نيست.
 ج( نسبت عموم و خصوص مطلق:

ها بر متام افراد  بْي دو مفهوم کلی زمانی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است که تنها يکی از آن
گريد؛ اما آن ديگری متام  ديگری صادق ِبشد يعنی يکی از دو مفهوم متام قلمرو مفهوم ديگری را در برمی

گريد، مانند: انسان و جسم. يعنی هر  گريد بلکه بعضی از آن را در برمی قلمرو مفهوم اول را در برمنی
 تواند انسان ِبشد ای نه. انسانی جسم است اما هر جسمی می

شان گفت، نسبت عموم و خصوص مطلق  بنابرين ميان هر دو تصوری که بتوان اين سه قضيه را درِبه
 برقرار است:

 : هر انسانی جسم است.موجبه کليه
 هستند.  ها انسان موجبه جزئيه: بعضی جسم
 ها انسان نيستند. سالبه جزئيه: بعضی جسم

 د( نسبت عموم و خصوص من وجه:
بْي دو مفهوم کلی زمانی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است که هر يک نسبت به ديگری از 

کند نه مهه  ام بر بعضی از افراد ديگری صدق میتر ِبشد يعنی هر کد تر و از جهتی خاص جهتی کلی
آانن. به عبارت ديگر، اين دو مفهوم کلی از طرفی افراد مشرتکی داشته ِبشند و از طرفی افراد خمصوص 

شود که  شود که سفيد ِبشد ای غري سفيد، و سفيد هم می به خود، مانند: حيوان و سفيد. يعنی حيوان می
 مصداق مشرتک اين دو اين است که حيواانت سفيد هستند. حيوان ِبشد و غري حيوان. پس

توان نسبت بْي دو مفهوم عام و خاص من وجه را به دو قضيه موجبه جزئيه و دو قضيه سالبه جزئيه  می
 ِبز گرداند:

 موجبه جزئيه: بعضی حيواانت سفيد هستند.
 سالبه جزئيه: بعضی حيواانت سفيد نيستند.
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ع   -أ تَمه عحَضل   َفيَجح حم  قه  َمعَ  ال
َعل  حم  وَرة   فه  ال َدة ، ص  َ  َواحه َف  إهَذا: َوهه ذه نح  ح   َمبحَدإه  مه

هه  نَاده َيانه  إهسح َانه  َراوه تََواَله وَ . م  عحَضل   َفه  َعل ق   م  د   آن   فه  َوم   .َواحه
دو  ،شود، و آن: هرگاه از ابتدای اسناد آن ، معضل با معلق جمع میدر یک صورت –أ 

 راوی متوالی حذف شوند. پس در آنِ واحد معضل و معلق است. 
ق ه   -ب ه  فه  َوي َفاره وَرَتنيح  :ص 
 شوند: و در دو صورت از همدیگر جدا می –ب 

َف  إهَذا -1 ذه نح  ح  نَاده  وََسطه  مه هسح
َيانه  اْلح َانه  َراوه تََواَله وَ  ،م  ، َفه  عحَضل  ق   َولَيحَس  م 

َعل   .بهم 
هرگاه از وسط اسناد، دو راوی متوالی حذف شوند پس آن معضل است و معلق  – 1
 نیست.
َف  إهَذا -2 ذه نح  ح  نَاده  َمبحَدءه  مه هسح

، َراو   اْلح وَ  َفَقطح ، َفه  َعل ق  عحَضل   َولَيحَس  م   .بهم 
 د پس آن معلق است و معضل نیست. هرگاه از مبدا اسناد فقط یک راوی حذف شو – 2
نح  -5 عحَضله  َمَظان   مه حم   :ال
 شود: جاهایی که معضل یافته می – 5

ي وطه   قَاَل  نح  123:الس  عحَضله  َمَظان   مه حم  عه  ال نحَقطه حم  رحَسله  َوال حم   :َوال
 های معضل و منقطع و مرسل: : از مکانه استسیوطی گفت

، كهتَاب   -أ َنه يده  الس  هَسعه ور   نه بح  ل  .َمنحص 
 السنن، اثر سعید بن منصور.کتاب  –أ 

َؤل َفات   -ب به  ابحنه  م 
َ
نحيَا أ  .اَل 

 الدنیا. مؤلفات ابن ابی –ب 
  

                                                                                                                                                                                     

 حيوان هستند.موجبه جزئيه: بعضی سفيدها 
 سالبه جزئيه: بعضی سفيدها حيوان نيستند.[  

 .214، ص1. تدريب الراوي ج 123
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ع    4) نحَقطه حم   ال
 ( منقطع4)

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ل   اسح نَ  فَاعه َطاعه " مه نحقه د  " اله ت َصاله  ضه  .اله
 از انقطاع ضد اتصال گرفته شده است. ت: اسم فاعلدر لغ –أ 

َلًحا -ب طه لح  لَمح  َما: اصح نَاد ه ، َيت صه ي   ََعَ  إهسح
َ
ه   أ ه   َكنَ  وَجح َطاع   124.انحقه

 در اصطالح: روایتی که اسناد آن متصل نباشد و انقطاع آن بر هر وجهی باشد. –ب 
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

  َيعحّنه 
َ
نَاد   ُك    ن  أ نح  انحَقَطعَ  إهسح ي   مه

َ
َطاع   َكنَ  َسَواء   َكَن؛ َمََكن   أ نحقه نح  اله له  مه و 

َ
، أ نَاده هسح

 اْلح
وح 
َ
نح  أ رههه، مه وح  آخه

َ
نح  أ ، مه هه ل   وََسطه خ  رحَسل   -َهَذا ََعَ - فهيهه  َفيَدح حم  َعل ق   ال حم  ، َوال عحَضل  حم  ن   َوال  لَكه

لََماءَ  َطلَحه  ع  حم صح ينَ  ال ره
خ 

َ
تَأ حم  وا ال عَ  َخص  نحَقطه حم  وَرة   َعلَيحهه  َتنحَطبهقح  لَمح  بهَما ال ، ص  رحَسله حم  وه  ال

َ
 أ

، قه
َعل  حم  وه  ال

َ
، أ عحَضله حم  هَك  ال َمال   َكنَ  َوَكَذل تهعح نَي، اسح مه تََقد  حم   . الحَغالهبه  فه  ال

آن از اول اسناد  یعنی: هر اسنادی که از هر مکانی منقطع باشد یکسان است که انقطاع
یا از آخر آن یا از وسط آن باشد. پس بر این تعریف، مرسل و معلق و معضل نیز داخل 

شوند اما علمای متأخرینِ مصطلح حدیث، منقطع را اختصاص دادند به روایتی که صورت  می
مرسل یا معلق و یا معضل بر آن منطبق نباشد و همچنین استعمال متقدمین در اغلب چنین 

 اشد.ب می
هَك  ل َ َث  : "انل َووهي   قَاَل  َوّله كح

َ
تَعحَمل   َما َوأ َوايَةه  فه  ي سح ، َعنه  ال ابهعه   د ونَ  َمنح  ره َحابه   الص 

َمرَ  ابحنه  َعنه  َكَمالهك    125".ع 

                                                           
 .207، ص1التدريب، النوع العاشر: املنقطع، ج هبمراه. التقريب  124
 .208، ص1التدريب ج هبمراه. التقريب  125



147 
 

شود در روایت  ترین چیزی که استعمال می به همین سبب امام نووی گفته است: و بیش
 است همانند: مالک از ابن عمر. تر از تابعی از صحابی پایین

ع   -3 نحَقطه حم  نحدَ  ال ينَ  عه ره
خ 

َ
تَأ حم  نح  ال له  مه

هح
َ
يثه  أ َده

 :اْلح
 منقطع نزد متأخرین از اهل حدیث: – 3

وَ  لح  لَمح  َما ه  ه ، َيت صه نَاد  ا إهسح م  َمل ه   َل  مه م   يَشح ، اسح رحَسله حم  وه  ال
َ
، أ قه

َعل  حم  وه  ال
َ
عحَضله  أ حم  ن  . ال

َ
 فََكأ

عَ  نحَقطه حم  م   ال َطاع   لهك    َعم   اسح ، انحقه نَده َوًرا َعَدا َما فه الس  نح  ثََلثًا ص  َوره  مه ، ص  َطاعه نحقه  اله
 َ له  َحذحف  : َوهه و 

َ
، أ نَاده هسح

وح  اْلح
َ
ف   أ رههه، َحذح وح  آخه

َ
ف   أ ه  َحذح ه  اثحننَيح نَيح تََواَله نح  م  ي   مه

َ
 َكَن، َمََكن   أ

وَ  َوَهَذا ه  ه  َافهظ   َعلَيحهه  َمَش  ياّل 
بَةه  فه  َحَجر   ابحن   اْلح َها انل خح  126.َوَِشححه

که اسناد آن متصل نباشد از روایاتی که مرسل یا معلق یا معضل شامل آن  روایتی
نباشد. گویا منقطع، اسم عام برای هر نوع انقطاع در سند است بغیر از سه صورت انقطاع، و 

آن، یا حذف دو نفر پیاپی از هر مکانی که باشد؛ و این، آن آن: حذف اول اسناد یا حذف آخر 

 ةِّ بَ خُن   حُ ر  ر شَ ظَ النَّ  ةُ هَ ز  ن ُ و شرح آن )یعنی:  رکَ فِّ ال   ةُ بَ خُن  چیزی است که ابن حجر عسقالنی در 
 ( بر آن رفته است.رکَ فِّ ال  

ون   قَدح  إهن ه   ث م   َطاع   يَك  نحقه د   َمََكن   فه  اله نَ  َواحه نَا مه هسح
،اْلح ون   َوقَدح  ده َثَ  فه  يَك  كح

َ
نح  أ  مه

، َمََكن   د  نح  َواحه
َ
ونَ  َكأ َطاع   يَك  نحقه ه  فه  اله وح  َمََكَننيح

َ
 .َمثًَل  ثََلثَة   أ

باشد،  تر از یک مکان می و گاهی در بیش گاهی انقطاع در یک مکان از اسنادسپس  
 مانند اینکه انقطاع در دو مکان یا سه مکان مثال باشد. 

ثَ  -4  :ال   مه
 مثال آن: – 4

، َعبحد   َرَواه   َما ز اقه ، َعنه  الر  به  َعنح  اثل وحرهي 
َ
َحاَق، أ ، بحنه  َزيحده  َعنح  إهسح َذيحَفةَ  َعنح  ي ثَيحع   ح 

ف وًع  وَها إهنح : "َمرح حت م  بَا َوَل 
َ
ر   أ

ني   َفَقوهي   بَكح مه
َ
 127".أ

                                                           
 .44ص آن شرح . النخبة و 126
. اند ه معنای آن روايت کردهاْلوسط ب در طَبان بزار و، ، و أمحد36معرفة احلديث ص در. حاكم  127
 .176ص 5جممع الزوائد ج نگا:
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یع از حذیفه بطور ثَیزید بن یُآنچه عبدالرزاق صنعانی از سفیان ثوری از ابواسحاق از 

 128کردید پس قوی و امین است. مرفوع روایت کرده: اگر آن را به ابوبکر واگذار می
نح  َسَقَط  َفَقدح  نَاده  َهَذا مه هسح

ل   اْلح نح  رَج  ، مه هه وَ  وََسطه يك  " وَه  نح  َسَقَط " َِشه َ  مه  اثل وحرهي   َبنيح
به 

َ
َحاَق؛ َوأ ن   إهذح  إهسح

َ
َ  اثل وحرهي   أ َمعه  مح ل يَث  يَسح َده

نح  اْلح به  مه
َ
َحاَق  أ ًة، إهسح بَاَِشَ َعه   َوإهن َما م  نح  َسمه  مه

، يك  يك   َِشه َعه   َوَِشه نح  َسمه به  مه
َ
َحاَق  أ  .إهسح

است که بین سفیان ثوری و « شریک»ساقط شده و آن  از این اسناد، یک نفر در وسط
بواسحاق بطور مستقیم نشنیده زیرا سفیان ثوری حدیث را از ااست ابواسحاق ساقط شده 

 شنیده و شریک آن را از ابواسحاق شنیده است.« شریک»بلکه آن را از 
َطاع   َفَهَذا نحقه م   َعلَيحهه  َينحَطبهق   َل  اله ، اسح رحَسله حم  ، َوَل  ال قه

َعل  حم  ، َوَل  ال عحَضله حم  وَ  ال  َفه 
ع   نحَقطه  .م 

 شود پس منقطع است. بق نمیاین انقطاع بر آن اسم مرسل و معلق و معضل منط
ه   -5 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 5

ع   نحَقطه حم  يف   ال َاعه  َضعه لََماءه  بهإهَجح هه  الحع  ده ًطا لهَفقح نح  َِشح وطه  مه ، ِش   وَ  الحَقب وله  ات َصال   وَه 
، نَده له  الس 

هلحَجهح َاله  َول اوهي ِبه وفه  الر  ذ  حَمحح  .ال
                                                           

 إِّن  " اند: های مصطلح حديث به تبعِّ حاکم در معرفة علوم احلديث چنْي روايت کرده ]در کتاب.  128
ُتُموَها ر   َأِبَ  َولَّي   وبکر صديق قدر خَلصه شده که قوی و امْي بودن به اب  ، اما روايت آن"َأمِّْيٌ  فَ َقوِّي   َبك 

رضی هللا عنه نسبت داده شده در صورتی که اشتباه است بلکه در اين روايت، قوی و امْي بودن به عمر 
 رضی هللا عنه نسبت داده شده است. و اما روايت کامل: 

يَ  ُحَذي  َفةَ  َعن   ُتُموَها ن  إِّ : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِّ  هللاُ  َصلَّى اهللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  َعن هُ  اهللَُّ  َرضِّ ر   َأِبَ  َولَّي    ِفِّ  فَ َزاهِّدٌ  َبك 
ن  َيا، َرةِّ، ِفِّ  رَاغِّبٌ  الدُّ خِّ مِّهِّ  َوِفِّ  اْل  س  ُتُموَها َوإِّن   َضع ٌف، جِّ َمةَ  اهللَِّّ  ِفِّ  خَيَافُ  َل  َأمٌِّْي، َفقِّوِّيُّ  ُعَمرَ  َولَّي   ، َلو   َلئِّم 

ُتُموَها َوإِّن   َتد ، فَ َهاد   َعلِّيًّا َولَّي   َراط   َعَلى يُقِّيُمُكم   ُمه  َتقِّيم   صِّ و ِب الفاظ متقارب در:  .4685 املستدرك. «ُمس 
 8909، و هيثمی در جممع الزوائد 2166، و طَبانی در أوسط 783، مسند بزار 859مسند امحد 
 آمده است. 

ُتُموَها إِّن  »و در روايت طَبانی به جای  لُِّفوا إِّن  »، آمده: «َولَّي   َتخ   «.[َيس 



149 
 

اتصال سند و به سبب نادانی به حالِ منقطع به سبب فقدان شرطی از شروط قبول و آن 
 راویِ محذوف، به اجماع علما ضعیف است.
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نحَواع   -ب
َ
طه  أ قح َفه   الس   :اْلح

 دن پنهانانواع افتا –ب 

َدل س    1) حم   ال
 ( مدلس1)

 
لهيسه  َتعحرهيف   -1  :ال دح
 تعریف تدلیس: – 1

َدل س  : ل َغةً  -أ حم  م  : ال ، اسح ع ول  نَ  َمفح لهيسه ال  » مه لهيس   ،«دح  َعيحبه  كهتحَمان  : الل َغةه  فه  َوال دح
لحَعةه  ََتهي، َعنه  الس 

شح حم  ل   ال صح
َ
لهيسه  َوأ تَق   ال دح شح نَ  م  لَسه » مه وَ  ،«اَل  ، وَه  لحَمة  وه  الظ 

َ
تهَلط   أ  اخح

، َلمه ؛ فه  َكَما الظ  وسه ن   129الحَقام 
َ
َدل َس  فََكأ حم  يَ  ال طه َغح ح  ََعَ  تههه له يثه  ََعَ  َواقهفه ال َده

لَمَ  اْلح ظح
َ
 أ

َره ، مح
َ
يث   فََصارَ  أ َده

َدل ًسا اْلح  .م 
لهيس»مدلس اسم مفعول از در لغت:  –أ  گرفته شده است. و تدلیس در لغت:  «ال دح

لَس»پنهان کردن عیب کاال از مشتری است. و اصل تدلیس از  مشتق شده، و آن  «اَل 

کننده با  گونه که در قاموس است؛ گویا تدلیس ت همانتاریکی است یا اختالط تاریکی اس
 گردد. کند پس حدیث مدلس می پوشاندنش بر ناظر بر حدیث، کارش را تاریک می

َلًحا -ب طه َفاء  : اصح ، فه  َعيحب   إهخح نَاده هسح
ني   اْلح رههه  َوَتحسه  130.لهَظاهه

 آن.در اصطالح: پنهان کردن عیب در اسناد و زیبا جلوه دادن ظاهر  –ب 

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

                                                           
 .224، ص2. القاموس ج 129
 أيب احلسن بن القطان.اثر . بيان الوهم واْليهام  130
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ي:
َ
نح  أ

َ
َ  أ َت  َدل س   يَسح حم  ي الحَعيحَب  ال ه ، فه  اّل  نَاده هسح

وَ  اْلح َطاع   وَه  نحقه ، فه  اله نَده قهط   الس   فَي سح
َدل س   حم  ، ال وهي َشيحَخه  هه  َشيحخه  َعنح  َويَرح َفاءه  فه  َوََيحتَال   َشيحخه َقاطه  َهَذا إهخح هسح

ن   ،اْلح َس   َوَي 
رَ  نَاده  َظاهه هسح

نح  اْلح
َ
مَ  بهأ ي ي وهه ه ن ه   يََراه   اّل 

َ
، بهأ ل  ت صه َط  َل  م   .فهيهه  َسقح

پوشاند و آن انقطاع در سند است  یعنی: اینکه مدلس عیبی که در اسناد وجود دارد را می
ان کردن کند و در پنه کند و از شیخِ شیخِ خود روایت می پس مدلس شیخ خود را ساقط می

دهد به اینکه کسی که آن اسناد  برد و ظاهر اسناد را نیکو جلوه می این اسقاط حیله بکار می
 شود که متصل است و سَقطی در آن وجود ندارد. بیند دچار توهم می را می

قحَسام   -3
َ
لهيسه  أ  :ال دح

 اقسام تدلیس: – 3

لهيسه  هلت دح َمان   ل ، قهسح ي انه َما َرئهيحسه له : ه  ، يس  تَدح نَاده هسح
لهيس   اْلح ي وخه  َوتَدح  .الش 

 .است تدلیس دو قسمت اساسی دارد، آن دو: تدلیس اسناد و تدلیس شیوخ
لهيس   -4 نَاده  تَدح هسح

 :اْلح
 تدلیس اسناد: – 4

لََماء   َعر َف  لََقدح  يثه  ع  َده
نَ  انل وحعَ  َهَذا اْلح لهيسه  مه يَفات   ال دح ، بهتَعحره حتَلهَفة  خح  ُم 

َ
 تَار  وََسأ

َها َصح 
َ
َها أ َدق 

َ
وَ  -َنَظرهي  فه  - َوأ ه  َتعحرهيف   َوه  هَماَمنيح

به  اْلح
َ
ر   أ

َدَ  بَكح حح
َ
ر و بحنه  أ ، َعمح اره  الحََب 

به 
َ
ََسنه  َوأ انه  بحنه  اْلح وَ  ال عحرهيف   وََهَذا. الحَقط   :ه 

من  اند و علمای حدیث برای این نوع از تدلیس، تعریفات گوناگونی ارائه داده
کنم و این تعریف دو امام ابوبکر احمد  را اختیار می -در نظرم  -ترین آن  ترین و دقیق صحیح

 بن عمرو بزار و ابوالحسن بن قطان است. و آن تعریف این است: 
ه   -أ نح : َتعحريهف 

َ
وهَي  أ اوهي يَرح نح  الر  عَ  قَدح  َعم  نحه   َسمه َمعح  لَمح  َما مه ، يَسح نحه  نح  مه ه  مه نح  َغيح

َ
 أ

رَ  ك  ن ه   يَذح
َ
َعه   أ نحه   َسمه  131.مه

                                                           
 .تصرف اندکی أيب احلسن بن القطان، ِب بزار، و از نقلبه ؛ 180، ص1ج ة العراقي. شرح ألفي 131
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احادیثی را روایت تعریف آن: راوی از کسی که از او )بعضی از( احادیث را شنیده،  –أ 
 کند که از او نشنیده است بدون اینکه بیان کند که آن را از او شنیده است.

ح   -ب ن   ال عحرهيفه  َهَذا َوَمعحَن : ال عحرهيفه  َِشح
َ
لهيَس  أ نَاده ا تَدح هسح

نح : ْلح
َ
وهيَ  أ اوهي يَرح  الر 

عَ  قَدح  َشيحخ   َعنح  نحه   َسمه ، َبعحَض  مه يثه َحاده
َ ن   الح يَث  َهَذا لَكه َده

ي اْلح ه ه   لَمح  َدل َسه   اّل  َمعح  يَسح
، نحه    مه

تدلیس اسناد: راوی از شیخی  در شرح تعریف: معنای این تعریف این است که –ب 
اما این حدیثی که آن را تدلیس کرده از است دیث از او شنیده کند که بعضی از احا میروایت 

 او نشنیده است.
َعه   َوإهن َما نح  َسمه ، آَخرَ  َشيحخ   مه قهط   َعنحه  هَك  فَي سح يحَخ، َذل يهه  الش  وه يحخه  َعنه  َوَيرح له  الش  و 

َ  الح
ظ   حتََمل   بهلَفح َماعه  م  هلس  ههه، ل وح " قَاَل " َكـ َوَغيح

َ
مَ َله   ،"َعنح " أ َه   وهه ن ه   َغيح

َ
َعه   أ نحه   َسمه نح . مه  َل  لَكه

ح   ن ه   ي َص 
َ
عَ  بهأ نحه   َسمه يَث، َهَذا مه َده

ول   فََل  اْلح عحت  : "َيق  وح " َسمه
َ
ثَّنه " أ يَ  َل  َحّت   ،"َحد   يَصه

ابًا هَك، َكذ  ون   قَدح  ث م   بهَذل ي يَك  ه َقَطه   اّل  سح
َ
ًدا أ وح  َواحه

َ
َثَ  أ كح

َ
 .أ

کند و آن را از  آن را از شیخی دیگر از او شنیده است پس آن شیخ را ساقط میبلکه 

، «َعنح »یا « قَاَل »کند که احتمال شنیدن و غیر آن را دارد، مانند:  شیخ اول با لفظی روایت می

کند که این حدیث را  تا اینکه دیگری را دچار ایهام کند که از او شنیده است. اما تصریح نمی

عحت  »گوید:  ه است، پس نمیاز او شنید ثَّنه »یا  «َسمه ، تا اینکه با این لفظ کذاب نگردد. «َحد 

 تر باشد. شود کسی که او را ساقط کرده یک نفر یا بیش سپس گاهی می
ق   -ج َ  بَيحنَه   الحَفرح رحَساله  َوبَنيح ه

َفه   اْلح ب و قَاَل : اْلح
َ
ََسنه  أ انه  بحنه  اْلح رههه  َبعحدَ  الحَقط 

 ذهكح
هل يفه ل ابهقه  ت عحره ق  : "الس  َ  بَيحنَه   َوالحَفرح ، َوَبنيح هرحَساله

وَ  اْلح ن  : ه 
َ
رحَساَل  أ ه

نح  رهَواَيت ه   اْلح َمعح  لَمح  َعم   يَسح
نحه    ".مه

ه گفتفرق بین تدلیس و مرسل خفی: ابوالحسن بن قطان بعد از بیان تعریف سابق  –ج 
از کسی است  ال خفی، روایت راویفی این است که ارسفرق بین تدلیس و ارسال خ است:

 که از او حدیثی را )اصال( نشنیده است.
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هَك  َوإهيَضاح   ن  : َذل
َ
ًّ  أ نَ  لِك  َدل سه  مه حم  له  ال رحسه حم  يًّا إهرحَساًل  َوال وهي َخفه  لَمح  َشيحئًا َشيحخ   َعنح  يَرح

ه   َمعح ، يَسح نحه  ظ   مه ل   بهلَفح َماعَ  ََيحتَمه َه ، الس  ن   َوَغيح ح  لَكه َدل َس ال عَ  قَدح  م  نح  َسمه هَك  مه يحخه  َذل  الش 
يَث  َحاده

َ
َ  أ نيه  ََعَ  َدل َسَها، ال ته  َغيح ن   حه

َ
َل  أ رحسه حم  يًّا إهرحَساًل  ال َمعح  لَمح  َخفه نح  يَسح هَك  مه يحخه  َذل  الش 

بًَدا،
َ
يَث  َل  أ َحاده

َ رحَسلََها ال ته  الح
َ
ََها، َوَل  أ ن ه   َغيح ه   لَكه وح  َعَصَ

َ
يَه   أ  .لَقه

ند که آن کن کننده از شیخی روایت می کننده و ارسال هر کدام از تدلیس آن: واضح کردن
بغیر از کننده  با لفظی که احتمال شنیدن و غیر آن دارد، اما تدلیس اند حدیث را از او نشنیده

در حالی که  روایتی که آن را تدلیس کرده احادیث دیگری نیز از آن شیخ شنیده است
نه احادیثی که آن را ارسال کرده و نه غیر از است کنندۀ خفی هرگز از آن شیخ نشنیده  سالار

 عصر بوده یا با او مالقات داشته است. آن، اما با او هم
ثَال    -د رََجه   َما: مه خح

َ
، أ م  َاكه هه  132اْلح هَسنَده م   بحنه  ََعه   إهَل  ب َ  ابحن   نَلَا قَاَل : "قَاَل  َخْشح

يَيحنَةَ  ، نه عَ : ع  رهي 
يَل  الز هح تَه  : َل   فَقه عح نَ  َسمه ؟ مه رهي 

نح  َوَل  َل،: َفَقاَل  الز هح م  َعه   مه نَ  َسمه  مه
رهي  

ثَّنه . الز هح ز اقه  َعبحد   َحد  رهي   َعنه  َمعحَمر   َعنح  الر 
ثَاله  َهَذا فَفه  ،"الز هح حمه َقَط  ال سح

َ
 ابحن   أ

يَيحنَةَ  ه  ع  َ  بَيحنَه   اثحننَيح رهي   َوبَنيح
 .الز هح

گفت:  روایت کرده کهمثال آن: آنچه حاکم با سندش آن را تا علی بن خشرم  –د 
پس به او گفته شد: آیا از ابن شهاب  ینه به ما گفت: از ابن شهاب زهری.بن عیسفیان 

ای؟ گفت: نه، و نه از کسی که از ابن شهاب زهری شنیده است. عبدالرزاق از  زهری شنیده
 . ه استری به من روایت کردمعمر از زه

پس در این مثال، سفیان بن عیینه دو نفر بین خودش و بین ابن شهاب زهری را ساقط 
 کرد.

لهيس   -5 َيةه  تَدح وه  :الت سح
 تدلیس تسویه: – 5

نَ  انل وحع   َهَذا لهيسه  مه وَ  ال دح يَقةه  فه  ه  َقه
نح  نَوحع   اْلح نحَواعه  مه

َ
لهيسه  أ نَاده  تَدح هسح

 .اْلح

                                                           
 .130معرفة علوم احلديث ص در.  132
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 نوع از تدلیس: در حقیقت نوعی از انواع تدلیس اسناد است. این
ه   -أ يف  وَ : َتعحره اوهي رهَوايَة   ه  ، َعنح  الر  هه َقاط   ث م   َشيحخه َ  َضعهيف   َراو   إهسح ه  َبنيح َ  ثهَقتنَيح  لَّقه

َما ه  َحد 
َ
َخرَ  أ وَرة  . اْلح هَك  وَص  نح : َذل

َ
وهيَ  أ اوهي يَرح يثًا الر  هَك  ،ثهَقة   َشيحخ   َعنح  َحده يهه  اثل َقة   وََذل وه  يَرح

، َعنح  يف  ، َعنح  َضعه ون   ثهَقة  َ  قَدح  اثل َقتَانه  َوَيك  َما لَّقه ه  َحد 
َ
َخَر، أ ته  اْلح

ح
َدل س   َفيَأ حم  ي ال ه  اّل 

عَ  يَث  َسمه َده
نَ  اْلح ، مه له و 

َ قهط   اثل َقةه الح يَف  فَي سح عه ي الض  ه ، فه  اّل  نَده نَ  َوََيحَعل   الس  هسح
 َعنح  ادَ اْلح

هه  ، َشيحخه ، اثل َقةه  َعنه  اثل َقةه ظ   اثل انه ، بهلَفح حتََمل  نَادَ  فَي َسو ي م  هسح
 .ثهَقات   ُك  ه   اْلح

تعریف آن: تدلیس تسویه روایت راوی از شیخش است سپس ساقط کردن یک  –أ 
 اند. و شکل آن:  القات داشتهای که با همدیگر م راوی ضعیف بین دو نفر ثقه

وی حدیثی را از شیخی ثقه روایت کند و آن ثقه آن را از ضعیفی روایت کند و آن را
اند پس  ای روایت کند و در حالی که دو ثقه همدیگر را مالقات کرده ضعیف از ثقه

اندازد و اسناد  ای که حدیث را از ثقۀ اول شنیده، ضعیفی که در سند است را می کننده تدلیس
دهد با لفظی که احتمال شنیدن و غیر آن دارد پس  دوم قرار می اش از ثقۀ را از شیخِ ثقه

 کند. اسناد را به تمامی آن با جماعت ثقات، تسویه و برابر می
نَ  انل وحع   َوَهَذا لهيسه  مه نحَواعه  َِش   ال دح

َ
؛ أ لهيسه ن   ال دح

َ
َل  اثل َقةَ  له و 

َ ون   َل  قَدح  الح  يَك 
وفًا ر  ، َمعح لهيسه ه  وَ  بهال دح د  حَواقهف   ََيه نَده  ََعَ  ال هَك  الس  َيةه  َبعحدَ  َكَذل وه  ثهَقة   َعنح  َرَواه   قَدح  الت سح

م   آَخَر، ك  ةه  َل   َفيَحح ح  يد   َغَرر   َوفهيهه . بهالص   .َشده
و این نوع از تدلیس، بدترین انواع تدلیس است زیرا ثقۀ اول ممکن است که به تدلیس 

ثقۀ بیند که شخص ثقه آن را از  چنین آن را می بعد از تسویه اینمعروف نباشد و ناظر بر سند 
کند. در تدلیس تسویه فریب  برایش حکم میبه صحت حدیث  دیگر روایت کرده است لذا

 . شدیدی وجود دارد
َهر   -ب شح

َ
، َكنَ  َمنح  أ َعل ه  َما َيفح  :ه 

 :دو نفر هستنددادند،  مشهورترین کسانی که آن را انجام می –ب 
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ي ة   -1 ده  بحن   بَقه حَوَله ب و قَاَل . ال
َ
ر   أ هه سح يث  : "م  َحاده

َ
ي ةَ  أ ي ًة، لَيحَستح  بَقه نح  نَقه نحَها فَك   ََعَ  مه

ي ة    133".تَقه
بقیه بن ولید. ابو مسهر گفت: احادیث بقیه بن ولید پاک نیست پس از آن بر حذر  – 1
 باش.

د   -2 حَوَله لهم   بحن   ال سح  .م 
 ولید بن مسلم. – 2

ثَال    -ج  :مه
 مثال آن: –ج 

به  ابحن   َرَواه   َما
َ
لَله " فه  َحاتهم   أ عحت  : "قَاَل  ،"الحعه به  َسمه

َ
يَث  وََذَكرَ  - أ َده

ي اْلح ه  َرَواه   اّل 
َحاق   ، بحن   إهسح َويحهه ي َة، َعنح  َراه  ثَّنه : قَاَل  بَقه ب و َحد 

َ
ي   وَهحب   أ َسده

َ ، َعنح  الح َمَر، ابحنه  َعنه  نَافهع   ع 
يَث  وا َل : "َحده َلمَ  َتحَمد  حَمرحءه  إهسح ف وا َحّت   ال ره َدةَ  َتعح قح يههه  ع 

ح
به  قَاَل  -"َرأ

َ
يث   َهَذا: أ َده

 َل   اْلح
ر   مح

َ
ه   َمنح  قَل   أ َهم  يَث   َهَذا َرَوى. َيفح َده

بَيحد  اْلح ر و بحن   الله  ع  َحاَق  َعنح  ،َعمح به  بحنه  إهسح
َ
َوةَ  أ   ،فَرح

 ضعيف                          ثقة                                                       
َمَر، ابحنه  ، َعنه نَافهع   َعنح  بَيحد  . وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   َعنه  ع  ر و، بحن   الله  َوع  نحيَت ه   َعمح   ك 

 ثقة       
ب و

َ
، أ وَ  وَهحب  ، وَه  ي  َسده

َ
ي   فََكنَاه   أ َسد   بَّنه  إهَل  َونََسبَه   ة  بَقه

َ
َطنَ  َل  َكح  أ فح  تََركَ  إهَذا َحّت   َل ، ي 

َحاَق  به  بحنَ  إهسح
َ
َوةَ  أ تََدى َل  فَرح هح  134".َل   ي 

از پدرم ابوحاتم شنیدم  روایت کرده که گفت:« العلل»آنچه ابن ابی حاتم آن را در کتاب 
ه بن ولید روایت کرده که گفت: ابو وهب و حدیثی را ذکر کرد که اسحاق بن راهویه از بقی –

اسدی از نافع از ابن عمر، به من روایت کرد حدیثِ: اسالم شخص را نستایید تا اینکه عقیدۀ 
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پدرم گفت: این حدیث اشکالی دارد، اندک اشخاصی هستند که به آن پی  –او را بدانید 
 عُمر، ابن ، عننافِع عن ،فَرْوَه أبِی بن قإِسْحَا از   عَمْرو بن اهلل عُبَیْدُاین حدیث را   .برند می

 ثقه               ضعیف                        هثق                           
اش ابو وهب است و او  و عبیداهلل: کنیه. از نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم روایت کرده است

بنی اسد نسبت داد تا اینکه شناخته اش را گفت و او را به  اسدی است. پس بقیه بن ولید کنیه
 .نشود، تا جایی که اگر اسحاق بن ابی فروه رها کرده شود به او پی برده نشود

لهيس   -6 ي وخه  تَدح  :الش 
 تدلیس شیوخ: – 6

ه   -أ يف  وَ : َتعحره نح  ه 
َ
وهيَ  أ اوهي يَرح يثًا َشيحخ   َعنح  الر  َعه   َحده ، َسمه نحه  ، مه يَه  وح  فَي َسم 

َ
نهيَ  أ ،يَكح  ه 

وح 
َ
، أ بَه  وح  يَنحسه

َ
َفه   أ َرَف  َل  َكح  بههه  ي عحَرف   َل  بهَما يَصه عح  135.ي 

است راوی حدیثی را از شیخی روایت کند که از او )احادیثی را( شنیده  تعریف آن: –أ 
کند به  او را وصف مییا دهد  آورد یا او را نسبت می برد یا کنیۀ او را می پس نام او را می

 شود تا اینکه )هویت و ذات وی( شناخته نشود. ن شناخته نمیچیزی که با آ
ح   -7 يفه  َِشح  :ال عحره
 شرح تعریف: – 7

: يح
َ
نح  أ

َ
وهيَ  أ اوهي يَرح َدل س   الر  حم  يثًا َشيحخ   َعنح  ال َعه   َحده ، َسمه نحه  َقاط   ي وَجد   َل  َيعحّنه  مه  إهسح

ف   َوَل  لهيسه  فه  َحذح ، تَدح ي وخه نح  الش  يه   د  ي وجَ  لَكه وه يَة   َتمح طه مه  َوَتغح سح ، له يحخه وح  الش 
َ
، أ نحيَتههه وح  ك 

َ
 أ

، بَتههه هسح وح  ن
َ
َفتههه  أ  .صه

را از او شنیده حدیث کند که آن  میکننده از شیخی حدیثی را روایت  راوی تدلیس یعنی:
اما ناصحیح جلوه دادن و پنهان  یس شیوخ اسقاطی و حذفی رخ نداده،است، یعنی در تدل

 شود. اش یا نسبتش یا صفتش یافته می سم شیخ یا کنیهکردن ا
يح   هَك  َوتَوحضه نح : َذل

َ
ونَ  أ  :يَك 

 توضیح آن: آنکه باشد:
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م   -1 يحخه  اسح ود  : الش  َدَ  بحن   َمحم  حح
َ
ان   أ ح   .الط 

 اسم شیخ: محمود بن احمد طحان. – 1

نحيَت ه   -2 ب و: َوك 
َ
 .َحفحص   أ

 اش: ابو حفص. کنیه – 2

هسح  -3 ان  : بَت ه  َون ح   .الط 
 نسبت او: طحان. – 3

نح  -4 َفاتههه  َومه ن  : صه
َ
حيَتَه   أ ته . َبيحَضاء   ْله

ح
َدل س   َفيَأ حم  ول   ال ثَّنه : َفيَق   :َحد 

گوید: به من  آید و می اینکه ریش او سفید است. پس مدلس میاز صفات او:  – 4
 حدیث گفت:

َدَ  ابحن   -1 حح
َ
 .أ

 ابن احمد. – 1

وح  -2
َ
ب و" أ

َ
َهيحل   أ  ".س 

 یا ابو سهیل. – 2

وح  -3
َ
ود  " أ َلَبه   َمحم   ".اْلح

 یا محمود حلبی. – 3

وح  -4
َ
يَةه  ذ و" أ َيحَضاءه  الل حح  ".اْلح

 .دارد ریش سفیدکسی که یا  – 4

هه  ور   َفَهذه م 
، ََعَ  َتنحَطبهق   الح  يحخه هَك  الش  ن ه   وََذل

َ
 :له

 :د، زیرا کهشو منطبق میپس این امور بر شیخ 
بَةه  -1 مه  بهالن سح سح وَ : لهله َدَ  ابحن   ه  حح

َ
يَقةً  أ  .َحقه

 حقیقتا پسر احمد است. به نسبت اسم: – 1

بَةه  -2 نحيَةه  َوبهالن سح هلحك  وَ : ل ب و َفه 
َ
؛ أ َهيحل  ن   س 

َ
َهيحًل  له نح  ابحن   س  بحنَائههه  مه

َ
 .أ

 از فرزندان او است. ابو سهیل است زیرا سهیل فرزندی نسبت کنیه:و به  – 2
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بَةه  -3 بَةه  َوبهالن سح هلن سح وَ : ل ؛ َفه  ن ه   َحلَبه 
َ
نح  له ينَةه  مه  .َحلَب   َمده

 حلبی است زیرا از شهر حلب است. و به نسبتِ اصل و ریشه: – 3

بَةه  -4 َفتههه  َوبهالن سح وَ : لهصه حيَة   ذ و َفه  يَقةً  َبيحَضاءَ  ْله  .َحقه
 قتا ریش سفید دارد.حقی و به نسبت صفتش: – 4

ن   يحخَ  َولَكه َ  ي عحَرف   َل  الش  هه  انل اسه  َبنيح ، بهَهذه َماءه سح
َ يَت ه   الح مه نَ  نَوحع   بهَها فَتَسح َفاءه  مه هخح

 اْلح
لهيسه  مه  َوال دح سح ، له يحخه وَ  وََهَذا الش  ي ه  ه ه   اّل  يد  ؛ ي ره َدل س  حم  ه   ال ف  عحرَف   َل  بهَما يَصه  َل  َكح  بههه  ي 

َرَف؛ عح هَك  ي  وده  وََذل هو ج  ؛ َعيحب   ل ، فهيهه وح  َكَضعحف 
َ
َغره  أ ، صه ني وح  سه

َ
ه  أ هَك  َغيح  .َذل

شود پس نامگذاری او به این اوصاف،  ها شناخته نمی و اما شیخ بین مردم به این اسم
کننده آن را  ت که تدلیسن چیزی اسم شیخ است و این، هماکاری و تدلیسِ نا نوعی پنهان

 ذات و هویت) اینکه تا شود نمی شناخته آن با کند که وصف می چیزی به شیخ را هد:خوا می
کاری و تدلیس بدین خاطر است که عیبی در شیخش وجود  نشود. و این پنهان شناخته( وی
 مانند: ضعیف بودن یا کوچکی سن یا غیر آن. ،دارد

ثَال    -ب  :مه
 مثال آن: –ب 

ل   به  قَوح
َ
ره  أ

َاهه  بحنه  بَكح ،ُم  َحده  د 
َ
ةه  أ ئهم 

َ
اءه  أ ر  َثنَا: "الحق  به  بحن   الله  َعبحد   َحد 

َ
 الله، َعبحده  أ

يد   بَا بههه  ي ره
َ
ره  أ

به  بحنه  بَكح
َ
تَانه   َداو دَ  أ سح جه  ".الس 

عبداهلل به ما روایت کرد،  گفتۀ ابوبکر بن مجاهد، یکی از پیشوایان قُرّاء: عبداهلل بن ابی
 داوود سجستانی است. عبداهلل، ابوبکر بن ابی بن ابیمنظور او از عبداهلل 

م   -8 كح لهيسه  ح   :ال دح
 حکم تدلیس: – 8

ا -أ م 
َ
لهيس   أ نَاده  تَدح هسح

وه  : اْلح ر  ا َفَمكح دًّ ه  . جه َث   َذم  كح
َ
، أ لََماءه بَة   َوََكنَ  الحع  عح نح  ش  مح  مه هه َشد 

َ
 أ

ا قحَواًل، فهيهه  َفَقاَل  َل ، َذمًّ
َ
نحَها أ لهيس  : "مه و ال دح خ 

َ
به  أ  ".الحَكذه
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اما تدلیس اسناد: خیلی مکروه و ناپسند است. اکثر علما آن را عیبجویی کرده و  –أ 
اند و شعبه از کسانی است که بسیار از آن عیبجویی کرده و در مورد تدلیس  خرده گرفته

 اقوالی گفته، از آن: تدلیس برادر دروغ است.
ا -ب م 

َ
لهيس   َوأ َيةه الت   تَدح وه وَ : سح َشد   َفه 

َ
، َكَراَهةً  أ نحه  َراِقه   قَاَل  َحّت   مه  قَادهح   إهن ه  »: الحعه

دَ  فهيَمنح   .«فهعحلَه   َتَعم 
و اما تدلیس تسویه: پس کراهت آن شدیدتر از تدلیس اسناد است، تا جایی که  –ب 

 جام دهد.کنندۀ کسی است که به عمد آن را ان حافظ عراقی گفته: تدلیس تسویه، جرح
ا -ج م 

َ
لهيس   َوأ ي وخه  تَدح َخف   فََكَراَهت ه  : الش 

َ
نح  أ لهيسه  مه ؛ تَدح نَاده هسح

ن   اْلح
َ
َدل َس  له حم   لَمح  ال

طح  قه َحًدا، ي سح
َ
هَسبَبه  الحَكَراَهة   َوإهن َما أ يهيعه  ب وهي   تَضح حَمرح ، ال يه  َعنحه  يقه  َوتَوحعه فَتههه  َطره  ََعَ  َمعحره
، عه امه َال   تَلهف  َوََّتح  الس  ََسبه  َكَراَهتههه  فه  اْلح له  الحَغَرضه  ِبه َامه  .َعلَيحهه  اْلح
تر از تدلیس اسناد است زیرا  و اما تدلیس شیوخ: پس کراهت آن سبک –ج 

کند. و اما کراهت آن به سبب نابود ساختن کسی است که  کننده، کسی را ساقط نمی تدلیس
 و به حسب اهدافِاخت آن راوی بر شنونده است کند و سخت کردن راه شن  از او روایت می

 کند. کراهت فرق می وضعیتِ کنندۀ شخص بر تدلیس، حمل
غحَراض   -9

َ لَة   الح َامه لهيسه  ََعَ  اْلح  :ال دح
 کننده بر تدلیس: اهداف حمل – 9

غحَراض   -أ
َ لَة   الح َامه لهيسه  ََعَ  اْلح ي وخه  تَدح ، الش  َبَعة  رح

َ
َ  أ  :َوهه

 ها: کنندۀ تدلیس شیوخ، چهار است، و آن حملاهداف  –أ 

، َضعحف   -1 يحخه وح  الش 
َ
ن ه   أ َ  َكوح  .ثهَقة   َغيح

 ضعف شیخ، یا ثقه نبودن او. – 1

ر   -2 خ 
َ
، َوفَاةه  تَأ يحخه َيحث   الش  الهَب  َشارَكَ  ِبه َماعه  فه  الط  نحه   الس  وا ََجَاَعة   مه  َهَذا َبعحدَ  َجاء 

الهبه   .الط 
آیند در شنیدن از آن  ای که گروهی که بعد از طالب می فات شیخ، به گونهتأخر و – 2

 کنند. شیخ با آن طالب مشارکت می
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َغر   -3 ن   صه ، سه يحخه َيحث   الش  ون   ِبه َغرَ  يَك  صح
َ
نَ  أ اوهي مه  .َعنحه   الر 

 تر باشد. کند کوچک ای که از طالبی که از او روایت می کوچکی سن شیخ، به گونه – 3

ة  كَ  -4 َ َوايَةه  ثح ، َعنه  الر  يحخه هب   فََل  الش  ثَارَ  َي  كح ه
نح  اْلح ره  مه

مه  ذهكح هه  اسح وَرة   ََعَ  َشيحخه  ص 
َدة    .َواحه
کثرت روایت از شیخ، طالب دوست ندارد که نام شیخش را به یک شکل بسیار یاد  – 4

  کند.
غحَراض   -ب

َ لَة   الح َامه لهيسه  ََعَ  اْلح نَاده  تَدح هسح
،ََخح  اْلح َ  َسة   :َوهه

 ها: اهداف وادارکننده بر تدلیس اسناد، پنج است، و آن –ب 

ل و   تَوحهيهم   -1 ؛ ع  نَاده هسح
: اْلح يح

َ
نح  أ

َ
مَ  أ ن   انل اَس  ي وهه

َ
نَاَده   أ  .َعل   إهسح

 به گمان انداختن علو اسناد؛ یعنی: مردم را دچار ایهام کند که اسناد عالی است. – 1

ء   فََوات   -2 يثه  نَ مه  ََشح َده
عَ  َشيحخ   َعنح  اْلح نحه   َسمه  .الحَكثهيَ  مه

 از دست دادن چیزی از حدیث از شیخی که از او بسیار شنیده است. – 2

غحَراض   -5 ،4 ،3
َ وَل  اثل َلثَة   الح

وَرة   الح  ك  حَمذح لهيسه  فه  ال ي وخه  تَدح  .الش 
 گانۀ بیان شده در تدلیس شیوخ. اهداف سه – 5، 4، 3

10-  
َ
بَاب  أ َدل سه  َذم   سح حم  َ  ثََلثَة  : ال  :َوهه

 ها: کننده: سه است، و آن اسباب ذم و نکوهش تدلیس – 10

ه   -أ َماعَ  إهيَهام  نح  الس  م  َمعح  لَمح  مه نحه   يَسح  .مه
 دچار ایهام کردنِ شنیدن از کسی که از او نشنیده است. –أ 

ول    -ب د  فه  َعنه  ع  تهَماله  إهَل  الحَكشح حح  .اله
 گیری از آشکار ساختن )شیخش( به احتمال. امتناع و کناره -ب 

ه   -ج لحم  ن ه   عه
َ
ي َذَكرَ  لَوح  بهأ ه نح  لَمح  َعنحه   َدل َس  اّل  يًّا يَك   136.َمرحضه

                                                           
 .358الكفاية ص نگا:.  136
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د را کن کننده به اینکه اگر آن کسی که از طرف او تدلیس می و آگاهی تدلیسعلم  –ج 
 . بخش نخواهد بود بیان کند رضایت

كح  -11 َدل سه  رهَوايَةه  م  ح  حم   :ال
 کننده: حکم روایت تدلیس – 11

تَلََف  لََماء   اخح َوايَةه  َقب وله  فه  الحع  َدل سه  ره حم  ؛ ََعَ  ال قحَوال 
َ
َهر َها أ شح

َ
َلنه  أ َما ،قَوح  :وَه 

ها،  اند که مشهورترین آن کننده بر اقوالی اختالف کرده علما در پذیرفتن روایت تدلیس
 آن دو: دو قول است، و

َوايَةه  رَد   -أ َدل سه  ره حم  لًَقا، ال طح َ  َوإهنح  م  َماَع؛ َبني  ن   الس 
َ
لهيَس  له َسه   ال دح ح   َنفح  وََهَذا». َجرح

ل   عحتََمد   َغيح   الحَقوح  .«م 
دهند بر(  کننده بطور مطلق و اگر چه )الفاظی که داللت می کردن روایت تدلیسرد  –أ 

و این قول معتمد »کننده است.  خودش مجروح ،د؛ زیرا تدلیسسماع و شنیدن را بیان کن
 «.نیست

يل   -ب وَ »: ال فحصه ل   وَه  يح   الحَقوح حه  .«الص 
 «.و این قول صحیح است»تفصیل و شرح:  -ب 

حَ  إهنح  -1 َماعه  َص  ، ق بهلَتح  بهالس  : رهَواَيت ه  يح
َ
عحت  »: قَاَل  إهنح  أ وح  «َسمه

َ
يث   ق بهَل  ََنحوََها أ  .ه  َحده

عحت  »شود، یعنی: اگر گفت:  تصریح کرد روایتش پذیرفته می« شنیدن»به اگر  – 1 ، «َسمه

 شود. روایتش پذیرفته می 137یا مانند آن،
حح  لَمح  َوإهنح  -2 َماعه  ي َص  بَلح  لَمح  بهالس  ، ت قح َواَيت ه  : ره يح

َ
بَلح  لَمح  َوََنحوََها «َعنح »: قَاَل  إهنح  أ قح  138ي 

يث ه    .َحده
شود، یعنی: اگر گفت:  گر بر سماع و شنیدن تصریح نکرد روایتش پذیرفته نمیاو  – 2

 شود. پذیرفته نمی 139و مانند آن «َعنح »
                                                           

ثَ َنا»مثَل بگويد: ].  137 بَ َرانَ »، «َحدَّ اع و شنيدن دللت ها الفاظی هستند که بر مس اين«. َأن  َبَأانَ »، «َأخ 
 [دهند. می
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عحَرف   بهمَ  -12 ؟ ي  لهيس   ال دح
 شود؟ چگونه تدلیس شناخته می – 12

عحَرف   لهيس   ي  َحده  ال دح
َ
، بهأ َريحنه مح

َ
َما أ  :ه 

 شود، آن دو: می فهمیدهتدلیس به یکی از این دو امر 
بَار   -أ َدل سه  إهخح حم  هه  ال ئهَل  إهَذا- َنفحسه ن ه   -س 

َ
بحنه  َجَرى َكَما َدل َس، أ يَيحنَةَ  له  .ع 

که تدلیس بکار برده است  -هرگاه از او پرسیده شد  –کننده  خبر دادنِ خودِ تدلیس –أ 
 گونه که به سفیان بن عیینه رخ داد.  همان

نح  إهَمام   نَص   -ب ئه  مه
َ
ةه أ ؛ َهَذا م  نه

ح
أ فَتههه  ََعَ  بهنَاءً  الش  ره هَك  َمعح نَ  َذل ثه  مه َحح  .َوال تَب عه  اْلح

نص امامی از ائمۀ این فن؛ بنابر شناختِ وی به تدلیس از طریق جستجو و  –ب 
 کنکاش. 
َهر   -13 شح

َ
َصن َفاته  أ حم  لهيسه  فه  ال نيَ  ال دح َدل سه حم   :َوال

 کنندگان: ر تدلیس و تدلیسمشهورترین تصنیفات د – 13

نَاكَ  َصن َفات   ه  لهيسه  فه  م  نيَ  ال دح َدل سه حم  َهر َها َكثهَية ، َوال شح
َ
 :أ
کنندگان وجود دارد که مشهورترین  آنجا تصنیفات بسیاری در رابطه با تدلیس و تدلیس

 ها:  آن
َصن َفات   ثََلثَة   -أ يبه  م  هلحَخطه ، ل َدادهي  َغح د   اْلح َماءه  فه  َواحه سح

َ
نَي، أ َدل سه حم  ه   ال م   َواسح

َماءه  ال بحيهني  » سح
َ
نيَ  له َدل سه حم  َخَرانه  140،«ال فحَردَ  َواْلح

َ
ًّ  أ َما لِك  نحه  َيَانه  مه نح  نَوحع   ْله نحَواعه  مه

َ
 أ

لهيسه   141.ال دح

                                                                                                                                                                                     
مساع و غري آن وجود  ها الفاظی هستند که در آن، احتمال . اين«قَالَ »و  «َأنَّ »مثَل بگويد: ].  139

  [دارد.
 .361. الكفاية ص 140
 .357. الكفاية ص  141
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 ال بحيهني  »کنندگان، و نام آن  های تدلیس سه تصنیف أثر خطیب بغدادی، یکی در نام –أ 
 
َ
َماءه له نيَ  سح َدل سه حم  است، و دو کتاب دیگر هر کدام از آن دو را برای بیان نوعی از انواع  «ال

 تدلیس اختصاص داده است.
َماءه  ال بحيهني   -ب سح

َ
نيَ  له َدل سه حم  حَهانه : ال ينه  لهب  ، ابحنه  اَل  َلَبه  بهَعتح  َوقَدح » اْلح هه  ط   َهذه

 .«الر َسالَة  
َماءه  ني  ال بحيه »کتاب  –ب  سح

َ
نيَ  له َدل سه حم  ، اثر برهان الدین ابن حلبی، و این رساله چاپ «ال

 شده است.
له  َتعحرهيف   -ج

هح
َ
يسه  أ ده وفهنيَ  بهَمَراتهبه  ال قح حَموحص  ، ال لهيسه هلحَحافهظه  بهال دح  َحَجر   ابحنه  ل

بهَعتح  َوقَدح » يحًضا ط 
َ
 .«أ

يف  »کتاب  –ج  له  َتعحره
هح
َ
يسه  أ ده وفهنيَ  َمَراتهبه به  ال قح حَموحص  لهيسه  ال ، اثر ابن حجر «بهال دح

 عسقالنی، و این اثر نیز چاپ شده است.
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رحَسل  2) حم  َفه     ال  اْلح

 ( مرسل خفی2)

 
ه   - 1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

رحَسل  : ل َغةً  -أ حم  م  : ل َغةً  ال ع ول   اسح نَ  َمفح ، مه رحَساله ه
، بهَمعحَن  اْلح َلقه هطح

ن   اْلح
َ
َل  َكأ رحسه حم   ال

لََق  طح
َ
نَادَ  أ هسح

لحه   َولَمح  اْلح  .يَصه
مرسل در لغت: اسم مفعول از ارسال گرفته شده بمعنای رها ساختن، گویا در لغت:  –أ 
 کننده اسناد را رها ساخته و آن را وصل نکرده است. ارسال

َفه   د  : َواْلح ؛ ضه َِله  ن   الح
َ
نَ  انل وحعَ  َهَذا له ه  مه

، َغيح   رحَساله اْلح ر  رَك   فََل  َظاهه  إهل   ي دح
ثه  َحح  .بهاْلح

آشکار و هویدا نیست پس  ،؛ زیرا این نوع از ارسالخفی: )یعنی: پنهان( ضد آشکار و
 شود مگر با بحث و تفتیش. دانسته نمی

َلًحا -ب طه نح : اصح
َ
وهيَ  أ اوهي يَرح نح  الر  ، َعم  يَه  وح  لَقه

َ
ه ، أ ، َمعح يَسح  لَمح  َما َعَصَ نحه   بهلَفحظ   مه

ل   َماعَ  ََيحتَمه َه   الس   142.«قَاَل »َكـ َوَغيح

عصر او  راوی از کسی روایت کند که با او مالقات کرده یا همدر اصطالح: آنکه  –ب 

  «.قَاَل » بوده اما حدیثی از او نشنیده است با لفظی که احتمال شنیدن و غیر آن دارد، مانند:
ثَال    -2  :مه
 آن:مثال  – 2

نح  َماَجهح  ابحن   َرَواه   َما يقه  مه َمرَ  َطره ، َعبحده  بحنه  ع  يزه بَةَ  َعنح  الحَعزه قح ر   بحنه  ع  ف وًع  َعمه : َمرح
مَ » ََرسه  َحارهَس  الل   رَحه َمرَ  فَإهن   143؛«اْلح بََة، يَلحَق  لَمح  ع  قح ز ي   قَاَل  َكَما ع  حمه َرافه  فه  ال طح

َ  .الح

                                                           
 أيب احلسن بن القطان.اثر  «بيان الوهم واْليهام» از نقلبه  180/ 1. شرح ألفية العراقي:  142
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عبدالعزیز از عقبه بن عامر بصورت مرفوع روایت کرده: آنچه ابن ماجه از طریق عمر بن 
عمر با عقبه مالقاتی نداشته  .«اهلل عزوجل نگهبان محافظ را مورد رحمت خود قرار دهد»

 گونه که امام مِزّی در األطراف گفته است. است همان
عحرَف   بهمَ  -3 رحَسال   ي  ه

؟ اْلح َفه   اْلح
 شود؟ شناخته می چگونهمرسل خفی  – 3

رحَسال   عحَرف  ي   ه
َفه   اْلح َحده  اْلح

َ
ور   بهأ م 

 
، أ َ  ثََلثَة   :َوهه
 ها: شود، و آن گانه شناخته می مرسل خفی به یکی از امور سه

ةه  َبعحضه  نَص   -أ ئهم 
َ ن   ََعَ  الح

َ
اوهَي  َهَذا أ َث  َمنح  يَلحَق  لَمح  الر  ، َحد  وح  َعنحه 

َ
َمعح  لَمح  أ نحه   يَسح  مه

لًَقا طح  .م 
برخی از امامان بر اینکه این راوی با کسی که از او روایت کرده مالقات نکرده نص  –أ 

 یا هرگز از او نشنیده است.
بَار ه   -ب هه  َعنح  إهخح ن ه   َنفحسه

َ
َث  َمنح  يَلحَق  لَمح  بهأ ، َحد  وح  َعنحه 

َ
َمعح  لَمح  أ نحه   يَسح  .َشيحئًا مه

 یا نکرده مالقات کرده ایترو او از که کسی دادنش از طرف خودش که باخبر  –ب 
  .است نشنیده او از چیزی

ء   -ج يثه  َمِجه َده
نح  اْلح ه   مه َياَدة   فهيهه  آَخَر، وَجح ص   زه َ  َشخح اوهي، َهَذا َبنيح َ  الر   َمنح  َوبَنيح

 .َعنحه   َرَوى
حدیث از وجهی دیگر که بین این راوی و بین کسی که از او روایت کرده، آمدن  –ج 

 شخصی زیاده باشد.
ر   َوَهَذا مح

َ َلف   فهيهه  اثل الهث   الح ؛ خه لََماءه هلحع  ن ه   ل
َ
ون   قَدح  له نح  يَك  يده » نَوحعه  مه حَمزه  فه  ال

له  ت صه َسانهيده  م 
َ  .«الح

يد  »و این امر سوم در مورد آن بین علما اختالف نظر وجود دارد زیرا گاهی از نوع  حَمزه  ال
له  فه  ت صه َسانهيده  م 

َ  باشد. می «الح

                                                                                                                                                                                     
 .2769حديث رقم  925ص 2اجه، كتاب اْلهاد، ج. ابن م 143
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ه   -4 م  كح  :ح 
 حکم آن: – 4

وَ  ؛ ه  يف  ن ه   َضعه
َ
نح  له ، نَوحعه  مه عه نحَقطه حم  ، َظَهرَ  فَإهَذا ال ه  َطاع  ه   انحقه م  كح م   فَح  كح عه  ح  نحَقطه حم   .ال

آن ضعیف است؛ زیرا نوعی از انواع منقطع است پس هرگاه انقطاع آن ظاهر شد حکم 
 آن حکم منقطع است.

َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات در آن: – 5

يله » كهتَاب   بحَهمه  ال فحصه هم  يله  ل حَمَراسه يبه  ،«ال هلحَخطه ي   ل َداده َغح  .اْلح
يل  »کتاب  بحَهمه  ال فحصه هم  يله  ل حَمَراسه  أثر خطیب بغدادی. «ال
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لحَحَقات   يثه  م  َده
عه  اْلح نحَقطه حم   ال

 ملحقات حدیث منقطع

، َعنحَعن  حم  ح  ال َؤن ن  َوال  م 

 معنعن و مؤنن

 
يد   -1 هه  :َتمح
 پیشگفتار: - 1

نحَواع   انحتََهتح  لََقده 
َ
حَمرحد وده  أ ت ةه  ال ط   رَد َها َسبَب   ال ته  الس  نَ  َسقح ، مه نَاده هسح

نح  اْلح ا لَكه  لَم 
َعنحَعن   َكنَ  حم  َؤن ن   ال حم  حتَلًَفا َوال َما، ُم  َما َهلح  فهيهه نح  ه  نحقَ  نَوحعه  مه حم  ،ال عه وه  طه

َ
، أ له ت صه حم  ا ال َ يحت   ّله

َ
 َرأ

َما َاَقه  نحَواعه  إهْلح
َ
حَمرحد وده  بهأ هَسبَبه  ال ط   ب نَ  َسقح نَاده  مه هسح

 .اْلح
ای که سبب ردّ آن، افتادن )راوی( از اسناد است به پایان رسید اما  گانه انواع مردودِ شش

هستند یا دو از نوع منقطع این آیا  مؤنن اختالف نظر وجود دارد کهچون در مورد معنعن و 
؟ لذا نظر دیدم که آن دو را به انواع مردود به سبب افتادن )راوی( از اسناد ملحق متصل
 سازم. 
َعنحَعنه  َتعحرهيف   -2 حم   :ال
 تعریف معنعن: – 2

َعنحَعن  : ل َغةً  -أ حم  م  : ال ع ول   اسح نح  َمفح ،»: قَاَل  بهَمعحَن  «َعنحَعنَ » مه  .«َعنح  َعنح
،»گرفته شده به معنای گفت:  «َعنحَعنَ »معنعن: اسم مفعول از ت: در لغ –أ   .«َعنح  َعنح

َلًحا -ب طه ل  : اصح اوهي قَوح . َعنح  ف َلن  : الر   144ف َلن 
 گفتۀ راوی: فالنی از فالنی.در اصطالح:  –ب 
ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

                                                           
 .61. علوم احلديث، ص 144
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َثنَا: قَاَل  َماَجهح  ابحن   َرَواه   َما ثحَمان   َحد  به  بحن   ع 
َ
َية   َثنَا َشيحبََة، أ َعاوه ، بحن   م  َشام   َثنَا هه

، يَان  فح َساَمةَ  َعنح  س 
 
، بحنه  أ ثحَمانَ  َعنح  َزيحد  َوَة، بحنَ  ع  رح َوَة، َعنح  ع  رح هَشةَ  َعنح  ع   قَاَل : قَالَتح . َعئ

ول   نه  ََعَ  ي َصل ونَ  الَل َوَمَلئهَكتَه   إهن  »: وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   الله َصَّل   رَس  وفه  َميَامه ف   145.«الص 
آنچه ابن ماجه آن را روایت کرده که گفت: عثمان بن أبی شیبه به ما روایت کرد )و 
گفت:( معاویه بن هشام به ما روایت کرد )و گفت:( سفیان به ما روایت کرد )و گفت:( از 

ه گفت: رسول اهلل اسامه بن زید از عثمان بن عروه از عروه بن زبیر از عایشه رضی اهلل عنه ک
های راست صلوات  همانا خداوند و فرشتگان بر صف»صلی اهلل علیه و سلم فرمود: 

 «.فرستند می
وَ  َهلح  -4 نَ  ه  له  مه ت صه حم  مه  ال

َ
؟ أ عه نحَقطه حم   ال

 آیا حدیث معنعن از متصل یا منقطع است؟ – 4

تَلََف  لََماء   اخح ه  ََعَ  فهيهه  الحع  لنَيح  :قَوح
 اند:  بر دو قول اختالف کردهعلما در مورد آن 

يَل  -أ ع   إهن ه   قه نحَقطه َ  َحّت   م  ل   وََهَذا. ات َصال    يَتَبنَي  عحتََمد   َغيح   الحَقوح  .م 
قول ضعیفی گفته شده که منقطع است تا اینکه اتصال آن معلوم گردد. و این قول  –أ 

 معتمد نیست.
ل   -ب يح   َوالحَقوح حه ي الص  ه ، َعلَيحهه  اّل  ََماههي   َوقَاَل   الحَعَمل  نح  الح َحابه  مه صح

َ
يثه  أ َده

 اْلح
هه  قح وله  َوالحفه ص 

ل   إهن ه  : َوالح  ت صه ، م  وط  هْش   وا ب ه  ََعَ  ات َفق  نحَها، َِشحَطنيح وا مه تَلَف  َاطه  فه  َواخح َته  َما اشح
َما؛ ا َعَداه  م 

َ
حَطانه  أ انه  الْش  َ وا الَّل  ن ه   ََعَ  ات َفق 

َ
َما ب د  َل  أ نحه  َهب   - مه لهم   َوَمذح سح تهَفاء   م  كح  اله

َما َما -بههه  :َفه 
آن  ،و قول صحیحی که عمل بر آن است و جماهیر اصحاب حدیث، فقه و اصول –ب 
ند. و در غیر اند این است که با شروطی متصل است. علما بر دو شرط از آن اتفاق دار را گفته

                                                           
 .شلفظ ، ِب1005حديث / رقم  321، ص1السنة فيها جصَلة و . ابن ماجه، كتاب إقامة ال 145
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باید آن دو شرط باشد دو شرطی که بر آن اتفاق دارند که  ؛ امااند این دو شرط اختالف کرده
 و آن دو:  -و مذهب امام مسلم اکتفا کردن به این دو شرط است  –

ل   -1
َ
ونَ  أ ن   يَك  َعنحعه حم  َدل ًسا ال  .م 

 کننده نباشد. کننده تدلیس اینکه عنعنه – 1
نح  -2

َ
نَ  أ مح  لهَقاء   ي محكه هه ي:. َبعحًضا َبعحضه

َ
نه  لهَقاء   أ َعنحعه حم   .َعنحه   َعنحَعنَ  بهَمنح  ال

کننده با  آنکه امکان مالقات برخی از آنان با برخی دیگر باشد. یعنی: مالقات عنعنه – 2
 کسی که از طرف او عنعنه کرده است.

ا م 
َ
وط   َوأ وا ال ته  الْش   تَلَف  َها فه  اخح َاطه َته َياَدةً  اشح ه  ََعَ  زه حَطنيح ، الْش  ه ابهَقنيح َ  الس   :فَهه

 اند، پس شرط گذاشتن آن اختالف کرده روطی که افزون بر دو شرط سابق، درو اما ش
 :ها آن

وَ : الل َقاءه  ث ب وت   -1 ل   وَه  يّنه   َوابحنه  اْلح َخارهي   قَوح حَمده قهنيَ  ال َحق  حم   .َوال
 ثبوت مالقات: و آن قول بخاری و علی بن مدینی و محققین است. – 1
ول   -2 بَةه الص   ط  وَ : حح ل   وَه  به  قَوح

َ
ره  أ

َظف  حم  َعانه   ال مح  .الس 
 طول همنشینی: و آن قول ابو المظفر سمعانی است. – 2
َفت ه   -3 ره َوايَةه  َمعح وَ : َعنحه   بهالر  ل   وَه  به  قَوح

َ
ر و أ انه   َعمح  .اَل 

 .است کرده عنعنه او طرف از که کننده به روایت از کسی شناختن عنعنه – 3
نه  َتعحرهيف   -5

َؤن  حم   :ال
 تعریف مؤنن: – 5

م  : ل َغةً  -أ ع ول   اسح نح  َمفح ن نَ » مه
َ
،»: قَاَل  بهَمعحَن: ،«أ ن 

َ
ن   أ

َ
 .«أ

ن نَ »اسم مفعول از در لغت:  –أ 
َ
،» گرفته شده به معنای: گفت: «أ ن 

َ
ن   أ

َ
 «.أ

َلًحا -ب طه وَ : اصح ل   وَه  اوهي قَوح َثنَا: الر  ن   ف َلن   َحد 
َ
 ...قَاَل  ف َلنًا أ

َثنَاو آن قول راوی است )که بگوید(: در اصطالح:  –ب  ن   ف َلن   َحد 
َ
 ...قَاَل  ف َلنًا أ

م   -6 كح نه  ح 
َؤن  حم   :ال
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 حکم مؤنن: – 6

َد   قَاَل  -أ حح
َ
وَ : وَََجَاَعة   أ ع   ه  نحَقطه َ  َحّت   م  ل   وََهَذا ات َصال  ، يَتَبنَي   .عحتََمد  م   َغيح   الحَقوح

اند:  منقطع است تا اینکه اتصال آن واضح شود و این  امام احمد و جماعتی گفته –أ 
 قول معتمد نیست.

ور   َوقَاَل  -ب ه  ن  »: الح مح
َ
ه   ،«َعنح »َكـ «أ لَق  طح ول   َوم  ت َصاله  ََعَ  َمحم  َماعه  اله  َوالس 

وطه  َمةه  بهالْش   تََقد  حم   .ال
ن  »: اند جمهور علما گفته –ب 

َ
است. و با شروط متقدم، مطلق آن بر  «َعنح »همانند  «أ

 اتصال و سماع حمل شده است. 
ي:

َ
ن   أ

َ
َؤن نَ » أ حم  َعنحَعنه »َكـ «ال حم  ، فه  «ال مه وطه  اْلح كح َها َوبهالْش   سه وَرةه  َنفح ك  حَمذح  نَوحعه  فه  ال

َعنحَعنه  حم   .ال
عینِ شروطی که در نوع معنعن ذکر یعنی: اینکه مؤنن در حکم همانند معنعن است و با 

 شد.
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د   حَمقحصه حَمرحد ود  : اثل الهث   ال هَسبَبه  ال ن   ب
اوهي فه  َطعح  الر 

 مردود به سبب طعن در راوی : مقصد سوم
 

 
َراد   -1 حم  نه  ال

عح اوهي فه  بهالط   :الر 
 مقصود به طعن در راوی: – 1

َراد   حم  نه  ال
عح اوهي فه  بهالط  ه   الر  ،به  َجرحح  نح  فهيهه  َوال ََك مه  الل َسانه يَةه  مه ، َعَداَلههه  نَاحه ينههه وح  وَده

َ
 أ

نح  يَةه  مه هه  نَاحه هه  َضبحطه ظه فح  .وَحه
مراد از طعن در راوی، مجروح کردن و تضعیف او با زبان و سخن گفتن دربارۀ او از 

 .ناحیۀ عدالت و دین او یا )سخن گفتن دربارۀ او( از ناحیۀ ضبط و حفظ اوست
بَاب   -2 سح

َ
نه  أ

عح اوهي فه  الط   :الر 
 اسباب طعن در راوی: – 2

بَاب   سح
َ
نه  أ

عح اوهي فه  الط  ة   الر  ؛ َعَْشَ بَاب  سح
َ
نحَها ََخحَسة   أ ، َتتََعل ق   مه نحَها وَََخحَسة   بهالحَعَدالَةه  مه

بحطه  َتتََعل ق    .بهالض 
ها به  عدالت و پنج مورد از آن ها به اسباب طعن در راوی ده سبب است. پنج مورد از آن

 ضبط بستگی دارد.
ا -أ م 

َ
نه  َتتََعل ق   ال ته  أ

عح ، فه  بهالط  َ  الحَعَدالَةه  :فَهه
 اما چیزی که به طعن در عدالت تعلق دارد، پس آن: –أ 

ب   -1         َمة   -2                                   .الحَكذه به  ال هح  .بهالحَكذه
 تهمت به دروغ. – 2                                       دروغ. – 1       
ق   -3        َعة   -4                                    .الحفهسح هدح

 .اْلح
 بدعت. – 4                                       فسق. – 3       

ََهالَة   -5        ي:» الح
َ
ه  َجَهالَة   أ  .«الحَعنيح
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 «.یعنی: جهالت و نادانی به ذات شخص»جهالت  – 5       
ا -ب م 

َ
نه  َتتََعل ق   ال ته  َوأ

عح ، فه  بهالط  بحطه َ  الض   :فَهه
 و اما چیزهایی که به طعن در ضبط شخص تعلق دارد، پس آن: –ب 

ش   -1         وء   -2                               .الحَغلَطه  ف حح ظه  س  هفح  .اْلح
 کم حافظه بودن. – 2غلط فاحش و آشکار.                         – 1       
لَة   -3        ة   -4                                        .الحَغفح َ وحَهامه  َكثح

َ  .الح
 بسیاری اوهام. - 4        غفلت.                                   – 3       
َالََفة   -5         .َقاته اثل   ُم 
 مخالفت با ثقات. – 5       

ر   ذحك 
َ
نحَواعَ  وََسأ

َ
يثه  أ َده

حَمرحد وده  اْلح ل   ال نح  َسبَب   بهك  هه  مه بَابه  َهذه سح
َ ، ََعَ  الح ئًا ال َواله بحتَده  م 

بَبه  َشد   بهالس 
َ نًا الح وَ  َطعح ب   َوه   .الحَكذه

خواهم کرد در حالی که  و انواع مردود به هر سببی از این اسباب را پشت سر هم بیان
 گویی است. سببی را آغاز خواهم کرد که طعن آن شدیدتر است و آن دروغ
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وع   حَموحض   ال
 موضوع

 
نه  َسبَب   َكنَ  إهَذا

عح اوهي فه  الط  وَ  الر  ب   ه  وله  ََعَ  الحَكذه  وََسل َم، َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 
يث ه   وعَ » ي َسّم   فََحده حَموحض   .«ال

هرگاه سبب طعن در راوی، دروغ بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم باشد پس حدیثش 
 شود. نامیده می« موضوع»

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ، اسح ع ول  نح  َمفح ءَ  وََضعَ » مه ح : ،«الّش  يح
َ
ه  » أ َ  ؛«َحط  م  هَك  س  َطاطه  بهَذل ه

َنح  له
تحبَتههه   .ر 

ءَ  وََضعَ »اسم مفعول است از « موضوع» در لغت: –أ  ح گرفته شده، یعنی: آن را  «الّش 

 شده است. نام نامگذاری این به انداخت؛ به خاطر پایین بودنِ رتبۀ آن،
َلًحا -ب طه وَ : اصح ، ه  ب  ، الحَكذه تَلَق  خح حم  ، ال ن وع  حَمصح وب   ال حَمنحس  وله  إهَل  ال  َصَّل   الله  رَس 

 146.مَ وََسل   َعلَيحهه  الل  
سازِ منسوب به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  دروغِ ساختگیِ دست :در اصطالح –ب 

 است.
تحبَت ه   -2  :ر 
 رتبۀ آن: – 2

وَ  يثه  َِش   ه  َحاده
َ ، الح يَفةه عه َها، الض  قحبَح 

َ
لََماءه  َوَبعحض   َوأ ه   الحع  د  ًما َيع  ، قهسح تَقهلًّ سح  م 

نح  نَوحًع  َولَيحَس  نحَواعه  مه
َ
يثه  أ َحاده

َ يَفةه  الح عه  .الض 

                                                           
 .274/ 1. تدريب الراوي،  146
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ترینِ احادیثِ ضعیف است و برخی از علما آن را قسم مستقلی به شمار  بدترین و زشت
 آورند. آورند و نوعی از انواع احادیث ضعیف به شمار نمی می

م   -3 كح  :رهَوايَتههه  ح 
 حکم روایت آن: – 3

َعَ  َجح
َ
لََماء   أ ن ه   ََعَ  الحع 

َ
َحد   ت ه  رهَوايَ  َتهل   َل  أ

َ
ي   فه  َحاَل   َعلهمَ  له

َ
 َبيَانه  َمعَ  إهل   َكنَ  َمعحًن  أ

، هه عه يثه  وَضح َده لهم   ْله سح َث  َمنح »: م  يث   َعّن   َحد  َده ن ه   ي َرى ِبه
َ
ب   أ وَ  َكذه َحد   َفه 

َ
بهنيَ  أ  147.«الحََكذه

وا نیست علما اجماع دارند بر اینکه روایت آن برای احدی که حالش را بداند حالل و ر
کسی که »در هر معنایی که باشد مگر همراه بیان ساختگی بودن آن، به دلیل حدیث مسلم: 

 «. از طرف من سخنی بگوید که گمان ببرد دروغ است پس او یکی از دروغگویان است
ق   -4 ر  نيَ  ط  اعه حوَض  يَاَغةه  فه  ال يثه  صه َده

 :اْلح
 پردازان در ساختن حدیث: های دروغ روش – 4

هلحوَ  نيَ ل اعه يَاَغةه  فه  ض  يثه  صه َده
يَقانه  اْلح  :َطره

 پردازان در ساختن حدیث، دو روش دارند: دروغ
ا -أ نح  إهم 

َ
ئَ  أ اع   ي نحشه حوَض  مَ  ال نح  الحََكَ هه، مه نحده نَاًدا َل   يََضعَ  ث م   عه َيه   إهسح وه  .َويَرح

آن اسنادی قرار  سازد سپس برای پرداز، کالم را از نزد خودش می یا اینکه دروغ –أ 
 کند. دهد و آن را روایت می می

ا -ب نح  َوإهم 
َ
ذَ  أ خ 

ح
ًما يَأ َعحضه  لَِكَ ، ْله وح  اْلح َكَماءه

َ
، أ مح ههه نَاًدا َل   َوَيَضعَ  َغيح  .إهسح

گیرد و برای آن  و یا اینکه کالمی را از برخی از حکیمان یا کسان دیگر می –ب 
 دهد. اسنادی قرار می

عحرَف   َكيحَف  -5 يث   ي  َده
؟ اْلح وع  حَموحض   ال

 شود؟ حدیث موضوع چگونه شناخته می – 5

عحَرف   يث   ي  َده
وع   اْلح حَموحض  نح  ال هه  فه  انل َظره  د ونه  مه نَاده ؛ إهسح ور  م 

 
نحَها بهأ  :مه

 :امور شود، از آن حدیث موضوع بدون توجه در اسنادش به این امور شناخته می
                                                           

 .شود گمان برده می يعنی: «يُ َرى»معىن  . و62، ص1نووي جشرح ه . مقدمة مسلم ب 147
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عه  إهقحَرار   -أ حَواضه حوَضح  ال به  َكإهقحَراره : عه بهال
َ
َمةَ  أ صح به  بحنه  ن وححه  عه

َ
يَمَ  أ ن ه   َمرح

َ
يَث  وََضعَ  بهأ  َحده

َوره  فََضائهله  آنه  س  رح وَرةً  الحق  وَرًة، س   .َعب اس   ابحنه  َعنه  س 
مریم به اینکه  مانند اقرار ابو عصمه نوح بن ابیپرداز به جعل کردن:  اعتراف دروغ –أ 

 قران، سوره به سوره از ابن عباس ساخته است. های حدیثی را در فضایل سوره
وح  -ب

َ
ل   َما أ لَةَ  يَتََْن  ه

نح : إهقحَرارههه  َمْنح
َ
َث  َكأ َد  ، َعنح  َي  َل  َشيحخ 

َ
أ هه  َعنح  فَي سح ه َو، َموحَله  ه 

رَ  ك  ًِيا َفيَذح ون   تَاره هَك  َوفَاة   تَك  يحخه  َذل هه  َقبحَل  الش  ه وَ  َموحَله عحَرف   َوَل  ،ه  هَك  ي  َ  َذل يث  اْلح  إهل   ده
نحَده     .عه

اینکه از شیخی روایت کند. پس از تاریخ تولد یا در جای اعترافش بنشیند: مانند  –ب 
خودش پرسیده شود، تاریخی را ذکر کند که وفات آن شیخ قبل از تولد خودش باشد و آن 

 روایت شناخته نشود مگر نزد خودش.
وح  -ج

َ
ينَة   أ اوهي فه  قَره ثحل  : الر    مه

َ
ونَ  نح أ اوهي يَك  يًّا، الر  يث   َرافهضه َده

له  فََضائهله  فه  َواْلح
هح
َ
 أ

َيحته   .اْلح
اینکه راوی، رافضی و حدیث در فضایل اهل بیت ای در راوی باشد: مانند  یا قرینه –ج 

 باشد.
وح  -د

َ
ينَة   أ وهي   فه  قَره حَمرح ثحل  : ال نه  مه يثه  َكوح َده

، َركهيَك  اْلح ظه وح  الل فح
َ
َالهفً  أ ، اُم  س  هلححه وح  ل

َ
 أ

َالهًفا يحه  ُم  هَصه آنه  ل رح  .الحق 
: لفظ حدیث، ضعیف و نااستوار باشد یا با حس ای در روایت باشد: مانند یا قرینه –د 

 )یعنی بدیهیات( مخالفت کند یا با صریحِ قران مخالفت ورزد.
، َدَواعه  -6 عه حوَضح نَاف   ال صح

َ
نيَ  َوأ اعه حوَض   :ال

 پردازان: های دروغ اب وضع حدیث و گروهها و اسب انگیزه – 6

عه  يثه  لهوَضح َده
و َكثهَية   َدَواع   اْلح ع  اعَ  تَدح حوَض  ، ال هه عه نح  لهوَضح بحَرزهَها فَمه

َ
 :يَِله  َما أ

پرداز را به جعل کردن آن  های زیادی وجود دارد که دروغ برای وضع حدیث، انگیزه
 کشاند، بارزترین آن به قرار ذیل است:  می
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هَك : َتَعاَل  الله  َل إه  َقر ب  ال   -1 عه  وََذل يَث  بهوَضح َحاده
َ
، فه  انل اَس  ت رَغ ب   أ َاته َيح  اْلح

يَث  َحاده
َ
مح  َوأ ه  ف  َو  نح  َّت  له  مه

، فهعح نحَكَراته حم  َلءه  ال ونَ  َوَهؤ  اع  حوَض  م   ال ب ونَ  قَوح ده  إهَل  َينحتَسه  الز هح
، َلحه مح  َوالص  اعه  َِش   وَه  حوَض  ن   نَي؛ال

َ
مح  قَبهلَتح  انل اَس  له وَعتههه مح  ثهَقةً  َموحض   .بههه

مردم تقرب جستن به درگاه اهلل متعال: و آن به خاطر جعل کردن احادیثی است که  – 1
ترساند. و این  کند و احادیثی که آنان را از انجام دادن منکرات می را به خیرات تشویق می

پردازان هستند  اند و اینان بدترینِ دروغ و صالح منتسب اند که به زهد پردازان گروهی دروغ
 کنند. زیرا مردم از جهت اعتماد و اطمینان به آنان، موضوعاتشان را قبول می

ن َلءه  َومه ة  : َهؤ  ، َعبحده  بحن   َميحَّسَ ب انَ  ابحن   َرَوى َفَقدح  َرب هه َعَفاءه  فه  حه  ابحنه  َعنه  الض 
يي  ه  ق لحت  »: قَاَل  َمهحده ةَ ل نح : َرب هه  َعبحده  بحنه  َميحَّسَ يحنَ  مه

َ
ئحَت  أ هه  جه يثه  بهَهذه َحاده

َ   َمنح : الح
َ
 َكَذا قََرأ

ت َها: قَاَل  َكَذا؟ فَلَه   رَغ ب   وََضعح
 
 148.«انل اَس  أ

و از آنان: میسره بن عبد ربه است. ابن حبان در کتاب الضعفاء از عبدالرحمن بن مهدی 
ن عبد ربه گفتم: این احادیث را از کجا آوردی؟: کسی که روایت کرده که گفت: به میسره ب

 فالن سوره را بخواند برایش فالن پاداش است؟ گفت: آن را ساختم که مردم را تشویق کنم.
نحتهَصار   -2 َهبه  اله هلحَمذح ي َما َل : ل َرقه  َمَذاههَب  سه ، الحفه ي ةه يَاسه هَك  الس  وره  َبعحدَ  وََذل ه   ظ 

، تحنَةه ه   الحفه َرقه  وره َوظ  ، الحفه ي ةه يَاسه ، الس  ََوارهجه ، َكْلح يَعةه قَة   ُك    وََضَعتح  َفَقدح  َوالش  نَ  فهرح  مه
يثه  َحاده

َ َهبََها، ي َؤي د   َما الح يثه  َمذح ، َخيح   ََعه  »: َكَحده  .«َكَفرَ  فهيهه  َشك   َمنح  الحبََْشه
بعد از ظهور فتنه و های سیاسی. و آن  یاری دادن مذهب: بخصوص مذاهب فرقه - 2

های سیاسی اتفاق افتاد، مانند: خوارج و شیعه. هر گروهی بعضی از احادیثی  بعد از ظهور فرقه
کرد، مانند حدیث: علی رضی اهلل عنه بهترین بشر  کرد که مذهبش را تأیید می را جعل می

 شود. است هر کس در آن شک کند کافر می

عحن   -3 َلمه  فه  الط  هسح
َلءه َوهَ : اْلح ونَ  ؤ  اع  حوَض  م   ال نَ  قَوح قَةه  مه نَاده وا لَمح  الز  يع  تَطه نح  يَسح

َ
 أ

وا يد  َلمه  يَكه هسح
َهاًرا لهْلح واَعمَ فَ  ،جه يقه  َهَذا إهَل  د  ره ، الط  َبهيثه

وا اْلح حلَةً  فَوََضع  نَ  َج   مه
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يثه  َحاده
َ يهه  الح وه

ده تَشح َلمه  بهَقصح هسح
نه  اْلح

عح ، َوالط  نح  فهيهه َل  َومه د  : ءه َهؤ  َم  يد   بحن   م  ، َسعه امه   الش 
ل وب   حَمصح ، فه  ال نحَدقَةه ، َعنح  َرَوى َفَقدح  الز  َيحد  ، َعنح  ح  نَس 

َ
ف وًع  أ نَا»: َمرح

َ
 َل  انل بهي نيَ  َخاَتم   أ

ي، نَبه   نح  إهل   َبعحده
َ
َ  َولََقدح  149،«الل   يََشاءَ  أ يثه  َجَهابهَذة   َبني  َده

رَ  اْلح مح
َ
، هه َهذه  أ يثه َحاده

َ ه  الح ٰ  َولِله
د   َمح ن ة   اْلح حمه  .َوال
پردازان، گروهی از زنادقه هستند که  طعن و ضربه زدن در اسالم: و این دروغ – 3

نتوانستند آشکارا بر علیه اسالم دسیسه و توطئه کنند پس به این روش خبیث روی آوردند و 
الم و ضربه زدن به آن جعل کردند. و از ای از احادیث را به نیت بدجلوه دادن چهرۀ اس جمله
 ها: محمد بن سعید شامی که به سبب زندقه به دار آویخته شد.  این

من »محمد بن سعید شامی مصلوب از حمید از انس بصورت مرفوع روایت کرده که: 
 «. خاتم پیامبرانم و بعد از من پیامبری نیست مگر اینکه خدا بخواهد

 حدیث، وضعیت این احادیث را کشف و بیان کردند. شکر خدا، دانشمندان بزرگ 
ل ف   -4 َ مه  إهَل  الِت  يح : اْلح َك 

َ
َعَفاءه  َبعحضه  َتَقر ب   :أ يَمانه  ض  ه

مه  َبعحضه  إهَل  اْلح عه  اْلح َك   بهوَضح
يَث  حاده

َ
ب   أ م   َعلَيحهه  َما ت نَاسه نَ  اْلح َك  ، مه َرافه ه

َنح ثحل   اله ةه  مه ياثه  قهص  يمَ إهبحرَ  بحنه  غه  انل َخعه   اهه
وفه   يه  َمعَ  الحك  مه

َ
نهنيَ  أ مه ؤح حم  ، ال ي  حَمهحده نيَ  ال وَ  َعلَيحهه  َدَخَل  حه ، يَلحَعب   وَه  ََمامه هه  فََساَق  بهاْلح هَسنَده  ب

ن ه   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   إهَل  ال و   ََعَ 
َ
، فه  إهل   َسبحَق  َل »: قَاَل  أ ل 

وح  نَصح
َ
، أ في وح  خ 

َ
 أ

، وح  َحافهر 
َ
وح » َُكهَمًة: فََزادَ  «.َجنَاح   أ

َ
له  «َجنَاح   أ

جح
َ
، له ي  حَمهحده ي   َفَعرََف  ال حَمهحده هَك، ال َمرَ  َذل

َ
 فَأ

، بهَذبححه  ََمامه نَا: َوقَاَل  اْلح
َ
هَك  ََعَ  َحَلحت ه   أ اعَ  َهَذا َوَطَردَ . َذل حوَض  ل َف، ال َِتَ حم   كحسه بهعَ  وََعَملَه   ال

هه  ده  .قَصح
تقرّب جستن به حکّام: یعنی: نزدیکی جستن و تملق و چاپلوسی بعضی از ضعفاء  – 4

االیمان به برخی از حکام و فرمانروایان با ساختن احادیثی که مناسبت دارد با انحرافاتی که 
حکام بر آن هستند، مانند قصۀ غیاث بن ابراهیم نخعی کوفی با امیرالمؤمنین مهدی، 

با سند خود به نبی  کرد حالی که با کبوتر بازی میی که بر امیرالمؤمنین وارد شد در هنگام
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مسابقه نیست مگر »اکرم صلی اهلل علیه و سلم، فورا حدیثی را سوق داد که ایشان فرمودند: 
دار )مانند: اسب و قاطر(، یا تیراندازی،  در حیوانات دارای پای پهن )مانند: شتر و فیل(، یا سُم

وح »پس به خاطر مهدی، کلمۀ «. دار )یعنی پرندگان( بالیا 
َ
را به آن افزود. مهدی آن  «َجنَاح   أ

را دانست و دستور ذبح کبوتر را صادر کرد و گفت: من او را وادار به این کار کردم. و آن 
 پردازِ متملقِ چاپلوس را طرد کرد و بیرون راند و بر خالف نیت وی با وی معامله کرد.   دروغ

ب   -5 زحقه  َوَطلَب   ال َكس  اصه  َكبَعحضه : الر  ص  ينَ  الحق  ه ب ونَ  اّل  ثه  َيتََكس   إهَل  بهال َحد 
، َسل يَةه  الحقهَصصه  َبعحَض  َفي ورهد ونَ  انل اسه حم  ، ال يبَةه عَ  َحّت   َوالحَعجه تَمه م   يَسح  انل اس   إهََلحهه

، مح وه  به  َوي عحط 
َ
يد   َكأ حَمَدائهّنه   َسعه  .ال

گویانی که بوسیلۀ حدیث  کسب درآمد و طلب رزق و روزی: مانند بعضی از قصه – 5
کننده و عجیب را  های سرگرم کردند. آنان بعضی از داستان گفتن به مردم، درآمد کسب می

کردند تا اینکه مردم به آنان گوش فرا دهند و به آنان عطا و بخشش نمایند، مانند:  نقل می
 ابوسعید مدائنی.

د   -6 َرةه  قَصح هح هَك : الش  يثه  بهإهيَراده  وََذل َحاده
َ يبَةه  الح نحدَ  ت وَجد   َل  ال ته  الحَغره َحد   عه

َ
نح  أ  مه

ي وخه  ، ش  يثه َده
لهب ونَ  اْلح َرَب، َسنَدَ  َفيَقح تَغح يثه لهي سح َده

حَغَب  اْلح هه  فه  َفي  ، َسَماعه مح نحه  به  َكبحنه  مه
َ
 أ

يَةَ  حح يبه   وََح اد   ده  150.انل صه
قصد شهرت: و آن به ایراد کردنِ احادیث غریبی که نزد یکی از شیوخ حدیث پیدا  – 6

دادند تا اینکه غریب شمرده شود و در شنیدن  کردند و چرخ می شود پس سند را قلب می نمی
 دحیه و حماد نصیبی. آن حدیث از آنان میل و رغبت پیدا شود، مانند: ابن ابی

ا َمَذاههب   -7 ي ةه الحَكر  عه  فه  مه يثه  وَضح َده
 :اْلح

 امیه در جعل حدیث:رّعقیدۀ کَ – 7

قَة   َزَعَمتح  نَ  فهرح ، مه َعةه بحتَده حم  وا ال م  ، س  ي ةه امه عه  َجَوازَ  بهالحَكر  يثه  وَضح َحاده
َ  بَابه  فه  الح

يبه  حغه حههيبه  الَت  ، َوالَت  تََدل وا َفَقطح هَك  ََعَ  َواسح قه  َبعحضه  فه  ر وهيَ  بهَما َذل ر  يثه  ط   َمنح »: َحده
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ًدا ََعَ   َكَذَب  تََعم  نح  «م  َياَدةه  مه حلَةه  زه ل  »: َج  ن   ؛«انل اَس  َله ضه هه  َولَكه َياَدةَ  َهذه نحدَ  تَثحب تح  لَمح  الز   عه
اظه  ف  يثه  ح  َده

 .اْلح
شوند، جوازِ جعلِ احادیث فقط در باب  امیه نامیده میرّآورانی که کَ گروهی از بدعت

کسی »اند به آنچه در بعضی از طرق حدیثِ  و ترهیب را اعتقاد دارند و استدالل جستهترغیب 
روایت شده اما نزد « تا اینکه مردم را گمراه سازد»زیادۀ جملۀ « که به عمد بر من افترا ببندد

 حفاظ حدیث، این زیاده به ثبوت نرسیده است.  
مح  َوقَاَل  ه  ب   ََنحن  »: َبعحض  ذه َلل   وََهَذا «.لَيحهه عَ  َل  َل ، نَكح تهدح ؛ ََغيَةه  فه  اسح فه خح  فَإهن   الس 

ه   ََيحتَاج   َل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   ابهنيَ  إهَل  َِشحع 
وه   َكذ  َو ج   .لهي 

دهیم نه به  ما به نفع رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دروغ می»اند:  و برخی از آنان گفته
خردی است؛ زیرا شریعت رسول اهلل  و این استدالل در نهایت حماقت و بی«. ضرر ایشان

 پردازان ندارد که شریعت ایشان را ترویج دهند. صلی اهلل علیه و سلم نیازی به دروغ
م   َوَهَذا عح َلف   الز  َاعه  خه نَي، إهَجح لهمه سح حم  يحخ   بَالَغَ  َحّت   ال ب و الش 

َ
د   أ َم  ، م   َجَزمَ فَ  الح َويحّنه 

يه  فه عه  بهتَكح يثه  َواضه َده
 .اْلح

و این اعتقاد بر خالف اجماع مسلمانان است، تا جایی که شیخ ابو محمد جوینی مبالغه 
 کنندۀ حدیث جزم نموده است. کرده و شدت گرفته و به تکفیر جعل

8-  
 
ينَ  َبعحضه  َخَطأ ه حم َفّس  ره  فه  ال

يثه  َبعحضه  ذهكح َحاده
َ وَعةه  الح حَموحض  مح  فه  ال يههه  :َتَفاسه

 خطا و اشتباه برخی از مفسرین در نقل بعضی از احادیث موضوع در تفاسیر خویش: – 8

  لََقدح 
َ
َطأ خح

َ
ينَ  َبعحض   أ ه حم َفّس  مح  فه  ال رههه

يَث  ذهكح َحاده
َ
وَعةً  أ مح  فه  َموحض  يههه نح  َتَفاسه ه  مه  َغيح

َها، َبيَانه  عه ي َما َل  وَضح يَث  سه َده
وه  اْلح حَمرح َب   َعنح  ي  ال

 
آنه  فََضائهله  فه  َكعحب   بحنه  أ رح وَرةً  الحق   س 

وَرًة، نح  س  َلءه  َومه ينَ  َهؤ  ه َفّس  حم   :ال
بودن  قطعا برخی از مفسرین در نقل احادیث موضوع در تفاسیر خویش بدون بیان جعلی

وره به اند بخصوص حدیث روایت شده از أُبَیّ بن کعب در فضایل قران، س ها اشتباه کرده آن
 سوره؛ و از این مفسرین: 

 .اثل عحلَبه   -أ
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ي   -ب ده حَواحه  .ال
َْشهي   -ج

َُمح  .الز 
َيحَضاوهي   -د  .اْلح
َكنه   -ه وح  .الش 
َهر   -9 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 9

وَعته  كهتَاب   -أ حَموحض  بحنه : ال ، له َوحزهي  وَ  الح نح  وَه  قحَدمه  مه
َ
ن َف  َما أ ، َهَذا فه  ص  ن ه   الحَفن   لَكه

ل   تََساهه مه  فه  م  يثه  ََعَ  اْلح كح َده
، اْلح عه حوَضح ا بهال َ لََماء   انحتََقَده   ّله ب وه   الحع   .َوَتَعق 

وَعت كهتَاب   –أ  حَموحض  ترین و نخستین  : اثر ابن جوزی، و این کتاب از قدیمیال

ین فن نوشته شده است اما ابن جوزی در حکم احادیث به هایی است که در ا کتاب
اند و  بودن، متساهل است به همین سبب علما بر وی خرده گرفته و از او انتقاد کرده جعلی

 اند. تعقبات و ردودی بر او داده
لهئ   -ب ن وَعة   الْل  حَمصح يثه  فه  ال َحاده

َ وَعةه  الح حَموحض  ،: ال ي وطه  هلس  وَ  ل تهَص  َوه  تَابه  ار  اخح  لهكه
، ابحنه  َوحزهي  ، َوَتعحقهيب   الح َياَدات   َعلَيحهه رحَها لَمح  َوزه ك  َوحزهي   ابحن   يَذح  .الح

لهئ   –ب  ن وَعة   الْل  حَمصح يثه  فه  ال َحاده
َ وَعة الح حَموحض  : اثر سیوطی، و این کتاب اختصار ال

جوزی آن را بیان نکرده کتاب ابن جوزی و تعقبات و ردودی بر او و زیاداتی است که ابن 
 است.

يه   -ج ه
يَعةه  َتْنح ه ف وَعةه  الْش  حَمرح يثه  َعنه  ال َحاده

َ نهيَعةه  الح وَعةه  الش  حَموحض  بحنه : ال َراق   له  عه
، نَانه  وَ  الحكه يص   وَه  ، تَلحخه هَسابهَقيحهه وَ  ل ب   َحافهل   كهتَاب   وَه  َهذ  يد   م  فه  .م 

يه   ه
يَعةه  َتْنح ه ف وعَ  الْش  حَمرح يثه  َعنه  ةه ال َحاده

َ نهيَعةه  الح وَعة الش  حَموحض  : اثر ابن عراق کنانی. و ال

 سازی شده و مفید است. این کتاب، خالصۀ دو کتاب سابق است و کتابی پر از معلومات، پاک
 

  



181 
 

حَمَتح وك    151ال
 متروک

 

نه  َسبَب   َكنَ  إهَذا
عح اوهي فه  الط  وَ  الر  َمةَ  ه  به  ال هح وَ - بهالحَكذه بَب   َوه  َ  -اثل انه  الس  م   س 

يث ه   حَمَتح وكَ : َحده  .ال
و آن سبب دوم )از اسباب طعن(  –تهمت به دروغ باشد  ،هرگاه سبب طعن در راوی

 شود. نامیده می« متروک»حدیثش  –است 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  -أ ع ول   اسح نَ  َمفح حكه » مه َيحَضةَ  الحَعَرب   َوت َسم   «الَت  نح  َبعحدَ  اْلح
َ
جَ  أ نحَها َِيحر  خ   مه  الحَفرح

يَكةَ » ه
: «الَت  يح

َ
، أ نحَها فَائهَدةَ  َل  َمَتح وَكة   152.مه

)یعنی ترک کردن، رها کردن( گرفته شده است.  «التَّرْک»در لغت: اسم مفعول از  –أ 

يَكة»عرب، تخم را بعد از اینکه جوجه از آن خارج شد  ه
ترک شده، رها  نامیده، یعنی «الَت 

 ای در آن نیست. ای که فایده شده
َلًحا -ب طه وَ : اصح يث   ه  َده

ي اْلح ه هه  فه  اّل  نَاده ت َهم   َراو   إهسح به  م   153.بهالحَكذه
در اصطالح: آن حدیثی است که در اسناد آن راوی وجود دارد که متهم به دروغ  –ب 

 است.
بَاب   -2 سح

َ
اوهي ات َهامه  أ به  الر   :بهالحَكذه

 اسباب متهم بودن راوی به دروغ: – 2

                                                           
ی نوو  و نه امام ابن الصَلحنه  از او قبل ذکر کرده است. خبةحافظ ابن حجر ِف النرا نوع اين .  151

 .اند آن را ذکر نکرده
 .306ص 3القاموس ج نگا:.  152
 .47نزهة النظر، ص آن شرح . خنبة الفكر، و 153
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بَاب   سح
َ
اوهي ات َهامه  أ به  الر  َحد   بهالحَكذه

َ
؛ أ َريحنه مح

َ
َما أ  :ه 

 اسباب متهم بودن راوی به دروغ، یکی از این دو امر است، و آن دو:
ل   -أ

َ
َوى أ هَك  ي رح يث   َذل َده

نح  إهل   اْلح ، مه َهتههه ونَ  جه َالهًفا َوَيك  ده  ُم  هلحَقَواعه . ل ل وَمةه حَمعح  154ال
 آن حدیث تنها از جانب او روایت شده باشد و با قواعد معلوم )شریعت( متضاد باشد. –أ 

نح  -ب
َ
عحرََف  أ اوهي ي  به  الر  هه  فه  بهالحَكذه مه ، لَِكَ نح  الحَعادهي  َهرح  لَمح  لَكه نحه   َيظح ب   مه  الحَكذه

يثه  فه  َده
 .انل بَوهي   اْلح

مردم( به دروغ گفتن شناخته شود اما در حدیث رسول اهلل  راوی در کالم عادی )با –ب 
 صلی اهلل علیه و سلم دروغ از او ظاهر نشده باشد. 

ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

يث   رهو َحده ر   بحنه  َعمح وفه ، الح عحفه   َشمه ، َعنح  الحك  به  َعنح  َجابهر 
َ
، أ َفيحله ي  َعنح  الط   ََعه

ار   ن ت   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   َكنَ : قَاَل  َوَعم  ، فه  َيقح ره مَ  َوي َكب    الحَفجح نح  َعَرفَةَ  يَوح  مه
َطع   الحَغَداةه، َصَلةه  ه  َصَلةَ  َوَيقح رَ  الحَعصح ي امه  آخه

َ
يقه  أ ه

 .الت ْشح
ول حدیثِ عمرو بن شمر جعفی کوفی از جابر از ابو الطفیل از علی و عمار که گفتند: رس

خواند و در روز عرفه از نماز صبح تکبیر  اهلل صلی اهلل علیه و سلم در نماز صبح قنوت می
 کرد. گفت و نماز عصر آخر ایام تشریق آن را قطع می می

ّنه   الن َسائه   قَاَل  َوقَدح  اَرق طح َما َواَل  نح  َوَغيح ه  رهو مه ر   بحنه  َعمح يثه  َمَتح وك  »: َشمه َده
 155.«اْلح

 است.« متروک الحدیث»اند:  دارقطنی و دیگران در مورد عمرو بن شمر گفته نسائی و
تحبَت ه   -4  :ر 
 رتبۀ آن: – 4

                                                           
آن قواعد عامی است که علماء از جمموع نصوص عامِّ صحيح آن را استنباط  . القواعد املعلومة:  154

 .«اْلصل براءة الذمة»ی  اند مانند قاعده کرده
 .268، ص3. ميزان العتدال ج 155
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ن   بهنَا َمر  
َ
عهيفه  َِش   أ ، الض  وع  حَموحض  ، َوَيلهيهه  ال حَمَتح وك  ، ث م   ال نحَكر  حم  ، ث م   ال َعل ل  حم   ث م   ال

، َرج  دح حم  ، ث م   ال ل وب  حَمقح ح  ث م   ال َطرهب  ال َافهظ   َرت بَه   َكَذا. م ضح
 156.َحَجر   ابحن   اْلح

گذشت که بدترینِ ضعیف، موضوع است و به دنبال آن متروک و سپس منکر سپس 
معلل سپس مدرج سپس مقلوب سپس مضطرب قرار دارد. حافظ ابن حجر عسقالنی این 

 بندی نموده است. چنین آن را رتبه
  

                                                           
 .ا بعد از آنم و 46ص آن شرح النخبة و ، و295، ص1التدريب ج نگا:.  156
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نحَكر   حم   ال
 منکر

 

نه  بَب  سَ  َكنَ  إهَذا
عح اوهي فه  الط  َش  الر  ، ف حح وح  الحَغلَطه

َ
ةَ  أ َ ، َكثح لَةه وه  الحَغفح

َ
َق  أ سح وَ  - الحفه  وَه 

بَب   ابهع   اثل الهث   الس  َامهس   َوالر  يث ه   -َواْلح نحَكرَ  ي َسّم   فََحده حم   .ال
و این سبب سوم و  –د غلط فاحش یا غفلت زیاد یا فسق باش اگر سبب طعن در راوی،

 شود. پس حدیثش منکر نامیده می –هارم و پنجم )از اسباب طعن در راوی( است چ
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ع ول   اسح نَ  َمفح نحَكاره " مه ه
د  " اْلح هقحَراره  ضه

 .اْلح
 ضد اقرار گرفته شده است.« انکار»اسم مفعول از در لغت:  –أ 

َلًحا -ب طه لَ  َعر َف : اصح يثه  َماء  ع  َده
نحَكرَ  اْلح حم  يَفات   ال َدة ، بهتَعحره تََعد  َهر َها م  شح

َ
: أ

، يَفانه َما َتعحره  :وَه 
اند که  علمای حدیث، منکر را با تعریفات متعددی تعریف نمودهدر اصطالح:  –ب 

 مشهورترین آن، دو تعریف است، و آن دو:
وَ  -1 يث   ه  َده

هي اْلح هه  فه  اّل  نَاده َش فَ  َراو   إهسح ، ح  ه  وح  َغلَط 
َ
َتح  أ ، َكث  لَت ه  وح  َغفح

َ
 َظَهرَ  أ

ه   ق    .فهسح
آن حدیثی است که در اسناد آن، راوی باشد که اشتباهش آشکار باشد، یا غفلتش  – 1

 زیاد باشد یا فسق او ظاهر و آشکار باشد.
َافهظ   َذَكَره   ال عحرهيف   َوَهَذا

، ابحن   اْلح ههه، َونََسبَه   َحَجر   َهَذا ََعَ  َوَمَش  157لهَغيح
وِنه   ال عحرهيفه  َيحق  ، فه  اْلح وَمتههه  :َفَقاَل  َمنحظ 

                                                           
 .47ص آن شرح النخبة و نگا:.  157
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حافظ ابن حجر عسقالنی این تعریف را نقل نموده و به دیگری نسبت داده است و 
 اش بر این تعریف رفته و گفته: بیقونی در منظومه

ح وَ  نحَكر  ال يل ه  ...  َغَدا َراو   بههه  الحَفرحد   م  ل   َل  َتعحده  ال َفر َدا ََيحمه
 بودنش متفرد حمل تعدیلش که باشد متفرد آن روایت به راوی یک: منکر حدیث و

 .کند نمی
وَ  -2 عهيف   َرَواه   َما ه  َالهًفا الض  هَما ُم   158.اثل َقة   َرَواه   ل
حدیثی است که شخص ضعیف آن را روایت کند در حالی که مخالف باشد با آنچه  – 2

 ت کرده است.ثقه آن را روای
وَ  ال عحرهيف   َوَهَذا ي ه  ه َافهظ   َذَكَره   اّل 

تََمَده ، ابحن   اْلح ، َواعح َياَدة   َوفهيهه  َحَجر   ََعَ  زه
، ال عحرهيفه  له و 

َ َ  الح َالََفةه  َقيحد  : َوهه يفه  ُم  عه هَما الض   .اثل َقة   َرَواه   ل
بیان کرده و آن را معتمد  و این تعریف همان تعریفی است که حافظ ابن حجر آن را

ای وجود دارد و آن: قید و شرطِ مخالفت  دانسته است و در این تعریف بر تعریف اول، زیاده
 ضعیف با آنچه ثقه آن را روایت کرده است.

ق   -2 َ  بَيحنَه   الحَفرح اذ   َوبَنيح  :الش 
 فرق بین منکر و بین شاذ این است: – 2

ن   -أ
َ
اذ   أ ب ول   َرَواه   َما الش  حَمقح َالهًفا ال هَما ُم  وَ  َمنح  َرَواه   ل َل  ه  وح

َ
نحه   أ  .مه

شاذ: آنچه مقبول آن را روایت کند در حالی که مخالف باشد با آنچه کسی که از او  –أ 
 بهتر است آن را روایت کرده است.

ن   -ب
َ
نحَكرَ  أ حم  يف   َرَواه   َما ال عه َالهًفا الض  هَما ُم   159.اثل َقة   َرَواه   ل

منکر: آنچه ضعیف آن را روایت کند در حالی که مخالف باشد با آنچه ثقه آن را  - ب
 روایت کرده است.

                                                           
 .37ص آن شرح النخبة و نگا:.  158
  شود، يعنی: میحسن  یراو  صحيح و یراو  در اينجا آن چيزی است که شاملمقبول از . مراد  159

 .که ضبط آن خفيف است یدلاع ایاتم الضبط،  دلِّ اع
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نح  َفي عحلَم   َما َهَذا مه ن ه 
َ
ََكنه  أ ََته

َاطه  فه  يَشح َته ، اشح َخالََفةه حم  قَانه  ال ََته
ن   فه  َوَيفح

َ
اذ   أ يهه  الش   َراوه

، ب ول  نحَكرَ  َمقح حم  يهه  َوال يف   َراوه  .َضعه
با « مخالفت»شود که این دو )یعنی منکر و شاذ( در شرطِ  پس از این دانسته می

شوند در اینکه راویِ شاذ، مقبول است و راویِ منکر، ضعیف  اند و جدا می همدیگر مشترک
 است. 

َما َسو ى َمنح  َغَفَل  َوقَدح »: َحَجر   ابحن   قَاَل   160.«بَيحنَه 
لت نموده کسی که بین این دو برابری قرار همانا غف»ابن حجر عسقالنی گفته است: 

 «.داده است
ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

ثَال   -أ يفه  مه هلت عحره له  ل و 
َ نح  َماَجهح  َوابحن   الن َسائه   َرَواه   َما: الح به  رهَوايَةه  مه

َ
َكيح   أ  بحنه  ََيحَي  ز 

ده  َم  ، بحنه  م  َشامه  َعنح  قَيحس  َوَة، بحنه  هه رح   َعنح  ع 
َ
،أ هَشةَ  َعنح  بهيهه ف وًع: َعئ َلَحَ  ُك  وا» َمرح ؛ اْلح ره  بهال مح

َكلَه   إهَذا آَدمَ  ابحنَ  فَإهن  
َ
َب  أ يحَطان   َغضه  161.«الش 

آنچه نسائی و ابن ماجه از روایتِ ابو زکیر یحیی بن محمد مثال برای تعریف اول:  –أ 
ه بصورت مرفوع آن را روایت بن قیس از هشام بن عروه از پدرش )عروه بن زبیر( از عایش

غورۀ سبز خرما را با خرمای رسیده بخورید زیرا هرگاه ابن آدم آن را بخورد شیطان »کرده: 
 «.شود خشمگین می

يث   َهَذا»: الن َسائه   قَاَل  ، َحده نحَكر  ب و بههه  َتَفر دَ  م 
َ
، أ َكيح  وَ  ز  ، َشيحخ   وَه  َرجَ  َصالهح  خح

َ
 َل   أ

لهم   سح حم   فه  م  ،ال َ  تَاَبَعاته ن ه   َغيح
َ
حتََمل   َمنح  َمبحلَغَ  َيبحل غح  لَمح  أ ه   َي   .«َتَفر د 

                                                           
شاذ و  80ص «علوم احلديث» منظورش ابن الصَلح است که در ،37ص آن شرح النخبة و نگا:.  160

 .«ما ذكرانه ِف الشاذ، فإنه مبعناهاملنكر ينقسم قسمْي على »: منکر را يکی دانسته در آجنا که گفته است
 «.بنابر آنچه در شاذ بيان کردمی زيرا به معنای آن است شود )منکر به دو قسم تقسيم می

 روايت را آن 3330، حديث 1105/ 2لبلح والتمر: كتاب اْلطعمة، ِبب أكل ا  در . ابن ماجه 161
 .است کرده
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این حدیث منکر است. ابوزکیر به این روایت متفرد است و او شیخی »نسائی گفت: 
است. مسلم روایاتش را در متابعات تخریج نموده است غیر از  162است که حدیثش صالح

 تفرد بودنش را بتوان حمل کرد و نادیده گرفت.  اینکه به درجۀ کسی نرسیده که م
ثَال   -ب هلت عحرهيفه  مه به  ابحن   َرَواه   َما: اثل انه  ل

َ
نح  َحاتهم   أ بَي به  مه يقه ح   َحبهيب   بحنه  َطره

، ي اته به  َعنح  الز 
َ
َحاَق، أ َاره  َعنه  إهسح ، بحنه  الحَعيح َريحث  ، ابحنه  َعنه  ح   الل   َّل  َص  انل به   َعنه  َعب اس 

قَامَ  َمنح »: قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه 
َ
َلَة، أ َكَة، َوآَت  الص  َيحَت، وََحج   الز  يحَف  َوقََرى وََصاَم، اْلح  الض 

َن ةَ  َدَخَل   .«الح
حَبیب زیّات از ابو  حاتم از طریق حُبَیّب بن ابی آنچه ابن ابیمثال برای تعریف دوم:  –ب 

از ابن عباس از نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم آن را روایت کرده اسحاق از عیزار بن حریث 
نۀ خدا بجا آورد و روزه گرفت و کسی که نماز را برپا داشت و زکات داد و حج خا»که فرمود: 

 «.شود نوازی کرد، وارد بهشت می همانم
ب و قَاَل 

َ
وَ »: َحاتهم   أ ؛ ه  نحَكر  ن   م 

َ
َه   له نَ  َغيح به  َعنح  ه  َرَوا اثل َقاته  مه

َ
َحاَق  أ ق وفًا، إهسح وَ  َموح  وَه 

حَمعحر وف    163.«ال
حُبَیّب بن  یث، منکر است زیرا ثقات دیگر غیر ازاین حد»ابو حاتم رازی گفته است: 

 «. اند و همین معروف است حَبیب، آن را از ابو اسحاق بصورت موقوف روایت کرده
تحبَت ه   -4  :ر 
 رتبۀ آن: – 4

نح  يَتَبنَي    يَفه تَ  مه نحَكره  عحره حم  وَريحنه  ال ك  حَمذح ن   آنهًفا ال
َ
نحَكرَ  أ حم  نح  ال نحَواعه  مه

َ
يفه  أ عه ا؛ الض  دًّ  جه

ن ه  
َ
ا له َية   إهم  يف   َراوه وف   َضعه شه  َموحص  حح ، بهف  وح  الحَغلَطه

َ
ةه  أ َ ، َكثح لَةه وه  الحَغفح

َ
، أ قه سح ا الحفه  َوإهم 

َية   يف   َراوه َالهف   َضعه َوايَةه  تهلحَك  هه رهَوايَته  فه  ُم  هره ، ل َ  اثل َقةه ه  َوِكه َمنيح سح ، َضعحف   فهيهه  الحقه يد   َشده
هَك  ل َ حَمَتح وكه » َِبحثه  فه  بهنَا َمر   ّله ن   «ال

َ
نحَكرَ  أ حم  ته  ال

ح
ةه  فه  يَأ د  عحفه  شه َتبَةه  َبعحدَ  الض  حَمَتح وكه  َمرح  .ال

                                                           
حبث آن خواهد « مراتب اْلرح و التعديل»است. در فصل « صاحل احلديث»اگر گفته شود فَلنی ].  162

  [آمد.
 .240ص، 1. التدريب ج 163
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که منکر از انواع ضعیف جدّا  گردد اکنون بیان شد معلوم می که هم« منکر»از دو تعریف 
است زیرا یا روایت ضعیفی است که به غلط فاحش یا بسیاری غفلت یا فسق موصوف است 
و یا روایت ضعیفی است که در آن روایت با روایت ثقه مخالف است و در هر دو قسم، ضعف 

بر ما گذشت که در شدت ضعف، « متروک»شدیدی وجود دارد به همین خاطر در بحث 
 آید. بعد از رتبۀ متروک می منکر
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حَمعحر وف    164ال
 معروف

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ، اسح ع ول  نح  َمفح  .«َعَرَف » مه
 گرفته شده است. )یعنی: شناخت(« َعَرَف »معروف اسم مفعول از در لغت:  –أ 

َلًحا -ب طه َالهًفا اثل َقة   َرَواه   َما: اصح هَما ُم  يف   اه  َروَ  ل عه  165.الض 
آنچه شخص ثقه آن را روایت کند در حالی که مخالف باشد با آنچه در اصطالح:  –ب 

 ضعیف آن را روایت کرده است.
وَ  حَمعحَن  بهَهَذا َفه  َقابهل   ال ، م  نحَكره هلحم  وح  ل

َ
بهي   أ ، بهتَعح َدق 

َ
وَ  أ َقابهل   ه  يفه  م  َعحره نحَكره  له حم  ي ال ه  اّل 

تََمَده   َ  اعح  .َحَجر   ابحن   افهظ  اْلح
تر: معروف مقابل  یا به تعبیر دقیق گیرد میپس معروف با این معنا مقابل منکر قرار 

 تعریف منکر است که حافظ ابن حجر عسقالنی آن را معتمد دانسته است.
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

ا م 
َ
ثَال    أ وَ  مه ثَال   َفه  حمه ي اثل انه  ال ه ، عه نَوح  فه  َمر   اّل  نحَكره حم  وَ  ال قَامَ  َمنح »: وَه 

َ
َلَة، أ  َوآَت  الص 

َكَة، َيحَت، وََحج   الز  يحَف، َوقََرى وََصاَم، اْلح َن ةَ  َدَخَل  الض  نح . «الح نح  لَكه يقه  مه  اثل َقاته  َطره
ينَ  ه ق وفًا َرَووحه   اّل  ، ابحنه  ََعَ  َموح : َعب اس  يح

َ
ن ه   أ

َ
نح  أ مه  مه ،َعب   ابحنه  لَِكَ نح  َولَيحَس  اس  مه  مه  لَِكَ

                                                           
زيرا از انواع مردود است اما در اينجا که به آن اشاره شد زيرا ؛ در اينجا ذکر کرده نشد «معروف».  164
 که در مقابل آن قرار دارد مناسبت دارد. « منكر»ِب 
 .گونه که واضح است شود مهان از اقسام مقبولی است که به آن احتجاج کرده می« معروف»

 .37ص آن شرحه مهراه، خنبة الفكر.  165
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وَ  وََسل َم، َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   َوايَةه  َعكحس   وَه  بَي ب   ره ي ح  ه ف وًع؛ َرَواه   اّل  ن   َمرح
َ
به  ابحنَ  له

َ
 أ

نح  َبعحدَ  - قَاَل  َحاتهم  
َ
يَث  َساَق  أ بَي ب   َحده ف وَع  ح  حَمرح وَ » -ال ؛ ه  نحَكر  ن   م 

َ
َه   له  اثل َقاته  نَ مه  َغيح

به  َعنح  َرَواه  
َ
َحاَق  أ ق وفًا، إهسح وَ  َموح حَمعحر وف   َوه   .«ال

کسی که نماز را »اما مثال آن: پس آن مثال دومی است که در نوع منکر گذشت و آن: 
نوازی کرد، وارد  هماننۀ خدا بجا آورد و روزه گرفت و مبرپا داشت و زکات داد و حج خا

یق جماعت ثقاتی که آن را از ابن عباس بصورت موقوف روایت اما از طر«. شود بهشت می
اند، یعنی: اینکه این روایت از کالم ابن عباس است و از کالم رسول اهلل صلی اهلل علیه  کرده

و سلم نیست. و این عکسِ روایتِ حُبَیِّب است که آن را مرفوع روایت کرده است زیرا ابن 
این حدیث، منکر » -حدیثِ مرفوعِ حُبَیِّبِ را سوق داد بعد از اینکه  –حاتم گفته است  ابی

اند و  است زیرا ثقات دیگر غیر از حُبَیِّب آن را از ابو اسحاق بصورت موقوف روایت کرده
 «. است معروفهمین 
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اذ   وظ   الش  ف  حَمحح  َوال
 شاذ و محفوظ

 
اذ   َتعحرهيف   -1  :الش 
 تعریف شاذ: – 1

م  : ل َغةً  -أ ل   اسح نح  ،فَاعه اذ ، «انحَفَردَ » بهَمعحَن  «َشذ  » مه نَاه   فَالش  نحَفرَ »: َمعح حم   َعنه  د  ال
وره  ه   .«الح مح

، پس شاذ «منفرد شد، تنها شد»گرفته شده به معنای:  «َشذ  »اسم فاعل از در لغت:  –أ 

 «.منفرد و تنها از جمهور است»معنای آن 
َلًحا -ب طه ب ول   َرَواه   َما: اصح حَمقح َ  ال هَمنح  الهًفاُم  وَ  ل َل  ه  وح

َ
نحه   أ  166.مه

آنچه مقبول آن را روایت کند در حالی که مخالف باشد با آنچه کسی در اصطالح:  –ب 
 .کندکه از او بهتر است آن را روایت 

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

: ب ول  حَمقح وَ  ال ل   ه  ي الحَعدح ه ، َتم   اّل  ه  وه  َضبحط 
َ
ل   أ ي الحَعدح ه ، َخف   اّل  ه  ي َضبحط  ه وَ  َواّل  َل  ه  وح

َ
 أ

نحه   وَ : مه اوهي ه  ي الر  ه ون   اّل  رحَجحَ  يَك 
َ
؛ أ نحه  يده  مه هَمزه ، ل وح  َضبحط 

َ
ةه  أ َ ، َكثح وح  َعَدد 

َ
ه  أ هَك  َغيح نح  َذل  مه

وهه  يَحاته  و ج  حجه  .الَت 
شود( یا  مقبول: آن عدلی است که ضبط او کامل باشد )که حدیثش صحیح نامیده می

شود(. و کسی که از او بهتر  عدلی که ضبط او خفیف باشد )که حدیثش حسن نامیده می
است: آن راوی است که به سبب مزیدِ ضبط یا بسیاریِ عدد یا غیر آن از وجوه ترجیحات، 

 باشد. برتر از او می

                                                           
 .37، صآن شرح مهراهالنخبة  نگا:.  166
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تَلََف  َوقَده  َهَذا لََماء   اخح هه  فه  الحع  يفه قحَوال   ََعَ  َتعحره
َ
تَعَ  أ َدة ،م  ن   د  يَف  َهَذا لَكه وَ  اَلعحره  ه 

ي ه تَارَه   اّل  َافهظ   اخح
، ابحن   اْلح عحتََمد   إهن ه  : َوقَاَل  َحَجر  حم  اذ   َتعحرهيفه  فه  ال  َِبََسبه  الش 

َلحه  طه صح  167.اله
اند اما این  این )چیزی که گفتیم( و علما در تعریف شاذ بر اقوال متعددی اختالف کرده

تعریفی است که حافظ ابن حجر آن را برگزیده و گفته است: که در تعریف شاذ تعریف همان 
 به حسب اصطالح، این تعریف معتمد است.

يحنَ  -3
َ
وذ ؟ َيَقع   أ ذ   الش 

 شود؟ شذوذ در کجا واقع می – 3

وذ   َيَقع   ذ  ، فه  الش  نَده ه  فه  َيَقع   َكَما الس  حَمتح يحًضا ال
َ
 .أ

 شود. گونه که در متن نیز واقع می همانشود  شذوذ در سند واقع می
ثَال   -أ وذه  مه ذ  نَده  فه  الش   :الس 
 مثال شذوذ در سند: –أ 

ي   َرَواه   َما ذه مه ح ، َوابحن   َوالن َسائه   الَت  نح  َماَجهح يقه  مه يَيَنحَة، ابحنه  َطره رهو َعنح  ع   بحنه  َعمح
، ينَار  ، ابحنه  َعنه  َعوحَسَجَة، َعنح  ده  » َعب اس 

َ
ًل  ن  أ َ  رَج  ف  ده  ََعَ  ت و  وله  َعهح  الل   َصَّل   الله  رَس 

ثًا َولَمح يََدعح  وََسل َم، َعلَيحهه  ًل  إهل   َواره تََقه   َموح عح
َ
َو أ يَيحنَةَ  ابحنَ  َوتَاَبعَ  168«.ه  لههه  ََعَ  ع   ابحن   وَصح

َريحج   مح  َوَغيح ه ، ج  ، بحن   َح اد   وََخالََفه  رهو نح عَ  فََرَواه   َزيحد  ، بحنه  َعمح ينَار   َولَمح  َعوحَسَجَة، َعنح  ده
ره 

ك   .َعب اس   ابحنَ  يَذح
آنچه ترمذی و ابن ماجه از طریق سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از عوسجه از ابن 

از دنیا رفت و وارثی  ن رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلمکه مردی در زما»عباس روایت کرده: 
ابن جریج و دیگران بر «. ای که او را آزاد کرده بود گذاشت مگر بردهرا از خویش به جای ن

                                                           
 .37، صآن شرح مهراهالنخبة  نگا:.  167
 .ی آن روايت کرده استمعناه ، ب2905كتاب الفرائض، حديث   در دو أبو داو .  168
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اند و )اما( حماد بن زید با آنان مخالفت  وصل این حدیث با سفیان بن عیینه موافقت کرده
 کرده و آن را از عمرو بن دینار از عوسجه روایت کرده و ابن عباس را نام نبرده است.

ا َ ب و قَاَل  َوّله
َ
وظ  ا»: َحاتهم   أ ف  حَمحح يث  : ل يَيحنَةَ  ابحنه  َحده اد   «.ع  نح  َزيحد   بحن   فََحم  له  مه

هح
َ
 أ

، الحَعَدالَةه  بحطه هَك  َوَمعَ  َوالض  حَ  َفَقدح  َذل ب و رَج 
َ
مح  َمنح  رهَوايَةَ  َحاتهم   أ َث   ه  كح

َ
نحه   َعَدًدا أ  .مه

اد بن حم«. محفوظ: حدیث سفیان بن عیینه است»به همین سبب ابو حاتم گفته است: 
زید از اهل عدالت و ضبط و اتقان است با وجود این ابو حاتم روایت کسانی که تعداد ایشان 

 تر است را ترجیح داده است. بیش
ثَال   -ب وذه  مه ذ  ه  فه  الش  حَمتح  :ال
 مثال شذوذ در متن: –ب 

ب و َرَواه   َما
َ
ي   َداو دَ  أ ذه مه ح نح  َوالَت  يثه  مه ده  َعبحده  َحده حَواحه ، بحنه  ال َياد  ، َعنه  زه َمشه عح

َ  َعنح  الح
به 

َ
، أ به  َعنح  َصالهح 

َ
َريحَرةَ  أ ف وًع  ه  م   َصَّل   إهَذا»: َمرح ك  َحد 

َ
رَ  أ عح  الحَفجح َطجه . َعنح  فَلحيَضح ينههه  169يَمه

آنچه ابو داوود و ترمذی از حدیث عبدالواحد بن زیاد از اعمش از ابو صالح از ابو هریره 
هرگاه یکی از شما نماز صبح گزارد پس به پهلوی راستش : »دان بصورت مرفوع روایت کرده

 «.دراز بکشد
َيحَهّقه   قَاَل  ده  َعبحد   َخالََف : اْلح حَواحه نح  َرَووحه   إهن َما انل اَس  فَإهن   َهَذا؛ فه  الحَكثهيَ  الحَعَددَ  ال  مه

له 
نح  َل  وََسل َم، َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   فهعح ه، مه له ده  َعبحد   َوانحَفَردَ  قَوح حَواحه نح  ال ه  مه  ثهَقاته  َبنيح

َحابه  صح
َ
َمشه  أ عح

َ ظه  بهَهَذا الح  .الل فح
بیهقی گفته است: در این حدیث، عبدالواحد با عدد بسیار مخالفت کرده است زیرا مردم 

اند نه از قول ایشان. و از میان  آن را از فعل رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روایت کرده
 ات اصحاب اعمش، عبدالواحد به این لفظ متفرد و تنها است. ثق

وظ   -4 ف  حَمحح  :ال
 محفوظ: – 4

                                                           
كتاب الصَلة، حديث در   ، و ترمذيی آنمعناه ، ب1261كتاب الصَلة، حديث   در دو أبو داو .  169

 .دان ش روايت کردهلفظ ِب 420
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  محفوظ: – 4
اذ   َوي َقابهل   َهَذا وظ  » الش  ف  حَمحح وَ  «ال َثق   َرَواه   َما: َوه  وح

َ َالهًفا الح َوايَةه  ُم  هره  .اثل َقةه  ل
تر آن را  ، و آن: آنچه ثقهگیرد مقابل شاذ قرار می« محفوظ»این )چیزی که گفتیم( و 

 روایت کند در حالی که مخالف روایت ثقه باشد.
ثَال    وَ : َومه ثَاَلنه  ه  حمه وَرانه  ال ك  حَمذح اذ . نَوحعه  فه  ال نح  الش  نح  لَكه يقه  مه ثَقه  َطره وح

َ  .الح
 تر. همان دو مثال مذکور در نوع شاذ است، اما از طریق ثقهمثال آن: 

م   -5 كح اذ   ح  وظه  الش  ف  حَمحح  : َوال
 حکم شاذ و محفوظ:  – 5

نَ  ل ومه  مه حَمعح ن   ال
َ
اذ   أ يث   الش  ا َمرحد ود ، َحده م 

َ
وظ   أ ف  حَمحح وَ  ال يث   َفه  ب ول   َحده  .َمقح

 حدیث مقبول است.« محفوظ»، حدیث مردود است اما «شاذ»معلوم است که 
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َعل ل   حم   ال
 معلل

 

نه  َسبَب   َكنَ  إهَذا
عح اوهي فه  الط  وَ  الر  حوََهمَ » ه  يث ه   «ال َعل َل، ي َسّم   فََحده حم  وَ  ال بَب   وَه   الس 

ادهس    .الس 
شود، و آن سبب  باشد پس حدیثش معلل نامیده می« وهم»هرگاه سبب طعن در راوی 

 ششم است.
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  -أ ، اسح ع ول  نح  َمفح َعل ه  » مه
َ
وَ فَ  بهَكَذا «أ َعل  » ه  وَ  «م  يَاس   وَه  فه   الحقه ح ، الص  ور  ه  حَمشح  ال

وَ  ، الل َغة   َوه  يَحة  ن   الحَفصه له »بـه ال عحبهيَ  لَكه
َعل  حم  نح  «ال له  مه

هح
َ
يثه  أ َده

ه  ََعَ  َجاءَ  اْلح  َغيح
وره  ه  حَمشح . فه  ال نَ  170الل َغةه ثهنيَ  َومه َحد  حم  َ  َمنح  ال ل  »بـه َعنحه   َعب  حَمعح وَ  «وله ال يف   وَه   َمرحذ ول   َضعه

نحدَ  له  عه
هح
َ
. الحَعَربهي ةه  أ  171َوالل َغةه
َعل ه  »اسم مفعول است از در لغت:  –أ 

َ
گرفته شده )یعنی او را به فالن چیز بیمار کرد(  «أ

َعلا »پس او  )یعنی بیمار و ناخوش( است. و این قیاس صرفی معروف و در لغت مشهور  «م 

َعل ل»است. اما تعبیر به  حم  از طرف اهل حدیث بر غیر مشهور در لغت آمده است. و از  «ال

ل ول»محدثین کسانی هستند که به  حَمعح اند. این قول نزد اهل عرب و لغت، قول  تعبیر آورده «ال

 ضعیف فاسدی است.

                                                           
« تعليل اْلم ولدها»او را مشغول ساخت، گرفته شده و ى امعنه " بهُ لَ لَّ "عَ  ازاسم مفعول  ،معللزيرا .  170

 .اش( از اين است )سرگرم کردن مادر به بچه
 .81علوم احلديث ص نيست. نگا: وزن مفعول بر ی است کهرِبعاز اسم مفعول  زيرا.  171
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َلًحا -ب طه وَ : اصح يث   ه  َده
ي اْلح ه لهعَ  اّل  ل ة   ََعَ  فهيهه  اط  َدح   عه ته  فه  َتقح ح  ،صه ن   َمعَ  هه

َ
 أ

رَ  اهه َلَمة   الظ  نحَها الس   172.مه
آن حدیثی است که در آن اطالع پیدا شود بر علتی که در صحتش در اصطالح:  –ب 

 کند با وجودی که ظاهرش )از علت( سالم است. خدشه ایجاد می
ل ةه  َتعحرهيف   -2  :الحعه
 تعریف علت: – 2

 َ ح   َخفه   ََغمهض   َسبَب   هه ةه  فه  قَاده ح  يثه  صه َده
 173.اْلح

 ای است که خدشه ایجاد کننده در صحت حدیث است. آن سبب پنهان و پوشیده
نح  َفي ؤحَخذ   ل ةه  َتعحرهيفه  مه ن   َهَذا الحعه

َ
ل ةَ  أ نحدَ  الحعه لََماءه  عه يثه  ع  َده

نح  ب د   َل  اْلح
َ
َق  أ  َيتََحق 

، فهيَها َما َِشحَطانه  :وَه 
شود که علت نزد علمای حدیث البد است که در آن دو  گرفته می« علت»از این تعریف 

 شرط محقق شود، و آن دو:
م وض   -أ ََفاء   الحغ   .َواْلح
 عدم وضوح و پنهانی. –أ 

ح   -ب ةه  فه  الحَقدح ح  يثه  صه َده
 .اْلح

 خرده وارد کردن در صحت حدیث. –ب 
تَل   فَإهنه  د   اخح َما َواحه نحه  نح  - مه

َ
ونَ  َكأ ل ة   تَك  َرًة،َظا الحعه وح  هه

َ
َ  أ َحة   َغيح  ت َسّم   فََل  -قَاده

نحَدئهذ   ل ةً  عه َلًحا عه طه  .اصح
دار کننده نباشد  مانند اینکه علت ظاهر باشد یا عیب –پس اگر یکی از آن دو مختل شد 

 شود. اصطالحی نامیده نمی« علت»پس در این هنگام  –
لَق   قَدح  -3 ل ة   ت طح ه  ََعَ  الحعه نَاَها َغيح َلحه   َمعح طه صح  :اله

                                                           
 .90. علوم احلديث، ص 172
 .90ص. علوم احلديث،  173
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 شود: گاهی علت بر غیر معنای اصطالحی آن اطالق می – 3

ت ه   َما إهن   نح  َذَكرح يفه  مه ل ةه  َتعحره َرةه  فه  الحعه قح ابهَقةه  الحفه وَ  الس  َراد   ه  حم  ل ةه  ال َلحه  فه  بهالحعه طه  اصح
ثهنَي، َحد  حم  نح  ال ونَ  قَدح  لَكه لهق  طح ل ةَ  ي  يَانًا الحعه حح

َ
ي   ََعَ  أ

َ
ن   أ

ه   َطعح وَج  ، م  يثه هلحَحده  لَمح  َوإهنح  ل
نح  عحن   َهَذا يَك  يًّا، الط  وح  َخفه

َ
ًحا أ  .قَاده

آنچه از تعریف علت در بندِ سابق بیان کردم آن مراد از علت در اصطالح محدثین است 
کنند بر هر طعنی که موجه حدیث است و اگر چه این طعن،  اما گاهی علت را اطالق می

 دار کننده نباشد.   ن یا خدشهپنها
نَ  -أ له  انل وحعه  فَمه و 

َ به  ال عحلهيل  : الح اوهي، بهَكذه وح  الر 
َ
، أ لَتههه وح  َغفح

َ
وءه  أ ، س  هه ظه فح وح  حه

َ
 ََنحوه  أ

هَك  ي   َسّم   لََقدح  َحّت    .َذل ذه مه ح خَ  الَت  ل ةً  الن سح  .عه
ت او یا سوء حفظش یا مانند آن، پس از نوع اول: علت آوردن به دروغ راوی یا غفل –أ 

 تا جایی که ترمذی نسخ را علت نامیده است. 
نَ  -ب َخالََفةه  ال عحلهيل  : اثل انه  انل وحعه  َومه َدح   َل  بهم  ةه  فه  َتقح ح  ، صه يثه َده

 َما َكإهرحَساله  اْلح
، وََصلَه   هَك  ََعَ  َوبهنَاءً  اثل َقة  مح  قَاَل  َفَقدح  َذل ه  نح : َبعحض  َ ا مه يثه ْلح يحه  ده حه وَ  َما الص  يح   ه   َصحه
َعل ل    .م 

ای وارد  و از نوع دوم: علت آوردن به مخالفتی که در صحت حدیث خدشه –ب 
سازد، مانند ارسال آنچه ثقه آن را وصل کرده است. و بنابر آن )چه بیان کردیم( بعضی  نمی
 اند: از حدیث صحیح است آنچه که صحیحِ معلل است. گفته

،َجَل  -4 ، َل ه  ت ه  ق  ن   َوَمنح  وَده نحه   َيتََمك   :مه
 اش و دقت و ظرافتش و کسانی که در آن توانایی و تسلط دارند: بزرگی – 4

فَة   ره لَله  َمعح يثه  عه َده
نح  اْلح َجل   مه

َ
ل ومه  أ ، ع  يثه َده

َها؛ اْلح َدق 
َ
ن ه   َوأ

َ
فه  إهَل  ََيحتَاج   له  َكشح

لَله  َضةه  الحعه َفه  الحَغامه
َهر   َل  ال ته  ي ةه اْلح هلحَجَهابهَذةه  إهل   َتظح ل ومه  فه  ل يثه  ع  َده

 . اْلح
ترین آن است زیرا به کشف  ترین علوم حدیث و ظریف شناخت علل حدیث از بزرگ

ای احتیاج دارد که تنها برای دانشمندان بزرگ در علوم حدیث  های پنهان و پوشیده علت
 شود. ظاهر می
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نحه   ن  َيتََمك   َوإهن َما َوى مه فَتههه  ََعَ  َوَيقح ره ل   َمعح هح
َ
ظه  أ هفح ةه  اْلح َ هبح مه  َواْلح ، َوالحَفهح هَهَذا اثل اقهبه  َول

َمارَه   َِي ضح  لَمح  نَ  إهل   غه ، الحَقلهيل  مه ةه ئهم 
َ ، َكبحنه  الح يّنه  حَمده ََد، ال حح

َ
، َوأ به  َواْلح َخارهي 

َ
، َوأ  َحاتهم 

ّنه   اَرق طح  .َواَل 
کنند و به همین  مانا اهل حفظ، کارآزموده و تیزبین بر شناخت آن تسلط پیدا میو ه

اند، همانند: علی بن  سبب تنها افراد اندکی از ائمه در خطرات آن و در عمق آن فرو رفته
 مدینی، احمد، بخاری، ابوحاتم رازی و دارقطنی.  

ي   إهَل  -5
َ
نَاد   أ ق   إهسح ؟ َيتََطر   ال عحلهيل 

 کند؟ ه چه اسنادی علت راه پیدا میب– 5

ق   نَاده  إهَل  ال عحلهيل   َيتََطر  هسح
عه  اْلح َامه وَط  الح ةه  ِش   ح  ًرا؛ الص  ن   َظاهه

َ
يَث  له َده

يَف  اْلح عه  الض 
ثه  إهَل  ََيحتَاج   َل  َحح ؛ َعنح  اْلح لَلههه عحَمل   َل  َمرحد ود   إهن ه   إهذح  عه  .بههه  ي 

کند که در ظاهر، جامعِ شروطِ صحت است زیرا حدیث  می علت به اسنادی راه پیدا
ضعیف به جستجو و تحقیق از علل آن نیازی نیست چرا که مردودی است که به آن عمل 

 شود. کرده نمی
تََعان   بهمَ  -6 ؟ إهدحَراكه  ََعَ  ي سح ل ةه  الحعه
 شود؟ بر دانستن علت از چه چیزهایی کمک گرفته می – 6

تََعان   ل ةه  دحَراكه إه  ََعَ  ي سح ، الحعه ور  م 
 
نحَها بهأ  :مه

 ها:  آنجملۀ شود، از  بوسیلۀ اموری بر دانستن علت کمک گرفته می
اوهي َتَفر د   -أ  .الر 
 متفرد بودن و تنها بودن راوی )یعنی فقط خودش این حدیث را روایت کند(. –أ 

َالََفة   -ب ههه  ُم   .َل   َغيح
 ت(.مخالفت دیگری با او )در روای –ب 
َرى قََرائهن   -ج خح

 
مَ  َما إهَل  َتنحَضم   أ ه  فه  َتَقد  َرَتنيح قح   ."و ب  أ،" الحفه

 جمع ،گذشت« أ و ب»ها و عالمات دیگری که با چیزهایی که در دو فقرۀ  نشانه –ج 
 .شوند می
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هه  ور   َهذه م 
نح  َوَقعَ  وََهم   إهَل  الحَفن   بهَهَذا الحَعارهَف  ت نَب ه   الح  ، يَراوه  مه يثه َده

ا اْلح فه  إهم   بهَكشح
يث   فه  إهرحَسال   وًل، َرَواه   َحده ا َموحص  فه  َوإهم  يث   فه  َوقحف   بهَكشح ف وًع، َرَواه   َحده ا َمرح  َوإهم 

فه  ه  بهَكشح يثًا إهدحَخاله ، فه  َحده يث  وح  َحده
َ
ه  أ هَك  َغيح نَ  َذل ، مه وحَهامه

َ َيحث   الح لهب   ِبه  َظن هه  ََعَ  َيغح
هَك  م   ،َذل ك  ةه  بهَعَدمه  َفيَحح ح  يثه  صه َده

 .اْلح
سازد و  این امور، کارشناس در این فن را به وهم و اشتباه از طرف راوی حدیث آگاه می

دهد یا به کشف مرسل بودن در حدیثی که آن را موصول روایت کرده و یا به  هشدار می
کشف ادخال آن روایت کشف موقوف بودن در حدیثی که آن را مرفوع روایت کرده و یا به 

ای که علت پنهان بر ظن او غالب  ، به گونهسازد آگاه می در حدیثی دیگر یا غیر آن از اوهام
 کند.  آید پس به عدم صحت آن حدیث حکم می می

وَ  َما -7 يق   ه  ره فَةه  إهَل  الط  ره ؟ َمعح له
َعل  حم   ال

 راهِ شناختِ حدیثِ معلل چیست؟ – 7

يق   ره ره  إهَل  الط  وَ  فَتههه َمعح قه  ََجحع   ه  ر  ، ط  يثه َده
تهَلفه  فه  َوانل َظر   اْلح ، اخح َواَزنَة   ر َواتههه حم   َوال

 َ مح  َبنيح هه ، َضبحطه مح م   ث م   َوإهتحَقانههه َوايَةه  ََعَ  اْلح كح ل ولَةه  الر  حَمعح  .ال
راه شناخت معلل، جمع طرق حدیث و نظر در اختالف روایان آن، و موازنه بین ضبط و 

 قان آنان، سپس حکم بر روایت معلول است.ات
يحنَ  -8

َ
؟ َتَقع   أ ل ة   الحعه

 شود؟ علت در کجا واقع می – 8

ل ة   َتَقع   -أ نَاده  فه  الحعه هسح
وَ  - اْلح َث   َوه  كح

َ ، َكل عحلهيله  -الح حَوقحفه رحَساله  بهال ه
 .َواْلح

علت به موقوف بودن و مانند  –تر است  و این بیش –شود  علت در اسناد واقع می –أ 
 مرسل بودن.

ه  فه  َوَتَقع   -ب حَمتح وَ  - ال قَل   َوه 
َ ثحل   -الح يثه  مه ه  َحده

َملَةه  قهَراَءةه  َنفح َلةه  فه  الحبَسح  .الص 
مانند حدیث نفی بسم اهلل  –تر است  و آن کم –شود  و علت در متن واقع می –ب 

 الرحمن الرحیم در نماز.
ل ة   َهله  -9 نَاده  فه  الحعه هسح

َدح   اْلح ؟ فه  َتقح ه حَمتح  ال
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 کند؟ ای ایجاد می آیا علت در اسناد، در متن حدیث خدشه – 9

َدح   قَدح  -أ ه  فه  َتقح حَمتح َها َمعَ  ال حه ، فه  قَدح نَاده هسح
هَك  اْلح ثحل   وََذل رحَساله  ال عحلهيله  مه ه

 .بهاْلح
کند و آن  ز( خدشه ایجاد میگاهی بهمراه خدشه وارد کردن در اسناد، در متن )نی –أ 

 مانند علت به مرسل بودن است.
َدح   َوقَدح  -ب نَاده  فه  َتقح هسح

ًة، اْلح ون   َخاص  حَمتح   َوَيك  يًحا، ال ثحل   َصحه يثه  مه  بحنه  َيعحََّل  َحده
، بَيحد  ، َعنه  ع  رهو َعنح  اثل وحرهي  ، بحنه  َعمح ينَار  َمرَ  ابحنه  َعنه  ده ف وًع  ع  َي عَ »: َمرح هيَاره  انه اْلح   ،«بهاْلح

باشد. مانند حدیث  کند و متن صحیح می و گاهی فقط در اسناد خدشه ایجاد می –ب 
دو خریدار و »یعلی بن عبید از سفیان ثوری از عمرو بن دینار از ابن عمر بصورت مرفوع: 

 ،«فروشنده حق خیار مجلس دارند
مَ  َفَقدح  يَانَ  ََعَ  َيعحََّل  وَهه فح ه  فه  اثل وحرهي   س  له رهو»: قَوح ينَار   بحنه  َعمح وَ  إهن َما ؛«ده  الله  َعبحد   ه 

، بحن   ينَار  حَمتح   َفَهَذا ده ، ال يح  نَاده  فه  َكنَ  َوإهنح  َصحه هسح
ل ة   اْلح ؛ عه ن   الحَغلَطه

َ
ًّ  له نح  لِك  ر و مه  َعمح

ينَار   بحنه  الله  َوَعبحده  ةَ  يَّض    َل  بهثهَقة   ثهَقة   فَإهبحَدال  . ثهَقة   ده ح  ، صه ه حَمتح يَاق   َكنَ  َوإهنح  ال نَاده  سه هسح
 اْلح

 
ً
 .َخَطأ

شده است. به دچار اشتباه « عمرو بن دینار»اش:  یعلی بن عبید بر سفیان ثوری در گفته
بن دینار است پس این متن صحیح است. و اگر چه در اسناد، علت حقیقت که او عبداهلل 

ا هر کدام از عمرو بن دینار و عبداهلل بن دینار ثقه اشتباه )از طرف راوی( وجود دارد؛ زیر
سازد و اگر چه سیاق  هستند. پس تبدیل کردن ثقه به ثقۀ دیگر در متن حدیث ضرر وارد نمی

 اسناد اشتباه است.
َهر   -10 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات در آن: – 10

، كهتَاب   -أ لَله بحنه  الحعه يّنه   له حَمده  .ال
لَل كهتَاب   –أ   ، اثر علی بن مدینی.الحعه

لَل   -ب ، عه يثه َده
بحنه  اْلح به  له

َ
 .َحاتهم   أ
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لَل   –ب  يث عه َده
 ، اثر ابن ابی حاتم رازی.اْلح

لَل   -ج فَة   الحعه ره ، َوَمعح َدَ  الر َجاله حح
َ
 .َحنحبَل   بحنه  له

لَل   –ج  فَة   الحعه ره  ، اثر احمد بن حنبل.الر َجال َوَمعح
لَل   -د ، الحعه َكبهي 

لَل   الح ، َوالحعه ي  غه ي   الص  ذه مه ح هلَت   .ل
لَل   –د  َكبهي الحعه

لَل  ، و الح ي الحعه غه  ، اثر ترمذی.الص 
لَل   -ه حَوارهَدة   الحعه يثه  فه  ال َحاده

َ ، الح ي ةه ، انل بَوه ّنه  اَرق طح هل  وَ  ل َها، وَه  َع  َجح
َ
َها أ وحَسع 

َ
 .َوأ

لَل   –هـ  ح  الحعه يثه  فه  َوارهَدة  ال َحاده
َ ي ة الح ترین آن و  ، اثر دارقطنی، و این کتاب کاملانل بَوه

 ترین آن است. ترین و مبسوط گسترده
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َخالََفة   حم  هلث َقاته  ال  ل
 مخالفت با ثقات

 

نه  َسبَب   َكنَ  إهَذا
عح اوهي فه  الط  َالََفتَه   الر  هلث َقاته  ُم  وَ  - ل بَب   َوه  ابه  الس   َفيَنحت ج    -ع  الس 

َالََفتههه  َعنح  هلث َقاته  ُم  نحَواع   ََخحَسة   ل
َ
نح  أ ل ومه  مه ، ع  يثه َده

َ  اْلح ،»: َوهه َرج  دح حم  ، ال ل وب  حَمقح  َوال
يد   حَمزه له  فه  َوال ت صه ، م  َسانهيده

َ ، الح َطرهب  حم ضح ف   َوال َصح  حم   .«َوال
این سبب هفتم )از اسباب و  –هرگاه سبب طعن در راوی، مخالفت او با ثقات باشد 

آید، و  بدست میپس از مخالفت او با ثقات، پنج نوع از علوم حدیث  –طعن در راوی( است 
 آن: مدرج، مقلوب، مزید در متصل اسانید، مضطرب و مصحف است.

َخالََفة   َكنَته  فَإهنح  -1 حم  يهيه  ال يَاقه  بهتَغح ، سه نَاده هسح
وح  اْلح

َ
جه  أ ق وف   بهَدمح ،بهَمرح  َموح  فَي َسّم   ف وع 

َرجَ » دح حم   .«ال
دن موقوف به مرفوع باشد، پس اگر مخالفت با تغییر سیاق اسناد یا به داخل کر – 1

 شود.  نامیده می« مدرج»
َخالََفة   َكنَته  َوإهنح  -2 حم  يم   ال ده وح  بهتَقح

َ
، أ ي  خه

ح
ل وَب » فَي َسّم   تَأ حَمقح  .«ال

 شود. نامیده می« مقلوب»د، و اگر مخالفت به تقدیم و تأخیر باش – 2
َخالََفة   َكنَته  َوإهنح  -3 حم  َياَدةه  ال ، بهزه يدَ » فَي َسّم   َراو  حَمزه له  فه  ال ت صه َسانهيده  م 

َ  .«الح
 شود. نامیده می« مزید در متصل اسانید»و اگر مخالفت به زیادۀ راوی باشد،  – 3
َخالََفة   َكنَته  َوإهنح  -4 حم  ، َراو   بهإهبحَداله  ال وح  بهَراو 

َ
وله  أ ه  فه  ال َداف عه  ِبه ص  حَمتح َح، َوَل  ال رَج   م 

َطرهَب » فَي َسّم   حم ضح  .«ال
و اگر مخالفت به تبدیل کردن راوی به راوی دیگر یا به حصول تدافع در متن باشد  – 4

 شود. نامیده می« مضطرب»ای وجود نداشته باشد،  دهنده  و ترجیح
حم   َكنَته  َوإهنح  -5 يهيه  َخالََفة  ال ، بهتَغح ظه ، َبَقاءه  َمعَ  الل فح يَاقه َف » فَي َسّم   الس  َصح  حم   174.«ال

                                                           
 .49-48ص آن شرح النخبة و نگا:.  174
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 شود. نامیده می« مصحف»و اگر مخالفت به تغییر لفظ همراه بقای سیاق باشد،  – 5
يَل  َوإهََلحَك  ثه  َتفحصه َحح  .ال َواله  ََعَ  فهيَها اْلح

 گیر.برکی پس از دیگری )اکنون( تفاصیل بحث در امور یاد شده را ی
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َرج  1) دح حم     ال
 ( مدرج1)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  -أ ع ول   اسح نح  َمفح ت  " مه دحرَجح
َ
ءَ " أ ح ءه  فه  الّش  ح دحَخلحت ه   إهَذا: الّش 

َ
، أ نحت ه   فهيهه  .إهي اه   وََضم 

گرفته شده: هرگاه آن « فرو بردم»در لغت: اسم مفعول است از چیزی را در چیزی  –أ 
 را در آن داخل کردم و آن را درون آن نهادم.

َلًحا -ب طه َ  َما: اصح ي  يَاق   غ  هه، سه نَاده وح  إهسح
َ
َل  أ دحخه

 
نحه   لَيحَس  َما َمتحنههه  فه  أ ل   بهَل  مه

 175.فَصح
در اصطالح: آنچه سیاق اسنادش تغییر داده شده یا بدون جدا کردن، در متن آن  –ب 

 کرده شده که از آن نیست. چیزی داخل 
ه   -2 قحَسام 

َ
 :أ

 اقسام آن: – 2

َرج   دح حم  َمانه  ال َرج  : قهسح دح ، م  نَاده هسح
َرج   اْلح دح ه  َوم  حَمتح  .ال

 مدرج دو نوع است: مدرج در اسناد و مدرج در متن.
َرج   -أ دح نَاده  م  هسح

 :اْلح
 مدرج در اسناد: –أ 

ه   -1 يف  وَ : َتعحره َ  َما ه  ي  يَاق   غ  هه إه  سه نَاده  .سح
 تعریف آن: آنچه سیاق اسنادش تغییر داده شده باشد. – 1

نح  -2 َورههه  مه نح : ص 
َ
وَق  أ اوهي يَس  نَاَد، الر  هسح

، َل   َفيَعحرهَض  اْلح وَل  َعرهض  ًما َفيَق  نح  لَِكَ  قهبَله  مه
، هه سه ن   َنفح َعه   َمنح  َبعحض   َفيَظ  ن   َسمه

َ
هَك  أ مَ  َذل وَ  الحََكَ ه  َمتح   ه  ، َك َذل نَاده هسح

َيه   اْلح  َعنحه   َفَيحوه
هَك  يَاق   َفيَتََغي    َكَذل نَاده  سه هسح

 .اْلح
                                                           

 .48، صآن شرح مهراهالنخبة نگا: .  175
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اینکه راوی، اسنادی را سوق دهد پس مانعی برایش پیش از اشکال و حاالت آن:  – 2
شود( از طرف خودش سخنی را بگوید. بعضی از کسانی که آن را  آید )که باعث می می

هم متن آن اسناد است پس به همین شکل آن را روایت  کنند که این شنیدند گمان می
 خورد. کنند )که به سبب آن( سیاق اسناد تغییر می می

ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

ة   وَس  بحنه  ثَابهته  قهص  ده  م  اهه َتح  َمنح »: رهَوايَتههه  فه  الز  نَ  بهالل يحله  َصَلت ه   َكث  ه   َحس  ه   وَجح
ل   176«.بهانل َهاره  صح

َ
ةه  َوأ ن   الحقهص 

َ
وَس، بحنَ  ثَابهَت  أ يكه  ََعَ  َدَخَل  م   الحَقاضه  الله  َعبحده  بحنه  َِشه

وَ  محِله  َوه  ول   ي   :َوَيق 
د به روز، کسی که به شب، نمازش بسیار شو»قصۀ ثابت بن موسی زاهد در روایتش: 

هلل اصل قصه این است که ثابت بن موسی بر شریک بن عبدا «.شود اش نیکو می چهره
 گفت: کرد و می قاضی وارد شد در حالی که وی حدیث را دیکته می

َثنَا» ، َحد  َمش  عح
َ به  َعنح  الح

َ
يَاَن، أ فح ول   قَاَل : َجابهر  قَاَل  َعنح  س   َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 

ت َب  وََسَكَت  ،«...  وََسل مَ  َكح ، َله تَمحِله سح حم  ا 177ال َتح  َمنح »: اَل قَ  ثَابهت   إهَل  َنَظرَ  فَلَم   َصَلت ه   َكث 
نَ  بهالل يحله  ه   َحس  ه  هَك  َوقََصدَ  ،«بهانل َهاره  وَجح هه  ثَابهتًا بهَذل ده هز هح ، ل هه ن ه   ثَابهت   َفَظن   َوَورَعه

َ
 َمتح   أ

هَك  ، َذل نَاده هسح
ث   فَََكنَ  اْلح َد  هَك  بههه  َي   .َكَذل
ت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اعمش از ابوسفیان از جابر به ما روایت کرد که گف»

 و سکوت کرد که مستملی بنویسد، وقتی که به ثابت بن موسی نگاه کرد، گفت:« فرمود...

. و مقصود او از این «شود می نیکو اش چهره روز، به شود بسیار نمازش شب، به که کسی»
ان برد که این گفته، ثابت بن موسی بود به خاطر زهد و ورعی که داشت. ثابت بن موسی گم

 کرد.   جمله، متن آن اسناد است پس این چنین آن را با همین اسناد روایت می
َرج   -ب دح ه  م  حَمتح  :ال

                                                           
 ختريج منوده است. 1333رقم حديث/  422، ص1ِبب قيام الليل ج در . ابن ماجه 176
 رساند. : کسی است که هرگاه طَلب در جملس زاید شدند صدای محدث را میمستملي.  177
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 مدرج در متن: –ب 

ه   -1 يف  َل  َما: َتعحره دحخه
 
نحه   لَيحَس  َما َمتحنههه  فه  أ ل   بهَل  مه

 .فَصح
از آن نیست بدون آنچه در متن آن اسناد چیزی داخل کرده شود که تعریف آن:  – 1

 اینکه )آن متن از حدیث( جدا کرده شود. 
ه   -2 قحَسام 

َ
،: أ َ  ثََلثَة   :َوهه

 ها: سه است، و آناقسام آن:  – 2
نح  -أ

َ
ونَ  أ هدحَراج   يَك 

له  فه  اْلح و 
َ
، أ يثه َده

وَ  اْلح ، َوه  ن ه   قَلهيل  َث   لَكه كح
َ
نح  أ هه  مه ق وعه  فه  و 

هه    .وََسطه
اول حدیث باشد و آن اندک است، اما از وقوعِ ادراج در وسط آن آنکه ادراج در  –أ 

 تر است. بیش
نح  -ب

َ
ونَ  أ هدحَراج   يَك 

، وََسطه  فه  اْلح يثه َده
وَ  اْلح قَل   َوه 

َ
نح  أ له  مه و 

َ  .الح
 تر است. آنکه ادراج در وسط حدیث باشد، و این از اولی کم –ب 
نح  -ج

َ
ونَ  أ هدحَراج   يَك 

ره  فه  اْلح َ  آخه ،اْلح يثه وَ  ده  178.الحَغالهب   َوه 
 تر )از دو فقرۀ سابق( است. آنکه ادراج در آخر حدیث باشد، و این بیش –ج 
ثهلَة   -3 مح

َ
 :َل   أ

 هایی برای آن: مثال – 3

ثَال   -أ ق وعه  مه هو  هدحَراجه  ل
له  فه  اْلح و 

َ
يثه  أ َده

ن   وََسبَب ه  : اْلح
َ
اوهيَ  أ ول   الر  ًما َيق  يد   لَِكَ نح  ي ره

َ
 أ

 َ ل  ي تَده ، َعلَيحهه  سح يثه َده
َ  بهاْلح ته

ح
، بََل  بههه  َفيَأ ل 

مَ  فَصح ع   َفيَتَوَه  امه ن   الس 
َ
، الحك    أ يث  ثحل   َحده  َما»: مه

يب   َرَواه   َطه
نح  اْلح به  رهَوايَةه  مه

َ
َما  – وََشبَابَةَ  َقَطن   أ َقه  بََة، َعنح  -فَر  عح ده  َعنح  ش  َم  ، بحنه  م  َياد   زه

به  َعنح 
َ
َريحَرةَ  أ ول   قَاَل : قَاَل  ه  وا»: وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   الله َصَّل   رَس  بهغ  سح

َ
وَء، أ حو ض   َويحل   ال

َقابه  عح
َ نَ  لهْلح   ،«انل اره  مه

                                                           
 .270، ص1. تدريب الراوي ج 178
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گوید  و سبب آن این است که راوی کالمی را میمثال وقوع ادراج در اول حدیث:  –أ 
آورد. پس شنونده  له آن کالم را میکند و بدون فاص که بر آن کالم به حدیث استدالل می

آنچه خطیب بغدادی آن را از ابو قطن »شود که تمامی آن، حدیث است، مانند:  دچار وهم می
از شعبه از محمد بن زیاد از  -خطیب، روایت ابو قطن و شبابه را جدا روایت کرده  –و شبابه 

م فرمود: خوب وضو بگیرید، ابو هریره روایت کرده که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سل
 ،«وای به حالِ صاحبانِ پسِ پاها از آتش جهنم

ل    وا»: َفَقوح بهغ  سح
َ
وءَ  أ حو ض  َرج   «ال دح نح  م  مه  مه به  لَِكَ

َ
َريحَرَة، أ َ  َكَما ه  َوايَةه  فه  ب ني   اْلح َخارهي   ره

بََة، َعنح  آَدَم، َعنح  عح ده  َعنح  ش  َم  ، بحنه  م  َياد  به  َعنح  زه
َ
رَ  أ وا»: قَاَل  يحَرةَ ه  بهغ  سح

َ
وَء، أ حو ض  بَا فَإهن   ال

َ
 أ

مه  َقابه  َويحل  »: قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الحَقاسه عح
َ هْلح نَ  ل  .«انل اره  مه

گونه  از کالم ابو هریره در حدیث داخل شده همان« خوب وضو بگیرید»پس گفتۀ او: 
ز شعبه از محمد بن زیاد از ابو هریره که که در روایت بخاری واضح است از روایت آدم ا

حالِ  به وای»زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود:  بگیرید، وضو خوب»گفت: 
 .«جهنم آتش از پاها پسِ صاحبانِ
يب   قَاَل  َطه

مَ »: اْلح ب و وَهه
َ
َما فه  وََشبَابَةَ  َقَطن   أ بَةَ  َعنح  َل   رهَوايَتههه عح نَاه ، َما ََعَ  ش  قح  َوقَدح  س 

َم   َرَواه   ي   الح َوايَةه  َعنحه   الحَغفه  179.«آَدمَ  َكره
اند در روایت خویش از شعبه بر  ابو قطن و شبابه دچار اشتباه شده»خطیب بغدادی گفت: 

آنچه آن را سوق دادیم، و محققا تعداد بسیار زیادی از راویان، همانند روایت آدم از ابو هریره 
 «. اند روایت کرده

ثَ  -ب ق وعه  ال  مه هو  هدحَراجه  ل
يثه  وََسطه  فه  اْلح َده

يث  : اْلح هَشةَ  َحده ءه  فه  َعئ ه  بَدح
حَوحح  َكنَ »: ال

َراءَ  ََغره  فه  َيتََحن ث   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   وَ - حه  َذَواته  الل يَاله  -ال َعب د   َوه 
ل    180«.الحَعَدده  وَ »: َفَقوح َرج   «د  ال َعب   وَه  دح نح  م  مه  مه رهي   لَِكَ

 .الز هح

                                                           
 .270، ص1الراوي ج . تدريب 179
 .3، حديث 22/ 1خباري، ِبب بدء الوحي، .  180



208 
 

رسول اهلل »حدیث عائشه در ابتدای وحی: مثالی برای وقوع ادراج در وسط حدیث:  –ب 

 َحن ثال  و  –پرداخت  های معدودی را به عبادت می صلی اهلل علیه و سلم در غار حرا شب

 «.  -یعنی عبادت کردن 

 از کالم زهری داخل شده است.« دت کردنیعنی عبا َحن ثال  و »اش:  پس گفته
ثَال   -ج ق وعه  مه هو  هدحَراجه  ل

ره  فه  اْلح يثه  آخه َده
يث  : اْلح به  َحده

َ
َريحَرةَ  أ ف وًع  ه  هلحَعبحده »: َمرح  ل

ل وكه  حَممح الهحه  ال ، 181الص  َرانه جح
َ
ي أ ه هه، َنفحسه  َواّل  َل  بهيَده َهاد   لَوح ه

، الله، َسبهيله  فه  الح َج   بهر  وَ  َواْلح
، م 

 
بَبحت   أ حح

َ
نح  َل

َ
وَت  أ م 

َ
نَا أ

َ
ل وك   َوأ  182.«َممح

بردۀ »حدیث ابو هریره بصورت مرفوع: مثال برای وقوع ادراج در آخر حدیث:  –ج 
، دو اجر و پاداش دارد. قسم به کسی که جانم در دست اوست اگر صالح و شایسته مملوک

ت داشتم که از دنیا بروم در حالی که برده جهاد در راه خدا و حج و نیکی به مادرم نبود دوس
 «.بودم )به خاطر عظیم اجری که دارد(

ل    ي»: َفَقوح ه هه  َنفحسه  َواّل  نح  «إلخ...  بهيَده مه  مه َريحَرَة؛ لَِكَ به ه 
َ
ن ه   أ

َ
يل   له تَحه نح  يَسح

َ
رَ  أ د   يَصح

هَك  نحه   َذل ن ه   وََسل َم؛ َعلَيحهه  الل   َصَّل   مه
َ
مح  َل  له نح ي  نح  كه

َ
، َيتََمن   أ ق  ن   الر 

َ
ه   َوله م 

 
نح  لَمح  أ  تَك 

وَدةً   .َيَب َها َحّت   َموحج 
از کالم ابو هریره « قسم به کسی که جانم در دست اوست... تا آخر»اش  پس گفته

است برای اینکه مستحیل و غیر ممکن است که این جمله از رسول اهلل صلی اهلل علیه و 
امکان ندارد که ایشان آرزوی بردگی کنند. و برای اینکه مادر ایشان در  سلم صادر شود و

حیات نبود که به او نیکی کند )زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در کودکی مادر خویش 
 را از دست دادند(.

هدحَراجه  َدَواعه  -3
 :اْلح

 های ادراج: انگیزه – 3

هدحَراجه  َداوهع
َدة ، اْلح تََعد  شح  م 

َ
 :يَِله  َما َهر َهاأ

                                                           
181  .[.  [در روايت مسلم:  ال ُمص لِّحِّ
 [.1665ش، ]مسلم لفظ ِب 2548، حديث 175/ 5كتاب العتق:   در . خباري 182
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 های ادراج متعدد است، مشهورترین آن به قرار زیر است: انگیزه
م   َبيَان   -أ كح ي  ح  عه  .َِشح
 بیان حکم شرعی. –أ 

تهنحبَاط   -ب م   اسح كح ي  ح  عه نَ  َِشح يثه  مه َده
نح  َقبحَل  اْلح

َ
يث   يَتهم   أ َده

 .اْلح
 یل شود.استنباط حکم شرعی از حدیث قبل از اینکه حدیث تکم –ب 

ح   -ج ظ   َِشح يب   لَفح يثه  فه  َغره َده
 .اْلح

 شرح لفظ غریب در حدیث. –ج 

رَك   َكيحَف  -4 ؟ ي دح هدحَراج 
 :اْلح

 شود؟  چگونه به ادراج در حدیث پی برده می – 4

رَك   هدحَراج   ي دح
، اْلح ور  م 

 
نحَها بهأ  :مه

 ها: شود، و آن ادراج در حدیث به اموری پی برده می
ر ود   -أ َ  و  يثه اْلح ًل  ده نحَفصه َرى رهَوايَة   فه  م  خح

 
 .أ

 ورود حدیث جداگانه در روایت دیگر. –أ 

يص   -ب نح  َعلَيحهه  ال نحصه ةه  َبعحضه  مه ئهم 
َ لهعهنيَ  الح ط  حم   .ال

 نص آوردن بر آن از برخی از ائمه و پیشوایان آگاه به این فن. –ب 

اوهي إهقحَرار   -ج هه  الر  سه ن ه   َنفح
َ
دحرَ  أ

َ
مَ  َهَذا جَ أ  .الحََكَ

 اقرارِ خودِ راوی که خودش این کالم را ادراج و داخل کرده است. –ج 

تهَحالَة   -د نههه  اسح ول   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   َكوح هَك  َيق   .َذل
 غیر ممکن بودن به اینکه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آن را گفته باشد. –د 

م   -5 كح هدحَراجه  ح 
 :اْلح

 حکم ادراج: – 5

هدحَراج  
َاعه  َحَرام   اْلح ، بهإهَجح لََماءه نَ  الحع  ثهنَي، مه َحد  حم  ، ال َقَهاءه ، َوالحف  مح ههه تَثحَن  َوَغيح نح  َوي سح  مه

هَك  يه  َكنَ  َما َذل َفحسه ؛ له يب  ، َغيح   فَإهن ه   َغره ن وع  هَك  َممح ل َ رهي   َفَعلَه   َوّله
نَ  َوَغيح ه   الز هح ئهم   مه

َ  .ةه الح
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ادراج کردن به اجماع علما از محدثین، فقها و دیگران حرام است و از این استثنا کرده 
گونه که ابن شهاب  شود آنچه برای تفسیر غریب لغت باشد پس این ممنوع نیست همان می

 اند. زهری و غیر او از پیشوایان این فن آن را انجام داده
َهر   -6 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات در آن: – 6

ل  » -أ له  الحَفصح هلحوَصح َرجه  ل دح حم  له  فه  ال
يبه  «انل قح هلحَخطه ي   ل َداده َغح  .اْلح

ل  » -أ  له  الحَفصح هلحوَصح َرجه  ل دح حم  له  فه  ال
 ، اثر خطیب بغدادی.«انل قح

يب  » -ب ره
حَمنحَهجه  َتقح تهيبه  ال َرجه  بهََتح دح حم  بحنه  «ال ، له وَ  َحَجر  يص  تَلح  وَه  تَابه  خه  لهكه

، يبه َطه
َياَدة   اْلح  .َعلَيحهه  َوزه

يب  » -ب  ره
حَمنحَهجه  َتقح تهيبه  ال َرجه  بهََتح دح حم  ، اثر ابن حجر عسقالنی، و این اثر خالصۀ «ال

 کتاب خطیب بغدادی و زیاده بر آن است.
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ل وب    2) حَمقح  ال
 ( مقلوب2)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ ، م  اسح  ه  ع ول  نَ  َمفح به » مه
وَ  «الحَقلح يل  : وَه  ءه  َتحوه ح هه  َعنح  الّش  هه  183.وَجح

گرفته شده، و آن: چرخ خوردن چیزی از  «الحَقلحب»اسم مفعول است از در لغت:  –أ 

 ذاتش است.
َلًحا -ب طه ، َسنَده  فه  بهآَخَر، لَفحظ   إهبحَدال  : اصح يثه َده

وح  اْلح
َ
، أ ، َمتحنههه يم  ده وح  بهتَقح

َ
، أ ي  خه

ح
 تَأ

 184.َوََنحوههه 
تبدیل کردن لفظی به لفظ دیگر در سند یا متن حدیث به تقدیم یا در اصطالح:  –ب 

 تأخیر و مانند آن )گویند(.
ه   -2 قحَسام 

َ
 :أ

 اقسام آن: – 2

م   ل وب   َينحَقسه حَمقح ه  إهَل  ال َمنيح ، قهسح ه ي نيح َما َرئهيسه  :ه 
 آن دو:شود،  مقلوب به دو قسم اساسی تقسیم می

ل وب   ، َمقح نَده ل وب   الس  ه  َوَمقح حَمتح  .ال
 مقلوب سند و مقلوب متن.

ل وب   -أ نَده  َمقح وَ : الس  بحَدال   َوَقعَ  َما وَه  ه
هه  فه  اْلح وَرتَانه  َوَل  . َسنَده  :ص 

 در سندش واقع شود. و دو شکل دارد: جابجاییو آن، آنچه مقلوب سند:  –أ 

                                                           
 .123، ص1القاموس ج نگا:.  183
 .ر دو مبعنای آنه 864/ 2حافظ ابن حجر: اثر النكت،  ، و49، صآن شرح مهراهالنخبة  نگا:.  184
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نح  -1
َ
مَ  أ َقد  اوهي ي  رَ  الر  مه  فه  َوي ؤَخ  َحده  اسح

َ
َواةه، أ مه  الر  ؛ َواسح بهيهه

َ
يث   أ وهيي  َكَحده  َعنح  َمرح

ةَ  بحنه  َكعحبه » ر  يهه  «م  اوهي َفَيحوه ةَ » َعنح  الر  ر   .«َكعحب   بحنه  م 
آنکه راوی، نام یکی از راویان و نام پدرش را مقدم یا مؤخر کند؛ مانند حدیثی که  – 1

 روایت کند.« مره بن کعب»ت شده، راوی آن را از روای« کعب بن مره»از 
نح  -2

َ
َل  أ بحده اوهي ي  ًصا الر  ده  بهآَخَر، َشخح هغحَرابه  بهَقصح

يث  : اْلح ور   َكَحده ه  هم  » َعنح  َمشح  «َسال
َعل ه   اوهي َفيَجح  .«نَافهع  » َعنح  الر 

یا راوی به قصد غریب کردن )روایت(، شخصی را به شخص دیگر تبدیل کند؛  – 2
 بگرداند.« نافع»مشهور است، راوی آن را از « سالم»انند حدیثی که از م

نح  م  َعل   َكنَ  َومه هَك  َيفح نَ  َذل َواةه  مه ر و بحن   َح اد  » الر  يبه   َعمح ثَال    «.انل صه يث  : َومه  َرَواه   َحده
، َح اد   يبه  ، َعنه  انل صه َمشه عح

َ به  َعنح  الح
َ
، أ به  َعنح  َصالهح 

َ
ف وًع  َريحَرَة،ه   أ يت م   إهَذا»: َمرح  لَقه

كهنيَ  ه
حم ْشح يق   فه  ال مح  فََل  َطره وه  َلمه  َتبحَدء  يث   َفَهَذا. «بهالس  ، َحده ل وب   فََجَعلَه   َح اد ، قَلَبَه   َمقح
، َعنه  َمشه عح

َ وَ  َوإهن َما الح َهيحله  َعنح  َمعحر وف   ه  به  بحنه  س 
َ
، أ ، َعنح  َصالهح  بهيهه

َ
  َعنح  أ

َ
َريحَرةَ  به أ . ه 

رََجه   َهَكَذا خح
َ
لهم   أ سح هه  فه  م  يحه  .َصحه

است. مثال آن: « حماد بن عمرو نصیبی»دادند  ز راویانی که این کار را انجام میا
حدیثی که حماد نصیبی آن را از اعمش از ابو صالح از ابو هریره بصورت مرفوع روایت کرده: 

این حدیث مقلوب است «. بتداءً به آنان سالم نکنیدهرگاه در راه با مشرکین برخورد کردید ا»
حماد آن را قلب کرده و آن را از اعمش گردانده در حالی که این روایت از سهیل بن ابی 
صالح از پدرش از ابو هریره معروف است. مسلم آن را این چنین در صحیح خویش تخریج 

 کرده است.
نَ  انل وحع   َوَهَذا به  مه

وَ  الحَقلح ه  ه  لَق   ياّل  يهه  ََعَ  ي طح ن ه   َراوه
َ
ق   أ ه يَث  يَّسح َده

 .اْلح
شود که حدیث را سرقت  این نوع از قلب، آن چیزی است که بر راوی آن اطالق می

 کرده و دزدیده است.
ل وب   -ب ه  َمقح حَمتح وَ : ال بحَدال   َوَقعَ  َما وَه  ه

، فه  اْلح وَرتَانه  َوَل   َمتحنههه يحًضا ص 
َ
 :أ
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در متن حدیث واقع شود و دو شکل  جابجاییو آن روایتی است که  مقلوب متن: –ب 
 دارد:

نح  -1
َ
مَ  أ َقد  اوهي ي  رَ  الر  ه  َبعحضه  فه  َوي ؤَخ  يثه  َمتح َده

 .اْلح
 د.از متن حدیث، تقدیم و تأخیر ایجاد کندر بعضی راوی آنکه  – 1

ثَال    يث  : َومه به  َحده
َ
َريحَرةَ  أ نحدَ  ه  ، عه لهم  سح ينَ  بحَعةه الس   فه  م  ه م   اّل  ل ه  ل هه  فه  الل   ي ظه مَ  ظه  َل  يَوح

ل   ل ه   إهل   ظه يهه . ظه ل  »: فَفه َق  َورَج  ، تََصد  َفاَها؛ بهَصَدقَة  خح
َ
ين ه   َتعحلَمَ  َل  َحّت   فَأ ق   َما يَمه ت نحفه

َمال    ا َفَهَذا: «شه م  َواةه، َبعحضه  ََعَ  انحَقلََب  مه وَ  َوإهن َما الر  َمال    َتعحلَمَ  َل  َحّت  »: ه  ق   َما شه  ت نحفه
ين ه    185.«يَمه

م  »مثال آن: حدیث ابو هریره نزد مسلم در مورد هفت کسی که:  ل ه  ل هه  فه  الل   ي ظه مَ  ظه  يَوح
ل   َل  ل ه   إهل   ظه دهد و آن را مخفی  ای می و شخصی که صدقه». در این روایت است: «ظه

پس این «. داند آنچه دست چپش انفاق کرده است راستش نمی کند تا جایی که دست می
 تا»چیزی است که بر برخی از راویان قلب شده است، بلکه آن )راویت صحیح چنین( است: 

 .«است کرده انفاق راستش دست آنچه داند نمی چپش دست که جایی
نح  -2

َ
اوهي ََيحَعَل  أ َ  الر  يثه  َهَذا َمتح َده

نَاد   ََعَ  اْلح نَاَده   َوََيحَعَل  َخَر،آ إهسح هَمتح   إهسح  آَخَر، ل
هَك  ده  وََذل تهَحانه  بهَقصح مح ههه  اله  .َوَغيح
آنکه راوی، متن این حدیث را بر اسناد دیگر قرار دهد و اسناد آن را برای متن  – 2

 باشد. دیگر قرار دهد و این کار بقصد امتحان و غیر آن می
ثَال    ل   َفَعَل  َما: مه هح

َ
َدا أ هَمامه  َمعَ  دَ َبغح

؛ اْلح ائَةَ  َل   قَلَب وا إهذح  اْلح َخارهي  ، مه يث  ل وه   َحده
َ
 وََسأ

تهَحانًا َعنحَها ، امح هه ظه هفح َها ْله ، َقبحَل  َعلَيحهه  َكنَتح  َما ََعَ  فََرد  به
ئح  َولَمح  الحَقلح حطه د   فه  ِي   َواحه

نحَها  186.مه

                                                           
آن را مقلوب روايت   91، حديث 715/ 2، ِبب فضل إخفاء الصدقة: کتاب الزکات درمسلم .  185

 .کرده است
 نگاه کن. 20، ص2اتريخ بغداد ج ه را در. تفاصيل قص 186



214 
 

گاه که یکصد حدیث را برایش  د آنمثال آن: آنچه اهل بغداد با امام بخاری انجام دادن
امام بخاری آن احادیث مقلوب را  تحان حفظ ایشان از وی پرسیدند.قلب کردند و به خاطر ام

 ها اشتباه نکرد. برگشت داد بر آنچه قبل از قلب بود و در یکی از آن
بَاب   -3 سح

َ لَة   الح َامه به  ََعَ  اْلح
 :الحَقلح

 قلوب کردن حدیث:اسباب و انگیزهای کشاننده به م – 3

بَاب   ََّتحتَلهف   سح
َ ل   ال ته  الح َواةه  َبعحَض  َتحمه ، ََعَ  الر  به

هه  الحَقلح بَاب   وََهذه سح
َ َ  الح  :هه

کشاند، مختلف است و این اسباب  اسبابی که برخی از راویان را به مقلوب کردن می
 ها هستند: این

د   -أ ؛ قَصح هغحَرابه
، رهَوايَةه  فه  انل اس   لهَيحَغَب  اْلح يثههه ذه  َحده خح

َ  .َعنحه   َوالح
 قصد غریب نمودن؛ تا اینکه مردم را در روایت خود و گرفتن از آن ترغیب کند. –أ 

د   -ب ، قَصح تهَحانه مح ده  اله ك 
َ
نح  َوال أ فحظه  مه ، حه ثه َحد  حم  هه  َوَتَمامه  ال  .َضبحطه

 قصد امتحان و مطمئن شدن از حفظ محدث و تمام ضبط وی. –ب 
ق وع   -ج حو  ََطإه  فه  ال

نح  َوالحَغلَطه  اْلح ه  مه د   َغيح  .قَصح
 واقع شدن در خطا و اشتباه بدون قصد. –ج 
م   -4 كح به  ح 

 :الحَقلح
 حکم قلب حدیث: – 4

م   َِيحتَلهف   كح به  ح 
ََسبه  الحَقلح بَبه  ِبه له  الس  َامه  :َعلَيحهه  اْلح

 کند:  ن اختالف پیدا میحکم قلب حدیث به حسب سبب کشاننده و وادار کننده بر آ
ده  الحَقلحب   َكنَ  فَإهنح  -أ ، بهَقصح هغحَرابه

ن ه   فه  َشك   فََل  اْلح
َ
ن   َل  أ

َ
، له يهًيا فهيهه  ََي وز   َتغح

، يثه هلحَحده نح  وََهَذا ل نيَ  َعَمله  مه اعه حوَض   .ال
قصد غریب کردن روایت باشد پس شکی در آن نیست که ه اگر مقلوب کردن ب –أ 
 کنندگان است. و این کارِ جعل وجود داردشود زیرا در مقلوب کردن، تغییر حدیث  نمیجایز 

ده  َكنَ  َوإهنح  -ب ، بهَقصح تهَحانه مح وَ  اله ؛ َفه  هلت ثَب ته  َجائهز  نح  ل فحظه  مه ثه  حه َحد  حم  ، ال لهي تههه هح
َ
 َوأ

هَْشحطه  َوَهَذا نح  ب
َ
َ  أ يح   ي بنَي  حه َضاضه  َقبحَل  الص  حَمجح  انحفه  .لهسه ال
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قصد امتحان باشد، جهت اطمینان از حفظ محدث و اهلیت او )در این ه گر بو ا –ب 
 فن( جایز است به شرطی که قبل از جدا شدن از مجلس، روایت صحیح بیان کرده شود.

، َخَطإ   َعنح  َكنَ  َوإهنح  -ج و  ن   فه  َشك   فََل  وََسهح
َ
لَه   أ ور   فَاعه ، فه  َمعحذ  نح  َخَطئههه  َذاإه  لَكه

 َ هَك  َكث  نحه   َذل هل   فَإهن ه   مه ، ِي  هه يًفا َوََيحَعل ه   بهَضبحطه  .َضعه
دهندۀ آن معذور  و اگر از روی خطا و اشتباه باشد پس شکی در آن نیست که انجام –ج 

سازد و او را ضعیف  د به ضبط او خلل وارد مینزباست اما اگر این اشتباهات از وی بسیار سر 
 گرداند. می

م  ح   -5 يثه  كح َده
ل وبه  اْلح حَمقح  :ال

 حکم حدیث مقلوب: – 5

ا م 
َ
يث   أ َده

ل وب   اْلح حَمقح وَ  ال نح  َفه  نحَواعه  مه
َ
يفه  أ عه ، الض  حَمرحد وده وَ  َكَما ال هَك  َمعحل وم ؛ ه   وََذل

ن ه  
َ
َالهف   له َوايَةه  ُم  هره  .اثل َقاته  ل

نه که معلوم است سبب گو اما حدیث مقلوب پس آن از انواع ضعیف مردود است همان
 آن، مخالف بودن با روایت ثقات است.

َهر   -6 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 آن: پیرامونمشهورترین تصنیفات  – 6

، َرافهعه » كهتَاب   -أ تهيَابه رح ل وبه  فه  اله حَمقح نَ  ال َماءه  مه سح
َ لحَقابه  الح

َ يبه  «َوالح هلحَخطه  ل
، ي  َداده َغح ر   اْلح اهه نه  َوالظ  مه  مه تَابه  اسح ن ه   الحكه

َ
مه  َخاص   أ سح ل وبه  بهقه حَمقح حَواقهعه  ال نَده  فه  ال  .َفَقطح  الس 

، َرافهع  »کتاب  –أ  رحتهيَابه ل وبه  فه  اله حَمقح نَ  ال َماءه  مه سح
َ لحَقابه  الح

َ ، اثر خطیب بغدادی، «َوالح

ند واقع از نام کتاب پیدا است که ظاهرا این کتاب، مخصوص قسمی باشد که قلب در س
 شود. می
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يد    3) حَمزه له  فه  ال ت صه َسانهيده  م 
َ  الح

 ( مزید در متصل اسانید3)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: –أ 

يد  : ل َغةً  -أ حَمزه م  : ال ، اسح ول  ع  نَ  َمفح َياَدةه » مه ل  . «الز  ت صه حم  د  : َوال ، ضه عه نحَقطه حم  َسانهيد   ال
َ : َوالح

نَاد   ََجحع     .إهسح
متصل: ضد منقطع است. و  گرفته شده است.« زیاده»فعول از اسم ملغت:  در –أ 

 اسانید: جمع إسناد است.
َلًحا -ب طه َياَدة  : اصح ثحناءه  فه  َراو   زه

َ
ر ه   َسنَد   أ ت َصال   َظاهه  187.اله

 زیادۀ راوی در سندی که ظاهر آن اتصال است.در اصطالح:  –ب 
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

بَارَكه  ابحن   َرَوى َما حم  َثنَا: قَاَل  ال ، َحد  يَان  فح َنه  َعبحده  َعنح  س  يَد، بحنه  الر حح ثَّنه  يَزه  ب ّسح   َحد 
بَيحده  بحن   عحت  : قَاَل  الله، ع  بَا َسمه

َ
يَس  أ ره

عحت  : قَاَل  إهدح ول   َواثهلَةَ  َسمه عحت  : َيق  بَا َسمه
َ
ثَد   أ  َمرح

ول   عحت  : َيق  وَل  َسمه ول   وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس  وا َل »: َيق  ، ََعَ  ََتحلهس  ب وره  َوَل  الحق 
 188.«إهََلحَها ت َصل وا

آنچه عبد اهلل بن مبارک آن را روایت کرده که گفت: سفیان از عبدالرحمن بن یزید به 
 ما روایت کرد که عبدالرحمن بن یزید گفت: بسر بن عبید اهلل به من روایت کرد و گفت: از

گوید: از ابو مرثد شنیدم که  ابو ادریس شنیدم که گفت: از واثله بن األسقَع شنیدم که می

                                                           
 .49، صآن شرح مهراه النخبة نگا:.  187
 أيب إدريس وی  ههر دو ِب زاید 367، ص3ترمذي ج ، و38، ص7كتاب اْلنائز ج  در . مسلم 188

 .اند  آن روايت کرده حذف
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بر روی قبور ننشینید و »گوید: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شنیدم که فرمودند:  می
 «.بسوی آن نماز نگزارید

َياَدة   -3 ثَاله  َهَذا فه  الز  حمه  :ال
 زیاده در این مثال:  – 3

ثَاله  َهَذا فه  يَاَدة  الز   حمه ، فه  ال ه َعنيح ع   َموحضه حَموحضه ل   ال و 
َ يَانَ » لَفحظه  فه : الح فح ع   ،«س  حَموحضه  َوال

ظه  فه : اثل انه  بَا» لَفح
َ
يَس  أ ره

َياَدةه  وََسبَب   «.إهدح ه  فه  الز  َعنيح حَموحضه وَ  ال حَوَهم   ه   .ال
، و مکان دوم: در لفظ «سفیان»لفظ زیاده در این مثال در دو مکان است. مکان اول: در 

 و سبب زیاده در هر دو مکان، اشتباه )از طرف راوی( است.«. ابا ادریس»
ا -أ م 

َ
َياَدة   أ يَانَ » زه فح نح  فَوََهم   ،«س  م  ؛ ابحنه  د ونَ  مه بَارَكه حم  ن   ال

َ
نَ  َعَدًدا له  َرَووحا اثل َقاته  مه

يَث  َده
، ابحنه  َعنه  اْلح بَارَكه حم  َنه  بحده َعنح عَ  ال يدَ  بحنه  الر حح ًة، يَزه بَاَِشَ وا َولَمح  م  ر  ك  يَاَن، يَذح فح  س 

مح  نحه  حَ  َمنح  َومه بَاره  فهيهه  َص  هخح
 .بهاْلح

تر از عبد اهلل بن مبارک است زیرا  پس اشتباه از طرف پایین« سفیان»اما زیادۀ  –أ 
حمن بن یزید بطور مستقیم تعدادی از ثقات، این حدیث را از عبد اهلل بن مبارک از عبد الر

 189اند. و از این ثقات کسانی هستند که به شنیدن اند و سفیان را نام نبرده روایت نموده
 اند. تصریح کرده

ا -ب م 
َ
َياَدة   َوأ بَا» زه

َ
يَس  أ ره

نه  فَوََهم   «إهدح ؛ ابحنه  مه بَارَكه حم  ن   ال
َ
نَ  َعَدًدا له  َرَووحا اثل َقاته  مه

يَث  َده
َنه  َعبحده  َعنح  اْلح يَد، بحنه  الر حح وا فَلَمح  يَزه ر  ك  بَا يَذح

َ
يَس، أ ره

مح  إهدح نحه  حَ  َمنح  َومه هَسَماعه  َص   ب
نح  ب ّسح    .َواثهلَةَ  مه

پس اشتباه از طرف عبد اهلل بن مبارک است زیرا تعدادی « أبا ادریس»و اما زیادۀ  –ب 
اند و أبا ادریس را  ایت نمودهاز ثقات، این حدیث را از عبد الرحمن بن یزید بطور مستقیم رو

اند. و از این ثقات کسانی هستند که به شنیدن بسر بن عبید اهلل از واثله بن األسقَع  نام نبرده
 اند. تصریح کرده

                                                           
ثَ َنا، َأن  َبَأاَن، مسِّع تُ »د: نده الفاظی که بر شنيدن دللت می].  189 بَ َراَن، َحدَّ  [«.َأخ 
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وط   -4 َياَدةه  رَد   ِش    :الز 
 شروط رد زیاده: – 4

ََتَط   هَرد   ي شح َياَدةه  ل َها الز  نح  وََهًما وََعد  م  ،َِشح  َزاَدَها مه َما َطانه  :وَه 
برای ردّ زیاده و اشتباه شمردن آن از طرف کسی که آن را افزوده؛ دو شرط، شرط 

 شود و آن دو: می
نح  -أ

َ
ونَ  أ تحَقنَ  يَزهدحَها لَمح  َمنح  يَك 

َ
نح  أ م   .َزاَدَها مه

تر باشد از کسی که در روایت  افزاید ماهرتر و حاذق کسی که در روایت نمی –أ 
  افزاید. می

نح  -ب
َ
يح   َيَقعَ  أ ه َماعه  ال صح عه  فه  بهالس  َياَدةه  َموحضه  .الز 

تصریح به سماع در مکان زیاده واقع شود )یعنی در سندی که خالی از زیاده است  –ب 
 به سماع تصریح شده باشد(.

تَل   فَإهنه  حَطانه  اخح وح  ،الْش 
َ
َما د  َواحه  أ نحه  َحته  مه َياَدة   تَرَج  ، الز  د   َوق بهلَتح نَاد   وَع  هسح

َاله  اْلح  اْلح
نح  َياَدةه  تهلحَك  مه ًعا، الز  نحَقطه ن   م  َطاَعه   لَكه ، انحقه وَ  َخفه  ي وَه  ه رحَسل  » ي َسّم   اّل  حم  َفه   ال  .«اْلح

با این تفصیل اگر هر دو شرط یا یکی از آن دو شرط مختل شد زیاده برتری پیدا 
شود اما  از آن زیاده خالی است منقطع شمرده می شود و اسنادی که کند و پذیرفته می می

 شود. نامیده می« مرسل خفی»انقطاع آن پنهان و پوشیده است. و این همان چیزی است که 
َاَضات   -5 عحَته حَوارهَدة   اله ق وعه  اد َعءه  ََعَ  ال يَاَدةه  و   :الز 
 اعتراضاتی که بر ادعای وقوع زیاده وارد شده است: – 5

عحََتَض   ق وعه  اد َعءه  ََعَ  ي  َياَدةه  و  ، الز  ه َاَضنيح َما بهاعحَته  :ه 
 بر ادعای وقوع زیاده دو اعتراض وارد شده، و آن دو:

نَاد   َكنَ  إهنح  -أ هسح
َاله  اْلح َياَدةه  َعنه  اْلح َرحفه  الز  عه  فه  «َعنح » ِبه َياَدةه، َموحضه نح  َفيَنحبَغه  الز 

َ
 أ

حَعَل  ًعا َي  نحَقطه  .م 
در مکان زیاده باشد پس شایسته است که « عن»اسناد خالی از زیاده با حرف  اگر –أ 

 )اسناد خالی از زیاده( منقطع گردانده شود.
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َص ًحا َكنَ  َوإهنح  -ب ، فهيهه  م  َماعه ت مه ا   بهالس  نح  َل حح
َ
ونَ  أ َعه   يَك  نح  َسمه ل   مه ًل، َعنحه   رَج  و 

َ
 أ

َعه   ث م   نحه   َسمه ًة، مه بَاَِشَ ن  وَ  م  نح  ي محكه
َ
َاَب  أ هَك  َعنح  َي   :يَِله  بهَما َذل

و اگر در )در اسناد خالی از زیاده( به سماع تصریح شده باشد احتمال دارد که ابتدا  –ب 
 از شخصی آن را شنیده سپس مستقیم آن را از او شنیده باشد. 

ا -أ م 
َ
َاض   أ عحَته ل   اله و 

َ وَ  الح عحََتهض   قَاَل  َكَما َفه  حم   .ال
 گیرنده گفته است. اما اعتراض اول پس همان است که اعتراض –أ 

ا -ب م 
َ
َاض   َوأ عحَته ، اله تهَمال   اثل انه حح ور   فَاله ك  حَمذح ؛ فهيهه  ال ن  محكه ن   م  لََماءَ  لَكه  َل  الحع 

ونَ  م  َياَدةه  ََعَ  ََيحك  ن َها الز 
َ
ينَة   َمعَ  إهل   وََهم   بهأ ل   قَره هَك  ََعَ  تَد   .َذل

و اما اعتراض دوم، پس احتمال مذکور در آن ممکن است اما علما بر زیاده حکم  –ب 
 ای باشد که بر زیاده داللت دهد. کنند به اینکه اشتباهی رخ داده باشد مگر قرینه نمی

َهر   -6 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

يهيه » كهتَاب   يده  َتمح حَمزه له  فه  ال ت صه َسانهيده  م 
َ يبه  «الح هلحَخطه ي   ل َداده َغح  .اْلح

يهي  »کتاب  يده  َتمح حَمزه له  فه  ال ت صه َسانهيده  م 
َ  ، اثر خطیب بغدادی.«الح
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َطرهب    4) حم ضح  ال
 ( مضطرب4)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

وَ : ل َغةً  -أ م   ه  ، اسح ل  نَ  فَاعه َرابه » مه طه ضح وَ  ،«اله تح  وَه  ره  َلل  اخه
مح
َ ، َوفََساد   الح هه  نهَظامه

ل ه   صح
َ
نه  َوأ َرابه  مه طه ، اضح حَموحجه َتح  إهَذا ال ، َكث  ه   َوََضََب  َحَرَكت ه   .َبعحًضا َبعحض 

گرفته شده و آن اختالل امر و فساد « اضطراب»مضطرب اسم فاعل از در لغت:  –أ 
کت موج بسیار شد و بعضی نظام آن است. و اصل آن از اضطراب موج گرفته شده، هرگاه حر

 بر بعضی دیگر برخورد کردند.
َلًحا -ب طه ه   ََعَ  ر وهيَ  َما: اصح وحج 

َ
حتَلهَفة   أ َية   ُم  تََساوه ةه  فه  م  و   190.الحق 

 مختلف )اما( مساوی در قوت روایت شود.  چند وجهآنچه بر در اصطالح:  –ب 
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

يح 
َ
وَ  أ َ  ه  يث  اْلح ي ده ه َوى اّل  ََكل   ََعَ  ي رح شح

َ
تََعارهَضة   أ ، م  تََدافهَعة  َيحث   م  ن   َل  ِبه  ي محكه

فهيق   بًَدا، بَيحنََها ال وح
َ
ون   أ يع   َوتَك  َوايَاته  تهلحَك  ََجه َيةً  الر  تََساوه ةه  فه  م  و  نح  الحق  يعه  مه وهه، ََجه حو ج   ال

َيحث   ن   َل  ِبه يح   ي محكه َداهَ  تَرحجه َرى ََعَ  اإهحح خح
ه   الح  نح  بهوَجح وهه  مه يحه  و ج  حجه  .الَت 

های متعارض و ضد هم روایت شود به  یعنی: آن حدیثی است که بر اشکال و صورت
و تمام آن روایات از  پذیر نباشد امکانها  ای که توافق و هماهنگی )و جمع( بین آن گونه

ها بر دیگری به  ح و برتری یکی از آنای که ترجی تمامی وجوه در قوت یکسان باشند به گونه
 نباشد.پذیر  انمکهیچ وجه از وجوه ترجیح ا

وط   -3 قه  ِش  
َرابه  َتَق  طه ضح  :اله

                                                           
 .هر دو مبعنای آن 262/ 1التدريب:  مهراهالتقريب  ، و94-93. علوم احلديث:  190
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 شروط محقق بودن و واقع شدن اضطراب: – 3

نَ  يَتَبنَي    يفه  فه  انل َظره  مه َطرهبه  َتعحره حم ضح هه  ال ن ه   َوَِشححه
َ
يث   ي َسّم   َل  أ َده

بً  اْلح َطره ضح  إهل   ام 
َق  إهَذا ، فهيهه  َتَق  َما َِشحَطانه  :وَه 

گردد که حدیث،  از نگریستن و تأمل کردن در تعریف مضطرب و شرح آن معلوم می
 شود مگر هرگاه دو شرط در آن محقق باشد: مضطرب نامیده نمی

تهَلف   -أ َوايَاته  اخح ، ره يثه َده
َيحث   اْلح ن   َل  ِبه ع   ي محكه َمح  .بَيحنََها الح

 ها ممکن نباشد. ای که جمع بین آن اختالف روایات حدیث به گونه –أ 
َوايَاته  تََساوهي -ب ةه، فه  الر  و  َيحث   الحق  ن   َل  ِبه يح   ي محكه َرى ََعَ  رهَوايَة   تَرحجه خح

 
 .أ

ای که ترجیح یک روایت بر دیگری ممکن  برابر بودن روایات در قوت، به گونه –ب 
 نباشد.

