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۵  

دگاه   دی  بارهح د   ب 
  بسم الله الّرحمن الّرحیم

  
 .کریم اسـت نآین منبع دین اسالم قرتر مهمین و اّولیم اند می که همچنان

طبق مـدارک موثـق اتفـاق نظـر  انانمسلمی  همه ،نآکتابت آیات قری  درباره
بـه  -ه م و بـارک علیـه و آلـو سـلّ  اهللا صـّلی -دارند که پیامبر بزرگوار اسـالم 

را بـا دقـت  نآتخاب کرد تا آیات قرانتی را أش هیانپیرو اناز می ،الهی هدایت
وحـی  انت مزبـور در تـاریخ اسـالم بـه کاتبـأهیـ .تمام ثبت و ضبط نمایند

دسـتور ها  آنبالفاصله به  -ص–ت شد حضر میهرگاه آیاتی نازل  .مشهورند
کـریم  نآتمام آیات قـر -ص–ا بعد از وفات رسول خد. را بنویسند نآداد  می

 ،حضرت نوشته و مرتب شده بود نآمستمر  قبتکه تحت نظارت جدی و مرا
  .قرار گرفت انانمسلمبدون کم و کاست در دسترس 

دسـته روایـت  دو )نبـوی سـّنت( دومین منبع دین اسـالمکتابت ی  درباره
  :وجود دارد
  .از نوشتن حدیث -ص-اهللارسول جلوگیری  )الف
  .حدیثبه کتابت  -ص– حضرتتشویق  )ب

 ی پیـامبرانزم :اند منع و تشویق گفته نآبرای حل تعارض  اسالمی علمای 
 بیامیزندکریم به هم  نآمردم احادیث را با آیات قر این کهبود از  اننگر -ص–

ت



	ی کتب حدیث تصحیح دیدگاه درباره     ٣

و بـر طـرف  انولی با گذشت زمـ .از نوشتن حدیث منع کرد را لذا مسلمانان
 هـیچ گونـهجـای  آن چهرحال ه به .تشویق فرمود نآبه کتابت  ،یانشدن نگر

نوشـتن احادیـث ی  دربـاره -ص– اکـرم نبـی این اسـت کـه ؛تردیدی نیست
 هـیچ هـم بـدون نآ نداشت و االّ  نآند کتابت قرانخاصی می  شریفش برنامه

در عصر خلفـای راشـدین نیـز از سـوی  .رسید میدخل و تصرفی بدست ما 
ادیث نبوی حابه جهت کتابت و تدوین انقاطع و همه ج میاصحاب کرام اقدا
  .ت نبوی بودندحافظ سنّ  ،انبزرگوار نآ با این وصف اّما .صورت نگرفت

در خـدمت پیـامبر نـور و ها  صـار کـه سـالانمهاجرین و  این کهتوضیح 
ذ نموده و اخالق و عملکرد حضرت را از نزدیک مشـاهده کـرده رحمت تلّم 

نبوی را  سّنتا و مسلط بودند و هم مجموع انبسیار تو نآدر فهم قرهم  ؛بودند
ت هّمـ نآهر چند غیر مکتوب در اختیار داشتند و با قاطعیت تمام بـه حفـظ 

ن به علت عدم ضـبط دقیـق انااگر از سوی فردی از مسلم؛ مثالً  .گماردند می
 نآ انشـاگرد ؛شـد مـیداده  -ص– تغییـری در سـخن رسـول خـدا ،حدیث

 نآبـه تصـحیح  نآرت قـایآد به انو با استشدند  میحضرت بالفاصله متوجه 
  .پرداختند می

حکومـت بـه  اسـالمی و تبـدیل خالفـت شهادت حضـرت علـی  بعد از
هـای  جریان ق شـدند و مـذاهب فقهـی ومتفـّر  اسالمی اّمت  چون پادشاهی
بـه  نبوی نیز سّنتت و استحکام روند حفظ قاطعیّ  ؛پیدا شد گوناگونی فکری

