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 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴ای حدیثی، سال دوم، شمارۀ هآموزه

 شناسی کتاب  روش
 تألیف نور الدین هیثمی المقصد فی زوائد المسند"   "غایة

  ١مهدی احمدی  
 ٢مرجان غالمی        

 چکیده
ای از علوم حدیث اسـت کـه بـا رسـالت صـیانت از میـراث حـدیث  زوائد شاخه

، نخسـتین تـألیف مسـتقِل موجـود در ایـن فـن .ی وجود نهاد پا به عرصهاسالمی 
ایـن کتـاب . کتاب "غایة المقصد فی زوائد المسند" اثر نور الـدین هیثمـی اسـت

ی  لیـه در نگـارش کتـب زوائـد و محـدودهی تمام نمایی است که اهداف او  آیینه
. کشـد ندیشمند مبدع این فن بـه تصـویر مـیمفهومی اصطالح "زوائد" را از نظر ا

ی  ی کتاب غایة المقصد و ارائـه ی روش شناسانه از طریق مطالعه ،پژوهش حاضر
گـویی بـه  درصـدد پاسـخ، های مختلف زوائد سندی و متنی در ایـن کتـاب ونهگ

زوائـد متنـی بـه طـور ، از دیدگاه هیثمی، مطابق این بررسی. مسائل یاد شده است
در بـر ، یـدی معنـای جد بدون التـزام بـه ارائـه، مطلق هر فزونی در متن حدیث را

یح و انواع مختلف اسناد صـح، که وی در شمارش زوائد سندی نیز گیرد چنان می
 . ی اعتبار آنها ذکر کرده است ضعیف را بدون اشاره به درجه

زوائـد ، غایـة المقصـد، روش شناسـی، هیثمـی، کتـب زوائـد واژگان کلیـدی:
 . زوائد متنی، سندی

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )mahmadi@shirazu.ac.irز (وه فقه و علوم قرآن دانشگاه شیرااستادیار گر  .١
 (gholami701@gmail.com)) مسئول  (نویسنده دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز نشجویدا .٢
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 مقدمه
، ان دومین منبـع تعـالیم ایـن آیـین آسـمانیبه عنو  ،سنت و احادیث پیامبر اسالم

ی هـا تـالش، همواره مورد توجه مسلمانان بـوده و عالمـان ایـن مکتـب در طـول تـاریخ
 . اند این میراث عظیم از خود نشان دادهی کاربرد  فراوانی در جهت صیانت و توسعه
رفیعـی کـه مسـلمانان بـرای ایـن بـا جایگـاه ، ی حدیثی پس از نگارش جوامع اولیه

هایی پیرامون این کتب  وهی از حدیث نویسان به سمت نگارشگر ، ها قائل بودند کتاب
یکـی از انـواع . سعی در محافظت از این میراث نمودند، روی آورده و از طرق مختلف

 . های زوائد است تألیف کتاب، های پیرامون این کتب نگارش
ی هشتم اسالمی است و  مربوط به سده، اصطالح زوائد و تألیف کتاب با این عنوان

کتاب "غایة المقصـد فـی زوائـد المسـند" تـألیف نـور ، نخستین اثر موجود در این زمینه
حنبـل را نسـبت بـه صـحاح بـن ند احمـد ایـن کتـاب زوائـد مسـ. الدین هیثمی اسـت

ی ایـن  ی روش شناسـانه پژوهش حاضر بـا مطالعـه. کند ی اهل سنت نقل می گانه شش
ال منـازع به عنوان امام بـ -های زوائد در کاربرد مؤلف  گونهبررسی انواع کتاب درصدد 

عـالوه بـر ، ی روش وی در بیان این انواع است تا از این طریـق و مطالعه -در فن زوائد 
ی زوائـد از  بـه مفهـوم و محـدوده، بیان نوع نگرش و هدف اولیه در نگارش این کتـب

 . دیدگاه مؤلف دست یابد

الـدین هیثمـی بـه  انش زوائد به طور عام و آثار نـورد، های معاصر در برخی پژوهش
ر بـه معرفـی و تحقیـق در ایـن آثـا، طور خاص مورد توجه قرار گرفته و برخـی تألیفـات

ماء یاإل ، های علم زوائد الحدیث از خلدون احدب اختصاص یافته است از جمله کتاب
ق مجمع الزوائد از عبداللـه بغیة الرائد فی تحقی، واألجزاء از نبیل جرار یإلی زوائد األمال

غالـب ، به دلیل اشـتمال بـر آراء رجـالی و حـدیثی، در میان آثار هیثمی.  ...درویش و
توجهات بر کتاب مجمع الزوائد وی متمرکز بوده و سایر تألیفات او کمتـر مـورد دقـت 

که کتاب غایة المقصد وی به طور خاص به دلیـل  این در حالی است. قرار گرفته است
ای در معرفی عملـی  ی زوائد است اهمیت ویژه ترین کتاب موجود در زمینه قدیم که آن

لـذا تحقیـق حاضـر بـا ابـزار روش . مفهوم زوائد و بیان هدف اولیه در این تألیفـات دارد
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دانـش زوائـد از دیـدگاه مؤلـف آن شناسی به بررسی ابعـاد علمـی ایـن کتـاب و تبیـین 
 . پردازد می

 تعریف کتب زوائد. ۱
یـک مفهـوم نسـبی ، که در اصطالح علم زوائد و کتب زوائد د جمع زائد استزوائ
بـه ایـن ترتیـب کـه در . شـود ده میکه نسبت به روایت یا کتاب روایی دیگر سنجی است

حدیث مزید اسـت یعنـی حـدیثی کـه نسـبت بـه حـدیث ، موضوع بحث، دانش زوائد
؛ ۱/۷۱ :۱۴۰۶، ابـن جماعـة( شـدبا) در سند یـا مـتن( دارای کلمه یا عبارت زیادتری، مشابه
که اعتبار آن نسبت به حـدیث مزیـد  و از این جهت محل بحث است .)۱۳۶۶:۴۶، غفـاری

کدام یک معتبر اسـت؟ ، ای است و از میان دو حدیث مزید و منقوص یه در چه رتبهعل
که کتـاب زوائـد  ر قیاس با کتاب یا کتب دیگری استنسبت زائد د، اما در کتب زوائد

بنابراین روایات کتب زوائد گرچه به طور کامل منطبق . ر با آن نوشته شده استدر تناظ
توان  به عبارتی می. آید تقل از آن هم به حساب نمیبر تعریف حدیث مزید نیست اما مس
یـن ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد بـه ا رابطه، گفت که بین حدیث مزید و زوائد
تنهـا یـک نـوع از احادیـث کتـب زوائـد ، شتکه گذ ترتیب که حدیث مزید با تعریفی

 : الزم است به تعریف کتب زوائد دقت شود، برای روشن شدن این قول. است
در . تعاریف مختلفی از سوی دانشمندان حدیثی بیان شده اسـت، برای کتب زوائد

یک کتـاب  ی که مربوط به احادیث اضافه هایی است کتب زوائد کتاب، تعریف کتانی
  .)۱۴۲۱:۱۷۰، کتانی( ه بعضی کتب حدیثی معین دیگر استحدیثی نسبت ب
کـه بـه جمـع  ها یا تصـنیفاتی اسـت کتب زوائد عبارت از کتاب«: گویند برخی می
هـای مخصـوص از  نند مسانید و معاجم نسـبت بـه کتـابهای مشخصی ما زوائد کتاب

ا عنایت های مرجع مانند کتب سته و مسند احمد و صحیح ابن حبان و غیر از آنه کتاب
   .)۱۴۱۷:۱/۲۰، زهرانی( »دارد

دانش زوائد مربوط «: طور نوشته است خلدون احدب در کتاب علم زوائد خود این
کـه در احادیـث یـک مصـنف حـدیثی نسـبت بـه احادیـث اصـول  هایی است به افزونی

به این صورت کـه یـا کـل حـدیث در آن کتـب . گانه یا بعضی از آنها وجود دارد شش
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تمام یـا ( که اصل حدیث در و یا این، حدیث ذکر شده اما از صحابی دیگرو یا ، نیامده
یک نکته و عبارت زائدی کـه در ، کتب مورد مقایسه آمده اما در این کتاب) بعضی از

  .)۱۴۱۳:۲۷، احدب( »معنای آن مؤثر است وجود دارد
 هـایی کـه بـا کتـاب: صـورت بیـان کـرد توان به ایـن قدر مشترک این تعاریف را می

از مراجع حدیثی پرداخته و  مقایسه میان یک یا چند کتاب حدیثی با یک یا چند کتاب
مرجع مـورد  های های سندی و متنی کتاب یا کتب مورد بحث را نسبت به کتاب فزونی

ها روایت کامل باشـد یـا بخشـی از  که این اضافه اعم از این، کند نظر خود استخراج می
 . سند و متن یک روایت

  حث از کتب زوائد با چند اصطالح سر و کار داریمدر ب .۲
که کتاب زوائـد نـاظر بـه آنهـا بـوده و  هایی است کتاب، منظور از آن :مزید علیه -
ی  کتـب سـته، مـوارد مزیـد علیـه در زوائـد نویسـی. کند های بر آنها را بازگو می فزونی

