وجوه و نظایر حدیثی

وجوه و نظایر حدیثی
قاسم بستانی (دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز)
gbostanee@yahoo.com
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

(تاریخ دریافت5335/73/55 :؛ تاریخ پذیرش)5335/70/75 :

چکیده
حدیث ،یکی از ارکان مهم علم و عمـل مسـلمانان اسـت و رجـوع بـه آن از امـور بایسـته
برای دستیابی به باید و نبایدهای دینی اسـت .از آنجـا کـه حـدیث ،مشـتمل بـر الفـاظ و
جمالت است ،برای دستیابی به مدلول حدیث ،چارهای جـز مراجعـه بـه الفـاظ تشـکیل
دهندۀ آن نیست .از سویی دیگر ،الفاظ نیز گاهی با وجود یک ریشه و اصـل معنـایی ،در
معانی متفاوت بنا بر اسباب و دالیلی مانند سیاق و مجـازگویی ،گـاهی بـا حفـظ سـاختار
صرفی و گاه با تفاوتهایی در ساختار صرفی ،به کار میروند ،شناخت این الفاظ و معانی
متنوع آنها از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت و موجـب رفـع ابهـام در فهـم روایـت
میگردد .استخراج و جمعآوری چنین الفاظی را ـ در گسترۀ احادیث و ذکر معانی متعـدد
آنها و گسترۀ به کار رفته برای هر معنا در احادیث ـ میتـوان بـه قیـاس وجـوه و نظـایر
قرآنی ،وجوه و نظایر حدیثی گفت؛ هرچند چنین تعبیری همونان مصطل نشده است.
در این مقاله به روش کتابخانهای و گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها ،تالش مـیشـود
به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که وجوه و نظایر حدیثی چیست؟ بـا بیـان معنـای
وجــوه و نظــایر و حــوزۀ کــارکرد آن نــزد مســلمانان و نیــز بــا ذکــر مثالهــایی از احادیــث،
میکوشیم تا جایی که ممکن است با ماهیت چنـین علمـی آشـنا شـویم و مقـدمات کـار
گسترده در این حوزه را مهیا کنیم.

04

کلیدواژهها :وجوه و نظایر ،حدیث ،الفاظ.

مقدمه

حدیث نزد مسلمانان از جایگاهی واال برخوردار است و در حقیقت ،پس از قرآن ،اصلیترین منبـع
فکر و عمل آنان به شمار میرود و شامل موضوعاتی متعدد ـ از جمله عقاید ،احکـام و  – ...اسـت.
طبیعی است که واژگان در متون حـدیثی ،هماننـد مـتن قـرآن ،نقشـی بنیـادی و کلیـدی دارنـد و
حدیث بدون آنها ،معنا نمییابد .لذا علم بـه آنهـا و آشـنایی بـه معـانی آنهـا ،در فهـم نهـایی و
صحی متن حدیث ،الزامی است .از سویی دیگر ،الفاظ در طول زندگی بلند و پرفراز و نشیب ،و بر
ّ
اثر عوامل گوناگون ،از ویژگیهای معتددی از حیث داللـت برخـوردار میشـوند؛ ماننـد :حقیقـی،
مجازی ،کنایی ،عام ،خاص ،مطلقّ ،
مقید ،مترادف ،مت اد ،و. ...
ّ
عالوه بر آن تنوع و تعدد معانی یک لفظ در یک شکل و صیغۀ واحد یا در صیغههای مختلـف
از یک ریشه در یک متن (بهطور کلی ،مانند متن قرآنی یا احادیث معصومین
ً
اشتراک لفظی تلقی شود؛ ّاما به قیاس تعبیر «وجوه قرآنی» که معموال با اصطالح «نظایر» همراه
است ،میتوان این تنوع معانی یک لفظ در احادیث و تکـرار یـک وجـه معنـا در احادیـث دیگـر را،

وجوه و نظایر حدیثی

) میتواند نوعی

«وجوه و نظایر حدیثی» گفت؛ آشکار است که علم به این «وجوه» معانی در حدیث ،و تعیین وجـه
معنایی مورد نظر شارع و تفکیک آن از دیگر معانی حاصل از آن لفظ و عدم خلط معانی الفـاظ بـا
یکدیگر و دانستن مواضع تکرار یک وجه معنایی ،برای فهم نهایی و صحی مـراد شـارع ضـروری
است.
در مقالۀ پیش رو ،کوشیدهایم ماهیت موضوع وجوه و نظایر حدیثی و کاربرد علمی آن را بیـان
کنیم .پیش از آن ،یادآوری نکات زیر ضروری است:
 0ـ در منابع اهل سـنت ،گـاهی حـدیثهای مـورد اسـتناد بـرای وجـوه و نظـایر ،منسـوب بـه
اصحاب(حدیث موقوف) یا تابعین(مقطوع) میباشند؛ ّاما در این مقاله فقط از احادیث منسوب بـه
معصومین

استفاده شده است.

 2ـ برخی از احادیث مورد استشهاد ،در منابع بسیاری ذکرشدهاندّ ،امـا در ایـن مقالـه فقـط بـه

کتب حدیثی و لغوی معتبر و مهم ارجاع داده میشود؛ مگر در مواردی خاص که ضرورت ایجـاب
کند.
 3ـ در برخی احادیث ،برای برخی الفاظ ،چند معنا ـ یعنی چند وجه معنایی ـ ذکر شـده اسـت؛
ً
لذا ممکن است این احادیث ،ذیل هر وجه معنایی ،مجددا تکرار شوند.
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 ۴ـ در این مقاله ،به بررسی سـند و تعیـین صـحت و سـقم احادیـث از حیـث سـند و م ـمون
(تحلیل محتوایی و نقد متن) پرداخته نمیشود و تنها از حیـث انتسـاب بـه معصـوم  ،خـواه از
طرق شیعه و خواه از طرق اهل سنت مد نظر است.
 .1تعریف وجوه و نظایر
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وجوه ،معانی متعدد یک لفظ در یک متن (بهطور کلی) و نظایر ،وجه معنایی تکرار شده در مواضع
دیگر همان متن است (زرکشـی031۶ ،هــ012/0 :؛ سـیوطی ،االتقـان ،بیتـا۴19/0 :؛ حـاجی
خلیفه ،بیتا2110/2 :؛ ابن جوزی0۴1۴ ،هـ .)۵3 :به عبارت دیگر ،چنـد معنـایی و گسـتره یـک
معنا در یک متن.
ً
الزم به ذکر است در وجوه و نظایر ،معنـای مسـتقیم لفـظ مـورد نظـر اسـت نـه صـرفا معنـای
لغوی :از نظر لغت ،کاربرد عمومی ،سیاق لفظی و سیاق مقامی (مانند شأن نزول) یا مجازات .لذا
ممکن است تعدادی از معانی یک لغت در وجوه و نظایر ،در معاجم لغت دیده نشود.
این دانش که از دانشهای کهن اسالمی بوده و در حوزه معناشناسی قرآن به ظهور رسـیده و
همونان در این حوزه به کار میرود ،پیوسته با قرآن به ذهن متبادر میشـود؛ چنانکـه اصـطالح
«وجوه و نظایر» .واژگان قرآنی بهطور مستقل از سدههای نخستین هجری ،مـورد توجـه و عنایـت
ویژۀ مفسران و قرآنپژوهان قرار گرفت و تالش شـد در کنـار بررسـی ایـن الفـاظ از حیـث لغـت و
مجاز ،کاربرد معنایی آن و نیز گسترۀ هـر معنـا ،در قـرآن نیـز اسـتخراج و دسـتهبندی گـردد؛ زیـرا
مسلمانان در نخستین تجربههای خود از تفسیر قرآن ،متوجه این حقیقت شـدند کـه یـک واژه در
این متن مقدس ،پیوسته در یک معنای مشخص ظاهر نمیشود و به دالیلی کـه بـه آنهـا اشـاره
شد ،به چند معنای مراد استفاده شدهاند و دانستن این معانی ،کمک شایانی در فهم صحی مراد
الهی دارد .از این رو ،دانش وجوه و نظایر قرآنی بـه ظهـور رسـید .مباحـث وجـوه و نظـایر ،گـاه در
ضمن تفاسیر جامع مطرح میشوند :هموون جامع البیا طبری ،التبیا شیخ طوسـی ،مجموع
البیا طبرسی؛ گاهی یکی از بخشهـای کتـب علـوم قرآنـی ،ماننـد البرهوا زرکشـی و االتقوا
سیوطی...،؛ گاهی نیز بهصورت تألیفاتی مستقل و جداگانه ،مانند :البصائر فی الوجووه و الن وائر
ابوحامد اصفهانی ،دلهة األعین النواظر فی علم الوجوه و الن وائر ابـن جـوزی ،الوجووه و الن وائر
نقاش محمد بن حسن ،الوجوه و الن ائر تفلیسی ،الوجوه و الن ائر ابن دامغانی حسین بن محمد
و. ...

 .۶وجوه و نظایر حدیثی
ّ
این علم کمابیش شبیه فقه الحدیث موضوعی است که در آن محقق ،واژهای از واژگـان نبـوی را

گرفته و احادیثی را که در آن این واژه یا مشـتقات آن آمـده ،گـردآوری کـرده و معـانی ایـن واژه یـا
مشتقات آن را در هر یک از آن احادیث ،بیان میکند تا مراد و مقصود گویندۀ آن (از پیـامبر
امام

و

) در هر موضع دانسته شود (الوجوه و النظائر الحدیثیة .)3 :این علم ،جایی کاربرد اصلی

خود را نشان میدهد که یک واژه یا مشتقات آن در احادیث مختلف ،معانی مختلفـی پیـدا کنـد و
ّ
ّ
دانستن این معانی در فهم مقصود گوینده بسیار موثر باشد و این امکان را به محقـق میدهـد کـه
جایگاه معنایی یک لفظ را در احادیث مختلف بداند و از خلـط معـانی یـک لفـظ ّ
مکـرر در احادیـث
متعدد خودداری کند.
کند(همان) ،از آن حیث که نشان میدهد معصومین ،از الفاظ و بار معنـایی آنهـا ،بـهخوبی و در
جای مناسب خود استفاده کردهاند تا بیان ،روان و معنای بر شنونده آسان باشد.
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عالوه بر آن ،ایـن دانـش میتوانـد بالغـت و اعجـاز در بیانـات معصـومین را بـهخوبی آشـکار

 .3پیشینۀ بحث

دانش وجوه و نظایر حدیثی ،بـا ایـن نـام و عنـوان در جـایی مطـرح نشـده اسـت جـز در مقالـهای
مختصر (الوجوه و النظائر الحدیثیة و اثرهـا فـی فقـه الحـدیث از دکتـر مصـطفی حمیداتو/أسـتاذ
حدیث وعلوم حدیث دانشگاه باتنة الجزائر) ،که پس از مقدمهای مختصـر ،مثالهـایی از وجـوه و
نظایر حدیثی اهل سنت را بیان کرده است.
اما این دانش بهطور غیر مستقل ،از دیرباز مورد توجه دانشمندان لغت و حدیث بوده و ضـمن
مباحث لغتشناسی خود ،چه در کتب عام لغتشناسـی ،ماننـد فراهیـدی در العوین ،جـوهری در
الصحاح ،فیروزآبادی در القاموم المحیا ،ابن درید در جمهورة اللغوة ،ابـن سـیده در المحکوم و
المحیا األع م و المخصص ،أزهری در تهذیب اللغة ،ابن منظور در لسا العرف ،زبیدی در تال
العروم؛ و چه در کتب اختصاصی مربوط به غریب الحدیث ،به وجوه و نظـایر یـک لفـظ حـدیثی
پرداختهاند.
از مهمترین آثاری که بحث غریب حدیث پرداخته و ضمن آن گاهی به وجـوه و نظـایر حـدیثی

