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۶  
د ل  ی ن ا 	نا

  الّرحمن الّرحیم بسم الله
  

ین تـر مهمتـرین و  اساسـی انبـه عنـو »نآحدیث به قری  عرضه«ی  درباره
ی اناز سـخن -علیه و آلـه و سـّلم  اهللاصّلی  -راصل برای تمییز احادیث پیامب

  سخن گفت: انتو میدو جنبه  زحضرت ا نآجعلی به نام 
رسول  عل و تقریرقول و ف(ت نبوی پر واضح است که سنّ  این که ،نخست

 ،زیـرا ؛منافات ندارد نآاز هیچ جهتی مطلقًا با قر )در امور شرعی -ص-خدا
ن معـارض ن بـا مبـیَّ ندارد مبیِّ  اناست و امک نآر قرن و مفّس مبیّ  ،پیامبر سّنت
  .باشد

ی چون امام طبری و امام فخـر انبزرگ ،اصل مزبوری  درباره ،این کهدیگر 
  :ندانم اند احادیثی روایت کرده -تعالی اهللا ارحمهم-رازی 
  :مده استآ اناز سوره دخ ١٠ی در تفسیر طبری ذیل آیه -١
حدثنا ابو کریب قال حدثنا ابوبکر بن عیاش عن عاصم عـن زیـد بـن علـی ... «

فمـا وافـق  ،کم رواهٌ ئکـم سـیجیان :﴾صـلی اللـه علیـه و سـلم﴿رسـول اللـه  :ه قالان
  .»غیر ذلک فدعوه انفخذوا به و ما ک نآالقر

نقـل کـرده  ،پسـر حضـرت علـی ،کر بن عیاش او هم از زیدبابو« :یعنی
 آن چـهخواهد آمد پس  انروایاتی برایت :فرموده است -ص-پیامبر ،است که
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  .»نمایید ردّ را  نآصورت  بود بگیرید در غیر این نآرا موافق قر
تفسـیر «مشـهور بـه  »یح الغیبتمفا«امام فخر رازی نیز در تفسیرش  -٢
  –روی عـن النبـی « :چنین آورده اسـت ١۴٨ص ١٠ج »کبیر

ّ
ی اللـه علیـه و صـل

 
ّ
وافقـه فـاقبلوه و  اناذا روی عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب الله ف :ه قالان –م سل

تطبیق دهید اگر  نآرا با قر نآهرگاه سخنی از من روایت شد « :یعنی .»اال ذروه
  .»را رها نمایید نآ بود بپذیرید و االّ  نآموافق 

ی  عرضـهی  دربـاره را امام طبری و امـام فخـر رازی آن چه ،اگر گفته شود
حـدیث هـا  آن ؛زیرا ،نیست انمورد تایید محدث ،اند نقل کرده نآحدیث به قر

بـن  محّمـدند و برخی از علما از جمله اند میمزبور را از جهت سند موضوع 
  :نوشته است ٩٧ص١ج »ارشاد الفحول« دری انعلی شوک

مـا اتـاکم « :وا حـدیثعوارج و ضـخـو ال ةالزنادق :قال عبدالرحمن بن مھدی«
عرضـنا  :و قد عارض حـدیث العـرض قـوم فقـالوا..».عنی فاعرضوا علی کتاب الله

و مـا آتـاکم  :هذا الحدیث الموضوع علی کتاب الله فخالفه النا وجدنا فی کتـاب اللـه
  ».الرسول فخذوه و ما نھاکم عنه فانتھوا

دینان و خوارج این حـدیث را  حمن بن مهدی گفته است بیعبدالّر  :یعنی
آن را به قـرآن (که ما طبق حدیث رفتار کردیم  اند گفتهای  دسته .اند جعل کرده

در قرآن این آیه را  ؛زیرا .و متوجه شدیم که با آن مخالف است )عرضه کردیم
 ،آن چه را پیامبر به شما داد بگیرید و از آن چه نهی کـرد :فرماید مییافتیم که 

  »)٧/(حشر .دست بردارید
و  اند نپذیرفتهحدیث مزبور را  ،اگر چه بعضی از علما :این است کهپاسخ 