ا م 
َ
َحتح  إهَذا أ َدى تَرَج  َوايَاته  إهحح َرى، ََعَ  الر  خح

وح  الح 
َ
محَكنَ  أ

َ
ع   أ َمح    بَيحنََها الح

هَشكح  ب
، ب ول  َفةَ  فَإهن   َمقح َرابه  صه طه ضح ول   اله ، َعنه  تَز  يثه َده

َوايَةه  َوَنعحَمل   اْلح َحةه  بهالر  اجه  َحالَةه  فه  الر 
، يحه حجه وح  الَت 

َ
يعه  َنعحَمل   أ َمه وَ  ِبه ََكنه  َحالَةه  فه  ايَاته الر  عه  إهمح َمح  .بَيحنََها الح

اما هرگاه یکی از روایات بر دیگری برتری یافت یا جمع بین روایات به شکل مقبولی 
شود و در حالت ترجیح، به روایت راجح  می مکن شد پس صفت اضطراب از حدیث برداشتهم

 کنیم.  روایات عمل میها، به تمامی  کنیم، یا در حالت امکان جمع بین آن عمل می
ه   -4 قحَسام 

َ
 :أ

 اقسام آن: – 4

م   َطرهب   َينحَقسه حم ضح ََسبه  ال قهعه  ِبه َرابه  َموح طه ضح ؛ إهَل  فهيهه  اله ه َمنيح َطرهب   قهسح ضح ، م  نَده  الس 
َطرهب   ضح ، َوم  ه حَمتح ق وع   ال َرابه  َوو  طه ضح نَده  فه  اله َث   الس  كح

َ
 .أ

شود: مضطرب سند و  م میبه دو دسته تقسی مضطرب به حسب موقع اضطراب در آن
 تر است. و وقوع اضطراب در سند بیش مضطرب متن.
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َطرهب   -أ ضح نَده  م  ثَال   : الس  يث  : َومه به  َحده
َ
ر   أ

َ  بَكح ن ه   َعنحه   الل   رَضه
َ
وَل  يَا: قَاَل  أ  رَس 

َراكَ  الله،
َ
بحَت، أ ود   َشي بَتحّنه »: قَاَل  شه َخَوات َها ه 

َ
 191.«َوأ

و مثال آن: حدیث ابوبکر رضی اهلل عنه که گفت: ای رسول خدا! مضطرب سند:  –أ 
بینم که موهای شما سفید شده )پیر شدید(، فرمود: سورۀ هود و امثال آن مرا پیر ساخته  می

 است.
ّنه   قَاَل  اَرق طح ؛ َهَذا»: اَل  َطرهب  ضح وَ  لَمح  فَإهن ه   م  نح  إهل   ي رح يقه  مه به  َطره

َ
 َوقَده  َحاَق،إهسح  أ

ت له  ةه  ََنحوه  ََعَ  فهيهه  َعلَيحهه  َف اخح ، َعَْشَ ه  وحج 
َ
مح  أ نحه  رحَسًل، َرَواه   َمنح  فَمه مح  م  نحه   َرَواه   َمنح  َومه

وًل، مح  َموحص  نحه  نح  َجَعلَه   َمنح  َومه نَده  مه سح به  م 
َ
، أ ر 

مح  بَكح نحه  نح  َجَعلَه   َمنح  َومه نَده  مه سح ، م   َسعحد 
مح  نحه  نح  َجَعلَه   َمنح  َومه نَده  مه سح هَشَة، م  ه  َعئ هَك  َوَغيح َوات ه  . َذل ن   َل  ثهَقات   َور  يح   ي محكه  تَرحجه

مح  هه ، ََعَ  َبعحضه ع   َبعحض  َمح ر   َوالح تََعذ   192.«م 
دارقطنی گفت: این حدیث مضطرب است. زیرا فقط از طریق ابو اسحاق روایت شده و 

اند که مرسل  وجه اختالف شده است. از آنان کسانیدر این روایت بر ابو اسحاق به نحو ده 
اند که آن را از مسند ابوبکر  اند و کسانی اند که موصول روایت کرده اند و کسانی روایت کرده

اند که آن  اند، و کسانی وقاص قرار داده اند که آن را از مسند سعد بن ابی اند و کسانی قرار داده
اند بطوری که ترجیح بعضی بر بعض  و غیر آن. و راویان آن ثقهاند  را از مسند عائشه قرار داده

 دیگر ممکن نیست و جمع نیز ناممکن است.

َطرهب   -ب ضح ه  م  حَمتح ثَال   : ال ي   َرَواه   َما: َومه ذه مه ح ، َعنح  الَت  يك  به  َعنح  َِشه
َ
 َعنه  َححَزَة، أ

، عحبه  َمةَ  َعنح  الش  َ  قَيحس   بهنحته  فَاطه ئهَل : قَالَتح  نحَهاعَ  الل   رَضه ول   س   َعلَيحهه  الل   َصَّل   الله  رَس 
َكةه  َعنه  وََسل مَ  حَماله  فه  إهن  »: َفَقاَل  الز  ا ال َوى َْلَقًّ َكةه  سه نح  َماَجهح  ابحن   َوَرَواه   193«.الز   َهَذا مه

                                                           
 روايت کرده اماالتحفة  مهراه شرح 184، ص9واقعة جی  هكتاب التفسري، تفسري سور   در . ترمذي 191

 .است : حسن غريبگفته  و «قعة واملرسَلت ... احلديثشيبتين هود والوا»لفظ:  ِب
 .265/ 1. تدريب الراوي:  192
 .ش راويت کرده استلفظ ِب 659، حديث 48/ 3كتاب الزكاة،   در . ترمذي 193
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هه  حوَجح ظه  ال حَماله  فه  لَيحَس »: بهلَفح وَى َحق   ال َكةه  سه َراب   َفَهَذا»: َراِقه  الحعه  قَاَل  194.«الز  طه  َل  اضح
ل   يَل  ََيحتَمه وه

ح
 .«ال أ

و مثال آن: آنچه ترمذی از شریک از ابو حمزه از شعبی از فاطمه مضطرب متن:  –ب 
بنت قیس رضی اهلل عنها روایت کرده که گفت: از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد 

ن ماجه از و اب«. ، حقی وجود دارددر مال بغیر از زکات»ات پرسیده شد پس فرمودند: زک
حافظ عراقی گفته «. بغیر از زکات در مال، حقی وجود ندارد»همین وجه روایت کرده به لفظ: 

 است: این روایت مضطرب است که احتمال تأویل کردن ندارد.  
نح  -5 م  ؟ َيَقع   مه َراب  طه ضح  :اله
 شود؟: اضطراب از چه کسی واقع می – 5

َراب   َقع  يَ  قَدح  -أ طه ضح نح  اله ، َراو   مه د  نح  َواحه
َ
وهيَ  بهأ يَث  يَرح َده

ه   ََعَ  اْلح وحج 
َ
حتَلهَفة   أ  .ُم 

های مختلف  شود به اینکه حدیث را بر وجه گاهی اضطراب از یک نفر صادر می –أ 
  کند. روایت می

َراب   َيَقع   َوقَدح  -ب طه ضح نح  اله ، مه وهيَ  ََجَاَعة  نح يَرح
َ
نحه   ُك    بهأ يَث  م  مه َده

ه   ََعَ  اْلح  وَجح
َالهف   ينَ  رهَوايَةَ  ِي  َخره  .اْلح

شود به اینکه هر کدام از آنان، حدیث را بر  گاهی اضطراب از جماعتی صادر می –ب 
 کنند که با روایت دیگران مخالفت دارد. وجهی روایت می

َطرهبه  َضعحفه  َسبَب   -6 حم ضح  :ال
 سبب ضعیف بودن حدیث مضطرب: – 6

َطرهبه  َضعحفه  وََسبَب   حم ضح ن   ال
َ
َراَب  أ طه ضح ر   اله عه  .ر َواتههه  َضبحطه  بهَعَدمه  ي شح

 دهد. سبب ضعیف بودن مضطرب این است که اضطراب به عدمِ ضبطِ راویان آگاهی می
َهر   -7 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 7

                                                           
 .را روايت کرده است ش آنلفظ ِب 1789، حديث 570/ 1كتاب الزكاة،   در ابن ماجه.  194
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ََتهبه » كهتَاب  
قح حم  َطرهبه ا َبيَانه  فه  ال حم ضح هلحَحافهظه  «ل  .َحَجر   ابحنه  ل

ََتهب  »کتاب 
قح حم  َطرهبه  َبيَانه  فه  ال ضح حم   ، اثر حافظ ابن حجر عسقالنی.«ال
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ح   5) ف  َص م  ال  ح 
 ( مصحف5)

 

 :ه  يف  ره عح تَ  -1
 تعریف آن:  – 1

َ  وَ ه  وَ  ،«يفه حه صح ال  » نَ مه  ،ول  ع  فح مَ  م  اسح : ةً غَ ل   -أ  طَ اْلح
 
 «فه  حَ الص  » ه  نح مه وَ  ،ةه يفَ حه الص   فه  أ

ح  نح مَ  وَ ه  وَ    َض عح بَ  ي   غَ ي  فَ  195ةه يفَ حه الص   ةه اءَ رَ قه  فه  ئ  طه ِي 
َ
ه  ا،هَ اظه فَ لح أ  .اهَ ته اءَ رَ قه  فه  هه ئه طَ خَ  به بَ سَ ب

گرفته شده، و آن خطا و اشتباه در ورقه )کتاب « تصحیف»اسم مفعول از  :در لغت –أ 

ا »یا دفتر( است و  َحفه گرفته شده و او کسی است که در خواندن از ورقه اشتباه از این  «الص 

 دهد.  کند و به سبب اشتباهش در قرائت آن، بعضی از الفاظ آن را تغییر می می
َ  فه  ةه مَ ََكه الح  ي  يه غح تَ : احً َل طه اصح  -ب ه غَ  َل إه  يثه ده اْلح   اظً فح لَ  ،ات  قَ اثل   ااهَ وَ رَ  امَ  يح

َ
 وح أ

 196.ًن عح مَ 
به چیزی غیر از آنچه ثقات آن را روایت است ر کلمه در حدیث تغییدر اصطالح:  –ب 

 تغییر، چه لفظی و چه معنایی باشد. ؛اند کرده
2-  

َ
 :ه  ت  ق  ده وَ  ه  ت  ي  مه هَ أ

 اهمیت و ظرافت آن: – 2

  ن  م  كح تَ وَ  ،يق  قه دَ  يل  له جَ  ن  فَ  وَ ه  
َ
  فه شح كَ  فه  ه  ت  ي  مه هَ أ

َ  ض  عح بَ  ايهَ فه  عَ قَ وَ  ته ال   اءه طَ خح الح
 إه وَ  ،اةه وَ الر  

 به  ض  هَ نح يَ  امَ ن 
َ
ح  هه ذه هَ  اءه بَ عح أ  .ّنه  طح ق  ارَ َل  كَ  ،اظه ف  اْلح   نَ مه  اق  ذ  اْلح   ةه م  هه م  ال

آن، فن مهم و دقیقی است و اهمیت آن در کشف خطاهایی نهفته است که برخی از 
از حفاظ  علمای زبردست، مهم امر این کشیدن دوش به درشوند. و  راویان در آن واقع می

 کنند. همچون دارقطنی قیام می

                                                           
 .166، ص3. القاموس ج 195
 .هر دو مبعنای آن، توضيح اْلفكار، 49. خنبة الفكر، ص 196
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 :ه  ات  يمَ سه قح تَ  -3
 تقسیمات آن: – 3

ح  اء  مَ لَ ع  الح  مَ س  قَ  َف َص م  ال  هه ذه هَ  َك ََلح إه وَ  ،ار  بَ ته اعح به  يم  سه قح تَ  ُك    ،ات  يمَ سه قح تَ  ةه ثَ َل ثَ  َل إه  ح 
 :اته يمَ سه قح ال  

عتباری است، این اند، هر تقسیمی به ا علما، مصحف را به سه قسمت تقسیم کرده
 تقسیمات را بگیر:

ح  م  سه قَ نح يَ : هه عه قه وح مَ  اره بَ ته اعح به  -أ ف  َص م  ال ه مَ سح قه  َل إه  هه عه قه وح مَ  اره بَ ته اعح به  ح   :امَ ه  وَ  نيح
شود، و آن  مصحف به اعتبار موقع آن به دو قسمت تقسیم میبه اعتبار موقعیت آن:  –أ 

  دو:
ه  فه  يف  حه صح تَ  -1

 ه  فَ ح  َص . «م  اجه رَ م   نه بح  امه و  عَ الح » نه عَ  ،ةَ بَ عح ش   يث  ده حَ : ل   اثَ مه وَ : اده نه سح اْلح
 .«م  احه زَ م   نه بح  امه و  عَ الح » نه عَ : اَل قَ فَ  ،ني  عه مَ  ن  ابح 

ابن معین «. عوام بن مراجم»و مثال آن: حدیث شعبه از در اسناد:  غلط و اشتباه – 1
 «.عوام بن مزاحم»و گفته:  غلط خوانده

ح  فه  يف  حه صح تَ  -2 ه مَ ال   نه بح  ده يح زَ  يث  ده حَ : ال   ثَ مه وَ : تح
 » ت  ابه ثَ

َ
 هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   ن  أ

ح  فه  رَ جَ تَ احح  مَ ل  سَ وَ  َ  ن  ابح  ه  فَ ح  َص  ،«...ده جه سح مَ ال ح  فه  مَ جَ تَ احح »: اَل قَ فَ  ةَ يعَ هه ل  .«...ده جه سح مَ ال
نبی اکرم صلی اهلل علیه و »و مثال آن: حدیث زید بن ثابت در متن: و اشتباه  غلط – 2

رسول »و گفته:  غلط خواندهابن لهیعه  .«سلم در مسجد برای خود حُجره )اتاقکی( ساخت
 «.اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مسجد حجامت گرفت

ه مَ سح قه  َل إه  هه ئه شَ نح مَ  اره بَ ته اعح به  م  سه قَ نح يَ وَ : هه ئه شَ نح مَ  اره بَ ته اعح به  -ب   نيح
َ
 :امَ ه  وَ  ا،ًض يح أ

و به اعتبار مبدأ آن همچنین به دو قسمت تقسیم اعتبار منشأ و مبدأ آن: به  –ب 
 شود، و آن دو: می

  وَ ه  وَ »: َص  بَ  يف  حه صح تَ  -1
َ   ،«َث  كح الح

َ
َ  :يح أ َ  ه  به تَ شح ي ه  ام  إه  ،ئه اره قَ الح  َصه بَ  ََعَ  ط  اْلح  ةه اءَ دَ رَ ل

 َ   ،ط  اْلح
َ
 .هه طه قح نَ  مه دَ عَ  وح أ
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شود یا  ، یعنی بر دیدگان خواننده، خط مشتبه می«استتر  و آن بیش»غلط چشمی:  – 1
 به خاطر بدخطی یا به خاطر نداشتن نقطه.

 وَ  انَ َض مَ رَ  امَ َص  نح مَ »: ال   ثَ مه وَ 
َ
  ه  فَ ح  َص  ،«...ال  و  شَ  نح مه  تًّاسه  ه  عَ بَ تح أ

َ
 ِله  وح الص   ر  كح بَ  وب  أ

 وَ  انَ َض مَ رَ  امَ َص  نح مَ »: اَل قَ فَ 
َ
 .«ائً يح شَ » َل إه  «اتًّ سه » َف ح  َص فَ  ،«...ال  و  شَ  نح مه  ائً يح شَ  ه  عَ بَ تح أ

کسی که رمضان را روزه گرفت و به دنبال آن شش روز از شوال را روزه »و مثال آن: 
 به و گرفت روزه را رمضان که کسی»ولی آن را اشتباه خوانده و گفته: ، ابوبکر صُ«گرفت...

تًّا»پس  ،...«گرفت روزه را شوال از چیزی آن دنبال  اشتباه خوانده است. «َشيحئًا»را به  «سه
 : عه مح الس   يف  حه صح تَ  -2

َ
  ،عه مح الس   ة  اءَ دَ رَ  ه  ؤ  شَ نح مَ  يف  حه صح تَ  :يح أ

َ
  ،عه امه الس   د  ب عح  وح أ

َ
 و  ََنح  وح أ

ه ذَ  ي َصح  ن  زح وَ  ََعَ  اهَ نه وح كَ له  ؛اته مَ ََكه الح  ض  عح بَ  هه يح لَ عَ  ه  به تَ شح تَ فَ . َك ل  .د  احه وَ  فه
ور بودنِ شنونده یا مانند اشتباهی که منشأ آن، بد شنیدن یا دیعنی: غلط شنوایی:  – 2

چون بر یک وزن صرفی شود  پس به سبب آن، بعضی از کلمات بر او مشتبه می آن باشد.
 . هستند
  م  صه َع » نح عَ  ي  وه رح مَ  يث  ده حَ : ال   ثَ مه وَ 

َ  ل  اصه وَ » نح عَ : اَل قَ فَ  مح ه  ض  عح بَ  ه  فَ ح  َص  ،«له وَ حح الح
 
َ  .«به دَ حح الح

روایت شده، بعضی از راویان به اشتباه « عاصم أحول»و مثال آن: حدیثی که از 
 «.واصل أحدب»اند از  خوانده

  هه ظه فح لَ  اره بَ ته اعح به  -ج
َ
  هه ظه فح لَ  اره بَ ته اعح به  م  سه قَ نح يَ وَ  :اه  نَ عح مَ  وح أ

َ
ه مَ سح قه  َل إه  اه  نَ عح مَ  وح أ  :امَ ه  وَ  ،نيح

و به اعتبار لفظ آن یا معنای آن به دو قسمت تقسیم  به اعتبار لفظ آن و معنای آن: –ج 
 شود، و آن دو: می

  وَ ه  وَ »: ظه فح الل   فه  يف  حه صح تَ  -1
َ ه ذَ وَ  ،«َث  كح الح  كَ  َك ل

َ  .ةه قَ ابه الس   ةه لَ ثه مح لح
 های سابق است. آن، مانند مثال، و «تر است و آن بیش»غلط در لفظ:  – 1
ح  فه  يف  حه صح تَ  -2  : َن عح مَ ال

َ
  :يح أ

َ
َ بح ي   نح أ ح  ياوه الر   ّقه ف  َص م  ال ه حَ  ََعَ  َظ فح الل   ح   نح كه لَ  ،اله

  ََعَ  ل  د  يَ  ايً سه فح تَ  ه  ّس   فَ ي  
َ
َ غَ  امً هح فَ  اه  نَ عح مَ  مَ هه فَ  ه  ن  أ  .اد  رَ م   يح
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باقی )صحیح( تصحیف کننده، لفظ را بر همان حالت  راویِ یعنی:غلط در معنا:  – 2
که مراد  فهم کرده)طوری( دهد معنایش را  کند که داللت می یگذارد اما آن را تفسیری م می

 نیست.)روایت( 
  ل  وح قَ : ال   ثَ مه وَ 

َ
 انَ ََلح إه  َّل  َص  ،ةَ َْنَ عَ  نح مه  ن  ََنح  ،ف  َِشَ  انَلَ  م  وح قَ  ن  ََنح »: ي  َْنه عَ الح  وَس م   به أ

ه ذَ به  يد  ره ي   ،«مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ   » يَث ده حَ  َك ل
َ
 مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   ن  أ

  مَ ه  وَ تَ فَ  197،«ة  َْنَ عَ  َل إه  َّل  َص 
َ
 إه وَ  ،مه هه ته يلَ به قَ  َل إه  َّل  َص  ه  ن  أ

ة  الح  امَ ن  َ  انَ ه   َعَْنَ َ بَ  ب  َص نح ت   ة  بَ رح اْلح  نيح
ح  يه دَ يَ   .ِل  َص م  ال

برتری و عزت داریم، ما از  ما قومی هستیم که: »است یزِنَو مثال آن: قول ابو موسی عَ
  «.قوم ما نماز گزارده استه هستیم. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بسوی زَنَقبیلۀ عَ

ةرسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بسوی »مقصودش به این گفته، این حدیث است:   َعَْنَ

سلم بسوی  ، پس گمان برد که رسول اهلل صلی اهلل علیه و«)یعنی نیزۀ کوچک( نماز گزارد

ةعَ »قبیلۀ ایشان نماز گزارده است.  نیزۀ کوچک است که )جهت ستره(  در اینجا بمعنای «َْنَ

 شود. جلو نمازگزار کاشته می
َ  يم  سه قح تَ  -4  :ر  جَ حَ  نه ابح  ظه افه اْلح
 تقسیم حافظ ابن حجر: – 4

َ  مَ س  قَ  دح قَ وَ  اذَ هَ  ه مَ سح قه  ه  لَ عَ جَ فَ  ،رَ آخَ  ايمً سه قح تَ  يَف حه صح ال   ر  جَ حَ  ن  ابح  ظ  افه اْلح  :امَ ه  وَ  ،نيح
را تقسیم دیگری  تصحیف عسقالنی، این )چیزی که توضیح دادیم( و حافظ ابن حجر

 دو قسم قرار داده است، و آن دو: نموده و آن را
ح  -أ ف  َص م  ال  ةه ورَ ص   اءه قَ بَ  عَ مَ  ،وفه ر  اْلح   طه قح نَ  َل إه  ةه بَ سح الن  به  يهه فه  ي  يه غح ال   نَ كَ  امَ  وَ ه  وَ : ح 

 َ   .ط  اْلح
و ماندن شکل  بهمراه باقیهای حروف  آنچه تغییر در آن به نسبت نقطه مصحف: –أ 
 خط باشد.ظاهر 

                                                           
 [.376 یخبار ].  197
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ح  -ب ه شَ  َل إه  ةه بَ سح الن  به  يهه فه  ي  يه غح ال   نَ كَ  امَ  وَ ه  وَ : ر ف  حَ م  ال
 ةه ورَ ص   اءه قَ بَ  عَ مَ  ،وفه ر  اْلح   كح

 َ   .ط  اْلح
و ظاهر به نسبت شکل حروف بهمراه باقی ماندن شکل تغییر در آن  آنچه محرف: –ب 

 خط باشد.
 :؟ياوه الر   فه  يف  حه صح ال   ح  دَ قح يَ  لح هَ  -5
 کند؟ ای ایجاد می آیا تصحیف در راوی خدشه – 5

  ؛هه طه بح َض  فه  ح  دَ قح يَ  َل  ه  ن  إه فَ  ا،رً اده نَ  ياوه الر   نَ مه  يف  حه صح ال   رَ دَ َص  اذَ إه  -أ
َ
َ  َل  ه  ن  له  م  لَ سح ي

َ  نَ مه    يله له قَ الح  يفه حه صح ال  وَ  إه طَ اْلح
َ
 .د  حَ أ

کند زیرا از  ای ایجاد نمی هرگاه غلط نادری از راوی صادر شود در ضبط او خدشه –أ 
 ، هیچ کس در امان نیست.اندک خطا و اشتباهِ

َ كَ  اذَ إه وَ  -ب ه ذَ  ث   وَ  ،هه طه بح َض  ةه ف  خه  ََعَ  ل  د  يَ وَ  ،هه طه بح َض  فه  ح  دَ قح يَ  ه  ن  إه فَ  ،ه  نح مه  َك ل
َ
 َس يح لَ  ه  ن  أ

  نح مه 
َ
 الش   اذَ هَ  له هح أ

ح
 .نه أ

کند و بر خفیف  و هرگاه این اشتباهات از او زیاد شد در ضبط او خدشه ایجاد می –ب 
 دهد و اینکه وی از اهل این فن نیست. بودن ضبط او داللت می

 :يه ثه كَ الح  يفه حه صح ال   فه  ياوه الر   وعه ق  و   فه  ب  بَ الس   -6
 سبب وقوع راوی در تصحیف بسیار: – 6

ً ََغ    وَ ه   يفه حه صح ال   فه  ياوه الر   وعه ق  و   فه  ب  بَ الس   ون  ك  يَ  امَ  اْله
َ
َ  ذَ خح أ  نح مه  يثه ده اْلح

ح وَ  وخه ي  الش   نه عَ  يهه ق  لَ تَ  مَ دَ عَ وَ  ،فه ح  الص  وَ  به ت  ك  الح  ونه ط  ب   َ وَ  ،نيَ سه ر  دَ م  ال ه ّله   رَ ذ  حَ  َك ل
َ  ة  م  ئه الح

  نح مه 
َ
َ  ذه خح أ  شَ  اذَ هَ  نح م  عَ  يثه ده اْلح

ح
َ  ذ  خَ ؤح ي   َل »: واال  قَ وَ  ،مح ه  ن  أ ي حَ َص  نح مه  يث  ده اْلح   ،«فه

َ
 َل  :يح أ

  نح م  عَ  ذ  خَ ؤح ي  
َ
 .فه ح  الص   نَ مه  ه  ذَ خَ أ

ها و دفترها و عدم  در اغلب سبب وقوع راوی در تصحیف، گرفتن حدیث از درون کتاب
)مردم را( از کسانی به همین خاطر ائمه و پیشوایان دریافت حدیث از شیوخ و مدرسین است 
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، «شود فی گرفته نمیحَحدیث از صَ»اند:  کارشان همین است و گفته اند که برحذر داشته
 گیرد. ها و دفترها می شود که آن را از کتاب یعنی: حدیث از کسی گرفته نمی

7-  
َ
ح  ر  هَ شح أ  :يهه فه  اته فَ ن  َص م  ال

 رامون آن:مشهورترین تصنیفات پی – 7

ه  ،«يف  حه صح ال  » -أ  .ّنه  طح ق  ارَ ل  ل
يف  » -أ  حه  ، اثر دارقطنی.«ال صح

ح  إه طَ خَ  ح  َل صح إه » -ب ه  ،«نيَ ثه د  حَ م  ال  .ابه  ط  خَ لح ل
َلح  » -ب  ثهنيَ  َخَطإه  إهصح َحد  حم   ، اثر خطابی.«ال
ح  ات  يفَ حه صح تَ » -ج   ،«نيَ ثه د  حَ م  ال

َ
  به له

َ
َ أ  .ي  ره كَ سح عَ الح  دَ حح

يَفات  » -ج  حه ثهنيَ  تَصح َحد  حم   ، اثر ابو احمد عسکری.«ال

8 – : فه َصح  حم  يَماته ال سه َقح يِحه  له ط  تَوحضه َط   ُم 
 نقشۀ توضحیحی برای تقسیمات مصحف: – 8

 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 

 

 

فه  َصح  حم  يثه ال َده
يَمات  اْلح سه  َتقح

نَاه   وح َمعح
َ
هه أ ظه تهبَاره لَفح  بهاعح

يف  َمعحًن  حه ظ   تَصح يف  لَفح حه  تَصح

تهبَاره َمنحَشئههه   بهاعح

يف  بََص   حه ع   تَصح يف  َسمح حه  تَصح

هه  قهعه تهبَاره َموح  بهاعح

ه  حَمتح نَد فه ال ِهفه الس   
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ََهالَة   اوهي الح  198بهالر 
 جهالت و ناآگاهی به راوی

 
َها -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: –أ 

َ وَ . «مَ له عَ » د  ضه  «َل هه جَ » ر  دَ صح مَ : ل َغةً  -أ  ره عح مَ  َعَدمَ  ّنه عح تَ  ياوه الر  به  ة  الَ هَ الح
 .هه ته فَ

َل »مصدر در لغت:  – أ  )دانا شد مطلع شد(. «َعلهمَ »اطالع شد( ضد  )نادان شد بی «َجهه
َلًحا -ب طه فَةه  َعَدم  : اصح ره ه  َمعح اوهي،ا َعنيح وح  لر 

َ
ه  أ  .َحاله

 عدم شناخت ذات راوی یا حال او.در اصطالح:  –ب 
بَاب َها -2 سح

َ
 :أ

 اسباب آن: – 2

 وَ 
َ
َ  اب  بَ سح أ َ  ،ة  ثَ َل ثَ  ياوه الر  به  ةه الَ هَ الح  :هه

 اسباب جهالت راوی سه است، و آن:
َ كَ  -أ   ،م  اسح  نه مه : ياوه الر   وته ع  ن   ة  ثح

َ
  ،ة  يَ نح ك   وح أ

َ
  ،ب  قَ لَ  وح أ

َ
  ،ة  فَ صه  وح أ

َ
  ،ة  فَ رح حه  وح أ

َ
َ  وح أ  ،ب  سَ ن

ه  ر  هَ تَ شح ي  فَ  ه غَ به  ر  كَ ذح ي  فَ . اهَ نح مه  ء  َّشح ب   نَ مه  ض  رَ غَ له  هه به  رَ هه ت  اشح  امَ  يح
َ   ن  ظَ ي  فَ  ،اضه رَ غح الح

َ
 او  رَ  ه  ن  أ

َ  ل  ص  حح يَ فَ  ،ر  آخَ  َ  ل  هح الح ه ِبه  .اله
که  پیشه و شغلی یا نسب،بسیاری صفات راوی: از اسم یا کنیه یا لقب یا صفت یا  –أ 

با نام غیر مشهور ذکر به خاطر هدفی از اهداف،  شود. پس ها مشهور می ینبه چیزی از ا
شود که او راوی دیگری است. به همین سبب، جهالت و  گمان برده می شود در نتیجه می

 آید.  ناآگاهی به حالش بوجود می
  ث   كح يَ  َل فَ : هه ته ايَ وَ ره  ة  ل  قه  -ب

َ ه  ه  نح عَ  ذ  خح الح  قه  به بَ سَ ب
َ  امَ ب  ر  فَ  ،هه ته ايَ وَ ره  ةه ل   ل  إه  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل

 .د  احه وَ 
                                                           

 .ی استراو و جرح در طعن اين سبب هشتم از اسباب .  198
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شود و ممکن  اندکی روایت او: به خاطر کمی روایتش، روایت از او زیاد گرفته نمی –ب 
 تنها یک نفر از او روایت کند.  است

ه ال   م  دَ عَ  -ج   ؛هه مه اسح به  يحه صح
َ
حه  يح  غَ  ياوه الر   ّم  سَ ي  وَ  ،هه وه ََنح وَ  اره َص ته خح اله  له جح له حم َص   ال

هه  مه بحَهمَ »: بهاسح حم   .«ال
راوی که نامش به آن و  سمش؛ به خاطر اختصار یا مانند آن.تصریح نکردن ا –ج 
 شود. نامیده می« مبهم»برده نشده صراحت 

ثهلَة   -3 مح
َ
 :أ

 هایی: مثال – 3

َ كَ  ال  ثَ مه  -أ َ »: ياوه الر   وته ع  ن   ةه ثح ه  نه بح  به ائه الس   ن  بح  د  م  م    ب
 .«به  ََكح الح  ْشح

 «.محمد بن سائب بن بشر کلبی»مثال کثرت صفات برای راوی:  –أ 
 َ َ »: اَل قَ فَ  ،هه د  جَ  َل إه  مح ه  ض  عح بَ  ه  بَ سَ ن ه  ن  بح  د  م  م    ب

ائهبه  بحنَ  َح ادَ » مح ه  ض  عح بَ  اه  م  سَ وَ  ،«ْشح  ،«الس 
مح  اه  َكنَ وَ  ه  بَ » َبعحض 

َ
ه  اأ مح  اه  َكنَ وَ  ،«انل ّضح ه  بَا» َبعحض 

َ
يد   أ مح  اه  َكنَ وَ  ،«َسعه ه  بَا» َبعحض 

َ
 ارَ َص فَ  ،«ام  شَ هه  أ

  ن  ظَ ي  
َ
 .د  احه وَ  وَ ه  وَ  ،ة  اعَ ََجَ  ه  ن  أ

، و بعضی از «محمد بن بشر»اند:  اند و گفته بعضی از آنان او را به پدربزرگش نسبت داده
 اند، کنیه داده« أبو النضر»اند، و بعضی او را به  ذاری کردهنامگ« حماد بن سائب»آنان او را به 

پس  اند، داده کنیه «أبو هشام» به را او بعضی و اند، داده کنیه «أبو سعید» به را او بعضی و
 ها جماعتی باشند در حالی که او یکی است. رود این طوری گردیده که گمان می

 :ه  نح عَ  ىوَ رَ  نح مَ  ةه ل  قه وَ  ي،اوه الر   ةه ايَ وَ ره  ةه ل  قه  ال  ثَ مه  -ب
 اند. مثال اندکی روایت راوی و اندکی کسانی که از او روایت نموده –ب 

ب و»
َ
اءه  أ َْشَ ارهمه   الحع  َ  ،نيَ عه ابه ال   نَ مه  «اَل   .ةَ مَ لَ سَ  نه بح  اده َح   يح  غَ  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل
 از او روایت نکرده است.از تابعین؛ بغیر از حماد بن سلمه، کسی « ابو العشراء دارمی»
ه ال   مه دَ عَ  ال  ثَ مه  -ج  : ياوه الر   ل  وح قَ : هه مه اسح به  يحه صح

َ
  ،ن  َل ف   ِنه َبَ خح أ

َ
  ،خ  يح شَ  وح أ

َ
  ،ل  ج  رَ  وح أ

َ
 وح أ

ه ذَ  و  ََنح   .َك ل
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 به مثال عدم تصریح به نامش: گفتۀ راوی: فالنی یا شیخی یا مردی یا مانند آن – ج
 .داد خبر من

حمَ  َتعحرهيف   -4 وله ال ه   :جح
 تعریف مجهول: – 4

َ  نح مَ  وَ ه     ،ه  ن  يح عَ  فح رَ عح ت   مح ل
َ
 .ه  ت  فَ صه  وح أ

 مجهول کسی است که ذاتش یا صفتش شناخته نشده باشد.
ه ذَ  َن عح مَ وَ    َك ل

َ
ه  ياوه الر   ه  ن  أ َ  ياّل    ه  ات  ذَ  فح رَ عح ت   مح ل

َ
  ،ه  ت  ي  صه خح شَ  وح أ

َ
 ره ع   وح أ

 ،ه  ت  ي  صه خح شَ  تح فَ
َ  نح كه لَ وَ   . ء  ََشح  هه ته فَ صه  نح عَ  فح رَ عح ي   مح ل

َ
َ  :يح أ  .ء  ََشح  هه طه بح َض وَ  هه اَله دَ عَ  نح عَ  فح رَ عح ي   مح ل

و معنای آن: این است که ذاتش یا شخصیتش شناخته نشده باشد یا شخصیتش شناخته 
شده باشد اما از صفتش چیزی شناخته نشده باشد. )منظور از صفت او( یعنی: از عدالت و 

 باشد. ضبط او چیزی شناخته نشده
نحَواع   -5

َ
وله  أ ه  حَمجح  :ال

 انواع مجهول: – 5

  ن  كه مح ي  
َ
  ن  إه : اَل قَ ي   نح أ

َ
ح  اعَ وَ نح أ َ وَ  ،ة  ثَ َل ثَ  وله ه  جح مَ ال  :هه

 ها: : انواع مجهول سه است و آنتوان گفت )با آنچه ذکر شد( می
ه عَ الح  ول  ه  َُمح  -أ  :نيح
 مجهول ذات: –أ 

ه   -1 يف  وَ : َتعحره م   ذ كهرَ  َمنح  ه  ،اسح نح  ه  وه  لَمح  َولَكه د   َراو   إهل   َعنحه   يَرح  .َواحه
 تعریف آن: او کسی است که نامش برده شود اما فقط یک نفر از او روایت کند. – 1

م   -2 كح ، َعَدم  : رهَوايَتههه  ح  ث َق  إهَذا إهل   الحَقب وله  .و 
 حکم روایت آن: نپذیرفتن )روایت از او(، مگر که توثیق شود. – 2

َحده  ؟:ي َوث ق   َكيحَف  -3
َ
َريحنه  بهأ مح

َ
 :أ

 به یکی از دو حالت:شود:  چگونه توثیق کرده می – 3
  ام  إه  -أ

َ
 .ه  نح عَ  ىوَ رَ  نح مَ  يح  غَ  ه  قَ ث  وَ ي   نح أ
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 یا اینکه کسی او را توثیق کند که از او روایت نکرده است.  –أ 
  ام  إه وَ  -ب

َ
ه  ،ه  نح عَ  ىوَ رَ  نح مَ  ه  قَ ث  وَ ي   نح أ   طه َْشح ب

َ
  نح مه  ونَ ك  يَ  نح أ

َ
َ  له هح أ  .يله ده عح ال  وَ  حه رح الح

و یا اینکه کسی که از او روایت کرده او را توثیق کند به شرطی که از اهل جرح و  –ب 
 تعدیل باشد.

يثههه  َهلح  -4 َده م   ْله ؟ اسح يثههه  لَيحَس  َخاص  َده م   ْله ، اسح يث ه   َوإهن َما َخاص  نح  َحده  نَوحعه  مه
 .يفه عه الض  

آیا حدیثش نام خاصی دارد؟ حدیثش نام خاصی ندارد بلکه حدیثش از نوع ضعیف  – 4
 است.

َ  ول  ه  َُمح  -ب ح  ّم  سَ ي  وَ »: اله اْلح  «.ورَ ت  سح مَ ال
 «.و مستور نیز نامیده شده است»مجهول الحال:  –ب 

ه   -1 يف  وَ : َتعحره ، اثحنَانه  َعنحه   َرَوى َمنح  ه  َث  كح
َ
نح  فَأ  .ي َوث قح  لَمح  لَكه

 تر از او روایت کنند اما توثیق نشده باشد. تعریف او: کسی است که دو نفر یا بیش – 1

م   -2 كح ،: رهَوايَتههه  ح  يحه  ََعَ  الر د  حه هي الص  ور   قَاَل   اّل  ه   .الح مح
 اند. حکم روایت او: مردود است بر قول صحیحی که جمهور علما آن را گفته – 2

يثههه  َهلح  -3 َده ؟ م  اسح  ْله يثههه  لَيحَس  َخاص  َده م   ْله ، اسح يث ه   َوإهن َما َخاص  نح  َحده  نَوحعه  مه
 .يفه عه الض  

آیا حدیثش نام خاصی دارد؟ حدیثش نام خاصی ندارد بلکه حدیثش از نوع ضعیف  – 3
 است.

ح  -ج  :م  هَ بح م  ال
 مبهم: –ج  

نح  ن  كه مح ي  وَ 
َ
د   أ بحَهمَ  َنع  حم  نح  ال نحَواعه  مه

َ
ح  أ َ  اء  مَ لَ ع   نَ كَ  نح إه وَ  ،وله ه  جح مَ ال   دح قَ  يثه ده اْلح

َ
 واق  لَ طح أ

ح  ةَ يقَ قه حَ  ه  به شح ت   ه  تَ يقَ قه حَ  ن  كه لَ  ا،اصًّ خَ  امً اسح  هه يح لَ عَ   .وله ه  جح مَ ال
مبهم را از انواع مجهول به شمار آورد و اگر چه علمای حدیث، نام خاصی بر  توان می
 ت.اند اما حقیقت آن شبیه به حقیقت مجهول اس آن نهاده
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ه   -1 يف  وَ : َتعحره حح  لَمح  َمنح  ه  هه  ي َص  مه يثه  فه  بهاسح َده
 .اْلح

 کسی است که در حدیث، نامش تصریح نشده باشد.او : تعریفش – 1

م   -2 كح ، َعَدم  : رهَوايَتههه  ح  حَ  َحّت   الحَقب وله اوي ي َص  ، َعنحه   الر  هه مه وح  بهاسح
َ
عحرََف  أ ه   ي  م   اسح

 .هه مه اسح به  يهه فه  ًحاَص  م   رَ آخَ  يق  ره طَ  نح مه  هه وده ر  و  به 
حکم روایتش: نپذیرفتن است تا اینکه روایت کننده از او، نامش را ببرد یا اینکه از  – 2

 طریق دیگری نامش دانسته شود که در آن طریق، نامش تصریح شده باشد.
  ؛هه نه يح عَ  ة  الَ هَ جَ  هه ته ايَ وَ ره  د  رَ  ب  بَ سَ وَ 

َ
  نح مَ  ن  له

 
 هه ج   ه  م  اسح  مَ هه بح أ

 هه ج  وَ  ،ه  ن  يح عَ  تح لَ
 ه  اَل  دَ عَ  تح لَ

  ابه به  نح مه 
َ
 .ه  ت  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل فَ  ،َل وح أ

و سبب نپذیرفتن روایتش، جهالت و ناآگاهی به ذات اوست؛ زیرا کسی که نامش نامعلوم 
شود، پس روایتش پذیرفته  شود و از باب اولی که عدالتش نامعلوم می شد ذاتش نامعلوم می

 شود. نمی

مَ  لَوح  -3 بحهه
 
ظه  أ ، بهلَفح يله بَل   َفَهلح  ال عحده ؟، ت قح هَك  رهَواَيت ه  ثحل   وََذل نح  مه

َ
وَل  أ اوهي َيق  : َعنحه   الر 

« 
َ
 .«ة  قَ اثل   ِنه َبَ خح أ

شود؟ مانند اینکه روایت  اگر با لفظ تعدیل مبهم کرده شد، آیا روایتش پذیرفته می – 3
 «.ای مرا خبر داد ثقهشخص »کننده از او بگوید: 

َ وَ   : اب  وَ الح
َ
  ه  ت  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل  ه  ن  أ

َ
  ََعَ  اًض يح أ

َ   ؛ح  َص الح
َ
نحَده ، ةً قَ ثه  ون  ك  يَ  دح قَ  ه  ن  له َ  عه  َغيح

ه غَ  دَ نح عه  ة  قَ ثه   .هه يح
شود؛ زیرا ممکن است  جواب: این است که بنابر قول أصح، باز هم روایتش پذیرفته نمی

 د اما نزد دیگری ثقه نباشد.نزد او ثقه باش
يثههه  َهلح  -4 َده م   ْله ؟ اسح ، َخاص  يثههه  َنَعمح َده م   ْله ، اسح وَ  َخاص  بحَهم  » ه  حم  يث   ،«ال َده

 َواْلح
ح  َ  وَ ه   م  هَ بح م  ال ه  يث  ده اْلح َ  او  رَ  يهه فه  ياّل  َ  اَل قَ  ،هه مه اسح به  حح َص  ي   مح ل  م  هَ بح م  وَ »: هه ته ومَ ظ  نح مَ  فه  وِنه  ق  يح اْلح
 .«199ي َسمح  لَمح  َراو   يهه فه  امَ 

                                                           
 [أصل آن: ملَ  ُيَسمَّ، ضرورات ساكن كرده شده است.].  199
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است. « مبهم»ام خاصی دارد و آن آیا حدیثش نام خاصی دارد؟ بله، حدیثش ن – 4
مبهم آن حدیثی است که در آن، راوی باشد که نامش تصریح نشده باشد. بیقونی در 

 اش گفته: و مبهم آن روایتی است که در آن، راوی نام برده نشده است. منظومه
َهر   -6 شح

َ
َصن َفاته  أ حم  بَابه  فه  ال سح

َ
ََهالَةه  أ  :الح

 مشهورترین تصنیفات پیرامون اسباب جهالت: – 6

ة   -أ َ اوهي ن ع وته  َكثح يب   فهيَها َصن َف : الر  َطه
حه » كهتَاَب  اْلح وضه وحَهامه  م 

َ
عه  أ َمح  الح

 .«يقه ره فح ال  وَ 
ح  »خطیب بغدادی پیرامون آن کتاب بسیاری صفات راوی:  –أ  وضه وحَهامه  م 

َ
عه  أ َمح  الح

يقه  ره
 را به رشتۀ تحریر در آورده است. «َوال فح

اوهي رهَوايَةه  قهل ة   -ب ن َف : الر  ت ب   فهيَها ص  يَتح  ك  م  ت َب » س  َدانه  ك  حو حح : ،«ال يح
َ
ت ب   أ  الحك 

ح  َ  نح مَ  ََعَ  ة  لَ مه تَ شح م  ال ح » به ت  ك  الح  هه ذه هَ  نح مه وَ  ،د  احه وَ  ل  إه  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل ه  «ان  دَ حح و  ال ه ل
 .م  له سح م   امه مَ ْلح

های  کتاب»هایی نگاشته شده که به  در این مورد کتابکمی روایت راوی:  –ب 
هایی که مشتمل است بر کسانی که فقط یک نفر از  نامگذاری شده، یعنی: کتاب« الوُحدان

َدان»ها  اند. و از این کتاب آنان روایت کرده حو حح  .اثر امام مسلم است «ال
يحه  َعَدم   -ج ه مه  ال صح اوهي بهاسح ن َف : الر  ت ب   فهيهه  وَص  بحَهَماته » ك  حم  ثحل   ،«ال  كهتَابه  مه

« 
َ ح  اءه مَ سح الح   فه  ةه مَ هَ بح م  ال

َ ح  اءه بَ نح الح ه  «ةه مَ كَ حح م  ال َ  يبه طه خَ لح ل ح » ابه تَ كه وَ  ،ي  اده دَ غح اْلح  نح مه  اده فَ تَ سح م  ال
ح  اته مَ هَ بح م   ه مَ ال ه وَ  تح

ه  «اده نَ سح اْلح  .اِقه  رَ عه الح  ينه اَل   ِله  وَ ل
بحَهَمات»های  باره کتاب و در ایننام نبردن اسم راوی:  –ج  حم  نگاشته شده، مانند  «ال

َماء  »کتاب  سح
َ بحَهَمة   الح حم  نحبَاءه  فه  ال

َ َكَمةه  الح حح حم  تََفاد  »، اثر خطیب بغدادی، و کتاب «ال سح حم  نح  ال  مه
بحَهَماته  ه  م  حَمتح ه  ال

نَاده َواْلح  ، اثر ولی الدین عراقی.«سح
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َعة   هدح
 200اْلح

 بدعت

 

َها -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

َ : ل َغةً  -أ  » َن عح مَ به  «عَ دَ بَ » نح مه  ،ر  دَ صح مَ  هه
َ
ح أ  شَ ن

َ
 .وسه ام  قَ الح  فه  امَ كَ  ،عَ دَ تَ بح كَ  «أ

، مانند «بوجود آورد»گرفته شده بمعنای  «بََدعَ »آن مصدر است، از در لغت:  –أ 

 گونه که در قاموس آمده است. )که به همین معناست(، همان «ابحتََدعَ »
َلًحا -ب طه َ : اصح ه  دَ عح بَ  ينه اَل   فه  ث  دَ اْلح

  ،اله مَ كح اْلح
َ
 َّل  َص  به  انل   دَ عح بَ  َث ده حح ت  اسح  امَ  وح أ

  نَ مه  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل  
َ  وَ  اءه وَ هح الح

َ  .اله مَ عح الح
دین بعد از کامل شدن است، یا چیزی از هواهای نفس و امر تازه در در اصطالح:  –ب 

 اعمال که بعد از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بوجود آورده شود.
َها -2 نحَواع 

َ
 :أ

 انواع آن: – 2

ه 
 :نه َع وح نَ  ة  عَ دح اْلح

 بدعت دو نوع است:
 : ة  رَ ف  كَ م   ة  عَ دح به  -أ

َ
ه  اهَ ب  احه َص  ر  ف  كَ ي   :يح أ  كَ  ا،هَ به بَ سَ ب

َ
َ  امَ  دَ قه تَ عح يَ  نح أ . رَ فح ك  الح  م  زه لح تَ سح ي

ح وَ    د  مَ تَ عح م  ال
َ
ه  ن  أ   نح مَ  ه  ت  ايَ وَ ره  د  رَ ت   ياّل 

َ
  رَ كَ نح أ

َ
ح  نَ مه  ارً اته وَ تَ م   ارً مح أ  ينه اَل   نَ مه  اومً ل  عح مَ  عه الْش 

  ،ةه ورَ الّض   به 
َ
تََقدَ  َمنه  وح أ سَ  اعح  201.ه  َعكح

شود مانند اینکه چیزی را  آن کافر میآورنده به سبب  بدعت کافر کننده: یعنی: بدعت –أ 
شود کسی که  اعتقاد کند که مستلزم کفر است. و معتمد این است که روایتش پذیرفته نمی

                                                           
 ی است.اين سبب هنم از اسباب طعن و جرح در راو .  200
 .52ص آن شرح النخبة و نگا:.  201
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امر متواتری از شرع که از بدیهیات و ضروریات دین است را انکار کند )مانند وجوب نمازهای 
ند زنا و ربا که حرام است را پنجگانه را انکار کند(، یا کسی که عکس آن را معتقد باشد )مان

 حالل بداند(.
 : ة  قَ س  فَ م   ة  عَ دح به  -ب

َ
ه  اهَ ب  احه َص  ق  س  فَ ي   :يح أ  ه  ت  عَ دح به  ضه تَ قح تَ  َل  نح مَ  وَ ه  وَ  ا،هَ به بَ سَ ب

  يَ فه كح ال  
َ
 .ًل صح أ

شود و او کسی است  آورنده به سبب آن فاسق می کننده: یعنی: بدعت بدعت فاسق –ب 
 کند. ضای کفرش نمیکه بدعتش هرگز اقت

م   -3 كح عه  رهَوايَةه  ح  بحتَده حم   :ال
 آورنده: حکم روایت بدعت – 3

 .ه  ت  ايَ وَ ره  د  رَ ت  : ةً رَ ف  كَ م   ه  ت  عَ دح به  تح نَ كَ  نح إه  -أ
 شود. اگر بدعتش کافرکننده است: روایتش پذیرفته نمی –أ 

ه  يح  حه الص  فَ : ةً قَ س  فَ م   ه  ت  عَ دح به  تح نَ كَ  نح إه وَ  -ب   ور  ه  مح الح   هه يح لَ عَ  ياّل 
َ
 ل  بَ قح ت   ه  تَ ايَ وَ ره  ن  أ

ه  ه طَ َْشح ب  :نيح
کننده است: پس قول صحیحی که جمهور برآنند این است  و اگر بدعتش فاسق –ب 

 شود به دو شرط: که روایتش پذیرفته می
1-  

َ
 .هه ته عَ دح به  َل إه  ةً يَ اعه دَ  ونَ ك  يَ  ل  أ

 دهنده بسوی بدعتش نباشد. دعوت – 1
 وَ  -2

َ
 .ه  تَ عَ دح به  ج  و  رَ ي   امَ  يَ وه رح يَ  ل  أ

 چیزی را روایت نکند که مروج بدعتش باشد. – 2
يثه  َهلح  -4 َده عه  ْله بحتَده حم  م   ال ؟ اسح  :َخاص 

 آیا حدیث مبتدع نام خاصی دارد؟

َ  َس يح لَ  ح  يثه ده ْله  إه وَ  ،هه به  اص  خَ  م  اسح  عه ده تَ بح م  ال
ح  عه وح نَ  نح مه  ه  يث  ده حَ  امَ ن   ،َت فح رَ عَ  امَ كَ  ،وده د  رح مَ ال

وطه  ل  إه  ل  بَ قح ي   َل وَ   .آنهًفا ذ كهَرتح  ال ته  بهالْش  
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گونه که دانستی، و  حدیث مبتدع نام خاصی ندارد بلکه حدیثش از نوع مردود است همان
 .اکنون بیان شد ر با شروطی که همشود مگ روایتش پذیرفته نمی
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وء   هفحظه  س   202اْلح
 سوء حفظ

 

هفحظه  ئه َسي   َتعحرهيف   -1  :اْلح
 تعریف بد حفظ بودن: – 1

َ  نح مَ  وَ ه    203.هه ئه طَ خَ  به انه جَ  ََعَ  هه ته ابَ َص إه  ب  انه جَ  حح ج  رَ ي   مح ل
 او کسی است که جانب اصابتش بر جانب اشتباهش برتری نیافته است.

ه   -2 نحَواع 
َ
 :أ

 انواع آن: – 2

ه  ئ  ي  سَ  ، ظه فح اْلح َما نَوحَعنه  :وَه 
 ت، و آن دو:بد حفظ بودن دو نوع اس

  ام  إه  -أ
َ
 شَ نح يَ  نح أ

َ
ه  وء  س   أ   نح مه  ه  عَ مَ  ظه فح اْلح

َ
، له و  أ مَ  َحيَاتههه يعه  فه  ه  َوي َلزه  ّم  سَ ي  وَ  ،هه ته اَل حَ  ََجه

 رَ  ََعَ  اذ  الش   ه  َب  خَ 
ح
  ضه عح بَ  يه أ

َ
َ  له هح أ  .يثه ده اْلح

حاالتش  یا اینکه سوء حفظ از ابتدای زندگی بهمراهش نشأت بگیرد و در تمامی –أ 
 شود.  مالزمش باشد و بر رأی برخی از علمای حدیث، خبرش شاذ نامیده می

  ام  إه وَ  -ب
َ
ه  وء  س   ونَ ك  يَ  نح أ   ،هه َبه كه له  ام  إه  ،هه يح لَ عَ  ائً اره طَ  ظه فح اْلح

َ
َ  وح أ   ،هه َصه بَ  ابه هَ ّله

َ
 وح أ

َ حح له  ح » ّم  سَ ي   اذَ هَ فَ . هه به ت  ك   اقه َته  .«ط  لَ تَ خح م  ال
اش  وء حفظ بر او پیش آمده باشد یا بعلت پیری یا بعلت رفتن بیناییو یا اینکه س –ب 

 شود. نامیده می« مختلط»هایش، پس این شخص  یا سوختن کتاب
م   -3 كح  :رهَوايَتههه  ح 
 حکم روایتش: – 3

                                                           
 اين سبب دهم از اسباب طعن و جرح در راوی و آخر آن است..  202
 .53. نزهة النظر، ص 203
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  -أ
َ
  ام  أ

َ َ  نح مَ  وَ ه  وَ : ل  و  الح  شَ ن
َ
ه  وءه س   ََعَ  أ  .ة  ودَ د  رح مَ  ه  ت  ايَ وَ ره فَ  ،ظه فح اْلح

ولی: و او کسی است که )از کوچکی( بر سوء حفظ بزرگ شده پس روایتش اما ا –أ 
 مردود است.

 وَ  -ب
َ
 : انه اثل   ام  أ

َ
ح  :يح أ  :ته اْلح  يل  صه فح ال   هه ته ايَ وَ ره  فه  م  كح اْلح  فَ  ،ط  لَ تَ خح م  ال

 اما دومی: یعنی: مختلط، پس حکم روایتش، تفصیل آتی است: –ب 
َث حَ  امَ فَ  -1 َ مَ تَ وَ  ،طه َل ته خح اله  َل بح قَ  هه به  د  ه ذَ  ي   .ول  ب  قح مَ فَ : َك ل
 شود: پذیرفته است. آنچه قبل از اختالط روایت کند و تشخیص داده می – 1
َث حَ  امَ وَ  -2  .ود  د  رح مَ فَ : طه َل ته خح اله  دَ عح بَ  هه به  د 
 آنچه بعد از اختالط روایت کند: مردود است. – 2
َ  امَ وَ  -3 ح مَ تَ يَ  مح ل   ي 

َ
  طه َل ته خح اله  َل بح قَ  هه به  َث د  حَ  ه  ن  أ

َ
َ مَ تَ يَ  ّت  حَ  يهه فه  َف ق  و  ت  : ه  دَ عح بَ  وح أ  .ي 

آنچه مشخص نشود که قبل از اختالط یا بعد از اختالط روایت کرده: در آن توقف  – 3
 شود تا اینکه مشخص شود. کرده می
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ََبه 
ط  اْلح َط  ُم 

يَمات ه   سه  َوَتقح

 َمرحد ود

ن  فه 
هَسبَبه َطعح ب

اوهي  الر 
َن  هَسبَبه َسقحط  مه ب

نَده   الس 

ا   َخفه

ا  َدل س  َخفه  م 

 َظاههر

رحَسل َعل ق م   م 

ع نحَقطه عحَضل م   م 

ب ول  َمقح
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ل    اثل الهث   الحَفصح
 فصل سوم

ح  اده حَ اْلح  َب  خَ  َ بَ  ك  ََتَ شح م  ال ح  نيح ح وَ  وله ب  قح مَ ال  وده د  رح مَ ال
 خبر آحاد مشترک بین مقبول و مردود

:  َوفهيهه َمبحَحثَانه
 و دو مبحث دارد:

 
حَمبحَحث   - ل   ال و 

َ َ  يم  سه قح تَ : الح   نح مَ  َل إه  ةه بَ سح الن  به  َبه اْلح
 
 .هه ََلح إه  دَ نه سح أ

 تقسیم خبر به نسبت کسی که حدیث بسویش اسناد شده است. مبحث اول: -

-  : حَمبحَحث  اثل انه قَة  ال تََفر  َرى م  خح
 
نحَواع  أ

َ
.أ حَمرحد وده ب وله َوال حَمقح َ ال َكة  َبنيح ََتَ شح  م 

 و مردود مشترک است. ری که بین مقبولقۀ دیگانواع متفر مبحث دوم: -
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حَمبحَحث   ل   ال و 
َ  الح
 مبحث اول

َ  يم  سه قح تَ    نح مَ  َل إه  ةه بَ سح الن  به  َبه اْلح
 
 هه ََلح إه  دَ نه سح أ

 تقسیم خبر به نسبت کسی که حدیث بسویش اسناد شده است

َبَعة  َمَطالهَب:َوفهيهه  رح
َ
 أ

 و چهار مطلب دارد:

و   – 1
َ لَب  الح حَمطح .: ل  ال ِسه  دح يث  الحق  َده

 اْلح
لَب  اثل انه  – 2 حَمطح .: ال ف وع  حَمرح يث  ال َده

 اْلح
لَب  اثل الهث   – 3 حَمطح .: ال ق وف  حَموح يث  ال َده

 اْلح
لَب   – 4 حَمطح : ال ابهع  .الر  وع  ط  حَمقح يث  ال َده

 اْلح
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يث    1) َده
ِسه   اْلح دح  الحق 

 ( حدیث قدسی1)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 آن: تعریف -1

بَةً : ِسه  دح ق  الح : ل َغةً  -أ هسح سه » إهَل  ن دح   «الحق 
َ
  204.وسه ام  قَ الح  فه  امَ كَ  ،ره هح الط   :يح أ

َ
َ  :يح أ  يث  ده اْلح

ح   .اَل عَ تَ وَ  ه  انَ حَ بح س   الل   وَ ه  وَ  ،ةه ي  سه دح ق  الح  اته اّل   َل إه  وب  س  نح مَ ال
که در القاموس  گونه نسبت دارد، همان« پاکی»یعنی: « قدس»قدسی: به در لغت:  –أ 

 آمده، یعنی: حدیثی که به ذات پاک نسبت داده شده، و او خداوند سبحانه و تعالی است.
َلًحا -ب طه  اه  ي  إه  هه اده نَ سح إه  عَ مَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   َعنه إهََلحنَا  َل قه ن   امَ  وَ ه  : اصح

 205.ل  جَ وَ  ز  عَ  هه ب  رَ  َل إه 
نقل بسوی ما آن حدیثی است که از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در اصطالح:  –ب 

شده بهمراه اسناد نمودن رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آن حدیث را به پروردگارش 
 عزوجل.
ق   -2 َ  بَيحنَه   الحَفرح آنه  َوبَنيح رح  :الحق 
 فرق بین حدیث قدسی و قران: – 2

  ،ة  يَ ثه كَ  وق  ر  ف   اكَ نَ ه  
َ
 :ِله يَ  امَ  اهَ ر  هَ شح أ

 های زیادی وجود دارد و مشهورترین آن به شرح ذیل است: فرق
  -أ

َ
يَث  ،اَل عَ تَ  الله  نَ مه  اه  نَ عح مَ وَ  ه  ظ  فح لَ  آنَ رح ق  الح  ن  أ َده

ِسه   َواْلح دح نَاه   الحق   ،الله  نَ مه  َمعح
 .مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   ده نح عه  نح مه  ه  ظ  فح لَ وَ 

                                                           
 .248، ص1. القاموس ج 204
 .65قواعد التحديث، ص ، و81. الرسالة املستطرفة، ص 205
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ران لفظ و معنای آن از طرف خداوند متعال است ولی حدیث قدسی معنای اینکه: ق –أ 
 آن از جانب اهلل متعال و لفظ آن از جانب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم است.

  -ب
َ
يَث  ،هه ته وَ َل ته به  د  ب  عَ تَ ي   آنَ رح ق  الح  ن  أ َده

ِسه   َواْلح دح تََعب د   َل  الحق   .بهتهَلَوتههه  ي 
شود ولی حدیث قدسی به تالوت آن،  به تالوت آن، تعبد کرده می اینکه: قران –ب 

 شود. تعبد کرده نمی
  -ج

َ
، هه وته ب  ث   فه  ط  ََتَ شح ي   آنَ رح ق  الح  ن  أ يَث  ال َوات ر  َده

ِسه   َواْلح دح ََتَط   َل  الحق   هه وته ب  ث   فه  ي شح
 .ر  ات  وَ ال  

یث قدسی در ثبوت آن، تواتر شود اما حد اینکه: قران در ثبوت آن، تواتر شرط می –ج 
 شود. شرط نمی

يثه  َعَدد   -3 َحاده
َ ي ةه  الح سه دح  :الحق 

 تعداد احادیث قدسی: – 3

 وَ 
َ   ده دَ عَ له  ةه بَ سح الن  به  ة  يَ ثه كَ به  تح سَ يح لَ  ة  ي  سه دح ق  الح  ث  ياده حَ الح

َ  اهَ د  دَ عَ وَ . ةه ي  وه بَ انل   يثه اده حَ الح
اَئَتح  َحَواَلح  يث   مه  .َحده

دسی به نسبت احادیث نبوی زیاد نیستند. و تعداد آن حوالی دویست حدیث احادیث ق
 است.

ثَال    -4  :مه
 مثال آن: – 4

  نح عَ  هه يحه حه َص  فه  م  له سح م   اه  وَ رَ  امَ 
َ
َ رَ  ري ذَ  به أ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   نه عَ  ،ه  نح عَ  الل   ضه

  اَل عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  الله  نه عَ  ىوَ رَ  ايمَ فه  ،مَ ل  سَ وَ 
َ
 ََعَ  مَ لح الظ   ت  مح ر  حَ  ن  إه  ياده بَ عه  ايَ »: اَل قَ  ه  ن  أ

َ  مح ك  نَ يح بَ  ه  ت  لح عَ جَ وَ  ،سه فح نَ  َ ظَ تَ  َل فَ  ا،مً ر  م   206.«...وام  ال
آنچه مسلم در صحیح خود از ابوذر غفاری رضی اهلل عنه از رسول اهلل صلی اهلل علیه و 

ای »کند که فرمود:  د تبارک و تعالی روایت میسلم روایت نموده در آنچه ایشان از خداون

                                                           
 .است دهکر  روايت را آنش لفظ ِب 55، حديث 1994/ 4كتاب الَب والصلة،   در مسلم . 206
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بندگانم! قطعا من ظلم را بر خود حرام گردانیدم و آن را در میان شما حرام قرار دادم پس به 
 «.همدیگر ظلم نکنید...

يَغ   -5  :رهَوايَتههه  صه
  های روایت حدیث قدسی: صیغه – 5

ه  َ  ياوه رَ ل َ  يوه رح يَ  انه تَ يغَ صه  ِسه  دح ق  الح  يثه ده اْلح  به  يَث ده اْلح
َ
 :امَ ه  وَ  ،اءَ شَ  امَ هه ي  أ

. با هر کدام از آن دو که بخواهد تواند از دو صیغه استفاده کند میراوی حدیث قدسی 
 کند و آن دو: روایت می

 .ل  جَ وَ  ز  عَ  هه ب  رَ  نح عَ  يهه وه رح يَ  ايمَ فه  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  اَل قَ  -أ
لی اهلل علیه و سلم فرمود در آنچه که آن را از پروردگارش عزوجل رسول اهلل ص –أ 

 کند. روایت می
  -ب

َ
ول    َعنحه   اه  وَ رَ  ايمَ فه  ،اَل عَ تَ  الل   اَل قَ  وح أ  .مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َصَّل   رَس 

یا: خداوند متعال فرمود در آنچه که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آن را از  –ب 
 وجل روایت کرد.عز خداوند
َهر   -6 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

ه »
َ اْلح  به  ة  ي  نه الس   ات  افَ تح

َ ح  وفه ء  الر   ده بح عَ له . «ةه ي  سه دح ق  الح  يثه اده حَ الح /  272 / يهه فه  عَ ََجَ . ياوه نَ م  ال
 .ايثً ده حَ 

َافَات  »کتاب  تح ه
نهي ة   اْلح َحا الس 

َ يثه بهالح ي ةه  ده سه دح  272، اثر عبدالرئوف مناوی که «الحق 

 حدیث را در آن جمع نموده است.
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ف وع    2) حَمرح  ال
 ( مرفوع2)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

 كَ  ،«عَ َض وَ » د  ضه  «عَ فَ رَ » له عح فه  نح مه  ول  ع  فح مَ  م  اسح : ل َغةً  -أ
َ
َ س   ه  ن  أ ه ذَ به  م   َل إه  هه ته بَ سح نه له  ؛َك ل

ح  به احه َص   .مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   وَ ه  وَ  ،يعه فه الر   امه قَ مَ ال
 «وََضعَ »)بمعنای بلند کرد رفعت داد(، ضد  «َرَفعَ »اسم مفعول از فعل در لغت:  –أ 

)بمعنای: گذاشت، فرو نهاد( گرفته شده است. گویا بدین نام نامگذاری شده به خاطر نسبت 
 که او رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم باشد.آن به صاحب مقام رفیع 

َلًحا -ب طه وَ : اصح يَف  َما ه  ضه
 
نح  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َصَّل   انل به   إهَل  أ ، مه ل  وح  قَوح

َ
، أ ل 

وح  فهعح
َ
 أ

  ،ير  ره قح تَ 
َ
 207.ة  فَ صه  وح أ
ز آن روایتی که به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نسبت داده شود ادر اصطالح:  –ب 

 قول یا فعل یا تقریر یا صفت.
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

 
َ
  َب سه ن   امَ  وَ ه   :يح أ

َ
  امَ  وح أ

 
 اذَ هَ  نَ كَ  اء  وَ سَ وَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   َل إه  دَ نه سح أ

ح  ه  ًل وح قَ  اف  َض م  ال   ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  لن  ل
َ
  ،ًل عح فه  وح أ

َ
  ا،يرً ره قح تَ  وح أ

َ
 نَ كَ  اء  وَ سَ وَ  ،ةً فَ صه  وح أ

ح    ،ابه  حَ الص   وَ ه   يف  ضه م  ال
َ
ه  نَ كَ  ًل صه ت  م   ،ه  ونَ د   نح مَ  وح أ

  ،اد  نَ سح اْلح
َ
 ا.عً طه قَ نح م   وح أ

یعنی: آن روایتی که به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نسبت داده شود یا اسناد کرده 
قول رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم یا فعل یا تقریر و یا  شود. فرقی ندارد که این مضاف،

                                                           
 .به مانند آن 45. علوم احلديث، معرفة املرفوع، ص 207
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تر از او باشد )و فرقی ندارد  صفت ایشان باشد و فرقی ندارد که نسبت دهنده صحابی یا پایین
 که( اسناد آن متصل یا منقطع باشد.

ح  فه  ل  خ  دح يَ فَ  ح  :وعه ف  رح مَ ال ح وَ  ،ول  ص  وح مَ ال ح وَ  ،ل  سَ رح م  ال ح وَ  ،ل  صه ت  م  ال ح  وَ ه   اذَ هَ  ،ع  طه قَ نح م  ال  ور  ه  شح مَ ال
  اكَ نَ ه  وَ  ،هه ته يقَ قه حَ  فه 

َ
  ال  وَ قح أ

 
 .هه يفه ره عح تَ وَ  هه ته يقَ قه حَ  فه  ىرَ خح أ

شود. این )چیزی که گفتیم(  پس در مرفوع: موصول، مرسل، متصل و منقطع داخل می
 باشد و اقوال دیگری در حقیقت و تعریف مرفوع وجود همان مشهور در حقیقت مرفوع می

 دارد.
ه   -3 نحَواع 

َ
 :أ

 انواع آن: – 3

  يفه ره عح ال   نَ مه  ني   بَ تَ يَ 
َ
  ن  أ

َ
ح  اعَ وَ نح أ   وعه ف  رح مَ ال

َ
َبَعة  أ َ وَ  ،رح  :هه

 ها: شود که انواع مرفوع چهار است، و آن از تعریف مرفوع واضح می
ف وع   -أ حَمرح ِله   ال  .الحَقوح
 مرفوع قولی. –أ 

ح  -ب  .ِله  عح فه الح  وع  ف  رح مَ ال
 مرفوع فعلی. –ب 

ح  -ج  .ي  يره ره قح ال   وع  ف  رح مَ ال
 مرفوع تقریری. –ج 

ح  -د ح  وع  ف  رح مَ ال  .فه  صح وَ ال
 مرفوع وصفی. –د 

ثهلَة   -4 مح
َ
 :أ

 ها: مثال – 4

ح  ال  ثَ مه  -أ  : ِله  وح قَ الح  وعه ف  رح مَ ال
َ
  ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  نح أ

َ
 الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  اَل قَ »: ه  يح  غَ  وح أ

 .«... اذَ كَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ 
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رسول اهلل صلی اهلل علیه و »اینکه صحابی یا غیر او بگوید: مثال به مرفوع قولی:  –أ 
 «.سلم چنین گفت...

ح  ال  ثَ مه  -ب  : ِله  عح فه الح  وعه ف  رح مَ ال
َ
  ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  نح أ

َ
 الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  َل عَ فَ »: ه  يح  غَ  وح أ

 «.... اذَ كَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و »اینکه صحابی یا غیر او بگوید: مثال به مرفوع فعلی:  –ب 

 «.سلم چنین انجام داد...
ح  ال  ثَ مه  -ج  : ي  يره ره قح ال   وعه ف  رح مَ ال

َ
  ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  نح أ

َ
َل »: ه  يح  غَ  وح أ َ  ف عه َ ِبه  َّل  َص  به  انل   ةه ّضح

َ  ه  ارَ كَ نح إه  يوه رح يَ  َل وَ  ،«اذَ كَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   ه ّله  .له عح فه الح  َك ل
 نزد رسول اهلل صلی اهلل»اینکه صحابی یا غیر او بگوید: مثال به مرفوع تقریری:  –ج 

و راوی، انکار رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به آن عمل  «علیه و سلم چنین انجام داده شد
 کند. را بیان نمی

ح  ال  ثَ مه  -د ح  وعه ف  رح مَ ال  : فه  صح وَ ال
َ
  ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  نح أ

َ
 الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  نَ كَ »: ه  يح  غَ  وح أ

  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ 
َ
ل قً  اسه انل   نَ سَ حح أ  .«اخ 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و »اینکه صحابی یا غیر او بگوید: مثال به مرفوع وصفی:  –د 
 .«ترین مردم بود اخالق سلم خوش
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ق وف  3) حَموح    ال
 ( موقوف3)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  -أ ح » نَ مه  ،ول  ع  فح مَ  اسح ن  . «فه قح وَ ال
َ
اوهيَ  َكأ يثه  َوَقَف  الر  َده

 ،ابه  حَ الص   دَ نح عه  بهاْلح
َ وَ  ه  ةه لَ سه لح سه  اِقه بَ  دَ َسح  عح ابه تَ ي   مح ل

 .اده نَ سح اْلح
حوَ »اسم مفعول از در لغت:  –أ  حدیث را نزد صحابی  ،گرفته شده است. گویا راوی «قحفه ال

 متوقف کرده است.
َلًحا -ب طه وَ : اصح يَف  َما ه  ضه

 
َحابه   إهَل  أ نح  الص  ، مه ل  وح  قَوح

َ
، أ ل 

وح  فهعح
َ
ير   أ ره

 208.َتقح
 در اصطالح: آنچه از قول یا فعل یا تقریر به صحابی نسبت داده شود. –ب 

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

 
َ
  َب سه ن   امَ  وَ ه   :يح أ

َ
  وح أ

 
ي حَ َص  َل إه  دَ نه سح أ   ،ابه

َ
 اذَ هَ  نَ كَ  اء  وَ سَ  ؛ةه ابَ حَ الص   نَ مه  ع  ََجح  وح أ

ح    ،ًل وح قَ  مح هه ََلح إه  وب  س  نح مَ ال
َ
  ،ًل عح فه  وح أ

َ
  ،ًل صه ت  م   مح هه ََلح إه  د  نَ الس   نَ كَ  اء  وَ سَ وَ  ا،يرً ره قح تَ  وح أ

َ
 .اعً طه قَ نح م   وح أ

یثی که به صحابی یا جمعی از صحابه نسبت داده شود فرقی ندارد که آن یعنی: حد
نسبت داده شده به ایشان، قول یا فعل یا تقریر باشد و فرقی ندارد که سند بسوی ایشان 

 متصل یا منقطع باشد.
ثهلَة   -3 مح

َ
 :أ

 ها: مثال – 3

ح  ال  ثَ مه  -أ اوهي، قَوحل  : ِله  وح قَ الح  وفه ق  وح مَ ال   ن  بح  ََعه   اَل قَ  الر 
َ
َ رَ  ب  اله طَ  به أ : ه  نح عَ  الل   ضه

ث  حَ »  ره عح يَ  امَ به  اَس انل   واد 
  ،ونَ ف 

َ
  ونَ يد  ره ت  أ

َ
 209.«ول   س  رَ وَ  الل   َب ذ  كَ ي   نح أ

                                                           
 .46علوم احلديث، معرفة املوقوف، ص نگا:.  208
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با مردم »طالب رضی اهلل عنه گفت:  گفتۀ راوی، علی بن ابیمثال به موقوف قولی:  –أ 
کنند )یعنی در درک و فهم  ک و فهم میکه در ( به چیزی سخن بگویید)در مورد دین اسالم

 «.خواهید که خدا و رسولش تکذیب کرده شوند؟ گنجد( آیا می آنان می
ح  ال  ثَ مه  -ب م  وَ »: ي  اره خَ اْلح   ل  وح قَ : ِله  عح فه الح  وفه ق  وح مَ ال

َ
 210.«م  م  يَ تَ م   وَ ه  وَ  اس  ب  عَ  ن  ابح  أ

هلل عنهما امامت کرد در ابن عباس رضی ا»گفتۀ امام بخاری: مثال موقوف فعلی:  –ب 
 «.حالی که تیمم کرده بود

ح  ال  ثَ مه  -ج   اذَ كَ  ت  لح عَ فَ »: نيَ عه ابه ال   ضه عح بَ  ل  وح قَ : ي  يره ره قح ال   وفه ق  وح مَ ال
َ
  امَ مَ أ

َ
 ده حَ أ

َ وَ  ةه ابَ حَ الص    .«ََعَ   رح كه نح ي   مح ل
مل را جلو یکی از صحابه، فالن ع»گفتۀ بعضی از تابعین: مثال موقوف تقریری:  –ج 

 «.انجام دادم و بر من انکار نکرد
َمال   -4 تهعح  :َل   آَخر   اسح
 استعمال آخر برای موقوف: – 4

ح  م  اسح  ل  مَ عح تَ سح ي   ه غَ  نح عَ  اءَ جَ  ايمَ فه  وفه ق  وح مَ ال َقي ًدا نح كه لَ  ،ةه ابَ حَ الص   يح : َمثًَل  ي َقال  فَ . م 
  ،ي  ره هح الز   ََعَ  ن  َل ف   ه  فَ قَ وَ  يث  ده حَ  اذَ هَ »

َ
ه ذَ  و  ََنح وَ  211،«اء  طَ عَ  ََعَ  وح أ  .َك ل

شود اما مقید. پس  ل کرده میآید نیز استعما اسم موقوف در چیزی که از غیر صحابه می
د: این حدیث را فالنی بر ابن شهاب زهری وقف نموده است یا بر عطاء بن شو میگفته مثال 

 ، و مانند این.«رباح وقف نموده است ابی
َلح   -5 طه َقَها اصح َراَسانَ  ءه ف   :خ 
 اصطالح فقهاء خراسان: – 5

 :انَ اسَ رَ خ   اء  هَ قَ ف   م  سَ ي  
 اند: فقهاء خراسان نامگذاری کرده

                                                                                                                                                                                     
 .است کرده روايت را آنش لفظ ِب 49حديث  -225/ 1كتاب العلم،   ی درخبار .  209
 .است کرده روايت را آن 446/ 1لصعيد الطيب وضوء املسلم: كتاب التيمم، ِبب ا  ی در. خبار  210
 .هستند اتبعْيهر دو تن از عطاء  زهري و.  211
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ح  -أ  .اَبً خَ : وعَ ف  رح مَ ال
 مرفوع را: خبر. –أ 

ح وَ  -ب  : وَف ق  وح مَ ال
َ
 .ارً ثَ أ

 و موقوف را: اثر. –ب 
 
َ
ح  ام  أ ه ذَ  ُك    ونَ م  سَ ي  فَ  ونَ ث  د  حَ م  ال  » َك ل

َ
  ؛«ارً ثَ أ

َ
 مَ  ه  ن  له

ح
 » نح مه  وذ  خ  أ

َ
ح  ت  رح ثَ أ   ،«ءَ الّش 

َ
 :يأ

 .ه  ت  يح وَ رَ 
 »اما محدثین پس هر کدام از آن را 

َ
ثَرحت  »اند، زیرا از  نامیده «رثَ أ

َ
ءَ  أ ح گرفته شده، « الّش 

 بمعنای: آن را روایت کردم.
وع   -6 ف وعه  َتتََعل ق   ف ر  حَمرح ًما بهال كح  :ح 
 گیرد: تعلق میی که به مرفوع حکمی فروع – 6

ح  نَ مه  ر  وَ ص   اكَ نَ ه     فه  وفه ق  وح مَ ال
َ
ه شَ وَ  اهَ اظه فَ لح أ ح  ن  كه لَ  ا،هَ َكح   ىرَ يَ  اهَ ته يقَ قه حَ  فه  َق ق  دَ م  ال

َ
 اهَ ن  أ

َ  َن عح مَ به  ح  يثه ده اْلح َ  ،وعه ف  رح مَ ال   اّله
َ
ح » مَ اسح  اء  مَ لَ ع  الح  اهَ يح لَ عَ  َق لَ طح أ   ،«امً كح ح   وعه ف  رح مَ ال

َ
  :يأ

َ
 نَ مه  اهَ ن  أ

ح  ح  ا،ظً فح لَ  وفه ق  وح مَ ال  .امً كح ح   وعه ف  رح مَ ال
بین و محقق در حقیقت  هایی از موقوف در شکل و لفظ آن وجود دارد که باریک صورت

را بر آن اطالق « مرفوع حکمی»بیند که بمعنای حدیث مرفوع است، لذا علما، اسم  آن می
 اند، یعنی: اینکه از موقوف لفظا، مرفوع حکما است. کرده

 :ره وَ الص   َك لح ته  نح مه وَ 
 ها: و از این اشکال و صورت

  -أ
َ
ه  - ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  نح أ َ  ياّل   به  فح رَ عح ي   مح ل

َ   نح عَ  ذه خح الح
َ
 اَل َُمَ  َل  ًل وح قَ  - ابه تَ كه الح  له هح أ

تهَهاده  جح ، لهله   ،ة  غَ ل   انه يَ بَ به  ق  ل  عَ تَ  َل   َل وَ  فهيهه
َ
 :َل ثح مه  ،يب  ره غَ  حه َِشح  وح أ

که  چیزی بگوید –به گرفتن و روایت از اهل کتاب معروف نباشد  که –صحابی  -أ 
 مجالی برای اجتهاد در آن وجود ندارد و به بیان لغت یا شرح غریب نیز تعلق ندارد، مانند:

ه  -1
  نه عَ  اره بَ خح اْلح

ح  وره م  الح  َ  ءه دح بَ كَ  ؛ةه يَ اضه مَ ال  .قه لح اْلح
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 خبر دادن از امور گذشته، مانند: آغاز آفرینش. – 1
2-  

َ
ه  وه أ

  نه عَ  اره بَ خح اْلح
ح كَ  ؛ةه يَ ته اْلح  وره م  الح   وَ  ،َته فه الح وَ  ،مه حه َل مَ ل

َ
 .ةه امَ يَ قه الح  مه وح يَ  اله وَ حح أ

ها )در آخر زمان(  ها و فتنه یا خبر دادن از امور آینده )یعنی: امور غیبی(، مانند: جنگ – 2
  و احوال روز قیامت.

3-  
َ
ه  وه أ

  ،وص  ص  َُمح  اب  وَ ثَ  هه له عح فه به  ل  ص  ََيح  ام  عَ  اره بَ خح اْلح
َ
ه وح قَ كَ  ؛وص  ص  َُمح  اب  قَ عه  وح أ  نح مَ : له

ر   فَلَه   اذَ كَ  َل عَ فَ  جح
َ
 .َكَذا أ

یا خبر دادن از آنچه با انجام دادن آن، ثواب مخصوص یا عقوبت مخصوصی  – 3
 کند.  شود، مانند گفتۀ او: کسی که چنین انجام داد فالن اجر و پاداش کسب می حاصل می

  -ب
َ
تهَهاده  َُمَاَل  َل  امَ  ابه  حَ الص   َل عَ فح يَ  وح أ جح ؛ لهله ي  َكَصَلةه  فهيهه َ رَ  ََعه  ه  نح عَ  الل   ضه

  ة  عَ كح رَ  ُك    فه  وفه س  ك  الح  ةَ َل َص 
َ
ه وعَ ك  ر   نح مه  َث  كح أ  .نيح

یا صحابی کاری را انجام دهد که مجالی برای اجتهاد در آن وجود ندارد، مانند:  –ب 
 تر از دو رکوع. طالب رضی اهلل عنه نماز کسوف را در هر رکعتی بیش ن ابینماز علی ب

  -ج
َ
ح  وح أ َ ِي    ابه  حَ الص   به

َ
  ونَ ول  ق  يَ  وان  كَ  مح ه  ن  أ

َ
  ا،ذَ كَ  ونَ ل  عَ فح يَ  وح أ

َ
 بَ  نَ وح رَ يَ  َل  وح أ

ح
 :اذَ كَ به  اسً أ

ا به فالن دادند ی گفتند یا انجام می یا صحابی خبر دهد که آنان چنین و چنان می –ج 
 دیدند: چیز اشکالی نمی

  نح إه فَ  -1
َ
  يح  حه الص  فَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   نه مَ زَ  َل إه  ه  افَ َض أ

َ
 له وح قَ كَ  ؛وع  ف  رح مَ  ه  ن  أ

 212.«مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  ده هح عَ  ََعَ  ل  زه عح نَ  ان  ك  »: ر  ابه جَ 
این  قول صحیح صلی اهلل علیه و سلم مضاف کرد مان رسول اهللاگر آن را به ز – 1

ما زمان رسول اهلل صلی »مرفوع است، مانند گفتۀ جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه: است که 
 «.کردیم( کردیم )منی را خارج از رحم خالی می اهلل علیه و سلم عزل می

َ  نح إه وَ  -2  اذَ إه  ان  ك  »: ر  ابه جَ  له وح قَ كَ  ؛وره ه  مح الح   دَ نح عه  وف  ق  وح مَ  وَ ه  فَ  هه نه مَ زَ  َل إه  ه  فح ضه ي   مح ل
ح كَ  انَ دح عه َص  َ زَ نَ  اذَ إه وَ  ا،نَ ب   213.«انَ حح ب  سَ  انلح

                                                           
 روايت را آن 137كتاب النكاح، حديث   در ، و مسلم5207كتاب النكاح، حديث   ی در. خبار  212

 .اند کرده
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نزد جمهور علما  صلی اهلل علیه و سلم مضاف نکردو اگر آن را به زمان رسول اهلل  – 2
رفتیم  رگاه باال میما )در سفر( ه»موقوف است، مانند گفتۀ جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه: 

 «.گفتیم آمدیم تسبیح می گفتیم و هرگاه پایین می تکبیر می
  -د

َ
 »: ابه  حَ الص   وَل ق  يَ  وح أ

 
  ا،ذَ كَ به  انَ رح مه أ

َ
  ا،ذَ كَ  نح عَ  اينَ هه ن   وح أ

َ
 ل  ثح مه . «اذَ كَ  ةه ن  الس   نَ مه  وح أ

 »: ةه ابَ حَ الص   ضه عح بَ  له وح قَ 
 
  ل  َل به  رَ مه أ

َ
َ  نح أ   عَ فَ شح ي

َ ه  رَ وته ي  وَ  ،انَ ذَ الح
  له وح قَ كَ وَ  214.«ةَ امَ قَ اْلح

 
: ةَ ي  طه عَ  م  أ

َ  اعه بَ ات   نه عَ  اينَ هه ن  » َ وَ  ،زه ائه نَ الح   له وح قَ كَ وَ  215.«انَ يح لَ عَ  مح زَ عح ي   مح ل
َ
  نح عَ  ةَ بَ َل قه  به أ

َ
َ أ  ةه ن  الس   نَ مه »: س  ن

رَ  جَ و  زَ تَ  اذَ إه  هكح
  اثل ي به  ََعَ  اْلح

َ
 216.«اعً بح سَ  اهَ دَ نح عه  امَ قَ أ

به فالن چیز امر شدیم، یا از فالن چیز نهی شدیم، یا فالن چیز »یا صحابی بگوید:  –د 
بالل امر شد که اذان را شفع بگوید و اقامه را »مانند قول بعضی از صحابه: «. از سنت است
و مانند قول ام عطیه رضی اهلل عنها: از اتباع جنائز نهی شدیم اما به ما شدت «. به فرد بگوید

از سنت است که هرگاه »عنه: و مانند قول ابو قالبه از انس بن مالک رضی اهلل «. گرفته نشد
 «.ماندبنزد او هفت روز زن ازدواج کرد، شوهر  ختر باکره بر بیوهد شخص با

  -ه
َ
َ  فه  ياوه الر   وَل ق  يَ  وح أ   اته مَ ََكه الح  هه ذه هَ  َض عح بَ  ابه  حَ الص   ره كح ذه  دَ نح عه  يثه ده اْلح

َ  ،عه بَ رح الح
َ وَ    217،ه  ع  فَ رح يَ »: هه

َ
يهه  وح أ   218،َينحمه

َ
  219،هه به  غ  ل  بح يَ  وح أ

َ
  يثه ده حَ كَ  ،«ةً ايَ وَ ره  وح أ

َ   نح عَ  ،جه رَ عح الح
َ
 به أ

  ارَ غَ صه  امً وح قَ  وال  اته قَ ت   ّت  حَ  ة  اعَ الس   وم  ق  تَ  َل »: ةً ايَ وَ ره  ةَ رَ يح رَ ه  
َ ه عح الح  220.«ني 

                                                                                                                                                                                     
 .شظلف ، ِب2993كتاب اْلهاد، حديث   ی در. خبار  213
 .2كتاب الصَلة، حديث   در مسلم ، و607كتاب اْلذان، حديث   ی در. خبار  214
 .35اْلنائز، حديث  در مسلم ، و1278كتاب اْلنائز، حديث   ری د. خبار  215
 .5214كتاب النكاح، حديث   ی درخبار  . 216
لِّ النَّارِّ َعَذاًِب: َلو  ].  217 َونِّ َأه  َه  ، يَ ر فَ ُعُه: " إِّنَّ اهللََّ يَ ُقوُل ْلِّ ، َعن  َأَنس  نِّ ِّ َراَن اْلَو  َأنَّ َلَك َما ِفِّ َعن  َأيبِّ عِّم 

َوُن مِّن  َهَذا َوَأن َت ِفِّ ُصل بِّ آَدَم، اَْلر ضِّ مِّن  شَ  َتدِّي بِّهِّ؟ قَاَل: نَ َعم ، قَاَل: فَ َقد  َسأَل ُتَك َما ُهَو َأه  ء  ُكن َت تَ ف  ي 
، فَ  رَِّك يبِّ ر َك ". خبار َأن  لَ ُتش   [.3334 یأَبَ ي َت إِّلَّ الش ِّ

ثَ َنا َعب ُد اهللَِّّ ب ُن ].  218 َلَمَة، َعن  َمالِّك  َحدَّ لِّ ب نِّ َسع د ، َقاَل: ، عَ َمس  ، َعن  َسه  َكاَن النَّاُس »ن  َأيبِّ َحازِّم 
َرى ِفِّ الصَََّلةِّ  ىَن َعَلى ذِّرَاعِّهِّ الُيس  َمُروَن َأن  َيَضَع الرَُّجُل الَيَد الُيم  قَاَل َأبُو َحازِّم  َل َأع َلُمُه إِّلَّ يَ ن مِّي َذلَِّك « يُ ؤ 

 .[740خباری  َسلََّم.إِّىَل النَّيبِّ ِّ َصلَّى هللاُ َعَلي هِّ وَ 
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ها:  گوید، و آنهار کلمه را ببی، بعضی از این چیا راوی در حدیث هنگام ذکر صحا -هـ 
سازد،  مثال: ابوهریره رضی اهلل عنه( حدیث را به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم مرفوع می»)

 اهلل رسول به را حدیثدهد، یا  یا حدیث را به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نسبت می
از ابوهریره رضی اهلل عنه به ، مانند: حدیث اعرج «رساند، یا روایتاً می سلم و علیه اهلل صلی

شود تا اینکه با قوم  قیامت برپا نمی»روایت )از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم(: 
 «. کوچک بجنگید چشم

  -و
َ
َ فَ ي   وح أ ه  ق  ل  عَ تَ  َل   ايً سه فح تَ  ابه  حَ الص   ّس   ته نَ كَ »: ر  ابه جَ  له وح قَ كَ : ة  آيَ  وله ز  ن   به بَ سَ ب

 َ   نح مَ : ول  ق  تَ  ود  ه  اَلح
َ
 رَ امح  َت أ

َ
ب لهَها فه  اهَ ره ب  د   نح مه  ه  تَ أ ح  اءَ جَ  ق    ََل  وَ ال

َ
 فَ  َل،وَ حح أ

َ
: اَل عَ تَ  الل   َل زَ نح أ

مح ﴿ هَساؤ ك  مح  َحرحث   ن  221.«اْلية... ﴾لَك 
که به سبب نزول آیه تعلق دارد، مانند گفتۀ جابر بن  یا صحابی تفسیر کند تفسیری –و 

گفتند: هر کس با همسرش از پشت به شرمگاه جلو  یهودیان می»عبداهلل رضی اهلل عنه: 

زنان شما کشتزار ﴿آید، پس خداوند متعال نازل کرد:  آمیزش کند بچه لوچ و دوبین بدنیا می

 «.... آیه ادامه دارد﴾شمایند
حتَج   َهلح  -7 ؟ َي  ق وفه حَموح  بهال
 شود؟ آیا به حدیث موقوف احتجاج کرده می – 7

ح    ا،يحً حه َص  ون  ك  يَ  دح قَ  - َت فح رَ عَ  امَ كَ  - وف  ق  وح مَ ال
َ
  ا،نً سَ حَ  وح أ

َ
 ّت  حَ  نح كه لَ  ا،يفً عه َض  وح أ

، تح ثَبَتَ  لَوح  ت ه  ح   ؟هه به  ل  مَ عَ الح  ب  ََيه  َفَهلح  صه
گاهی صحیح، گاهی حسن و گاهی ضعیف  –گونه که شناختی  همان –حدیث موقوف 

 ؟شود میباشد، اما حتی اگر صحیح باشد آیا عمل به آن واجب  می

                                                                                                                                                                                     
َّ َصلَّى هللُا َعَلي هِّ َوَسلََّم قَاَل: ].  219 ُلُغ النَّيبِّ ، يَ ب   مِّ اهللَِّّ، »َعنِّ اب نِّ َعبَّاس  س  َلُه قَاَل ِبِّ َلو  َأنَّ َأَحدَُكم  إَِّذا َأَتى َأه 

يَ  تَ َنا، فَ ُقضِّ َنا الشَّي طَاَن َوَجن ِّبِّ الشَّي طَاَن َما َرزَق   نَ ُهَما َوَلٌد ملَ   اللَُّهمَّ َجن ِّب    [.141البخاري «. َيُضرُّهُ  بَ ي  
 .2929كتاب اْلهاد، حديث ی در  . خبار  220
 .عنايش آن را روايت کرده استمب 117كتاب النكاح، حديث   در . مسلم 221
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َ وَ  ه ذَ  نح عَ  اب  وَ الح   َك ل
َ
  ن  أ

َ ح  فه  َل صح الح   ؛هه به  له مَ عَ الح  وبه ج  و   م  دَ عَ  وفه ق  وح مَ ال
َ
  ه  ن  له

َ
 ال  وَ قح أ

 وَ 
َ
ه  ال  عَ فح أ   َض عح بَ  يو  قَ ت   اهَ ن  إه فَ  تح تَ بَ ثَ  نح إه  اهَ ن  كه لَ  ،ة  ابَ حَ َص ل

َ  فه  ر  مَ  امَ كَ  - ةه يفَ عه الض   يثه اده حَ الح
ح    - له سَ رح م  ال

َ
َ  اذَ إه  اذَ هَ وَ  ،ةه ن  الس  به  َل مَ عَ الح  وَ ه   نَ كَ  ةه ابَ حَ لص  ا اَل حَ  ن  له  م  كح ح   َل   نح ك  يَ  مح ل

ح    ،وعه ف  رح مَ ال
َ
ه  نَ مه  نَ كَ  اذَ إه  ام  أ ح  م  كح ح   َل   ياّل  ح كَ  هه به  ل  مَ عَ الح  ب  ََيه  ة  ج  ح   وَ ه  فَ  وعه ف  رح مَ ال  .وعه ف  رح مَ ل

عمل به آن است زیرا اقوال و  و جواب از آن: این است که اصل در موقوف، عدم وجوب
افعال صحابه است. اما اگر ثابت شد )که قول یا فعل صحابه است( پس قطعا بعضی از 

زیرا حال  –گونه که در حدیث مرسل گذشت  همان –کند  احادیث ضعیف را تقویت می
کنند. و این در صورتی است که مرفوع حکمی  باشد که به سنت عمل می صحابه چنین می

 شود. اما اگر مرفوع حکمی باشد حجتی است که همانند مرفوع، عمل به آن واجب می نباشد،
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وع  4) ط  حَمقح  :  ال
 ( مقطوع4)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

 .«َل َص وَ » د  ضه  «عَ طَ قَ » نح مه  ،ول  ع  فح مَ  م  اسح : ل َغةً  -أ
 گرفته شده است. «وََصَل »ضد  «َقَطعَ »اسم مفعول، از در لغت:  –أ 

َلًحا -ب طه وَ : اصح يَف  َما ه  ضه
 
  عه  ابه ال   َل إه  أ

َ
  ل  وح قَ  نح مه  ه  ونَ د   نح مَ  وح أ

َ
 222.ل  عح فه  وح أ

تر از اوست از قول یا فعل  خبری که به تابعی یا کسی که پاییندر اصطالح:  –ب 
 نسبت داده شود. 

ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

 
َ
  َب سه ن   امَ  وَ ه   :يأ

َ
  وح أ

 
  ،عه  ابه ال   َل إه  دَ نه سح أ

َ
  ،ل  وح قَ  نح مه  ،ه  ونَ د   نح مَ فَ  ،عه  ابه ال   عه ابه تَ  وح أ

َ
. ل  عح فه  وح أ

ح وَ  ح  يح  غَ  وع  ط  قح مَ ال   ؛عه طه قَ نح م  ال
َ
وعَ  ن  له ط  حَمقح ح  اته فَ صه  نح مه  ال ه مَ ال عَ  ،تح نحَقطه حم  نح  َوال َفاته  مه  صه

ه 
  ،اده نَ سح اْلح

َ
  :يأ

َ
َ  ن  أ ح  يَث ده اْلح  د  نَ الس   ون  ك  يَ  دح قَ وَ  ،ه  ونَ د   نح مَ فَ  عه  ابه ال   مه لَِكَ  نح مه  وعَ ط  قح مَ ال

ه ذَ  َل إه  ًل صه ت  م     نيه حه  ََعَ  ،عه  ابه ال   َك ل
َ
ح  ن  أ   :ّنه عح يَ  عَ طه قَ نح م  ال

َ
ه ذَ  ادَ نَ سح إه  ن  أ َ  َك ل  يح  غَ  يثه ده اْلح

ح به  َل   َق ل  عَ تَ  َل وَ  ،ل  صه ت  م   ه مَ ال  .تح
تر از او، از فعل یا قول نسبت داده شده یا  ابع تابعی یا پایینآنچه به تابعی یا ت یعنی:

اسناد شده باشد. و مقطوع غیر از منقطع است زیرا مقطوع از صفات متن و منقطع از صفات 
تر از اوست و چه بسا ممکن  اسناد است، یعنی: اینکه حدیث مقطوع، کالم تابعی یا پایین

                                                           
کسی است که صحابی را مَلقات کرده و ِب اسَلم از دنيا رفته : یاتبع. 59النخبة، ص نگا:.  222

 شت.است. و تعريف آن گذ
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ه منقطع یعنی: اسناد آن حدیث متصل نیست و به است سند به تابعی متصل باشد در حالی ک
 گیرد. متن تعلق نمی

ثهلَة   -3 مح
َ
 :أ

 هایی: مثال – 3

ثَال   -أ وعه  مه ط  حَمقح ِله   ال ل  : الحَقوح ََسنه  قَوح هي   اْلح َصح َلةه  فه  اْلح عه  َخلحَف  الص  بحتَده حم   َصل  »: ال
 223.«ه  ت  عَ دح به  هه يح لَ عَ وَ 

نماز بگزار و »حسن بصری در نماز پشت سر مبتدع:  مثال به مقطوع قولی: قول –أ 
 «.باشد بدعتش برای خودش می

ثَال   -ب وعه  مه ط  حَمقح عحِله   ال َ  نه بح  يمَ اهه رَ بح إه  ل  وح قَ : الحفه ح  نه بح  ده م  م  ه تَ نح م  ال  :ْشه
َ الس   خه رح ي   وق  ّسح  مَ  نَ كَ » َ بَ وَ  ه  نَ يح بَ  َتح   نيح

َ
َ وَ  ،هه ته َل َص  ََعَ  ل  به قح ي  وَ  ،هه له هح أ  مح يهه ل  ِي 

 224.«مح اه  يَ نح د  وَ 
مسروق، بین خودش و »مثال مقطوع فعلی: قول ابراهیم بن محمد بن منتشر:  –ب 
 «.ساخت ها را با دنیایشان رها می کرد و آن کشید و به نماز رو می ای می اش پرده  خانواده

م   -4 كح تهَجاجه  ح  حح  :بههه  اله
 حکم احتجاج به آن: – 4

ح  ح  َل  وع  ط  قح مَ ال   نَ مه  ء  ََشح  فه  هه به  ج  تَ َي 
َ ح  مه ََك حح الح  . ةه ي  عه الْش 

َ
َ وَ  :يأ ه  تح ح  َص  وح ل  ه  ت  بَ سح ن

  ؛هه له ائه قَ له 
َ
  م  لَِكَ  ه  ن  له

َ
ح  ده حَ أ   نيَ مه له سح م  ال

َ
 ََعَ  ل  د  تَ  ة  ينَ ره قَ  اكَ نَ ه   تح نَ كَ  نح إه  نح كه لَ  ،مح ه  ل  عح فه  وح أ

 م  كح ح   َل   ذ  ئه دَ نح عه  د  عَ ي  فَ  ،ًل ثَ مَ  «ه  ع  فَ رح يَ » - عه  ابه ال   ره كح ذه  دَ نح عه  - :اةه وَ الر   ضه عح بَ  له وح قَ كَ  ،هه عه فح رَ 
ح  ح  وعه ف  رح مَ ال  .له سَ رح م  ال

شود. یعنی: اگر چه نسبت آن به  در چیزی از احکام شرعی به مقطوع احتجاج کرده نمی
ای  ینهاش صحیح باشد زیرا سخن یا عمل یکی از مسلمانان است. اما اگر آنجا قر گوینده

                                                           
 آن را روايت کرده است. 188/ 2إمامة املفتون واملبتدع:  كتاب اْلذان، ِبب  ی در. خبار  223
 .است کرده روايت را آن 96، ص2حلية اْلولياء جدر أبو نعيم .  224
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هنگام ذکر  –یافته شود که بر مرفوع بودن آن داللت دهد، مانند گفتۀ بعضی از راویان: 

ه  » -تابعی  َفع   شود. مثال، در این هنگام حکم مرفوع مرسل به آن داده می «يَرح
َلق ه   -5 عه  ََعَ  إهطح نحَقطه حم   :ال
 اطالق مقطوع بر منقطع: – 5

 
َ
ح  ض  عح بَ  َق لَ طح أ ح » َظ فح لَ  - انه  َبَ الط  وَ  عه  افه لش  كَ  - نيَ ثه د  حَ م  ال  وَ  «وعه ط  قح مَ ال

َ
 هه به  وااد  رَ أ

ح »   ،«عَ طه قَ نح م  ال
َ
ه  :يأ َ  ياّل   .ور  ه  شح مَ  يح  غَ  ح  َل طه اصح  وَ ه  وَ  ،ه  اد  نَ سح إه  لح صه ت  يَ  مح ل

اند و  را اطالق کرده« مقطوع»لفظ  –مانند امام شافعی و طبرانی  –بعضی از محدثین 
است، یعنی: روایتی که اسناد آن متصل نیست و این اصطالح « منقطع»از آن، مقصودشان 

 مشهوری نیست.
عح  دح قَ وَ  ه  ر  ذَ تَ ي   به  عه  افه لش  ل

َ
ه ذَ  اَل قَ  ه  ن  أ   ،حه َل طه صح اله  اره رَ قح ته اسح  َل بح قَ  َك ل

َ
 انه  َبَ الط   ام  أ

ه ذَ  ه  ق  َل طح إه فَ   .حه َل طه صح اله  فه  ازً و  ََتَ  د  عَ ي   َك ل
توان به امام شافعی عذر آورد که  قبل از استقرار مصطلحات حدیثی آن را گفته است  می

 شود. مجازی در اصطالح محسوب می ما طبرانی پس اطالق کردنش استفادۀو ا
نح  -6 ن اته  مه ق وفه  َمظه حَموح وعه  ال ط  حَمقح  :َوال
 شود: هایی که موقوف و مقطوع یافته می مکان – 6

  نه ابح  ف  ن  َص م   -أ
َ
 .ةَ بَ يح شَ  به أ

 شیبه. مصنف ابن ابی –أ 
 .اقه زَ الر   ده بح عَ  ف  ن  َص م   -ب
 مصنف عبدالرزاق. –ب 
  نه ابح وَ  ،ير  ره جَ  نه ابح  ي  اسه فَ تَ  -ج

َ
ح  نه ابح وَ  ،م  اته حَ  به أ  .ره ذه نح م  ال

 حاتم و ابن المنذر. تفاسیر ابن جریر، ابن ابی –ج 
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حَمبحَحث    اثل انه  ال

 مبحث دوم

 
َ
  اع  وَ نح أ

 
َ بَ  ة  كَ ََتَ شح م   ىرَ خح أ ح  نيح ح وَ  وله ب  قح مَ ال  وده د  رح مَ ال

 انواع دیگری که بین مقبول و مردود مشترک است

 
 َ َبَعة  َمَطالهَب، َوهه رح

َ
 :َوفهيهه أ

 و چهار مطلب در آن وجود دارد:

1 – . نَد  سح حم  : ال ل  و 
َ لَب  الح حَمطح  ال

 مطلب اول: مسند. – 1

ح  -2 : ال لَب  اثل انه حَمطح .ال ل  ت صه  م 
 مطلب دوم: متصل. – 2

3 – . َياَدات  اثل َقاته : زه لَب  اثل الهث  حَمطح  ال
 مطلب سوم: زیادات ثقات. – 3

4 – . د  اهه تَابهع  َوالش  م 
ح تهبَار  َوال عح : اله ابهع  لَب  الر  حَمطح  ال

 مطلب چهارم: اعتبار و متابع و شاهد. – 4
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نَد    1) سح حم   ال
 ( مسند1)

 
ره  -1 ه  َتعح  :يف 
 تعریف آن: – 1

 » نح مه  ،ول  ع  فح مَ  م  اسح : ل َغةً  -أ
َ
  َن عح مَ به  «دَ نَ سح أ

َ
  ،اَف َض أ

َ
َ  وح أ  .َب سَ ن

نَدَ »اسم مفعول از در لغت:  –أ  سح
َ
 بمعنای ملحق کرد یا نسبت داد.گرفته شده،  «أ

َلًحا -ب طه  225.مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   َل إه  وًع ف  رح مَ  ه  د  نَ سَ  َل َص ات   امَ : اصح
آنچه سند آن بصورت مرفوع به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در اصطالح:  –ب 

 متصل باشد.
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

  امَ 
َ
ه مَ  نح عَ  ،َف وس  ي   ن  بح  الله  د  بح عَ  انَ ثَ د  حَ »: اَل قَ  ي  اره خَ اْلح   ه  جَ رَ خح أ   نح عَ  ،ك  ال

َ
 ،اده نَ الز   به أ

  نه عَ 
َ   نح عَ  ،جه رَ عح الح

َ
 َب َِشه  اذَ إه »: اَل قَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وَل س  رَ  ن  إه : اَل قَ  ةَ رَ يح رَ ه   به أ

  اءه نَ إه  فه  ب  ََكح الح 
َ
 226.«اعً بح سَ  ه  لح سه غح يَ لح فَ  مح ك  ده حَ أ

عبداهلل بن یوسف به ما روایت کرد از »آنچه امام بخاری آن را تخریج کرده و گفته: 
اد از أعرج از ابوهریره که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: الزن مالک از ابی

 «.پس آن را هفت بار بشوید نوشیدهرگاه سگ در ظرف یکی از شما »
  نح مه  ه  د  نَ سَ  َل َص ات   يث  ده حَ  اذَ هَ فَ 

َ
ه و  أ  الل   َّل  َص  به  انل   َل إه  وع  ف  رح مَ  وَ ه  وَ  ،اه  هَ تَ نح م   َل إه  له

 .مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ 
                                                           

به  59النخبة صاين تعريف مهان تعريفی است که حاکم نيشابوری آن را پسنديده و ابن حجر در .  225
 ی مسند تعريفات ديگری نيز ارائه شده است.آن جزم منوده است. برا

 .است کرده روايت را آن شلفظ ِب 172، حديث 274/ 1كتاب الوضوء:   ی در. خبار  226
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پس این حدیثی است که سند آن از اولش تا انتهایش متصل و به رسول اهلل صلی اهلل 
 علیه و سلم مرفوع است.