د ماننـد "زوائـد شـو  مسند احمد نیز به آنها اضـافه مـی که گاهی حدیثی اهل سنت است
، خلیفـة( کنـد به مسند احمد و کتب سته بیان می مسند بزار" که زوائد این مسند را نسبت

گانـه را  البته این دامنه در مواردی محدودتر شده و تنها بعضی از اصول شـش .)۲۷۰:تا بی
که ، گانه بر تعدادی دیگر از همان اصول گیرد مانند زوائد یکی از صحاح شش در بر می

از ایـن  ...ن" ویحی" و "زوائد ابن حبان علی الصحیهای "زوائد مسلم علی البخار ابکت
 . موارد است

روایات که  گانه است های حدیثی غیر از اصول شش منظور از آن کتاب :مزید منه -
موارد . روند ن تکمله برای کتب سته به شمار میشود و به عنوا زوائد از آنها استخراج می

است  -غیر از مسند احمد، ی برخی به عقیده -معاجم و سنن و مسانید  مزید منه شامل
  .)۲۷۴ -۲۷۱، همان( ...معاجم کبیر و اوسط و صغیر طبرانی و، مانند مسند طیالسی

 کتب زوائد ۀپیشین .۳
ن دانـش در همـان یـبلکـه ا، از "زوائد" بـه میـان نبـوده اسـت ینام، نیشیدر زمان پ

"مضــطرب" و "علــم مختلــف ، ث "ُمــْدَرج"یــا احاد یــ" ادت الثقــاتیــی "معرفــة ز  حــوزه
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 ییها انشمندان اهل سّنت با نگارش کتابد. گرفته است یقرار م یث" مورد بررسیالحد
، نیحیبـر صـح یمیو تتم یلیتکم یها گر کتابی"مستدرکات" و د ، چون "مستخرجات"

نش مستقل و ك دای، یکه از قرن هشتم هجر نیث پرداختند تا ایی حد رهیی دا به توسعه
  .)۲۳۲ -۱۳۸۵:۲۳۱، معارف( ث" به وجود آمدیج با عنوان "علم زوائد الحدیرا

طور که بر تألیف و تدوین حدیث همت  همان، به طور کلی دانشمندان علم حدیث
ر از محتـوای ایـن تألیفـات و تـ ی آسـان هایی برای استفاده همواره به دنبال راه، گماشتند
ب های اطـراف و نیـز کتـ تألیف کتاب، که برخی ند چنانی این دانش عظیم بود گستره

  .)۱۴۲۸:۱/۶، جّرار( اند زوائد را در همین راستا دانسته

 نخستین کتاب زوائد .۴
که اولین گردآورنده در باب زوائد چه کسـی بـوده اخـتالف نظـر وجـود  این ۀدربار 

   .دارد

داننـد بـا  می )ق ۷۶۲م ( یجبه طور غالب اولین مؤلف در این زمینه را ُمُغلطای بن قل -
. ن" کـه اثـری از آن بـاقی نمانـده اسـتیحیتألیف کتاب "زوائد ابن حبان علـی الصـح

 :۱۴۱۴، درویـش( داننـد بن قلـیج مـیاهای  قول آثار هیثمی را متأخر از کتابصاحبان این 
۵۴(.  

دین آوری زوائد اولین بار از سوی زین ال جمع ۀای دیگر معتقدند که اندیش اما عده -
لیف وی خـود در ایـن زمینـه بـه تـأ«: گوینـد مـی، مطرح شـده اسـت )ه ۸۰۶. م( عراقی

ابو العبـاس  ،)ق ۸۰۷. م( ی خویش یعنی نور الدین هیثمی نپرداخت اما شاگردان سه گانه
 »را به انجام این کـار توصـیه نمـود )ق ۸۵۲. م( و ابن حجر عسقالنی )ق ۸۴۰. م( بوصیری

و این سه نفر از پیشگامان و عالمان این فن بودند کـه هـر کـدام  .)۱/۲۴۰ :۱۴۱۷، زهرانـی(
و از میـان ایـن سـه نفـر  .)۱/۱۳۳ :تـا بی، خلیفه( آثار ارزشمندی در این زمینه تألیف نمودند

  .)۱۴۱۷:۱/۲۴۱، زهرانی( نور الدین هیثمی پیشگام در این امر بوده است، نیز
تـرین  کهـن، مانـده تـا امـروز تردیدی نیسـت کـه از میـان آثـار برجـای، در مجموع

کـه  چنـان .)۲۱ /۱ :۱۴۲۸، جّرار: ک. ر( الدین هیثمی است های زوائد مربوط به نور مجموعه
 . شود بال منازع در فن زوائد شناخته میوی به عنوان امام 
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 نور الدین هیثمی .۵
الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان مصری شافعی هیثمی یکی از عالمان برجسـته نور 

وی در قاهره . ق در قاهره به دنیا آمد ۷۳۵هیثمی در سال . حدیث اهل سنت است در
آشـنا  )ق ۸۰۶م ( جـا بـا زیـن الـدین عراقـی و در همان. رشد کرد و قرائت قرآن آموخت

  .)۱/۵ :تا بی، خلیفة( گشته و در نوجوانی از مالزمان او شد
، سماعیل بن الملـوکمحمد بن ا، الفتح میدومیهیثمی از محضر اساتیدی چون ابو 

اسـتاد برجسـته و ، بهـره بـرد امـا از ایـن میـان ...ابن حمـوی و، ابن خّباز، ابن قطروانی
و دامـادی وی و ، کـه مالزمـت او بـا عراقـی الدین عراقی بوده چنان زین، شاخص وی

  .)۱/۵۶ :تا بی، ناصر( اش از او مشهور است ی علمی استفاده
بسـیار ، داشت و در محضر اسـتادش عراقـی هیثمی حضور ذهن قوی در بیان متون

ی شگفتی شیخ بود و از همین رو هم  ای که این حالت او مایه حاضر جواب بود به گونه
  .)همان( نسبت به او اهتمام بسیار و عنایت ویژه داشت

قـی بـه علـوم دینـی و کتابـت حـدیث وی غالب اوقات خود را در معیت شـیخ عرا
دش بـود بـه طـوری کـه و در سفر و حضر همراه استا .)۱/۱۰۸ :۱۴۱۳، ذهبـی( گذراند می

هیثمی نیز همراه وی بوده و ، شود تمام احادیثی را که عراقی سماع نموده غالبا گفته می
توان یافت  کمتر حدیثی را می، تر به عبارت دقیق .)۱/۲۴۶، تا بی، سیوطی( سماع کرده است

  .)۱/۴۴۱، تا بی، شوکانی( که یکی از این دو در نقل آن انفراد داشته باشد
ای که بـا وجـود محبـت  کرد به گونه خ را تنها با لفظ "سیدی" خطاب میهیثمی شی

 در خدمت به او پیوسته مانند عبدی در محضر موالیش بـود، بسیار عراقی نسبت به وی
کردنـد و از او  مردم بـه هیثمـی مراجعـه مـی، پس از وفات عراقی .)۱/۱۰۸ :۱۴۱۳، ذهبی(

اما این حالت تغییری در حـال وی بـه وجـود نیـاورد و ادعـای . نمودند میاخذ حدیث 
ــا زمــان وفــاتش پیوســته بــر ایــن روش بــود ، شــوکانی( صــدارت و شــیخوخت نکــرد و ت

   .)۱/۴۴۲:تا بی
اند که نسبت به مـردم بسـیار مهربـان و  زاهد و متواضع معرفی کرده، هیثمی را عالم

در مـدح دیـن ) رجال و حدیث( ی بود و ائمه ل عبادت و زهد و ورعوی اه. دلسوز بود
 ق در قـاهره درگذشـت ۸۰۷وی در سـال . مداری و زهد و تقوای او اتفاق نظـر دارنـد

  .)۱/۵۴ :تا بی، خلیفة(
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 آثار هیثمی در فن زوائد .۶

 : هیثمی در این زمینه هشت تألیف دارد که عبارت است از
 زوائد المسند یة المقصد فیغا .۱

زوائد این کتاب را بر اصـول ، تی که به مسند احمد حنبل داشتیعنا لیهیثمی به دل
 نهـاد» زوائـد المسـند یة المقصـد فـیـغا«ی اهل سنت گرد آورد و نـامش را  گانه شش

بـه  یهجـر ۷۷۶در سال ، است یثمین اثر هیکتاب که نخست نیا .)۷۲ /۱ :۱۴۱۴، درویش(
 : وائد عبارت است ازسایر مصنفات وی در فن ز  .)همان( نگارش در آمده است

 ؛ کشف األستار عن زوائد البزار .۲
 ؛ ة الباحث عن زوائد مسند الحارثیبغ .۳
 ؛ ریزوائد المعجم الکب یر فیالمن البدر .۴
 ؛ رین األوسط و الصغیزوائد المعجم ین فیمجمع البحر  .۵
 ؛ یالُموصل َی علی یزوائد أب یف یالمقصد العل .۶
 ؛ابن ِحّبانزوائد  یموارد الضمآن ال .۷
  .)۱/۲۴۳ :۱۴۱۷، زهرانی( مجمع الزوائد و منبع الفوائد .۸ 