ولی باید گفـت کـه مفـاد حـدیث  ،اند ول و ساختگی شمردهجعرا م نآحتی 
  ؛زیرا ،کامًال صحیح و امری متقن است

  :فرماید میکه  انچن است نامیده »انالفرق«کریم خود را  نآقر ؛اّوالً 
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﴿  ً ـذِيرا نَ نَ الَمِ ِلْعَ ونَ ل كُ ِيَ ہِ ل ْبدِ َى عَ انَ عَ ْرقَ زَّلَ اْلفُ َّذِی نَ ≈َ ال ارَ بَ  انو فرقـ )١/(فرقان  ﴾تَ
و مصـدر را ( است کار رفتهه ب فاعل معنای اسمه ب این جامصدر است که در 

ی  برند) بنابر داللت این آیه میکار ه بجای اسم فاعل برای مبالغه در معنی ه ب
پس با عرضه کردن حـدیث بـه  ،حق از باطل استی  جداکننده نآقر ،هکریم

در  آن چـهحدیث صحیح را از حدیث ساختگی تمییـز داد و لـذا  انتو می نآ
 صحیح ،لحاظ معنیه سخن درستی است و ب ،است مدهآحدیث مورد بحث 
عمـل  نآبـه  ...و اربعـه ی شود و اصحاب و تابعین و ائمـه و متقن شمرده می

  .دنا کرده
مـا اتـاكم ﴿ی  شـریفهی  حدیث مزبور بـا آیـه اند کرده انی که گمانکس ؛یاً انث

-سـخن حقیقـی رسـول خـدا ،زیرا ؛اند مخالف است خطا نموده ﴾...الرسـول
ه بـ .اسـت نآاحادیث ساختگی مخالف بـا قـر ،مخالفت ندارد نآبا قر -ص

سـخن قطعـی و ثابـت از رسـول  ،گوید میمورد بحث نعبارت دیگر حدیث 
گوید از  میطرد کنید ! بلکه  ،سنجید و اگر مخالف بودب نآرا با قر -ص-خدا

به حدیث ثابت و قطعی پی ببرید و حدیث سـاختگی  نآبا قر آن راه سنجیدن
  را تمییز دهید.
تطبیـق « باطـلحرافی و صد در صـد انتصور ی  درباره ،بدانیمالزم است 

برتـری فهـم غیـر پیـامبر بـر  – اهللانعوذ ب –که  »نآحدیث قطعی و ثابت با قر
 اند حدیث روایت کردهی  ئمهأ آن چهطبق  –د انرس میپیامبر و تکذیب وی را 

  :نهی کرده و هشدار داده بود که نآاز  -ص-خود حضرت
متکـی علـی إریکتـه یحـدث بحـدیثی فیقـول  بنی و هویکذّ  نایوشک احدکم «

بیننا و بینکم کتاب الله فما وجد نافیه من حالل إستحللناه و ما وجـدنا مـن حـرام 
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  1»...حرمناه
که بر بالش  شود یکی از شما که مرا تکذیب کند در حالی میپیدا « :یعنی

بین ما و شما  :گوید میسپس  .کند میمن صحبت  انخود تکیه زده و از سخن
را در  چـه آنیم و انـد حالل یافتیم حاللش می نآرا در  آن چه ،کتاب خداست

  .»یماند میحرامش  ،حرام یافتیم نآ
 جا ناشـی از آن اند ی که حدیث مزبور را تکذیب نمودهیاشتباه علما ؛ثالثاً 
احادیـث سـنن را نفـی  ،حـدیث مـورد بحـث ،انـد کرده انکه گم است شده
 نآدر صورتی که قـر ؛نیامده است نآاحادیث در قر نآجزئیات  ؛زیرا ،کند می

و حدیث مزبور مجهوالت و  .نه مخالف است ساکت ،جزئیات نآنسبت به 
  .کند و الغیر میباشند نفی  نآروایات ساختگی را که مخالف قر

 صحابه و تابعین نیز همین بـوده اناشاره شد روش بزرگ که همچنان ؛رابعاً 
را بـا  نآشـنیدند و  مـیحدیث نبوی  انکه اگر سخنی را از کسی به عنو است
  :شمردند برای نمونه مییافتند مردودش  میموافق ن نآقر