ّ
توجه نشان دادهاند و میتوانند از منابع مهم وجوه و نظایر حدیثی شمرده شوند ،آثار ذیل هستند:
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 0ـ غریب الحییث (یا الغریبین ،چون شامل غریب القرآن نیز هسـت) ،از ُ
أبوعبیدالقاسـم بـن
سالم هروی (م22۴ .هـ)؛
 2ـ غریب الحییث ،از ابن قتیبه ،عبدالله بن مسلم دینوری (م21۶ .هـ)؛
 3ـ غریب الحییث ،از حربی ،ابراهیم بن إسحاق (م 2۵۵ .هـ)؛
 3ـ الیالئل فی غریب الحییث ،از ابن حزم عوفی ،قاسم بن ثابت سرقسطی (م312 .هـ)؛
 ۴ـ غریب الحییث (یا الغریبین) ،خطابی ،از حمد بن محمد بستی (م3۵۵ .هـ)؛
 ۵ـ سما الثریا فی معادی غریب الحییث ،از إسماعیل بن حسن بیهقی (م۴12 .هـ)؛
 ۶ـ تقریب الغریبین لکتابی خبی عبیی و ابن قتیبة از سلیم بن أیوب رازی شافعی (م۴۴1 .هـ)؛
 1ـ مجمع الغرائب ومنبع الرغائب ،از عبدالغافر بن إسماعیل فارسی (م۵29 .هـ )؛
 ۵ـ الدائق فی غریب الحییث واألثر ،از زمخشری ،محمود بن عمرو (م۵3۵ .هـ)؛
 9ـ مهارق األدوار علی صحاح اآلثار ،از قاضی عیاا بن موسی (م ۵۴۴ .هـ)؛
 01ـ ملالع األدوار علی صحاح اآلثار ،از ابن قرقول ،إبراهیم بن یوسف (م ۵۶9 .هـ)؛
 00ـ المجموع المغیث فی غریبی القرآ والحییث ،از ّ
محمد بن أبی بکر مدینی اصفهانی (م.
 ۵۵0هـ)؛
 02ـ غریب الحییث ،ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علی (م۵91 .هـ)؛
 03ـ النهایة فی غریب الحییث واألثر و منوا اللالوب فوی شورح طووا الغرائوب ،ابـن أثیـر،
مبارک بن محمد (م۶1۶.هـ)؛
ّ
 0۴ـ قنعة األریب فی تدسیر الغریب من حییث رسو اللن والصحابة والتابعین ،از عبدالله
بن أحمد بن قدامة مقدسی (م۶21 .هـ)؛
 0۵ـ المجرد فی غریب الحییث ،از ابن لبان ،عبد اللطیف بن یوسف بغدادی (م ۶29 .هـ)؛
محمـد بـن علـی ّ
 0۶ـ الهرع الروی فی اللیادة علی غریوب الهوروی ،از ّ
غسـانی مـالقی (ابـن
عسکر؛ ۶3۶هـ)؛
ّ
 01ـ بلوغ المرام لبیا خلداآ سیی األدام ،از أحمد بن محمد مرزوقی (م .بعد02۵0هـ)؛
 0۵ـ دلهة الن ر فی غریب النهج و األثر ،از عادل عبدالرحمن بدری (معاصر).
ّ
در میان شیعیان تنها کتابهای فرهنگ لغت مـرتبط بـه حـدیث ،غریوب خحادیوث الخاصوة و
مجمع البحرین و مللع النیرین (قرآن و حـدیث) از طریحـی ،محمـدعلی بـن أحمـد خفـاجی (م.
 01۵۵یا 01۵1هـ) است.

 .4اسباب عدم ظهور علم وجوه و نظایر حدیثی
ً
دقیقا معلوم نیست چرا چنین علمی نزد مسلمانان ـ برخالف «وجـوه و نظـایر قرآنـی» ـ بـه ظهـور

نرسیده است ،با وجود نیاز ظاهری شدیدی که به آن داشتند .شاید گفته شود دلیل آن ،گستردگی
احادیث و تنوع لفظی و مدلولی آن ،نسبت به قرآن کریم است .بهگونهای که ورود به وجوه و نظایر
حدیثی ،منجر به تدوین کتابهایی با حجمی بسیار باال میشدّ .اما چنین امـری نمیتوانـد مـانعی
برای علمای اسالم شمرده شود ،زیرا آنان کتبی با حجم بسیار باال نیـز تـألیف کردهانـد کـه مـورد
استقبال نیز واقع شده است .مانند :لسا العرف ابـن منظـور ،تدسویر مدواتیح الغیوب فخـر رازی،
جامع البیا طبری.

درست باشد ،زیرا وجوه و نظایر قرآنی نیز با وجود این معاجم و تفاسیر بیشمار ،به ظهور رسـیده و
تداوم یافته است.

وجوه و نظایر حدیثی

شاید گفته شود وجود کتب غریب الحدیث و نیز معاجم ،علمـا را از پـی ریـزی دانـش مسـتقل
وجوه و نظایر حدیثی منصرف کرده و آن را کاری عبث شمردهاندّ .اما چنین سـخنی نیـز نمیتوانـد

به هر حال ،هرچند دلیل خاصی برای ظهور نیافتن چنین علمـی نـزد متقـدمین مـا مشـاهده
نمیشودّ ،اما این امر از اهمیت وجود چنین علمی نمیکاهد و امید است که هر چه زودتـر شـاهد
تحقیقاتی در این زمینه باشیم .البته با توجه به گستردگی احادیـث و تنـوع آنهـا در اعتبـار و عـدم
اعتبارشان ،نیاز به ورود مؤسسات علمی ـ پژوهشی و کار به صورت گروههای علمی است.
 .۵نمونههایی از وجوه و نظایر حدیثی

برای آشنایی با این علـم و نحـوۀ پـژوهش در آن ،نمونـههایی از وجـوه و نظـایر حـدیثی (ده مـاده
لغوی) ذکر میشود:
 ۵ـ  .9مادۀ «أ ث ر»

این ماده در سه معنای اصلی به کار رفته است :الف) تقـدیم چیـزی؛ ب) ذکـر چیـزی؛ ج) بـاقی
ماندۀ چیزی .دیگر معـانی ایـن مـاده نیـز بـه ایـن سـه معنـا برمیگـردد (ابـن فـارس ،بیتـا :أثـر؛
فراهیدی :0۴01 ،أثر؛ زمخشری ۵ :09۶1 ،ـ ۴؛ جوهری :0۴11 ،أثر؛ ابن منظـور :0۴1۵ ،أثـر؛
فیروزآبادی ،بیتا :أثر؛ زبیدی :0۴0۴ ،أثر)ّ .اما در احادیث ،از این ماده ،معانی ذیل استفاده شـده
است:
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 5ـ  1ـ  .1أجل و مرگ

َ
ََ
َ َ
َْ ْ
َ َْ
نقل شده استَ «:م ْن أ َح َّب أن ْیب َسـط ل ُـه فـی ر ْزقـه َو ْین َسـأ ل ُـه فـی أ َجلـه فلیصـل

 0ـ از پیامبر
َرح َم ُه»؛ کسی که دوست دارد روزیش فراخ شود و مرگش به تأخیر بیفتد ،پس صله رحـم بجـا آورد
(کلینــی0۵۶/2 :03۶۵ ،؛ صــدوق ،الخصــال32 :0۴13 ،؛ ابــن حنبــل ،بیتــا0۵۶/3 :؛ ،2۴1
ج ،219/۵بخاری۵/3 :0۴10 ،؛ ج01۴ ،12/1؛ مسلم ،بیتا ،۵/۵ :أبوداود :0۴01 ،ج3۵0/0؛
0۶0؛ زمخشری ،الفائق ،بیتا :أثر؛ ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابن منظـور :0۴1۵ ،أثـر؛ زبیـدی:0۴0۴ ،
أثر؛ أزهری2110 ،م :أثر؛ خطابی339/0 :0۴12 ،؛ طریحی :03۶2 ،أثر (با اندک تفاوتهایی در
متن).
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

 2ـ از أبوهریره از پیامبر
ٌَ

َْ َ َ

ََْ ٌ
َْ َ
ىال َُوُ
در حدیث صلۀ رحم نقل شده که فرمودِ «:ه ُمثراة ُِفى ُالم ِ

َم ْن َسأة ُِف ُاِلث ُِر»؛ همانا آن ،افزون کنندۀ در ثروت و تکیهگاهی هنگـام مـرگ اسـت (ابـن حنبـل،

بیتا31۴/2 :؛ ترمـذی231/3 :0۴13 ،؛ حـاکم ،ج0۶0/۴؛ ابـن أثیـر ،بیتـا :أثـر؛ ابـن منظـور،
 :0۴1۵أثر؛ زبیدی :0۴0۴ ،أثر).
شبیه به این حدیث ،نزد شیعه از امام صادق

نقل شده است با این تفاوت که به جای «فی

األثر»« ،فـی األجـل» نقـل شـده اسـت (فـیض کاشـانی1111 ،هــ011/1 :؛ برقـی1112 ،هــ:
012/1؛ صدوق ،الفقیه ،بیتا022/1 :؛ ابن أبی الحدید ،بیتـا001/1 :؛ طریحـی :1110 ،أثـر)
که خود ّ
مؤید چنین معنایی است.
 5ـ  1ـ  .2باقیمانده ،مانند

 0ـ از امام هادی

در زیارتنامۀ علی
ْ

و در وصف ائمه

نقل شـده اسـتَ ...«:وآثىار ْ
ُمُ

ف ُ َُ
ْ
ِىور( »...صـدوق ،الفقیـه ،بیتـا۶0۶/2 :؛ طوسـی011/۶ :03۶۵ ،؛
ِ
اَلثار ُوقِورُم ُِفى ُالق ِ
ِ
ّ
فیض کاشانی0۵13/0۴ :0۴00 ،؛ طریحـی :03۶2 ،أثـر)؛ و گفتـه شـده چـه بسـا ،مـراد شـدت

امتزاج و اختالط با آنها است (طریحی :03۶2 ،أثر) .چنان کـه مالحظـه میشـود ایـن حـدیث،
فقط نزد شیعه وجود دارد و کمتر کسی درصـدد فهـم مـدلول حـدیث اقـدام کـرده اسـت و سـخن
طریحی نیز با شک و تردید همراه است.
 2ـ در حدیث «رفع امانت» از حذیفة بن یمان از پیامبر
07

نقل شده است:

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َّ َ
َّ ْ َ َ َ ْ َ
َ َّ
ىمُینىامُ
اُمث ُأثىرُال َوُى ِ ُُث
ینامُالرج ُالنوم ُفتقِضُاِلمان ُِمنُقل ِِ ِهُفلظ ُأثره ِ
ِ

َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َّ ْ َ َ َ ْ َ
اُمث ُأثرُال َم ْج ُ؛ ُ
النو ُم ]ُفتقِضُاِلمان ُِمنُقل ِِ ِهُفلظ ُأثره ِ
ِ
ِ
آدمی به خواب میرود ،و امانت از دلش گرفته میشود ،ولی اثرش در آن میماند ،ماننـد
اثر وکت (نقطۀ ریزی بر چیزی با رنگ دیگری) ،سپس دوباره به خواب میرود ،و امانـت
از دلش گرفتـه میشـود ،ولـی اثـرش در آن میمانـد ،ماننـد اثـر مجـل (پینـه روی کـف
دسـت)؛ (ابــن حنبــل ،بیتــا131/2 :؛ بخــاری 133/1 :1121 ،ـ  ،131مســلم ،بیتــا:
 31/1ـ 33؛ ابن ماجه ،بیتا1111/0 :؛ ترمـذی110/1 :1121 ،؛ زمخشـری ،الفـائق،
بیتا111/1 :؛ أبوعبید113/1 :1131 ،؛ ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابن منظور :1122 ،أثر).
 5ـ  1ـ  .3ترجیح و تقدیم

از امام هادی

در مکاتبه با محمد بن ف ل بغدادی نقل شده است:

حسین

و پدرتان

وجوه و نظایر حدیثی

َ َ َْ
َ ْ
ْ َ
ْ
َ ْ َ َ َ
ضان َُع َل َّ
ىلن ُ َ ُوُ
یىارةُالح َس ِ ُ
ُالرج ُفلقع ُِبقل ِِ ِه ُِز
ج ِعل ُف اک!ُی خ ُشهرُرم
َ
ْ ِ َ َ
َ
یارة َُأبلکُب َِغ َاد َُفلقلمُف َُم ْنبُله َ
ز َ
ضىانُث َّ
ىمُیىبوره ْمُأ ْوُ
ُُح َّت ]ُیخر َجُعنهُشهر َُر َم
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ
َ
ُ:لشهرُرمضان ُِمنُالفض ُواِلجرُماُلىلسُ
یخرج ُِف ُشهرُرمضانُوُیف ِطرحُفكتب
ِ
ِ ِ
ُّ ِ
ِ
َ
ُالشهور َُفا َ
ذاُد َخ َ َُفه َو َ
ُالمأثورُ؛ ُ
ِلغلر ُِِم َن
ِ ِ
ِ
فـدایت شــوم ،مـاه رم ــان بـر مــردی وارد میشـود ،پــس بـه دلــش میافتـد بــه زیــارت
در بغداد ،برود .آیا در خانه بمانـد تـا مـاه رم ـان سـپری شـود

سپس به زیارتشان برود یا در ماه رم ان بیرون برود و افطار کند ،امام

نوشـت :مـاه

رم ان ف لیت و پاداشی دارد که دیگر ماهها ندارند ،بنا بر ایـن اگـر وارد مـاه شـد ،روزه
تــرجی داده میشــود) (طوســی112/1 :1112 ،؛ فــیض کاشــانی121/11 :1111 ،؛
طریحی :1110 ،أثر).