، مسند ابـی یعلـی، ی مسند احمد گانه های شش این مجموعه که شامل زوائد کتاب
، بـر صـحاح سـته اسـت) أوسـط و کبیـر ،صـغیر( ی طبرانـی گانه معاجم سه، مسند بّزار

 . نه زوائد ـ استیژه در زمیـ به و  یثمیه یهان کتابین و مشهورتر یتر  جامع، نیتر  کامل

 غایة المقصد فی زوائد المسند .۶-۱
الـدین  زوائد المسند" نخستین تألیف نـور المقصد فی کتاب "غایة، که گفته شد چنان

ئد مسند احمد را نسبت زوا، گونه که از عنوانش پیداست این کتاب همان. هیثمی است
ی  هیثمی این کتـاب را بنـا بـر توصـیه. تی اهل سنت بیان کرده اس گانه به اصول شش

هـای مرجـع نسـبت بـه  بر استخراج احادیث کتابالدین عراقی مبنی  کلی استادش زین
  .)۱/۵۶:تا بی، ناصر( نگاشت کتب سته

ی  به بازنویسی آن نموده و در مقدمهاقدام ، ی این کتاب مؤلف پس از نگارش اولیه
ابتـدا زوائـد احادیـث امـام «: گویـد مـی، ستدلیل این بازنویسی را بیان کرده ا، کتاب
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پـس از ، بدون تأمل و دقت کـافی بـود، احمد بر کتب سته را نوشته بودم اما آن نوشتار
که زوائد ابی بکر بزار و دو معجم اوسط و صغیر طبرانی و مسند ابی یعلی موصلی را  آن

چـون : ام مـع زوائـد مسـند احمـد مسـامحه نمـودهدریافتم که در ج، آوری نمودم جمع
بـه جـای کتـاب ( هایی شدم کـه بـر اثـر لحـاظ نمـودن سـنن کبیـر نسـائی متوجه خلل
ای که زوائدی که سنن کبیر  به گونه. در میان کتب سته اتفاق افتاده بود) وی ،المجتبی

را در کتاب زوائد مسند وی و سایر کتب سته دارد ) من السنن( نسبت به کتاب المجتبی
  .)۱/۲۹ :۱۴۲۱، هیثمی( »دلیل همت خود را صرف آن نمودمبه همین ، ام ذکر نکرده

 هیثمی دیدگاه از زائد مفهوم .۶-۲
کیـد مطلب این بر، نوشته خود زوائد کتاب نیبر نخست که ای مقدمه در هیثمی  تأ

 بـه نسبت، آن روایت در منه مزید کتاب صاحب که را چه آن، کتاب این در نموده که

 .۲؛ یـا باشـد کامـل حدیِث  .۱: که این از اعم است ردهآو  را داشته انفراد سته صحاح
، منـه مزیـد کتـاب روایـت در امـا آمده نیز کتب آن صاحبان روایات در که احادیثی
بـا معرفـی دو نـوع از ، ایـن عبـارات .)همـان( دارد وجود آنها روایات به نسبت ای زیاده
زوائـد را از  مفهـوم، عدر واقـ -روایات کامل و زوائد نسبی در روایات مشترک  -زوائد 

، نوع دوم از زوائد به کار بـرده ۀوی دربار اما تعبیر "زیاده" که . کند نگاه هیثمی بیان می
بـه ایـن معنـا . ی آن به طور دقیق مشخص نشده اسـت یک تعبیر عام است که محدوده

 ،کـه ایـن قیـد شـود یـا ایـن ای را شامل می به طور مطلق هر لفظ اضافه، که آیا این تعبیر
 شرایط دیگری نیز در ضمن خود دارد؟ 

این مقاله درصدد است تا از طریق تبیین روش هیثمـی در کتـاب غایـة المقصـد بـه 
های مختلف زوائد در این کتاب که در  و بررسی گونه، عنوان نخستین کتاب زوائد وی

ئـد" از دیـدگاه ی مفهـوم "زوا تصـویری از گسـتره، ضمن روش شناسی بیان خواهد شد
 . کندرا ترسیم  هیثمی

المقصـد در  تمام روایات غایـة، که بر اساس استقصای نگارنده ی قابل ذکر این نکته
که وی  چنان، کتاب مجمع الزوائد که آخرین تألیف هیثمی در زوائد است نیز نقل شده

 .)۱/۷ :۱۴۱۴، هیثمـی( ی مجمع الزوائد به این مطلـب اشـاره کـرده اسـت خود در مقدمه
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وان حکـم کـرد کـه در طـول مطالعـات و تألیفـات هیثمـی پـس از غایـة تـ می، بنابراین
و هم از . دامنه و انواع روایات زوائد در نظر او دچار تغییر و تحول نشده است، المقصد

دیدگاه هیثمی در این زمینه  ۀی مطمئنی برای مطالع توان غایة المقصد را نمونه این رو می
 . دانست

 ب غایة المقصدشناسی هیثمی در کتا روش .۶-۳
برای رسـیدن بـه مقصـود اطـالق گونه ابزار مناسب  بر هر، روش در معنای عام خود

بررسـی و بیـان اصـولی ، جـا منظور از روش شناسی در این .)۱۳۷۵:۲۴، ساروخانی( شود می
، بر این اساس. کتاب خود را تألیف نموده است، بر مبنای آن، که نورالدین هیثمی است

 : توان در چند اصل بیان کرد مقصد را میروش کتاب غایة ال

 های مختلف سندیتوجه به گونه .۶-۳-۱
تـاب هیثمی التـزام داشـته تـا تمـام روایـات زوائـد موجـود در مسـند احمـد را در ک

ی  ختلـف سـندی را بـدون تمـایز در درجـهای که انواع م لمقصد ذکر کند به گونها غایة
عنوان مثال در مواردی که یـک روایـت در  به. اعتبارشان در این کتاب نقل کرده است

وی هر دو سند را به عنوان ، مسند احمد دو مرتبه و با دو سند مرفوع و موقوف نقل شده
ی کتب مستدرک دانست  توان دنباله به این لحاظ این کتاب را می. زائد نقل کرده است

های مستدرک  زوائد نویسی را تألیف کتاب یها که برخی از محققان نخستین گام چنان
 انـد ی مستدرکات برشمرده دنباله، و دیگران در باب زوائد را یثمیه یها دانسته و کتاب

   .)۴۰ :۱۳۸۱، معارف(
به این معنا که در مواردی کـه سـند . عکس این حالت نیز در این کتاب وجود دارد

، بوده ...انقطاع یا، در کتب مزید علیه دارای علتی مثل وقف، احادیث موجود در مسند
به مزیت سند مسند به لحاظ تکمیـل مواضـع ، پس از ذکر سند کامل آن از مسند احمد

به عنوان نمونه . افتاده از اسناد صاحبان اصول سته و تقویت اسناد آنها اشاره کرده است
سـند احمـد نقـل کـرده و سـپس حدیث ذیل را با سند مرفـوع آن از م، در کتاب تفسیر

 : سنن ترمذی به صورت موقوف بر ابن عمر آمده است دهد که متن آن در تذکر می
َثَنا« اِق  َعْبُد  َحدَّ زَّ ْخَبَرَنا، الرَّ

َ
هِ  َعْبُد  أ ْنَعاِنیُّ  رٍ یَبِح  ْبُن  اللَّ نَّ  اْلَقاصُّ  الصَّ

َ
ْحَمِن  َعْبَد  أ  الـرَّ
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ْنَعاِنیَّ  َد یزِ یَ  ْبَن  ْخَبَرهُ ، الصَّ
َ
هُ  أ نَّ

َ
هِ  ُسوُل َر  َقاَل : ُقوُل یَ  ُعَمَر  اْبَن  َسِمَع  أ هُ  َمْن  اللَّ نْ  َسرَّ

َ
 ْنُظَر یَ  أ

هُ  اَمةِ یَ اْلقِ  ْوِم یَ  ِإَلی نَّ
َ
ُی  َکأ

ْ
 یَ َفلْ  ٍن یْ عَ  َرأ

ْ
ْمُس  "ِإَذا: ْقَرأ َرت" و "َوِإَذا الشَّ َماءُ  ُکوِّ اْنَفَطَرْت" و  السَّ

َماءُ  "َوِإَذا ْت" السَّ ْحَسُبهُ  اْنَشقَّ
َ
هُ  أ نَّ

َ
  .)۳/۲۵ :۱۴۲۱، هیثمی( »ُهودٍ  وُسوَرةَ : َقاَل  أ

َقـاَل «: و در کتاب فتن روایتی در باب فضیلت عثمان با این اسناد نقل کـرده اسـت
هِ  َثِنی ُعبَ : َعْبد اللَّ ِه ْبـُن ُعَمـَر اْلَقـَوارِ یْ َحدَّ ْوٍس ، ِریُّ یُد اللَّ

