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:مقدمه

های تخریج حددیث و تددریا ایدن موضدوع، زمدان بحث و پژوهش در خصوص شیوه
طلدب طلبد و نیازمند تطبیق و نیز ابزاری بدرای توضدیو و روشدن نمدودن مزیادی می

د بخداطر است، تا اینکه مطالب، از غالب تئوری به تطبیق و اجرای عملی درآید، اما نبای
یدن امید است مطالعه و بررسی ا. عدم درک و دریافت تمام آن، آن را کال کنار گذاشت

ودمند پردازد، برای طالب علم سدهای تخریج حدیث میکتاب که به بیان مختصر شیوه
د، بده هایی که در ادامه بیان خواهد شباشد و به او کمک کند تا مطابق ضوابط و شیوه

.تطبیق عملی این موضوع بپردازد
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:چیستتخریج 
مثدال اند؛ به عنوانانتساب حدیث به امامانی که آن را روایت نموده: تخریج عبارت است از

و ( داندبخاری یا مسلم آن را تخریج نموده)أخرجه البخاری، أخرجه المسلم : شودگفته می
.غیره

را ذکدر برای رسیدن به مقصود، ابتدا تعریف لغوی تخریج و سپا تعریدف اصدطالحی آن
طالحی کنیم، سپا به بیان پیوند و رابطه این دو و توضیحات مربدوط بده تعریدف اصدمی
.پردازیممی

:  تخریج در لغت
ود؛ شگرفته شده است؛ این ماده در معانی مختلفی استعمال می« خَرَجَ»ی تخریج، از ماده

تخرج اسد: شدودبه کار رفته است؛ به عنوان مثال گفته مدی« استنباط»از جمله در معنای 
بده کدار « هتوجی»همچنین در معنای . یعنی فالن مسأله را استنباط نمود: المسألة الفالنیة

. یان نمدودیعنی برای آن وجه درستی را ب: خرج المسألة الفالنیة: شودرفته است؛ گفته می
خرجه : گویندرود؛ به عنوان مثال مینیز به کار می« تمرین و یاد دادن»همچنین به معنی 

.به او تمرین و آموزش داد: فی الحدیث فهو خریج؛ یعنی
رد رود؛ آنگاه کده نجابدت و حیدای فدنیز به کار می« ظهور و بروز»کلمه تخریج در معنای 

خرجت خوارج فالن؛ همچندین وقتدی آسدمان پدا از : شودظاهر و آشکار گردد گفته می
. خرجت السماء بعد الغیم: گویندابری بودن، برای مردم بارز و آشکار گردد، می

آن ای باشد کده در مدوردترین معنی با معنای اصطالحیشاید همین معنای آخر متناسب
.سخن خواهیم گفت

:تخریج در اصطالح
:برای معنای اصطالحی تخریج سه تعریف ذکر شده است

ثال به عنوان م. ی حدیث و نمایاندن آن برای مردم با ذکر سند و متنشو عرضهاخراج -1
تن این حدیث را بخاری با ذکر سند و مد: هذا حدیث أخرجه البخاری؛ یعنی: شودگفته می

.کامل آن برای مردم آشکار و ابراز نموده است

ثی کده احادیث کتابی معین، به همراه ذکر سند فرد تخریج کننده برای احدادیتخریج -2
ت؛ ، نوشته امدام ندووی اسد«األذکار»صاحب کتاب ذکر کرده است؛ مثال این حالت، کتاب 

حافظ ابن حجر احادیث این کتاب را تخریج نموده است؛ در حالی که امدام ندووی در ایدن
تاب تقریبدا کتاب احادیث را با ذکر سند نیاورده، بلکه شیوه و روش ایشان در تألیف این ک

کهی حافظ ابن حجر برای تک تک احادیث. است« ریاض الصالحین»همچون شیوه تالیف 
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ز در این کتاب ذکر کرده، سند طوالنی خویش را آورده اسدت؛ یعندی سدندی ا1نوویامام 
ای سدال به این خاطر گفتم سند طوالنی، زیرا حافظ ابن حجر متوف. ابن حجر تا رسول اهلل

هد باشدد و بده 9باشد؛ و اسنادی که شروعش از قرن هد است و پا از امام نووی می852
امدام از آنجا که احادیث کتاب. رسول اهلل منتهی شود، مسلماً دارای اسنادی طوالنی است

ا ذکدر ها آمده بدود، ایشدان در کتابشدان اسدانید رنووی، قبالً و با ذکر سند در سایر کتاب
ج ندام امام نووی انجام داد، تخری« األذکار»کاری که حافظ ابن حجر با کتاب . نکرده بودند

ی نتداجج األفکدار فد»: دارد؛ ابن حجر پا از تخریج آن احادیث، کتاب را چندین ندام نهداد
2.«تخریج أحادیث األذکار للنووی

تعریدف را 3برخدی. سوم، تعریف متداول و رایج در میان هم عصدران مدا اسدتتعریف -3
ورت آن و در صدارجاع حدیث به منابع اصدلی: تخریج عبارت است از: انداینگونه ذکر کرده
.ی حدیثنیاز با بیان رتبه

: این تعریف در بر دارنده دو مطلب است

و انتساب؛داللت -1
.بیان رتبه و جایگاه-2

این شدرط : گوییمآیا هنگام تخریج حدیث باید رتبه آن را نیز ذکر کرد یا نه؟ در پاسخ می
.گری ملزم به رعایت این شرط نیستاند و هر تخریجرا تنها برخی ذکر کرده

.کنیمیدر ذیل ابتدا در مورد جزجیات این تعریف و سپا در مورد مسئله مذکور صحبت م
بده ارجاع حدیث به منابع و مصادر اصلی آن؛ منظورمان انتسداب حددیث: گوییموقتی می

سدت، در این حدیث را فالنی تخدریج نمدوده ا: منابع اصلی آن است؛ یعنی وقتی می گوییم
-یمد: ایدم؛ بده عبدارت دیگدرواقع این حدیث را به کسی که تخریجش نموده نسدبت داده

ه ایدن کننده این حدیث است، به منبعدی کدخواهیم کسی را که خواستار شناخت تخریج
. حدیث در آن تخریج شده، راهنمایی کنیم؛ و هر دویِ اینها یک معنی دارند

: نددک، ادامه و تکمله این عبارت، منظدور مدا را روشدن مدی«منابع اصلی»: گوییموقتی می
یث ؛ اگر منابع ذکر شدده، حدد«اندای که حدیث را با ذکر سند خویش آوردهمنابع اصلی»

مان رو مورد نظر را با سند ذکر نکرده باشند، جزو منابع اصلی به شمار نخواهند آمد؛ از ای

. هجری درگذشدت676هجری به دنیا آمد و در چهاردهم ماه رجب سال 631ایشان در ماه محرم سال -1
.یده استدو جزء از آن، با تحقیق شیخ حمدی عبدالمجید السلفی توسط مکتبة ابن تیمیه به چاپ رس-2
.اصول التخریج، دکتر محمود طحان: نگا-3
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-کتدابو این شناخت مگر با شدناخت. باید این منابع اصلی، انواع و اقسام آن را بشناسیم
هدا و چگدونگی هدا، موضدوعات ایدن کتدابهای نویسندگان این کتابهای اهل علم، شیوه

.استفاده از آنها حاصل نخواهد شد
همی رود، چیزهای اساسی و مها به سراغ آنها میفردی که بدون آگاهی قبلی از این کتاب

یج، دهد؛ از این رو پیش از شروع تخررا که برای تخریج احادیث ضروری است، از دست می
، تا به های اهل علم اختصاص دهدها را بشناسد و زمانی را به شناخت کتابباید این کتاب

ر در محض دریافت و مشاهده یک حدیث بتواند منابعی را که ممکن است حدیث مورد نظ
.آنها باشد، تعیین کند

:انواع منابع حدیثی
اندد و یدا هایی هستند که یا روایات را با ذکر سند نقل کدردهمنابع حدیثی عبارت از کتاب

.بدون ذکر سند
را اگر صاحب کتاب حدیث، یا اثر، یا حکایت، یا خبدری را ذکدر نمایدد و کسدی کده خبدر

نمایدد و بده برایش نقل کرده ذکر کند و آن فرد نیز نام کسی که خبر را برایش گفته ذکر
-فته میمی گویند و گ« سند»همین صورت تا پایان سند ادامه داشته باشد، این سلسله را 

کندد و ایدن کتداب، مصددر وصاحب این کتاب، روایات را به همراه سندش ذکر مدی: شود
.شودمنبعی اصلی تلقی می

ایت را بدا ارجاع به حدیث در منابع اصلی آن که رو: از این رو در تعریف منابع اصلی گفتیم
.استذکر سند تخریج نموده
ندوان های تخریج حدیث، سند احادیث را ذکر نکرده باشدند، بده عاما در صورتی که کتاب
نیسدت، زیدرا شوند؛ بطور مثال کتاب ریاض الصالحین منبعی اصدلیمنابع اصلی تلقی نمی

مار احادیث را با ذکر سند تخریج نکرده است، اما مسند امام احمد یک منبع اصلی بده شد
.می رود

:اصلیانواع منابع 
:شوندمنابع اصلی به دو قسم تقسیم می

ر اندد و احادیدث و آثدار را بدا ذکدهای حدیثی که مؤلفان آن، آنها را تالیف کردهکتاب: اول
اند و هسندهای آن بی واسطه از شیوخ خویش و آنها نیز از شیوخ و اساتید خود روایت کرد

: گانهشهای شهمین سلسله تا رسول اهلل یا پا از ایشان ادامه داشته است؛ همانند کتاب
و . اجدهصحیو بخاری، صحیو مسلم، سنن ابوداود، جامع ترمذی، سنن نساجی، سنن ابن م

.هانیز مانند مسند امام احمد، مؤطأ امام مالک و همانند این
و ث های حدیث، که مؤلفان آنها نیز احادیهای سایر فنون، یعنی غیر از کتابکتاب: دوم
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ر منتهدی ها را با سندهای خود از اساتید خویش تا پایان سند که یا به پیدامبآثار و حکایت
.کنندتر از ایشان، روایت میشود، یا پایینمی

اب و علوم مذکور بسیار متعدد و گوناگون هستند و علوم اسدالمی و علدوم خدمتگدذار کتد
ه، اصدول، های تفسدیر، فقدکتاب: باشند؛ برخی از این علوم عبارتند ازسنت بسیار زیاد می

.ها، شرح حال رجال و غیرهلغت، ادب، سیره، تاریخ، تاریخ سرزمین
بدا آیند؛ بده عندوان مثدالها در زمره علوم و فنون غیر حدیثی به شمار میتمام این کتاب
-ار مدیهای تفسیر در  خواهیم یافت که برخی از آنها از منابع اصلی به شدمبررسی کتاب

.روند و برخی دیگر چنین نیستند

حاتم در خواهیم با بررسی تفسیر عبدالرزاق، یا تفسیر ابن جریر طبری و یا تفسیر ابن ابی
: الاندد؛ بده عندوان مثدها، با ذکر سند نقل شددهیافت که تمام روایات مذکور در این کتاب

یدشدان و عبدالرزاق  تفسیر آیات را با ذکر احادیث و آثاری از اساتید خود و آنها نیز از اسات
ز همدین کند؛ ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم نیدبه همین صورت تا پایان سند، شروع می

ود در روند، زیرا احادیث و آثار موجها از منابع اصلی بشمار میپا این کتاب. رویه را دارند
.این سه کتاب با ذکر سند روایت شده اند

یدر و غیدره را ولی چنانچه بطور مثال زاد المسیر ابن جوزی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کث
یرا صاحبان توانند منابع اصلی باشند، زها نمیبررسی کنیم، در خواهیم یافت که این کتاب
.ها را با ذکر سند روایت نمی کنندآنها، احادیث و آثار مذکور در این کتاب

ر سدند ها، روایات با ذکدر برخی از این کتاب: اند، یعنیهای فقه نیز به همین صورتکتاب
افعی، یک امام ش« األم»اند و در برخی دیگر اینگونه نیست؛ به عنوان مثال کتاب نقل شده

-میشود، زیرا امام شافعی احادیث و آثار را با ذکر سندش روایتمصدر اصلی محسوب می
.ابن حزم نیز یک مصدر و منبع اصلی است« المحلی»کند، همچنین کتاب 

ای که احادیث را با های فقهیو سایر کتاب2«المجموع»یا 1«المغنی»هایی چون اما کتاب
.   شونداند، از جمله منابع اصلی تلقی نمیذکر سند نقل نکرده

افعی، امدام شد« الرسالة»آیند، اما های اصول نیز جزو منابع اصلی به شمار نمیاغلب کتاب
روایدت یک منبع اصلی است، زیرا امام شافعی احادیث مذکور در این کتاب را با ذکر سند

.کرده است

.این کتاب در چندین نوبت چاپ شده است. المغنی فی الفقه، اثر ابن قدامه است: نام کامل آن-1
.المجموع شرح المهذب، نوشته امام نووی است: این کتابعنوان -2



5

ندابع ها، از جملده مهای لغت نیز درخواهیم یافت که برخی از این کتاببا مراجعه به کتاب
زیدرا ازهدری احادیدث و ؛ 1ازهری، نوشته «تهذیب اللغة»شوند، مانند کتاب اصلی تلقی می

لسدان »آثار منقول در این کتاب را با ذکر سندش روایت کرده است؛ اما چنانچه به کتداب 
اصدلی یابیم که این کتداب جدزو مندابع، نوشته ابن منظور مراجعه نماییم، در می«المیزان

یداورده نیست، زیرا ابن منظور برای احادیث و آثاری که در کتاب خویش نقل کرده، سند ن
.است

ر بدن بکدار نوشدته زبید« األخبار الموفقیدات»اند؛ مثال کتاب گونههای ادبیات نیز اینکتاب
ار موجود کتابی است در حوزه ادب و جزو منابع اصلی است، زیرا زبیر بن بکار احادیث و آث

آثدار های ادب که احادیث ودر این کتاب را با سند خویش ذکر کرده است، اما سایر کتاب
.اند، جزو منابع اصلی نیستندرا با سند روایت نکرده
البدایدة »های تاریخ نیز وضع بر همین منوال است، به عنوان مثال کتاب در رابطه با کتاب

ر ابدن جرید« تداریخ األمدم والملدوک»رود، امدا کتداب منبعی اصلی به شمار نمی« والنهایة
ا نیدز طبری، جزو منابع اصلی است، زیرا ابن جریر طبری اگر چیزی نقل کرده، سدندش ر

.آورده است

تداریخ »ا ، نوشته خطیب بغددادی و ید«تاریخ بغداد»اند، مثال گونهها نیز اینتاریخ سرزمین
شدوند، زیدرا روایدات موجدود در ، نوشته ابن عساکر، از منابع اصلی محسدوب مدی«دمشق
ایات بدا های تاریخی را که در آنها رواند؛ اما سایر کتابهای آنها با ذکر سند نقل شدهکتاب

.آوریماند، جزو منابع اصلی به شمار نمیذکر سند نقل نشده
الطبقدات »ا نوشته بخاری؛ ی« التاریخ الکبیر»اند؛ مثال های رجال نیز به همین صورتکتاب
تاب، روایدات شوند، زیرا مؤلفان این دو کنوشته ابن سعد، از منابع اصلی تلقی می« الکبری

توان منبعی اصدلی بده نمیرا 2«التهذیبتهذیب »اند، اما کتابی چون را با ذکر سند آورده
.شمار آورد، زیرا روایاتش را با ذکر سند نیاورده است

ارندد، اند نیز همین وضدعیت را دهای پیامبر به نگارش درآمدههایی که پیرامون غزوهکتاب
همینر هایی که دشود، اما سایر کتابابن اسحاق یک منبع اصلی تلقی می« مغازی»مثال 

شری، ها در شرح کلمات سخت در زبان عربی است؛ علمایی چون زمخترین کتابکتاب یکی از مهمن ای-1
تهدذیب »کتداب. اندهمین شیوه را در پیش گرفته« لسان العرب»فیومی و از متأخرین ابن منظور در کتاب 

.ی فقید، شیخ عبدالسالم محمد هارون، به زیور چاپ آراسته شده استبا تحقیق عالمه« اللغة
البدان ، اثر ابن حجر عسقالنی است که در میدان ط«تهذیب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال»کتاب این -2

کتداب . جلدد دارد12مشهور است؛ این کتاب چندین مرتبه چاپ شدده اسدت و « تهذیب التهذیب»علم به 
گانده درهدای شدشمذکور مطابق حروف ابجدی به نگارش درآمده است و جستجو در خصوص راویان کتاب

.ها در علم جرح و تعدیل استاین کتاب یکی از مهمترین کتاب. این کتاب کار آسانی است
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.تنداند، منبع اصلی نیساند، اما برای روایات سند ذکر نکردهموضوع به نگارش درآمده
قدرار های سایر علوم و فنون را نیز مدورد اسدتفادهتوان کتاباز این رو در بحث تخریج می

نحصدر های حددیثی مداد و فرد ناگزیر نیست که تالشش در این خصوص را تنها به کتاب
د و این را بدا یابد که ممکن است این اثر در فالن کتاب نیز ذکر شده باشنماید، بلکه درمی

.یابدشناخت موضوع آن کتاب و شیوه مؤلف در تالیف آن کتاب درمی

در صورت عدم دسترسی به منابع اصلی چه باید کرد؟
، ایدن ای قدرار دهدیمشویم میان خویش و میان کتاب یا منبع اصلی واسدطهگاه ناگزیر می
یگدر تواند بخاطر عدم وجود منبع یا عدم دسترسی به آن و یا اسباب و عوامل دناچاری می

ا های سدایر علدوم رهای حدیث و نیز برخی از کتابدر حال حاضر ما برخی از کتاب. باشد
بشدمار های حددیثدر اختیار نداریم؛ به عنوان مثال کتاب سنن سعید بن منصور از کتاب

رود، اما بخش بزرگی از آن از میان رفتده اسدت، همچندین برخدی از تفاسدیر همچدون می
.انددهتفسیر ابن مردویه، یا تفسیر ابن منذر، یا تفسیر عبد بن حمید نیز مفقود ش

رفتن در تنگندا قدرار گد: دالیل دیگری نیز برای عدم دسترسی به کتاب وجود دارد، مانندد
موجدود ها؛ همچنین فقر علمیعلما توسط شرایط سیاسی حاکم و ممانعت از انتشار کتاب

. در برخی از مناطق
هدا اسدت؛ بده عندوان ها و واسدطهدر چنین شرایطی، راه حل مناسب، استفاده از جایگزین

توانیم به آن مثال برای تخریج حدیث یا اثری از تفسیر ابن منذر یا تفسیر ابن مردویه، می
تداب های تفسیر مراجعه نماییم که حدیث و یا اثر مورد نظر مدا را بده آن کدسته از کتاب
ر نمدود؛ نوشته سیوطی را ذکد« الدر المنثور»توان کتاب اند؛ به عنوان مثال مینسبت داده

ی در در این کتاب، احادیث و آثار مربوط به تفسیر تخریج شده اسدت؛ بده عندوان مثدال و
ز ابدن فالنی و فالنی و ابن منذر و ابن مردویه و عبدد بدن حمیدد ا: گویدتخریج حدیث می
.گفتاند که ایشان در تفسیر این قول پروردگار متعال چنین و چنانعباس روایت کرده

حمد، حددثنا حدثنا سلیمان بن ا»: ابن مردویه گفت: گویدحافظ ابن کثیر در تفسیرش می
-ل ذکر می، آنگاه سند و متن روایت را به نقل از کتاب تفسیر ابن مردویه بطور کام«فالن
.کند

توانند ما هایی که میاز آنجا که این کتاب مفقود است و در دسترس نیست، باید به واسطه
-را به وجود حدیث مورد نظر در آن کتاب راهنمایی کنند، مراجعه کنیم؛ اما میدان کتداب

فسیر و ت« الدر المنثور»میان کتاب : هایی وجود دارد؛ به عنوان مثالهای واسطه نیز تفاوت
کند، اما یابن کثیر تفاوت وجود دارد و تفاوت آنها در این است که ابن کثیر سند را ذکر م

.کندسیوطی سند را ذکر نمی
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-سوب میای از کتاب مفقود محکند، به نسبت آن حدیث، نسخهکتابی که سند را ذکر می
، نداق  شدودکند، تخریجی که به واسطه آن انجام میشود، اما کتابی که سند را ذکر نمی

ثیدر و خواهد بود؛ در نتیجه بطور مثال اگر بخواهیم حدیثی را تخریج کنیم که هدم ابدن ک
را از ترین حالت این است که روایدت مدورد نظدراند، بهترین و کاملهم سیوطی ذکر کرده

گیریم، اما یابن کثیر اخذ کنیم، نه از سیوطی؛ و اگر از سیوطی بگیریم، آن را به تبعیت م
.  دهیم، زیرا ما به مطالعه اسناد نیاز پیدا خواهیم کرداصل را ابن کثیر قرار می

اد، توانیم حکم حدیث را بددانیم و در صدورت عددم ذکدر اسدنبا مطالعه اسناد است که می
توانیم بدانیم که این حدیث صحیو است یا خیر؟نمی

-رار میهایی که در هنگام نیاز، به عنوان واسطه و جایگزین مورد استفاده قبرخی از کتاب
یر ابن کثیدر؛ کنند، مانند البدایة والنهایة و تفسگیرند، احادیث را با ذکر اسناد آنها نقل می

یگر، در غالب های تفسیر ابن کثیر این است که هنگام نقل روایت از کتابی دیکی از ویژگی
کند؛ همدین ویژگدی اسدت کده در بخدشموارد، سند و متن روایت را بطور کامل ذکر می

.های واسطه باال برده استهای ابن کثیر را در میان کتابحدیث، ارزش علمی کتاب

ر چده اگد. اند، مانند کتاب تحفة األشراف، نوشته عالمه مزیگونهنیز این1اطرافهای کتاب
ی معدروف گدرد آوری شدده اسدت، امدا های شش گانهدر این کتاب اجزاء یا اطراف کتاب

بده آن ی بارز آن در کتاب سنن نساجی مشهور و متداول نمایان می شود، کتدابی کدهفایده
کتداب . است«السنن الکبری»شود و خالصه کتاب گفته می« السنن الصغری یا المجتبی»
هدای آن گونداگون وحجم بسیار زیادی دارد، احادیدث آن زیداد و کتداب« السنن الکبری»

-پ شدهو چاها بصورت کتابی مستقل درآمدهمتعدد است، تا جایی که برخی از این کتاب
. اند، مثال کتاب التفسیر آن بصورت مستقل در دو مجلد چاپ شده است

ی اسدت، ، نوشته امام نساجی، در بردارنده روایات مختلدف و متعددد«السنن الکبری»کتاب 
ارد، هایی وجود دروایت ابن احمر و روایت ابن زیاد و سایر روایات و میان این روایات تفاوت

ت مثال در یک روایت مطالبی ذکر شده که در روایت دیگر نیامدده اسدت، در بهمدان رواید
-مجموع ایدن روایدت. اضافاتی وارد شده که در روایت دیگر وجود ندارد و به همین صورت

.اندرا شکل داده« السنن الکبری»هاست که 
ات از آنجا که این کتاب حجم بسیار زیادی دارد و نیز بخاطر اختالفات موجود میدان رواید

روز این اند؛ ااکتفا نموده« السنن الصغری»آن، بسیاری از علما از آن صرف نظر نموده و به 

ثال جزجی از متن حدیث که داللت بر باقی آن دارد، م: ؛ یعنی«طرف الحدیث»جمع طرف است و : اطراف-1
ؤلدف آن و در اصطالح محدثین، کتابی است کده م. «األعمال بالنیات»یا « بنی اإلسالم على خما»: حدیث

مدتن کند که داللت بر کل حدیث دارد، سپا تمامی اسدنادی را کدهفقط جزجی از متن احادیث را ذکر می
(.مترجم. )کندذکر می( اندبا مراجعه به منابعی که در آنها روایت شده)اند حدیث از طریق آنها آمده
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.این کتاب مشهور شده است
ه ممکدن شود، تا جایی کدکمتر ذکر شده و کمتر بدان مراجعه می« السنن الکبری»کتاب 

غری است عالمی حدیثی را به سنن نساجی نسبت دهد، امدا خواننددگان کده بده سدنن صد
نسداجی این حدیث در سنن: اند نه کبری، ممکن است اشتباه نموده و بگویندمراجعه کرده

.شناسند یا بدان دسترسی ندارندوجود ندارد؛ زیرا این افراد یا سنن کبری را نمی

تاب احادیث این ک-شرح سنن ابوداود–به عنوان مثال امام خطابی در کتاب معالم السنن 
رجه أخ»: گویددهد و گاها میاند، نسبت میهای دیگری که آن را تخریج نمودهرا به کتاب
جی و جستجو شناسد با مراجعه به سنن نسارا نمی« السنن الکبری»، اما کسی که «النساجی

نن السد»کند، دلیلش نیز این اسدت کده وی بده در مورد حدیث مورد نظر، آن را پیدا نمی
ر امدام را ندیده است، در حالی که منظو« السنن الکبری»مراجعه نموده و کتاب « الصغری
.است« السنن الکبری»خطابی 

رد گد« أطدراف السدنن األربدع»حافظ ابن عساکر سنن چهارگانه را در کتابی تحت عندوان 
هدا بآورده است، اما امام مزی از ایشان انتقاد نموده است، زیرا بسیاری از احادیث این کتا
ه ابدن بخاطر اختالف در روایات در کتاب حافظ ابن عساکر ذکر نشده است؛ پا روایاتی ک

عساکر آورده است، سنن نساجی را بطور کامدل در بدر نددارد، از ایدن رو مدزی در کتدابش
امدا . تاحادیثی را که از دید ایشان مغفول مانده ذکر کرده اس« تحفة األشراف»موسوم به 

« مغلطدای»از آنجا که برخی از روایات از دید امام مزی نیز مغفول ماندده، شخصدی چدون 
.آمده و روایاتی را که امام مزی ذکر نکرده بود، بیان داشت

السدنن »خواهیم حدیثی را از کتاب ما نیازمند کتاب تحفة االشراف هستیم، زیرا وقتی می
تحفدة »ب تخریج نماییم و کتاب مذکور در دسترس نیست، تنها به واسدطه کتدا« الکبری
د و ایدن کندتوانیم آن را تخریج کنیم، زیرا ایشان سند را بطور کامل ذکر میمی« األشراف

.خواسته یک محدث و طالب علم حدیث است

ایدن آمده اسدت،« تحفة األشراف»چنانکه در : تواند بگویدمحدث یا طالب علم حدیث می
ماره جزء تخریج نموده است؛ آنگاه ش« السنن الکبری»حدیث را نساجی در کتاب الزینة در 

تحفدة »را ذکر نماید؛ اینجاست کده ایدن فدرد کتداب « تحفة األشراف»و نیز صفحه کتاب 
ر ایدن ترا واسطه میان خود و کتاب سنن نساجی قرار داده است، به معنی صحیو« األشراف

آنجدا و از. کتاب را جایگزین سنن امام نساجی در زمان عدم دسترسی به آن قرار داده است
ب حددیث بده در دسترس نیست، نیاز به کتاب تحفة األشراف و انتسا« السنن الکبری»که 

.شودآن بیشتر و بیشتر می
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ت، امدا با کمی تحقیق بده چداپ رسدیده اسد« السنن الکبری»با اینکه در این اواخر کتاب 
کامدل بطدور« السدنن الکبدری»نیاز داریم، زیرا کتداب « تحفةاألشراف»همچنان به کتاب 

، امدا شدودچاپ نشده است و گاه کتاب مذکور به عنوان منبع و مصدر یک حدیث ذکر می
آن پیددا توانیم حدیث مورد نظر را درکنیم، نمیوقتی به نسخه چاپی این کتاب رجوع می

یددا تدوانیم حددیث را در آن پمراجعه نماییم مدی« تحفة األشراف»کنیم و چون به کتاب 
ان بده ناق  بوده و مدا همچند« السنن الکبری»های نسخه چاپیکنیم، زیرا برخی از کتاب

.کتاب تحفة األشراف به عنوان واسطه و یا جایگزین نیاز داریم

:فواید تخریج حدیث
اند؛ ردهتخریج حدیث فواید بسیاری دارد که برخی حدود بیست و دو فایده برای آن ذکر ک

-را میها عواملی هستند که ما را به تخریج فکنیم؛ اینترین آنها را ذکر میما در ذیل مهم
:خوانند

:فایده اول
کند تا حکم احادیدث را بددانیم و از صدحت و یدا ضدعف آن مطلدعتخریج به ما کمک می

ه از از آنجا که مسلمان نباید اهلل متعال را بر اساس حددیث ضدعیف یدا حددیثی کد. شویم
ا بتواندد صحتش باخبر نیست، عبادت نماید، باید به صحت احادیث اطمینان حاصل کند ت

.به آنها عمل نماید، وگر نه باید توقف کند

ن اندد؛ ایدهای صحیو خود بیان کردهاین مطلب را امام مسلم و ابن حبان در مقدمه کتاب
ب از دانند که قادر به تشخی  خوهای خود را وجود مردمانی میدو امام علت تالیف کتاب

-ها عمدل مدیبد و درست از نادرست نیستند و به روایات جعلی و دروغ چنگ زده و بدان
د، کنندکنند و نیز وجود گروهی از اهل علم که احادیث دروغ، جعلی و منکر را روایت مدی

.اندبطوری که گویا رسول اهلل آن روایات را گفته
سدند برای شناخت روایت صحیو از غیر صحیو، نیازمند وجود سند هستیم، زیرا از طریق

توان دریافت که حدیث مورد نظر صحیو است یا نه؟می
دهندد؛ در گاه بخاطر وجود یک راوی ضعیف در سند حدیث، حکم به ضدعف حددیث مدی

حالی که این حکم عجوالنه و سریع صادر شده و حددیث مدورد نظدر در حقیقدت صدحیو
.است، زیرا تنها از همان طریق ذکر نشده، بلکه طرق دیگری نیز دارد

اه ایدن باشند، که در این صورت حدیث نیز صحیو است؛ گگاه طرق مورد نظر، صحیو می
ده و ضعف طرق، از مقداری ضعف برخوردارند، که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر، تقویت ش

حکمشود و با توجه به مجموع اسناد و طرق این روایت و قوت آن، یا آنها جبران می
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ین توانیم به ااما تنها پا از تخریج است که می. گیردمی2لغیرهیا صحیو و 1لغیرهحسن 
شدناخت نتایج دست یابیم و این یکی از نتایج تخریج بدوده و علدت و سدببی اسدت بدرای

. موضوع تخریج حدیث

:فایده دوم
یف برعکا مورد قبلی، گاه سند یک حدیث صحیو اسدت، امدا در حقیقدت حددیثی ضدع

.است
شود حدیثی از طریق صحیو نقل شود، ولی در حقیقت ضعیف باشد؟اما مگر می
موجود در برخی از 3عللبله؛ وقتی طرق گوناگون حدیث بررسی شود، : گوییمدر پاسخ می

دیث شود؛ در نتیجه ممکن است رجال یک سند همگی ثقه باشند و حاین طرق روشن می
ا به ایدن متصل باشد، اما برخی از این افراد ثقه ممکن است اشتباه کرده باشند و حدیث ر

دیث گمان که به رسول اهلل منتهی شده روایت کرده باشند، اما با بررسدی سدایر طدرق حد
شدان اند و هدم تعدادهای دیگر که هم ثقهیابیم که راویان دیگر این حدیث در طریقدرمی

دیثی اند و مرسل حاند و این حدیث را مرسل دانستهزیاد است، با این راوی مخالفت نموده
های صحت حدیث را که عبدارت از اتصدال سدند اسدت، نداشدته است که شرطی از شرط

.در نتیجه حدیث مورد نظر ما مرسل و در نتیجه ضعیف خواهد بود؛ 4باشد
ای تسداهل بده خدرج داده و از کنیم، اما عدهما داریم مطابق قواعد اهل حدیث صحبت می

یسدت؛ کنند، مانند برخی از فقها، که روش آنها مورد تاییدد نقواعد اهل حدیث پیروی نمی
. تزیرا برای دانستن هر فنی باید به اهل آن مراجعه نمدود و نبایدد آن را از دیگدران گرفد

بهه آن حکم پردازد، نباید بر یک اسناد اکتفا نماید و با توجه بکسی که به علم حدیث می

عضدی ب( ضعف)ها ای که بعضی از روایتهای روایت متعدد باشد، بگونهحدیث ضعیف دارای طریقهرگاه -1
دیث را دیگر را جبران کنند و در بین راویان فرد کذاب یا متهم به کذب وجود نداشته باشد، در آنصورت حد

(.مترجم. )حسن لغیره گویند( به مجموع طرق)
و حددیثی را کده . هرگاه حدیثِ حسن لذاته، دارای طرق روایت متعدد باشد، صحیو لغیدره خواهدد شدد-2

رده راوی عادل ولی با قوت ضبط خفیف و با سندی متصل و سالم از هرنوع شذوذ و علت قدادحی روایدت کد
(.مترجم. )باشد، حسن لذاته گویند

د یدا ی سدنعلل جمع علت است؛ و علت در اصطالح محدثین عیبی است مخفی و پوشیده کده از ناحیده-3
یثی متن یا هر دو بر حدیث عارض شده که فقط محدثین ماهر و تیزبین از آن آگاه خواهند بود، چنین حدد

ه و علل الحددیث علمدی اسدت کد. نامند که در واقع یکی از اقسام حدیث ضعیف استمی« معلّل»را حدیث 
ای که ممکن است موجدب مخددوش و های مخفی و پوشیدهکند و در مورد علتاحادیث معلول را جمع می

(.مترجم. )معیوب شدن صحت حدیث شوند بحث و بررسی می کند
لیده و سدلم مرسل حدیثی است که یک صحابی یا یک تابعی آن را از پیامبر صدلی اهلل ععبارت دیگر به -4

هدور علمدا جم.مصطلو الحدیث، شیخ عثیمین: رک. کند در حالیکه خود آن را از ایشان نشنیده استنقل می
(.مترجم. )بر این باوراند که مرسل صحابی مقبول است
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صحت آن حدیث دهد، بلکه باید طرق حدیث را گدرد آورد، زیدرا ممکدن اسدت در برخدی 
در طرق حدیث علت قادحه وجود داشته باشد که کسی از آن مطلع نشدود و ایدن مسدئله

.شودهای حدیث به کثرت دیده میکتاب

:فایده سوم
ور گاهدا و بطد: ای وجود دارد که موصوف به تدلیا است، یعنیگاه در اسناد حدیث، راوی

پوشداند؛ گداه فدرد کند و عیدب آن اسدناد را مدیعمدی برخی از رجال اسناد را حذف می
ضعیفی را که در اسناد وجود دارد، حذف کرده و اسناد را میان خود و شدیخش یدا میدان 

، در نمایاند که ایدن سسدناد، صدحیو اسدتکند و چنین میشیخش و باالتر از آن وصل می
ن راوی وقتی ای: گویندای میعلما در مورد چنین راوی. حالی که در حقیقت صحیو نیست

صریو روایت کند و به شنیدن حدیث از شیخ ت..( عن عن عن)ی عنعنه حدیثی را با صیغه
همانند اینها حدثنی، اخبرنی، سمعت و عباراتی: ننماید، روایتش مقبول نیست؛ مثال نگوید

فاده ای موهدوم اسدتکه مؤید دریافت مستقیم این حدیث از شیخش است، بلکده از صدیغه
ر مدورد این حالت مانند این است که شخصدی د. عن فالن، یا قال فالن: نماید، مثال بگوید

ندین گفتده شیخ ابن باز چ: حکم موضوعی سؤالی بپرسد و فرد مقابل در پاسخ حکم بگوید
بداز کند که وی پاسخ را مستقیما از ابناست؛ پاسخ مذکور این توهم را در ذهن ایجاد می

ا شنیده در حالی که چنین نبوده و آن را با واسطه از ایشدان نقدل کدرده اسدت و چده بسد
.ها بیش از یک نفر باشند و آن فرد پاسخ را از فردی دیگر شنیده باشدواسطه

ا های موهوم از شخصی صادر شود که نزد علمای حدیث معروف بده تددلیاین صیغهاگر 
دن تصریو کنند، تا اینکه مشخ  شود که راوی، به شنیاست، آن را روایت یا تصحیو نمی

یحاتی از بعضی راویان قابل پذیرش اسدت و ایدن مسدئله توضد« عنعنه»نموده است؛ البته 
.گنجددارد که در این مقال نمی

یدا خوریم که در سندش شخ  مدلسی وجود دارد که از صدیغه عدن،گاه به روایتی برمی
وایدت ها استفاده نموده است؛ در این صورت از پدذیرش آن رقال و یا عباراتی شبیه به این

ی دهیم؛ اما وقتد، حکم به ضعف آن روایت می«عنعنه»توقف کرده و چه بسا بخاطر همان 
رد نظر دهیم و طرق مختلف روایت موبا وسعت دید بیشتری کار تخریج روایت را انجام می

-را مشداهده مدی( شنیدن)کنیم، در برخی از این طرق تصریو راوی به سماع را جمع می
داشدته کنیم؛ البته این امر در صورتی ممکن خواهد بود که در تخریج حدیث، وسعت نظر

ث تصریو توانیم بفهمیم که راوی مورد نظر، به شنیدن حدیباشیم، در غیر این صورت نمی
کرده است یا خیر؟
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:فایده چهارم
و و شود؛ بخشدی کده روایدات آنهدا صدحیزندگانی برخی از راویان به دو بخش تقسیم می

است که مقبول است؛ بخشی که روایات آنها ضعیف و غیر قابل قبول است؛ منظور، راویانی
.حافظه آنها به دلیلی ضعیف شده است: اند، یعنیدچار اختالط شده

:دالیل اختالط
بت وی با اش باشد، یا اینکه حفظ و ضبط و ثتواند بخاطر از دست دادن بیناییاین امر می

یز بخوبی اش نکند و چون حافظهاش تکیه مینوشتن بوده و حال که نابینا شده، بر حافظه
-ی برخی راویان سرقت مدیگاه کاالهای خانه. گرددکند، دچار اختالط میاو را یاری نمی

-تداببرخدی از راویدان ک. گذاشتشد و این مصیبت گاها بر حافظه برخی از آنها تاثیر می
ریدق های آنهدا دچدار حکردند، اما کتابهایی داشتند که در گفتن حدیث به آنها تکیه می

مدین برخی از روی چهارپدا ز. گفتندشده و از آن به بعد با تکیه بر حافظه خود حدیث می
و ایدن خوردندبرخی ضربه می. گذاشتخوردند و این امر بر حافظه آنها تاثیر منفی میمی

.مسأله بر حافظه آنها تاثیر بد داشت و موارد بسیار دیگر
ن و سال است؛ برخی از راویان با افزایش س( و پیری)باال رفتن سن : یکی از دالیل اختالط
بدر کردند و سسناد یک حدیث راشدند، چه بسا احادیث را قاطی میدچار ضعف حافظه می

.دادند و غیرهدادند، یا شیوخ و اساتید را تغییر میمتن حدیثی دیگر قرار می

:چگونگی شناخت حال راوی، قبل و بعد از اختالط
را از توان به وسیله شاگردان آنها دریافت؛ برخدی از شداگردان تنهدا روایداتیاین امر را می

چون کردند که در زمان صحت و تندرستی و عدم اختالط گفته است وشیخ خود نقل می
دیث شده از دریافت و نقل حد( و سوء حافظه)کردند که شیخ آنها دچار تغییر احساس می
ویا این کشیدند؛ در نتیجه روایت چنین شاگردی از شیخش صحیو است، گاز او دست می

رخی پا ب. شیخ به مجرد سوء حفظ و اختالط از دنیا رفته و حیاتش به پایان رسیده است
. د دارداند که پیرامون روایات این دسته شک و تردید وجواز اختالط شیخ از او روایت کرده

اندد و پدا از اخدتالط برخی از شاگردان نیز در هر دو حال از شیخ خویش روایدت نمدوده
وایدات اند، روایات این دسته از شاگردان، حتی رشیخ، از دریافت روایت از او دست نکشیده

ه فدالن ای وجود داشته باشدد مبندی بدر اینکدشود، مگر اینکه قرینهصحیو آنها نیز رد می
.ستشاگرد، روایت مورد نظر را در هنگام صحت و تندرستی شیخش از او دریافت نموده ا

ای راوییکی از فواید تخریج این است که ممکن است به حدیثی برخوریم که در سدند آن
ازا باشد که دچار اختالط شده است و کسی که از او روایت کرده از کسانی باشد که پ
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اگون را های گونداند؛ اما وقتی بیشتر تالش کنیم و کتابآن راوی از او روایت کردهاختالط
اجده ورق بزنیم و طرق گوناگون حدیث مورد نظر را گرد آوریم، ممکن است با اسدنادی مو
اشد شویم که در آن فردی همین حدیث را از همین شیخ روایت کرده و از جمله کسانی ب

رسدد اند و اینگونه حدیث مورد نظر به درجه صحت بکه پیش از اختالط از او روایت نموده
.ن ندهیمو همانند مورد قبلی که تخریج دقیق و گسترده انجام نشده بود، حکم به ضعف آ

-خههای نسدشناخت احکام امامان، شناخت تفاوت: تخریج فواید دیگری نیز دارد، از جمله
ه تدوان بدها، شناخت راوی مبهم و مهمل و موارد دیگری که برای مطالعه بیشتر آنهدا مدی

د مراجعه نمدود؛ در ایدن کتداب ایدن فواید« طرق تخریج حدیث رسول اهلل »: مقدمه کتاب
ریج دارد  تا به تختر و بهتر مطرح شده است؛ و همین اسباب و عوامل ما را بر آن میکامل

.حدیث توجه بیشتری نماییم

:هایی که در موضوع تخریج به نگارش درآمده استکتاب
هایی پیرامون این موضوع به نگارش در آمده است؟چه کتاب: ممکن است بپرسید

و اندد همگدی معاصدرهایی که در ایدن زمینده بده تدالیف رسدیدهکتاب: گویمدر پاسخ می
ی کده در ترین آنها بیشتر از بیست سال نیست، اما آخدرین کتدابجدیداند و قدمت قدیمی

.این زمینه تالیف شده چه بسا یک سال پیش یا در همین حدود تالیف شده است

:دالیل تاخیر نوشتن کتاب در موضوع تخریج
نوشدته چرا تصنیفاتی که پیرامون این موضدوع: شود و آن اینکهدر اینجا سؤالی مطرح می

شده اینقدر با تاخیر نوشته شده است؟
لمدای دلیل تاخیر نوشتن کتاب در این موضوع تا دوران ما به این خاطر است کده ع: پاسخ