  



264 
 

ل  2) ت صه حم     ال
 ( متصل2)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح »ـبه  ع  وح انل   اذَ هَ  ّم  سَ ي  وَ  ،«عَ طَ قَ انح » د  ضه  «َل َص ات  » نح مه  ،ل  اعه فَ  م  اسح : ل َغةً  -أ  «وله ص  وح مَ ال
 
َ
 .اًض يح أ

« موصول»گرفته شده و این نوع به  «انحَقَطعَ »ضد  «ات َصَل »اسم فاعل از در لغت:  –أ 

 نیز نامگذاری شده است.
َلًحا -ب طه   نَ كَ  وًع ف  رح مَ  ؛ه  د  نَ سَ  َل َص ات   امَ : اصح

َ
 227.نَ كَ  نح مَ  ََعَ  اوفً ق  وح مَ  وح أ

بر هر کسی فرقی ندارد که( مرفوع یا آنچه سند آن متصل باشد، )در اصطالح:  –ب 
 باشد. موقوف
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

ح  ال  ثَ مه  -أ ح  له صه ت  م  ال ه مَ »: وعه ف  رح مَ ال ه سَ  نح عَ  ،اب  هَ شه  نه ابح  نه عَ  ،ك  ال  نح عَ  ،الله  ده بح عَ  نه بح  مه ال
 
َ
  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  نح عَ  ،يهه به أ

َ
 «.... اذَ كَ : اَل قَ  ه  ن  أ

مالک از ابن شهاب از سالم بن عبداهلل از پدرش از رسول اهلل »مثال متصل مرفوع:  –أ 
 «.صلی اهلل علیه و سلم روایت کرده که ایشان فالن چیز فرمودند...

ح  ال  ثَ مه  -ب ح  له َص ت  م  ال ه مَ »: وفه ق  وح مَ ال   ،رَ مَ ع   نه ابح  نه عَ  ،ع  افه نَ  نح عَ  ،ك  ال
َ
 .«... اذَ كَ : اَل قَ  ه  ن  أ

مالک از نافع از ابن عمر روایت کرده که وی فالن چیز »مثال متصل موقوف:  –ب 
 «.گفت...
ل   ي َسّم   َهلح  -3 ًل؟ ال ابهعه   قَوح ت صه  م 

                                                           
 .183/ 1التدريب، نوع املتصل:  هبمراهالتقريب  نگا:.  227
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 شود؟ آیا قول تابعی متصل نامیده می – 3

 وَ »: اِقه  رَ عه الح  اَل قَ 
َ
قَوال   ام  أ

َ
  ته لَ َص ات   إهَذا - ال ابهعهنيَ  أ

َ  اهَ ونَ م  سَ ي   َل فَ  - مح هه ََلح إه  يد  انه سَ الح
ه  ةه الَ حَ  فه  ةً لَ صه ت  م  

  ؛قه َل طح اْلح
َ
ه وح قَ كَ  ،مح هه مه لَِكَ  فه  ع  اقه وَ وَ  ز  ائه جَ فَ  يده يه قح ال   عَ مَ  ام  أ  اذَ هَ : مح هه ل

ح  نه بح  يده عه سَ  َل إه  ل  صه ت  م     ،به ي  سَ م  ال
َ
  ،ي  ره هح الز   َل إه  وح أ

َ
ه مَ  َل إه  وح أ ه ذَ  وه ََنح وَ  ،ك  ال  ة  تَ كح انل  وَ : يَل قه . َك ل

ه ذَ  فه    َك ل
َ
ح  ق  َل طح إه فَ  «.يعَ اطه قَ مَ » ّم  سَ ت   اهَ ن  أ ح كَ  اهَ يح لَ عَ  له صه ت  م  ال ه  فه صح وَ ل  د  احه وَ  ء  َّشح ل

  نه يح اد  َض تَ م  به 
 «.ةً غَ ل 

اطالقا  –هرگاه اسانید به آنان متصل شد  –و اما اقوال تابعی »حافظ عراقی گفته است: 
جایز و در کالم ایشان واقع است، مانند گفتۀ  مقید کردن،د. اما با شو متصل نامیده نمی

ایشان: این خبر به سعید بن مسیب یا به ابن شهاب زهری یا به مالک بن انس متصل است 
 و مانند آن. 

شود. پس در  نامیده می« مقاطیع»گفته شده: نکته در آن، این است که چنین اخباری 
 . «استنند توصیف کردن یک چیز به دو شیئِ متضاد لغت، اطالق متصل بر آن به ما
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َياَدات  3)  اثل َقاته    زه
 ( زیادات ثقات3)

 

َراد   -1 حم  يَاَداته  ال  :اثل َقاته  بهزه
 مقصود از زیادات ثقات: – 1

ح وَ . ط  ابه الض   ل  دح عَ الح  وَ ه  : ة  قَ اثل  وَ  ،ة  قَ ثه  ع  ََجح : ات  قَ اثل  وَ  ،ة  ادَ يَ زه  ع  ََجح : ات  ادَ يَ الز    اد  رَ م  ال
  نَ مه  ادً ائه زَ  اه  رَ نَ  امَ : ةه قَ اثل   ةه ادَ يَ زه به 

َ َ  اته قَ اثل   ضه عح بَ  ةه ايَ وَ ره  فه  اظه فَ لح الح  اه  وَ رَ  ام  عَ  ا،مَ  يث  ده ْله
َ  ونَ ر  خَ اْلح  ات  قَ اثل   ه ّله َ  َك ل  .يثه ده اْلح

ود زیادات: جمع زیاده است. و ثقات: جمع ثقه است. و ثقه: آن عدل ضابط است. و مقص
برای یک حدیثی  به زیادۀ ثقات: آن الفاظ زائدی است که ما آن را در روایت برخی از ثقات

 اند. بینیم از آنچه که ثقات دیگر آن حدیث را روایت کرده می
َهر   -2 شح

َ
تََن  َمنه  أ  :بهَها اعح

 اند: مشهورترین کسانی که به آن توجه نموده – 2

  ضه عح بَ  فه  اته قَ اثل   ضه عح بَ  نح مه  ات  ادَ يَ الز   هه ذه هَ 
َ   لََفتَتح  يثه اده حَ الح

َ
 ،اءه مَ لَ ع  الح  ضه عح بَ  ارَ ظَ نح أ

َ  اوح نَ تَ اعح وَ  اوهَ ع  ب  تَ تَ فَ   ره عح مَ وَ  اهَ عه مح ِبه
ه ذَ به  رَ هَ تَ اشح  نه م  مه وَ  ا،هَ ته فَ   ءه َل ؤ  هَ  َك ل

َ  :مح ه  وَ  ،ة  م  ئه الح
  -أ

َ
َ  ن  بح  الله  د  بح عَ  ر  كح بَ  وب  أ  .ي  وره اب  سَ يح انل   اده يَ زه  نه بح  ده م  م 
  -ب

َ
 .انه  جَ رح الح   م  يح عَ ن   وب  أ

  -ج
َ
ح  وب  أ َ  ن  بح  ان  س  حَ  ده َله وَ ال  .َشه  رَ ق  الح  د  م  م 

زیاداتی که از برخی از ثقات در بعضی از احادیث وجود دارد توجه برخی از علما را بسوی 
و شناخت  خود معطوف کرده است. پس علما پیرامون آن به تحقیق پرداختند و به گردآوری

 ها: آن توجه نمودند. و از کسانی که به این کار مشهورند این چهار امام هستند، و آن
 ابوبکر عبداهلل بن محمد بن زیاد نیشابوری. –أ 

 ابو نعیم جرجانی. –ب 
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 ابو الولید حسان بن محمد قُرَشی.   -ج
َها َمََكن   -3 ق وعه  :و 
 مکان وقوع آن: – 3

ح  فه  ة  ادَ يَ الز   ع  قَ تَ  ه مَ ال  .ده نَ الس   فه  ع  قَ تَ  امَ كَ  ،تح
 شود. گونه که در سند واقع می شود همان زیاده در متن واقع می

  -أ
َ
ح  فه  ام  أ ه مَ ال   ة  مَ َُكه  ةه ادَ يَ زه به  ون  ك  تَ فَ : تح

َ
ح  وح أ  .ة  لَ َج 

 باشد. ای می به زیادۀ کلمه یا جمله اما در متن: –أ 
 وَ  -ب

َ
ه  فه  ام  أ

  ،وف  ق  وح مَ  عه فح رَ به  ون  ك  تَ فَ : اده نَ سح اْلح
َ
 .ل  سَ رح م   له صح وَ  وح أ

 باشد. به رفعِ موقوف یا وصلِ مرسل می و اما در اسناد: –ب 
م   -4 كح يَاَدةه  ح  ه  فه  الز  حَمتح  :ال
 حکم زیاده در متن: – 4

 
َ
ح  فه  ة  ادَ يَ الز   ام  أ ه مَ ال   ََعَ  اهَ مه كح ح   فه  اء  مَ لَ ع  الح  َف لَ تَ اخح  ده قَ فَ  تح

َ
 :ال  وَ قح أ

 اند: علما در حکم آن بر چند قول اختالف نموده ما زیاده در متن:ا
 به قَ  نح مَ  مح ه  نح مه فَ  -أ

 .اقً لَ طح م   اهَ لَ
 پذیرند. اند که مطلقا آن را می ها کسانی از آن –أ 

َها نح مَ  مح ه  نح مه وَ  -ب  .اقً لَ طح م   رَد 
 پذیرند. اند که مطلقا آن را نمی ها کسانی و از آن –ب 
َ  ياوه رَ  نح مه  ةَ ادَ يَ الز   د  رَ  نح مَ  مح ه  نح مه وَ  -ج ه  يثه ده اْلح   اه  وَ رَ  ياّل 

َ
ه غَ به  ًل و  أ  به قَ وَ  ،ة  ادَ يَ زه  يح

 اهَ لَ
ه غَ  نح مه   228.هه يح

اند که زیاده را از راوی حدیثی که آن را ابتداءً بدون زیاده روایت  ها کسانی و از آن –ج 
 پذیرند. پذیرند و از غیر او می کرده، نمی

                                                           
 .آن ما بعد و 424الكفاية ص ، و77علوم احلديث ص نگا:.  228
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َ  ةَ ادَ يَ الز   حه َل الص   ن  ابح  مَ س  قَ  دح قَ وَ  ه ب  قَ  به سَ ِبه   ةه ثَ َل ثَ  َل إه  اهَ د  رَ وَ  اهَ ول
َ
 يم  سه قح تَ  وَ ه  وَ  ،ام  سَ قح أ

 :وَ ه   يم  سه قح ال   اذَ هَ وَ  ،ه  يح  غَ وَ  ي  وه وَ انل   هه يح لَ عَ  ه  قَ افَ وَ  ،ن  سَ حَ 
این  ابن الصالح زیاده را به حسب پذیرفتن و نپذیرفتن به سه قسمت تقسیم کرده و

 اند، و آن تقسیم چنین است: تقسیم خوبی است. امام نووی و دیگران با آن موافقت نموده
ه  اة  افَ نَ م   اهَ فهي َس يح لَ  ة  ادَ يَ زه  -أ   ات  قَ اثل   اه  وَ رَ  امَ ل

َ
  وه أ

َ   ؛ول  ب  قَ الح  اهَ م  كح ح   هه ذه هَ فَ  ،ق  ثَ وح الح
َ
 اهَ ن  له

ح  ةه ايَ وَ ره به  دَ ر  فَ تَ  يث  ده حَ كَ   .اته قَ اثل   نَ مه  ة  قَ ثه  هه ته لَ َج 
تر منافاتی ندارد پس حکم آن، پذیرفتن  ای که با روایت جماعت ثقات یا ثقه زیاده –أ 

 ای از ثقات متفرد و تنها شده است. ماند که به روایت آن، ثقه است زیرا همانند حدیثی می
ه  ة  يَ افه نَ م   ة  ادَ يَ زه  -ب   ات  قَ اثل   اه  وَ رَ  امَ ل

َ
  وه أ

َ  فه  َق بَ سَ  امَ كَ  ،د  الر   اهَ م  كح ح   هه ذه هَ فَ  ،ق  ثَ وح الح
 .اذ  الش  

تر منافات دارد پس حکم آن، نپذیرفتن  ای که با روایت جماعت ثقات یا ثقه زیاده –ب 
 گونه که در حدیث شاذ گذشت. است همان

ه  اة  افَ نَ م   ع  وح نَ  ايهَ فه  ة  ادَ يَ زه  -ج   ات  قَ اثل   اه  وَ رَ  امَ ل
َ
  وه أ

َ ح  هه ذه هَ  صه  حَ نح تَ وَ  ،ق  ثَ وح الح  فه  اة  افَ نَ م  ال
 
َ
 :نه يح رَ مح أ

تر روایت  ای که در آن نوعی منافات وجود دارد با آنچه جماعت ثقات یا ثقه زیاده –ج 
 شود: اند و این منافات در دو امر منحصر می کرده

ح  يد  يه قح تَ  -1  .قه لَ طح م  ال
 تقیید مطلق. – 1
 .ام  عَ الح  يص  صه ََّتح  -2
 تخصیص عام. – 2
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 يح  حه الص  وَ »: ي  وه وَ انل   ه  نح عَ  اَل قَ وَ  ،حه َل الص   ن  ابح  هه مه كح ح   نح عَ  َسَكَت  م  سح الحقه  َوَهَذا
  اذَ هَ  ول  ب  قَ 

َ  229.«يه خه الح
و این تقسیم، ابن الصالح از حکم آن سکوت کرده، و امام نووی در مورد آن گفته است: 

 «.قول صحیح پذیرفتن آخری است»
ثهلَة   -5 مح

َ
َياَدةه  أ هلز  ه ا فه  ل حَمتح  :ل

 هایی برای زیاده در متن: مثال – 5

 :اة  افَ نَ م   ايهَ فه  َس يح لَ  ته ال   ةه ادَ يَ الز   ال  ثَ مه  -أ
 مثالی که منافات در آن نیست: –أ 

  نه عَ  ،ر  هه سح م   نه بح  ََعه   يقه ره طَ  نح مه  230م  له سح م   اه  وَ رَ  امَ 
َ   نح عَ  ،شه مَ عح الح

َ
 وَ  ين  زه رَ  به أ

َ
 به أ

  نح عَ  ،ح  اله َص 
َ
َ رَ  ،ةَ رَ يح رَ ه   به أ قحه  » ةه مَ َُكه  ةه ادَ يَ زه  نح مه  ،ه  نح عَ  الل   ضه ه ي 

 وغه ل  و   يثه ده حَ  فه  «فَلح
َ وَ  ،به ََكح الح    نح مه  اظه ف  اْلح   ر  ائه سَ  اهَ رح ك  ذح يَ  مح ل

َ
  ابه حَ صح أ

َ  إه وَ  ،شه مَ عح الح
 غَ لَ وَ  اذَ إه »: اذَ كَ هَ  ه  وح وَ رَ  امَ ن 

  اءه نَ إه  فه  ب  ََكح الح 
َ
 ََعه   هه به  دَ ر  فَ تَ  َب  خَ كَ  ة  ادَ يَ الز   هه ذه هَ  ون  ك  تَ فَ  ،«ار  رَ مه  عَ بح سَ  ه  لح سه غح يَ لح فَ  مح ك  ده حَ أ

 .ة  ادَ يَ الز   َك لح ته  ل  بَ قح ت  فَ  ،ة  قَ ثه  وَ ه  وَ  ،ر  هه سح م   ن  بح 
آنچه مسلم از طریق علی بن مسهر از اعمش از ابو رزین و ابو صالح از ابوهریره رضی 

ه »اهلل عنه از زیاده در کلمۀ  و سایر حفاظ  کرده روایت را آن زدن سگ در حدیث دهان «قحه  فَلحي 

هرگاه سگ در »اند:  اند بلکه این چنین آن را روایت کرده از اصحاب اعمش آن را نقل نکرده
ماند که علی  ، پس این زیاده به خبری می«ظرف یکی از شما دهان زد آن را هفت بار بشوید

 شود. و ثقه است پس زیادۀ او پذیرفته میبن مسهر به آن متفرد و تنها باشد و ا
ه  ال  ثَ مه  -ب ح  ةه ادَ يَ لز  ل  :ةه يَ افه نَ م  ال
 ای که در آن منافات وجود دارد: مثال برای زیاده –ب 

                                                           
پذيرد  مذهب شافعی و مالک اين نوع از زایده را می. 247، ص1التدريب ج مهراهالتقريب  نگا:.  229

 کند. اما مذهب حنفيه آن را رد می
 .از آن را نگاه کن ما بعد و 182، ص3نووي جامام شرح ه صحيح مسلم ب در. رواایت حديث  230
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 وَ  ره حح انل   م  وح يَ وَ  ةَ فَ رَ عَ  م  وح يَ »: يثه ده حَ  فه  «ةَ فَ رَ عَ  مه وح يَ » ة  ادَ يَ زه 
َ
ه الت   ام  ي  أ

نَا يقه ْشح يد  َل  عه هح
َ
 أ

ه 
َ وَ  ،مه َل سح اْلح   هه

َ
  ام  ي  أ

َ
ح وَ  ل  كح أ   ؛«ب  ِش 

َ  ن  إه فَ  إه وَ  ا،هَ ونه د  به  هه قه ر  ط   يعه ََجه  نح مه  يَث ده اْلح
 اهَ به  اءَ جَ  امَ ن 

  نح عَ  ،اح  بَ رَ  نه بح  ََعه   ن  بح  وَس م  
َ
َ وَ  ،ر  مه َع  نه بح  ةَ بَ قح ع   نح عَ  ،يهه به أ   يث  ده اْلح

َ
ح  ه  جَ رَ خح أ  ي  ذه مه الَت 

 وَ 
َ
 .امَ ه  يح  غَ وَ  دَ او  دَ  وب  أ

روز عرفه و روز عید قربان و ایام تشریق، عید ما اهل »در حدیث: « روز عرفه»زیادۀ 
این حدیث از تمامی طرق آن بدون «. ها روزهای خوردن و نوشیدن هستند اسالم است و آن

روایت شده، و فقط موسی بن علی بن رباح از پدرش از عقبه بن عامر، این « روز عرفه»
 اند. ن حدیث را ترمذی و ابوداوود و دیگران تخریج نمودهزیاده آورده است و ای

ه  ال  ثَ مه  -ج  :اة  افَ نَ م   ع  وح نَ  ايهَ فه  ته ال   ةه ادَ يَ لز  ل
 ای که در آن نوعی منافات وجود دارد: مثال به زیاده –ج 

  يقه ره طَ  نح مه  م  له سح م   اه  وَ رَ  امَ 
َ
ه مَ  به أ   ك  ال

َ ي بح ره  نح عَ  ،عه  جَ شح الح  اَل قَ : اَل قَ  ةَ فَ يح ذَ ح   نح عَ  ،عه
  انَلَ  تح لَ عه ج  وَ ... »: مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ 

َ  اهَ ت  بَ رح ت   تلَ عه ج  وَ  ا،دً جه سح مَ  اهَ ُك    ض  رح الح
َياَدةه  .«اورً ه  طَ نَلَا  َجعه  بهزه شح

َ ب و َمالهك  الح
َ
َبت َها»َفَقدح َتَفر َد أ رحَها َغيح ه  « ت رح ك  َواةه، َولَمح يَذح َن الر  مه

يَث  َده
ا اْلح لَتح »َهَكَذا َوإهن َما َرَوو  عه رحض   نَلَا وَج 

َ ًدا الح جه وًرا َمسح  231«.َوَطه 
آنچه مسلم از طریق ابو مالک اشجعی از ربعی از حذیفه رضی اهلل عنه روایت کرده که 

ما مسجد قرار و زمین به تمامی آن برای ».. گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: 
خاک »ابو مالک اشجعی به زیادۀ «. پاک قرار داده شده است اده شده، و خاک آن برای ماد

گونه  متفرد و تنها است و غیر از او کسی از راویان آن را نقل ننموده بلکه حدیث را این« آن
 «.و زمین برای ما مسجد و پاک قرار داده شده است»اند:  روایت کرده

م   -6 كح نَاده  فه  َياَدةه الز   ح  هسح
 :اْلح

 حکم زیاده در اسناد: – 6

                                                           
 .از آن ما بعد و 4، ص5سابق ج. مصدر  231
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َ
ه  فه  ة  ادَ يَ الز   ام  أ

 سح مَ  ََعَ  انَ ه   ب  َص نح تَ فَ  ،اده نَ سح اْلح
َ
ه َلَ أ ه تَ ي  يسه ئه رَ  نيح  ا،مَ ه  وع  ق  و   ث   كح يَ  نيح

ح  ض  ار  عَ تَ : امَ ه  وَ  ه  نَ مه  له صح وَ ال
ح  عَ مَ  عه فح الر   ض  ار  عَ تَ وَ  ،اله سَ رح اْلح   ،فه قح وَ ال

َ
 ةه ادَ يَ الز   ره وَ ص   اِقه بَ  ام  أ

ه  فه 
  دح قَ فَ  اده نَ سح اْلح

َ
َ  اء  مَ لَ ع  الح  دَ رَ فح أ   اهَ ل

َ
َ أ ح » َل ثح مه  ،ةً اص  خَ  ااثً ِبح   له صه ت  م   فه  يده زه مَ ال

َ  .«يده انه سَ الح
شود که وقوع این دو بسیار  اما زیاده در اسناد، پس اینجا بر دو مسألۀ اصلی ریخته می

: تعارض وصل با ارسال و تعارض رفع با وقف است. اما باقی أشکال و افتد، و آن دو اتفاق می
المزید فی »اند، مانند:  صور زیاده در اسناد، علما برای آن ابحاث خاصی جداگانه تصنیف کرده

 «.متصل األسانید
  ََعَ  اهَ د  رَ وَ  ،ةه ادَ يَ الز   وله ب  قَ  فه  اء  مَ لَ ع  الح  َف لَ تَ اخح  ده قَ وَ  اذَ هَ 

َ
  ةه عَ بَ رح أ

َ
َ وَ  ،ال  وَ قح أ  :هه

 ها: اند، و آن این )چیزی که گفتیم( و علما در قبول و ردّ زیاده بر چهار قول اختالف کرده
ه  م  كح اْلح   -أ   ه  لَ َص وَ  نح مَ ل

َ
 » ه  عَ فَ رَ  وح أ

َ
ح  ل  وح قَ  وَ ه  وَ  ،«ةه ادَ يَ الز   ول  ب  قَ  :يأ  اءه هَ قَ ف  الح  وره ه  َج 

 وَ 
 232.نيَ وَله  ص  الح 

یعنی: پذیرفتن »آن را وصل نموده یا مرفوع کرده حکم برای کسی است که  –أ 
 و این قول جمهور فقهاء و اصولیین است.«. زیاده

ه  م  كح اْلح   -ب   نح مَ ل
َ
  ه  لَ سَ رح أ

َ
 » ه  فَ قَ وَ  وح أ

َ
  ل  وح قَ  وَ ه  وَ  ،«ةه ادَ يَ الز   د  رَ  :يأ

َ
  َثه كح أ

َ
 ابه حَ صح أ

 َ  .يثه ده اْلح
یعنی: نپذیرفتن »کرده،  حکم برای کسی است که آن را ارسال کرده یا موقوف –ب 

 ، و این قول اکثر اصحاب حدیث است.«زیاده
ه  م  كح اْلح   -ج  ل

َ   ضه عح بَ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ : َثه كح ْلح
َ
َ  ابه حَ صح أ  .يثه ده اْلح

 گیرد(: و این قول برخی از اهل حدیث است. حکم به اکثریت )تعلق می –ج 
ه  م  كح اْلح   -د  ل

َ   ضه عح بَ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ : ظه فَ حح ْلح
َ
َ  ابه حَ صح أ  .يثه ده اْلح

 گیرد(: و این قول برخی از اهل حدیث است. ترین )تعلق می حکم به حافظ –د 

                                                           
 .411الكفاية ص. «اين قول صحيح نزد ما است»: بغدادی گفته است خطيب.  232



272 
 

ي وَ به  ل  إه  احَ كَ نه  َل »: يث  ده حَ : ال   ثَ مه وَ    ن  بح  س  ون  ي   اه  وَ رَ  دح قَ فَ  ،«ِله
َ
 ،يعه  به الس   اَق حَ سح إه  به أ

َ إه  ه  ن  ابح وَ    نح عَ  ،يعه به الر   ن  بح  س  يح قَ وَ  يل  ائه سح
َ
َحاَق إه  به أ  ان  يَ فح س   اه  وَ رَ وَ  ،ًل صه ت  م   ادً نَ سح م  سح

َ  ن  بح  ة  بَ عح ش  وَ  ،ي  ره وح اثل     نح عَ  ،اجه ج  اْلح
َ
 233.ًل سَ رح م   اَق حَ سح إه  به أ

اسحاق سبیعی و  یونس بن ابی«. نکاحی نیست مگر با وجود ولی»و مثال آن: حدیث: 
اند و سفیان  روایت نمودهپسرش اسرائیل و قیس بن ربیع از ابو اسحاق بصورت مسندِ متصل 

 اند. ثوری و شعبه بن الحجاج از ابو اسحاق سبیعی بصورت مرسل روایت نموده
  

                                                           
 .از آن ما بعد ، و409املثال واختَلف الرواة ِف إرساله ووصله ِف الكفاية ص نگا:.  233
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تهبَار    4) عح تَابهع   اله م 
ح اههد   َوال  َوالش 

 ( اعتبار و متابع و شاهد4)
 

ي  َتعحرهيف   -1 نحَها ُك   :مه
 ها: تعریف هر کدام از آن – 1

 :ار  بَ ته عح اله  -أ
 اعتبار: –أ 
َدر  : ةً غَ ل   -1 تََبَ » َمصح   فه  ر  ظَ انل  : اره بَ ته عح اله  َن عح مَ وَ  ،«اعح

 ر  آخَ  ء  ََشح  اهَ به  َف رَ عح َله   ؛وره م  الح 
 .اهَ سه نح جه  نح مه 

تََبَ »در لغت: مصدر  – 1 باشد. و معنای اعتبار: نگریستن در  )یعنی: نگریست( می «اعح

 ته شود.امور است تا اینکه با آن چیزی دیگر از جنس آن شناخ
 ه  كَ ارَ شَ  لح هَ  َف رَ عح َله   ؛د  احه وَ  او  رَ  هه ته ايَ وَ ره به  دَ رَ فَ انح  يث  ده حَ  قه ر  ط   ع  ب  تَ تَ  وَ ه  : احً َل طه اصح  -2

  ه  يح  غَ  هه ته ايَ وَ ره  فه 
َ
 .َل  مح أ

در اصطالح: تحقیق و پیگیری طرق حدیثی است که یک راوی به روایت آن  – 2
 ر روایتش، دیگری مشارکت دارد یا نه؟منفرد شده تا اینکه شناخته شود آیا د

ح  -ب  :ع  ابه ال   ّم  سَ ي  وَ : ع  ابه تَ م  ال
 متابع: و تابع )نیز( نامیده شده: –ب 

 .َق افَ وَ  َن عح مَ به  «عَ ابَ تَ » نح مه  ل  اعه فَ  م  اسح  وَ ه  : ةً غَ ل   -1
 گرفته شده، بمعنای موافق شد. «تَاَبعَ »در لغت: متابع اسم فاعل است از  – 1
َ  وَ ه  : احً َل طه اصح  -2 ه  يث  ده اْلح َ  اةَ وَ ر   ه  ات  وَ ر   يهه فه  ك  اره شَ ي   ياّل   اًظ فح لَ  ده رح فَ الح  يثه ده اْلح

  ،ًن عح مَ وَ 
َ
َ اله  عَ مَ  ،طح قَ فَ  ًن عح مَ  وح أ  .ابه  حَ الص   فه  اده ت 

در اصطالح: آن حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث فرد در لفظ و معنا یا  – 2
 کنند. اه یکی بودن در صحابی، مشارکت میدر معنا فقط بهمر



274 
 

 :د  اهه الش   -ج
 شاهد: –ج 
َ س  وَ  ؛«ةه ادَ هَ الش  » نَ مه  ل  اعه فَ  م  اسح : ةً غَ ل   -1 ه ذَ به  م    َك ل

َ
َ  ه  ن  له   د  هَ شح ي

َ
ه  ن  أ  ده رح فَ الح  يثه ده حَ لح ل

 
َ
ح  َل وح قَ  د  اهه الش   يو  قَ ي   امَ كَ  ،يهه و  قَ ي  وَ  ،ًل صح أ  .ه  م  ع  دَ ي  وَ  ،عه د  م  ال

گرفته شده است. و به این نامگذاری شده زیرا « شهادت»در لغت: اسم فاعل از  – 1
گونه که  گرداند همان دهد که برای حدیث فرد، اصلی وجود دارد و آن را قوی می گواهی می

 کند. گرداند و پشتیبانی می شاهد، قول مدعی را قوی می
َ  وَ ه  : احً َل طه اصح  -2 ه  يث  ده اْلح َ  اةَ وَ ر   ه  ات  وَ ر   يهه فه  ك  اره شَ ي   ياّل   اًظ فح لَ  ده رح فَ الح  يثه ده اْلح

  ،ًن عح مَ وَ 
َ
 .ابه  حَ الص   فه  فه َل ته خح اله  عَ مَ  ،طح قَ فَ  ًن عح مَ  وح أ

در اصطالح: آن حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث فرد در لفظ و معنا یا  – 2
 کنند.  در معنا فقط بهمراه اختالف در صحابی، مشارکت می

تهبَار   -2 عح يًما لَيحَس  اله هلت ابهعه  قَسه ده  ل اهه  :َوالش 
 اعتبار قسمی از اقسام تابع و شاهد نیست: – 2

  ص  خح شَ  م  ه  وَ تَ يَ  امَ ب  ر  
َ
ه  يم  سه قَ  ارَ بَ ته عح اله  ن  أ   ن  كه لَ  ،ده اهه الش  وَ  عه ابه لت  ل

َ ه ذَ كَ  َس يح لَ  رَ مح الح  ،َك ل
 إه وَ 

  ا،مَ هه ََلح إه  له ص  وَ ال   ة  ئَ يح هَ  وَ ه   ار  بَ ته عح اله  امَ ن 
َ
َ  ة  يقَ ره طَ  وَ ه   :يأ  عه ابه ال   نه عَ  يشه ته فح ال  وَ  ثه حح اْلح

 .ده اهه الش  وَ 
شاید فردی دچار توهم شود که اعتبار قسمی از اقسام تابع و شاهد است اما چنین 
نیست، بلکه اعتبار: هیئت و شکلِ رسیدن بسوی تابع و شاهد است، یعنی: راه و روش 

 و تفتیش از تابع و شاهد است. جستجو
َلح   -3 طه هلت ابهعه  آَخر   اصح ده  ل اهه  :َوالش 
 اصطالح دیگری برای تابع و شاهد: – 3

ه  وَ ه   ده اهه الش  وَ  عه ابه ال   يفه ره عح تَ  نح مه  رَ كه ذ   امَ    هه يح لَ عَ  ياّل 
َ ح  وَ ه  وَ  ،َث  كح الح  نح كه لَ  ،ور  ه  شح مَ ال

َ  ر  آخَ  يف  ره عح تَ  اكَ نَ ه    :وَ ه  وَ  امَ ه  ل
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آنچه از تعریف تابع و شاهد ذکر شد آن چیزی است که اکثر علما برآنند و همین مشهور 
 است اما تعریف دیگری برای این دو وجود دارد و آن:

 : ع  ابه ال   -أ
َ
ح  َل ص  َتح  نح أ ه  ة  كَ ارَ شَ م  ال َ  اةه وَ ر  ل َدَ  اء  وَ سَ  ،ظه فح الل  به  ده رح فَ الح  يثه ده اْلح  ابه  حَ الص   ات 

 
َ
 .َف لَ تَ اخح  وه أ

تابع: اینکه مشارکت با راویان حدیث فرد با لفظ حاصل شود یکسان است که  –أ 
 صحابی یکی باشد یا مختلف باشد.

 : د  اهه الش   -ب
َ
ح  َل ص  َتح  نح أ ه  ة  كَ ارَ شَ م  ال َ  اةه وَ ر  ل ح به  ده رح فَ الح  يثه ده اْلح َدَ  اء  وَ سَ  ،َن عح مَ ال  ات 

  ابه  حَ الص  
َ
 . َف لَ تَ اخح  وه أ

هد: اینکه مشارکت با راویان حدیث فرد با معنا حاصل شود یکسان است که شا –أ 
 صحابی یکی باشد یا مختلف باشد.

  م  اسح  ق  لَ طح ي   دح قَ وَ  اذَ هَ 
َ
 امَ كَ  ،ده اهه الش   ََعَ  عه ابه ال   م  اسح  ق  لَ طح ي  فَ  ،ره خَ اْلح  ََعَ  امَ هه ده حَ أ

 وَ  ،عه ابه ال   ََعَ  ده اهه الش   م  اسح  ق  لَ طح ي  
َ َ  اَل قَ  امَ كَ  ل  هح سَ  ر  مح الح   234؛ر  جَ حَ  ن  ابح  ظ  افه اْلح

َ
ح  ن  له  َف دَ هَ ال

َ  ة  يَ وه قح تَ  وَ ه  وَ  ،د  احه وَ  امَ ه  نح مه    ة  ايَ وَ ره  ََعَ  وره ث  ع  الح به  يثه ده اْلح
 
ه  ىرَ خح أ  .يثه ده حَ لح ل

شود. پس اسم تابع  این )چیزی که گفتیم( و گاهی نام یکی بر دیگری اطالق کرده می
شود. و این  گونه که اسم شاهد بر تابع اطالق کرده می شود همان ده میبر شاهد اطالق کر

گونه که حافظ ابن حجر گفته، زیرا هدف از آن دو، یکی است و آن  مسألۀ آسانی است همان
 تقویت حدیث با اطالع یافتن بر روایت دیگری برای آن حدیث است.

تَاَبَعة   -4 حم   :ال
 متابعت: – 4

 :اهَ يف  ره عح تَ  -أ
 تعریف آن: –أ 
ح : ل َغةً  -1 ح فَ  ،«َق افَ وَ » َن عح مَ به  «عَ ابَ تَ » ر  دَ صح مَ : ةً غَ ل   ة  عَ ابَ تَ م  ال ح : نح ذَ إه  ة  عَ ابَ تَ م  ال  .ة  قَ افَ وَ م  ال

                                                           
 .38شرح النخبة ص در . 234
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)یعنی موافقت کرد(.  «َواَفَق »بمعنای  «تَاَبعَ »متابعت در لغت: مصدر  در لغت: – 1

 یعنی: موافقت.« متابعت»ین ابنابر
َلًحا -2 طه نح : اصح

َ
اوهي ي َشارهكَ  أ َه   الر  َوايَةه  فه  َغيح يثه  ره َده

 .اْلح
 راوی با دیگری در روایت حدیث مشارکت نماید. اینکه در اصطالح: – 2

  -ب
َ
ح وَ : اهَ اع  وَ نح أ  .نه َع وح نَ  ة  عَ ابَ تَ م  ال

 انواع آن: متابعت دو نوع است: –ب 
تَاَبَعة   -1 ة   م  َ : تَام  نح  َوهه

َ
َل  أ َشاَرَكة   َتحص  حم  اوهي ال هلر  نح  ل له  مه و 

َ
نَاده  أ هسح

 .اْلح
 این است که مشارکت با راوی در اول سند حاصل شود.متابعه تامه )کامل(:  – 1
تَاَبَعة   -2 ة   م  َ َ : قَاصه نح  َوهه

َ
َل  أ َشاَرَكة   َتحص  حم  اوهي ال ثحنَاءه  فه  لهلر 

َ
نَاده  أ هسح

 .اْلح
 در اثنای سند حاصل شود. اینکه مشارکت با راویمتابعه قاصره )ناقص(:  – 2
ثهلَة   -5 مح

َ
 :أ

 هایی: مثال – 5

 سَ 
َ
َ  هه به  َل ث  مَ  ادً احه وَ  اًل ثَ مه  ر  ك  ذح أ ح  يهه فه  235،ر  جَ حَ  ن  ابح  ظ  افه اْلح ح وَ  ،ة  ام  ال   ة  عَ ابَ تَ م  ال  ة  عَ ابَ تَ م  ال

َ قَ الح   :وَ ه  وَ  ،د  اهه الش  وَ  ،ة  اصه
در آن متابعه  ه آن مثال زده وحجر عسقالنی ب یک مثال ذکر خواهم کرد که حافظ ابن

 تامه و متابعه قاصره و شاهد وجود دارد، و آن مثال:
  فه  عه  افه الش   اه  وَ رَ  امَ 

ه مَ  نح عَ  ،م  الح    ،رَ مَ ع   نه ابح  نه عَ  ،ار  ينَ ده  نه بح  الله  ده بح عَ  نح عَ  ،ك  ال
َ
 ن  أ

ه  ر  هح الش  »: اَل قَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وَل س  رَ   او  رَ تَ  ّت  حَ  واوم  ص  تَ  َل فَ  ،ونَ ْشح  عه وَ  ع  سح ت
ح  م   نح إه فَ  ،ه  وح رَ تَ  ّت  حَ  وار  طه فح ت   َل وَ  ،َل َل هه ال  فَ  مح ك  يح لَ عَ  غ 

َ
 .«نيَ ثه َل ثَ  ةَ د  عه الح  وال  مه كح أ

آنچه امام شافعی در کتاب األم از مالک از عبداهلل بن دینار از ابن عمر از رسول اهلل 
ماه بیست و نه روز است. پس روزه »روایت کرده که ایشان فرمودند:  صلی اهلل علیه و سلم

                                                           
 .37شرح النخبة صدر  . 235
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. نگیرید تا اینکه هالل رمضان را ببینید و فطر نکنید )منظور: عید نکنید( تا اینکه آن را ببینید
 «.تعداد را سی روز تکمیل کنید اگر بر شما پوشیده و مبهم شد

َ  اذَ هَ فَ    م  وح قَ  ن  ظَ  ،ظه فح الل   اذَ هَ به  يث  ده اْلح
َ
ه مَ  نح عَ  هه به  دَ ر  فَ تَ  عه  افه الش   ن  أ  فه  وه  د  عَ فَ  ،ك  ال

  ؛هه به ائه رَ غَ 
َ
  ن  له

َ
ه مَ  اَب حَ صح أ ه  اذَ هَ به  ه  نح عَ  ه  وح وَ رَ  ك  ال

 به وَ  ،اده نَ سح اْلح
م   نح إه فَ »: ظه فح لَ  مح ك  يح لَ عَ  غ 

نَا ارَ بَ ته عح اله  دَ عح بَ  نح كه لَ  ،«َل   وار  د  اقح فَ  افهعه   وََجدح هلش  َ قَ  ةً عَ ابَ تَ م  وَ  ،ةً ام  تَ  تَاَبَعةً م   ل  ،ةً اصه
 .ًدااهه شَ وَ 

این حدیث با این لفظ، بعضی گمان بردند که امام شافعی از امام مالک به این حدیث 
متفرد است پس آن را از غرایب امام شافعی برشمردند زیرا اصحاب امام مالک با همین سند 

اگر بر شما پوشیده و مبهم شد برای آن تقدیر »اند:  از امام مالک با این لفظ روایت کرده
 برای امام شافعی: متابعه تامه، متابعه قاصره و شاهدی را یافتیم. ،اما بعد از اعتبار«. کنید

ا -أ م 
َ
تَاَبَعة   أ حم  ة   ال  نح عَ  ،به  نَ عح قَ الح  ةَ مَ لَ سح مَ  نه بح  الله  ده بح عَ  نح عَ  ي  اره خَ اْلح   اه  وَ رَ  َفَما: ال ام 

ه مَ  ه به  ،ك  ال
م   نح إه فَ »: يهه فه وَ  ،هه سه فح نَ  اده نَ سح اْلح  فَ  مح ك  يح لَ عَ  غ 

َ
 .«نيَ ثه َل ثَ  ةَ د  عه الح  وال  مه كح أ

آنچه بخاری از عبداهلل بن مسلمه قعنبی از مالک با همان اسناد اما متابعه تامه:  –أ 
شیده و مبهم اگر پو»)یعنی: مالک از عبداهلل بن دینار از ابن عمر( روایت کرده و در آن آمده: 

 «.شد تعداد را سی روز تکمیل کنید
ا -ب م 

َ
تَاَبَعة   َوأ حم  ة   ال َ َزيحَمةَ  ابحن   َرَواه   َفَما: الحَقاصه نح  خ  يقه  مه مه  َطره ، بحنه  َعصه د  َم   َعنح  م 

 
َ
َ  يهه به أ  به  ،رَ مَ ع   نه بح  الله  ده بح عَ  هه د  جَ  نح عَ  ،د  يح زَ  نه بح  ده م  م 

ل  كَ فَ »: ظه فح لَ  .«نيَ ثه َل ثَ  وام 
آنچه ابن خزیمه از طریق عاصم بن محمد از پدرش محمد بن و اما متابعه قاصره:  –ب 

 «.سی روز را تکمیل کنید»زید از پدربزرگش عبداهلل بن عمر روایت کرده با لفظ: 
ا -ج م 

َ
د   َوأ اهه نح  الن َسائه   َرَواه   َفَما: الش  َوايَةه  مه ده  ره َم  ، بحنه  م  ننَيح  ، بحنه ا َعنه  ح   َعب اس 

م   نح إه فَ »: يهه فه وَ  ،اَل قَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   نه عَ   فَ  مح ك  يح لَ عَ  غ 
َ
 .«نيَ ثه َل ثَ  ةَ د  عه الح  وال  مه كح أ

اکرم صلی  آنچه نسائی از روایت محمد بن حنین از ابن عباس از نبیو اما شاهد:  –ج 
اگر پوشیده و مبهم شد تعداد را سی »در آن آمده: اهلل علیه و سلم روایت کرده که فرمود و 

 «.روز تکمیل کنید
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َاب    اثل انه  اْلح
 باب دوم

َفة   بَل   َمنح  صه  رهَواَيت ه   ت قح
  شود صفت کسی که روایتش پذیرفته می

هَك  َوَما نَ  َيتََعل ق  بهَذل حه  مه َرح يله  الح  َوال عحده
 گیرد و آنچه از جرح و تعدیل به آن تعلق می

 
: ول   َوفهيهه ثََلثَة  ف ص 

 و در آن سه فصل وجود دارد:
ل   ل   الحَفصح و 

َ ه ب  قَ  وطه ِش   وَ  ي،اوه الر   فه : الح  .وله
 در راوی و شروط قبول آن. فصل اول:

 : ل  اثل انه .الحَفصح يله حه َوال عحده َرح ت به الح ة  َعنح ك  َرة  َعم   فهكح
 و تعدیل. های جرح تصور کلی از کتاب فصل دوم:

 : ل  اثل الهث  .الحَفصح يله حه َوال عحده َرح  َمَراتهب  الح
 مراتب جرح و تعدیل. فصل سوم:
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ل   ل   الحَفصح و 
َ  الح

 فصل اول

اوهي، فه  وطه  الر  ه  َوِش    َقب وله
 پیرامون راوی و شروط قبول کردنش

 
َمة   -1 َقد  ي ة   م  يده هه  :َتمح
 پیشگفتار: – 1

  امَ به 
َ
 م  ه  فَ  ،اةه وَ الر   يقه ره طَ  نح عَ  انَ ل  صه يَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  َث يده حَ  ن  أ

  ة  يَ كه الر  
 ره عح مَ  فه  وَل الح 

َ  ةه ح  صه  ةه فَ   ،يثه ده اْلح
َ
َ  ،هه ته ح  صه  مه دَ عَ  وح أ ه ّله َ  اء  مَ لَ ع   م  تَ اهح  َك ل  يثه ده اْلح

ح  ةً يقَ قه دَ  اوطً ِش    مح هه ته ايَ وَ ره  وله ب  قَ له  واط  َِشَ وَ  ،اةه وَ الر  به   اده دَ سَ وَ  مح هه ره ظَ نَ  ب عحده  ََعَ  ل  د  تَ  ةً مَ كَ م 
 .مح هه ته يقَ ره طَ  ةه دَ وح جَ وَ  ،مح هه يه كه فح تَ 

رسد پس آنان  چون حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از طریق راویان به ما می
دیث به راویان پایه و ستون اساسی در شناخت صحت حدیث یا عدم آن هستند. لذا علمای ح

اند که  و برای پذیرفتن روایتشان، شروط دقیق و محکمی را شرط کرده اند دادهبسیار اهتمام 
 دهد. بر دوراندیشی، استوار اندیشی و روش خوب آنان داللت می

  وط  الْش   وَ  ي،اوه الر   فه  اوهَ ط  ََتَ اشح  ته ال   وط  الْش    هه ذه هَ وَ 
 وله ب  قَ له  اوهَ ط  ََتَ اشح  ته ال   ىرَ خح الح 

 َ  وَ  يثه ده اْلح
َ َ  ،اره بَ خح الح   اهَ ََلح إه  لح ص  وَ تَ تَ  مح ل

َ
ح  نَ مه  ة  ل  مه  ي  أ ه عَ الح  اذَ هَ  فه  ّت  حَ  ،له لَ مه ال ه  صح  ه  ف  صه يَ  ياّل 

 
َ
ح به  ه  اب  حَ صح أ   ؛ةه ق  اَل  وَ  ةه ي  جه هَ نح مَ ال

و این شروطی که در راوی شرط کردند و شروط دیگری که در قبول حدیث و اخبار 
ها به آن نرسیدند حتی در این عصری که اصحاب آن به  شرط کردند هیچ ملتی از ملت

 شوند. مندی و سیستماتیک و دقت توصیف کرده می نظام
َ  مح ه  ن  إه فَ  َ  مح ل   ةه لَ قَ نَ  فه  واط  ََته شح ي

َ ح  اء  مَ لَ ع   اهَ طَ ََتَ اشح  ته ال   وَط الْش    اره بَ خح الح  فه  حه لَ طَ صح م  ال
  َل وَ  لح بَ  ي،اوه الر  

َ
  ض  عح بَ فَ  ا،هَ نح مه  ل  قَ أ

َ   ت  َل َكَ وَ  اهَ لَ اقَ نَ تَ تَ  ته ال   اره بَ خح الح
َ  َل  ةه ي  مه سح الر   اءه بَ نح الح
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ه ذَ وَ  ا،هَ قه دح صه  َل إه  ن  كَ رح ي   َل وَ  ا،هَ به  ق  ثَ وح ي   ه  َك ل ح  اهَ اته وَ ر   به بَ سَ ب   ة  آفَ  امَ وَ » :نيَ وله ه  جح مَ ال
َ  اره بَ خح الح

َوات   إهل     َك لح ته  ةه ح  صه  م  دَ عَ  ر  هَ ظح يَ  امَ  ا، َوَكثهيً «َهار 
َ  .يل  له قَ  دَ عح بَ  ،ة  د  م   دَ عح بَ  اره بَ خح الح

 شرط اخبار ناقلین در آنان شروطی که علمای مصطلح حدیث در راوی شرط کردند
تر از آن. بعضی از اخباری که آژانس خبری رسمی آن را منتشر و پخش  بلکه و نه کم نکردند

شود و این امر به سبب  آن اعتمادی کرده نمی یست و به راستیِکند مورد اطمینان ن می
افتد که  ، و چه بسیار اتفاق می«آفت اخبار جز راویان آن نیست»راویان مجهول آن است: 

 شود.  عدم صحت آن اخبار بعد از مدت زمان اندکی آشکار می
وط   -2 اوهي َقب وله  ِش    :الر 
 شروط قبول راوی: – 2

 
َ
َ أ َ  عَ َجح   نح مه  ي  اهه مَ الح

َ
َ  ةه م  ئه أ   ََعَ  هه قح فه الح وَ  يثه ده اْلح

َ
 انه طَ َِشح  ياوه الر   فه  ط  ََتَ شح ي   ه  ن  أ

 
َ
 :امَ ه   ،انه ي  اسه سَ أ

جماهیر علما از ائمۀ حدیث و فقه اجماع دارند بر اینکه در راوی دو شرط اساسی شرط 
 شود، آن دو: کرده می

ن ونَ : الحَعَدالَة   -أ نح : بهَها َوَيعح
َ
ونَ يَ  أ اوهي ك  لهًما،: الر  سح نح  َسلهيًما َعقهًل، بَالهًغا، م   مه

 
َ
ح  مه اره وَ خَ  نح مه  ايمً له سَ  ،قه سح فه الح  ابه بَ سح أ  .ةه وءَ ر  م  ال

راوی: مسلمان، بالغ، عاقل، از اسباب  و منظورشان از عدالت این است کهعدالت:  –أ 
 فسق و از دریده شدن آبرو و حیثیت سالم باشد. 

بحط   -ب ن ونَ  :الض  نح : بههه  َوَيعح
َ
ونَ  أ اوهي يَك  َ : الر  َالهفه  َغيح ، ُم   َسي ئَ  َوَل  اثل َقاته

ه    يَ ثه كَ  َل وَ  ،ًل ف  غَ م   َل وَ  ،طه لَ غَ الح  َش احه فَ  َل وَ  ،ظه فح اْلح
َ  .امه هَ وح الح

که راوی: با ثقات مخالفت نورزد، بد حفظ است  این و مرادشان از ضبطضبط:  –ب 
 پرت نباشد و اوهام زیادی نداشته باشد. حشی نداشته باشد، مغفل و حواسنباشد، اشتباه فا

؟ تَثحب ت   بهمَ  -3  :الحَعَدالَة 
 شود؟ عدالت با چه چیزی ثابت می – 3

 به  ة  الَ دَ عَ الح  ت  ب  ثح تَ 
َ
  ده حَ أ

َ
 :نه يح رَ مح أ
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 شود: با دو چیز عدالت ثابت می
ا -أ يصه  إهم  لهنيَ  بهتَنحصه َعد  ي: َعلَيحَها، م 

َ
  أ

َ
لََماء   َين ص   نح أ يله  ع  وح  ال عحده

َ
د   أ مح  َواحه نحه   مه

 .اهَ يح لَ عَ 
)بر  ناعلمای جرح و تعدیل یا یکی از آنیعنی: کنندگان بر او،  تزکیهیا با نص آوردن  –أ 

 عادل بودن آن شخص( نص آورند.
ا -ب تهَفاَضةه  َوإهم  سح َرةه، بهاله هح تََهَرتح  َفَمنه  َوالش  َ بَ  َعَداَل ه   اشح له  نيح

هح
َ
، أ لحمه  وََشاعَ  الحعه

ه ذَ  اه  فَ كَ  هه يح لَ عَ  اء  نَ اثل   ه ذَ  دَ عح بَ  اج  تَ ََيح  َل وَ  ،َك ل ل  عَ م   َل إه  َك ل ه ذَ وَ  ا،هَ يح لَ عَ  ص  ن  يَ  د    ل  ثح مه  َك ل
َ  ةه م  ئه الح

ح   كَ  ،ينَ وره ه  شح مَ ال
َ   ةه م  ئه لح

َ ه انَ يَ فح الس  وَ  ،ةه عَ بَ رح الح  وَ  ،نيح
َ ه غَ وَ  ،اعه  زَ وح الح  .مح هه يح

پس کسی که در میان اهل علم به عدالت یا با منتشر شدن و مشهور بودن،  –ب 
کند و بعد از آن احتیاجی ندارد به  مشهور است و ثنا و تمجید او منتشر شده، کفایتش می

مانند: ائمۀ  ،ای که بر عدالت او نص آورد. و این )گروه( مانند ائمۀ معروف هستند کننده تزکیه
سفیان ثوری و سفیان بن عیینه( و یفه، مالک، شافعی، احمد( و دو سفیان )یعنی: اربعه )ابوحن

 ها. وزاعی و غیر اینأ
َهب   -4 َافهظه  َمذح

 :الحَعَدالَةه  ث ب وته  فه  الحَب   َعبحده  ابحنه  اْلح
 مذهب حافظ ابن عبدالبر در ثبوت عدالت: – 4

ي  
ح
  َب  الح  ده بح عَ  نه ابح  َرأ

َ
  ول  م  َمح  ،هه به  ةه ايَ نَ عه الح  وف  ر  عح مَ  م  لح عه  له امه حَ  ُك    ن  أ

َ
 ةه الَ دَ عَ الح  ََعَ  ه  ر  مح أ

َ بَ تَ يَ  ّت  حَ  َ  ج  تَ احح وَ  ،ه  ح  رح جَ  ني   ونَ ف  نح يَ  ،ول   د  ع   ف  لَ خَ  ُك    نح مه  مَ لح عه الح  اذَ هَ  ل  مه ََيح »: يثه ده ِبه
ح  اَل حَ ته انح وَ  ،نيَ اله غَ الح  يَف ره َتح  ه  نح عَ   تَ وَ  ،نيَ له طه بح م  ال

ح
َ  يَل وه أ   236.«نيَ له اهه الح

رأیِ ابن عبدالبر این است که هر حامل علمی که عنایت و توجه وی به علم شناخته 
شده باشد، کارش بر عدالت است تا اینکه جرح او واضح و آشکار شود، و به این حدیث 

از هر خلفی این »داند(  احتجاج کرده است: )ترجمه بنابر رأی ابن عبدالبر که جملۀ خبری می

                                                           
اين حديث طرقی : حافظ عراقی گفته است .اند کرده روايت را آناو  غري الكامل و درابن عدي  . 236

ها به ثبوت نرسيده است. برخی از علما به خاطر کثرت  د و چيزی از آنها ضعيف هستن دارد که متام آن
 .نگاه کن 303-302، ص1التدريب ج را درتفاصيل اند.  طرق آن، آن را حسن دانسته
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گرایان و تأویل  گران و ناحقی باطل کنند؛ تحریف افراط علم را اهل عدالت آن حمل می
 «.کنند نادانان را از آن دور می

ي رح مَ  يح  غَ  اذَ هَ  ل   وح قَ وَ  نحَد  ضه   ؛اءه مَ لَ ع  الح عه
َ
َ  ن  له َ  يَث ده اْلح  ،هه ته ح  صه  ضه رح فَ  ََعَ وَ  ،ح  صه يَ  مح ل

َ » اه  نَ عح مَ  ن  إه فَ    له َله دَ به  ؛«ول   د  ع   ف  لَ خَ  ُك    نح مه  مَ لح عه الح  اذَ هَ  لح مه حح َله
َ
 اذَ هَ  ل  مه ََيح  نح مَ  د  وجَ ي   ه  ن  أ

 .ل  دح عَ  يح  غَ  وَ ه  وَ  مَ لح عه الح 
این قول ابن عبدالبر نزد علما مورد پسند نیست زیرا حدیث به صحت نرسیده و به  

 علم اینباید »د( شو فرض صحت آن، معنای آن چنین است: )و جمله انشائی معنا کرده می
شود کسی که این علم را  ؛ به دلیل اینکه یافته می«کنند حمل آن عدالت اهل ،خلفی هر از را

قول  -نعوذ باهلل  -ین اگر جمله را خبری معنا کنیم اکند اما عادل نیست )بنابر حمل می
 شود و این محال است(. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم کذب می

عحرَ  َكيحَف  -5 اوهي؟ َضبحط   ف  ي   :الر 
 شود؟: ضبط راوی چگونه دانسته می – 5

ح  اته قَ اثل   هه ته قَ افَ وَ م  به  ياوه الر   ط  بح َض  ف  رَ عح ي    فه  مح ه  قَ افَ وَ  نح إه فَ  ؛ةه ايَ وَ الر   فه  نيَ نه قه تح م  ال
ً ََغ  مح هه ته ايَ وَ ره  َ  ّض   تَ  َل وَ  ،ط  ابه َض  وَ ه  فَ  اْله َ  ة  رَ اده انل   ه  ت  فَ الَ ُم  َ كَ  نح إه فَ  ،مح ه  ل َ  تح ث  َ  ه  ت  فَ الَ ُم   ل  تَ اخح  مح ه  ل

َ وَ  ،ه  ط  بح َض  حتَج   مح ل  .هه به  َي 
ضبط راوی با موافقت و همسو بودن وی در روایت با ثقاتِ ماهر و حاذق شناخته 

شود؛ اگر در اغلب با راویاتشان موافق و همسو شد پس او ضابط است و مخالفت نادر و  می
ها زیاد شد ضبط وی ناقص و  اند. اما اگر مخالفتش با آنرس ها ضرری نمی اندک وی با آن

 شود. معیوب است و به او احتجاج کرده نمی
بَل   َهلح  -6 قح ح   ي  َرح يل   الح نح  َوال عحده ه  مه ؟ َبيَانه  َغيح  :َسبَبههه
 شود؟: آیا جرح و تعدیل بدون بیان سببش پذیرفته می – 6

ا -أ م 
َ
: أ يل  بَل   ال عحده نح  َفي قح ه  مه ره  َغيح

يحه  ََعَ  َسبَبههه  ذهكح حه ؛ الص  وره ه  حَمشح ن   ال
َ
بَابَه   له سح

َ
 أ

ح  اج  تَ ََيح  ذح إه  ا؛هَ صح  حَ  ب  ع  صح يَ  ة  يَ ثه كَ    ل  د  عَ م  ال
َ
َ : ًل ثَ مَ  وَل ق  يَ  نح أ َ  ا،ذَ كَ  لح عَ فح يَ  مح ل  بح كه تَ رح يَ  مح ل

  ا،ذَ كَ 
َ
 ...اذَ كَ هَ وَ  ا،ذَ كَ  ل  عَ فح يَ وَ  ا،ذَ كَ  ل  عَ فح يَ  وَ ه  : وَل ق  يَ  وح أ
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شود؛ زیرا  بنابر قول صحیح مشهور، بدون بیان سبب آن پذیرفته می اما تعدیل: –أ 
کننده نیاز دارد که  شود زیرا تزکیه اسباب آن بسیار است که برشمردن )تمامی( آن دشوار می

مثال بگوید: فالن کار را انجام نداده، مرتکب فالن کار نشده.. یا )نیاز دارد که( بگوید: او 
 طور...  ن کار را انجام داده، و فالن کار را انجام داده، و همینفال

ا -ب م 
َ
: أ ح  َرح بَل   فََل  الح قح ا؛ إهل   ي  ً َفّس  ن ه   م 

َ
ع ب   َل  له ر ه ، يَصح ن   ذهكح

َ
ونَ  انل اَس  َوله  َِيحتَلهف 

  فه 
َ
َ  ابه بَ سح أ   ح  رَ ََيح  دح قَ فَ  ،حه رح الح

َ
َ  َس يح لَ  امَ به  مح ه  د  حَ أ  . ح  اره ِبه

شود، زیرا بیان آن دشوار  جز با شرح و تفسیر و توضیح پذیرفته نمی اما جرح: –ب 
شود و زیرا علما در اسباب جرح اختالف نظر دارند چه بسا یکی از علما )فالنی را(  نمی
 کننده نیست. د به چیزی که جرحکن وح میمجر

 وَ  هه قح فه لح ا فه  ر  ر  قَ م   ر  اهه ظَ  اذَ هَ وَ »: حه َل الص   ن  ابح  الح قَ 
 
ه ص  أ َ  رَ كَ ذَ وَ  ،وله َ  يب  طه اْلح   ظ  افه اْلح

َ
 ه  ن  أ

  ب  هَ ذح مَ 
َ َ  اظه ف  ح   نح مه  ةه م  ئه الح ه غَ وَ  م  له سح م  وَ  ي  اره خَ اْلح   له ثح مه  ،هه اده ق  ن  وَ  يثه ده اْلح َ وَ  ا،مَ هه يح ه ّله  َك ل

َ  ي  اره خَ اْلح   ج  تَ احح  ه غَ  نح مه  َق بَ سَ  ة  اعَ مَ ِبه َ  هه يح َ  ح  رح الح  ،وق  ز  رح مَ  نه بح  وره مح عَ وَ  ،ةَ مَ رَ كح عه كَ  ،مح ه  ل
ه  م  له سح م   ج  تَ احح وَ    َل عَ فَ  اذَ كَ هَ وَ  ،مح يهه فه  ن  عح الط   رَ هَ تَ اشح  ة  اعَ ََجَ وَ  ،يد  عه سَ  نه بح  ده يح وَ س  ب

َ
. دَ او  دَ  وب  أ

ه ذَ وَ    ََعَ  ال  دَ  َك ل
َ
  َل إه  واب  هَ ذَ  مح ه  ن  أ

َ
َ  ن  أ َ ف   اذَ إه  ل  إه  ت  ب  ثح يَ  َل  حَ رح الح  237.«ه  ب  بَ سَ  ّس 

و حافظ خطیب باشد.  و این ظاهر و مقرر در فقه و اصولش می»ابن الصالح گفته است: 
ن، مذهب ائمه از حفاظ حدیث و محققین آن همانند امام بخاری، بغدادی ذکر کرده که ای

مسلم و دیگران است به همین خاطر است که امام بخاری به جماعتی احتجاج کرده که 
اند، مانند: عکرمه و عمرو بن مرزوق؛ و امام مسلم به سوید بن  کردهدیگران آنان را جرح 

سعید و جماعتی احتجاج کرده که طعن در آنان مشهور است، و ابو داوود نیز چنین کاری 
اند  دهد که ایشان به این روش رفته انجام داده است. و این )تصرف ائمۀ حدیث( داللت می

 «.آن توضیح داده شودشود مگر هرگاه سبب  که جرح ثابت نمی
ح   يَثحب ت   َهلح  -7 َرح يل   الح له  َوال عحده ؟ بهَقوح د   :َواحه
 شود؟: آیا جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت می – 7

                                                           
 . اندکی اختصارِب 96علوم احلديث ص . 237
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: -أ يح  حه   الص 
َ
َ  ت  ب  ثح يَ  ه  ن  أ  .د  احه وَ  له وح قَ به  يل  ده عح ال  وَ  ح  رح الح

 شود. میصحیح این است: که جرح و تعدیل به قول یک نفر ثابت  –أ 

يَل  -ب ه نَ اثح  نه مه  د  ب   َل : َوقه  .د  مَ تَ عح م   يح  غَ  ل  وح قَ الح  اذَ هَ وَ  ،نيح
 اند: باید دو نفر باشد، و این قول معتمد نیست. و )در قول ضعیفی( گفته –ب 

تهَماع   -8 حه  اجح َرح يله  الح د   َراو   فه  َوال عحده  :َواحه
 اجتماع جرح و تعدیل در یک راوی: – 8

َ  د  احه وَ  او  رَ  فه  عَ مَ تَ اجح  اذَ إه   :يل  ده عح ال  وَ  ح  رح الح
 هرگاه در یک راوی، جرح و تعدیل جمع شد:

: -أ عحتََمد  حم    فَال
َ
َ  م  د  قَ ي   ه  ن  أ افَ م   نَ كَ  اذَ إه  ح  رح الح ً  .ّس 

 شود اگر مشروح باشد. که جرح )بر تعدیل( مقدم میقول معتمد این است:  –أ 
يَل  -ب ح  د  دَ عَ  ادَ زَ  إهنح : َوقه َ  ده دَ عَ  ََعَ  نيَ له د  عَ م  ال وَ  ،يل  ده عح ال   مَ د  ق   نيَ حه اره الح  قَوحل   َوه 

 .د  مَ تَ عح م   يح  غَ  يف  عه َض 
واردکنندگان افزون شد، تعدیل  جرح تعدادکنندگان بر  تزکیهتعداد اگر و گفته شده:  –ب 

 شود و این قولِ ضعیفِ غیر معتمد است. مقدم کرده می
م   -9 كح َوايَ  ح  له  ةه ره ص   َعنح  الحَعدح  :َشخح
 حکم روایت فرد عادل از فردی دیگر: – 9

له  رهَوايَة   -أ : َعنح  الحَعدح ص  يًل  ت َعد   َل  َشخح نحدَ  َل   َتعحده يَن، عه َثه
كح
َ وَ  الح ، وَه  يح  حه  الص 

 .يل  ده عح تَ  وَ ه  : يَل قه وَ 
شود. و همین  روایت فرد عادل از شخصی: نزد اکثر علما تزکیۀ او محسوب نمی –أ 

 شود. تزکیه محسوب می یح است. و در قول ضعیفی گفته شده کهصحقول 
همه  َوَعَمل   -ب تحيَاه   الحَعال قه  ََعَ  َوف 

: َوفح يث  ًما لَيحَس  َحده كح ، ح  تههه ح  َالََفت ه   َولَيحَستح  بهصه  ُم 
 .هه اته وَ ر   فه  َل وَ  ،هه ته ح  صه  فه  احً دح قَ  َل  
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حکم به صحت آن حدیث نیست؛ و بر طبق حدیثی: عمل عالم و فتوای او  –ب 
 در صحت حدیث و در راویان آن نیست. طعنمخالفت او با حدیثی، 

يَل    نَ مه  ه  يح  غَ وَ  ي  ده مه اْلح  ه  حَ ح  َص وَ  ،هه ته ح  صه به  م  كح ح   وَ ه   لح بَ : َوقه
 فه وَ  ،نيَ وَله  ص  الح 

ح   سح مَ ال
َ
 .يل  وه طَ  م  لَِكَ  ةه لَ أ

دی و غیر او از که حکم به صحت آن حدیث است و آمِاند: بل و قول ضعیفی گفته
 اند. و در این مساله سخن درازی وجود دارد. اصولیین این قول را تصحیح کرده

م   -10 كح نَ  ال ائهبه  رهَوايَةه  ح  قه  مه  :الحفهسح
 کننده از فسق: حکم روایت توبه – 10

 .قه سح فه الح  نَ مه  ب  ائه ال   ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   -أ
 شود. کننده از فسق پذیرفته می ت توبهروای –أ 

 هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  يثه ده حَ  فه  به ذه كَ الح  نَ مه  به ائه ال   ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل وَ  -ب
ه ذَ وَ  ؛مَ ل  سَ وَ  ه غَ له وَ  َل   ارً جح زَ  َك ل  .هه يح

فته کننده از دروغ در حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پذیر روایت توبه –ب 
 شود و این به خاطر منع و توبیخ او و دیگران است. نمی

م   -11 كح َخذَ  َمنح  رهَوايَةه  ح 
َ
يثه  ََعَ  أ ده ًرا ال حح جح

َ
 :أ

 گیرد: زدی میحکم روایت کسی که بر حدیث گفتن مُ – 11

بَل   َل  -أ نحدَ  رهَواَيت ه   ت قح َعحضه  عه  كَ  ؛اْلح
َ
َ أ  وَ  ،اَق حَ سح إه وَ  ،دَ حح

َ
 .م  اته حَ  به أ

، مانند: احمد بن حنبل، اسحاق بن شود نمی یرفتهپذ روایتش نزد برخی از علما –أ 
 راهویه و ابو حاتم.

َ  دَ نح عه  ل  بَ قح ت  وَ  -ب  كَ  ؛ره خَ اْلح  ضه عح اْلح
َ
 .نيح  كَ د   نه بح  له ضح فَ الح  م  يح عَ ن   به أ

 شود، مانند: ابو نُعَیم فضل بن دُکَین. نزد برخی دیگر از علما روایتش پذیرفته می –ب 
 وَ  -ج

َ
  َّت فح أ

َ
ه  ي  ازه يَ الش   اَق حَ سح إه  وب  أ ه يَ عه له  ب  سح كَ الح  هه يح لَ عَ  عَ نَ تَ امح  نه مَ ل ه  اله  به بَ سَ ب

َ  يثه ده حح ال     ازه وَ ِبه
َ
  ذه خح أ

َ  .ره جح الح
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و ابو اسحاق شیرازی به جوازِ گرفتنِ مزد فتوا داده برای کسی که به سبب حدیث  –ج 
 ماند. باز میاش  گفتن از کسب و درآمد برای خانواده

م   -12 كح رهَف  َمنح  رهَوايَةه  ح  ، ع  له وح  بهالت َساه 
َ
، بهَقب وله  أ وح  ال لحقهنيه

َ
ةه  أ َ وه  َكثح هح  :الس 

اشتباه  حکم روایت کسی که به تساهل )در روایت( یا به قبول تلقین یا بسیاری – 12
 شناخته شده است.

  ،هه اعه مَ سَ  فه  له ه  اسَ الت  به  َف ره ع   نح مَ  ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل  -أ
َ
 اله بَ ي   َل  نح مَ كَ  ؛هه اعه مَ سح إه  وح أ

  ،اعه مَ الس   َت قح وَ  مه وح انل  به 
َ
َ  وح أ   نح مه  ث  د  َي 

َ
ه غَ  ل  صح أ  .ل  ابَ قَ م   يح

شود روایت کسی که به تساهل در شنیدن حدیث یا شنواندن آن  قبول کرده نمی –أ 
 است.کند که مقابله نشده  شناخته شده یا از اصلی روایت می

َ  فه  نيه قه لح ال   وله ب  قَ به  َف ره ع   نح مَ  ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل وَ  -ب  به  ،يثه ده اْلح
َ
ح  نَ ق  لَ ي   نح أ  ،ءَ الّش 

ه غَ  نح مه  هه به  َث د  حَ ي  فَ    يح
َ
  مَ لَ عح يَ  نح أ

َ
 .هه يثه ده حَ  نح مه  ه  ن  أ

شود از کسی که به قبول تلقین در حدیث معروف است به اینکه  قبول کرده نمی –ب 
کند بدون اینکه بداند آن از  شود پس آن تلقین را روایت می به او تلقین کرده می چیزی

 حدیث اوست.
َ كَ به  َف ره ع   نح مَ  ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت   َل وَ  -ج  .هه ته ايَ وَ ره  فه  وه هح الس   ةه ثح
 شود روایت کسی که به بسیاری اشتباه در روایتش شناخته شده است. پذیرفته نمی –ج 
م   -13 كح َث  َمنح  ايَةه رهوَ  ح  َ  َحد   :َونَسه
 حکم روایت کسی که روایت کرد و )سپس آن روایت را( فراموش کرد. – 13

َ وَ  َث د  حَ  نح مَ  يف  ره عح تَ  -أ َ ن  :سه
 تعریف کسی که روایت کرد و فراموش کرد: –أ 
  وَ ه  

َ
 .ه  نح عَ  ه  يذ  مه لح ته  هه به  َث د  حَ  امَ  ةَ ايَ وَ ره  خ  يح الش   رَ ك  ذح يَ  ل  أ

 د روایتی که شاگردش آن را از او روایت کرده است.رَبه خاطر نیاوَ آنکه شیخ
 :هه ته ايَ وَ ره  م  كح ح   -ب
 حکم روایت او: –ب 
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 به  ا،مً ازه جَ  ايً فح نَ  اه  فَ نَ  إهنح : الر د   -1
َ
  ،ه  ت  يح وَ رَ  امَ : اَل قَ  نح أ

َ
ه ذَ  وَ ََنح وَ  ،ََعَ   ب  ذه كح يَ  وَ ه   وح أ  .َك ل

فی کرد به اینکه گفت: آن را روایت نکردم، یا او بر اگر قاطعانه آن را ننپذیرفتن:  – 1
 ها. بندد و مانند این من دروغ می

 كَ  ،هه يه فح نَ  فه  دَ د  رَ تَ  إهنح : الحَقب ول   -2
َ
  َل : وَل ق  يَ  نح أ

َ
 ره عح أ

  ،ه  ف 
َ
  َل  وح أ

َ
ه ذَ  وَ ََنح وَ  ،ه  ر  ك  ذح أ  .َك ل

شناسم، یا  ایت را نمیاگر در نفی آن تردد کند مانند اینکه بگوید: این روپذیرفتن:  – 2
 آورم و مانند آن. آن را به خاطر نمی

َ  د  رَ  د  عَ ي   لح هَ  -ج  ا؟مَ ه  نح مه  د  احه وَ  فه  احً اده قَ  يثه ده اْلح
کننده و  آیا رد حدیث )از طرف شیخ( در یکی از این دو نفر )شیخ و شاگرد( قدح –ج 

 آید؟ کننده بشمار می جرح
َ  د  رَ  د  عَ ي   َل    ا؛مَ ه  نح مه  د  احه وَ  فه  احً اده قَ  يثه ده اْلح

َ
  َس يح لَ  ه  ن  له

َ
  امَ ه  د  حَ أ

َ
 نَ مه  نه عح الط  به  َل وح أ

 .ره خَ اْلح 
آید زیرا یکی از  رد حدیث )از طرف( شیخ، قادح و جارحی در یکی از این دو بشمار نمی

 این دو، سزاوارتر به طعن و جرح از دیگری نیست.
 :ال   ثَ مه  -د
 مثال آن: –د 
  اه  وَ رَ  امَ 

َ
ح وَ  ،دَ او  دَ  وب  أ   نه بح  ةَ يعَ به رَ  ةه ايَ وَ ره  نح مه  ،هح اجَ مَ  ن  ابح وَ  ،ي  ذه مه الَت 

َ
َ الر   بده عَ  به أ  ،نه حح

  نه بح  له يح هَ س   نح عَ 
َ
  نح عَ  ،ح  اله َص  به أ

َ
  نح عَ  ،يهه به أ

َ
 » ،ةَ رَ يح رَ ه   به أ

َ
 هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وَل س  رَ  ن  أ

َ به  َض قَ  مَ ل  سَ وَ  َ  ن  بح  يزه زه عَ الح  د  بح عَ  اَل قَ  ،«ده اهه الش   عَ مَ  نيه مه اَلح  هه به  ّنه ثَ د  حَ : ي  ده رح اوَ رَ اَل   د  م  م 
  ن  بح  ة  يعَ به رَ 

َ
َ الر   ده بح عَ  به أ  سَ فَ  ،ًل يح هَ س   يت  قه لَ فَ  ،ل  يح هَ س   نح عَ  ،نه حح

َ
 ره عح يَ  مح لَ فَ  ،ه  نح عَ  ه  لح  أ

 ،ه  فح
ه ذَ  دَ عح بَ  ل  يح هَ س   ارَ َص فَ  ا،ذَ كَ به  َك نح عَ  ة  يعَ به رَ  ّنه ثَ د  حَ : ت  لح ق  فَ   ،يزه زه عَ الح  د  بح عَ  ّنه ثَ د  حَ : ول  ق  يَ  َك ل
  ّن  عَ  ،ةَ يعَ به رَ  نح عَ 

َ
  نح عَ  ه  ت  ثح د  حَ  ن  أ

َ
َ رَ  ةَ رَ يح رَ ه   به أ  ...اذَ كَ به  وًع ف  رح مَ  ه  نح عَ  الل   ضه

آنچه ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه از روایت ربیعه بن ابی عبدالرحمن از سهیل بن ابی 
رسول اهلل صلی اهلل علیه »ش از ابو هریره رضی اهلل عنه روایت کرده که گفت: صالح از پدر
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، عبدالعزیز بن محمد دراوردی گفت: ربیعه بن «و سلم به قسم همراه یک شاهد قضاوت کرد
ابی عبدالرحمن از سهیل به من روایت کرد. من سهیل را مالقات کردم و از او در مورد آن 

ا نشناخت. من گفتم: ربیعه از شما چنین روایت کرده است. حدیث سوال گرفتم اما آن ر
گفت: عبدالعزیز از ربیعه از من روایت کرد که من از ابوهریره رضی اهلل  سهیل بعد از این می

 عنه بصورت مرفوع چنین به او روایت کردم...
  -ه

َ
ح  ر  هَ شح أ  :يهه فه  اته فَ ن  َص م  ال
 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: -هـ 
 » ب  اتَ كه 

َ
َ وَ  َث د  حَ  نح مَ  اره بَ خح أ َ ن ه  «سه َ  يبه طه خَ لح ل  .ي  اده دَ غح اْلح

بَار  »کتاب  خح
َ
َث  َمنح  أ َ  َحد   ، اثر خطیب بغدادی.«َونَسه
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ل    اثل انه  الحَفصح
 فصل دوم

َرة   ة   فهكح ت به  َعنح  َعم  حه  ك  َرح يله  الح  َوال عحده
 های جرح و تعدیل تصور کلی از کتاب

 
  امَ به 

َ
َ  ََعَ  مَ كح اْلح   ن  أ   ََعَ  ّنه  بح مَ  ًفاعح َض وَ  ةً ح  صه  يثه ده اْلح

 
 اةه وَ الر   ة  الَ دَ عَ  اهَ نح مه  ،ور  م  أ

  ،مح ه  ط  بح َض وَ 
َ
َ  ،مح هه طه بح َض وَ  مح هه اَله دَ عَ  فه  ن  عح الط   وه أ ه ّله  ته ال   به ت  ك  الح  يفه نه صح تَ به  اء  مَ لَ ع  الح  امَ قَ  َك ل

  نه عَ  ةً ولَ ق  نح مَ  مح هه طه بح َض وَ  اةه وَ الر   ةه الَ دَ عَ  ان  يَ بَ  ايهَ فه 
َ ح  ةه م  ئه الح ح  نيَ له د  عَ م  ال  امَ  اذَ هَ وَ  ،نيَ وقه وث  م  ال

  ،«يله ده عح ال  »ـبه  ّم  سَ ي  
چون حکم بر حدیث از جهت صحیح بودن و ضعیف بودن مبنی بر اموری است از این 

ه امور: عدالت و ضبط راویان، یا طعن زدن و مردود شمردن عدالت و ضبط آنان است. ب
ها، بیان عدالت و ضبط راویان از  هایی پرداختند که در آن همین خاطر، علما به تصنیف کتاب

نامیده « تعدیل»ی مورد اعتماد نقل شده است و این چیزی است که  کننده پیشوایان تزکیه
 شود. می

ح  ونَ ع  الط   به ت  ك  الح  َك لح ته  فه  وان  ي  بَ  امَ كَ    ةه اوَ الر   ضه عح بَ  ةه الَ دَ عَ  َل إه  ةَ هَ ج  وَ م  ال
َ
 مح هه طه بح َض  َل إه  وح أ

  ة  ولَ ق  نح مَ  ،مح هه ظه فح حه وَ 
َ
  نه عَ  اًض يح أ

َ ه غَ  ةه م  ئه الح ح  يح َ »ـبه  ّم  سَ ي   امَ  اذَ هَ وَ  ،نيَ به ص  عَ تَ م  ال  نح مه وَ  ،«حه رح الح
  انَ ه  

 
َ  ب  ت  ك  » به ت  ك  الح  َك لح ته  ََعَ  َق له طح أ  .«يله ده عح ال  وَ  حه رح الح

هایی که بسوی عدالت برخی از راویان یا  ها، طعن و جَرح گونه که در این کتاب همان
بسوی ضبط و حفظ آنان فرستاده شده که باز هم از پیشوایان غیر متعصب نقل شده را بیان 

ها  شود. و از اینجا بود که بر این کتاب نامیده می« جرح»کردند و این چیزی است که 
 اطالق کرده شد.« های جرح و تعدیل کتاب»

ح  اهَ نح مه فَ  ،ة  عَ و  نَ تَ م  وَ  ة  يَ ثه كَ  ب  ت  ك  الح  هه ذه هَ وَ  َ  ة  دَ رَ فح م  ال ح  اهَ نح مه وَ  ،اته قَ اثل   ةه َواالر   انه يَ ْله  ة  دَ رَ فح م  ال
 َ ح وَ  اءه فَ عَ الض   انه يَ ْله َ  ب  ت  ك   اهَ نح مه وَ  ،نيَ وحه ر  جح مَ ال  . اءه فَ عَ الض  وَ  اته قَ اثل   اةه وَ الر   انه يَ ْله
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ها جداگانه برای بیان راویان ثقات و  است بعضی از اینها بسیار و متنوع  و این کتاب
ها برای بیان روایان ثقات  برخی جداگانه برای بیان ضعفاء و مجروجین و برخی از این کتاب

 و مجروجین است.

  ة  هَ جه  نح مه وَ 
 
ه  م  َع  به ت  ك  الح  هه ذه هَ  َض عح بَ  ن  إه فَ  ىرَ خح أ َ  اةه وَ ر   ره كح ّله  ره ظَ انل   ض  غَ به  ،يثه ده اْلح

  اب  تَ كه  اله جَ ره  نح عَ 
َ
َ  به ت  ك   نح مه  ة  اص  خَ  ب  ت  ك   وح أ  اةه وَ ر   مه اجه ََتَ به  اص  خَ  وَ ه   امَ  اهَ نح مه وَ  ،يثه ده اْلح

  اصي خَ  اب  تَ كه 
َ
َ  به ت  ك   نح مه  ة  نَ ي  عَ م   ب  ت  ك   وح أ  .يثه ده اْلح

ذکر شده برای بیان راویان حدیث  ها بطور عموم ی دیگر، بعضی از این کتابو از جهت
  های حدیث. های خاصی از کتاب کتاب یا ینظر از رجال کتاب صرفاست 

های  به بیوگرافی راویان کتاب خاصی یا کتاب وصصبطور خها آنچه که  و از آن
 های حدیث است. مشخصی از کتاب

َ  اءه مَ لَ ع   ل  مَ عَ  د  عَ ي  وَ  اذَ هَ   اعً ئه ارَ  ًل مَ عَ  به ت  ك  الح  هه ذه هَ  يفه نه صح تَ  فه  يله ده عح ال  وَ  حه رح الح
اهه م   َ  اةه وَ ر   يعه ََجه  مه اجه ََتَ له  يق  قه دَ  ح  سح مَ به  واام  قَ  ذح إه  ا؛ارً ب  جَ  مًّ َ  انه يَ بَ وَ  ،يثه ده اْلح   حه رح الح

َ
 وه أ

ح  يله ده عح ال     مح هه ََلح إه  هه ج  وَ م  ال
َ
  ،ًل و  أ

ها شاهکاری  این )چیزی که گفتیم( و عمل علمای جرح و تعدیل در تصنیف این کتاب 
سازی دقیق برای بیوگرافی تمامی راویان  که به پاکگاه  آنشود  سوب میمهم و بزرگ مح

)پرداختند( که ابتداءً بسوی آنان روانه  بیان جرح یا تعدیلی)همچنین( به و پرداختند حدیث 
 . شده است

  نح مَ  انه يَ بَ  م  ث  
َ
  نح مَ وَ  ،ه  نح عَ  واذ  خَ أ

َ
 وَ  ،مح ه  نح عَ  ذَ خَ أ

َ
َ  َّت مَ وَ  وا،ل  حَ رَ  نَ يح أ  ضه عح بَ به  اوح قَ الح

ه ذَ  َل إه  امَ وَ  ،وخه ي  الش   ه  م  هه نه مَ زَ  يده ده َتح  نح مه  َك ل ه  يهه فه  واش  َع  ياّل    شَ ب
َ  كح َ  لح بَ  ،هه ََلح إه  واق  بَ سح ي   مح ل  مح ل

  له صه تَ 
ح  م  مَ الح  َ حَ تَ م  ال ه عَ الح  اذَ هَ  فه  ة  ّض  َ  اء  مَ لَ ع   ه  فَ ن  َص  ام  مه  يب  ره قَ  َل إه  صح  عه ضح وَ  نح مه  ،يثه ده اْلح

ح  هه ذه هَ  َ  اةه وَ ر  وَ  اله جَ الر   مه اجه رَ تَ  فه  ةه مَ خح الض   ته وَع س  وح مَ ال   ىدَ مَ  ََعَ  واظ  فه حَ فَ  ،يثه ده اْلح
َ  امه ي  الح

َ  اةه وَ ر  به  َل مه ََك الح  يَف ره عح ال   ً خَ  ان  عَ  الل   م  اه  زَ جَ فَ  ،هه ته لَ قَ نَ وَ  يثه ده اْلح   َض عح بَ  َك ََلح إه وَ  ا،يح
َ  اءه مَ سح الح

ه   :به ت  ك  الح  هه ذه هَ ل
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سپس )پرداختند به( بیان کسانی که از او )حدیث( گرفتند و کسی که او از آنان )حدیث( 
ها از  گرفت، و کجا سفر کردند، و چه زمانی با برخی از شیوخ مالقات نمودند و غیر از این

مشخص کردن عصرشان که در آن زندگی کردند به شکلی که هیچ کس بسوی آن سبقت 
ی متمدن در این عصر، نزدیک به آنچه علمای حدیث تصنیف ها بلکه ملت است نگرفته

نیز نرسیدند پس  کردند از تأسیس این موسوعات بزرگ در بیوگرافی رجال و راویان حدیث
در تمام دوران، تعریف کامل برای راویان حدیث و ناقلین آن را حفظ و نگهداری کردند، اهلل 

ها را  اید. اکنون بعضی از اسامی این کتابعزوجل از طرف ما به ایشان جزای خیر عنایت فرم
 بگیر: 
ه  ،«ي  به كَ الح  يخ  اره ال  » -1 ه  م  َع  وَ ه  وَ  ،ي  اره خَ ب  لح ل  .اءه فَ عَ الض  وَ  ،اته قَ اثل   اةه وَ لر  ل
يخ  » – 1 َكبهي ال اره

 ، اثر امام بخاری و این کتاب در مورد ثقات و ضعفاء، عام است.«الح
2- « َ   نه بح له  ،«يل  ده عح ال  وَ  ح  رح الح

َ
ه ذَ كَ  ،م  اته حَ  به أ ه  م  َع  وَ ه   َك ل  ،اءه فَ عَ الض  وَ  اته قَ اثل   اةه وَ لر  ل

ه  اَب تَ كه الح  ه  به شح ي  وَ   .ه  لَ بح قَ  ياّل 
ح  » – 2 َرح يل الح ، اثر ابن ابی حاتم، همچنین این کتاب در مورد ثقات و ضعفاء «َوال عحده

 عام است و به کتاب قبلی شباهت دارد.
 .اته قَ اثل  به  اص  خَ  اب  تَ كه  ،انَ ب  حه  نه بح له  ،«ات  قَ ثل  ا» -3
 ، اثر ابن حبان، کتابی مخصوص راویان ثقات است.«اثل َقات» - 3
 ر  اهه ظَ  وَ ه   امَ كَ  ،اءه فَ عَ الض   مه اجه ََتَ به  اص  خَ  وَ ه  وَ  ،يي ده عَ  نه بح له  ،«اءه فَ عَ الض   فه  ل  مه ََك الح » -4

 .هه مه اسح  نه مه 
َعَفاء فه  ل  الحََكمه » – 4  ستا گونه که از نامش پیدا ، اثر ابن عدی، و این کتاب همان«الض 

 مخصوص بیوگرافی راویان ضعیف است.
  فه  ال  مَ كَ الح » -5

َ
ح  ّنه  غَ الح  ده بح عَ له  ،«اله جَ الر   اءمَ سح أ  اثل َقاته  فه  َعم   اب  تَ كه . ِسه  ده قح مَ ال

، َعَفاءه ن ه   إهل   َوالض 
َ
ت به  َجاله بهره  َخاص   أ ت ةه  الحك   .الس 
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َماء فه  الحَكَمال  » – 5 سح
َ
، اثر عبدالغنی مقدسی. کتابی عام در مورد راویان «الر َجال أ

باشد مگر اینکه مخصوص رجال کتب سته )بخاری، مسلم،  ثقات و راویان ضعیف می
 ابوداوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه( است. 

ه  ،«اله دَ ته عح اله  ان  يَ مه » -6 ح وَ  اءه فَ عَ الض  به  اص  خَ  اب  تَ كه  ،به  هَ َّل  ل  » ،نيَ وكه َتح  مَ ال
َ
 نح مَ  ُك    :يأ

َ  نح إه وَ  حَ ره ج   َ  له بَ قح ي   مح ل  .«يهه فه  ح  رح الح
َيان  » – 6 تهَدال مه عح ، اثر امام ذهبی، کتابی مخصوص به راویان ضعیف و متروکین «اله

رح در او حقیقتا( پذیرفته نشده یعنی: هر کسی که جرح به او وارد شده و اگر چه ج»است، 
 «.باشد

ه  ،«يبه ذه هح ال   يب  ذه هح تَ » -7  يبه ذه هح تَ » ابه تَ كه  اته يبَ ذه هح تَ  نح مه  د  عَ ي  وَ  ،ر  جَ حَ  نه ابح  ظه افه حَ لح ل
  فه  اله مَ كَ الح 

َ
ح وَ  «اله جَ الر   اءه مَ سح أ  .هه اته َصَ تَ ُم 

يب  » – 7 ذه يب َتهح ذه هذیبات و تصحیحات ، اثر حافظ ابن حجر عسقالنی، و از ت«ال هح

يب  »کتاب  ذه َماءه  فه  الحَكَماله  َتهح سح
َ
 آید. ، )اثر امام مِزِّی( و مختصرات آن بشمار می«الر َجال أ

ه  ،«يبه ذه هح ال   يب  ره قح تَ » -8  يبه ذه هح تَ » ابه تَ كه له  ار  َص ته اخح  وَ ه  وَ  ،ر  جَ حَ  نه ابح  ظه افه حَ لح ل
ه  «يبه ذه هح ال    .هه سه فح نَ  فه ل  ؤَ م  لح ل

يب  َتقح » – 8 يب ره ذه ، اثر حافظ ابن حجر عسقالنی، و این کتاب مختصر کتاب «ال هح

يب  » ذه يبه  َتهح ذه  باشد. ، که صاحب اثر خودِ مولف می«ال هح
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ل    اثل الهث   الحَفصح
 فصل سوم

حه  َمَراتهب   َرح يله  الح  َوال عحده
 مراتب و درجات جرح و تعدیل

 
  ن  ابح  مَ س  قَ  دح قَ لَ 

َ
ح  » كهتَابههه  ةه مَ د  قَ م   فه  م  اته حَ  به أ َرح يل   الح ًّ  «َوال عحده نح  لِك  َ  َمَراتهبه  مه  حه رح الح

  َل إه  يله ده عح ال  وَ 
َ
َ بَ وَ  ،َب اته رَ مَ  عه بَ رح أ ي  ََعَ  اء  مَ لَ ع  الح  ادَ زَ  م  ث   ا،هَ نح مه  ة  بَ تَ رح مَ  ُك    مَ كح ح   ني   نح مه  ُك 

َ  به اته رَ مَ  ه تَ بَ تَ رح مَ  يله ده عح ال  وَ  حه رح الح َ  به اته رَ مَ  نح مه  ُك    تح ارَ َص فَ  ،نيح  تًّا،سه  يله ده عح ال  وَ  حه رح الح
ح  هه ذه هَ  َك ََلح إه وَ    عَ مَ  َب اته رَ مَ ال

َ
 :اهَ اظه فَ لح أ

ح  »ابن ابی حاتم در مقدمۀ کتابش  َرح يل الح هر کدام از مراتب و درجات جرح و  «َوال عحده

ز مراتب را بیان کرده است سپس بندی نموده و حکم هر رتبه ا تعدیل را به چهار درجه تقسیم
ین هر کدام از مراتب جرح و ااند بنابر علما بر هر کدام از مراتب جرح و تعدیل دو رتبه افزوده

 ها بگیر: تعدیل شش رتبه گردید و اینَک این مراتب را با الفاظ آن
يله  َمَراتهب   -1 َها َوَبعحض   ال عحده لحَفاظه

َ
 :أ

 آن:مراتب تعدیل و بعضی از الفاظ 

ح  ََعَ  ل  دَ  امَ  -أ   ،يقه ثه وح ال   فه  ةه غَ الَ بَ م  ال
َ
 » نه زح وَ  ََعَ  نَ كَ  وح أ

َ
َ وَ . «َل عَ فح أ َها، هه َفع  رح

َ
ثحل   أ : مه

ح  هه ََلح إه  ن  َل ف     ،ته ب  ثَ ال   فه  َه تَ نح م  ال
َ
  ن  َل ف   وح أ

َ
 .اسه انل   ت  بَ ثح أ

 »شمردن بر مبالغه داللت دهد، یا بر وزن  آنچه در ثقه –أ 
َ
باشد و این نوع  «فحَعلأ

باالترین آن است، مانند: فالنی در اطمینان و اعتماد در باالترین درجه است، یا فالنی 
 ترین و معتمدترین مردم است.  مطمئن
 تَ  امَ  م  ث   -ب

َ
  ة  فَ صه به  دَ ك  أ

َ
ه تَ فَ صه  وح أ   ،ة  قَ ثه  ة  قَ ثه كَ : يقه ثه وح ال   اته فَ صه  نح مه  نيح

َ
 .ت  بح ثَ  ة  قَ ثه  وح أ

شمردن موکد شود، مانند: ثقۀ ثقه  آنچه با صفتی یا دو صفت از صفات ثقه سپس –ب 
 قدم است. است یا ثقۀ معتمد و ثابت
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َ  امَ  م  ث   -ج ب  ه غَ  نح مه  يقه ثه وح ال   ََعَ  ة  ال  دَ  ة  فَ صه به  ه  نح عَ  ع    ،ة  قَ ثه كَ  ،يد  كه وح تَ  يح
َ
 .ة  ج  ح   وح أ

شمردن وی  ه بدون تاکید بر ثقهسپس آنچه از آن با صفتی تعبیر آورده شود ک –ج 
 داللت دهد، مانند: ثقه است یا حجت است.