جعـل احادیـث نیـز گسـترش ی  دامنـه نآمـوازات ه گردید و ب تدریج سست
تـابعی  ،بـن سـیرین محّمـداز  -اهللاَرِحَمـُه -امام مسلم  ،در این مورد .یافت

  :که روایت کرده است
والنارجالکم لم یکونوا یسالون عن االسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سمّ  :قال... «

  .»حدیثھم خذفال یؤفیوخذ حدیثھم و ینظر الی اهل البدع  هفینظر الی اهل السن
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فتنـه  هکـ میهنگا کردند ولی مین یالؤگفت قبًال از سند حدیث س« :یعنی
بنابراین احادیـث  .نام ببرید روایت کننده را برای ما اشخاِص  :گفتند روی داد

مـورد نظـر  و احادیـثشـد  مـیمورد توجه قرار گرفته و پذیرفته ت سنّ پیروان 
  )٨۴ص  ١ج(صحیح مسلم بشرح النووی .  »شد میپذیرفته نبدعت  پیروان

 تحقیق جهت مشخص نمـودن سـند ری وعالوه بر پیگیزبورمی  وقوع فتنه
به صـحت  انمر اساسی کرد که برای اطمینارا متوجه این  انانمسلم احادیث

 ،و تهذیب احادیـث نبـوی از روایـات جعلـی -ص– نسبت حدیثی به پیامبر
کـه تـا حـد  »نآاحادیث به قری  عرضه«ت بخشیدن به روش متقن باید به قّو 
 -اهللاَرِحَمـُه  -برای نمونه امام ابو حنیفـه  .بپردازند ؛از رونق افتاده بود زیادی

که خود از تابعین بود به این امر بسیار مهـم اقـدام کـرد و دیگـر مجتهـدین و 
کیدعلمای اصول نیز بر آن    .نمودند تأ

مجتهـدین را بـه ضـروری دانسـتن که دانشـمندان و  دیگریی  عمدهدلیل 
سـاخت  مـیو عمل بـه آن وادار  »تطبیق حدیث با قرآن«اصل مهم و اساسی 

چون احادیث نبوی مکتـوب و مـدّون  یعنی .بود »نقل به معنا بودن احادیث«
بـه  آن چـه ؛لـذا تدریس شود -ص– لفظ و عبارات سخن پیامبرنبود تا عین 

جز قبـول ای  چاره از سوی مسلمانان نقل به معنا شد و ،نبی اکرم منسوب بود
به معنا بودن احادیث موجـود در  در نقل البته جمهور علما .دروند مذکور نبو

صـبحی صـالح از قـول ابـن دکتـر  ن کـهاچنـ .اتفاق نظر دارند حدیث کتب
  :است که آورده ،لفظی احادیث متواترِ ی  الصالح شهرزوری درباره

 بل الیکاد یوجد و من س«
ً
 ».ل عن ابراز مثال لذلک اعیاه تطلبهئ... عزیز جدا

  )١۴٩لحه صبحی صالح صطحدیث و مصعلوم ال(
 کس پرسیده شـوداین گونه احادیث یافت شوند و از هربعید است « :ییعن

اسـتاد  سـپس »شـود میقطعًا دچار اشکال  ،دکه برای تواتر لفظی مثالی بیاور
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  :گوید میصبحی صالح 
فظیـة فیـه مـن کـّل وجـه یسـتحیل لو االکثرون علی اّنه باشـتراط المطابقـة ال«

  ».وجوده فی غیر القرآن الکریم
از هـر  ه بودن الفاظ و عبـاراتانکه شرط یگ اند بیشتر علما بر این عقیده«

 نآبـه جـز در قـر )به ما رسیده است -ص– از پیامبر اسالم آن چه از(لحاظ 
باری به سبب همـین واقعیـت انکارناپـذیر  ».کریم در هیچ جا ممکن نیست