  :آمده است ٢ص١ج »ذهبی تذکره الحفاظ« در - ١
 اّنکم تحدثون عن رسول الله :نبیھم فقال هیق جمع الّناس بعد وفادّ اّن الّص ...«

م  -
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
احادیث تختلفون فیھا و الناس بعدکم اشّد اختالفأ فـال  -صل

ــه  ــاب الل ــنکم کت ــا و بی ــوا بینن ــه شــیئأ ممــن ســألکم فقول تحــدثوا عــن رســول الل
وا حالله و حّرموا 

ّ
  »...حرامهفاستحل
مردم را  -س-یقابوبکر صّد  -ص-مدتی بعد از وفات پیامبر خدا« :یعنی

کنـد و  مـیگـاهی یکـی از شـما حـدیثی را نقـل  :گفت انجمع کرد و به ایش
از نقـل ایـن روایـات خـود داری نماییـد و  .کند میرا روایت  نآدیگری ضد 

                                            
 و... ۵ص١ماجه ج و صحیح ابن ١١١ص٢، صحیح ترمذی ج٣٢٨ص۴صحیح ابو داود ج - ١
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 انضد و نقیض را به نام حدیث نبوی نقل نکنید و سبب اخـتالف میـ انسخن
چنـین روایـات ی  دربـارهموضـع شـما  .این عصر و آینده نشـوید  انانمسلم

را  آن را حالل و حرام نآحالل  .ما و شمااست نامی نآقر :متضادی این باشد
  .»حرام بدانید

بـرای جـدا  –علیـه  اهللاسـالم  –حضرت ابوبکر صدیق  شود میمالحظه 
قرآن کریم را بـه  ،سازی احادیث ثابت و قطعی از روایات جعلی و ساختگی

  .ین میزان معرفی فرموده استتر مهمعنوان 
 ٢ج  »صحیح مسلم«و  ٢٣١ص  ۶اثر سیوطی ج  »ر المنثورالّد « در -٢
  :مده استآ ١٠۴ص  ۴ج  »شرح مسلم نووی« و ١١١٨قسم 
وقتی حدیث فاطمه بنت قیس را شـنید  –علیه  اهللاسالم  –حضرت عمر «
نفقـه و مسـکن بـر  ،برای او پـس از طالقـش -ص-رسول خدا :گفت می که

نا لقول امراه ال یّ نب هو سنال نترک کتاب الله « :گفت ،شوهرش قرار ندادی  عهده

ِنَّ ﴿ :قال الله هلھا السکنی و النفق ؟تدری حفظت أم نسیت ِ ُيُـوت نَّ مِـن ب ُ ـو ا تُْخرِجُ لَ
ٍة  ينَ بَ ٍة مُّ احِشَ نَ بِفَ ْتِ َّا أَن يَ ِل ْجنَ إ ا يَْخرُ لَ   )١/(طالق »﴾وَ

د سخنی را اند میخاطر سخن زنی که نه را ب انمپیامبر ِت و سنّ  نآقر«یعنی
ی  که طبق فرموده کنیم در حالی میحفظ دارد یا فراموش کرده است ترک ن از

مرتکـب  این کـهبیرون نکنید مگر  انیشها هانرا از خها  آنبعد از طالق (خدا 
  .»مسکن و نفقه دارند )کار زشت آشکاری شوند

نقل عور أحارث از طرق متعدده و نعیم بامام طبری و امام ترمذی و اب -٣
مــررت فــی المســجد فــاذا النــاس یخوضــون فــی االحادیــث « :گفــتکــه  انــد کرده

النـاس قـد خاضـوا فـی  انین اال تـری مـؤمنفقلـت یـا امیـر ال ﴾ع﴿فدخلت علی علـی
 انـاما  :قال قلت نعم ! ؟االحادیث قال و قد فعلوا

ّ
ی اللـه ی سـمعت رسـول اللـه صـل
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ّ
 ؟فقلت ما المخرج منھا یا رسول الله هستکون فتن اانھ اال :م یقولعلیه و آله و سل

قبلکم و خبرها مابعدکم و حکم ما بینکم هـو الفصـل  انکتاب الله فیه نبا ماک :قال
لیس بالھزل من ترکه من جبار قصمه الله و من ابتغی الھدی فی غیره اضـله اللـه 