-د کده راهکردند که روزی فرا رسد که طالب علم به کسی نیاز پیدا کندگذشته گمان نمی
ود، های تخریج را به او آموزش دهد، زیرا دانستن این موضوع برای ایشان امدری بددیهی بد

از کردند بطوری کدهزیرا در آن دوران علما خود را وقف دانستن یک فن و علم خاص نمی
.سایر علوم و فنون بی اطالع باشند

ایر بله، برخی از علما در آن دوران در یک فن خاص تخص  داشتند، اما در کنار آن، از س
ه یدک کردند کدعلوم و فنون اسالمی نیز آگاهی و اطالع داشتند و هرگز فکرش را نیز نمی

چ یدک از دانشجو و طلبه نیاز به کسی پیدا کند که آنان را از این طرق آگاه نماید؛ زیرا هی
. ردکدنهاد، مگر اینکه ابتدا از علدوم اسدالمی آگداهی پیددا مدیآنان گام در این مسیر نمی

برخدوردار همچنین به کسی که از اطالعات کافی برای دریافت کیفیت و چگونگی تخدریج
ه را بیداموز و ابتدا مسیر طالبان علم را در پیش بگیر و علم و فق! برادرم: شدنبود، گفته می

توذار؛ به جستجوی علم در تمام منابع و مصادر آن بپرداز، آنگاه گام در مسیر تخریج بگ
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.خواهی بدون نردبان خودت را به بام برسانی که این کار اشتباه استاکنون می
امدا بدا همین مسئله موجب شد که علمای گذشته ما در این موضوع چیزی تالیف نکنندد،

هدای علمدی و شدتابی کده رسیدن دوران مطالعات منهجی و مدارک دانشگاهی و تخص 
را بده های تخریج حددیثبرخی از دانشجویان برای یادگیری دارند، نیاز است تا عالمان راه

نداحقی دیگران بیاموزند، تا اینکه نوعی نظم و هماهنگی به وجود آید و هیچ گونه سدتم و
.صورت نگیرد

.این امر باعث شده که تالیف کتاب با این موضوع در این عصر و زمانه صورت گیرد
ها، عبارت از اجتهادات مؤلفان آن است و هر کسدی بدر اسداسهمچنین تمامی این کتاب

وانیم تدها مدیشناخت خود کتابش را تالیف نموده است، بطوری که در برخی از این کتاب
انی های دیگر، با همین موضوع وجود نددارد؛ و حتمدا کسدچیزهایی را ببینیم که در کتاب

کنند و های متاخرین استفاده میزنند، از کتابکه جدیدا در این رابطه دست به تالیف می
ت کده بعددا های کسانی که پیشگام تالیف در این خصوص بودند، بیش از کسانی اسکتاب

-یهدا را جبدران مدها عیب و ایرادهای قبلینمایند، زیرا ایندر این عرصه قلم فرسایی می
.کنند

عبارت : هایی که در این زمینه به نگارش درآمده است، اندک است و همچنانکه گفتمکتاب
ل آن هایی که ممکن است از خالاز یک سری اجتهادات است؛ اما بیشتر آنها در تعیین راه

.احادیث را تخریج نمود، با یکدیگر اتفاق دارند

راسدة أصدول التخدریج ود»چه بسا اولین کتابی که در این زمینه به چاپ رسدیده، کتداب 
تخدریج کشف اللثام عن طرق»همچنین کتاب . نوشته شیخ محمود طحان باشد« األسانید

نددارم، ولدی ، البته من نام نویسنده این کتاب را بخاطر«حدیث النبی علیه الصالة والسالم
کتدابی در نیدز 1عبددالهادیدکتر عبدالمهدی . این کتاب از نظر علمی کتابی ضعیف است

ش درآورده به نگار« طرق تخریج حدیث النبی صلی اهلل علیه و سلم»این موضوع با عنوان 
.است

رامدی مدا هایی که در این زمینه به نگارش درآمده است، نوشته بدرادر گیکی دیگر از کتاب
هدای تخدریج حددیث؛ ایشان در این کتداب بده راه«اإلضافة»محمد بازمول است با عنوان 

وضدیو و اشاره کرده است، اگر چه که این کتاب مختصر است شایسته اسدت کده بیشدتر ت
.تفصیل داده شود؛ ولی در هر حال هر تالشی مکمل تالش دیگر است

.باشدنوشته ابوالقاسم بغوی می« الجعدیات»محقق کتاب یشان ا-1
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خ بکر ابوزیدد نوشته شی« التأصیل»هایی که در این زمینه تالیف شده، کتاب از دیگر کتاب
هدایکتداب. است، اما طرق تخریج در آن بیان نشده و چه بسا در جزء دوم بددان بپدردازد

وجده شیخ طحان و شیخ عبدالمهدی، پیرامون موضوع تخریج، بیش از هر کتاب دیگدری ت
.چرخندمرا به خود جلب نمود و این دو کتاب تقریبا حول یک محور می

:حدیثتخریج های راه
ت باشد، یدا بده واسدطه شدناخهای تخریج حدیث یا به واسطه شناخت سند حدیث میراه

.افتدمتن حدیث و یا هر دوی آنها، اما مورد اخیر بسیار کم اتفاق می

د و نیدز شدوالزم به ذکر است که حدیث پیامبر یا اثری که از صحابی یا تابعی روایدت مدی
:سایر اخبار، دو بخش دارند

.سند-2. متن-1

:تعریف سند
شود؛ به سند عبارت از سلسله رجالی است که به متن منتهی می: گویندعلمای حدیث می

ة، عدن حدثنا الحمیدی، عن سفیان بن عییند: گویدعنوان مثال امام بخاری در حدیثی می
رای حمیددی بد. الزهری، عن سعید بن مسیب، عن أبی هریرة عن النبی أنه قال کذا وکدذا

رای زهدری بخاری، سفیان بن عیینه برای حمیدی، زهری برای سفیان، سعید بن مسیب ب
-یاند، این چیزی اسدت کده بده آن سدند مدو ابوهریره برای سعید بن مسیب روایت کرده

.درساند و پا از این سلسله رجال است که متن قرار دارگویند، زیرا ما را به متن می

:تعریف متن
سذَا »: شود؛ مانند ایدن فرمدوده رسدول اهللعبارت از کالمی است که سند به آن منتهی می

هر گاه سگ در ظرفی آب خورد، آن ظدرف را »« 1مَرَّاتٍوَلَغَ الْکَلْبُ فِی اإلِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ 
کر سلسدله گویند، زیرا پا از ذبه این کالم رسول اهلل ، متن حدیث می. «هفت بار بشویید

هدم ما باید در تالش برای تخریج احادیث، هم سند و. ایمسند بدان رسیده( راویان)رجال 
-یله کتدابتوانیم بده وسداگر سند روایتی را در اختیار داشتیم، می. متن را در نظر بگیریم

قدط گداهی ف. اند، حدیث را تخریج نمداییمهایی که به تخریج از طریق سند همت گمارده
ث از های تخریج حددیمتن را در اختیار داریم و سند را نداریم؛ در این حالت باید به شیوه

.طریق شناخت متن آن متوسل شویم

.و دیگران از حدیث ابوهریره به صورت مرفوع( 279)؛ مسلم (172)روایت بخاری به -1
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:سندتخریج حدیث از طریق شناخت : اول
یدرد کده تواند به واسطه باالترین راوی صدورت بگتخریج حدیث از طریق شناخت سند می

تدوانیم تابعی باشد؛ همچنین گاها می-در صورت مرسل بودن حدیث–تواند صحابی یا می
.به واسطه یکی از راویان سند، حدیث را تخریج نماییم

قرار زیر اند که برخی از آنها ازهایی بر مبنای باالترین راوی حدیث به نگارش درآمدهکتاب
:باشندمی

:مسانید-1
هجری شروع شد، این شیوه نگارش تقریبدا تدا 200ها از حدود سال تالیف اینگونه کتاب

هجری یا کمی بعد از آن؛ اما پا از 300پایان قرن سوم امتداد داشت، یعنی حدودا سال 
هدا نیدز کتابگونهها به این شکل و شیوه، تالیف اینآن با از میان رفتن سبب تالیف کتاب

.به پایان خود رسید

:علت و انگیزه تالیف مسانید
ها نیدز تر است؛ آنشوند آسانها مرتب و منظم میحفظ احادیثی که به این شکل در کتاب

.گماشتندبه حفظ احادیث رسول اهلل به شدت همت می-در آن زمان–

خواهیم ده حدیث را بدا ذکدر راویدان و متدون آنهدا حفدظ کندد؛ اولدی از از دانشجویی می
ری، ابوهریره، دومی از ابن مسعود، سومی از عایشه، چهارمی ازانا، پنجمی از ابوسعید خد

، ششمی از ابن عمر، هفتمی از عبداهلل بن عمرو بن عداص، هشدتمی از جدابر بدن عبدداهلل
دیدث تر است؟ اینکه احانهمی از ابودرداء و دهمی از حذیفه بن یمان ، کدامین شیوه آسان

، یدا اینکده ده حددیث از احادیدث(یعندی از راویدان گونداگون)را به این شکل حفظ کندد 
روایت از ابوهریره را به او بدهیم تا حفظ نماید؟ بدون تردید حفظ ده حدیثی که همگی به

ف؛ زیدرا تر است از حفظ ده حدیث از چندین صحابی مختلباشند، بسیار آسانابوهریره می
ر از وی و اگد. تعدد و تنوع آنها نیاز به تمرکز بیشتری برای حفظ نام صدحابی حددیث دارد

-حابیبخواهیم احادیث را که حفظ کرده بازگو نماید، چه بسا که متن یک حدیث را به ص
ون از این رو حفظ احادیثی که اصحاب گونداگ. ای نسبت دهد که آن را روایت نکرده است

ده تر از حفظ احادیثی است که همگی را یدک صدحابی روایدت کدرکنند، سختروایت می
.است
کندد، مربوط به حالتی است که فرد فقط نام راوی اول، یعنی صحابی را بخواهد حفظاین 

وان حال اگر بخواهد بخشی از سند را حفظ کرده و تکرار نماید، چگونه خواهد بود؛ بده عند
استرده مثال اگر ما پانصد حدیث داشته باشیم که سعید بن مسیب از ابوهریره روایت ک
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-یو شخصی بخواهد این احادیث را حفظ کند، با یادگیری تنها همین بخش از سدند، مد
انصدد اما در صدورتی کده پ. تواند پانصد حدیث را با حفظ بخشی از سند روایت حفظ کند

ن حدیث، از چندین صحابی داشته باشیم و از هدر یدک از ایدن اصدحاب، راویدانی از تدابعی
ند همچنین حفظ آن بخش از سد. روایت نموده باشند، حفظ آنها بسیار مشکل خواهد بود

لدف تکدرار که تابعی یا یک تبع تابعی از سعید بن مسیب روایدت نمدوده و در اسدانید مخت
حددیث روایدت کدرده 200فرض کنیم زهری از سعید بن مسیب : شده، آسان است؛ مثال

ه ایدم کداست، در این صورت تنها با حفظ یک سند، سند دویست حددیث را حفدظ کدرده
.زهری، از سعید بن مسیب، از ابوهریره: عبارت است از

انکده این امر باعث شده که علمای ما در گذشته بده تدالیف مسدانید بپردازندد، زیدرا همچن
عرض کردم حفظ کردن احادیث به این شیوه نسدبت بده حفدظ احدادیثی کده بدر اسداس

.آسان تر است-مانند صحیو بخاری و صحیو مسلم-اندموضوعات تالیف شده

:ها در غالب مسانیدشیوه تالیف کتاب
ور مثدال آورند؛ پا بطنویسندگان مسانید، احادیث یک صحابی را در مکانی واحد گرد می
غ کنندد و چدون از آن فداراز ابوبکر شروع نموده و ابتدا تمامی احادیث ایشان را ذکدر مدی
کنندد، وقتدی تمدام احادیدث شدند، وارد احادیث عمر شده و تمامی احادیث او را ذکر می

ند و شدوایشان را ذکر کردند، وارد احادیث عثمان و سپا علی و سپا باقی صدحابه مدی
.شودمجموع احادیث هر یک از اصحاب در یکجا و بدون تفرق و پراکندگی جمع می

تند، آید، با یکددیگر هماهندگ نیسداما گاها احادیثی که از یک صحابی در یک جا گرد می
شدود، حددیث بعددی در خصدوص نکداح،مثال ابتدا حدیثی در باب طهارت از او روایت می

.حدیث بعدی در رابطه با رقاق و بعدی در موضوع تفسیر و به همین ترتیب است
در نتیجه این احادیث موضوع واحدی ندارند، اما همگی را یک راوی، یعندی یدک صدحابی

ایدن توانددذکر کرده است؛ پا وقتی تخریج کننده صدحابی آن حددیث را بشناسدد، مدی
ال و چون بخواهد بطور مثد. ها را که موسوم به مسانید است، مورد استفاده قرار دهدکتاب

طور مثال در حدیثی را از جابر بن عبداهلل تخریج نماید، به بخش احادیث جابر بن عبداهلل ب
خواهددکند تا اینکه به حددیثی کده مدیرود و احادیث را جستجو میمسند امام احمد می

.برسد

سدت، این کار در این زمان سخت ا: گوییماین کار سخت است، ما می: ممکن است بگویند
ایدن ای که درهای آنان بوده است، اما این مشکل و سختیاما در گذشته این یکی از روش

-دمت میهای اصلی خهایی که به کتابزمان با آن روبرو هستیم، به وسیله برخی از کتاب
وع نیز های تخریج، ان شاء اهلل به این موضهنگام بحث از سایر شیوه. گرددکنند، آسان می
.خواهیم پرداخت
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:معاجم-2
یر امدام هایی بر اساس اولین راوی نوشته شده، معاجم است؛ مانند معجم کباز دیگر کتاب

سدیار طبرانی؛ این کتاب شبیه تالیف امام احمد و سایر اصحاب مسدانید اسدت و تدا حدد ب
.زیادی شبیه به مسانید است

آن ها میاناما عاملی که باعث شده طبرانی نام معجم را بر آن نهد، وجود یک سری تفاوت
داندد، کتاب و میان مسند است، زیرا طبرانی این کتاب را در اصل کتاب معجم صحابه مدی
ا که هدر یعنی مطابق روشی معین، به معرفی صحابه پرداخته است و در پی آن، احادیثی ر

-اببرای معرفی صدحابه کتد. اند، ذیل نام هر یک ذکر کرده استیک از آنان روایت نموده
ه ابدونعیم؛ هایی تالیف شده، مانند معجم الصحابة، نوشته ابن قانع؛ معرفدة الصدحابة، نوشدت

.هااالستیعاب، نوشته ابن عبدالبر؛ اإلصابة، نوشته ابن حجر و سایر کتاب
اندد و وردهشوند، یعنی روایات را با ذکر سندش آها منبع اصلی تلقی میبرخی از این کتاب

.شوندبرخی مصدر اصلی تلقی نمی

:تحفة األشراف-3
توان در صدورت شدناخت بداالترین راوی بددان مراجعده نمدود، هایی که میاز جمله کتاب

ا دو باشند، مانند کتاب تحفة األشراف، امدا تفداوت ایدن کتداب بدمی« األطراف»های کتاب
یعنی امام شوند؛دو کتاب قبلی از جمله مصادر اصلی تلقی می: مورد قبلی در این است که

، از «تحفدة األشدراف»کنند، اما کتداب احمد و طبرانی احادیث را با اسانید خود روایت می
.شودهای واسطه و جایگزین است که در صورت نیاز بدان مراجعه میکتاب

م، بلکه کنیاما ما اکنون در مورد این کتاب به عنوان کتاب واسطه و جایگزین صحبت نمی
یدک از کنیم که اسانید گونداگون هدرهای تخریج صحبت میاز آن به عنوان یکی از کتاب

در های شش گانه، بلکه اسانید هر یک از احدادیثی کده در یدک کتداب امدااحادیث کتاب
.اند، در یکجا گرد آورده استمواضع گوناگون آمده

د های فقهی خویش گاها یک حددیث را در چندبه عنوان مثال امام بخاری مطابق استدالل
د و نمایدجای کتاب خود آورده است؛ و چه بسا از یک حدیث چند استدالل و استنباط می

ری کده شود؛ بطوهای گوناگون، در چند جای کتاب ذکر مییک حدیث در نتیجه استنباط
.شودگاها یک حدیث در بیست و شش جا و یا حتی بیشتر ذکر می

جا از گوید که فالن حدیث را امام بخاری در فالن و فالنبه ما می« تحفة األشراف»کتاب 
ا کتاب خویش آورده است، همچنین از طریق این کتاب خواهیم فهمید که ایدن حددیث ر

تاب و بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نساجی و ابن ماجه تخریج نموده و هر یک در فالن ک
.فالن باب آن را ذکر کرده است
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شده است، نیز مطابق ترتیب مسانید و بر اساس نام صحابی مرتب« تحفة االشراف»کتاب 
ام او به این توضیو که نام هر یک از اصحاب را ذکر کرده و احادیث آن صحابی را تحدت ند

ده اما این کار مطابق روشی نو و بدیعی که حافظ مزی وضع نموده، مرتدب شد. آورده است
یدان اند، کسدانی را کده از آن راواست؛ ایشان این اصحاب، کسانی را که از آنها روایت کرده

اند، زنان و افراد مبهم را مرتب نمود؛ ایدن شدیوه بدر چیرگدی و دقدت علمدایروایت کرده
اند بده تومسلمان داللت دارد و اینکه هر کا دیگری هرچقدر نیز خود را خسته کند، نمی

. این میزان از دقت برسد

فاده از این توانند از این کتاب استفاده نمایند، زیرا برای استهر یک از جویندگان علم نمی
ن کتداب تواند از ایدکتاب کلیدی الزم است که اگر طالب علم آن کلید را داشته باشد، می

. استفاده نماید

تدوان بدرای تخدریجهایی است کده مدیاز جمله کتاب« تحفة األشراف»در هر حال کتاب 
احادیث بر اساس باالترین راوی، که در درجه اول صدحابی اسدت و در درجده دوم تدابعی، 

حابه بخش ص: بدان رجوع نمود، زیرا امام مزی این کتاب را به دو بخش تقسیم نموده است
.نامدو بخشی که مربوط به افرادی غیر از صحابه است و آن را بخش مراسیل می

ین یا افراد اند و آثاری را که تابعایشان در بخش مراسیل احادیثی را که تابعین روایت کرده
.کندمیاند، آورده است و هر بخش را به چند بخش تقسیم پا از ایشان روایت کرده

:خالصه مطالب گذشته
تدوان از مطالب قبلی دریافتیم که اگر سند بصورت کامل و یدا نداق  موجدود باشدد، مدی

بدا تواند حدیث را از طریق اطالعداتی کده در رابطدهحدیث را تخریج نمود؛ پا انسان می
خدریج از اما در صورتی که سند اصال در دسترس نباشد، یا کدار ت. سند دارد، تخریج نماید

.توان کار تخریج را به وسیله متن انجام داداین طریق سخت و دشوار باشد، می
دو گاه طالب علم میان تخریج حدیث از طریق سند یا تخریج آن از طریق مدتن و یدا هدر

ازد بده پدردمختار است؛ زیرا ممکن است در منابعی که از طریق سند به تخریج حدیث می
ر عکا؛ پردازد، نباشد و بچیزهایی برسد که در منابعی که از طریق متن به تخریج آن می

.و چه بسا هر یک از آن دو دیگری را کامل کند
ه عبارت خواهد احادیث را از طریق سند تخریج نماید، باید باالترین راوی را ککسی که می

.از صحابی یا در صورت مرسل بودن حدیث، تابعی است، بشناسد

به–کند میهایی که با معرفی باالترین راوی، به تخریج از طریق سند کمک از جمله کتاب
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ای بدرمسانید خاصی هستند کده مؤلفدان آن -های اطرافاز مسانید و معاجم و کتابغیر 
ر اندد، مانندد مسدند ابدوبکر صددیق، اثدگردآوری احادیث یک صحابی خاص تدوین نمدوده

نوشته یحیی مروزی؛ مسند عاجشه، نوشته ابوبکر بن ابی داود؛ و مسند عبداهلل بن ابی اوفی،
ند و سایر جزءهای حدیثی که احادیث یک صحابی معین را گرد آورده و نام مس. بن صاعد

.فالن بر آن اطالق شده است

کده بده های دیگری نیز در مورد سند وجود داردتوصیف.این در رابطه با باالترین راوی بود
ه گاها توان کار تخریج را از طریق آن انجام داد که البتباالترین راوی اختصاص ندارد و می

.برخی دربردارنده سختی و دشواری است و برخی اینگونه نیست
تر از ایشان ناین اوصاف مخت  به صحابی نیست، بلکه به افراد پایی: و چنانکه عرض کردم

خواهد مربوط است؛ و اگر تابعی حدیثی را بصورت مرسل روایت کند، چون باالترین راوی
.کنیمبود، او را نیز استثنا می

کدر ذ« تحفدة األشدراف»و این تقریبا منحصر در بخش مراسیلی است که مدزی در کتداب 
مانندد هایی که در رابطه با مراسیل هسدتند باشدد،تواند در کتابکرده است؛ همچنین می

ارد کده مراسیل ابوداود سجستانی؛ در نتیجه وقتی با حدیث مرسلی برخوردید، احتمدال د
ذکر است آن حدیث در کتاب المراسیل ابوداود سجستانی وجود داشته باشد؛ البته الزم به

.یهای گوناگون است، نه بر اساس نام اولین راوکه ترتیب این کتاب بر اساس باب

ز آن تواندد اهایی که در سند وجود دارد و شخ  تخدریج کنندده مدییکی دیگر از ویژگی
ن های معروف در سند روایدت اسدت؛ بده عندوابهره ببرد، وجود نام صاحب کتابی از کتاب

اولین مثال اگر در سند حدیثی که در مستدرک حاکم ذکر شده، نام ابن خزیمه دیده شد،
ندد های ابن خزیمه است، مانشود، وجود این حدیث در کتابچیزی که به ذهن متبادر می

ن روایت بده کنیم که متن ایسپا بررسی می. کتاب صحیو ابن خزیمه، یا کتاب التوحید
ه تر است؛ اگر متن روایت در خصدوص احکدام باشدد، بدکدام یک از این دو موضوع نزدیک
اب کنیم و چنانچده مربدوط بده عقایدد باشدد، بده کتدکتاب صحیو ابن خزیمه مراجعه می

د، امدا کنیم؛ همچنین ممکن است متن حدیث در رابطه با احکام باشرجوع می« التوحید»
مده ابدن خزی. در آن بخش از کتاب صحیو ابن خزیمه که مفقود شده، قدرار گرفتده باشدد
ن حبدان از استاد استاد حاکم است و حاکم گاه از طریق استادش ابوبکر نیشابوری و گاه اب

بده کند، در نتیجه با دیدن نام این امام در سند حدیث، چیدزی کدهابن خزیمه روایت می
بن های اشود این است که ممکن است حدیث مورد نظر در برخی از کتابذهن متبادر می

.خزیمه ذکر شده باشد
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زی امام مالک نیز به همین صورت است؛ وقتی نام ایشان در سندی ذکر شدود، اولدین چید
کنیم، ایشان است؛ پا به این کتاب رجوع می« الموطأ»شود، کتاب که به ذهن متبادر می

.زیرا احتمال دارد حدیث مورد نظر در این کتاب آمده باشد
ان هدای چداپ شدده ایشدهمچنین وقتی نام ابن مبارک در سندی ذکر شود، باید به کتاب

ندی نیز همچنین ایشان مس. کتاب الزهد والرقاجق؛ الجهاد؛ البر والصلة: رجوع نماییم، مانند
.نیستدارد که تنها بخشی از آن یافت شده است، این کتاب نیز به چاپ رسیده، اما کامل

ی در رابطه با امام احمد نیز چنین است؛ چه بسا حاکم در مستدرک خویش، یا ابدن جدوز
های خود و یا دیگران حدیثی را ذکر کرده و نام امام احمدد را در اثندایدر برخی از کتاب

: ن، قالحدثنا أحمد بن جعفر بن حمدا»: گویدسند ذکر کرده باشند؛ بطور مثال حاکم می
، در ؛ این حدیث به احتمال زیاد از احادیدث مسدند اسدت«حدثنی أبی: حدثنا عبداهلل، قال

.کنیمنتیجه به کتاب مسند مراجعه می

بده تدوانیمهمچنین اگر در اسناد حدیثی از احادیث نام سعید بن منصور ذکدر شدود، مدی
ندین کتاب سنن ایشان که بخشی از آن به چاپ رسیده است، مراجعه نماییم و معمدوال چ

.شودحدیثی در آن کتاب یافت می

رد، ذهن به همین صورت هر صاحب کتابی، در صورتی که نامش در اسناد حدیثی قرار بگی
رجدوع کند؛ پا بایدد ابتددا بده چیدزیهایی که تالیف نموده متبادر میرا به سمت کتاب

خواهیم ه میکنیم که به ذهن نزدیکتر است، یا به نزدیکترین موضوعات به متن حدیثی ک
ث مدورد تخریج نماییم رجوع کنیم؛ در نتیجه به آن کتابی که موضوعش به موضدوع حددی

.کنیمنظر نزدیکتر است مراجعه می

شدود، برخدی از راویدانی هسدتند کدهاز جمله اوصافی که گاها در برخی اسانید ذکدر مدی
.گرد آورده شده استا که به دلیلی برخی یکجاحادیث آنها بصورت 

محمدد بدن یحیدی : اند؛ مدثالامامان، احادیث آنها را گردآوری نمودهاز راویانی وجود دارند 
الذهلی احادیث زهری را جمع کرده است، زیرا احادیث زهری نزد علما از اهمیت بسدزایی 
برخوردار است و بالذات اختالفی که در مورد زهری وجود دارد از سدوی شداگردان ایشدان 

.بوده است

اند، برخی بده عندوانبرخی از آنها حدیث را به عنوان حدیث مرسل از زهری روایت نموده
زهریدر نتیجه امامان به احادیث . اند و به همین صورتحدیث موصول از او روایت کرده
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لی بود، توجه بسیاری داشتند، اما کسی که به این امر همت گماشت، محمد بن یحیی الذه
تا جایی که بخاطر تخص  و تبحری که در احادیث زهری داشدت، بده جدای محمدد بدن 

. گفتندیحیی الذهلی به او محمد بن یحیی الزهری می

ت، از دیگر راویانی که احادیث آنها گردآوری شده اسدت، ابدویحیی فدراس بدن یحیدی اسد
اپ رسیده بطوری که ابونعیم اصفهانی احادیث او را در کتابی که اخیرا تحقیق شده و به چ

.است، جمع نمود

پا بطور مثدال، اگدر در اسدنادی ندام زهدری دیدده شدد، مناسدب اسدت کده بده کتداب 
باشد؛ و ، نوشته ذهلی مراجعه شود؛ البته در صورتی که این کتاب در دسترس«الزهریات»

کتداب بخشی از این: گویندمی. تا جایی که من اطالع دارم این کتاب کماکان مفقود است
اسدت و اما جزء ابونعیم اصفهانی در رابطه با ابویحیی فراس بن یحیی موجود. موجود است

سدند ابو نعیم در این جزء، احادیث را با سند خود از ابتدا تا انتهدای. به چاپ رسیده است
هدی سلیندا تسمیة ما انت»همچنین ابونعیم اصفهانی جزجی دیگر با عنوان . روایت کرده است

.نموده استتالیف 1«عالیًامن الرواة عن سعید بن منصور 
چداپ پا اگر نام سعید بن منصور در سندی ذکر شود، به آن جزء از سنن ایشان که بده

وانیم به تکنیم و در صورتی که حدیث مورد نظر را در آن پیدا نکنیم، میرسیده رجوع می
سدعید تسمیة ما انتهی سلینا من الرواة عدن»همین جزجی که ابونعیم تالیف نموده و آن را 

ز سعید بدن نامیده مراجعه نماییم؛ زیرا ابونعیم به سراغ راویانی رفته که ا« بن منصور عالیا
یج کرده اند و احادیثی را که با علو و نزدیکی از آنها دریافت نموده، تخرمنصور روایت کرده

.است

بر ، یا میان منظور از علو، کم بودن تعداد راویان سلسله سند حدیث، میان نویسنده تا پیام
-ی می؛ مورد اول را علو مطلق و مورد دوم را علو نسباستنویسنده تا یکی از راویان اسناد 

ا میان او و ی–طریقی که میان او و پیامبر نتیجه ابو نعیم بجای روایت حدیث از گویند؛ در 
عدداد کند کده تمثال ده واسطه باشد، همان حدیث را با اسنادی روایت می-یکی از راویان
دار : ، چداپاین کتاب به تحقیق عبداهلل بن یوسف الجدیع به چاپ رسیده استراویانش تا 

.هد1409العاصمة در ریاض، سال 

ازحدثین م. گویندپیامبر کمتر از اسناد قبلی است، مثال هشت واسطه دارد؛ این را علو می

، سدال دار العاصمة در ریداض: کتاب به تحقیق عبداهلل بن یوسف الجدیع به چاپ رسیده است، چاپاین -1
.هد1409
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عدالی کدرد از اسدنادکردند و هر یک سدعی مدیگذشته در این رابطه با یکدیگر رقابت می
یج توان از طریدق آن احادیدث را تخدرراویان اوصافی دارند که میهمچنین . نمایداستفاده 
. نمود

با و گروهی از علما در رابطه« بلدان»های هایی وجود دارد که معروف است به کتابکتاب
اندد، تهاند؛ برخی از آنها تاریخ شهر و دیار خود را نوشدها دست به تالیف زدهتاریخ سرزمین

اکر کده مانند خطیب بغدادی که کتاب تاریخ بغداد را تالیف کرده است؛ و حافظ ابدن عسد
د تداریخ تالیف کرده است و بسدیاری دیگدر از علمدا، مانند« تاریخ دمشق»کتابی با عنوان 

جدود ای وحال اگر در اسناد یدک روایدت، راوی. اصبهان، نوشته ابونعیم اصبهانی و دیگران
ه تداریخ فالنی بغدادی است، شایسته اسدت کده بد: داشته باشد که در مورد آن گفته شده

رود کده بغداد مراجعه کنیم تا شرح حال آن راوی را در آن پیدا کنیم، زیدرا احتمدال مدی
حدیث او را در ذیل شرح حال او در آن کتاب مشاهده نماییم؛ بویژه اگر آن راوی از جمله

ورد ها احادیثی را کده راوی مدراویانی باشد که روایات زیادی ندارند؛ زیرا مؤلفان آن کتاب
.کنندنظر روایت کرده، در بخش شرح حال وی ذکر می

مده ای برخوردیم که پا از نام خودش و نام پدرش، کلمه الدمشقی آهمچنین اگر با راوی
شرح حدال بود، یعنی فالن بن فالن الدمشقی، بهتر است به تاریخ دمشق مراجعه نماییم و

خ آن راوی را در آنجا ببینیم، زیرا ممکن است حدیث مورد نظر ذیل شرح حدال او در تداری
خ گونده اسدت، چده تداریها نیز همدیندمشق ذکر شده باشد؛ در مورد تاریخ سایر سرزمین

.های موجود که تعداد آنها زیاد استو سایر تاریخ2داریاچه ، 1دنیسراصبهان باشد، چه 
هدایی در ها است؛ کتابیکی از اوصافی که در اسناد باید مورد توجه قرار گیرد، بحث کنیه
های خدود یهاند که با کناین رابطه توسط علما تالیف شده و به ذکر اسامی راویانی پرداخته

.مالکنی، نوشته دوالبی؛ یا الکنی، نوشته ابواحمد حاک: هایی چونمشهوراند، کتاب

بدی، هدا، مدثال دوالگونده کتدابمعموال وقتی مرویات صاحب کنیه کم باشد، مدؤلفین ایدن
-یحدیثی را که فقط راوی مورد نظر روایت کرده است یا مرویات اندک آن راوی را ذکر م

ن و در صورتی که مرویاتش زیاد باشد، باز هم احتمال وجود حدیث مدورد نظدر در آ. کنند
رازیکتاب وجود دارد، البته این احتمال نیز وجود دارد که حدیث در آن کتاب نباشد؛ 

( هدد574)ری ، تالیف ابوفح  عمر بن خضر دنیسد«تاریخ دنیسر حلیة السریین من خواص الدنیسریین»-1
ی که مشتمل بر هشت باب است و مجموع اعالم. این کتاب شرح حال نخبگان و علمای این شهر است. است

مترجم. نفر است60دنیسری از آنها گزارش کرده، 
بار ی کتداب تداریخ داریدا عبددالجنویسدنده. شهر داریا در ریف دمشق در کشور سوریه واقع شدده اسدت-2

مترجم. الخوالنی است که سعید األفغانی به تحقیق آن همت گماشته است
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-ر مدیاند، اما چیزهایی را ذکهای کنیه، بطور کامل مرویات زیاد راویان را ذکر نکردهکتاب
ناخته است که با آن کنیده معدروف و شدراویانی کنند که داللت دارد بر اینکه آن راوی، از 

چدین شدود، گلاز این رو آن اسنادی را که راوی مشهور به کنیه با آن شناخته می. هستند
. کنندمی

از اندد، بسدیاراند و گاهدا در برخدیتعداد راویانی که با کنیه خود معروف و شدناخته شدده
رد، امدا بدا شوند؛ و چه بسا طالب علم نتواند به راحتی به نام آن راوی پی بباسانید ذکر می
-یتواند نام آن راوی را پیدا کند و از طریق شناخت ندام او مدهای کنیه میرجوع به کتاب
ه های رجال مراجعه نماید و نامش را در آنجا مشاهده نماید، اما در صورتی کتواند به کتاب

-تابحدیث مورد نظر را صاحب آن کنیه روایت کرده باشد، در این صورت بهتر است به ک
.ها ذکر شده باشدهای کنیه مراجعه کنیم، زیرا احتمال دارد که آن حدیث در آن کتاب

ز آن است؛ که گاهدا ا( اساتید)های مشیخات از دیگر اوصافی که در سند وجود دارد، کتاب
ی شود، اما همانند سایر معاجم نیسدت کده از راوی اول ، یعندی صدحاببه معاجم تعبیر می

ه در آن روایت کرده باشد، بلکه معاجم نامی کلی و عام است و منظور از آن کتابی است ک
ا اند؛ حال ممکدن اسدت منظدور بداالترین راویدان یدراویان بر اساس حروف الفبا ذکر شده

.ترین آنها باشدپایین

الصغیر المعجم الکبیر، األوسط و: ها، سه کتاب امام طبرانی، موسوم بهی این کتاباز جمله
الصدغیر است؛ المعجم الکبیر به باالترین راوی، یعنی صحابی اختصاص دارد، اما األوسدط و

هدای ابباشدد؛ کتدترین راوی دارد که همان شیخ و استاد نویسنده مدیاختصاص به پایین
.اندگونهمشیخات نیز همین

یوخ هایی هستند که مصنفان آن احادیث اسداتید و شدهای مشیخات عبارت از کتابکتاب
اند و هدفشان یا گردآوری مرویات آن شیوخ بدوده، یدا بیدان ایدن خود را در آن گرد آورده

.اندمطلب که آنها از ایشان روایت کرده

، مانندد اندهای مشیخات بسیار زیاد است؛ برخی با نام معجم به نگارش درآمدهتعداد کتاب
معجدم، ال»؛ «المعجم األوسط، نوشته طبرانی و نیز کتداب المعجدم الصدغیر ایشدان»کتاب 

. «صدیداویمعجم الشیوخ، نوشته غسانی»؛ و «معجم شیوخ أبی یعلی»یا « نوشته ابویعلی
ی عیاض؛ مشیخة قاض»اند، مانند ها با عنوان مشیخات تدوین شدهبرخی دیگر از این کتاب

هایابکتمنظور از . های مشیخاتیا مشیخة ابن جوزی؛ یا مشیخة ابن نجار و سایر کتاب



احمدد را طبرانی نام یکی از شیوخ خود، مثال عبدان بن: مشیخات این است که بطور مثال
نتیجه در. پردازد که از این شیخ روایت کرده استمرقوم نموده، سپا به ذکر احادیثی می

خ  دانستیم که این شدرا در اسناد روایتی دیدیم و از قبل می« عبدان بن احمد»اگر نام 
عده او مراج« المعجدم الصدغیر»یدا « المعجم األوسط»شیخ طبرانی است، مناسب است به 

.ها ذکر شده استنماییم، زیرا احتماال حدیث مورد نظر در آن کتاب

امی اسدهدای کتدابکندد، دیگر اوصاف مرتبط با اسانید که عملیات تخریج را آسان مدیاز 
ند و های منحصر بده فدردی داشدتمنحصر به فرد است؛ برخی از علما نام راویانی را که نام

و و یدا اند و از این راوی یک یا دنام آنها نبود گرد آورده و در کتابی تدوین نمودهکسی هم
.اندچند حدیث روایت کرده

ات طبقد»از جمله کسانی که به این مهم همت گماشته است، حدافظ بردیجدی در کتداب 
نیسدت، است؛ وی نام این راویانی را که در دنیا کسی با نام آنان شناخته« األسماء المفردة

، «المفاریدد»تدوان کتداب گرد آورده است و برخی از احادیث آنها را ذکر کرده اسدت؛ مدی
دیثی را بدا ابویعلی یک کتاب و یدا جدزء حد. نوشته ابویعلی را نیز به این کتاب ملحق نمود

ست که به نگارش درآورده است، اما مفارید ابویعلی منحصر به اصحابی ا« المفارید»عنوان 
.اندتنها یک حدیث روایت کرده

ابدن ابدی . نیز شبیه به مورد مذکور است« اآلحاد والمثانی»کتاب ابن ابی عاصم موسوم به 
؛ نکته عاصم در این کتاب به ذکر اسامی صحابه و شرح حالی مختصر از آنها پرداخته است
ده، مهم کتاب وی این است که ایشان احادیث غریبی را که از یک یا دو طریق روایدت شد

.در آن ذکر کرده است

انی ذکر نام راوی: هر امامی برای تفرد مفهومی را در نظر دارد، اما منظور ما از تفرد در اینجا
ب و ای بدا ندامی غریداست که در دنیا تنها آنها به آن نام معروف هستند؛ پا اگر به راوی

.هاستبیگانه برخوردیم، راهکار مناسب، مراجعه به اینگونه کتاب

است که تنها یک حدیث روایت کدرده و آن همدان حددیثی همانند این حالت، حالت راوی
ی هدایدر این صورت مناسب است به برخدی از کتداب. است که ما قصد تخریجش را داریم

اندد؛ ماننددمراجعه کنیم که شرح حال آن راوی را نوشته و حدیث مورد نظر را ذکر کدرده
« لکبیدرالتداریخ ا»امام بخاری در کتداب عادت .بخاری، نوشته امام «التاریخ الکبیر»کتاب 

راوی را نیز نویسد، گاها برخی از احادیث آن ای رامیاین است که چون شرح حال راوی
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کند؛ این احادیث ممکن است احادیث معلول باشدند کده در ایدن صدورتذیل آن ذکر می
مکدن پردازد، یا مدانند، به بیان علت آن میامام بخاری به شیوه خاصی که اهل حدیث می

-یماست آن فرد، تنها راوی آن حدیث باشد که بخاری در ذیل شرح حالش، روایت را نیز 
دانستن این مطلب که حدیث مورد نظر را تنهدا همدان راوی روایدت کدرده اسدت، با . آورد

تداب شایسته است که به این کتاب مراجعه نماییم، زیرا احتمال وجود آن حدیث در این ک
.وجود دارد

اشدد، یکی دیگر از اوصاف موجود در سند، مربوط به حالتی اسدت کده راوی مدتکلم فیده ب
ا مورد توان آن ربخصوص اگر حدیث مورد نظر از احادیثی باشد که بخاطر وجود نکارت می

.نقد قرار داد

های رجالی کده در مدورد راویدان ضدعیف بده نگدارشچنین حدیثی ممکن است در کتاب
« المجدروحین»، نوشدته ابدن عددی؛ یدا «الکامدل»درآمده وجود داشته باشد، بویژه کتاب 

انی کده ، نوشته عقیلدی؛ مدؤلفین ایدن دسدته از کتدب راوید«الضعفاء»نوشته ابن حبان، یا 
تضعیف شده و در مورد آنها بحث وجود دارد را ذکر نموده و احدادیثی را کده بدر راوی آن 

.انتقاد وجود دارد را آورده و با ذکر سند به روایت آن پرداخته اند

از یکدی.اسدتشدوند کده تخدریج از آنهدا مناسدب ای تلقی میها از منابع اصلیاین کتاب
لی معدین اوصافی که در رابطه با اسناد باید مورد توجه قرار گیرد، ذکر اسم به شیوه و شک
.وباست؛ مثل اینکه کنیه کسی همانند کنیه همسرش باشد، مانند ابوایوب و ام ای

لیف برخی از علما در مورد کسانی که کنیه آنها مانند کنیده همسرشدان اسدت، کتداب تدا
ر در خدوریم کده ام ایدوب از ابوایدوب از پیدامباند؛ بطور مثال وقتی به حدیثی برمدینموده

تدابی تدوانیم در کفضیلت قل هو اهلل و اینکه معادل یک سوم قرآن است، روایت کرده، مدی
.آن را پیدا کنیم« من وافقت کنیته کنیة زوجته»: چون کتاب

ی به اند؛ مثال وقتهای راویانی است که از پدر، از جد خویش روایت کردههمانند این، روایت
یم از حدیثی برخوردید که عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده، یا بهز بن حکد

پدرش از جدش روایت کرده، یا طلحه بن مصرف از پدرش از جدش روایت نموده و غیدره،
ماییم؛ نوشته ابن قطلوبغا مراجعه ن« من روی عن ابیه عن جده»: مناسب است که به کتاب

.در این کتاب نام این راویان و برخی از احادیث آنها با اسانید مصنف ذکر شده است
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د، گنجدهایی که ذکر کردم و موارد بسیار دیگری کده در ایدن مقدال نمدیاوصاف و ویژگی
م و بایدد در هدر اسد: همگی از مواردی هستند که طالب علم مبتدی باید بدان توجه نماید

ا دیددن تواند اطالعات خود را بتوصیفی که در سند وجود دارد دقت نماید؛ وی اینگونه می
موجود این کات جزجی در سند مرتبط نماید؛ و در منابعی بنگرد که در خصوص این وصف

.اند و از خالل آن به امر تخریج بپردازددر سند تالیفی صورت داده

:تخریج از طریق متن: دوم
ک از تخریج احادیث از طریق متون آن، از تخریج از طریق سند آسان تر است، البته هر ید