از  کردنـد مـیعلما با احتیاط تمام به احادیث استناد  ،بود که در قرون گذشته
 از منهـاج الطـالبینهایی  قسمت در احتیاط رعایت کامل با جمله امام نووی

د و نقـل من بحـث از تشـهّ ضـ ؛بـرای مثـال .خود را اظهار نموده اسـترأی 
 رسـولهمحّمد انّ و اشھد «عبارت 

ً
ز صحیح استناد به حدیثی ا انظر خود را ب »ا

 رسـول اللـهمحّمـد" االصـح قلـت« :مسلم چنین ذکـر کـرده اسـت
ً
و ثبـت فـی  "ا

 
ّ
 رسـول محّمـد انّ اشـھد «به نظر مـن اصـح  :یعنی »ه اعلـمصحیح مسلم و الل

ً
ا

 
ّ
  .-اعلم اهللاو -در صحیح مسلم ثبت شده است ن کهااست چن »هالل

 «شود ذکر  میمالحظه 
ّ
صـحیح  زبعـد از اسـتناد بـه حـدیثی ا »ه اعلـموالل

گر ایـن انبیـ که در معنی هـم تفـاوتی نـدارد هم به خاطر یک کلمه نآ مسلم
بـاز  ،اسـتتر  صحیح ّهدداشت این وجه تش اناگر چه وی گم حقیقت است

 درکتـب کـهروایـاتی  شـود مـیاما امروزه تصور  .نباشد انداد چن میاحتمال 
لـذا افـراد  .باشد می -ص– اهللارسول ی  ثبت شده است عینًا فرموده ،حدیث

طبـق حـدیثی از ای  عـده ؛مـثأل ،دهند میفتوا  نآفاقد صالحیت با استناد به 
 ،شـوند مـینماز جماعت حاضـر ن که در را یانکس ی هانآتش زدن خ،بخاری
سـت قـدرتی در د نآمفاد  اجرای کاش برای :کنند میرزو آ و دانند می واجب
 ن ماموریت دارم با مردم بجـنگم تـام«به حدیث  ای با استناد و دسته .داشتند

این چنین از  ...وزنند  میدم  انمسلم غیر عام از قتِل  »...اهللاگویند ال اله اال ب
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ی هـم در مقـام اناگر کسـ .گویند میاسالم و شخصیت پیامبر رحمت سخن 
بـه جـای  ،اعتـراض نماینـد ناین جـاهال گیری موضعت نبوی به دفاع از سنّ 

  .نمایند میهم متّ  ت نبویرا به عدم اعتقاد به سنّ ها  آن ،دلیلی  ارائه
کتـب ی  دربـاره دیـدگاه ی بـه تصـحیحاناز هـر زمـ امروزه بیش ؛بنابراین

علمای اسالم افراد غیر ذیصالح را  ؛بسیار ضروری است و نیازمندیم حدیث
سخن از متن احادیث در صـالحیت  ،زیرا ؛از استناد به احادیث برحذر دارند

گاه به قرآن    .باشد میدانشمندان برجسته و آ

  علمای اسالمیسخن ی  درباره عدم دقت کافی
 ،برخی کتب حدیثی  درباره ،اسالمی اناز عالمای  از عدهگاهی عباراتی 

افـراد زیـادی از اهـل تحقیـق و اسـت کـه موجـب شـده  ؛خورد میبه چشم 
بـرای  .معتبر پیدا کنندهای  کتاب از برخی دیدگاه نادرستی نسبت به ،مطالعه
مسند امـام احمـد ی  درباره »الکبیر الجامع«ی  امام سیوطی در مقدمه ،مثال
  گفته است:(رح)  حنبل
الضعیف الـذی فیـه یقـرب مـن  انّ فی مسند احمد فھو مقبول ف انما ک ُکّل ... «

حدیث مقبولی اسـت  ؛امام احمد است ١در مسند آن چههر « :یعنی »الحسن
  .»دیک استنز ٢به حسن نآو واقعًا هر حدیث ضعیفی در 