َ
َثِنی اْلَقاِسـُم ْبـُن اْلَحَکـِم ْبـِن أ َحـدَّ

ْنَصاِریُّ 
َ
َر ، األ ُبو ُعَباَدَة الزُّ

َ
َثِنی أ ْنَصاِریُّ َحدَّ

َ
ْهِل اْلَمدِ ، ِقیُّ األ

َ
ْسَلَم یْ َعْن َز ، َنةِ یِمْن أ

َ
َعْن ، ِد ْبِن أ

بِ 
َ
 .)۴/۲۰۳ :۱۴۲۱، هیثمـی( »...ْوَم ُحوِصـَر ِفـی َمْوِضـِع اْلَجَنـاِئزِ َیـَشِهْدُت ُعْثَمـاَن : َقاَل ، هِ یأ

 گوید در سنن ترمذی بخشی از این روایت نقل شده که سند آن منقطع اسـت سپس می
  .)انهم(

تـوان در مـوارد  سندی در کتاب غایة المقصد را می به طور کلی انواع مختلف زوائد
 : زیر بیان کرد

 منقطع .۶-۳-۲
منقطع عبارت است از هر حدیثی که سند آن متصل نیست و شامل مرسل و معلق و 

رود که یـک راوی  صطالح بیشتر در مواردی به کار میاین ا .)۱:۱۳، قاری( معضل نباشد
هیثمـی بـه هنگـام  .)۳۵/ ۱ :۱۴۰۵، نـووی( از صحابه نقل کند، تر از تابعین ایینی پ طبقه از

که در کتاب  ی آنها ذکر کرده است چنان احادیث منقطع را نیز در زمره، برشمردن زوائد
 : روایتی به شرح ذیل نقل کرده است، "مناقب" از غایة المقصد

َثَنا ُسفْ « ِبی ُسَو ، َسَرةَ یْ ْبِن مَ  َم یَعْن ِإْبَراهِ ، انُ یَ َحدَّ
َ
: َقـاَل ، زِ یَعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِ ، دٍ یْ َعِن أ

اِلَحُة َخْوَلُة ِبْنُت َحکِ  ُة الصَّ
َ
ِه یَزَعَمِت اْلَمْرأ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
َوُهـَو ، َخَرَج ُمْحَتِضًنا اْبَنِی اْبَنِتـهِ ٍم أ

ُنوَن َو : ُقوُل یَ  ُکْم َلُتَجبِّ ِه ِإنَّ ُلونَ "َواللَّ ُکْم َلِمْن َر ، ُتَبخِّ هِ یْ َوِإنَّ ـُه ، َحاِن اللَّ ٍة َوِطَئَهـا اللَّ
َ
َوِإنَّ آِخَر َوْطأ

"    .)۴/۹۶ :۱۴۲۱، هیثمی( »ِبَوجٍّ

ی آن ضعیف است زیرا سماع عمر  ث به دلیل وجود انقطاع در زنجیرهسند این حدی
خوله  .)۴۵/۲۹۳ :۱۴۲۱، احمد بن حنبل( بن عبد العزیز از خوله بنت حکیم ثابت نشده است

بوده که خـود نیـز از  - صحابی رسول خدا -همسر عثمان بن مظعون ، بنت حکیم
ابن حجر پـس از ایـن  .)۸/۱۱۶ :۱۴۱۵، ابن حجر( حدیث نقل کرده است آن حضرت
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 »عمر بن عبد العزیز بـه سـبیل ارسـال از او حـدیث نقـل کـرده اسـت«: گوید قول می
  ).همان(

ت ذیـل را نقـل کـرده یـروا، کار وقت خواب" از کتـاب اذکـارچنین در باب "اذ  هم
 : است
ُبو ُمَعاوِ «

َ
َثَنا أ اٌج ، ةَ یَ َحدَّ َثَنا َحجَّ بِ ، َحدَّ : َقاَلْت ، ٍم یَعْن َخْوَلَة ِبْنِت َحکِ ، ِع ْبِن َماِلٍك یَعِن الرَّ

ِه  ُعوُذ ِبَکِلَماِت اللَّ : َفَقاَل ، َمْن َنَزَل َمْنِزالً َقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
َها ِمْن َشرِّ َما َخَلـَق أ اِت ُکلِّ امَّ ، ِه التَّ

ی یَ َلْم  ُه ِفی َمْنِزِلِه َذِلَك َشْیٌء َحتَّ   .)۳۰۸ /۴ :۱۴۲۱، هیثمی( »ْظَعَن َعْنهُ یَ ُضرَّ
نقل  ر پس ازیخ کبیکه بخاری در تار  در سند این روایت نیز انقطاع وجود دارد چنان

و ابـن  )۳/۲۷۳ :تا بی، بخاری( ابت نشده استث -یعنی ربیع-حدیث او : گوید این سند می
ن ابی وقـاص در صـحیح که بخاری این حدیث را از طریق سعد ب حجر پس از بیان این

نـه ( در خصـوص ایـن سـند اسـت، گوید که قول بخاری در عدم ثبوت خود آورده می
ی سـندی اسـت زیـرا ربیـع بـن  طاع در این زنجیرهوجود انق، و دلیل آن )،اصل حدیث

  .)۱/۳۱۱ :۱۹۹۶، ابن حجر( ک اصال خوله را درک نکرده تا از او روایت کندمال

 موقوف .۶-۳-۳
 کـردار یـا گفتار که است حدیثی از عبارت سنت اهل تعریف در موقوف حدیث

 ابـن( رسـد نمـی خـدا رسـول به و شود می متوقف آنها بر و کند می نقل را صحابه

 پیـامبر بـه کـه حـدیثی یعنـی - مرفـوع مقابـل در اصطالح این )۱/۴۶ :۱۴۰۶، صالح
، حـدیثی زوائـد ذکر در هیثمی. )۱/۳۲ :۱۴۰۵(نـووی،  رود می به کار -  نسبت داده شود

، بسـیار مـوارد در که چنان، موقوف احادیث به هم و داشته توجه مرفوع احادیث به هم
و . کنـد بـه موقـوف بـودن آن اشـاره مـی، پس از ذکر حدیث در کتاب غایـة المقصـد

یک روایت را با دو ، ان شد در مواردی که مسند احمدیطور که در ابتدای بحث ب مانه
بـه . وی هر دو سند را در کتاب خود نقل کرده است، سند مرفوع و موقوف نقل کرده
 : روایت ذیل را نقل کرده است، " از کتاب فتن عنوان نمونه در باب "نزول عیسی

َثَنا« ُد  َحدَّ َثَنا، َجْعَفرٍ  ْبُن  ُمَحمَّ دِ  َعْن ، ُشْعَبةُ  َحدَّ ِبی َعْن ، ادٍ یَ زِ  ْبِن  ُمَحمَّ
َ
 َعِن ، َرةَ یْ ُهَر  أ

ِبیِّ  هُ  النَّ نَّ
َ
ْرُجو ِإنِّی: َقاَل  أ

َ
نْ  ُعُمری ِبی َطاَل  ِإنْ  أل

َ
ْلَقـی أ

َ
 هِ ْیـَعلَ ، َم یَ َمـْر  اْبـَن  َسـییعِ  أ
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َالم ـی ْقِرْئـهُ یُ َفلْ  ِمـْنُکْم  هُ َیـَلقِ  َفَمْن ، َمْوٌت  ِبی َعِجَل  َفِإنْ ، السَّ ـَالَم  ِمنِّ  :۱۴۲۱، هیثمـی( »السَّ
۴/۲۷۲(.   

همین سند را نقل کرده است با این تفاوت کـه در ، سپس به عنوان روایت بعد از آن
 محمد بن زیاد این حدیث را به صورت موقوف بر ابو هریره نقل کرده اسـت، سند دوم

  ).همان(
 : قل کرده استچنین روایت دیگری در کتاب فتن به این صورت ن هم

َثَنا«  َمدِ  َعْبُد  َحدَّ َثَنا، الصَّ اٌم  َحدَّ َثَنا، َهمَّ ـهِ  َعْبدِ  َعْن ، اْلَحَسِن  َعِن ، َقَتاَدةُ  َحدَّ  اْبـِن  اللَّ
هِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، َعْمٍرو اَعةُ  َتُقوُم  الَ  اللَّ ـی السَّ ُخـَذ یَ  َحتَّ

ْ
ـهُ  أ ْهـِل  ِمـْن  َطَتهُ یَشـرِ  اللَّ

َ
 أ

ْرِض 
َ
  .)۴/۲۷۸ :همان( »ُمْنَکًرا ْنِکُرونَ یُ  َوالَ ، َمْعُروًفا ْعِرُفونَ یَ  الَ  َعَجاَجةٌ  َهایفِ  َقیبْ یَ فَ ، األ

ه و سپس روایت زائد بعد را با ذکر طریـق دیگـری بـرای همـین حـدیث نقـل کـرد
حسن روایت را به صورت موقوف بر عبدالله بن عمـر نقـل کـرده ، گوید در آن سند می

  .)همان( است

 لمجهو .۶-۳-۴
وصف مجهول برای یک حدیث به اعتبار وصف راویان آن است بـه ایـن معنـا کـه 

افراد ، که مدعیان شناخت وی راوی که اصال شناخته شده نباشد و یا این) یا چند( یک
 .)۱/۱۱۲ :۱۴۲۶، قزوینــی( ی ســندی آن موجــود باشــد مــادی نباشــند در زنجیــرهمــورد اعت