  .»الی آخر الحدیث ...و هو حبل الله المتین
کننـد.  میجر و بحث  ،مورد احادیثم مردم در دبه مسجد رفتم دی :یعنی
ی کـه مـردم انـد مـیآیـا ن ! انمؤمنـ امیـرای   گفـتم .وارد شدم -س -بر علی 
 گفتم آری ؟اند واقعًا چنین کرده :گفت ،کنند میو بحث  احادیث جّر ی  درباره
هایی  گاه باشـید کـه فتنـه و آشـوبآ :اما من از پیامبر شنیدم که فرمود :گفت

هـا  آنراه بیـرون رفـتن از  ،پیـامبر خـداای   پرسـیدم .صورت خواهد گرفـت
آن و  اسـت پـیش از شـما رخ داده آن چهاخبار  نآ! در  نآقر فرمود: ؟چیست

شـما روی  انمی آن چهی  پیوندد وجود دارد و درباره میپس از شما بوقوع  چه
هر  ،قاطع است و شوخی بردار نیست نآقر ،وجود دارد میحک نآدهد در  می

محکـم  انپیمـ نآدهد قـر میرا ترک کند خدا وی را شکست  نآزورگویی که 
(التـاج الجـامع لالصـول فـی احادیـث الرسـول  .»حدیث خرآتا  ...خداوند است

  )٧ص  ۴جزء
 ۶۴١رقـم  ٢و صـحیح مسـلم ج ١۴۶٢رقم  ۴در صحیح بخاری ج  -۴

ت المیّ  ان« را حدیث این -علیها اهللاسالم  –ین عایشه مؤمنال مّ اُ  :مده است کهآ

اش برای وی مورد  وادهانخاطر شیون خه مرده ب« :یعنی »ب ببکاء اهله علیـهیعذّ 
رَ ﴿ی به استناد آیه »گیرد میعذاب قرار  ازِ ـزِرُ وَ لـاَ تَ ى ٌہ وَ ْخـرَ

ُ  )١۶۴(انعـام ﴾وِْزرَ أ
را  نآکـرده و  ردّ  ،کشـد مـیی بـار گنـاه دیگـری را بـر دوش نهیچ کس :یعنی

  .تصحیح نموده است
مـده اسـت کـه حضـرت آ ١٧۶ص  ۶همچنین در صحیح بخاری جلـد 
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 محّمد انّ ثک من حدّ « :به مسروق گفت -س- عایشه
ً
  –ا

ّ
 صل

ّ
م ی الله علیـه و سـل

ر هـ :یعنی ...)ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار( ثم قرأت »برأی ربه فقد کذّ  –
را دیـده اسـت دروغ گفتـه پروردگـارش  -ص-محّمـدکس به تو گفته است 

اسـتناد  »بیند میرا ها  بینند و او چشم میاو را نها  چشم«ی  سپس به آیه .است
  .کرد

ادیثی بـا حضرت عایشـه بـه احـهای  تراضاع ،امام زرکشی ،دانناگفته نم
  .است وری نمودهآ را در کتابی جمع نآاستناد به آیات قر

 ،رازی و دیگـر بزرگـان اسـالم فخـرامام طبری و امام  ،امام ابو حنیفه -۵
بـرای  را اننخسـتین میـز ؛یعنـی ،دانـ روش اصحاب کرام عمل کـرده مطابق

 »نآبـه قــر حـدیثی  عرضــه«ادیـث نبــوی از روایـات جعلـی حتشـخیص ا
در عمـل بـه روش  – اهللاَرِحَمـُه  –امـام ابـو حنیفـه  ،مشهور است .اند ستهاند

و  نجـاهالی ها شایعه پراکني وها  يیگو و قاطع بود و یاوهی مزبور بسیار جد
را ی و !»اعتقـاد نـداردی اعظم به حدیث نبو امام«گفتند ی که م یانعالم نمای
مـت و حراز ی بزرگـوار پاسـدار نآی برا ؛زیرا داشت مسیر باز نميی  از ادامه

ی ها انمتعهد در زم انشمندانالبته د .بودی از هر چیز تر مهمس دین خدا تقّد 
در ی طحـاوامـام  نمونهی برا .اند دفاع کرده انخود از امامشمختلف به سهم 