                                            
مسند کتابی است که احادیث در آن به ترتیب صحابه از روی حروف الفبایی تدوین شده و  - ١

مجلـد بـزرگ بـه  ۶باشـد و در  هزار حـدیث می ٣٠مسند امام احمد کاملترین مسند و شامل 
 .چاپ رسیده است

بوده » راوی عادل اما کم ضبط«شود که سندش به نقل از  َحَسن به حدیثی گفته میحدیث  - ٢
تر و از  پـایین» صـحیح«و علت سالم مانـده باشـد و ارزش و اعتبـار آن از حـدیث  شذوذ و از

 ).٢٨ص  ١. (نقل از نیل الوطار شوکانی ج باالتر است» ضعیف«حدیث 
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  :گوید می »زوائد المسند«نیز در  میحافظ هیثیا، 
 من غیره ال یـوازی مسـند احمـد کتـاب مسـند  انّ «

ً
مسند احمد اصح صحیحا

  ».فی کثرته و حسن سیاقاته
هـیچ کتـاب  اسـت وتر  صحیحها  مسند امام احمد از دیگر مسند« :یعنی

کثـرت و حسـن سـیاقش برابـری ازجهـت حنبـل  مسندی با مسند احمد بن
  .)مرجع انهم( .»کند مین

(علوم الحـدیث  از کتابش ٣٠٧ی همچنین دکتر صبحی صالح در صفحه
المسدد فی  القول اهاللحافظ ابن حجر رساله سمّ  ان« :) آورده استو مصطلحه

  .»...فی المسند موضوعات ٍ انّ فیھا اقوال الزاعمین  ردّ  د.نالذب عن المس
سـخن قـاطع در دفـاع از (را  نآکـه ای  حافظ ابن حجر در رسـاله« :یعنی
سند امـام احمـد مکنند در  می انرا که گمی انکس اننامیده است سخن )مسند

  .»نموده است ردّ  ،وجود دارد احادیث موضوعه
کتـابش فرمـوده ی  دربـاره -اهللاَرِحَمـُه  -و اما خود امام احمد بـن حنبـل 

  :است
 فمـا  هذا الکتاب قد ان«

ً
جمعته و اتقنته من اکثر من سبعمائه و خمسـین الفـا

 ختلف المسلمون فیه من حدیث رسول ا
ّ
  –ه الل

ّ
 صل

ّ
 ی الل

ّ
فـارجعوا  –م ه علیـه و سـل

  ».هجّ حفیه و اال فلیس ب انک انالیه ف
وری و آبیش از هفتصد و پنجاه هزار حدیث جمع  را از این کتاب« :یعنی

اخـتالف  -ص-در هر حدیثی از پیـامبر خـدا انانمسلمام پس  تخاب کردهان
ت اسـت و گرنـه یافتنـد حّجـ نآدر را اگر حدیث  ،مراجعه کنند نآبه  داشتند

امـام شـافعی ی  شاکر در کتاب الرسـاله محّمدنقل از حاشیه احمد (. »ت نیستحّج 
  )۴٣ص

احـادیثی کـه ی  آیا همـه ؛ال شودؤاکنون با توجه به سه سخن فوق شاید س
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اشکال بوده و تنها کتاب وی بـرای احمد استخراج نموده از هر جهت بالامام 
  ؛زیراخیر  گوییم میپاسخ در  ؟حجت است انانمسلم

و  امام سیوطی به وجود احادیث ضـعیف در مسـند تصـریح نمـوده ؛اّوالً 
و امـا خـود امـام  .را منحصر به فرد معرفی نکـرده اسـت نآنیز  میهیثحافظ 

احمد با تمام وجود تالش کرده اسـت احـادیثی را کـه از نظـر سـند صـحیح 
حق داشته است با اعتماد  ث دیگریمحّد ند هر انهستند استخراج نماید او م
نباید نادیـده گرفتـه  آن چه اّما .نظرش را اعالم نماید به حاصل زحمات خود