 2ـ از پیامبر

دربارۀ انصار نقل شده است:

َ
َ
َ َْ ْ ْ َ َ ْ
كم َُس َت ْل َق ْو َن َُب ْ
اصِر َ
ىُأ َث َر ًة َُف ْ
كن ْ
ُام َر ًءاُم َنُاِل ْن َصارُإ َّن ْ
واُح َّت ُ
ع
...وُلوالُال ِهجرةُل
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ََْ
َ
ض؛ ُ
تل ُق ْو ِن ُعل ُال َح ْو ِ ُ
...اگر هجرت نبود ،من نیز مردی از انصار بودم و شما پس از من با ترجی و تقدیمی(در
عطایا و غنائم) روبهرو خواهید شد (یعنـی دیگـران را در اینهـا بـر شـما تـرجی خواهنـد
داد) ،پــس شــکیبایی کنیــد تــا کنــار حــوا مــن را مالقــات کنیــد) (ابــن حنبــل ،بیتــا:
 ...،21/1؛ بخــاری... ،002/1 :1121 ،؛ مســلم ،بیتــا... ،121/1 :؛ نســائی:1113 ،
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002/3؛ ابــن منظــور :1122 ،أثــر؛ ابــن ســیده0222 ،م :أثــر؛ أزهــری0221 ،م :أثــر؛
طریحی :1110 ،أثر).
 5ـ  1ـ  .4خشکسالی

بــرای ایــن معنــا ،حــدیث بــاال البتــه بــه ضــم همــزه ذکــر شــده اســت (ابــن منظــور :1122 ،أثـر؛
فیروزآبــادی ،بیتــا :أثــر؛ زبیــدی :1111 ،أثــر؛ ابــن حنبــل ،بیتــا ... ،21/1 :؛ بخــاری:1121 ،
... ،002/1؛ مســلم ،بیتــا... ،121/1 :؛ نســائی002/3 :1113 ،؛ ابــن ســیده0222 ،م :أثــر؛
أزهری0221 ،م :أثر؛ طریحی :1110 ،أثر).
 5ـ  1ـ  .5وضعیت نامطلوب
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

برای این معنا نیز حـدیث بـاال البتـه بـه ضـم همـزه نقـل شـده اسـت (ابـن منظـور :1122 ،أثـر؛
فیروزآبــادی ،بیتــا :أثــر؛ زبیــدی :1111 ،أثــر؛ ابــن حنبــل ،بیتــا ... ،21/1 :؛ بخــاری:1121 ،
... ،002/1؛ مســلم ،بیتــا... ،121/1 :؛ نســائی002/3 :1113 ،؛ ابــن ســیده0222 ،م :أثــر؛
أزهری0221 ،م :أثر؛ طریحی :1110 ،أثر).
 5ـ  1ـ  .6جای پا

َّ
ََ َ ََ
ُص َّل ُالله َُع َلله َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ
ُالله َ
ََ ْ َ َ َ َ
ُح َم ٍارُفقال«ُ:قط َعُ
ُوُسلمُعل ُأت ٍانُأو ِ
ِ
ول َ ِ
مررتُبلنُی ىُرس ِ
َّ َ
َ َ َ َ َ ََ ََ
اُصالتناُقط َعُاللهُأث َر »؛ ُ
عللن
از برابر پیامبر

 ،سوار بر االغـی رد شـدم ،پـس فرمـود :نمـاز مـا را بـر مـا قطـع کـرد،

خداوند جای پایش را قطع کند (کنایه از زمینگیر شدن است تا راه نـرود و جـای پـایی از
او نماند) ( ابن حنبل ،بیتا... ،11/1 :؛ أبوداود1112 ،هـ :ج112/1؛ ابـن أثیـر ،بیتـا:
أثر؛ ابن منظور1122 ،هـ :أثر؛ زبیدی1111 ،هـ :أثر؛ طریحی :1110 ،أثر).
 6ـ  1ـ  .7خبردهنده

از علی

َ ََ
ْ ْ
ىر»؛
ُآث ٌُ
نقل شده که در بخشی از نفرینش بر خوارج چنین فرمـود...«:والُبقى ُِمىنكم ِ

« ...و از شما هی خبردهندهای نماند(که اخبار شـما را بـه دیگـران برسـاند)» (ابـن أبـی الحدیـد،
بیتا029/۴ :؛ ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أثر؛ زبیدی :0۴0۴ ،أثر) .این کلمه با بـاء:
02

آبر (اصالح کننده و نیکوکاری) (ابن جریر۵۴/۵ :03۵1 ،؛ ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابـن أبـی الحدیـد،

بیتا )029/۴ :و نیز زاء :آبز (جهنده و جاندار) (ابن أبی الحدید ،بیتا )029/۴ :نیـز روایـت شـده
است.
 5ـ  1ـ  .8حسب و نسب کهن

نقل شده که پیامبر
ََ

َ

َ َ
َ َ َّ َّ َ ٍّ َ َ ْ َ َ َ ْ
َْ
اه ِللى ِ ُت ْحى ُ
هنگام فت مکه فرمود«:أال ُِإنُُ ُدمُوُمأثر ٍةُُان ُِف ُالج ِ

َ
لن»؛ «هان! هر خون خواهی و حسب و نسبی که در جاهلیت وجود داشت ،پس همانـا
ق م ُهات ِ ُ

آنها به زیر این دو پایم است (و بـی اعتبارنـد» (ابـن حنبـل ،بیتـا ،00/2 :ج۴0/3؛ ابـن ماجـه،
بیتا012۵ ،۵1۵/2 :؛ دارقطنی۵3/3 :0۴01 ،؛ ابن جریر۵۵1/00 :03۵1 ،؛ مجلسی:0۴13 ،

 ،01۵/20ج003/3؛ ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أثر).
در حدیثی از علی

 ،هنگامیکه از او پرسیده شد :چـرا بـا دختـر پیـامبر

ازدواج نمیکنـی؟

َّ َ َ
َ ِّ
آمده است«:ماُل َ َ
ُص ْفراءُُ َو َ
ُالب ْلضاء َُو َل ْس ُب َ
َ ِّ َ
ُاللىهُعنى حُإن ِنى ُِل َّولُ
م
ِ
أثور ُِف ُدین ُفلور ىُرسول ِ
ِ
ٍ
َ َ
َم ْنُأ ْسل َ ُم»؛ «طال و نقرهای ندارم و در دینم نیز امر بدی از من نقـل نشـده کـه پیـامبر از مـن

وجوه و نظایر حدیثی

 5ـ  1ـ  .9منقول

روی برگرداند؛ من نخستین کسی هسـتم کـه اسـالم آوردم» (ابـن أثیـر ،بیتـا :أثـر؛ ابـن منظـور،
 :0۴1۵أثر؛ فیروزآبادی ،بیتا :أثر؛ زبیدی :0۴0۴ ،أثر) .این کلمه بهصورت «بمأبور» نیز نقل شده
که به معنای متهم است (ابن أثیر ،بیتا :أثر؛ ابـن منظـور ،أثـر؛ فیروزآبـادی ،بیتـا ،أثـر؛ زبیـدی،
ً
 :0۴0۴أثر) .ظاهرا اصل این حدیث ،از ابن أثیر صاحب النهاین است و در کتب حدیثی و تـواریخ و
سیر اولیه ،چنین حدیثی بهطور مستقل مشاهده نشد.
 ۵ـ  .2مادۀ «أ خ ذ»

این مادۀ لغوی دارای یک اصل معنایی به معنای عام:گرفتن و گردآوردن بوده و دیگـر معـانی بـه
آن برمیگردد (ابن فارس ،بیتا :أخذ؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أخذ؛ زبیدی :0۴0۴ ،أخذ) .در احادیث
به معانی ذیل آمده است:
 5ـ  2ـ  .1گرفتن

ٌ
ََ
َّ َ َّ َ
َ ْ َ
ىنُ
ُع
ىم
ل
ُه
ىار
ُالن
ىن
ُع
ُم
ب
ج
ح
ُب
ذ
اُآخ
ن
 0ـ از پیامبر دربارۀ برخی اصحابش نقل شده است«:أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َّ َ َّ َ َّ َ ْ
َ
ُالن ِارُف َتغ ِلِ ِون ُتق َّحمون ُِف َلها»؛ «من گره ازار شما را گرفتهام که به آتش وارد نشـوید،
الن ِارُهلمُع ِن

03

از آتش دور شوید ،از آتش دور شوید ،پس شما بر من غلبـه میکنیـد و وارد آتـش میشـوید» (ابـن
حنبل ،بیتا391/0 :؛ ...؛ بخاری0۵۶/1 :0۴10 ،؛ مسـلم ،بیتـا۶۴ ،۶3/1 :؛ ترمـذی:0۴13 ،
231/۴؛ ابن أثیر ،بیتا :أخذ؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أخذ؛ زبیـدی :0۴0۴ ،أخـذ؛ طریحـی:03۶2 ،
أخذ).

َ َ ْ َ
َّ ٌ
ُّ َّ َّ
ىُو َُت ْر َ
ُاِل ْخىذُب َهىاُهى ً َ
ُهىاُ
ى
یض
ر
ُف
ى
ُف
السن ُسن َتانُسن
 2ـ امام صادق از علـی « :
ٍ
ِ
ِ
ِ َ َ ِ
َ َ َ ْ َ
َ
َ
ٌ
َ َ َ ٌ َ َّ ٌ
ُهاُإل ُغلرُخط َلئ » ّ
ُاِل ْخذُب َهاُفضلل َُو َُت ْر َ
(سـنت بـر دو نـوع اسـت:
یض
ر
ُف
لر
ُغ
ُف
ضالل ُوُسن
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

سنتی در فری ه است که انجام دادن آن ،هدایت و ترک کردن آن ،گمراهی است و ّ
ّ
سنتی در غیر
فری ه است که انجام دادن آن ،ف یلت است اما ترک کـردن آن ،خطـا نیسـت) (برقـی:0311 ،

22۴/0؛ کلینی10/0 :03۶۵ ،؛ صدوق ،الخصال .)۴۵ :0۴13 ،شبیه این حدیث نزد اهل سنت
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

و از پیــامبر

نیــز وجــود دارد (دارمــی0۴۵/0 :03۴9 ،؛ هیثمــی:0۴1۵ ،ج012/0؛ طبرانــی،

.)20۵/۴ :0۴0۵

ََ
َ ْ ََ َ ْ ً
َ
َ
ىاکُوُ
ود ُِرض
ى
ُح
ى
ل
ُع
ىه
ُب
ى
ن
لن
ع
ُت
فىا
ِ
ِ
 3ـ امام صادق از امام سـجاد « :أسىألکُخو ِ
َ
َْ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َْ
َ
َ
َ َ َْ
ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ
صم ُِل ُِمنُأنُأع ِص ُوُأناُأعلمُ»؛ «از
کُلش ِّرُماُأعلمُوُال ِع ُ
أسألکُاِلخذ ُِبأحس ِنُماُأعلمُوُالتر ِ