.ها و خصوصیات خود را دارندآنها ویژگی

مکدن ها در دسترس طالب علم نباشدد؛ زیدرا ماسناد کامل روایات ممکن است بیشتر وقت
او ذکر شده است تنها متن حدیث را داشته باشد، یا در سلسله سند، فقط نام صحابی برای

-تدابباشد و مجرد وجود نام صحابی به معنی سهولت دستیابی به حدیث مورد نظدر در ک
.هایی که ذکر کردیم نیست

د؛ بطدور گاها ممکن است استفاده از کتابی که بر مبنای مسانید نوشته شدده دشدوار باشد
مدان اگر بخواهیم یکی از احادیث ابوهریره  را از مسندامام احمد تخریج نمداییم، کار: مثال

دشوار خواهد بود، زیرا مجموع احادیث ایشان در این کتاب، بدیش از چهدار هدزار حددیث 
اری است و بدون تردید جستجو در چهار هزار حدیث برای رسیدن به یک حدیث کار دشو

تداب را هایی را که دشواری استفاده از ایدن کدر چنین صورتی طالب علم باید کتاب. است
ده یدا هایی که در رابطه با ایدن کتداب نوشدته شداند، بشناسد؛ همانند فهرستآسان نموده

-د کتدابو نیز بای. اندهایی که احادیث این کتاب را بر مبنای موضوعات مرتب نمودهکتاب
ورد هایی را که به ذکر لفظی از الفاظ احادیث آن کتاب پرداخته و سپا جدای حددیث مد

ناخت ما ان شاء اهلل در بحث تخریج از طریق ش. اند، بشناسدنظر را در آن کتاب ذکر کرده
. متن حدیث، به این مطلب خواهیم پرداخت

یث را شناخت ما از متن حدیث، شناختی نسبی است؛ چه بسا که تمام و یا بخشی از حدد
آن در در اختیار داشته باشیم و چه بسا الفاظ آن را به یاد نداشدته باشدیم و تنهدا معندای

.خاطر ما باشد

ر شده با اگر تمام متن حدیث را در اختیار داشته باشیم، چه بسا لفظی که برای حدیث ذک
اشتهدهایی با هم لفظی که ما در اختیار داریم کامال موافق باشد و چه بسا اندک تفاوت
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ی اینگونده باشند و مطلع احادیث با یکدیگر متفاوت باشد؛ مثال ممکن است ابتدای حددیث
: و در لفظ دیگدری آمدده باشدد1«تفلحواأیها الناس، قولوا السله سال اهلل »: شروع شده باشد

حرف اول روایت اول همزه و حرف اول روایدت . 2«تفلحوایا أیها الناس، قولوا ال سله سال اهلل »
هایی که احادیث را بدر اسداس اند، اما در کتابهر دو در واقع یک حدیث. است« یاء»دوم 

هدای گیدرد و دیگدری در انتاند، یکی در اول کتاب قرار مدیحروف الفبا به نگارش درآورده
اظ را ها مناسب است که کمی جابجدایی الفدکتاب؛ از این رو هنگام جستجو در این کتاب

.ها را بررسی کنیمنیز مد نظر قرار داده و احتمال

ایدد ممکن است حدیث مورد نظر ما لفظ دیگری نیز داشته باشد، از ایدن رو طالدب علدم ب
یث مورد چنین انتظاری را همیشه داشته باشد و مطابق همین انتظار نیز به جستجوی حد

.نظر خود بپردازد

ث را مدد در صورتی که لفظ حدیث را بطور کامل در اختیار داشتیم، باید اولین کلمه حدی
خدواهیم بدداننظر قرار دهیم، سپا منابع و مراجعی را که برای تخریج این حددیث مدی

ر مراجعه نماییم، در ذهن خود محصور کنیم و تبعا منظور مراجعی است که احادیدث را بد
نوشدته ،«الجدامع الصدغیر»و « الجامع الکبیر»اند، مانند اساس اولین لفظ آنها مرتب نموده

داد اندد و تعدهای حدیثی که در این اواخر به نگارش درآمددهسیوطی؛ و نیز مانند فهرست
.آنها زیاد است

:های جستجو در این کتاباندیشه
وان تها، آسان است و به مجرد در اختیار داشتن حرف اول حدیث، میبررسی در این کتاب

وم و آن را تخریج نمود و چنانچه ابتدای برخی از احادیث شبیه به هم باشد، به حدرف و د
ها احادیث به دقت و مطابق حرف اول و دومکنیم؛ در این کتابمراجعه می... حرف سوم و

.اندشدهمرتب ... و سوم و نیز کلمه اول و دوم و سوم 

های تابشوند، بلکه عبارت از کها این است که منابع اصلی محسوب نمیمشکل این کتاب
دهندد؛ بدهتخریج هستند که خواننده را به وجود احادیث در منابع اصدلی آنهدا سدوق مدی

کنارسیوطی دیدید و سیوطی در« الجامع الصغیر»عنوان مثال اگر حدیثی را در کتاب 

زیدادات »و فرزنددش در ( 4/341؛ 3/492)این حدیث صحیو است؛ امام احمد آن را تخریج نموده است -1
، از حدیث ربیعه (4582: ، شماره5ج )« المعجم الکبیر»؛ طبرانی در (342-4/341؛ 493، 3/492)« المسند

.بن عباد دیلی 
از ( 8175: ، شدماره8: جلدد)« المعجم الکبیر»؛ طبرانی در (45-3/44)است؛ به روایت دار قطنی صحیو -2

.حدیث طارق بن عبداهلل محاربی 
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این حددیث: خواهد بگوید، در واقع می«ق د ت س حم»این حدیث این رمز را نوشته بود 
اینگونده . انددرا بخاری و مسلم و ابوداود و ترمدذی و نسداجی و امدام احمدد تخدریج نمدوده

ه دهد؛ به همین خاطر است کسیوطی شما را به وجود حدیث در منابع اصلی آن سوق می
کدرده اسدت، شود، زیرا احادیث را با سند روایت ناین کتاب منبعی اصلی تلقی نمی: گفتیم

. دهدمیاند سوقای که به تخریج آن پرداختهبلکه شما را به موضع حدیث در منابع اصلی
-تابتوان در این زمان مورد استفاده قرار داد، کهایی که مییکی از مهمترین عنوان کتاب

د و گیرندها گاها فقط یک کتاب را در بدر مدیهای حدیثی است؛ این فهرستهای فهرست
ث صدحیو گاه در برگیرنده چندین کتاب هستند؛ بطور مثال شیخ عبداهلل الغنیمان احادید

« یدلیل القارئ سلدی مواضدع الحددیث فدی صدحیو البخدار»: بخاری را در کتابی با عنوان
.فهرست نموده است

های حدیث مدورد ها و طرق آن یا مکانتوانید برای گردآوری اجزای حدیث، شیوهشما می
ن نظر در صحیو بخاری یا موضع آن در این کتاب، به کتداب مدذکور مراجعده نماییدد، اید
یو کتاب بر اساس حروف الفبا تدوین شده است و جای احادیث مورد نظر شما را در صدح

.دهدبخاری به شما نشان می

اسدت، در در رابطه با صحیو مسلم نیز چاپی که به تحقیق محمد فؤاد عبددالباقی رسدیده
راف و توانیم بر اسداس اطدپایانش فهرستی از احادیث صحیو مسلم ذکر شده است؛ ما می

ر اجزای حدیث به این فهرست مراجعه نماییم و این فهرست جای حدیث مورد نظر ما را د
همچنین چاپی که با شدرح امدام ندووی اسدت نیدز بدرایش. دهداین کتاب به ما نشان می
.توان بدان رجوع کردفهرستی وضع شده که می

تواند با هایی تنظیم شده است و طالب علم میهای سنت چنین فهرستبرای تمامی کتاب
ة أطراف ها بی نیاز باشد، مانند موسوعهایی که تالیف شده از این فهرسترجوع به موسوعه

اب را در آن الحدیث النبوی، نوشته بسیونی زغلول؛ نویسنده این کتاب، احادیث چندد کتد
شما . ها جزء منابع اصلی هستند و برخی غیر اصلیگرد آورده است، اما برخی از این کتاب

ث از به عنوان طالب علم باید به مصادر اصلی مراجعه نمایید، زیرا هدف شما تخدریج حددی
.منبع اصلی است، منبعی که حدیث را با ذکر سندش روایت کرده است

یا چه توانید برای تخریج حدیث،همچنین اگر شما را به منبعی غیر اصلی ارجاع دهد، می
و آن( ایدرادات)ها بسا شناخت حکم آن حدیث یا حداقل توسعه در تخریج آن و ذکر علت

موارد مربوط به آن از آن کمک بگیرید؛ 
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ة الصحیحة های شیخ آلبانی مانند سرواء الغلیل، یا سلسلو چه بسا شما را به برخی از کتاب
رجداع چه بسا شما را به کتاب ستحاف السادة المتقین، نوشدته زبیددی ا. و غیره ارجاع دهد

ه دهد کدهد؛ زبیدی پا از تخریج حدیث، گاها توضیحات زیادی در خصوص آن اراجه می
ذری نوشدته مند« الترغیدب و الترهیدب»برای طالب علم مفید است؛ و چه بسا شما را بده 

یدد و ارجاع دهد و شما بتوانید از احکامی که منذری برای احادیث ذکر کرده استفاده نمای
.چه بسا شما را به کتاب مجمع الزواجد احاله دهد

ه های متعددی ارجاع خواهد داد که جزو منابع اصلی بدو به همین صورت شما را به کتاب
آیند، اما در تخریج آن حدیث و شناخت احکامی که امامان برای حددیث مدورد شمار نمی

.اند شما را یاری خواهند نمودنظر قاجل شده

امدا اگدر امکدان تخدریج . این در خصوص تخریج بر اساس حرف اول از حروف حدیث بدود
های دیگری را که در بحدث اسدنادتوان راهحدیث بر اساس اولین حرف وجود نداشت، می
هایی را که در مورد آن در ادامه سخن خواهیممورد بررسی قرار گرفت، امتحان کرد، یا راه

سدت شناخت و آگاهی نسبت به هر یک از الفاظ حدیث؛ و این در صورتی ا: گفت، از جمله
لفدظ، توان با اطالع از اینکه از لفظ اول حدیث اطالعی نداشته باشیم؛ در این صورت می

هدا بدانحدیث را تخریج نمود؛ بخصوص اگر این لفظ از جمله الفاظی باشد که کمتدر بدر ز
.شودآید و جزو الفاظ غریب شمرده میمی

ث مورد توانیم حداقل از سه نوع کتاب حدیاگر در متن حدیثی، الفاظ غریب ذکر شود، می
:نظر را تخریج نماییم

:نوع اول
ت های غریب الحدیث؛ امامان اسالم به نگارش کتاب در بخش غریدب الحددیث همدکتاب
یدرد و گاند؛ زیرا در برخی از احادیث، الفاظی آمده که کمتر مورد استفاده قرار مدیگماشته

د و چده برای مردم غریب و بیگانه است و چه بسا نیاز به بیان معنای آن وجود داشته باشد
نوان مثال به ع. بسا که میان امامان در تعیین معنی آن الفاظ اختالفاتی وجود داشته باشد

یابیم که این لفظ درمی1«شیطان الردهة یحتدره رجل من جهینة»: با مشاهده حدیث

، «السدنة»؛ ابن ابی العاصم در (4/521)؛ حاکم (74)؛ مسند حمیدی (1/179)مسند احمد : استضعیف -1
؛ (15/323)؛ ابن ابی شدیبه (784و 753)؛ ابویعلی (3/315)« المعرفة»؛ یعقوب بن سفیان در (920)شماره 

از طریدق ( 434-6/433)« دالجدل النبدوة»؛ بیهقدی در (2/462)؛ ابدن عددی (1/151)« الضعفاء»عقیلی در 
. ه صورت مرفوعسفیان بن عیینه از عالء بن ابی العباس از ابوطفیل از بکر بن قرواش از سعد بن ابی وقاص  ب

د کدرده گفته حداکم را ر« ما أبعده من الصحة وأنکره»: حاکم آن را صحیو دانسته است و ذهبی با این گفته
.«شود و حدیثش منکر استشناخته نمی»: در مورد بکر گفته است( 1/347)« المیزان»ذهبی در  . است
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شدما در نتیجده. نیاز به بیان و توضدیو دارد« یحتدره»و « الردهة»غریب است و دو کلمه 
از توانید هر یک از این دو کلمه را انتخاب کنید و آن را به اصل آن کده عبدارت اسدتمی

دیث توان لفظ مورد نظر را انتخاب کرده و حدفعل ماضی ثالثی ارجاع دهید؛ در نتیجه می
.را به واسطه آن تخریج نمود
سدت؛ وی کتابی را در زمینه غریب الحدیث به نگارش در آورده ا/ ابوعبید القاسم بن سالم 

بدن همچنین است ابراهیم حربی، ا. در این کتاب احادیث را با سند خود روایت کرده است
ث ها در زمینه غریب الحددیث، بدا اسدانید خدود حددیقتیبه دینوری و خطابی؛ همگی این

اندد، امدا هشوند، زیرا با اسناد روایت کدردها منابع اصلی تلقی میاین کتاب. اندروایت کرده
ده اسدت؛ ها، ترتیب ماده لغوی است، زیرا بر اساس حروف الفبا مرتب نشمشکل این کتاب

ورد تحقیدق ها مو به شکلی تقریبا تصادفی در کتاب جای گرفته است؛ اما وقتی این کتاب
د هایی قرار داده شدهای جدید تخریج شدند، برای آنها فهرستقرار گرفته و براساس چاپ

که برای طالب علم کار رجوع به هر یدک از الفداظی را کده مدد نظدر دارد، آسدان نمدود و 
تیجده در ن. اندها پرداختهها به مرتب کردن مواد الفاظ و لغات این کتابمحققان این کتاب

ه های غریب الحدیث وجدود دارد، البتددانیم که احتمال وجود چنین احادیثی در کتابمی
ورد به شرطی که لفظ مورد نظر ما غریب و بیگانه باشدد، امدا در صدورتی کده آن لفدظ مد

نین در همچ. هایی پیدایش کردتوان در چنین کتاباستفاده و استعمال باشد، معموال نمی
ه ویژه اگر های لغت رجوع کرد؛ بتوان به کتابصورتی که آن لفظ غریب و بیگانه باشد، می

زهری؛ و اگر ها از جمله منابع اصلی تلقی شوند، مانند کتاب تهذیب اللغة، نوشته اآن کتاب
-یدر این کتاب جستجو کنیم، در باب راء، فصل حاء مد« حدر»بخواهیم در رابطه با ماده 

هدایهای لغت متفداوت از فهرسدتتوانیم آن را پیدا کنیم؛ زیرا روش مرتب نمودن معجم
.احادیث است

ث کند و آن بخش از الفاظ حددیدر این کتاب، حدیث را با سند و متنش ذکر می/ ازهری 
نند کتداب های لغت، مادهد؛ اما سایر کتابرا که نیازمند تبیین و توضیو است، توضیو می

نیاز بده اما ممکن است. شود، نوشته ابن منظور، جزو منابع اصلی تلقی نمی«لسان العرب»
نظر را تخریج حدیث از طریق آن باشد و این زمانی است که ندانیم چه کسی حدیث مورد

اب کرد و توان لفظی از الفاظ غریب و بیگانه آن حدیث را انتختخریج نموده است؛ پا می
تخدریج توانید بگوییدددر صورت یافتن آن در کتاب لسان العرب، بدان مراجعه نمود و می

ن در در مداده فدال« لسان العرب»کننده این حدیث را پیدا نکردم، اما ابن منظور در کتاب 
ن ای کده ایدجزء فالن و صفحه فالن آن را ذکر کرده است؛ تو با ایدن کدارت بیدان داشدته

یدب هدای غراین در رابطه بدا کتداب. شناسیحدیث ذکر شده، اما تخریج کننده آن را نمی
.الحدیث و کتابهای لغت بود
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:المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث
-، کتدابکندترین عناوینی که در این رابطه به دانشجو و طالب علم کمک مییکی از مهم

آوری هایی است که در دوران معاصر تالیف شده و احادیث منابع و مصادر گوناگون را گدرد
وسدط المعجم المفهرس أللفداظ الحددیث النبدوی؛ کتدابی کده ت: نموده است، مانند کتاب

و بدا گروهی از مستشرقین برای اغراض و اهدافی پست تالیف شده است؛ آنها از خالل آن
خواهند بده اسدالم طعدن وارد کنندد؛ ایدن اسدت هددف اساسدی مطالعه علوم اسالمی می

و میدل مستشرقین؛ اگر چه برخی این هدف را ندارند، بلکه تنها در رابطه با خود این علدم
داف اندد؛ امدا اهدنمایند؛ اما این عده بسیار اندکبه شناخت آن است که بحث و بررسی می

ا در رابطه اغلب مستشرقین ایراد طعن به اسالم است؛ از این رو این کتاب را تالیف کردند ت
توان می.کندهای استشراقی ایشان به آنان کمک با وظایفی که دارند و در راستای پژوهش

ط از طریق این کتاب و با دانستن هر یک از الفاظ حدیث، چه اول باشد چه آخر و چه وس
.و چه غریب و بیگانه باشد و چه نباشد، به امر تخریج پرداخت

-و بیگاندهخواهید از طریق این کتاب به کار تخریج بپردازید، بهتر است لفظ غریباگر می
در آنهدا شود انتخاب کنید، زیرا معموال احادیثی که این الفاظای را که کمتر استعمال می

ید، زودتدر از توانید با سرعت بیشتری به هدفتان برسدبکار رفته باشد، اندک است؛ پا می
حادیدث وارده زیرا ا. گیردوقتی که لفظی را انتخاب نمایید که بیشتر مورد استفاده قرار می

.در این رابطه بسیار است

ن در حقیقت شناخت این کتاب مهم است و باید نسبت بده آن شدناخت داشدت، زیدرا اید
ورد های دیگر، از جمله مسانید، معاجم و غیره است کده قدبال در مدکتاب متفاوت از کتاب

ی ها غالبا آسان و راحت است و روش آنها نیز تا حددودآن سخن گفتم؛ شناخت آن کتاب
دارد، در اما این کتاب و شیوه تخریج حدیث از آن، نیاز به توضیو. باشدواضو و روشن می
.کندای گذرا به این مطلب کفایت نمینتیجه تنها اشاره

امل هدا شداندد؛ ایدن کتدابهای نه گانه را مرتب نمودهمستشرقین احادیث کتاب: گویممی
ذی، سنن صحیو بخاری، صحیو مسلم، سنن ابوداود، سنن ترم: گانه، یعنیهای ششکتاب

مسند امام احمدد، مؤطدأ امدام مالدک و سدنن : نساجی و سنن ابن ماجه است که سه کتاب
.انددارمی را نیز بدان افزوده

مامی ها در بر دارنده تدانند، این کتابهای مشهور سنت میهای نه گانه را دیواناین کتاب
نمودند؛ باشند، پا آنها به این احادیث تکیه کرده و آن را به چند جزء تقسیماحادیث می
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رداندده هر یک از الفاظ این احادیث را که در این نه کتاب وجود دارد، به ماضی ثالثی بازگ
کدر اند و تحت هر تصریف، احادیثی را که لغت مورد نظدر در آنهدا ذو تصریف لغوی نموده

نه اند، در کنارش نام هر یک از صاحبان اینپا هر جا حدیثی را ذکر کرده. اندشده آورده
. کنندکتاب را که حدیث مورد نظر را تخریج نموده، ذکر می

تخدریج ممکن است حدیثی را همگی ایشان تخریج نموده باشند و یا تنها برخی از ایشدان
های نه گانه، چده بسدا جدزء و صدفحه وآنها مکان حدیث مورد نظر در کتاب. کرده باشند

بدل اهلل یقال »: به عنوان مثال برای تخریج حدیث. اندشماره حدیث و باب را نیز ذکر کرده
، تا ترین لفظ این حدیث را انتخاب کنیم، باید غریب1«صالة بغیر طهور والصدقة من غلول

فظ موجود ترین لخواهیم جستجو کنیم کمتر از سایرین باشد؛ غریبتعداد احادیثی که می
است؛ پا به جستجوی حرف اول ایدن« غلَّ»است که ماضی آن « غلول»در این حدیث، 

وع رجد« المعجم المفهرس أللفداظ الحددیث»پردازیم؛ به کتاب می« غ»کلمه، یعنی حرف 
ا اسدامی کنیم؛ این کتاب متشکل از هشت جلد است؛ جلد هشتم آن تقریبا در رابطه بمی
هاست و بر پشت هفت جلد دیگر، بر هر کدام در سمت راسدت دو کلمده درج شددهمکان
ا ایدن کلمه سپا خطی کوچک سپا کلمه دیگر و منظور این است که این جلد بد: است

لدد کده بدر روی ج« غمر–طعن »: کلمه شروع شده و با کلمه دوم پایان یافته است، مثال
و آخدرین آن « طعدن»چهارم آن درج شده است؛ به این معنی که اولین کلمه ایدن جلدد، 

های بعدی پشت سر هدمپا ابتدا حروف، ط ع ن قرار داشته و سپا حرف. است« غمر»
غ م ر؛ تمدامی ایدن حدروف در (. غ)و سپا غین ( ع)، عین (ظ)شوند، یعنی ظاء ذکر می

گیدرد، یپا چنانچه لفظ مورد نظر شما ما بین این دو لفظ قرار م. انداین جلد قرار گرفته
. توانید به این جلد مراجعه نمایید و آن را بر حسب ترتیب ابجدی باز کنیدمی

اشدت؛ حدیث ما در ابتدای این جلد نخواهد بود، بلکه تقریبا در آخر قرار خواهدد دطبیعتا 
یددا را پ« غ»رویم تا حرف را پیدا کردیم، کمی جلوتر می« ع»پا وقتی بطور مثال حرف 

ه غدل، نیست، بلکد« غَلَّ»در بر دارنده چندین کلمه است و تنها شامل « غ»کنیم و حرف 
ر کندیم؛ دو حرف بعد از آن را بررسی می« غ»سپا حرف . شودغلب و غیره را شامل می
.قرار دارد« ل»حرف « غ»کلمه مورد نظر ما، پا از 

کده در را پیدا کردیم، ممکن است کلماتی را پیدا کنیم« ل»وقتی حرف دوم، یعنی حرف 
وم حرف دوم با کلمه مورد نظر ما مشترک باشد، مانند کلمه غلب؛ در نتیجه بده حدرف سد

وجود دارد، زیرا حرف مشددد عبدارت از « ل»در کلمه مورد نظرما در واقع دو تا . نگریممی
جستجورا « ل»و پا از آن نیز « ل»سپا « غ»دو حرف است؛ پا باید ابتدا حرف 
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واهیم دید که را پیدا کنیم؛ وقتی این کلمه را پیدا کردیم، خ« غلّ»نماییم، تا بتوانیم کلمه 
د فعدل تواندمی« غَلَّ»اند، در نتیجه آنها بر اساس تصریفات لغوی این کلمه را صرف نموده

تحدت تواند فعل امر و نیز مصدر باشد و بر همین اساس وتواند فعل مضارع، میماضی، می
.هر تصریفی احادیثی که در بردارنده کلمه مورد نظر است، ذکر شده است

شدود؛ پدا از حیث تصریف لغوی، مصددر محسدوب مدی« غلول»در حدیث مذکور، کلمه 
ع و نده را پیدا کردیم، نه به دنبال فعل ماضی آن خواهیم بود، نه مضدار« غَلَّ»وقتی کلمه 

ا پیددا توانیم حدیث خود رپردازیم؛ آنجا میامر آن، بلکه به جستجوی مصدر این کلمه می
دری کنیم و همراه آن احادیث دیگری نیز خواهیم دید که این کلمه به همین صورت مصد

ما حدیث مورد نظر خدود را در برابدر خدویش خدواهیم یافدت، امدا . در آنها بکار رفته است
وقتدی پا. حدیث بصورت تمام و کمال ذکر نشده، بلکه تنها موضع شاهد ذکر شده است

ا حدیث یا لفظی را که داللت دارد بر اینکده آن حددیث، حددیث مدورد نظدر ماسدت، پیدد
دیث هایی را کده بده تخدریج آن حدکنیم؛ در آنجا کتابکردیم، به کنار آن حدیث نگاه می

ایدن حددیث را مسدلم در کتداب : ، یعندی«5م الطهدارة »: اندد؛ مدثالاند ذکر کردهپرداخته
.تخریج نموده است5الطهارة، حدیث شماره 

:شیوه آنها در ارجاع به این نه کتاب از قرار زیر است
.دهندها تنها به نام کتاب و شماره باب ارجاع میبرخی از این کتابدر 
.دهندمیبرخی به نام کتاب و شماره حدیث ارجاع در 
.دهندها به جزء و صفحه ارجاع میهای آن کتاببرخی نیز مطابق چاپدر 
ه بدا دهند؛ ایدن شدیوه در رابطدها، به نام کتاب و شماره باب ارجاع میبیشتر این کتابدر 
و سنن صحیو بخاری، سنن ابوداود، سنن ترمذی، سنن نساجی، سنن ابن ماجه: هایکتاب

.دارمی است
جاع در رابطه با صحیو مسلم و مؤطأ امام مالک، به نام کتاب و شماره حدیث در آن باب ار

.دهندمی
. دهنددر خصوص مسند امام احمد به شماره جزء و شماره صفحه آن جزء ارجاع می

باشدند، البتده شدما هایی مشخ  مدیکه امکان رجوع به آنها وجود دارد، چاپهایی چاپ
ته های دیگر را نیز مورد استفاده قرار دهید، اما این کار شدما را کمدی خسدتوانید چاپمی

در مورد صحیو بخاری چاپ مناسب بدرای رجدوع، چداپ السدلفیة اسدت کده . خواهد کرد
یخ ابتدای ایدن چداپ بده تحقیدق شد. . باشدهمراه با فتو الباری شرح صحیو البخاری می

اند، نمودهعبدالعزیز بن باز رسیده است؛ همچنین از کسانی که نصوص آن را بررسی 
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. تمحب الدین خطیب است و احادیث آن را محمد فؤاد عبدالباقی شماره گذاری کرده اس
المعجدم »این چاپ، همان چاپی است که برای رجوع مناسب است، زیرا کامال مطدابق بدا 

.است« المفهرس أللفاظ الحدیث
به کتاب صحیو بخداری، کتداب : ، یعنی(10خ طهارة : )بطور مثال اگر در کتاب گفته باشد
اهی وقتی این باب را باز نمایید، حدیث خود را در آن خو. الطهارة، باب دهم مراجعه نمایید

.یافت

ر این شماره حدیث را بطور مشخ  تعیین نکرده است، اما یافتن حدیث مورد نظر د! آری
یث حالت چندان دشوار نیست، زیرا معموال باب مورد نظر یا متشکل از یک، دو و سه حدد

است و تعداد احادیث باب آنقدر زیاد نیست که شدما را بدا دشدواری روبدرو نمایدد و وقدت
.زیادی از شما بگیرد

تاب همچنین است سنن ابوداود، ترمذی، نساجی، ابن ماجه و سنن دارمی؛ همگی همانند ک
دیث توانیدد حدبخاری هستند و نام کتاب و شماره باب برای آنها ذکر شده است و شما می

.خود را ذیل باب مورد نظر پیدا کنید

اما ارجاعی که برای کتابهای المؤطأ امام مالک و صحیو مسلم ذکدر شدده، عبدارت از ندام
ف در این ارجاع دیگر نیازی به این طدرف و آن طدر. کتاب و شماره حدیث آن کتاب است

.رفتن نیست و حدیث مورد نظر شما با دقت مشخ  شده است
اندد، در چرا همین نوع ارجاع را که در خصوص صحیو مسدلم و مؤطدأ مالدک آورده: سؤال

اند؟ها رعایت نکردهسایر کتاب
هدای سدنت را بدا معجدممحمد فؤاد عبدالباقی تالش کرد تا به همراه آندان کتداب: پاسخ

نست المفهرس هماهنگ نماید؛ ایشان توانست مواردی را نزدیک نماید و مواردی را که نتوا
.بصورت حدودی نزدیک نمود

ا بدا در رابطه با صحیو مسلم و مؤطأ امام مالک، ایشان توانست با همکاری آنان احادیدث ر
.این دقتی که اشاره کردیم تعیین کند

مدود؛ ها نیز تالش کرد و صحیو بخداری را شدماره گدذاری نایشان در رابطه با سایر کتاب
ر همچنین پا از شیخ احمد شاکر، کار تحقیق سنن ترمذی را ادامه داد، زیرا احمد شداک
الباقی جلد اول و دوم سنن ترمذی را تحقیق کرد، سپا وفات یافت، آنگاه محمد فؤاد عبد
آمده جلد سوم آن را تحقیق نمود و ایشان نیز وفات یافت و پا از او ابراهیم عطوة عوض

.و جلد چهار و پنج را کامل کرد
.توان به این چاپ پنج جلدی رجوع کرددر رابطه با سنن ترمذی می
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عجدم محمد فؤاد عبدالباقی به تحقیق سنن ابوداود نپرداخت، اما چداپی کده کدامال بدا الم
ایر المفهرس هماهنگ است، به تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید رسیده است؛ اما س

بیدد ها ممکن است کمی شما را به زحمت بیندازد، مانند چاپی که به تحقیق عزت عچاپ
دن دعاس رسیده است و گاها برای پیدا کردن حدیث مورد نظر نیاز بده پدا و پدیش کدر

ی اگر فقط همین چاپ کتاب سنن ابوداود را در اختیدار داریدد و انسدان. ها داردشماره باب
ت اختالف باحوصله هستید، باید بدانید که فقط در رابطه با شماره باب است که ممکن اس

اشدد باشد، ولی نام کتاب یکی است؛ به عنوان مثال ممکن است ارجداع بده ایدن صدورت ب
ه بدا مراجعده بده چداپی کده بد. کتاب الصالة، باب هشتاد و پدنجم: ؛ این یعنی(85الصالة )

نیدد، کتحقیق عزت عبید الدعاس رسیده است، حدیث مورد نظر را ذیل آن باب پیدا نمدی
بسدا توانید حدیث خود را پیدا کنیدد؛ چدهها میاما با کمی پا و پیش کردن شماره باب

.حدیث مورد نظر شما در باب نود و پنجم این چاپ قرار گرفته باشد

، اما در اگر طالب علم تنها همین چاپ را در اختیار داشته باشد، ناگزیر از این بررسی است
د، صورتی که چاپ تحقیق شده توسط محمد محیدی الددین عبدالحمیدد را در اختیدار دار

.تواند به سادگی به آن رجوع نمایدمی

یوطی کتاب سنن نساجی مورد نظر، چاپی است که همراه با حاشیه سدندی و تعلیقدات سد
ت؛ بندی این چاپ بر عهده عبدالفتاح ابوغدده بدوده اسداست؛ کار شماره گذاری و فهرست

.این همان چاپی است که باید بدان رجوع نمود، زیرا با المعجم المفهرس هماهنگ است
ا اینکه کتاب سنن ابن ماجه را نیز شیخ محمد فؤاد عبدالباقی شماره گذاری نموده است ت

.از حیث نام کتاب و شماره باب با المعجم المفهرس هماهنگ و متناسب شود
س محمد فؤاد عبدالباقی سنن دارمی را کار نکرده است، اما چاپی کده بدا المعجدم المفهدر
ایدن مطابق است، همان چاپی است که به تحقیق عبداهلل هاشم الیمدانی رسدیده اسدت و

.چاپ مشهور بوده و در میان طالبان علم رایج و متداول است
د چاپ مناسب کتاب المؤطأ امام مالک برای رجوع، چاپی است که به تحقیدق محمدد فدؤا

.عبدالباقی رسیده است

ة در رابطه با مسند امام احمد نیز، چاپی که مد نظر است، چاپ قددیمی چاپخانده المیمند
هدای بسدیاری همچدون المکتدب است که در شش جلد تنظیم شده اسدت؛ و در چاپخانده
مهم این است کده چداپ مدورد. اإلسالمی، دار صادر بیروت و غیره به نمایش درآمده است

نظر ما، شش جلدی، کامل و منحصر به فرد اسدت؛ و هنگدام بررسدی المعجدم المفهدرس 
اب کتمناسب است که به این چاپ مراجعه شود؛ زیرا آنها شماره جزء و شماره صفحه این 

.دهندرا به شما می
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:هایی که هنگام استفاده از المعجم المفهرس باید بدانیمبرخی از نکته

:  نکته اول
پردازید، چه بسا مطابق لفظی از الفاظ حدیث به جستجوی حدیث مورد نظر خویش ب( الف

ری را اما آن حدیث را ذیل آن لفظ پیدا نکنید، در این صورت مناسب است که لفدظ دیگد
د نددارد؛ بده انتخاب کنید و ناامید نشوید و سریعا نگویید که این حدیث در این کتاب وجو

، «لدولال یقبل اهلل صالة بغیر طهور والصددقة مدن غ»در حدیث : گردیممثال قبلی باز می
را پیدا پردازیم، اما آنبه جستجوی این حدیث می« غَلَّ»کنیم که بر اساس لفظ فرض می
ثل لفظ توان یکی دیگر از الفاظ این حدیث را انتخاب نمود، مکنیم؛ در این صورت مینمی
در گردانیم و به همین صدورتباز می« طهر»: و آن را به اصل ماضی ثالثی، یعنی« طهور»

.توانیم چنین کنیمرابطه با هر لفظی می

ممکن است حدیث مورد نظر ما ذیل دو یا چند لفظ از الفداظ آن حددیث ذکدر شدده ( ب
که -ستالزم نی–تکرار شده باشد، مناسب است « المعجم المفهرس»باشد؛ اگر حدیثی در 

رجداع طالب علم بر تمامی آنها واقف باشد، زیرا ممکن است در یک جا بیش از جای دیگر ا
.داده باشند

ر ذکر شدده باشدد؛ د« طهر»و هم ذیل لفظ « غَلَّ»چه بسا حدیث مورد نظر هم ذیل لفظ 
ه ذکر شده بیشتر از ارجداعی باشدد کد« غَلَّ»این حالت ممکن است ارجاعی که ذیل لفظ 

، ذکر شده است؛ ممکن است ذیل لفظ اول بده مسدلم، ابدوداود، ترمدذی« طهر»ذیل لفظ 
اده نساجی و دیگران ارجاع داده باشد، اما ذیل لفظ دوم تنها به مسلم و امام احمد ارجداع د

و توانید از هر دو موضع بهره ببرید، زیرا امام احمدد در اولدیباشد؛ در این صورت شما می
: گدوییماند؛ پا ما از هر دو ارجاع بهره بدرده و مدیترمذی و نساجی و در دومی ذکر نشده

.انداین حدیث را مسلم و ابوداود و ترمذی و نساجی و امام احمد تخریج نموده
ته این روش ممکن است کمی طوالنی شود، اما در صورتی که طالب علم نیاز بده آن داشد

.باشد، باید با سعه صدر برخورد نماید

:  نکته دوم
-رمدیبدر رابطه با مسأله ارجاع، گاه مطابق لفظی از الفاظ حدیث بده جسدتجوی آن ( الف

گدری کنیم که ما را بده الفداظ دیو چون لفظ مورد نظر را پیدا کردیم، مشاهده میخیزیم 
: دهد و چه بسا حدیث مورد نظر تحت آن لفدظ موجدود باشدد یدا نباشدد؛ مثدالارجاع می

 علیه و سلمصلی اهللکند که رسول اهلل ابودرداء رضی اهلل عنه در فضیلت طلب علم روایت می
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-بدالفرشدتگان »1«یَصْدنَعوَسنَّ المالجِکَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضداً بِمدا »: فرمودند
.«دندپسنگسترانند؛ زیرا کارش را که طلب علم است، میهایشان را برای طالبِ علم می

حرف ع به تخریج این حدیث بپردازیم؛ در نتیجه به« عَلِمَ»خواهیم مطابق لفظ ما میحال 
م نوشته بینیمی« علم»کنیم، در کنار کلمه رویم؛ وقتی المعجم المفهرس را باز میل م می
مده رجوع کنید به فالن و فالن کلمه، و چهل و هشت کلمه را ذکر کرده است کده ه: شده

این ارجاع، ارجداعی طدوالنی اسدت و شدما نداگزیر از پدذیرش . دهندما را به آن ارجاع می
یارجاعات ایشان یا اعتماد به تالش و کوشدش شخصدی خدود هسدتید؛ در نتیجده کلمده

آنهدا بده کنید، اما اعتماد به ارجاعاتای که قبال برگزیدید، انتخاب میدیگری غیر از کلمه
ن، بلکده اند، بررسی نکدتر است؛ اما تمام الفاظی را که تو را به آنها ارجاع دادهنظر تضمینی

ارد یدا ای که در حدیثت ذکر شده وجود ددر این کلمات نگاه کن که آیا در بین آنها کلمه
.تا اینکه در مورد دهم آن را پیدا کنی... اول، دوم، سوم : نه؛ پا شروع به بررسی کن

؛ و این کلمه در ایدن حددیث وجدود دارد؛ در نتیجده گمدان «أجنحتها»: آورده است: مثال
ضدی غالب بر این است که حدیث مورد نظر ما تحت این کلمه باشد؛ ما همانند همیشده ما

ن ، حدال بده تصدریفات اید«جنو»شود آوریم، ماضی آن میثالثی مجرد این کلمه را درمی
ذیدل کنیم؛ با مالحظه این کلمده و مطالدبرا پیدا می« اجنحتها»کلمه نگاه کرده و کلمه 

توانیم حدیث مورد نظر خود و ارجاع آن را پیددا کندیم و حددیث را بده واسدطه آن آن می
.تخریج نماییم

م و ایدم، پیددا کندیای که انتخاب نمودهچه بسا حدیث مورد نظر خود را در ذیل کلمه( ب
ر حال بدا مشداهده ایدن الفداظ د. اندمشاهده کنیم که آنها به الفاظ دیگری نیز ارجاع داده

ت کده یابیم که در ذیل برخی از آنها این حدیث ذکر شده است؛ در این صورت بهتر اسمی
کده در هر دو لفظ را نگاه و بررسی نماییم، زیرا ممکن است در جایی چیزی را پیدا کندیم

-کنیم و مشاهده مدیرا جستجو می« غلّ»به عنوان مثال ما کلمه . جای دیگر وجود ندارد
را « طهر»به فالن و فالن کلمه مراجعه کن و از جمله کلمه : اندکنیم که در ذیل آن نوشته

ی از اند؛ در چنین حالتی بهتر است که به هر دو کلمده رجدوع کندیم و ایدن یکدذکر کرده
. شودعیوبی است که بر این کتاب گرفته می

؛ طحاوی (موارد-88)؛ ابن حبان (1/98)؛ دارمی (223)؛ ابن ماجه (3641)به روایت ابوداود : حسن است-1
« الرحلدة فدی طلدب العلدم»؛ خطیب در (1188)به شماره « اآلداب»؛ بیهقی در (1/429)« مشکل اآلثار»در 
و دیگران از حدیث ابودرداء رضدی اهلل ( 276-1/275)« شرح السنة»؛ بغوی در (کشف-136)؛ بزار (77-78)
.عنه
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:  نکته سوم
ل بده مستشرقان در روایت حددیث، میدان صدحابه قاجد. این نکته در رابطه با صحابی است

گدر مدا تفریق نیستند، بلکه متن حدیث است که برای آنها مهم اسدت؛ بده عندوان مثدال ا
را تخریج نمداییم، بهتدر 1«النارمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من »بخواهیم حدیث 
نیم و آن را است، انتخاب ک« فلیتبوأ»ترین لفظ این حدیث را که کلمه آن است که غریب

شداهد با تخریج حددیث بده ایدن واسدطه. بازگردانیم« بوأ»به اصل ماضی آن، یعنی کلمه 
از ها خواهیم بود، اما وقتی ارجاع مربوط به صدحیو بخداری را بدارجاعات بسیاری به کتاب

عدوام با حددیث زبیدر بدن-در حالی که مقصود ما حدیث مغیره بن شعبه است–کنیم می
در این مثال هدف من حدیث مغیره بن شعبه بود، اما آنها مرا به حددیث. شویممواجه می

.ندندبکنند و چشم خود را از صحابی میزبیر ارجاع دادند، زیرا آنها فقط به متن نگاه می

شود؛ در این صورت طالدب علدماز این چیزها زیاد دیده می« المعجم المفهرس»در کتاب 
ر نده بده باید زرنگ باشد و به صحابی راوی حدیث نگاه کند، اگر او را یافت که خوب، و اگ
د نظرش منبع دیگری رجوع کند تا بلکه بتواند حدیث مورد نظر خود را از طریق صحابی م

.پیدا کند

:نکته چهارم
مدا . ه اسدتگاه میان برخی از متونی که الفاظ مشترک دارند، قاجل به تمییز و تفاوت نشدد

ان احادیثی داریم که برخی از الفاظ آنها با هم مشترک است، اما در المعجم المفهرس مید
مَدنْ »: از احادیدث« فلیتبوأ مقعده من الندار»: آنها تفاوت گزارده نشده است؛ مانند حدیث
مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّددًا فَلْیَتَبَدوَّأْ مَقْعَددَهُ »و 2«النَّارِتَقَوَّلَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْه فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ 

وعیدد و. و غیدره« مَنْ ادَّعَى مَا لَیْاَ لَهُ فَلَیْاَ مِنَّا وَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِدنْ النَّدارِ»و 3«النَّارِمِنْ 
المعجدم »را جستجو کرده و وارد « بوأ»وقتی لفظ . مجازات مترتب بر هر سه فعل یکیست

سدپا ،«فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ»: دهندشوید، تنها این مقدار را به شما میمی« المفهرس
هد کنی، شاها مراجعه میدهند و چون به آن کتابهای گوناکون ارجاع میشما را به کتاب

.حدیثی غیر از حدیثی که به دنبال آن هستی خواهی بود

علی بن ابی طالدب . 1: اند، از جملهگروهی از صحابه آن را روایت کرده. این حدیث صحیو و متواتر است-1
؛ ابددن ابددی شددیبه (1291-1001-1000-630-629)؛ احمددد (1/7)؛ مسددلم (106)بخدداری : رضددی اهلل عندده

.و دیگران( 513)؛ ابویعلی (31)؛ ابن ماجه (2797)؛ ترمذی (17ص)؛ طیالسی (6297)
از حدیث ابوقتاده رضدی اهلل ( 35)از حدیث ابوهریره ا و در شماره ( 34)به روایت ابن ماجه : صحیو است-2
.عنه
.58: قبال تخریج آن گذشت، ص-3
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:فواید این کتاب
ت؛ در این بدون تردید این کتاب موجب دستیابی آسان و سریع طالبان علم به احادیث اس

