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 و با گردآوری. کنده و از سوی دیگر در موضوعات گوناگون استسو پرا احادیث از یک
 .آید خور توجهی به دست می بندی این روایات، نتایج در دسته

ع موضو.  پیامبر وارد شده است٣٤روایت به نقل از  ١٠٥٣فریقین در منابع حدیثی 
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در . هستندالهی در اصول اعتقادی یکسان ن و تعالیم انبیای ادیادهد که  نشان می
 فرعی و احکام وجود دارد و تنها در مسائلبین آنها اصول اخالقی نیز مشترکات زیادی 
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 .وجود داشته باشدالهی و تعالیم آنها مرتبطی در ادیان و  که اصول مشترک است
 هم اوند، از این قاعده مستثنی نیست،خدترین دین  اسالم به عنوان آخرین و کامل

 توجه را مورد) السالم علیهم(  و هم برنامه و تعالیم انبیاءدارداصول ادیان الهی را در بر 
 .قرار داده است

بخشی از این امر، در یکی از مهمترین منابع این دین، یعنی حدیث شریف، تجلی 
 انبیای الهی و یا کتب آسمانی  گفتارکه بازگوکنندهای  دستهاین روایات از . یافته است

این احادیث، در منابع روایی پراکنده .  شده استانبیاء تعبیرپیشین است به احادیث 
انبیای ناقالن آنها از  و ١٠٥٣د که تعداد آن احادیث وش میها روشن  ا بررسی آن ب.است

لوالعزم حضرت موسی و در این میان بیشتر روایات از دو پیامبر او. استنفر  ٣٤الهی 
 .نقل شده است) سالمعلیهماال( عیسی

ه چه ب) السالم علیهم(نظر دارد که احادیث انبیاء این پژوهش، بیشتر به این مساله 
 و توجه کمتر به مسائل دیگر یموضوعاتی اهتمام دارد؟ دلیل توجه زیاد به مباحث

  و چه اختالفی در ادیان الهی وجود دارد؟شتراکچیست؟ چه ا
 

  ـ چیستی احادیث انبیاء و مواجهۀ علمی با آنمقدمهـ ٢
 و  مانزو به شرایط و مقتضیات یکی است و تفاوت میان آنها جزئی حقیقت تعالیم انبیا 

رو در اعتقادات و باورهای دینی میان ادیان و شرایع الهی  از این.  مربوط است مکان
بنابراین . هایی وجود دارد تنها در بررسی احکام و تکالیف شرعی تفاوت. اختالفی نیست

های  السالم همه بر حق هستند و بین آموزه آیین نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم
بر این اساس، اشتراک ادیان به جهت اشتراک در منبع . جود نداردآنها ناسازگاری و

صدور آنها است و تعدد و تکثر آنها ناشی از تعدد انبیائی است که خداوند در اعصار 
 . مختلف مبعوث کرده است

ها  شده است که مهمترین آنله از منابع معتبر حدیثی اسالم استفاده در این مقا
 ؛ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی،المحاسن: عه شاملمنابع شی:  است ازندعبارت

 العُقول فی شرحِ ةُالمه مجلسی و مِرآ؛ از عبحاراالنوار؛ محمد بن یعقوب کلینیالکافی، 
؛ شیخ حرعاملی ه،لجواهر السنی؛ اکافیال بر کتاب عالمه مجلسیأخبار آلِ الرَسول، شرح 

ابن شعبه  کحسن، تحف العقول؛ ی الحسن دیلمیحسن بن اب،   الصوابیإرشاد القلوب إل
قصص ؛ شیخ حرّ عاملیئل الشریعه، تحصیل مساالی تفصیل وسائل الشیعة  حرانی؛
 النور المبین فی قصص االنبیاء و؛ هللا بن حسن راوندیة ابوالحسین سعید بن هب، األنبیا
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محمد بن ، علل الشرائعو معاني االخبار ؛ جزایری هللا بن عبیدهللا سید نعمت، المرسلین
مستدرک الوسائل و مستنبط ؛ خ صدوقشی معروف به علي بن حسین بن بابویه قمي

 ةیمن؛  وَرّام بن ابی فراس حلّی،تنبیه الخواطر و نزهة النواظر؛ محدث نوری، المسائل
 زین الدین بن علی عاملیهر دو از و مسکن الفؤاد،  فی آداب المفید و المستفید،المرید 

بن اسماعیل ، محمد صحیح بخاری: ؛ و  منابع  اهل سنت همچون شهید ثانیمعروف به
 الدر بخاری؛ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری؛ مسند احمدبن حنبل؛

، جالل الدین سیوطی؛ تفسیر طبری  هر دو ازالجوامع جمع و  التفسیر بالمأثوریالمنثور ف
حلیةاألولیاء و طبقات  محمد بن جریر طبری؛  تالیفامع البیان عن تأویل القرآنج یا

 کنز العمّال فی سنن االقوال و االفعال، از عالءالدین علی عیم اصفهانی؛ ابو ن ازاألصفیاء
 بن حسن بن ی ابو القاسم عل اثرتاریخ مدینة دمشق؛ متقی هندیبن حسام معروف به 

حافات اإلت؛  بیهقی،الجامع المصنف فی شعب االیمان؛ ی دمشقیهبة هللا بن عساکر شافع
  ازالفوائد ؛ مجمع الزوائد و منبع محمد عبد الرؤوف المناوي،السنیة باألحادیث القدسیة

 ؛ قوت القلوب فی معاملة المحبوبی شافعی بکر هیثمی بن ابیابوالحسن نورالدین عل
؛ سلسله االحادیث ابوحامد محمد غزالی  تالیف ابوطالب مکی؛ احیاء علوم الدینتالیف

 ،أحادیث القدسیة محمدناصرالدین البانی؛ صحیح  دو کتاب ازالضعیفه و الموضوعه
 .مصطفی العدوی

 توصیفی ـ تحلیلی استفاده آوری اطالعات از روش تحقیق معدر این مقاله برای ج
ای و مراجعه به  روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به صورت کتابخانه. شده است

گاه محقق شناسایی اعتبار متنی داسناد بوده است؛ در واقع دلیل انجام این تحقیق از دی
 ١.حادیث انبیا در منابع اسالمی استو سندی ا

و تمام احادیث موجود از پیامبران که . ه استدی شبررسنیز به لحاظ سند احادیث 
دارای سند بودند چه سند صحیح و چه سند مرسل و یا مقطوع و منقطع مورد بررسی و 

الزم به ذکر است که در مورد اعتبار سندی  . اند هتجزیه و تحلیل سند شناسانه قرار گرفت
به عنوان مثال عالمه . بع اظهار نظر شده بودتعداد کمی از احادیث در برخی از منا

                                                                                                                                                                             
 در )السالم علیهم (های معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت احادیث انبیاء       در این مقاله با مراجعه به کتاب      . ١

. ترین منبع ارجاع شد ر منابع مختلف موجود بود به اصلیاگر حدیثی د. فریقین شناسایی و تحلیل شد   
پـاورقی ارجاعـات    بع در   ترین سند نقل شد و به سایر منا        چه حدیثی دارای چند سند بود صحیح        چنان

ترین متن و متن بدون تقطیع نقل        نابع تقطیع شده بود کامل    چه حدیث در بعضی م     و چنان . انجام شد 
 .شد و به سایر منابع در پاورقی ارجاع شد
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ها  مجلسی در مورد احادیث کافی در مرآت العقول نظرات تحقیقی داشت که به آن
و همچنین در منابع اهل سنت به ویژه در مورد احادیث . استناد و در پاورقی ارجاع شد

  .گرفتمورد بررسی مجدد قرار قدسی به برخی نظرات اطمینان شد و سایر احادیث 
 و با مقایسه متون احادیث با قرآن و هدر مرحله بعد اعتبار متنی احادیث بررسی شد

سایر احادیث موجود در شیعه و اهل سنت اعتبار متنی احادیث به لحاظ متنی و نداشتن 
 . و نتایج خوبی به دست آمدمورد تحقیق قرار گرفتتشویش و اضطراب و شذوذ و علت 