تو ترس و هراسی را میطلبم که بدان من را بر حدود خشنودیت یاری کنـی و از تـو میخـواهم بـه

بهترین چیزی که میدانم را بگیری و بدترین چیزی که میدانم را ترک کنی و از اینکـه سرکشـی
کنم در حالی که میدانم ،مرا محافظت کنی) (کلینی۵93/2 :03۶۵ ،؛ طوسی۵2/3 :03۶۵ ،؛
مجلسی ،02۶ /9۵ ،313/۵۶ :0۴13 ،الصحیفة السجادیة.)2۵9/
 5ـ  2ـ  .2سیره و روش

مانند این قول پیامبر

َ َ
ْ ْ
ََ
َّ َ
اع َُح َّت َُتأخ َذ َّ
ونُق ِْل َهىا» «قیامـت بـر پـا
ىر
ق
ُال
ذ
أخ
ُب
ت
ُأم
ُالس
وم
ق
ُت
«:ال
ِ
ِ
ِ
ِ

نمیشوند مگر آنکه امتم بـه شـیوه گذشـتگان عمـل نمایـد» (بخـاری0۵0/۵ :0۴10 ،؛ عینـی،
بیتا ،۵2/2۵ :مجلسی.)30/2۵ :0۴13 ،
 5ـ  2ـ  .3حبس و اسارت

04

ایستاد تا وی را بکشد ّاما شمشیرش

مانند این سخن پیامبر

به کسی که باالی سر ایشان

از دستش افتاد .پیامبر

شمشیر را برداشت و به آن مرد گفـت :چـه کسـی تـو را از دسـت مـن

َّ
َ ْ َ َّ َ َ َّ َّ َ ِّ
ْ َ َ
ُآخ ٍذحُقالُأتش َه ُأنُال ُِإل َه ُِإالُالله َُوأن َُرسولُالل ِىه؟»؛
نجات خواهد داد؟ آن مرد گفتُ«:نُخلر ِ

«بهترین زندانبان و اسیرگیرنده باش .پس گفت :آیا شهادت میدهی که خدایی جز اللـه نیسـت و
من پیامبر خداوند هسـتم؟» (حـاکم ،بیتـا29/3 :؛ عینـی ،بیتـا091/0۴ :؛ ابـن کثیـر:0۴1۵ ،
9۵/۴؛ ابن أثیر ،بیتا :أخذ؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أخذ؛ زبیدی :0۴0۴ ،أخذ).
 5ـ  2ـ  .4منع کردن (که داخل معنای باال است)

ً
ْ
َ
واُع َلى َُأیى یه ْم َُن َج ْىو َاُو َُن َج ْىو َ
ملعىا» «اگـر جلـو
اُج ُ
نقل شده اسـتُ َ « :وُ ِإنُأ ِخذ
ِ ِ

 5ـ  2ـ ِ .5برکه

مانند حدیث پیامبر

وجوه و نظایر حدیثی

 0ـ از پیامبر
فاسقان گرفته شود و مانعشان بشوند ،همه نجات مییابند ،فاسقان و دیگران» (ابن حنبل ،بیتا:
2۶۵/۴؛ بخـاری000/3 :0۴10 ،؛ ترمــذی30۵/3 :0۴13 ،؛ عینـی ،بیتــا۵۶ ،03 :؛ ابـن أثیــر،
بیتا :أخذ؛ ابن منظور :0۴1۵ ،أخذ).
ََ
ّ
ُ
َّ
 2ـ از علی در ضمن خطبهای نقل شده اسـت«:خـذوا علـی یـد الظـالم السـفیه»؛ «مـانع
ســتمکار نــادان شــوید (ظــالم نــادان را از کارهــایش بازداریــد) (کلینــی0۴2/0 :03۶۵ ،؛ فــیض
کاشانی۴۴0/0 :0۴00 ،؛ طریحی :03۶2 ،أخذ).
:

َّ َ َ
َ
َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ ْ
ىابُأ ْرضىاُفكانى ُِمن َهىاُ
لثُأص
ِإن َُمث َُماُآت ِان ُالله ُِمنُاله ُ
ىُوُال ِ َعل ِ ُمُُمث ِ ُغ ٍ
َ َ ََْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
َ َ ٌ َ ٌ َ َ ْ َ
ُالكث َ
لىر َُوُُانى ُمنهىاُإخىاذاتُ
ط ِائف ُط َلِ ُق ِِل ُذ ِلکُفأنِت ِ ُالكَل ُ
ُوُالعشىب ِ
َ
ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َْ َ ََْ َ َ
َْ
اُوُز َرعوا؛ ُ
اُوُسقو ُ
واُمنه ُ
أمسك ِ ُالماءُفنفعُالله ُِبهاُالناسُفش ِر ب ِ
همانا هدایت و دانشی که خداوند به من داده است ،هموون بارانی است کـه بـر زمینـی
باریده باشد؛ بخشی از آن نیکو است و آب را پذیرا میشود و گیاه و علف بسیار میرویانـد
و بخشی از آن زمین ،برکههایی است که آب را نگه میدارد که خداوند با آنها بـه مـردم
سود میرساند ،مـردم از آن مینوشـند و آبیـاری میکننـد و کشـت میکننـد) (أبـویعلی،

011/11 :1110؛ زمخشری ،الفائق ،بیتا02/1 :؛ ابن أثیر ،بیتـا :أخـذ؛ ابـن منظـور،
 :1122أخذ) و گفته شده که بدان إخـاذا (مفـرد إخـاذات) گفتهانـد؛ زیـرا آب آسـمان را
گرفته و از شاربش محبوس میدارد (ابن أثیـر ،بیتـا :أخـذ؛ ابـن منظـور :1122 ،أخـذ؛
زبیدی :1111 ،أخذ).

البته این حدیث بدون «کانت منها إخاذات» (ابن حبان )011/0 :0۴0۴ ،و بهصـورت «کـان
منها أجادب» (از آن ،زمینهای خشکی بود) (مسلم ،بیتا )۶3/1 :نیز روایت شده است.
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 ۵ـ  .3مادۀ «ن ز ع»

این ماده دارای یک معنای اصلی است و آن کنـدن چیـزی اسـت (ابـن فـارس ،بیتـا :نـزع؛ ابـن
منظور :0۴1۵ ،نزع؛ زبیدی :0۴0۴ ،نزع) .از این لفظ در احادیث ،مـوارد و معـانی ذیـل اسـتفاده
شده است:
 5ـ  3ـ  .1کشیدن

نقل شده که مردی گفت :أشعری بر آن است که پس از فجر (أذان) ،وتـر نیسـت .نـزد علـی

ْ
َّ ْ َ َ ْ َ
ََ ْ َ ْ َ
حُوُأف َرط ُِفى ُالف ْتلىاحُ
آمدند و این مطلب را به ایشان خبر دادند .ایشان فرمود«:لق ُأغ َرق ُِف ُالنبع ُ
ِ
ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ن»؛ «همانا او مبالغه کرده و در فتوا افـراط ،وتـر
اةُم َت ُأ ْوت ْرتُف َح َس ٌ ُ
اُوُبلنُصال ِةُالغ
ال ِوترُماُبلنن ُ
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

بین ما و بین نماز صبحگاهی است ،هر وقـت وتـر بـهجای آوردی (در ایـن زمـان) ،همـان خـوب

است» (زید ،بیتا03۵ :؛ متقی هندی13/۵ :0۴19 ،؛ ابن أثیر ،بیتا :نزع؛ ابـن منظـور:0۴1۵ ،
نزع؛ طریحی :03۶2 ،نزع)« .نزع» در اینجا به معنای کشیدن و «اغرق فی النزع» ،استعاره برای
مبالغه در کاری است.
 5ـ  3ـ  .2بیرون آوردن

ْ
ْ ْ ََ
َ ْ
َ
َ َْ
ُقىالُُىادُیقتلىهُ
ُرأسُرُى ُیل َهىث
وم َس ٍ َُم َّرت ُِبكل ٍبُعل
 0ـ این قول پیامبر «:غ ِفرُْلمر ٍأةُم ِ
َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
ََ
ُالم ِاءُفغ ِف َرُل َه ِاُبذ ِلک» «زن بدکاری از کنـار
اُفأوثق ْته ُِب ِخم ِارهاُفنبع ُله ُِمن
العطشُفنبع ُخفه

چاهی میگذشت و دید سگی آنجا ایستاده و از تشنگی لهله میزند و نزدیک اسـت هـالک شـود.
کفشهایش را درآورد و آن را به روسریاش بست و از آب چاه برایش بیرون آورد .خداوند به دلیـل

این کارش او را آمرزید» (عینی ،بیتا210/0۵ :؛ متقی هندی .)۴20/۶ :0۴19 ،البته ایـن معنـا،
به معنای کشیدن بسیار نزدیک است.
 2ـ این حدیث از پیامبر

َ
ََ َ
َْ َ َ
َ َ ََ َ
َ َ َ َ ْ ََ ْ
ىاُش َ
اُنائ ٌم َ
ىاءُ
اُدل ٌوحُفن َبع ُِمنهاُم
لبُعلله
ل
ُق
ل
ُع
ن
یت
أ
حُر
«:بلناُأن ِ
ِ
ِ ٍ

اللهُ» «هنگامیکه من خواب بودم ،خود را بر چاهی دیدم که بر آن دلـوی بـود ،هـر انـدازهای کـه
خداوند خواسته بود ،آب بیرون آوردم [و نوشیدم]» (ابن حنبـل ،بیتـا3۶۵/2 :؛ بخـاری:0۴10 ،

093/۴؛ مسلم ،بیتا003/1 :؛ نسائی3۵۵/۴ :03۴۵ ،؛ زمخشری ،الفائق ،بیتـا۴30/2 :؛ ابـن
قتیبه0۴۴/0 :0۴1۵ ،؛ ابن أثیـر ،بیتـا :نـزع؛ ابـن منظـور :0۴1۵ ،نـزع؛ زبیـدی :0۴0۴ ،نـزع؛
00

أزهری :2110 ،نزع؛ خطابی.)۴30/0 :0۴12 ،

 5ـ  3ـ  .3متمایل شدن و مجذوب شدن

 0ـ ابوهریره نقل میکند مردی نزد پیامبر
شدم .پیامبر

آمد و بـه ایشـان گفـت مـن صـاحب فرزنـدی سـیاه

به او گفت :آیا شتر داری؟ گفت :بله ،فرمود :رنگشـان چیسـت؟ گفـت :سـرخ،

فرمود :آیا در میان آنها ،خاکستری هـم وجـود دارد؟ گفـت :بلـه ،فرمـود :آن را از کجـا آوردی؟

ٌ
َ َّ َ َ
ق» «چهبسـا ،عـرق و ریشـهای از اجـدادش او را بـه خـود کشـانده باشـد».
گفت«:ل َع ُن َبعىه ُِع ْىر ُ

َ ٌ
َ َ َّ
َ
فرمود«:فل َع ُْاب َنک َُهذاُن ْب َع ُ»؛ «پس چهبسا این فرزندت نیز کششی به آن اجداد باشد» (عینـی،

بیتـا ،29۴/21 :ابــن حنبــل ،بیتـا23۴/2 :؛ بخــاری01۵/۶ :0۴10 ،؛ مســلم ،بیتـا،200/۴ :
202؛ ابــن ماجــه ،بیتــا۶۴۶/0 :؛ أبــوداود :0۴01 ،ج۵1۴/0؛ نســائی019 ،01۵/۶ :03۴۵ ،؛
 2ـ تمایـــل و روی آوردن و مشـــتاق (در اینجـــا بـــه وطـــن خـــود) ،ماننـــد ایـــن قـــول از
پیامبر

َ
َ َ ُّ
َ
َ َْ
َ
القِائ ُ»؛ «خوش بـه حـال
ُالله؟ُقالُ:الن ّباع ُِم َ ُ
باءُقل ُ:منُهمُیاُرسول ِ
«:طوب ُللغر ِ
نُ ِ
ِ

غریبان! گفته شد :ای رسول خدا! آنها چـه کسـانی هسـتند؟ فرمـود :متمـایالن و مشـتاقان از

وجوه و نظایر حدیثی

زبیدی :0۴0۴ ،نزع).