آن کتاب نیازی نیست دانشجو حرف اول حدیث مورد نظر خویش و یا ندام صدحابی راوی
در گذشدته . حدیث را حفظ باشد و یدا موضدوع حددیث را بداندد و مدواردی از ایدن قبیدل

اری های حدیث و پیدا کردن حدیث مورد نظر کار بسدیار دشدوجستجو در برخی از کتاب
ید بود؛ مثال پیدا کردن حدیث مورد نظر در کتابی چون مسند امام احمدد، بده ویدژه مسدان

المعجدم »اصحابی چون ابوهریره که زیاد روایت دارند، دشدوار بدود، امدا بدا آمددن کتداب 
تواند در مدت زمان کوتاهی حدیث مورد نظر خدویشدانشجو و طالب علم می« المفهرس

.را در این کتاب و در مسند هر یک از اصحاب پیدا کند

«وتدر»توان در مدورد یدک موضدوع عدام و کلدی، مانندد همچنین به وسیله این کتاب می
ید به توانجستجو کرد؛ در این حالت، در صورتی که حدیث خاصی مد نظر شما نباشد، می

.درجوع نمایید و تمام احادیثی را که در این رابطه وجود دارد، مشاهده کنی« وتر»لفظ 

:ها و ایرادات این کتاببرخی از عیب
:این کتاب اشکاالت و ایراداتی نیز دارد که قبال ذکر کردیم، مانند

.صحابهعدم تفریق و جداسازی میان احادیث 
.دارندعدم تفریق میان احادیثی که لفظ مشترک 

-یهمچنین در ارجاع و انتساب لغوی یا تفریع لغوی نیز ایراداتی وجود دارد و این امدر مد
.تواند دانشجو را با مشکالتی روبرو کند

.دای است، زیرا طالب علم باید به تمامی الفاظ مراجعه نمایی سادهالبته این مسأله

را آنها مدواد ها، هر دانشجویی قادر به ثبت و ضبط این تقسیم لغوی نیست، زیعالوه بر این
مضدارع، اند، ابتدا ماضدی، سدپالغوی این کتاب را بر حسب تصریفات لغوی مرتب نموده

آنگاه فعل امر، سپا اسم فاعل، بعد از آن اسم مفعدول، سدپا مصددر و غیدره را مرتدب
ارند، البته به در نتیجه تمامی طالبان علم نسبت به این تصریفات لغوی آگاهی ند. اندنموده
اعمال نشدود، رسد که چنین تصریفاتی ناگزیر باید ذکر شود، زیرا اگر چنین روشینظر می

.تمامی احادیث بدون ترتیب خواهد بود و این کار را طوالنی خواهد کرد

ه و از های آن بوددر هر حال این کتاب کتابی سودمند است و طالب علم باید متوجه عیب
.آن دوری نماید
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:تخریج از طریق شناخت موضوع حدیث: سوم
تخریج این شیوه، اصل و پایه است و علمای گذشته در بسیاری از احوال مطابق آن به کار

بیدر و هایی چون المعجم المفهرس، الجامع الصغیر، الجامع الکپرداختند؛ زیرا آنها کتابمی
ه معمدوال غیره را در اختیار نداشتند تا کار تخریج حدیث را برای آنها آسان نماید؛ در نتیج

وعات های سدنت بندا بدر موضدکردند، زیرا اغلب کتاببه شناخت موضوع حدیث اکتفا می
اخت طلبد کده طالدب علدم درک و شدنانتخاب این شیوه می. اندفقهی و غیره تدوین شده

یدث ای نسبت به احادیث داشته باشد و هر چه درک و شناخت او نسدبت بده احادگسترده
و چدون تواند مواضعی را که احادیث در آنجا ذکر شده به خاطر آوردبیشتر باشد، بهتر می

د هایی را که امکان ارجاع به آنها در ایدن رابطده وجدوتواند کتابجای احادیث را بداند، می
ه هدای عمدومی هسدتند کده در بردارندددارد، مورد استفاده قرار دهد و این کتابها یا کتاب

هدای تدابباشند و یا کها میباشند، یا پایین تر از این کتابهای گوناگون و متعدد میباب
.خاص و ویژه هستند و شایسته است که طالب علم به آنها رجوع نماید

اری؛ باشد؛ مانند الجامع الصحیو، بخدهای جوامع میهای عمومی، کتابیکی از انواع کتاب
ند و باشدها شامل ابواب فقهی و غیره میالجامع الصحیو، مسلم و جامع ترمذی؛ این کتاب

ة و سدایر تمام ابواب دین، مانند ایمان، زهد، تفسیر، اشراط الساعة، توحید، االعتصام بالسن
.گیردهای فقهی نیستند، در بر میها و بابهایی را که مرتبط با کتابکتاب

-ین میهایی که شامل تمامی ابواب دگویند، یعنی کتابها، جوامع میبه این نوع از کتاب
و چون ها و محتویات آنها را در خاطر داشته باشدباشند؛ و طالب علم باید ابواب این کتاب

مکدن هایی نماید کده مبحدیثی برای وی اراجه شود، شروع به یافتن آن حدیث تحت کتا
هدای آن کتداب را است حدیث مورد نظر ذیل آن واقع شده باشد، سپا هدر یدک از بداب

زبیدر : ده کهعروه بن زبیر از برادرش عبداهلل بن زبیر روایت کر: عنوان مثالبه .کندبررسی 
منظدور از آبراهده –هدای حدره ندزاع کردندد بن عوام با مردی از انصار بر سر یکی از آبراهه
علیده و آنها پیش پیامبر صدلی اهلل-رسانندمحلی است که از طریق آن آب را به مزارع می

: فرمدودخواست میان آنها صلو و آشتی برقرار نماید، پداسلم شکایت بردند و ایشان می
، آب را ای زبیر، باغت را آبیاری کن و بعد از آن« »اسْقِ، یَا زُبَیْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ سِلَى جَارِکَ»

یی؟ گدوچون پسر عمویت هست چنین مدی: آن مرد گفت. «ات برودبگذار تا برای همسایه
اسْقِ »: داش قرمز شد، سپا فرموپیامبر از این گفته آنچنان خشمگین شد که رنگ چهره

ای زبیر تو زمیندت »1«جَارِکَیَا زُبَیْر، ثُمَّ احْبِاِ الْمَاءَ حَتَّى یبلغ الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ سِلَى 
رهدا اترا آبیاری کن، سپا آب را نگه دار تا به دیوارها برسد، سپا آب را برای همسدایه

«کن
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حقش این در نتیجه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم حق زبیر را بطور کامل به او داد، زیرا
مایدد، اش رها ناست که آب را نگه دارد تا اینکه به دیوارها برسد، آنگاه آن را برای همسایه

بتددا خواست میان آن دو صلو برقرار نماید؛ به این صورت کده ااما در مرتبه اول ایشان می
ا اش رها نماید و رسیدن آب بده دیوارهدزبیر زمینش را آب دهد سپا آن را برای همسایه

.را ذکر نکرد

یی هااین حدیث را امام بخاری در چند جا از کتاب صحیو خویش ذکر کرده است؛ و کتاب
المسداقاة کتاب القضاء، کتداب: تواند ذیل آنها ذکر شده باشد، عبارتند ازکه این حدیث می

. والمزارعة، کتاب الصلو و کتاب االعتصام بالکتاب والسنة

. ردازیمتوانیم به موجب آن به تخریج حدیثی از احادیث بپدای است که میاین همان شیوه
ست آن با بررسی ابوابی که ممکن است بخاری این حدیث را ذیل آنها آورده باشد، ممکن ا

ن ای بدود کده ممکدهای فقهیرا تحت چند باب پیدا کنیم، و این هم بخاطر آرا و برداشت
وجده یافتند و چده بسدا بقیده نسدبت بده آنهدا متاست تنها برخی از مردم بدان آگاهی می

.نبودند

هدایی توان به آنها نیز رجوع کرد، کتابهای جوامع میهایی که غیر از کتاباز دیگر کتاب
ه ها شبیه جوامع هسدتند بدا ایدن تفداوت کدهای سنن؛ این کتاباست تحت عنوان کتاب

قهی ها عمدتا شامل ابواب فهای جوامع کمتر است؛ این کتابهای آنها از کتابتعداد کتاب
زهدد و شوند؛ به این توضیو که برخی از آنها شداملبوده و تمامی ابواب دین را شامل نمی

نن هدا شدامل سدشود؛ این کتدابرقاجق، احادیث مربوط به تفسیر، ایمان، علم و غیره نمی
الزم . تهای سنن، از جمله سنن بیهقی اسابوداود، نساجی، ابن ماجه و برخی از دیگر کتاب

.به ذکر است که منظور ما از سنن نساجی در اینجا، السنن الصغری است

« یالسدنن الصدغر»های سنن نیز کم و زیادهایی وجود دارد؛ بطور مثال در در میان کتاب
نن نساجی، کتاب االیمان وجود دارد، در حالی که مربوط به ابواب فقهی نیسدت، امدا در سد
د ابن ماجه و سنن ابوداود این کتاب وجود ندارد؛ یا در سنن ابدوداود کتداب السدنة موجدو

ر اینکده است، اما در سنن نساجی موجود نیست؛ این کتاب از جمله ابواب فقهی نیست، مگ
برخی از بخواهیم ارتباط دوری را برای آنها به تصویر کشیم؛ همچنین گاها در سنن بیهقی

اتی های فقهی نیست، اگر چه که میان آنها ارتباطدی کتابها وجود دارد که از جملهکتاب
شوند، بدا ایدن وجدود ایدن کتداب های فقهی شمرده نمیوجود دارد، اما معموال جزو کتاب

رفتده هایی بیش از سدنن ابدوداود را در بدر گشامل تمامی ابواب دین نیست، اگر چه کتاب
.است
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نن کبدری یابیم که تکیه بر سنن کبری اسدت و سدهمچنین با نگاه به سنن نساجی در می
در آن ها است، تا جایی که شبیه به جوامع اسدت واست که در بر دارنده بسیاری از کتاب

ا مربوط به توان آنها رهایی وجود دارد که میکتاب تفسیر، کتاب فضاجل و بسیاری از کتاب
هایی که در جوامع است در آن وجود نددارد، امدا جوامع دانست، اگر چه که برخی از کتاب

.ها اندک استتعداد این کتاب

:نکته
ای هدهدایی کدرد کده کتدابرا نباید منحصدر در کتداب« سنن»الزم به ذکر است که لفظ 

، از هداموجود در آن فقط مربوط به ابواب فقهی است و این انحصار بخاطر برخدی از کتداب
هدای دیگدر ایدن بخدشجمله سنن ابوداود، نساجی و ابن ماجه است؛ اما با بررسدی کتداب

باشدند؛مدی« جوامدع»هدای موجدود در خواهیم دید که آنها در برگیرنده بسیاری از کتاب
.مانند سنن سعید بن منصور یا سنن دارمی

، همچندین در سنن سعید بن منصور کتاب بزرگی به الزهد والرقاجق اختصاص یافته اسدت
قدود های دیگر، اما برخی از آنها تدا بده امدروز مفکتاب بزرگی در مورد تفسیر دارد و کتاب

ل و هر کا سنن دارمی را مطالعه نماید، شاهد آن خواهد بود که این کتاب شدام. هستند
در هدر حدال، . شدوندهدای فقهدی قلمدداد نمدیهایی است که جزو کتاببسیاری از کتاب

کتدانی، شایسته نیست که لفظ سنن منحصر در لفظ یدا مفهدوم معیندی باشدد،کاری کده
جدام صاحب الرسالة المستطرقة انجام داده است، زیرا کاری کده او در تعدریفش از سدنن ان

ز آنهدا هایی دانسته که تمرکرا منحصر در کتاب« سنن»داده، کار اشتباهی است، زیرا وی 
نهدا بایدد های سنن تبر ابواب فقهی است، حتی باالتر از این، وی معتقد است که در کتاب

کده از–احادیث مرفوع وجود داشته باشد؛ اما آثار موقوف بدر صدحابه و نیدز آثدار مقطدوع 
عریدف شدود؛ البتده ایدن تجز به تعداد خیلی کم در آن یافت نمدی-تابعین نقل شده است

یهقی در بن منصور، سنن دارمی و سنن بسعید هایی چون سنن صحیو نیست، زیرا کتاب
.باشندبردارنده آثار بسیاری می

، اسدت1«مسدتخرجات»توان به آنها رجوع نمدود، هایی که در این رابطه میاز دیگر کتاب
هدای تعدداد کتداب. چه ایدن مسدتخرجات بدر جوامدع باشدد چده مسدتخرجات بدر سدنن

وشدته توان مستخرجاتی که بر صدحیو بخداری نمستخرجات بسیار است، از جمله آنها می
شده را نام برد؛ 

ا بدا اصطالح محدثین، یعنی مؤلف کتابی از کتابهای حدیث را انتخداب کدرده و احادیدث آن کتداب ردر -1
کند ت میآورد که با طریق صاحب کتاب متفاوت است، ولی با او در شیخ یا مافوق شیخ موافقاسناد خود می

خ مغدایرت ولو اگر در یک صحابی باشد، یعنی اسناد مؤلف با اسناد صاحب کتاب بجز در شیخ یا مافوق شدی
مترجم. دارد
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یو مسدلم مستخرج ابونعیم و مستخرج اسماعیلی؛ همچنین مستخرجاتی که بر صح: مانند
انندد مستخرجاتی است که بر صدحیو بخداری نوشدته شدده اسدت، مشده، بیش از نوشته 

.مستخرج ابونعیم، مستخرج ابوعوانه و سایر مستخرجات

جدامع های سنن نیز مستخرجاتی نوشته شده است، مانند مسدتخرج طوسدی بدربر کتاب
. ترمذی، یا سنن ترمذی؛ در این اواخدر یدک جدزء از ایدن کتداب بده چداپ رسدیده اسدت
کده همچنین مستخرجات متعدد دیگری نیز وجود دارد، اما کمتر از مستخرجاتی هسدتند

.اندبر صحیو بخاری و مسلم نگاشته شده

.تهای مجامیع استوان در این رابطه به آنها رجوع نمود، کتابهایی که میاز دیگر کتاب
هدای متعددد را در یدک کتداب گدرد هایی است که احادیث کتابمجامیع عبارت از کتاب

یو ی صدحهدای شدش گاندهنوشته ابن اثیر؛ ایشان کتداب« جامع األصول»اند، مانند آورده
را جمدع ( بجدای ابدن ماجده)بخاری، صحیو مسلم، سنن ابوداود، ترمذی، نساجی و مؤطدأ 

انده هدای شدش گها در تعیین کتاب ششدم از کتدابها با مغربیمیان مشرقی. نموده است
ا بدر هدها معتقدند که کتاب ششم، سنن ابن ماجه است، اما مغربدیاختالف است، مشرقی

اسدت، این باوراند که کتاب ششم، کتاب المؤطأ است؛ و از آنجا که ابدن اثیدر نیدز مغربدی
.داندمطابق باور مردم منظقه خود، کتاب ششم را مؤطأ امام مالک می

، بددان توان بر حسب ابواب و موضوعاتی که اشاره کردیمهای مجامیع که میاز دیگر کتاب
ه و غیر« جمع الفواجد من جامع األصول ومجمع الزواجد»و « مجمع الزواجد»مراجعه نماییم، 

.توان نام بردرا می

اسدت، مانندد مصدنف 1المصنفاتها رجوع شود، هایی که شایسته است بداناز دیگر کتاب
.مانند مؤطا امام مالک2«الموطآت»همچنین . ابن ابی شیبه و مصنف عبدالرزاق
هدای هایی بود که در بردارنده بسیاری از ابدواب و کتدابمطالب مذکور در خصوص کتاب

ی هایی نیز وجود دارد که مربوط به موضوعات خاصاما کتاب. باشنددارای موضوع واحد می
مراجعاست و طالب علم باید از آنها شناخت داشته باشد و هر چه شناخت بیشتری از این

ده، ولی جمع مصنَّف است، و کتابهایی هستند که همانند کتب جوامع بر اساس ابواب مرتب ش: مصنَّفات-1
یعنی )ع نیز به همراه حدیث مرفو( اقوال و فتاوای تابعین)و مقطوع ( اقوال صحابه)مشتمل بر حدیث موقوف 

موضدوعات مهدم موضوع این کتابها بیشتر فقهی هستند، ولی. هستند( احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
مترجم. شونددین از جمله باب عقاید و آداب نیز به آنها ملحق می

نفات و در اصطالح محدثین، کتابی است که احادیث آن بر اساس ابواب فقهی مرتب شده باشد و بدا مصد-2
مترجم. سنن تفاوت چندانی ندارند

44



گدری کده تواند احادیث را از منابع گوناگون تخریج نماید، بیش از فدرد دیداشته باشد، می
: تنبه عنوان مثال حدیثی داریم بدا ایدن مد. اطالعات و شناختش از شناخت او کمتر است

آسمان سایه نکرد و زمدین »1«ذرما اظلّت الخضراء وال اقلّت الغبراء اصدق لهجة من أبی »
ی اهلل عنه این حدیث در رابطه با فضیلت ابوذر رض. «حمل نکرد کسی را راستگوتر از ابوذر

.توان آن را ذیل کتاب فضاجل الصحابة پیدا کرداست و می

یم مراجعده هایی که قبال ذکر کدرداگر بخواهیم این حدیث را تخریج نماییم، باید به کتاب
طور مثال در ی کتابی در فضایل صحابه است؛ بکنیم و ببنیم کدام یک از آنها در بر دارنده

–جامع صحیو بخاری کتابی با عنوان فضاجل یا مناقب صحابه وجود دارد؛ صحیو مسلم و
سدت، زیدرا ترمذی نیز چنین کتابی را دارند، اما در سنن ابوداود چنین کتدابی نی-یا سنن

در اما ابدن ماجده. های فقهی استهمانطور که گفتم این کتاب معموال در بر دارنده کتاب
رای مقدمه سنن خود بابی را برای مناقب صحابه باز کرده است، امدا در کتداب سدنن صدغ

تقلی برای نساجی، بابی برای مناقب صحابه وجود ندارد، اما در کتاب سنن کبری کتاب مس
.فضاجل صحابه باز شده است و با همین عنوان نیز به چاپ رسیده است

.در کتاب مستدرک حاکم کتاب بزرگی در خصوص مناقب صحابه وجود دارد و غیره
ین باشدند، تعیدهایی را که تنها در رابطده بدا مناقدب صدحابه مدیخواهیم کتابولی ما می

ندوان ها، کتاب فضاجل صحابه، نوشته امام احمد اسدت کده بده عنماییم؛ از جمله این کتاب
یم بددان تواند بطور مسدتقکتابی مستقل در دو جلد به چاپ رسیده است؛ و طالب علم می

هدایی کده بده مراجعه نماید تا این حددیث را از آن تخدریج کندد؛ همچندین اسدت کتداب
ه ابدن ، نوشدت«االسدتیعاب»اندد، مانندد شناساندن صحابه و نوشتن شرح حال آنها پرداخته

ر کدرد، دو ابن عبدالبر احادیث را با سدند خدود روایدت مدی. عبدالبر، ذیل شرح حال ابوذر
.شودمینتیجه کتاب او مصدر و منبعی اصلی تلقی 

شدرح نوشته ابن سعد، که در آن تقریبا برای تمدامی اصدحاب« الطبقات»همچنین کتاب 
ن حال نوشته شده است؛ ایشان در ذیل شرح حال ابوذر، احدادیثی را کده در مناقدب ایشدا

.توان برای تخریج این حدیث به آن مراجعه کردذکر شده، آورده است؛ در نتیجه می
ر ا را در نوشته ابونعیم اصبهانی که اگر شدرح حدال ابدوذ« معرفة الصحابة»همچنین کتاب 

.آن کتاب باز کنیم، شاهد احادیثی خواهیم بود که در مناقب ایشان ذکر شده است

در . از حدیث عبداهلل بن عمدرو رضدی اهلل عنده( 156)؛ ابن ماجه (3801)به روایت ترمذی : ضعیف است-1
(.2/13)الترقیب : نگا. اسناد آن عثمان بن عمیر وجود دارد که ضعیف الحدیث است
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باشدد، نوشته ابونعیم نیز ذکدر شدده« الحلیة»همچنین ممکن است این حدیث در کتاب 
یشان زیرا ایشان شرح حال ابوذر را نوشته است و طبیعی است که احادیث وارد در مناقب ا

.در آن آمده باشد

ب تواند طالب علم را در تخریج حدیث یاری نماید و مناسدشناخت این منابع و مراجع می
.است که این منابع حدیثی در ذهن طالب علم جمع باشد

ای کده تمرکدز آن بدر شدناخت اجدزاء حددیثی موارد مذکور در مورد این شیوه بود؛ شیوه
قراجت مربوط به موضوعات معین است، مثال اگر بخواهیم به جستجوی حدیثی در خصوص

مناسدب اسدت کده بده کتداب ، 1«فأنصدتواسذا قرأ اإلمدام »: در نماز بپردازیم، مانند حدیث
.نوشته بخاری رجوع کنیم« القراءة خلف اإلمام»

ندیم، در نمداز تخدریج ک( بلند کردن دو دست)اگر بخواهیم حدیثی در رابطه با رفع یدین 
.ده استتالیف کر« جزء رفع الیدین فی الصالة»خواهیم دید که بخاری کتابی با عنوان 

رجوع کندیم هاییاگر بخواهیم حدیثی در رابطه با فضایل قرآن تخریج کنیم، باید به کتاب
، نوشدته فضاجل القدرآن: اند که تعداد آنها بسیار است، از جملهکه در این رابطه تالیف شده

یدابی؛ فضداجل ابوعبید قاسم بن سالم؛ فضاجل القرآن، نوشته ابن شریا؛ فضاجل القدرآن، فر
هدای امدا از کتداب. انددهایی که در این زمینه تالیف شددهالقرآن، مستغفری و سایر کتاب

هدا مهمی که شایسته است که طالب علم در بحث تخریج از طریدق موضدوع حددیث، از آن
.های تخاریج استغافل نباشد، کتاب

ب نصد»: های مشدهوری چدونترین آنها کتابهای تخاریج بسیار است، اما مهمتعداد کتاب
ر فقده د« الهدایدة»کتداب . پرداخته است« الهدایة»باشند که به تخریج احادیث می« الرایة

را بطدور حنفی تالیف شده است و نویسنده آن مرغینانی است و زیلعی احادیث این کتاب
ه ایدن گسترده و دقیق تخریج نموده است و نیز سایر احادیث مربوط به ایدن موضدوع را بد
ادیدث تخریج افزوده است، اگر چه که مرغینانی آنها را ذکر نکرده باشد و اگر چه که آن اح
أحادیث »: در تعارض و تضاد با آن حدیث باشد؛ ایشان بعد از تخریج حدیث، بابی با عنوان

ده در آن احادیثی که با حددیثی کده مرغیندانی ذکدر کدر: ، باز کرده است؛ یعنی«الخصوم
.تعارض است و آنها را نیز تخریج کرده است

؛ رویدانی (4/409)؛ احمد (847)؛ ابن ماجه (3/41)؛ نساجی (972)؛ ابوداود (15و 2/14)به روایت مسلم -1
.از حدیث ابوموسی اشعری رضی اهلل عنه( 565)در مسندش به شماره 
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ین کتاب که در حقیقت این کتاب ایشان بسیار مهم و بسیار بدیع است؛ یکی از نکات بارز ا
د، اندهای که مفقدود شددهنشان از اهیمت آن دارد این است که این کتاب برای ما از کتاب

ه هدایی کدایشان گاها حدیثی را با سدندش از برخدی کتداب. نصوصی را حفظ نموده است
علی موصدلی، اند نقل کرده است، مانند کتاب ابن مردویه؛ یا المسند الکبیر، ابویمفقود شده

ه یا آن بخش از مسند بزار که مفقود شده است، یا آن بخدش از معجدم کبیدر طبراندی کد
.اندمفقود است و سایر نصوصی که اصول آنها از بین رفته

ایدن این کتاب بسیاری از این اصول را با اسانیدش برای ما حفظ نموده است، زیدرا مولدف
ل کدرده کتاب در غالب موارد احادیث را با ذکر متن و سند و بکارگیری صناعت حدیثی نق

شود؛ زیرا ایشان در رابطده بدا رجدال احادیدثاست بطوری که طالب علم از آن منتفع می
یث حکدم کند و برای احادسخن گفته و اقوالی را که پیرامون ایشان گفته شده بررسی می

کندد کده گاهدا درهای دیگری نقدل مدیدهد و نیز نصوصی را از برخی امامان از کتابمی
.دسترس طالب علم نیستند؛ مانند نقل از کتاب ابن دقیق العید و غیره

کور در حقیقت این کتاب برای طالب علم گنج است؛ زیرا دانشجو با مشاهده احادیدث مدذ
.یابددهد، در میدر این کتاب، مصادر و منابع متعددی را که زیلعی به ایشان می

حادیدث اند، زیلعی ازیلعی و عراقی هم طراز یکدیگراند و احادیث دو کتاب را تخریج نموده
هدا در آن. «سحیاء علوم الدین»را تخریج کرده است و عراقی احادیث کتاب « الهدایه»کتاب 

اقدی در کدرد کده عرکردند و اگر زیلعی حددیثی پیددا مدیاین مسیر به یکدیگر کمک می
-یداد و اگر عراقی حددیثی مدتخریج احادیث احیاء علوم الدین نیازمند آن است، به او می
و . دادکندد، آن را بده او مدییافت که زیلعی در تخریج احادیث هدایه بدان نیداز پیددا مدی

ه یکدیگر را کردند و شایسته است که علما و طالبان علم همیشاینگونه یکدیگر را یاری می
.بر خیر و خوبی یاری رسانند

ملقدن و نوشدته ابدن« البدر المنیر»توان بدان رجوع کرد، کتاب هایی که میاز دیگر کتاب
تداب نوشته حافظ ابن حجر اسدت کده موضدوع آن شدبیه ک« تلخی  الحبیر»تلخی  آن 

ریج نمدوده مؤلف این کتاب احادیث الشرح الکبیر، نوشته رافعی را تخ. است« نصب الرایة»
؛ کتداب است و کتاب الشرح الکبیر، شرحی مختصر از کتاب الوجیز در فقده شدافعی اسدت

آن را شدرح داده اسدت و« الشدرح الکبیدر»الوجیز، نوشه غزالی اسدت و رافعدی در کتداب 
.اندتعدادی از علما، ازجمله ابن ملقن احادیث این کتاب را تخریج نموده
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اندد پرداختههایی است که به تخریج احادیث این کتابکتاب البدر المنیر، از بهترین کتاب
کتداب. آن را مختصدر نمدوده اسدت«  التلخدی  الحبیدر»و حافظ ابن حجدر در کتدابش 

های بطور کامل چاپ شده است، اما تا کنون فقدط چندد جلدد از جلدد« التلخی  الحبیر»
کمیدل چاپ شده و کامال چاپ نشده است، اما ان شاء اهلل در مسیر ت« البدر المنیر»کتاب 

.شدن است

یخ ناصدر نوشته ش« سرواء الغلیل»هایی که رجوع به آنها مناسب است، کتاب از دیگر کتاب
بلدی را در فقده حن« مندار السدبیل»الدین آلبانی است؛ شیخ در این کتاب احادیث کتداب 

.تخریج نموده است

های تمامی مذاهب تخریج شدده، بجدز مدذهب حنبلدی و مدالکی؛ احادیدث احادیث کتاب
ورد تخریج نموده اسدت، امدا در مد« سرواء الغلیل»مذهب حنبلی را شیخ آلبانی در کتابش 

ا امام مالک و چه بسد« المدونة»مذهب مالکی من چند رساله دانشگاهی دیدم که احادیث 
بر کده ، نوشدته ابدن عبددال«التمهید»غیر آن را تخریج نموده بودند؛ همچنین است کتاب 

م خدواهیمثالی است برای تخریج المؤطأ امام مالک، اگر چه تخریج به معنایی کده مدا مدی
.شودنیست، زیرا کتاب ابن عبدالبر، از جمله اصولی است که بدان مراجعه می

ایدن های تخریج رابطه محکمدی برقرارنمایدد، زیدرادر هر حال طالب علم باید با این کتاب
ه شود که ممکن اسدت حتدی بدهایی میها موجب دسترسی او به احادیث در جایگاهکتاب

ج دانش و ها آنقدر نسبت به تخریذهنش نیز خطور نکند؛ بویژه که علمای مؤلف این کتاب
ی از آنهدا اند که ما از آن برخوردار نیستیم؛ بطوری که اگر حدیثی برای یکاطالعات داشته

یدان هایی را که این حدیث در آنها ذکر شده را با قطع و یقدین بعرضه شود، چه بسا مکان
آورندد؛ دلدیلش ایدن ها به خاطر مدیبرخی از آنها حدیث مورد نظر را در آن جایگاه. نماید

اند مودهها را مطالعه ناند، یا آنقدر این کتابها را حفظ نمودهاست که یا برخی از این کتاب
برخی از آنها برای خدود چیزهدایی همچدون فهرسدت . که از جایگاه احادیث مطلع هستند

ی را هدایکرد کده بدرای ایدن احادیدث کدارتمثال شیخ آلبانی بیان می. درست کرده بودند
هداخواست حدیثی از احادیث را تخریج نماید، بده ایدن کدارتدرست کرده بود و چون می

ال ها چنددین سدنمود؛ اینگونه تالشکرد و برای انجام کارش از آنها استفاده میرجوع می
مدره وقت علما را به خود اختصاص داده است و نباید از کنار آن ساده رد شد، و ما اکنون ث

را در ها برکت نهد و آنخواهیم در این تالشچینیم؛ از اهلل متعال میتالش این علما را می
.های آنها قرار دهد؛ زیرا اهلل متعال بر این کار قادر و توانا استمیزان نیکی
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وع ایدن ند. هدای شدروح حددیث اسدتهایی که باید به آنها اشاره کرد، کتاباز دیگر کتاب
سدیار هدا  تخریجدات بدر ایدن کتداب. اندها بر مبنای موضوعات مختلف مرتب گشتهکتاب

عدالوه، ها، کتاب فتو الباری است؛ بدهشود؛ از جمله این کتابسودمند و مفیدی یافت می
ه اند که ریشده و اصدل آنهدا از میدان رفتدها گاها نصوصی را برای ما حفظ نمودهاین کتاب

ر ایدن حددیث را اسدماعیلی د: گویدداست؛ بطو مثال حافظ ابن حجر در کتابش گاها مدی
اب کتد. مستخرج خود از طریق فالن تخریج نموده است و در آن زیادت فالنی نیدز هسدت

ی اهای مفقود است و حد اقل هیچ نسخه خطدیمستخرج اسماعیلی هم اکنون جزو کتاب
.شناسیمبرای آن نمی

ش های مفقود، مانند سنن سدعید بدن منصدور کده بخدحافظ ابن حجر گاها از سایر کتاب
ی از نماید؛ کتاب ابن حجدر بدرای مدا نصدوص بسدیاراعظم آن مفقود است، نیز تخریج می

ت؛ کتاب سنن سعید بن منصور را حفظ نموده است و ما را در امر تخریج یاری نمدوده اسد
.اش با این کتاب محکم باشددر نتیجه طالب علم باید همیشه رابطه

کندز »هایی که برای تخریج حدیث به این روش الزم به ذکدر اسدت، کتداب از دیگر کتاب
یوطی سد« الجدامع الکبیدر»است؛ این کتاب در واقع به ترتیدب و تنظدیم کتداب « العمال

ث ایدن بحد. «کنز العمال بسدیار توجده کندد»پرداخته است؛ پا طالب علم باید به کتاب 
نزل العمال سیوطی، تا رابطه ک« الجامع الکبیر»گذاریم به بخش توضیو کتاب کتاب را می

کنز العمال با الجامع الکبیر را بیان نماییم سن شاء اهلل؛ اما نکته مهم این است که در کتاب
.انداحادیث بر اساس موضوعات، مرتب شده

:آخرین شیوه که مربوط به متن حدیث است
تن تخدریج از طریدق بررسدی مد: گوینددبا عبارتی نه چندان دقیق به آن اشاره کرده و می

.حدیث با صفات معین و مشخ 

نابعی را ها و صفاتی شوی که برخی از مچه بسا با نگاه به متن حدیث، متوجه ویژگی( الف
ا که ممکن است حدیث مورد نظر در آن باشد، به خاطر شما آورد، مدثال وقتدی حددیثی ر

کندد، بینی که منکر بودن آن واضو و روشن است، اولین چیزی که به ذهنت خطور میمی
لیِ هایی که در مورد احادیث موضوع و جعهای موضوعات است، یعنی کتابرجوع به کتاب

ه مدتن این وقتدی اسدت کد. منتسب به رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم نوشته شده است
ه ایدن حدیث، شما را به شگفت آورد و در آن نکارت پیدا کنید و انتظار داشدته باشدید کد

تصفاین ویژگی و . حدیث از جمله احادیث موضوع و جعلیِ منتسب به پیامبر باشد
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جدوع های دیگری به ذهنتان خطور نماید که رشود که موضوعات دیگر یا کتابموجب می
.تر و بهتر استبه آنها برای تخریج مناسب

شدد و ها و صفاتی که ممکن است در متن حدیث وجدود داشدته بایکی دیگر از ویژگی( ب
گدر شما را به یاد برخی از منابع و مراجع بیندازد، ذکر فردی مبهم در متن حدیث اسدت؛ ا

ابطه با هایی را که در رتوانید فورا کتابچنین فردی در متن حدیث وجود داشته باشد، می
.اند، به خاطر آوریدافراد مبهم نوشته شده

لم در مثال آن حدیث طلحه بن عبید اهلل رضی اهلل عنه  است؛ حدیثی کده بخداری و مسد
هدایی شخصی از اهالی نجد با مو»: گویداند؛ طلحه میهای صحیو خود تخریج نمودهکتاب

د ولی قابل شزمزمه صدای او شنیده می. آشفته بسوی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آمد
1«...پرسدآنگاه متوجه شدیم که در باره اسالم می. فهم نبود تا اینکه نزدیک آمد

کدر مبهم است؛ و مبهم کسی را گویند که ندامش ذ« شخصی: رجل»در این حدیث، کلمه 
ادیدث برخی از علما در راستای شناساندن این افراد مبهمی که در برخی از اح. نشده باشد
.اندهایی تالیف نمودهاند، کتابذکر شده

-ق مدیکنند تا ببینند که آیا در برخی از این طرآنها طرق مختلف این حدیث را جمع می
یم، در توانند نام فرد مبهم را پیدا کنند یا خیر؟ به عنوان مثال در حددیثی کده ذکدر کدرد
ت ایدن طریق طلحه بن عبیداهلل رضی اهلل عنه نام فرد مبهم ذکر نشده اسدت، امدا در رواید

ای: مدردی گفدت»: حدیث از طریق انا بن مالک رضی اهلل عنه، در پایدانش آمدده اسدت
پا دانستیم کده ایدن . 2«هستممن ضمام بن ثعلبه نماینده قومم بسوی شما ! رسول خدا

اختن فرد و این است شیوه علما در مسیر تالش برای شن. فرد مبهم ضمام بن ثعلبه ا است
.کردندمبهم، به این صورت که طرق مختلف حدیث را جمع می

د األزدی، اند، مانند عبدالغنی بن سدعیهایی تالیف نمودهدر این راستا گروهی از علما کتاب
ده هایی که در این رابطده بده چداپ رسدیاما کتاب ایشان چاپ نشده است؛ از جمله کتاب

طیدب خ. نوشته خطیب بغدادی اسدت« األسماء المبهمة فی األنباء المحکمة»است، کتاب 
ثیحدیبغدادی احادیث کتابش را با سند ذکر کرده است؛ پا به عنوان مثال اگر به 
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، نوشدته«األسدماء المبهمدة»همانند حدیث مذکور برخورد نماییم، در مراجعه بده کتداب 
خطیب بغدادی، تردید نخواهیم کرد؛ زیرا احتمال وجود حدیث در آن کتداب وجدود دارد؛ 

یدز یدک ، نوشته ابن بشکوال؛ این کتاب ن«غوامض األسماء المبهمة»همچنین است کتاب 
-ایت مدیشود، زیرا ابن بشکوال احادیث را با ذکر سندش رومصدر و منبع اصلی تلقی می

ن کند، پا احتمال وجود حدیث در این کتاب وجود دارد و در واقع نیز وجود دارد؛ پا ای
راجعده شوند که شایسته است در ایدن رابطده بددان مای تلقی میدو کتاب از مصادر اصلی

.نمود

ما کمک های دیگری نیز وجود دارد که جزو مصادر اصلی نیست، االبته در این رابطه کتاب
کتداب ابن طاهر مقدسی؛ ابن طاهر در ایدن: نوشته« سیضاح اإلشکال»کند؛ مانند کتاب می
ده کوشد تا راویان مبهم را روشن نماید و چه بسا در کالمش برخی احادیث تخدریج شدمی

ا ابدن باشند و ما از آن بهره ببریم یا حداقل به محقق برای تخریج حدیث کمدک کندد؛ امد
.کندطاهر در این کتاب حدیث را باسندش روایت نمی

ه ولدی ، نوشدت«المستفاد من مبهمدات المدتن واإلسدناد»ها، کتاب یکی دیگر از این کتاب
لدی را هدای قبایشان در این کتاب، احادیث کتاب. الدین ابوزرعه، فرزند حافظ عراقی است

مناسدب اسدت کده در چندین . جمع کرده و مطابق موضوعات فقهی مدنظم نمدوده اسدت
ده مواردی به این کتاب رجوع شود؛ بخصوص که این کتاب در دو جلد بدزر  تحقیدق شد

ن تواند برای تخریج حدیث مورد نظر خدویش از تدالش محقدق ایداست و جوینده علم می
.کتاب استفاده ببرد

یث داند که در متن حدیث مورد نظر اختالف است؛ گاه متن حدچه بسا طالب علم می( ج
کندد یبه یک صورت ذکر شده و گاه به صورتی دیگر و این امر به طالب علم چنین القا مد
هدای که در متن مورد نظر علت وجود دارد؛ در چنین حالتی مناسب است کده بده کتداب

طنی؛ این نوشته دارق« العلل»نوشته ابن ابی حاتم؛ یا « العلل»مراجعه شود؛ مانند « العلل»
ریج شوند که بدان رجوع شده و حدیث را از آن تخها از جمله مصادر اصلی تلقی میکتاب
.نمایندمی

ها ز اینتواند متعدد و گوناگون بوده و بیش امیهای متن به همین صورت اوصاف و ویژگی
ن های مدؤلفیهای حدیث و منهجکتابباشد و هر چه درک و شناخت طالب علم نسبت به 

هدا ن کتدابتواند مستقیم به ایها بیشتر باشد، وقت حدیثی بر او عرضه شود میاین کتاب
مودیمنهای تخریجی که بیان شیوه. مراجعه نماید تا ایشان را در این خصوص یاری نماید
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طدور شدود و بهای مربوط به متن تقسدیم مدیهای مربوط به سند و شیوهو اصوال به شیوه
طالدب مختصر هر یک را توضیو دادیم؛ همگی یک تصویر روشن از بهترین شیوه را بدرای

.ای که بهتر است برای تخریج احادیث انتخاب شودگذارد، شیوهعلم به نمایش می

:های حدیثمعرفی برخی از کتاب
یرامدون دانم تدا بطدور مختصدر توضدیحاتی پپا از توضیحاتی که اراجه دادیم، مناسب می

ج از در مدورد تخدری: ها اراجه نمایم؛ به عندوان مثدالهای مرتبط با این شیوهبرخی از کتاب
د امدام مسدن: ترین آنها عبارت است ازهایی را ذکر کردیم که مهمطریق بررسی سند کتاب

.احمد، المعجم الکبیر امام طبرانی و تحفة األشراف

:احمدمسند امام : اول
یچ خود امام احمد آنقدر معروف و شناخته است که نیازی به معرفی ندارد؛ ایشان بدون هد

های گیریکنم هیچ طالب علمی امام احمد، موضعاختالفی، امام اهل سنت است؛ فکر نمی
.ایشان و جایگاه ایشان در صفوف اهل سنت را نشناسد

تالف ایشان کتاب مسند را تالیف کرد تا این کتاب منبع  و امام مردم شود تا در زمدان اخد
دن به پسندید و مردم را به چنگ زایشان نوشتن رأی و فتاوی را نمی. به آن رجوع نمایند

هدا و اقدوالکرد، از این رو دانش آموزان خود را از نوشتن دیددگاهقرآن و سنت تشویق می
های علمایی که خودش معتدرف بده فضدل وکرد، همچنین از تدوین دیدگاهخود نهی می

.نمودستود، مانند امام مالک نهی میبرتری ایشان بوده و آنها را می

گونده رأی و دیددگاه ایشان در این کتاب جز حدیث چیدز دیگدری نیداورده اسدت؛ و هدیچ
دیثی را شود؛ ایشان بسیار تالش کرد تا در این کتاب تمام احداای در آن دیده نمیشخصی

که امکان احتجاج بدان وجود دارد، گرد آورد، از احادیث صحیو، احادیث حسن و حتی آن
یداز کندد یدا در زمدان ندسته از احادیث ضعیفی که یا تعدد طرق، ضعف آنها را جبران می

توان بدان رجوع نمود؛ یعنی زمانی که فرد مضطر شدود و در میدان دوراهدیِ پیدروی ازمی
د امدام احمد. دیدگاه افراد و پیروی از حدیث ضعیفی که ضعف آن اندک است، قرار گیدرد

ه تمامی احادیثی را که از این قبیدل هسدتند در ایدن کتداب گدرد آورده اسدت و از دیددگا
خودش، تمامی احادیثی را که امکان احتجاج به آن وجود دارد گرد آورده است؛ از ایدن رو 

اگدر آن را در کتداب مسدند: وقتی در مورد حدیثی از احادیث از ایشان سؤال شدد، گفدت
.یافتی که خوب، وگرنه حجت نیست
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تداب توان بدان احتجاج نمدود، در کمقصودش این بود که ایشان تمامی احادیثی را که می
شدود و اگدر هدم البته ایشان احادیثی را کده بددان احتجداج نمدی. مسند گرد آورده است

.تشود نیز در این کتاب گرد آورده اساحتجاج شود در موارد خیلی نادر بدان احتجاج می
یکی از اصول امام احمد این است که در صورت عدم وجود حدیثی غیر از حددیث ضدعیف