ند انصرفًا یک نظر است و بس و نباید م انبزرگوار نآشود این است که سخن 
  .نگاه کرد نآبه  -ص– سخن خدا و رسول خدا

ــاً انث ــدالرحمن شــمند مشــهور اند ؛ی ــی عب ــن احنبل ــابدر جــوزیالب  کت
از قول امام حنبل آورده که او گفته  –چاپ دمشق ۴١۶ص٢ج »صیدالخاطر«

عنـدی لـم أورد  قصدت فی المسند المشھور فلو اردت ان اقصد ما صـحّ « :است
  .»من هذا المسند اال الشی الیسیر

خواسـتم  اگـر مـی و ام آورده بـود مشـهور را آن چـه مسـند مـن در«یعنی:
ک به دنبال هم اند  چیزهایی جز بیاورممن صحیح است  احادیثی را که به نظر

  .»آوردم مین
از وی ذکر شـد تعارضـی وجـود  آن چهاحمد و  ماین سخن اما انالبته می

 شو ایـن سـخن »دیـثاحا سـند«سـخن نخسـت وی نـاظر بـه  ،زیرا ؛ندارد
در این مـورد دکتـر صـبحی صـالح در  .مسند است »متن احادیث«ی  درباره

حنبلـی ی  شـمند پـرآوازهاندبه سـخن  ٣٠٧ص  علوم الحدیث و مصطلحه«
  :استناد کرده و نوشته است -رح-میه تیسالم ابن شیخ اال

ل ابــن تیمیــه فــی هــذه القضــیه فصــًال حکیمــا حیــث ینفــی فــی کتابــه وقــد فّصــ«
وجــود الموضــوع فــی مســند االمــام احمــد ان کــان المــراد  )التوســل و الوســیله(
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لغلط راویه  -ص– بیالمراد ما لم یقل الن اب اما اذا کانبالموضوع ما فی سنده کذّ 
  ».و سوء حفظه ففی المسند و السنن من ذلک کثیر

به این  راای  فصل حکیمانه »الوسیله التوسل و« کتاب درابن تیمیه « :یعنی
وجــود احادیــث موضــوع (جعلــی و  قضــیه اختصــاص داده اســت نــامبرده

میـان  در دروغگـووجـود ( ساختگی) را در مسند امام احمد از جهـت سـند
احادیثی  ،متن لحاظه باشد که ب نآاما اگر مراد  :کرده و گفته است ردّ  راویان)

صورت ایراد متوجـه راوی و ضـعف  نآکه در  –باشد  نآدر  موضوع و جعلی
نـوع زیـاد  نآدر مسند امام احمـد و دیگـر سـنن از  –حافظه اش خواهد بود 

  ».است
دقت کافی نکردن در یک سخن که به چه معنایی است  ،شود میمالحظه 

 ممکن اسـت باعـث لغـزش کتابیی  و عدم اطالع از سخنان مختلف درباره
ین تـر مهمی  خطـا و لغزشـی دربـاره سـفانه چنـینأمت .دکسانی شو دیدگاهدر

 نیـز رخ داده )ت (صحیح بخاری و صحیح مسـلمحدیث اهل سنّ های  کتاب
بسـیار نادرسـتی را ابـراز  گیری موضـع ،و کسانی بر اسـاس آن لغـزش است
ت انتساب هر حـدیثی تردید در صّح  ،ی مدعی هستندحتّ برخی  و .اند نموده

ایـن  .شود میت پیامبر محسوب تردید در سنّ  ،از احادیث صحیحین به پیامبر
 ؛داننـد مـیو خود ن اند پرستی دچار شده ف فراوان به شخصیتّس أعیان با تمّد 
از اشـتباه بری  تعالی اهللاعیب و نقص و فقط  بی قرآنمگر نه این که تنها  ،زیرا
فردی را از اشتباه مبرا و اثرش را بی عیب و  ،و جز این است هر کسی ؛٣است