قبائل (که مراد مهاجرین هستند که مشتاق قبائل خود بودند) (ابن حنبل ،بیتا39۵/0 :؛ دارمی،
302/2 :03۴9؛ ابن ماجه ،بیتا0321/2 :؛ ابـن أبـی جمهـور ،010/0 :0۴13 ،از اهـل سـنت؛
زمخشری ،الفائق ،بیتا2۵1/3 :؛ خطابی01۴/0 :0۴12 ،؛ ابـن أثیـر ،بیتـا :نـزع؛ ابـن منظـور،
 :0۴1۵نزع؛ زبیدی :0۴0۴ ،نزع).
 5ـ  3ـ  .4مسابقه دادن و رقابت کردن

نقل شده پیامبر

روزی نمازی را که در آن قرآن را به جهر قرائت کـرده بـود ،بـه پایـان رسـانید.

ِّ َ
ُ:ماُلى ُ
سپس فرمود :آیا کسی از شما همراه من قرائت کرد؟ یکی گفت :آری ،فرمـود«:إن ُأقول ِ
َ
نازعُالقرآن؟» «من میگویم :چرا من باید در خواندن (با امـام جماعـت) مسـابقه بـدهم و رقابـت
أ ِ

کنم (کنایه از درست نبودن خواندن همراه امـام اسـت) (ابـن حنبـل ،بیتـا2۵۴/2 :؛ ابـن ماجـه،
بیتا21۶/0 :؛ أبوداود :0۴01 ،ج091/0؛ ترمذی09۵/0 :0۴13 ،؛ نسـائی :03۴۵ ،ج0۴0/2؛
دارقطنی301/0 :0۴01 ،؛ زمخشری ،الفائق ،بیتا2۵1/3 ،33۶/0 :؛ ابن أثیر ،بیتا :نـزع؛ ابـن
منظور :0۴1۵ ،نزع؛ أزهری :2110 ،نزع).
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 5ـ  3ـ  .5دور و غائب

َ
مانند حدیث منقول از پیامبر (ص) که پیشتر ذکر شد«:ط َ
ُ:م ْ
وب ُللغ َر باءُقلى َ َ
ىنُهىمُیىاُرسىولُ
ِ
َ َ ُّ
ُالقِائ ُ» «خوش بـه حـال غریبـان! گفتـه شـد :ای رسـول خـدا! آنهـا چـه
الله؟ُقالُ:الن ّباع ُِم َن
ِ
ِِ

کسانی هستند؟ فرمـود :دور شـوندگان از قبائـل (از حیـث فکـر و خلـق و عمـل ،مـراد مهـاجرین
است)» (ابن حنبل ،بیتا39۵/0 :؛ دارمی302/2 :03۴9 ،؛ ابن ماجه ،بیتا0321/2 :؛ ابن أبی
جمهور 010/0 :0۴13 ،؛ زمخشری ،الفائق ،بیتا2۵1/3 :؛ خطابی01۴/0 :0۴12 ،؛ ابن أثیـر،
بیتا :نزع؛ ابن منظور :0۴1۵ ،نزع؛ زبیدی :0۴0۴ ،نـزع؛ طریحـی :03۶2 ،نـزع) .ایـن معنـای
دومی است که برای این لفظ در این حدیث در نظر گرفتهشده است.
 5ـ  3ـ  .6طعنه و نخسه
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

َّ
َ َ َ ٌَ
َْْ
لطان»؛ «فریاد نوزاد هنگام
ُحلنُیقعحُن ْبع ُِم َنُالش ِ ُ
لود
ِ «:صلاحُالمو ِ

مانند این حدیث از پیامبر
زایمان[ ،به سبب] طعنهای از شیطان است» (مسلم ،بیتا91/1 :؛ ابن حبـان۶2/0۴ :0۴0۴ ،؛
طبرانی2۴۴/2 :0۴0۵ ،؛ ابن أثیر ،بیتا :نزع؛ ابن منظور :0۴1۵ ،نزع؛ طریحی :03۶2 ،نزع).
 5ـ  3ـ  .7برگشتن از معصیت

َ َّ
َ
َ ْ َ َّ َ َ َّ ْ
ً َ َ َ َ
َ َ
مانند این قول امام علی «:ف َر ِح َمُالله َُرجالُن َبعُع ْنُش ْه َو ِت ِه َُوُق َم َعُه َوىُنف ِس ِهُف ِانُه ِذ ُِالىنف َسُ
َ
َ
ْ ً
َ
ََ َ
هاُالُت َبالُت ْن ِبع ُِإل َُم ْع ِصل ٍ ُِفى َُه ًىوى»؛ « خداونـد بیـامرزد مـردی را کـه از
أ ْب َع ُش ٍُء َُمنبعا َُوُآن ُ
ِ

شهوتش برگشته و هوای نفسش را سرکوب کرده باشد .همانا این نفس ،دورترین چیز بـه برگشـتن
از معصیت است و آن پیوسـته بـه معصـیتی از روی هـوی و هـوس روی دارد [چـون بـا معصـیت
سرشته است]» (ابن أبی الحدید ،بیتا0۶/01 :؛ طریحی :03۶2 ،نزع).
 ۵ـ  .4مادۀ «ب ع ل»

این ماده دارای سه معنای اصلی است :الـف) صـاحب؛ ب) نـوعی وحشـت؛ ج) بلنـدی زمـین؛ و
دیگر معانی به این سه معنا برمیگردند (ابن فارس ،بیتا :بعل؛ فراهیدی :0۴01 ،بعل؛ جوهری،
 :0۴11بعل؛ ابن منظور :0۴1۵ ،بعل؛ زبیدی :0۴0۴ ،بعل) .معـانی موجـود بـرای ایـن مـاده در
احادیث عبارتاند از:
 5ـ  4ـ  .1شوهر
08

مانند این قول پیـامبر

َ َ
َ َ َّ َّ ْ َ َ َّ
ٌ
ٌ َ
ُل ْ
ُ...ُ:وُ ْام َرأة َّ
ُالرجى َُر ِاعلى ُ
ُ
كم َُم ْسئولُع ْن َُر ِع ِلت ِه
ُوُ
«:أال ُِإنُُلكمُراع ُ
ِ
ٍ

ََ َ َْ َ َ َ
ٌَ
ِحُوُ ِه ُ َم ْسئول َُع ْنه ْ ُم»؛ «همانا همـۀ شـما سرپرسـت و همـۀ شـما مسـئول
اُوُ َول ِ َ ُ
عل ُبل ِ ُبع ِله ُ

نسبت به زیردستان خود هستید ...و زن مرد سرپرست خانۀ شوهرش و فرزندانش و مسئول نسبت

به آنهاست» (ابن حنبل ،بیتا۵۴/2 :؛ مسلم ،بیتـا۵/۶ :؛ أبـوداود :0۴01 ،ج03/2؛ ترمـذی،
 .)02۴/3 :0۴13البته در برخی نقلها ،بهجای «بعل»« ،زوج» (شوهر) آمده است (ابـن حنبـل،
بیتا000 ،۵/2 :؛ بخاری )20۵/0 :0۴10 ،که ّ
مؤید این معناست.
 5ـ  4ـ  .2شوهرداری

ْ
ُال َم ْر َأةُح ْسن َّ
ُالت َِ ُّعى ُ»؛ «جهـاد زن ،شـوهرداری کـردن نیکـوی او اسـت»
نقل شده استَ «:جهاد
ِ
ِ

(فــیض کاشــانی 11۶/22 :0۴00 ،از ام ـام کــاظم
؛ ص ۶21از امام علی

؛ صدوق ،الخصال ۵۵1 :0۴13 ،از امام باقر

؛ صدوق ،بیتا ۴39/3 :از امام باقر

 ۴0۶/۴ ،از امـام صـادق

؛ ابــن أبــی الحدیــد ،بیتــا332/0۵ :؛ متقــی هنــدی 911/0۵ :0۴19 ،از امــام علــی
 0۴1،0۴0/0۶از علی

از پیامبر

 2۴1/از أبوهریره از پیـامبر

،

؛ طریحـی :03۶2 ،بعـل؛

وجوه و نظایر حدیثی

 9/۵ :03۶۵از امام علی

 ۵11/امام کاظم

 210/2۶ ،از امــام صــادق

؛ کلینــی،

زبیدی :0۴0۴ ،بعل).
 5ـ  4ـ  .3عیال و خانواده

نقل است مردی برای بیعت بر جهاد نزد پیامبر

آمد و ایشان

َ ْ َ َ ٌ
کُب ْعى ؟ُ
از او پرسید«:ه ُل

َ َّ َ
ً
َ ََ ْ َ َْ ْ َ
ً
ْ
َ
جاه ا َُح َس ُنا»؛ «آیـا خـانواده داری؟ گفـت :بلـه،
اه ِ
ُفلهحُف ِانُلکُفلهُم ِ
قالُ:نعمحُقالُ:انط ِلقُفج ِ

فرمود :پس برو در راه خانوادهات جهاد کن ،پس همانا که برای تو در آن ،مجاهدت خوبی خواهد

بود» (زمخشری ،الفائق ،بیتا01۶/0 :؛ ابن أثیر ،بیتا :بعل؛ ابن منظـور :0۴1۵ ،بعـل؛ زبیـدی،
 :0۴0۴بعل؛ خطابی .)۶1۶/0 :0۴12 ،این حدیث در معدود منابع حدیثی ،بدون «بعـل» ّامـا بـه
همین م مون وارد شده است (ابن أبی شیبه )111/1 :0۴19 ،که ّ
مؤید معنای ذکـر شـده بـرای

این کلمه است.
 5ـ  4ـ  .4گیاهی که بهصورت دیمی آبیاری میشود

مانند این سخن پیامبر
ْ ْ

َ
ْ
َ َ
ً
ْ َْ
َ
َّ
ُالسىماء َُوُاِلنهىار َُوالعلىونُأ ْوُُىان َُب ْعىالُ
دربارۀ زکـات«:فلماُسىق ِ

العشرُ»؛ «در آنوه آسمان و رودها و چشمهها آبیاری میکنند ،یا گیـاهی بهصـورت دیمـی آبیـاری

03

میشــودُ ،عشــر اســت» (ابــن ماجــه ،بیتــا۵۵0/0 :؛ أبــوداود3۶1/0 :0۴01 ،؛ نســائی:03۴۵ ،
ً

۴0/۵؛ طریحی :03۶2 ،بعل) .شبیه به این حدیث و عبارت «أوُُانُبعالُالعشر» نـزد شـیعه نیـز
نقل شده است (فیض کاشـانی۵3/01 :0۴00 ،؛ کلینـی ،۵03/3 :03۶۵ ،از امـام صـادق
قاضی نعمان ،2۶۶/0 :03۵3 ،از امام باقر

از پیامبر

؛

؛ ابن أبی جمهـور،0۴۵/0 :0۴13 ،

از پیامبر ).
ً َ َ ًّ
البته در برخی نقلها بهجای «بعال»« ،عثریا» (درخت نخلی که با ریشههایش از اعماق زمین
خود را سیراب میکند نه از آب آبیـاری) آمـده اسـت (بخـاری033/2 :0۴10 ،؛ ترمـذی:0۴13 ،
 )1۶/2که میتواند یکی از مصادیق «بعل» باشد.
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 5ـ  4ـ  .5اصل و ریشه

َْ ْ
ّ َْ ْ ََ َ ّ َ
َْ
«ُ ُّ ُّ
هاُن َب َل َُب ْعلهاُم َن َ
ُالج َّنى ُِ» (همـۀ [درختهـای]
مورُتنِ ُُ ِف ُم ْس َتنقعُالم ِاءُإالُالعجوةحُف ِان
ُالت
ِ
ِ
ِ
خرما در مرداب آب میروند ،بهجز عجوه ،زیرا اصل و ریشهاش از بهشت فرود آمده است) (برقی،