آیـد امـا دلیلـی اسـت  وی به حساب نمیجرح حقیقی برای رامجهول بودن اگرچه یک 
عـدالت ، برای رد حدیثی که دارای این وصف است زیرا از شرایط پذیرش یک روایـت

  .)۹۹۹ /۲ :۱۴۲۴، جدیع( شود ثابت نمیراوی مجهول  ۀراوی آن است که این مسأله دربار 

 دیل راویـانی جرح و تع شود که ائمه ایات غایة المقصد مواردی یافت میدر بین رو 
که خود هیثمی نیز در آثـار دیگـر خـود از جملـه مجمـع  اند چنان آنها را مجهول دانسته

به عنوان نمونه در کتاب . همین حکم را نسبت به این روایات صادر کرده است، الزوائد
 : زهد چنین نقل کرده است

انُ  َثَنا َعفَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُسلَ ، َحدَّ َثَنا ُعتَ ، َمانَ یْ َحدَّ ْصَرَم یْ َعْن ُبَر ، َبةُ یْ َحدَّ
َ
َسِمْعُت : َقاَل ، ِد ْبِن أ

ةِ : ُقوُل یَ  ، ایًّ َعلِ  فَّ ْهِل الصُّ
َ
ْو ِدْرَهمَ ، ِن یْ َناَر یَوَتَرَك دِ ، َماَت َرُجٌل ِمْن أ

َ
ـِه ، ِن یْ أ َفَقـاَل َرُسـوُل اللَّ
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وا َعَلی َصاِحِبُکْم یَّ کَ    .)۴/۳۵۹ :۱۴۲۱، هیثمی( »َتاِن َصلُّ
و  )۲/۱۴۰ :بـی تـا، بخـاری( سند ایـن روایـت را مجهـول دانسـته بخاری در تاریخ کبیر
را وجـود عَتیبـه بیـان کـرده کـه از نظـر  وجه مجهول بـودن آن، هیثمی در مجمع الزوائد

  .)۱۰/۲۴۰ :۱۴۲۸، هیثمی( علمای تراجم مجهول است
قسمتی از یک روایت طوالنی در مسند احمد را با سند ذیل ، چنین در کتاب فتن هم
 : ده استنقل کر 

َثَنا « َثَنا ُحَس ، ییَ ْح یَ َحدَّ ُم یْ َحدَّ ِه ْبُن ُبَر ، ٌن اْلُمَعلِّ َثَنا َعْبُد اللَّ ِبی َسـْبَرةَ ، َدةَ یْ َحدَّ
َ
: َقـاَل ، َعْن أ

ِه ْبَن َعْمٍرویَفَلقِ  ـِه ، ُت َعْبَد اللَّ ا َسـِمَع ِمـْن َرُسـوِل اللَّ َثِنی ِممَّ ْمَلـی َعَلـیَّ َفَحدَّ
َ
َفَکَتْبـُت ، َوأ

ِزْد َحْرًفا، ِدییَ بِ 
َ
ْنُقْص َحْرًفا، َفَلْم أ

َ
ـِه ، َوَلْم أ نَّ َرُسـوَل اللَّ

َ
َثِنی أ ـَه َال : َقـاَل َحدَّ ِحـبُّ یُ ِإنَّ اللَّ

ــَش  ْو ، اْلُفْح
َ
ــأ ــاِحَش ُی َش ، ْبِغُض اْلَف ــَتَفحِّ ــی ، َواْلُم ــاَعُة َحتَّ ــوُم السَّ ــُش یَ َوَال َتُق ــَر اْلُفْح ْظَه
َفاُحُش  ِحِم َعُة ایَوَقِط ، َوالتَّ ـی ، َوُسـوُء اْلُمَجـاَوَرةِ ، لرَّ ِمـیُ َو ، ْؤَتَمَن اْلَخـاِئُن ُیـَوَحتَّ

َ
َن األ  »ُن یَخـوَّ

   .)۴/۲۴۷ :۱۴۲۱، هیثمی(

، ابو سبره آمده که بنابـه قـول مؤلـف در کتـاب مجمـع الزوائـد، در سند این روایت
کـه  چنـان .)۷/۲۴۸ :۱۴۲۸، هیثمـی( منظور از وی "سالم بن َسبره" است که مجهول اسـت
  .)۴/۱۸۲ :۱۲۷۱، ابن ابی حاتم( ابن ابی حاتم به مجهول بودن وی حکم کرده است

 

 ی آن  های زوائد متنی و گستردگی حوزه تنوع گونه .۶-۴
 : در دو نوع قابل بیان است، زوائد متنی در یک تقسیم کلی

د علیه ــی در کتب مزیــاب زوائد که به طور کلـیعنی روایاتی از کت: احادیث کامل .۱
 ؛ نیامده است -گانه  اصول شش: جا در این -
یعنی روایاتی که متن آن در کتب مزید علیه آمده اما در روایـت کتـاب : زوائد نسبی .۲

 . عبارتی زائد بر متن آن کتب وجود دارد، مزید منه
ا مـتن انواع زوائد متنی به لحاظ ارتباط آنها ب، های زوائد در این عنوان منظور از گونه

ی  کامل از دایـرهزوائد ، به این ترتیب. های مزید علیه است ناظر به آن در کتابروایات 
بـا . اهمیت خاص آن است، دلیل پرداختن به این نوع از زوائد. ها خارج است این گونه
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وجه زائدی روشن است و هیچ عـالم زوائـد نویسـی در ، این توضیح که در زوائد کامل
چـه دیـدگاه زوائـد نـویس را  امـا آن. نکرده اسـت ذکر این روایات در کتاب خود تردید

ی زوائـد را از نگـاه او نمایـان  دهـد و مفهـوم و محـدوده ه به دست مـیاین حوز  ۀدربار 
رسـی از طریـق مطالعـه و ایـن بر . ا عبـارات زوائـد اسـتیـبررسی زوائد نسبی ، کند می

ائـد در ایـن ی مفهـوم زو  گیرد تـا گسـتره های این نوع از زوائد صورت می شناخت گونه
که در تعریف هیثمی از زوائد آمـده اسـت تطبیـق داده و معلـوم ها را با لفظ "زائد" گونه

شود که آیا مؤلف غایة المقصد هر عبارت یا لفظ زائد را به عنوان زائدی در نظر گرفتـه 
 . که ضوابط خاصی را در برشمردن زوائد در نظر داشته است و یا این
 : توان در موارد زیر بیان کرد تاب غایة المقصد را مینسبی در ک های زوائد گونه

 اضافه در لفظ و تعبیر بیشتر از یک معنا .۶-۴-۱
 باب در که روایتی مانند معناست از بیشتری تعبیر و لفظ در ای اضافه صرفا گاهی

 : گوید می. است آورده صوم کتاب از روزه فضیلت

َثَنا« اٌب  َحدَّ َثَنا، َعتَّ هِ ال َعْبُد  َحدَّ ْخَبَرَنا، لَّ
َ
َثِنی، َعةَ یَلهِ  اْبُن  أ ُبـو َحـدَّ

َ
ِبـی َعـْن ، وُنَس ُیـ أ

َ
 أ

ِبیِّ  َعِن ، َرةَ یْ ُهَر  ةٌ  اُم یَ "الصِّ : َقاَل   النَّ ـاِر" ِمـَن  ٌن یَحِصـ َوِحْصـٌن ، ُجنَّ  :۱۴۲۱، هیثمـی( »النَّ
۲/۶(.   

 بـا آن اختالف که کند می اضافه، احمد کتاب از حدیث این نقل از پس هیثمی

 نیامده بخاری روایت در که "حصن" است ی کلمه ذکر در تنها بخاری صحیح یتروا

 "حصـین" صـفت ی کلمـه کـه گفت باید روایت این فزونی توضیح در .)همـان( است

 در کـه .)۲/۶۹ :۱۴۰۴، فـارس ابـن( اسـت محفوظ و محکم معنای به و حصن از مشبهه

، بستانی( دارد گاه پناه معنای درمعنای "حصن" به ظهور خود، "ی "ِمن اضافه حرف کنار
 معنـای از بیشـتری تعبیـر صـرفا، آمـده روایت این در که ای اضافه بنابراین. )۳۳۳ :تا بی

 معنـای آن ذکر که چنان کند نمی وارد معنا به ای لطمه آن ذکر عدم که است گاه پناه

 . است نکرده افاده بیشتری

 تقیید مطلق .۶-۴-۲
ی قیدی است که در متن روایت کتب  دربردارنده، ددر مواردی عبارت روایات زوائ
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مطلبـی بـه طـور مطلـق بیـان ، معنا که در روایت آن کتب به این. مزید علیه نیامده است
به تقیید آن مطلق ، با افزودن یک عبارت خاص در متن روایت، شده و روایت این کتاب

یی که موش مـرده به عنوان نمونه در کتاب طهارت و در باب حکم غذا. پرداخته است
بارت زائـد آن نسـبت بـه نقل شده که ع روایتی از میمونه همسر پیامبر، در آن باشد

که به عنوان قیدی برای روغـن ذکـر  ی "جامد" است کلمه، گانه های شش روایت کتاب
 : متن این روایت چنین است. کند ان شده را به روغن جامد محدود میشده و حکم بی

ِبیِّ ُموَنَة زَ یْ َعْن مَ « ِه صـلی اللـه علْوِج النَّ َها اْسَتْفَتْت َرُسوَل اللَّ نَّ
َ
َرٍة یـأ

ْ
ه وسـلم ِفـی َفـأ

ْلُقوَها َوَما َحْوَلَهـا َو ُکُلـوا َسـْمَنُکْم : َفَقاَل ، َسَقَطْت ِفی َسْمٍن َلُهْم َجاِمدٍ 
َ
 :۱۴۲۱، هیثمـی( »"أ

۱/۱۶۵(.  