  ،وق  د  َص كَ : طه بح الض  به  ار  عَ شح إه  ونه د   نح مه  يله ده عح ال   ََعَ  ل  دَ  امَ  م  ث   -د
َ
  ،ق  دح الص   ه  ل  َمَ  وح أ

َ
 وح أ

 بَ  َل 
ح
ه غَ  دَ نح عه  ،هه به  َس أ  بَ  َل » ن  إه فَ  ؛ني  عه مَ  نه ابح  يح

ح
َ قَ  اذَ إه  «هه به  َس أ  وَ ه  فَ  ي،اوه الر   فه  ني  عه مَ  ن  ابح  اهَ ال

 .ة  قَ ثه  ه  دَ نح عه 
وق»شمردن وی بدون اعالم به ضبط داللت دهد، مانند:  سپس آنچه بر عادل –د   «َصد 

ق   َمَل ه  » )راستگو( است، یا دح َس  َل »)در مکان صدق قرار گرفته(، یا  «الص 
ح
)اشکالی به  «بههه  بَأ

َس  َل »غیر ابن معین، زیرا هرگاه ابن معین در مورد راوی  او نیست(، البته نزد
ح
گفت آن  «بههه  بَأ

 راوی نزد او ثقه است. 
  يقه ثه وح ال   ََعَ  ة  لَ َل دَ  يهه فه  َس يح لَ  امَ  م  ث   -ه

َ
  ،خ  يح شَ  ن  َل ف  : ل  ثح مه  ،يحه ره جح ال   وح أ

َ
 ه  نح عَ  ىوَ رَ  وح أ

 .اس  انل  
یا تجریح در آن نیست، مانند: فالنی شیخ  سپس الفاظی که داللتی بر توثیق -هـ 

 کنند.  است، یا مردم از او روایت می
  امَ  م  ث   -و

َ
َ  ح  اله َص  ن  َل ف  : ل  ثح مه : يحه ره جح ال   نَ مه  به رح ق  الح به  رَ عَ شح أ   ،يثه ده اْلح

َ
 ب  تَ كح ي   وح أ

 .ه  يث  ده حَ 
حدیثش دهد، مانند: فالنی  سپس الفاظی که به نزدیکی فرد به تجریح آگاهی می –و 

 شود.  صالحیت دارد یا حدیثش نوشته می
م   -2 كح هه  ح  حَمَراتهبه  َهذه  :ال
 حکم این مراتب: – 2

  -أ
َ
ح  ام  أ   ث  َل اثل   ب  اته رَ مَ ال

 به  ج  تَ حح ي  فَ  وَل الح 
َ
  مح ه  ض  عح بَ  نَ كَ  نح إه وَ  ا،هَ له هح أ

َ
 .ض  عح بَ  نح مه  ىوَ قح أ

و اگرچه برخی از آنان از برخی شود  به اهل آن احتجاج کرده می اما سه رتبۀ اول: –أ 
 باشند.  تر می دیگ قوی
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 وَ  -ب
َ
ح  ام  أ َ وَ  ة  عَ ابه الر   ة  بَ تَ رح مَ ال ح  َل فَ  ،ة  سَ امه اْلح  به  ج  تَ َي 

َ
 مح ه  يث  ده حَ  ب  تَ كح ي   نح كه لَ وَ  ا،مَ هه له هح أ

ح وَ    نَ كَ  نح إه وَ  238،َب  تَ ِي 
َ
ح  ل  هح أ َ  ةه بَ تَ رح مَ ال   ونَ د   ةه سَ امه اْلح

َ
ح  له هح أ  .ةه عَ ابه الر   ةه بَ تَ رح مَ ال

شود. اما حدیث آنان نوشته  و اما رتبۀ چهارم و پنجم: به اهل آن احتجاج کرده نمی –ب 
تر  شود و اگرچه اهل رتبۀ پنجم از اهل رتبۀ چهارم پایین شود و امتحان کرده می می
 باشند. می

 وَ  -ج
َ
  ام  أ

َ
ح  ل  هح أ ح  َل فَ  ةه سَ اده الس   ةه بَ تَ رح مَ ال  به  ج  تَ َي 

َ
 مح ه  يث  ده حَ  ب  تَ كح ي   نح كه لَ وَ  ا،هَ له هح أ

ه  ه ذَ وَ  ؛اره بَ ته خح اله  ونَ د   ،طح قَ فَ  اره بَ ته عح له ل   وره ه  ظ  له  َك ل
َ
 .طه بح الض   مه دَ عَ  فه  مح هه ره مح أ

شود اما حدیث ایشان فقط  و اما اهل رتبۀ ششم: به اهل آن احتجاج کرده نمی –ج 
بار و امتحان، و آن بدین خاطر شود نه برای اخت برای اعتبار )در شواهد و متابعات( نوشته می

 است که وضعیت آنان در عدم ضبط ظاهر است.
حه  َمَراتهب   -3 َرح َها الح لحَفاظ 

َ
 :َوأ

 مراتب و درجات جرح و الفاظ آن: – 3

َ وَ »: نيه يه لح ال   ََعَ  ل  دَ  امَ  -أ   هه
َ
َ  فه  اهَ ل  هَ سح أ َ  ني   لَ  ن  لَ ف  : ل  ثح مه  ،«حه رح الح   ،يثه ده اْلح

َ
 يهه فه  وح أ

 .ال  قَ مَ 
ترین  این آسان»الفاظی که بر تلیین )مالیم و سبک دانستن در جرح( داللت دهد: و  –أ 

يثه  لنَي    ف َلن  »، مانند: «ترین( آن در جرح است )و سبک َده
)در مورد او  «َمَقال   فهيهه »یا  «اْلح

 چیزهایی گفته شده(. 
                                                           

ابط شود به اين شيوه که حديث آانن بر احاديث ثقات ض يعنی: احاديث آانن امتحان کرده می.  238
شود و اگر  شود؛ اگر حديثش ِب احاديث آانن موافقت آمد به حديثش احتجاج کرده می عرضه داده می

، قبل از اختبار به حديثش «صدوق»گردد که اگر در مورد راوی گفته شد:  نه پس نه. بنابراين ظاهر می
پس   ،«صدوق: »شد فتهگ راوی مورد در اگر شود. لذا اشتباه کرده کسی که گمان برده احتجاج کرده منی

ی جرح و  شود. اين چيزی است که ائمه زيرا به حديث حسن احتجاج کرده می؛ است حسن شحديث
 اند. تعديل بر آن اصطَلح گذاشته
وهللا  اصطَلح خاصی دارد،« صدوق» ی هكلم  تنسبه ب «تقريب التهذيب»اما حافظ ابن حجر در کتاب 

 أعلم.
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ح  َل  ن  َل ف   ،ل  ثح مه : هه هه بح شه وَ  هه به  اجه جَ ته حح اله  مه دَ عَ به  حَ ص    امَ  م  ث   -ب   ،هه به  ج  تَ َي 
َ
 ،عيف  َض  وح أ

 
َ
 .ي  اكه نَ مَ  َل   وح أ

سپس آنچه به عدم احتجاج به او و شبیه به آن تصریح شده باشد، مانند: فالنی  –ب 
 شود، یا ضعیف است یا احادیث منکری دارد. احتجاج به او کرده نمی

  ،ه  يث  ده حَ  ب  تَ كح ي   َل  ن  َل ف  : ل  ثح مه : هه وه ََنح وَ  هه يثه ده حَ  ةه ابَ تَ كه  مه دَ عَ به  حَ ص    امَ  م  ث   -ج
َ
 َل  وح أ

  ،ه  نح عَ  ة  يَ اوَ الر   ل  َته 
َ
  ا،دًّ جه  يف  عه َض  وح أ

َ
ة   اه  وَ  وح أ  .بهَمر 

نند آن تصریح شده باشد، مانند: سپس الفاظی که به عدم نوشتن حدیثش و ما –ج 
روا نیست، یا خیلی ضعیف است، یا صددرصد  شود، یا روایت از او نی حدیثش نوشته نمیفال

 و کامال ضعیف است.
  ،به ذه كَ الح به  م  هَ ت  م   ن  َل ف  : ل  ثح مه : هه وه ََنح وَ  به ذه كَ الح به  ام  هَ ات   يهه فه  امَ  م  ث   -د

َ
ح به  م  هَ ت  م   وح أ  ،عه ضح وَ ال

 
َ
َ  وح أ ه ي َ  ق  ّسح   ،يَث ده اْلح

َ
  ،ط  اقه سَ  وح أ

َ
  ،وك  َتح  مَ  وح أ

َ
 .ة  قَ ثه به  َس يح لَ  وح أ

سپس الفاظی که در آن اتهام به دروغ و مانند آن است، مانند: فالنی متهم به دروغ  – د
کند، پست و ناچیز و بدنام است،  است، یا متهم به جعل حدیث است، یا حدیث را سرقت می

 یا متروک است، یا ثقه نیست.
  ،اب  ذ  كَ : ل  ثح مه : هه وه ََنح وَ  به ذه كَ الح به  هه فه صح وَ  ََعَ  ل  دَ  امَ  م  ث   -ه

َ
  ،ال  ج  دَ  وح أ

َ
اع  وَ  وح أ   ،ض 

َ
 وح أ

  ،ب  ذه كح يَ 
َ
 .ع  َض يَ  وح أ

سپس الفاظی که بر توصیف کردنش به دروغ و مانند آن داللت دهد، مانند: بسیار  -هـ 
 کند. گوید، یا جعل می کننده است، یا دروغ می گر است، یا جعل باز و حیله دروغگو است، حقه

ح  ََعَ  ل  دَ  امَ  م  ث   -و َ وَ » به ذه كَ الح  فه  ةه غَ الَ بَ م  ال   هه
َ
  ن  َل ف   :ل  ثح مه  ،«اهَ ؤ  وَ سح أ

َ
 ،اسه انل   ب  ذَ كح أ

 
َ
ح  هه ََلح إه  وح أ   ،به ذه كَ الح  فه  َه تَ نح م  ال

َ
 .به ذه كَ الح  ن  كح ر   وَ ه   وح أ

و این نوع، بدترین آن »دهد  سپس الفاظی که بر مبالغه در دروغ گفتن داللت می –و 
فالنی در دروغ گفتن در باالترین درجه  ن مردم است، یاگوتری ، مانند: فالنی دروغ«است

  است، یا او عنصر و ستون دروغ است.
م   -4 كح هه  ح  حَمَراتهبه  َهذه  :ال
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 حکم این مراتب: – 4

  -أ
َ
  ام  أ

َ
ح  ل  هح أ ه تَ بَ تَ رح مَ ال   نيح

ه وح الح  ح  َل  ه  ن  إه فَ  ََلنَيح َ  ج  تَ َي   ب  تَ كح ي   نح كه لَ  ا،عً بح طَ  مح هه يثه ده ِبه
ه  مح ه  يث  ده حَ    نَ كَ  نح إه وَ  ،طح قَ فَ  اره بَ ته عح له ل

َ
ح  ل  هح أ   ونَ د   ةه يَ انه اثل   ةه بَ تَ رح مَ ال

َ
ح  له هح أ   ةه بَ تَ رح مَ ال

 .وَل الح 
شود، اما حدیث  اما اهل دو رتبۀ اول: طبعا که به حدیث ایشان احتجاج کرده نمی –أ 

تر از  ل رتبۀ دوم پایینشود، و اگرچه اه آنان فقط برای اعتبار )در شواهد و متابعات( نوشته می
 باشد.  اهل رتبۀ اول می

 وَ  -ب
َ
  ام  أ

َ
ح  ل  هح أ   به اته رَ مَ ال

َ  ا عه بَ رح الح
َ ح  َل فَ  ،ةه يَ خه لح َ  ج  تَ َي   َل وَ  ،ب  تَ كح ي   َل وَ  ،مح هه يثه ده ِبه

 .هه به  َب  تَ عح ي  
شود و حدیث  و اما اهل مراتب چهارتایی آخری، به حدیث آنان احتجاج کرده نمی –ب 
 شود. شود و در اعتبار )برای شواهد و متابعات( استفاده کرده نمی شته نمیآنان نو
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َاب    اثل الهث   اْلح
 باب سوم

َوايَة   ي ة   َوآَداب َها الر  َها َوَكيحفه  َضبحطه
 روایت و آداب آن و کیفیت ضبط آن

 
: َلنه  َوفهيهه فَصح

 و دو فصل در آن وجود دارد:

  ل  صح فَ الح  -
َ ، َضبحطه  ة  ي  فه يح كَ : ل  و  الح َوايَةه ق   الر  ر   .اهَ له م  َتَ  َوط 

 آن. متقبل شدن های روشفصل اول: کیفیت ضبط روایت و  -

-  : ل  اثل انه .الحَفصح َوايَةه  آَداب  الر 
 فصل دوم: آداب روایت. -
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ل   و 
َ ل  الح  الحَفصح
 فصل اول

ي ة   ق  َكيحفه ر  ، َوط  َوايَةه لهَهاَضبحطه الر   َتَم 
 آن های متقبل شدن روشیت ضبط روایت و کیف

 
 

َث: َبَعة  َمبَاحه رح
َ
 َوفهيهه أ

 و در آن چهار مبحث وجود دارد:

 
 : ل  و 

َ حَمبحَحث  الح لههه ال يثه َوَتَم  َده
ي ة  َسَماعه اْلح هه َكيحفه َفة  َضبحطه  .، وَصه

 آن و صفت ضبط آن. متقبل شدنمبحث اول: کیفیت شنیدن حدیث و 

حَمبحَحث  ا : ال .ثل انه َداءه
َ يَغ  الح ، وَصه له ق  ال َحم  ر   ط 

 دن.های رسان های متقبل شدن و صیغه مبحث دوم: روش

 : حَمبحَحث  اثل الهث  .ال نهيف  فهيهه ، َوال صح ه  ، وََضبحط  يثه َده
 كهتَابَة  اْلح

 مبحث سوم: نوشتن حدیث و ضبط آن و تصنیف پیرامون آن.

 : ابهع  حَمبحَحث  الر  فَ ال .صه يثه َده
َوايَةه اْلح  ة  ره

 مبحث چهارم: صفت روایت حدیث.
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حَمبحَحث   ل   ال و 
َ  الح
 مبحث اول

ي ة   يثه  َسَماعه  َكيحفه َده
، اْلح لههه َفة   َوَتَم  هه  وَصه  َضبحطه

 آن و صفت ضبط آن متقبل شدنکیفیت شنیدن حدیث و 

 
يد   -1 هه  :َتمح
 پیشگفتار: – 1

ح  َ  اعه مَ سَ  ةه ي  فه يح كَ به » اد  رَ م  ال  اعَ مَ سَ  يد  ره ي   نح يمَ فه  ط  ََتَ شح ي   امَ وَ  غه بَ نح يَ  امَ  ان  يَ بَ  «يثه ده اْلح
 َ ؛َتَ وَ  ة  ايَ وَ ره  اعَ مَ سَ  وخه ي  الش   نَ مه  يثه ده اْلح ل  ه غَ له  د  عح بَ  ايمَ فه  ه  يَ د  ؤَ َله   م  ه ذَ وَ  ،هه يح َ اشح  ل  ثح مه  َك ل  اطه َته
  ا،وبً ج  و   ة  نَ ي  عَ م   ني سه 

َ
 .اابً بَ حح ته اسح  وه أ

بیان چیزی است که باید باشد و آنچه شرط کرده « کیفیت شنیدن حدیث»د از مقصو
خواهد حدیث را از شیوخ بشنود شنیدنِ متقبل شدن و ادا؛ تا اینکه  شود در کسی که می می

بعدا آن را به دیگران برساند، و آن، مانند شرط آوردنِ سنِ مشخصی برای سماع که واجب یا 
 مستحب است.  

ح وَ    قه ر  ط   ان  يَ بَ  «هه له م  حَ تَ به » اد  رَ م  ال
َ
ح وَ . وخه ي  الش   نه عَ  يهه ق  لَ تَ وَ  هه ذه خح أ  «هه طه بح َض  ةه فَ صه به » اد  رَ م  ال

َ  نَ مه  اه  ق  لَ تَ  امَ  ب  اله الط   ط  به ضح يَ  َف يح كَ  ان  يَ بَ    ه  ل  ه  ؤَ ي   اطً بح َض  يثه ده اْلح
َ
ه غَ له  ه  يَ وه رح يَ  نح له  ََعَ  هه يح

  شَ 
ن  ي طح  كح

َ
 .هه ََلح إه  َمأ

های گرفتن حدیث و دریافت آن از شیوخ  بیان راه« متقبل شدن حدیث»مقصود از و 
چیزی را ضبط کند که آن را  ،بیان اینکه چگونه طالب« صفت ضبط آن»است. و مقصود از 

سازد آن را به دیگری روایت کند به  از حدیث دریافت کرده با ضبطی که او را ممکن می
 شود.  می شکلی که به او اطمینان پیدا کرده

ح  اء  مَ لَ ع   َن تَ اعح  ده قَ وَ  َ  ومه ل  ع   نح مه  عه وح انل   اذَ هَ به  حه لَ طَ صح م  ال  دَ اعه وَ قَ الح  َل   واع  َض وَ وَ  ،يثه ده اْلح
ه  وَط الْش   وَ  َط ابه وَ الض  وَ    شَ ب

َ بَ  واي   مَ وَ  ،ع  ائه رَ  يق  قه دَ  كح َ  له م  َتَ  قه ر  ط   نيح  ََعَ  اوهَ ل  عَ جَ وَ  ،يثه ده اْلح
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  اهَ ض  عح بَ  ،َب اته رَ مَ 
َ
ه ذَ وَ  ،ض  عح بَ  نح مه  ىوَ قح أ  تَ  َك ل

ح
ه  مح ه  نح مه  ايدً كه أ َ  ةه ايَ نَ عه لح ل  َّل  َص  الله  وله س  رَ  يثه ده ِبه

ه قَ ته انح  نه سح ح  وَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   ح  ئه  مَ طح يَ  َكح  ؛ص  خح شَ  َل إه  ص  خح شَ  نح مه  اله  نه سح ح   َل إه  م  له سح م  ال
َ  وله ص  و   ةه يقَ ره طَ    نَ وقه ي  وَ  ،هه ََلح إه  ي  وه بَ انل   يثه ده اْلح

َ
 .ةه ق  اَل  وَ  ةه مَ َل الس   َه تَ نح م   فه  ةَ يقَ ره الط   هه ذه هَ  ن  أ

گمان علمای مصطلح به این نوع از علوم حدیث عنایت و توجه خاصی مبذول  بی
انگیز مقرر نمودند و بین  ند و برای آن قواعد و ضوابطی را به شکلی دقیق و شگفتا هداشت

شدن حدیث تمایز قائل شدند و برایش مراتبی قرار دادند که بعضی از آن از های متقبل  روش
ی این کارها به خاطر عنایت و توجه شدید آنان به حدیث رسول  تر است. همه دیگری قوی

اهلل صلی اهلل علیه و سلم و خوب انتقال یافتن آن از شخصی به شخص دیگر بود تا اینکه 
نبوی بسوی خود مطمئن شود و یقین پیدا کند که  حدیثِ راه رسیدنِ فرد مسلمان به درستیِ

 این راه در نهایت سالمت و دقت است. 
ََتَط   َهلح  -2 له  ي شح ََحم  يثه  له َده

َلم   اْلح هسح
 :َواْلح ل وغ ؟ اْلح

 شود؟ آیا برای متقبل شدن حدیث، مسلمانی و بلوغ شرط می – 2

َ  ط  ََتَ شح ي   َل  َ  له م  حَ له ه  يثه ده اْلح
ه ذَ  ط  ََتَ شح ي   نح كه لَ  ،يحه حه الص   ََعَ  وغ  ل  اْلح  وَ  م  َل سح اْلح  َك ل

ه   ل
َ ه ذَ  ََعَ  اءً نَ به وَ  -ي اوه الر   وطه ِش    فه  انَ به  ر  مَ  امَ كَ  - 239،اءه دَ ْلح ح  ة  ايَ وَ ره  ل  بَ قح ت  فَ  َك ل َ  مه له سح م  ال  غه اله اْلح

َ  نَ مه  ه  لَ م  َتَ  امَ    ،هه مه َل سح إه  َل بح قَ  يثه ده اْلح
َ
 ةه بَ سح الن  به  يه يه مح ال   نَ مه  د  ب   َل  نح كه لَ  ،هه وغه ل  ب   َل بح قَ  وح أ

ه غَ له  َ  يح  .غه اله اْلح
شود اما برای  بنابر قول صحیح برای متقبل شدن حدیث، اسالم و بلوغ شرط نمی

و بنابر آن: پس  –گونه که در شروط راوی گذشت  همان –شود  رساندن حدیث شرط می
اسالم خویش یا قبل از بلوغ خویش بدوش کشیده،  روایت مسلمان بالغی که حدیث را قبل از

 شود اما )برای ادا کردن( به نسبت غیر بالغ، سن تمییز البد است.  پذیرفته می

                                                           
دادن آن به  حديث و تأداء: روايو  و گرفنت آن از شيوخ است.ی آن درایفت حديث . َتمل: معنا 239

 .طَلب است
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َ  ط  ََتَ شح ي   ه  ن  إه  يَل قه  دح قَ وَ  َ  له م  حَ له   ؛د  مَ تَ عح م   يح  غَ  ل  وح قَ  ه  ن  كه لَ وَ  ،وغ  ل  اْلح   يثه ده اْلح
َ
 ن  له

ح   به قَ  نيَ مه له سح م  ال
َ كَ  ،ةه ابَ حَ الص   اره غَ صه  ةَ ايَ وَ ره  وال  ه غَ وَ  ،اس  ب  عَ  نه ابح وَ  ،نه سَ ْلح ه  نح مه  امَ هه يح  ق  رح فَ  َغيح

َ بَ    وغه ل  اْلح   َل بح قَ  وه  ل  م  َتَ  امَ  نيح
َ
 .ه  دَ عح بَ  وح أ

شود اما قول  و در قول ضعیفی گفته شده که برای متقبل شدن حدیث، بلوغ شرط می
صغار صحابه، همانند: حسن بن علی و عبد اهلل بن  غیر معتمد است زیرا مسلمانان روایت

اند بدون اینکه فرقی قائل شوند بین اینکه قبل از  عباس رضی اهلل عنهم و دیگران را پذیرفته
 اند یا بعد از آن. بلوغ آن را متقبل شده

تََحب   َمَّت  -3 بحتهَداء   ي سح هَسَماعه  اله ؟ ب يثه َده
 :اْلح

 شود؟ ث مستحب میچه زمانی شروع شنیدن حدی – 3

  ب  حَ تَ سح ي   :يَل قه  -أ
َ
ه  ب  اله الط   ئَ ده تَ بح يَ  نح أ َ  اعه مَ سَ ب   هه يح لَ عَ وَ  ،نيَ ثه َل اثل   ن  سه  فه  يثه ده اْلح

َ
 ل  هح أ

 .امه الش  
شود که طالب، شنیدن حدیث را در سن سی سالگی آغاز  مستحب میگفته شده:  –أ 

 اند. کند و اهل شام بر این قول رفته
  هه يح لَ عَ وَ  ،ينَ ْشح عه الح  ن  سه  فه  يَل قه وَ  -ب

َ
 .ةه وفَ ك  الح  ل  هح أ

 اند. در سن بیست سالگی، و اهل کوفه بر این قول رفتهو گفته شده:  –ب 
َ عَ الح  ن  سه  فه  يَل قه وَ  -ج   هه يح لَ عَ وَ  ،ةه اِشه

َ
َ  ل  هح أ َ اْلح  .ةه صح

 اند. در سن ده سالگی، و اهل بصره بر این قول رفتهو گفته شده:  –ج 
  فه  اب  وَ الص  وَ  -د

َ ح  اره َص عح الح  تَ م  ال
َ
ه  ي  كه بح ال   ةه رَ خ  أ َ  اعه مَ سَ ب  ح  صه يَ  نيه حه  نح مه  يثه ده اْلح

  ؛ه  اع  مَ سَ 
َ
َ  ن  له  .به ت  ك  الح  فه  ط  به َض نح م   يَث ده اْلح

شتابیدن به شنیدن حدیث از هنگامی است که قول صحیح در عصور متأخر:  –د 
 ها تنظیم و مرتب شده است. شود زیرا حدیث در کتاب شنیدن آن صحیح می

ةه  َهلح  -4 ح  يه  َسَماعه  لهصه غه ن   الص  ؟ سه َعي نَة   :م 
 آیا برای صحیح بودنِ شنیدنِ خردسال، سن مشخصی وجود دارد؟ – 4
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ه ذَ  اءه مَ لَ ع  الح  ض  عح بَ  دَ د  حَ  -أ َ  َك ل َ بَ  ل  مَ عَ الح  ر  قَ تَ اسح  هه يح لَ عَ وَ  ،نيَ نه سه  سه مح ِبه   نيح
َ
َ  له هح أ  .يثه ده اْلح

اند و عمل بین اهل حدیث بر  برخی از علما آن را به پنج سالگی مشخص نموده –أ 
 همین استقرار یافته است.

ه  ي  غه الص   مَ هه فَ  نح إه فَ  ؛يه يه مح ال   ار  بَ ته اعح  اب  وَ الص  : مح ه  ض  عح بَ  اَل قَ وَ  -ب  د  رَ وَ  ،اَب طَ اْلح
 َ ً مَ م   نَ كَ  ،اَب وَ الح  .َل فَ  ل  إه وَ  ،اعه مَ الس   يحَ حه َص  اي 

اند: قول صحیح اعتبار به سن تمییز است. پس اگر خردسال، گفتار را  و برخی گفته –ب 
 فهمید و پاسخ داد به سن تمییز رسیده، سماع او صحیح است و اگر نه پس نه.
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حَمبحَحث    اثل انه  ال
 مبحث دوم

ق   ر  ، ط  له يَغه  ال َحم  َداءه  وَصه
َ  240الح

 های رساندن حدیث های متقبل شدن و صیغه روش

 

َ  له م  َتَ  ق  ر  ط   َ وَ  ،ة  يَ انه مَ ثَ  يثه ده اْلح  ،خه يح الش   ََعَ  ة  اءَ رَ قه الح  ،خه يح الش   ظه فح لَ  نح مه  اع  مَ الس  : هه
ه 
ح  ،ة  ازَ جَ اْلح ه  ،ة  ابَ تَ كه الح  ،ة  لَ اوَ نَ م  ال

ح  ،م  َل عح اْلح ح  ،ة  ي  صه وَ ال  .ة  ادَ جَ وه ال
ا: شنیدن از قرائت شیخ، خواندن بر ه های متقبل شدن حدیث هشت است، و آن شیوه

 شیخ، اجازه، مناوله، کتابت، إعالم، وصیت، و وجاده هستند.
 سَ وَ 

َ
ي  ََعَ  م  ل  كَ تَ أ   انه يَ بَ  عَ مَ  ،ار  َص ته اخح به  اًع بَ ته  اهَ نح مه  ُك 

َ
  اظه فَ لح أ

َ ي له  اءه دَ الح  ا،هَ نح مه  ك 
  ار  َص ته اخح به 

َ
 :اًض يح أ

مختصر سخن خواهم گفت همراه بیان الفاظ  ها، دنبال هم و پیرامون هر کدام از آن
 ها باز هم مختصر: ادای حدیث برای هر کدام از آن

َماع   -1 نح  الس  ظه  مه يحخه  لَفح  :الش 
 شنیدن از قرائت شیخ: – 1

وَرت ه   -أ  : ص 
 شکل آن: –أ 

 
َ
 رَ قح يَ  نح أ

َ
َ وَ  ،خ  يح الش   أ  رَ قَ  اء  وَ سَ  ؛ب  اله الط   عَ مَ سح ي

َ
  ،هه ظه فح حه  نح مه  خ  يح الش   أ

َ
 اء  وَ سَ وَ  ،هه ابه تَ كه  وح أ

  ،ه  عَ مه سَ  امَ  َب تَ كَ وَ  ،ب  اله الط   عَ مه سَ 
َ
َ وَ  طح قَ فَ  عَ مه سَ  وح أ  .بح ت  كح يَ  مح ل

                                                           
 های هصيغ»از مراد  و هيئت گرفنت حديث و درایفت آن از شيوخ است.« طرق َتمل»از  . مراد 240
 مانند: گريد ها را بکار می عباراتی است که محدث هنگام روايت حديث و دادن آن به طَلب آن«: ءأدا
 .«أخَبن» ای «حدثين» ای «مسعت»
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آنکه شیخ قرائت کند و طالب بشنود؛ یکسان است که شیخ از حفظ خویش یا از کتاب 
شنیده خویش بخواند، و یکسان است که طالب شنیده باشد و آنچه شنیده را بنویسد یا تنها 

 باشد و ننوشته باشد. 
تحبَت ه   -ب  : ر 
 رتبۀ آن: –ب 

  اع  مَ الس  
َ
َ أ   َعح

َ
َ  دَ نح عه  له م  حَ ال   قه ر  ط   امه سَ قح أ  .يه اهه مَ الح

 های متقبل شدن حدیث نزد جمهور است. شنیدن )از شیخ( باالترین اقسام روش
لحَفاظ   -ج

َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ ادا کردن: –ج 

  َل بح قَ  -1
َ
َ  نح أ   ضه عح بَ  يص  صه ََّتح  يعَ شه ي

َ  وز  ََي   نَ كَ  ،له م  حَ ال   قه ر  ط   نح مه  م  سح قه  ك   له  اظه فَ لح الح
ه    خه يح الش   ظه فح لَ  نح مه  عه امه لس  ل

َ
  فه  وَل ق  يَ  نح أ

َ   ،ت  عح مه سَ : "اءه دَ الح
َ
  ،ّنه ثَ د  حَ  وح أ

َ
  وح أ

َ
  ،ِنه َبَ خح أ

َ
  وح أ

َ
 بَ نح أ

َ
 ،نه أ

 
َ
  ،له  اَل قَ  وح أ

َ
 ."له  رَ كَ ذَ  وح أ

های متقبل شدن  قبل از اینکه اختصاص بعضی از الفاظ برای هر قسمی از روش – 1
شنیدم، »شود که در ادا کردن بگوید:  حدیث شایع شود برای شنونده از قرائت شیخ جایز می

یا به من حدیث گفت، یا به من خبر داد، یا به من اطالع داد، یا به من گفت، یا به من بیان 
 «. کرد

  دَ عح بَ وَ  -2
َ
  ضه عح بَ  يص  صه ََّتح  اعَ شَ  نح أ

َ  تح ارَ َص  ،له م  حَ ال   قه ر  ط   نح مه  م  سح قه  ك   له  اظه فَ لح الح
 
َ
  اظ  فَ لح أ

َ  :اله ال   وه حح انل   ََعَ  اءه دَ الح
های متقبل شدن،  سمی از روشبعد از اینکه اختصاص بعضی از الفاظ برای هر ق – 2

 د الفاظ رساندن به نحو آتی گردید:شایع ش
ه  -   ،ت  عح مه سَ : خه يح الش   ظه فح لَ  نح مه  اعه مَ لس  ل

َ
 .ّنه ثَ د  حَ  وح أ

 برای شنیدن از قرائت شیخ: شنیدم، به من گفت. -

ه  -  : خه يح الش   ََعَ  ةه اءَ رَ قه لح ل
َ
 .ِنه َبَ خح أ
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 برای قرائت بر شیخ: مرا خبر داد. -
ه  - ه ل

 : ةه ازَ جَ ْلح
َ
 بَ نح أ

َ
 .نه أ

 برای اجازه: به من اطالع داد. -
ه  - ح  اعه مَ سَ ل   ،له  اَل قَ : 241ةه رَ اكَ ذَ م  ال

َ
 .له  رَ كَ ذَ  وح أ

 برای شنیدن مذاکره: به من گفت، یا به من بیان کرد. -
َراَءة   -2 يحخه  ََعَ  الحقه  :الش 
 قرائت بر شیخ: – 2

  ايهَ م  سَ ي  وَ 
َ
ح  َث  كح أ  .«اًض رح عَ » نيَ ثه د  حَ م  ال

 نامند. می« عرض»و اکثر محدثین آن را 
وَرت َها -أ  : ص 
 ن: شکل آ –أ 

 
َ
 رَ قح يَ  نح أ

َ
َ  خ  يح الش  وَ  ،ب  اله الط   أ  رَ قَ  اء  وَ سَ  242؛ع  مَ سح ي

َ
  ،ب  اله الط   أ

َ
 رَ قَ  وح أ

َ
َ  وَ ه  وَ  ه  يح  غَ  أ  ،ع  مَ سح ي

  ،ظ  فح حه  نح مه  ة  اءَ رَ قه الح  ته نَ كَ  اء  وَ سَ وَ 
َ
ه  ع  ب  تَ ي   خ  يح الش   نَ كَ  اء  وَ سَ وَ  ،اب  تَ كه  نح مه  وح أ  نح مه  ئه اره قَ لح ل

  ،هه ظه فح حه 
َ
  وح أ

َ
  ،وَ ه   ه  ابَ تَ كه  َك سَ مح أ

َ
 .ه  يح  غَ  ة  قَ ثه  وح أ

آنکه طالب قرائت کند و شیخ بشنود؛ یکسان است که طالب بخواند یا دیگری بخواند و 
او بشنود و یکسان است که قرائت از حفظ یا از کتاب باشد و یکسان است که شیخ، قرائتِ 

                                                           
ِبشد که شيخ و طالب قبل از  زيرا شنيدن َتديث زمانی می؛ است َتديث مساع مذاکره غري از مساع.  241

اند اما در مذاکره چنْي آمادگی وجود  آمدن به جملس َتديث جهت شنيدن و ضبط حديث آماده شده
 .ندارد

ت شيخ است نه اينکه هر حديثی را کند که از مروای مقصود از آن: طالب احاديثی را قرائت می.  242
خبواند؛ و آن بدين خاطر است که هدف هنايی از قرائت طالب بر شيخ اين است که شيخ آن را از او 

 .بشنود ات آن را تصحيح کند
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ای غیر از شیخ  یا ثقه کند یا شیخ، خودش کتابش را گرفته قاری را از حفظ خویش دنبال می
 )کتاب را گرفته باشد(. 

م   -ب كح َوايَةه  ح   : بهَها الر 
 حکم روایت با آن:  –ب 

 ره وَ الص   يعه ََجه  فه  ف  َل خه  َل به  ة  يحَ حه َص  ة  ايَ وَ ره  خه يح الش   ََعَ  ةه اءَ رَ قه الح  يقه ره طَ به  ة  ايَ وَ الر  
ح  َ ح   امَ  ل  إه  ،ةه ورَ ك  ذح مَ ال ح  نَ مه  هه به  د  تَ عح ي   َل  نح مَ  ضه عح بَ  نح عَ  كه  .ينَ ده د  شَ تَ م  ال

ها بدون خالف روایت صحیحی است  روایت به روش قرائت بر شیخ در تمامی صورت
 شود. مگر آنچه حکایت شده از برخی از متشددینی که به آنان توجه کرده نمی

تحبَت َها -ج  : ر 
 رتبۀ آن:  –ج 

ت له  تحبَتهَها فه  َف اخح   ةه ثَ َل ثَ  ََعَ  ر 
َ
 :ال  وَ قح أ

 پیرامون رتبۀ آن بر سه قول اختالف شده است:
ه  ة  يَ اوه سَ م   -1 ه ذَ  يَ وه ر  : اعه مَ لس  ل ه مَ  نح عَ  َك ل ه  اءه مَ لَ ع   مه ظَ عح م  وَ  ،ي  اره خَ اْلح  وَ  ،ك  ال  ازه جَ اْلح

 .ةه وفَ ك  الح وَ 
برابر با سماع است: این قول از مالک و بخاری و اکثر علمای حجاز و کوفه روایت  – 1

 .شده است
2-  

َ
ه ذَ  يَ وه ر  : اعه مَ الس   نَ مه  َن دح أ ح  نح عَ  َك ل   وره ه  َج 

َ
ح  له هح أ ه مَ ال

 .«يح  حه الص   وَ ه  وَ » ،قه ْشح
تر است: این قول از جمهور اهل مشرق روایت شده و همین قول،  از سماع پایین – 2

 صحیح است.
3-  

َ
َ أ ه ذَ  يَ وه ر  : اعه مَ الس   نَ مه  َعح   نح عَ  َك ل

َ
  نه ابح وَ  ،ةَ يفَ نه حَ  به أ

َ
ه مَ  نح عَ  ة  ايَ وَ ره وَ  ،ب  ئح ذه  به أ  .ك  ال

باالتر از سماع است: این قول از ابوحنیفه و ابن ابی ذئب و روایتی از مالک روایت  – 3
 شده است.

لحَفاظ   -د
َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ رساندن: –د 
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َوط   -1 حح
َ نح : الح

َ
 رَ قَ »: ب  اله الط   وَل ق  يَ  أ

ح
  «ن  َل ف   ََعَ  ت  أ

َ
 وَ  هه يح لَ عَ  ئَ ره ق  » وح أ

َ
  انَ أ

َ
 فَ  ع  مَ سح أ

َ
 ر  قَ أ

 .«هه به 
بر او قرائت شد و »یا « بر فالنی قرائت کردم»آنکه بگوید: تر:  به احتیاط نزدیک – 1

 «.دادم و آن را تایید کرد من گوش می

بَاَراته : َوََي وز   -2 َماعه  بهعه َقي َدةً  الس  ظه  م  َراَءةه  بهلَفح َثنَا»َكـ الحقه  .«هه َعلَيح  قهَراَءةً  َحد 
به ما حدیث »با عبارات سماع که با لفظ قرائت مقید است، مانند: شود:  و جایز می – 2

 «.شد گفت در حالی که نزد او قرائت می
ائهع   -3 ي الش  ه نَ  َكثهي   َعلَيحهه  اّل  ثهنيَ  مه َحد  حم  َلق  : ال ظه  إهطح نَا» لَفح َبَ خح

َ
، «أ  د ونَ  َفَقطح

ه غَ   .اهَ يح
نَا»فقط لفظ یاری از محدثین بر آن هستند: قول شایعی که بس – 3 َبَ خح

َ
توان  می «أ

 اطالق کرد نه چیز دیگر.
هَجاَزة   -3

 :اْلح
 اجازه: – 3

َها -أ يف   : َتعحره
 تعریف آن:  –أ 

ه 
  اظً فح لَ  ،ةه ايَ وَ الر  به  ن  ذح اْلح

َ
 .ةً ابَ تَ كه  وح أ

 اجازه روایت با لفظ یا با نوشتن.
وَرت َها -ب  : ص 
 شکل آن:  –ب 

 
َ
  خ  يح الش   وَل ق  يَ  نح أ

َ
 »: هه به ل  ط   ده حَ له

َ
َ  ت  زح جَ أ   َك ل

َ
 .«ي  اره خَ اْلح   يحَ حه َص  ّن  عَ  يَ وه رح تَ  نح أ

تو را اجازه دادم که صحیح بخاری را از من »ینکه شیخ به یکی از شاگردانش بگوید: ا
 «.روایت کنی

َها -ج نحَواع 
َ
 : أ
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 انواع آن:  –ج 

ه  ه ل
  ةه ازَ جَ ْلح

َ
 سَ  ،ة  يَ ثه كَ  اع  وَ نح أ

َ
  ةَ سَ ََخح  اهَ نح مه  ر  ك  ذح أ

َ
َ وَ  ،اع  وَ نح أ  :هه

 ها: کنم، و آن اجازه انواع بسیاری دارد که من پنج نوع آن را بیان می
1-  

َ
ه  نح أ

ه  انً ي  عَ م   خ  يح الش   يَ َي   كَ : ني   عَ م  ل
َ
  ع  وح انل   اذَ هَ وَ  ،ي  اره خَ اْلح   يحَ حه َص  َك ت  زح جَ أ

َ
َ أ  َعح

 
َ
ه  اعه وَ نح أ

ح  ةه ازَ جَ اْلح ح  ََعَ  ةه دَ ر  جَ م  ال  .ةه لَ اوَ نَ م  ال
شیخ برای چیز مشخصی برای فرد مشخصی اجازه بدهد، مانند صحیح بخاری را  – 1

 به تو اجازه دادم و این نوع، باالترین انواع اجازۀ خالی از مناوله است.
2-  

َ
ه  نح أ

ه غَ به  انً ي  عَ م   يَ َي   كَ : ني   عَ م   يح
َ
 .ته وَع م  سح مَ  ةَ ايَ وَ ره  َك ت  زح جَ أ

شخص مشخصی را به چیز غیر مشخصی اجازه بدهد، مانند: روایت مسموعاتم را  – 2
 به تو اجازه دادم.

3-  
َ
ه  نح أ

َ غَ  يَ َي  ه غَ به  ني   عَ م   يح  كَ : ني   عَ م   يح
َ
  ت  زح جَ أ

َ
 .ته وَع م  سح مَ  ةَ ايَ وَ ره  انه مَ زَ  َل هح أ

ل زمان خویش، شخص غیر معینی را به چیزی غیر معینی اجازه بدهد، مانند: به اه – 3
 تمام مسموعاتم را اجازه دادم. 

4-  
َ
ه  نح أ

  ،ول  ه  جح مَ به  يَ َي 
َ
ه  وح أ  كَ : ول  ه  جح مَ ل

َ
 نَ مه  ادً دَ عَ  يوه رح يَ  وَ ه  وَ  ،َنه الس   اَب تَ كه  َك ت  زح جَ أ

  ،َنه الس  
َ
  وح أ

َ
ه  ت  زح جَ أ  ََته شح م   ة  اعَ ََجَ  اكَ نَ ه  وَ  ،ّقه  شح مَ اَل   اَله  خَ  نه بح  ده م  حَ م  ل

 .مه سح اله  اذَ هَ  فه  ونَ ك 
به چیز مجهولی یا برای شخص مجهولی اجازه بدهد، مانند )مثال به چیز مجهول(:  – 4

کند یا )در  کتاب سنن را به تو اجازه دادم و در حالی که وی تعدادی از سنن را روایت می
مثال به شخص مجهول بگوید(: برای محمد بن خالد دمشقی اجازه دادم و آنجا گروهی 

 اند. ر این نام مشترکباشند که د
ه  -5

ه  ة  ازَ جَ اْلح   ام  إه فَ : ومه د  عح مَ لح ل
َ
ه  اعً بَ تَ  ونَ ك  تَ  نح أ  كَ  ،ود  ج  وح مَ ل

َ
ه وَ  ن  َل ف  له  ت  زح جَ أ  ،َل   وََل  ي   نح مَ ل

نح  ام  إه وَ 
َ
ونَ تَ  أ وم   ك  هَمعحد   كَ  ،ًل َل قح ته اسح  ل

َ
ه  ت  زح جَ أ  .ن  َل ف  له  وََل  ي   نح مَ ل

ین نوع اجازه( به تَبَعِ شخص موجود است، مانند: به اجازه به معدوم: یا اینکه )ا – 5
شود، اجازه دادم؛ و یا اینکه )اجازه( برای شخص  فالنی و به فرزندی که برایش متولد می

 آید، اجازه دادم. معدوم به تنهایی باشد، مانند: به فرزندی که برای فالنی بدنیا می
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َها -د م  كح  :ح 
 حکم آن: –د 

 
َ
  ع  وح انل   ام  أ

َ ه  يح  حه الص  فَ  ا،هَ نح مه  ل  و  الح  از  وَ جَ  ،ل  مَ عَ الح  هه يح لَ عَ  ر  قَ تَ اسح وَ  ،ور  ه  مح الح   هه يح لَ عَ  ياّل 
 وَ  ا،هَ به  له مَ عَ الح وَ  ةه ايَ وَ الر  

َ
ه تَ ايَ وَ الر   ىدَ حح إه  وَ ه  وَ  ،اءه مَ لَ ع  الح  نَ مه  ت  اَع ََجَ  اهَ لَ طَ بح أ  .عه  افه الش   نه عَ  نيح

صحیحی که جمهور علما بر آن هستند و عمل به آن ثابت قول  اما نوع اول از اجازات،
اند  یافته و نهایی شده: جواز روایت و عمل به آن است و جماعاتی از علما آن را باطل دانسته

 و این یکی از دو روایت از امام شافعی است.
 وَ 
َ
  ة  ي  قه بَ  ام  أ

َ ه فَ  اعه وَ نح الح   اهَ ازه وَ جَ  فه  ف  َل اْلح
َ
 وَ  د  شَ أ

َ
 ل  م  حَ ال  فَ  ال  حَ  ُك    ََعَ وَ  ،َث  كح أ

 » يقه ره الط   اذَ هَ به  ة  ايَ وَ الر  وَ 
َ
ه  :يأ

 .يهه فه  ل  اه  سَ الت   غه بَ نح يَ  امَ  ،يل  زه هَ  ل  م  َتَ  «ةه ازَ جَ اْلح
تر است به هر صورت،  ها شدیدتر و بیش خالف در جواز آن بقیۀ انواع اجازات، و اما

تحمل ضعیفی است که شایسته نیست در مورد  «یعنی: اجازه»تحمل و روایت به این شیوه 
 آن تساهل شود.

لحَفاظ   -ه
َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ رساندن: -هـ 

1-  
 : وَل الح 

َ
 »: وَل ق  يَ  نح أ

َ
 «.ن  َل ف   له  ازَ جَ أ

 «.به من اجازه داد»اول: آنکه بگوید:  – 1
  ،«ةً ازَ جَ إه  انَ ثَ د  حَ »: ل  ثح مه  ،ةً دَ ي  قَ م   ةه اءَ رَ قه الح وَ  اعه مَ الس   اته ارَ بَ عه به : وز  ََي  وَ  -2

َ
 » وح أ

َ
 انَ َبَ خح أ

 .«ةً ازَ جَ إه 
از طریق اجازه به »با عبارات سماع و قرائتِ مقید )به اجازه(، مانند: شود:  و جایز می – 2

 «.از طریق اجازه به ما خبر داد»، یا «ما حدیث گفت
ح  ح  َل طه اصح  -3  تَ م  ال

َ
 »: ينَ ره خ  أ

َ
 بَ نح أ

َ
ح » ابه تَ كه  ب  احه َص  ه  ارَ تَ اخح وَ  ،«انَ أ  243.«ةه ازَ جَ وه ال

                                                           
 .«ويز اْلجازةالوجازة ِف جت»انم کامل کتابش: ، است معمريأبو العباس وليد بن بكر  او.  243
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نَا»)در اجازه( اصطالح متأخرین:  – 3
َ
نحبَأ

َ
وهَجاَزةه »)گفته شود(، و صاحب کتاب  «أ

ح آن  «ال

 را برگزیده است.
نَاَولَة   -4 حم   :ال
 مناوله: – 4

َها -أ نحَواع 
َ
 : أ

 انواع آن:  –أ 

ح   :نه َع وح نَ  ة  لَ اوَ نَ م  ال
 مناوله دو نوع است:

ه به  ة  ونَ ر  قح مَ  -1
َ وَ : ةه ازَ جَ اْلح   هه

َ
َ أ   َعح

َ
ه  اعه وَ نح أ

 : اهَ ره وَ ص   نح مه وَ  ا،قً لَ طح م   ةه ازَ جَ اْلح
َ
 عَ فَ دح يَ  نح أ

 ه  عَ مَ  ه  يَ قه بح ي   م  ث   ،ّن  عَ  ارحوههه فَ  ،ن  َل ف   نح عَ  ته ايَ وَ ره  اذَ هَ : َل   وَل ق  يَ وَ  ،ه  ابَ تَ كه  به اله الط   َل إه  خ  يح الش  
  ،يًَك له مح تَ 

َ
َ  ةً رَ َع إه  وح أ  .ه  خَ سَ نح َله

و این )نوع اجازه( بطور مطلق باالترین انواع اجازه است و از مناولۀ همراه با اجازه:  – 1
أشکال آن: آنکه شیخ به شاگردش کتابش را بدهد و به او بگوید: این روایت من از فالنی 

عاریت نزدش مالکیت یا  بطوراست پس آن را از طرف من روایت کن سپس آن کتاب را 
 برداری کند. که از آن نسخه گذارد یباقی م
2-  َ ه  نه عَ  ة  دَ ر  ُم 

 : اهَ ت  ورَ ص  وَ : ةه ازَ جَ اْلح
َ
ً تَ قح م   ه  ابَ تَ كه  به اله الط   َل إه  خ  يح الش   عَ فَ دح يَ  نح أ  ََعَ  اصه

ه وح قَ   .اعه مَ سَ  اذَ هَ : له
دهد در  و شکل آن: آنکه شیخ به شاگردش کتابش را میمناولۀ مجرد از اجازه:  – 2
 کند. ، اکتفا می«این سماع من است»اش:  که بر گفتهحالی 

م   -ب كح َوايَةه  ح   :بهَها الر 
 حکم روایت با آن: –ب 

1-  
َ
ح  ام  أ ه به  ة  ونَ ر  قح مَ ال

َ وَ  ا،هَ به  ة  ايَ وَ الر   وز  ج  تَ فَ : ةه ازَ جَ اْلح دحَن  هه
َ
َتبَةً  أ  ،اعه مَ الس   نَ مه  َمرح

 .خه يح الش   ََعَ  ةه اءَ رَ قه الح وَ 
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شود و این )نوع اجازه( از سماع و  روایت به آن جایز میولۀ همراه با اجازه: اما منا – 1
 تر است. اش پایین قرائت بر شیخ رتبه

 وَ  -2
َ
ح  ام  أ ه  نه عَ  ة  دَ ر  جَ م  ال

 .يحه حه الص   ََعَ  اهَ به  ة  ايَ وَ الر   وز  ََت   َل فَ : ةه ازَ جَ اْلح
 شود. ت با آن جایز نمیو اما مناولۀ مجرد از اجازه: بنابر قول صحیح، روای – 2

لحَفاظ   -ج
َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ ادا کردن: –ج 

1-  
َ  : ن  سَ حح الح

َ
  «ّنه لَ اوَ نَ »: وَل ق  يَ  نح أ

َ
 وَ  ،ّنه لَ اوَ نَ » وح أ

َ
ح  ته نَ كَ  نح إه  «له  ازَ جَ أ  ةً ونَ ر  قح مَ  ة  لَ اوَ نَ م  ال

ه به 
 .ةه ازَ جَ اْلح

اگر « ه من اجازه دادتحویلم داد و ب»یا « تحویلم داد»بهتر است اینکه بگوید:  – 1
 همراه با اجازه باشد.مناوله 
  «ةً لَ اوَ نَ م   انَ ثَ د  حَ »: ل  ثح مه  ،ةً دَ ي  قَ م   ةه اءَ رَ قه الح وَ  اعه مَ الس   اته ارَ بَ عه به  وز  ََي  وَ  -2

َ
 » وح أ

َ
 انَ َبَ خح أ

 .«ةً ازَ جَ إه وَ  ةً لَ اوَ نَ م  
از طریق مناوله : »شود: با عبارات سماع و قرائتِ مقید )به مناوله(، مانند و جایز می – 2

 «.از طریق مناوله و اجازه به ما خبر داد»، یا «به ما حدیث گفت
تَابَة   -5  :الحكه
 کتابت: – 5

وَرت َها -أ  : ص 
 شکل آن:  –أ 

 
َ
َ  ه  وعَ م  سح مَ  خ  يح الش   َب ت  كح يَ  نح أ   ،اَضه  ْله

َ
َ  ،ب  ئه ََغ  وح أ   ،هه ط  ِبه

َ
  وح أ

َ
 .هه ره مح أ

ری یا غایبی به خط خویش یا به دستور اش را برای شخص حاض آنکه شیخ، شنیده
 خویش بنویسد.

َها -ب نحَواع 
َ
 : أ

 انواع آن:  –ب 

َ وَ   :نه َع وح نَ  هه
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 و آن دو نوع است:
ه به  ة  ونَ ر  قح مَ  -1

 كَ : ةه ازَ جَ اْلح
َ
َ  ت  بح تَ كَ  امَ  َك ت  زح جَ أ   َك ل

َ
ه ذَ  وَ ََنح وَ  ،َك ََلح إه  وح أ  .َك ل

ادم آنچه برایت نوشتم یا بسویت نوشتم و مانند: به تو اجازه دکتابت همراه با اجازه:  – 1
 مانند آن.

2-  َ ه  نه عَ  ة  دَ ر  ُم 
 كَ : ةه ازَ جَ اْلح

َ
  َض عح بَ  َل   َب ت  كح يَ  نح أ

َ ه  َل وَ  ،َل   اهَ لَ سه رح ي  وَ  ،يثه اده حَ الح
 ه  يَ َي 

 .اهَ ته ايَ وَ ره به 
یش مانند اینکه بعضی از احادیث را برایش بنویسد و آن را براکتابت مجرد از اجازه:  – 2

 بفرستد و به روایت کردنش برایش اجازه ندهد.
م   -ج كح َوايَةه  ح   :بهَها الر 
 حکم روایت با آن: –ج 

1-  
َ
ح  ام  أ ه به  ة  ونَ ر  قح مَ ال

َ وَ  ،ة  يحَ حه َص  اهَ به  ة  ايَ وَ الر  فَ : ةه ازَ جَ اْلح ح كَ  ةه و  ق  الح وَ  ةه ح  الص   فه  هه  ةه لَ اوَ نَ م  ل
ح   .ةه ونَ ر  قح مَ ال

با اجازه: پس روایت کردن آن صحیح است و در صحت و قوت  اما کتابت همراه – 1
 همانند مناولۀ همراه با اجازه است.

 وَ  -2
َ
ح  ام  أ ه  نه عَ  ة  دَ ر  جَ م  ال

 وَ  ،م  وح قَ  اهَ به  ةَ ايَ وَ الر   عَ نَ مَ فَ : ةه ازَ جَ اْلح
َ
 يح  حه الص  وَ . ونَ ر  آخَ  اهَ ازَ جَ أ

 َ   دَ نح عه  از  وَ الح
َ
َ  له هح أ ه  ؛يثه ده اْلح ه  َن عح مَ به  اهَ اره عَ شح ْله

 .ةه ازَ جَ اْلح
اند و برخی دیگر آن را  و اما کتابت مجرد از اجازه: برخی از علما آن را منع کرده – 2

و آگاهی دهنده ث: جواز است زیرا اعالن کننده اند. و قول صحیح نزد اهل حدی جایز دانسته
 بمعنای اجازه است.

ََتَط   َهلح  -د َي نَة   ت شح تهَماده  اْلح عح َط   له  ؟اْلح
 شود؟ آیا برای اعتماد کردن به خط شخص، گواه شرط آورده می –د 

َ  م  ه  ض  عح بَ  َط ََتَ اشح  -1 َ  ََعَ  ةَ نَ ي  اْلح   اوح عَ اد  وَ  ،ط  اْلح
َ
َ  ن  أ َ  ه  به شح ي   ط  اْلح  ل  وح قَ  وَ ه  وَ  ،ط  اْلح

 .يف  عه َض 
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خط  اند که اند و ادعا کرده خط شخص شرط آورده برخی از علما شاهد را بر دست – 1
 شبیه خط است و این قول ضعیفی است. 

 ره عح مَ  فه كح يَ : اَل قَ  نح مَ  مح ه  نح مه وَ  -2
ح  ة  فَ   ؛به ته ََك الح  ط  خَ  هه ََلح إه  وبه ت  كح مَ ال

َ
ه  ط  خَ  ن  له

ح اْلح  انه سَ ن
َ  َل  ه غَ به  ه  به تَ شح ي  .يح  حه الص   وَ ه  وَ  ،هه يح

نویسنده است، کفایت خط  ها دست که بشناسد نوشته یناند: هم و برخی از آنان گفته – 2
 شود و این قول صحیح است. کند زیرا خط انسان با دیگران مشتبه نمی می

لحَفاظ   -ه
َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ ادا کردن: -هـ 

ه ال   -1  به  يح  صح
ه وح قَ كَ : ةه ابَ تَ كه الح  ظه فح لَ  .«ن  َل ف   َل  إه  َب تَ كَ »: له

 «.ایم نوشتفالنی بر»اش:  تصریح به لفظ کتابت، مانند گفته – 1

وه  -2
َ
تحيَان   أ ه

لحَفاظه  اْلح
َ
َماعه  بهأ ه وح قَ كَ : ةً دَ ي  قَ م   ةه اءَ رَ قه الح وَ  الس    ،«ةً ابَ تَ كه  ن  َل ف   ّنه ثَ د  حَ »: له

َ
 وح أ

« 
َ
 .«ةً ابَ تَ كه  ن  َل ف   ِنه َبَ خح أ

فالنی از طریق »یا آوردن الفاظ سماع و قرائتی که مقید به نوشتن باشد، مانند:  – 2
 «.فالنی از طریق نوشتن به من خبر داد»، یا «دیث گفتنوشتن به من ح

َلم   -6 هعح
 :اْلح

 اعالم: – 6

وَرت ه   -أ  : ص 
 شکل آن:  –أ 

 
َ
ح  نح أ َ ِي    َب اله الط   خ  يح الش   به

َ
َ  اذَ هَ  ن  أ   يَث ده اْلح

َ
 .ه  اع  مَ سَ  اَب تَ كه الح  اذَ هَ  وح أ

 ست.آنکه شیخ، شاگرد را خبر دهد که این حدیث یا این کتاب، سماع او
م   -ب كح َوايَةه  ح   : بههه  الر 
 حکم روایت با آن:  –ب 

ه به  ةه ايَ وَ الر   مه كح ح   فه  اء  مَ لَ ع  الح  َف لَ تَ اخح 
ه لَ وح قَ  ََعَ  مه َل عح اْلح  :نيح

 اختالف نظر دارند: علما پیرامون حکم روایت به اعالم بر دو قول
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1-  َ   نح مه  ي  ثه كَ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ : از  وَ الح
َ
َ  ابه حَ صح أ  وَ  هه قح فه الح وَ  ثه يده اْلح

 .وله ص  الح 
 و این، قول بسیاری از اصحاب حدیث، فقه و اصول است.جواز:  – 1
َ  م  دَ عَ  -2 ه غَ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ : ازه وَ الح ح  نَ مه  د  احه وَ  يح ه غَ وَ  نيَ ثه د  حَ م  ال   ؛يح  حه الص   وَ ه  وَ  ،مح هه يح

َ
 ه  ن  له

  خ  يح الش   م  لَ عح يَ  دح قَ 
َ
َ  اذَ هَ  ن  أ ه  ه  ت  ايَ وَ ره  وز  ََت   َل  نح كه لَ  ،ه  ت  ايَ وَ ره  يَث ده اْلح َ  !مح عَ نَ  ،يهه فه  ل  لَ ْله   وح ل

َ
 ازَ جَ أ

 .ه  ت  ايَ وَ ره  تح ازَ جَ  هه ته ايَ وَ ره به 
و این قول بیش از یک نفر از محدثین و دیگران است و این قول عدم جواز:  – 2

آن ست اما به سبب خلل در ا داند که این حدیث روایت او صحیح است؛ زیرا شاید شیخ می
 شود.  شود، بله! اگر شیخ به روایت آن اجازه داد، روایت آن جایز می جایز نمیروایت آن 

لحَفاظ   -ج
َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ ادا کردن: –ج 

  فه  ول  ق  يَ 
َ  »: اءه دَ الح

َ
 .«اذَ كَ به  ِخه يح شَ  ّنه مَ لَ عح أ

 .«و آگاه ساخت شیخ من به فالن چیز مرا اعالم کرد»گوید:  در رساندن می
ي ة  ا -7 حوَصه  :ل
 وصیت: – 7

وَرت َها -أ  : ص 
 شکل آن:  –أ 

 
َ
َ ي   نح أ   ،هه ته وح مَ  دَ نح عه  خ  يح الش   وصه

َ
ه  هه ره فَ سَ  وح أ  .ايهَ وه رح يَ  ته ال   هه به ت  ك   نح مه  اب  تَ كه به  ص  خح شَ ل

هایی که آن را روایت کرده برای  آنکه شیخ هنگام وفاتش یا در سفر به کتابی از کتاب
 شخصی وصیت کند.  

م   -ب كح َوايَةه  ح   :بهَها الر 
 حکم روایت با آن: –ب 

1-  َ َ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ : از  وَ الح   ؛ط  لَ غَ  وَ ه  وَ  ،فه لَ الس   ضه عح ْله
َ
  ه  ن  له

َ
َ وَ  ،ابه تَ كه الح به  َل   َص وح أ  وصه ي   مح ل

 .هه ته ايَ وَ ره به  َل  
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و این قول برخی از سلف است و این قول اشتباهی است زیرا برایش به جواز:  – 1
 تاب وصیت کرده و برایش به روایت آن وصیت نکرده است.ک

َ  م  دَ عَ  -2  .اب  وَ الص   وَ ه  وَ : ازه وَ الح
 و این قول صحیح است.عدم جواز:  – 2
لحَفاظ   -ج

َ
َداءه  أ

َ  :الح
 الفاظ ادا کردن: –ج 

 »: ول  ق  يَ 
َ
  ،«اذَ كَ به  ن  َل ف   َل  إه  َص وح أ

َ
 .«ةً ي  صه وَ  ن  َل ف   ّنه ثَ د  حَ » وح أ

فالنی از طریق وصیت »، یا «فالنی به من به فالن چیز وصیت کرده است»ید: گو می
 «.به من حدیث گفته است

وهَجاَدة   -8
ح  :ال

 وجاده: – 8

ه كَ به  ح  ّسح ح  اذَ هَ وَ  ،«دَ جَ وَ » ر  دَ صح مَ  ،اوه وَ ال  .به رَ عَ الح  نَ مه  وع  م  سح مَ  يح  غَ  َل   وَ م   ر  دَ صح مَ ال
 ساختگی است و از عرب شنیده نشده است. و این مصدر«. وَجَدَ»به کسر واو، مصدر 

وَرت َها -أ  : ص 
 شکل آن:  –أ 

 
َ
  ب  اله الط   دَ ََيه  نح أ

َ
َ  َث ياده حَ أ  َل   َس يح لَ وَ  ،ه  ط  خَ  ب  اله الط   ف  ره عح يَ  ا،يهَ وه رح يَ  خ  يح شَ  ط  ِبه

 .ة  ازَ جَ إه  َل وَ  ،ه  نح مه  اع  مَ سَ 
 ،ت کرده، پیدا کند و شاگردآنکه شاگرد احادیثی را به خط شیخی که آن احادیث را روای

 ای برایش از طرف شیخ نیست. شناسد و سماعی و اجازه خط شیخ را می

م   -ب كح َوايَةه  ح   : بهَها الر 
 حکم روایت با آن:  –ب 

ح به  ة  ايَ وَ الر   ح  ابه بَ  نح مه  ةه ادَ جَ وه ال  .ال  َص ات   ع  وح نَ  ايهَ فه  نح كه لَ  ،عه طه قَ نح م  ال
 قطع است اما در آن نوعی اتصال وجود دارد.روایت به وجاده از باب روایت من

لحَفاظ   -ج
َ
َداءه  أ

َ   :الح
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 : الفاظ ادا کردن –ج 

ح  ول  ق  يَ  َ  ت  دح جَ وَ »: د  اجه وَ ال   ،ن  َل ف   ط  ِبه
َ
 رَ قَ  وح أ

ح
َ  ت  أ َ  م  ث   «اذَ كَ  ن  َل ف   ط  ِبه ه  وق  س  ي

 ادَ نَ سح اْلح
ح وَ  َ مَ ال  .تح

« یز را به خط فالنی قرائت کردمیا فالن چ« خط فالنی را یافتم»گوید:  یابنده می
 دهد. سپس اسناد و متن حدیث را سوق می
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ح   ث  اله اثل   ث  حَ بح مَ ال
 مبحث سوم

َ  ة  ابَ تَ كه   244يهه فه  يف  نه صح ال  وَ  ،ه  ط  بح َض وَ  ،يثه ده اْلح
 نوشتن حدیث و ضبط آن و تصنیف پیرامون آن

 
م   -1 كح يثه  كهتَابَةه  ح  َده

 :اْلح
 حکم نوشتن حدیث: – 1

َ  ةه ابَ تَ كه  فه  نيَ عه ابه ال  وَ  ةه ابَ حَ الص   نَ مه  ف  لَ الس   َف لَ تَ اخح    ََعَ  يثه ده اْلح
َ
 :ال  وَ قح أ

 اند: سلف از صحابه و تابعین در نوشتن حدیث بر اقوالی اختالف کرده
مَ  ن  ابح : م  ه  نح مه : مح ه  ض  عح بَ  اهَ هَ ره كَ فَ  -أ  .ت  ابه ثَ  ن  بح  د  يح زَ وَ  ،ود  ع  سح مَ  ن  ابح وَ  ،رَ ع 

اند، از ایشان: عبداهلل بن عمر،  ایشان، نوشتن حدیث را مکروه دانستهبرخی از  –أ 
 عبداهلل بن مسعود و زید بن ثابت هستند.

بَاَحَها - به 
َ
مح  َوأ ه  مح : َبعحض  نحه  ه  َعبحد  :  مه ر   بحن   الِل  نَس  وَ  ، وَعمح

َ
َمر  وَ  ،أ يزه  َعبحده  بحن   ع   ، الحَعزه

َث  وَ  كح
َ
َحابَةه  أ  .الص 

اند، از ایشان: عبداهلل بن عمرو، انس بن مالک،  یشان، آن را مباح دانستهبرخی از ا –أ 
  عمر بن عبدالعزیز و اکثر صحابه هستند.

وا ث م   - ج َع  َجح
َ
هَك  َبعحدَ  أ هَلف   َزاَل  وَ : َجَوازهَها ََعَ  َذل َ . اْلح نه  لَمح  وح َول يث   ي َدو  َده

 فه  اْلح
ت به  َصاره  فه  لََضاعَ  الحك  عح

َ ح  الح َرةه ال خ 
َ
تَأ ي َما َل  ،م  ه عَ  فه  سه  .انَ صح

سپس بعد از آن، بر جواز نوشتن حدیث اجماع کردند و خالف از بین رفت. و اگر  –ج 
 شد بخصوص در عصر ما. ها تدوین نشده بود در عصرهای بعد ضایع می حدیث در کتاب

                                                           
زيرا در اين زمان بسياری از قواعد کتابت و تصحيح  ؛ر حبث خواهم کردپريامون اين موضوع خمتص.  244

از مجله کارهای محققْي و انشرين گرديده و تفصيَلت پريامون اين فن جهت شناخت اصطَلحات قوم در 
 .برداری از خمطوطات قدمی و غري آن از اعتبارات برای متخصصْي ِبقی مانده است نسخه
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تهَلفه  َسبَب   - 2 خح مه  فه  اله كح  :كهتَابَتههه  ح 
 ر حکم نوشتن حدیث:سبب اختالف د – 2

هَلفه  وََسبَب   مه  فه  اْلح كح ن ه   كهتَابَتههه  ح 
َ
يث   َورََدتح  أ َحاده

َ
تََعارهَضة   أ بَاَحةه  فه  م  ه

 اْلح
، ه

نحَها َوانل هح  :فَمه
سبب خالف در حکم نوشتن حدیث این است که احادیث متعارض و مخالف هم در 

 ها: اباحه و نهی وارد شده است، از آن
يث   -أ ه  َحده

لهم   َرَواه   َما: انل هح سح ن   م 
َ
وَل  أ ه  رَس   َل » :قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل 

ت   ، ب واتَكح َ  َعّن   َكتََب  َمنح  وَ  َعّن  آنه  َغيح رح  245.«ه  ح  مح يَ لح فَ  الحق 
آنچه امام مسلم آن را روایت کرده که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم حدیث نهی:  –أ 

 «.از من چیزی ننویسید و کسی که جز قران از من چیزی نوشت آن را پاک کند»رمود: ف
ه  يث  ده حَ  -ب

  امَ : ةه احَ بَ اْلح
َ
  ي  اره خَ اْلح   ه  جَ رَ خح أ

َ
: اَل قَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وَل س  رَ  ن  أ

  واب  ت  اكح »
َ
نَاكَ  246،«اه  شَ  به له يث   وَه  َحاده

َ
َرى أ خح

 
، ةه إهبَاحَ  فه  أ تَابَةه نحَها الحكه هذحن  : مه

ه  لهَعبحده  اْلح  الِل 
ر و بحنه  تَابَةه  َعمح يثه  بهكه َده

  247.اْلح
آنچه امام بخاری آن را روایت کرده که رسول اهلل صلی اهلل علیه و حدیث اباحه:  –ب 

و آنجا )در کتب حدیثی( احادیث دیگری در مورد اباحۀ «. برای ابو شاه بنویسید»سلم فرمود: 
شتن حدیث وجود دارد از جمله: اجازه دادنِ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به عبداهلل بن نو

 عمرو به نوشتن حدیث.

                                                           
ش آن را لفظ ِب 72، حديث 2298/ 4لرقائق، ِبب التثبت ِف احلديث: كتاب الزهد وادر   مسلم.  245

 .روايت کرده است
 .است کرده روايت را آن 2434، حديث 87/ 5كتاب اللقطة: ی در  . خبار  246
ء  َأمس َُعُه مِّن  َرُسولِّ اهللَِّّ َصلَّى ] . 247 ُتُب ُكلَّ َشي  ر و، قَاَل: ُكن ُت َأك  اهلُل َعَلي هِّ َوَسلََّم ُأرِّيُد َعن  َعب دِّ اهللَِّّ ب نِّ َعم 

َمُعُه َوَرُسوُل اهللَِّّ َصلَّى اهلُل َعَلي هِّ َوَسلَّمَ  ء  َتس  ُتُب ُكلَّ َشي  ف ظَُه، فَ َنَهت ينِّ قُ َري ٌش َوقَاُلوا: َأَتك   َبَشٌر يَ َتَكلَُّم ِفِّ حِّ
، َفذََكر ُت َذلَِّك لِّ  ُت َعنِّ ال كَِّتابِّ ، َوالر َِّضا، فََأم َسك  ص ُبعِّهِّ إِّىَل ال َغَضبِّ َمَأ أبُِّ َرُسولِّ اهللَِّّ َصلَّى اهلُل َعَلي هِّ َوَسلََّم، فََأو 

ن ُه إِّلَّ َحق  »فِّيهِّ، فَ َقاَل:  ي بَِّيدِّهِّ َما خَي ُرُج مِّ ُتب  فَ َوالَّذِّي نَ ف سِّ  [.3646د و صحيح، أبو داو «. اك 
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ع   - 3 َمح َ  الح يثه  َبنيح َحاده
َ
بَاَحةه  أ ه

َ  اْلح يثه  َوَبنيح َحاده
َ
ه  أ

 :انل هح
  جمع بین احادیث اباحه و احادیث نهی: – 3

لََماء   ََجَعَ  لََقدح  َ  الحع    َبنيح
َ
يثه أ ه  َحاده

َ  انل هح يثه  َوَبنيح َحاده
َ
بَاَحةه  أ ه

وه ، ََعَ  اْلح نحَها و ج   :مه
  اند، از جمله: علما بین احادیث نهی و بین احادیث اباحه بر وجوهی جمع کرده

 
َ
مح  قَاَل  - أ ه  هذحن  : َبعحض 

تَابَةه  اْلح هَمنح  بهالحكه يَف  ل يَان ه   خه هسح يثه  ن هلحَحده هَمنح  َوانل هح  . ل مه  ل
َ
 نَ أ

يَاَن، يَف  الن سح َط   ََعَ  ال   كَ ات   َعلَيحهه  وَخه  .َكتََب  إهَذا اْلح
اجازه به نوشتن برای کسی است که از فراموش کردن حدیث  اند: برخی گفته –أ 

ترسد و نهی برای کسی است که از فراموش کردن در امان است و از تکیۀ او بر خط  می
 نویسد.  گاه که می رود آن ترس می
مح  َوقَاَل  -ب ه  نيَ  انل هح   َجاءَ : َبعحض  يَف  حه ه   خه تهَلط  ، اخح آنه رح هذحن   َجاءَ  ث م   بهالحق 

 اْلح
تَابَةه  نيَ  بهالحكه   حه

 
نَ أ هَك  مه ون   َهَذا وَََعَ  ،َذل وخً  انل هح   يَك   .اَمنحس 

شد  نهی هنگامی آمده که از آمیختگی حدیث با قران ترسیده میاند:  برخی گفته –ب 
اجازۀ نوشتن هنگامی آمد که از آن ترس ایمن شدند و بر این قول: حدیث نهی،  سپس

   باشد.  منسوخ می
ب   َماَذا - 4 ؟ َكتهبه  ََعَ  ََيه يثه َده

 : اْلح
 بر نویسندۀ حدیث چه چیزی واجب است؟ – 4

يثه  َكتهبه  ََعَ  يَنحبَغه  َده
نح  اْلح

َ
هَف  أ تَ  يَصح م  هه  إهَل  ه  هه يوَ  َضبحطه هه َتحقه ً شَ  قه مَ  اطً قح نَ وَ  َكح  ن  ي ؤح

َما كه   ،الل بحس   َمَعه  َ  َوي شح كه حم شح ي َما َل  ،ال َماءَ  سه سح
َ
؛ أ َلمه عح

َ ن َها الح
َ
رَك   َل  له  َل  وَ  َقبحلََها بهَما ت دح

نح  َبعحَدَها، بهَما
َ
ونَ  َوأ حً  ه  َخط   يَك  ده  ََعَ  اَواضه َط   قََواعه وَرةه  اْلح ه  حَمشح ل   ،ال

َ
هه  حَ له طَ صح يَ  َوأ َفحسه  نله

ف ه   َل  ز  مح رَ به  اَخاصًّ  احً َل طه اصح  ره . َيعح  انل اس 
بر نویسندۀ حدیث شایسته است که همت خویش را صرف تصحیح و تحقیق جهت 

گذاری حدیث نماید تا اینکه با این دو، حدیث از اشتباه ایمن شود، و  گذاری و نقطه اعراب
ها  ها؛ زیرا اسامی شخصیت نماید بخصوص اسامی شخصیتگذاری  های مشکل را اعراب واژه

شود )یعنی ربطی به اعراب ندارد بلکه باید از زبان شیخ شنید، مانند:  با قبل و بعد دانسته نمی
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الخط مشهور باشد و اینکه برای  سالم و سلّام(. و آنکه خط وی واضح و طبق قواعد رسم
 دانند. آن را نمی خویش اصطالح خاصی با رمز قرار ندهد که مردم

نح  َوَينحبَغه 
َ
َافهَظ  أ َلةه  كهتَابَةه  ََعَ  َي  لهيمه وَ  الص   وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   ََعَ  الت سح

ر   َجاءَ  ُك  َما مَ  َوَل  ، ه  ذهكح
َ
أ نح  يَسح َراره  مه هَك، تَكح هَك  فه  َيتََقي دَ  َوَل  َذل له  فه  بهَما َذل صح

َ  َكنَ  إهنح  الح
هَك  ،انَاقهًص  ه  ََعَ  اثل نَاء   َوَكَذل بحَحانَه   الِل  هَك  ،"وََجل   َعز  "ـكَ  اَل عَ تَ وَ  س  َ  َوَكَذل م  وَ  ض  الَت  َح   الَت 

َحابَةه  ََعَ  . الص  لََماءه  َوالحع 
و شایسته است هرگاه نام نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم آمد بر نوشتن صلوات و سالم 

باره به آنچه در نسخۀ اصل  حافظت بعمل آورد و از تکرار آن خسته نشود و در اینبر ایشان م
وجود دارد اگر که ناقص باشد خود را به آن نسخۀ اصلِ ناقص مقید نسازد )یعنی اگر در 
نسخۀ اصل، صلوات و سالم ذکر نشده باشد ناسخ، صلوات و سالم بنویسد(، و همچنین ثنا 

گفتن به  «رضی اهلل عنه»، و همچنین «عزوجل»لی همانند: گفتن به اهلل سبحانه و تعا
 گفتن به علما. «رحمه اهلل»صحابه و 

َره   قحتهَصار   َوي كح َلةه  ََعَ  اله َدَها، الص  وه  وَحح
َ
لهيمه  أ َده ، الت سح َره   َكَما وَحح  إهََلحَها ز  مح الر   ي كح

ثحل   َوََنحوههه،" ص"بـه نح  وََعلَيحهه  ،"صلعم" مه
َ
ه تَ لَ مه كَ  امَ ه  بَ ت  كح يَ  أ  .نيح

گونه که رمز  شود همان و اکتفا کردن بر صلوات به تنهایی یا سالم به تنهایی مکروه می
ست که صلوات و ا شود و الزم او مکروه می« صلعم»و مانند آن، مثل « ص»به صلوات با 

 سالم را کامل بنویسد. 
َقابَلَة   -5 حم  ي ت َها ال  :َوَكيحفه
 یت آن:مقابله و کیف – 5

ب   يثه  َكتهبه  ََعَ  ََيه َده
نح  الحَفَراغه  َبعحدَ  اْلح ، مه َقابَلَة   كهتَابَتههه له  كهتَابههه  م  صح

َ
هه  بهأ  َولَوح  ، َشيحخه

َخَذه  
َ
يقه  َعنحه   أ هَجاَزةه. بهَطره

 اْلح
اش را با اصل  شود که نوشته بر نویسندۀ حدیث بعد از فراغت از نوشتن آن واجب می

  اید و اگر چه از طریق اجازه آن را از شیخ خود گرفته است.شیخ خود مقابله نم
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ي ة  وَ  َقابَلَةه  َكيحفه حم  نح : ال
َ
َك  أ محسه وَ  ي  ه  وَ  ه  َما َشيحخ  فه  ،يعه مه سح الت   َحاَل  كهتَاَبيحهه نح  َوَيكح

َ
 أ

َقابهَل  ي   فه  آَخر   ثهَقة   َل   ي 
َ
، أ َراَءةه  َحاَل  َوقحت  وح  الحقه

َ
َقابَلَت ه   فه يَكح  َكَما َبعحَدَها، أ  ع  رح فَ به  م 

َقابَل   له  م  صح
َ
يحخه  بهأ  .الش 

و کیفیت مقابله این است که: شاگرد و شیخ او هنگام شنواندنِ حدیث، کتاب خویش را 
کند که ثقۀ دیگری در هر زمانی برایش مقابله کند هنگام قرائت  بدست گیرند. و کفایت می

دن آن با فرعی که با اصل شیخ مقابله شده کفایت گونه که مقابله کر باشد یا بعد از آن، همان
 کند. می

َلَحات   -6 طه لحَفاظه  كهتَابَةه  فه  اصح
َ
َداءه  أ

َ هَها الح  :َوَغيح
 اصطالحاتی پیرامون نوشتن الفاظ ادا و غیر آن: – 6

َ  ابه ت  ك   نح مه  ي  ثه كَ  ََعَ  َب لَ غَ    فه  زه مح الر   ََعَ  ار  َص ته قح اله  يثه ده اْلح
َ
  اظه فَ لح أ

َ  نح مه فَ . اءه دَ الح
ه ذَ    َك ل

َ
 :ونَ ب  ت  كح يَ  مح ه  ن  أ

بر بسیاری از نویسندگان حدیث، اکتفا کردن به رمز و عالمت در الفاظ ادا غلبه کرده 
  است. از آن است که ایشان:

  «ثنا»: انَ ثَ د  حَ  -أ
َ
 .«نا» وح أ

َثنَا –أ   نویسند. می «نا»یا  «ثنا»را  َحد 
  -ب

َ
  «أنا»: انَ َبَ خح أ

َ
 .«أرنا» وح أ

نَا –ب  َبَ خح
َ
 نویسند. می «أرنا»یا  «أنا»را  أ

ه  غه بَ نح يَ  نح كه لَ وَ    ئه اره قَ لح ل
َ
  َل   وز  ََي   َل وَ  ا،هَ ته اءَ رَ قه  دَ نح عه  ةً لَ مه كَ  اهَ به  َظ ف  لَ تَ يَ  نح أ

َ
 اهَ به  َق طه نح يَ  نح أ

َ  امَ كَ   .ة  ومَ س  رح مَ  هه
تلفظ بزند و برایش جایز اما برای خواننده سزاوار است که هنگام قرائت، کامل به آن 

 شود آن طوری تلفظ بزند که ترسیم شده است. نمی
ه  يل  وه َتح  -ج

 اذَ كَ هَ  اهَ به  ئ  اره قَ الح  ق  طه نح يَ وَ  ،«ح»ـبه  َل   ونَ ز  م  رح يَ : رَ آخَ  اد  نَ سح إه  َل إه  اده نَ سح اْلح
 .«حا»
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این  هدهند و خوانند را عالمت قرار می« ح»تحویل اسناد به اسناد دیگر: برایش  –ج 
 «.حا»زند:  چنین به آن تلفظ می

َ  ة  ادَ عَ الح  ته رَ جَ  -د َ بَ  اهَ وه ََنح وَ  «اَل قَ » ةه مَ َُكه  فه ذح ِبه ه  اله جَ ره  نيح
ا،خَ  اده نَ سح اْلح ه ذَ وَ  طًّ   َك ل

َ
 له جح له

ه  غه بَ نح يَ  نح كه لَ  ،اره َص ته خح اله  :  ،اهَ به  ظ  ف  لَ ال   ئه اره قَ لح ل ثحل  َثنَا»مه  ،َف وس  ي   ن  بح  الله  د  بح عَ  َحد 
 
َ
ه مَ  انَ َبَ خح أ ه  غه بَ نح يَ فَ  ،«ك  ال   ئه اره قَ لح ل

َ
 : اَل قَ »: وَل ق  يَ  نح أ

َ
ه مَ  انَ َبَ خح أ َ  ة  ادَ عَ الح  ته رَ جَ  امَ كَ  ،«ك  ال  فه ذح ِبه

« 
َ
  فه  «ه  ن  أ

َ
ه  ره اخه وَ أ

 .اارً َص ته اخح  اده نَ سح اْلح
  نح عَ » ل  ثح مه 

َ
ه  غه بَ نح يَ فَ  ،«اَل قَ  ةَ رَ يح رَ ه   به أ  »ـبه  ق  طح انل   ئه اره قَ لح ل

َ
 » ول  ق  يَ فَ  ،«ه  ن  أ

َ
ه ذَ وَ  ،«اَل قَ  ه  ن  أ  َك ل

ه  ايحً حه صح تَ  ه  ث  يح حَ  نح مه  مه ََكَ لح ل
 .اب  رَ عح اْلح

و مانند آن را بین رجال اسناد از جهت  «قَاَل »عادت محدثین جاری است که کلمۀ 

کنند و این به خاطر اختصار است اما برای خواننده سزاوار است که به آن  نوشتن حذف می

َثنَا»نند: تلفظ بزند، ما َف، بحن   الله  َعبحد   َحد  نَا ي وس  َبَ خح
َ
، شایسته است که خواننده «َمالهك   أ

نَا: قَاَل »بگوید:  َبَ خح
َ
گونه که از جهت اختصار در اواخر اسناد، عادت محدثین  ، همان«َمالهك   أ

ن ه  »به حذف 
َ
به  َعنح »جاری است، مانند:  «أ

َ
َريحَرةَ  أ ننده زیبنده است که پس برای خوا .«قَاَل  ه 

ن ه  »به 
َ
ن ه  »تلفظ بزند و بگوید:  «أ

َ
. و این کار به خاطر تصحیح کالم از حیث اعراب «قَاَل  أ

 است.
لَة   -7 يثه  َطلَبه  فه  الر حح َده

 :اْلح
 سفر در طلب حدیث: – 7

َ به  ح  اله الص   انَ ف  لَ سَ  َن تَ اعح  ده قَ لَ  َ  َس يح لَ  ةً ايَ نَ عه  يثه ده اْلح  هه عه ََجح  فه  واف  َصَ وَ  ،ي  ظه نَ  اهَ ل
ح وَ  ده هح الح  وَ  امه مَ ته هح اله  نَ مه  هه طه بح َض وَ    دَ عح بَ فَ  ،ل  قح عَ الح  ه  ق  د  صح يَ  اد  كَ يَ  َل  امَ  ته قح وَ ال

َ
 عَ مَ ََيح  نح أ

 
َ
َ  م  ه  د  حَ أ  وَ  د  َل به  َل إه  ل  حَ رح يَ  هه َله بَ  وخه ي  ش   نح مه  يَث ده اْلح

َ
  ار  َط قح أ

 
  ة  يبَ ره قَ  ىرَ خح أ

َ
َ  ؛ة  يدَ عه بَ  وح أ  َله

ح
 ذَ خ  أ

 َ ه  َك لح ته  وخه ي  ش   نح مه  يَث ده اْلح
 شه يح عَ الح  َف ظَ شَ  ل  م  حَ تَ يَ وَ  ،ره فَ الس   اق  شَ مَ  م  ش  جَ تَ يَ فَ  ،ده َل اْلح

 . ة  يَ اضه رَ  س  فح نَ به 
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اند که نظیری ندارد و در جمع و  ای مبذول داشته سلف صالح ما به حدیث توجه ویژه
کردند که نزدیک است عقل آن را  ترتیب آن از اهتمام و جهد و وقت، آن مقداری صرف

کرد به شهرها و  آوری می نپذیرد. بعد از اینکه یکی از آنان حدیث را از شیوخ منطقۀ خود جمع
کرد تا اینکه حدیث را از شیوخ آن مناطق بگیرد  های دور و نزدیک دیگر سفر می سرزمین
یل و با خوشحالی های زندگی را از سرِ م کشید و دشواری های سفر را به دوش می سختی

 کرد.    تحمل می
َ  َف ن  َص  دح قَ وَ  َ  يب  طه اْلح َ  به لَ طَ  فه  ة  لَ حح الر  » اه  م  سَ  اابً تَ كه  ي  اده دَ غح اْلح  يهه فه  ََجَعَ  ،«يثه ده اْلح

  نح مه 
َ
َ  به لَ طَ  فه  ةه لَ حح الر   فه  مح ه  دَ عح بَ  نح مَ فَ  نيَ عه ابه ال  وَ  ةه ابَ حَ الص   اره بَ خح أ  ب  جَ عح يَ  امَ  يثه ده اْلح

ه ا
ح ْلح ه  ان  سَ ن   نح مَ فَ  ،هه اعه مَ سَ ل

َ
  َك لح ته  اعَ مَ سَ  ب  حَ أ

َ ه ذَ به  هه يح لَ عَ فَ  ،ةه قَ ائه الش   اره بَ خح الح  ه  ن  إه فَ  ؛ابه تَ كه الح  َك ل
ه  ذ  احه شَ  ،مه لح عه الح  به ل  ط  له  ط  ش  نَ م    248.مح هه مه ائه زَ عَ له  وي قَ م   ،مح هه مه مَ هه ل

لَة  »خطیب بغدادی کتابی را تصنیف کرده که آن را  يثه  فه  الر حح َده
نام نهاده  «َطلَبه اْلح

است، در آن، اخبار صحابه، تابعین و کسانی که بعد از آنان بودند پیرامون سفر در طلب 
شود. کسی که دوست دارد  زده می آوری نموده که انسان از شنیدن آن شگفت حدیث را جمع

حرکی برای طالب علم، و برانگیز را بشنود باید این کتاب را بگیرد زیرا م این اخبار اشتیاق
 ی تصمیمات آنان است. های آنان، و قوی گرداننده برانگیزانندۀ اراده

نحَواع   -8
َ
نهيفه  أ يثه  فه  ال صح َده

 :اْلح
 انواع تصنیف در حدیث: – 8

ح  هه سه فح نَ  فه  د  ََيه  نح مَ  ََعَ  ب  ََيه  َ  فه  يفه نه صح ال   ََعَ  ةَ رَ ده قح مَ ال ه غَ وَ  يثه ده اْلح   هه يح
َ
 ومَ ق  يَ  نح أ

ه ذَ وَ  ،يفه نه صح ال  به  َ  َك ل ح  عه مح له ح  يحه ضه وح تَ وَ  ،قه ر  فَ تَ م  ال ه شح م  ال ه غَ  يبه ته رح تَ وَ  ،كه ح  يح  ةه سَ رَ هح فَ وَ  ،به ت  رَ م  ال
ه غَ  ح  يح َ  ةه بَ لَ طَ  ََعَ  ل  ه  سَ ي   ام  مه  ،سه رَ هح فَ م  ال  به  ه  نح مه  ةَ ادَ فَ ته سح اله  يثه ده اْلح

َ
ح أ  وَ  ،يق  ره طَ  َّسه ي

َ
. ت  قح وَ  ل  قَ أ

                                                           
ی َترير در آمده  به رشتهتوسط مرتجم « سختی در طلب حديث»]پريامون اين موضوع، کتابی بنام .  248

 است.[ 
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َ وَ  َ وَ  ،هه طه بح َض وَ  هه يره ره َتح وَ  هه يبه ذه هح تَ  َل بح قَ  هه ابه تَ كه  اجه رَ خح إه  نح مه  رح ذَ حح َلح  م  ع  يَ  ايمَ فه  ه  يف  نه صح تَ  نح ك  َلح
 .ه  ت  دَ ائه فَ  ث   كح تَ وَ  ،ه  ع  فح نَ 

شود که  یابد الزم می بر کسی که در وجودش قدرت بر تصنیف در حدیث و غیر آن می
ت جمعِ متفرقات، توضیح مشکالت، ترتیبِ غیر مرتب و به تصنیف بپردازد و آن تصنیف جه

ترین زمان بر طالب حدیث  ترین راه و کم باشد که با آسان بندی غیر مفهرس می فهرست
سازی، اصالح و تنظیم  کند. و باید از رونمایی کتابش قبل از پاک استفاده از آن را آسان می

 که نفع آن فراگیر و فایدۀ آن بسیار است. اجتناب کند و باید تصنیفش پیرامون چیزهایی باشد 
َ  اء  مَ لَ ع  الح  َف ن  َص  دح قَ وَ  اذَ هَ    ََعَ  يَث ده اْلح

َ
  نح مه فَ  ،ة  عَ و  نَ تَ م   ل  ََك شح أ

َ
  ره هَ شح أ

َ
 يفه نه صح ال   اعه وَ نح أ

َ  فه   :ِله يَ  امَ  يثه ده اْلح
های متنوع به نگارش  ا با شیوهاین )چیزی که گفتیم و بدان که( علما، حدیث ر

 از مشهورترین انواع تصنیف در حدیث به شرح زیر است:  .ندا هردآودر
َ  -أ َ وَ  ،ع  امه جَ  ع  ََجح : ع  امه وَ الح ه   فهيهه  َمع  ََيح  كهتَاب   ُك   : ع  امه الح َؤل ف  يعَ  م  بحَوابه  ََجه

َ نَ  الح  مه
، ، الحَعَقائهده بَاَداته ، َوالحعه َعاَمَلته حم  َيه وَ  َوال ، ،الس  حَمنَاقهبه ،َوال َوال قَاقه ، ر  َته مه وَ  َوالحفه بَاره يَوح خح

َ
 أ

يَاَمةه  ثحل   ،الحقه عه » مه َامه يحه  الح حه هلحب َخارهي   الص   . «ل
جوامع: جمع جامع است و جامع: هر کتابی است که مولف آن تمامی ابواب را در آن  –أ 

ها و  نهکند از: عقاید، عبادات، معامالت، جهاد، مناقب، زهد و رقّت قلب، فت اب جمع میکت
 «.الجامع الصحیح اثر امام بخاری»اخبار روز قیامت، مانند: 

ح  - ب نَد   ََجحع  :  يد  انه سَ مَ ال سح نَد  وَ  ،م  سح حم  ه  كهتَاب   ُك   : ال ي  مَ  فهيهه  عَ َج  وه ي حَ َص  ُك    ات  رح  ابه
َدة ، ََعَ  نح  حه ه  مه وعه  إهَل  انل َظره  َغيح حَموحض  ي ال ه َ  فهيهه  َيتََعل ق   اّل  يث  اْلح ثحل   ،ده نَده » مه سح هَمامه  م 

 اْلح
َدَ  حح

َ
 .«َحنحبَل   بحنه  أ

جمع مسند است و مسند: هر کتابی است که مولف آن، مرویات هر مسانید:  –ب 
کند بدون توجه به موضوعی که حدیث به آن تعلق   صحابی را جداگانه در آن کتاب جمع می

 «.مسند امام احمد بن حنبل»گیرد، مانند:  می



326 
 

َن    -ج َ : الس  ت ب   َوهه َصن َفة   الحك  حم  بحَوابه  ََعَ  ال
َ
؛ أ هه قح ونَ  الحفه َك  ه  ارً دَ صح مَ  له  فه  اءه هَ قَ ف  لح ل

تهنحبَاطه  ، اسح ََكمه حح
َ عه  َعنه  َوََّتحتَلهف   الح ََوامه ن َها فه  الح

َ
 ،ده ائه قَ عَ الح به  َيتََعل ق   َما فهيَها ي وَجد   َل  أ

َيه وَ  حَمنَاقهبه  ،الس  هَك، إهَل  َوَما ،َوال َ  بَلح  َذل وَرة   هه بحَوابه  ََعَ  َمقحص 
َ
هه  أ قح يثه وَ  الحفه َحاده

َ
ََكمه  أ حح

َ  ،الح
ثحل   َنه » مه به  س 

َ
 .«َداو دَ  أ

های تصنیف شده بر ابواب فقهی است تا اینکه در استنباط احکام  سنن کتابسنن:  –ج 
ت که در سنن آنچه به عقاید، مصدری برای فقها باشد و مغایرت آن با جوامع در این اس

شود بلکه بر ابواب فقه و احادیث  گیرد، یافته نمی ها تعلق می جهاد، مناقب و همانند این
 «. سنن ابی داوود»احکام محدود است، مانند: 

ح  -د عحَجم   ،م  جَ عح م   ََجحع  : م  اجه عَ مَ ال حم  ه   فهيهه  ََجَعَ  كهتَاب   ُك   : َوال َؤل ف  يَث  م  َده
َرت   اْلح  ََعَ  ابً م 

َماءه  سح
َ
، أ هه ي وخه تهيبه  ََعَ  ش  ر وفه  تَرح عحَجمه  ح  حم  ً  ال ثح  ،اََغْله َبَانه   َمه جَ عح م   ل  مه وحَسطه : الط 

َ  ،الح
يه  غه  .َوالص 

جمع معجم است و معجم هر کتابی است که مولف آن، حدیث را طبق معاجم:  –د 
آوری نموده است، مانند: دو  تاب جمعاسماء شیوخش و غالبا بر ترتیب حروف الفبا در آن ک

  معجم طبرانی: اوسط و صغیر.
لَل   -ه ت ب  : الحعه لَله  ك  َ : الحعه ت ب   هه لَة   الحك  تَمه شح حم  يثه  ََعَ  ال َحاده

َ ح  الح  َبيَانه  َمعَ  ،ةه ولَ ل  عح مَ ال
لَلهَها، هَك  عه ثحل   وََذل لَله » مه بحنه  «الحعه به  له

َ
لَله » وَ  َحاتهم   أ ه  «الحعه  .ّنه  طح ق  رَ ال  ل

های آن  هایی است که بر احادیث معلول همراه با بیان علت علل کتابعِلَل:  -هـ 
  اثر دارقطنی.« العلل»اثر ابن ابی حاتم، و « العلل»مشتمل است، مانند 

َزاء   -و جح
َ زحء   ََجحع  : الح ي   كهتَاب   ُك   : الح زحء  وَ  ،ج  ه  َصغه ي  مَ  فهيهه  عَ َج  وه د  وَ  او  رَ  ات  رح نح  احه  مه

َواةه  يثه  ر  َده
وح  ،اْلح

َ
ه  أ د   وع  ض  وح مَ به  َيتََعل ق   َما فهيهه  عَ َج  ، َسبهيله  ََعَ  َواحه َصاءه تهقح سح ثحل   اله زحءه » مه  ج 

ََديحنه  َرفحعه  َلةه  فه  اَلح  .ي  اره لهلب خَ  «الص 
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جمع جزء است و جزء: هر کتاب کوچکی است که در آن مرویات یک راوی اجزاء:  –و 
آوری کرده شود که  آوری شده باشد یا با جستجوی عمیق، روایاتی جمع روایان حدیث جمعاز 

زحء  »به یک موضوع تعلق دارد، مانند  ََديحنه  َرفحعه  ج  َلةه  فه  اَلح  اثر امام بخاری. «الص 
َراف   -ز طح

َ ه   فهيهه  َذَكرَ  كهتَابه  ُك   : الح َصن ف  يث   ُك    َطَرَف  م  ي َحده ه ل   اّل  ي تههه بَ  ََعَ  يَد   ،قه
ر   ث م   ك  َسانهيدَ  يَذح

َ
نح  َمتح   ُك    أ ح  مه ا ونه ت  م  ال وح  ، ابً عه وح تَ سح م   إهم 

َ
َقي دً  أ ، بهبَعحضه  لََها ام  ت به ثحل   الحك   مه

حَفةه » افه  ت  َ ِشح
َ فَةه  الح ره َرافه  بهَمعح طح

َ ه  «الح  .ي  ز  مه لح ل
اش داللت  هر حدیثی که بر بقیه ای از هر کتابی است که مولفش گوشهأطراف:  –ز 

دهد را در آن کتاب ذکر کند سپس اسانید هر متنی از متون را یا کامل و یا مقید به  می

حَفة  »ها ایراد نماید، مانند:  بعضی از کتاب افه  ت  َ ِشح
َ فَةه  الح ره َرافه  بهَمعح طح

َ  ی.زِّاثر امام مِ «الح
ح  -ح رَك   ََجحع  : ت  َكَ رَ دح تَ سح م  ال تَدح سح ح وَ  ،م  ه   فهيهه  ََجَعَ  كهتَاب   ُك   : ك  رَ دح تَ سح م  ال َؤل ف   م 

يَث  َحاده
َ ا آَخَر، كهتَاب   ََعَ  اهَ كَ رَ دح تَ اسح  ال ته  الح م  هه  ََعَ  فَاَتتحه   مه ثحل   ، َِشحطه ح » مه  ََعَ  كه رَ دح تَ سح م  ال

ه  يَحنيح حه به « الص 
َ
ه  َعبحده  له مه  الِل  َاكه  .اْلح

است. و مستدرک: هر کتابی است که مولفش در آن  جمع مستدرکمستدرکات:  –ح 
آوری نماید که بر کتاب دیگری آن را استدراک دیده از آنچه بر شرط مولف  احادیثی را جمع

رَك  »از مولف فوت شده باشد، مانند:  تَدح سح حم  ه  ََعَ  ال يَحنيح حه اثر ابو عبداهلل حاکم  «الص 

 نیشابوری.

ح  -ط َرج   ََجحع  :  ات  جَ رَ خح تَ سح م  ال تَخح سح ح وَ  ،م  ه   فهيهه  جَ َخر   كهتَاب   ُك   : ج  رَ خح تَ سح م  ال َؤل ف   م 
يَث  َحاده

َ
ههه  كهتَاب   أ نَ  لهَغيح ح  مه َسانهيدَ  نيَ فه ل  ؤَ م  ال

َ
، بهأ هه سه َفح نح  نله ه  مه يقه  َغيح َؤل فه  َطره حم  ، ال له و 

َ  الح
ب َما تََمعَ  َور  ، فه  َمَعه   اجح هه وح  َشيحخه

َ
، نح مَ  أ قَه  ثحل   فَوح ح » مه ه  ََعَ  جه رَ خح تَ سح م  ال يَحنيح حه به « الص 

َ
 له

بََهانه   ن َعيحم   صح
َ  .الح
جمع مستخرج است و مستخرج: هر کتابی است که مولفش در آن مستخرجات:  –ط 

احادیث کتاب دیگر مولفین را با اسانید خودش بغیر از طریق مولف اول تخریج کند و گاهی 



328 
 

َرج  »شود، مانند  اهی با باالتر از او جمع میبا آن مولف در شیخ خودش و گ تَخح سح حم   ََعَ  ال
ه  يَحنيح حه  اثر ابو نعیم اصفهانی. «الص 
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ح   ع  ابه الر   ث  حَ بح مَ ال
 مبحث چهارم

َ  ةه ايَ وَ ره  ة  فَ صه   249يثه ده اْلح
 صفت روایت حدیث

 
َراد   -1 حم  هه  ال يَةه  بهَهذه مه  :الت سح
 مراد از این نام: – 1

َراد   حم  نحَوانه  ابهَهذَ  ال ي ةه  َبيَان  : الحع  َوى ال ته  الحَكيحفه يث   بهَها ي رح َده
َداب  وَ  ،اْلح  يَنحبَغه  ال ته  اْلح

هَك، َيتََعل ق   َوَما بهَها، ال َحِل   مَ  َوقَدح  بهَذل نح  ء   ََشح  َتَقد  هَك  مه ح  فه  َذل ، ثه احه بَ مَ ال ابهَقةه  إهََلحَك و الس 
َ  َما  : بَّقه

شود و آدابی که  ان: بیان کیفیتی است که حدیث با آن روایت کرده میمراد از این عنو
گیرد. مقداری از آن در مباحث  آراستگی به آن سزاوار است و آنچه به این موضوع تعلق می

 سابق گذشت و آنچه باقی مانده را بگیر:
َوايَة   ََت وز   َهلح  - 2 اوهي ره نح  الر  ؟ َما ََيحَفظح  لَمح  إهَذا كهتَابههه  مه  : فهيهه
شود اگر آنچه درون کتاب است را از حفظ  آیا روایت کردن راوی از کتابش جایز می – 2
 ندارد؟:

ر   َهَذا مح
َ
تَلَ  أ لََماء   فهيهه  َف اخح مح  ،الحع  نحه  فحَرَط، دَ َشد   َمنح  فَمه

َ
مح  فَأ نحه   َفَفر َط، تََساَهَل  َمنح  َومه

مح  نحه  تََدَل  َمنه  َومه َط  اعح  .َفتَوَس 
اند که شدت  اند، از ایشان کسانی وضوعی است که علما پیرامون آن اختالف کردهاین م

اند و راه  انگاری کرده اند که سهل اند و از ایشان کسانی اند و راه افراط را در پیش گرفته گرفته

                                                           
در مورد اين موضوع نيز خمتصرا حبث خواهم کرد؛ زيرا بعضی از جزئياتش در عصر روايت ضروری  . 249

بود اما در اين زمان خواندن آن از ِبب خواندن اتريخ روايت است که برای متخصصْي در اين فن 
 ضروری و لزم است.



330 
 

اند و راه اعتدال را در پیش  رو بوده اند که میانه اند و از ایشان کسانی تفریط را در پیش گرفته
 اند. رفتهگ

ا -أ م 
َ
ح  فَأ ةَ  َل »: ال واَفقَ : ونَ د  د  شَ تَ م  ال ج  اوهي َرَواه   فهيَما إهل   ح  هه  نح مه  الر  ظه فح هَك  ر وهَي  ،«حه  َذل

به  ،َمالهك   َعنح 
َ
به  َحنهيَفَة، َوأ

َ
ر   َوأ

يحَدَلنه   بَكح افهعه   الص   . الش 
روایاتی که راوی از حفظ خویش  حجتی نیست مگر در آن»اند:  گفتهاما متشددین:  –أ 

، این قول از امامانِ مالک، ابو حنیفه و ابوبکر صیدالنی شافعی روایت شده «آن را روایت کند
 است.