بنظر نگارنده  ؟با خدا همتا دانسته است – اهللاعاذنا  –نقص بداند غیر خدا را 
علت اساسی لغزش این افـراد ایـن اسـت کـه فهـم  –همچنان که ذکر شد  –

                                            
 و ایرادی به دور است.نیز از هر عیب  -ص-سّنت مسّلم رسول الله - ٣
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  .اند ی صحیحین پیدا کرده ارهنادرستی از سخنان بزرگان درب
  .پردازیم خطای مزبور می حاکنون به توضی 

صـحاح سـته و از  ،تکتب حدیث اهل سنّ  انواقعیت این است که در می
به ترتیب دو کتاب صحیح بخـاری و صـحیح مسـلم از شـهرت و ها  آن انمی

آیا در  :امام نووی در پاسخ این سؤال که ن کهاچن ،اعتبار بیشتری برخوردارند
و مسانید مشهور و سنن ابو داود و ترمـذی و نسـائی صحیح بخاری و مسلم 

  :فرماید می ؟.. حدیث غیر صحیح یا باطل وجود دارد.و
و  هو اّمـا بـاقی السـنن المـذکور هاّما البخاری و مسلم فأحادیثھما صـحیح... «

و اللـه  –طـل ااکثر المسانید ففیھـا الصـحیح و الحسـن و الضـعیف و المنکـر و الب
ی  احادیث بخاری و مسلم صـحیح هسـتند ولـی در بقیـه...« :یعنی »-اعلم 
وجود  باطل منکرو ضعیف و صحیح وحسن وها  نام برده و بیشتر مسندسنن 
  )١١٩الفتاوی لالمام نووی ص ( »٤خدا داناتر است دارد و

  :چونچنین بزرگوارانی  و هم
نقــل از امــام نــووی در شــرح مســلم ( اســتاد امــام غزالــی ،امــام الحــرمین -

  )١٩ص١ج
  ۵ص  »حرقهمالصواعق ال«در  میجر هیثابن ح -
  ١٩ص  اّولج  »ارشاد الساری«ی درنجر قسطالابن ح -
 »الباعـث الحثیـث«ابن الصالح شهرزوری و حافظ کبیر ابـن کثیـر در -
  ٣٧ص

                                            
ی صـحیحین بـا دیگـر کتـب حـدیث بـه وجـود  فرمایید امام نووی در مقایسه مالحظه می – ٤

های حدیث تصـریح نمـوده اسـت. و  صحیح و حسن و ضعیف و منکر و باطل در سایر کتاب
 ها. روشن است که اصطالحات مزبور به سند احادیث مربوط هستند نه به متن آن
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 ...و ٣٢١ص  ٢٠ج  »مجمـوع الفتـاوی«در  هیـابـن تیم شیخ االسـالم -
  :صحیحین عباراتی چونی  درباره

 .بزرگترین کتاب اسالم هسـتند ،بعد از قرآن ،صحیحین بخاری و مسلم«
از بخـاری و مسـلم وجـود تر  ن کتـابی صـحیحآزیر آسمان کبود بعـد از قـر

  ».دندار
صـحیح   ی مرتبـهاتفاق نظر دارند که هیچ کتاب حدیثی بـه اّمت  علمای«

  .٥اند .. ذکر کرده.. و»رسد میبخاری و صحیح مسلم ن
امـا بایـد  .البته در صحت اظهار نظر آن بزرگواران هـیچ تردیـدی نیسـت

اسـناد ارزش و اعتبـار ی  واالتـرین درجـهی  دربـارهدانست که ایـن سـخنان 
دو کتـاب مزبـور و ایـن  متن احادیـثی  دربارهنه ؛ صحیحین است احادیث

اّمـت  تعریف و تمجید علمـای ؛کنند میاشتباه بزرگی است که کسانی گمان 
ن دو آاز صحیح بخاری و صحیح مسلم بیانگر و دلیل این اسـت کـه اسـناد 