  :گوید مي »اآلثاری انمع«
مخالف بوده باشد امام ابوحنیفه  نآبا عموم یا ظاهر آیات قر ،هر حدیثي«

عمل کرده باشـد  )نآقر(ترین دلیل ی حدیث را کنار گذاشته است تا به قو نآ
در واقع این  .استی ظنّ   ؛خبرواحدو صدور ی و یقینی قطع ،نآثبوت قر ؛زیرا

اسـت ی بلکه ترك حدیث ،مخالفت با حدیث صحیح نیست -رح- عمل امام
  .»...اشکال استی ه از نظر مجتهد داراک
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فرمـوده  ٣٣ص »مالعـالم و المـتعلّ «ا خود امام ابوحنیفـه در کتـاب و امّ 
 علـ سلـی نآبخالف القری برجٍل یحدث عن النّ  کلِّ ی علی ردّ ...«:است

ً
 بـيِّالنّ ی ردا

 و لکنّ 
ً
دخلـت علیـه لیسـت  همن یحـدث عنـه بالباطـل و التھمـی عل ه ردّ و ال تکذیبا

ا بـه و شـھدنا و العین قد آمّنـ أسالری فعل  بيُّتکلم به النّ ی ش الله و کّل  يِّنبی عل
  .»...ه کما قالهان

قرآن  خالفه پیامبر نقل کند و ب که حدیث ازی ایراد من به هر کس«ی یعن
است ی و تکذیب او نیست بلکه ایرادم متوجه کس -ص-ایراد به پیغمبر ،باشد

-و اال هـر چـه را کـه پیـامبر دهدی را به پیغمبر نسبت می سخن ،که به دروغ
و بـه  مداریـ ناایمـ نآبـه  ،دهـیمی و چشم قـرار مـ فرموده باشد بر سر -ص

  .»...دهیم ميی گواه )یتشانحق(
حـدیث ی  عرضه«اصحاب کرام و تابعین عظام به اصل ی وقت ،هر حاله ب
و مسـلم ی توان در این واقعیت قطعـی به هیچ وجه نم اند عمل کرده »قرآن به

آن موکدًا ی  اصل مزبور را به اصحاب کرام تعلیم داده و درباره ،که پیامبر اکرم
  .تردید کرد یه اذّر  ؛سفارش فرموده است
 »نآقـربـا  حـدیثتطبیق «گوییم فرض کنیم روایت ی م ،به عبارت دیگر
باشد آیا جـز ایـن اسـت کـه طبـق احادیـث صـحیحین  یموضوع و ساختگ

عمـًال بـه مفـاد حـدیث  -اعلیهم اهللا مسال -و حضرت عایشه حضرت عمر 
ایـن روش را از خـود  ،و جز این است که اصـحاب کـرام اند کردهرفتار مزبور

حـدیث بـه ی  عرضـه ؛بنابراین .اند آموخته -ص-اهللانساخته و بلکه از رسول 
مسـلم و صـد ی اصـل ،از حـدیث نبـويی تشخیص روایت جعلـی برا نآقر

باشـد و تردیـد در  ميی شناس و نخستین اصل در حدیث است ستدردرصد 
و صحت عملکرد اصـحاب ی نبوی  حکیمانه زشوآم در تردید ،این حقیقت
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  .کرام است
 فلیتبّ متعمّ  یَّ ب علمن کذّ «طبق حدیث متواتر  ،که خالصه این

ً
 عدهقوء مدا

و نیز طبق  ».جایگاهش جهنم است ،برمن دروغ بندد عمدأ هر کس :من النار
  :اند از پیامبر نقل کرده شیبه و امام ترمذیی م احمد و ابن اباما آن چه

 پرهیزیـده از نسبت دادن حدیث به من ب :ما علمـتم الّ ي اقوا الحدیث عنّ اتّ «
ی بـرا -ص-پیامبر بزرگوار اسالم .»)حتمًا سخن من است(ید انمگر اینکه بد

بـاور کـرد  انتوی هرگز نم ،با این وصف .هشدار الزم را دادی نبو سّنتحفظ 
ی مردم را به حال خـود رهـا کـرده باشـد و معیـار و روشـ ،محبوب گرامي نآ