 .  کلیه کتب و منابع اسالمی در مورد احادیث انبیا است،ریدر این مقاله جامعه آما
 

 )السالم علیه(موضوع احادیث انبیاء ـ ٣
اصول : به اعتبار موضوع به سه دسته قابل تقسیم است) السالم علیهم (احادیث انبیاء

اعتقادی، مباحث اخالقی و عبادات و احکام، که خود هر یک به موضوعات کوچکتری 
 روایت ١٠٥٣پس از مطالعه و بررسی محتوای احادیث، در میان .  استبندی قابل دسته

 درصد از ٦٠,٢  حدیث که٦٣٤به دست آمد که موضوع به این صورت  ینقل شده نتایج
 درصد ١٢,٨ حدیث که١٣٥دهد اعتقادات دیني و  احادیث مورد مطالعه را تشکیل می
یات است در موضوع  درصد روا٢٧ حدیث که ٢٨٤احادیث است عبادات و احکام و 

 .اخالق و رفتار مومن است
 
 بندي کالن احادیث ودار موضوعنم
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  احادیث اعتقادیـ١ـ٣
) دین( اصول اعتقادی، اصول اساسی و اصلی هر دین است که مباحث کلی و نیز فرعی آن

دیندار و متدین به . ها باعث فروپاشی آن دین است توجهی به آن ها استوار است و بی بر آن
ها اعتقاد داشته باشد و باور آن   دینی، باید اصول دین خود را به خوبی بشناسد و به آنهر

دهد و عدم  ، به همه اعتقادات و نیز همه اعمال و رفتار فرد، نظام و هدف میاصول
 .سازد شناخت و اعتقاد، همه باورهای دینی و همه کارهای او را پوچ و واهی می

وحدتی که .  پی برد آنها موضوعیتوان به وحدتث می وعات این احادیاز مطالعه موض
 و اصطالح کریم قرآن.  مختلف به آن پرداخته استهای ها و آیه سورهکریم نیز در  قرآن
 نظر از .گیرد می سرچشمه قرآنی خاص بینش از که برای بیان آن دارد ای ویژه بیان طرز
که  چنان )١٣الشوری،  (.است ییک) ص( خاتم پیامبر تا )ع( آدم حضرت از خدا دین قرآن،

 و شریعت صاحب از اعم پیامبران  همهآید که  انبیاء چنین برمی احادیثاز بررسی موضوع
 .است بوده یکی آنها مکتب اصول اند و کرده  دعوت مکتب یک به شریعت غیرصاحب
 زبان در و ها منطقه همه در و زمانها همه در دین کند می داللت که قرآن از آیاتی

 است، کمال و نقص تفاوت نوع از شرایع اختالف و است چیز یک الهی پیامبران ههم
 از بینی جهان این براساس نیست، بیش یکی دینماهیت  که منطق این. است فراوان
 آن از انسان جامعه که همچنان انواع؛ نه است واحد نوع انسان که است جامعه و انسان
؛ ٥٦ـ٥٤ :تاریخ و جامعهمطهری، ( است واحد نوعفقط  است، عینی واقعیت یک که نظر
 ).٤٠ـ٣٨ :نبوت و وحی، همو

 آسمانی شرایع  تفاوتیامبران به یک اصل و یک هدف باشد،چه اصول دعوت پ چنان
 و زمان مقتضیات برحسب که بود ای خواهد شاخه و فرعی مسائل سلسله یک در

 و است هگشت می تمتفاو اند شده می دعوت که مردمی ویژگیهای و محیط خصوصیات
 مقصود و هدف یک سوی به و حقیقت یک مختلفِ اندامهای و متفاوت شکلهای همه
 . است بوده

. ها اسالم، سه اصل توحید، نبوت و معاد است اصول اعتقادی ادیان الهی و از جمله آن
 شیعه و معتزله .عدل و امامت: دو اصل اعتقادی دیگر افزون داردشیعه در مذهب خود 

دلیل آن نقلي : اند دانند اما اشاعره گفته عرفت و شناختن اصول دین را عقلي ميلزوم م
ما را موظف به ) ص(آیات قرآن و روایات رسیده از رسول خدا : است؛ یعني معتقدند

 ).٣٣ ،محقق حلی( شناخت اصول دین کرده است و دلیل عقلي بر لزوم آن وجود ندارد
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حدیث  ١٠٥٣در میان . ردن فراوانی را دااحادیث انبیاء در این موضوع، بیشتری
 این دسته از احادیث، به بررسی .اصول اعتقادی است  حدیث٦٣٤بررسی شده، موضوع 

ها، تنها در  دهد که اصول اعتقادی ادیان الهی یکسان است و تفاوت آن خوبی نشان می
. داردمسائل فرعی است که با مقتضیات زمان و خصوصیات مکان و تفاوت مردم ارتباط 

آیاتی از قرآن مجید بر .  یکی استن الهی یکی است زیرا دین الهیاصول اعتقادی ادیا
 أَوْحَیْنا الَّذي وَ نُوحاً بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَکُمْ شَرَعَ« : از جملهاین مطلب تاکید دارد

 کَبُرَ فیهِ تَتَفَرَّقُوا ال وَ الدِّینَ اأَقیمُو أَنْ  عیسى وَ  مُوسى َو إِبْراهیمَ بِهِ وَصَّیْنا ما وَ إِلَیْکَ
 »مَنْیُنیبُ إِلَیْهِ یَهْدي وَ یَشاءُ مَنْ إِلَیْهِ  یَجْتَبي اللَّهُ إِلَیْهِ تَدْعُوهُمْ ما الْمُشْرِکینَ عَلَى

 آنچه و بود کرده توصیه نوح به که کرد تشریع شما براى را یآیین:  یعنی)١٣، یشورال(
 را دین: که بود این کردیم سفارش یعیس و یموس و ابراهیم به و مفرستادی یوح تو بر را

 به را آنان شما آنچه است گران مشرکان بر و! نکنید ایجاد تفرقه آن در و دارید برپا
 اوي سو به که رای کس و گزیند،  یبرم بخواهد را کس هر خداوند! کنید  میدعوت سویش
 مِنْ آتَیْتُکُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ«: فرماید و نیز می .کند  یم هدایت بازگردد
 و أَقْرَرْتُمْ َأ قالَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَکُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جاءَکُمْ ثُمَّ حِکْمَةٍ وَ کِتابٍ
 ،عمران آل (»الشَّاهِدینَ مِنَ مَعَکُمْ أَنَا وَ دُوافَاشْهَ قالَ أَقْرَرْنا قالُوا إِصْري ذلِکُمْ  عَلى َأَخَذْتُمْ

 پیمان ،)آنها پیروان و (پیامبران از خداوند، که رای هنگام )بیاورید خاطر به(:  یعنی)٨١
 که آمد شما سوی بهی پیامبر سپس دادم، شما به دانش و کتاب هرگاه گرفت،که مؤکّد
 سپس! کنیدی یار را او و بیاورید ایمان او به کند،  یم تصدیق شماست با را آنچه

 »بستید؟ مؤکّد پیمان آن، بر و دارید؟ اقرار موضوع، این به آیا«: گفت آنها به) خداوند(
 از شما با نیز من و! باشید گواه پس«: گفت) آنها به خداوند(» !داریم اقرار) یآر(«: گفتند
) ١٩ ،عمران آل(  »الْإِسْالمُ عِنْدَاللَّهِ الدِّینَ َإِنّ«: م نام داردو آن دین واحد اسال ».گواهانم

 حَنیفاً کانَ لکِنْ وَ نَصْرانِیا ال وَ یَهُودِیا إِبْراهیمُ کانَ ما« .است اسالم خدا، نزد در دین
 نه و بودی یهود نه ابراهیم:  یعنی)٦٧ ،عمران آل( »الْمُشْرِکینَ مِنَ کانَ ما وَ مُسْلِماً
 .نبود مشرکان از هرگز و بود مسلمان و خالصی موحّد بلکهی نصران