.توان بدان احتجاج نمودپیرامون موضوع مورد نظر، می

، «موقعینسعالم ال»این یکی از اصول معروف امام احمد است؛ برای تفصیل بیشتر به کتاب 
.نوشته ابن قیم مراجعه نمایید تا مقصود و منظور امام احمد را از این اصل دریابید

ی را تمامی احدادیث: امام احمد کتاب خویش را بر اساس مسانید صحابه مرتب نمود؛ یعنی
ا در اند، در یک جا گردآوری نمود؛ مثال احادیث ابوبکر ا رکه هر یک از اصحاب روایت کرده

همدانطور کده . یک جا، احادیث عمر ا را در یکجا و به همین صورت احادیث سایر اصحاب
ای وجدود نددارد، یدکگونه ارتبداط و همداهنگیقبال عرض کردیم، میان این احادیث هیچ

ای حدیث از یک باب و حدیث دیگر از بابی دیگر است و رابط میدان آنهدا، همدان صدحابی
.است که آنها را روایت کرده است

ه بتوان همچنین امام احمد غیر از این ترتیب، ترتیب دیگری را در کتابش رعایت نکرده ک
طدابق بدان اشاره نمود، نه ترتیب اسامی صحابه بر اساس حدروف الفبدا و نده ترتیدب آن م

ک طرقی که از ایشان روایت شده است، مانند اینکه احادیث علقمه از ابن مسدعود را در ید
ری جا گرد آورده باشد، یا احادیث ابراهیم نخعی از علقمه از ابن مسعود را در یکجا گدردآو

ایدن «تحفة األشدراف»ایشان چنین کاری نکرده است، اما امام مزی در کتاب . نموده باشد
طده در راب. ترتیب را رعایت نموده است که ما سن شاء اهلل در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد

بده با مسند  امام احمد به عنوان مثال حدیثی به روایت علقمه از ابن مسدعود کده مربدوط
سعود شود و پا از آن حدیثی به روایت اسود بن قیا از ابن مباب طهارت است، ذکر می

سدعود آید که مربوط به ابواب نکاح است و پا از آن حدیثی به روایت مسروق از ابن ممی
امی صدحابه در نتیجه نه ترتیب الفبایی اسد. شود که مربوط به تفسیر است و غیرهذکر می

-ت کدردهرعایت شده، نه ترتیب طرقی که از آنها روایت شده و نه ترتیب احادیثی که روای
.باشنداند؛ در نتیجه هم احادیث و هم طرق، پراکنده می

:روش امام احمد در ترتیب مسند
:یابیم که امام احمد مواردی را رعایت کرده استبا بررسی این کتاب درمی

بودن را ها، شهرها، نوع و جنا، یعنی مرد یا زنایشان ترتیب برتری و افضل بودن، قبیله
خلیفههار ایشان کتابش را با عشره مبشره شروع کرده و ابتدا مسانید چ. رعایت کرده است
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دامده راشد را ذکر نموده است؛ ابتدا ابوبکر، سپا عمر، سپا عثمدان، سدپا علدی و در ا
رحمن پا از ذکر عشره مبشره، مسدند عبددال. باقی عشره مبشره رضی اهلل عنهم اجمعین

ابه را بن ابی بکر صدیق رضی اهلل عنه را ذکر کرده است و سدپا مسدند سده تدن از صدح
است، آورده که معلوم نیست به چه خاطر اسامی ایشان را در این بخش از کتاب ذکر کرده

ی اهلل زید بن خارجه، حارث بن خزمه و سعد غالم ابوبکر صدیق رض: این سه تن عبارتند از
.عنه؛ سپا مسند اهل بیت را ذکر کرده است

ادرش مسند اهل بیت شامل مسند حسن، مسند حسین، مسند عقیل بن ابدی طالدب و بدر
م را آورده پا از آن مسند بنی هاش. جعفر و فرزندش عبداهلل بن جعفر رضی اهلل عنه است

ل بدن است که شامل مسند عباس بن عبدالمطلب، مسند عبداهلل بدن عبداس، مسدند فضد
پا از آن مسند برخی از اصحاب معدروف و. عباس و غیره  رضی اهلل عنهم اجمعین است

سدپا ترتیدب اسدامی. مشهور، همچون عبداهلل بن مسعود رضدی اهلل عنده را آورده اسدت
آورده ها، یعنی اصحابی راصحابه را بر اساس شهرها رعایت نموده است و ابتدا مسند مکی

هدا، ریها، بعد از آن مسدند بصدها، آنگاه مسند کوفیکه در مکه بودند، سپا مسند مدنی
ها؛ یعنی احادیدث اصدحابی را کده در ایدنها، سپا مسند شامیپا از آن مسند مصری

ا رعایدت ای رپا از آن ترتیب قبیلده. ها سکونت داشتند، در یکجا گردآورده استسرزمین
نموده است؛ و مسند انصار را در یکجا گرد آورده اسدت؛ پدا از آن مسدانید زندان را ذکدر

ند تدن کرده و این آخرین بخش کتاب مسند است، اگر چه پا از مسانید زنان، مسانید چ
.از صحابه را ذکر کرده، اما تعداد آنها بسیار اندک است، همچون ابوذر و دیگران

:اشکاالت علما بر روش امام احمد در ترتیب مسندش
ه اگدر این ترتیب نتوانسته علما را راضی کند؛ به همین خاطر ذهبدی اشداره دارد بده اینکد
رد، کدعبداهلل بن امام احمد بخشی از وقت خویش را صرف مرتب کردن مسند پدرش مدی

.خیلی خوب و مناسب بود، زیرا این کتاب نیازمند ترتیب است

ند ای قاجدل شدد، مسدتوان بدرای آن ضدابطهدر واقع، با وجود همین ترتیبی که سخت می
یگدر، شود و بخشی از آن در جایی و بخشی دیگدر در جدایی دصحابی نیز گاها تقسیم می

.آیدمثال چند صفحه و یا چند جلد بعد می

، شدودهمچنین گاها احادیث برخی از اصحاب در مسانید برخی دیگر از اصحاب ذکدر مدی
.مثال یکی از احادیث عمرو بن عاص، در مسند ابوهریره رضی اهلل عنه آمده است
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:خدمت علما به مسند امام احمد
ین کار ای از علما به اکتاب مسند احمد واقعا نیاز به تنظیم و ترتیب داشت، از این رو عده

پردازیم که بده مسدند امدام احمدد همت گماردند؛ ما در ذیل به ذکر برخی از خدماتی می
:شده است

ت ابن عساکر فهرستی از اصحابی را تنظیم نموده که در مسدند امدام احمدد روایدحافظ -
عدداد بر اساس اطالعات این فهرست، ت. دارند، این فهرست به زیور چاپ آراسته شده است

نی هدای کندواصحابی که در مسند از آنها نام برده شده، بیش از تعدادی است که در چاپ
های کنونی مسند موجدود نیسدت؛ در مسند وجود دارد و اسامی برخی از اصحاب در چاپ

گدر ها، از طرفی مسانید تعدادی از اصحاب موجود نیست و از سویی دینتیجه در این چاپ
وان باشدد، بده عندتعداد احادیث برخی از اصحابی که مسانید آنها موجود است، ناق  مدی

تدرین چداپ آن اسدت، دوازده حددیث از مثال در چاپ میمنیه مسند امام احمد که کامل
ی دیگدر از مسند جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه ساقط شده است؛ شاید احادیثی که از برخ

.صحابه ساقط شده، بیش از این عدد باشد

یم ایدن دیگر خدماتی که به کتاب مسند اراجه شده اقدام ابن محب بدر ترتیدب و تنظداز -
.کتاب است و به گمانم آن را بر اساس موضوعات فقهی مرتب نموده است

از آنجا که اند؛ ونیز به ترتیب و تنظیم این کتاب و نوشتن شرح آن همت گماشتهبرخی -
ی شدود و از طرفدهای حدیث نیز ذکر مدیدر شروح حدیث، بسیاری از احادیث سایر کتاب

طور است کتاب مسند، کتاب بزرگی است،  شرح مسند امام احمد شرحی شگفت انگیز و ق
دارد که نام« الکواکب الدراری»شود؛ شرح کتاب مسند، ی حدیثی تلقی میو یک موسوعه

ف هم اکنون در کتابخانه ظاهریه دمشق موجود است و یکی از علمای قدرن نده آن را تدالی
.کرده است

اصدل و کتاب جامع المسانید، توسط حافظ ابن کثیر؛ ایشان کتاب امدام احمدد راتالیف -
ها را بر آن عطف نمود و احادیثی را که در مسند امام احمدداساس قرار داده و باقی کتاب
نظدیم وی مسانید را بر اساس حروف الفبا و بطدور دقیدق ت. وجود ندارد به این کتاب افزود

اگر چه ایشان کارش را کامل نکرد، اما در همین بخدش موجدود نیدز خیدر فراواندی . نمود
. داردوجود 

کهکاری ؛ ماننداحادیث مسند احمد بر اساس ابواب فقهی، به ضمیمه سایر کتابترتیب -
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زون کرده است؛ ایشان آن دسته از احادیث این کتاب را که اف« مجمع الزواجد»هیثمی در 
سدت های شش گانه است، جمع کرده و مطابق ابواب فقهی مرتب نموده ابر احادیث کتاب

اندی؛ هدای سده گانده طبرمعجدم: و پنج کتاب دیگر را نیز بدان افزوده است که عبارتند از
. ویعلیالمعجم الکبیر، المعجم األوسط و المعجم الصغیر؛ همچنین مسدند بدزار و ابد: یعنی

ی شش هاعالوه بر این هیثمی در کتابی مستقل، احادیثی را که امام احمد افزون بر کتاب
.گانه آورده، گردآوری نموده است

تو الفد»از خدمات بسیار خوبی که اخیرا به مسند امام احمدد شدده، تدالیف کتداب یکی -
کتداب، سداعاتی در ایدن. نوشته ساعاتی است؛ ایشان پدر شیخ حسن البندا اسدت« الربانی

ندده مسند امام احمد را به خوبی بر مبنای ابواب فقهی مرتب کرده اسدت؛ در نتیجده خوان
جو اش در یاد و خاطرش است، در این کتاب جسدتتواند هر حدیثی را که معنای فقهیمی
ه اسدت، ، احادیث مسند را مطابق روش مذکور مرتب کرد«فتو الربانی»مؤلف کتاب . نماید

ور که طاما در تالیف این کتاب، بر چاپ میمنیة مسند امام احمد تکیه کرده است؛ و همان
م، ترین چاپ موجود از مسند است، اما آنگونه که اشاره کدردیعرض کردم، این چاپ، کامل

هدای دارای نواقصی است، نواقصی که از فهرست حافظ ابن عساکر و نیدز برخدی از رسداله
اب ساعاتی در کتد. شوداند، فهمیده میهای خطی مسند رجوع نمودهای که به نسخهعلمی

رد و بکند و سند آن را به پاورقی میمذکور، تنها متن احادیث مسند امام احمد را ذکر می
کندد یدهد؛ با این توضیو که وی سند را ذکر مکاری شبیه به شرح این احادیث انجام می

ه گوید؛ و اگر حدیث مورد نظر از زواجد امام احمد باشدد، بدو گاها در رابطه با آن سخن می
یگانه را پردازد و نیز برخی از کلمات غریب و بنیز می« مجمع الزواجد»ذکر کالم هیثمی در 

.دهدتوضیو می

بال در است که ق« المعجم المفهرس»دیگر خدماتی که به این کتاب اراجه شده، کتاب از -
هر چه کند تابه طالبان علم کمک می« المعجم المفهرس»کتاب . مورد آن صحبت کردیم

از مند شوند؛ آن هم تنها با شناخت و اطالع از هریدکبهتر از کتاب مسند امام احمد بهره
.الفاظ احادیث آن کتاب

ات تدرین خددمخدمات دیگری که به این کتاب اراجه شده است و از بهتدرین و سدریعاز -
است، فهرست کردن احادیث مسند امام احمد بر مبنای اطراف احادیث و بر اساس حروف

:ها عبارتند ازالفبا است؛ سه مورد از این فهرست

حروفای ایشان احادیث مسند را بر مبن. که بسیونی زغلول وضع نموده استفهرستی -1
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ن حدرف خواهید حدیثی از احادیث را تخریج نمایید، اولدیاگر می. الفبا تنظیم نموده است
وع آن حدیث را به یاد آورید، آنگاه کتاب حاضر را بر مبنای حرفی کده حددیث بدا آن شدر

. شود، باز نمایید؛ شماره جلد و صفحه آن کتاب را خواهید یافتمی

:البته از این فهرست بهتر نیز وجود دارد و آن عبارت است از

ما فدی مرشد المحتار سلی»که شیخ حمدی سلفی تنظیم نموده است و آن را فهرستی -2
.نامیده است« مسند اإلمام أحمد من األحادیث واآلثار

ن اسدت این فهرست، بر خالف فهرست قبلی در سه جلد تنظیم شده است و ویژگی آن ای
یدا »ت دهد؛ به عنوان مثال اگر حدیثی با عبدارکه شما را با تمامی الفاظ حدیث پیوند می

یدا رجوع کنید تا این حدیث را پ« یاء»شروع شود و به حرف الف و پا از آن « أیها الناس
آن کنید، آن را خواهید یافت؛ همچنین این کتاب مواردی را که این حدیث با لفظدی جدز

راجع، یدا یسداوی کده بده معندی : وارد شده، ذکرکرده یا به آن ارجاع داده است؛ با عبارت
و کنیددرجوع مدی« یاء»یا أیها الناس؛ پا شما به حرف : راجع: گویدراجع است؛ مثال می

یوندد این کار برای برقراری پ. چه بسا ارجاعاتی در جاهای گوناگون را نیز به شما اراجه دهد
دا میان طرق حدیث سودمند است؛ زیرا ممکن است حدیثی را از یک طریق در جدایی پید

حابی که کنید و همان را در جایی دیگر و از طریقی دیگر بیابید؛ بویژه در مورد مسانید اص
برقرار تعداد روایات آنها زیاد است؛ در این صورت شما باید میان تمام الفاظ حدیث ارتباط

.کنید

کنیدد و خواهید پیداتوانید همان لفظی را که میدر فهرست بسیونی زغلول شما فقط می
نکده کتداب باقی الفاظ آن حدیث را پیدا نخواهید کرد، مگر اینکه بخاطر داشته باشید یا ای

ریج انجامد و ایدن کدار از طدرق مناسدب تخدرا کامال ورق بزنید که البته این کار بطول می
، بده کنندرود، اما برخی این را نیز از طرق تخریج حدیث محسوب میحدیث به شمار نمی

دیث مورد این صورت که فرد کتاب را باز کرده و از اول شروع به بررسی کند تا اینکه به ح
. باشددتواند جزو طرق تخریج حدیثنظر خود برسد؛ از آنجا که این کار طبیعی است، نمی

یدن هایی است که کلیدهای تعامدل و بکدارگیری و اسدتفاده از امنظور از طرق تخریج، راه
.شودها محسوب میکتاب

، فهرسدت برادرمان عبداهلل بن ناصر الرحمانی که یکی از جویندگان علم از پاکستان اسدت
ایهچاپدیگری را وضع نموده است؛ ویژگی این فهرست این است که شما را به تمامی 
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دهد؛ هم به چاپ میمنیة که در ششموجود مسند در زمان تالیف این فهرست، ارجاع می
ه جلد تنظیم شده؛ هم به چاپ آن که به تحقیق شیخ احمد شاکر رسدیده اسدت و هدم بد

کدنم مان میام، اما گبنده این کتاب را به دقت بررسی نکرده. الفتو الربانی، نوشته ساعاتی
ر اسدت که ویژگی و مشخصه فهرست شیخ حمدی السلفی را نداشته باشد، از ایدن رو بهتد

ی که طالب علم هم فهرست رحمانی و هم فهرست شیخ حمدی را داشته باشد تا از تالشد
ند تا هدر کنها به طلبه کمک میدر واقع این فهرست. که برای کتاب مسند شده بهره ببرد

ی هدادر همین رابطه برخی روش. تر حدیث مورد نظر خود در مسند را پیدا کندچه سریع
سدند سطراف المسند المعتلدی بدأطراف الم: علمی و خوب دیگر نیز وجود دارد، مانند کتاب

حدافظ . دگویندالحنبلی، نوشته حافظ ابن حجر که بطور مختصر به آن أطراف المسند مدی
ابن حجر در این کتاب، احادیث مسدند را مطدابق اطدراف آن مرتدب نمدوده اسدت، یعندی 

نموده و مدا سن شداء اهلل در ادامده بده بیدان آن « تحفة األشراف»همانند کاری که مزی در 
حفدة ت»گذاریم هنگامی که در مورد کتداب پا توصیف این کتاب را می. خواهیم پرداخت

.سخن گفتیم« األشراف

:انواع احادیث موجود در مسند امام احمد
:الزم به ذکر است که کتاب مسند موجود در میان ما شامل سه نوع حدیث است

احادیثی که امام احمد روایت کرده است و مسند مدورد نظدر امدام احمدد متشدکل از : اول
. بخش اعظم این نوع احادیث است

ه زواید عبداهلل فرزند امام احمد بر مسند پدرش؛ این بخش شامل احدادیثی اسدت کد: دوم
.عبداهلل بر مسند افزوده است

بن امام به روایت از عبداهلل-احمد بن جعفر بن حمدان قطیعی-زیاداتی که قطیعی : سوم
تاگر چه تعداد آنها اندک است، اما در مسند موجود اس. احمد به کتاب مسند افزوده است

:عمل کردتوان به صورت زیری روایت از یکدیگر میبرای تمییز و شناسایی این سه گونه
حدثنا أبی حدثنا عبداهلل قال: کنیم؛ هر اسنادی که با عبارتبه ابتدای اسناد روایت نگا می

: یینددهو گو. شروع شود؛ گوینده حدثنا عبداهلل، احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی است
: دحال اگر در اسدناد اینگونده آمدده بدو. حدثنا أبی، عبداهلل است و پدرش امام احمد است

صدلی گونده احادیدث، از احادیدث احدثنا عبداهلل قال حدثنا أبی؛ باید دانست که غالب این
پددرش را حدثنا فالن، و شیخی غیدر از: حدثنا عبداهلل قال: اما اگر بگوید. باشندمسند می

اگرو. شودنام ببرد، چنین حدیثی از زواجد عبداهلل بر مسند پدرش امام احمد شمرده می
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طیعدی حدثنا فالن، اما نام عبداهلل بن امام احمد را نبرد، چندین حددیثی از زواجدد ق: بگوید
.شودمحسوب می

ت در الزم بده ذکدر اسد. توان این سه گونه حدیث را از یکدیگر باز شناختبا این روش می
عنای ایدن حدثنا عبداهلل قال حدثنا أبی؛ گاها به م: صورتی که اسناد حدیث عبارت باشد از

ه و نیست که آن حدیث جزو مسند امام احمد است، زیرا عبداهلل بن امام احمد اجتهاد کرد
. تبرخی از احادیثی را که از پدرش اخذ نموده اما از احادیث مسند نیست، بدان افزوده اس
ور و چه بسا آن احادیث از اصل مسند باشد، اما از جمله احادیثی باشد که امام احمد بده د

از یکی: به عنوان مثال. کردن آن از مسند فرمان داده، اما همچنان در آن باقی مانده است
هلل رسدول اهلل صدلی ا: احادیثی که امام احمد در اصل مسند روایت کرده، از قرار زیر اسدت

را این گروه از قدریش امدت مد»: «یُهْلِکُ النَّاسَ هَذَا الْحَیُّ مِنْ قُرَیْشٍ»: علیه و سلم فرمودند
لَدوْ أَنَّ النَّداسَ »: دهیدد؟ فرمدودبده مدا چده دسدتور مدی: اصحاب گفتند« کنندهالک می
امام احمد دستور داد که ایدن . 1«کردندمیگیری مردم از آنها کناره! ای کاش»: «اعْتَزَلُوهُمْ

رداشته اینکه امام دستور داد تا حدیث مذکور از این کتاب ب. حدیث از مسند برداشته شود
احمد از شود، به معنای ناصحیو بودن حدیث نیست، بلکه حدیث صحیو است، ترس امام
-را مدیاین بود که برداشت نادرست مردم از این حدیث، در میان ایشان شر به پا کند؛ زید

ه امامان ها که معتقد به خروج علیترسید این حدیث از احادیثی باشد که خوارج یا معتزلی
در نتیجه امدام احمدد دسدتور داد تدا ایدن حددیث را از . جور هستند، بدان تمسک جویند

. اسدتمسندش دور نمایند تا اینگونه گمان نشود که امام احمد چنین دیدگاهی را داشته
یدرا ترسید، بر حدیث مذکور وارد نیسدت؛ زاما به حمد اهلل اشکالی که امام احمد از آن می

.یگراعتزال به معنی خروج علیه امام و یا جنگیدن نیست؛ این یک چیز است و آن چیز د

ت مفهوم اعتزال یعنی مشارکت نکردن در ظلم و ستم آنها و یاری آنها بر باطلشان؛ این اس
یث کندار پا بهتر آن است که مفهوم صحیو برای مردم تبیین شود، نه اینکه حد. اعتزال

ت، نهاده شود، زیرا ممکن است برخی گمان کنند امام احمد قایل به ضعف این حدیث اسد
.در حالی که حدیث، حدیثی صحیو است

:خالصه
در هر حال منظور این است که امام احمد دستور داد تا برخی از احادیثی که هدم اکندون 

رددر نتیجه ضرورتا تمامی احادیث موجود . در مسند موجود است، از آن کنار نهاده شود

اسناد آن صحیو است و بدر صدحت ایدن حددیث اتفداق : گوید؛ شیخ احمد شاکر می(2/301)مسند : نگا-1
.انداست و بخاری و مسلم آن را روایت کرده
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.، جزو احادیث مسند نیست«حدثنا أبی»: مسند که در آن عبداهلل گفته است
؛ وجددت بخدط أبدی: همچنین احادیثی وجود دارد که عبداهلل در تعقیب آن نوشدته اسدت

یده، عبداهلل احادیثی از دست خط پدرش را که در اصل مسندی کده از پددرش شدن: یعنی
حاق زیرا او و برادرش صالو و پسر عمویش حنبدل بدن اسد. اند، به مسند افزوده استنبوده

مسند را دلیل اینکه ایشان. سه نفری هستند که امام احمد مسندش را بر آنان قراجت نمود
بر همین سه تن قراجت نمود این است که در فتنه خلق قرآن امدام احمدد بدا آزار و اذیدت

هایی که امام برای طوالنی مدت دچدارش شدد، چیدزیفراوانی مواجه شد؛ یکی از شکنجه
ه بدا گویند؛ یعنی از ایشان خواسدته شدد کدمی« ممنوعیت سیاسی»است که امروزه بدان 

ی امر امام احمد نیز فرمان ول. اش بیرون نشودهیچ کا رفت و آمد نداشته باشد و از خانه
ه های علم جدا شد و پا از آن، هیچ یک از کسانی کها و حلقهوقت را پذیرفت و از درس

هدل خدانواده خواستند از ایشان حدیث بشنوند، نتوانستند به این خواسته برسند، مگر امی
یست کده ایشان؛ زیرا به باور ایشان اهل بیتش مشمول آن ممنوعیت نبودند، زیرا عاقالنه ن

.اش باز داشته شودانسان از برخورد و رفت و آمد با خانواده

سدرش پ: اهل بیت ایشان، همین سه تنی بودند که علدم را از ایشدان فدرا گرفتندد، یعندی
الی نامیدد در حدعبداهلل، صالو و پسر عمویش حنبل بن اسحاق که او را عموی خویش می

کده این سه تن، مسند را از ایشان دریافتند؛ به همدین خداطر اسدت. که پسر عمویش بود
ام خروجی این مسند تنگ است، یعنی روایات آن متعدد نیست؛ و هدم اکندون، مسدند امد

اهلل نیدز احمد تنها از طریق پسرش عبداهلل و به روایت قطیعی از عبداهلل موجود است؛ عبدد
، وجددت بخدط أبدی: گویددو آنجا کده مدی. این کتاب را بطور کامل از پدرش شنیده است

دریافدت نمدوده و 1حدیث مورد نظر را از پدرش نشنیده است، بلکه بطریدق وجداده: یعنی
احادیثی در مسند امام احمد وجود دارد که پا از خدط خدوردگی . وارد مسند کرده است

توسط امام احمد، از زیر خط خوردگی، نقل شده است؛ زیرا فسخ و ملغی نمودن احادیدث
ادن توسط آنان با فسخ و ملغی کردن آن توسط ما تفاوت دارد، آنهدا بدرای ملغدی نشدان د

ن کاری که مدا در اید–کردند کشیدند و حدیث را پاک نمیاحادیث، خطی بر روی آنها می
این مطلب را. شدپا حدیث از زیر خط خوردگی نوشته می-دهیمزمان انجام می
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علدم وجاده، مصدری است جعلی و مولّد از وَجَدَ که فقط محدثین آن را بکار برده اند و به معنی دریافت-1
یخی به این صورت که شخصی حدیثی را بخدط شد. از اوراق و برگها بدون شنیدن و اجازه و مناوله می باشد

کدرده امدا شناسد؛ یا اینکه آن شیخ را مالقات نبیند که او آن شیخ را مالقات کرده و خط او را بخوبی میمی
آنها های مشهور که نسبتاز روی دالیلی مطمئن است که این خط از همان شیخ است و همچنین در کتاب
ز ایدن ها روایت این احادیدث ابه مؤلفین آنها جای بحث نیست احادیثی را دیده است که در تمام این صورت

الن أو وجددت بخدطّ فد»شیوخ صحیو است اما باید در عبارت روایت حتماً به این مساجل تصریو کند؛ مدثالً 
.«کلید حدیث شناسی»به نقل از کتاب . مترجم. «بخط یغلب علی ظنّی انّه خطّ فالن



، بدین خاطر گفتم که در دفاع از مسند در برابر احادیث موضدوعی کده در آن وجدود دارد
.بدان استناد کنم

آیا در کتاب مسند احمد احادیث موضوع نیز وجود دارد؟
د نده حددو« الموضوعات»علما در این رابطه با یکدیگر اختالف دارند؛ ابن جوزی در کتاب 

لی کده حدیث و یا بیشتر را ذکر کرده و معتقد است که این روایات موضوع هستند؛ در حا
ث هدف ابن جوزی به چالش کشاندن احادید. انداین احادیث در مسند احمد نیز ذکر شده
ز دیدد او احادیثی را ذکر کرده که ا« الموضوعات»مسند نبوده است، بلکه ایشان در کتاب 

یثی باشد، مانند حدی این احادیث، برخی از احادیث مسند میباشند و از جملهموضوع می
ف را عبدالرحمن بن عو« »قَدْ رَأَیْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا»: گویدکه می

و . زیدرا مدالش او را بده خدود مشدغول داشدت« روددیدم که سدینه خیدز بده بهشدت مدی
1.بودعبدالرحمن صاحب مال 

ممکدن اسدت : ابن جوزی این حدیث را موضوع دانسته اسدت و در مدورد آن گفتده اسدت
ایو در مدورد مدتن آن نیدز بگونده. های نادان به این حدیث شداد شدوندها و انسانصوفی

.صحبت کرده که داللت بر دیدگاه او مبنی بر موضوع بودن این روایت دارد
اده ایشان همچنین احادیث دیگری نیز نقل کرده و حکم به وضعی و جعلدی بدودن آنهدا د

: فرمودندداست، مانند حدیث ابن عباس رضی اهلل عنه از پیامبر صلی اهلل علیه و سدلم کده
2«جندةالیکون فی آخر الزمان أقوام یصبغون بالسواد کحواصل الحمام ال یریحدون راجحدة »
نده شوند که موهای سفیدشان را با رنگ مشدکی مانندد چیدر آخرالزمان اقوامی پیدا می»

از ایدن حددیث. «رسددبوی بهشت به مشدام ایدن افدراد نمدی. سازندمی( سیاه)دان کبوتر 
آن را ذکر کرده و حکدم بده وضدع آن « الموضوعات»ابن جوزی در و احادیث مسند است 

.داده است

؛ عبدد بدن حمیدد در (1/98)؛ ابدونعیم در الحلیدة (264)؛ طبرانی در الکبیدر (6/115)احمد : استمنکر -1
اندد و ابدن آمده، از حددیث عایشده ل آن را تخدریج نمدوده( 24: ص)« القول المسدد»مسندش، چنانکه در 

ایدن حددیث کدذب و منکدر اسدت و عمداره »: از امام احمد آورده که گفت( 2/13)« الموضوعات»جوزی در 
.«کنداحادیث مناکیر را روایت می

از طریق عبدالکریم، از سعید بن جبیر، از ابن( 8/138)؛ نساجی (4212)این حدیث صحیو است؛ ابوداود -2
این حدیث »: گویدمی( 3/55)« الموضوعات»و ابن جوزی در  . عباس بصورت مرفوع آن را روایت کرده است

بصدری مدتهم از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به صحت نرسیده است و عبدالکریم بن ابی مخارق ابو امیه
ی در ابن جدوز: گویممن می. سپا به نقل اقوال برخی از علما پیرامون جرح این راوی پرداخته است« است

حکمی که در خصوص این حدیث و این راوی ذکر کرده، اشتباه نمدوده اسدت، زیدرا ایدن حددیث از روایدت 
و ( 39: ص)القول المسدد، ابن حجر : نگا. عبدالکریم جزری که ثقه و مورد اعتماد است ثابت و محفوظ است

( .3/48)الترغیب والترهیب، منذری 
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وی معتقد بود که در کتداب مسدند چندد حددیث موضدوع . پا از ابن جوزی، عراقی آمد
ه وجود دارد؛ ایشان بود که این قضیه را علم کرد؛ وی برخی از این احادیدث موضدوع را کد
ع ابن جوزی آورده بود، ذکر کرده و احادیث دیگری نیز بر آن تعداد افزود و حکدم بده وضد

پا از آن حافظ ابن حجر آمده و. آنها داد که تعداد این روایات حدود سیزده حدیث است
ه کتاب در پی دفاع از احادیث مسند یا بطور کلی، دفاع از مسند برآمد؛ ایشان در این رابط

ایر را تالیف نموده و این احادیدث و سد« القول المسدد فی الذب عن المسند لإلمام أحمد»
ه احادیثی را که امکان جعلی و وضعی خواندنشان وجود دارد، در آن ذکر نمدود، سدپا بد
تخریج این احادیث پرداخته و طرق آن را جمع نمود و با زبان دفاع از مسند امدام احمدد، 

.در مورد آن روایات شروع به سخن کرد

:گیری دارندعلما در رابطه با احادیث کتاب مسند سه نوع موضع
ل گروهی معتقدند که تمامی احادیث مسند، یدا صدحیو هسدتند و یدا حسدن؛ یعندی قابد

ر این باور باشند؛ این قول ابوموسی مدینی است و شخصی به نام مغلطای نیز باحتجاج می
د، زیدرا گویا سیوطی نیز چندین بداوری دار. است و به عبارت ابوموسی تمسک نموده است

را احادیث-که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد–خود « الجامع الکبیر»وی در کتاب 
:به سه قسم تقسیم کرده است

نی صرف هایی که تنها انتساب حدیث به آنها، بیانگر صحت آن است؛ یعاحادیث کتاب: اول
یو ذکر آن کتاب به عنوان مصدر حدیث، بیانگر صحیو بدودن حددیث اسدت؛ مانندد صدح

ا هدای دیگدری کده مجموعدبخاری و مسلم، صحیو ابن خزیمه، صحیو ابن حبان و کتداب
.ایشان نام یازده کتاب را ذکرکرده است

د باشند و از آن جملده، مسدنهایی که در بردارنده احادیث صحیو و غیر آن میکتاب: دوم
ن زیرا احادیث ضعیف آن نزدیک به حسد»: امام احمد را نام برده است و در مورد آن گفته
سدت گویا ایشان به باور و اعتقدادی مایدل ا. «است و تمامی احادیث آن کتاب مقبول است
. داندی قبول میکه تمامی احادیث مسند را داخل در دایره

ن اید: گویندداین دیدگاه کامال با دیدگاه عراقی و هم رأیان وی در تقابدل اسدت؛ آنهدا مدی
ز دیدگاه صحیو نیست، بلکه مسند امام احمدد حتدی در بردارندده احادیدث موضدوع و نید
و احادیث ضعیف بسیاری است؛ همچنین این کتاب در بر دارندده تمدامی احادیدث صدحی
: دیثنیست، بلکه احادیث صحیحی وجود دارد که در این کتاب ذکر نشده است؛ مانند حد

حدیث. «من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع هستم« »کُنْتُ لَکِ کَأَبِی زَرْعٍ ألُمِّ زَرْعٍ»
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زندی را 11در این حدیث، عایشه رضدی اهلل عنهدا مداجرای . ام زرع، حدیثی طوالنی است
-گوید که دور هم جمع شده بودند و هر کدام از آنها صفات شوهران خویش را ذکر میمی

وهرش گفتند شگفتی و اعجاب خود را نسبت به شدکردند؛ یکی از آنها که به او ام زرع می
ی اهلل خورد و پیامبر صدلکند و بر آن تاسف و حسرت میکه او را طالق داده بود، بیان می

برای تو من« »کُنْتُ لَکِ کَأَبِی زَرْعٍ ألُمِّ زَرْعٍ»: گویدعلیه و سلم به عایشه رضی اهلل عنها می
این حدیث را امام احمد در مسدند خدود روایدت نکدرده . «مانند ابوزرع برای ام زرع هستم

این بود دیدگاه . 1استاست، بلکه از احادیثی است که بخاری در صحیو خود روایت نموده 
.حافظ عراقی

ه مسند امام احمد شامل بسیاری از احادیث صحیو و حسن اسدت و نیدز در بردارندد: سوم
ه احادیث ضعیفی است که ضعف احتمالی دارند و امام احمد آنها را در کتاب خدویش آورد
ود و است، زیرا علمای آن زمان عادت داشتند چنین احادیثی را که در بر دارنده نکارت نبد

ر هدا احدادیثی هسدتند کده دایدن. کردندفرد جاعل یا دروغگو تنها راوی آن نبود، ذکر می
هت نیز باشند و به همین جصورت نیاز به آن در برابر دیدگاه برخی از علما، قابل اعمال می

.شوند؛ در نتیجه هیچ سرزنش و نکوهشی متوجه امام احمد نیستذکر می

ت دانندد، درسددیدگاه علمایی که تمامی احادیث مسند را دایر میان صحیو و حسدن مدی
نیست؛ بلکه این کتاب هم در بر دارنده احادیدث صدحیو، هدم حسدن و هدم آن دسدته از 

امدا در ایدن کتداب هدیچ حددیث. احادیث ضعیفی است که ضعف آنها قابل جبدران اسدت
.موضوعی وجود ندارد

رد و بده توان شیخ االسالم ابن تیمیه و حافظ ابن حجر را نام باز طرفداران این دیدگاه می
لدی این علما در رابطه با احادیث موضوعی که در جع. گمانم ذهبی نیز همچین باوری دارد

ل اندد؛ احدادیثی چدون حددیث فضدبودن آنها اختالفی نیست جبهده گرفتده و پاسدخ داده
عسقالن و فضل مرو و فضل کثیدب االحمدر و سدایر احدادیثی کده در جعلدی بدودن آنهدا

؟پا تکلیف این احادیث چیست: گویندمخالفان می. اختالفی نیست

ایناند؛ اگر چه که این علما مختصر، اما خیلی خوب و زیبا پاسخ این سؤاالت را داده

-252)« عشدرة النسداء»؛ نسداجی در (254)« الشماجل»؛ ترمذی در (2488/92)؛ مسلم (5189)بخاری -1
، 23: جلدد)« الکبیدر»؛ طبراندی در (1238)« السدنة»؛ ابن ابی عاصدم در 470319-4701)؛ ابویعلی (256
؛ بغدوی در (353-1/351)« أخبدار قدزوین»؛ رافعدی در (83: ص)« تاریخ جرجان»؛ السهمی در (265-274
و دیگران از حدیث عایشه رضدی ( 246-8/245، 5/282)« تاریخ بغداد»؛ خطیب در (2340)« شرح السنة»

.اهلل عنها
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حمدل این احادیث موضوع بر مدوارد زیدر: گویندآنها می. مسئله نیاز به تحقیق دقیق دارد
:شوندمی

. ندباشدبرخی از این احادیث از زیادات قطیعی یا از زیادات عبداهلل بن امام احمد مدی: اول
احادیث موضوعی که در کتاب مسند به روایت عبداهلل از پدرش آمدده یدا از همدان دسدت

دا و نقدل های پدر پیاحادیثی است که عبداهلل به مسند افزوده است، زیرا یا آن را از نوشته
کده کرده یا از خط او نقل نموده است و از جمله احادیث مسند نیست؛ یا سدایر تداویالتی

.منجر به پیوستن این احادیث به مسند شده است

ال اما چنانکه قب. اما در اصل مسندی که مد نظر امام احمد بود، حدیث موضوع وجود ندارد
ررسدی طلبد پژوهشگر، تمامی احادیث موصوف بده وضدع مسدند را بگفتم، این دیدگاه می

د، امدا نماید و نگاه کند آیا در آن حدیثی وجود دارد که عبداهلل از پدرش روایت کرده باشد
و نیدز خط خورده نباشد و عبداهلل آن را از خط پدرش نقل نکرده باشد و از زیادات عبداهلل
؟ این قطیعی نباشد؟ آیا چیزی از این دست وجود دارد تا بتوان آن را مورد بررسی قرار داد

.چیزی است که نیاز به پاسخگویی دارد

رد تمامی احادیث موصوف به وضع این کتداب را گد-همچنانکه گفتم–اما حافظ ابن حجر 
وبی آورد و شروع به دفاع از آن نمود و این دفاع گاها بسیار زیبا و عالی است و در نهایت خ

های گوناگون را دارد و گاه نیز حافظ ابدن حجدر درو دقت قرار دارد و گاه احتمال دیدگاه
.این دفاعیات تساهل نموده است

:کنمدر این خصوص در ذیل چند مثال ذکر می

کدون فدی ی»: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سدلم فرمودندد: گویدابن عباس رضی اهلل عنه می
در »1«الجندةآخر الزمدان أقدوام یصدبغون بالسدواد کحواصدل الحمدام ال یریحدون راجحدة 

دان شوند که موهای سفیدشان را با رندگ مشدکی مانندد چیندهآخرالزمان اقوامی پیدا می
این: ویدگابن جوزی می. «رسدبوی بهشت به مشام این افراد نمی. سازندمی( سیاه)کبوتر 

از طریق عبدالکریم، از سعید بن جبیر، از ابن ( 8/138)؛ نساجی (4212)این حدیث صحیو است؛ ابوداود -1
این حدیث »: گویدمی( 3/55)« الموضوعات»و ابن جوزی در  . عباس بصورت مرفوع ان را روایت کرده است

ا بده نقدل سدپ« از رسول اهلل به صحت نرسیده است و عبدالکریم بن ابی مخارق ابو امیه بصری متهم است
ابدن جدوزی در حکمدی کده در : گدویممدن مدی. اقوال برخی از علما پیرامون جرح این راوی پرداخته اسدت

زری خصوص این حدیث و این راوی ذکر کرده، اشتباه نموده است، زیرا این حدیث از روایت عبددالکریم جد
و الترغیدب ( 39: ص)القدول المسددد، ابدن حجدر : نگدا. که ثقه و مورد اعتماد است ثابدت و محفدوظ اسدت

( .3/48)والترهیب، منذری 
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ز موضوع است؛ اما حافظ ابن حجر به دفاع از آن پرداخته است؛ خالصه دفاعیدات ایشدان ا
عاملی که ابن جوزی را بر آن داشت تا حکم بده وضدع ایدن حددیث بدهدد،: قرار زیر است

ریم، ایدن عبددالک: گویدابن جوزی می. وجود فردی در اسناد روایت به نام عبدالکریم است
تن و باشد؛ گویا ابدن جدوزی میدان مدعبدالکریم بن ابی مخارق است که راوی ضعیفی می

ن از ضعف راوی پیوند و رابطه برقرار نموده و حکم به وضع حدیث داده اسدت، گویدا ایشدا
.متن حدیث راضی نیست

ریم، همان اگر بالفرض قبول کنیم که این عبدالک: توان گفتدر مقام دفاع از این روایت می
ا ایدن پسر ابوالمخارق است، شایسته نیست که حکم به وضع حدیث دهیم، زیرا هیچ کد

فرد را در گروه جاعالن حدیث قرار نداده است، بلکه این فرد بخداطر سدوء حفدظ خدویش
اند، ردهتضعیف شده است و برخی از علما بر این اساس که این فرد ثقه است، از او روایت ک

  این بر فرض قبول هویت ایدن شدخ. پا وی از شیوخ امام مالک است. مانند امام مالک
رده و ایدن ولی باید دانست که ابن جوزی اشدتباه کد. به نام عبدالکریم بن ابی المخارق بود

سدناد فرد، عبدالکریم جزری است، این فرد ثقه است و در نتیجه حدیث مذکور صدحیو اإل
کریم اند دانسدت کده او عبددالتوان از طریق شاگردانی که از این فرد روایت کردهمی. است

اتید و جزری ثقه است، زیرا عبدالکریم جزری و عبدالکریم بن ابی المخارق در برخی از اس
.شاگردان با یکدیگر مشترک هستند

ر سدند توان با بررسی اساتید و شاگردان، هویت راویان همنام را که بدون ذکر نسبت دمی
ین اسناد، به عنوان مثال عبدالکریم مذکور در ا. شوند، از یکدیگر تمییز دادحدیث ذکر می

از کنند، هم جزریکند که هم راویان ضعیف و هم ثقه از او روایت میاز شیخی روایت می
رد کند و هم ابن ابی المخارق؛ نام این شیخ سعید بن جبیدر اسدت؛ امدا شداگاو روایت می

کند، نده راوی که به گمانم عبید اهلل بن عمر رقی است تنها از عبدالکریم جزری روایت می
.در نتیجه این عبدالکریم ثقه است نه ضعیف. از عبدالکریم بن ابی المخارق

، در برخی کند این است که پا از تخریج این حدیثتر میمطلبی که این نتیجه را روشن
از از طرق آن شاهد نام عبدالکریم جزری بودم، نه ابن ابی المخارق؛ این مطلدب در برخدی
آمدده روایات این حدیث در سنن ابوداود، در کتاب اآلداب بیهقی و در کتاب السنة بغدوی

به جعلی با این تفاصیل ایراد بر طرف شد و اشتباه ابن جوزی در توصیف این حدیث. است
رنگ پا این حدیث صحیو بوده و از احادیثی است که بر حرمت. بودن و وضع روشن شد