است  -ص–پیامبر  کتاب بال اشکال و خصوصًا متن احادیثشان عین سخنان
  :باشند زیرا میو از هر جهت نقد ناپذیر 

بـا کتـاب  -ص– اهللاک و تردیدی سّنت مسّلم رسـول بدون هیچ ش ؛اّوالً 

                                            
برخی مانند ابوعلی حافظ نیشابوری استاد حاکم مشهور اهل سنت صـاحب  ناگفته نماند - ٥

مستدرک صحیحین و نیز جماعتی از علماء مالکی مذهب صحیح مسلم را بر صحیح بخـاری 
ما تحت ادیم السـامء کتـاب اصـح مـن کتـاب «اند مثًال حافظ نیشابوری گفته است:  ترجیح داده

تر از کتاب مسـلم بـن حجـاج وجـود  یعنی: زیر آسمان کبود کتابی صحیح »مسلم بن الحجـاج
امام سیوطی نیز در  )٣٠٢علوم الحدیث صبحی صالح ص  ١٠١ص ١٣(تاریخ بغداد ج  ندارد.

که در شرح الموطاء نگاشته است از قول قاضی ابوبکر ابن عربی مـالکی  تنویر الحوالکمقدمه 
موطـاء امـام مالـک «یعنـی:  »ول و البخاری االصل الثـانیان املوطاء هو االصل اال«آورده است: 

 ».اصل نخستین و بخاری (در مرتبه بعد از آن) اصل دوم است
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اّما باید توجه داشته باشیم که علمـا  .خدا هم رتبه است و مانند آن اعتبار دارد
یکسـان و برابرنـد و  ،قرآن کـریم باصحیح بخاری و صحیح مسلم  اند نگفته

معتبرترین کتـاب  بعد از قرآن آن دو :اند فرموده ،بلکه ؛مانند آن معتبر هستند
کیـد و تصـریح  ؛یعنی .هستند اسالمی  آن بزرگواران با بیان مزبور در واقـع تأ
بـدون عیـب و نقـص و غیـر قابـل نقـد  ،که صحیحین ماننـد قـرآن اند نموده

  .باشند مین
از محـدثان و  هـیچ یـک نیزامام بخاری و امام مسلم و دانیم که  می ؛ثانیاً 
 تألیفــات و لــذامعصــوم نیســتند  انشــمندانو فقهــا و د انمجتهــدان و مفّســر
ی انلمسـنیست و هـیچ م خطاو  نقصاز  یبرآنان از هیچ کدام نظرهایاظهار

 .. را نقدناپذیر و بال.و حدیث وتفسیر و فقه های  کتاباز  هیچ یکحق ندارد 
 همچنـانفـرد  نآصورت  در غیر این .دانهم ردیف بد نآبا قر ،یعنی ؛اشکال

  .پرستی شده است قبًال ذکر شد دچار شخصیت که
ــاث ــه و  ؛اً لث ــد و فقی ــر مجته ــره ــشــمند و محــّد انو د مفّس ق و ث و محّق

و نیـز بـه حاصـل  است درست تشخیص داده آن چه به حق داردای  نویسنده
حـق نـدارد  مـؤلفیهیچ اما  ،اعتماد را داشته باشدخود کمال  میزحمات عل

 .دانـش را خـالی از عیـب بدتـألیفاثـر و  ،یعنی ؛ی عصمت کنداّدعاتلویحًا 
 انـد نکرده اّدعانیز نه تنها  -اهللارحمهما -بدون شک امام بخاری و امام مسلم 

ات بـا ذکـر دو بزرگـوار بـه کـّر  نآبلکه  ،ناپذیر است اشکال و نقدبال اناثر ش
  .دان ی خود را اظهار کردهأر )به نظر من =عندی (