آیه یاد . دین خدا یکی است زیرا انبیای الهی نیز همچون یک رشته واحد هستند
) السالم علیهم( یکی از احادیث انبیاء. شده از سوره آل عمران نیز نشانگر این مطلب است

دِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِي عَبْ«: شیخ صدوق با سند خود آورده است نیز به آن اشاره دارد
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا سَیِّدُ النَّبِیِّینَ وَ وَصِیِّي سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ أَوْصِیَائِي سَادَاتُ 

زَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ الْأَوْصِیَاءِ إِنَّ آدَمَ ع سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ وَصِیّاً صَالِحاً فَأَوْحَى اللَّهُ عَ



 ٤٧ وارده در منابع فریقین) السالم علیهم(تحلیل احادیث انبیاء 

 اللَّهُ عَزَّ وَ یأَنِّي أَکْرَمْتُ الْأَنْبِیَاءَ بِالنُّبُوَّةِ ثُمَّ اخْتَرْتُ خَلْقِي وَ جَعَلْتُ خِیَارَهُمُ الْأَوْصِیَاءَ ثُمَّ أَوْحَ
ةُ اللَّهِ بْنُ  آدَمُ ع إِلَى شَیْثٍ ع وَ هُوَ هِبَیجَلَّ إَِلیْهِ یَا آدَمُ أَوْصِ إِلَى شَیْثٍ ع فَأَوْصَ

مجلسی، ؛ ١٢، جواهرالسنیةحر عاملی، ؛ ٤٤٢، ، امالی؛ طوسی٤٠٢، ، امالیصدوق(.» آدَم
کمال صدوق، ؛ ٤/١٧٤ من الیحضره الفقیه،صدوق، ؛ ٢٣/٥٧ و ١٧/١٤٨ بحاراالنوار،

 ).٨٢ی،  آملیطبر؛ ٣٧١، راوندی؛ ١/٢١١ الدین،
 اللَّه علیه و یم تا رسول خدا صل پیامبران به ترتیب از آدیاین حدیث نام اوصیادر 

انبیای الهی  . علیه السالم تعیین شده استیآله و از رسول خدا هم تا حضرت مهد
 النَّبِیِّینَ اللَّهُ فَبَعَثَ واحِدَةً أُمَّةً النَّاسُ کانَ«:  هستند چون مردم امتی واحد بودندیکسان

 را پیامبران خداوند، ،بودند ستهد یک مردم )٢١٣ه، بقرال( »مُنْذِرینَ وَ مُبَشِّرینَ
 .دهند بیم و بشارت را مردم تا برانگیخت

حدیث ٢٣٩موضوع : تقسیم کرد کوچکتر ات موضوعتوان به  را میاعتقادیاحادیث 
» معاد« حدیث ٧٠و » عدل« حدیث ٥، »امامت«حدیث ١٧، »نبوت« حدیث ٣٠٤، »توحید«

 ٧٢، »اخالق مومن«در موضوع  حدیث از احادیث این تحقیق ١٣٢و نیز موضوع . است
 .صادر شده است»عقیده و فکر مومن«در موضوع  حدیث٨٠و » رفتار و کردار مومن«حدیث 

 
  اعتقادینمودار موضوعات احادیث
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  توحیدـ١ـ١ـ٣
دیگر اصول اعتقادی،  . اصل توحید است،مهمترین اصل در اصول اعتقادی ادیان الهی

شود  کند و بر آن استوار می این اصل معنی پیدا می مبتنی برفروع، احکام و عبادات همه 
 و سرآغاز دین الهی و نخستین دعوت پیامبران و اولین برنامه ادیان الهی، توحید و

 حدیث رتبه دوم را  ٢٣٩در میان احادیث عقیدتی احادیث توحید با . شناخت خداست
ع پیشین دانست زیرا توان در کمبود رشد عقلی مردم جوام ریشۀ این امر را می. داراست

توانستند یک انسان خاکی را به عنوان پیامبر الهی بپذیرند، در نتیجه اصل توحید  نمی
 چون قادر به رویت خدا نبودند و عقول مثالً. نیز جزو مشکالت عمدۀ این گروه بود

ایشان به اندازۀ کافی رشد نداشت که با استدالل و منطق بتواند خدای نادیده و سنن 
 شناخت خدا؛ : شاملتوحید. شدند  در پذیرش توحید دچار مشکل می،ا بپذیردالهی ر

حب خدا و دوستان خدا؛ صفات الهی مثل رازق، خالق، عالم، سمیع، مرید؛ پرستش و 
های الهی؛ علل تشریع  ذکر خدا؛ آداب ذکر گفتن؛ وعده و وعید الهی؛ سنن و آزمایش

  بْنِمُحَمَّدِ: دکرتوان به حدیث زیر اشاره  میبه عنوان نمونه  .ثواب و عقاب اعمالاحکام؛ 
یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي 

سَى سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ حَمَْزةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَکْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي لَمْ تُغَیَّرْ أَنَّ مُو
إِلَهِي إِنَّهُ یَأْتِي عَلَيَّ مَجَالِسُ أُعِزُّكَ وَ أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَكَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَى إِنَّ ذِکْرِي 

 :ـ ک نداند، مجلسی این حدیث را صحیح می؛ ٢/٤٩٧ ي،کلین ( حَسَنٌ عَلَى کُلِّ حَالٍ
 و ١٣/٣٤٣ بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ١/٢٧ ذیب، ته طوسی،؛١٢/١٢٤ ،مرآةمجلسی، 

؛ کلمة هللا، ١٨، ابن طاووس؛ ٥٧و٣٧جواهرالسنیة،  حر عاملی، ؛٩٠/١٦٠ و ٧٧/١٩٠
 ).١/٢٩٢فیض کاشانی، ؛ ٢٥٤ی، ابن فهد حل؛ ٧٤، حسینی امینی؛ ١٤٩
 
  نبوتـ٢ـ١ـ٣

سد و کسی که خدا را بشنا .تکا دارداصل اعتقادی دوم است که به اصل توحید انبوت 
ها نکند، کند چنین خدایی، انسان را سرگردان ر ت و مصلحت او را دریابد، یقین میحکم

انگیزد تا بشر را در مسیر زندگی دنیوی و اخروی و رسیدن به بلکه راهنمایانی را بر
رک و خالق پسندیده هدایت کنند و از شسعادت، در سایه یکتاپرستی و اعمال صالح و ا

 . و اخالق ناپسند بازدارندکفر و کارهای ناشایست
: استشیخ اشراق برای ورود به بحث نبوت، از زندگی اجتماعی انسان آغاز کرده 

 از و نمود نتواند قیام خویش مهمات و کارها همه به مردم از یکی هر چون که بدان«



 ٤٩ وارده در منابع فریقین) السالم علیهم(تحلیل احادیث انبیاء 

 از پس نیست، گریز بعضی از را مردم بعضی و نیست چاره مناکحات و قصاص و معامالت
 قومی و وقتی هر در ضروریست شارعی  پس.نیست چاره مضبوط قانونی و وعمتب شرعی

 ).٧٥/ ٣سهروردی،  (»جبروت و نور عالم از مؤید حقایق، بر مطلع باشد، النفس فاضل که
 برخوردار خاصی امکانات از باید اهدافی و وظایف چنان انجام برای نبی این حال

 تفسیر ترتیب بدین  را»القوی شدید مهعلّ«یه  آمطلب این براساس سهروردی .باشد
 یاری را نبی که است فعال عقل همان این و است قدس از نبی تعلیم که کند می
 ).١٨٠جا، همان (دهد می ممد خود متناهی غیر قوه به خداوند نیز را فعال عقل و .کند می

 رتبه بیشترین میزان و  واستمربوط به نبوت  حدیث ٣٠٤،  انبیاءدر میان احادیث
 وحی و :استبندی  دستهکوچکتری قابل موضوعات این احادیث خود به ورا داراست اول 