ا - ب م 
َ
ح  َوأ م  :  ونَ ل  اهه سَ تَ م  ال نح  َرَووحا َفَقوح ه  ن َسخ   مه َقابَلَة   َغيح  به  م 

 
ه ص  أ مح  ا،هَ ول نحه   ابحن  :  مه

يَعةَ   .لَهه
هایی که با اصل شیخ مقابله نشده را روایت  اند که از نسخه گروهیلین: اما متساه –ب 

 اند، از آنان: عبداهلل بن لَهِیعه است. کرده
ا وَ  -ج م 

َ
ح  أ ح  ونَ ل  ده تَ عح م  ال م  »: ونَ ط  س  وَ تَ م  ال ور   وَه  ه  اوهي قَامَ  إهَذا: ال واَفقَ  ،«الح مح  فه  الر 

له  َقابَلَةه  ال َحم  حم  مَ تَ  بهَما َوال نَ  َقد  ، مه وطه َوايَة   َجازَته  الْش   نَ  الر  تَابه  مه  َعنحه   ََغَب  َوإهنح  الحكه
تَاب   ن   ََعَ  الحَغالهب   َكنَ  إهَذا ،الحكه نَ  َسَلَمتَه   الظ  يهيه  مه ، ال غح يله ي َما َل  َوال بحده  َكنَ  إهنح  سه

نح  م  يهي   َعلَيحهه  َِيحَف  َل  مه ً  ال غح  .اََغْله
اند: هرگاه راوی در  ، گفته«و ایشان جمهور علما هستند»روها و معتدلین:  اما میانه – ج 

که گذشت، قیام کند روایت از کتاب  یتحمل حدیث و مقابلۀ آن با اصل با آنچه از شروط
شود و اگر چه کتاب از او غایب باشد هرگاه که در اغلب سالم بودنش از تغییر و  جایز می

خصوص اگر از جمله کسانی باشد که غالبا تغییر و تبدیل بر او پوشیده تبدیل گمان رود ب
 ماند. نمی

م   -3 كح يره  رهَوايَةه  ح  ه ي الّض  ه َعه   َما ََيحَفظ   َل  اّل   :َسمه
 کند: شنود را از حفظ نمی حکم روایت نابینایی که آنچه می – 3

تََعانَ  إهَذا ير   اسح ه ي الّض  ه عَ  َما َفظ  ََيح  َل  اّل  يثه  كهتَابَةه  فه  بهثهَقة   ه  َسمه َده
ي اْلح ه ، اّل  َعه   َسمه

، هه َحاَفَظةه وَ  وََضبحطه حم  ، ََعَ  ال تَابه نحدَ  اَط تَ احح وَ  الحكه َراَءةه  عه َيحث   َعلَيحهه  الحقه لهب   ِبه  َظن هه  ََعَ  َيغح
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نَ  َسَلَمت ه   ، مه يهيه تح  ال غح نحدَ  رهَواَيت ه   َصح  ، عه َثه
كح
َ ون   الح َ كَ  َوَيك  م    يه صه ْلح

ي الح  ه  َل  اّل 
 .َفظ  ََيح 

کند در نوشتن حدیثی که آن را شنیده،  را حفظ نمی مسموعاتاگر نابینایی که 
گیرد و هنگام قرائت بر او  ای کمک می اب، از شخص ثقهو نگهداری کتآن گذاری  اعراب

آید روایتش نزد اکثر علما  میای که سالمتی از تغییر بر گمان او غالب  کند به گونه میاحتیاط 
 کند. باشد که از حفظ نمی سوادی می صحیح است و همانند بینای بی

يثه  رهَوايَة   -4 َده
حَمعحَن، اْلح َها وَ  بهال وط   : ِش  

 روایت حدیث به معنا و شروط آن: – 4

تَلََف  لَف   اخح يثه  رهَوايَةه  فه  الس  َده
حَمعحَن، اْلح مح  بهال نحه  مح  ا،َمنََعهَ  َمنح  فَمه نحه   .اهَ زَ و  جَ  َمنح  َومه

اند و  اند که آن را منع کرده اند از آنان کسانی سلف در روایت حدیث به معنا اختالف کرده
  اند. اند که آن را جایز دانسته از آنان کسانی

يق   َفَمنََعَها - أ نح  فَره َحابه  مه صح
َ
يثه  أ َده

هه  اْلح قح ، َوالحفه وله ص 
م   َوالح  نحه  يه  ابحن   مه ب و يَن،سه

َ
 َوأ

ر  
ازهي   بَكح  . الر 

اند از آنان: محمد بن  گروهی از اصحاب حدیث و فقه و اصول آن را منع کرده –أ 
 سیرین و ابوبکر رازی است.

َجازََها - ب
َ
ور   َوأ حه  لَفه  َج  َلَفه  الس  نَ  َواْلح ثهنَي، مه َحد  حم  حابه وَ  ال صح

َ
هه  أ قح ، الحفه وله ص 

 َوالح 
م   نحه  ئهم   مه

َ َبَعة   ة  الح رح
َ نح  ،الح اوهي عَ َقطَ  إهَذا لَكه َداءه  الر 

َ
حَمعحَن  بهأ  .ال

اند، از  جمهور سلف و خلف از محدثین و اصحاب فقه و اصول آن را اجازه داده –ب 
 آنان: ائمۀ اربعه هستند اما هرگاه راوی در ادای معنا، قاطع و جازم باشد.

َجازَ  نح مَ  إهن   ث م  
َ
َوايَةَ  أ حَمعحَن به  الر  ََتََط  ،ال وًط  لََها اشح َ  ،اِش    :َوهه

اند، از آن  اند برای آن شروطی مقرر نموده سپس کسانی که روایت به معنا را جایز دانسته
  شروط:
نح  - 1

َ
ونَ  أ اوهي يَك  همً  الر   به ا َعل

َ  . اهَ ده اصه قَ مَ وَ  اظه فَ لح الح
 راوی به الفاظ و مقاصد آن آگاه باشد. – 1
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نح  - 2
َ
يل   بهَما اَخبهيً  ونَ يَك   أ ه  .َمَعانهيََها َي 

  دهد. آگاه باشد به آنچه معانی آن را تغییر می – 2
ه  فه  ُك  ه   َهَذا ، َغيح َصن َفاته حم  ا ال م 

َ
ت ب   أ َصن َفة   الحك  حم  نحَها ء   ََشح  رهَوايَة   ََي وز   فََل  ال  مه

حَمعحَن، يهي  وَ  بهال لحَفاظه  َتغح
َ نَاَها َكنَ  َوإهنح  ا،فهيهَ  ال ته  الح ن    ؛بهَمعح

َ
َوايَةه  َجَوازَ  له حَمعحَن  الر   َكنَ  بهال

وَرةه  اوهي َعنه  ََغبَتح  إهَذا لهلّض   نَ  َُكهَمة   الر  ، مه ا الحََكهَماته م 
َ
بهيته  َبعحدَ  أ

يثه  تَثح َحاده
َ  فه  الح

ت به  نَاكَ  فَلَيحَس  الحك  وَرة   ه  َوايَةه  ََض  هره ح  فهيَها َما ل  .َمعحَن بهال
های حدیثی تصنیف شده است اما  یر کتابتمامی این )اموری که یاد شد( در غ

شود و اگر  روایت چیزی از آن به معنا و تغییر الفاظ در آن جایز نمی های تصنیف شده، کتاب
زمانی  ،زیرا جواز روایت به معنا برای ضرورت)یعنی: معنا درست باشد( چه به معنای آن باشد 

های  ثبیت احادیث در کتابد اما بعد از توای از کلمات بر راوی پوشیده ش ه کلمهباشد ک می
  کند. روایت کردن به معنا ضرورتی ایجاب نمی حدیثی،

اوهي َوَينحبَغه  َهَذا هلر  حَمعحَن  ل نح  بهال
َ
وَل  أ َوايَتههه  َبعحدَ  َيق  يَث  ره َده

وح »: اْلح
َ
وح  «قَاَل  َكَما أ

َ
 «ََنحَوه  » أ

وح 
َ
بحهَ » أ  .«ه  شه

این )چیزی که گفتیم( و برای روایت کننده به معنا شایسته است که بعد از روایت به 

وح »معنا بگوید: 
َ
بحَهه  »یا  «ََنحَوه  »یا  «قَاَل  َكَما أ  . «شه

ن   -5 ، فه  الل حح يثه َده
 :وََسبَب ه   اْلح

 اشتباه در حدیث و سبب آن: – 5

ن   ، فه  الل حح يثه َده
ي: اْلح

َ
  أ

 
ََطأ ، فه  اْلح بحَرز   وَ  قهَراَءتههه

َ
بَابه  أ سح

َ
نه  أ

 :الل حح
  اشتباه در حدیث، یعنی: اشتباه در قرائت آن، و بارزترین اسباب اشتباه:

وه  َتَعل مه  َعَدم   - أ يثه  َطالهبه  َفَعََّل : َوالل َغةه  انل حح َده
نح  اْلح

َ
نَ  َيتََعل مَ  أ وه  مه  َما َوالل َغةه  انل حح

لَم   نَ  بههه  يَسح نه ال مه
، ل حح يفه حه يب   َرَوى َفَقدح  َوال صح َطه

 َمثَل  : قَاَل  َسلََمةَ  بحنه  َح اده  َعنح  اْلح
ي ه ل ب   اّل  يَث، َيطح َده

َو، َيعحرهف   َوَل  اْلح ، َمثَل   انل حح هَماره حَلة   َعلَيحهه  اْلح يَ  َل  ُمه  250.فهيَها َشعه
                                                           

 .106، ص2. تدريب الراوي ج 250



333 
 

داری از نحو و لغت را بر طالب حدیث واجب است که مقعدم آموزش نحو و لغت:  –أ 
آموزش ببیند که بوسیلۀ آن از اشتباه و تحریف در امان بماند. خطیب بغدادی از حماد بن 

داند  کند و علم نحو را نمی کند که گفت: مثال کسی که حدیث را طلب می سلمه روایت می

 قرار داده شده ولی جو در آن نیست. 251مثال درازگوشی است که بر آن تَوبَرِه
  -ب

َ ذ  الح نَ  خح ت به  مه ، الحك  فه ح  ي وخه  َعنه  ال لَّق   َعَدم  وَ  َوالص  ن   بهنَا َمر  : الش 
َ
َلَّق   أ  له

يثه  َده
لههه وَ  اْلح ي وخه  َعنه  َتَم  قً  الش  ر  َها اط  قحَوى َبعحض 

َ
نح  أ ، مه ن   َبعحض 

َ
قحوَى َوأ

َ
قه  تهلحَك  أ ر   الط 

َماع   نح  الس  يحخه  لَفحظه  مه وه  ،الش 
َ
َراَءة  ا أ   ، َعلَيحهه  لحقه

ها، و نگرفتن از شیوخ: گذشت که گرفتن  ها و جزوه گرفتن حدیث از )درون( کتاب –ب 
تر هستند  ها از بعضی دیگر قوی هایی دارد که بعضی از آن حدیث و تحمل آن از شیوخ روش

 است. ها شنیدن از قرائت شیخ یا قرائت بر او ترین آن روش و قوی
ح  َفَعََّل  يثه  له غه تَ شح م  ال َده

نح  بهاْلح
َ
يَث  َيتَلَق   أ وله  َحده ه  رَس   نح مه  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل 

فحَواهه 
َ
له  أ

هح
َ
فَةه  أ ره حَمعح يقه  ال قه لَمَ  َحّت   ،َوال حح نَ  يَسح يفه  مه حه ََطإه وَ  ال صح

 بهَطالهبه  يَلهيق   َوَل  ،اْلح
يثه  َده

نح  اْلح
َ
دَ  أ ت به  إهَل  َيعحمه ، الحك  فه ح  ذَ  َوالص  خ 

ح
نحَها، َفيَأ وهيَ  مه ي وَخه   َهاََيحَعلَ وَ  َعنحَها، َويَرح  ،ش 

هَك  فَإهن ه   ثه   بهَذل   ت كح
َ
ا ،ه  ات  يفَ حه صح تَ وَ  ه  اؤ  طَ خح أ َ لََماء   قَاَل  ّله يمً  الحع  ذه  َل »: اقَده خ 

ح
آنَ  تَأ رح نح  الحق   مه

ي حَ صح م   يَث  َوَل  ،فه َده
نح  اْلح ي  مه  252.«َصَحفه

غل به حدیث الزم است که حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را از دهان بر مشت
اهل معرفت و تحقیق بگیرد تا اینکه از تحریف و اشتباه در امان بماند و زیبندۀ طالب حدیث 

ها را  ها روایت کند و آن ها بگیرد و از آن ها تکیه کند و از آن ها و جزوه نیست که به کتاب
هد زیرا بدین وسیله اشتباهات و تحریفات وی بسیار خواهد شد لذا علما از شیوخ خود قرار بد

                                                           
 [.کنند اسبان سر بر و ريزند علوفه آن در که ای يسهک].  251
گريد. و  گريد و قران را از قراء و شيوخ منی ُمص َحفِّی کسی است که قران را از روی مصحف می.  252

 گريد. گريد و از شيوخ منی ها می َصَحفِّی کسی است که حديث را از روی دفرت و جزوه
)صحفی: کسی است که « ن خيطئ ِف قراءة الصحيفة: موالصحفي»: 166/ 3 گفته شده:  القاموس در

 .کند( در قرائت از روی دفرت اشتباه می
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شود از کسی که )بدون شیخ( از روی مصحف یاد گرفته  قران گرفته نمی»اند:  قدیم گفته
 «.کند می اکتفا ها کتاب درون به تنها که کسی ازشود  است و حدیث گرفته نمی

 
  



335 
 

َ  يب  ره غَ   يثه ده اْلح
 غریب حدیث

 

ه  َتعح  -1 يف   :ره
 تعریف آن: – 1

، فه  يب  ره غَ الح : ةً غَ ل   -أ وَ  الل َغةه يد   ه  َعه ، َعنح  اْلح بههه قَاره
َ
َراد   أ حم  نَا بههه  َوال لحَفاظ   ه 

َ َ  ال ته  الح  َخفه
نَاَها ب   قَاَل . َمعح وسه  َصاحه َ وَ  َض َغم  : مَ ر  كَ كَ   َب َغر  »: الحَقام   253.«َخفه
ادن از بستگان و نزدیکان است و مراد از آن در غریب در لغت: دور افتدر لغت:  –أ 

مَ مانند  َغر َب »گوید:  اینجا: الفاظی است که معنای آن پوشیده است. صاحب قاموس می  َكر 

ل  )یعنی بر باب  ع  َل َيفح  «.آمده( است، بمعنای پوشیده و مخفی شد َفع 
وَ : احً َل طه اصح  -ب ه  فه  َوَقعَ  َما ه  يثه  َمتح َده

نح  اْلح يَدة   ة  َض مه ََغ  َظة  لَفح  مه نَ  بَعه مه  مه  ؛الحَفهح
ل ةه  هَها لهقه َمال تهعح  254.اسح

در اصطالح: آن الفاظی که بعلت کمیِ استعمال در متن حدیث، نامفهوم و دور از  –ب 
 فهم واقع شود.

ي ت ه   -2 َهمه
َ
وَبت ه   أ ع   :وَص 

  اهمیت و دشواری آن: – 2

وَ  م   ن  فَ  َوه  هه دًّ  م  ب ح   ،اجه له  ه  ل  َجهح  َيقح
هح
َ
يثه  بهأ َده

ن  لَ  ،اْلح َوحَض  كه  فَلحيَتََحر   ،َصعحب   فهيهه  اْلح
َت قه  ،ه  ض  ائه خَ  َ  َوَلح نح  الِل 

َ
قَ  أ يه  ََعَ  مَ د  ي  مه  َتفحسه َجر ده  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   نَبهي هه  لَِكَ  بهم 

ن ونه  لَف   َوََكنَ  ،الظ  َشد   فهيهه  ونَ ت  ب  ثَ تَ يَ  الس 
َ
 .ال ثَب ته  أ

این فن دقیق و بسیار مهمی است که برای اهل حدیث، جهالت و نادانی به آن قبیح 
است. اما داخل شدن در آن دشوار است پس خوض کننده در آن باید بسیار دقت کند و از 

                                                           
 .115، ص1. القاموس ج 253
 .272. علوم احلديث، ص 254
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قدم نشود. سلف،  خداوند بترسد که به مجرد ظن و گمان بر تفسیر کالم پیامبرش پیش
 کردند. کاری می ر بررسی و تحقیق و مالحظهپیرامون آن بسیا

وَد   -3 جح
َ
يههه  أ  : َتفحسه

 بهترین تفسیر آن:  - 3

وَد   جح
َ
يههه  َوأ ً  َجاءَ  َما َتفحسه َفّس  َرى، رهَوايَة   فه  ام  خح

 
ثحل   أ يثه : مه َرانَ  َحده مح َصنيح   بحنه  عه  ح 

 َ يضه  َصَلةه  فه  َعنحه   الِل    رَضه حَمره عح  لَمح  فَإهنح  ،اقَائهمً  َصل  »: ال تَطه دً  تَسح عح  لَمح  فَإهنح  ،اَفَقاعه تَطه  تَسح
 255.«َجنحب   َفَعََّل 

در روایت دیگر توضیح آن آمده باشد، مانند: حدیث  بهترین تفسیر آن: این است که
ایستاده نماز بگزار، اگر نتوانستی نشسته »عمران بن حصین رضی اهلل عنه در نماز فرد بیمار: 

 «.توانستی پس به یک پهلو نماز بگزارنماز بگزار و اگر ن
َ  َوقَدح  َل   فَّس  يث   ،«َجنحب   ََعَ »: قَوح ي  َحده َ  ََعه ه   ، َعنحه   الِل    رَضه ظ   َجنحبههه  ََعَ »: َولَفح

يحَمنه 
َ بهَل  الح تَقح سح بحلَةه  م  هه  الحقه هه  256.«بهوَجح

کند و  سیر میرا حدیث علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه تف« به یک پهلو»اش:  گفته
 «.اش بر پهلوی راست، رو به قبله با چهره»لفظ آن: 

ر   -4 ه  شح
َ
َصن َفاته  أ حم   : فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

يب   - أ ، َغره يثه َده
به  اْلح

َ
بَيحد   له مه  ع  م   بحنه  الحَقاسه  .َسل 

يب   –أ  يثه  َغره َده
  ، اثر ابو عبید قاسم بن سالم.اْلح

يبه  فه  َهايَة  انل   - ب يثه  َغره َده
، اْلح ثَره

َ بحنه  َوالح ؛ له ثهيه
َ وَ  الح وَد   وَه  جح

َ
ت به  أ يبه  ك   .الحَغره

يبه  فه  انل َهايَة   -ب  يثه  َغره َده
ثَره  اْلح

َ های  ، اثر ابن اثیر، این کتاب، بهترینِ کتابَوالح

  غریب حدیث است.

                                                           
 .1117، حديث 587/ 2، كتاب تقصري الصَلة: ی. خبار  255
 . سنن الدارقطين. 256
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ر   - ج ، ،ي  ثه انل   اَل  ي وطه  هلس  يص   وَ َوه   ل ه  تَلحخه  .ةه ايَ هَ لن  ل
ر   -ج    ، اثر سیوطی، این کتاب خالصۀ کتاب النهایه اثر ابن اثیر است.انل ثهي   اَل 
َْشهي   ،الحَفائهق   - د

َُمح هلز   .ل
 ، اثر زمخشری.الحَفائهق   -د 
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ل    اثل انه  الحَفصح
 فصل دوم

َوايَةه  آَداب   : الر   َوفهيهه َمبحَحثَانه
 آداب روایت

 در آن دو مبحث وجود دارد:

 
 
ح    ث  حَ بح مَ ال

َ ح  اب  آدَ : ل  و  الح  .ثه د  حَ م  ال
 مبحث اول: آداب محدث.

. يثه َده
: آَداب  َطالهبه اْلح حَمبحَحث  اثل انه  ال

 مبحث دوم: آداب طالب حدیث.
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ح    ث  حَ بح مَ ال
َ  ل  و  الح

 مبحث اول

ح  اب  آدَ   ثه د  حَ م  ال
 آداب محدث

 
َمة   -1 َقد   :م 
 قدمه:م – 1

ن   بهَما
َ
تهَغاَل  أ شح يثه  اله َده

نح  بهاْلح فحَضله  مه
َ
َباته  أ ر  ه  َل إه  الحق  َفه وَ  َتَعاَل، الِل  ِشح

َ
، أ نَاَعته  الص 

ل   َمنح  ََعَ  َفيَنحبَغه  تَغه َ  ه  َينحْش   وَ  بههه  يَشح نح  انل اسه  َبنيح
َ
مه  َّل  حَ تَ يَ  أ ، بهَمََكره َلقه خح

َ نه  الح  َوَمَاسه
، يَمه ونَ وَ  الش  ثَاًل  َيك  قً  مه هَما اَصاده َعل   ل ه  ي  هلن اسه  م  َطب قً  ،ل هه  ََعَ  َل   ام  سه نح  َقبحَل  َنفح

َ
رَ  أ م 

ح
 بههه  يَأ

 َ  .ه  َغيح
ترین  از آنجایی که اشتغال به حدیث از بهترین قربات بسوی خداوند متعال و از شریف

دهد شایسته است  میفنون است پس کسی که به آن مشغول است و آن را بین مردم نشر 
که به مکارم اخالق و بهترین خصال خود را بیاراید و مثال راستینی باشد به آنچه مردم را به 

دهد و تطبیق دهندۀ آن بر خود باشد قبل از اینکه دیگران را به آن  آن تعلیم و آموزش می
 امر کند. 

بحَرز   -2
َ
نح  يَنحبَغه  َما أ

َ
ث   بههه  َيتََحَّل   أ َحد  حم    :ال

 بارزترین چیزهایی که شایسته است محدث به آن آراسته گردد: – 2

يح   - أ حه َها، انل ي ةه  تَصح َلص  ي  وَ  َوإهخح هه به  َتطح
نح  الحَقلح غحَراضه  مه

َ
نحيَا، أ ب   اَل  ئَاَسةه  َكح   الر 

وه 
َ
َرةه  أ هح  . الش 

وی ریاست یا سازی قلب از اهداف دنیا، مانند: آرز حیح نیت و اخالص آن و پاکتص –أ 
 شهرت.



340 
 

نح  - ب
َ
ونَ  أ َب   يَك  كح

َ
هه  أ َ  َهم  يثه  نَْشح َده

وله  َعنح  ال بحلهيغَ وَ  ،اْلح ه  رَس   َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل 
يًا وََسل َم، بحتَغه نَ  م  ه  مه يَل  الِل  ره  َجزه

جح
َ  . الح

علیه و بزرگترین قصد و نیت او نشر حدیث و تبلیغ از طرف رسول اهلل صلی اهلل  –ب 
 .استسلم باشد در حالی که خواستار پاداش فراوان از جانب اهلل عزوجل 

ل   - ج
َ
َث  أ َد  ةه  َي  َ َّضح وَ  َمنح  ِبه َل  ه  وح

َ
؛ أ نحه  ن هه  مه وح  لهسه

َ
هه  أ لحمه  . عه

تر  حدیث نگوید در حضور کسی که از جهت سن یا علم و دانش از وی شایسته –ج 
 است.

نح  - د
َ
دَ  أ َل  سَ  َمنح  ي رحشه

َ
نَ  ء   ََشح  َعنح  أ يثه  مه َده

وَ  - اْلح لَم   وَه  ن ه   َيعح
َ
ود   أ نحدَ  َموحج  ههه  عه  - َغيح

هَك  إهَل  ه  َذل  . الحَغيح
داند آن  و در حالی که می –کسی که در مورد چیزی از حدیث از او سوال گرفت –د 

 او را به آن شخص راهنمایی کند. –چیز نزد شخصی وجود دارد 
  - ه

َ
  يثه ده َتح  نح مه  عَ نه تَ مح يَ  ل  أ

َ
َ غَ  هه نه وح كَ له  ؛د  حَ أ  .اهَ ت  ح  صه  َل   َج رح ي   ه  ن  إه فَ  ؛ةه ي  انل   يحه حه َص  يح

از حدیث گفتن به هیچ کسی امتناع نورزد به خاطر اینکه نیت او صحیح نیست  -هـ 
 رود. زیرا )در آینده( تصحیح نیت برایش امید می

نح  - و
َ
دَ  أ ه  اَُمحلهسً  َيعحقه يثه  ءه َل مح ْله َده

، اْلح هه ًل  َكنَ  إهَذا َوَتعحلهيمه هح
َ
هَك؛ أ ل َ هَك  فَإهن   ّله َ  َذل َعح

َ
 أ

َوايَةه  َمَراتهبه   .الر 
زیرا که  دهد تشکیل آن آموزش و حدیث امالء مجلسهرگاه اهلیت آن پیدا کرد  –و 

  آن باالترین مراتب روایت است.
تََحب   َما - 3 ل ه   ي سح َرادَ  إهَذا فهعح

َ
ورَ  أ ض  َلءه  َُمحلهسه  ح  مح ه

 : اْلح
 شود: آنچه هنگام حضور در مجلس امالء، انجام دادنش مستحب می – 3

نح  - أ
َ
رَ  أ حَ وَ  ،َيتََطي َب وَ  َيتََطه  حيَتَه   ي َّس   . ْله

 غسل بزند، خود را معطر کند و موهایش را شانه بزند. –أ 
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نح  - ب
َ
نً  ََيحلهَس  أ تََمك  يمً  ؛ة  َهيحبَ وَ  بهَوقَار   ام  يثه  اَتعحظه َده وله  ْله ه  رَس   َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل 

 . وََسل مَ 
با هیبت و وقار بنشیند در حالی که تعظیم کنندۀ حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه  –ب 

 و سلم است.
نح  - ج

َ
بهَل  أ قح ينَ  ََعَ  ي  ه َاَضه ، اْلح مح هه

َحدً  هه ته ايَ نَ عه به  َِي ص   َوَل  ُك  
َ
َحد   د ونَ  اأ

َ
 . أ

به همۀ حاضرین رو کند و آنکه توجه و عنایت را به یکی غیر از دیگری مختص  –ج 
 نگرداند.
نح  -د

َ
تَتهحَ  أ ده  ه  َِيحتهمَ وَ  َُمحلهَسه   َيفح َمح ه  ِبه َلةه  َتَعاَل، الِل   َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   ََعَ  َوالص 

َاله  يَلهيق   د َعء  وَ  وََسل َم،  . بهاْلح
با حمد و ثنای اهلل متعال و صلوات بر نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم و دعایی که  –د 

 رساند.بمناسب حال باشد، مجلس خویش را آغاز کند و به پایان 
نح  - ه

َ
ل ه   َل  َما ََيحتَنهَب  أ ول   َتحتَمه ق  يَن، ع  ه َاَضه وح  اْلح

َ
نَ  ه  ونَ م  هه فح ي   َل  َما أ يثه  مه َده

 . اْلح
کنند یا  ها را تحمل نمی جتناب و دوری کند از چیزهایی که عقول حاضرین آنا -هـ 

 کنند. چیزهایی از حدیث که آن را فهم و درک نمی
نح  -و

َ
َلءَ  َِيحتهمَ  أ مح ه

ه  اْلح َر؛ ات  يَ ََك ِبه ، يحه وه ََتح له  َونََواده ل وبه  الس   َوَطرحده  الحق 
ح
 . مه أ

ی حدیث را با حکایات و جهت نشاط قلوب و طرد خستگی، )مجلس( امال –و 
 رساند.بها به پایان  سرگرمی

َ  َما - 4 ن   هه ثه  يَنحبَغه  ال ته  الس  َحد  هلحم  نح  ل
َ
ى أ يثه  َيتََصد  ده هلت حح  : فهيَها؟ ل

 برای محدث شایسته است در چه سنی به حدیث گفتن بپردازد؟ - 4

ت لهَف  هَك  فه  اخح قحَوال   ََعَ  َذل
َ
 : أ

 اختالف شده است: در آن بر چند قول
يَل  - أ وَن،: فَقه يَل  ََخحس  َبع وَن،: َوقه رح

َ
يَل  أ هَك  َغيح  : َوقه  . َذل

 گفته شده، و غیر آن )نیز( گفته شده است. گفته شده، چهل سالگی پنجاه سالگی –أ 



342 
 

يح   - ب حه ن ه   َوالص 
َ
 تَ  َمَّت  أ

َ
تهيجَ  َل ه  أ نحَده   َما إهَل  َواحح ه  َجلََس  عه ي   فه  يثه ده حح لت  ل

َ
ني  أ  سه

 . َكنَ 
 وجود دارد قول صحیح این است که هرگاه اهلیت آن پیدا کرد و به آنچه نزد او –ب 

 نشیند )فرقی ندارد( در هر سنی که باشد. نیاز پیدا شد برای حدیث گفتن می
َهر   - 5 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ع  » - أ  َامه   الح
َ
َلقه له اوهي، خح عه  َوآَدابه  الر  امه يبه  «الس  هلحَخطه َدادهي   ل َغح  .اْلح

ع  » -أ  َامه َلقه  الح خح
َ
اوهي، له عه  َوآَدابه  الر  امه   ، اثر خطیب بغدادی.«الس 

ع  » - ب لحمه  َبيَانه  َجامه ،وَ  الحعه لههه َوايَتههه  فه  يَنحبَغه  َوما فَضح بحنه  «وََححلههه  ره  .الحَب   َعبحده  له
ع  » -ب  لحمه  َبيَانه  َجامه ، الحعه لههه َوايَتههه  فه  يَنحبَغه  َوما َوفَضح  ، اثر ابن عبدالبر.«وََححلههه  ره

  



343 
 

حَمبحَحث    اثل انه  ال
 مبحث دوم

يثه  َطالهبه  آَداب   َده
 اْلح

 آداب طالب حدیث

 
َمة   -1 َقد   :م 
 مقدمه: – 1

َراد   حم  يثه  َطالهبه  بهآَدابه  ال َده
نح  نحبَغه يَ  َما ،اْلح

َ
الهب   بههه  َف صه ت  يَ  أ نَ  الط  َدابه  مه َةه  اْلح  الحَعاَله

َلقه  خح
َ يَمةه  َوالح لحمه  َِشََف  ب  اسه نَ ت   ال ته  الحَكره ي الحعه ه ، اّل  ل ب ه  وَ  َيطح يث   َوه  وله  َحده ه  رَس   الِل 
هه  نح فَمه  وََسل َم، َعلَيحهه  الِل    َصَّل   َدابه  َهذه ََتهك   َما اْلح

ثه  َمعَ  فهيَها يَشح َحد  حم  نحَها ،ال  َينحَفرهد   َما َومه
 .َعنحه   بهَها

مراد به آداب طالب حدیث: چیزهایی است که شایسته است طالب حدیث به آن متصف 
و آن  -کند  باشد از آداب رفیع و اخالق گرانبهایی که با شرف علمی که آن را طلب می

ازگار و همگون باشد از این آداب چیزهایی س –حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم است 
است که طالب حدیث در آن با محدث مشترک است و در برخی از این آداب، طالب حدیث از 

  محدث منفرد و جدا است.   
َداب   - 2 ََتهك   ال ته  اْلح

ثه  َمعَ  فهيَها يَشح َحد  حم   :ال
  آدابی که طالب حدیث در آن با محدث مشترک است: – 2

يح  تَ  - أ حه ، صح َلص  وَ  انل ي ةه هخح
ه  اْلح  .َطلَبههه  فه  َتَعاَل  لِله 

 تصحیح نیت و اخالص برای اهلل متعال در طلب حدیث: –أ 
ََذر   - ب نح  اْلح نح  مه

َ
ونَ  أ َل  َطلَبههه  نح مه  الحَغايَة   تَك  غحَراضه  إهَل  ال وَص 

َ
نحيَا أ  . اَل 

 ه اهداف دنیوی باشد، برحذر باشد. از اینکه هدف وی از طلب حدیث، رسیدن ب –ب 
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َرجَ  َفَقدح  خح
َ
ب و أ

َ
نح  هح اجَ مَ  ابحن  وَ  َداو دَ  أ يثه  مه به  َحده

َ
َريحَرةَ  أ ول   قَاَل : قَاَل  ه  ه  رَس   َصَّل   الِل 

لحمً  َتَعل مَ  َمنح »: وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    اا عه م  ه   بههه  ي بحتََغ  مه ه  وَجح ه  َيتََعل   َل  َتَعاَل، الِل  يَب  إهل   م   ََل صه
نَ  اَغرًَض  بههه  نحيَا، مه دح  لَمح  اَل  َن ةه  َف َعرح  ََيه مَ  الح يَاَمةه  يَوح  257.«الحقه

اند که گفت: رسول  ابو داوود و ابن ماجه از حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه روایت کرده
از آن  هر کس علم و دانشی را فرا گیرد که مقصود»اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود: 

رضایت خدا است اما وی آن علم و دانش را فرا نگرفته مگر اینکه بوسیلۀ آن اهداف دنیوی 
 «.یابد به او برسد، در روز قیامت بوی بهشت را نمی

ه   بهَما الحَعَمل   -ج َمع  نَ  يَسح يثه  مه َحاده
َ  .الح

  شنود. عمل به آنچه از احادیث می –ج 
َداب   - 3 ثه  َعنه  َهابه  َينحَفرهد   ال ته  اْلح َحد  حم   : ال
 آدابی که طالب حدیث از محدث، منفرد و جدا است: – 3

نح  - أ
َ
َل  أ

َ
أ َ  يَسح فهيَق  َتَعاَل  الِل  يَ  يدَ ده سح الت  وَ  ال وح َعنَةَ  َواَليحسه ه

هه  ََعَ  َواْلح يَث  َضبحطه َده
 اْلح

هه وَ  مه  .َفهح
از خداوند متعال  م حدیث راسازی و یاری رسانی بر حفظ و فه توفیق، درستی، آسان –أ 
  بطلبد.

نح  - ب
َ
، إهََلحهه  َينحَصهَف  أ ل ي تههه َده   ي َفر غَ وَ  بهك  هح يلههه  فه  ج   .َتحصه

شود و در تحصیل آن نهایت سعی خود را  مشغولبا تمامی وجودش بسوی آن  –ب 
  بکار گیرد.

نح  - ج
َ
  أ

َ
َماعه  َيبحَدأ نح  بهالس  رحَجحه  مه

َ
ي وخه  أ نَادً  هه بََله  ش  لحمً ا إهسح ينً  اوَعه  .اوَده

 ترین شیوخ شهرش از جهت اسناد، علم و دین ابتدا کند. به شنیدن حدیث از بر –ج 

                                                           
اين حديث بر : و گفته، دهش آن را روايت کر لفظ ، ِب85/ 1املستدرك، كتاب العلم:  در. حاكم  257

 .اند و ذهبی ِب او موافقت منوده است شرط شيخان صحيح است و شيخان آن را ختريج نکرده
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نح  -د
َ
مَ  أ َعظ  َمع   َوَمنح  ،َشيحَخه   ي  ، يَسح نحه  هَك  ،ه  رَ ق  وَ ي  وَ  مه نح  فََذل َلله  مه ، إهجح لحمه بَابه  الحعه سح

َ
 َوأ

نحتهَفاعه  نح  ،اله
َ
َ وَ  َضاه ،ره  َيتََحر ى َوأ به  .َحَصَل  لَوح  هه ائه فَ جَ  ََعَ  َيصح

شنود را تعظیم کند و او را احترام نماید زیرا  شیخ خود و کسی که حدیث از او می –د 
علم و دانش و از اسباب بهره بردن است. و اینکه خواستار رضایت و  داشتنِ این از گرامی

  و شکیبا باشد.صبور  –اگر رخ داد  –خشنودی او باشد و بر جفای او 
نح  - ه

َ
دَ  أ َوانَه  وَ  ه  ءَ َل مَ ز   ي رحشه لَبه  فه  إهخح رَ  َما إهَل  الط  نح  بههه  َظفه ت مَ  َوَل  ،فََوائهدَ  مه  اهَ يَكح

؛ مح لَ  َعنه  ةه ي  مه لح عه الح  الحَفَوائهده  كهتحَمانَ  فَإهن   َعنحه  م   بَةه الط  لَبَةه  َجَهلَة   فهيهه  َيَقع   ل ؤح حو َضَعاء   الط   ؛ال
ن  

َ
لحمه  َطلَبه  نح مه  الحَغايَةَ  له ه   الحعه  .نَْشح 

در طلب حدیث، دوستان و برادرانش را راهنمایی نماید به فوایدی که به آن دست  -هـ 
بینی است  کند و آن را از ایشان کتمان نکند زیرا کتمان فواید علمی از طالب، کوته پیدا می

شوند زیرا هدف از طلب علم، نشر و  میکه برخی از طالب پست و فرومایه در آن واقع 
  پخش آن است. 

ل   -و 
َ
نَعَ  أ َيَاء   ه  َيمح وه  اْلح

َ
بح   أ نَ  الحكه ه  مه

عح َماعه  فه  الس  ذه وَ  يله صه حح ال  وَ  الس  خح
َ
، أ لحمه  َولَوح  الحعه

نح  م  وَ  مه ، فه  د ونَه   ه  ن  وه  الس 
َ
لَةه  أ ه

حَمْنح  .ال
را از شنیدن و تحصیل و گرفتن علم باز ندارد و اگر  شرم و حیاء یا تکبر و غرور او –و 

 تر باشد. چه از کسی باشد که از جهت سن یا از جهت منزلت از او پایین
قحتهَصاره  َعَدم   -ز يثه  َسَماعه  ََعَ  اله َده

، اْلح فَتههه  د ونَ  َوكهتَابَتههه ره هه وَ  َمعح مه ون   ،َفهح  قَدح  َفيَك 
تحَعَب 

َ
َسه   أ نح  د ونَ  َنفح

َ
 .بهَطائهل   َفرَ َيظح  أ

)با تنها  نوشتن حدیث بدون شناخت و فهم آن. زیرا عدم اکتفا کردن بر شنیدن و –ز 
 کند بدون اینکه چیزی بدست آورد. نوشتن حدیث بدون فهم و درک آن( خودش را خسته می

نح  -ح
َ
مَ  أ َقد  َماعه  فه  ي  بحطه  الس  ، مه ه  فَ ال  وَ  َوالض  ه يَحنيح حه َنَ  ث م   الص  به  س 

َ
 َداو دَ  أ

ي  وَ  ذه مه ح َنَ  ث م   ،الن َسائه  وَ  الَت  َى الس  بح ه  الحك  َاَجة   َتَمس   امَ  ث م   ،ّقه  هَ يح بَ لح ل نَ  إهََلحهه  اْلح  مه
ح  ، يده انه سَ مَ ال عه ََوامه ََد، ده نَ سح م  كَ  َوالح حح

َ
ت به  نح مه وَ  ،َمالهك   إه ط  وَ م  وَ  أ ، ك  لَله لََل  الحعه  ،ّنه  طح ق  ارَ اَل   عه
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نَ وَ  َماءه  مه سح
َ َكبهيَ  ال ارهيخَ  الح

هلح  الح حَ وَ  ،ي  اره ب خَ ل َرح بحنه  يَل ده عح ال  وَ  الح به  له
َ
، أ  َضبحطه  نح مه وَ  َحاتهم 

َماءه  سح
َ يبه  نح مه وَ  ،وَل اك  مَ  ابحنه  اَب كهتَ  الح يثه  َغره َده

بحنه  انل َهايَةَ  اْلح ثهيه  له
َ  .الح

حیح بخاری و مسلم را مقدم نماید سپس سنن در شنیدن، حفظ و فهم حدیث، ص –ح 
های مسانید  ابو داوود، ترمذی و نسائی، سپس السنن الکبری اثر بیهقی، سپس آنچه از کتاب

شود، مانند: مسند احمد، و موطأ مالک؛ و از  تر بسوی آن نیاز احساس می و جوامع، بیش
ء: کتاب التاریخ الکبیر اثر امام های اسما های علل: العلل اثر دارقطنی؛ و از میان کتاب کتاب

های ضبط أسماء:  بخاری و کتاب الجرح و التعدیل اثر ابن ابی حاتم رازی؛ و از میان کتاب
 های غریب حدیث: کتاب النهایه اثر ابن اثیر. کتاب ابن ماکوال؛ و از میان کتاب
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ابهع   َاب  الر   اْلح
نَاد  َوَما َيتََعل ق  بههه  هسح

 اْلح
 چهارمباب 

 گیرد اسناد و آنچه به آن تعلق می

َلنه   َوفهيهه فَصح
 دو فصل دارد

 

 

. نَاده هسح
: لََطائهف  اْلح ل  و 

َ ل  الح  الحَفصح
 های اسناد فصل اول: زیبایی

َواةه  فَة  الر  : َمعحره ل  اثل انه  .الحَفصح
 فصل دوم: شناخت راویان
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ل   و 

َ ل  الح  الحَفصح
نَاده  هسح

 لََطائهف  اْلح
 اولفصل 

 های اسناد زیبایی

 

: َ ، َوهه يثه َده
ل ومه اْلح نحَواعه ع 

َ
نح أ نحَواع  مه

َ
ل  ََعَ َسبحَعةه أ ل  َهَذا الحَفصح تَمه  َويَشح

 ها: شود، و آن هفت نوع از انواع علوم حدیث را شامل می این فصل،

 
1 -  . ل  نَاد  الحَعاله َوانل ازه هسح

 اْلح
2 - . َسلحَسل  حم   ال
3 -  

َ َوايَة  الح .ره ره َصاغه
َ  َكابهره َعنه الح

4 - . بحنَاءه
َ بَاءه َعنه الح َوايَة  اْلح  ره

5 - . بَاءه بحنَاءه َعنه اْلح
َ َوايَة  الح  ره

6 - . قحَرانه
َ َدب ج  َورهَوايَة  الح حم   ال

7 - . ق  حه ابهق  َوالل   الس 
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نَاد    1) هسح
ل   الحَعاله  اْلح  َوانل ازه

 ( اسناد عالی و نازل1)

 
يد  تَ  -1 هه  :مح
 پیشگفتار: – 1

نَاد   هسح
لَة   ة  يَص صه خَ  اْلح هه  فَاضه هَهذه   ل

،م  الح  هَها َولَيحَستح  ةه نَ  لهَغيح َممه  مه
، الح  ابهَقةه وَ  الس  ن ة   وَه   س 

َدة   بَالهَغة   َؤك  لهمه  َفَعََّل  ،م  سح حم  نح  ال
َ
دَ  أ تَمه له  فه  َعلَيحهه  َيعح

يثه  َنقح َحاده
َ بَاره  الح خح

َ  ابحن   اَل قَ . َوالح
بَارَكه  حم  نَاد  »: ال هسح

نَ  اْلح ي مه ،اَل  نَاد   َولَوَل  نه هسح
: اثل وحرهي   َوقَاَل  ،«َشاءَ  َما َشاءَ  َمنح  لََقاَل  اْلح

نَاد  » هسح
َلح   اْلح نه  سه مه ؤح حم    ،«ال

های دیگر نیست. و  اسناد، ویژگی ممتازی برای این امت است که برای غیر آن از امت
اال و موکدی است پس بر مسلمان الزم است که در نقل احادیث و اخبار این روش و سنت و

اسناد از دین است و اگر اسناد »بر اسناد تکیه و اعتماد نماید. عبداهلل بن مبارک گفته است: 
اسناد سالح مومن »، و سفیان ثوری گفته است: «گفت خواست می نبود هر کسی هر چه می

 «.است
ن   َكَما

َ
يحًض  ة  ن  س   فهيهه  ل و  الحع   َطلََب  أ

َ
َد   قَاَل  ،اأ حح

َ
نَاده  َطلَب  »: َحنحبَل   بحن   أ هسح

 الحَعاله  اْلح
نح  ة  ن  س   ن   ؛«َسلََف  َعم 

َ
َحاَب  له صح

َ
ه  َعبحده  أ ود   بحنه  الِل  ع  نَ  ونَ ل  حَ رح يَ  َكن وا َمسح وفَةه  مه  إهَل  الحك 

، ينَةه حَمده ونَ  ال َمرَ  نح مه  َفيَتََعل م  مَ  ،ع  ، ع ونَ َويَسح نحه  هَك  مه ل َ ب ته  َوّله ت حه لَة   اسح  َطلَبه  فه  الر حح
يثه  َده

د   َغيح   رََحَل  َولََقدح . اْلح نَ  َواحه َحابَةه  مه ل و   َطلَبه  فه  الص  ، ع  نَاده هسح
مح  اْلح نحه  ب و مه

َ
ي وَب، أ

َ
 أ

َ  َجابهر  وَ  َما الِل    رَضه  .َعنحه 
ست، احمد بن حنبل گفته است: گونه که طلب علو در حدیث نیز سنتی ا همان

؛ زیرا اصحاب عبداهلل بن مسعود رضی «جستجوی اسناد عالی سنت و روش پیشینیان است»
گرفتند و  کردند و از عمر بن خطاب رضی اهلل عنه تعلیم می اهلل عنه از کوفه به مدینه سفر می

از یک نفر از شنیدند به همین خاطر سفر در طلب حدیث مستحب شده است، و بیش  از او می
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اند از جمله: ابو ایوب انصاری و جابر بن عبداهلل  صحابه در جستجوی علو اسناد سفر کرده
 رضی اهلل عنهما.

ه   -2 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 2

 :ةً غَ ل   -أ
 در لغت: –أ 

م  : الحَعاله  ل   اسح نَ  فاعه ل و  » مه د   « الحع  ل   ،الْن  وله  ضه م  : َوانل ازه ل   اسح نَ  فاعه د   «الْن  وله » مه  ضه
ل و    .الحع 

« نزول»گرفته شده، مخالف نزول؛ و نازل: اسم فاعل از « علو»عالی: اسم فاعل از 
  گرفته شده، مخالف علو.

 : احً َل طه اصح  - ب
 در اصطالح: –ب 

نَاد   - 1 هسح
وَ : الحَعاله  اْلح ي ه  ه ه  َعَدد   قَل   اّل  بَةه  رهَجاله هَك  بههه  يَرهد   رَ آخَ  َسنَد   إهَل  بهالن سح  َذل

يث   َده
َثَ  بهَعَدد   اْلح كح

َ
 .أ

به نسبت سند دیگری که با  باشدتر  اسناد عالی: آن اسنادی است که عدد رجال آن کم
  شود.  تر وارد می آن سند آن حدیث با عدد بیش

نَاد   - 2 هسح
ل   اْلح وَ : انل ازه ي ه  ه َ  اّل  ه  َعَدد   َكث  بَةه  رهَجاله هَك  بههه  يَرهد   آَخرَ  َسنَد   إهَل  بهالن سح  َذل

يث   َده
قَل   بهَعَدد   اْلح

َ
 .أ

به نسبت سند دیگری که با  باشدتر  اسناد نازل: آن اسنادی است که عدد رجال آن بیش
  شود.  تر وارد می آن سند آن حدیث با عدد کم

قحَسام   -3
َ
ل و   أ  :الحع 

 اقسام علو: – 3

َسم   قح ل و   ي  ، ََخحَسةه  إهَل  الحع  قحَسام 
َ
د   أ نحَها َواحه ل و   مه لَق   ع  طح َاِقه  ،م  ل و   َواْلح هسح  ع  َ . به  ن  :َوهه
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ها علو مطلق و باقی علو نسبی است. و  شود، یکی از آن علو به پنج قسم تقسیم می
 ها: آن

رحب   - أ نح  الحق  وله  مه ه  رَس  نَاد   وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل  يح   بهإهسح يف   َصحه وَ  وََهَذا: نَظه  ه 
ل و   لَق   الحع  طح حم  َجل   وَ ه  وَ  ،ال

َ
قحَسامه  أ

َ
ل و   أ  . الحع 

نزدیکی به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم با اسناد صحیح نظیف است: و این علو  –أ 
 مطلق است و آن برترین اقسام علو است.

رحب   - ب نح  الحق  نح  إهَمام   مه ةه  مه ئهم 
َ
يثه  أ َده

َ  نح َوإه : اْلح َده   َكث  وله  إهَل  الحَعَدد   َبعح ه  رَس   َصَّل   الِل 
ثح  .وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    رحبه  ل  مه نَ  الحق  ، مه َمشه عح

َ وه  الح
َ
، ابحنه  أ َريحج  وح  ج 

َ
وح  ،َمالهك   أ

َ
، أ مح ههه  َمعَ  َغيح

ةه  ح  نَاده  َنَظافَةه وَ  الص  هسح
يحًض  اْلح

َ
 .اأ

 و اگر چه بعد از این ائمه تا رسول اهلل صلی اهلل نزدیکی به امامی از ائمۀ حدیث: –ب 
الک یا غیر ایشان أعمش یا ابن جریج یا مبه علیه و سلم افراد بسیاری باشند، مانند نزدیکی 

 نظیف بودن اسناد. بهمراه صحت و
رحب   -ج بَةه  الحق  َوايَةه  إهَل  بهالن سح َحده  ره

َ
ت به  أ ، الحك  ت ةه وح  الس 

َ
ه  أ نَ  َهاَغيح ت به ا مه تََمَدةه  لحك  عح حم  : ال

وَ  َ  َما َوه  تهنَاء   َكث  ينَ  اعح ره
خ 

َ
تَأ حم  نَ  بههه  ال َوافَ  مه حم  ،ال ، َقةه بحَداله

َ َساَواةه، َوالح حم  َصافََحةه  َوال حم   .َوال
های معتمده: و این  ا از کتابه نزدیکی به نسبت روایت یکی از کتب سته یا غیر آن –ج 

  أخرین به آن زیاد است از: موافقه، أبدال، مساوات و مصافحه. اعتنا و توجه مت چیزی است که
َواَفَقة   – 1 حم   : فَال
 پس موافقه:  – 1

 َ ول   هه حو ص  َحده  َشيحخه  إهَل  ال
َ
َصن فهنيَ  أ حم  نح  ال ه  مه هه  َغيح يقه قَل   بهَعَدد   َطره

َ
ا أ م  نح  َرَوى لَوح  مه  مه

هه  يقه  .َعنحه   َطره
اگر از  تر از آنچه با عددی کم نفین از غیر طریق مصنفشیخ یکی از مصآن: رسیدن به 

 روایت شود. طریق خود مصنف از آن شیخ
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ثَال    حه  فه  َحَجر   ابحن   قَاَل   َما: مه بَةه  َِشح تَيحبََة، َعنح  اْلح َخارهي   َرَوى: »انل خح  َمالهك   َعنح  ق 
يثً  نح  َرَويحنَاه   فَلَوح  ،اَحده هه  مه يقه َ  ابَيحنَنَ  َكنَ  258َطره تَيحبَةَ  َوَبنيح هَك  نَايح َروَ  َولَوح  ،َثَمانهيَة   ق  يَث  َذل َده

 اْلح
نح  بهَعيحنههه  يقه  مه به  َطره

َ
تَيحبَةَ  َعنح  259،اجه الّس    الحَعب اسه  أ َ  بَيحنَنَا لَََكنَ  ،ًل َمثَ  ق  تَيحبَةَ  َوَبنيح  فهيهه  ق 

َواَفَقة   نَلَا َحَصلَتح  َفَقدح  ،َسبحَعة   حم  هه  فه  ي  اْلح َخاره  َمعَ  ال ، َشيحخه ل و   َمعَ  بهَعيحنههه نَاده  ع  هسح
 ََعَ  اْلح

نَاده  هسح
 260.«إهََلحهه  اْلح

یبه از تَبخاری از قُ»مثال آن: آنچه ابن حجر عسقالنی در شرح نخبه آن را گفته است: 
مالک حدیثی را روایت کرده که اگر ما آن را از طریق بخاری روایت کنیم بین ما و بین قتیبه 

ج از قتیبه مثال روایت ارّآن حدیث را از طریق ابو العباس سَ شوند و اگر خودِ فر میهشت ن
با بخاری در خودِ « موافقت»شوند پس برای ما  بین ما و بین قتیبه هفت نفر می کنیم

 «.شیخش بهمراه علو اسناد رخ داد
ََدل   -2  : اْلح
 بدل - 2

وَ  ول   ه  حو ص  َحده  َشيحخه  َشيحخه  إهَل  ال
َ
ح  أ َصن فهنيَ ال نح  م  ه  مه ، َغيح هه يقه قَل   بهَعَدد   َطره

َ
ا أ م   َروَى لَوح  مه

نح  هه  مه يقه  .َعنحه   َطره
تر از آنچه  آن: رسیدن به شیخِ شیخِ یکی از مصنفین از غیر طریق مصنف با عددی کم

  روایت شود. از آن شیخاگر از طریق مصنف 
ثَال    نح »: ر  َحجَ  ابحن   قَاَل   َما:  مه

َ
هَك  نَلَا َقعَ يَ  َكأ نَاد   َذل هسح

، اْلح نح  بهَعيحنههه يق   مه َرى َطره خح
 
 إهَل  أ

ون   ،َمالهك   َعنح  261،به  نَ عح قَ الح  نح  بََدًل  فهيهه  به  نَ عح قَ الح  َفيَك  تَيحبَةَ  مه  .«ق 
مانند اینکه برای ما عین آن اسناد )مذکور( »مثال آن: آنچه ابن حجر آن را گفته است: 

  «. باشد قعنبی از مالک حاصل شود پس قعنبی در آن بدل از قتیبه میاز طریق دیگری از 
                                                           

 .یطريق خبار  از يعنی:.  258
 .يکی از شيوخ خباری است وی . 259
 .61. شرح النخبة ص 260
 .ی استشيخ شيخ خبار  ی:. قعنب 261
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َساَواة   - 3 حم   :ال
 مساوات: – 3

 َ تهَواء   هه نَاده  َعَدده  اسح هسح
نَ  اْلح اوهي مه رههه، إهَل  الر  نَاده  َمعَ  آخه َحده  إهسح

َ
َصن فهنيَ  أ حم   .ال
 .است ز مصنفینآن: یکسان بودن عدد اسناد از راوی تا آخر آن با اسناد یکی ا

ثَال    نح »: ر  َحجَ  ابحن   قَاَل   َما:  مه
َ
وهيَ  َكأ يثً  ًل َمثَ  ائه  سَ الن   يَرح َ  بَيحنَه   َيَقع   ،اَحده  انل به   َوَبنيح

َحدَ  فهيهه  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل  
َ
هَك  نَلَا َفيََقع   ،اَنفحسً  َعَْشَ  أ يث   َذل َده

نَاد   بهَعيحنههه  اْلح  آَخَر، بهإهسح
َ  بَيحنَنَا َحدَ  فهيهه  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   َوبَنيح

َ
نح  ائه  سَ الن   ياوه سَ ن  فَ  ،اَنفحسً  َعَْشَ  أ  مه

 «.الحَعَدد   َحيحث  
مانند اینکه نسائی مثال حدیثی را روایت »مثال آن: آنچه ابن حجر آن را گفته است: 

م صلی اهلل علیه و سلم در آن روایت یازده نفر واقع شوند کند که بین او و بین نبی اکر می
پس برای ما همان حدیث با اسناد دیگری واقع شود که بین ما و بین نبی اکرم صلی اهلل 

 «.د پس از حیث عدد با نسائی برابر شدیمنعلیه و سلم، یازده نفر باش
َصافََحة   -4 حم   :ال
  مصافحه: – 4

 َ تهَواء   هه ه  َعَدده  اسح
نَاده اْلح نَ  سح اوهي مه رههه  إهَل  الر  نَاده  َمعَ  ، آخه يذه  إهسح َحده  تهلحمه

َ
َصن فهنيَ  أ حم   .ال

  آن: برابر بودن تعداد نفرات اسناد از راوی تا آخر آن با اسناد شاگرد یکی از مصنفین.
يَتح  م  َصافََحةً  وَس  ن   ؛م 

َ
َصافََحةه  الحَغالهبه  فه  َجَرتح  الحَعاَدةَ  له حم  َ بَ  بهال  .ايَ قَ َل تَ  َمنح  نيح

و مصافحه نامیده شده: زیرا در اغلب عادت جاری است به مصافحه کردن بین دو نفر 
  رسند.  که به همدیگر می

ل و   - د مه  الحع  اوهي َوفَاةه  بهتََقد   :الر 
  علو به تقدم وفات راوی: –د 
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ثَال   وَ  يهه  َفَما»: ي  وه وَ انل   قَاَل   َما مه رحوه
َ
، َعنه  َلثَة  ثَ  َعنح  أ َيحَهّقه  مه  َعنه  اْلح َاكه َ  ،اْلح َعح

َ
نح  أ  مه

نح 
َ
يَ  أ رحوه

َ
، َعنح  ه  أ به  َعنح  ثََلثَة 

َ
ره  أ

مه  َعنه  ،َخلَف   بحنه  بَكح َاكه َ  ؛اْلح ، َوفَاةه  مه د  قَ له َيحَهّقه   َعنه  اْلح
 262.«َخلَف   ابحنه 

نفر از بیهقی از حاکم آنچه من آن را از سه »مثال آن آنچه امام نووی آن را گفته است: 
تر است از آنچه آن را از سه نفر از ابوبکر بن خلف از حاکم آن را روایت کنم  روایت کنم عالی

 «.تر از وفات ابوبکر بن خلف است زیرا وفات بیهقی متقدم
ل و   -ه يمه  الحع  ده َماعه  بهتَقح يح : الس 

َ
مه  أ َماعه  بهتََقد  نَ  الس  يحخه  مه عَ  َفَمنح . الش  نحه   َسمه مً  مه تََقد   ام 

َ  َكنَ  َعح
َ
نح  أ م  عَ  مه نحه   َسمه َده   مه  .َبعح

تر بودن سماع: یعنی: به تقدم سماع از شیخ. پس کسی که شنیدن  علو به قدیمی -هـ 
 او از شیخ متقدم باشد باالتر از کسی است که بعد از او از شیخ شنیده است.

ثَال    نح : مه
َ
مَ  أ نح  انه َص خح شَ  عَ يَسح َما َسَماع  وَ  ،خ  َشيح  مه هه َحده

َ
نحذ   أ ت نيَ  م  َخر   ًل،َمثَ  َسنَةً  سه  َواْلح

نحذ   َبعهنيَ  م  رح
َ
َما، الحَعَدد   َوتََساَوى َسنًَة، أ ل   إهََلحهه و 

َ َ  فَالح َعح
َ
نَ  أ ، مه د   اثل انه ك 

َ
هَك  َوَيتَأ  َحق   فه  َذل

ت له  َمنه  ه   َط اخح وح  َشيحخ 
َ
 .َخرهَف  أ

از شیخی بشنوند و سماع یکی از آن دو از شصت سال پیش  مثال آن: آنکه دو شخص
مثال باشد و سماع دیگری از چهل سال پیش، و تعداد راویان بسوی هر دو شخص یکی 

تر است و این در حق کسی که شیخ وی )در اواخر عمر(  باشد پس روایت اولی از دومی عالی
 اختالط کرده یا خرف شده مؤکدتر است.

قحَسام   -4
َ
 :وله الْن    أ

 اقسام نزول: – 4

قحَسام  
َ
نح  َوت عحرَف   ،ََخحَسة   الْن  وله  أ د   مه م   فَك    َها،ضه نح  قهسح قحَسامه  مه

َ
ل و   أ د   الحع  م   ه  ضه  قهسح

نح  قحَسامه  مه
َ
 .الْن  وله  أ

                                                           
 الابن خلف س از دنيا رفته است. ه  458 الس یبيهق .168، ص2شرح التدريب ج . التقريب ِب 262

 .از دنيا رفته است ه  487
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شود، پس هر قسمی از اقسام علو،  اقسام نزول پنج است، و به مخالف آن شناخته می
  اقسام نزول است.قسمی از  آن، مخالف
ل و   َهله  - 5 فحَضل   الحع 

َ
مه  أ

َ
؟ أ  :الْن  ول 

  آیا علو بهتر است یا نزول؟ – 5

ل و   - أ فحَضل   الحع 
َ
نَ  أ يحه  ََعَ  الْن  وله  مه حه ي الص  ه ور   قَاَل   اّل  ه  ن ه   ؛الح مح

َ
بحعه  له ةَ  د  ي  َ  َكثح

تهَماله  َ  احح يثه  َعنه  لَله اْلح َده
يّنه   ابحن   قَاَل . َعنحه   َمرحغ وب   ول  الْن   وَ  ،اْلح حَمده م   الْن  ول  »: ال ؤح  ،«ش 

ه  تََساَوى إهَذا َوَهَذا
و   فه  انه ادَ نَ سح اْلح  .ةه الحق 

اند علو بهتر از نزول است زیرا کثرت  بنابر قول صحیحی که جمهور علما آن را گفته –أ 
نامطلوب است. علی بن المدینی گفته سازد و نزول  احتمال خلل و اشتباه در حدیث را دور می

، و این )گفتۀ علی بن المدینی صادق است( هرگاه دو اسناد در قوت «نزول شوم است»است: 
  برابر باشند.

ون   وَ  - ب فحَضَل، الْن  ول   يَك 
َ
َ  إهَذا أ نَاد   َتَمي  هسح

ل   اْلح  263.بهَفائهَدة   انل ازه
 ای متمایز باشد. اسناد نازل با فایدهشود زمانی که  نزول )از علو( بهتر می –ب 
َهر   -6 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

  مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

ة   ات  فَ ن  َص م   ت وَجد   َل  َسانهيده  َخاص 
َ َةه  بهالح وه  الحَعاَله

َ
لَةه  أ ه  انل ازه   شَ ب

نح لَ  ،َعمي  كح فحَردَ  كه
َ
 أ

لََماء   َزاءً  يفه نه صح ال  به  الحع  جح
َ
لَ  أ طح

َ
واأ مَ  َعلَيحَها ق  ن ونَ  ،«اته ي  ثه َل اثل  » اسح يَث  بهَها َويَعح َحاده

َ  ال ته  الح
َ  فهيَها َصن فه  َبنيح حم  َ  ال وله  َوَبنيح ه  رَس  َخاص   ثََلثَة   وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الِل  شح

َ
، أ  َوفه  َفَقطح

هَك  لََماءه  امه مَ ته اهح  إهَل  إهَشاَرة   َذل َسانهيده  الحع 
َ ، بهالح نح  الحَعَواله  :اته ي  ثه َل اثل   تهلحَك  فَمه

شود. اما علما  تصنیفات خاصی پیرامون اسانید عالی یا نازل به شکل عام یافته نمی
اند، و مراد آنان احادیثی است  ها نهاده را بر آن« ثالثیات»اند که نام  اجزائی را تصنیف کرده

                                                           
 .تر ِبشد تر ای فقيه ای حافظ یعالتر از رجال اسناد  مانند اينکه رجال آن موثق.  263
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صلی اهلل علیه و سلم تنها سه شخص باشد. و در این، که در آن بین مصنف و رسول اهلل 
  باشد و از این ثالثیات: ای به اهتمام و توجه علما به اسانید عالی می اشاره
، ات  ي  ثه َل ث   - أ بحنه  اْلح َخارهي   .ر  َحجَ  له
 ، اثر ابن حجر عسقالنی.اْلح َخارهي   ث َلثهي ات   -أ 

َدَ  ات  ي  ثه َل ث   - ب حح
َ
، بحنه  أ ه  َحنحبَل   .يّنه  اره فَ لس  ل

َدَ  ث َلثهي ات   -ب  حح
َ
 ، اثر سفارینی.َحنحبَل   بحنه  أ
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َسلحَسل    ا2) حم   ل
 مسلسل( 2)

 
ه   - 1 يف   : َتعحره
 تعریف آن: – 1

م  : ل َغةً  - أ ع ول   اسح نَ  َمفح لحَسلَةه » مه َ  ،«الس  ح  ات َصال   َوهه ح  ءه  الّش  ، بهالّش  نحه   ءه  ة  َسلحَسلَ  َومه
، يده َده

ن ه   اْلح
َ
َ  َوَكأ م  هَك  س  ه  بهَذل نح  ،ةه لَ سَ لح الس  به  هه هه بح شه ل يَةه  مه ، نَاحه ت َصاله َ  له اث  مَ ال  وَ  اله  َبنيح

َزاءه  جح
َ  . الح

گرفته شده، و آن اتصال چیزی به چیز دیگر است « سلسله»اسم مفعول از در لغت:  –أ 
دار  خاطر شباهت آن به پیوستگی و دنبالهو زنجیر آهن از همین گرفته شده است گویا به 

 بودن از ناحیۀ اتصال و همانندی بین اجزاء بدین نام نامیده شده است. 
وَ : احً َل طه اصح  - ب هه  رهَجاله  َتتَاب ع   ه  نَاده َفة   ََعَ  إهسح وح  ،صه

َ
ه  َحالَة   أ َوايَةه  تَاَرًة، اةه وَ لر  ل  َولهلر 

َرى تَاَرةً  خح
 
 264.أ

دار بودن رجال اسناد آن بر یک صفتی یا حالتی  ستگی و دنبالهپیودر اصطالح:  –ب 
اد آن بر یک صفتی( برای دار بودن رجال اسن گاهی برای راویان، و گاهی )پیوستگی و دنباله

 .روایت
ح   -2  : ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

يح 
َ
ن   :أ

َ
ح  أ وَ  َل سَ لح سَ م  ال هه  ر َواة   تََواَل  َما ه  نَاده  : ََعَ  إهسح

 یعنی: مسلسل آن چیزی است که راویان اسناد آن تداوم و استمرار دارند بر:
َاكه  - أ َته شح َفة   فه  اله َدة   صه ه  َواحه  . اةه وَ لر  ل
 شراکت داشتن در یک صفتی برای راویان. –أ 

                                                           
 .187/ 2التدريب:  مهراه. التقريب  264
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وه  - ب
َ
َاكه  أ َته شح َدة   َحالَة   فه  اله مح  َواحه يحًض  لَه 

َ
 . اأ

 یک حالتی برای آنان.همچنین یا شراکت داشتن در  –ب 

وه  - ج
َ
َاكه  أ َته شح َفة   فه  اله َوايَةه  َدة  َواحه  صه هلر   .ل

  یا شراکت داشتن در یک صفتی برای روایت. –ج 

ه   - 3 نحَواع 
َ
 :أ

  انواع آن:  – 3

حه  نح مه  يَتَبنَي    يفه  َِشح ن   ال عحره
َ
نحَواعَ  أ

َ
ح  أ َ  ،ثََلثَة   له سَ لح سَ م  ال  :هه

  ها: شود که انواع مسلسل سه است، و آن م میاز شرح تعریف معلو
ح   به  ل  سَ لح سَ م  ال

َ
َواةه، اله وَ حح أ ح وَ  الر  َواةه، اته فَ صه به  ل  سَ لح سَ م  ال ح وَ  الر  ، اته فَ صه به  ل  سَ لح سَ م  ال َوايَةه  الر 

هه  َبيَان   يَِله  فهيَما َوإهََلحَك  نحَواعه  َهذه
َ  :الح

و مسلسل به صفات روایت، و بیان مسلسل به احوال راویان و مسلسل به صفات راویان 
 گیر:راین انواع را در ذیل ب

َسلحَسل   -أ حم  َواله  ال حح
َ
َواةه  بهأ  : الر 

 مسلسل به احوال راویان: –أ 

َوال  وَ  حح
َ
َواةه؛ أ ا الر  قحَوال   إهم 

َ
ا ،أ َعال   َوإهم  فح

َ
ا ،أ قحَوال   َوإهم 

َ
فحَعال  وَ  أ

َ
 . اَمعً  أ

 و یا افعال و اقوال با همدیگر است. ،افعال و یا ،و احوال راویان یا اقوال
ح  - 1  به  ل  سَ لح سَ م  ال

َ
َواةه  اله وَ حح أ  : ةه َله  وح قَ الح  الر 

 مسلسل به احوال راویان از جهت قول: – 1
ثحل   يثه  مه َعاذه  َحده ن   َجبَل   بحنه  م 

َ
َعاذ   يَا»: َل   قَاَل  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   انل به   أ  إهن   ،م 

ب َك، حه
 
لح  أ م  : َصَلة   ُك    د ب ره  فه  َفق  ّن   الل ه  عه

َ
رهكَ  ََعَ  أ

ره وَ  ذهكح
كح نه  كَ ش  سح بَاَدتهَك  وَح   َفَقدح . «عه

 َ له  َل سَ لح سَ ت ي  بهَقوح َواتههه  نح مه  ُك  نَا»ر 
َ
حه  َوأ

 
لح  ،ب َك أ  265.«َفق 

                                                           
 آن را روايت کرده است. 1522، حديث 86/ 2الوتر: كتاب   در دو أبو داو .  265
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سلم به او  مانند حدیث معاذ بن جبل رضی اهلل عنه که رسول اهلل صلی اهلل علیه و
بر ذکر و یادت و بر  بعد از هر نمازی بگو: خدایا! ای معاذ! من تو را دوست دارم، پس»فرمود: 

)این روایت( به گفتۀ هر یک از راویان «. کردنت مرا یاری بده شکرگزاریت و بر زیبا عبادت

نَا»
َ
ب َك، َوأ حه

َ
لح  أ  مسلسل شده است. «َفق 

ح  -2  به  ل  سَ لح سَ م  ال
َ
 :ةه ي  له عح فه الح  َواةه الر   اله وَ حح أ

 مسلسل به احوال راویان از جهت فعل: – 2
ثحل   يثه : مه به  َحده

َ
َريحَرةَ  أ ي َشب َك : قَاَل  ه  ب و بهيَده

َ
مه  أ : قَاَل وَ  ،وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    َصَّل   الحَقاسه

رحَض  الِل    َخلََق »
َ مَ  الح بحته  يَوح َ  َفَقدح . «الس  ي  يكه به شح تَ به  َل سَ لح سَ ت  َرَواه   َمنح  بهيَده  ر َواتههه  نح مه  ُك 

 266.َعنحه  
مانند: حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دست 

)این حدیث( «. خداوند متعال روز شنبه زمین را آفرید»مبارکش را در دستم فرو برد و فرمود: 
کسی که آن حدیث را از او روایت کرده  با فرو بردن هر کدام از راویان، )دستش را( در دست

 مسلسل شده است. 
ح  -3  به  ل  سَ لح سَ م  ال

َ
َواةه  اله وَ حح أ  : اَمعً  ةه ي  له عح فه الح وَ  ةه َله  وح قَ الح  الر 

 مسلسل به احوال راویان از جهت قول و فعل با همدیگر: – 3
ثحل   يثه : مه نَس   َحده

َ
ول   قَاَل : قَاَل  أ ه  رَس  د   َل »: وََسل مَ  يحهه َعلَ  الِل    َصَّل   الِل   الحَعبحد   ََيه

يَمانه  َحَلَوةَ  ه
نَ  َحّت   اْلح مه ؛ ي ؤح ههه  بهالحَقَدره هه و َخيح لح  ،َِش  ر هه وَ  هه وه ح  ول   َض َقبَ وَ  ،«م  ه  رَس   َصَّل   الِل 

حيَتههه  ََعَ  وََسل مَ  َعلَيحهه  الِل    ؛ آَمنحت  »: قَاَل وَ  ْله ههه  بهالحَقَدره هه وَ  َخيح لح  ،َِش  ر هه وَ  هه وه ح  َ   267«.م   َل سَ لح سَ ت
نح  او  رَ  ُك    بهَقبحضه  ، ََعَ  ر َواتههه  مه حيَتههه ه  ْله له ههه  بهالحَقَدره  آَمنحت  »: َوقَوح هه وَ  َخيح لح  ،َِش  ر هه وَ  هه وه ح   «.م 

مانند حدیث انس بن مالک رضی اهلل عنه که گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم 
چشد تا اینکه به قَدَر، خیر آن و شرّ آن، شیرین آن و تلخ  ایمان را نمی بنده شیرینی»فرمود: 

، و رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ریش مبارک خویش را گرفت و فرمود: «آن ایمان بیاورد
                                                           

 .است کرده روايت را آن 42معرفة علوم احلديث ص درمسلسل ی  شيوهبه  . حاكم 266
 .است کرده روايت را آن 40معرفة علوم احلديث ص درمسلسل ی  به شيوهحاكم .  267
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)این حدیث( با گرفتن ریش «. آوردم ایمان آن تلخ و آن شیرین آن، شرّ و آن خیر قَدَر، به»
 ایمان آن تلخ و آن شیرین آن، شرّ و آن خیر قَدَر، به»اش:  نش و گفتهتوسط هر کدام از راویا

 مسلسل شده است.« آوردم
َسلحَسل   - ب حم  َفاته  ال َواةه  بهصه  :الر 
  مسلسل به صفات راویان: –ب 

َفات  وَ  َواةه  صه ا: الر  ا ة  َله  وح قَ  إهم   : ة  ي  له عح فه  َوإهم 
 صفات راویان: یا قولی و یا فعلی است:

ح  - 1 َواةه  اته فَ صه به  ل  سَ لح سَ م  ال ثحل  : ةه َله  وح قَ الح  الر  يثه : مه َده
ح  اْلح َراَءةه  له سَ لح سَ م  ال وَرةه  بهقه  س 

، ف  َ  َفَقدح  الص  له  َل سَ لح سَ ت َها»: او  رَ  ُك    بهَقوح
َ
 .«َهَكَذا ف َلن   َفَقَرأ

صف  مسلسل به صفات راویان از جهت قول: مانند: حدیث مسلسل به قرائت سورۀ – 1

َها»که به گفتۀ هر راوی 
َ
 مسلسل شده است. «َهَكَذا ف َلن   َفَقَرأ

َراِقه   قَاَل  َوقَدح  َهَذا َفات  وَ »: الحعه َواةه  صه م  وَ  ةه َله  وح قَ الح  الر  َوال ه  حح
َ
 بَلح  ،ة  بَ اره قَ تَ م   ة  َله  وح قَ الح  أ

تََماثهلَة    .«م 
قولی راویان و احوال قولی  و صفات»این )چیزی که گفتیم( و حافظ عراقی گفته است: 

  «.ایشان به هم نزدیک است بلکه مثل هم است
ح  - 2 َواةه  اته فَ صه به  ل  سَ لح سَ م  ال  :ةه ي  له عح فه الح  الر 
  مسلسل به صفات راویان از جهت فعل: – 2
َماءه  اقه فَ ت  كَ  سح

َ
َواةه، أ ح كَ  الر  ح »بـه له سَ لح سَ م  ل وه  ،«ينَ ده م  حَ م  ال

َ
َفاتههه  ات َفاقه  أ ،صه ح كَ  مح  له سَ لح سَ م  ل

وه  ،اءه هَ قَ ف  الح به 
َ
،ف  اْلح   أ وه  اظه

َ
ه  ات َفاقه  أ ح كَ  ،مح هه ته بَ سح ن وه  ،نيَ ي  قه شح مَ اَل  به  له سَ لح سَ م  ل

َ
ح  أ ه مه ال  .نيَ ي  صح

، یا یکی بودنِ صفاتِ «محمدیین»های راویان، مانند مسلسل به  مانند یکی بودنِ نام
ل به حفاظ، یا یکی بودنِ نسبِ ایشان، مانند مسلسل راویان، مانند: مسلسل به فقهاء یا مسلس

  به دمشقیین یا مصریین.
َسلحَسل   - ج حم  َفاته  ال َوايَةه  بهصه  :الر 
  مسلسل به صفات روایت:  –ج 
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َفات  وَ  َوايَةه  صه ا الر  نح  إهم 
َ
، غه يَ صه به  َتتََعل َق  أ َداءه

َ وح  الح
َ
، نه مَ زَ به  أ َوايَةه وح  الر 

َ
 :َهاَمََكنه  أ

 گیرد. های ادا یا به زمان روایت یا به مکان روایت تعلق می فات روایت یا به صیغهو ص
ح  -1 َداءه  غه يَ صه به  ل  سَ لح سَ م  ال

َ ثحل  : الح يث   مه له  ل  سَ لح سَ م   َحده ي  بهَقوح َواتههه  نح مه  ُك  عحت  »: ر  وح  «َسمه
َ
 أ

« 
َ
نَاأ َبَ  .«خح

عحت  »فتۀ هر راوی: های ادا کردن: مانند حدیث مسلسل به گ مسلسل به صیغه – 1 « َسمه
نَا»یا  َبَ خح

َ
 .«أ

ح  - 2 َوايَةه  بهَزَمانه  ل  سَ لح سَ م  ال َ كَ : الر  ح  يثه ده ْلح َوايَتههه  له سَ لح سَ م  ال مَ  بهره يده  يَوح  . الحعه
 مسلسل به زمان روایت: مانند حدیث مسلسل به روایت آن در روز عید. – 2
ح ا - 3 َوايَةه  بهَمََكنه  ل  سَ لح سَ م  ل َ كَ : الر  ح  يثه ده ْلح َعءه  ةه ابَ جَ إه به  له سَ لح سَ م  ال مه  فه  اَل  لحَِتَ حم   .ال
 مسلسل به مکان روایت: مانند حدیث مسلسل به اجابت دعا در ملتزم. – 3
فحَضل ه    -4

َ
 :أ

  بهترین آن: – 4

فحَضل ه  
َ
ت َصاله  ََعَ  َدل   َما َوأ َماعه  فه  اله  .يسه له دح ال   وََعَدمه  الس 

 آن مسلسلی است که بر اتصال در سماع و عدم تدلیس داللت دهد. و بهترین مسلسل:
نح  - 5 هه  مه  :فََوائهده
  برخی از فواید مسلسل: – 5

هه  نح مه وَ  تهَمال   : فََوائهده َياَدةه  ََعَ  اشح بحطه  زه نَ  الض  َواةه  مه  . الر 
 راویان. اشتمال آن بر زیادۀ ضبط از طرف از جمله فواید آن:

ََتَ  َهلح  - 6 ود   ط  ي شح له  و ج  يعه  فه  الت َسلحس  ؟ ََجه نَاده هسح
 :اْلح

  شود؟ آیا وجود تسلسل در تمامی اسناد شرط می – 6

ََتَط   َل  هَك، ي شح ع   َفَقدح  َذل هه  فه  ل  س  لح سَ الت   َينحَقطه وح  وََسطه
َ
رههه، أ نح لَ  آخه ول ونَ  كه هه  فه  َيق   َهذه

َالَةه   .«ف َلن   إهَل  ل  سَ لح سَ م   َهَذا»: اْلح
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شود که تسلسل در وسط اسناد  شود، چه بسا می وجود تسلسل در تمامی اسناد شرط نمی
 «.این حدیث به فالنی مسلسل است»گویند:  یا در آخر آن منقطع شود اما در این حالت می

تهبَاَط  َل  -7 َ  ارح له  َبنيح ةه  الت َسلحس  ح   :َوالص 
  جود ندارد.بین تسلسل و صحت )اسناد یا متن( هیچ ارتباطی و – 7

لَم   امَ ل  قَ فَ  ح  يَسح نح  ل  سَ لح سَ م  ال وح  ،له س  لح سَ الت   فه  َخلَل   مه
َ
ل   َكنَ  َوإهنح . َضعحف   أ صح

َ
يثه  أ َده

 اْلح
يحً  نح  اَصحه ه  مه يقه  َغيح  .له س  لح سَ الت   َطره

شود که حدیث مسلسل از خلل یا ضعفی در تسلسل در امان بماند. و اگر چه  کم می
  ق تسلسل )یعنی: از طریق دیگر( صحیح باشد.اصل حدیث از غیر طری

َهر   - 8 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 8

َسلحَسَلت   -أ حم  َ  ال بح ، ى،الحك  ي وطه  هلس  تََملَتح  َوقَده  ل يثً  85 ََعَ  اشح  .اَحده
َسلحَسَلت   -أ  حم  َى ال بح   )مسلسل( است. حدیث 85، اثر سیوطی، که شامل الحك 

حَمنَاههل   - ب لحَسلَة   ال يثه  فه  الس  َحاده
َ ح  الح ده  ،ةه لَ سَ لح سَ م  ال َحم  هم  َاِقه  َعبحده  ل   اْلح

َ  ده َوقَ  ،وبه ي  الح
تََملَتح  يثً  212 ََعَ  اشح  .اَحده
ل   -ب  حَمنَاهه لحَسلَة   ال يثه  فه  الس  َحاده

َ َسلحَسلَةه  الح حم   212 ، اثر محمد عبدالباقی ایوبی کهال

 شود. حدیث را شامل می
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َوايَة  3) َكابهره    ره
َ ره  َعنه  الح َصاغه

َ  الح
 ( روایت بزرگان از کوچکان3)

 

1- : ه  يف   268َتعحره
 :آن تعریف

 : ةً غَ ل   -أ
َ  » ع  ََجح : ر  ابه كَ الح

َ
 وَ  ،«َبَ كح أ

َ  » ع  ََجح : ر  اغه َص الح
َ
ح وَ  ،«رَ غَ صح أ  نه عَ  اره بَ كه الح  ة  ايَ وَ ره : َن عح مَ ال

 .اره غَ الص  
است، و معنای آن: روایت « أصغر»؛ و أصاغر جمع «أکبر»أکابر جمع در لغت:  –أ 

 بزرگان از کوچکان است.
  ،ةه قَ بَ الط  وَ  ن  الس   فه  ه  ونَ د   وَ ه   نح م  عَ  صه خح الش   ة  ايَ وَ ره : احً َل طه اصح  -ب

َ
 مه لح عه الح  فه  وح أ

ه وَ   .ظه فح اْلح
تر  در علم و حفظ پایین طبقه یا روایت شخص از کسی که در سن ودر اصطالح:  –ب 

 .از او باشد
ح   -2  :ال عحرهيفه  َِشح
 شرح تعریف: – 2

 
َ
  :يأ

َ
وهيَ  نح أ اوهي يَرح ص   َعنح  الر  وَ  َشخح َغر   ه  صح

َ
 وَ  ا،نًّ سه  ه  نح مه  أ

َ
 فه  و  ن  اَل  وَ . ةً قَ بَ طَ  َن دح أ

ه ذَ  وه ََنح وَ  ،نيَ عه ابه ال   نه عَ  ةه ابَ حَ الص   ةه ايَ وَ ره كَ : ةه قَ بَ الط    .َك ل
تر و از  راوی از شخصی روایت کند که آن شخص از جهت سن از او کوچکیعنی: 

تر باشد. و )مثال به( نزدیکی در طبقه، مانند: روایت صحابه از تابعین و  جهت طبقه از او پایین
 مانند آن است. 

 
َ
  وَ ه   نح م  عَ  يَ وه رح يَ  وح أ

َ
ه َع  ةه ايَ وَ ره كَ  ا،ظً فح حه وَ  امً لح عه  ه  نح مه  ل  قَ أ َ وَ  ،خ  يح شَ  نح عَ  ظ  افه حَ  م  ل  نَ كَ  وح ل

ه ذَ   .ن  الس   فه  ًيابه كَ  خ  يح الش   َك ل
                                                           

 .است حديثأنواع علوم  از ين نوعابرگشت ضمري به .  268
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تر باشد، مانند:  یا اینکه روایت کند از کسی که آن کس از جهت علم و حفظ از او پایین
 روایت عالمِ حافظی از شیخی، و اگر چه آن شیخ سالخورده باشد.

  َل إه  ه  ب  نَ ال   غه بَ نح يَ وَ  اذَ هَ 
َ
  ن  الس   فه  َبَ كه الح  ن  أ

َ
  ،ه  دَ حح وَ  ةه قَ بَ الط   فه  مَ دَ قه الح  وه أ

َ
 ونه د  به  :يأ

ح    ؛فه كح يَ  َل  ه  نح عَ  يوه رح يَ  نح م  عَ  ،مه لح عه الح  فه  اةه اوَ سَ مَ ال
َ
  ةَ ايَ وَ ره  ّم  سَ ي   نح له

َ
  نح عَ  رَ ابه كَ أ

َ
 ،رَ اغه َص أ

 وَ 
َ َ ال   ة  لَ ثه مح الح ه ذَ  ح  ض  وَ ت   ة  اَله  .َك ل

ه گفتیم( و شایسته است هشدار داده شود به اینکه بزرگی در سن یا این )چیزی ک
از کسی که از او روایت  –یعنی: بدون برابری در علم  –قدیمی بودن در طبقه به تنهایی 

های آتی آن را واضح  کند که روایت أکابر از أصاغر نامیده شود، و مثال کند کفایت نمی می
 سازد. می

َها -3 قحَسام 
َ
ثه  أ مح

َ
 :لَت َهاَوأ

 های آن: اقسام آن و مثال – 3

  ن  كه مح ي  
َ
  ةَ ايَ وَ ره  مَ س  قَ ن   نح أ

َ   نه عَ  ره ابه كَ الح
َ   ةه ثَ َل ثَ  َل إه  ره اغه َص الح

َ
َ وَ  ،ام  سَ قح أ  :هه

 ها: شود که روایت أکابر از أصاغر به سه قسمت تقسیم کنیم، و آن ممکن می
  -أ

َ
  ياوه الر   ونَ ك  يَ  نح أ

َ
 وَ  ا،نًّ سه  َبَ كح أ

َ
ح  نَ مه  ةً قَ بَ طَ  مَ دَ قح أ  ». ه  نح عَ  ي  وه رح مَ ال

َ
 مه لح عه الح  عَ مَ  :يأ

ه وَ    ظه فح اْلح
َ
 .«اًض يح أ

تر از کسی باشد که او از آن  تر و از جهت طبقه قدیمی راوی از جهت سن بزرگ –أ 
 «.یعنی: با وجود علم و حفظ همچنین»کند.  کس روایت می

  -ب
َ
  ياوه الر   ونَ ك  يَ  نح أ

َ
ح  نَ مه  -انًّ سه  َل - ارً دح قَ  َبَ كح أ ه َع  ظ  افه حَ كَ  ،ه  نح عَ  ي  وه رح مَ ال  نح عَ  ،م  ل

ه غَ  ي  به كَ  خ  يح شَ  ه مَ  رهَوايَةه : ل  ثح مه  .ظ  افه حَ  يح  .269ار  ينَ ده  نه بح  الله  ده بح عَ  نح عَ  ،ك  ال
 از او که باشد کسیاز  –نه از جهت سن  –تر  راوی از جهت مقام و منزلت بزرگ –ب 

عالم از شیخ بزرگی که حافظ نیست. مانند: روایت مالک ، مانند: حافظ کند می روایت کس آن
 از عبداهلل بن دینار. 

                                                           
از جهت سن از  اگر چه، ی استشيخ راو فقط  :عبد هللا بن دينار إمام حافظ، و :مالكپس امام .  269

 .تر است امام مالک بزرگ
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  -ج
َ
  ياوه الر   ونَ ك  يَ  نح أ

َ
ح  نَ مه  ارً دح قَ وَ  انًّ سه  َبَ كح أ ي: ،ه  نح عَ  ي  وه رح مَ ال

َ
َبَ  أ كح

َ
لَمَ  أ عح

َ
نحه   َوأ  .مه

َ  نه عَ  ،انه  قَ َبح الح  ةه ايَ وَ ره : ل  ثح مه   .270يبه طه اْلح
 روایت کس آن از او که باشد کسیتر از  مقام و منزلت بزرگ راوی از جهت سن و –ج 

 تر از او باشد. مانند: روایت برقانی از خطیب.  تر و عالم ، یعنی: بزرگکند می
نح  -4 َكابهره  رهَوايَةه  مه

َ ره  َعنه  الح َصاغه
َ  :الح

 روایت أکابر از أصاغر:جمله از  – 4

ه غَ وَ  ةه لَ اده بَ عَ الح  ةه ايَ وَ ره كَ : نيَ عه ابه ال   نه عَ  ةه ابَ حَ الص   ة  ايَ وَ ره  -أ   به عح كَ  نح عَ  مح هه يح
َ  .اره بَ حح الح

مانند روایت عبادله و غیر ایشان )از صحابه( از کعب أحبار روایت صحابه از تابعین:  –أ 
 )که تابعی است(. 

  يد  عح سَ  نه بح  َي ََيح  ةه ايَ وَ ره كَ : يهه عه ابه تَ  نح عَ  عه  ابه ال   ة  ايَ وَ ره  -ب
َ ه مَ  نح عَ  ي  اره َص نح الح  .ك  ال

مانند روایت یحیی : )یعنی روایت تابعی از تابعِ تابعی( روایت تابعی از تابعی خود –ب 
 بن سعید انصاری از مالک.

نح  -5 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 5

ل   -أ
َ
مَ  أ تَوَه  ن   ي 

َ
وهي   أ حَمرح فحَضل   َعنحه   ال

َ
َب   أ كح

َ
نَ  َوأ اوهي مه ؛ الر  نههه لهكَ  َعنحه    وح

َ  .ب  لَ غح الح
تر از روایت کننده از او نباشد  تر و بزرگ توهم ایجاد نشود که روایت شده از او فاضل –أ 

کنند و در اغلب شاگردان از  به خاطر اغلبیت آن )یعنی: در اغلب أصاغر از أکابر روایت می
 تر هستند.(  استادان کوچک

ل   -ب
َ
َظن   أ   ؛ابً َل قه انح  ده نَ الس   فه  ي 

َ
  ةه ايَ وَ ره به  تح رَ جَ  ةَ ادَ عَ الح  ن  له

َ   نه عَ  ره اغه َص الح
َ  .ره ابه كَ الح

زیرا عادت جاری است که کوچکان باشد قلبی واقع شده  ،گمان برده نشود در سند –ب 
 کنند.  از بزرگان روایت می

َهر   -6 شح
َ
حَمَصن َفاته  أ  :فهيهه  ال

                                                           
تر و جهت قدر و منزلت ِبلتر است زيرا شيخ و  زيرا برقانی از جهت سن از خطيب بغدادی بزرگ.  270

 استاد او و داانتر از او است.
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 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

  نه عَ  اء  بَ اْلح وَ  ،اره غَ الص   نه عَ  ار  بَ كه الح  اه  وَ رَ  امَ » اب  تَ كه  -أ
َ
ه  «اءه نَ بح ال   ظه افه حَ لح ل

َ
 وَب ق  عح يَ  به أ

ح  يمَ اهه رَ بح إه  نه بح  اَق حَ سح إه   .اقه ر  وَ ال
بَار   َرَواه   َما»کتاب  –أ  ، َعنه  الحكه َغاره بَاء   الص  بحنَاءه  َعنه  َواْلح

َ
اثر حافظ ابو یعقوب  «ال

 اق.رّاسحاق بن ابراهیم وَ
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َوايَة    4) بَاءه  ره بحنَاءه  َعنه  اْلح
َ  الح

 ( روایت پدران از پسران4)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

 
َ
َ  ده نَ سَ  فه  دَ وجَ ي   نح أ   يثه ده اْلح

َ
َ  يوه رح يَ  ب  أ  .هه نه ابح  نه عَ  يَث ده اْلح

 پدری یافته شود که حدیث را از پسرش روایت کند. ،حدیث آنکه در سندِ
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

،َعبحده  ن  بح  اس  ب  عَ الح  اه  وَ رَ  يث  ده حَ  لهبه ط  حم   »: له ضح فَ الح  ابحنههه  َعنه  ال
َ
 الله  َّل  َص  الله  وَل س  رَ  ن  أ

َ بَ  عَ ََجَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  ه تَ َل الص   نيح ح به  نيح  .271«ةه فَ له دَ زح م  ال
ه که حدیثی که عباس بن عبدالمطلب آن را از پسرش فضل بن عباس روایت کرد

 «.رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بین دو نماز در مزدلفه جمع کرد»
نح  -3 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 3

 
َ
  ن  ظَ ي   ل  أ

َ
  ابً َل قه انح  ده نَ الس   فه  ن  أ

َ
 طَ خَ  وح أ

ً
  ؛أ

َ
  ن  له

َ   َل صح الح
َ
  نح عَ  ن  بح اله  يَ وه رح يَ  نح أ

َ
 اذَ هَ وَ  ،يهه به أ

ه  عه وح انل   عَ مَ  ع  وح انل   ل   َقبحلَه   ياّل   وَ  ،اءه مَ لَ ع  الح  عه اض  وَ تَ  ََعَ  يَد 
َ
  نح مه  مَ لح عه الح  م  هه ذه خح أ

َ
 ص  خح شَ  ي  أ

 .ن  الس  وَ  ره دح قَ الح  فه  مح ه  ونَ د   نَ كَ  نح إه وَ  نَ كَ 
قلبی یا خطایی رخ داده است زیرا اصل بر این است که پسر از  ،گمان برده نشود در سند

بهمراه نوعی که قبل از آن است، بر تواضع علما و گرفتن کند و این نوع  پدرش روایت می

                                                           
أصل حديث  و گفته است  410ص در سخاويگونه که  بغدادی آن را روايت کرده مهان . خطيب 271

 دارد.در خباری و مسلم قرار 
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تر باشند،  آنان علم را از هر شخصی که باشد و اگر چه در مقام و منزلت و سن از آنان پایین
 دهد.  داللت می

َهر   -4 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 ت پیرامون آن:افمشهورترین تصنی – 4

 ا نه عَ  اءه به اْلح  ة  ايَ وَ ره » اب  تَ كه 
َ ه  «اءه نَ بح لح َ  يبه طه خَ لح ل  .ي  اده دَ غح اْلح

َوايَة  »کتاب  بهاءه  ره
بحنَاءه  َعنه  اْلح

َ  ، اثر خطیب بغدادی.«الح
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  ة  ايَ وَ ره   5)
َ  اءه بَ اْلح  نه عَ  اءه نَ بح الح

 ( روایت پسران از پدران5)

 
 :ه  يف  ره عح تَ  -1
 تعریف آن: – 1

 
َ
َ  ده نَ  سَ فه  دَ وجَ ي   نح أ َ وه رح يَ  ن  ابح  يثه ده اْلح   نح عَ  يَث ده ي اْلح

َ
 طح قَ فَ  يهه به أ

َ
  نح عَ  وح ، أ

َ
 نح ، عَ يهه به أ

 .هه د  جَ 
 ازپسری یافته شود که آن حدیث را از پدرش فقط یا از پدرش  ،در سندِ حدیثی

 پدربزرگش روایت کند. 
2- : ه  َهم 

َ
 أ

 ترین آن: مهم – 2

 وَ 
َ
َ مَ  عه وح ا انل  ذَ م  هَ هَ أ   هه يفه  م  سَ ي   مح ا ل

َ   ب  الح
َ
َ  وه أ   ؛د  الح

َ
َ َل إه  اج  تَ ََيح  ه  ن  له ه  ثه حح  اْلح  ره عح مَ ل

 ةه فَ
 .هه مه اسح 

ترین این نوع آن چیزی است که در آن پدر یا پدربزرگ نام برده نشود زیرا به بحث  مهم
 رود. و بررسی برای شناخت نامش احتیاج می

3-  
َ
 :ه  اع  وَ نح أ

 انواع آن: – 3

: َو نَوحَعنه  ه 
 دو نوع است:

  نح ي عَ اوه الر   ة  ايَ وَ ره  -أ
َ
 » ب  سح حَ فَ  يهه به أ

َ
َ  نه عَ  ةه ايَ وَ الر   ونه د  به  :يأ  .ي  ثه كَ  وَ ه  وَ  «د  الح

  ة  ايَ وَ : ره ال   ثَ مه 
َ
  نح ، عَ اءه َْشَ ع   الح به أ

َ
 .272يهه به أ

                                                           
أسامة  در مورد انم و انم پدرش بر چند قول اختَلف شده است. مشهورترين اقوال اين است که او.  272

 .است بن مالك
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ن بسیار است، و ای« یعنی: بدون روایت از پدربزرگش»راوی فقط از پدرش روایت  –أ 
 مثال آن: روایت أبو العشراء از پدرش.

  نح ي عَ اوه الر   ة  ايَ وَ ره  -ب
َ
 هه د  جَ  نح ، عَ يهه به أ

َ
  نح عَ  وح ، أ

َ
: ال   ثَ مه  .ه  قَ وح ا فَ مَ فَ  هه د  جَ  نح ، عَ يهه به أ

  نح ، عَ ب  يح عَ ش   نه و بح ره مح عَ  ة  ايَ وَ ره 
َ
 .273هه د  جَ  نح ، عَ يهه به أ

روایت راوی از پدرش از پدربزرگش یا از پدرش از پدربزرگش از باالتر از او. مانند:  –ب 
 و بن شعیب از پدرش از پدربزرگش.روایت عمر

نح  -4 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 4

َ  -أ ه  ث  حح اْلح  ره عح مَ ل
  مه اسح  ةه فَ

َ   ،به الح
َ
َ  وه أ َ  اذَ إه  د  الح  .هه مه اسح به  حح َص  ي   مح ل

 بحث و بررسی پیرامون نام پدر یا پدربزرگ هرگاه نامش تصریح نشد. –أ 
ح  ان  يَ بَ  -ب َ  نَ مه  اده رَ م  ال   ،نه بح اله  د  جَ  وَ ه   لح هَ  ،د  الح

َ
  د  جَ  وح أ

َ  ؟به الح
 بیان مراد از پدربزرگ که آیا او پدربزرگِ پسر است یا پدربزرگِ پدر؟ –ب 

َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

  ة  ايَ وَ ره  -أ
َ   ،مح هه ائه آبَ  نح عَ  اءه نَ بح الح

َ
ح  يد  عه سَ  نه بح  الله  ده يح بَ ع   صح  نَ  به له  .ِله  ائه وَ ال

َوايَة   –أ  بحنَاءه  ره
َ مح  َعنح  الح  ، اثر ابو نصر عبید اهلل بن سعید وائلی.آبَائههه

  نح عَ  ىوَ رَ  نح مَ  ء  زح ج   -ب
َ
  نه بح له  ،هه د  جَ  نح عَ  ،يهه به أ

َ
 .ةَ مَ ثَ يح خَ  به أ

بهيهه  َعنح  َرَوى َمنح جزء حدیثی  –ب 
َ
 ، اثر ابن ابی خیثمه.أ

ح » اب  تَ كه  -ج ح  َشح  وَ ال عحلهم  ال   نح عَ  ىوَ رَ  نح يمَ فه  م 
َ
 الل   َّل  َص  به  انل   نه عَ  ،هه د  جَ  نح عَ  ،يهه به أ

ه  «مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ   .ئه  َل عَ الح  ظه افه حَ لح ل

                                                           
پس «. مد بن عبد هللا بن عمرو بن العاصعمرو بن شعيب بن مح» نسبتش چنْي است: . عمرو 273

، گردد برمی شعيب به «جده»اما علما ِب تتبع و َتقيق ديدند که ضمري در ، است محمد :عمرو پدربزرگ
 .است مشهور یصحاب ،هللا بن عمروعبد  «:جده»پس مراد از 
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حوََشح  »کتاب  –ج  لهم   ال عح حم  ، َعنح  َرَوى فهيَمنح  ال بهيهه
َ
هه، َعنح  أ  الل   َصَّل   انل به   َعنه  َجد 

 ، اثر حافظ عالیی.«ل مَ وَسَ  َعلَيحهه 
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(6  ، َدب ج  حم  َوايَة   ال قحَرانه  َوره
َ  الح

 مدبج و روایت أقران

 

قحَرانه  َتعحرهيف   -1
َ  :الح

 تعریف أقران:

 : ةً غَ ل   -أ
َ ح  َن عح مَ به  «ين  ره قَ » ع  ََجح : ان  رَ قح الح  274.وسه ام  قَ الح  فه  امَ كَ  ،به احه َص م  ال

 گونه که در القاموس همراه است، همان بمعنای« قرین»در لغت: أقران: جمع  -أ 
 المحیط آمده است. 