ا در امد(. این مثالی از دفاع دقیق حافظ ابن حجر بدود. )کردن مو با رنگ سیاه داللت دارد
فاعدتوان های گوناگون را دارند، میرابطه با دفاع ایشان از احادیثی که احتمال دیدگاه
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ن عبددالرحمن بد: گویددایشان از حدیث عبدالرحمن بن عوف را ذکر کرد، حدیثی که مدی
رخی حافظ ابن حجر تالش کرده تا ب. عوف بخاطر مالَش سینه خیز وارد بهشت خواهد شد

از طرق مختلف این حدیث را گرد آورد و بیدان دارد کده بطدور یقدین ایدن حددیث جدزو 
تدوان ایدن حددیث را در زمدرهاحادیث موضوع نیست، اما این سؤال باقی است که آیا مدی

؟احادیث مقبول قرار داد یا خیر

روایت این یک دیدگاه است، اما حتی با دفاع حافظ ابن حجر از این حدیث و برداشتن این
.توان مخالفت نموداز درجه وضع نیز می

لفدت توان بطور یقین با او مخااما تنها در مورد نوع سوم از دفاعیات ابن حجر است که می
:کرد

ر یکی از احادیثی که امام احمد در مسندش تخریج نموده است، حددیث عبدداهلل بدن عمد
-داستانش طوالنی است؛ خالصده. رضی اهلل عنه در خصوص ماجرای هاروت و ماروت است

را ها، خداوند هاروت و ماروتاش این است که پا از تعجب فرشتگان از اشتباهات انسان
در . حدیثتا پایان... که دو فرشته بودند از آسمان به زمین آورد تا در آن فتنه به پا کنند 

این روایت آمده است که این دو فرشته بدا زندی زندا کردندد و شدراب خوردندد و کارهدای 
ای دیگری که در این حدیث آمده است و اینکه این زن مسخ شدده و همدان سدتاره زهدره

.کنیماست که ما اکنون مشاهده می

د توانداین حدیث از احادیثی است که از نظر ظاهر سندی که امام احمد تخریج کدرده مدی
علی های مختلف و متفاوتی در مورد آن وجود داشته باشد، اما بطور قطع حکم به جدیدگاه

شدود یدا خیدر؟شود، اما آیا حکم به ضعیف بودن آن داده میو موضوع بودن آن داده نمی
های متفاوتی وجود دارد، اما بعد از بررسی دقیق این روایدت و گدردآوری طدرق آندیدگاه

سیرش و مشخ  شد که این روایت از بنی اسراجیل اخذ شده است و حافظ ابن کثیر در تف
اسراجیل در کتاب البدایة والنهایة بدان تصریو کرده است؛ پا این احدیث از احادیث بنی

.داننداست، اما برخی از راویان به اشتباه آن را قول پیامبر می

ت است و این انتساب این حدیث به رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، نادرس: گوییمپا می
حدیث از احادیث موضوع است، اما آیا این حددیث از احدادیثی اسدت کده صدحابه روایدت 

هلل بدن بله سندش صحیو است و عبداهلل بدن عمدر یدا عبدد ا: گوییماند؟ در پاسخ میکرده
. تاندد و از اسدراجیلیات اسدعمرو بن عاص رضی اهلل عنه آن را از کعب االحبار روایت کرده
.توان با مخالفت کردپا مشخ  شد که حافظ ابن حجر حتی اگر دفاع نماید، می
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:طبرانیمعاجم : دوم
یف معجدم اما شیوه ایشان در تال. کبیر، اوسط و صغیر: طبرانی سه معجم تالیف کرده است

ا بر اسداس کبیرمتفاوت است از شیوه تالیف معجم اوسط و صغیر؛ زیرا ایشان معجم کبیر ر
اس باالترین راوی، یعنی صحابی تنظیم کرده است، امدا معجدم اوسدط و صدغیر را بدر اسد

-یمدا اکندون مد. ترین راوی به خویش، یعنی شیخ و استادش تنظیم کدرده اسدتنزدیک
.خواهیم تنها در مورد معجم کبیر سخن بگوییم نه معجم اوسط و صغیر

:المعجم الکبیر
بدوی ی بخش بزرگدی از احادیدث ناین کتاب یک موسوعه حدیثی است، زیرا در بر دارنده

برخدی هدم. این کتاب حاوی حدود هشتاد هزار حدیث است: گوینداست، تا جایی که می
و نیز البته این تعداد با ذکر موارد تکراری. حاوی حدود شصت هزار حدیث است: گویندمی

ن کندیم، توانیم بطور قطع تعداد احادیث معجم کبیر امام طبرانی را تعییما نمی. آثار است
-زیرا نسخه موجود این کتاب همیشه ناق  بوده و هست، پا تعداد احادیدث آن را نمدی
دانیم؛ ولی معلوم و مشخ  است که تعداد احادیدث مرفدوع مسدند امدام احمدد بدیش از 

ی حددیثیاحادیث مرفوع معجم طبرانی است؛ زیرا مسند امام احمدد بزرگتدرین موسدوعه
ثدار های گوناگون احادیدث و نیدز آاما اگر طریق. پردازداست که به ذکر احادیث مرفوع می

صحابه و چیزهایی را که در رابطه با اوصاف و اخالق و وفات ایشان آمدده و نیدز چیزهدای
.شتر استتوان حدیث بر شمارد بدان بیفزاییم، تعداد احادیث طبرانی بیدیگری را که می

اما اکنون سخن در رابطه با احادیث مرفوع است؛ در این خصدوص تعدداد احادیدث مسدند
بیشتر است، زیرا احادیث مسند امام احمد با موارد تکراری حدود چهل هزار حدیث اسدت

.و بدون موارد تکراری حدود سی هزار حدیث است و این تعداد واقعا زیاد است

:«المعجم الکبیر»شیوه طبرانی در 
:طبرانی در المعجم الکبیر، صحابه را به دو بخش تقسیم کرده است

اصدحابی اند و بخشبخش اصحابی که از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حدیث روایت نموده
.اندکه از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حدیث روایت نکرده

اندد نکدردهاما نیت ایشان از آوردن بخش اصحابی که از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت
؟ای داردچیست و ذکر آنها چه فایده

ی باکه قبال نیز عرض کردیم، این کتاب، معجم صحابه است و مسند نیست؛ وهمچنان
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شدان خواهد صحابه پیامبر را به مدردم بشناسداند، چده آندانی کده از ایتالیف این کتاب می
ه از ایشدان در معرفدی اصدحابی کد. اندداند، چه آنانی که از ایشان روایت نکردهروایت کرده

.های سیر، مغازی و غیره کمک گرفته استاند، از کتابپیامبر حدیث روایت نکرده

به دو قسدم اند نیزایشان اصحابی را که از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حدیث روایت کرده
.انداند و اصحابی که کم روایت کردهاصحابی که زیاد روایت کرده: تقسیم کرده است

. ه استایشان غالبا تنها تعداد کمی از احادیث اصحابی را که روایات زیادی دارند، ذکر کرد
شدان و چه بسا از برخی از آنها هیچ حدیثی تخریج ننموده است؛ دلیلش این اسدت کده ای
در این برای این عده از صحابه مسانید خاصی را تنظیم نموده است؛ به عنوان مثال، ایشان
لیلش کتاب از ابوهریره رضی اهلل عنه که احادیث زیادی دارد، هیچ حدیثی نیاورده است؛ د

اصحابی مثال. نیز این است که وی برای ایشان یک مسند خاص و ویژه تنظیم نموده است
اندا اند اما طبرانی تنها اندکی از روایات آنها را در معجم کبیر آورده،که زیاد روایت کرده

رده بن مالک رضی اهلل عنه است که طبرانی تقریبا چهدل حددیث از احادیدث ایشدان را آو
داشدته ایشان همانطور که در مقدمه نیز گفته است، قصد ذکر تمام احادیث انا را ن. است
.است

اندد، ذکدر کدردهبا این وجود گاها تمام احادیث برخی از اصحابی را که زیاد روایدت کدرده
ن عمدرو بدن است؛ مانند عبداهلل بن مسعود، عبداهلل بن عباس، عبداهلل بن عمر و عبداهلل بد

ه طبرانی یابیم کوقتی به مسانید آنها مراجعه نماییم در می. عاص رضی اهلل عنهم اجمعین
احادیث و آثاری را که از طریق آنها ذکر شده، بطور کامل بیدان نمدوده اسدت، امدا قاعدده 
ادی عمومی ایشان در این کتاب، این است که زیاد به ذکر احادیث راویانی کده روایدات زید

.پردازددارند، نمی

ادیدث اند، طبرانی تالش کرده کده تمدام احدر رابطه با اصحابی که روایات کمی نقل کرده
.آنها را ذکر نماید

اند و هم آندانی را کده کدم روایدتهم آنانی را که زیاد روایت نموده)ایشان تمامی اصحاب 
:بر اساس حروف الفبا و به ترتیب زیر ذکر کرده است( اندنموده

ی و این یعند–از عشره مبشره شروع نموده است -در کتاب مسند–همانند امام احمد : اول
از ؛ ایشان در این خصوص برتری اصحاب را مدد نظدر قدرار داده و-خروج از ترتیب الفبایی

است؛خلفای راشدین شروع کرده است و سپا بر اساس حروف الفبا اصحاب را ذکر کرده
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ت، از الزم به ذکر است که ایشان در این ترتیب بندی تنها حرف اول را مد نظر داشته اسد
اید ابی بدر این رو انا را پیش از ابیّ ذکر کرده است، در حالی که مطابق ترتیب الفبایی، ب

رف ایشان پا از فارغ شدن از این تنظدیم و ترتیدب و رسدیدن بده حد. شدانا مقدم می
یره و های خود معروف و مشهور هستند، مانند ابوهراصحابی را ذکر کرده که با کنیه« یاء»

صدلی پا از آن، زنان را ذکر کرده و ابتدا از دختران و سپا زنان پیدامبر. ابوذر و دیگران
ا اهلل علیه و سلم شروع کرده است و در ادامه سایر اصدحاب زن را بدر اسداس حدروف الفبد
.تمرتب نموده است و در این مورد نیز تنها ترتیب بر اساس حرف اول را مراعات کرده اس

ند در ادامه آن دسته از اصحاب زنی را ذکر کرده که با کنیه خویش معروف و مشهور هست
-شدهشان معرفی نو در پایان برخی از اصحاب زن مبهم را ذکر کرده است، آنانی که با نام

.عام آن بوداین در رابطه با ترتیب کلی و. انداند، بلکه به عنوان زنی از صحابه معرفی شده

ابطه بدا کرد، مگر در ررابطه با ذکر احادیث، ایشان غالبا احادیث را بدون ترتیب ذکر میدر 
ن آن دسته از اصحابی که روایات زیادی داشته و شاگردان زیادی داشتند و هدر یدک از اید
اس شاگردان نیز احادیث زیادی داشتند؛ ایشان گاها احادیث این گروه از اصحاب را بر اسد

 عنده کند؛ مانند کاری که در مسند عبداهلل ابدن عبداس رضدی اهللشاگردان آنها تنظیم می
انجام داده و احادیث عکرمه از ابن عباس را در جایی و احادیدث سدعید بدن جبیدر از ابدن 

و چه بسدا احادیدث موجدود در. عباس را در جایی دیگر قرار داده است و به همین ترتیب
د اسدامه کند، مانند کاری که در مسنمسند یک صحابی را بر اساس موضوع آن تنظیم می

ب بدا»: بن زید انجام داده، آنجا که برخی از احادیث ایشان را آورده و سدپا گفتده اسدت
ن سپا از ایشدان احدادیثی را در اید« ماجاء فی المرأة السوء وأنها فتنة ومضرة علی زوجها

پا و احادیثی را ذکر کدرده اسدت و سد« باب»: رابطه ذکر کرده است و سپا گفته است
بده و برخی از احادیث مربوط به ربا را در آن آورده اسدت و« باب فی الصرف»: گفته است
.همین ترتیب

ه نوشدتن ایشان هنگدام شدروع بد.این در رابطه با ترتیب کلی ایشان در المعجم الکبیر بود
-ان میمسند هر صحابی، ابتدا نام کامل و نسب و کنیه و اوصاف و اخالق آن صحابی را بی

بدود یدا کرد یانه؟ کوتاه قد بود یا بلند قدد؟ چداقکند و اینکه آیا سر و ریشش را رنگ می
یدا خیدر؟ الغر؟ در احادیث مربوط به فضایل صحابه در رابطه با او فضیلتی ذکر شده است

ده ای شرکت کرده است یا خیر؟ اگر شرکت کرده، نام آن جنگ چه بوده و چه کردر غزوه
ابی سپا احادیدث آن صدح. است؟ و دیگر چیزهایی که به شرح حال صحابی مربوط است

رداختده این کتاب، معجم است، یعنی به معرفی صدحابه پ: از این رو گفتیم. کندرا ذکر می
رهکند، در نتیجه وی تمام این موارد را در تعریف اصحاب، با ذکر سند نقل می. است
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د کده کندشود، حتی اگر بطور مثال از یونا بن بکار نقدل مدیسندی حدیث محسوب می
شدود؛ بدا اینکده هجری وفات یافت، این نیز حدیث محسوب می80معاذ بن جبل در سال 

دانیم، این مطلب قول یکی از راویان متاخر است، اما حدیث شدمرده شدده و از جملده می
ند نیسدت، این کتاب مس: توانیم بگوییماز این رو می. احادیث المعجم الکبیر طبرانی است

یده و سدلم زیرا با مسانید تفاوت دارد؛ زیرا در مسانید احادیث مرفوع از پیامبر صلی اهلل عل
وه به عال. شود اما در این کتاب هم احادیث مرفوع و هم غیر مرفوع ذکر شده استنقل می

ه که ذکدر پردازند در حالی که در این کتاب اصحاب آنگوندر مسانید به معرفی صحابه نمی
آنهدا تدرینهای دیگری نیز وجود دارد که آنچه گفتدیم، مهدمتفاوت. اندکردم، تعریف شده

.باشدمی

اریست ترین آنها کاین کتاب مورد توجه و اهتمام برخی علما قرار گرفته است؛ یکی از مهم
یعندی گانه،که هیثمی در مجمع الزواجد انجام داده است؛ ایشان احادیث زاید بر کتب شش

صحیحین و سنن اربعه را که در شش کتاب معاجم سه گانده امدام طبراندی، مسدند امدام
. احمد، مسند بزار و مسند ابویعلی آمده را در این کتاب گرد آورده است

:األشرافتحفة : سوم
هدای شدش گانده و برخدی از تحفة األشراف نوشته امام مزی است؛ ایشدان اطدراف کتداب

ست، ملحقات آن را در این کتاب گردآورده است؛ این کتاب در موضوع اطراف تالیف شده ا
ییم و بیدان پا ابتدا باید موضوع را بشناسیم تا بتوانیم این اثر را خدمت شما معرفدی نمدا

.کنیم که این کتاب چه خدمتی را به ما اراجه نموده است

:أطراف الحدیث
عنای ی آن دارد، یا ممنظور از طرف الحدیث، جزجی از متن حدیث است که داللت بر بقیه

طرف الحدیث ، 1«بالنیاتسنما األعمال »عبارت : حدیث ذکر شده و داللت بر آن دارد؛ مثال
امرئ ما سنما األعمال بالنیات وسنما لکل»: است که داللت بر تمام این حدیث دارد؛ یعنی بر

یا معنای حدیث ذکدر شدده و داللدت بدر تمدام مدتن. تا پایان حدیث داللت دارد« ...نوی
ث را کنیم که در اینجا جزجی از حدی؛ مالحظه می«حدیث عرنیین»: کند، مانندحدیث می

ین از مفداد حددیث عدرنی. ذکر نکرده است، بلکه معنایی را آورده که داللت بر حدیث دارد
اکرامورد این قرار است که گروهی به مدینه آمدند و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم آنان را م
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فا پیدا ای که داشتند شقرار داد و آنان را راهنمایی کرد تا از ادرار شتر بنوشند و از بیماری
نان شتر پا از این همه نیکی که پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در حق آنان نمود، آ1.کردند

ای دهپیامبر صلی اهلل علیه و سلم ع. صدقه را دزدیده و چشم چوپانان را از حدقه درآوردند
مان را به دنبال آنها فرستاد، آنها را گرفته و همانطور که چشمان چوپانان را درآوردند، چش
. آنها را درآورد؛ یعنی آهن داغ را وارد چشمان آنها کرده و اینگونه آنان را مجازات نمود

اده کدرده اسدتف« حدیث عدرنیین»خالصه اینکه ایشان در تعبیر معنای این حدیث از لفظ 
اه کندد و گدی آن دارد ذکدر مدیدر نتیجه گاها جزجی از حدیث را که داللت بر بقیه. است

.این است منظور از اطراف. کندمعنی حدیث را که داللت بر تمام حدیث دارد، ذکر می

:مقصود این کتاب
وقتدی . ها، متن نیست، بلکه مقصود و هدف آنها اسانید استگونه کتابهدف و مقصود این

ذکدر نمودند، تالش داشدتند کده اسدناد را بطدور کامدلها را تالیف میگونه کتابعلما این
ه بدود کرد، در واقع اندیشه اطراف را حذف کردنمایند و آنکه اسناد را بطور کامل ذکر نمی

وجدود هاییشد؛ از این دست، کتابای برای آن تصور نمیو کتابش ارزشی نداشت و فایده
با کتاب نوشته نابلسی که ارزش علمی آن قابل قیاس« ذخاجر المواریث»دارد، مانند کتاب 

الی های اطراف در توجه آنها به اسانید است، در حدتحفة األشراف نیست، زیرا ارزش کتاب
.ستکه کتاب ذخاجر المواریث، اسانید را مختصر نموده و از ارزش علمی آن کاسته شده ا

ناد، حدیث اندیشه اطراف، تمرکز بر اسانید است، اما برای اینکه گفته شود منظور از این اس
ر شدده معینی است و از آنجا که منظور و مقصود، متن حدیث نیست، بخشی از حدیث ذک

.و داللت بر باقی آن دارد

:بکارگیری شیوه اطراف توسط علمای گذشته
یافدت علمای گذشته عادت داشتند که از چنین روشی برای مذاکره و گفتگدو یدا بدرای در
در . ندداحادیثی که محدث نسبت به  دوست و یا شیخش از آن اطالع ندارد، اسدتفاده نمای

ثی در در فالن باب چه احادی: گفتنتیجه دو نفر گرد هم آمده و یکی از آنها به دیگری می
مدال انما األع»فالن و فالن حدیث، حدیث عرنین و حدیث : گفتاختیار داری؟ دیگری می

گدر پرداخت که در آن باب در اختیدار داشدت؛ حدال ا؛ سپا به ذکر احادیثی می«بالنیات
دانسدت، در مجلدا داد و اگدر نمدیدانست، دیگدر ادامده نمدیساجل نیز آن احادیث را می

. دکرطرف دیگر نیز چنین می. کردمذاکره و گفتگو با ذکر اسناد، آنها را بیان می
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ه چه بسا هدف آنها از ذکر بخشی از احادیث، به یاد آوردن تمام حدیث بود، پدا یکدی بد
ن و فدال: گفدتدر فالن باب چه احادیثی را در خاطر داری؟ و دیگری می: گفتدیگری می

-فالن و فالن حدیث را حفظ دارم و تنها جزجی از متن هر یک از این احادیث را ذکر مدی
.کرد تا احادیثی را که حفظ داشتند به خاطر آورندکرد؛ این کار کمک می

فتصد پدرت ه: ابوزرعه به عبداهلل بن امام احمد گفت. این روش و عادت همیشگی علما بود
حادیث ابواب این ا: دانی؟ ابوزرعه گفتتو از کجا می: عبداهلل گفت. هزار حدیث حفظ است
.را با او مذاکره نمودیم

قطدوع البته هفتصد هزار حدیث، به شمول احادیث تکراری، آثار موقوف بر صحابه و آثدار م
راف محدث بدون اطراف، مانند مرد بددون اطد: گفتندباشد؛ از این رو میمی... بر تابعین و 

. است، یعنی مانند مردی است که دست و پا ندارد و ایدن بدر اهمیدت اطدراف داللدت دارد
.نامیدنداطراف را رؤوس األحادیث نیز می

اولین کسی که در مورد اطراف حدیث دست به تالیف زد چه کسی بود؟
شدقی اولین کسانی که در این زمینه دست به تالیف زدند، خلدف واسدطی و ابومسدعود دم

هد وفات یافته است 400عصر یکدیگر بودند، یکی از آنها در سال بودند و هر دویِ آنها هم
ها نیز در رابطه با اطراف صحیحین، یعنی بخاری وهد؛ هر دویِ این401و دیگری در سال 

. ده استمسلم تالیف دارند؛ اما مشخ  نیست که کدام یک زودتر دست به چنین کاری ز
. نمودهای این دو تکیهامام مزی در نوشتن اطراف صحیو بخاری و صحیو مسلم به تالش

و پا از این دو، ابن عساکر گام در این میدان نهاد و چون مشاهده کرد که خلف واسدطی
اندد، دهابومسعود دمشقی پیش از او در رابطه با اطراف صحیو بخاری و مسلم فعالیدت نمدو

ابدن سنن ابوداود، ترمذی، نسداجی و: وی اطراف سنن چهارگانه را به نگارش درآورد، یعنی
یف گانه دست بده تدالهای ششهمچنین ابن طاهر مقدسی در رابطه با اطراف کتاب. ماجه
.زد

:مزی و کتابش تحفة األشراف
تحفدة »های ابدن عسداکر، خلدف واسدطی و ابومسدعود دمشدقی را در کتداب مزی،  تالش
تداب گردآورد و چیزهایی نیز بر آن افزود و آن را مرتب کرده و تصحیو کرد و ک« االشراف

ی مشخ  است که مزی از تالش ابن طداهر مقدسد. به این شکل، به صورت مقبول درآمد
ای دیگدر های علماطالعی نداشته است، زیرا مطلقا به آن اشاره نکرده است، بلکه به تالش

افی را ها را با یکدیگر پیوند نمود و تکمله و مدواردی اضدمزی این کتاب. اشاره نموده است
.نیز بدان افزود
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–ه چون بینیم کها بر ابن عساکر زده شده است؛ از این رو در اثنای کالمش میاین تکمله
دهدد؛ معندی ایدن حدرف در را قرار مدی« کاف»قبل از آن حرف -کندای را ذکر میتکمله

.های مزی بر ابن عساکر استکتاب تحفة األشراف این است که این بخش از تکمله

از یعنی این بخش. دهدرا قرار می« ز»افزاید و قبل آن حرف گاه نیز مواردی اضافی را می
.زیاداتی است که مزی بر ابن عساکر افزوده است

در آن اندیشه کتاب مذکور، بر مرتب کردن احادیث بر اساس اطراف استوار است و هدفش
گانده، بده هدای شدشجمع و گردآوری اسانید یک حدیث چه از یک کتاب و چه از کتداب

ا بدا این مسئله برای محدثین خیلی مهم اسدت؛ زیدر. صورت یک جا و در یک موضع است
توان حکم به صحت و یا عددم صدحت مدتن داد و ایدن همدان توجه به اسناد است که می

.توان علل احادیث را کشف نمودچیزی است که از طریق آن می

ند و ایدن از این رو برخی از محدثین معتقد به برتری صحیو مسلم بر صحیو بخاری هست
ت کده تر است، همچنین بده ایدن معندی نیسدبدین معنی نیست که صحیو مسلم صحیو

رشدته و در صدحیو مسدلم: گویندتری دارد، بلکه میصحیو بخاری جایگاه و منزلت پایین
دیث را بافت احادیث بهتر از بافت و رشته احادیث در صحیو بخاری است؛ زیرا مسلم هر ح

با تمامی طرق آن در یک جا جمع کرده است، بر خالف بخاری که احادیدث را در مواضدع 
.گوناگون ذکر کرده است

را در صحیو مسلم از حیث ساختار حدیثی بهتر است، زیرا مسدلم حددیث: گویندآنها می
ق فدالن توانیم ببینیم کده اگدر در یکدی از طدرنماید؛ با این روش ما میبرابرت آشکار می
ای وجود دارد که در مورد آن بحث است، در طریق دیگر این اشدکال برطدرفحدیث راوی

ث، شده  است و به این شکل، شک و تردید ما مبنی بر امکان وجود ضعف در فدالن حددی
ا یا ممکن است در برخی از طرق حدیث شاهد علت قادحه باشدیم کده بد. شودبرطرف می

. رهپوشداند و غیدشود، یا سایر طرق این علت را مدیوجود سایر طرق این علت برطرف می
. پا وجود اسانید در یکجا و یک موضع از این بابت حاجز اهمیت است

:چگونگی ترتیب این کتاب توسط مزی
ادیدث مزی کتاب خود را بر مبنای مسانید صحابه تنظیم نموده است و به عنوان مثدال، اح
ر قدرار ابوهریره رضی اهلل عنه را در یک جا و احادیث عایشه رضی اهلل عنها را در جایی دیگ

.داده و در مورد سایر راویان نیز همین ترتیب را رعایت کرده است
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ت؛ اند، مرتدب نمدوده اسدسپا این احادیث را بر مبنای راویانی که از اصحاب روایت کرده
ی که از پا اگر صحابی از آنانی باشد که روایات زیادی دارند، احادیث او را بر حسب کسان

تعدداد احادیدث ابدوهریره ا در کتداب : نماید؛ به عندوان مثدالاند، مرتب میاو روایت کرده
حدیث است؛ یعنی مجموع روایات ابوهریره رضدی اهلل عنده 3600حدود « تحفة األشراف»

.های شش گانه حدود سه هزار و ششصد حدیث استدر کتاب

ه در پا اگر کسی بخواهد برای اطالع از اسانید یکدی از احادیدث ابدوهریره رضدی اهلل عند
ان کلمتد»مراجعده کندد، مانندد حددیث « تحفة األشدراف»های شش گانه، به کتاب کتاب

، ، چه بسا خسته شود و از جستجو در این کتاب دسدت بکشدد1«...خفیفتان علی اللسان 
ن؟ داند که این حدیث در کجای مسند ابوهریره قرار دارد، ابتدا، وسط و یا آخدر آزیرا نمی

یادی در نتیجه مجبور است تمام احادیث ایشان را جستجو نماید و این کار تالش و وقت ز
.گیردرا از او می

نید؛ توانید خدمات متعددی دریافت کاما شما به مجرداطالع از بخشی از اسناد حدیث، می
عید بدن ای را که از ابوهریره روایت کرده پیدا کنید، مثال راوی سدپا اگر بتوانید نام راوی

حدیث، بطدور مثدال تنهدا در پانصدد 3600مسیب باشد، در این صورت بجای جستجو در 
.کنیدگونه دایره جستجو را تنگ مینمایید و اینحدیث جستجو می

حددیث 500هدای ششدگانه با فرض اینکه روایات سعید بن مسیب از ابدوهریره در کتداب
وایدات باشد، سایر روایات از ابوهریره، از جمله روایات سلیمان بن یسار یا سلمان اغدر، یدا ر

د بدن شدود و تنهدا مرویدات سدعیابوسلمه بن عبدالرحمن یا سایر روایات کنار گذاشته می
. گیردمسیب از ابوهریره مورد بررسی قرار می

حدیثی که سعید بن مسیب از ابوهریره روایدت کدرده500البته الزم به ذکر است که این 
صحابه نیز تمامی روایات سعید بن مسیب نیست، زیرا سعید بن مسیب از تعدادی دیگر از

.ها فقط احادیثی است که از ابوهریره روایت کرده استروایت دارد و این

یک خدمتتواند با اراجه حدیث سخت است، می500حال اگر برای پژوهشگر، بررسی 

و ابدن ( 830)« عمل الیوم واللیلة»؛ نساجی در (3467)؛ ترمذی (2694)؛ مسلم (6404)به روایت بخاری -1
کَلِمَتَدانِ خَفِیفَتَدانِ عَلَدى»: از حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه؛ کامل حدیث از ایدن قدرار اسدت( 3806)ماجه 

بْحَانَ اللَّدهِ الْعَظِدیمِ: اللِّسَانِ، ثَقِیلَتَانِ فِی الْمِیزَانِ، حَبِیبَتَانِ سِلَى الرَّحْمَنِ دو کلمده »: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سدُ
بْحَانَ اللَّدهِ : وجود دارد که بر زبان، سبک، ولی در ترازوی اعمدال، سدنگین، و ندزد خداوندد، محبدوب اندد سدُ

.«وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ
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یب مند شود؛ اگر او بتواند کسی را کده از سدعید بدن مسداسنادی، از خدمات دیگری بهره
ال بجدای تواند دوباره دایره بررسی را تنگ نماید و بطور مثدروایت کرده، تعیین نماید، می

از و اگر فرض کنیم که آنکده. حدیث به جستجو بپردازد200حدیث، در 500پژوهش در 
ست که سعید بن مسیب روایت کرده، محمد بن مسلم بن شهاب زهری است، دیگر الزم نی

حددیث بده 200تدوان تنهدا در حدیث به جستجو بپدردازیم، بلکده مدی500یا 3600در 
رده جستجو پرداخت، یعنی احادیثی که زهری از سعید بن مسدیب از ابدوهریره روایدت کد

حدیث، تمام احادیث زهری نیست، زیدرا زهدری از شدیوخ و اسداتید 200البته این . است
.تمتعددی روایت کرده است و این تنها احادیث زهری از سعید بن مسیب از ابوهریره اس

ال حدیث نیز برای ما زیاد باشد و جستجو در این تعداد سخت باشد، حد200ممکن است 
سدتجو را تدوانیم دایدره جاگر بتوانیم کسی را که از زهری روایت کرده شناسایی کنیم، می

ن عیینده تر نماییم؛ به عنوان مثال اگر کسی که از زهری روایت کرده، سفیان بخیلی تنگ
بجدای و. توانیم دایره جستجو را تا بیست یا سی یا پنجاه حدیث کداهش دهدیمباشد، می
.حدیث در تعداد معقولی به جستجو بپردازیم200و یا 500یا 3600جستجو در 

سی این درجه، درجه چهارم است؛ صحابی، ابوهریره است، تابعی سعید بن مسیب است، ک
ت که از او روایت کرده زهری است و کسی که از زهری روایت کرده سفیان بن عیینده اسد

ه ای است که مزی به ترتیب راویان پرداختکه در درجه چهارم قرار دارد؛ این آخرین درجه
-یاست و بیش از چهار درجه ترتیب ننموده است؛ زیرا پا از درجه چهارم، اسانید زیاد م

زرگدی را از ای وجود ندارد، بلکه چه بسا مقاصد بسیار بشود و دیگر در ترتیب بندی، فایده
اشدد و دست بدهید و چه بسا این حدیث از طرق متعدد از سفیان بن عیینه روایت شدده ب
یینده از شما آن را تنها از برخی طرق تخریج نمایید و ندانید که این حدیث سدفیان بدن ع

اما . داردای در ترتیب وجود نطرق دیگری نیز روایت شده است؛ پا بعد از آن دیگر فایده
-مزی در همین حال نیز ترتیب خاصی را رعایت کرده است که در موارد زیر خالصده مدی

:شود

سدیب اگر احادیث سفیان بن عیینه که از زهری و زهری از سعید بن مسیب و سعید بن م
حدیث ممکن اسدت بده ایدن صدورت 50حدیث باشد، این 50اند، از ابوهریره روایت کرده

ش های ششگانه آمدده باشدد، برخدی در پدنج کتداب از شدباشد که برخی از آنها در کتاب
مدزی. کتاب، برخی در چهار، برخی در سه، برخی در دو و برخی در یک کتاب آمده باشد
ده است حدیثی را که در شش کتاب آمده بر حدیثی که در پنج کتاب ذکر شده مقدم نمو

ه و حدیثی را که در پنج کتاب آمده بر حدیثی که در چهار کتاب آمده مقددم نمدوده و بد
مثال، به همین خاطر در پایان مسند راوی پایین. همین شکل تا پایان مرتب نموده است
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.ستگانه منتسب نموده اهای ششسفیان بن عیینه، روایت را تنها به یکی از کتاب

بدارت حال اگر تعداد ارجاعات یکی باشد، اما گوناگون باشند، کدام یک مقدم اسدت؟ بده ع
شدش هدایدیگر اگر چند حدیث داشته باشیم که همگی آنها را پنج تن از صاحبان کتاب

و ابدن گانه روایت نموده باشند، اما برخی از آنها را مثال بخاری و ابوداود و نساجی و ترمذی
اجده؛ ماجه روایت کرده باشند و برخی دیگر را مسلم و ابوداود و نساجی و ترمدذی و ابدن م

بدن شوند؟ روایتی که در بخاری، ابوداود، نسداجی، ترمدذی و اکدام یک از این دو مقدم می
، ماجه آمده بر روایتی که در مسلم، ابوداود، ترمذی، نساجی و ابن ماجه آمدده مقددم اسدت

.زیرا بخاری بر مسلم مقدم است

ث همچنین اگر روایتی را مسلم، ابوداود، نساجی و ابن ماجده روایدت کدرده باشدند و حددی
لم و دیگری را مسلم و ترمذی و نساجی و ابن ماجه روایت کدرده باشدند، حددیثی کده مسد

و ابدن اند بر حدیثی که مسلم و ترمدذی و نسداجیابوداود و نساجی و ابن ماجه روایت کرده
.اند، مقدم استماجه روایت کرده

تیدب دارد؛ ترهای شش گانه را آنگونه که شایسته اسدت، مقددم مدیایشان صاحبان کتاب
رمذی، ابتدا بخاری، سپا مسلم، ابوداود، ت: های شش گانه از این قرار استصاحبان کتاب

.نساجی و سپا ابن ماجه

مزی چگونه صاحبان مسانید، از صحابه و تابعین و دیگران را مرتب نموده است؟
.بر اساس حروف الفبا: پاسخ

مزی چگونه این کتاب را تقسیم نموده است؟ 
بخدش مسدانید و بخدش: مزی کتاب تحفة األشراف را بده دو بخدش تقسدیم کدرده اسدت

.مراسیل

:بخش مسانید
اند؛ پدا چنانچده راوی از مدردان و یدا منظور از آن احادیثی است که صحابه روایت کرده

.گیردزنان صحابی باشد، در قسم مسانید قرار می

:بخش مراسیل
در ا را اگر راوی، پایین تر از صحابی باشد، مثال از تابعین یا بعدد از آنهدا باشدد، مدزی آنهد

.دهدبخش مراسیل قرار می
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امل اقوال شود، مراسیل مخصوص تابعین نیست، بلکه گاها شآنگونه که به ذهن متبادر می
شود؛ مانند آنچه در مقدمده صدحیو مسدلم یدا در علدل علما در رابطه با رجال حدیث می

سخن اند، مانندترمذی آمده و به نقل اقوال علما در رابطه با جرح و تعدیل راویان پرداخته
.عبداهلل بن مبارک در رابطه با عَبّاد بن کثیر در مقدمه صحیو مسلم

ویق بده تواند تشتواند شامل قول یکی از این امامان باشد، که این میهمچنین مراسیل می
الة آورده انجام فضیلت و یا مانند آن باشد، مانند آنچه که مسلم تقریبا در آخر کتداب الصد

پدردازد و چدون در تخدریج آناست، آنجا که به ذکر دقیق طرق گوناگون یک حدیث مدی
: کده گفدتکندشود، با سندش از یحیی بن ابی کثیر نقل میمتحمل سختی و مشقت می

و وقتی مسدلم در تخدریج طدرق آن حددیث بدا سدختی« ال یستطاع العلم براحة الجسد»
ها، کار تخدریج آن حددیث را بده پایدان بدرد، دشواری مواجه شد و پا از همه آن سختی

علدم مدن العلم ال یستطاع براحة الجدی، ال بدد لل»: احساس حالوت و شیرینی کرد و گفت
؛ ایدن «یدآید، بلکه برای کسب علم باید خسدتگی چشدعلم به راحتی بدست نمی»: «تعب
.تواند حکمت، ضرب المثل و یا غیره باشدی یحیی بن کثیر میمقوله

ک تابعی از توانند مراسیل به معنای واقعی باشند، مانند حدیثی که یدر نتیجه مراسیل می
-یدز مدیکند؛ این همان مرسل اصطالحی است؛ و نپیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت می

مبارک یا ای از یک امام باشد، مانند امام احمد یا یحیی بن معین یا عبداهلل بنتواند مقوله
ا چده ای رسفیان ثوری، یا یحیی بن ابی کثیر و یا سایر امامدان؛ مدزی هدر مقولده و گفتده

.تمربوط به رجال و راویان باشد، یا حکمت و یا قول باشد در بخش مراسیل قرار داده اس
ر ج مزی این اقوال را بر حسب گوینده آنها مرتب نموده اسدت؛ اگدر تدابعی آن را از پیدامب

سدن دهد؛ مثال اگر تابعی مورد نظر، حروایت کرده باشد، آن را در بخش نام تابعی قرار می
را در دهد و اگر یحیی بن ابی کثیدر باشدد، آنقرار می« حاء»بصری باشد، آن را در بخش 

راحدة ال یسدتطاع العلدم ب»: گویدددهد؛ وقتی یحیی بن ابی کثیدر مدیقرار می« یاء»حرف 
.توان در آنجا پیدا کردرجوع کرد؛ این مقوله را می« یاء»باید به حرف 1«الجسد

.یشتریاما بخش مسانید به نسبت بخش مراسیل هم احادیث بیشتری دارد و هم فایده ب

ربدوط قسم مربوط به مردان و قسدم م: مزی بخش اسانید را به دو قسم تقسیم نموده است
کدرده ایشان قسم مردان را مقدم نموده است و آن را بر اساس ترتیب معینی ذکر. به زنان
آنوسپا به قسم زنان پرداخته است -بعدا در مورد آن سخن خواهیم گفتکه -.است

.از قول یحیی بن ابی کثیر ( 175، 612)مسلم صحیو -1
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سپا بده بخدش مراسدیل پرداختده و آن را نیدز بده. را بر همان اساس مرتب نموده است
رده تقسیم نموده و هم برای قسم مردان و هم زنان ترتیب معینی را اتخاذ کزنان مردان و 
.است

کند که ایشان در قسم مردان ابتدا از کسانی شروع می: ترتیب معین مزی از این قرار است
با نام خود معروف هستند؛ مثال عمر بن خطاب با نامش معروف است؛ پا او را در بخدش

داهلل کند، زیرا ایشان صحابه را بر اساس حروف تقسیم نموده است؛ عبدذکر می« ع»حرف 
عمدر بدن : کند، حال کدام یدک مقددم اسدتذکر می« ع»بن عباس را نیز در بخش حرف 

« ب»حدرف « ع»خطاب یا عبداهلل بن عباس؟ عبداهلل بن عباس مقدم اسدت، زیدرا بعدد از 
اسدت؛ « م»و حدرف دوم آن « ع»آمده است و این مقدم است بر اسمی که حدرف اول آن 
پدردازد بعد از آن به اصحابی می. این در مورد اصحابی بود که با نام خویش معروف هستند

مدورد باشند؛ ایشان در این بخدش غالبدا یکدی از دوکه با کنیه خود معروف و شناخته می
د معروف ای که نامش شناخته و معروف نیست و با کنیه خویا صحابی: کندذیل را ذکر می
مش ای که با کنیه خود مشهور است، اما نامش شناخته اسدت، ولدی در ندااست؛ یا صحابی

ن رو اختالف است، مانند ابوهریره که حدود سی قول در تعیین نام ایشان وجود دارد، از ای
مشکل است که مزی او را مثال عبدالرحمن بن صخر دوسدی بداندد، زیدرا برخدی از مدردم

ی ذکدر ممکن است ایشان را با نام دیگری بشناسند؛ از این رو ایشان صدحابی را بدا عندوان
م با گاه برخی از صحابه ه. کرده که با آن مشهور و معروف است و جای هیچ ابهامی نیست

نام و هم با کنیه خود معروف و مشهور هستند، مانند ابوذر جندب بدن جنداده، در  حدرف 
ه ها قرار دهد، زیرا کنیه او آنقدر مشهور اسدت کدکه ممکن است آن را در بخش کنیه«ج»

عدین ممکن است بر نامش نیز غالب باشد، اما غالبا در صورتی که نام صدحابی معدروف و م
ه دهد؛ به این صدورت کده اگدر بدباشد و اختالفی در آن نباشد، شما را به نامش ارجاع می

-مدیبینیدد کدهرا پیدا کنید، می« ابو ذر»و اسم « ذال»ها رجوع کنید و حرف قسم کنیه
یدرا مراجعه کنید، ز« جیم»ابو ذر جندب بن جناده؛ منظورش این است که به حرف : گوید

آن « مجی»احادیث او را نخواهید یافت، بلکه در حرف -هایعنی بخش کنیه–در این بخش 
.را پیدا خواهید کرد

.این در رابطه با بخش کنیه ها بود

ی هدا، راویدانها، قسم راویان مبهم را ذکر کرده است؛ منظور از مدبهموی بعد از قسم کنیه
کدی از ی: شدودهستند که نامشان شناخته و معروف نیست و حدیث به این صورت ذکر می

قدرجل»، یا «رجل من أصحاب النبی»، یا «حدثنی رجل من الصحابة»: گویدتابعین می

78



سمعت :گویدسمعت رسول اهلل یقول کذا؛ و مجرد اینکه می: قال« رجل»؛ یا «صحب النبی
.رسول اهلل یقول کذا، داللت بر این دارد که این شخ  صحابی است

ذکر مهم این است که اگر راوی صحابی باشد و نامش معروف نباشد، در قسم راویان مبهم
رتدب اندد، از تدابعین مشود و این راویان مبهم بر اساس نام راویانی که از آنها نقل کردهمی
ث آن شود، مثال اگر کسی که از مبهم روایت کرده است سعید بن جبیدر باشدد، احادیدمی

و اگدر« م»گیرد و اگر محمد بن سیرین باشد در حدرف قرار می« س»فرد مبهم در حرف 
.و به همین ترتیب« ح»حسن بصری باشد در حرف 

ی کده بدا در بخش زنان نیز دقیقا همین ترتیب را رعایت کرده است، یعنی ابتدا زندانمزی 
ر کدرده اند و آنگاه زنان مبهم را ذکاند، سپا آنانی که با کنیه خود معروفنامشان معروف

. است

رده کده در بخش مراسیل نیز همین ترتیب را رعایت کرده است و ابتدا از مردانی نام بوی 
ا راویدان اند، سپاند، سپا مردانی که به کنیه شناخته شدهبه نام معروف و شناخته شده