های فعلی پیامبران؛  خبر از آینده؛ سنت  علم پیامبران؛اخالق پیامبران؛معجزه؛ عصمت؛ 
 به عنوان نمونه. های شیطان مجادله با شیطان و نقشهقضاوت و داوری بین مردم 
 عَنِ ابْنِ  الصَّدُوقِعَنِ راوندی :)ع(حضرت عیسی س با گفتاری ببینید در مجادله ابلی

الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع 
یِي الْمَوْتَى قَالَ عِیسَى بَلَى قَالَ قَالَ جَاءَ إِبْلِیسُ إِلَى عِیسَى ع فَقَالَ أَ لَیْسَ تَزْعُمُ أَنَّکَ تُحْ

إِبْلِیسُ فَاطْرَحْ نَفْسَکَ مِنْ فَوْقِ الْحَائِطِ فَقَالَ عِیسَى وَیْلَکَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یُجَرِّبُ رَبَّهُ وَ قَالَ 
یْضَةُ کَهَیْئَتِهَا فَقَالَ  هَلْ یَقْدِرُ رَبُّکَ عَلَى أَنْ یُدْخِلَ الْأَرْضَ فِي َبیْضَةٍ وَ الْبَیإِبْلِیسُ یَا عِیسَ
 بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ٢٦٩راوندی، (  لَا یُوصَفُ بِعَجْزٍ وَ الَّذِي قُلْتَ لَا یَکُونیإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ

 ).١٢٣ـ١٢٢، ، االمالی؛ صدوق٦٩/٢٥٢ و ١٤/٢٧١ و ٤/١٤٢
 

 عدلـ ٣ـ١ـ٣
 . است؛ تشریعی و جزاییتکوینیعدل : شاملت منقول از انبیاء اروایاحادیث عدل در این 

 ى بنِوسَن مُعَ : به عنوان نمونه.راستاین احادیث کمترین فراوانی را داالبته عدل در 
 قىَ ارتَمَا ثُنهَأ مِضَوَتَ، فَلٍبَفح جَ سَ، فيِاءٍ مَینٍعَ بِازَ اجتَهُالسالم، أنَ وَالةُ الصَلیهِمران عَعِ

، مَراهِ دَهِیساً فیِها کِندَ ِعكَرَتَ، وَینِ العَاءِن مَ مِبَرِشَس فَارِ فَلَا أقبَلي، إذَصِیُل لِبَالجَ
 رُ أثَیهِلَ عَیخٌ شَهُعدَ بَاءَ جَمَثُ. ىضَمَ وَهُذَأخَ فَیسَ الکِیرأ فَمٍنَي غَعِا رَهُعدَ بَاءَجَاراً، فَ مَبَهَوذَ
 لٌلیِ إال قَا کانَمَ، فَحَریِستَیَى لِلقَ استَمَ ثُناكَها هُعَضَوَ، فٍَبطَ حَةُزمَ حَهِأسِ رَیلعَ ، وَؤسِالبُ
زاال م یَلَ، فَرَأنکَ فَهِ بِهُبَالِطَ یُیخِ الشَلىَ عَلَأقبَ، فَدهُجِم یَلَ فَهُیسَ کِبُطلُ یَسَارِ الفَادَ عَتىَحَ
ه ذِي هَ فِدلُ العَیفَ کَبِیا رَ: یوسَ مُالَقَفَ. هُلَتَ قَیتبه حَضرِل یَزَم یَلَه وَربَ ضَیَت حََکذلِکَ
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 دین سِارِ الفَیَل عَانَکَ، وَسِارِا الفَ أبَتلَد قَ قَیخ کانَ الشَ إنَهِیَى إلَعالَ هللا تَیأوحَ؟ فَورِمُاأل
 لًد عَمٌکَا حَأَن وَینَ الدَیضَقَ وَاصَصَا القِمَهُنَیَ بَیرجَ، فَیسِي الکِ فِاقدار مَي مِي الراعِأبِلِ
 ،نمازی؛ ٦١/١١٧ بحاراالنوار،ی، مجلس؛ ٢/١٣٤ ،دمیري؛ ١٥عجایب المخلوقات، طوسی، (
 ).  ٣٦٨ی، شوشتر؛ ٨/٥٣٤
 
 امامتـ ٤ـ١ـ٣

و ) ع(میراث نبوت؛ وصایت و جانشینی؛ والیت  علی: در این تحقیق شاملاحادیث امامت 
 عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ  ابْنِعَنِصدوق : به عنوان نمونه. است) ع(اهل بیت
 إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا أَکْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرُهُ بِإِسْجَادِ مَلَائِکَتِهِ لَهُ وَ  [...] عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَسُلَیْمَانَ

ي بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فِي نَفْسِهِ هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّي فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَقَعَ فِ
نَفْسِهِ فَنَادَاهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ یَا آدَمُ فَانْظُرْ إِلَى سَاقِ عَرْشِي فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى سَاقِ 
الْعَرْشِ فَوَجَدَ عَلَیْهِ مَکْتُوباً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِیرُ 

فَاطِمَةُ سَیِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَیِّدَا شَبَابِ ]  زَوْجَتُهُ[مِنِینَ وَ زَوْجُهُ الْمُؤْ
حر عاملی، ؛ ٢٧/٦ و ١٦/٣٦٢ و ١١/١٦٤ بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ١/١١٢ ،برقی (أَهْلِ الْجَنَّةِ

؛ ٤٥، ؛ راوندی٣٩؛ جزائری، ١/٣٠٦ عیون اخبارالرضا،صدوق، ؛ ١٩٧ـ١٩٦الجواهرالسنیة، 
 ).١٢٤معانی االخبار، صدوق، 

 

 معادـ ٥ـ١ـ٣
و نیز به فروع و عبادات و معاد دیگر اصل اعتقادی است که به اصول اعتقادی پیشین 

اعتقاد و باور این که زندگی انسان و هدف از خلقت او به این . دهد کمال میاعمال، 
. پل و مسیری است برای رسیدن به زندگی ابدیشود بلکه این جهان  جهان محدود نمی

مرگ؛ بهشت و جهنم؛ :  استچنین موضوعاتی قابل بررسی معاد در  انبیاء، احادیثدر
 ابی عوانه :رجعت؛ مبعوث شدن؛ روز قیامت؛ مالئکه؛ فرشتگان اعمال؛ به عنوان نمونه

حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا سُرَیْجُ بْنُ یُونُسَ، قَالَ: الَسْمَاعِیلَ عَلُّوَیْهِ، قَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِ«: آورده است
: الَحَدَّثَنَا أَبُو مَالِکٍ األَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَیْفَةَ، قَ: وَانُ بْنُ مُعَاوِیَةَ ، قَالَمَرْ

ا رَبَّاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَیَقُولُ لَهُ یَ: یَقُولُ إِبْرَاهِیمُ:  ـ سلم  هللا علیه وی صلـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
الُ بُرَّةٍ أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ کَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَ: أَحْرَقَتْ بَنِيَّ؟ فَیَقُولُ: فَیَقُولُ! یَا لَبَّیْکَاهُ: الرَّبُّ

؛ ابن ١١/٤٥٥ ،عسقالنی؛ ١/١٥و  ١/٢٤٢  عوانه،واب( ، مِثْقَالُ شَعِیرَةٍ مِنْ إِیمَانٍمِنْ إِیمَانٍ
 ).٣٢٩، مصطفی العدوی؛ ٢٥٩٧حبان، 



 ٥١ وارده در منابع فریقین) السالم علیهم(تحلیل احادیث انبیاء 

  اخالقی های ـ آموزه٢ـ٣
به فروع و واجبات دینی، انسان موحد گذشته از شناخت و باور اصول اعتقادی و عمل 

های پسندیده را بشناسد و به آنها متصف شود و از صفات ناپسند  ها و خصلت باید صفت
به دور باشد و نیز رفتار شایسته با هم نوعان و غیر خود را بیاموزد و به کار گیرد و از 