ح  اة  وَ الر  : احً َل طه اصح  -ب ه وَ  ،ن  الس   فه  ونَ ب  اره قَ تَ م  ال
 275.اده نَ سح اْلح

 .شود به راویان نزدیک در سن و اسناد گفته میدر اصطالح:  –ب 
قحَرانه  رهَوايَةه  َتعحرهيف   -2

َ  :الح
 تعریف روایت أقران: – 2

 
َ
  يَ وه رح يَ  نح أ

َ
ه ينَ ره قَ الح  د  حَ أ  276.ره خَ اْلح  نه عَ  نيح

 یکی از دو دوست از دیگری روایت کند.
،كه  بحنه  ره عَ سح مه  نح عَ  ،مه  يح ال   انَ مَ يح لَ س   ةه ايَ وَ ره : ل  ثح مه  َما َدام   م  لَ عح نَ  َل  نح كه لَ  ،ان  ينَ ره قَ  َفه 

ه   .مه  يح ال   نه عَ  ةً ايَ وَ ره  ر  عَ سح مه ل
از مسعر بن کدام. این دو دوست و همراه هم هستند اما مانند: روایت سلیمان تیمی 

 داشته باشد. یشناسیم که مسعر از سلیمان تیمی راویت نمی
َدب جه  َتعحرهيف   -3 حم   :ال
 تعریف مدبج: – 3

                                                           
 .260، ص4. ج 274
 اين است که از شيوخی از يک طبقه بگريند.إسناد  درتقارب . 309. علوم احلديث، ص 275
 .310. علوم احلديث، ص 276
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ح  َن عح مَ به  «يجه به دح ال  » نَ مه  ،ول  ع  فح مَ  م  اسح : ةً غَ ل   -أ  َته اجَ يبَ ده  نح مه  ق  تَ شح م  : يج  به دح ال  وَ  ،نيه يه الِت 
ح    ،هه جح وَ ال

َ
َ  :يأ  كَ وَ  ،نه يح د  اْلح

َ
ح  ن  أ َ س   ب جَ دَ م  ال ه ذَ به  م  ح وَ  ياوه الر   ياوه سَ تَ له  َك ل  امَ كَ  ،ه  نح عَ  يح وه رح مَ ال

َ  ىاوَ سَ تَ يَ   .انه د  اْلح
ی  گرفته شده بمعنای تزیین. و تدبیج: از دو صفحه« تدبیج»در لغت: اسم مفعول از  –أ 

بدین نام نامگذاری شده به « مدبج»فته شده است. گویی صورت، یعنی: دو رخسار چهره گر
 گونه که دو رخسار مثل هم هستند. خاطر برابر بودن راوی و روایت کننده از او، همان

 : احً َل طه اصح  -ب
َ
 277.ره خَ اْلح  نه عَ  امَ ه  نح مه  د  احه وَ  ُك    انه ينَ ره قَ الح  يَ وه رح يَ  نح أ

 و از دیگری روایت کند.در اصطالح: آنکه دو دوست، هر کدام از آن د –ب 
ثهلَة   -4 مح

َ
َدب جه  أ حم   :ال

 های مدبج: مثال – 4

ه َع  ة  ايَ وَ ره : ةه ابَ حَ الص   فه  -أ   نح عَ  ،ةَ شَ ئ
َ
  ة  ايَ وَ ره وَ  ،ةَ رَ يح رَ ه   به أ

َ
ه َع  نح عَ  ةَ رَ يح رَ ه   به أ  .ةَ شَ ئ

 شه صدیقه رضی اهلل عنها از ابوهریره رضی اهلل عنه ودر میان صحابه: روایت عائ –أ 
 شه صدیقه رضی اهلل عنها.ایت ابوهریره رضی اهلل عنه از عائرو

 ده بح عَ  نه بح  رَ مَ ع   ة  ايَ وَ ره وَ  ،يزه زه عَ الح  ده بح عَ  نه بح  رَ مَ ع   نح عَ  ،ي  ره هح الز   ة  ايَ وَ ره : نيَ عه ابه ال   فه  -ب
 .ي  ره هح الز   نه عَ  ،يزه زه عَ الح 

العزیز و روایت عمر بن در میان تابعین: روایت ابن شهاب زهری از عمر بن عبد –ب 
  عبدالعزیز از ابن شهاب زهری.

  فه  -ج
َ
ه مَ  ة  ايَ وَ ره : نيَ عه ابه ال   اعه بَ تح أ   نه عَ  ،ك  ال

َ   ة  ايَ وَ ره وَ  ،اعه  زَ وح الح
َ ه مَ  نح عَ  ،اعه  زَ وح الح  .ك  ال

در میان اتباع تابعین: روایت امام مالک از امام اوزاعی و روایت امام اوزاعی از امام  –ج 
 .مالک

نح  -5 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن:

                                                           
 .309. علوم احلديث، ص 277



374 
 

  -أ
َ
ه  فه  ة  ادَ يَ الز   ن  ظَ ي   ل  أ

 278.اده نَ سح اْلح
 زیاده در اسناد گمان برده نشود. –أ 

  -ب
َ
ح »ـبه  «نح عَ » ال  دَ بح إه  ن  ظَ ي   ل  أ  279.«اوه وَ ال

 گمان برده نشود.« واو»به « عن»تبدیل کردن  -ب 
َهر   -6 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

ح  -أ ه  ،ج  ب  دَ م  ال  .ّنه  طح ق  ارَ ل  ل
َدب ج  » –أ  حم   ، اثر دارقطنی.«ال

  ة  ايَ وَ ره  -ب
َ   ،انه رَ قح الح

َ
  خه يح الش   به له

َ  .انه  هَ بَ صح الح
َوايَة  » -ب  قحَرانه  ره

َ  ، اثر ابو الشیخ اصفهانی.«الح
  

                                                           
کند. پس هرگاه از مهتای خود روايت   يخ خود روايت میآموز از ش زيرا اصل بر اين است که دانش.  278

کرد چه بسا کسی که اين نوع از علوم حديث را مترين نکرده گمان کند که ذکر مهتايی که از او روايت 
 شده، زایده از طرف انسخ ِبشد.

کند پس خطا  فَلن، ( و) حدثنا فَلنيعنی: شنونده ای قاری آن اسناد گمان نکند که اصل روايت: .  279
 فَلن. (عن)حدثنا فَلن و بگويد: 
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ابهق    7) ق   الس  حه  َوالل 
 الحقو ( سابق 7)

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح  َن عح مَ به  «قه بح الس  » نَ مه  ،ل  اعه فَ  م  اسح : ق  ابه الس  : ةً غَ ل   -أ  ،ل  اعه فَ  م  اسح : ق  حه الل  وَ  ،مه د  قَ تَ م  ال
ح  َن عح مَ به  «اقه حَ الل  » نَ مه   تَ م  ال

َ
ح وَ  ،ره خ  أ ه ذَ به  اد  رَ م  ال ح  يه اوه الر  : َك ل ح  ياوه الر  وَ  ا،تً وح مَ  م  د  قَ تَ م  ال  تَ م  ال

َ
 ر  خ  أ

 .اتً وح مَ 
بمعنای متقدم گرفته شده، و الحق: اسم « السبق»در لغت: سابق: اسم فاعل از  –أ 

بمعنای متأخر گرفته شده است. و مقصود از آن: راوی است که وفاتش « اللحاق»فاعل از 
 متقدم است و راوی است که وفاتش متأخر است.

 : احً َل طه اصح  -ب
َ
َ  نح أ َ بَ  امَ  دَ اعَ بَ تَ  انه نَ اثح  خ  يح شَ  نح عَ  ةه ايَ وَ الر   فه  كَ ََته شح ي  280.امَ هه يح اتَ فَ وَ  نيح

در اصطالح: آنکه در روایت از یک شیخ، دو نفر مشارکت داشته باشند که بین  –ب 
 وفات آن دو دور باشد.

ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

َ  -أ َ وَ  ي  اره خَ اْلح   ه  نح عَ  ةه ايَ وَ الر   فه  كَ ََتَ اشح  281،اج  الّس    اَق حَ سح إه  ن  بح  د  م  م  َ بَ وَ  ،اف  ف  اْلح  نيح
  ةً نَ سَ  ونَ ث  َل ثَ وَ  ع  بح سَ وَ  ة  ائَ مه  امَ هه يح اتَ فَ وَ 

َ
  وح أ

َ
 282.َثَ كح أ

اند که بین وفات  محمد بن اسحاق سراج: بخاری و خفاف در روایت از او مشترک –أ 
 تر فاصله است. سال یا بیش 137بخاری و خفاف 

                                                           
 .262/ 2التدريب:  مهراه. التقريب  280
 .ال زندگی کرده استس 97 وفات منوده و 313 متولد شده و سال 216 ال. السراج س 281
وفات  393 الأبو احلسن أمحد بن محمد اْلفاف نيسابوري س وفات ایفته و ه  256 الس ی. خبار  282

 .395گفته شده:   و، 394منوده و گفته شده: سال 
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ه  -ب
ه مَ  ام  مَ اْلح  وَ  ،ي  ره هح الز   ه  نح عَ  ةه ايَ وَ الر   فه  كَ ََتَ اشح : ك  ال

َ
َ أ  ،مه  هح الس   يَل اعه مَ سح إه  ن  بح  د  حح

َ بَ وَ    ؛ةً نَ سَ  ونَ ث  َل ثَ وَ  س  ََخح وَ  ة  ائَ مه  امَ هه يح اتَ فَ وَ  نيح
َ
َ و  ت   ي  ره هح الز   ن  له  مه  هح الس   فه  و  ت  وَ  ،124 ةَ نَ سَ  ف 

 .259 ةَ نَ سَ 
شهاب زهری و احمد بن اسماعیل سهمی در راویت از او اشتراک امام مالک: ابن  –ب 

سال فاصله است زیرا  135دارند و بین وفات ابن شهاب زهری و احمد بن اسماعیل سهمی 
 وفات یافته است. 259وفات یافته و سهمی سال  124ابن شهاب زهری سال 

ه ذَ  يح  ضه وح تَ وَ   : َك ل
َ
  ي  ره هح الز   ن  أ

َ
ه مَ  نح مه  انًّ سه  َب  كح أ   ؛ك  ال

َ
ه مَ وَ  ،نيَ عه ابه ال   نَ مه  ه  ن  له  نح مه  ك  ال

 
َ
ه مَ  نح عَ  ي  ره هح الز   ة  ايَ وَ ره فَ  ،نيَ عه ابه ال   اعه بَ تح أ   ةه ايَ وَ ره  ابه بَ  نح مه  د  عَ ت   ك  ال

َ   نه عَ  ره ابه كَ الح
َ  ،ره اغه َص الح

  نيه حه  ََعَ  ،ر  مَ  امَ كَ 
َ
  مه  هح الس   ن  أ

َ
ه مَ  نح مه  انًّ سه  ر  غَ صح أ ه به  اذَ هَ  ،ك  ال

  َل إه  ةه افَ َض اْلح
َ
 رَ م  ع   مه  هح الس   ن  أ

َ  ،ة  نَ سَ  ةه ائَ مه  وَ ََنح  ه  ر  مح ع   غَ لَ بَ  ذح إه  ؛يًل وه طَ  ه ّله َ بَ  ي  به كَ الح  ق  رح فَ الح  اذَ هَ  نَ كَ  َك ل  اةه فَ وَ وَ  ،هه اته فَ وَ  نيح
 .ي  ره هح الز  

ز تابعین، و تر است زیرا او ا و توضیح آن: اینکه سنّ ابن شهاب زهری از سنّ مالک بیش
مالک از اتباع تابعین است پس روایت ابن شهاب زهری از مالک از باب روایت أکابر از 

تر است  گونه که گذشت، حال آنکه سن سهمی از سن مالک کم شود همان أصاغر شمرده می
عالوه بر آن سهمی عمر طوالنی کرد زیرا عمر سهمی به یکصد سال رسید و به همین خاطر 

 .  ایجاد شدفات سهمی و بین وفات ابن شهاب زهری فاصلۀ زیادی بود که بین و
  ي  به عح تَ به وَ 

َ
ه  اخً يح شَ  ون  ك  يَ  283َق ابه الس   يَ اوه الر   ن  إه فَ  ،حَ َض وح أ ح  اذَ هَ ل  284،ه  نح عَ  ي  وه رح مَ ال

 .يًل وه طَ  يذ  مه لح ال   اذَ هَ  يش  عه يَ وَ  ،َل   يًذامه لح ته  ون  ك  يَ  285َق حه الل   يَ وه ار  لاوَ 

                                                           
 [تر است. مراد از  راوی سابق: ابن شهاب زهری است که از سهمی سابق].  283
ََذا ال َمر وِّي ِّ َعن ُه:مراد از ] . 284 شود که  اين است که ابن شهاب زهری، شيخ مالک می َيُكوُن َشي ًخا هلِّ

ل شيخ مالک است زيرا اند. يعنی اينکه ابن شهاب زهری در اص روايت کرده مالکخودش و سهمی از 
مالک از او رواایت زایدی دارد و ابن شهاب زهری از اتبعْي و مالک از اتبع اتبعْي است و وفات ابن 

چند روايت معدود ديده شده که ابن شهاب  ِب اين حال،است  179و وفات مالک  124زهری شهاب 
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تر: راوی سابق شیخی برای این شخصی است که از او روایت شده و  یر واضحو به تعب
 کند. راوی الحق شاگرد اوست و این شاگرد مدت طوالنی زندگی می

نح  -3 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 3

ه  و  ل  ع   ةه وَ َل حَ  ير  ره قح تَ  -أ
 .وبه ل  ق  الح  فه  اده نَ سح اْلح

 .تثبیت شیرینی علو اسناد در قلوب -أ 

  -ب
َ
 .قه حه الل   ده نَ سَ  اع  طَ قه انح  ن  ظَ ي   ل  أ

 منقطع است. ،الحق گمان برده نشود که سندِ –ب 

َهر   -4 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

ه  ،«قه حه الل  وَ  قه ابه الس  » اب  تَ كه   ل
َ  يبه طه خَ لح  .ي  اده دَ غح اْلح

ابهق  » کتاب ق   الس  حه  اثر خطیب بغدادی. ،«َوالل 

  

                                                                                                                                                                                     

هاب از مالک، روايت اکابر زهری از شاگردش مالک روايت کرده است پس در اين صورت روايت ابن ش
 [شود. از اصاغر محسوب می

سبب امر  و اينز ابن شهاب زهری عمر زایدی کرد مراد از راوی لحق: سهمی است که بعد ا].  285
 [گسست زمانی بوجود آيد.  چنْيشد 
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ل    اثل انه  الحَفصح
 دومفصل 

فَة   ره َواةه  َمعح  الر 
 شناخت راویان

 

: َ ، َوهه يثه َده
ل ومه اْلح نحَواعه ع 

َ
نح أ وَن نَوحًع مه ْشح  د  وَعه  َوفهيهه َواحه

 ها: و بیست و یک نوع از انواع علوم حدیث در آن وجود دارد، و آن

(1. َحابَةه فَة  الص  ره    َمعح
نَي.2) فَة  ال ابهعه ره    َمعح
(3. َخَواته

َ َوةه َوالح هخح
فَة  اْلح ره    َمعح

(4. قه ََته
فح حم  قه َوال ت فه حم  فَة  ال ره    َمعح

(5. تَلهفه خح حم  تَلهفه َوال ؤح حم  فَة  ال ره    َمعح
(6. تََشابههه حم  فَة  ال ره    َمعح
(7. َمله هح حم  فَة  ال ره    َمعح
(8. بحَهَماته حم  فَة  ال ره    َمعح
(9  . َدانه حو حح فَة  ال ره  َمعح
(10. حتَلهَفة  َفات  ُم  وح صه

َ
َماء  أ سح

َ
فَة  َمنح ذ كهَر بهأ ره    َمعح

َرَداته مه 11) فح حم  فَة  ال ره .  َمعح لحَقابه
َ َن َوالح َماءه َوالحك  سح

َ  َن الح
(12. مح نَاه  وا بهك  ر  ت هه َماءه َمنه اشح سح

َ
فَة  أ ره    َمعح

(13. لحَقابه
َ فَة  الح ره    َمعح

(14. مح ه آبَائههه وبهنَي إهَل َغيح حَمنحس  فَة  ال ره    َمعح
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رهَها.15) َلفه َظاهه فَة  الن َسبه ال ته ََعَ خه ره    َمعح
َواةه.16) يخه الر  فَة  تََواره ره    َمعح
(17. َن اثل َقاته فَة  َمنح َخل َط مه ره    َمعح
َواةه.18) لََماءه َوالر  فَة  َطبََقاته الحع  ره    َمعح
(19. لََماءه َواةه َوالحع  َن الر  حَمَواله مه فَة  ال ره    َمعح
َواةه.20) َن الر  َعَفاءه مه فَة  اثل َقاته َوالض  ره    َمعح
(21 . مح انههه َ َواةه َوب لح وحَطانه الر 

َ
فَة  أ ره    َمعح
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فَة    1) ره َحابَةه  َمعح  الص 
 ( شناخت صحابه1)

 

َحابه   َتعحرهيف   -1  :الص 
 صحابی: تعریف – 1

 ،«ب  احه الص  »وَ  «ابه  حَ الص  » ه  نح مه وَ  ،«ةه بَ حح الص  » َن عح مَ به  ،ر  دَ صح مَ : ةً غَ ل   ة  ابَ حَ الص  : ةً غَ ل   -أ
ح وَ    ََعَ  ع  مَ َي 

َ
َ كَ وَ  ،ب  حح َص وَ  اب  حَ صح أ  » َن عح مَ به  «ةه ابَ حَ الص  » ال  مَ عح ته اسح  ث 

َ  .«ابه حَ صح الح
یعنی مصاحبت و همراهی، « الصحبه»ی در لغت: صحابه در لغت: مصدر است بمعنا –أ 

جمع بسته « صحب» و« أصحاب»از همین گرفته شده و بر « صاحب»و « صحابی»و 
)که جمع است( بسیار استعمال « أصحاب»)که مصدر است( بمعنای « صحابه» شود. و می
 شود. می

َ  نح مَ : احً َل طه اصح  -ب سح  وََسل مَ  َعلَيحهه  الل   َّل  َص  به  انل   لَّقه ه  ََعَ  اَت مَ وَ  ،لهًمام 
 ،مه َل سح اْلح

َ وَ  ه ذَ  تح لَ ل  ََّتَ  وح ل ة   َك ل   ََعَ  رهد 
َ  286.ح  َص الح

در اصطالح: کسی که نبی اکرم صلی اهلل علیه و سلم را در حالت اسالم مالقات  –ب 
 کرده و بر اسالم از دنیا رفته باشد و اگر چه بنابر اصح در میان آن، ارتداد متخلل شود.  

هَ  -2
َ
ي ت ه  أ  :َوفَائهَدت ه   م 

 اهمیت آن و فایدۀ آن: – 2

 ره عح مَ 
 ره عح مَ  هه ده ائه وَ فَ  نح مه وَ  ،ةه دَ ائه فَ الح  يم  ظه عَ  ،م  هه م   ،ي  به كَ  م  لح عه  ةه ابَ حَ الص   ة  فَ

ح  ة  فَ  نَ مه  له صه ت  م  ال
ح   .له سَ رح م  ال

شناخت صحابه، علم بزرگ و مهمی است که فایدۀ آن عظیم است و از فواید آن، 
 ت متصل از مرسل است.شناخ

بَة   ت عحرَف   بهمَ  -3 حح ؟ ص  َحابه   :الص 
                                                           

 .57. خنبة الفكر، ص 286
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 شود؟ صحابی بودنِ صحابی به چه چیز شناخته می – 3

 به  ة  بَ حح الص   ف  رَ عح ت  
َ
  ده حَ أ

 
َ وَ  ،ة  سَ ََخح  ور  م  أ  :هه

 ها: شود، و آن صحابی بودن به یکی از پنج امر شناخته می
 كَ : ر  ات  وَ ال   -أ

َ
َ  نه بح  رَ مَ ع  وَ  ،يقه د  الص   ر  كح بَ  به أ ح  ةه َْشَ عَ الح  ةه ي  قه بَ وَ  ،ابه ط  اْلح ه بَ م  ال  ينَ ْش 

َ به   .ةه ن  الح
 تواتر: مانند ابوبکر صدیق، و عمر بن خطاب، و بقیۀ عشرۀ مبشرین به بهشت. –أ 

َمامه كَ : ة  رَ هح الش   -ب ََك وَ  ،ةَ بَ لَ عح ثَ  نه بح  ضه ح  نه بح  ةَ شَ ع   .ن  َص مه
 علبه و عکاشه بن محصن.شهرت: مانند ضمام بن ث –ب 
ي حَ َص  ار  بَ خح إه  -ج  .ابه
 خبر دادن صحابی )به اینکه فالنی صحابی است(. –ج 
 .نيَ عه ابه ال   نَ مه  ة  قَ ثه  ار  بَ خح إه  -د
 ای از تابعین )به اینکه فالنی صحابی است(. خبر دادن ثقه –د 
 287.ةً نَ كه مح م   اه  وَ عح دَ  تح نَ َكَ وَ  ،ًل دح عَ  نَ كَ  نح إه  هه سه فح نَ  نح عَ  ه  ار  بَ خح إه  -ه

 خبر دادنش از خودش اگر عادل باشد و ادعایش ممکن باشد. -هـ 
يل   -4 يعه  َتعحده َحابَةه  ََجه  :الص 
 عادل شمردن تمامی صحابه: – 4

َ رَ  ة  ابَ حَ الص  وَ  َ َل  نح مَ  اء  وَ سَ  ؛ول  د  ع   مح ه  ُك    مح ه  نح عَ  الل   ضه   مح ه  نح مه  َتَ فه الح  َس ب
َ
 اذَ هَ وَ  ،َل  مح أ

َ إه به   : مح هه اَله دَ عَ  َن عح مَ وَ  ،هه به  د  تَ عح ي   نح مَ  اعه َجح
َ
 افه ره َنح اله وَ  ةه ايَ وَ الر   فه  به ذه كَ الح  دَ م  عَ تَ  مح هه ن به ََتَ  يأ

                                                           
ادعای صحابی بودن کند مانند اينکه قبل از يکصد سال از وفات رسول هللا صلی هللا عليه و سلم .  287
که بعد از  «رتن هندي»شود مانند:  اگر در زمان متأخر ادعای صحابی بودن کند خَبش پذيرفته منیأما 

گونه که ذهبی  ششصد سال از هجرت، ادعای صحابی بودن کرد و او در حقيقت شيخ دجالی بود مهان
 او را وصف کرده است. 45، ص2يزان جاملدر 
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ه ب  قَ  مَ دَ عَ  ب  وجه ي   امَ  ابه كَ ته ارح به  ا،يهَ فه  ه ذَ  نح عَ  ج  ته نح يَ فَ  ا،هَ ول ه غَ  نح مه  مح هه اته ايَ وَ ره  يعه ََجه  ول  ب  قَ  َك ل  يح
َ  فه ل  كَ تَ    ،مح هه اَله دَ عَ  نح عَ  ثه حح اْلح

ها دست و  هفتن عادل هستند؛ یکسانند کسانی که با صحابه رضی اهلل عنهم تمامی آنان
 شود. و  و این به اجماع کسانی است که اجماع آنان به حساب آورده می پنجه نرم کردند یا نه.

در آن با  معنای عدالت آنان: دوری جستن آنان از دروغ به عمد در روایت و انحراف
کند. پس از آن، این نتیجه بدست  مرتکب شدن آن چیزی که عدم قبول روایت را ایجاب می

 پذیرفتهآید که بدون تکلف در بحث و تحقیق از عدالت ایشان، تمام روایات ایشان  می
 شود.   می

َ َل  نح مَ وَ  ح  مح ه  نح مه  َتَ فه الح  َس ب   ل  مَ َي 
َ
ح  اده هَ ته جح اله  ََعَ  ه  ر  مح أ  مَ ال

ح
ي له  يهه فه  وره ج  أ  اينً سه َتح  ؛مح ه  نح مه  ك 

ه    ؛مح هه به  نه لظ  ل
َ
ه  ة  لَ َحَ  مح ه  ن  له  وَ  ،ةه يعَ الْش 

َ
ه خَ  ل  هح أ  .ونه ر  ق  الح  يح

شود  ها دست و پنجه نرم کردند امر ایشان حمل کرده می فتنه و کسانی از ایشان که با
حسن ظن به ایشان؛ زیرا به خاطر  288بر اجتهادی که هر کدام از ایشان در آن مأجور هستند؛
 که ایشان حاملین شریعت و اهل بهترین قرون هستند. 

مح  -5 َث ه  كح
َ
يثًا أ  :َحده

 ترین آنان از جهت )روایت( حدیث: بیش – 5

 وَ 
َ
ح  نَ مه  ة  ت  سه  ايثً ده حَ  مح ه  َث  كح أ ه كح م  ال  :اله وَ ال   ََعَ  مح ه  وَ  ،ينَ ثه

هستند و  289کنندگان از بسیار روایت ترین آنان از جهت )روایت( حدیث شش نفر و بیش
 ایشان پشت سر هم:

1-  
َ
  ه  نح عَ  ىوَ رَ وَ  ا،يثً ده حَ  5374 ىوَ رَ : ةَ رَ يح رَ ه   وب  أ

َ
 .ل  ج  رَ  ةه ائَ مه ثه َل ثَ  نح مه  َث  كح أ

 اند. نفر از وی روایت کرده 300حدیث را روایت کرده و بیش از  5374ابوهریره:  – 1
                                                           

کنند و اگر اجتهاد ايشان  گر اجتهاد ايشان به حق اصابت کند دو اجر کسب میبدين معنا که ا ].  288
 .[کنند طا رفته ِبشد يک اجر کسب میبه خ
اند که از هزار روايت  شود زيرا احاديث بسياری را روايت کرده گفته می« مکثرين»به اين شش نفر ].  289
 848 ِبعبداهلل بن مسعود  سپس و، روايت 1170ابو سعيد خدری ِب گذرد و بعد از ايشان،  می

 [.قرار دارد روايت 700 ِببن عمرو بن العاص  عبداهللروايت، و سپس 
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 .ايثً ده حَ  2630 ىوَ رَ : رَ مَ ع   ن  ابح  -2
 حدیث را روایت کرده است. 2630عبداهلل بن عمر:  – 2
3-  

َ
َ أ ه مَ  ن  بح  س  ن  .ايثً ده حَ  2286 ىوَ رَ : ك  ال

 حدیث را روایت کرده است. 2286انس بن مالک:  – 3
ه َع  -4   ة  شَ ئ

 
ح  م  أ   2210 تح وَ رَ : نيَ نه مه ؤح م  ال

َ
 .يَث اده حَ أ

 حدیث را روایت کرده است. 2210عایشه ام المؤمنین:  – 4
 .ايثً ده حَ  1660 ىوَ رَ : اس  ب  عَ  ن  ابح  -5
 حدیث را روایت کرده است. 1660عبداهلل بن عباس:  – 5
 .ايثً ده حَ  1540 ىوَ رَ : الله  ده بح عَ  ن  بح  ر  ابه جَ  -6
 حدیث را روایت کرده است. 1540جابر بن عبداهلل:  – 6
مح  -6 َث ه  كح

َ
تحيَا أ  :ف 

 ترین فتوا دهندگان اصحاب: بیش – 6

 وَ 
َ
 اَل قَ  امَ كَ  ة  ت  سه  مح ه  وَ  ،ةه ابَ حَ الص   اءه مَ لَ ع   ار  بَ كه  م  ث   ،اس  ب  عَ  ن  ابح  وَ ه   ىوَ ت رح  ايَ تح ف   مح ه  َث  كح أ

ي وَ  ،رَ مَ ع  : ة  ت  سه  َل إه  ةه ابَ حَ الص   م  لح عه  َه تَ انح »: وق  ّسح  مَ   وَ  ،ََعه
 
  نه بح  ده يح زَ وَ  ،ب  عح كَ  نه بح  َب  أ

 ،ت  ابه ثَ
 وَ 
َ
ي  َل إه  ةه ت  الس   م  لح عه  َه تَ انح  م  ث   ،ود  ع  سح مَ  نه ابح وَ  ،اءه دَ رح اَل   به أ  .«ود  ع  سح مَ  نه بح  لله ا ده بح عَ وَ  ،ََعه

ترین فتوا دهندگان اصحاب، ابن عباس است و سپس علمای بزرگ اصحاب، و  و بیش
علم صحابه به شش نفر ختم »گونه که مسروق گفته است:  ایشان شش نفر هستند، همان

ب، علی بن ابی طالب، أبی بن کعب، زید بن ثابت، ابو درداء و ابن شود: عمر بن خطا می
 «.شود مسعود. سپس علم این شش نفر به علی بن ابی طالب و عبداهلل بن مسعود منتهی می

م   َمنح  -7 ؟ ه  لَة   :الحَعبَاده
 اند؟ عبادله چه کسانی – 7
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ح   به  ةه لَ اده بَ عَ الح به  اد  رَ م  ال
َ  وَ ََنح  مح ه  د  دَ عَ  غ  ل  بح يَ وَ  ،ةه ابَ حَ الص   نَ مه  «الله  د  بح عَ » مح ه  م  اسح  نه مَ : له صح الح

ي حَ َص  ةه ائَ مه ثه َل ثَ  ح  ن  كه لَ  ،ابه   انَ ه   مح هه به  ادَ رَ م  ال
َ
 ،الله  د  بح عَ  ه  م  اسح  م  ه  نح مه  ُك    ،ةه ابَ حَ الص   نَ مه  ة  عَ بَ رح أ

 :مح ه  وَ 
و عدد آنان  باشد« عبداهلل»مراد از عبادله در اصل هر کسی از اصحاب است که نامش 

رسد اما مقصود به عبادله در اینجا، چهار نفر از صحابه هستند که  تقریبا به سیصد صحابی می
 نام دارند، و آنان:« عبداهلل»همۀ آنان 

 .رَ مَ ع   ن  بح  الله  د  بح عَ  -أ
 .اس  ب  عَ  ن  بح  الله  د  بح عَ  -ب
ه بَ الز   ن  بح  الله  د  بح عَ  -ج  .يح
 .اصه عَ الح  نه بح  وره مح عَ  ن  بح  الله  د  بح عَ  -د
ح وَ  ه  ة  يَ مه ال   ءه َل ؤ  هَ ل

َ
ه  ةه ابَ حَ الص   اءه مَ لَ ع   نح مه  مح ه  ن  أ  تَ  ينَ اّل 

َ
 َل إه  يجَ ته احح  ّت  حَ  مح ه  ات  فَ وَ  تح رَ خ  أ

َ  تح نَ ََك فَ  ،مح هه مه لح عه  ح  هه ذه هَ  مح ه  ل  اذَ هَ : يَل قه  ىوَ تح فَ الح  نَ مه  ء  ََشح  ََعَ  واع  مَ تَ اجح  اذَ إه فَ  ،ة  رَ هح الش  وَ  ة  ي  زه مَ ال
 .ةه لَ اده بَ عَ الح  ل  وح قَ 

و مشخصه و خصوصیت آنان این است که ایشان از علمای اصحاب هستند که وفات 
ین این امتیاز و شهرت برای اآنان متأخر شد تا جایی که به علم ایشان احتیاج پیدا شد. بنابر

: این شود ایشان ثبت شد پس هرگاه ایشان بر فتوایی توافق نمودند و جمع شدند گفته می
 قول عبادله است.

َحابَةه  َعَدد   -8  :الص 
 تعداد اصحاب: - 8

  اكَ نَ ه   نح كه لَ  ،ةه ابَ حَ الص   ده دَ عَ له  يق  قه دَ  اء  َص حح إه  اكَ نَ ه   َس يح لَ 
َ
  ال  وَ قح أ

َ
 اد  فَ تَ سح ي   مه لح عه الح  له هح له

  اهَ نح مه 
َ
  ةه ائَ مه  ََعَ  ونَ يد  زه يَ  مح ه  ن  أ

َ
ي حَ َص  فه لح أ  وَ  ،ابه

َ
 ا هه ذه هَ  ر  هَ شح أ

َ   ل  وح قَ  اله وَ قح لح
َ
: ي  ازه الر   ةَ عَ رح ز   به أ
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  ةه ائَ مه  نح عَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  ق بهَض »
َ
 وَ  ف  لح أ

َ
  َْشَ عَ  ةَ عَ بَ رح أ

َ
 ةه ابَ حَ الص   نَ مه  افً لح أ

 290.«ه  نح مه  عَ مه سَ وَ  ه  نح عَ  ىوَ رَ  نح م  مه 
برای تعداد صحابه وجود  رجال و سیرت( شمارش دقیقی در آنجا )یعنی کتب تراجم،

شود که تعداد آنان از  ندارد اما آنجا اقوالی از اهل علم وجود دارد که از آن استفاده برده می
و مشهورترین این اقوال، قول ابوزرعه رازی است )که  یکصد هزار صحابی افزون است.

ده هزار صحابی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از دنیا رحلت نمود از یکصد و چهار»گفت(: 
 «.از کسانی که از ایشان روایت کردند و از ایشان شنیدند

مح  َعَدد   -9  :َطبََقاتههه
 تعداد طبقات آنان: – 9

ه  َل إه  قه بح الس   اره بَ ته اعح به  اهَ لَ عَ جَ  نح مَ  مح ه  نح مه فَ  ،مح هه اته قَ بَ طَ  ده دَ عَ  فه  َف له ت  خح ا  
  ،مه َل سح اْلح

َ
 وه أ

ح    ،ةه رَ جح هه ال
َ
ح  وده ه  ش   وح أ  مح ه  مَ س  قَ  ك   فَ  ،رَ آخَ  ار  بَ ته اعح به  مح ه  مَ س  قَ  نح مَ  مح ه  نح مه وَ  ،ةه لَ اضه فَ الح  ده اهه شَ مَ ال

 .هه اده هَ ته اجح  َب سَ حَ 
اند که به اعتبار سبقت به اسالم  در عدد طبقات صحابه اختالف شده است از آنان کسانی
دها، )طبقات( های فاضل و جها یا سبقت به هجرت یا به اعتبار حضور داشتن در گردهمایی

اند پس هر  بندی کرده آنان را قرار دادند و برخی از آنان، اصحاب را به اعتبار دیگری تقسیم
 بندی کرده است.  کدام، اصحاب را به حسب اجتهاد خویش تقسیم

 .ات  قَ بَ طَ  َس ََخح  د  عح سَ  ن  ابح  م  ه  مَ س  قَ فَ  -أ
 سیم نموده است.پس با این تفصیل: ابن سعد، اصحاب را به پنج طبقه تق -أ 

َ  م  ه  مَ س  قَ وَ  -ب َ عَ  َتح نَ اثح  م  اكه اْلح  .ةً قَ بَ طَ  ةَ ْشح
 و حاکم نیشابوری، آنان را به دوازده طبقه تقسیم نموده است. –ب 
مح  -10 فحَضل ه 

َ
 :أ

 بهترین اصحاب: – 10

                                                           
 .220، ص2التدريب جمهراه . التقريب  290



386 
 

 وَ 
َ
ه  ََعَ  مح ه  ل  َض فح أ

  قه َل طح اْلح
َ
َ رَ  ر  مَ ع   م  ث   ،يق  د  الص   ر  كح بَ  وب  أ َ إه به  ا،مَ ه  نح عَ  الل   ضه   اعه َجح

َ
 له هح أ

ح  له وح قَ  ََعَ  ،ََعه   م  ث   ،ان  مَ ثح ع   م  ث   ،ةه ن  الس     وره ه  َج 
َ
  م  ث   ،ةه َْشَ عَ الح  ام  مَ تَ  م  ث   ،ةه ن  الس   له هح أ

َ
 ،ر  دح بَ  ل  هح أ

  م  ث  
َ
  ل  هح أ

 
  م  ث   ،د  ح  أ

َ
َوانه  ةه عَ يح بَ  ل  هح أ  .الر ضح

قا ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه سپس عمر بن به اجماع اهل سنت، بهترین ایشان اطال
خطاب رضی اهلل عنه است سپس عثمان رضی اهلل عنه و سپس علی رضی اهلل عنه بنابر قول 
جمهور اهل سنت، سپس باقی عشرۀ مبشره به بهشت، سپس اهل بدر، سپس اهل أحد، 

 سپس اهل بیعت رضوان.
مح  -11 ل ه  و 

َ
َلًما أ  :إهسح

 نِ اصحاب:آورا اولین اسالم – 11

  اله جَ الر   نَ مه  -أ
َ  : اره رَ حح الح

َ
ر   وب  أ

يق   بَكح د  َ  الص   .ه  نح عَ  الل   رَضه
 از مردان آزاد: ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه. –أ 

  ن  بح  ََعه  : انه يَ بح الص   نَ مه  -ب
َ
َ رَ  ب  اله طَ  به أ  .ه  نح عَ  الل   ضه

 از کودکان: علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه. –ب 
  ة  َيَ ده خَ : اءه سَ الن   نَ مه  -ج

 
ح  م  أ َ رَ  نيَ نه مه ؤح م  ال  .اهَ نح عَ  الل   ضه

 از زنان: خدیجه أم المؤمنین رضی اهلل عنها. –ج 
ح  نَ مه  -د َ رَ  ةَ ثَ اره حَ  ن  بح  د  يح زَ : اله وَ مَ ال  .ه  نح عَ  الل   ضه
 از بردگان آزاد شده: زید بن حارثه رضی اهلل عنه. –د 
َ رَ  اح  بَ رَ  ن  بح  ل  َل به : يده به عَ الح  نَ مه  -ه  .ه  نح عَ  الل   ضه

 از بردگان: بالل بن رباح رضی اهلل عنه. –هـ 
مح  -12 ر ه  تًا آخه  :َموح
 آخرین آنان از جهت وفات: – 12

 
َ
ح  ةَ ك  مَ به  ة  ائَ مه  ةَ نَ سَ  اَت مَ  ،ثه  يح الل   ةَ لَ اثه وَ  ن  بح  ر  مه َع  له يح فَ الط   وب  أ   :يَل قه وَ  ،ةه مَ ر  كَ م  ال

َ
 نح مه  َث  كح أ

ه ذَ    ه  لَ بح قَ  اتً وح مَ  مح ه  ر  آخه  م  ث   ،َك ل
َ
َ أ ه مَ  ن  بح  س  ن َ و  ت   ،ك  ال ه وَ  ث  َل ثَ  ةَ نَ سَ  ف  َ به  نيَ عه سح ت َ اْلح  .ةه صح
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ابو الطفیل عامر بن واثله لیثی رضی اهلل عنه سال یکصد هجری در مکه مکرمه وفات 
شان از اند: وفات وی بیش از یکصد هجری بوده است. سپس آخرین نفر ای نمود. و گفته

جهت وفات قبل از أبوالطفیل، انس بن مالک است که سال نود و سه هجری در بصره وفات 
 یافت.

َهر   -13 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 13

ه  -أ
 .نه  َل قَ سح عَ الح  ر  جَ حَ  نه بح له  ،ةه ابَ حَ الص   يه يه مح تَ  فه  ة  ابَ َص اْلح

هَصابَة  » –أ 
يهيه  فه  اْلح َحابَةه  َتمح  ، اثر ابن حجر عسقالنی.«الص 

  -ب
 
 ره عح مَ  فه  ةه ابَ غَ الح  د  سح أ

َ  نه بح  ِله  عَ له  ،ةه ابَ حَ الص   ةه فَ َ  د  م  م  ح  ي  ره زَ الح   نه ابح به  وره ه  شح مَ ال
َ  .يه ثه الح

د  » –ب  سح
 
فَةه  فه  الحَغابَةه  أ ره َحابَةه  َمعح بن ، اثر علی بن محمد جزری مشهور به ا«الص 

 األثیر.
  فه  اب  يعَ ته سح اله  -ج

َ
  اءه مَ سح أ

َ  .َب  الح  ده بح عَ  نه بح له  ،ابه حَ صح الح
تهيَعاب  » -ج  سح َماءه  فه  اله سح

َ
َحابه  أ صح

َ  ، اثر ابن عبدالبر.«الح
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فَة    2) ره  ال ابهعهنيَ  َمعح
 ( شناخت تابعین2)

 

 :ال ابهعه   َتعحرهيف   -1
 تعریف تابعی: – 1

ي ابه تَ  ع  ََجح : ونَ ع  ابه ال  : ةً غَ ل   -أ   ،عه
َ
 َش مَ  َن عح مَ به  «ه  عَ به تَ » نح مه  ل  اعه فَ  م  اسح : ع  ابه ال  وَ  ،ع  ابه تَ  وح أ

 .ه  فَ لح خَ 
گرفته شده « تَبِعَهُ»در لغت: تابعین: جمع تابعی یا تابع است، و تابع: اسم فاعل از  –أ 

 بمعنای: پشت سرش راه رفت.
َ لَ  نح مَ  وَ ه  : احً َل طه اصح  -ب ه  ََعَ  اَت مَ وَ  ا،مً له سح م   ايًّ ابه حَ َص  ّقه

 نح مَ  وَ ه  : يَل قه وَ  291،مه َل سح اْلح
 292.ابه  حَ الص   َب حه َص 

اصطالحا: تابعی کسی است که در حالت اسالم با صحابی مالقات داشته و بر  –ب 
اسالم از دنیا رفته است، و گفته شده: تابعی کسی است که با صحابه )مدت طوالنی( 

 داشته است. مصاحبت و همراهی
نح  -2 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 2

ح  ي  يه مح تَ  ح  نَ مه  له سَ رح م  ال  .له صه ت  م  ال
 تمییز و تشخیص مرسل از متصل.

 :ال ابهعهنيَ  َطبََقات   -3
 طبقات تابعین: – 3

 .هه ته هَ جح وه  َب سَ حَ  ُك    اء  مَ لَ ع  لح ا م  ه  مَ س  قَ فَ  ،مح هه اته قَ بَ طَ  ده دَ عَ  فه  َف له ت  خح ا  
                                                           

 .58، صآن شرح مهراه. النخبة  291
 .22. الكفاية، ص 292
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رامون طبقات تابعین اختالف شده است. علما، هر کدام از آنان به حسب وجهۀ نظر پی
 اند. بندی نموده خویش، تابعین را تقسیم

 .ات  قَ بَ طَ  َث َل ثَ  م  له سح م   مح ه  لَ عَ جَ فَ  -أ
 امام مسلم آنان را به سه طبقه تقسیم نموده است. –أ 

  د  عح سَ  ن  ابح  م  ه  لَ عَ جَ وَ  -ب
َ
 .ات  قَ بَ طَ  عَ بَ رح أ

 ابن سعد آنان را به چهار طبقه تقسیم نموده است. –ب 
َ  م  ه  لَ عَ جَ وَ  -ج َ عَ  َس ََخح  م  اكه اْلح   ،ةً قَ بَ طَ  ةَ ْشح

  نح مَ : اهَ نح مه  َل وح الح 
َ
 نَ مه  ةَ َْشَ عَ الح  كَ رَ دح أ

 .ةه ابَ حَ الص  
حاکم نیشابوری آنان را به پانزده طبقه تقسیم نموده است. اولین آنان: کسانی که  –ج 

 اند. از صحابه را درک کردهعشرۀ مبشره 
ونَ  -4 م  َ حم َخّضح  :ال
 مخضرمین: – 4

ح  َ خَ م  ال َ » ع  ََجح  ونَ م  ّضح َ ُم  ح وَ  ،«م  ّضح َ خَ م  ال ه  وَ ه  : م  ّضح   ياّل 
َ
َ  كَ رَ دح أ  به  انل   نَ مَ زَ وَ  ،ةَ ي  له اهه الح

لََم مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  سح
َ
َ وَ ، َوأ ح وَ . ه  رَ يَ  مح ل َ خَ م  ال  .يحه حه الص   ََعَ  نيَ عه ابه ال   نَ مه  ونَ م  ّضح

است. و مخضرم: کسی است که زمان جاهلیت و زمان « مُخَضرَم»مخضرمین جمع 
اما رسول اهلل صلی اهلل علیه و  و مسلمان شده رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را درک کرده

 سلم را ندیده است. و بنابر قول صحیح که مخضرمین جزو تابعین هستند.
ح  د  دَ عَ وَ  َ خَ م  ال ه عه  و  ََنح  نيَ مه ّضح

ه  م  ه  د  عَ  امَ كَ  ا،ًص خح شَ  ينَ ْشح
 يح  حه الص  وَ  ،م  له سح م   ام  مَ اْلح

 
َ
  مح ه  ن  أ

َ
ه ذَ  نح مه  َث  كح أ   مح ه  نح مه وَ  ،َك ل

َ
 وَ  ،ي  ده هح انل   انَ مَ ثح ع   وب  أ

َ  .عه  خَ انل   يدَ زه يَ  ن  بح  د  وَ سح الح
امام مسلم آنان را به شمار آورده گونه که  تعداد مخضرمین تقریبا بیست نفر است همان
تر از این هستند. ابو عثمان نهدی و اسود  است، و قول صحیح این است که مخضرمین بیش

 بن یزید نخعی از مخضرمین هستند. 
َقَهاء   -5 بحَعة   الحف   :الس 
 فقهای سبعه: – 5
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  نح مه وَ 
َ
  نح مه  مح ه  ُك   وَ  ،نيَ عه ابه ال   اءه مَ لَ ع   ر  ابَ كه  مح ه  وَ  ،ة  عَ بح الس   اء  هَ قَ ف  الح  نيَ عه ابه ال   ره ابه كَ أ

َ
 له هح أ

ح   :مح ه  وَ  ،ةه ينَ ده مَ ال
ح  ن  بح  يد  عه سَ » َ  ن  بح  م  اسه قَ الح وَ  ،به ي  سَ م  ال ه بَ الز   ن  بح  ة  وَ رح ع  وَ  ،د  م  م   وَ  ،د  يح زَ  ن  بح  ة  جَ اره خَ وَ  ،يح

َ
 وب  أ

َ الر   ده بح عَ  ن  بح  ةَ مَ لَ سَ  َ  ن  بح  ان  مَ يح لَ س  وَ  ،ةَ بَ تح ع   نه بح  الله  ده بح عَ  ن  بح  الله  د  يح بَ ع  وَ  ،نه حح  293.«ار  سَ ي
از بزرگان تابعین، فقهای سبعه هستند و ایشان از بزرگان علمای تابعین هستند و تمامی 

 ایشان از اهل مدینه هستند، و ایشان:
سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، عروه بن زبیر، خارجه بن زید بن »

بن عبدالرحمن بن عوف، عبید اهلل بن عبداهلل بن عتبه بن مسعود، و سلیمان ثابت، ابو سلمه 
 «.بن یسار
فحَضل   -6

َ
 :ال ابهعهنيَ  أ

 بهترین تابعین: – 6

  اكَ نَ ه  
َ
ه  ال  وَ قح أ   فه  اءه مَ لَ ع  لح ل

َ
ح وَ  ،مح هه له َض فح أ   ور  ه  شح مَ ال

َ
  ن  أ

َ
ح  ن  بح  يد  عه سَ  مح ه  لَ َض فح أ  اَل قَ وَ . به ي  سَ م  ال

 
َ
َ  الله  ده بح عَ  وب  أ  :ي  ازه يَ الش   يف  فه خَ  ن  بح  د  م  م 

  -أ
َ
ح  ل  هح أ  : ونَ ول  ق  يَ  ةه ينَ ده مَ ال

َ
ح  ن  بح  يد  عه سَ  نيَ عه ابه ال   ل  َض فح أ  .به ي  سَ م  ال

 وَ  -ب
َ
 : ونَ ول  ق  يَ  ةه وفَ ك  الح  ل  هح أ

َ
ح وَ أ  .ِنه  رح قَ الح  س  ي

 وَ  -ج
َ
َ  ل  هح أ َ اْلح َ : ونَ ول  ق  يَ  ةه صح َ  ن  سَ اْلح ه اْلح  .ي  صح

بهترین تابعین، آنجا )یعنی: در کتب تراجم و رجال( اقوالی از علما وجود دارد.  پیرامون
مشهورترین آن اقوال این است که بهترین تابعین: سعید بن مسیب است. و ابو عبداهلل محمد 

 گوید: بن خفیف شیرازی می
 گویند: بهترین تابعین: سعید بن مسیب است. اهل مدینه می –أ 

 یند: اویس قرنی است.گو اهل کوفه می –ب 
 گویند: حسن بصری است. اهل بصره می –ج 

                                                           
 أبو الزاند بدلو قرار داده است. « أيب سلمة»را « سامل بن عبد هللا بن عمر»بدل مبارك بن عبدهللا .  293

 .قرار داده است« أِب بكر بن عبد الرمحن»را « أيب سلمة سامل و» اين دو نفر يعنی: بدل
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فحَضل   -7
َ
ي اته  أ  :ال ابهعه

 بهترین زنان تابعین: – 7

  اَل قَ 
َ
  ن  بح  ره كح بَ  وب  أ

َ
 ت  نح به  ة  رَ مح عَ وَ  ،ينَ يه سه  ت  نح به  ة  َص فح حَ  اته ي  عه ابه ال   اتَ دَ ي  سَ »: دَ او  دَ  به أ

َ الر   ده بح عَ    امَ يهه له تَ وَ  ،نه حح
 
 294.«اءه دَ رح اَل   م  أ

سرور زنان تابعین: حفصه بنت سیرین و عمره بنت »ابوبکر بن ابی داوود گفته است: 
 «.عبدالرحمن است و به دنبال این دو: ام درداء قرار دارد

َهر   -8 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 ت پیرامون آن:مشهورترین تصنیفا – 8

 ره عح مَ » اب  تَ كه 
  «نيَ عه ابه ال   ةه فَ

َ
ح  به له   س  يح طَ ف   نه بح  فه ر  طَ م  ال

َ  295.سه  ل  دَ نح الح
فَة  »کتاب  ره  یس اندلسی.طَف بن فُرِّطَ، اثر ابو المُ«ال ابهعهنيَ  َمعح

  

                                                           
و او جهيمة.  است و گفته شده:هجيمة  است که انمش صغرىأم الدرداء  انأم الدرداء مهاين .  294

 است. أيب الدرداء مهسر
 .ی استصحاب اما انم دارد،« خرية» است وأيب الدرداء  ِبز هم انم شوهرشأم الدرداء كَبى 

 .105رسالة املستطرفة ص نگا:.  295
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فَة    3) ره َوةه  َمعح هخح
َخَواته  اْلح

َ  َوالح
 ( شناخت إخوه و اخوات )برادران و خواهران(3)

 

ئَة   -1  :تَوحطه
 پیشگفتار: – 1

  فه اره عَ مَ  ىدَ حح إه  وَ ه   م  لح عه الح  اذَ هَ 
َ
َ  له هح أ  وَ  اهَ به  اوح نَ تَ اعح  ته ال   يثه ده اْلح

َ
 ،يفه نه صح ال  به  اوهَ د  رَ فح أ

 ره عح مَ  وَ ه  وَ 
ه  ة  فَ

 وَ  ةه وَ خح اْلح
َ  إه وَ  ،ة  قَ بَ طَ  ُك    فه  اةه وَ الر   نَ مه  اته وَ خَ الح

َ به  عه وح انل   اذَ هَ  اد  رَ فح  ثه حح اْلح
َ  اءه مَ لَ ع   امه مَ ته اهح  ىدَ مَ  ََعَ  ل  د  يَ  يفه نه صح ال  وَ   ره عح مَ وَ  ،اةه وَ الر  به  يثه ده اْلح

  ةه فَ
َ
ح أ  ،مح هه ته وَ خح إه وَ  مح هه ابه سَ ن

ه غَ وَ  ه ذَ  يح  يَ سَ  امَ كَ  ،َك ل
ح
  نَ مه  ته أ

َ  .ه  دَ عح بَ  اعه وَ نح الح
اند و جداگانه  ها و مهارات اهل حدیث است که به آن توجه داشته این علم، یکی از دانش

اند و آن شناخت برادران و خواهران از راویان در هر  کرده هایی را تألیف پیرامون آن کتاب
ای است. و جداگانه آوردنِ این نوع به بحث و تصنیف بر اهتمام و توجه علمای حدیث  طبقه

گونه که در انواع  دهد همان ها داللت می به راویان و شناخت انساب و برادران آنان و غیر این
 بعد از این خواهد آمد.

نح  -2 هه فَوَ  مه  :ائهده
 از فواید آن: – 2

  هه ده ائه وَ فَ  نح مه 
َ
 به  َس يح لَ  نح مَ  ن  ظَ ي   ل  أ

َ
  خ  أ

َ
َ شح اله  دَ نح عه  ًخاأ   مه اسح  فه  اكه َته

َ  .به الح
به خاطر اشتراک در نام پدر، کسی که برادر نیست گمان  جمله فواید آن: این است کهاز 

 برده نشود که برادر است. 
ه فَ  ،«ار  ينَ ده  نه بح  وره مح عَ »وَ  ،«ار  ينَ ده  نه بح  الله  ده بح عَ »: ل  ثح مه    ن  ظ  يَ  يره دح يَ  َل  ياّل 

َ
 امَ ه  ن  أ

 
َ
  عَ مَ  ،انه وَ خَ أ

َ
 به  اسَ يح لَ  امَ ه  ن  أ

َ
  م  اسح  نَ كَ  نح إه وَ  ،نه يح وَ خَ أ

َ
 .ادً احه وَ  امَ يهه به أ

کند این دو  داند گمان می ، کسی که نمی«عمرو بن دینار»و « عبداهلل بن دینار»مانند: 
 نیستند و اگر چه نام پدر آن دو، یکی است. دیگرند در صورتی که برادر همبرادر هست
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ثهلَة   -3 مح
َ
 :أ

 هایی: مثال – 3

ه  ال  ثَ مه  -أ ه نَ ثح له ل َ  انَ ابح  ،د  يح زَ وَ  ،ر  مَ ع  : ةه ابَ حَ الص   فه : نيح  .ابه ط  اْلح
 مثالی برای دو برادر: در صحابه: عمر و زید، هر دو پسران خطاب هستند. –أ 

ه  ال  ثَ مه  -ب   ون  بَ  ،يل  قه عَ وَ  ،ر  فَ عح جَ وَ  ،ََعه  : ةه ابَ حَ الص   فه : ةه ثَ َل لث  ل
َ
 .ب  اله طَ  به أ

 مثالی برای سه نفر: در صحابه: علی، جعفر و عقیل، فرزندان ابوطالب هستند. –ب 
ه  ال  ثَ مه  -ج  ل

َ   فه : ةه عَ بَ رح ْلح
َ
َ وَ  ،الله  د  بح عَ وَ  ،ل  يح هَ س  : نيَ عه ابه ال   اعه بَ تح أ   ون  بَ  ،ح  اله َص وَ  ،د  م  م 

َ
 به أ

 .ح  اله َص 
مثالی برای چهار نفر: در اتباع تابعین: سهیل، عبداهلل، محمد و صالح، فرزندان  –ج 

 ابوصالح هستند.
ه  ال  ثَ مه  -د   فه : ةه سَ مح خَ لح ل

َ
َ وَ  ،ان  رَ مح عه وَ  ،م  آدَ وَ  ،ان  يَ فح س  : نيَ عه ابه ال   اعه بَ تح أ  ،يم  اهه رَ بح إه وَ  ،د  م  م 

 .ةَ نَ يح يَ ع   ون  بَ 
مثالی برای پنج نفر: در اتباع تابعین: سفیان، آدم، عمران، محمد، و ابراهیم، فرزندان  –د 

 عیینه هستند.
ه  ال  ثح مه  -ه َ : نيَ عه ابه ال   فه : ةه ت  لس  ل  وَ  ،د  م  م 

َ
َ أ  ون  بَ  ،ة  يمَ ره كَ وَ  ،ة  َص فح حَ وَ  ،د  بَ عح مَ وَ  ،َي ََيح وَ  ،س  ن

 .ينَ يه سه 
: در تابعین: محمد، انس، یحیی، معبد، حفصه و کریمه، مثالی برای شش نفر –هـ 

 فرزندان سیرین هستند.
ه  ال  ثَ مه  -و  د  بح عَ وَ  ،ان  نَ سه وَ  ،د  يح وَ س  وَ  ،يل  قه عَ وَ  ،ل  قه عح مَ وَ  ،ان  مَ عح انل  : ةه ابَ حَ الص   فه : ةه عَ بح لس  ل

َ الر   َ  ،ونَ ر  اجه هَ م   ة  ابَ حَ َص  مح ه  ُك    ة  عَ بح الس   ءه َل ؤ  هَ وَ . ن  ر  قَ م   ون  بَ  ،الله  د  بح عَ وَ  ،نه حح  فه  مح ه  كح اره شَ ي   مح ل
ح  هه ذه هَ    ةه مَ ر  كح مَ ال

َ
َ  ةَ وَ زح غَ  واَّض  حَ  مح ه  ن  إه : يَل قه وَ  296،د  حَ أ  .مح ه  ُك    قه دَ نح اْلح

                                                           
 .ها مهاجر ِبشند مگر مهْي هفت برادر يعنی: در ميان صحابه، هفت برادر وجود ندارد که متام آن.  296
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مثالی برای هفت نفر: در صحابه: نعمان، معقل، عقیل، سوید، سنان، عبدالرحمن، و  –و 
هفت تن، تمامی آنان صحابه هستند که هجرت کردند  عبداهلل، فرزندان مقرن هستند. و این

و در این افتخار هیچ احدی با آنان مشارکت ندارد، و گفته شده: همگی آنان در غزوۀ خندق 
 حضور داشتند.

َهر   -4 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

ه  اب  تَ كه  -أ
  ،ةه وَ خح اْلح

َ
ح  به له   س  يح طَ ف   نه بح  فه ر  طَ م  ال

َ  .سه  ل  دَ نح الح
َوة  »کتاب  –أ  هخح

 ، اثر ابو المطرف بن فطیس اندلسی.«اْلح
ه  اب  تَ كه  -ب

  ،ةه وَ خح اْلح
َ
 297.اجه الّس    اسه ب  عَ الح  به له

َوة  »کتاب  –ب  هخح
 ، اثر ابو العباس سراج.«اْلح

  

                                                           
أبو  نسبت دارد. يکی از پدربزرگانش اين شغل داشته است. او« سازی زين»به شغل اج رَّ . السَّ  297

بود. خباری و  ابورشنيدر  ش، محدث عصر است مولاز طريق  یبن إسحاق بن إبراهيم ثقفعباس محمد ال
 اتفاق افتاد. ه  313 اند. وفاتش به سال مسلم از او روايت کرده
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فَة    4) ره قه  َمعح ت فه حم  قه  ال ََته
فح حم   َوال

 ق( شناخت متفق و مفتر4)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح : ةً غَ ل   -أ ح وَ  ،«اقه فَ ت  اله » نَ مه  ل  اعه فَ  ماسح : ق  فه ت  م  ال َ فح اله » نَ مه  ل  اعه فَ  م  اسح : ق  ََته فح م  ال  «اقه َته
 .اقه فَ ت  اله  د  ضه 

« افتراق»گرفته شده؛ و مفترق: اسم فاعل از « اتفاق»در لغت: متفق: اسم فاعل از  –أ 
 ه شده است.ضد اتفاق گرفت

 : احً َل طه اصح  -ب
َ
  َق فه ت  تَ  نح أ

َ
 وَ  ،اةه وَ الر   اء  مَ سح أ

َ
اخَ  ا،دً اعه َص فَ  ،مح هه ائه آبَ  اء  مَ سح أ  ًظا،فح لَ وَ  طًّ

مح  َوََّتحتَلهَف  ه  َخاص  شح
َ
ه ذَ  نح مه وَ  298،أ   َك ل

َ
  َق فه ت  تَ  نح أ

َ
  ،مح اه  نَ ك  وَ  مح ه  اؤ  مَ سح أ

َ
  وح أ

َ
ه وَ  مح ه  اؤ  مَ سح أ  ،مح ه  ت  بَ سح ن

ه ذَ  و  ََنح وَ   299.َك ل
تر از جهت  های پدران آنان یا بیش های راویان و نام در اصطالح: آنکه نام –ب 

های آنان مختلف و متفاوت باشد، و از آن  نوشتاری و از جهت تلفظ یکی باشد ولی شخصیت
های آنان و نسبت آنان متفق و یکی باشد و  های آنان، یا نام های آنان و کنیه است که نام

 ها. مانند این
مح  -2

َ
 :ثهلَة  أ

 هایی: مثال – 2

َ  -أ   ن  بح  يل  له اْلح
َ
َ أ   ة  ت  سه : دَ حح

َ
  ،مه سح اله  اذَ هَ  فه  واك  ََتَ اشح  اص  خَ شح أ

َ
 .هه يح وَ يبَ سه  خ  يح شَ  مح ه  ل  و  أ

                                                           
 .68، صآن شرح مهراه. النخبة  298
ل و ِبشد که محل اشکا افتد. معرفی کردن در اغلب زمانی می تر اتفاق می در تشابه امسی اشکال کم.  299

تر  شود و اين نوع به مهمل نزديک تر حبث کرده می ِبره بيش های مطول در اين اختَلف ِبشد. و در کتاب
 .است
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اند، اولین آنان: شیخ سیبویه  خلیل بن احمد: شش نفر هستند که در این نام مشترک –أ 
 است.

  -ب
َ
َ أ  : نَ ادَ َحح  نه بح  ره فَ عح جَ  ن  بح  د  حح

َ
  ة  عَ بَ رح أ

َ
 .د  احه وَ  صح  عَ  فه  اص  خَ شح أ

 احمد بن جعفر بن حمدان: چهار نفر هستند که در یک عصر بودند. –ب 
َ  ن  بح  ر  مَ ع   -ج   ة  ت  سه : ابه ط  اْلح

َ
 300.اص  خَ شح أ

 شش نفر هستند. عمر بن خطاب: –ج 
ي ت ه   -3 َهم 

َ
 :َوفَائهَدت ه   أ

 اهمیت و فایدۀ آن: – 3

 ره عح مَ وَ 
ا، م  هه م   عه وح انل   اذَ هَ  ة  فَ دًّ ه  َق لَ زَ  دح قَ فَ  جه َ  به بَ سَ ب   نح مه  د  احه وَ  يح  غَ  هه به  له هح الح

َ
 ره ابه كَ أ

 :هه ده ائه وَ فَ  نح مه وَ  ،اءه مَ لَ ع  الح 
شناخت این نوع )از علوم حدیث( بسیار مهم است. به سبب نادانی به آن، بیش از یک 

 و از فواید آن:اند،  و لغزیده  نفر از علمای بزرگ دچار اشتباه شده
ح  ن  ظَ  م  دَ عَ  -أ   عَ مَ  ا،دً احه وَ  مه سح اله  فه  نيَ كه ََته شح م  ال

َ
ح » س  كح عَ  وَ ه  وَ  .ة  اعَ ََجَ  مح ه  ن  أ  «له مَ هح م  ال

ه  ح  ياّل    ه  نح مه  َش ِي 
َ
ح  ن  ظَ ي   نح أ ه نَ اثح  د  احه وَ ال  301.نيح

چند شخص مشترک در یک نام، یک نفر تصور کرده نشود در صورتی که آنان  –أ 
رود که تصور کرده شود  است در مهمل ترس این می« مهمل»تی هستند. و این عکس جماع

 یک نفر، دو نفر هستند. 
َ بَ  ي  يه مح ال   -ب ح  نيح   ون  ك  يَ  امَ ب  ر  فَ  ،مه سح اله  فه  نيَ كه ََته شح م  ال

َ
 ا،يفً عه َض  ر  خَ اْلح وَ  ةً قَ ثه  امَ ه  د  حَ أ

  ،يح  حه َص  وَ ه   امَ  ف  ع  ضح يَ فَ 
َ
 .سه كح عَ الح به  وح أ

تمییز و جدا کردن چند شخص مشترک در یک نام، چه بسا یکی ثقه و دیگری  –ب 
 شود یا به عکس. باشد پس آن روایتی که صحیح است ضعیف می ضعیف می

                                                           
ترين  بغدادی ديدم و بيش خطيباثر  «املتفق واملفرتق»ترين چيزی بود که در کتاب  اين غريب.  300

 .عددی که راواین تشابه امسی دارند در اين کتاب، هفده تن هستند
 .68شرح النخبة، ص  گا:ن.  301
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ن   َمَّت  -4  :إهيَراد ه ؟ ََيحس 
 چه زمانی ذکر آن نیکو است؟: – 4

ن   ثَاله  إهيَراد   َوََيحس  حمه ََتَكَ  إهَذا فهيَما ال َيانه  اشح اوه وه  الر 
َ
 صح  عَ  فه  وان  َكَ وَ  ،مه سح اله  فه  اة  وَ الر   أ

  وخه ي  الش   ضه عح بَ  فه  واك  ََتَ اشح وَ  ،د  احه وَ 
َ
  ،مح ه  نح عَ  اةه وَ الر   وه أ

َ
 َل فَ  ة  دَ اعه بَ تَ م   ور  ص  ع   فه  وان  كَ  اذَ إه  ام  أ

  فه  َل ََك شح إه 
َ
 .مح هه ائه مَ سح أ

ام، مشترک باشند و در یک ذکر مثال، نیکو است هرگاه دو راوی یا راویان در یک ن
کنندگان از ایشان نیز مشترک باشند اما اگر  عصر باشند و در برخی از شیوخ یا برخی از روایت

 آید. های آنان اشکالی پیش نمی در عصرهای دوری باشند پس در نام
َهر   -5 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح » اب  تَ كه  -أ ح وَ  قه فه ت  م  ال ه  ،«قه ََته فح م  ال  ل
َ  يبه طه خَ لح  302.يس  فه نَ  ل  افه حَ  اب  تَ كه  وَ ه  وَ  ،ي  اده دَ غح اْلح

ق  »کتاب  –أ  ت فه حم  ق   ال ََته
فح حم  سنگ و  خطیب بغدادی، و آن کتابی پربار، گران ، اثر«َوال

 است. ارزشمند
 » اب  تَ كه  -ب

َ ح الح ح  ابه سَ ن ت فه ال ه  «ةه قَ م  َ  ظه افه حَ لح ل ح  ،ر  اهه طَ  نه بح  ده م  م   وَ ه  وَ  ه، 507 ةَ نَ سَ  ّف  وَ تَ م  ال
 َ ح  نَ مه  اصي خَ  ع  وح نله  .قه فه ت  م  ال

حَساب  »کتاب  –ب  ن
َ َقة   الح ت فه حم  هـ است و  507، اثر حافظ محمد بن طاهر، متوفای «ال

 پردازد. این کتاب به نوعی خاص از متفق می
  

                                                           
وجود  ورقة 239 در 2097أسعد أفندي رقم  ی ی خطی غري کامل در استامبول در کتاخبانه نسخه.  302

دارد. و اين از اول جزء دهم ات آخر جزء هجدهم و مهْي هم آخر کتاب است و قسمتی از آن نزد شيخ 
 عبدهللا بن محيد از اول جزء سوم ات هنايت جزء هنم وجود دارد.

 ی دکرتا انئل شده است. برادر ارمجند ما دکرت محمد صادق آيدن آن را َتقيق کرده و به درجه
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فَة    5) ره تَلهفه  َمعح ؤح حم  تَلهفه  ال خح حم   َوال
 اخت مؤتلف و مختلف( شن5)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح : ةً غَ ل   -أ  وَ ه  وَ  ،«ِقه َل ال  وَ  اعه مَ ته جح اله » َن عح مَ به  «فه َل ته ئح اله » نَ مه  ل  اعه فَ  م  اسح : ف  له تَ ؤح م  ال
َرةه  د  ضه  ح وَ  .انل فح  .اقه فَ ت  اله  د  ضه  «فه َل ته خح اله » نَ مه  ل  عه افَ  م  اسح : ف  له تَ خح م  ال

اجتماع و به هم »گرفته شده بمعنای « ائتالف»لغت: مؤتلف: اسم فاعل از در  –أ 
میلی و بیگانگی. و مختلف: اسم فاعل از  ، ضد رمیدگی، گریز، بیزاری، بی«پیوستن

 ضد اتفاق گرفته شده است.« اختالف»
 : احً َل طه اصح  -ب

َ
  َق فه ت  تَ  نح أ

َ   اء  مَ سح الح
َ
  وه أ

َ   اب  قَ لح الح
َ
  َن ك  الح  وه أ

َ
  وه أ

َ ح الح ا،خَ  اب  سَ ن  طًّ
 303.ًظافح لَ  َوََّتحتَلهَف 
ها از جهت خط متفق و یکی  ها یا نسب ها یا کنیه ها یا لقب در اصطالح: آنکه نام –ب 

 باشد و از جهت تلفظ زدن متفاوت باشد.
ثهلَت ه   -2 مح

َ
 :أ

 های آن: مثال – 2

م  »وَ  «َسَلم  » -أ   «:َسل 
َ  .مه الل   يده ده شح تَ به  انه اثل  وَ  ،مه الل   يفه فه خح تَ به  ل  و  الح

م»و  «َسَلم» –أ   ، اولی به تخفیف الم، و دومی به تشدید الم است.«َسل 
َور  » -ب سح ر  »وَ  «مه َسو    «:م 

َ ه كَ به  ل  و  الح ح  ّسح ح  يفه فه ََّتح وَ  ،نيه الس   ونه ك  س  وَ  ،يمه مه ال  ،اوه وَ ال
ح  م  َض به  انه اثل  وَ  َ وَ  ،نيه الس   حه تح فَ وَ  ،يمه مه ال ح  يده ده شح ت  .اوه وَ ال

                                                           
/ 2التدريب:  مهراهالتقريب  يکسان است که مرجع اختَلف در لفظ، نقطه ای شکل ِبشد. نگا:.  303

297. 
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َور» –ب  سح ر»و  «مه َسو  : اولی به کسرِ میم و سکون سین و تخفیف واو، و دومی به «م 

 ضمِ میم و فتح سین و تشدید واو است.
ار  الح »وَ  «از  ََب  الح » -ج   «:ََب 

َ  .اء  رَ  ه  ر  آخه  انه اثل  وَ  ،اي  زَ  ه  ر  آخه  ل  و  الح
از» –ج   ر آن زای است و دومی آخر آن راء است.: اولی آخ«الحََب ار»و « الحََب 
زه »وَ  «ي  اثل وحره » -د   «:ي  ال و 

َ  .ايه الز  وَ  اءه ال  به  انه اثل  وَ  ،اءه الر  وَ  اءه اثل  به  ل  و  الح
زهيا »و « اثل وحرهيا » –د   تاء و زای است. : اولی با ثاء و راء، و دومی با«ال و 
؟ َل   َهلح  -3  :َضابهط 
 ای برای آن وجود دارد؟ طه و قاعدهآیا ضاب – 3

  -أ
َ
َ كَ له  ؛َل   َط ابه َض  َل  ه  َث  كح أ  إه وَ  ،هه اره شَ ته انح  ةه ثح

ه به  ط  بَ ضح ي   امَ ن   .هه ده رَ فح م  به  م  اسح  ُك    ،ظه فح اْلح
اکثر آن به خاطر بسیاری انتشار آن، قاعده و قانونی ندارد فقط با حفظ کردن هر  –أ 

 شود. نامی جداگانه ثبت کرده می
 :انه مَ سح قه  وَ ه  وَ  ،ط  ابه َض  َل   امَ  ه  نح مه وَ  -ب
 :ای دارد و ]این هم[ بر دو قسم است و از آن است که ضابطه –ب 

  اصي خَ  اب  تَ كه له  ةه بَ سح الن  به  ط  ابه َض  َل   امَ  -1
َ
  ل  ثح مه  ،ة  اص  خَ  ب  ت  ك   وح أ

َ
 امَ  ُك    ن  إه : وَل ق  نَ  نح أ

ه يحَ حه الص   فه  عَ قَ وَ  ح وَ  نيح َ »إه ط  وَ م  ال ح به  وَ ه  فَ  «ار  سَ ي ح  م  ث   اةه ن  ثَ م  ال َ  ل  إه  ةه لَ مَ هح م  ال َ » نَ بح  دَ م  م   وَ ه  فَ  «ار  ش  ب
ح به  ح  م  ث   ةه دَ ح  وَ م  ال  .ةه مَ جَ عح م  ال

ای  های خاصی برای آن ضابطه آنچه به نسبت کتاب خاصی یا به نسبت کتاب – 1
« یسار»ری و مسلم و در موطا وجود دارد، مانند اینکه بگوییم: هر چیزی که در صحیح بخا

که با « بشار»واقع شد پس با یاء دو نقطه و بعد از آن سین بدون نقطه است مگر محمد بن 
 دار است.  باء یک نقطه و سپس شین نقطه

 : ومه م  ع  الح  ََعَ  ط  ابه َض  َل   امَ  -2
َ
  اب  تَ كه له  ةه بَ سح الن  به  َل  يأ

َ
  ل  ثح مه  ،ة  اص  خَ  ب  ت  ك   وح أ

َ
 نح أ

ر   ث م   ،ةً سَ ََخح  ل  إه  مه الل   د  د  شَ م   ه  ُك    «م  ل  سَ »: وَل ق  نَ  ك  َمحَسةَ  تهلحَك  نَذح  .اْلح
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های  ای وجود دارد: یعنی نه به نسبت کتاب یا کتاب آنچه عموما برای آن ضابطه – 2
همه مشدد الالم هستند مگر پنج نفر، سپس آن پنج نفر « سلّام»خاصی، مانند اینکه بگوییم: 

 م ببریم. را نا
ي ت ه   -4 َهم 

َ
 :َوفَائهَدت ه   أ

 أهمیت و فایدۀ آن: – 4

 ره عح مَ 
ح  ن  بح  ََعه   اَل قَ  ّت  حَ  ،اله جَ الر   مه لح عه  اته م  هه م   نح مه  عه وح انل   اذَ هَ  ة  فَ  »: يّنه  ده مَ ال

َ
 د  شَ أ

  فه  ع  قَ يَ  امَ  يفه حه صح ال  
َ   ؛«اءه مَ سح الح

َ
 ل  د  يَ  ء  ََشح  ه  لَ بح قَ  َل وَ  ،اس  يَ قه الح  ه  ل  خ  دح يَ  َل  ء  ََشح  ه  ن  له

 304.ه  دَ عح بَ  َل وَ  ،هه يح لَ عَ 
شناخت این نوع از مهمات علم رجال است، تا جایی که علی بن مدینی گفته است: 

؛ زیرا چیزی است که قیاس، داخل آن «شود ها واقع می شدیدترین اشتباهات در نام»
 رد که بر آن داللت دهد.شود، و قبل از آن و بعد از آن چیزی وجود ندا نمی

َ  به ن  ََتَ  فه  ن  م  كح تَ  ه  ت  دَ ائه فَ وَ  ح  مه دَ عَ وَ  ،إه طَ اْلح  .يهه فه  وعه ق  و  ال
 اش در دوری گزیدن از خطا و اشتباه و واقع نشدن در آن نهفته است. و فایده

َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح » -أ ح وَ  ف  له تَ ؤح م  ال  .يد  عه سَ  نه بح  ّنه  غَ الح  ده بح عَ له  ،«ف  له تَ خح م  ال
تَلهف  » -أ  ؤح حم  تَلهف   ال خح حم   بن سعید. ی، اثر عبدالغن«َوال

ه » -ب
  ،ه  ل  يح ذَ وَ  ،وَل اك  مَ  نه بح له  ،«ال  مَ كح اْلح

َ
  نه بح  ره كح بَ  به له

 .ةَ طَ قح ن 
َمال  » -ب  كح ه

 ، اثر ابن ماکوال، و ذیل آن، اثر ابوبکر بن نقطه.«اْلح

  

                                                           
 .68النخبة ص نگا:.  304
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فَة  6) تََشابههه    َمعحره حم   305ال
 ( شناخت متشابه6)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: - 1

ح به  اد  رَ ي  وَ  ،«له اث  مَ ال  » َن عح مَ به  «هه اب  شَ الت  » نَ مه  ل  اعه فَ  م  اسح : ةً غَ ل   -أ  انَ ه   هه ابه شَ تَ م  ال
ح » ح » ه  نح مه وَ  ،«س  به تَ لح م  ال   ،آنه رح ق  الح  نَ مه  «ه  ابه شَ تَ م  ال

َ
ه  يأ  .اه  نَ عح مَ  س  به تَ لح يَ  ياّل 

مثل هم بودن و شبیه به هم »گرفته شده بمعنای « تشابه»در لغت: اسم فاعل از  –أ 
است و از همین گرفته شده « مبهم و نامعلوم بودن»، و مقصود از متشابه در اینجا «بودن

 در قران، یعنی: چیزی که معنای آن مبهم و نامعلوم است.« متشابه»
 : احً َل طه اصح  -ب

َ
  َق فه ت  تَ  نح أ

َ
ا، ًظافح لَ  اةه وَ الر   اء  مَ سح أ َماء   َوََّتحتَلهَف  وََخطًّ سح

َ
 َل  ًظا،فح لَ  اءه بَ اْلح  أ

ا،خَ    طًّ
َ
 306.سه كح عَ الح به  وح أ

در اصطالح: آنکه نام راویان از جهت تلفظ زدن و از جهت نوشتاری یکی باشد  –ب 
ی؛ یا به عکس )نام راویان از پدرانشان از جهت تلفظ مختلف باشد نه از جهت نوشتار  ولی نام

 جهت تلفظ زدن مختلف باشد ولی نام پدرانشان از جهت تلفظ زدن و نوشتاری یکی باشد. 
ثهلَت ه   -2 مح

َ
 :أ

 های آن: مثال – 2

َ » -أ قَ  ن  بح  د  م  م  ه عَ الح  م  َض به  «ل  يح ع  َ » وَ  ،نيح ه عَ الح  حه تح فَ به  «يل  َعقه  ن  بح  د  م  م    تح قَ فَ ات   ،نيح
َ
 اء  مَ سح أ

  تح فَ لَ تَ اخح وَ  ،اةه وَ الر  
َ
 .اءه بَ اْلح  اء  مَ سح أ

                                                           
املؤتلف »و « املتفق واملفرتق»ع شود، يعنی از دو نو  و اين از دو نوع قبل از خود ترکيب می.  305

 .365علوم احلديث، ص نگا:. «واملختلف
مانند اينکه امساء راواین هنگام تلفظ زدن خمتلف ِبشد اما انم پدران از جهت نوشتاری و تلفظ زدن .  306

 .يکی ِبشد
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به فتح عین الفعل، نام « محمد بن عَقیل»به ضم عین الفعل، و « محمد بن عُقیل» –أ 
 راویان یکی است اما نام پدران مختلف است.

َ » -ب َ »وَ  «انه مَ عح انل   ن  بح  ح  يح ِش    تح فَ لَ تَ اخح  ،«انه مَ عح انل   ن  بح  ج  يح س 
َ
 تح قَ فَ ات  وَ  ،اةه وَ الر   اء  مَ سح أ

 
َ
 .اءه بَ اْلح  اء  مَ سح أ

، نام راویان مختلف است اما نام پدران «سریج بن النعمان»و « شریح بن النعمان» -ب 
 یکی است.

3- :  فَائهَدت ه 
 فایدۀ آن: – 3

  طه بح َض  فه  ه  ت  دَ ائه فَ  ن  م  كح تَ وَ 
َ
ه اله  مه دَ عَ وَ  ،اةه وَ الر   اءه مَ سح أ  مه دَ عَ وَ  ،اهَ به  قه طح انل   فه  اسه بَ لح

ح  ح وَ  يفه حه صح ال   فه  وفه ق  و  ال  .مه هَ وَ ال
فایدۀ آن در ضبط نام راویان و مشتبه نشدن هنگام تلفظ زدن و عدم قرار گرفتن در 

 . است نهفته اشتباه و دچار توهم شدن
نحَواع   -4

َ
َرى أ خح

 
نَ  أ تََشابههه  مه حم   :ال

 انواع دیگری از متشابه: – 4

  اكَ نَ ه  
َ
  اع  وَ نح أ

 
ح  نَ مه  ىرَ خح أ   ،هه ابه شَ تَ م  ال

َ
  ر  ك  ذح أ

َ
 :اهَ نح مه فَ  ا،هَ م  هَ أ

 ها: برم، از آن ها را نام می ترین آن آنجا انواع دیگری از متشابه وجود دارد که مهم
  -أ

َ
  مه اسح وَ  ،مه سح اله  فه  اق  فَ ت  اله  َل ص  ََيح  نح أ

َ   ف  رح حَ  فه  ل  إه  ،به الح
َ
ه فَ رح حَ  وح أ َ »: ل  ثح مه  ،نيح  ده م  م 

َ »وَ  «نيح  نَ ح   نه بح   .«يح  بَ ج   نه بح  ده م  م 
آنکه اتفاق در نام راوی و نام پدر حاصل شود مگر در یک یا دو حرف، مانند:  –أ 

 «.محمد بن جبیر»و « محمد بن حنین»
  -ب

َ
 ا مه اسح وَ  ،مه سح اله  فه  اق  فَ ت  اله  َل ص  ََيح  وح أ

َ  ل  ص  ََيح  نح كه لَ  ا،ظً فح لَ وَ  اطًّ خَ  ،به لح
 ال  وَ  يمه ده قح ال   فه  ف  َل ته خح اله 

ح
ه ذَ وَ  يه خه أ  :َك ل

یا اینکه اختالف در نام و نام پدر از جهت نوشتاری و تلفظ زدن حاصل شود اما  –ب 
 اختالف در تقدیم و تأخیر واقع شود، و آن:
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ه مَ سح اله  فه  ام  إه  -1 ح  نيح  »: ل  ثح مه  ،ةً لَ َج 
َ   نه بح  يدَ زه يَ »وَ  «يدَ زه يَ  نه بح  ده وَ سح الح

َ  307.«ده وَ سح الح
 «.یزید بن األسود»و « األسود بن یزید»یا در دو اسم به تمامی است، مانند:  – 1
 »: ل  ثح مه  ،وفه ر  اْلح   ضه عح بَ  فه  ام  إه وَ  -2

َ
 »وَ  «ار  ي  سَ  نه بح  وَب ي  أ

َ
َ  نه بح  وَب ي  أ  .«ار  سَ ي

 «.ایوب بن یسار»و « ایوب بن سیّار»و یا در برخی از حروف، مانند:  – 2
هَ  -5 شح

َ
حم   ر  أ  :فهيهه  َصن َفاته ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح  يص  خه لح تَ » -أ َ وَ  ،مه سح الر   فه  هه ابه شَ تَ م  ال   امَ  ة  ايَ حه
َ
 يفه حه صح ال   ره اده وَ بَ  نح عَ  ه  نح مه  َكَ شح أ

ح وَ  ه  ،«مه هَ وَ ال َ  يبه طه خَ لح ل  .ي  اده دَ غح اْلح
يص  » -أ  تََشابههه  تَلحخه حم  ، فه  ال مه َايَة   الر سح َكَ  َما وَحه شح

َ
نحه   أ ره  َعنح  مه يفه  بََواده حه  ال صح

حَوَهمه   ، اثر خطیب بغدادی.«َوال
ه  ،«يصه خه لح ال   اله تَ » -ب   يبه طه خَ لح ل

َ
  ،ة  م  ته تَ  نح عَ  ة  ارَ بَ عه  وَ ه  وَ  ،اًض يح أ

َ
ه  ل  يح ذَ  وح أ  ابه تَ كه لح ل

َ  انه يسَ فه نَ  انه ابَ تَ كه  امَ ه  وَ  ،قه ابه الس   َ  اذَ هَ  فه  امَ هَ ل  ثح مه  فح ن  َص ي   مح ل  308.ابه اْلح
يصه  تَاله » -ب  ای یا ذیلی برای  ، باز هم اثر خطیب بغدادی، و این کتاب تتمه«ال لحخه

سنگی هستند که در این باب مانند این دو به نگارش  کتاب قبلی است و این دو کتاب گران
 در نیامده است.

  

                                                           
در ذهن و اين چيزی است که  اند انمگذاری کرده« املشتبه املقلوب»برخی از علما اين نوع را به .  307

شود نه در خط، چه بسا انمش بر برخی از راواین قلب شود. خطيب بغدادی پريامون اين نوع   اشتباه می
 .را به نگارش در آورده است« ِف املقلوب من اْلمساء واْلنساب رافع الرتياب»کتابی بنام 

يز تصويری از آن وجود دارد. نزد من ن دار الكتب املصريةی کامل از اين دو کتاب در  دو نسخه.  308
 .دو وجود دارد
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فَة    7) ره َمله  َمعح هح حم   ال
 ( شناخت مهمل7)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 :تعریف آن – 1

ه » نَ مه  ول  ع  فح مَ  م  اسح : ةً غَ ل   -أ
ح » َن عح مَ به  «اله مَ هح اْلح  كَ  ،«كه الَت 

َ
 ونه د  به  مَ سح اله  كَ رَ تَ  يَ اوه الر   ن  أ

ه غَ  نح عَ  ه  ي   مَ ي   امَ  ره كح ذه   .هه يح
گرفته شده، گویی راوی، « ترک کردن»بمعنای « اهمال»در لغت: اسم مفعول از  –أ 

 کند. بدون بیان کردن چیزی که آن را از دیگری مشخص می سازد نام را رها می
 : احً َل طه اصح  -ب

َ
ه َص خح شَ  نح عَ  ياوه الر   يَ وه رح يَ  نح أ ه قَ فه ت  م   نيح   ،طح قَ فَ  مه سح اله  فه  نيح

َ
 مه اسح  عَ مَ  وح أ

 
َ   به الح

َ
ه ذَ  وه ََنح  وح أ َ وَ  ،َك ل َ مَ تَ يَ  مح ل  .امَ ه  نح مه  د  احه وَ  ُك    ص  َِي   امَ به  اي 

الح: آنکه راوی از دو شخصی روایت کند که تنها در نام یا بهمراه نام پدر در اصط –ب 
یا مانند آن متفق باشند و مشخص نباشند به چیزی که هر کدام از آن دو را از دیگری خاص 

 بگرداند.
؟ يَّض    َمَّت  -2 َمال  ههح

 :اْلح
 رساند؟: اهمال چه وقت آسیب می – 2

ه  ّض   يَ 
  نَ كَ  نح إه  ال  مَ هح اْلح

َ
  ا؛يفً عه َض  ر  خَ اْلح وَ  ةً قَ ثه  امَ ه  د  حَ أ

َ
 ص  خح الش   نه مَ  يره دح نَ  َل  ه  ن  له

ح  َ  ف  ع  ضح يَ فَ  ا،مَ ه  نح مه  يَف عه الض   نَ كَ  امَ ب  ر  فَ . انَ ه   ه  نح عَ  ي  وه رح مَ ال  .يث  ده اْلح
دانیم  رساند اگر یکی از آن دو، ثقه و دیگری ضعیف باشد؛ زیرا نمی اهمال ضرر می
عنی: کسی که از او روایت شده( در اینجا کیست؟. چه بسا شخص شخص مروی عنه )ی

 شود. ضعیف از آن دو نفر، او باشد پس حدیث ضعیف می

 
َ
ه تَ قَ ثه  انَ كَ  اذَ إه  ام  أ ه  ّض   يَ  َل فَ  ،نيح

َ  ةه ح  صه به  ال  مَ هح اْلح   ؛يثه ده اْلح
َ
  ن  له

َ
ح  نَ كَ  امَ ه  نح مه  ايًّ أ  ي  وه رح مَ ال

َ فَ  ه  نح عَ   .يح  حه َص  يث  ده اْلح
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رساند زیرا مروی عنه  اما اگر هر دو ثقه باشند، پس اهمال به صحت حدیث آسیبی نمی
 هر کدام از آن دو باشد حدیث صحیح است.  

ثَال    -3  :مه
 مثال آن: – 3

ه تَ قَ ثه  انَ كَ  اذَ إه  -أ ه  عَ قَ وَ  امَ : نيح  » نح عَ  هه ته ايَ وَ ره  نح مه  ي  اره خَ ب  لح ل
َ
َ أ َ غَ - «دَ حح  نه عَ  - وب  س  نح مَ  يح

  ؛ب  هح وَ  نه ابح 
  ام  إه  ه  ن  إه فَ

َ
َ أ   ام  إه وَ  ،ح  اله َص  ن  بح  د  حح

َ
َ أ َ وَ  ،يَس عه  نبح  د  حح  .ة  قَ ثه  امَ ه  ِكه

 -« احمد»هرگاه هر دو ثقه باشند: آنچه برای امام بخاری واقع شده از روایت او از  –أ 
احمد »ست یا ا« احمد بن صالح»از عبداهلل بن وهب؛ زیرا یا  -که به کسی نسبت داده نشده 

 ، و هر دو نفر ثقه هستند.«بن عیسی
  نَ كَ  اذَ إه  -ب

َ
 ؛«دَ او  دَ  ن  بح  ان  مَ يح لَ س  »وَ « دَ او  دَ  ن  بح  ان  مَ يح لَ س  »: ايفً عه َض  ر  خَ اْلح وَ  ةً قَ ثه  امَ ه  د  حَ أ

َ » نَ كَ  نح إه فَ  َ » نَ كَ  نح إه وَ  ،ة  قَ ثه  وَ ه  فَ  «نه  َل وح اْلح  .يف  عه َض  وَ ه  فَ  «امه  مَ اَلح
سلیمان »و « سلیمان بن داوود»ه یکی از آن دو، ثقه و دیگری ضعیف باشد: هرگا –ب 
 باشد پس او ضعیف است.« یمامی»باشد پس او ثقه است، و اگر « خوالنی»، اگر «بن داوود

ق   -4 َ  بَيحنَه   الحَفرح بحَهمه  َوبَنيح حم   :ال
 فرق بین مهمل و بین مبهم: – 4

  امَ ه  نَ يح بَ  ق  رح فَ الح وَ 
َ
ح  ن  أ َ وَ  ،ه  م  اسح  رَ كه ذ   َل مَ هح م  ال ، َس بَ الح يهين ه  بحَهمَ  َتعح حم  َ  َوال  .ه  م  اسح  ره كَ ذح ي   مح ل

فرق بین این دو این است که در مهمل، نام راوی ذکر شده و تعیین آن مشتبه و نامعلوم 
 شده؛ و در مبهم، نام راوی )اصال( ذکر نشده است.

َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 تصنیفات پیرامون آن: مشهورترین – 5

ح » اب  تَ كه  كح ال ح  انه يَ بَ  فه  َمله م  ه  ،«له مَ هح م  ال  ل
َ  يبه طه خَ لح  .ي  اده دَ غح اْلح

َمل  »کتاب  كح حم  َمله  َبيَانه  فه  ال هح حم    ، اثر خطیب بغدادی.«ال
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فَة    8) ره بحَهَماته  َمعح حم   ال
 ( شناخت مبهمات8)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح : ةً غَ ل   -أ ه » نَ مه  ول  ع  فح مَ  م  اسح  وَ ه  وَ  ،«م  هَ بح م  » ع  ََجح  ات  مَ هَ بح م  ال
ه  د  ضه  «امه هَ بح اْلح

 .احه يَض اْلح
« ابهام و نامعلومی»اسم مفعول از « مبهم»است و « مبهم»در لغت: مبهمات جمع  –أ 

 سازی گرفته شده است. ضد ایضاح و روشن
مَ  نح مَ  وَ ه  : ًحاَل طه اصح  -ب بحهه

 
ح  فه  ه  م  اسح  أ ه مَ ال   ،تح

َ
ه  وه أ

  ،اةه وَ الر   نَ مه  اده نَ سح اْلح
َ
 َل   نح م  مه  وح أ

 309.ةه ايَ وَ الر  به  ة  قَ َل عَ 
در اصطالح: او کسی است که نامش در متن یا در اسناد مبهم آورده شده یا از  –ب 

 کسانی است که تعلقی به روایت دارد )و نامش مبهم و نامعلوم آورده شده است(. 
نح  -2 هه  مه  :فََوائهده
 آن: ز فوایدا – 2

ه  نَ كَ  نح إه  -أ
 ره عح مَ  ه  نح مه  اد  فَ تَ سح ي  فَ : ده نَ الس   فه  ام  هَ بح اْلح

  ةً قَ ثه  نَ كَ  نح إه  ياوه الر   ة  فَ
َ
 ا،يفً عه َض  وح أ

ه  َ  ََعَ  مه كح ح  لح ل   ةه ح  الص  به  يثه ده اْلح
َ
 .فه عح الض   وه أ

 بر دادن حکم جهت اگر ابهام در سند باشد: شناختن راوی که ثقه یا ضعیف است –أ 
 شود. می از آن بهره برده ضعف و صحت به حدیث

ح  فه  نَ كَ  نح إه وَ  -ب ه مَ ال   ،ة  يَ ثه كَ  د  ائه وَ فَ  ه  لَ فَ : تح
َ
 ره عح مَ  اهَ ز  رَ بح أ

  ةه ص  قه الح  به احه َص  ة  فَ
َ
 له ائه الس   وه أ

َ  فه  نَ كَ  اذَ إه  ّت  حَ  ه ذَ  َس كح عَ  نَ كَ  نح إه وَ  ،ه  لَ ضح فَ  انَ فح رَ عَ  َل   ة  بَ قَ نح مَ  يثه ده اْلح  ل  ص  حح يَ فَ  ،َك ل
 ره عح مَ به 

ه غَ به  ن  الظ   نَ مه  ة  مَ َل الس   هه ته فَ   نح مه  هه يح
َ
 .ةه ابَ حَ الص   له اضه فَ أ

                                                           
 .375علوم احلديث، ص نگا:.  309
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فواید زیادی دارد، بارزترین آن: شناخت صاحب قصه یا  و اگر در متن حدیث باشد: –ب 
اش را  و فضلیتی برایش باشد فضل و بزرگی وال کننده است تا اینکه اگر منقبتشناخت س

نیم و اگر عکس آن باشد )در مذمت و نکوهش وی آمده باشد( پس با شناخت او، از گمانِ بدا
 مانیم. بد بردنِ به غیر از او از اصحاب، سالم و در امان می

عحرَف   َكيحَف  -3 ؟ ي  بحَهم  حم   :ال
 شود؟: میمبهم چگونه شناخته  – 3

 به  ف  رَ عح ي  
َ
  ده حَ أ

َ
 :نه يح رَ مح أ

 شود: به دو روش شناخته می
  اته ايَ وَ الر   ضه عح بَ  فه  ّمًّ سَ م   هه وده ر  و  به  -أ

 .ىرَ خح الح 
 به نامگذاری شدنش در بعضی از روایات دیگر.  –أ 

  يصه صه نح تَ به  -ب
َ
َيه  له هح أ  .ه  نح مه  ي  ثه كَ  ََعَ  الس 

 نویسان بر بسیاری از آن. به نص آوردن سیرت –ب 

ه   -4 قحَسام 
َ
 :أ

 اقسام آن: – 4

ح  م  سَ قح ي   َ  م  هَ بح م  ال ه  ةه د  شه  به سَ ِبه
  امه هَ بح اْلح

َ
  َل إه  هه ته د  شه  مه دَ عَ  وح أ

َ
  ةه عَ بَ رح أ

َ
 وَ  ،ام  سَ قح أ

َ
 دَ بح أ

 
 به  أ

َ
 اهَ د  شَ أ

 :اامً هَ بح إه 
مبهم به حسب شدت ابهام و نامعلومی یا عدم شدت آن به چهار قسمت تقسیم کرده 

 کنم: شود، و من با شدیدترین مبهمات آغاز می می
  ل  ج  رَ  -أ

َ
 رَ امح  وه أ

َ
 : اس  ب  عَ  نه ابح  يثه ده حَ كَ  :ة  أ

َ
َ  ،الله  وَل س  رَ  ايَ : اَل قَ  «ًل ج  رَ » ن  أ  ُك    ج  اْلح

  وَ ه   ل  ج  الر   اذَ هَ  ،؟م  َع 
َ ه حَ  ن  بح  ع  رَ قح الح  310.س  اب

گفت: ای رسول خدا! آیا « مردی»مردی یا زنی: مانند حدیث عبداهلل بن عباس: که  –أ 
 حابس است.هر سال حج )واجب( است؟، این شخص أقرع بن 

                                                           
 .319علوم احلديث، ص نگا:.  310
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ه وَ  ن  بح اله  -ب
  هه به  ق  حَ لح ي  وَ : ت  نح اْلح

َ  وَ  خ  الح
  ن  ابح وَ  ،ت  خح الح 

َ   ن  ابح وَ  خه الح
 به وَ  ،ته خح الح 

 ت  نح
 
َ  به وَ  خه الح

  ت  نح
يثه  ،ته خح الح    َكَحده

 
ي ةَ  م  أ  به » له سح غ   فه  َعطه

 مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  به  انل   «ته نح
َ  ،ر  دح سه وَ  اء  مَ به  َ رَ  ب  نَ يح زَ  هه  .اهَ نح عَ  الل   ضه

پسر و دختر: و برادر، خواهر، پسر برادر، پسر خواهر، دختر برادر و دختر خواهر به  –ب 
رسول اهلل صلی اهلل علیه « دختر»د، مانند حدیث أم عطیه در غسلِ )وفاتِ( نشو آن ملحق می

 و سلم با آب و برگ درخت سدر، او زینب رضی اهلل عنها است.
َ  هه به  ق  حَ لح ي  وَ : ة  م  عَ الح وَ  م  عَ الح  -ج َ وَ  ال  اْلح   ن  ابح وَ  ،ة  الَ اْلح

َ
  ن  ابح وَ  ،ةه م  عَ الح وَ  م  عَ الح  ت  نح به  وح أ

َ
 وح أ

َ  ت  نح به  َ وَ  اله اْلح ه انل   فه  «هه م  عَ » نح عَ  يج  ده خَ  نه بح  عه افه رَ  يثه ده حَ كَ  ؛ةه الَ اْلح
ح  نه عَ  هح  م  اسح  ،ةه رَ ابَ خَ م  ال

  تح كَ بَ  ته ال   ر  ابه جَ  «ةه م  عَ » يثه ده حَ كَ وَ  ،ع  افه رَ  ن  بح  يح  هَ ظ   هه م  عَ 
َ
َ  اه  بَ أ   مَ وح يَ  َل ته ق   ام  ل

 
 م  اسح  ،د  ح  أ

 .ور  مح عَ  ت  نح به  ة  مَ اطه فَ  هه ته م  عَ 
عمو و عمه: و دایی، خاله، پسر یا دختر عمو و عمه و پسر یا دختر دایی و خاله به  –ج 

نام عمویش  در نهی از مخابره.« عمویش»دیج از د، مانند حدیث رافع بن خنشو آن ملحق می
جابر بن عبداهلل که موقع شهادت پدرش، « عمۀ»ند حدیث است. و مان« ظهیر بن رافع»

 است.« فاطمه بنت عمرو»اش  ش گریست، نام عمهبرای
وحَجة   ج  وح الز   -د يثه : َوالز  ه  َكَحده يَحنيح حه  د  عح سَ  اهَ جه وح زَ  م  اسح  ،ةَ عَ يح بَ س   «جه وح زَ » َوفَاةه  فه  الص 

َ الر   ده بح عَ  «ةه جَ وح زَ » يثه ده حَ كَ وَ . ةَ لَ وح خَ  ن  بح  ه بَ الز   نه بح  نه حح  ره  َت َتح  تح نَ كَ  ته ال   يح
 ،ظه  رَ ق  الح  ةَ اعَ فَ

 .ب  هح وَ  ت  نح به  ة  يمَ مه تَ  اهَ م  اسح  ا،هَ قَ ل  َط فَ 
سبیعه أسلمیه، نام « شوهر»شوهر و همسر: مانند حدیث بخاری و مسلم در وفات  –د 
عبدالرحمن بن زبیر که در عصمت « همسر»ش سعد بن خوله است. و مانند حدیث شوهر

 رفاعه قرظی بود و رفاعه او را طالق داد، نامش تمیمه بنت وهب است.
َهر   -5 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5
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َ وَ  ،يد  عه سَ  ن  بح  ّنه  غَ الح  د  بح عَ  مح ه  نح مه  ،اءه مَ لَ ع  الح  نَ مه  د  دَ عَ  عه وح انل   اذَ هَ  فه  َف ن  َص   ،يب  طه اْلح
 وَ  ،ي  وه وَ انل  وَ 

َ
 وَ  اهَ ن  سَ حح أ

َ
َ أ ح » اب  تَ كه  اهَ ع  َجح ح  اته مَ هَ بح م   نح مه  اده فَ تَ سح م  ال ه مَ ال ه وَ  تح

ه  «اده نَ سح اْلح  ينه اَل   ِله  وَ ل
 .اِقه  رَ عه الح 

شان: عبدالغنی بن سعید، اند از ای پیرامون این موضوع، تعدادی از علما دست به قلم شده
ها: کتاب  ترین آن توان نام برد، و از بهترین و کامل خطیب بغدادی و امام نووی را می

تََفاد  » سح حم  نح  ال بحَهَماته  مه ه  م  حَمتح نَاده  ال هسح
 ، اثر ولی الدین عراقی است.«َواْلح

  



410 
 

فَة    9) ره َدانه  َمعح حو حح  ال
 ها( ( شناخت وحدان )یکی9)

 
يف   -1  :ه  َتعحره
 تعریف آن: – 1

ح : ةً غَ ل   -أ ح  م  َض به  ان  دَ حح و  ال  .د  احه وَ  ع  ََجح  اوه وَ ال
 )یعنی یک( است.« واحد»به ضمِ واو، جمع « وحدان»در لغت:  –أ 

ه  اة  وَ الر   وَ ه  : احً َل طه اصح  -ب َ  ينَ اّل   311.د  احه وَ  او  رَ  ل  إه  مح ه  نح مه  د  احه وَ  ُك    نح عَ  وه رح يَ  مح ل
راویانی هستند که از هر کدام از آنان، تنها یک نفر روایت « دانوح»در اصطالح:  –ب 

 اند. کرده
 :فَائهَدت ه   -2
 فایدۀ آن: – 2

 ره عح مَ 
ه عَ الح  وله ه  َُمح  ة  فَ َ  اذَ إه  هه ته ايَ وَ ره  د  رَ وَ  ،نيح  .ايًّ ابه حَ َص  نح ك  يَ  مح ل

 شناخت مجهول العین، و نپذیرفتن روایت او اگر صحابی نباشد.
ثهلَت ه   -3 مح

َ
 :أ

 های آن: مثال – 3

َ  ،س  َّض  م   ن  بح  ة  وَ رح ع  : ةه ابَ حَ الص   نَ مه  -أ ح وَ . به  عح الش   يح  غَ  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل  ،ن  زح حَ  ن  بح  ب  ي  سَ م  ال
 َ  .يد  عه سَ  هه نه ابح  يح  غَ  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل

از صحابه: عروه بن مضرس، فقط شعبی از او روایت کرده و مسیب بن حزن فقط  –أ 
 بن مسیب از او روایت کرده است. پسرش سعید

 : نيَ عه ابه ال   نَ مه  -ب
َ
َ  ،اءه َْشَ ع  الح  وب  أ  .ةَ مَ لَ سَ  نه بح  اده َح   يح  غَ  ه  نح عَ  وه رح يَ  مح ل

 از تابعین: أبو العشراء، بغیر از حماد بن سلمه کسی از او روایت نکرده است. –ب 
                                                           

 .268/ 2التدريب:  مهراهالتقريب  ، و323علوم احلديث، ص نگا:.  311
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َرجَ  َهلح  -4 خح
َ
يحَخان   أ َما فه  الش  يَحيحهه ح  َعنه  َصحه ؟ال َدانه  :و حح

 اند؟ کرده )روایاتی را( تخریج« وحدان»آیا بخاری و مسلم در دو صحیح خویش از  – 4

َ  رَ كَ ذَ  -أ ح » فه  م  اكه اْلح   «له خَ دح مَ ال
َ
ه خَ يح الش   ن  أ َ  نيح َ  مح ل  .ائً يح شَ  عه وح انل   اذَ هَ  ةه ايَ وَ ره  نح مه  اجَ ر  ِي 

مسلم چیزی از این نوع را بیان کرده که بخاری و « المدخل»حاکم نیشابوری در  –أ 
 اند. تخریج نکرده

ح  ن  كه لَ  -ب ح  ورَ ه  َج  ه يحَ حه الص   فه  ن  إه : واال  قَ  نيَ ثه د  حَ م  ال   نيح
َ
 نه عَ  ةً يَ ثه كَ  يَث اده حَ أ

ح   :اهَ نح مه  ،ةه ابَ حَ الص   نَ مه  انه دَ حح و  ال
« وحدان»گویند: که در بخاری و مسلم احادیث فراوانی از  اما جمهور محدثین می –ب 

 ها: ز صحابه وجود دارد، از آنا
ح » يث  ده حَ  -1   اةه فَ وَ  فه  «به ي  سَ م  ال

َ
  ،ب  اله طَ  به أ

َ
يحَخانه  ه  جَ رَ خح أ  .الش 

بخاری و مسلم آن را تخریج  در مورد وفات ابوطالب که« مسیب بن حزن» حدیث – 1
 اند. کرده

  نه بح  سه يح قَ » يث  ده حَ  -2
َ
  اس  دَ رح مه » نح عَ  «م  ازه حَ  به أ

َ   ونَ اْله  الص   ب  هَ ذح يَ »: «مه  لَ سح الح
َ  ل  و  الح

 فَ 
َ ه » يَ اوه رَ  َل وَ : «ل  و  الح َ وَ  ،س  يح قَ  يح  غَ  «اس  دَ رح مه ل   ث  ديه اْلح

َ
 .ي  اره خَ اْلح   ه  جَ رَ خح أ

 صالحین یک پس از دیگری«: »مرداس أسلمی»از « قیس بن ابی حازم»حدیث  – 2
 وجود ندارد. این« ن ابی حازمقیس ب»ز روای غیر ا« مرداس»و برای «: روند از دنیا می

 حدیث را بخاری تخریج کرده است.
َهر   -5 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح » اب  تَ كه  ح وَ  اته دَ ره فَ نح م  ال ه  «انه دَ و حح ال ه ل
 .م  له سح م   امه مَ ْلح

نحَفرهَدات  »کتاب  حم  َدان   ال حو حح  ، اثر امام مسلم.«َوال
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فَة  َمعح   10) َماء   ذ كهرَ  َمنح  ره سح
َ
وح  بهأ

َ
َفات   أ حتَلهَفة   صه  ُم 

 اند ها و صفات مختلفی یاد شده ( شناخت کسانی که با نام10)

 
ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

 به  َف صه و   او  رَ  وَ ه  
َ
  ،اء  مَ سح أ

َ
  وح أ

َ
  ،اب  قَ لح أ

َ
ح  ًن ك   وح أ   ،د  احه وَ  ص  خح شَ  نح مه  ،ة  فَ له تَ ُم 

َ
 نح مه  وح أ

 312.ة  اعَ ََجَ 
های  ها یا القاب یا کنیه او روای است که از جانب یک شخص یا از طرف گروهی با نام

 مختلفی وصف شده باشد.
ثَال    -2  :مه
 مثال آن: – 2

« َ  » مح ه  ض  عح بَ  اه  م  سَ  «:به  ََكح الح  به ائه الس   ن  بح  د  م  م 
َ
ه انل   ابَ أ  نَ بح  ادَ َح  » مح ه  ض  عح بَ  اه  م  سَ وَ  ،«ّضح

 » مح ه  ض  عح بَ  اه  م  سَ وَ  ،«به ائه الس  
َ
 .د  احه وَ  ص  خح شَ  وَ ه  وَ  ،«يد  عه سَ  ابَ أ

حماد بن »اند و بعضی او را  نامیده« أبو النضر»ای او را  عده«: محمد بن سائب کلبی»
 اند در حالی که او یک نفر است. نامیده« أبو سعید»اند و برخی او را  نامیده« سائب

نح  -3 هه  مه  :فََوائهده
 آن: از فواید – 3

ه اله  م  دَ عَ  -أ   فه  اسه بَ لح
َ
ح  صه خح الش   اءه مَ سح أ  به  ن  الظ   م  دَ عَ وَ  ،ده احه وَ ال

َ
  ه  ن  أ

َ
 اص  خَ شح أ

 .ونَ د  د  عَ تَ م  
های یک نفر، و گمان نبردن به اینکه او، اشخاص متعددی  مشتبه نشدن در نام –أ 
 است.

 .وخه ي  الش   يسه له دح تَ  ف  شح كَ  -ب
                                                           

 .323. علوم احلديث، ص  312
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 آشکار شدن تدلیس شیوخ. –ب 
َمال   -4 تهعح يبه  اسح َطه

نح  َكثهًيا اْلح هَك  مه هه  فه  َذل ي وخه  :ش 
 کند: خطیب بغدادی بسیار فراوان آن را در مورد شیوخش استعمال می – 4

  نح عَ  ًل ثَ مَ  هه به ت  ك   فه  يوه َيح فَ 
َ
  مه اسه قَ الح  به أ

َ   نه بح  الله  ده يح بَ ع   نح عَ وَ  ،ي  ره هَ زح الح
َ
 حه تح فَ الح  به أ

  نه بح  الله  ده يح بَ ع   نح عَ وَ  ،ِسه  اره فَ الح 
َ
َ أ َ الص   انَ مَ ثح ع   نه بح  دَ حح  .د  احه وَ  ك   الح وَ  ،فه  يح

های خویش مثال از ابو القاسم أزهری و از عبیداهلل بن أبی الفتح فارسی و  در کتابوی 
 کند در حالی که همه یک نفر هستند. از عبیداهلل بن احمد بن عثمان صیرفی روایت می

َهر   -5 شح
َ
ح  أ َصن َفاته ال  :فهيهه  م 

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ه  اح  يَض إه » -أ
ه  ،«له ََك شح اْلح  ل

 .يد  عه سَ  نه بح  ّنه  غَ الح  ده بح عَ  ظه افه حَ لح
ََكله  إهيَضاح  » -أ  هشح

 ، اثر حافظ عبدالغنی بن سعید.«اْلح
  ح  ضه وح م  » -ب

َ
َ  امه هَ وح أ ه  ،«يقه ره فح ال  وَ  عه مح الح َ  يبه طه خَ لح ل  .ي  اده دَ غح اْلح

ح  » -ب  وحضه وحَهامه  م 
َ
عه  أ َمح يقه  الح ره

 ، اثر خطیب بغدادی.«َوال فح
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فَة    11) ره َرَداته  َمعح فح حم  نَ  ال َماءه  مه سح
َ َن  الح لحَقابه  َوالحك 

َ  َوالح
 ی تَکها ها و لقب ها، کنیه ( شناخت نام11)

 
َراد   -1 حم  َرَداته  ال فح حم   :بهال
 مقصود از مفردات: – 1

 
َ
ه  نَ وك  يَ  نح أ   ةه ابَ حَ الص   نَ مه  ص  خح شَ ل

َ
  ةً م  َع  اةه وَ الر   وه أ

َ
  وأ

َ
  م  اسح  اءه مَ لَ ع  الح  ده حَ أ

َ
  ة  يَ نح ك   وح أ

َ
 وح أ

ً ََغ وَ  ،اءه مَ لَ ع  الح وَ  اةه وَ الر   نَ مه  ه  يح  غَ  يهه فه  ه  ك  اره شَ ي   َل  ب  قَ لَ  ح  َك لح ته  ون  ك  تَ  امَ  اْله   ات  دَ رَ فح م  ال
َ
 اءً مَ سح أ

 .اهَ به  ق  طح انل   ب  ع  صح يَ  ةً يبَ ره غَ 
آنکه برای فردی از اصحاب یا راویان بطور عام یا یکی از علما، نام یا کنیه یا لقبی باشد 
که غیر از او از راویان یا علما در آن )نام یا کنیه یا لقب( مشارکتی ندارند و اغلب این 

 دشوار است. ها که نطق زدن به آن هستندهای غریبی  مفردات، نام
فَ  فَائهَدة   -2 ره  :تههه َمعح
 فایدۀ شناخت آن: – 2

ح  م  دَ عَ    َك لح ته  فه  يفه ره حح ال  وَ  يفه حه صح ال   فه  وفه ق  و  ال
َ ح  اءه مَ سح الح  .ةه يبَ ره غَ الح  ةه دَ رَ فح م  ال

 های تَکِ غریب. قرار نگرفتن در اشتباه و تحریف در این نام
ثهلَت ه   -3 مح

َ
 :أ

 های آن: مثال – 3

َماء   -أ سح
َ  :الح

 ها: نام –أ 
 »: ةه ابَ حَ الص   نَ مه  -1

َ
َ أ جح  ن  بح  د  َجح يَانَ كَ  «انَ يَ ع  فح   ،س 

َ
لَي انَ كَ  وح أ  .ر  فَ عح جَ  نه زح وَ به  «َسنحَدر  »وَ  ،ع 

بر وزن « سندر»مانند سُفیان یا مانند عُلَیَّان، و « أجمد بن عجیان»از صحابه:  – 1
 جعفر.

ه غَ  نح مه  -2  »: ةه ابَ حَ الص   يح
َ
َ »وَ  و،ر  مح عَ  ن  بح  «ط  سَ وح أ ه قَ ن   ن  بح  «ب  يح َض  َميح   نه بح  يح  .س 
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 بن نُقَیر بن سُمَیر.« ضُرَیب»بن عمرو، و « أوسط»از غیر صحابه:  – 2

َن  -ب  :الحك 
 ها: کنیه –ب 

 »: ةه ابَ حَ الص   نَ مه  -1
َ
َ  وب  أ  ه  م  اسح وَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  َل وح مَ  «اءه رَ مح اْلح

َ  نبح  ل  َل هه   .ثه اره اْلح
بردۀ آزاد شدۀ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، نامش « أبو الحمراء»از صحابه:  – 1

 هالل بن حارث است.
ه غَ  نح مه  -2  » :ةه ابَ حَ الص   يح

َ
بَيحَديحنه الح  وب  أ َ سَ  ن  بح  ة  يَ اوه عَ م   ه  م  اسح وَ  ،«ع   .ةَ بح

 ، نامش معاویه بن سبره است.«أبو العُبَیدَینِ»از غیر صحابه:  – 2
لح  -ج

َ  :َقاب  الح
 ها: لقب –ج 
ينَة  »: ةه ابَ حَ الص   نَ مه  -1  .ان  رَ هح مه  ه  م  اسح وَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  وله س  رَ  َل وح مَ  «َسفه
بردۀ آزاد شدۀ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، نامش مهران « سفینه»از اصحاب:  – 1
 است.

ه غَ  نح مه  -2 ي  ن  بح  ور  مح عَ  ه  م  اسح وَ  ؛«َمنحَدل  »: ةه ابَ حَ الص   يح  .فه  وح ك  الح  ي  ز  غَ الح  ََعه
 ، نامش عمرو بن علی غَزِّی کوفی است.«مَندَل»غیر از اصحاب:  – 2
َهر   -4 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

 
َ
َ  يفه نه صح ال  به  ه  دَ رَ فح أ   ظ  افه اْلح

َ
َ أ اه   اب  تَ كه  فه  ِجه  يده َبح الح  ونَ ار  هَ  ن  بح  د  حح َماءَ » َسم  سح

َ  الح
َرَدةَ  فح حم  ره  فه  َوي وَجد   ،«ال َواخه

َ
ت به  أ َصن َفةه  الحك  حم  مه  فه  ال َواةه  تََراجه نحه   َكثهي   الر   ابه تَ كه كَ  ،مه

 .ر  جَ حَ  نه بح له  «يبه ذه هح ال   يبه ره قح تَ »
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ده که آن را حافظ احمد بن هارون بردیجی آن را جداگانه در کتابی تصنیف نمو

َماء  » سح
َ َرَدة   الح فح حم  های تصنیف شده  ها در اواخر کتاب نامگذاری کرده است. و بسیاری از آن «ال

يب  »شود مانند کتاب  پیرامون تراجم راویان یافته می ره
يبه  َتقح ذه   ، اثر ابن حجر عسقالنی.«ال هح
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فَة  12) ره َماءه    َمعح سح
َ
وا َمنه  أ ر  ت هه مح  اشح نَاه   بهك 

 های خویش مشهور شدند های کسانی که به کنیه ( شناخت نام12)

 
َراد   -1 حم  ثه  بهَهَذا ال َحح  :اْلح
 :مقصود از این بحث – 1

ح  َ  اذَ هَ به  اد  رَ م  ال   ثه حح اْلح
َ
  نح عَ  َش ت  فَ ن   نح أ

َ
 َف ره عح نَ  ّت  حَ  ،مح اه  نَ ك  به  وار  هه ت  اشح  نه مَ  اءه مَ سح أ

َ غَ  مَ سح اله  ح  يح ي له  وره ه  شح مَ ال  .مح ه  نح مه  ك 
های خویش مشهور شدند  های کسانی که به کنیه مقصود از این بحث این است که نام

 را بررسی کنیم تا اینکه نامِ غیرِ مشهور از هر کدام از آنان را بشناسیم.
نح  -2 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 2

 ره عح مَ  ة  دَ ائه فَ وَ 
َ  اذَ هَ  ةه فَ   وَ ه   ثه حح اْلح

َ
ح  ص  خح الش   ن  ظَ ي   ل  أ ه نَ اثح  د  احه وَ ال  اذَ هَ  ر  كَ ذح ي   امَ ب  ر   ذح إه  ؛نيح

ه غَ  هه مه اسح به  ةً ر  مَ  ص  خح الش   ح  يح   ه  ب  شَ تَ يَ فَ  ا،هَ به  رَ هه ت  اشح  ته ال   هه ته يَ نح ك  به  ةً ر  مَ وَ  ،وره ه  شح مَ ال
َ  ََعَ  ر  مح الح

 ره عح مَ  َل  نح مَ 
ه ذَ به  َل   ةَ فَ ه َص خح شَ  ه  ن  ظ  يَ فَ  ،َك ل  .د  احه وَ  ص  خح شَ  وَ ه  وَ  ،نيح

و فایدۀ شناخت این بحث این است که گمان برده نشود یک شخص، دو نفر هستند 
ای که به آن شهرت  زیرا ممکن است این شخص یک بار با نام غیر مشهور و یک بار با کنیه

برد که  شود که شناختی به آن ندارد پس گمان می یافته ذکر شود لذا کار بر کسی مشتبه می
 که او یک نفر است. او دو شخص است در حالی

يَقة   -3 نهيفه  َطره  :فهيهه  ال صح
 روش تصنیف پیرامون آن: - 3

ح  ح  وفه ر  ح   به يه رتح تَ  ََعَ  ه  يفَ نه صح تَ  ب  و  بَ ي   َن ك  الح  فه  ف  ن  َص م  ال ه  مه جَ عح م  ال  ر  ك  ذح يَ  م  ث   ،َن ك  لح ل
 
َ
  اءَ مَ سح أ

َ
ح  ابه بَ  فه  ر  ك  ذح يَ  ًل ثَ مَ فَ  ا،هَ ابه حَ صح أ  » ةه زَ مح هَ ال

َ
َ  ابه بَ  فه وَ  ،ه  مَ اسح  ر  ك  ذح يَ وَ  «اَق حَ سح إه  ابَ أ  اءه اْلح

« 
َ
ه  ابَ أ   ب

 .اذَ كَ هَ وَ  ،ه  مَ اسح  ر  ك  ذح يَ وَ  ،«ْشح
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بندی  ها ابواب ها، تصنیفات خویش را به ترتیب حروف معجم برای کنیه مصنف در کنیه
نام  را« ابو اسحاق»کند. مثال در باب همزه  ها را ذکر می کند سپس نام صاحبانِ کنیه می
کند و  برد و نامش را ذکر می را نام می« ابو بشر»کند و در باب باء  برد و نامش را ذکر می می

 به همین ترتیب.
قحَسام   -4

َ
َحابه  أ صح

َ
َن  أ ثهلَت َها الحك  مح

َ
 :َوأ

 های آن: ها و مثال اقسام صاحبان کنیه – 4

 »ـكَ  ا،هَ يح  غَ  َل   مَ اسح  َل وَ  ،ه  ت  يَ نح ك   ه  م  اسح  نه مَ  -أ
َ
  ل  َل به  به أ

َ  ه  ت  يَ نح ك  وَ  ه  م  اسح  ؛«ي  ره عَ شح الح
 .د  احه وَ 

اش است و غیر از کنیه، نام دیگری ندارد مانند ابو بالل  کسی که نامش کنیه –أ 
 اش یکی است. أشعری؛ نامش و کنیه

َ وَ  ،هه ته يَ نح ك  به  رهَف ع   نح مَ  -ب   فح رَ عح ي   مح ل
َ
  م  اسح  َل  أ

َ
 »ـكَ  ؟َل  مح أ

َ
نَ  به أ

 
 .ابه  حَ َص  «اس  أ

اش شناخته شده است و دانسته نشده که آیا نامی دارد یا نه؟  کسی که با کنیه –ب 
 مانند: ابو أناس صحابی.

 »ـكَ : اهَ يح  غَ  ة  يَ نح ك   َل  وَ  ،م  اسح  َل  وَ  ،ة  يَ نح ك  به  َب ق  ل   نح مَ  -ج
َ
 ِله  عَ له  ب  قَ لَ  وَ ه  وَ  ،«اب  رَ ت   به أ

  نه بح 
َ
  ت ه  يَ نح ك  وَ  ،ب  اله طَ  به أ

َ
َ  وب  أ  .نه سَ اْلح

کسی که با کنیه، لقب داده شده است و غیر از آن، نام و کنیه دارد، مانند: ابو تراب،  –ج 
 اش ابو الحسن است. که لقب علی بن ابی طالب است و کنیه

  انه تَ يَ نح ك   َل   نح مَ  -د
َ
  وح أ

َ
 به  َن كح ي   ،«ج  يح رَ ج   نه ابح »ـكَ : َث  كح أ

َ
ح  به أ  وَ  ،ده َله وَ ال

َ
 .اَله  خَ  به أ

تر دارد، مانند: ابن جریج. به ابو الولید و ابو خالد کنیه داده  کسی که دو کنیه یا بیش –د 
 شود.  شده می

 »ـكَ : هه ته يَ نح ك   فه  ت لهَف اخح  نه مَ  -ه
 
 »: يَل قه  ،«د  يح زَ  نه بح  ةَ امَ سَ أ

َ
َ  وب  أ  »: يَل قه وَ  ،«د  م  م 

َ
 ده بح عَ  وب  أ

 »: يَل قه وَ  ،«الله 
َ
 .«ةَ جَ اره خَ  وب  أ

اش اختالف شده است، مانند: اسامه بن زید. گفته شده: ابو  ی که در کنیهکس -هـ 
 محمد، و گفته شده: ابو عبداهلل، و گفته شده: ابو خارجه.
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فَتح  نح مَ  - و ره  »ـكَ : هه مه اسح  فه  ت لهَف اخح وَ  ه  ت  يَ نح ك   ع 
َ
 مه اسح وَ  هه مه اسح  فه  ت لهَف اخح  ،«ةَ رَ يح رَ ه   به أ

 
َ
  ،ًل وح قَ  نيَ ثه َل ثَ  ََعَ  يهه به أ

َ
  اهَ ر  هَ شح أ

َ
َ الر   د  بح عَ » ه  ن  أ  .«ر  خح َص  ن  بح  نه حح

اش شناخته شده است و در نامش اختالف شده است، مانند: ابو  کسی که کنیه –و 
ها  هریره. در مورد نامش و نام پدرش بر سی قول اختالف شده است که مشهورترین آن

 عبدالرحمن بن صخر است.
 ،«ح  اله َص »: يَل قه وَ  ،«يح  مَ ع  » ه  م  اسح : يَل قه  «.ةَ ينَ فه سَ »ـكَ : هه ته يَ نح ك  وَ  هه مه اسح  فه  ت لهَف اخح  ن  مَ  -ز
يَل  َران  »: َوقه هح ، «.مه نحيَت ه  يَل  َوك  ب و»: قه

َ
َنه  َعبحده  أ يَل  ،«الر حح  »: َوقه

َ
َ  وب  أ  .«ي  ََته خح اْلح

میر اش اختالف شده است، مانند: سفینه. گفته شده نامش ع کسی که در نام و کنیه –ز 
اش گفته شده: ابو عبدالرحمن است، و  است، و گفته شده: صالح، و گفته شده: مهران. و کنیه

 گفته شده: ابو البختری.
رهَف  نح مَ  -ح رَ اشح وَ  ،هه ته يَ نح ك  وَ  هه مه اسح به  ع   ،ي  ره وح اثل   انَ يَ فح س  » الله  ده بح عَ  اءه آبَ كَ : اعً مَ  امَ هه به  ت هه

ه مَ وَ  َ وَ  ،ك  ال  وَ  ،عه  افه الش   يَس ره دح إه  نه بح  ده م  م 
َ
َ أ  كَ وَ  ،ل  بَ نح حَ  نه بح  دَ حح

َ
  نه بح  انه مَ عح انل   ةَ يفَ نه حَ  به أ

 .«ت  ابه ثَ
اش شناخته شده و با هر دو مشهور گردیده است، مانند:  کسی که با نام و کنیه –ح 

ها: سفیان ثوری، مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل، و «ابو عبداهلل»
 بو حنیفه نعمان بن ثابت.مانند: ا

رَ اشح  نه مَ  -ط  ره عح مَ  عَ مَ  هه ته يَ نح ك  به  ت هه
 »ـكَ : هه مه اسح  ةه فَ

َ
َ  يَس ره دح إه  به أ  ذ  ئه َع  ه  م  اسح  ؛«نه  َل وح اْلح

 .الله 
اش مشهور شده بهمراه شناخت نامش، مانند: ابو ادریس خوالنی،  کسی که با کنیه –ط 

 که نامش عائذ اهلل است.
 ره عح مَ  عَ مَ  هه مه اسح به  رَ هه ت  اشح  نه مَ  -ي

 ده بح عَ »وَ  ،«مه  يح الح   الله  ده يح بَ ع   نه بح  ةَ حَ لح طَ »ـكَ : هه ته يَ نح ك   ةه فَ
َ الر   َ »وَ  ،«ف  وح عَ  نه بح  نه حح   نه بح  ََعه   نه بح  نه سَ اْلح

َ
 » ايعً ََجه  مح ه  ت  يَ نح ك   ،«ب  اله طَ  به أ

َ
َ  وب  أ  .«د  م  م 

اش، مانند: طلحه بن عبید اهلل  نیهکسی که با نامش مشهور شده بهمراه شناخت ک –ی 
تیمی، عبدالرحمن بن عوف و حسن بن علی بن ابی طالب. کنیۀ تمامی ایشان ابو محمد 

 است. 
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َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح  ن  بح  ََعه   يهه فه  َف ن  َص  نح م  مه وَ . ةً يَ ثه كَ  ات  فَ ن  َص م   َن ك  الح  فه  اء  مَ لَ ع  الح  َف ن  َص  دح قَ لَ   ،يّنه  ده مَ ال
 وَ . ائه  سَ الن  وَ  ،م  له سح م  وَ 

َ
ح  هه ذه هَ  ر  هَ شح أ ح  اته فَ ن  َص م  ال  :ةه وعَ ب  طح مَ ال

 وَ  َن ك  الح » اب  تَ كه  -
َ ه  ،«اء  مَ سح الح   به  وَل ل  ل

َ
ه  به أ   ب

َ  ْشح   نه بح  ده م  م 
َ
َ أ ح  دَ حح  .ه 310 ةَ نَ سَ  ّف  وَ تَ م  ال

اند. و از کسانی که پیرامون آن تصنیف  ا مصنفات زیادی را تصنیف کردهه علما در کنیه
 های چاپ شده: کرده: علی بن مدینی، مسلم و نسائی است. و مشهورترین این کتاب

َن »کتاب  - َماء   الحك  سح
َ  310، اثر دوالبی ابو بشر محمد بن احمد، متوفای سال «َوالح

 هجری قمری است.
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فَة    13) ره   َمعح
َ  لحَقابه الح

 ها ( شناخت لقب13)

 
ه   -1 يف   :ل َغةً  َتعحره
 تعریف آن در لغت: – 1

 
َ   ف  صح وَ  ُك   : ب  قَ الل  وَ  ،ب  قَ لَ  ع  ََجح : اب  قَ لح الح

َ
  ة  عَ فح ره به  رَ عَ شح أ

َ
  ،ة  عَ َض  وح أ

َ
 ح  دح مَ  ََعَ  ل  دَ  امَ  وح أ

 
َ
 .مي ذَ  وح أ

لندی یا پستی و القاب جمع لقب است. و لقب: هر وصفی است که بیانگر رفعت و ب
 حقارت )شخصی( باشد. 

َراد   -2 حم  ثه  بهَهَذا ال َحح  :اْلح
 هدف از این بحث: – 2

ح وَ  َ  اذَ هَ به  اد  رَ م  ال   نح عَ  يش  ته فح ال   ثه حح اْلح
َ
ح  ابه قَ لح أ َ  اةه وَ ر  وَ  نيَ ثه د  حَ م  ال ه  ،يثه ده اْلح  ره عح مَ ل

 اهَ ته فَ
 .اهَ طه بح َض وَ 

ب محدثین و راویان حدیث جهت هدف از این بحث: تحقیق و بررسی پیرامون القا
 ها است. شناخت القاب و ضبط و ثبت آن

 :فَائهَدت ه   -3
 فایدۀ آن: – 3

 ره عح مَ  ة  دَ ائه فَ وَ 
  ةه فَ

َ   به اقَ لح الح
َ
 :امَ ه  وَ  ،انه رَ مح أ

 فایدۀ شناخت القاب دو چیز است، و آن دو:
  ن  ظَ  م  دَ عَ  -أ

َ   ابه قَ لح الح
َ
ه  صه خح الش   د  عَ  م  دَ عَ وَ  ،امه  سَ أ  ةً ارَ تَ وَ  ،هه مه اسح به  ةً ارَ تَ  َكر  ي ذح  ياّل 

 به 
ه َص خح شَ  هه به قَ لَ  .د  احه وَ  ص  خح شَ  وَ ه  وَ  ،نيح
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ها هستند و )همچنین( شخصی که گاهی با نامش و  گمان برده نشود که القاب، نام –أ 
شود دو شخص به حساب آورده نشود در حالی که او یک شخص  گاهی با لقبش ذکر می

 است.
 ره عح مَ  -ب

ه  به بَ لس  ا ة  فَ   نح مه  ياّل 
َ
َب  هه له جح أ  ذ  ئه دَ نح عه  ف  رَ عح ي  فَ  ،به قَ الل   اكَ ذَ به  ياوه الر   اذَ هَ  ل ق 

ح  َ  اد  رَ م  ال ه  به قَ الل   نَ مه  يّقه  قه اْلح َ  ياّل    نَ مه  ي  ثه كَ  فه  ف  اله ِي 
َ  .رَ اهه الظ   اه  نَ عح مَ  انه يَ حح الح

ه است پس در این هنگام شناخت سببی که این راوی به خاطر آن بدان ملقب شد –ب 
مراد حقیقی از لقبی که در بسیاری از احیان، معنای آن مخالف معنای ظاهری است دانسته 

 313شود. می
ه   -4 قحَسام 

َ
 :أ

 اقسام آن: – 4

 
َ  :امَ ه  وَ  ،انه مَ سح قه  اب  قَ لح الح

 اند، و آن دو: القاب دو نوع
ح  ه  ه  رَ كح يَ  امَ  وَ ه  وَ : هه به  يف  ره عح ال   وز  ََي   َل  -أ  .هه به  ب  ق  لَ م  ال
شود: و آن لقبی است که ملقب به آن، آن را مکروه و ناپسند  تعریف به آن جایز نمی –أ 

 داند. می
ح  ه  ه  رَ كح يَ  َل  امَ  وَ ه  وَ : هه به  يف  ره عح ال   وز  ََي   -ب  .هه به  ب  ق  لَ م  ال
شود: و آن لقبی است که ملقب به آن، آن را مکروه و  تعریف به آن جایز می –ب 

 داند. ناپسند نمی
ثهلَت ه   -5 مح

َ
 :أ

 های آن: مثال – 5

                                                           
. در ظاهر امر، شخص گمان می].  313 اه. اما يعنی گمر « ضال  »برد که  مانند: معاويه بن عبدالکرمی ضال 

 اول، ی لهضعيف، در وه لقب گرفته چون در راه مکه گم شده است. و مهچنْي عبداهلل بن محمد« ضال  »
 [.بود ضعيف وی جسم زيرا شده ملقب لقب بدين اما است ضعيف ،حديث در که برد می گمان شخص
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ه  ب  قَ لَ : «ال  الض  » -أ َب  ؛ال  الض   يمه ره كَ الح  ده بح عَ  نه بح  ةَ يَ اوه عَ م  ل   هه به  ل ق 
َ
 يقه ره طَ  فه  ل  َض  ه  ن  له

 .ةَ ك  مَ 
لقب معاویه بن عبدالکریم ضالّ است بدان ملقب شده زیرا در راه مکه گم «: ضالّ» -أ 

 شد.
َ  نه بح  الله  ده بح عَ  ب  قَ لَ : «يف  عه الض  » -ب َب  ؛يفه عه الض   د  م  م    ؛هه به  ل ق 

َ
 فه  ايفً عه َض  نَ كَ  ه  ن  له

َ  نه يَل له جَ  نه َل ج  رَ »: يد  عه سَ  ن  بح  ّنه  غَ الح  د  بح عَ  اَل قَ . هه يثه ده حَ  فه  َل  ،هه مه سح جه   انه بَ قَ لَ  امَ ه  مَ زه ل
 .«يف  عه الض  وَ  ،ال  الض   ،انه يحَ به قَ 

لقب عبداهلل بن محمد ضعیف؛ بدان ملقب شده زیرا در جسمش ضعیف «: ضعیف» -ب 
دو شخص بزرگوار هستند که دو لقب زشت »گوید:  بود نه در حدیثش. عبدالغنی بن سعید می

 «.همراه آنان شده است: ضالّ و ضعیف
نحَدر  » -ج ح  اه  نَ عح مَ وَ : «غ    ةه غَ ل   فه  غ ب  شَ م  ال

َ
ه  له هح أ َ  ب  قَ لَ  وَ ه  وَ  ،ازه جَ اْلح  ر  فَ عح جَ  نه بح  ده م  م 

 َ ه اْلح   به قَ الل   اذَ هَ به  هه يبه قه لح تَ  ب  بَ سَ وَ  ،ةَ بَ عح ش   به احه َص  ي  صح
َ
َ  مَ ده قَ  ج  يح رَ ج   نَ ابح  ن  أ َ اْلح  َث د  حَ فَ  ،ةَ صح

 َ َ  نه عَ  يث  ده ِبه َ  نه سَ اْلح ه اْلح  فَ  ،ي  صح
َ
 وَ  وا،ب  غ  شَ وَ  هه يح لَ عَ  وه  ر  كَ نح أ

َ
َ  َثَ كح أ  نَ مه  ر  فَ عح جَ  ن  بح  د  م  م 

نح  ايَ  تح ك  اسح »: َل   اَل قَ فَ  ،هه يح لَ عَ  به غَ الش    .«َدر  غ 
و معنای آن در لغت اهل حجاز: جنجال و آشوب به پا کردن و ناآرامی «: غندر» -ج 

ایجاد کردن است. و این لقب محمد بن جعفر بصری صاحب شعبه است. سبب ملقب شدن 
آمد و حدیثی را از )طریق( حسن بصری  وی بدین لقب این است که ابن جریج به بصره

روایت کرد پس اهل بصره بر او انکار کردند و سر و صدا به پا کردند و )از میان آنان( محمد 
ای غندر! »تر جنجال به پا کرد )و اعتراض گرفت(. پس ابن جریج به او گفت:  بن جعفر بیش

 «.)یعنی: ای جنجال به پا کننده( ساکت شده
نح » -د َب  ؛مه  يح ال   وَس م   نه بح  يَس عه  ب  قَ لَ  :«َجار  غ  نح »ـبه  ل ق   .هه يح تَ نَ جح وَ  ةه رَ مح ْله   «ار  جَ غ 
لقب گرفته به خاطر قرمزی « غنجار»لقب عیسی بن موسی تیمی است. «: غنجار» -د 

 رخسارش.
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َ  ب  قَ لَ : «ة  قَ اعه َص » -ه يمَ  بحنه  ده م  م  َافهظه  إهبحَراهه
َب وَ  ؛ي  اره خَ اْلح   ه  نح عَ  ىوَ رَ  ،اْلح ه ذَ به  ل ق   َك ل

ه   .هه ته رَ اكَ ذَ م   ةه د  شه وَ  هه ظه فح ْله
لقب محمد بن ابراهیم حافظ است. امام بخاری از او روایت کرده است. «: صاعقه» -هـ 

 اش بدین لقب ملقب شده است. به خاطر حفظش و شدت مذاکره
شح » -و َدانَة  م    رَ مَ ع   نه بح  الله  ده بح عَ  ب  قَ لَ : «ك 

ح  ة  ب  حَ » ةه ي  سه اره فَ الح به  اه  نَ عح مَ وَ  ،ي  وه مَ الح   ،كه سح مه ال
 
َ
ح  ء  َع وه  وح أ  .«كه سح مه ال

دانۀ مسک یا »لقب عبداهلل بن عمر اموی است و معنای آن به فارسی «: مشکدانه» -و 
 است.« ظرف مسک

َطني   » -ز   ب  قَ لَ : «م 
َ
َ  ر  فَ عح جَ  به أ َ اْلح َب وَ  ؛مه  ّضح   هه به  ل ق 

َ
 عَ مَ  ب  عَ لح يَ  ي  غه َص  وَ ه  وَ  نَ كَ  ه  ن  له

ح  فه  انه يَ بح الص     َل   اَل قَ فَ  ،ه  رَ هح ظَ  ونَ ن  ي  طَ ي  فَ  ،اءه مَ ال
َ
َطني    ايَ »: م  يح عَ ن   وب  أ ه  ،م   َس له َُمح  ّض   َتح  َل  مَ ل

 .«؟مه لح عه الح 
 لقب ابو جعفر حضرمی است. بدان ملقب شده زیرا زمانی که کوچک بود«: مُطَیَّن» -ز 

کردند. ابو نعیم اصفهانی به او  مال می ها پشتش را گل بچهکرد.  ازی میها در آب ب همراه بچه
 «.شود؟ مال شده( چرا در مجلس علم حاضر نمی ای مُطَیَّن! )یعنی: ای گل»گفت: 

َهر   -6 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 6

ح  اءه مَ لَ ع  الح  نَ مه  ة  اعَ ََجَ  عه وح انل   اذَ هَ  فه  َف ن  َص  ح وَ  نيَ مه د  قَ تَ م  ال  تَ م  ال
َ
 وَ  ،ينَ ره خ  أ

َ
 هه ذه هَ  ن  سَ حح أ

 وَ  به ت  ك  الح 
َ
  ةه هَ زح ن  » اب  تَ كه  اهَ َص  خح أ

َ َ الح ه  «ابه ْلح  .ر  جَ حَ  نه ابح  ظه افه حَ لح ل
اند و بهترین  هایی نگاشته کتاب موضوع این پیرامون ای از علمای گذشته و متأخر عده

َابه  ن زحَهة  »کتاب  ها: ها و مختصرترین آن این کتاب ْلح
َ ، اثر حافظ ابن حجر عسقالنی «الح

 است.
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فَة  14) وبهنيَ    َمعحره حَمنحس  ه  إهَل  ال مح  َغيح  آبَائههه
 شان نار( شناخت منسوبین به غیر پد14)

 

َراد   -1 حم  ثه  بهَهَذا ال َحح  :اْلح
 هدف از این بحث: – 1

 ره عح مَ 
َ  رَ هه ت  اشح  نه مَ  ة  فَ ه غَ  َل إه  ه  ب  سَ ن   يح

َ
 كَ  ،يب  ره قَ  نح مه  ؛يهه به أ

َ وَ  م  لح    ،د  الح
َ
ح كَ  ،يب  ره غَ  وح أ  ب  رَ م  ل

  ،هه وه ََنح وَ 
 ره عح مَ  م  ث 

  مه اسح  ةه فَ
َ
 .يهه به أ

شناخت کسی که نسبت او به غیر پدرش مشهور است از بستگانی مانند: مادر و 
 مادربزرگ یا غریبی مانند: استاد و مانند آن، سپس شناخت نام پدرش.

 :ئهَدت ه  فَا -2
 فایدۀ آن: – 2

ه  دَ نح عه  ده د  عَ ال   مه ه  وَ تَ  ع  فح دَ : ه  ت  دَ ائه فَ وَ   .مح هه ائه آبَ  َل إه  مح هه ته بَ سح ن
 شان. فایدۀ آن: دفع توهم تعدد اشخاص است هنگام نسبت دادن آنان به پدران

ه   -3 قحَسام 
َ
ثهلَت َها أ مح

َ
 :َوأ

 های آن: اقسام آن و مثال – 3

  َل إه  َب سه ن   نح مَ  -أ
 
،: ل  ثح مه : هه م  أ َعاذ  ، م  َعو ذ  ؛ َوم  َراَء، َبن و وََعوحذ  مح  َعفح ب وه 

َ
، َوأ َارهث   اْلح

ثحل   ب وه   َحَاَمَة، بحنه  بهَلله : َومه
َ
ده  ،َرَباح   َوأ َم  َ  نه بح  َوم    ،ةه ي  فه نَ اْلح

َ
  ن  بح  ََعه   وه  ب  أ

َ
 .ب  اله طَ  به أ

 ،عَفْرَاء فرزندان ؛و عَوْذ ،مُعَوِّذ ،عَاذمُ: کسی که به مادرش منسوب شده است: مانند –أ 
الحَنَفِیَّه  بن و )مانند:( مُحَمَّد پدرش رَبَاح است. ،حَمَامَه بن بِلَال: و مانند حَارِث است. پدرشان
 .علی بن ابی طالب است پدرش

  ايَ لح ع  الح : هه ته د  جَ  َل إه  َب سه ن   نح مَ  -ب
َ
  ة  يَ نح م  وَ  ،ةَ يَ نح م   نه بح  ََّل عح يَ : ل  ثح مه  ا،يَ نح اَل   وه أ

 
  م  أ

َ
 وَ  ،يهه به أ

َ
 وه  ب  أ

 
 
َ وَ  ،ة  ي  مَ أ َ  نه بح  يه شه ب َ وَ  ،ةه ي  اصه َص اْلح   هه

 
  نح مه  ثه اله اثل   م  أ

َ
 وَ  ،هه اده دَ جح أ

َ
 .د  بَ عح مَ  وه  ب  أ
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کسی که به مادربزرگش منسوب شده است: مادربزرگ باال یا پایین، مانند: یَعلَی  –ب 
و پدرش امیه است. و )مانند:( بَشِیر بن الخَصاصَیَّه، و بن مُنیَه. مُنیَه مادر پدرش است 

 خصاصیه مادر سوم از پدربزرگانش است و پدرش معبد نام دارد.
 »: ل  ثح مه : هه د  جَ  َل إه  َب سه ن   نح مَ  -ج

َ
َ  نه بح  ةَ دَ يح بَ ع   به أ  نه بح  الله  ده بح عَ  ن  بح  ر  مه َع  ه  م  اسح  ،«احه ر  الح

، احه َر  َدَ »وَ  الح حح
َ
  وَ ه   ،«نحبَل  حَ  بحنه  أ

َ
َ أ َ  ن  بح  د  حح  .ل  بَ نح حَ  نه بح  ده م  م 

، نامش «ابو عبیده بن جراح»کسی که به پدربزرگش منسوب شده است: مانند:  –ج 
 عامر بن عبداهلل بن جراح است. و )مانند:( احمد بن حنبل، او احمد بن محمد بن حنبل است.

  َل إه  َب سه ن   نح مَ  -د
َ
ي نَ جح أ ه  به ح : ل  ثح مه : ب  بَ سَ ل : َل   ال  قَ ي   ،ي  ده نح كه الح  ور  مح عَ  نه بح  اده دَ قح مه ال

ح    ن  بح  اد  دَ قح مه ال
َ   ؛ده وَ سح الح

َ
  ره جح حه  فه  نَ كَ  ه  ن  له

َ  .اه  ن  بَ تَ فَ  ،وَث غ  يَ  ده بح عَ  نه بح  ده وَ سح الح
ای منسوب شده است، مانند: مقداد بن عمر  کسی که به خاطر سببی به بیگانه –د 

شود زیرا در دامن أسود بن عبد یغوث پرورش یافت  یز به او گفته میکِندِی. مقداد بن أسود ن
 و او را به فرزندی گرفت.

َهر   -4 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

  َل 
َ
َ  اذَ هَ  فه  ااصًّ خَ  ن ًفاَص م   ف  ره عح أ َ  َب ت  ك   ن  كه لَ  ،ابه اْلح َ  ر  ك  ذح تَ  ،ةً م  َع  مه اجه الَت   َب سَ ن

،رَ  ُك    َ  َب ت  ك   امَ ي  سه  َل  او  ح  مه اجه الَت   .ةه عَ س  وَ م  ال
های تراجم علی العموم نَسَب هر راوی  شناسم، اما کتاب تصنیف خاصی در این باب نمی

 های تراجم بزرگ. کنند بخصوص کتاب را بیان می
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فَة  15) َلفه  ََعَ  ال ته  الن َسبه    َمعحره رهَها خه  َظاهه
 که بر خالف ظاهر آن است هایی خت نسبت( شنا15)

 

يد   -1 هه  :َتمح
 پیشگفتار: – 1

  ن  ََك مَ  َل إه  واب  سه ن   اةه وَ الر   نَ مه  د  دَ عَ  اكَ نَ ه  
َ
  ة  وَ زح غَ  وح أ

َ
  ة  يلَ به قَ  وح أ

َ
 رَ اهه الظ   ن  كه لَ وَ  ،ة  عَ نح َص  وح أ

تَبَادَ  حم  ح وَ  ا،ادً رَ م   َس يح لَ  َسبه الن   َك لح ته  نح مه  نه هح اّل   إهَل  رَ ال   ع  اقه وَ ال
َ
 ؛به سَ الن   َك لح ته  َل إه  واب  سه ن   مح ه  ن  أ

َ  َض رَ عَ  ض  اره عَ له  ه ز  ن   نح مه  مح ه  ل ه ذَ  مح هه ول ح  َك ل   نَ ََك مَ ال
َ
َ  وح أ َ ُم    مح هه ته سَ ال

َ
ه ذَ  وه ََنح وَ  ةه عَ نح الص   َك لح ته  َل هح أ  .َك ل

های حدیث و تراجم( تعدادی از روایانی هستند که به مکان یا  آنجا )یعنی: در کتاب
آید مراد  اند و اما ظاهر این نسبت که فورا به ذهن می ه یا قبیله یا شغلی نسبت داده شدهغزو

اند به خاطر پیشامدی که برای آنان عارض شده  نیست در واقع آنان بدان نسبت منسوب شده
 است از سکنی گزیدن آنان در آن مکان یا نشستن آنان با اهل آن شغل و پیشه و مانند آن.

ثه  َهَذا فَائهَدة   -2 َحح  :اْلح
 فایدۀ این بحث: – 2

َ  اذَ هَ  ة  دَ ائه فَ وَ   ره عح مَ  وَ ه   ثه حح اْلح
  ة  فَ

َ
 إه وَ  ،ةً ي  يقه قه حَ  تح سَ يح لَ  َسَب الن   هه ذه هَ  ن  أ

َب  امَ ن   اهَ ََلح إه  ن سه
 ره عح مَ وَ  ،ض  اره عَ له  اهَ ب  احه َص 

  ضه اره عَ الح  ة  فَ
َ
ه  به بَ الس   وه أ   نح مه  ياّل 

َ
 .ةه بَ سح الن   َك لح ته  َل إه  َب سه ن   هه له جح أ

واقعی نیست بلکه صاحب آن به  ،فایدۀ این بحث: همان شناخت است که این نسبت
خاطر پیشامدی به آن نسبت، منسوب شده و شناخت آن پیشامد یا سببی که به خاطر آن به 

 آن نسبت منسوب شده است.
ثهلَة   -3 مح

َ
 :أ

 هایی: مثال – 3

  -أ
َ
َ  ود  ع  سح مَ  وب  أ َ : ي  ره دح اْلح َ  مح ل  .اهَ ََلح إه  َب سه ن  فَ  ا،يهَ فه  َل زَ نَ  لح بَ  ا،رً دح بَ  دح هَ شح ي
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ابو مسعود بدری: در غزوۀ بدر حضور نداشته بلکه در آنجا سکنی گزیده پس به آن  –أ 
 نسبت داده شده است.

َ : ي  قه فَ الح  يد  زه يَ  -ب  إه وَ  ا،يً قه فَ  نح ك  يَ  مح ل
  امَ ن 

 
 .هه ره هح ظَ  َفَقاره  فه  يَب صه أ

 تاج و نیازمند نبوده بلکه ستون فقرات کمرش آسیب دیده بود.یزید فقیر: مح –ب 
َ  اَله  خَ  -ج اء  اْلح َ : ذ  اءً  نح ك  يَ  مح ل  إه وَ  ،َحذ 

َ  نَ كَ  امَ ن  ه َي  َ  س  ال ائه اْلح  .نيَ ذ 
 کرده است. دوزان همنشینی می دوز نبوده بلکه با کفش خالد حَذَّاء: کفش –ج 
َهر   -4 شح

َ
َصن َفاته  أ حم  حسَ  فه  ال ن

َ  :ابه الح
 مشهورترین تصنیفات پیرامون انساب: – 4

 » اب  تَ كه 
َ ح الح ه  «اب  سَ ن   ن  ابح  ه  َص َْل   دح قَ وَ  ،انه  عَ مح لس  ل

َ  فه  اب  بَ الل  » اه  م  سَ  اب  تَ كه  فه  يه ثه الح
  يبه ذه هح تَ 

َ ح الح ح  َص َْل  وَ  ،«ابه سَ ن اه   كهتَاب   فه  وطه  ي  الس   اذَ هَ  َص خ  لَ م  ال  .«ابه بَ الل   ب  ل  » َسم 
حَساب  »کتاب  ن

َ  فه  الل بَاب  »در کتابی بنام را ، اثر ابو المظفر سمعانی، ابن أثیر آن «الح
يبه  ذه حَسابه  َتهح ن

َ  «الل بَابه  ل ب  »که آن را  کتابیخالصه کرده و این خالصه را سیوطی در  «الح
 نامگذاری نموده، خالصه کرده است.
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فَة  16) يخه    َمعحره  َواةه الر   تََواره
 ( شناخت تاریخ راویان16)

 

ه   -1 يف   :َتعحره
 تعریف آن: – 1

 » ر  دَ صح مَ  وَ ه  وَ  ،يخ  اره تَ  ع  ََجح : يخ  اره وَ تَ : ةً غَ ل   -أ
َ
ح  ته لَ ه  س  وَ  ،«خَ ر  أ  .يهه فه  ة  زَ مح هَ ال

خ  »در لغت: تَوَارِیخ: جمع تاریخ است. و تاریخ مصدر  –أ  ر 
َ
تسهیل  است. همزه در آن «أ

 شده است.

ح به  يف  ره عح ال   وَ ه  وَ : احً َل طه صح ا -ب ه  ته قح وَ ال   هه به  ط  بَ ضح ت   ياّل 
َ ح  نَ مه  ال  وَ حح الح  ده اَله وَ مَ ال

ح وَ  ح وَ  اته يَ فَ وَ ال ه غَ وَ  عه ائه قَ وَ ال  314.اهَ يح
موالید و  تعریف و شناسایی زمانی است که با آن احوالی همچوندر اصطالح:  –ب 

 شود. وفیات و وقایع و غیر آن ثبت می

حم   -2 نَا بههه  َراد  ال  :ه 
 مراد از آن در اینجا: – 2

ح وَ   ره عح مَ : وَ ه   انَ ه   هه به  اد  رَ م  ال
 مح هه ومه د  ق  وَ  ،وخه ي  الش   نَ مه  مح هه اعه مَ سَ وَ  اةه وَ الر   ده اَله وَ مَ  يخه اره تَ  ة  فَ

 َ ه  ضه عح ْله
 .مح هه َوَفيَاته وَ  ،ده َل اْلح

شیوخ و آمدن  آنان از دناخت تاریخ موالید راویان و شنیمراد به آن در اینجا همان: شن
 آنان به بعضی از شهرها و وفیات آنان است.

ي ت ه   -3 َهم 
َ
 :َوفَائهَدت ه   أ

 أهمیت آن و فایدۀ آن: – 3

، ن  فَ  وَ ه   م  هه َ »: ي  ره وح اثل   ان  يَ فح س   اَل قَ  م  َ  انَ لح مَ عح تَ اسح  َب ذه كَ الح  اة  وَ الر   َل مَ عح تَ اسح  ام  ل  مح ه  ل
 ره عح مَ  هه ده ائه وَ فَ  نح مه وَ  ،«يخَ اره ال  

  ده نَ الس   اله َص ات   ة  فَ
َ
 .هه اعه طَ قه انح  وه أ

                                                           
 .380علوم احلديث، ص نگا:.  314
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وقتی که راویان، دروغ را بکار »این فن، فن مهمی است. سفیان ثوری گفته است: 
و از فواید آن: شناخت اتصال یا انقطاع سند «. گرفتند ما برای آنان، تاریخ را بکار گرفتیم

 است.
رَ فَ  ،م  وح قَ  نح عَ  ةَ ايَ وَ الر   م  وح قَ  َع اد   ده قَ وَ    رَ هَ ظَ فَ  ،يخه اره ال   فه  ن ظه

َ
 مح ه  نح عَ  ةَ ايَ وَ الر   وام  عَ زَ  مح ه  ن  أ

ه  مح هه اته فَ وَ  دَ عح بَ   .نيَ نه سه ب
معلوم شد  ند پس در تاریخ نظر انداخته شد وهمانا کسانی راویت از جماعتی را ادعا کرد

 اند. گمان کرده آنان روایت از آن جماعت را بعد از وفات آنان به چندین سال
ثهلَة   -4 مح

َ
نح  أ ي ونه  مه يخه  ع   :ال اره

 های برجستۀ تاریخ: هایی از شخصیت مثال – 4

َ  انَ ده ي  سَ  ن  سه  فه  يح  حه الص   -أ   هه يح بَ احه َص وَ  مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  د  م  م 
َ
 رَ مَ ع  وَ  ر  كح بَ  به أ

َ رَ   :ونَ ت  سه وَ  ث  َل ثَ  امَ ه  نح عَ  الل   ضه
قول صحیح در سن سیدنا محمد صلی اهلل علیه و سلم و دو صاحب او ابوبکر و عمر  –أ 

 رضی اهلل عنهما شصت و سه سالگی است:
ه  َح ض   مَ ل  سَ وَ  هه يح لَ عَ  الل   َّل  َص  الله  ول  س  رَ  ق بهَض وَ  -1

ه نَ ثح اْلح ه  نيح َ عَ  نحَتح ثله  نح مه  تح لَ خَ  ةَ ْشح
  يعه به رَ 

َ  .ه11 ةَ نَ سَ  له و  الح
ول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در چاشتگاه روز دوشنبه، دوازدهم ربیع االول سال رس – 1

 یازدهم هجری از دنیا رحلت نمود.
  ق بهَض وَ  -2

َ
َ رَ  ر  كح بَ  وب  أ َ  فه  ه  نح عَ  الل   ضه   ىادَ َج 

 .ه13 ةَ نَ سَ  وَل الح 
 ود.هجری از دنیا رحلت نم 13و ابوبکر رضی اهلل عنه در جمادی األولی، سال  – 2
َ رَ  ر  مَ ع   ق بهَض وَ  -3 ه  يذه  فه  ه  نح عَ  الل   ضه  .ه23 ةَ نَ سَ  ةه ج  اْلح
 هجری از دنیا رحلت نمود. 23و عمر رضی اهلل عنه در ذی الحجه سال  – 3
َ رَ  ان  مَ ثح ع   ق تهَل وَ  -4 ه  يذه  فه  ه  نح عَ  الل   ضه : يَل قه وَ  ،ةً نَ سَ  82 ه  ر  مح ع  وَ . ه35 ةَ نَ سَ  ةه ج  اْلح

 .ةً نَ سَ  90 ن  ابح 
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هجری به شهادت رسید در حالی  35و عثمان رضی اهلل عنه در ذی الحجه سال  – 4
 ساله بود. 90سال سن داشت، و گفته شده:  82که 

َ رَ  ََعه   ق تهَل وَ  -5  .ةً نَ سَ  63 ن  ابح  وَ ه  وَ  ه40 ةَ نَ سَ  انَ َض مَ رَ  ره هح شَ  فه  ه  نح عَ  الل   ضه
هجری به شهادت رسید در حالی که  40ال و علی رضی اهلل عنه در ماه رمضان س – 5

 سال داشت. 63
َ  فه  ةً نَ سَ  نيَ ت  سه  اشَ َع  انه يَ ابه حَ َص  -ب ه  فه  نيَ ت  سه وَ  ،ةه ي  له اهه الح

ح به  ااتَ مَ وَ  مه َل سح اْلح  ةه ينَ ده مَ ال
 :امَ ه  وَ  ه،54: ةَ نَ سَ 

َ رَ  ام  زَ حه  ن  بح  يم  كه حَ  -1  .ه  نح عَ  الل   ضه
َ رَ  ت  ابه ثَ  ن  بح  ان  س  حَ  -2  .ه  نح عَ  الل   ضه

دو صحابی که شصت سال در جاهلیت و شصت سال در اسالم زندگی کردند و در  –ب 
 هجری از دنیا رفتند، این دو: 54مدینه به سال 

 .عَنْهُ اهللُ رَضِیَ حکیم بن حِزام – 1
 .عَنْهُ اهللُ رَضِیَ حَسّان بن ثابت – 2
  -ج

َ
ح  اب  حَ صح أ ح  به اهه ذَ مَ ال َ و           : ةه وعَ ب  تح مَ ال َ و  ت          ةَ نَ سَ  َله  ةَ نَ سَ  ف 

 صاحبان و ائمۀ مذاهب اربعه:              تولد به سال     وفات به سال –ج 
 »: ت  ابه ثَ  ن  بح  ان  مَ عح انل   -1

َ
 150               80   «          ةَ يفَ نه حَ  وب  أ

ه مَ  -2   ن  بح  ك  ال
َ
َ أ  179              93                                  : س  ن

3-  َ  204             150                    :عه  افه الش   يَس ره دح إه  ن  بح  د  م  م 
4-  

َ
َ أ  241             164    :                               ل  بَ نح حَ  ن  بح  د  حح

  -د
َ
َ  به ت  ك   اب  حَ صح أ ح  يثه ده اْلح َ :    ةه دَ مَ تَ عح م  ال َله َ ت          َسنَةَ  و  ف   َسنَةَ  و 

 سال به وفات     سال به تولدهای معتمد حدیثی:          صاحبان کتاب – د
1-  َ  256             194              : ي  اره خَ اْلح   يَل اعه مَ سح إه  ن  بح  د  م  م 
َ  ن  بح  م  له سح م   -2  261              204          : ي  وره اب  سَ يح انل   اجه ج  اْلح
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3-  
َ
 275             202                         : انه  تَ سح جه الس   دَ او  دَ  وب  أ

4-  
َ
ح  يَس عه  وب  أ  279             209                          315:ي  ذه مه الَت 

5-  
َ
َ أ  303             214                    : ائه  سَ الن   ب  يح عَ ش   ن  بح  د  حح

 275             207                         : يّنه  وه زح قَ الح  «هح اجَ مَ  ن  ابح  -6
َهر   -5 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

ح » اب  تَ كه  -أ َ  ،ر  بح زَ  نه بح له  «اته يَ فَ وَ ال َ  ،عه  بَ الر   الله  ده يح بَ ع   نه بح  ده م  م  ح  َق شح مَ ده  ثه د  م   ّف  وَ تَ م  ال
 .نيَ نه الس   ََعَ  ب  ت  رَ م   وَ ه  وَ  ،ه 379 ةَ نَ سَ 

حَوَفيَات»کتاب  –أ  اثر ابن زَبر، محمد بن عبید اهلل رَبَعی، محدث دمشق، متوفای  «ال

 ها مرتب شده است. هجری، و این کتاب بر سال 379سال 
ه  اهَ نح مه . قه ابه الس   ابه تَ كه الح  ََعَ  ول  ي  ذ   -ب ه  م  ث   ،انه  ت  كَ لح ل  ل

َ ه  م  ث   ،انه  فَ كح ْلح ه غَ وَ  ،اِقه  رَ عه لح ل  .مح هه يح
از  ها: پانوشتی از کَتّانی سپس تاب سابق. از آنمتممات و مکمالت و حواشی بر ک –ب 

 عراقی و غیره است. أَکفانی سپس از
  

                                                           
اند فقط بيان   ال تولدش را مشخص نکردهدر سال ولدتش اختَلف شده است. اکثر مؤرخْي، س.  315

اند که سال تولدش  ی اول از قرن سوم بوده است. اما برخی از متأخرين گفته اند که تولدش در دهه کرده
 است. 4، ص1جدر محمد بن قاسم جسوس  ،شارح الشمائله  بوده است از آانن  209
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فَة    17) ره ت لهَط  َمنه  َمعح نَ  اخح  اثل َقاته  مه
 اند شده حواس اختالل ( شناخت کسانی از ثقات که دچار 17)

 
تهَلطه  رهيف  َتعح  -1 خح  :اله
 حواس:  اختالل آشفتگی و تعریف روان – 1

  ،له قح عَ الح  اد  سَ فَ : ةً غَ ل   ط  َل ته خح اله : ةً غَ ل   -أ
  ،«ن  َل ف   َط له ت  خح ا  »: ال  قَ ي 

َ
 امَ كَ  ،ه  ل  قح عَ  دَ سَ فَ  :يأ

 .وسه ام  قَ الح  فه 
ت له »شود:  ط در لغت: از بین رفتن عقل است. گفته میدر لغت: اختال –أ  ، «ف َلن   َط ا خح

 گونه که در القاموس المحیط آمده است.  یعنی: عقل وی زائل شد، همان

  ،له قح عَ الح  اد  سَ فَ : احً َل طه اصح  -ب
َ
  امه ظَ ته انح  م  دَ عَ  وح أ

َ ه  اله وَ قح الح ، به بَ سَ ب   َخَرف 
َ
  ،ًّم عَ  وح أ

َ
 وه أ

َ احح  ،ت  ك   اقه َته   ب 
َ
ه غَ  وح أ ه ذَ  يح  316.َك ل

گویی به سبب  ا منظم نبودن گفتار و هذیاندر اصطالح: از بین رفتن هوش، ی –ب 
 ها.  ها یا غیر این پیری یا نابینایی یا سوختن کتاب

نحَواع   -2
َ
نيَ  أ تَلَطه خح حم   :ال

 کنندگان: انواع اختالط – 2

ه  ت لهَط اخح  نه مَ  -أ َ  به بَ سَ ب  .وفه  ك  الح  فه  قَ اثل   به ائه الس   نه بح  اءه طَ عَ : ل  ثح مه : فه رَ اْلح
سبب پیری هوش خود را از دست داده است، مانند: عطاء بن سائب کسی که به  –أ 

 ثقفی کوفی.
ه  ت لهَط اخح  نه مَ  -ب َ  ابه هَ ذَ  به بَ سَ ب  نَ ََك فَ  ،انه  عَ نح الص   ام  م  هَ  نه بح  اقه ز  الر   ده بح عَ : ل  ثح مه : َصه اْلح

  دَ عح بَ 
َ
َ عَ  نح أ  .ن  ق  لَ تَ يَ فَ  ن  ق  لَ ي   مه

پرت شده است، مانند: عبدالرزاق بن هَمّام  کسی که به سبب نابینایی حواس –ب 
 پذیرفت. شد و تلقین را می صنعانی. بعد از اینکه نابینا شد حدیث به او تلقین و دیکته می

                                                           
 .372 /2التدريب،  مهراهالتقريب  ، و391علوم احلديث، ص نگا:.  316
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 به  ت لهَط اخح  نه مَ  -ج
َ
  اب  بَ سح أ

 
َ حح كَ : ىرَ خح أ َ  نه بح  الله  ده بح عَ  ل  ثح مه  ،به ت  ك  الح  اقه َته  ةَ يعَ هه ل

ح  ه مه ال  .ي  صح
ها، مثل: عبداهلل بن  پرت شده: مانند سوختن کتاب دیگر حواسکسی که به اسباب  –ج 

 لَهِیعه مصری.
م   -3 كح تَلَطه  رهَوايَةه  ح  حم خح  :ال
 کننده: حکم روایت اختالط – 3

 .طه َل ته خح اله  َل بح قَ  ه  نح عَ  يَ وه ر   امَ  اهَ نح مه  ل  بَ قح ي   -أ
 شود. پرتی از او روایت شده، پذیرفته می آنچه قبل از حواس –أ 

  فهيهه  ك  ش   َما اذَ كَ وَ  ،طه َل ته خح اله  دَ عح بَ  ه  نح عَ  يَ وه ر   امَ  اهَ نح مه  ل  بَ قح ي   َل وَ  -ب
َ
 َل بح قَ  ه  ن  أ

  طه َل ته خح اله 
َ
 .ه  دَ عح بَ  وح أ

شود، همچنین آنچه در آن  پرتی از او روایت شده، پذیرفته نمی آنچه بعد از حواس –ب 
 ن.پرتی بوده یا بعد از آ شک کرده شود که قبل از حواس

ي ت ه   -4 َهم 
َ
 :َوفَائهَدت ه   أ

 اهمیت آن و فایدۀ آن: – 4

م   ن  فَ  وَ ه   هه   يه يه مح تَ  فه  ه  ت  دَ ائه فَ  ن  م  كح تَ وَ  ا،دًّ جه  م 
َ
 دَ عح بَ  اهَ به  َث د  حَ  ته ال   ةه قَ اثل   يثه اده حَ أ

ه  ؛طه َل ته خح اله  ه ب  قَ  مه دَ عَ وَ  اهَ د  رَ ل  .اهَ ول
ای که بعد  شود در تشخیص احادیث ثقه اهر میاین فن بسیار مهمی است و فایدۀ آن ظ

 ها را روایت کرده است؛ برای رد کردن آن و نپذیرفتن آن.   پرتی آن از حواس
َرجَ  َهلح  -5 خح

َ
يحَخانه  أ َما فه  الش  يَحيحهه م   ثهَقات   َعنح  َصحه َصاَبه 

َ
؟ أ تهَلط  خح  :اله

پرتی  حواس اند که دچار هآیا بخاری و مسلم در دو صحیح خود از ثقاتی روایت کرد – 5
 اند؟ شده

  َف ره ع   ام  مه  نح كه لَ وَ  ،مح عَ نَ 
َ
 .طه َل ته خح اله  َل بح قَ  هه به  واث  د  حَ  مح ه  ن  أ

 اند. پرتی آن را روایت کرده بله، اما از آن احادیثی که دانسته شده آنان قبل از حواس



435 
 

َهر   -6 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 آن: مشهورترین تصنیفات پیرامون – 6

َ وَ  ئه  َل عَ لح كَ  ،اءه مَ لَ ع  الح  نَ مه  د  دَ عَ  يهه فه  َف ن  َص  ح  هه ذه هَ  نح مه وَ  ،مه  ازه اْلح  اب  تَ كه  اته فَ ن  َص م  ال
َ ر   نح مَ به  اطه بَ ته غح اله » ه  ،«طه َل ته خح اله به  مه َ  نه بح  يمَ اهه رَ بح إه  ظه افه حَ لح ل ح  مه  جَ عَ الح  نه ابح  طه بح سه  د  م  م   ّف  وَ تَ م  ال

 .ه 841 ةَ نَ سَ 
هایی را به نگارش در  تعدادی از علما همانند: حافظ عالئی و حازمی پیرامون آن کتاب

تهبَاط  »اند. از این تصنیفات: کتاب  آورده غح َ  بهَمنح  اله تهَلطه  ر مه خح ، اثر حافظ ابراهیم بن «بهاله

 توان نام برد. هجری را می 841محمد سبط ابن عجمی، متوفای سال 
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فَة    18) ره لََماءه  َطبََقاته  َمعح َواةه  الحع   َوالر 
 ( شناخت طبقات علما و راویان18)

 
بََقةه  َتعحرهيف   -1  :الط 
 تعریف طبقه: – 1

ح  م  وح قَ الح : ةً غَ ل   -أ  .ونَ ه  ابه شَ تَ م  ال
 تی شبیه به هم هستند.عدر لغت: جما –أ 

ه وَ  ن  الس   فه  واب  ارَ قَ تَ  م  وح قَ : ًحاَل طه اصح  -ب
  ،اده نَ سح اْلح

َ
ه  فه  وح أ

 317.طح قَ فَ  اده نَ سح اْلح
در اصطالح: جماعتی که در سن و اسناد یا تنها در اسناد به همدیگر نزدیک  –ب 
 هستند.
ه  فه  به ار  قَ ال   َن عح مَ وَ 

 : اده نَ سح اْلح
َ
  ،ره خَ اْلح  وخَ ي  ش   مح ه   اذَ هَ  وخ  ي  ش   ونَ ك  يَ  نح أ

َ
 واب  اره قَ ي   وح أ

 .ه  وخَ ي  ش  
د این است که: شیوخ این راوی، شیوخ راوی و معنای نزدیک به هم بودن در اسنا

 دیگری باشد یا )شیوخ این راوی با شیوخ راوی دیگری از لحاظ سن( نزدیک به هم باشند.
نح  -2 فَتههه  فََوائهده  مه ره  :َمعح
 از فواید شناخت آن: – 2

 ره عح مَ  ده ائه وَ فَ  نح مه وَ  -أ
  هه ته فَ

َ ح  له اخ  دَ تَ  نح مه  ن  مح الح   ،م  اسح  فه  نيَ هه ابه شَ تَ م  ال
َ
ه ذَ  وه ََنح وَ  ،ة  يَ نح ك   وح أ  ؛َك ل

 
َ
  ن  ظَ ي  فَ  ،ظه فح الل   فه  انه مَ اسح  ق  فه ت  يَ  دح قَ  ه  ن  له

َ
  ن  أ

َ
ه ذَ  ي   مَ تَ ي  فَ  ،ر  خَ اْلح  وَ ه   امَ ه  دَ حَ أ  ره عح مَ به  َك ل

 ةه فَ
 .امَ هه اته قَ بَ طَ 

انند از فواید شناخت آن: در امان بودن از تداخل دو راوی متشابه در نام یا کنیه و م –أ 
شود که یکی از آن  شوند پس گمان برده می آن؛ زیرا که گاهی دو اسم در یک لفظ متفق می

                                                           
 .381، ص2تدريب الراوي ج نگا:.  317
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دو، همان دیگری است )یعنی: تصور کرده شود که هر دو یک نفر هستند( لذا با شناخت 
 شود )که آنان دو نفر هستند نه یک نفر(. طبقات آن دو، تمییز و تشخیص داده می

ح  -ب ح  ةه يقَ قه حَ  ََعَ  وف  ق  و  ال  .ةه نَ عَ نح عَ الح  نَ مه  اده رَ م  ال
یافتن به حقیقت مراد از عنعنه )یعنی: با شناخت طبقات است که به حقیقت  دست –ب 

 اند یا نه؟(. عصر بوده شود که آیا هم عنعنه پی برده می
ون   قَدح  -3 يَانه  يَك  اوه نح  الر  ، َطبََقة   مه تهبَار  نح  بهاعح ه  َومه تهبَار   َطبََقتنَيح  آَخَر: بهاعح
دیگر  شود که دو راوی از یک طبقه به اعتباری، و از دو طبقه به اعتبار گاهی می – 3
 باشند:

 : ل  ثح مه 
َ
َ أ ه مَ  نه بح  سه ن   نح مه  هه هه بح شه وَ  ،ك  ال

َ
 ة  قَ بَ طَ  فه  ةه َْشَ عَ الح  عَ مَ  مح ه  فَ  ،ةه ابَ حَ الص   ره اغه َص أ

  اره بَ ته اعح به  ة  دَ احه وَ 
َ
 .ة  دَ احه وَ  ة  قَ بَ طَ  مح ه  ُك    ة  ابَ حَ الص  فَ  اذَ هَ  ََعَ وَ  ،ة  ابَ حَ َص  مح ه  ُك    مح ه  ن  أ

مانند: انس بن مالک، و مانند او از أصاغر صحابه. پس آنان همراه عشرۀ مبشره در یک 
شوند به اعتبار اینکه همگی صحابه هستند و بر این، صحابه همگی یک  طبقه محسوب می

 طبقه هستند. 
ه  فه  وله خ  اَل   َل إه  قه ابه وَ الس   اره بَ ته اعح به وَ 

َ عَ  عَ ضح به  ة  ابَ حَ الص   ون  ك  يَ  ،مه َل سح اْلح  ةً قَ بَ طَ  ةَ ْشح
 ره عح مَ » عه وح نَ  فه  مَ د  قَ تَ  امَ كَ 

  ون  ك  يَ  َل فَ  ،«ةه ابَ حَ الص   ةه فَ
َ
َ أ ه  وَشه  َمالهك   ن  بح  س  ن  ةه قَ بَ طَ  فه  بحه 

 .ةه ابَ حَ الص   نَ مه  ةه َْشَ عَ الح 
گونه که در نوع  به بیش از ده طبقه هستند همانو به اعتبار سابقۀ دخول در اسالم، صحا

گذشت، پس انس بن مالک و مانند او در طبقۀ عشرۀ مبشره )داخل( « شناخت صحابه»
 شوند. نمی

ره  ََعَ  يَنحبَغه  َماَذا -4 ؟ انل اظه  :فهيهه
 بر ناظر و محقق در آن چه چیزی الزم و ضروری است؟ – 4

  اته قَ بَ الط   مه لح عه  فه  ره اظه انل   ََعَ  غه بَ نح يَ 
َ
 ره َع  ونَ ك  يَ  نح أ

 ،مح هه اته يَ فَ وَ وَ  اةه وَ الر   ده اَله وَ مَ به  افً
 .مح ه  نح عَ  ىوَ رَ  نح مَ وَ  ،ه  نح عَ  اوح وَ رَ  نح مَ وَ 
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بر ناظر و محقق در علم طبقات الزم و ضروری است که آگاه باشد به موالید راویان و 
 او از آنان روایت کرده است.   اند و کسانی که وفیات آنان و کسانی که از او روایت کرده

َهر   -5 شح
َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 5

َ ك  الح  اته قَ بَ الط  » اب  تَ كه  -أ  .د  عح سَ  نه بح له  «ىبح
بََقات  »کتاب  –أ  َى الط  بح  ، اثر محمد بن سعد.«الحك 

  «اءه ر  ق  الح  اته قَ بَ طَ » اب  تَ كه  -ب
َ
 .انه  َل  ا ر  مح عَ  به له

اءه  َطبََقات  »کتاب  –ب  ر   ، اثر ابو عمرو دانی.«الحق 
َ ك  الح  ةه ي  عه افه الش   اته قَ بَ طَ » اب  تَ كه  -ج ح  ده بح عَ له  «ىبح  .كه  بح الس   ابه ه  وَ ال

ي ةه  َطبََقات  »ج کتاب  افهعه َى الش  بح  ، اثر عبدالوهاب سبکی.«الحك 
ه  ،«اظه ف  اْلح   ة  رَ كه ذح تَ » -د  .به  هَ َّل  ل
كهَرة  » -د  اظه  تَذح  ، اثر حافظ ذهبی.«اْلح ف 
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فَة    19) ره حَمَواله  َمعح نَ  ال َواةه  مه لََماءه  الر   َوالحع 
 ( شناخت موالی از راویان و علما19)

 
َل  َتعحرهيف   -1 حَموح  :ال
 تعریف موالی: – 1

ح : ةً غَ ل   -أ ح وَ  ،َل وح مَ  ع  ََجح : اله وَ مَ ال   نَ مه  َل وح مَ ال
َ ح  ََعَ  ق  لَ طح ي  فَ  ،ده ادَ ضح الح ه مَ ال  ،ده بح عَ الح وَ  ،كه ال

ح وَ  ح وَ  ،تهقه عح م  ال  318.تَقه عح م  ال
در لغت: موالی: جمع مولی است و مولی از اضداد است )یعنی دو معنای ضد هم  –أ 

 شود. دارد( پس بر مالک و بنده و آزاد کننده و آزاد شده اطالق می
ح  ص  خح الش   وَ ه  : احً َل طه اصح  -ب َحالَف  ال   ،م 

َ
ح  وه أ   ،تَق  عح م  ال

َ
ه  وه أ   ياّل 

َ
ه غَ  ده يَ  ََعَ  مَ لَ سح أ  319.هه يح

پیمان یا آزاد شده یا کسی است که بر دست دیگری  در اصطالح: او شخص هم –ب 
 مسلمان شده است.

نحَواع   -2
َ
حَمَواله  أ  :ال

 انواع موالی: – 2

 
َ
ح  اع  وَ نح أ َ وَ  ،ة  ثَ َل ثَ  اله وَ مَ ال  :هه

 ها: نانواع موالی سه است، و آ
ه  َل وح مَ  -أ ه : ل  ثح مه : لحفه اْلح

ه مَ  امه مَ اْلح   نه بح  كه ال
َ
َ أ   س  ن

َ   وَ ه  فَ  ،مه  يح ال   ِحه  بَ صح الح
َ
 ِحه  بَ صح أ

ه  ءه َل وَ به  مه  يح تَ  ،ةً يبَ له َص  ه ذَ وَ  ؛فه لح اْلح   َك ل
َ
 » ه  مَ وح قَ  ن  له

َ
َ  اله وَ مَ  «حَ بَ صح أ ح رَ ق   مه يح له ه به  ش  ي  .لحفه اْلح

انند: امام مالک بن انس أصبحی تیمی پس او اصالتا اصبحی و پیمانی: م موالی هم –أ 
 پیمان هستند. هم« تَیم قریش»با « أصبَح»پیمانی تیمی است؛ زیرا قومش  با هم

                                                           
 .404، ص4القاموس ج نگا:.  318
 .382/ 2التدريب:  مهراهالتقريب  نگا:.  319
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 : ل  ثح مه : ةه اقَ تَ عَ الح  َل وح مَ  -ب
َ
َ  به أ  وَ ه   ،وزَ يح  فَ  ن  بح  يد  عه سَ  ه  م  اسح وَ  ،عه  ابه ال   ائه  الط   ي  ََته خح اْلح

  ؛ئ  ي  طَ  َل وح مَ 
َ
  ئ  ي  طَ  نح مه  نَ كَ  ه  دَ ي  سَ  ن  له

 فَ
َ
 .ه  قَ تَ عح أ

موالی آزاد شدنی: مانند: ابو البختری طائی تابعی، نامش سعید بن فیروز است. او  –ب 
 موالی قبیلۀ طَیِّئ است؛ زیرا مالکش از قبیلۀ طیئ بود و او را آزاد کرد.

ه  َل وح مَ  -ج
َ : ل  ثح مه : مه َل سح اْلح   ؛فه  عح الح   ي  اره خَ اْلح   يَل اعه مَ سح إه  نه بح  ده م  م 

َ
ح  ه  د  جَ  ن  له  ةَ يَ غه م  ال

 فَ  ايًّ وسه َُم   نَ كَ 
َ
َ  ده يَ  ََعَ  مَ لَ سح أ   نه بح  انه مَ اَلح

َ
 .هه ََلح إه  َب سه ن  فَ  ،فه  عح الح   َس نَ خح أ

موالی اسالم: مانند: محمد بن اسماعیل بخاری جُعفی؛ زیرا پدربزرگش مغیره،  –ج 
 دست یَمان بن أخنَس جُعفی مسلمان شد پس به جُعفی منسوب شد. مجوسی بود و به

نح  -3 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 3

 
َ  ره عح مَ وَ  ،سه بح الل   نَ مه  ن  مح الح

ح  ة  فَ َ  ةه يلَ به قَ الح  َل إه  وبه س  نح مَ ال   ا،بً سَ ن
َ
َ مَ تَ َله   م  ثَ  نح مه وَ  ؛ءً َل وَ  وح أ  ي 

ح  َ  ةه يلَ به قَ الح  َك لح ته  نح مه  هه مه اسح  فه  ه  ك  اره شَ ي   نح م  عَ  ءً َل وَ  ةه يلَ به قَ الح  َل إه  وب  س  نح مَ ال  .ابً سَ ن
در امان بودن از اشتباه، و شناخت منسوب به قبیله از جهت نسب یا والء؛ تا اینکه 
منسوب به قبیله از جهت والء تشخیص داده شود از کسی که از آن قبیله در نامش با او از 

 جهت نسب مشارکت دارد.
َهر   -4 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 4

ه ذَ  فه  َف ن  َص    َك ل
َ
َمرَ  وب  أ ، ع  ي  نحده بَةه  الحكه ح  َل إه  بهالن سح ه مه ال  .طح قَ فَ  نيَ ي  صح

ابو عمر کِندی پیرامون این موضوع، تنها به نسبت )والی( مصریین کتابی را تصنیف 
 کرده است.
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فَة    20) ره َعَفاءه  َقاته اثل   َمعح نَ  َوالض  َواةه  مه  الر 
 ( شناخت ثقات و ضعفاء از راویان20)

 
يفه  اثل َقةه  َتعحرهيف   -1 عه  :َوالض 
 تعریف ثقه و ضعیف: – 1

ح : ةً غَ ل   ة  قَ اثل  : ةً غَ ل   -أ يًّا ف  عح الض   ون  ك  يَ وَ  ،ي  وه قَ الح  د  ضه : يف  عه الض  وَ  ،ن  مَ تَ ؤح م  ال س   حه
 .ايًّ وه نَ عح مَ وَ 

در لغت: ثقه در لغت: امین دانسته شده است. ضعیف: ضد قوی است، و ضعف حسی  –أ 
 باشد. و معنوی می

َمل   َعم   م  اسح  وَ ه  : يف  عه الض  وَ  ،ط  ابه الض   ل  دح عَ الح  وَ ه  : ة  قَ اثل  : احً َل طه اصح  -ب  فهيهه  َمنح  يَشح
  هه طه بح َض  فه  ن  عح طَ 

َ
 .هه اَله دَ عَ  وح أ

صِ عادلِ ضابط است. و ضعیف: اسم عامی است که در اصطالح: ثقه: او شخ –ب 
 مشتمل است بر کسی که طعن و جرح در ضبط و عدالت او وارد شده است.

ي ت ه   -2 َهم 
َ
 :َوفَائهَدت ه   أ

 اهمیت و فایدۀ آن: – 2

  نح مه  وَ ه  
َ
  ل  جَ أ

َ
َ  ومه ل  ع   اعه وَ نح أ   ؛يثه ده اْلح

َ
َ  ف  رَ عح ي   هه ته طَ اسه وَ به  ه  ن  له  نَ مه  يح  حه الص   يث  ده اْلح

 .يفه عه الض  
ترین انواع علوم حدیث است؛ زیرا بواسطۀ آن، حدیث صحیح از ضعیف  مهم این نوع از

 شود. شناخته می
َهر   -3 شح

َ
َصن َفاته  أ حم  ، ال َها فهيهه نحَواع 

َ
 :َوأ

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن و انواع آن: – 3

 اب  تَ كه وَ  ،انَ ب  حه  نه بح له  «اته قَ اثل  » ابه تَ كه  ل  ثح مه : اته قَ اثل   فه  ة  دَ رَ فح م   ات  فَ ن  َص م   -أ
ه  «اته قَ اثل  »  .ِله  جح عه لح ل
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اثر ابن حبان، و کتاب  «اثل َقات  »تصنیفات جداگانه پیرامون ثقات: مانند کتاب  –أ 

 اثر عجلی. «اثل َقات  »
ه  «اءه فَ عَ الض  » ـكَ . ادًّ جه  ة  يَ ثه كَ : اءه فَ عَ الض   فه  ة  دَ رَ فح م   ات  فَ ن  َص م   -ب  ،ائه  سَ الن  وَ  ،ي  اره خَ ب  لح ل

ح » اب  تَ كه وَ  ،يي ده عَ  نه بح له  «اءه فَ عَ الض   فه  له مه ََك الح » اب  تَ كه  اهَ نح مه وَ . ّنه  طح ق  ارَ اَل  وَ  ،ِله  يه قَ ع  الح وَ   ّنه غح م  ال
ه  «اءه فَ عَ الض   فه   .به  هَ َّل  ل

َعَفاء  »: تصنیفات جداگانه پیرامون ضعفاء: خیلی زیاد است. مانند –ب  اثر امام  «الض 

ل  »بخاری، نسائی، عُقَیلی و دارقطنی. و کتاب  َعَفاءه  فه  الحََكمه اثر ابن عدی و کتاب  «الض 

غحّنه » حم  َعَفاءه  فه  ال  اثر ذهبی از این قبیل است. «الض 
َ بَ  ة  كَ ََتَ شح م   ات  فَ ن  َص م   -ج َ وَ : اءه فَ عَ الض  وَ  اته قَ اثل   نيح   ة  يَ ثه كَ  هه

َ
 اب  تَ كه : اهَ نح مه . اًض يح أ

َ » اب  تَ كه  اهَ نح مه وَ  ،«يه به كَ الح  ي  اره خَ اْلح   يخه اره تَ »   نه بح له  «يله ده عح ال  وَ  حه رح الح
َ
َ وَ  ،م  اته حَ  به أ  ب  ت  ك   هه

ه  ة  م  َع   .اةه وَ لر  ل
يخ  »تصنیفات مشترک بین ثقات و ضعفاء: و این هم بسیار زیاد است. کتاب  –ج   تَاره

ح  »و کتاب  «بهيه الحكَ  اْلح َخارهي   َرح يله  الح اثر ابن ابی حاتم رازی نیز از این قبیل است  «َوال عحده

  های عام در مورد راویان هستند. ها کتاب و این
َ  به ت  ك   ضه عح بَ به  ة  اص  خَ  ب  ت  ك   اهَ نح مه وَ    فه  اله مَ كَ الح » ابه تَ كه  ل  ثح مه  ،يثه ده اْلح

َ
 «اله جَ الر   اءه مَ سح أ

ح  ّنه  غَ الح  ده بح عَ له  ح  هه اته يبَ ذه هح تَ وَ  ،ِسه  ده قح مَ ال ه  ته ال   ةه دَ د  عَ تَ م  ال  ،ر  جَ حَ  نه ابح وَ  ،به  هَ اّل  وَ  ،ي  ز  مه لح ل
َ وَ   .جه  رَ زح اْلح

های حدیثی تعلق دارند  های خاصی هستند که به برخی از کتاب و از این تصنیفات کتاب

َماءه  فه  الحَكَمال  »مانند کتاب  سح
َ
لغنی مَقدِسی، و تهذیبات متعدد آن که اثر اثر عبدا «الر َجاله  أ

 امام مِزِّی، ذهبی، ابن حجر و خزرجی است.
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فَة    21) ره وحَطانه  َمعح
َ
َواةه  أ مح  الر  انههه َ  َوب لح

 ( شناخت وطن راویان و شهرهای آنان21)

 
َراد   -1 حم  ثه  بهَهَذا ال َحح  :اْلح
 مراد از این بحث: – 1

 
َ ه  وَ ه  وَ  ،ن  طَ وَ  ع  ََجح : ان  طَ وح الح

  ،يم  له قح اْلح
َ
ه  وََل  ي   ته ال   ة  يَ احه انل   وه أ

ح اْلح   ،ان  سَ ن
َ
 ا،يهَ فه  يم  قه ي   وح أ

َ اْلح  وَ  َ وَ  ،َل  بَ  ع  ََجح : ان  لح ح  هه   ة  ينَ ده مَ ال
َ
ه  وََل  ي   ته ال   ة  يَ رح قَ الح  وه أ

ح اْلح   ،ان  سَ ن
َ
 .ايهَ فه  يم  قه ي   وح أ

ای است که انسان در آن  هو آن: منطقه و سرزمین یا ناحی .أوطان: جمع وطن است
شود. و بلدان: جمع بَلَد است و آن شهر  گزیند و ساکن می شود یا در آن اقامت می متولد می

  . شود می ساکن و گزیند می اقامت آن در یا شود می متولد آن در انسان که است یا روستایی
ح وَ  َ  اذَ هَ به  اد  رَ م  ال  ره عح مَ  وَ ه   ثه حح اْلح

  ة  فَ
َ
  ايهَ فه  واَله  و   ته ال   م  هه نه د  م  وَ  اةه وَ الر   مه اَله قَ أ

َ
  وح أ

َ
 واام  قَ أ

 .ايهَ فه 
ها به دنیا آمدند  ها و شهرهای راویان است که در آن مراد از این بحث: شناخت سرزمین

 ها اقامت گزیدند و ساکن شدند. یا در آن
نح  -2 هه  مه  :فََوائهده
 از فواید آن: – 2

َ بَ  ي  يه مح ال   هه ده ائه وَ فَ  نح مه وَ  ه مَ سح اله  نيح ح  نيح ه قَ فه ت  م  ال ح  نه يح َلَ بَ  نح مه  وان  كَ  اذَ إه  ؛ظه فح الل   فه  نيح ه فَ له تَ ُم  . نيح
َ  اظ  ف  ح   هه ََلح إه  اج  تَ ََيح  ام  مه  وَ ه  وَ   .مح هه اته فَ ن  َص م  وَ  مح هه اته فَ َص  تَ  فه  يثه ده اْلح

هنگامی  فواید آن: تمییز و جدایی بین دو نامی که در یک لفظ متفق هستند؛جمله از 
که از دو شهر مختلف باشند. و این همان چیزی است که حفاظ حدیث در تصرفات و 

 کنند. تصنیفات خویش به آن نیاز پیدا می
ي   إهَل  -3

َ
ء   أ ب   ََشح نَ  ُك    َينحتَسه ؟ الحَعَربه  مه  :َوالحَعَجمه

 هر کدام از عرب و عجم به چه چیزی منتسب هستند؟: – 3
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  ا؛هَ له ائه بَ قَ  َل إه  ب  سه تَ نح تَ  ايمً ده قَ  ب  رَ عَ الح  ته نَ كَ  دح قَ لَ  -أ
َ
ه ََغ  ن  له ًل  اوً دح بَ  وان  كَ  مح ه  تَ ي  ْله  ،ر ح 

  ةه يلَ به قَ الح به  مح ه  اط  بَ ته ارح  نَ َكَ وَ 
َ
 به  مح هه اطه بَ ته ارح  نه مه  َق ثَ وح أ

َ ه  اءَ جَ  ام  لَ فَ  ،ضه رح الح
 مح هه يح لَ عَ  َب لَ غَ وَ  ،م  َل سح اْلح

َ اْلح   َن كح س   َ ب   َل إه  واب  سَ تَ نح اه  ىرَ ق  الح وَ  انه لح  .مح اه  رَ ق  وَ  مح هه انه لح
نشین  نشینِ کوچ عرب در قدیم به قبایل خود منسوب بودند؛ زیرا اغلب آنان بادیه –أ 

تر از ارتباط آنان با سرزمین بود. وقتی که اسالم ظهور  بودند و ارتباط آنان با قبیله مستحکم
لب آمد به شهرها و روستاهای خویش منتسب کرد و سکونت در شهرها و روستاها بر آنان غا

 شدند.
  -ب

َ
 .يمه ده قَ الح  نَ مه  مح اه  رَ ق  وَ  مح هه نه د  م   َل إه  ونَ ب  سه تَ نح يَ  مح ه  ن  إه فَ  م  جَ عَ الح  ام  أ

 شوند. اما عجم از قدیم به شهرها و روستاهای خویش نسبت داده می –ب 
ب   َكيحَف  -4 هه؟ َعنح  انحتََقَل  َمنه  َينحتَسه  :بََله
 دهد؟ کسی که از شهر خویش نقل مکان کرده چگونه نسبت می – 4

  اذَ إه  -أ
َ
َ  ادَ رَ أ  دَ بح يَ لح فَ : ابه سَ ته نح اله  فه  امَ ه  نَ يح بَ  عَ مح الح

ح
َ به  أ   َله اْلح

َ ح  انه اثل  به  م  ث   ،له و  الح  له قَ تَ نح م  ال
  ن  س  ََيح وَ  ،هه ََلح إه 

َ
وَل  ،«ث م  » َحرحَف  اثل انه  ََعَ  َل خه دح ي   نح أ َ و   نح مَ  َفيَق   َل إه  َل قَ تَ انح وَ  ،َب لَ حَ  فه  َله

ح  ح  ةه ينَ ده مَ ال َ  ن  َل ف  »: ةه رَ و  نَ م  ال ح  م  ث   ،به  لَ اْلح   ل  مَ عَ  اذَ هَ  ََعَ وَ  ،«نه  دَ مَ ال
َ
 .اسه انل   َثه كح أ

هرگاه قصد داشت در نسبت دادن، هر دو را جمع کند: پس باید به شهر اول سپس  –أ 

را داخل کند و به کسی که در  «ث م  »است که بر دومی حرف  به شهر دوم ابتدا کند. و خوب

، ف َلن  »حلب به دنیا آمده و به مدینه منوره نقل مکان کرده، بگوید:  َلَبه  حَمَدنه   ث م   اْلح ، و «ال

 عمل اکثر اهل علم بر همین است.
َ  اذَ إه وَ  -ب َ  ده ره ي   مح ل   َل  : امَ ه  نَ يح بَ  عَ مح الح

َ
  َل إه  َب سه تَ نح يَ  نح أ

َ
 .يل  له قَ  اذَ هَ وَ  ،اءَ شَ  امَ هه ي  أ

و اگر قصدِ جمعِ بین آن دو را نداشت: اجازه دارد به هر کدام از آن دو که بخواهد  –ب 
 نسبت دهد و این اندک است.

ب   َكيحَف  -5 نح  َكنَ  َمنح  َينحتَسه َية   مه ة ؟ تَابهَعة   قَرح َ َلح  :ْله
 باشد که تابع شهری است؟:  دهد به کسی که از روستایی چگونه نسبت می – 5
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  َل   -أ
َ
 .ةه يَ رح قَ الح  َك لح ته  َل إه  َب سه تَ نح يَ  نح أ

 اجازه دارد که او را به آن روستا نسبت دهد. –أ 
  َل  وَ  -ب

َ
َ  َل إه  َب سه تَ نح يَ  نح أ َ اْلح ه  ةه عَ ابه ال   ةه لح  .ةه يَ رح قَ الح  َك لح ته  اهَ ل

 آن روستا از توابع آن است.  و )همچنین( اجازه دارد او را نسبت دهد به شهری که –ب 
  َل  وَ  -ج

َ
ة   تهلحَك  اهَ نح مه  ته ال   ةه يَ احه انل   َك لح ته  َل إه  َب سه تَ نح يَ  نح أ َ َلح يحًضا اْلح

َ
 .أ

ای نسبت دهد که آن شهر در آن ناحیه قرار  و همچنین اجازه دارد او را به ناحیه –ج 
 دارد.

ه ذَ  ال  ثَ مه وَ  َ » نَ مه  ص  خح شَ  نَ كَ  اذَ إه : َك ل َ وَ  ،«ابه اْلح ه  ة  عَ ابه تَ  هه  نَ مه  ب  لَ حَ وَ  ،«َب لَ حَ » ةه ينَ ده مَ ل
  ه  لَ فَ  ،«امه الش  »

َ
َ  ن  َل ف  : هه ابه سَ ته انح  فه  وَل ق  يَ  نح أ   ،ابه  اْلح

َ
َ  ن  َل ف   وح أ   ،به  لَ اْلح

َ
 .امه  الش   ن  َل ف   وح أ

شام: »است. و حلب از « حَلَب»باشد که از توابع شهر « الباب»مثال آن: اگر شخصی از 

َابه   ف َلن  »تواند بگوید:  است. پس در نسبت دادن به او می َلَبه   ف َلن  »، یا «اْلح  ف َلن  »، یا «اْلح
امه    .«الش 
ة   َكمه  -6 د  حم  قَاَمَها إهنح  ال ته  ال

َ
ص   أ خح َب  بََل   فه  الش   :إهََلحَها؟ ن سه

داده  به آن شهر نسبت اگر شخصی در شهری اقامت گزیند چه مدتی بگذرد که – 6
 شود؟

 
َ
ح  نه بح  الله  ده بح عَ  ل  وح قَ  وَ ه  وَ  ،نيَ نه سه  ع  بَ رح أ  .كه ارَ بَ م  ال

 چهار سال، و این قول عبداهلل بن مبارک است.
َهر   -7 شح

َ
َصن َفاته  أ حم   :فهيهه  ال

 مشهورترین تصنیفات پیرامون آن: – 7

  ن  كه مح ي   -أ
َ
 » اَب تَ كه  د  ع  نَ  نح أ

َ ح الح مح  «ابه سَ ن هلس  ي َعانه  ل ه  اذَ هَ  اته فَ ن  َص م   نح مه  مَ د  قَ تَ  اّل 
  ؛عه وح انل  

َ
  َل إه  اَب سَ ته نح اله  ر  ك  ذح يَ  ه  ن  له

َ ه غَ وَ  انه َط وح الح  .اهَ يح
حَساب  »کتاب  –أ  ن

َ توانیم از این نوع  اثر سمعانی که )معرفی آن( گذشت را می« الح

 کند. ن را بیان میها و غیر آ برشماریم؛ زیرا انتساب به مناطق و سرزمین
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  ره كح ذه  ان  ظَ مَ  نح مه وَ  -ب
َ
َ ب  وَ  اةه وَ الر   انه طَ وح أ َ ك  الح  اته قَ بَ الط  » اب  تَ كه  مح هه انه لح  نه بح له  «ىبح

 .د  عح سَ 
بََقات  »های بیان اوطان راویان و شهرهای آنان، کتاب  و از دیگر مکان –ب   الط 
َى بح  توان نام برد. اثر محمد بن سعد را می «الحك 

َ  امَ  ر  آخه  اذَ هَ  ه  ي َ  . ابه تَ كه الح  اذَ هَ  فه  الل   ّس 
 این آخرین چیزی است که اهلل عزوجل در این کتاب، آن را آسان ساخت.

َ  انَ ي  به نَ وَ  انَ ده ي  سَ  ََعَ  الل   َّل  َص وَ  ه  ََعَ وَ  ،د  م  م  َ وَ  ،مَ ل  سَ وَ  هه به حح َص وَ  آله  ب  رَ  لله  د  مح اْلح
َ عَ الح   .نيَ مه ال
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 واملراجع صادرامل فهرس
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 الشيخ تقيق. للكتان املْشفة، السنة كتب مشهور ْليان املستطرفة الرسالة -
 .الفكر دار نْش. الكتان املنتص ممد
 نْش. املصية الطبعة. الحوذي تفة ِشحه مع" الَتمذي جامع" الَتمذي سن -
 .الكتب املحسن عبد ممد

 .اْلميد عبد اَلين ميي الشيخ تقيق. داود أب سنّن
 وِشَكه اْللب اْلاب عيس طبع. اْلاِق عبد فؤاد ممد تقيق ماجه، ابن سن -

 .ه1372 سنة
 .املدن اَلمان هاشم الل عبد السيد ونْش وتقيق تصحيح اَلارقطّن، سن -
 .املغرب طبع. ألفيته َع العراِق حِش -
. باز بن العزيز عبد الشيخ تقيق. اْلاري فتح ِشحه مع اْلخاري صحيح -

 .ه1380 سنة بالقاهرة السلفية املطبعة
 .ه1296 سنة بولق طبعة...  فقط املت اْلخاري، صحيح -
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 سنة بالزهر املصية الطبعة. الول الطبعة. انلووي ِشح مع مسلم صحيح -
 .ه1347
. اْللب اْلاب عيس مطبعة. اْلاِق عبد فؤاد ممد تقيق. مسلم صحيح -

 .القاهرة
 املكتبة نْش. عَت اَلين نور اَلكتور تقيق. الصلح لبن اْلديث، علوم -

 .ه1386 سنة املنورة باملدينة العلمية
 مان،عث ممد الرحن عبد تقيق. للسخاوي اْلديث، ألفية ِشح املغيث فتح

 .املنورة باملدينة السلفية املكتبة نْش
 .بمص امليمنية املطبعة طبع. للفيوزآبادي املحيط القاموس -
 العثمانية املعارف دائرة طبعة. اْلغدادي للخطيب الرواية، علم ف الكفاية -
 .ه1357 سنة باهلند
 .أيدن صادق ممد. د تقيق. اْلغدادي للخطيب واملفَتق، املتفق -
 اْلديثة انلص مكتبة نْش. انليسابوري للحاكم الصحيحني، َع ملستدركا -

 .اهلندية الطبعة عن مصورة. بالرياض
 معظم السيد اَلكتور نْش. انليسابوري للحاكم اْلديث، علوم معرفة -
 .العثمانية املعارف دائرة طبع. حسني
. الفّق مدحا وممد شاكر ممد أحد الشيخ تقيق. للخطاب السن، معالم -
 .ه1367 سنة املحمدية السنة أنصار مطبعة
 عيس طبع. اْلجاوي ممد َع تقيق. لَّلهب الرجال، نقد ف العتدال ميان -
 .ه1382 سنة اْللب اْلاب
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 اْللب اْلاب عيس طبع. اْلاِق عبد فؤاد ممد وتعليق تصحيح مالك، موطأ -
 .ه1370 سنة وِشَكه
 باملدينة العلمية املكتبة نْش. حجر ابن للحافظ الفكر، بةُن ِشح انلظر نزهة -
 .املنورة
 العلمية املكتبة نْش. حجر ابن للحافظ انلظر، نزهة ِشحها مع الفكر ُنبة -

 .املنورة باملدينة
 