.مرد مبهم و پا از آن در مورد زنان نیز همین ترتیب را رعایت کرده است
رسد که به نام مشدهور و معدروفای میوی در بخش مردان، به عنوان مثال وقتی به راوی

ام است، اگر آن راوی از جمله کسانی باشد که روایات زیادی دارند، احادیثش بر اسداس ند
دارندد، شود و اگر از کسانی باشد که روایت کمیاند مرتب میکسانی که از او روایت کرده

ن گران؛ یعنی اگر تعداد احادیث یک صدحابی ده حددیث باشدد، مدزی ایدبر اساس تخریج
حابی تعداد را اندک محسوب نموده و نیازی به مرتب نمودن آن مطابق تابعینی کده از صد

-یگدران آن مرتدب مدبیند، از این رو این ده حدیث بر اساس تخدریجاند نمیروایت نموده
قددم شوند، یعنی روایتی که در هر شش کتاب آمده بر روایتی که در پدنج کتداب آمدده، م
وایتی است؛ روایتی که در پنج کتاب آمده بر روایتی که در چهار کتاب آمده، مقدم است، ر

ه که در چهار کتاب آمده بر روایتی که در سه کتاب آمده مقدم اسدت، روایتدی کده در سد
بدر کتاب آمده بر روایتی که در دو کتاب آمده مقدم است و روایتی که در دو کتاب آمدده

شدود م میروایتی که در یک کتاب آمده مقدم است و اگر تعداد آنها برابر باشد، کتابی مقد
ا نساجی که حق دار تر است، ابتدا بخاری، سپا مسلم، سپا ابوداود، سپا ترمذی، سپ

.و سپا ابن ماجه

از ی این در صورتی است که صحابی روایات کمی داشته باشد، امدا در صدورتی کده صدحاب
اشد، مزی او کسانی باشد که روایات زیادی دارند، مثال تعداد احادیث او بیست و یا بیشتر ب
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ایت در این دسته جای داده و در چنین حالی، احادیثش را بر اساس تابعینی که از او رورا 
.نمایداند مرتب میکرده

مدد بدن حسن بصری، مح: پا چنانچه چند تابعی از این صحابی روایت کرده باشند، مثال
ن را در روایت سیرین، سعید بن جبیر، یحیی بن ابی کثیر؛ در چنین حالی، مزی این تابعی

-هریرهمدثال ابدو–نماید، گویا وی آن صحابی از آن صحابی بر اساس حروف الفبا مرتب می
ا داند؛ و روایاتی را که از ایشان شده به بخش زندان و سدپرا همچون گوهری گرانبها می

کده بدا ندام آنانی: نمایدکند؛ آنگاه مردان را نیز اینگونه تقسیم میبخش مردان تقسیم می
آنگاه . مخود معروف هستند، سپا آنانی که با کنیه خود معروف هستند  سپا افراد مبه

. کنددر مورد زنان نیز چنین ترتیبی را رعایت می

خش ای به نام ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوهریره روایت کند، مزی او را در بپا اگر راوی
دهد؛ اگر حفصه بنت سدیرین از ابدوهریره روایدت کدردهقرار می« س»ها و در حرف کنیه

دهد و هر قسمی بر اساس حدروف مرتدب قرار می( حاء)باشد، آن را در بخش زنان، حرف 
شده است؛ اگر یک راوی مبهم از ابوهریره روایت کرده باشدد، روایدتش در آخدر و قبدل از

.بخش زنان قرار دارد

ای کده از ایشدان همانند همین چیزهایی را که در مدورد ابدوهریره گفتدیم، در مدورد راوی
-نیم و مدیکتوانیم بگوییم؛ مثال به ابوصالو ذکوان السمان مراجعه میروایت کرده نیز می

حدیث است و ایدن تعدداد، زیداد اسدت؛ در 500بینیم تعداد احادیث او از ابوهریره حدود 
-نددی مدیبگونه تقسدیماند، هماننتیجه کسانی که از ابوصالو ذکوان السمان روایت کرده

ایدد؛ ار دادهشوند؛ گویا شما ابوصالو ذکوان السمان را به منزله ابوهریره یا تحفة االشراف قر
.پا اصل تقسیم همان است اما بر حسب کم یا زیاد بودن متفاوت است

: کشدیماند، به تصویر بخواهیم مسند ابوهریره و کسانی را که از ایشان روایت کردهحال می
ه قرار داد« الف»یک از این راویان ابراهیم بن اسماعیل است، مزی این شخ  را در حرف 
داده قدرار« د»است؛ یکی دیگر از این راویان دینار ابو عبداهلل است که مزی او را در حرف 

588است؛ از دیگر راویان ذکوان ابوصالو السمان است؛ تعداد احادیث ذکدوان از ابدوهریره 
3600حدیث است که تعداد زیادی است؛ اگر بخواهیم به احادیث ابوهریره مراجعه کنیم، 

هدم کندیم، ایدنحدیث است، که خیلی زیاد است، به احادیث ابوصالو السمان مراجعه می
گ گردیم که دایره پژوهش را برای ما تنحدیث است، ما دنبال کسی می588زیاد است و 

ازه کنیم کنماید و حدیث مورد نظر خویش را پیدا کنیم؛ پا به کسانی مراجعه می
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تددا اندد؛ پدا اباند، این افراد نیز به همان ترتیدب مرتدب شددهذکوان السمان روایت کرده
ب، سپا روایت ابراهیم بن ابی میمونه از ذکوان از ابوهریره آمده، سپا بکیر، سپا حبی

ب به همین ترتیدر .مسلمهحکیم، بعد از آن دوید، پا از آن رجاء، بعدی زید و در نهایت 
رسدیم؛ تعدداد احادیدث سدلیمانروایت سلیمان اعمش از ذکوان ابوصالو از ابدوهریره مدی

حدیث است و این تعداد زیاد اسدت و وقدت زیدادی را از پژوهشدگر 224اعمش از ذکوان 
ت گیرد؛ به همین خاطر مزی راویانی را که از سلیمان اعمش از ذکوان از ابوهریره روایدمی
وایدت بینیم که مزی راند، بر حسب حروف مرتب نموده است؛ با بررسی این مورد میکرده

ات ابراهیم بن طهمان از سلیمان از ذکوان از ابوهریره را ابتدا ذکر کدرده و بعدد از آن رواید
اسباط بن محمد، اسماعیل بن زکریا و جابر بن نوح و ایدن راویدان، راویدان درجده چهدارم 

.شوندمحسوب می

بندی آن پرداخته است و بعد از ایدنای است که مزی به دستهدرجه چهارم آخرین درجه
جه درجه، حتی اگر تعداد احادیث یکی از راویان درجه چهار خیلی زیاد هم باشد، دیگر در
ه که به بندی ننموده است؛ همانند احادیث ابومعاویه الضریر از سلیمان از ذکوان از ابوهریر

حدیث زیاد است و نیداز 52. حدیث با همین اسناد دارد52عنوان یک راوی درجه چهار، 
به مرتب کردن دارد، اما آیا مزی چنین کرده است؟ خیر، اما به ایدن صدورت آن را مرتدب

ث اولین حدیث از احادیث ابومعاویه از اعمش از ابوصالو از ابوهریره، این حددی: کرده است
وقِهِ بِضْعًا صَالَةُ الرَّجُلِ فِی جَمَاعَةٍ تَزِیدُ عَلَى صَالَتِهِ فِی بَیْتِهِ وَصَالَتِهِ فِی سُ»: رسول خدا است

-اش مدینماز انسان به صورت جماعت بر نمازی کده در بدازار و خانده»1«دَرَجَةًوَعِشْرِینَ 
«خواند، بیست و چند درجه برتری دارد

( م)بخداری، ( خ: )رمزگدذاری کدرده اسدت؛ یعندی« خ، م، د، ت، ق»این حدیث را مزی با 
دی حدیث بع. اندابن ماجه قزوینی آن را تخریج کرده( ق)ترمذی، ( ت)ابوداود، ( د)مسلم، 

وایت این حدیث را پنج نفر ر: ، یعنی(م، د، ت، س، ق)وی را ینگونه رمزگذاری کرده است 
خ، م، د، »: اند، روایت قبلی را نیز پنج نفر تخریج کرده بودند که رمدز آن چندین بدودکرده
؛ حدیث اول بخاطر وجود بخداری (م، د، ت، س، ق: )و رمز این روایت چنین است« ت، ق

تیب را در میان تخریج کنندگان بر دومی مقدم شده است و در باقی احادیث نیز همین تر
أ فأحَسَدنَ الْوُضُدوء، ثُدمَّ أتَدى »: حدیث بعدی عبارت اسدت از. رعایت کرده است مَدنْ تَوَضدَّ

کسی که به خوبی وضو بگیرد و سپا برای نماز جمعه»2«...الْجُمعةَ، فَاستَمَعَ وأنْصَتَ

و ( 787، 786، 774)؛ ابدن ماجده (603)؛ ترمدذی (559)؛ ابوداود (649)؛ مسلم (647)به روایت بخاری -1
.و دیگران از حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه( 1/33)مالک 
از حدیث ابوهریره رضی اهلل ( 1090)و ابن ماجه ( 498)؛ ترمذی (1050)؛ ابوداود (857)به روایت مسلم -2
.عنه
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ایدن. تدا پایدان حددیث« ...ی جمعه گوش دهد و ساکت باشدبرود و به خطبه( به مسجد)
آن ( م، د، ت، س، ق)اند و پا از حدیث قبلی کده تخریج نموده« م، د، ت، ق»حدیث را 

، از انددچون تعداد کسانی کده آن را تخدریج نمدوده. را تخریج نموده بودند واقع شده است
سدت گدر دارندد؛ پدا ایدن اروایت قبلی کمتر است، قبلی پنج و این روایت چهار تخدریج

اند و آنانی که هاندیشه ترتیب و تنظیم به نسبت این صحابه و کسانی که از آنان روایت کرد
فاده از تواند به این اکتفا نماید و در خالل اسدتطالب علم می. انداز این راویان روایت کرده

.کتاب التحفة ترتیب و تنظیم دقیق آن برایش روشن خواهد شد

:مثالی تفصیلی از موارد مذکور
اگر حدیثی داشته باشیم که راوی آن ابوذر ا باشد، شداهد آن خدواهیم بدود کده مدزی آن

اش بدیش از ها آورده است، زیدرا شدهرت ایدن صدحابی بده کنیدهحدیث را در بخش کنیه
ل کد. باشد؛ مسند ابوذر در جلد نهم کتاب تحفة األشدراف قدرار داردشهرتش به نامش می

ها هاند و صاحبان کنیجلد است که صاحبان اسامی در جلد نه به پایان آمده13این کتاب 
وی ر. اندداند؛ صاحبان اسامی نزدیک به نه و نیم جلد را به خود اختصداص دادهشروع شده

هر یک از جلدهای این کتاب متضمن اسامی افرادی است که در این جلدد از آنهدا روایدت
اولدین ناجیه ابدوهریره، یعندی: شده است؛ به عنوان مثال بر روی جلد نه نوشته شده است
، و آخرین اسم ابدوهریره اسدت« ن»اسم موجود بر روی این جلد ناجیه است، یعنی حرف 

-یهاز کن« هد»از اسامی تا حرف « ن»یعنی اسامی مابین حرف . «هاء»یعنی کنیه و حرف 
و« ن»ها در این جلد موجود است، پا اسم یزید در این جلد قرار دارد، زیرا بعد از حرف 

ل از قب« ذ»همچنین ابوذر نیز در همین جلد قرار دارد، زیرا . گیردها جای میقبل از کنیه
.باشندو تمامی جلدهای این کتاب به همین نحو می. است« هد»

-دهدخدا خیرش–یابیم که محقق وقتی به عنوان مثال به این جلد مراجعه نماییم در می
ت روایددر ابتدای آن فهرستی از اصحاب مذکور در این جلد و سپا کسدانی کده از آندان 

.و به همین ترتیب، اراجه داده استاند کرده

-مدیتوانید به سرعت، همانند شاهینی که شدکارش را پیدداشما از خالل این فهرست می
یدب آن کند، حدیث مورد نظر خود را پیدا کنید؛ این در صورتی است که بده خدوبی از ترت

سدت اگدر از فهر. توانید حددیث خدود راپیددا کنیدداطالع داشته باشید، پا به سرعت می
ر استفاده نکنید، باز این امکان بدرای شدما وجدود دارد کده مطدابق همدان ترتیبدی کده د

اب رعایدت قرار دارد به جستجو بپردازید و با اطالع از ترتیبی که مزی در این کت« التحفة»
.کرده، حدیث مورد نظر خود را پیدا کنید
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ا خدواهیم ایدن کالمدی رهم اکنون حدیث ابوذر رضی اهلل عنه در برابر ما قرار دارد و ما می
که ای استکه مزی در التحفه ذکر کرده شناخته و منظور آن را دریابیم؟و این همان ثمره

ة ههای احادیدث در کتداب التحفدشمار. در صورت رسیدن به صحابی به آن خواهیم رسید
ث مورد و حدی-که کار محقق این کتاب است–بصورت تسلسلی و پشت سر هم ذکر شده 

قدرار « تحفدة األشدراف»کتداب ( 11939)نظر ما در شماره یازده هزار و نهصد و سی و نه 
.دارد

م، د، »: دکنمزی ابتداجا و پیش از ذکر حدیث تخریج اجمالی این حدیث را اینگونه ذکر می
-مودهمسلم، ابوداود، ترمذی، نساجی و ابن ماجه تخریج ن: ، یعنی این حدیث را«ت، س، ق

را « سدلمقال رسول اهلل صلی اهلل علیه و»سپا متن حدیث ابوذر را ذکر کرده و لفظ . اند
ه اختصار کند تا کتاب طوالنی نشود؛ مزی در این کتاب تا آنجا که ممکن است، بذکر نمی

لِّی سِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ یُصَد »: لفظ حدیثی که مزی ذکر کرده از قرار زیر است. روی آورده است
حْدلِ ةِ الرَّفَإِنَّهُ یَسْتُرُهُ سِذَا کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَ یَدَیْدهِ مِثْدلُ آخِدرَ

به ایدن « الحدیث»آوردن کلمه ، 1الحدیث« فَإِنَّهُ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْکَلْبُ الْأَسْوَدُ
ث بده ذکر نشود، یعنی حدی« الحدیث»ای دارد و اگر لفظ معنی است که این حدیث ادامه

گ ادامه این حدیث به این صورت است که وقتی از پیامبر در مدورد سد. اتمام رسیده است
حدیث و مزی پا از ذکر. «الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ شَیْطَانٌ»: گویدشود، ایشان میسیاه پرسیده می

م فدی »: گویددوی می. پردازدبیان تخریج اجمالی آن حال به بیان تخریج تفصیلی آن می
اب را ذکدر مزی به ذکر نام کتاب اکتفا کرده و نام بد. ، یعنی مسلم در کتاب الصالة«الصالة
رانتدز کند؛ اما محقق این کتاب این خدمت را به این کتاب اراجه نموده و در میان دو پنمی

نام باب را نیز ذکر کرده است و هر جا چیزی اضدافه کدرده، در میدان دو پرانتدز قدرار داده
نهدا عندوان در میان دو پرانتز نده ت. است تا اینکه کالم او از کالم مزی قابل شناسایی باشد

مام مسدلم پا این حدیث را ا. باب ذکر شده، بلکه خود حدیث نیز دقیقا تعیین شده است
. تدر صحیو خود در کتاب الصالة در باب شماره پنجاه، حدیث دوم آن باب ذکر کرده اس

را کند، بطدوری کده اهدل اصدطالح آنسپا سند روایت را بطور کامل برای شما ذکر می
بدن عدن شدیخه شدیبان-فی هذا الموضع–مسلم فی الصالة : گویدوی می. کننددرک می
توقدف سدپا. کند، شیخ مسلم از سلیمان بن مغیره اسدتاولین کسی که ذکر می. فروخ

پا سد. خواهد دادآن پیوند کند، زیرا پا از آن شما را با نموده و فعال اسناد را کامل نمی
، کندد کده منظدورش همدان کتدابوأخرجه مسلم أیضا؛ اما نام کتاب را ذکر نمی: گویدمی

یعنی کتاب الصالة است و همان باب شماره پنجاه، اما حدیث اول آن بداب از دو شدیخش
انجامین اما چرا مزی این انتساب را پیش از ا. یعنی ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب

و دیگران از حدیث عبداهلل بن صامت از ( 5/151)؛ احمد (1/276)؛ ابن ابی شیبه (510)به روایت مسلم -1
.ابوذر رضی اهلل عنه
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نداد؟ هدف وی از این کار مرتب نمودن طرق اسدت؛ ترتیدب طدرق او را بدر آن داشدته تدا 
چیزی را که باید مؤخر واقع شود، مقدم نموده و چیزی را که حقش مقددم نمدودن اسدت 

خدریج مؤخر نماید؛ این حدیث را مسلم در اینجا از ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حدرب ت
گدردد برمی: هما»یعنی هر دویِ اینها شیوخ مسلم هستند؛ ضمیر ( کالهما)کرده است که 

اسدماعیل اندد وبه زهیر و ابوبکر بن ابی شیبه که این دو از اسماعیل بن عُلیه روایت کرده
د زمانی رسد، هماننآن را از یونا بن عبید روایت کرده است و چون به یونا بن عبید می

کشدید ظاهرا در اینجا محقق باید خطی مدی. که به سلیمان بن مغیره رسید، توقف میکند
.در حالی که چنین نکرده است، زیرا این کالم همچنان ادامه دارد

ت، اما همچنین این حدیث را مسلم در کتاب الصالة، باب پنجاه، شماره دو تخریج کرده اس
ت، چگونه این حدیث دوم است، در حالی که قبال نیز ذکر شده است؟ این حدیث دوم اسد

زیرا حدیث دوم از دو طریق روایت شده است، یعنی مسلم در یدک جدا آن را از دو طریدق 
ار روایت کرده است؛ در اینجا از شیخش محمد بن مثنی و شیخ دیگدرش محمدد بدن بشد

اندد و غنددر در اینجدا آن را از شدعبه روایت کرده و این دو از شیخ خود غندر روایت کرده
.روایت کرده است

ه شد، زیرا کالم همچنان ادامه دارد؛ پا اآلن در سمناسب بود در اینجا خطی گذاشته می
هدادر ادامده بده ایدن. سلیمان بن مغیره، یدونا بدن عبیدد و شدعبه: جا توقف شده است
.برخواهیم گشت

در همانجا مسلم حدیث مذکور را از شیخش اسحاق بن ابراهیم و او از شیخش وهدب بدن 
ه و در اینجا باز توقف نمدود. اندجریر و وهب بن جریر از پدرش جریر بن حازم روایت کرده

در همانجا مسلم از شیخش اسحاق و او از شدیخش معتمدر بدن . کالم همچنان ادامه دارد
نموده و اند و در اینجا توقفسلیمان و معتمر بن سلیمان از سلم بن ابی ذیال روایت کرده

همچنین در همانجا مسلم آن را از شدیخش یوسدف بدن حمداد . کالم همچنان ادامه دارد
و زیداد از و یوسف از زیاد بن عبداهلل بکداجی-کلمه المعنی را توضیو خواهیم داد–المعنی 

ردیم باز اند و در اینجا ضمیر به کسانی که به آنها اشاره کشیخش عاصم احول روایت کرده
ید و دانند کار را مختصر نماای که اهالی این فن میخواهد به شیوهگردد؛ زیرا مزی میمی

جدا بده ی آنها را یکخواهد همهمجبور نباشد اسناد را بطور تمام و کمال ذکر کند، بلکه می
مغیدره اولین فرد سدلیمان بدن. ای که در آن با یکدیگر مشترک هستند، وصل نمایدراوی

یدال و است، دوم یونا بن عبید، سوم شعبه، چهارم جریر بن حازم، پنجم سلم بن ابدی ذ
یکجاه هایی تصور نمود که بتوان مانند جویششم عاصم األحول؛ تمام این شش نفر را می
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شوند، حمید بن هالل است، یعندی همده آنهدا ازشوند و فردی که به او وصل میختم می
.اندیک شیخ به نام حمید بن هالل روایت کرده

ای به نام عبدداهلل بدن صدامت روایدت کدرده اسدت و حمید بن هالل این روایت را از راوی
ر عبداهلل بن صامت آن را از ابوذر روایت کرده است، زیرا کدالم پدیش از آن داللدت دارد بد

.اینکه این حدیث از روایت حمید بن هالل از عبداهلل بن صامت از ابوذر است

از ابوذر کند که حمید بن هالل از عبداهلل بن صامتسپا مزی شروع به ذکر احادیثی می
.اندروایت کرده

تم دانیم که تمامی این اسانید به حمید به هالل از عبداهلل بدن صدامر از ابدوذر خدحال می
تن هم سند و هدم مد: ، یعنی«به»مزی بعد از ذکر نام حمید بن هالل گفته است . شودمی

هلل علیه حمید بن هالل از عبداهلل بن صامت از ابوذر و ابوذر از پیامبر صلی ا: حدیث؛ یعنی
.و سلم روایت کرده که ایشان این کالم را فرمود

خدریج آن برد و شروع به تایشان اینگونه تخریج این حدیث را از صحیو مسلم به پایان می
دو از عبارت میان. ، یعنی سنن ابوداود(د)، حرف (د: )گویدکند؛ وی میاز سنن ابوداود می

-شدم مدیپرانتز که کار محقق این کتاب است و برای تسهیل بیشتر کار چنین نمدوده، چ
یدابیم یایم، در مدتحفه مراجعه کرده-بدون تحقیق–کنیم که به کتاب فرض می. پوشیم

ر کتاب الصالة اسدت؛ پدا ابدوداود ایدن حددیث را د« فیه»که منظور از ضمیر ه در کلمه 
ابوداود حدیث مدذکور را از . ، حدیث اول تخریج نموده است111کتاب الصالة، باب شماره 

د از مزی بعد. شیخش حف  بن عمر روایت کرده است و حف  بن عمر نیز آن را از شعبه
 نام شعبه ذکدر ؛ برای دانستن معنای این کلمه باید ببینیم آیا قبال«به»: گویدنام شعبه می

بلده : تشده یا نه، اگر ذکر شده باشد که مسأله حل است؛ در رابطه با این روایت بایدد گفد
رض امدا اگدر فد. ذکر شده، در نتیجه شعبه این روایت را از حمید بن هالل نقل کرده است

ر ایدن کنیم که قبال شعبه ذکر نشده باشد، آیا امکان آن وجود دارد که مزی تنهدا بده ذکد
از این خواهد توضیو دهد؛ و اگر نام شعبه پیشخیر؛ زیرا مزی می: کالم اکتفا کند؟ پاسخ

به از ای که شدععن شعبه عن حمید بن هالل به؛ و باید نام راوی: گفتبود، میموجود نمی
او روایت کرده مشخ  شود و وی تنها بخاطر این نام راوی را ذکر نکدرد کده قدبال ندامش

مت از از حمید بن هالل از عبدداهلل بدن صدا: یعنی« به»ذکر شده بود، پا در اینجا کلمه 
این اسدت کده ابدوداود آن را در همدان بداب ( 111)و منظور از . ابوذر با همان متن مذکور

ن و محمدد بد-که شیخ ابدوداود اسدت–قبلی و همان حدیث قبلی از عبدالسالم بن مطهر 
.هالل روایت کرده است
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.، یعنی در همان کتاب الصالة«فیه»: ، یعنی ترمذی«ت»: گویدمزی، پا از آن می

ر در کند، اگددر حقیقت محقق این کتاب روش معینی دارد؛ وی به باب مورد نظر نگاه می
شدماره دو یا سه و یا بیشتر؛ دو نقطده گذاشدته و سدپا: آن باب بیش از یک حدیث بود

کدر آورد و اگر آن باب تنها در بر دارنده یک حدیث بود، فقط شماره باب را ذحدیث را می
.است( 137)کند، زیرا این باب تنها یک حدیث دارد؛ در اینجا شماره باب مورد نظر، می

ترمذی این روایت را از شیخش احمد بن منیع روایدت کدرده و احمدد بدن منیدع آن را از 
ل شیخش هشیم و هشیم از یونا بن عبید و منصور بن زاذان و هر دو از حمید بدن هدال

.اندروایت کرده

« بده»نام یونا بن عبید قبال ذکر شده، اما چرا مزی همانند مدورد قبلدی، از کلمده: نکته
استفاده نکرد؟ 

است و زیرا ایشان در اینجا نام یونا بن عبید را همراه با نام منصور بن زاذان آورده: پاسخ
همدا عدن کال: چون چنین کرده ضرورتا باید میان این دو پیوند برقرار شود، از این رو گفت

را این است که حمید بن هالل آن« بمعناه»منظور مزی از عبارت . حمید بن هالل بمعناه
ین ایدن کندد، امدا عداز عبداهلل بن صامت از ابوذر از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت می

شدان لفدظ ای. لفظ را روایت نکرده است، بلکه لفظش متفاوت بوده اما معنای آن یکی است
« طدرافاأل»کند؛ زیرا این کتاب، کتاب اسانید است نه متون، از ایدن رو کتداب را ذکر نمی

رش در نتیجه ایشان این لفظ را بکار برد، زیدرا مدتن چنددان مدورد نظد. نامیده شده است
.ها اشاره داردنیست؛ اگر چه که گاها به برخی تفاوت

د و مساوی همانن: یعنی« بمثله»، زیرا کلمه «بمثله»متفاوت است از کلمه « بمعناه»کلمه 
. اسدت، یعنی لفدظ متفداوت بدوده و معندی یکدی«بمعناه»با آن، اما در صورتی که بگوید 

-، مزی در اینجا حکم ترمذی بر این حددیث را ذکدر مدی«حسن صحیو»: گویدسپا می
.این حدیث حسن صحیو است: گویدترمذی می: کند؛ یعنی

یعندی در همدان« فیده»کند که به معنی نساجی اسدت؛ را ذکر می« س»پا از آن حرف 
از شیخش عمرو بن علدی و عمدرو . ، حدیث اول174: باب: ، یعنی(1:174)و . کتاب الصالة

همانیونا در اینجا. بن علی از شیخش یزید بن زریع و یزید بن زریع از یونا نحوه
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 بدن کند و حمید بن هالل از عبداهللیونا بن عبید است که از حمید بن هالل روایت می
« نداهبمع»در اینجا متفاوت است از کلمه « نحوه»کلمه . کندصامت و او از ابوذر روایت می

ی اخدتالف یعن« نحوه»؛ مثله، یعنی الفاظ آنها یکی است، اما «بمثله»و نیز متفات است از 
: ویداندکی در الفاظ وجود دارد، اما معنی یک است؛ همین اختالف اندک باعث شده که بگ

: دگوید، اما در صورتی که معنی یکی باشدد ولدی اخدتالف الفداظ زیداد باشدد مدی«نحوه»
.و این است مراد و منظور از این تعبیرها« بمعناه»

، (77)ب ، یعنی در کتاب الصدالة، بدا«فیه»، یعنی ابن ماجه قزوینی؛ «ق»: گویدسپا می
او حدیث ششم این باب از شیخش بندار که همان محمد بن بشار اسدت و در اینجدا لقدب

-ا میما قبال نام غندر را داشتیم، پ. عن بندار عن غندر به. یعنی بندار را ذکر کرده است
ذکر « هب»وقتی لفظ . از غندر از شعبه از حمید بن هالل از عبداهلل بن صامت از ابوذر: شود

. کنیمیکنیم، اگر قبال نام راوی ذکر شده باشد، آن اسناد را کامل مشود، به راوی نگاه می
ایت ، معنی این عبارت این است که ابن ماجه این رو«وفی الصید»: گویدمزی در ادامه می

را در کتاب الصید تخریج نموده است، در باب چهارم، حددیث دوم از شدیخش عمدرو بدن 
ن مغیدره سلیمان ب. سألت عن کلب: عبداهلل، از وکیع، از سلیمان بن مغیره بخشی از آن را

ت، این روایت را از حمید بن هالل روایت کرده است، اما حدیث را بصورت کامل نیاورده اس
ت، در زیرا این حدیث مربوط به کتاب الصالة است و این روایت در کتاب الصید آمدده اسد

در مدورد سدگ: گویددکند که مربوط به سگ اسدت؛ مدینتیجه در مورد چیزی سؤال می
.ستو در کتاب صید تنها همین معنی آمده ا« الکلب األسود شیطان»: پرسیدم، فرمود

خدواهیم؛ مدا در اینجدا تمدامی می« تحفة األشراف»این همان چیزی است که ما از کتاب 
هدای ششدگانه ذکدر شدده، یکجدا مشداهده اسانید حدیث مورد نظر خود را کده در کتداب

بدداهلل ابوداود یا مسلم عن یوسف بن حماد المعنی عن زیاد بدن ع: نمودیم، اما وقتی گفت
ایدن راوی معنای روایدت:مقرون به روایت دیگری بیاید، یعنی« المعنی»بکاجی، وقتی لفظ 

همان معنای راویان دیگری است که حدیث او مقرون به حدیث آنها شده است، اما وقتدی
فظ همدان این ل: آیند، سخت است که به شما بگویمتمامی این راویان در کنار یکدیگر می

فدظ تنهدا از این ل: گویملفظ فالنی است، اما لفظ فالنی چنین و چنان است، بلکه تنها می
ت، آن فالنی است، اما لفظ فالنی که در اینجا یوسف بن حماد است، بده معندی آمدده اسد

.این معنای کلمه معنی است. یعنی تمام لفظی را که ذکر کردم، او ذکر نکرده است

رانتز ذکر یک نکته دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه نام محمد بن کثیر عبدی در میان دو پ
تهگرفشده است و این کار را محقق انجام داده است و محقق نیز آن را از حافظ ابن حجر 
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یشان حافظ ابن حجر  به کتاب  تحفة األشراف رجوع نمود و متوجه شد که پیش از ا. است
ال هایی برای خدمت به این کتاب صورت گرفتده اسدت؛ بده عندوان مثدها و کوششتالش

. ودمغلطای یکی از کسانی است که به این کتاب خدمت کرده است، وی حنفی مدذهب بد
-ی کتابداشت تا به بررسخداوند متعال در قلب این مرد محبتی کاشته بود که او را وا می

-یکدی از کتداب. های آنها را پر کنددهای موجود در کتابهای امامان همت گمارد و خلل
یدن هایی که مغلطای بدان خدمت نمود، کتاب تحفة األشراف، نوشته مدزی بدود؛ وی بده ا

کتاب رجوع نمود و برخی از نواق  و ایرادات آن را برطرف کرد، اما بخدش اعظدم ندواق 
.، نوشته نساجی«السنن الکبری»این کتاب مربوط بود به بخش کتاب 

مشدکل مطالعه و بررسی کتاب السنن الکبری، بسیاری از علمدای گذشدته را بدا سدختی و
افزود نمود، از این رو خود مزی چیزهایی در تکمله ابن عساکر بر السنن الکبریمواجه می

قیدق و که از دید ابن عساکر مغفول مانده بود؛ در نتیجه نه ابدن عسداکر توانسدت کدار تح
اف های السنن الکبری را تکمیدل نمایدد و نده مدزی در التحفدة األشدربرطرف نمودن خلل
ک سری مزی پا از به پایان بردن کتاب التحفة و فارغ شدن از آن، ی. توانست چنین کند

طرق از روایات سنن کبرای نساجی را دید و چون در آن روایات بررسی کرد، احادیث زاجد و
ه نمود، اما وارد نمودن ایدن احادیدث بدزاجدی را پیدا کرد که بهتر بود آن را وارد کتاب می
ن نمدود کده ایدکرد و او را مجبدور مدیکتابی که دقیقا مرتب شده است، کار را سخت می

، بدا کتاب را دوباره پاک نویا نماید تا اینکه هر چیزی در جای مناسب خدود قدرار گیدرد
لحدق »خود گفت که چه کار کند؟ در نتیجه آن را در کتابی مستقل قرار داده و ندامش را 

.نامید و چیزهایی را که از او مغفول مانده بود، در این کتاب ذکر کرد« األطراف

یدار اطالعی نداشت، اما ابن کثیدر ایدن کتداب را در اخت« لحق األطراف»مغلطای از کتاب 
زد ی موجود در ندداشت، زیرا ابن کثیر شوهر دختر شیخش مزی بود، از این رو وی نسخه

.ی تحفة األشراف خود پیوست دادشیخ خود را گرفته و به حاشیه نسخه نسخه

رد کدپا از آن حافظ عراقی آمد، وی کتاب تحفة األشراف را به شاگردان خود تدریا می
.دادو در رفع نواق  کتاب مزی، مطالبی را توضیو می

ر پا از او فرزندش ولی الدین ابوزرعه آمد و تالش پدرش را به عدالوه اضدافات خدویش د
رد گد« اإلطدراف بأوهدام األطدراف»رفع نواق  کتاب تحفة األشراف، در  کتابی موسوم  به 

.آورد؛ کتاب مذکور، کتابی کوچک است که به چاپ رسیده است

مود، پا از وی حافظ ابن حجر آمد، ایشان وقتی شروع به نوشتن شرح صحیو بخاری ن
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ث را قطدع بسیار نیازمند کتاب تحفة األشراف بود، زیرا بخاری در مواضع گوناگونی، احادید
مدامی یا اینکه برای هر حدیثی ت: کند و در این حالت امام ابن حجر دو راه بیشتر نداردمی

را کتاب بخاری را ورق بزند و کتاب را از اول تا آخرش مطالعه نماید، تا شداید آن مواضدع
اب را بارهدا پیدا کند که البته این کار بسیار سخت و وقت گیر است، زیرا مجبور است کتد

اف اسدتفاده یا اینکه از کتاب تحفدة األشدر. تکرار نماید که این کار بسیار طاقت فرسا است
ما با اسدتفاده کند؛ مگر اینکه وی حافظ کتاب بخاری باشد که به نظر اینگونه نبوده است، ا

ن رو از کتاب تحفة األشراف، گویی ایشان بخاری را همچون سوره فاتحه حفظ است، از اید
غول این کتاب، دست راست ایشان در شرح کتاب صحیو بخاری بود و چون ابن حجر مشد

ایر شد، برخی از مطالبی را که از دید مزی از صحیو بخاری یدا سدشرح صحیو بخاری می
ایدن کدرد؛ ایشدانهایی که کتاب التحفة در بر دارد، مغفول مانده بدود، تکمیدل مدیکتاب

نی عراقی استدراکات را با استدراکات شیخش ولی الدین ابوزرعه و استدراکات شیخش، یع
و این مطالدب را در کندار-زیرا هم عراقی و هم پسرش شیوخ ابن حجر بودند–جمع کرد 

اب مزی آمده بود و آنچه مغلطای نوشدته بدود در یدک کتد« لحق األطراف»مطالبی که در 
.نامید« النکت الظراف علی تحفة األشراف»گرد آورد و نامش را 

ی تالیف شده کتاب النکت الظراف بهترین کتابی است که در رابطه با استدراکات کتاب مز
حفدة است؛ از این رو، محقق این کتاب که خداوند خیرش دهد، این کتاب را تحت کتاب ت

األشراف ذکر کرده است؛ و هر جا مزی حدیثی آورده و ابن حجر برای آن حدیث تکملده و
.رفع نق  دارد، مطالب ابن حجر را ذیل آن حدیث قرار داده است

انتز ذکر گردیم به ذکر نام محمد بن کثیر عبدی که توسط محقق در میان دو پرحال برمی
الم جریان از این قرار است که مسلم این حدیث را در اینجا از شدیخش عبدالسد: شده بود

شدیخ بن مطهر و نیز از محمد بن کثیر عبدی تخریج نموده است؛ محمد بن کثیر عبددی
ا مسلم و راوی این روایت است که از دید مزی مغفول مانده است و ابن حجر ایدن نقد  ر
بر طرف کرده است و محقق نیز این مطلب را در سر جای خدود در میدان دو پرانتدز ذکدر

.کرده است تا اینکه کالم مزی کامل و تمام باشد

ذکدر تواند در کشیدن تصویر طرقدی کده مدزیترسیم درختی سسناد برای این حدیث می
ت و کرده ما را یاری نماید؛ همانطور که دانستیم راوی این حدیث ابوذر رضی اهلل عنده اسد
ایدت عبداهلل بن صامت آن را از ابوذر روایت کرده است و حمیدبن هالل آن را از عبداهلل رو

کرده است و ما قبال عرض کردیم که حمید بن هدالل بسدان محدل برخدورد رودهاسدت و 
حولد ای است که اسانیپا تخریجگر حدیث، راوی. شودگر این حدیث نامیده میتخریج
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ت این حدیث را هفت نفر از این راوی روای. شودچرخد و گاها اصل حدیث گفته میآن می
م، سلم بدن سلیمان بن مغیره، یونا بن عبید، شعبه، جریر بن حاز: اند که عبارتند ازکرده

.ذیال، عاصم األحول و منصور بن زاذان

او روایدت یابیم که شیبان بن فروخ کسی اسدت کده ازبا رجوع به سلیمان بن مغیره درمی
سدپا کرده است و این را مسلم روایت کرده است؛ از یونا بن عبید اسماعیل بن علیده،

مغیدره اندد؛ همچندین بدرای سدلیمان بدنهشیم بن بشیر و نیز یزید بن زریع روایت کرده
.طرق دیگری نیز وجود دارد: تر بگوییمطریق دیگر یا صحیو

:خالصه مطالب قبلی
فدة از طریق مطالب مختصر مذکور به روش کلی امام مزی در ترتیدب احادیدث کتداب تح
نمدوده األشراف پی بردیم؛ دانستیم که ایشان احادیث را بر اساس مسدانید صدحابه مرتدب

اسدت؛ ایشدان است، نه بطور تصادفی، بلکه ترتیب ایشان بسیار دقیق و مطدابق بدا اسدانید
یگران صحابه را از غیر صحابه جدا نموده و صحابه را در بخشی و غیر صحابه، از تابعین و د

.را در بخشی دیگر قرار داده است

هد؛ دمرد یا زن بودن راوی را مد نظر قرار می-مثال در بخش صحابه–ایشان در هر بخشی 
ها دهد؛ سپا هم در بخش زنها را بعد از مردها قرار میآنگاه مردها را اول قرار داده و زن

ی را صاحبان اسام. کندو هم مردها؛ آنها را بر حسب نام، یا کنیه و یا افراد مبهم مرتب می
ل، ابتدا ذکر کرده و آنها را بر اساس حروف الفبا بطور دقیق مرتب نمدوده اسدت، حدرف او

نین بلکه حتی اسم اول، دوم و سوم و غیره را نیز ذکر کرده است؛ وی چ. دوم، سوم و غیره
ار قدر« أم»یدا « ابو»ها نیز انجام داده است و هر اسمی را که بعد از کاری را در بخش کنیه

.نمایدگرفته، بر اساس حروف الفبا تنظیم می

ال اگدر کنند، مرتب نموده است؛ مدثافراد مبهم را نیز بر اساس کسانی که از آنها روایت می
کده « س»باشدد، آن را در حدرف « سدعید»کسی که از راوی مبهم روایت نمدوده، ندامش 

باشد قرار داده است و چنانچه نام راوی حسدن باشدد، آن را در « ی»و بعدش « ع»بعدش 
.است قرار داده است« ن»و بعدش « س»بعدش « ح»بخشی که حرف اول آن 

ی ندارد گاه کسی که از راوی مبهم روایت کرده، فرد مبهم دیگری است؛ در اینجا نیز تفاوت
ینها نماید، اما اای که از مبهم دوم روایت کرده، آن را تنظیم میو ایشان بر اساس نام راوی
وردآمیدهد؛ به این معنی که ایشان بطور مثال هر دو مبهم را را در بخش دیگری قرار می
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. تا یداءنماید، از الفاند، بر اساس حروف الفبا تنظیم میو کسانی را که از آنها روایت کرده
هدا فدارغ شدد، آن افدراد ها را ذکر کرده و چون از صاحبان کنیدهپا از آن صاحبان کنیه
. رسدکند و پا از آن نوبت به زنان میاند ذکر میها روایت کردهمبهمی را که از این مبهم

کندد؛ ویای که از مبهم دوم نقل کرده مرتب میو روایات مبهم از مبهم را بر اساس راوی
.در بخش زنان نیز چنین ترتیبی را رعایت کرده است

ن در بخش مراسیل نیز هر گاه اسنادی به این شکل وجدود داشدته باشدد، آن را بده همدی
.نمایدترتیب مرتب می

ن کدنم کده بدرای آخواهد حدیثی را تخریج نماید، بده او توصدیه مدیاگر جوینده علم می
رتیدب حدیث، درخت اسانیدی را به این صورت ترسیم نماید تدا بتواندد ترتیدب طدرق و ت
تی کده در تخریج کنندگان را بنا بر آنچه که در برابرش ترسیم شده مرتب نماید؛ در صدور

.کندحدیث اختالفی وجود داشته باشد، این ترسیم به جوینده علم کمک می

رسدی های قادحه است؛ در نتیجه جوینده علم باید این اخدتالف را براختالف یکی از علت
کندد و یدا اینکده حددیثدهد و یا آنها را با هم هماهندگ مدینماید؛ یا یکی را ترجیو می

.کندآید و فرد توقف میمضطرب درمی

:ی تحفة األشرافای در خصوص جستجو در نسخه تحقیق شدهنکته
لدب های بزر  را در غابرخی از کتاب-به ویژه در کتابی چون صحیو بخاریو -مزی گاها 

دا وی ابتد. آورددهد؛ مثال کتاب الصالة را در غالب چندد کتداب درمدیچند کتاب اراجه می
کتداب دهد، سپا کتاب الجمعه، بعد از آن کتاب العیدین، سدپاکتاب الصالة را قرار می

هدا دری ایدن کتدابالتهجد، بعد از آن کتاب الوتر و به همین ترتیب؛ در حدالی کده همده
ف امدا محقدق تحفدة األشدرا. شدوندصحیو بخاری در واقع ابواب کتاب الصالة محسوب می

صدالة داند، از این رو تعداد بابهای کتاب الها را داخل در کتاب الصالة میتمامی این کتاب
.نزد مزی کمتر از تعداد بابهای کتاب الصالة نزد محقق تحفة األشراف است

باب است و این تعداد زیاد 547های کتاب الصالة در صحیو بخاری نزد محقق، تعداد باب
ر به عنوان مثال اگر حدیثی در باب جمعده د. دهدابواب کار مزی را خوب و بهتر نشان می

عندی ، ی«خ فی الجمعدة»: گویدکتاب الصالة از صحیو بخاری باشد، مزی در تخریج آن می
اف و پا از آن محقق کتاب تحفة األشدر. بخاری در کتاب الجمعة آن را روایت کرده است