این مسائل که از .  باید بداند که به چه امور بیندیشد همچنین،بپرهیزداعمال ناشایست 
 این که به تعالی فرد و تامین سعادت او کمک شود گذشته از به اخالق تعبیر میآنها 
 . شود رساند، موجب تعالی و پیشرفت و سعادت و خوشبختی جامعه نیز می می

بسیار مورد توجه ) ع(اءاصول اخالقی به دلیل اهمیت در ادیان الهی و تعالیم انبی
مین بر ه. رار داردو درست به همین دلیل، پس از اصول اعتقادی در مرتبه دوم ق است
  به طوری کهها در منابع حدیث اسالم راه یافته است ای از آن ، بخش قابل مالحظهاساس

. دهد را تشکیل میدرصد  ٢٧و حدیث اخالقی  ٢٨٤ موضوع ،بران پیام حدیث١٠٥٣از 
 .تقسیم کردو فکر این احادیث را می توان به سه دسته اخالق، رفتار 

 
 )اخالق نظری( مؤمن  اخالقـ١ـ٢ـ٣

 اخالق ، و بیشترین تعداد در این دسته حدیث١٣٢ اخالقی، موضوع  اصولدیثدر احا
 این  ضمناً.الق صحیح دانست نسبت به اخاکثر مردم توان در انحراف را میعلت . است

دوستی و صداقت با :  شاملوان در موضوعات کوچکتری سراغ گرفتی ت را ماحادیث
نی؛ سکوت؛ آداب سخن گفتن؛ حرام بی کمک به مردم؛ تواضع؛ صبر و حلم؛ خوش مردم؛

شمردن محرمات؛ دوری از تکبر و تحقیر مؤمنان؛ دوری از دنیا،؛ دوری از شهوات و 
وَصِیَّتُ « :در تحف العقول آمده است: رذایل اخالقی؛ محبت به حیوانات؛ به عنوان نمونه

نَفْسَهُ فِي کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً یَا هِشَامُ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ [...]  ع لِهِشَامالکاظم 
اسْتَزَادَ مِنْهُ وَ إِنْ عَمِلَ سَیِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَابَ إِلَیْهِ یَا هِشَامُ تَمَثَّلَتِ الدُّنْیَا لِلْمَسِیحِ ع 

 کَثِیراً قَالَ فَکُلٌّ طَلَّقَکِ قَالَتْ لَا بَلْ کُلا فِي صُورَةِ امْرَأَةٍ زَرْقَاءَ فَقَالَ لَهَا کَمْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَتْ
؛ ٢٩٢، حرانی( »قَتَلْتُ قَالَ الْمَسِیحُ فَوَیْحُ أَزْوَاجِکِ الْبَاقِینَ کَیْفَ لَا یَعْتَبِرُونَ بِالْمَاضِینَ

طبرسی، ؛ ١/١٤٦ ،ابی ورام؛ ٧٥/٣١١ و ٣٢٨ و ١٤/٣٢٠ و ١/١٥٢ بحاراالنوار،مجلسی، 
 ).٦،١٠فیض کاشانی، ؛ ٨٩٦ ،غزالی؛ ٢٧٠
 
 )اخالق عملی(مؤمن رفتار و کردار  ـ ٢ـ٢ـ٣

دوستی با احترام به پدر و مادر و فرزند؛ : احادیث رفتار و کردار در موضوعات زیر است



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره، چهارمچهل ومجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ٥٢

آداب  شمردن ایشان؛ رعایت همسایه؛ اطعام مساکین، سخاوتمندی؛  و بزرگء، فضالءعلما
غیرت دینی داشتن؛ نگه داشتن اعضای  دوستی، معامله، کار، کشاورزی و زراعت؛ علم

بدن از خطا؛ کنترل خشم؛ سخن چینی و غیبت نکردن؛ ازدواج و مهریه؛ نوع و تأثیر غذا 
القای شهادت بر مؤمن؛ حجاب و حیا  کفن و دفن، تشییع جنازه و و آداب غذا خوردن؛

ضاوت و داوری کسب روزی حالل؛ قناعت کردن؛ قداشتن؛ آثار اخالق خوب و بد اعمال؛ 
به . ؛ پرهیز از حسادتداشتن زندگی الهی؛ بخل نداشتنرعایت حالل و حرام؛ به حق؛ 

عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع َقالَ قَالَ «:  آورده استيلینکعنوان نمونه 
 عِمْرَانَ یَا ابْنَ عِمْرَانَ لَا تَحْسُدَنَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى بْنِ
 ذَلِکَ وَ لَا تُتْبِعْهُ نَفْسَکَ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِطٌ یمَا آتَیْتُهُمْ مِنْ فَضْلِي وَ لَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَ

 »یَکُ کَذَلِکَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَ لَیْسَ مِنِّيلِنِعَمِي صَادٌّ لِقَسْمِيَ الَّذِي قَسَمْتُ بَیْنَ عِبَادِي وَ مَنْ 
 مرآة العقول،مجلسی، : ـ ک نداند، مجلسی این حدیث را ضعیف می؛ ٢/٣٠٧ ي،کلین(

؛ ١٥/٣٦٦  وسائل الشیعة،،حر عاملی ؛٧٠/٢٤٩ و ١٣/٣٥٨ بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ١٠/١٧٢
 ).٣٢٥، شهیدثانی

 
 )اخالق عملی(  مؤمنعقیده و فکر ـ٣ـ٢ـ٣

توکل به خدا؛ راضی بودن به رضای :  این موارد استشاملخود یث عقیده و فکر احاد
احساس فقر و  خدا؛ خلوص نیت خودشناسی برای خداشناسی؛ تسلیم اراده خدا بودن؛

حسن ظن، عمل به علم سودمند؛ شاکربودن؛  توبه و استغفار؛ ؛نیاز به خدا؛ خوف و رجا
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا «: نبل آمده است در مسند احمد بن حبه عنوان نمونه. است

سُفْیَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِیدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 
؛ ٢/٣٩٤ ،ابن حنبل (افَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِیَاءِ یَخُطُّ فَمَنْ وَ

، هیثمي؛ ٢/٢٠٩٧ بزوائد المسند، المقصد غایة، هیثمي؛ ١٧/٤٨٣ ،يوأبو المعاطي نو
 ).٥/١٩٩ منبع الفوائد، و مجمع الزوائد

 
 عبادات و احکام ـ٣ـ٣

 کنند که به عمل و عبادات مربوط  را بر مسائلی اطالق می»فروع« دانشمندان مسلمان
فروع دین عبارت . که به مباحث معرفتی و اعتقادی ارتباط دارد» اصول«در مقابل . است
 .تبری؛ تولی؛ نهی از منکر؛ امر به معروف؛ جهاد؛ حج؛ زکات؛ خمس؛ روزه؛ نماز:  ازاست

به فروع احادیث است % ٨/١٢ که حدیث ١٣٥ع موضو) ع(در میان احادیث انبیاء



 ٥٣ وارده در منابع فریقین) السالم علیهم(تحلیل احادیث انبیاء 

 حدیث نماز و روزه، ٧٦و به اعتبار انواع فروع، موضوع . ارتباط دارد) عبادات و احکام(
 حدیث امر به معروف و نهی ٢٩پنج حدیث خمس و زکات، سیزده حدیث حج و جهاد، 

 . از منکر و یازده حدیث تولی و تبری است
 
   نماز و روزهـ١ـ٣ـ٣

 روایت رتبۀ اول را داراست که ٧٦ نماز و روزه با ،در روایات مربوط به عبادات و احکام
نماز و :  شاملروزه و نماز. حاکی از اهمیت نماز و روزه نزد پیامبران سایر ادیان است

 . استمسجد و مکان عبادت؛ دعا و شرط پذیرش آن روزه واجب و مستحب؛ آداب نماز و
مِنْ ذَلِکَ دُعَاءُ دَاوُدَ ع عَلَى وَصْفِ التَّحْمِیدِ رُوِيَ أَنَّ دَاوُدَ ع لَمَّا قَالَ هَذَا التَّحْمِیدَ «: مانند