 انانمسـلمرا بـه ی جعلـ اناز سخنی تمییز احادیث قطعی و متقن برای اساس
 اندشـمن نآ ،کـه منـافقین کینـه تـوزی هـم در شـرایط نآآموزش نداده باشد 

 یکـار ،تانـبردنـد و جـز دروغ و خی بسـر مـي انانمسـلم اندر می خطرناک
  ٢.شدند میو نزد مردم به عنوان مسلمان شناخته  نداشتند

ز یتمیی برارا ترین اصل  ترین و قاطع هانحکیم -ص-اهللابدون شك رسول 
اصــل مزبــور .آمــوزش داد انانمســلمبــه ی از روایــات جعلــی احادیــث نبــو

کریم است و هم اصحاب کرام بـه  نآهم موافق قر »نآحدیث به قری  عرضه«
نمونـه ی براباشد  نیز میاّمت ی مورد تایید علما نآی و معنا اند هعمل کرد نآ

 البـدّ « :فرمایـدی در این باره مـ ١۶ص  جلد دوم »الموافقات«دری بطامام شا
فمعنـاه   ،ح بـه الحـدیث المـذکورکل حدیثٍ  مـن الموافقـه لکتـاب اللـه کمـا صـرّ ی ف

کـه  انباشـد چنـ نآباید موافق قری هر حدیث« :ییعن »والأسـنده  صحّ  ،صحیح

                                            
ی ارائه روش متقن مورد بحث و هم از طریـق دادن لیسـت  هم به وسیله -ص-پیامبر اکرم - ٢

اسامی منافقین به حضرت حذیفه عرصه را بر منافقین تنگ نمود و مانع از آن شد که بـه جعـل 
 بپردازند.حدیث 
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حـال  .صـحیح اسـت نآی تصریح کـرده اسـت و معنـا نآحدیث مذکور به 
و  انبـر اسـاس گمـاز علمـا ی ا و اعتـراض عـده »سندش صحیح باشد یا نه

  .نداردی وجه نآبه  انبرداشت نادرستش
حـدیث و ی کـه نقـد و بررسـ و تاکیـد کنـیمی الزم است یادآور اندر پای

ــق  ــر نآتطبی ــا ق ــو نآب ــه عن ــریم ب ــرین و  اساســي انک ــر مهمت ین اصــل در ت
ر و تـدبّ  ،متمـاديی هـا است که بعـد از سـالی انتنها کار کسی شناس حدیث

ی و رحمت اله نوری  این سرچشمه از عمیق یو درک همف ،نآل در آیات قرمّ تأ
المنیـف فـی المنـار «در هابـن القـّیم الجوزیـی  به فرمـوده و دنکرده باش پیدا

  :۴۴ص .»الصحیح و الضعیف
در حـّد عـالی بشناسـند  را -ص-اهللاکسانی که سیره و عملکـرد رسـول «

 ،عبـارت آنشوند کـه  میحّتی بدون توجه به سند از خود متن حدیث متوجه 
تـوان  مـیدهند که چه سخنی را واقعـأ  میبر است یا نه و تشخیص مسخن پیا

  ٣»توان نسبت داد. نمیبه پیامبر نسبت و چه سخنی را 
بـا  ،الزمی هـا بعـد از بررسـي کـه دارندی ایانو توی شایستگآری افرادی 

و تقوا  اننسبت دهند و صد البته ایم -ص-را به پیامبری خاطر حدیث اناطمین
 یر کافتبّح  نآکه در فهم قری کند کسی نسبت به دین خدا حکم می و دلسوز

جـام دهـد از اسـتناد بـه حـدیث اند تطبیـق مزبـور را انـنداشته باشد و نتو را
  .ورزدی خوددار

                                            
کسـی بـه چنـان شـناختی  ، و روشن است که بدون داشـتن تخصـص الزم در فهـم قـرآن - ٣

سالم اللـه  –ی حضرت عائشه  به فرموده؛ آید زیرا نمی نایل -ص-ی شخصیت رسول الله درباره
  ».: خلق و خوی پیامبر قرآن بودناً کان خلقه قرآ « –علیها 