الصالةحدیث شماره سیصد از کتاب : ، یعنی(300الصالة )در میان دو پرانتز نوشته است 
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سدت که محقق در پایان این کتداب قدرار داده ا« الکشاف»با استفاده از . در صحیو بخاری
چه بسدا توانیم به آسانی حدیث مورد نظر خود را در کتاب الصالة پیدا کنیم؛ از این رومی

و محقدق در « خ فدی الجمعدة»: گویددشاهد آن هستیم که مثال مزی در مورد حدیث می
نتیجده اینکده. باب شماره سیصدد و پدانزده: ؛ یعنی(315/الصالة: )گویدمیان دو پرانتز می

ز نامد؛ امدا پدا انامد، اما محقق آن را کتاب الصالة میمزی آن کتاب را کتاب الجمعة می
تداب دانستن علت، دیگر این نامگذاری اثری ندارد، زیرا مزی کتداب الصدالة را بده چندد ک
ابهدای تقسیم کرده است و این حدیث در کتاب الجمعة قرار دارد که در حقیقت یکدی از ب

.کتاب الصالة است

:مثالی برای مورد قبلی
ت کیدف بددأ»مزی کتداب الصدالة را بدا بداب . آوریمبرای روشن شدن مطلب مثالی را می

ه به بداب شروع کرده است، سپا ابواب را پی در پی ذکر کرده تا اینک« الصالة فی اإلسراء
صلی أبواب سترة المصلی؛ ایشان أبواب سترة الم: گویدمی89رسیده است؛ پا از باب 89

بده 89را یک کتاب مستقل دانسته است؛ از این رو ابواب کتاب الصالة نزد مدزی در بداب 
به پایان برسد؛ سپا شماره گدذاری جدیددی 547پایان رسیده است بجای اینکه در باب 

.کندرا آغاز می

ز آورده سترة المصلی، محقق در میدان دو پرانتد: این درحالی است که اگر مزی گفته باشد
-یدابیم کده مدیدر نزد او در کشاف در می90و با رجوع به باب شماره ( 90/الصالة)است 
.باب سترة اإلمام سترة لمن خلفه: گوید

نزد مزی به همین ترتیب پا از آن، کتاب مواقیت الصالة و فضلها را ذکر کرده است؛ این
ا و ایدن تد. کتابی مستقل است، در حالی که محقق آن را داخل ابواب نمداز دانسدته اسدت

.پایان ابواب نماز ادامه دارد

در کنیم؛ اگر مزی به کتابی ارجاع داده بود و محقدقاز این رو ما به ارجاع موجود نگاه می
د، در میان دو پرانتز تنها شماره به ما داده بود و نامی مخالف با نام مزی را ذکر نکدرده بدو
اشکال . این صورت کتابی که مزی ذکر کرده، همان کتابی است که محقق ذکر کرده است

مودن توانیم با جمع نمی. شود که ارجاع مزی با ارجاع محقق متفاوت باشدزمانی ایجاد می
ق ذکر ای که محقشماره باب کتاب جدید مزی با آخرین شماره باب کتاب سابق، به شماره

.ای که در صحیو بخاری موجود استکرده برسیم، شماره

شود، می، نودمین باب کتاب الصالة محسوب«سترة المصلی»مثال باب شماره یک از ابواب 
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ه باب شماره دو آن، باب نود و یکم کتاب الصالة است و به همین صورت ادامده دارد تدا بد
.شماره بابی برسیم که محقق در میان دو پرانتز ذکر کرده است

و : گویدداگر مزی و محقق در نامگذاری با یکدیگر اتفاق داشته باشند و مزی بطدور مثدال ب
ترمذی آن را در الطهارة تخریج نموده است، محقق فقط شماره باب را به مدا داده و ندامی

ز کند؛ در نتیجه نامی کده مدد نظدر مدزی و نیدخالف نامی که مزی ذکر کرده را ذکر نمی
تده، ای که در میان دو پرانتز قدرار گرفاما شماره( الطهارة-الطهارة)محقق است، یکی است 

.شماره باب است

اگر سنن ترمذی را باز کردی اما این شماره را در آن ندیدی یا حدیث مورد نظدر را تحدت
ای که محقق شما را بدان راهنمایی کرده پیدا نکدردی؛ در ایدن حالدت و در حالدت شماره

.مراجعه نمایی« الکشاف»توانی به کتاب قبلی می

کر نام های تحفة األشراف با ذهای تمامی کتابها و بابعبارت از فهرست کتاب« الکشاف»
ال قبلی است؛ در نتیجه شما نیازمند نام حقیقی باب هستید، زیرا همانطور که از خالل مث

رد و مشاهده کردیم، وی نام کتاب و شماره باب را برای ما ذکر کرد، اما نام باب را ذکر نکد
مدا چنانچده کرد بهتر بود و ما دیگر نیازمند کتاب الکشاف نبدودیم، ااگر نام باب را ذکر می
جلدد تنظدیم 13خواست ذکر کند، برای کتاب تحفة األشدراف کده در نام ابواب را نیز می

-ا برخی نامشد؛ زیرا گاهکرد و حجم آن خیلی بیشتر میشده، بیست جلد نیز کفایت نمی
و در هر جایی ممکن است این نام حداقل شش یا هفدت خدط . گیرندها دو خط جای می

تداب شود، در نتیجه بدون تردیدد حجدم کجای بگیرد و در هر حدیثی این عدد بیشتر می
زیاد خواهد شد، از این رو او به ذکر شماره اکتفا نموده و ندام بداب را ذکدر نکدرد؛ ایدن در

ب را به کند، بلکه فقط نام کتاای را ذکر نمیخصوص محقق بود؛ اما مزی هیچ نام و شماره
دهد؛ حال باید در این کتاب به جستجو پرداخت و چده بسدا تعدداد ابدواب کتدابشما می

را پیددا بسیار باشد و شما را وا دارد تا وقت بیشتری صرف کنید تا حدیث مورد نظر خدود
فدة در ابتدای کتاب الکشاف عن أحادیث تحفة األشراف یدا عدن أبدواب ومراجدع تح. کنید

: گویددها را ذکر کرده و میاألشراف، در همان صفحه اول، پا از ذکر عنوان، اسامی کتاب
فهرس صحیو البخاری، فهرس صدحیو المسدلم، فهدرس سدنن أبدی داود، فهدرس کتداب

ت، آنگاه هایی که در بر گرفته اسالمراسیل ألبی داود، فهرس جامع الترمذی، تا باقی کتاب
-تر مدیکند و اینگونه به سرعت هر چه بیشددر کنار هر نامی شماره صفحه را نیز ذکر می

ی، به عنوان مثال اگر فهرست جامع ترمدذی را بخدواه. توان فهرست هر کتاب را پیدا کرد
ورده دویست و بیست و هفت؛ سریع صفحه دویست و بیست و هفت را باز ک: گویدمی
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د نظدر طوری کتاب را ورق بزنید تا به فهرست مدوراگر همین. بینیمفهرست ترمذی را می
.شودخود برسید و به صفحه اول مراجعه نکنید وقت بیشتری از شما گرفته می

اری شروع فهرست صحیو بخاری، در همان ابتدای صفحه و پا از ذکر عنوان صحیو بخد
، مثال قرار گرفته است؛ در این فهرست نام هر کتاب به همراه شماره صفحه ذکر شده است
ه کرده و کتاب التهجد در صفحه بیست و یک قرار دارد، پا به صفحه بیست و یک مراجع

تداب هدای ککنیم، اما ایشان کتاب التهجد را بابی از بابکتاب تهجد را در آن مشاهده می
سدت الصالة دانسته است؛ و این مهم نیست، مادامی که محقق شماره باب را به شما داده ا

کنم فرض می. و این شماره گذاری با نسخه شما که همان فتو الباری است، متفاوت است
؛ امدا در کتاب الصالة، أربعماجة وثمانیة وثمانین: را به شما داده و گفته است488او شماره 

ا از های پکنید به بررسی شمارهنسخه شما شماره این باب وجود ندارد یا شما شروع می
امدا وقتدی کشداف را بداز. گیردبرسید و این وقت زیادی را از شما می488تا اینکه به 89

ستن همان باب قیام النبی باللیل ونومه است، که با دان488گوید که باب کنید، به شما می
گفته و محقق به شما. التهجد: گویدنام باب متوجه خواهید شد که مسلما مزی به شما می

در الصالة و شماره باب را به شما داده است و شما اینگونده دانسدتید کده ایدن بداب: است
-از چداپتوانید از طریق فهرست فتو الباری یا هر یکرابطه با قیام پیامبر است؛ شما می

یابید کده های صحیو بخاری، کتاب التهجد، باب قیام النبی را مشاهده نمایید و اینگونه در
ه محقق این کتداب کد. این باب همان بابی است که حدیث مورد نظر شما در آن قرار دارد

لدم خداوند جزای خیرش دهد، مطالبی را به این کتاب افزوده است که یداریگر جویندده ع
ور ای کده از صدحابی بطدباشد، از جمله در فهرست و در درون کتاب در کنار نام تابعیمی

ت کدرده، ای که از تابعی روایمستقیم روایت کرده ، یک ستاره گذاشته  و در کنار نام راوی
-ای که از او روایت کرده و راوی چهارم شدمرده مدیدو ستاره گذاشته  و در کنار نام راوی

ارد، شود، سه ستاره گذاشته است تا تو را متوجه نماید که این راوی در درجه چهارم قرار د
اتبداع این در درجه سوم و این در درجه دوم؛ این تابعی است، این تبع تابعی و این از تبع

. است

همچنین در کشاف چیزهایی را اضافه نموده است، مثال در کنار هدر بداب تعدداد احادیدث
این باب در: گویدکند؛ مثال در باب قیام النبی بطور مثال میموجود در این باب را ذکر می
لدم از باشند و چه بسا طالب عتوانند مفید و مناسب ها میسه حدیث وجود دارد؛ تمام این

. ها توجهی نکندکنار آنها بگذرد و بدان

و ود ها مطالبی بود که در رابطه با تحفة األشراف ذکر شدد و بددون تردیدد مختصدر بداین
.تطبیق عملی این مطالب به فهم این مطالب نظری کمک خواهد کرد
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:  سیوطیکتاب الجامع الکبیر و الجامع الصغیر، نوشته : چهارم
ی حددیث باشدد و احادیدث یدک موسدوعه« الجدامع الکبیدر»خواسدت کتداب سیوطی می

د ندود اند، یکجا گردآورد، از این رو ایشان به حدوهای متعدد آمدهگوناگونی را که در کتاب
ا ید« الجوامدعجمدع »و دو کتاب حدیثی تکیه نمود و احادیث آنها را در یک کتاب به ندام 

:توان به دو بخش تقسیم نموداحادیث این کتاب را می. گرد آورد« الجامع الکبیر»

 علیده و احادیث صرفا قولی، یعنی تمام احادیث این بخش فقط قول پیامبر صدلی اهلل: اول
استسلم است و قول کسی دیگر با آن مخلوط نشده 

ند داستان و احادیثی که تمامی الفاظ آن قول پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نیست، مان: دوم
.عین استیا گفتگو و غیره، یا اینکه تمام لفظ، قول صحابی است، یا از احادیث مرسل تاب

.یدایشان بخش اول کتاب را بخش احادیث قولی و بخش دوم را بخش احادیث فعلی نام

« الدف»ایشان بخش اول را بر اساس حروف الفبا تنظیم نموده است، مثال حددیثی کده بدا 
و بده « بداء»شروع شود در حدرف « باء»و حدیثی که با حرف « الف»شروع شود در حرف 
.همین ترتیب قرار دارد

یوطی رسد؛ گویا سدایشان بعد از فراغت از بخش احادیث قولی به بخش احادیث فعلی می
ندد کده کبیند، یا گمان مدیمرتب نمودن این بخش را بر اساس حرف الفبا کار سختی می

توان احادیث این بخش را بر اساس حدروف الفبدا مرتدب نمدود؛ زیدرا مطلدع و شدروع نمی
اوت ها و میان انتظاری که مدردم دارندد متفداحادیث فعلی در بسیاری از موارد میان کتاب
.است، اما حدیث قولی غالبا منضبط است

یم نمدود؛ سیوطی با مشاهده این حالت، این احادیث فعلی را بر مبنای مسانید صحابه تنط
را درابدوهریره در نتیجه احادیث ابوبکر را در یک جا، احادیث عمر را در یک جا، احادیدث 

.یک جا و احادیث عایشه را در یک جا و به همین ترتیب تنظیم نمود

ا خلفدای ایشان ترتیب صحابه را از عشره مبشره و بر مبنای برتری آنها شدروع نمدود، ابتدد
ترتیدب ی صحابه را بدهی عشره مبشره را ذکر کرد؛ پا از آن، بقیهراشدین و سپا بقیه

اد، قدرار د« ع»حروف الفبا و بطور دقیق مرتب نمود؛ پا عبداهلل بن مسدعود را در حدرف 
.ها و عایشه را در بخش زنانابوهریره را در بخش کنیه

همینا ها و سپا راویان مبهم مرد را نام برده است و سپایشان ابتدا اسامی، سپا کنیه
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آورد و در غالب موارددر هر مسندی احادیث را می. ترتیب را در مورد زنان ذکر کرده است
ر و د. ای است که تعداد احادیدث آن انددک اسدتنامرتب است، البته این در مورد صحابی

ر اسداس کوشد تا این احادیث را بصورتی که تعداد احادیث صحابی زیاد باشد، سیوطی می
دم موضوعات آن مرتب نماید؛ در نتیجه احادیث مربوط به طهارت را بر سایر احادیدث مقد

دارد، مانند کاری که در مسند عایشه انجام داده است و ابتدا احادیدث طهدارت، سدپامی
اهدا احادیث مربوط به نماز را ذکر کرده است، البته این کار را دقیق انجام نداده اسدت و گ

ت و شود که مربوط بده طهدارت نیسددر بخش احادیث مربوط به طهارت، حدیثی پیدا می
گاه حدیث مربوط به طهارت در جای دیگری ذکر شده است، اما در هر حال ایشان تدالش

بدوده « رالجدامع الکبید»نمود تا این ترتیب را رعایت نماید و این اندیشه ایشان در کتداب 
-هزار حدیث مدی46این کتاب حاوی احادیث متعددی است که تعداد آن به حدود . است

-هزار نمی47رسد، اما به هزار حدیث می46رسد و این واقعا زیاد است، بلکه به بیشتر از 
رسد؛ در میان این تعداد احادیث تکراری نیز وجود دارد و ایدن یدا بخداطر متفداوت بدودن

هزار حدیث هم حدیث 46در میان این . راویان و یا بخاطر متفاوت بودن لفظ و غیره است
.صحیو هست، هم حسن، هم ضعیف و هم موضوع

:الجامع الصغیر، نوشته سیوطی
ود؛ هددف از مختصر نم« الجامع الصغیر»را در کتابی با نام « الجامع الکبیر»سیوطی کتاب 
در درجه اول دوری گزیدن از احادیث موضدوع بدوده، در درجده -به باور وی–این اختصار 

دوم دوری از تکرار و در درجه سوم دوری نمودن از احادیث طوالنی است؛ از ایدن رو ایدن 
کتاب کمتر از یک چهارم کتاب اصلی اسدت و تعدداد احادیدث آن ده هدزار و سدی و یدک 

، امدا سیوطی احادیث این کتاب را بر اساس حروف الفبا تنظیم نمدوده اسدت. حدیث است
اهدا در بخدش تر از ترتیب احادیث قولی الجامع الکبیر است، زیرا گاین ترتیب ایشان دقیق

رد دااقوال الجامع الکبیر پا از حرف اول اشکاالتی وجود دارد و گاه حدیثی را مقددم مدی
.که نباید مقدم باشد و بالعکا، اما ترتیب الجامع الصغیر ترتیب بهتری است

در در پیش گرفتده، متفداوت اسدت از روش ایشدان« الجامع الصغیر»روشی که ایشان در 
ایدن تنها برخی از احادیث فعلی وجدود دارد، از« الجامع الصغیر»، زیرا در «الجامع الکبیر»

خشی است و ب« ال»رو ایشان احادیث را به دو بخش تقسیم نموده است، بخشی که دارای 
-ی، احادیث را به دو بخش تقسیم مد«الف»به عنوان مثال در بخش حرف . ندارد« ال»که 
ثال تعریف در آن وجود ندارد، بطور م« ال»شروع شده و « الف»احادیثی که با حرف : کند

همین حرفکند؛ سپا در میشروع 1«...األعمال بالنیات: احادیث این قسم را  با حدیث

.تخریج آن گذشتپیشتر -1
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-یم« الف»، «ال»شوند و پا از شروع می« ال»شود که با بخش احادیثی ذکر می« الف»
از فارغ شدن از احادیث مربوط پا . 1«یماینیةاإلیمان یمان والحکمة »: آید؛ مانند حدیث

-شود و ابتدا احادیثی را ذکدر مدیمی« ب»، وارد حرف بعدی، یعنی حرف «الف»به حرف 
آن ذکر شده، پا از آن احادیثی که شروع« ال»بدون « ب»کند که در ابتدای آنها حرف 

ایشدان در تمدامی . ذکر شده، گنجانده شدده اسدت« ب»است و پا از آن حرف « ال»با 
ایشدان . «ن»و حرف « ک»حرف : حروف این ترتیب را رعایت کرده است مگر در دو حرف
فصدلی در رابطده بدا شدماجل« ک»برای این دو حرف، فصل سومی را باز کرده و در حرف 

.فصلی در رابطه با نواهی باز کرده است« ن»محمدی باز نموده و در حرف 

. دشوشروع می« ال»اما بدون « ک»ابتدا احادیثی را ذکر کرده که با حرف « ک»در حرف 
« ال»کده پدیش از آن « ک»پا از فارغ شدن از آن، احادیثی را ذکر کرده کده بدا حدرف 

ه است را در رابطه با شماجل محمدی باز نمود-یا بابی–پا از آن فصل . تعریف وجود دارد
هلل علیه و های اخالقی و نیز شکلی رسول خدا صلی او سپا احادیثی را در توصیف ویژگی

.سلم بیان کرده است

ده در بخدش افعدال ذکدر شد« الجامع الکبیر»احادیث مربوط به شماجل محمدی در کتاب 
ی أبدیض کان النب»: است، زیرا لفظ این احادیث از صحابی است نه از پیامبر؛ مانند حدیث

3«قرآنالکان خُلقه »های شکلی پیامبر است و حدیث که توصیفِ ویژگی، 2«بحمرةمشرباً 
ی کده بدا که مربوط به خلق و خوی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است؛ پا تمامی احدادیث

ه اسدت شروع شده و توصیف خلق و خوی پیامبر است، در این فصل ذکر شد« کان»کلمه 
.آن را مرتب نموده است« ن»و پا از کان، مطابق حروف ابجدی در حرف 

ده گرفتده شد« الجدامع الکبیدر»همچنین بخش نواهی این کتاب، از بخش احادیث فعلدی 
ی عدن نهی النبد: شود، مثالاست؛ این نواهی همان احادیثی است که با لفظ نهی شروع می

که از صدحابی کذا؛ پا لفظ این گونه احادیث از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نیست، بل
-لم میاست، از این رو ما تمامی احادیث الجامع الصغیر را اقوال پیامبر صلی اهلل علیه و س

جدز فصدل اسدت، ب« الجامع الکبیر»دانیم، به این معنی که برگرفته از بخش احادیث قولی 
کهست؛ مربوط به شماجل و فصل نواهی؛ این دو فصل را سیوطی از بخش افعال برگرفته ا

.از حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه( 52)؛ مسلم (4/217)خاری ب-1
از حدیث علی بن ابی طالب رضی اهلل ( 2117)؛ ابن حبان (134، 127، 116، 1/96)احمد : صحیو است-2
(2053)السلسلة الصحیحة، آلبانی، شماره : و نگا. عنه
و ( 1601)؛ نسدداجی (1342)؛ ابددوداود (126، 188، 163، 111، 91، 6/54)؛ احمددد (139، 746)مسددلم -3
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-یم« الف»، «ال»شوند و پا از شروع می« ال»شود که با بخش احادیثی ذکر می« الف»
از فارغ شدن از احادیث مربوط پا . 1«یماینیةاإلیمان یمان والحکمة »: آید؛ مانند حدیث

-شود و ابتدا احادیثی را ذکدر مدیمی« ب»، وارد حرف بعدی، یعنی حرف «الف»به حرف 
آن ذکر شده، پا از آن احادیثی که شروع« ال»بدون « ب»کند که در ابتدای آنها حرف 

ایشدان در تمدامی . ذکر شده، گنجانده شدده اسدت« ب»است و پا از آن حرف « ال»با 
ایشدان . «ن»و حرف « ک»حرف : حروف این ترتیب را رعایت کرده است مگر در دو حرف
فصدلی در رابطده بدا شدماجل« ک»برای این دو حرف، فصل سومی را باز کرده و در حرف 

.فصلی در رابطه با نواهی باز کرده است« ن»محمدی باز نموده و در حرف 

. دشوشروع می« ال»اما بدون « ک»ابتدا احادیثی را ذکر کرده که با حرف « ک»در حرف 
« ال»کده پدیش از آن « ک»پا از فارغ شدن از آن، احادیثی را ذکر کرده کده بدا حدرف 

ه است را در رابطه با شماجل محمدی باز نمود-یا بابی–پا از آن فصل . تعریف وجود دارد
هلل علیه و های اخالقی و نیز شکلی رسول خدا صلی او سپا احادیثی را در توصیف ویژگی

.سلم بیان کرده است

ده در بخدش افعدال ذکدر شد« الجامع الکبیر»احادیث مربوط به شماجل محمدی در کتاب 
ی أبدیض کان النب»: است، زیرا لفظ این احادیث از صحابی است نه از پیامبر؛ مانند حدیث

3«قرآنالکان خُلقه »های شکلی پیامبر است و حدیث که توصیفِ ویژگی، 2«بحمرةمشرباً 
ی کده بدا که مربوط به خلق و خوی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم است؛ پا تمامی احدادیث

ه اسدت شروع شده و توصیف خلق و خوی پیامبر است، در این فصل ذکر شد« کان»کلمه 
.آن را مرتب نموده است« ن»و پا از کان، مطابق حروف ابجدی در حرف 

ده گرفتده شد« الجدامع الکبیدر»همچنین بخش نواهی این کتاب، از بخش احادیث فعلدی 
ی عدن نهی النبد: شود، مثالاست؛ این نواهی همان احادیثی است که با لفظ نهی شروع می

که از صدحابی کذا؛ پا لفظ این گونه احادیث از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نیست، بل
-لم میاست، از این رو ما تمامی احادیث الجامع الصغیر را اقوال پیامبر صلی اهلل علیه و س

.فصلجز است، ب« الجامع الکبیر»دانیم، به این معنی که برگرفته از بخش احادیث قولی 

.از حدیث ابوهریره رضی اهلل عنه( 52)؛ مسلم (4/217)خاری ب-1
از حدیث علی بن ابی طالب رضی اهلل ( 2117)؛ ابن حبان (134، 127، 116، 1/96)احمد : صحیو است-2
(2053)السلسلة الصحیحة، آلبانی، شماره : و نگا. عنه
و ( 1601)؛ نسدداجی (1342)؛ ابددوداود (126، 188، 163، 111، 91، 6/54)؛ احمددد (139، 746)مسددلم -3
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ست؛ کده مربوط به شماجل و فصل نواهی؛ این دو فصل را سیوطی از بخش افعال برگرفته ا
باشند این دو بخش اقوال پیامبر نبوده، بلکه لفظ صحابی می

:الصغیرنکاتی در رابطه با کتاب الجامع 
؛ «یداتسنمدا األعمدال بالن»در رابطه با کتاب الجامع الصغیر نکاتی وجود دارد؛ مانند حدیث 

« ندون»ذکر کرده، اما نه الفی که بعدد از آن « الف»سیوطی این حدیث را در بخش حرف 
ایدن باشد، بلکه در ابتدای احادیث حرف الف ذکر کرده است و این حدیث، اولین حددیث

ه سیوطی این کار را به تاسی از برخی امامدان از جملده بخداری انجدام داد. باشدکتاب می
ر است، زیرا بخاری کتاب صحیو خود را با این حدیث شروع نمدوده اسدت؛ انجدام ایدن کدا

رداندد و برای این است که طالب علم تشویق شود تا در طلب علم نیت خویش را خال  گ
یت؛ در اخالص و تبع: بداند که این علم، یک عبادت است و عبادت ناگزیر از دو شرط است

بدولی نتیجه ایشان با ذکر این حدیث در ابتدای این کتاب، شما را بده یکدی از دو شدرط ق
.کند که عبارت از اخالص استعمل راهنمایی می

ی علم تو هم اکندون در حدال انجدام یکدی از عبداداتای جوینده: گویدایشان به شما می
ا این خواهد بهستی، پا نیت خود را خال  برای رضای اهلل متعال گردان؛ گویا ایشان می

حدیث، حدیث شما را پند داده و نصیحت نماید و چه بسا برخی از این مؤلفین با ذکر این
ه و دیدند، مانند کاری که امدام بخداری انجدام دادی مقدمه نمیدیگر نیازی به ذکر خطبه

حددیث را همانند امام مسلم کتابش را با ذکر خطبه شروع نکرده است، بلکه مستقیما این
.ذکر کرده است

تکیده زده چیدزی »1«متکئداال آکدل »است؛ مانندد ( ال)از دیگر نکات این کتاب، الم الف 
اهل لغت اختالف دارند که آیا حرفی مستقل است یدا داخدل( ال)؛ در مورد الم الف «نخور

وطی است، یعنی المی که بعد از آن حرفی دیگر، یعنی الف قرار دارد؛ سدی« الم»در حرف 
ده قرار دا« و»و بعد از حرف « ی»را حرفی مستقل دانسته است و آن را قبل از حرف « ال»

ود، بده بد« ال»است، از این رو اگر در این کتاب به حدیثی برخوردید که ابتدایش الم الدف 
سدتقل مراجعه نمایید، ایشان در آنجا بدابی م« و»نروید، بلکه به بعد از « الم»بخش حرف 
.باز کرده است« ال»برای حرف 

؛ (134-133)، الشماجل ترمذی (1830)سنن ترمذی ؛ (3769)؛ ابوداود (5399-5398)به روایت بخاری -1
، 22جلدد )؛ طبراندی در الکبیدر (2/106)؛ دارمدی (891)حمیدی ( 309، 4/308)؛ احمد (3262)ابن ماجه 
شرح السدنة، بغدوی، شدماره ( 671)؛ اآلداب بیهقی، شماره (7/49)؛ سنن بیهقی (350و 340، 254: شماره
.و دیگران از حدیث ابوجحیفه رضی اهلل عنه( 2838)
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ا الی احادیثی که ایشان در این بخش ذکر کرده است، احادیثی است که با الی نهی یدا بد
ال »: و الی نهی مانند حدیث1«متکئًاال آکل »: شوند؛ الی نفی مانند حدیثنفی شروع می
.«در ظرف طال و نقره چیزی ننوش« »والفضة2الذهبتشرب فی آنیة 

« الم»ایشان تنها الی نهی و نفی را در این بخش قرار داده است و غیر این دو را در بخش 
ألن یهددی اهلل »: یدا حددیث3«فیحتطبألن یأخذ أحدکم احبله »: ذکر کرده است، مانند

اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کندد»4«النعمبک رجالً واحداً خیرُ لک من حمر 
ی نفی تنها ال« ال»؛ در نتیجه سیوطی در قسم حرف «موی بهتر استبرایت از شتران سرخ

.و نهی را قرار داده است و این یکی از نکات مهم این کتاب است

:العمالکتاب کنز : پنجم
از طریدق گیرد، یعندیی متنی قرار میهایی است که ذیل شیوهکتاب کنز العمال از کتاب
ر ی شیخ حسام الددین هنددی اسدت کده داصل این کتاب نوشته. شناخت موضوع حدیث

اخیر؟ دانیم که وی شاگرد سیوطی بوده اسدت یدطبقه شاگردان سیوطی قرار دارد، اما نمی
مدا سیوطی را مورد مطالعه قرار داد و آن را کتاب خوبی یافت، ا« جمع الجوامع»وی کتاب 

د در مدور. انددازداین کتاب طالب علم را در پیدا کردن حدیث مورد نظرش به مشقت مدی
است احادیث فعلی، مشکل پیدا کردن حدیث مورد نظر واضو و مشخ  است؛ زیرا ممکن
اد آورد، کسی که به دنبال تخریج حدیث است، نام صحابی را به یاد نیاورد و اگر هم بده ید

ادیدث او مراجعه نماید و اح« الجامع الکبیر»باید به مسند او در بخش احادیث فعلی کتاب 
ر از گیرد؛ بخصوص اگدر صدحابی مدورد نظدرا بررسی نماید و این کار وقت زیادی از او می

.  کسانی باشد که روایات زیادی دارند، مانند ابوهریره و عایشه

قدرار در بخش احادیث قولی، مشکلی که ممکن است جوینده علم با آن مواجه شود از این
ن است که ممکن است حرف اول حدیث را به یاد نداشته باشد، یا اگر بده یداد دارد، ممکد

را گداهی است لفظی که مد نظر اوست با لفظی که سیوطی آورده تفاوت داشته باشدد، زید
: یثممکدن اسدت ابتددای حدد: اوقات مَطلع احادیث با یکدیگر تفاوت دارد؛ به عنوان مثال

جدای آورده اسدت، پدا ب« یا أیها الناس»باشد، در حالی که سیوطی با لفظ « أیها الناس»
.رفته و در آنجا جستجو نماید« ی»اینکه در حرف الف جستجو کند، باید به حرف 

.تخریج آن گذشتپیشتر -1
.و دیگران از حدیث حذیفه رضی اهلل عنه5836)به روایت بخاری -2
.از حدیث زبیر بن عوام رضی اهلل عنه( 1836)؛ ابن ماجه (1471)به روایت بخاری -3
و احمددد ( 3661)و ابددوداود ( 2406/34)و مسددلم ( 4210، 3701، 3009، 2942)بدده روایددت بخدداری -4
.و دیگران از حدیث سهل بن سعد رضی اهلل عنه( 5/333)
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سترده از ی اینها، حسام الدین هندی بر این باور بود که ترتیب این حجم گبا توجه به همه
یشده تواندد همتری است، زیرا هر انسانی میاحادیث بر موضوعات فقهی راه بهتر و مناسب

.دکنموضوع حدیث مورد نظر خود را به یاد داشته باشد و به باب مورد نظر تکیه می

ا آنگاه دوباره بررسی کرد و متوجه شد که اگر طالب علم بخواهدد حددیث مدورد نظدرش ر
حروف در صورت ترتیب احادیث بر اساس–بخاطر موضوعی که مد نظر دارد، تخریج نماید 

-فقط همان حدیث مد نظر خویش را پیدا خواهد کرد؛ به عندوان مثدال فدردی مدی-الفبا
ال »: خواهد حدیثی در خصوص موضوع نماز یا طهارت در این کتاب پیدا کند، مثال حدیث

کند، اما حدیث مذکور را پیدا می« ال»؛ این فرد در بخش حرف «یقبل اهلل صالة بغیر طهور
را در کندد، زیدنه پیش از آن و نه بعد از آن حدیثی در رابطه با همین موضوع را پیدا نمدی

شدده اند و ترتیب موضدوعی در آن رعایدت نآنجا احادیث بر اساس حروف الفبا تنظیم شده
ب موضوعی است؛ از این رو نویسنده کنز العمال تصمیم گرفت که احادیث را بر اساس ترتی

ری را به نگارش درآورد تا اینکه طالب علم عالوه بر حدیث مورد نظر خویش، احادیث دیگد
. که مرتبط به همان موضوع هستند، در یکجا پیدا کند

مدود، امدا در نتیجه حسام الدین هندی احادیث این کتاب را بر اساس ابواب فقهی تنظیم ن
ا ترسم مرگم فرا برسدد یدمن می: این کار را در چند مرحله انجام داد؛ در مرحله اول گفت

لجدامع مشکلی برایم پیش آید و نتوانم این کار را کامدل کدنم، از سدویی تعدداد احادیدث ا
که همه نیاز به ترتیب موضوعی دارند و وقدت ( هزار حدیث46)الکبیر نیز واقعا زیاد است 

شدروع تر، یعنی احادیث الجامع الصدغیرها از احادیث کوتاهگیرد؛ با توجه به اینزیادی می
ابی کرد و آنها را بر اساس ابواب فقهی تنظیم نمود و چون از این کار فدارغ شدد، آن را کتد

وجه وقتی از آن فارغ شد، مت. درآورد« منهج العمال فی سنن األقوال»مستقل تحت عنوان 
ه است؛ شد که در بخش احادیث قولی در الجامع الکبیر، یک سری احادیث هنوز باقی ماند

ی و زیرا سیوطی هنگام اختصار کتاب الجامع الکبیر، از احادیدث موضدوع، احادیدث طدوالن
ن در مرحله بعدی حسام الدی. ها کماکان موجود هستنداحادیث تکراری دوری نمود و این

ترتیدب هندی به باقی احادیث قولی الجامع الکبیر رو نمود، آنها را گرفته و بر اساس همان
د نامی« اإلکمال فی منهج العمال»موضوعی، مرتب نمود و چون از این کار فارغ شد، آن را 
ناسدب پا از فراغت از این کتداب م. و در واقع این بخش تکمیل کننده بخش قبلی است

دید که این دو را در هم ادغام کند، در نتیجه این دو را در قالب یک کتداب درآورده و آن
رو پا از فراغت از احادیث قولی، میدان را بدرای. نامید« غایة العمال فی سنن األقوال»را 

اب را نیز برباز دید؛ در نتیجه بخش افعال این کت« الجامع الکبیر»نمودن به احادیث فعلی 
به« فعالمستدرک األقوال بسنن األ»اساس ابواب فقهی مرتب کرده و در کتابی موسوم به 
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غایدة نگارش درآورد؛ پا از فراغت از این کتاب تصمیم گرفت کتداب قبلدی خدود، یعندی
ورده و العمال را با این کتاب ادغام کند؛ در نتیجه این دو را در قالب یک عنوان کتاب در آ

.نامید« کنز العمال فی سنن األقوال واألفعال»آن را 

کار حسام الدین هندی بسیار بدیع و خوب بدود، امدا ایدراد کدار او برخدی از اشدتباهات و
.خطاهایی بود که مرتکب شده بود

:العمالبرخی از عیوب کتاب کنز 
ف الفبا های فقهی بر اساس حرویکی از اشتباهات ایشان در این کتاب، مرتب نمودن کتاب

هدای اباست، نه بر اساس ترتیبی که نزد فقیهان و علما متداول و مشهور است؛ علمدا کتد
ام الدین کنند، سپا الصالة، سپا الزکاة و غیره؛ اما حسفقهی را با کتاب الطهارة آغاز می

حروف های فقهی را بر اساسهندی به تاسی از ابن اثیر که در کتاب جامع األصول، کتاب
، الطهدارة را در«ص»الفبا مرتب نموده بود، چنین کاری را انجام داد و الصالة را در حدرف 

. هدا اشدتباه کدردقرار داد و در تقدیم و تداخیر کتداب« ز»و الزکاة را در حرف « ط»حرف 
اب داند که فدالن حدرف در کتدشود و نمیمشکل اینجاست که گاها طالب علم خسته می

ور فالنی وجود دارد یا نه؛ زیرا کنز العمال در شانزده جلد چاپ شده و جلدهای آن نیز قطد
یدره در جلد هشتم قرار گرفته یا جلد نهدم یدا غ« ص»داند حرف است؛ در نتیجه فرد نمی

ز پا ناچار باید تمامی جلدها را ورق بزند تا به حرف مورد نظر خود برسدد؛ خدودِ مدن نید
ثال طور نیسدت؛ مدکنم که فالن کتاب در فالن حرف است، در حالی که اینگاها گمان می

ا کدنم، اگر حدیثی در خصوص اذکار صبو و شب داشته باشم و بخواهم در کنز العمال پید
تداب کنم کتابی با عندوان کروم و چون جستجو میمی« األذکار»در کتاب « الف»به حرف 

« رباب الدذک»تحت عنوان « ذ»کنم، چرا که وی این کتاب را در حرف پیدا نمی« األذکار»
هدا ابهایی که برای کتکند؛ به عالوه نامقرار داده است؛ این کار جوینده علم را خسته می

؛ پا این ذکر کرده نیز گاها متفاوت است، مثال کتاب الطب را کتاب المرضی نامیده است
.ها و ایرادات این کتاب استیکی از عیب

نیاورده ایراد دیگر کتاب این است که وی احادیث را که موضوعشان یکسان است در یکجا
است و میان آنها جدایی انداخته است و در ابتدا احادیدث مدرتبط بدا موضدوع را از کتداب
از الجامع الصغیر ذکر کرده، سپا شروع به احادیث کتداب اإلکمدال نمدوده اسدت و پدا
ده فراغت از آن سایر ابواب همان کتاب را آورده است و بعد از آن احادیث فعلی را ذکر کدر

« ة الصالةصف»است؛ به عنوان مثال کتاب الصالة تحت چند باب تنظیم شده است؛ به باب 
آمده، کنیم، در این باب احادیث الجامع الصغیر در موضوع صفة الصالة در یکجارجوع می

101



پدا از. پا از اتمام، احادیث کتاب اإلکمال در رابطه با همین موضدوع ذکدر شدده اسدت
کتداب اتمام، سایر ابواب کتاب الصالة را ذکر کرده است؛ آنگاه پا از اتمام احادیث قدولی

ش الصالة، احادیث فعلی را ذکر کرده و به همان صورت مرتب نموده است و دوباره در بخد
و بخش ( احادیث فعلی)را ذکر کرده و اینگونه میان بخش افعال « صفة الصالة»افعال باب 
و شدده و فاصله زیادی افتاده است؛ این شیوه باعث سردرگمی دانشج( احادیث قولی)اقوال 

ام الدین خودِ حس. کرد خیلی بهتر بودگیرد و اگر اینها را یکجا میوقت بیشتری را از او می
گر این نوشت، دیهندی این اشتباه را درک کرد، در نتیجه وقتی مختصر کنز العمال را می

ر بدر کار را تکرار نکرد، اما این کتاب منتخب همان فایده و سودی را که کنزالعمال دارد، د
ت هدای سدنت نیسدندارد، زیرا خودِ کنز العمال فایده زیادی دارد و هیچ حدیثی در کتاب

ین کتاب مگر اینکه در این کتاب وجود دارد؛ این فایده بخصوص بعد از فهرستی که برای ا
-ینگاشته شده بهتر نمایان شد؛ فهرستی در دو جلد بزر  چاپ شد و اکندون مدا هدم مد
ن مد. توانیم به واسطه حرف اول و هم به واسطه موضوع به تخدریج احادیدث آن بپدردازیم

ن کتداب کنم که این کتاب را در دسترس داشته باشند، زیرا ایددانشجویان را نصیحت می
ق خواهند تخریج نمایند، چه با لفظ مد نظرشدان و چده مطدابآنها را به هر حدیثی که می
.کندالفاظ دیگر، راهنمایی می

:تخریجهای مربوط به سایر کتاب
-ث مدیهای دیگری که مرتبط با تخریج است و با دانستن اولین حرف حدیاز جمله کتاب

هدای توان حدیث مورد نظر را پیدا کرد، یعنی بر اساس حروف الفبدا تنظدیم شدده، کتداب
منظور از مشهور، احادیثی است که در میان مردم مشهور و متدداول . احادیث مشهور است

هدا اندد و در آنهایی را تدالیف کدردهاند و کتاببرخی از علما به این مهم توجه نموده. است
اندد، تدا مدردم اند و حکم آنها را ذکدر کدردهاحادیث مشهور در میان مردم را تخریج نموده

ع و جایگاهی قرار دارند، صحیو، حسن، ضعیف یدا موضدوبدانند این احادیث در چه درجه
.هستند؟ یا اصال اصلی ندارند، یعنی اسنادی از پیامبر ندارند

نوشدته 1«الحسدنةالمقاصدد »هایی که در این زمینه تالیف شده، کتداب ترین کتاباز مهم
ث علدی کشف الخفا ومُزیل األلباس فیمن اشتهر من الحدی»سخاوی است؛ همچنین کتاب 

فبدا این دو کتاب بدر اسداس حدروف ال. ، نوشته اسماعیل بن محمد عجلونی«ألسنة الناس
تابکاند، اما گاها در ترتیب آنها بی دقتی صورت گرفته است؛ به ویژه در تنظیم شده

الحسدنة المقاصدد»در این باب کتاب حافظ سخاوی، موسوم به »: گویدشیخ محمد ناصرالدین آلبانی می-1
اه تمامی کسانی این کتاب تکیه گ. کتاب مشهوری است« فی بیان کثیر من األحادیث المشتهرة علی األلسنة

دارد، چدرا این کتاب در تحقیق و دقت، نظیر ن. اندبوده که پا از او آمده و در این رابطه دست به تالیف زده
.حال آنکه ایشان شاگرد حافظ ابن حجر  بوده است! که نه
.«64»: النکت علی نزهة النظر، نوشته شیخ علی بن حسن الحلبی، ص: نگا

102
0



.ته استکشف الخفا که در ترتیب احادیث بر اساس حروف الفبا نهایت دقت صورت نگرف

:پایان
هدایتوانستیم در مورد این دو کتاب اخیر و روش مؤلفان آن دو و نیز در مدورد کتدابمی
شد نیدز سن هایی که گفتهبیشتر صحبت کنیم، اما همین« کنز العمال»و « الجامع الکبیر»

.کندشاء اهلل کفایت می

ا خواهم که به من و شما توفیق دریافت علدم ندافع و انجدام عمدل نیدک راز اهلل متعال می
م تدا ایدن کنم و تالش کنیعنایت فرماید و خودم و شما را به تقوای اهلل متعال سفارش می

.علم حجت و دلیلی باشد به سود ما نه علیه ما

زکیه کند و جوینده علم باید تالش کند تا به علمی که فرا گرفته عمل نماید و نفسش را ت
-مدیتقوای الهی پیشه کند و دست به اموری بزند که موجب نجاتش از عذاب اهلل متعدال

کدز اما چنانچه طالب علم تنهدا بدر فراگیدری علدم تمر. ی علمشود؛ این است ثمره و میوه
خواهدد نماید و از عمل کردن غافل شود، علم و دانشی که فراگرفته بر دوشدش سدنگینی

ور خواهیم تا ما را از چنین عملکردی داز اهلل متعال می. کرد و به ضررش تمام خواهد شد
. بدارد
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.وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد