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهِ أَتْعَبْتَ الْحَفَظَةَ وَ هُوَ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ دَائِماً مَعَ دَوَامِکَ وَ لَکَ الْحَمْدُ 
زِّ بَاقِیاً مَعَ بَقَائِکَ وَ لَکَ الْحَمْدُ خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ وَ لَکَ الْحَمْدُ کَمَا یَنْبَغِي لِکَرَمِ وَجْهِکَ وَ عِ

 ).٣١١ ،ابن طاووس؛ ٩٢/١٧٥ بحاراالنوار،مجلسی،  (».جَلَالِکَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ
 
 زکات و خمسـ ٢ـ٣ـ٣

احکام و آثارخمس؛ احکام و آثار زکات؛ احکام و آثار : شاملاحادیث خمس و زکات  
محمد بن عمیر عن رجاله : عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَمُحَمَّدُ بْنُ«: به عنوان نمونه.  استصدقه

 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع عَنْ بَدْوِ الزَّکَاةِ فَقَالَ: قالعن أبي عبد هللا 
إِلَى آدَمَ أَنْ زَكِّ عَنْ نَفْسِکَ یَا آدَمُ قَالَ یَا رَبِّ وَ مَا الزَّکَاةُ قَالَ صَلِّ لِي عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَصَلَّى 

ةُ عَلَیْکَ فِي الصَّلَاةِ وَ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ هَذِهِ الزَّکَاةُ عَلَيَّ وَ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ هَذِهِ الزََّکا
 ،محدث نوری؛ ٤/١٠ ،ابن شهر اشوب (»عَلَى وُلْدِكَ فِي الْمَالِ مَنْ جَمَعَ مِنْ وُلْدِكَ مَالًا

 ).٢/٣٥٧ ،یفتال نیشابور؛ ٩٣/١٠ بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ٧/١١
 
 جهاد  وحجـ ٣ـ٣ـ٣

دعوت به جهاد با دشمنان خدا؛ احکام حج مثل تقصیر، : شاملاحادیث حج و جهاد 
 نعَ ،دٍاحِوَ یرَغَ وَ وبٍأیُ بنِ ةالَضَفَ نعَ عفر،جَمانند .  استحلق، قربانی و توبه در حج

) ص( هللالِسوُرَ َالقَ] [..) ع( هللابدِعَ يأبِ ندَعِ انَکُ ،الَقَ ج،األعرَ دِعیِسَ نعَ ،ارٍمَعَ بنِ ةاویَعَمُ
 یَعدَفَ ا،ألهَمَ کَرعَدَ سَبِلَ نمَ إال تَالوُجَ لَقتُیَ نلَ هُأنَ وتَطالُ یَإل یأوحَ جلَ وَ زعَ هللا إن
 کَإنَ داوُدَ یا الَقَفَ ،دَاوُدَ إال منهُمِ دٌأحَ أهاملَیَ ملَفَ رعَالدَ همبَسَألَفَ الًجُرَ الًجُرَ هُندَجُ وتَالُطَ

 ،محدث نوری؛ ٤/١٠ ،شوب آابن شهر(» هُلَتَقَفَ یهِإلَ زَرَبَفَ یهِإلَ زَابرَفَ وتَالُجَ لُقتُتَ أنتَ



 ١٣٩٠، پاییز و زمستان٢ شماره، چهارمچهل ومجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                ٥٤

 ).٢/٣٥٧ ،یفتال نیشابور؛ ٩٣/١٠ ،بحارمجلسی، ؛ ٧/١١
 
 امر به معروف و نهی از منکر ـ ٤ـ٣ـ٣

و این امر حاکی .  حدیث رتبۀ دوم را داراست٢٩با ر به معروف و نهی از منکر احادیث ام
از آن است که پیامبران به هدایت درونی جوامع با استفاده از امر به معروف و نهی از 

امر  احادیث .دانند کننده می منکر بسیار عقیده دارند و این عامل را یکی از عوامل کنترل
ه داشتن اعضای بدن از گناه؛ امر به داشتن امر به نگ:  شاملنهی از منکر و به معروف

رفتار الهی؛ نهی از ارتکاب معاصی؛ نهی از زنا؛ نهی از نگاه به نامحرم؛ نهی از شراب 
ا أَبُو عَبْدِ هللاِ أَخْبَرَنَ« : بیهقی در شعب االیمان آورده استبه عنوان نمونه.  استخواری
بَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ نا أَبُو الْعَ, دِ بْنِ یُوسُفَ الْوَسِيُّ مُحَمَّوَأَبُو عَبْدِ هللاِ إِسْحَاقُ بْنُ, الْحَافِظُ
یمَ بْنُ عُمَرَ نا جَعْفَرُ عَنِ إِبْرَاهِ, نا سَیَّارُ بْنُ حَاتِمٍ, يُّنا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِ, یَعْقُوبَ

کٌ  یُوشَعَ بْنِ نُونٍ إِنِّي مُهْلِیهللا عَزَّ وَجَلَّ إِلَ یأَوْحَ«: قَالَ, عَنِ الْوَضِینِ بْنِ عَطَاءٍ, الصَّنْعَانِيِّ
یَا رَبِّ تُهْلِکُ : قَالَ, تِّینَ أَلْفًا مِنْ شِرَارِهِمْ؛ أَرْبَعِینَ أَلْفًا مِنْ خِیَارِهُمْ وَسِمِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ

 الْأَشْرَارِ فَیُؤَاکِلُونُهُمْ وَیُشَارِبُونَهُمْ وَلَا یعَلَإِنَّهُمْ یَدْخُلُونَ : ؟ قَالَارَهُمْ فَمَا بَالُ خِیَارِهُمْشِرَ
؛ ١/٤٥ ؛ المهدی فی القرآن و السنة،٩/٧٧ ،خویی؛ ٤٢٧، کشی( »یَغَْضبُونَ بِغَضَبِي

 ). ٣/٢٥٧ قرطبی،؛ ٥/٣٧٠ ،تفسیرطبری، ؛ ٢/٩٤ حیوةالقلوب،مجلسی، 
 
 تبری و تولیـ ٥ـ٣ـ٣

دوست داشتن دوستان خدا؛ دوست داشتن اولیای الهی؛ : شاملاحادیث تولی و تبری 
 الرَّاوَنْدِيِّ «:نمونهبه عنوان .  استدشمنی با دشمنان خدا؛ دشمنی با دشمنان اولیای خدا

 ع هَلْ عَمِلْتَ لِي عَمَلًا قَالَ صَلَّیُْت لَکَ وَ صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ ی قَالَ لِمُوسَیرُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ
 الصَّدَقَةُ ظِلٌّ وَ ذَکَرْتُ لَکَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَلَکَ بُرْهَانٌ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ

 الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ لَکَ قَالَ یَا مُوسَى ی ع دُلَّنِي عَلَیوَ الذِّکْرُنُورٌ فَأَيَّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي قَالَ مُوسَ
 فِي اللَّهِ  أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ الْحُبُّیهَلْ وَالَیْتَ لِي وَلِیّاً وَ هَلْ عَادَیْتَ لِي عَدُوّاً قَطُّ فَعَلِمَ مُوسَ

؛ ٢٨، ابن طاووس؛ ١٢٨، شعیري؛ ٢٣٤ و ١٢/٢٢٠ ،محدث نوری (»وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ
 ،ري شهري؛ ٦١ ،بیاتي؛ ٦٦/٢٥٢ بحاراالنوار،مجلسی، ؛ ١٢٨، یطبرس؛ ٦٨شیرازی، 

فی  محمودیة ریقةب؛ ٣٣/٢١١ ،أطفیش ؛٤٩٤، غزالی؛ ١٥٧، الحسیني علوي؛ ٢/٥١٤
 ).٦٩، صفوري؛ ٣/٣٨٢ نبویة، ریعةش و محمدیة شرح طریقة
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 احادیث به تفکیک مذهب راوي حدیث» موضوع کالن« مقایسه ـ
ان احادیث به تفکیک مذهب راوی» موضوع کالن احادیث«هاي جدول مقایسه  داده
  که حدیث٢١٩ در احادیث نقل شده از راویان شیعه، موضوعکه دهد  نشان ميو  است
» عبادات و احکام« درصد ١٤,٩یعنی حدیث ٦٢، »اداتاعتق « است درصد از احادیث٥٢,٥

و در احادیث اهل . باشد مي» اخالق و رفتار مومن« درصد ٣٢,٦یعنی حدیث ١٣٦و 
 درصد ١١,٩ حدیث معادل ٦٤، »اعتقادات« درصد ٦٧,٦  حدیث یعنی٣٦٣ تسنن،

تار اخالق و رف« درصد مربوط به ٢٠,٥  معادل حدیث١١٠ و» عبادات و احکام«مربوط به 
 درصد ٥٢,٥  حدیث معادل٥٢ در احادیث مشترك بین سني و شیعه،. باشد مي» مومن

 ٣٨,٤  حدیث معادل٣٨ و» عبادات و احکام« درصد ٩,١  حدیث معادل٩ ،»اعتقادات«
 .است» اخالق و رفتار مومن«درصد 

 

 اناحادیث به تفکیک مذهب راوی» بندي کالن موضوع«اي  نمودار مقایسه

 

 
 

 گیری نتیجه
آید  الم و موضوع بندی آنها به دست میدر منابع حدیثی اس) ع(با بررسی احادیث انبیاء

دهد که اصول  این امر نشان می. ول اعتقادی است، اصش از نیمی از آنهاموضوع بی
از سویی . میت برخورددار استاز باالترین اه) ع( اعتقادی در ادیان الهی و تعالیم انبیاء
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 .احد آن ادیان است، اصول مشترک و ودیگر
تر از اصول اعتقادی و باالتر از دیگر مباحث  وع احادیث اخالقی در مرتبه پایینموض
 و  توجه به تعالیم اجتماعی)اهمیت و وحدت(این امر گذشته از دو نتیجه یاد شده . است

 .دهد  در ادیان الهی را نشان میاخالقی
گر آن است که این خود نشان. ردرین سطح قرار دات احادیث فروع و احکام در پایین

ادیان در جزئیات این مباحث یکسان نیستند و چه بسا اختالف، بیشتر به این جنبه 
 .تعلق گیرد هر چند اصل آن احکام در غالب آن ادیان وجود دارد

 

 کتابشناسی 
 .قرآن کریم .١
، سة الرسالةمؤس ،بیروت،  شعیب األرنؤوطتحقیقبه ، صحیحال، محمد بن حبانابن حبان،  .٢

 . م١٩٩٣  ـق١٤١٤الطبعة الثانیة، 
 .تا صادر، بی دار ،، بیروتمسندال؛ مدابن حنبل، اح .٣
گروهی  :شرح تصحیح وبه ،  طالبیمناقب آل أب، )ق ٥٨٨( ی محمد بن عل،ابن شهر اشوب .٤

 .حیدریة مطبعة ،نجف، از اساتید نجف
 ،قم ابوطالب کرمانی،:  به کوشش ،باداتلعمهج الدعوات و منهج ا ، ی بن موسابن طاووس، علی .٥

 .ق١٤١١دار الذخائر، 
،  احمد موحدی قمی به کوشش ،عدة الداعي و نجاح الساعي  ،، احمد بن محمدیابن فهد حل .٦

   . ق١٤٠٧   دار الکتب اإلسالمي،قم،
 .تا ، بیدار المعرفة:  بیروت،المسند الجامع ،)ق١٤٠١( الفضلو أب،نوريأبو المعاطي  .٧
 .تا ، بیدار المعرفة ،بیروت، مسند، )ق٣١٦(یعقوب بن إسحاق  ، عوانةوأب اسفرائني .٨
 .تا ، مصر، بیدالصحابه فی کتب التسعةمسنارنوط، شعیب،  .٩
 .م٢٠٠٩ ،مکتبة اإلرشاد، شفاء العلیل شرح النیل و، ی محمد بن یوسف بن عیس،أطفیش .١٠
مرکز الدراسات التخصصیة في االمام   قم،،السنة ن واالمام المهدي في القرآ، باقر، ایرواني .١١

 .ش١٣٨٢م، المهدي علیه السال
 .ق١٤٠٠ دارالکتب االسالمیه، ، قم،المحاسنحمد بن ابی عبدهللا، برقی، ا .١٢
  .ق..  ه١٤١٨ ،قمحوزه علمیه  مدرسین هعمجا اتراشتنا ،قم ،أدب الضیافة ،جعفر، بیاتي .١٣
 ة دائر،، هندشعب االیمان، )٤٥٨(ابوبکر احمد بن حسین ، ی شافع خسروجردی بیهقی.١٤

 .تاالمعارف، بی
 ،بیروت،  تفسیرالقرآن عن البیان و الکشف،  ابراهیم بن احمد ابواسحاق ،ی نیشابوریثعلب .١٥

 . ق  ه ١٤٢٢،  العربي التراث دارإحیاء



 ٥٧ وارده در منابع فریقین) السالم علیهم(تحلیل احادیث انبیاء 

 .ش١٣٨٦ حبیب،  قم،،المرسلین ن فی قصص االنبیاء والنورالمبیهللا، جزائری، سید نعمت .١٦
مفید، : ، قمالجواهرالسنیه، )١١٠٤متوفی  ()شیخ حرعاملی(حر عاملی، محمد بن حسن.١٧

 .ش١٣٨٤
التراث، آل البیت إلحیاء ، مؤسسه  قم،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعههمو، . ١٨

 . ق١٤٠٩
 .ق١٣٩٤ موسسه اعلمی، ، لبنان، بیروت،تحف العقول شعبه، حرانی، علی بن حسین بن .١٩
 مجمع ، تهران،ة و الشیعه بین السنة المشترکةاالحادیث القدسیحسینی امینی، محسن،  .٢٠

  .ش. ه١٣٨٣جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 
یه فی شرح طریقه محمدیه و شریعه نبویه بریقه محمود، )ق١١٧٦( محمد خادمی، ابوسعید .٢١

  . ١٣٤٨ ق.١٣٠٨ مصطفی البابی الحلبی، ،قاهره، احمدیه فی سیره
مطبعة  ،نجف، تفصیل طبقات الرواة معجم رجال الحدیث و ،یسید ابوالقاسم موسو، یخوئ .٢٢

 . م١٩٩٢ـ  ق ١٤١٣، چاپ پنجم، هحیدری
، أحمد حسن بسج: ، تحقیقیوان الکبرحیاة الحی، یکمال الدین محمد بن موس،دمیري .٢٣

 . م٢٠٠٣ـ  ق ١٤٢٤، چاپ دوم، الکتب العلمیةدار، بیروت
 .ش١٣٨٠ دفتر نشر معارف، ، قم،اخالق اسالمی، مسعود، دیلمی، احمد و آذربایجانی .٢٤
 .ش١٣٨٤ محبین، ، تهران، نشرقصص االنبیاءة هللا، راوندی، سعید بن هب .٢٥
 .١٣٧٥ دار الحدیث، ،قم، الحکمةمیزان ري شهري، محمد،  .٢٦
 .ش١٤٣١ دارالکتب العلمیه، ، بیروت،بتقریب کتاب الشعب بلوغ األرب ،محمد خلف، سالمة .٢٧
 هانریکربن، : تصحیح و مقدمه،اشراق شیخ مصنفات مجموعه الدین، شهاب سهروردی، .٢٨

 .١٣٦٥ ایران، فلسفه و حکمت انجمن انتشاراتتهران، 
 .، بى تاه مکتبة حیدری، نجف،جامع األخبار، محمدشعیري، محمد بن  .٢٩
 .ش١٣٨٧ امیرکبیر، ، تهران،صباغه فی شرح نهج البالغهبهج الشوشتری، محمد تقی،  .٣٠
، الدرایة من علم التفسیر ي الروایة و الجامع بین فنّفتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  .٣١

 .ش١٤٣١ دارالکتب العلمیه، بیروت،
 ،، تهراندآداب المفید و المستفیفی  المرید ةمنی ،زین الدین بن علی ،شهیدثانی .٣٢

 .ش١٣٨٨، اسماعیلیان
 .ش١٣٨٢ جالل الدین، ، تهران،کلمه هللایرازی، سیدحسن، ش .٣٣
 دفتر  ، قم،یاکبر غفار یعل: یحصحبه ت  ،من ال یحضره الفقیه، محمد بن علیصدوق،  .٣٤

 . ق١٤١٣،  چاپ دوم،   جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وابسته بهیانتشارات اسالم
 .ش١٣٨٤ انصاریـان، ، قم،)ع(رضاأخبارال عیون،  همو.٣٥
 .ش١٣٨٩ دفتر انتشارات اسالمی، ، قم،معانی االخبار،  همو.٣٦
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  . ش١٣٦٢/  ق ١٤٠٠،  پنجم: ، چاپ ی اعلم،، بیروتاألمالي،  همو.٣٧
  تشارات اسالمیه، انی، تهران،اکبر غفار یعل:  تصحیحبه، هکمال الدین و تمام النعم ، همو.٣٨

  ق١٣٩٥،  چاپ دوم
 عبد تحقیقبه ، منتخب النفائس  المجالس وةنزه ،الرحمن بن عبد السالم عبد،صفوري .٣٩

 .٢٠٠٢ / ٢٠٠١،  دار آیة/دار المحبة:  دمشق/بیروت، الرحیم ماردیني
حیدریة، مکتبة  ،نجف، في غرر األخبارمشکاة األنوار   ،) ق٦٠٠ (  بن حسنی، علیطبرس .٤٠

  ش١٣٤٤/م١٩٦٥/ ق ١٣٨٥،  چاپ دوم
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ، قم،تفسیرالطبری، طبری، محمد بن جریر .٤١

 .ش١٣٨٧
، ی لشیعة المرتضیبشارة المصطف   جعفر محمد بن أبي القاسم،، عماد الدین أبوی آملیطبر .٤٢

 .  ق١٣٨٣،   دومحیدریة، چاپمکتبة  ،نجف
  . ق١٤١٤، ، دار الثقافه، قماألمالي، محمد بن الحسن، یطوس .٤٣
  الکتب اإلسالمیه،، دار تهران ، خرسانیحسن الموسو: به تصحیح، تهذیب األحکامهمو،  .٤٤

  .ق١٤٠٧  چاپ چهارم،
صطفوی، مرکز نشر آثار عالمه م: عالمه مصطفوی، تهران: ، مصححاختیار معرفه الرجالهمو، . ٤٥

١٣٨٤. 
 به تصحیح، غرائب الموجوداتو عجایب المخلوقات  ،محمد بن محمود بن احمد، یطوس .٤٦

 . ش١٣٨٢علمی و فرهنگی، ، تهرانمنوچهر ستوده
 .٣٣٥، تهران، کتابفروشي اسالم، ص کلم طیبطیب، عبدالحسین،  .٤٧
 .  ق١٣٠١، بوالق، ی شرح صحیح البخاریفتح الباری فعسقالنی، ابن حجر،  .٤٨
 . م٢٠١١حیدرآباد،  ،النصائح الکافیهعقیل،  بن الحسیني، محمد علوي .٤٩
 به تحقیق و الموجودات یبمباد الملقب ،المدینه السیاسةغزالی، ابوحامد محمد بن محمد،  .٥٠

 . ق١٣٦٦ الزهرا، المکتبة نجار، یمتر یفوزمقدمه 
 .ق١٣٧٠ دارالفکر، ،، بیروتاحیاء علوم الدین،  همو.٥١
مهدي رجایي، قم،  تحقیق سید  بهارشاد الطالبینبن عبدهللا سیوري،  افاضل مقداد، .٥٢

 ق١٤٠٥هللا مرعشي نجفي، ت کتابخانه آی
  ،ی انتشارات رض،، قمروضة الواعظین و بصیرة المتعظین ، ، محمد بن احمدیفتال نیشابور .٥٣

  . ش١٣٧٥
  چاپء التراث العربی، داراحیا،، بیروت یبالغ مفاتیحعمر،  بن محمد ابوعبدهللا ،یراز فخر .٥٤

  ق ١٤٢٠  سوم،
علی اکبر تصحیح به ، المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاءفیض کاشانی، محسن بن مرتضی،  .٥٥

 .م٢٠٠٥ موسسه االعلمی، غفاری، بیروت،
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  .ش ١٣٦٤ناصرخسرو،   انتشارات،، تهران القرآن ألحکام الجامعاحمد،  بن محمد ،یقرطب .٥٦
 .تا  بی دارالکتاب العربي،،بیروت ،کشف الغطاء ،محمد حسن، قزویني .٥٧
 .ش. ه١٣٦٥ دارالکتب االسالمیه، ، تهران،افیالککلینی رازی، محمد بن یعقوب،  .٥٨
 .ش. ه١٣٨٨ دار الکتب االسالمیه، ، تهران،بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر،  .٥٩
 .ش١٣٧٧ اسالمیه، ، تهران،القلوبة حیو،  همو.٦٠
 .ش١٣٨٩ دارالکتب االسالمیه، ، تهران، العقولةمرآ،  همو.٦١
البحوث االسالمیه،  ، مشهد، مجمعالدین المسلک في اصول، محقق حلي، جعفر بن حسن .٦٢

 . ش١٣٧٣اول، 
 .تا ، بیالکتب العلمیةدار ،بیروت، السراج المنیر ، الشربیني محمد بن أحمد.٦٣
 .٤٠ شماره ،١٣٧٠ اسفند و بهمن اندیشه، کیهان ، مجلهنبوت هفلسف و فارابیمجید،  محمدی، .٦٤
 .٤٣ ، شماره١٣٧١ شهریور و مرداد اندیشه، کیهان: ، مجلهمالصدرا و فلسفه نبوت،  همو.٦٥
 دفتر قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه قم،، البحار ةسفین مستدرک علی، بن نمازی، حسین .٦٦

 .ش١٣٨٥اسالمی،  انتشارات
البیت  تحقیق مؤسسة آل قم، ، و مستنبط المسائلمستدرک الوسائل ،رزا حسین می،نوری. ٦٧

 .ق . ه١٤١٥هم السالم الحیاء التراث، یعل
 .ق١٤١٤ دارالمسلم، ،، ریاضصحیح احادیث القدسیهمصطفی العدوی،  .٦٨
 .ش١٣٨١صدرا، انتشارات  ،تهران ،ختم نبوت، مطهری، مرتضی .٦٩
 .ش١٣٨٩ صدرا، ، انتشارات تهران،ی اسالمیبین ای بر جهان مقدمه همو، .٧٠
 .ش١٣٨٩ صدرا، ، انتشارات، تهرانجامعه و تاریخ همو، .٧١
 .ش١٣٩٠ صدرا، ، انتشارات، تهرانانسان کامل، همو .٧٢
 .ش١٣٩٠صدرا، انتشارات  ، تهران،اسالم و مقتضیات زمان، همو .٧٣
 .١٣٨٦سالمی،  دارالکتب اال، تهران،مجموعه ورامبن ابی فراس، ورام  .٧٤
، مکتبة صید الفوائد،  زوائد المسندیغایة المقصد ف، علي بن أبي بکر بن سلیمان، هیثمي .٧٥

 .م١٩٥٦ ق١٣٧٦
 دارالکتاب العربي، ، بیروت،مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بکر  ورالدین علي بن ابين ،هیثمي .٧٦
 .م١٩٦٧ 
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