 »جامـد:  قولهـاح خـالیهـو فـی الصـح«: گویـد هیثمی پس از نقل این روایت می
  .)همان(

نقل کرده  من وجد متاعه عند مفلس" روایتی از رسول خدایچنین در باب "ف هم
 «: که در مسند احمد به این صورت آمده است

َ
ْفَلَس یُّ أ

َ
، َفَوَجَد َرُجٌل ِعْنَدُه َماَلهُ ، َما َرُجٍل أ

  .)۲/۱۹۳ :۱۴۲۱، ثمیهی( »َفُهَو أحق به، ًئایْ ُکِن اْقَتَضی ِمْن َماِلِه َش یَ َوَلْم 
مفلس . مضمون این روایت یکی از قوانین فقهی مشترک میان مذاهب اسالمی است

به معنای کسی است که اموال عمده و نیکوی او از بین رفته و تنها فلوسی برای او باقی 
بنـابر قـوانین فقهـی شـخص مفلـس در صـورت  .)۲/۷۷ :۱۴۰۸، محقـق حلـی( مانده است

و از تصـرف در امـوال مشمول قانون حجر بوده ،  ...دیون بودن وداشتن شرایطی مثل م
گیرد تا بنابر  ل وی در اختیار حاکم شرع قرار میشود به این معنا که اموا خود محروم می

  .)همان( قوانین فقهی با آنها رفتار کند
عین مال ، هرگاه شخصی مفلس گردد و یکی از طلبکاران او: گوید روایت فوق می

او نسبت به ، که هیچ چیزی از مال او از بین نرفته باشد در صورتی، زد وی بیابدخود را ن
نسـبت بـه مـتن نقـل  مطلب زائد در این روایـت. سایر طلبکاران نسبت به آن احق است

که هیثمـی پـس از  ًئا" است چنانیکن اقتضی منه شیقید "ولم ، گانه شده در اصول شش
این روایت در صحیح بخاری نقل شده بـا ، سته از میان کتب: گوید نقل این روایت می

  .)۲/۱۹۳ :۱۴۲۱، هیثمی( این تفاوت که قید یاد شده در متن روایت او ذکر نشده است
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 تبیین مجمل .۶-۴-۳
ا عبـارت واضـح امـا بـه یـلفظ یا عبارتی است که داللتش روشـن نباشـد و  :مجمل

 .)۳۰۸ :۲۰۰۰، صالح( تمل استا چند معنا به طور مساوی در آن محیباشد که دو  یا گونه
گانـه بـه صـورت مجمـل آمـده اسـت و  واردی لفظ عبارت در روایت کتب شـشدر م

 یماننـد روایتـ، به تبیین آن اجمال پرداخته اسـت، عبارت اضافه در روایت غایة المقصد
َمـا َقـاَم «: گویـد می، که در کتاب "ایمان و نذور" از عمران بن ُحَصین نقل کرده است

ِه َنا یفِ  َدَقةِ یَخِط َرُسوُل اللَّ َمَرَنا ِبالصَّ
َ
َال َو ِإنَّ ِمـَن : َوَقـاَل : َقـاَل . َوَنَهاَنا َعِن اْلُمْثَلـةِ ، ًبا ِإالَّ أ

َ
"أ

ْن 
َ
ْن یَ اْلُمْثَلِة أ

َ
ُجُل أ ْنَفهُ یَ ْنُذَر الرَّ

َ
ْن ، ْخِرَم أ

َ
َال َوِإنَّ ِمَن اْلُمْثَلـِة أ

َ
ْن یَ أ

َ
ُجـُل أ ، ایً ُحـجَّ َماِشـیَ ْنـُذَر الرَّ

  .)۱۹۹ /۲ :۱۴۲۱، هیثمی( »ْرَکْب یَ َولْ ، ایً ْهِد َهْد یُ َفلْ 
َال و إن  متن این حدیث بـدون اضـافه«: گوید هیثمی پس از نقل این روایت می

َ
ی "أ

لفـظ "ُمثلـه" در  .)همـان( »" تا آخر حدیث در سنن ابو داود نقل شده است ...من المثلة
گیـرد کـه عبـارت  تلفـی را در بـر مـیادیق متعـدد و مخمجمل است و مص، این روایت

را بـه  ی معنـایی آن دامنـه، بـا بیـان مصـادیق خاصـی از ایـن معنـا، ی روایت مسند اضافه
 . آزارهای فرد نسبت به بدن خودش نیز توسعه داده است

ُدونَ «: نقل کرده که فرمود همچنین در روایت دیگری از رسول خدا ، َسَبَق اْلُمَفرِّ
ُدوَن؟ َقاَل  ا َرُسوَل یَ : َقاُلوا ِه َوَما اْلُمَفرِّ ذِ : اللَّ ـهِ یُ َن یالَّ  /۴ :۱۴۲۱، هیثمـی( »ْهَتـُروَن ِفـی ِذْکـِر اللَّ
ل و جواب نقل شده اما سؤا این حدیث در صحیح بخاری هم«: گوید سپس می .)۲۸۱

  .)همان( »معنای مفّردون در متن روایت او نیامده است ۀدربار 

 بیان علت احکام و مسائل .۶-۴-۴
گانه بیان شـده را تعلیـل  حکمی که در روایت کتب شش، در مواردی روایت زوائد

ایـن . نقل شده مبنی بر حقیقت چشم زخم مانند حدیثی که از پیامبر اکرم، کند می
 : روایت در مسند احمد به این صورت آمده است

َثَنا اْبُن ُنمَ  َثَنا َثْوٌر ، رٍ یْ َحدَّ ِبی ُهَر ، َعْن َمْکُحوٍل ، َد یزِ یَ ْعِنی اْبَن یَ ، َحدَّ
َ
َقـاَل : َقـاَل ، َرةَ یْ َعْن أ

ِه  ـیَ َو ، ُن َحـقٌّ یْ ِإن اْلَعـ َرُسوُل اللَّ  :۱۴۲۱، هیثمـی( »َوَحَسـُد اْبـِن آَدَم ، َطانُ یْ ْحُضـُر ِبَهـا الشَّ
۴/۱۵۷(.   
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در ) و دلیل اثر چشم این است که( قطعا چشم زخم حقیقت دارد: ی حدیث ترجمه
 . شود شود و حسادت فرد برانگیخته می میشیطان حاضر ، آن نگاه

ایـن روایـت در : گویـد ین روایت در کتـاب غایـة المقصـد مـیهیثمی پس از نقل ا
" َوَحَسُد اْبِن آَدَم ، َطانُ یْ ْحُضُر ِبَها الشَّ یَ َو صحیح بخاری به صورت مختصر آمده و عبارت "

  .)همان( در متن روایت او وجود ندارد

 ب مزید علیهتعارض با متن کت .۶-۴-۵
با محتوای روایت ناظر ، در مواردی مضمون روایت نقل شده در کتاب غایة المقصد

ذکـری از ، هیثمـی در نقـل ایـن احادیـث. به آن در کتب مزید علیه در تعـارض اسـت
تعارض میان آنها به میان نیاورده است مانند روایتی که در کتاب صیام به شرح ذیل نقل 

 : کرده است
َثَنا« ُد ْبُن ُفَض  َحدَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُعبَ ، ٍل یْ ُمَحمَّ هِ یْ َحدَّ ـهِ ، َدَة اْلُخَزاِعیِّ یْ َعْن ُهنَ ، ِد اللَّ مِّ

ُ
، َعْن أ

ْلُتَها َعِن الصِّ : َقاَلْت 
َ
مِّ َسَلَمَة َفَسأ

ُ
ـهِ : َفَقاَلـْت ، اِم یَ َدَخْلُت َعَلی أ ْن َیـَکـاَن َرُسـوُل اللَّ

َ
ُمُرِنی أ

ْ
أ

 
َ
ُصوَم َثالَثَة أ

َ
ُلَها االْثنَ ، اٍم ِمْن ُکلِّ َشْهرٍ یَّ أ وَّ

َ
  .)۲/۳۶ :۱۴۲۱، هیثمی( »ُس یَواْلَخمِ ، َواْلُجُمَعةُ ، ِن یْ أ

معرفی سه روز از هر ماه است کـه روزه گـرفتن در آنهـا مـورد ، مضمون این حدیث
کید است شود این سه روز عبارت از  که مالحظه می چنان، در روایت احمد در مسند. تأ

ت در یاین روا«: گوید پس از نقل این خبر می یثمیه. شنبه است عه و پنججم، دو شنبه
ذکـری از "جمعـه" بـه میـان نیامـده ، سنن نسائی نیز نقل شده اما در روایـت آن کتـاب

در : ن خبر به دو صورت از ام سـلمه نقـل شـده اسـتیدر سنن نسائی ا .)همان( »است
بـه روزه گـرفتن در  ی رسول خـدا خبر از امر و توصیه، مانند متن فوق، یک روایت

کید در  ی ماه  شنبه آن روایت عبارت است از اولین پنجاین ایام است که سه روز مورد تأ
امـا ایـن کتـاب نقـل  .)۴/۲۲۱ :۱۴۰۶، نسـائی( ی بعـدتر و دوشنبه) بعد از آن( ی و دوشنبه

ن ایـام در ایـ حکایت از روزه گـرفتن پیـامبر، دیگری هم از ام سلمه دارد که در آن
سـه روز بیـان . به ام سلمه در میان باشـد که سخن از امر آن حضرت است بدون آن

ی  و دوشـنبه ی اول ماه ی هفته شنبه دوشنبه و پنج: شده در این روایت به این شرح است
نسائی حکایـت اخیـر را بـا ذکـر  .)۴/۲۰۳ :۱۰۶، نسائی( )ی دوم ماه یعنی هفته( بعد از آن

  .)۴/۲۲۰ :همان( کرده است شه نیز نقلهمین سه روز از عای
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و  ،)۴/۲۲۱ :همـان( روایـت اول را شـاذ، البانی در شرحی که بـر سـنن نسـائی نوشـته
دانسـته  .)۴/۲۲۰ :همـان( و صـحیح ،)۴/۲۰۳ :همان( حسن، روایت دوم و سوم را به ترتیب

د ائی تعـارض وجـو شود میان مضمون خبر احمد با اخبار نس که مالحظه می چنان. است
هـای  روز بیان شده جمعه است و در نقـل یکی از سه، که در خبر احمد دارد با این بیان
 . که بیان شد ذکری از روز جمعه به میان نیامده است چنان، متفاوت نسائی

 بیان نظر حدیثی .۶-۵
 احادیـث بـا کـرده نقـل احمـد مسند از که زوائدی میان موارد بعضی در هیثمی

 نظر، اصح سند یا متن تخمین یا تعیین با و نموده مقایسه علیه مزید کتب در آن مشابه

 تعـداد که است گفتنی. است کرده بیان احادیث آن ۀدربار  را خود احتمالی یا قطعی

که در کتاب صـالة  یتیروا مانند، است اندک بسیار المقصد غایة کتاب در موارد این
 : گوید می، رده استوان نقل کیو در باب نماز خواندن در حالت سواره بر ح

َثَنا َثَنا، ٌع یَوکِ  َحدَّ ِبی اْبُن  َحدَّ
َ
ْو ، َعَطاءٍ  َعْن ، َلییْ لَ  أ

َ
ِبی َعْن ، ةَ یَّ َعِط  أ

َ
، َنـاِفعٍ  وَعْن  دٍ یَسعِ  أ

نَّ ، ُعَمَر  اْبِن  َعِن 
َ
ِبیَّ  أ ییُ  َکانَ  النَّ ِع  ِفی َراِحَلِتهِ  َعَلی َصلِّ َطـوُّ َهـْت  ُثَمـایْ َح  التَّ  ِبـهِ  َتَوجَّ

ُجودَ  ْجَعُل یَ َو ، َماءً یإِ  وِمُئ یُ  ْخَفَض  السُّ
َ
ُکوِع  ِمَن  أ   .)۲۷۲ /۱ :۱۴۲۱، هیثمی( »الرُّ

 راویـان از یکـی نـام بیـان بین "عطاء" یـا "عطیـه" در احمد تردید نقل از وی پس 

 و کـرده تمسـک تردیـد ایـن رفـع در عبدالله یعنی او فرزند قول به، سندی ی زنجیره
  .)۲۷۳:همان( است صحیح عطیه، احمد بن عبدالله قول بنابر گوید می

در باب تقصیر از کتاب حج روایتی از ابن عباس از معاویـه بـه شـرح ذیـل نقـل  نیز
 : کرده است

اٍس  اْبِن  َعِن  نَّ ، َعبَّ
َ
ه أْخَبَرهُ  ةَ یَ ُمَعاوِ  أ نَّ

َ
ْی  أ

َ
هِ  َرُسوُل  َرأ ُر یُ  اللَّ  ِبِمْشـَقٍص  شعره من َقصَّ

بـه  ی مـوی رسـول خـدا معاویه از کوتـاه کننـده، ردر این خب .)۲/۷۵ :۱۴۲۱، هیثمی(
حدیث معاویه : گوید این روایت می هیثمی پس از نقل. صورت مجهول یاد کرده است

 را کوتاه کرده است در صحیح بخاری به این صورت آمده که خود وی موی پیامبر
اری را متن بخ، بدون ذکر دلیل خود، سپس در مقایسه میان متن مسند و صحیح .)همان(

  .)همان( »تر است این قول به صواب نزدیک«: گوید تفضیل داده و می
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عنوان نخستین به  -دهد که هدف اولیه در نگارش آن  اب نشان میی این کت مطالعه
گرد آوری زوائد به معنای نقـل آن بـوده اسـت بـدون  -ی زوائد کتاب موجود در حوزه

 . شودها ارائه  که نظری در باب صحت یا ضعف آن آن
بیان نظر حـدیثی و رجـالی در ، هیثمی در اثر متأخر خود یعنی کتاب مجمع الزوائد

ی زوائد نویسی خود اضافه کرد امـا در آثـار قبـل از آن بـر  ناد روایات را به رویهباب اس
ن اقدام هیثمی به زوائد نویسان دیگر نیز سرایت کرد به یا. روش غایة المقصد بوده است

، گرچه جزو هدف اولیه در تألیف این کتب نبوده، حدیثی در زوائد طوری که بیان نظر
به عنوان اصل کلـی در ایـن نوشـتارها ، اما به دلیل پیروی سایر زوائد نویسان از این رویه

 . شود تلقی می

 اصول تبویب و ترتیب ذکر روایات .۶-۶
بر اساس  ،ت از کتب مزید علیه یعنی صحاح ستهیهیثمی کتاب زوائد مسند را به تبع

متشکل ، این کتاب در مجموع. موضوعات و در قالب کتب و ابواب مرتب نموده است
شده و به کتاب وصف بهشت خاتمـه بخش کلی است که از کتاب ایمان شروع  ۴۵از 
که به  ی خود دارای ابواب متعددی است چنان هر کدام از این کتب نیز به نوبه. یابد می

 ۳۶دارای ، باب مختلف بیان شـده و نیـز کتـاب علـم ۴۰کتاب ایمان در ، عنوان نمونه
 . باب است

هیثمی هر روایت را با توجه به موضوع آن در باب متناسب خـود ذکـر کـرده اسـت 
در چند جا تکرار نموده است که در ، گاهی نیز یک روایت را به تناسب ابواب مختلف

، ل کـرده و در دفعـات بعـدروایت را به صورت کامل نق، غالبا در ذکر اولیه، این موارد
ی آن ارجـاع  اولیـه بـه ذکـر، ی کامل مـتن ز آن را بیان کرده و برای مطالعهتنها بخشی ا

در  به عنوان نمونه در یکی از ابواب "کتاب األشربة" روایتی از رسـول خـدا. دهد می
کـه پـس از نقـل  .)۴/۱۳۶ :۱۴۲۱، هیثمـی( تنافی شرب خمر بـا ایمـان ذکـر کـرده اسـت

بـه ، ی کامـل مـتن حـدیث بـرای مطالعـه، مورد نظر که در ابتدای روایت آمدهمضمون 
 . ارجاع داده است .)۱/۷۹ :همان( کتاب ایمان

شود به این صـورت کـه مـثال  نظم خاصی دیده نمی، در ترتیب ذکر روایات هر باب
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 .عبارات و زوائد نسـبی، ابتدا روایاتی که به طور کامل زائد است ذکر شود و پس از آن
بلکـه . که بر اساس میزان ارتباط با موضوع باب مرتـب شـده باشـند و ماننـد آن و یا این

با ترتیب ذکر آنها در مسند احمد نیز هماهنگ نیست تا گفته شـود کـه ، ترتیب روایات
، در غالب ابواب این کتاب، بنابراین. تبعیت از کتاب اصل بوده است، مبنای این ترتیب

 . یث وجود نداردنظم منطقی در چینش احاد 

 گیری تیجهن
زوائد حدیثی یا احادیث زوائـد را بنـابر میـزان اهمیتـی کـه در ، بر اساس این پژوهش .۱

زوائـد ، زوائد سـندی: بیان کرد توان در سه نوع می، تبیین دیدگاه زوائد نویسان دارند
 ی چـه بـه عنـوان مشخصـه و در میان زوائد متنـی آن. متنی کامل و زوائد متنی نسبی

 . نوع دوم آن یعنی زوائد نسبی است، دیدگاه یک زوائد نویس کاربرد دارد
به عنوان نخستین کتاب غایة المقصد فی زوائد المسند ، الدین هیثمی ثار نوراز میان آ .۲

ی زوائد که تمام روایات آن در کتاب متأخر وی یعنی مجمع الزوائد  اثر وی در زمینه
ی مناسبی است کـه  نمونه، نیز نقل شده است - که جامع پنج کتاب زوائد اوست -
ی زوائد بـه دسـت  مفهوم و محدوده ۀربار تواند تصویر جامعی از دیدگاه هیثمی د می
 . دهد

هر گونه تفاوت سندی در ذکر روایات مسند احمد ، هیثمی در شمارش زوائد سندی .۳
، ر ایـن کتـابای که زوائد سندی وی د سته را در نظر گرفته است به گونهبا صحاح 

های  گینیست و کاستی و افتاد  -اعم از کامل و نسبی-های سندی  منحصر به افزوده
سـند ، که در مواردی از زوائد سندی غایة المقصد چنان. گیرد سندی را نیز در بر می

 . روایت مسند احمد نسبت به کتب صحاح دارای ضعف یا افتادگی است
ای دارد به طوری که بـه  طیف گسترده، سبی نیزدر کتاب غایة المقصد زوائد متنی ن .۴

که تأثیری در افزایش یا کـاهش معنـا داشـته  هر فزونی لفظی را بدون این، طور مطلق
در تعریف ابتـدائی اجمال لفظ "زائد" را که ، این کاربرد وسیع. گیرد در بر می، باشد

نظـور از اضـافه به این معنا که م. کند روشن می، ی کتاب بیان شده هیثمی در مقدمه
که حاوی معنای جدیدی باشـد  نآهر نوع اضافه در لفظ است اعم از ، در کالم وی
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 . یا خیر
ی  عنـوان نخسـتین کتـاب موجـود در حـوزهبـه  -هدف اولیه در نگارش این کتاب  .۵

کـه نظـری در بـاب  گرد آوری زوائد به معنای نقل آن بـوده اسـت بـدون آن -زوائد
کتـاب  ی نظـر حـدیثی در ایـن ارائـه، بر این اساس. شود ها ارائه صحت یا ضعف آن
 . بسیار اندک است

 نامه کتاب
 .  ۱۲۷۱، ةیطبعة مجلس دائرة المعارف العثمان ،حیدر آباد الجرح و التعدیل،، ابن ابی حاتم .۱
 ،تحقیـق، یالمنهل الروی فی مختصـر علـوم الحـدیث النبـو ،بدر الدین محمد بن ابراهیم، ابن جماعة  .۲

 .  ۱۴۰۶، دار الفکر: دمشق، حمن رمضانالر  عبد
عـادل احمـد عبـد الموجـود و علـی محمـد  ،قیـتحق ز الصـحابة،ییتم یاإلصابة ف، ابن حجر عسقالنی  .۳

 .  ۱۴۱۵، دار الکتب العلمیة ،بیروت، معوض
، بشـائردار ال ،بیروت، إکرام الله إمداد الحق ،تحقیق تعجیل المنفعة بزوائد رجال االئمة األربعة،، ــــــــ  .۴

۱۹۹۶  . 
مکتـب األعـالم  ،قـم، السـالم محمـد هـارون عبـد ،تحقیـق معجـم مقـاییس اللغـة،، احمـد، ابن فارس .۵

 .  ۱۴۰۴، اإلسالمی
 ،جا ، بیوآخرون، عادل مرشد -ب األرنؤوط یشع ،تحقیق مسند اإلمام أحمد بن حنبل،، احمد بن حنبل  .۶

 .  ۱۴۲۱، مؤسسة الرسالة
 . تا ، بیدائرة المعارف اإلسالمیة ،حیدر آباد ریخ الکبیر،التا، محمد بن اسماعیل، بخاری .۷
 . تا ، بیانتشارات اسالمی ،تهران، رضا مهیار ،ترجمه فرهنگ ابجدی،، فؤاد افرام، بستانی .۸
یر علوم الحـدیث،، الله بن یوسف ، عبدجدیع .۹ ، عیـان للطباعـة و النشـر و التوز یـمؤسسـة الر  ،بیـروت تحر

۱۴۲۴ . 
 .  ۱۴۲۸، أضواء السلف ،جا بی واألجزاء، یماء إلی زوائد األمالیاإل ، ننبیل سعد الدی، جرار  .۱۰
 .  ۱۴۱۳، دمشق علم زوائد الحدیث،، حدباأل  خلدون،  .۱۱
 . تا ، بیةیر یئة العامة لشئون المطابع األمیاله ،قاهرة مدرسة الحدیث فی مصر،، محمد رشاد، فهیخل  .۱۲
 . ۱۴۱۴، الفکر دار ،بیروت الزوائد و منبع الفوائد، بغیة الرائد فی تحقیق مجمع، عبد الله محمد، درویش  .۱۳
، محمـد عوامـة احمـد ،تحقیـق الکتب الستة، یة فیمعرفة من له روا یالکاشف ف، شمس الدین، ذهبی  .۱۴

 . ۱۴۱۳، القبلة للثقافة اإلسالمیةدار  ،جده
القـرن التاسـع  ةیـة نشأته وتطـوره مـن القـرن األول إلـی نهاین السنة النبو یتدو ، محمد بن مطر، زهرانی  .۱۵

 . ۱۴۱۷، عیدار الهجرة للنشر والتوز  ،ریاض، یالهجر 
پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات  ،تهـران های تحقیق در علـوم اجتمـاعی،روش، باقر، ساروخانی  .۱۶

 . ۱۳۷۵، فرهنگی
الکتـب  دار ،جـا ، بـیزکریـا عمیـرات ،تحقیـق ،]یطبقات الحفاظ للـذهب[ل یذ، جالل الدین، وطییس  .۱۷
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 .  تا بی ،العلمیة
 . تا ، بیالمعرفة دار ،بیروت الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، البدر، محمد بن علی، شوکانی  .۱۸
صالح (معرفـة أنـواع علـوم الحـدیث)، الابن  ةمقدم عثمان بن عبدالرحمن، ، )ابن صالح( شهروزی،  .۱۹

 .  ۱۴۰۶، دار الفکر ،بیروت، نور الدین عتر ،تحقیق
 . ۲۰۰۰، العلم للمالیین دار ،جا ، بیچاپ بیست و چهارم علوم القرآن،مباحث فی ، صبحی، صالح  .۲۰
 . ۱۳۶۶، تهران مقباس الهدایة،تلخیص ، علی اکبر، یغفار  .۲۱
 ،بیـروت، عبـد الفـتح ابـو غـدة ،تحقیـق شرح نخبة الفکر فی مطلحـات اهـل األثـر،، مال علی، یقار  .۲۲

 .  تا ، بیالقلم دار
، البشـائر اإلسـالمیة دار ،جـا ، بـیعـامر حسـن صـبری ،تحقیق ی،مشیخة القزوین، سراج الدین، قزوینی  .۲۳

۱۴۲۶ . 
محمد المنتصـر  ،تحقیق ان مشهور کتب السنة المشرفة،یالرسالة المستطرفة لب، محمد بن جعفر، یکتان  .۲۴

 .  ۱۴۲۱، البشائر اإلسالمیة دار ،جا بی، چاپ ششم، بن محمد الزمزمی
، اسـماعیلیان ،قـم، الحسین بقـال عبد ،تحقیق ل و الحرام،شرایع االسالم فی مسائل الحال، محقق حلی  .۲۵

۱۴۰۸  . 
، ۷۰ -۳۵صـص ، ۷۲دفتـر ، ها مقاالت و بررسی ،»زوائد نویسی در حدیث اهل سنت«، مجید، معارف .۲۶

 .  ۱۳۸۱زمستان 
سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم  ،تهـران، چاپ دوم جوامع حدیثی اهل سنت،، مجید، معارف  .۲۷

 .   ۱۳۸۵، انسانی
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة ، مدینـه منـوره ن الواقـع والمـأمول،یة بـیـثیالموسوعة الحد، زهیر، ناصر  .۲۸

 .  تا بی ،جا ، بیفیالمصحف الشر 
الفتـاح ابـو  عبـد ،تحقیق سنن النسائی (المجتبی من السنن)،، الرحمن احمد بن شعیب ، ابو عبدنسائی  .۲۹

 .  ۱۴۰۶، المطبوعات اإلسالمیة مکتب ،حلب، چاپ دوم، االلبانی ،تخریج و تذییل، غدة
محمد  ،تحقیقث، یأصول الحد یر فیر النذیر لمعرفة سنن البشیسیب والتیالتقر ، یحیی بن شرف، ینوو  .۳۰

 .  ۱۴۰۵، الکتب العربی دار ،بیروت، عثمان الخشت
خـالف محمـود عبـد  ،تحقیـق ة المقصد فـی زوائـد المسـند،یغا، بکر یبن اب یالدین عل ، نورهیثمی  .۳۱

 .  ۱۴۲۱، الکتب العلمیة دار ،بیروت، عالسمی
 ،قاهرة، حسام الدین القدسی ،تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفوائد،، بکر یبن اب یالدین عل ، نورهیثمی .۳۲

 .  ۱۴۱۴، مکتبة القدسی