 ۵29/2 :0311از امام صادق
پیامبر

؛ صدوق ،علل الشرائع ۵1۶/2 :03۵۶ ،از امام صـادق

از

؛ و نزدیک بدان :حمیدی ،۴۴/0 :0۴19 ،ابن أثیر ،بیتـا :بعـل؛ ابـن منظـور:0۴1۵ ،

بعل؛ زبیدی :0۴0۴ ،بعل) و گفته شده که گویی مراد آن است که عجوه ،از بذر به وجـود نمیآیـد
(مجلسی.)02۵/۶3 :0۴13 ،
 5ـ  4ـ  .6درختی که از ریشۀ خود و از اعماق زمین آبیاری میشود نه با آبیاری

مانند نامهای که پیامبر

َُ َ
برای أ کیدر بن عبدالملک یا به قولی حارثة بن قطن والی دومة جندل

َ َ َْ ََ
َّ َ
ّ
َ َّ ْ
ّ َ
ُالنخى ُ»
ىامن ُِمىن
هنگام برگشت از غزوه تبوک نگاشتِ «:إنُلناُالض ِ
احل ُِمىنُالِعى ِ ُولكىمُالض ِ
ِ
«همانا درختان بیرون از شهر و روستا (که با ریشههای خود آبیاری میشوند) بـرای مـا و درختـان

درون شهر و روستا (که آبیاری میشوند) بـرای شماسـت» (زمخشـری ،الفـائق ،بیتـا 211/2 :ـ
 ،21۶ابــن ســعد ،بیتــا33۵/0 :؛ ابــن عســاکر39۵/00 :0۴0۵ ،؛ أبوعبیــد02۶/3 :03۵۴ ،؛
جوهری 0۴11 ،بعل؛ ابن أثیر ،بیتا :بعل؛ ابن منظـور :0۴1۵ ،بعـل؛ زبیـدی :0۴0۴ ،بعـل؛ ابـن
سیده :2111 ،بعل؛ أزهری :2110 ،بعل؛ ابن درید :09۵1 ،بعل؛ فراهیدی :0۴01 ،بعل؛ شریف
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رضی ،بیتا.)2۵1 :

َّ َ

ّ

َ

َ

َ

ّ

ْ

َ َّ
َ
ُالنخى ُ» آمـده اسـت
ىامن ُِمىن
احل ُِم َنُالض ْح َُولكىمُالض
البته در نقلی دیگـرِ « ،إنُلناُالض ِ
ِ
ِ
ِ
(شریف رضی ،بیتا2۵1 :؛ ابن أثیر ،بیتا :بعل؛ ابن منظور :0۴1۵ ،بعل)؛ که «ضحل» در همان
معنای «بعل» استّ .اما این تعابیر در کتب حدیثی مشاهده نشده است.
 5ـ  4ـ  .7مالک و صاحب

َْ َ َ ْ َ
َ
ضمن حدیثی در اشراط قیامت نقل شده اسـتَ ...«:وأنُت ِل ُاِل َم َُب ْعل َها» «و اینکـه

وجوه و نظایر حدیثی

از پیامبر
کنیز ،اربابش را به دنیا آورد» (مسلم ،بیتا31/0 :؛ ابن أثیر ،بیتا :بعل؛ ابن منظور :0۴1۵ ،بعل)
که اشاره به این دارد که کنیزکان بسیار شده و فرزندان پسر به دنیا میآورنـد و گـویی آن فرزنـدان،
مالکان آنها میشوند؛ بدین گونه که اربابان ،مادران فرزندانشان را میفروشند و بعد از دسـت بـه
دســت گشــتن ،آن فرزنــدان بــه ســبب بسیاریشــان ،مادرانشــان را میخرنــد (ابــن حجــر ،بیتــا:
.)003/0
َ ْ َ َ
ْ
َ
ْ
همونین حدیث «ه ُلک ُِمنُبع ُ» (که پیشتر ذکر شد) ،بنا بـر قـولی (زمخشـری ،الفـائق،
ٍ
بیتا01۶/0 :؛ ابن أثیر ،بیتا :بعـل؛ ابـن منظـور :0۴1۵ ،بعـل؛ زبیـدی :0۴0۴ ،بعـل؛ خطـابی،
 )۶1۶/0 :0۴12در همین معناست.
 ۵ـ  .۵مادۀ «ق ر ف»

این مادۀ لغوی ،دارای یک معنای اصلی است و آن آمیختگی و اختالط است و دیگر معانی به آن
ارجاع میشود (ابـن فـارس ،بیتـا :قـرف؛ فراهیـدی :0۴01 ،قـرف؛ ابـن منظـور :0۴1۵ ،قـرف؛
زبیدی :0۴0۴ ،قرف).
 5ـ  5ـ  .1ریشهکن کردن

َ
َ ْ
هنگام ذکر خوارج یا خروج کنندگان آخر زمان«:إ َ
ذاُرأیتموه ْمُفىاقرفوه ْمُ
ِ
ِ

مانند این قول پیامبر
ْ
َواقتلوه ْ ُم» (اگـر آنهـا را دیدیـد ،آنهـا را ریشـهکن کنیـد و بکشـید) (زمخشـری ،الفـائق ،بیتـا:
۵3/3؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف؛ ابن منظور :0۴1۵ ،قـرف؛ زبیـدی :0۴0۴ ،قـرف؛ خطـابی:0۴12 ،
.)۵93/0
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
البته این عبارت در کتابهای حدیثی بهصـورت «إذا لقیتمـوه ْم فـاقتلوه ْم» نقـل شـده اسـت
(ابن حنبـل ،بیتـا31/1 :؛ بخـاری111/1 :1121 ،؛ مسـلم ،بیتـا111/1 :؛ ابـن ماجـه ،بیتـا:
10/1؛ أبوداود101/0 :1112 ،؛ نسائی ،)111/1 :1113 ،بدون «فاقرفوهم».
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 5ـ  5ـ  .2جماع

َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
كمُل ْمُیق ِار ُأهلهُالللل ؟ُفقىالُأبىوُطل َحى ُ:
در به خاکسپاری ام کلثوم آمده اسـت«:منُُان ُِمن
َ
ََ َ َ َ ْ ْ َ َ
أناُ.قالُ:فان ِبلُ.ف َن َبل ُِف ُق ِْ ِر َها»؛ «چه کسی (برای وارد شدن به قبر) ،شب با همسر خود نزدیکـی

نکرده است؟ پس أبوطلحه گفت :من ،گفت :پس وارد قبر بشو ،پس وارد قبر شـد» (ابـن حنبـل،
بیتــا22۵ ،02۶/3 :؛ بخــاری93 ،۵1/2 :0۴10 ،؛ بیهقــی ،بیتــا۵3/۴ :؛ ابــن کثیــر:0۴1۵ ،
۴1/۵؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف؛ ابن منظور :0۴1۵ ،قرف؛ زبیدی :0۴0۴ ،قرف).
 5ـ  5ـ  .3ارتکاب و دست زدن به امر

ْ

ْ

َْ ً َ

َ

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

ْ
َ
ُاللىه»؛ «اگـر
ُِ
ُقارفى ِ ُذنِىاُفتىوب ُِإلى
 0ـ سخن پیامبر به عایشه در داستان افکِ «:إنُُن ِ
گناهی مرتکـب شـدهای ،پـس بـه سـوی خداونـد توبـه کـن» (زمخشـری ،الفـائق ،بیتـا91/3 :؛
أبوعبید323/۴ :03۵۴ ،؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف؛ ابن منظور :0۴1۵ ،قرف؛ زبیدی :0۴0۴ ،قرف)؛
هرچند این حدیث در کتب حدیثی مشاهده نشد.
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َّ
َْ َ َ ْ َ َ
 2ـ از امام علی نقل شده است«:فاتقواُالله ُِتقل ُمىنُس ِىمعُفخشىعحُوُاقتىر ُفىاعتر ُ»
«پرهیز خداوند را داشته باشید؛ پرهیز کسی که شنید و فـروتن شـد و مرتکـب گنـاه شـد ،و سـپس
اقرار کرد» (ابن أبی الحدید ،بیتا2۵۵/۶ :؛ بدری.)۶۵۵ :0۴20 ،
َ َّ ِّ َ ٌ
 3ـ نقل شده که مردی به نام حبیب نزد پیامبر آمـد و گفـتَ «:
یىاُرسىولُالل ِىه ُِإنى ُرجى ُ
ُّ
َ َ َ ْ َ َّ
ُالله َُع َّب َُو َج َّ َ
َْ
ُیاُح ِِلبُ» «ای پیامبر خدا ! من مردی هستم که
وبُقالُ:فتب ُِإل
ِ
ِمقرا ُالذن ِ
بسیار گناه میکنم ،فرمود :بـه سـوی خداونـد توبـه کـن ای حبیـب» (طبرانـی2۶1/۵ :0۴0۵ ،؛
متقی هندی2۶۶/۴ :0۴19 ،؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف؛ ابن منظـور :0۴1۵ ،قـرف؛ زبیـدی:0۴0۴ ،
قرف).
ْ ُّ
َْ ْ َ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ ٌ َ َ َ َ َ َْ
وبُ
 ۴ـ از پیامبر نقل شده است«:القت ُثالث ُ
ُ:وُرج ُمؤ ِمنُقر ُعلى ُنف ِس ِىه ُِمىنُالىذن ِ
َّ
َ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ َْ
ْ َ
َ ََ
ْ
ُوُ
ایاُجاه ُِبنف ِس ِهُوُ ََ َم ِال ُِهُ ِف َُس ِِل ُالل ِه َُح َّت ُِإذاُل ِق ُال َع َّوُقات َُح َّت ُیق َت ُم ِحل ُذنوبىه َ ُ
والخط
ِ
َّ َّ َ َ َّ ْ َ َ
َ َ
خطایا ُِإنُالسلفُمحاءُالخطایا» «کشته شدن بر سه گونه است ... :و مـرد مـؤمنی کـه مرتکـب
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گناه و خطا شده ،با جان و مالش در راه خدا جهاد کرده تا اینکه وقتی با دشمن روبـهرو میشـود،
میجنگد تا کشته شود[ ،چنین کشتهای] گناهـان و خطاهـایش محـو میشـود ،همـان شمشـیر
خطاها را از بین میبرد (ابـن حنبـل ،بیتـا0۵۵/۴ :؛ ابـن حبـان۵09/01 :0۴0۴ ،؛ ابـن قتیبـه،
 ،0۵9/0 :0۴1۵ابن منظور :0۴1۵ ،قرف).

 5ـ  5ـ  .4تهمت و تعییب

َ
مانند این سخن علی هنگامیکه شنید بنیامیه او را متهم به قتل عثمان میکندُ...«:أ ْو َُل ْ
ىمُ
َ ْ
َ
ْ
هاُب َُع ْنُق ْر ِف »؛ «و یا آیا علم بنیامیه نسبت به من ،جلوی تهمـت زدن آنهـا را
م
ل
ین َه َُبن ُأمل ُِع
ِ

به من (در خصوص کشتن عثمان) نمیگیرد؟» (ابن أبی الحدید ،بیتا0۶9/۶ :؛ ابن أثیـر ،بیتـا:
قرف کـه «قرافـی» آورده اسـت؛ ابـن منظـور :0۴1۵ ،قـرف کـه «قرافـی» آورده اسـت؛ طریحـی،
 :03۶2قرف).
 5ـ  5ـ  .5آفت زدگی

گفت :زمینی داریم کـه قـوت و روزی مـا از آن اسـتّ ،امـا دچـار

نقل شده که فردی به پیامبر

که آفت زدگی ،موجب تلف و تباهی است» (ابن حنبل ،بیتا۴۵0/3 :؛ أبـوداود333/2 :0۴01 ،؛

زمخشری ،الفائق ،بیتا۵0/3 :؛ أبوعبیـد323/۴ :03۵۴ ،؛ جـوهری 0۴11 ،قـرف؛ ابـن فـارس،
بیتا :قرف؛ زمخشری ،أساس البالغة1۶0 :09۶1 ،؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف؛ ابـن منظـور:0۴1۵ ،

وجوه و نظایر حدیثی

آفت شده است ،پیامبر

َّ َ َ
َ َْ َْ
َ َّ َ ْ َ َ
ىف»؛ «آن را از خـود دور کـن
ُالتل ُ
فرمود«:دعهاُعنکحُف ُِان ُِمنُالقر ِ

قرف؛ زبیدی :0۴0۴ ،قرف؛ أزهری :2110 ،قرف).
 5ـ  5ـ  .6انبان

مانند نامه پیامبر

ْ
ُ
َ َّ َ َ َ ْ
ُالق َىرا ُم َ
ِّ َ َ َ
ىنُ
به وائل بـن حجـرِ «:
ِ
ُ...لكى ُعشىر ٍة ُِمىنُالسىرایاُمىاُتح ِمى ِ

َّالت ْمر»...؛ «برای هر ده سریه ،انبانهایی از خرمـا باشـد» (زمخشـری ،الفـائق ،بیتـا 02/0 :؛دو
ضبط ذکر کرده است)؛ ابن أثیر ،بیتا :قرف (دو ضبط ذکر کـرده اسـت)؛ زبیـدی :0۴0۴ ،قـرف؛
خطابی.)0۴۵/0 :0۴12 ،
برخی بهجای «القراف»« ،الجراب» (هیثمی1123 ،هـ:ج )112/1یـا «القـراب» (زمخشـری،
الفائق ،بیتا10/1 :؛ دو ضبط را ذکـر کـرده اسـت؛ ابـن عسـاکر :1112 ،ج111/10؛ ابـن أثیـر،
بیتا :قرف (دو ضبط را ذکر کرده است) نقل کردهاند که در همان معناست.
 5ـ  5ـ  .7تحریف کردن (دروغ بستن)

نقل شده شبی صحابه نزد پیامبر
روشــن کــرد ،پــس پیــامبر

نشسته بودند ،ناگهان در آسمان ستارهای بر آمـد و همـهجا

فرمــود :در جاهلیــت اگــر چنــین میشــد ،چــه میگفتیــد؟ گفتنــد:
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میگفتیم خبر از تولد یا مرگ فردی بزرگ میدهد ،فرمود :چنین نیست ،بلکه نشانۀ ق ای امری
از سوی خداوند است؛ خبرش به آسمان دنیـا میرسـد و آنجـا اجنـه خبـر را میرباینـد ،و [بـا ایـن

ََ
َ
َ َ َّ ْ ْ
َ
ستاره] زده میشوند و فرمودَ «:ف َم َ
حُوُ
لىه َ ُ
اُجىاءواُ ِب ِىهُعلى َُو ْج ِه ِىهُفه َىو َُحىق ُ
حُوُلكىنهمُیق ِرفىون ُِف ِ
َ
ون»؛ «پس آنوه را بهدرستی آوردهانـد ،آن حـق اسـتّ ،امـا آنهـا تحریـف میکننـد و بـر آن
یب ی ُ
ِ

میافزاینــد» (مســلم ،بیتــا ،31/1 :ابــن حبــان0۴0۴ ،هـــ ،۵11/03 :أبــویعلی0۴02 ،هـــ:
 .) ...،031/03البته در برخی نقلها ،بهجای «یقرفون»ُ « ،ی َح ِّرفون» آمد است (ترمـذی:0۴13 ،
ْ
 )۴0/۵یا « َیقذفون» (أبویعلی۴1۶/۴ :0۴02 ،؛ ابن حنبل ،بیتا.)20۵/0 :
 ۵ـ  .6مادۀ (ن ظ ر)
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

این مادۀ لغوی دارای یک اصل معنایی است و آن ّ
تأمل در چیزی و نگاه کـردن در آن اسـت کـه

بعد به معانی دیگری استفاده شده است (ابن فارس ،بیتا :نظر؛ ابن منظور :0۴1۵ ،نظر؛ زبیدی،
 :0۴0۴نظر).
ّ
 5ـ  6ـ  .1النظرة

چشم زخم از سوی جن یـا انسـان :از ّأم سـلمة از پیـامبر

کـه نقـل شـده اسـت پیـامبر

در

َ
َ َّ
خانهاش ،دخترکی را میبیند که در صورتش زردی وجود داشت ،پس فرمودْ «:
اس َىت ْرقواُل َهىاحُف ِىانُ
َ َّ ْ َ
اُالنظ َر ُة»؛ «برایش تعویذ و دعا بخواهید که چشم زخمی بـه او رسـیده اسـت» (بخـاری:0۴10 ،
ِبه

23/1؛ مسلم ،بیتا0۵/1 :؛ ابن أثیر ،بیتا :نظر؛ ابن منظور :0۴1۵ ،نظر؛ زبیدی :0۴0۴ ،نظر).
 5ـ  6ـ  .2نظر ،یعنی انتظار

َ ْ َ َْ َ
َ
یلنُبالق ْرآنُح َ
ُاِل ْش َعر َ
مانند روایت ابوأشعری از پیامبر که فرمـود«:إ ِّن َُِل ْعر ُأص َ
لنُ
ق
ف
ُر
ات
و
ِ
ِ ِ
ِ َ َ َ ِْ َ َ َ َّ َ َ َ ِ ِ َّ َ
َ َّ
ٌ َ َ
ْ
َ
ْ
َُ ْ ْ َ
ْ
ُ:إنُأصىح ِاب ُ
ی خلون ُِباللل
حُإذاُل ِقى ُالخلى حُأوُقىالُ:العى وحُقىالُلهىم ِ
حُُ...وُ ِمنهمُحكىلم ِ
َ َِ
ْ َ ْ ْ
كمُأنُت ْنظروه ْ ُم» «همانا من صدای قـرآن خوانـدن همراهـان أشـعری را ،هنگامیکـه وارد
یأمرون

شب میشوند ،میشناسم  ...و از جملۀ آنان ،حکیمی است که اگر با دشمن روبهرو شود ،به آنها
میگوید یارانم بـه شـما فرمـان میدهنـد کـه منتظـر آنهـا بمانیـد (کنایـه از آمـادگی جنگیـدن و
نترسیدن آنها از دشمن است) (بخاری ۵0/۵ :0۴10 ،ـ ۵1؛ مسـلم ،بیتـا ،010/1 :أبـو یعلـی،
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.)0۴9/03 :0۴02

 5ـ  6ـ  .3به تأخیر انداختن و مهلت دادن

َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ
َّ ً
ْ َ َ
َ َ َ ِّ
ْ
 0ـ از پیامبر نقل شدهِ «:إن َُرجال َُماتُف خ ُال َجن ُف ِقل ُله َُماُُن ُت ْع َم ؟ُفقال ُِ:إنى ُُنى ُ
َ
َّ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ
َّ ْ َ َ
ُوُأ َت َج َّوزُف ِّ
ُالنق ِ )ُفغ ِف َرُلهُ»؛ «مردی فـوت کـرد و
ُالسك ُُِ(أ ْو ُِف
ُالمع ِس َر ُ
أ َبایعُالناسُفكن ُأن ِظر ُ
ِ

داخل بهشت شد .از او پرسیده شد :چه میکردی؟ گفت :با مردم خرید و فروش میکردم .پس به
تنگ دست مهلت میدادم و از گرفتن پول نقد ،گذشـت میکـردم ،لـذا گناهـانش بخشـیده شـد»
(ابن حنبل ،بیتا399/۵ :؛ مسلم ،بیتا32/۵ :؛ ابن أثیر ،بیتا :نظر؛ زبیدی :0۴0۴ ،نظر).
َ ً َ
َ
َْْ َ َ َ ً
َ ْ َ َّ
ُواح ةُلمُینىاَروا»؛ «اگـر خانـه
 2ـ از امام باقر نقل شده است«:لوُعطلو ُُالِل ]ُسن ِ
خدا را یـک سـال تعطیـل کننـد ،در مجـازات آنهـا تـأخیر نمیشـود» (کلینـی210/۴ :03۶۵ ،؛
صدوق ،الفقیه ،بیتا۴09/2 :؛ فیض کاشانی2۵۵/02 :0۴00 ،؛ طریحی :03۶2 ،نظر).

َّ
َ ََ ٌ َ ْ
ُاللىهُإ َلىله ْم ْ
ُیىو َمُ
(که ابتـدای برخـی احادیـث آمـده اسـت)«:ثالثى ُالُینظىر
ِ ِ

مانند قول پیامبر
ْالق َ
لام ُِ»...؛ «سه نفر هستند که خداوند به آنها روز قیامت رحم نمیکند( »...بخاری0۴10 ،هــ:
ِ
1۶/3؛ بیهقی ،بیجا0۶1/۵ :؛ نسائی03۴۵ ،هـ2۴۶/1 :؛ ترمـذی0۴13 ،هــ3۴2/2 :؛ حـاکم،
بیتا0۴1/۴ :؛ کلینی.)31۴/0 :03۶۵ ،

وجوه و نظایر حدیثی

 5ـ  6ـ  .4رحم کردن

 5ـ  6ـ  .5همتا

ً
شخصی به امام صادق گفت شما وضع و حال و دست و دلبازی من را میدانید ،مثال وقتـی
ّ
با دوسـتانم بـه مکـه مـیرویم ،مـن دسـت و دلبـازی مـیکنم و خـرج مینمـایم ،پـس امـام
َ
َ
َْ َ ْ َ
ْ ْ َ
َْ َ ْ َ ْ َ ْ
اص َ
كواُأ ْذ َل ْل َته ْم َُف ْ
ىح ْبُ
ُوُ ِإنُه ْمُأ ْم َس
!ُإن َُب َسط َُو َب َسطواُأجحف ُِب ِهم ُ
فرمود«:الُتفع ُیاُشهاب ِ
ْ
کحُاص َح ْبُن َظ َ
ن َظ َ
راءک»؛ «چنین نکن ای شهاب! اگر دست و دلبازی کنی و آنها نیز چنین
راء
کنند ،نسبت به آنها ستم کردهای [و آن را دچار تهیدستی میکنی] و اگر آنان چنین نکنند ،پس
خوارشان کردی ،پس با همتاهای خود مسافرت کن ،با همتاهای خود مسـافرت کـن» (صـدوق،
الفقیه ،بیتا219/2 :؛ فیض کاشانی3۵۵/02 :0۴00 ،؛ طریحی :03۶2 ،نظر).

 5ـ  6ـ  .6توجه کردن

َ َ
َّ َّ
كم َ
ُوُ َل ْ
كن ُْینظرُإ َل ُقلوب ْ
ُوُأ ْم َوال ْ
ُالل َه َُع َّب َُو َج َّ َُال ُْینظرُإ َل ُص َور ْ
ُوُ
كم َ ُ
ُ
ُ
ُم
ِ «:إن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

مانند قول پیـامبر
َْ
كم»؛ «همانا خداوند به شکلها و داراییهای شما توجه نمیکند بلکه بـه دلهـا و کارهـای
أع َم ِال ْ ُ
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شما توجه میکند» (ابن حنبل ،بیتا2۵۵/2 :؛ مسلم ،بیتا00/۵ :؛ ابن ماجـه ،بیتـا03۵۵/2 :؛
ابن أثیر ،بیتا :نظر؛ ابن منظور :0۴1۵ ،نظر؛ طریحی :03۶2 ،نظر)؛ زیـرا نگـاه کـردن بـه فـرد،
نشانه محبت و احسان و لطف به اوست.
نتیجهگیری
ً
بنا بر آنچه گفته شد ،آشکار میشود که دانشمندان و حدیثشناسـان ،کـه عمومـا از اهـل سـنت

هستند ،از دیرباز ،ضمن بررسی الفاظ حدیث برای فهم و رفع ابهام از آنان ،کمابیش به ذکر برخی
از وجوه و نظایر حدیثی پرداختهاند؛ اما علیرغم سابقۀ وجود علم وجوه و نظایر قرآنی و شمولیت آن
نسبت به الفاظ قرآنی ،چنین دانشی بهطور مستقل و تحت عنوان وجوه و نظایر حدیثی بـه ظهـور
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نرسیده است و آنوه آمده ،از شمولیت و گستردگی برخـوردار نیسـت .ضـمن اینکـه الفـاظ برخـی
اخبار غیر معصومین را نیز مورد استفاده قرار دادهاند؛ هرچند پرداختن بـدین روایتهـا نیـز تهـی از
فایده نیست .نگاهی گذرا به برخی از وجوه و نظایر حدیثی ،همونین نشـان از آن دارد کـه چنـین
دانشی از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار است.

کتابنامه

وجوه و نظایر حدیثی

 .1الصحیدة السجادیة ،امام سـجاد (0۴00هــ) ،تحقیـق سـید محمـد بـاقر موحـد ابطحـی
اصفهانی ،قم :مؤسسة اإلمام المهدی /مؤسسة األنصاریان للطباعة والنشر ،چاپ اول.
 .2ابن أبی الحدید عبدالحمید بن هبة الله09۶2( .م) ،شورح دهوج البالغوة ،تحقیـق محمـد أبـو
الف ل إبراهیم ،بیجا ،دار إحیاء الکتب العربیة ـ عیسی البابی الحلبی وشرکاه؛
 .3ابن أبی جمهور ،محمد بن علی أحسـائی0۴13( .هــ) ،عووالی اللاوالی ،تحقیـق سـید شـهاب
الدین نجفی مرعشی و حاج آقا مجتبی عراقی ،قم :بینا ،چاپ اول؛
 .4ابن أبی شیبة کوفی ،محمد بن عثمان0۴19( .هـ) ،المصنف ،تحقیق سعید اللحام ،بیـروت:
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ اول؛
 .5ابن أثیر مبارک بن محمد( .بیتا) ،النهایة فی غریب الحییث ،تحقیـق طـاهر أحمـد الـزاوی و
محمود محمد الطناحی ،قم :مؤسسة إسماعیلیان للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ چهارم؛
 .6ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی0۴1۴( .هـ) ،دلهة األعین النواظر فی علم الوجووه والن وائر،
تحقیق محمد عبد الکریم کاظم الراضی ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول؛
 .7ابن حبان ،محمد0۴0۴( .هـ) ،الصحیح ،تحقیق شعیب األرنـؤوط ،بیجـا :مؤسسـة الرسـالة،
چاپ دوم؛
 .8ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی( .بیتا) ،فتح الباری ،بیروت :دار المعرفة للطباعة والنشر،
چاپ دوم؛
 .9ابن حنبل ،احمد( .بیتا) ،المسنی ،بیروت :دار صادر؛
 .11ابن درید ،محمد بن حسن09۵1( .م) ،جمهرة اللغة ،تحقیق رمزی منیر بعلبکـی ،بیـروت:
دار العلم للمالیین ،چاپ اول؛
 .11ابن سعد ،محمد( .بیتا) ،اللبقات الکبری ،بیروت :دار صادر؛
 .12ابن سیده ،علی بن اسماعیل2111( .م) ،المحکم والمحیا األع م ،تحقیق عبـد الحمیـد
هنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیة؛
 .13ابن عساکر ،علی بن حسن0۴0۵( .هـ) ،تاریخ میینة دمهق ،تحقیق علی شـیری ،بیـروت:
دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع؛
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 .14ابن فارس ،محمد بن فارس( .بیتـا) ،معجوم مقواییس اللغوة ،تحقیـق عبـد السـالم محمـد
هارون ،بی جا :مکتبة اإلعالم اإلسالمی؛

 .15ابـن قتیبــه دینـوری ،عبداللــه بـن مســلم0۴1۵( .هـــ) ،غریوب الحووییث ،تحقیـق عبــد اللــه
الجبوری ،قم :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول؛

 .16ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر1123( .هـ) ،البیایة والنهایة ،تحقیق علی شیری ،بیـروت :دار
إحیاء الترا العربی ،چاپ اول؛

 .17ابن ماجه ،محمد بن یزید( .بیتا) ،السنن ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ،بیجا :دار الفکـر
للطباعة و النشر و التوزیع؛

 .18ابن منظور ،محمد بن مکرم0۴1۵( .هـ) ،لسا العرف ،بیجا :نشر أدب الحوزا؛
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 .19أبوداود سجستانی ،سلیمان بن أشعث0۴01( .هـ) ،السونن ،تحقیـق سـعید محمـد اللحـام،
بیجا :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ اول؛

 .21أبویعلی موصلی ،احمد بن علی0۴02( .هـ) ،المسنی ،تحقیق حسین سلیم أسد ،بیجـا :دار
المأمون للترا  ،چاپ اول؛

 .21أزهری ،محمد بن أحمد0221( .م) ،تهذیب اللغة ،تحقیق محمد عوا مرعب ،بیروت :دار
إحیاء الترا العربی ،چاپ اول؛

 .22أبوعبید ،قاسم بن سالم03۵۴( .هـ) ،غریوب الحوییث ،تحقیـق محمـد عبـد المعیـد خـان،
بیروت :دارالکتاب العربی ،چاپ اول؛

 .23بخاری ،محمد بن اسماعیل0۴10( .هــ) ،الصوحیح ،بیجـا :دار الفکـر للطباعـة و النشـر و
التوزیع؛

 .24بدری ،عادل عبدالرحمن0۴20( .هـ) ،دلهة الن ر فی غریوب الونهج واألثور ،قـم :مؤسسـة
المعارف اإلسالمیة ،چاپ اول؛

 .25برقــی ،احمــد بــن محمــد0311( .هـــ) ،المحاسوون ،تحقیــق ســید جــالل الــدین حســینی
(محد ) ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة؛

 .26بیهقی ،احمد بن حسین( .بیتا) ،السنن الکبری ،بی جا :دار الفکر؛

 .27ترمذی ،محمد بن عیسی1121( .هـ) ،السنن ،تحقیق عبد الوهاب عبـد اللطیـف ،بیـروت:
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دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،چاپ دوم؛

 .28جوهری ،اسماعیل بـن حمـاد1121( .هــ) ،الصوحاح ،تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور العطـار،
بیروت :دارالعلم للمالیین ،چاپ چهارم؛
 .29حاجی خلیفة ،مصطفی بن عبدالله( .بیتـا) ،کهوف ال نوو  ،تحقیـق محمـد شـرف الـدین
یالتقایا و رفعت بیلگه الکلیسی ،بیروت :دار إحیاء الترا العربی؛
 .31حاکم نیشابوری ،محمـد بـن عبداللـه( .بیتـا) ،المسوتیرک ،تحقیـق یوسـف عبـد الـرحمن
المرعشلی ،بیجا؛
 .31حمیدی ،عبد الله بن زبیر0۴19( .هـ) ،المسنی ،تحقیق حبیب الرحمن األعظمـی ،بیـروت:
دار الکتب العلمیة ،چاپ اول؛
 .32خطابی ،احمد بن محمد1120( .هـ) ،غریب الحییث ،تحقیق عبد الکریم إبراهیم الغرباوی
 .33دارقطنی ،علی بن عمر0۴01( .هــ) ،السونن ،تحقیـق مجـدی بـن منصـور سـید الشـوری،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ اول؛

وجوه و نظایر حدیثی

ـ عبد القیوم عبد رب النبی ،بیجا :دار الفکر؛

 .34دارمی ،عبدالله بن بهرام03۴9( .هـ) ،السنن ،دمشق :مطبعة االعتدال؛
 .35زبیدی ،محمد بن محمد0۴0۴( .هـ) ،تال العروم ،تحقیق علی شیری ،بیـروت :دارالفکـر
للطباعة و النشر و التوزیع؛
 .36زرکشی ،محمد بن عبدالله031۶( .هـ) ،البرها فی علوم القرآ  ،تحقیق محمد أبو الف ل
إبراهیم ،بیجا :دار إحیاء الکتب العربیة ،عیسی البابی الحلبی وشرکاه ،چاپ اول؛
 .37زمخشری ،محمـود بـن عمـر( .بیتـا) ،الدوائق فوی غریوب الحوییث ،تحقیـق علـی محمـد
البجاوی ـ محمد أبو الف ل إبراهیم ،لبنان :دار المعرفة ،چاپ دوم؛
 .38ـــــــــ 1112( .م) ،خسام البالغة ،قاهره :دار و مطابع الشعب؛
 .39زید بن علی

( .بیتا) ،المسنی ،بیروت :منشورات دار مکتبة الحیاا؛

 .41سیوطی ،عبدالرحمن بن أبی بکر( .بیتا) ،االتقا فی علوم القرآ  ،تحقیق مرکز الدراسـات
القرآنیة ،عربستان سعودی :مجمع الملک فهد ،چاپ اول؛
 .41ـــــــــ 0۴10( .هـ) ،الجامع الصوغیر ،بیـروت :دار الفکـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع ،چـاپ
اول؛
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شریف رضی ،محمد بن حسین( .بیتا) ،المجازات النبویة ،تحقیق طـه محمـد زیتـی ،قـم:
منشورات مکتبة بصیرتی؛
صدوق ،محمد بن علی0۴13( .هـ) ،الخصوا  ،تحقیـق علـی أکبـر غفـاری ،قـم :مؤسسـة
النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین؛
ـــــــــ 03۵۶( .هـ) ،علل الهرائع ،تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم ،نجف ،منشـورات
المکتبة الحیدریة ومطبعتها؛
ـــــــــ ( .بیتا) ،من ال یحضوره الدقیون ،تحقیـق علـی أکبـر غفـاری ،قـم :مؤسسـة النشـر
اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین؛
طبرانی ،سلیمان بـن احمـد0۴0۵( .هــ) ،المعجوم األوسوا ،تحقیـق قسـم التحقیـق بـدار
الحرمین ،بیجا :دار الحرمین للطباعة و النشر و التوزیع؛
طبری ،محمد بن جریر1131( .هـ) ،التاریخ (تاریخ الرسل و الملوک) ،بیـروت :دار التـرا ،
چاپ دوم؛
طریحی ،فخر الدین1110( .ش) ،مجمع البحرین ،تهران :مرت وی ،چاپ دوم؛
طوسی ،محمـد بـن حسـن03۶۵( .ش) ،تهوذیب األحکوام ،تحقیـق سـید حسـن موسـوی
خرسان ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم؛
عینی ،محمود بن احمد( .بیتا) ،عمیة القاری ،بیروت :دار إحیاء الترا العربی؛
فرات ،ابن ابراهیم کـوفی1112( .هــ) ،التدسویر ،تحقیـق محمـد کـاظم ،تهـران :مؤسسـة
الطبع و النشر التابعة لوزارا الثقافة و االرشاد اإلسالمی ،چاپ اول؛
فراهیدی ،خلیل بن احمد1112( .هـ) ،العین ،تحقیق مهدی مخزومی ـ ابـراهیم سـامرائی،
بیجا :مؤسسة دار الهجرا ،چاپ دوم؛
فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب( .بیتا) ،القاموم المحیا ،بیجا :بینا؛
فیض کاشانی ،محسن بن مرت ی0۴00( .هـ) ،الوافی ،تحقیق ضیاء الدین حسینی عالمه
اصفهانی ،اصفهان :مکتبة االمام أمیر المؤمنین علی العامة ،چاپ اول؛
قاضی نعمان بن محمد مغربی03۵3( .هـ) ،دعائم اإلسالم ،تحقیق آصف بـن علـی أصـغر
فی ی ،قاهره :دارالمعارف؛
کلینی ،محمد بـن یعقـوب03۶۵( .ش) ،الکوافی ،تحقیـق علـی أکبـر غفـاری ،تهـران :دار
الکتب اإلسالمیة ،چاپ چهارم؛

 .57متقی هندی ،علی بن عبد الملک1121( .هـ) ،کنل العما  ،تحقیـق شـیخ بکـری حیـانی و
شیخ صفوا السقا ،بیروت :مؤسسة الرسالة؛

 .58مجلسی ،محمدتقی1121( .هـ) ،بحار األدوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم؛
 .59مسلم نیشابوری ،ابن حجاج( .بیتا) ،الصحیح ،بیروت :دار الفکر؛

 .61مصطفی حمیداتو( .بیتا) ،الوجوه و الن ائر الحییثیة و خثرها فی فقون الحوییث ،بیجـا (نـرم
افزار المکتبة الشاملة)؛

 .11نسائی ،احمد بن شعیب03۴۵( .هـ) ،السنن ،بیروت :دار الفکـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع،
چاپ اول؛

 .62هیثمی ،علی بن أبی بکر1123( .هـ) ،مجمع اللوائی ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
وجوه و نظایر حدیثی
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