شخصًا اثر و حاصل زحمات خود را برای نقد و بررسی به  به عالوه آن دو
تح البـاری بشـرح هـدی السـاری مقدمـه فـ« در ن کهاچن .اند ی سپردهانبزرگ

  :مده استآ ۴٩٨ی  ی صفحهناثر حافظ ابن حجر عسقال »صحیح البخاری
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ف البخـاری کتابـه عرضـه علـی لمـا صـنّ  : -َرِحَمُه الله-قال ابو جعفر العقیلی «
و ابــن المــدینی و احمــد بــن حنبــل و یحیــی بــن معــین و غیــر هــم فاستحســنوه 

  .»ه اال اربعه احادیثشھدوا له بالصّح 
وقتی امام بخـاری کتـابش را  :گفته است -رح –ابو جعفر عقیلی « :یعنی

 انرا به ابن المدینی و امام احمد حنبل و یحیی بن معین و دیگر نآلیف کرد أت
جـز در  نآ اسـناد)( کتابش را تحسین کردنـد و بـه صـحتها  آن .عرضه کرد

  .»دت دادندامورد چهار حدیث شه
ی بـن مّکـ«از قـول  ١۵ص  ١امـام نـووی ج  »شرح مسـلم«چنین در  هم
 « :یم کـه گفتـه اسـتانخو می یکی از حفاظ نیشابور »انعبد

ً
سـمعت مسـلما

 له عله ترکته و کـّل  انما اشار  فکلُّ یقول عرضت کتابی هذا علی ابی زرعه الرازی 
  ما قال

ّ
  .»جتهه خرّ صحیح و لیس له عل

ابوزرعه رازی  امام کتابم را به گفت این می که مسلم ماما شنیدم از« :یعنی
ی  ترک نمودم و درباره ؛وی اشاره کرد که دارای علتی است ،را آن چهدادم هر 

  ».جش کردمینیست تخر نآگفت صحیح است و علتی در  آن چههمه 
بــرای نمونــه  اند ســتهانصــحیحین را نقــد ناپــذیر ند ،دیــن انبزرگــ ؛رابعــاً 

تقـاداتی انبر دو کتاب مزبور  »دار قطنی«چون  میشخصیت نامدار و واال مقا
الباعث الحثیث شرح اختصـار «حافظ کبیر ابن کثیر در  که چنان .کرده است

  :ورده استآاز قول ابن الصالح شهرزوری  »٣٣علوم الحدیث ص 
تقـدها بعـض انول سـوی احـرف یسـیره بتلقت هذین الکتابین بـالق ةاالّم  انّ  ...«
  »نأالش عند اهل هذا ةکالدار قطنی و غیره و هی معروف ظاالحفّ 
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را از  )مسـلمصـحیح بخـاری و صـحیح (دو کتـاب  ٦تتمام اّمـ« :یعنی
فـاظ حـدیث جز چند حـدیث کـه بعضـی از ُح ه ب اند ت پذیرفتهجهت صّح 

ایـن نـزد اهـل فـن  و اند تقاد داشـتهانها  آنی  درباره انرگدار قطنی و دی ندانم
  .»مشهور است

شـرح ل یسـارارشـاد ال«ی در کتاب نقسطالاحمد  الّدین شهاب نینهمچ
  :نوشته است ٢١ص١ج »صحیح البخاری

 مما تقد علی البخاری انما «
ً
  .»تقد علی المسلمانمن االحادیث اقل عددا

تقاداتی انشده است کمتر از قاداتی که بر احادیث کتاب بخاری تان« :یعنی
  .»دان است که بر کتاب مسلم کرده

ــدبن و ــافظ احم ــن ح ــی ب ــقالنی عل ــه حجرعس ــاب ی  نیزدرمقدم کت
کـه آن را در توضـیح  ١٢ص »بشرح صحیح البخـاری الباری فتح«معروفش

  :نویسد می است صحیح بخاری نگاشته
 »ره احادیـثـعلیھمـا بلغـت مـائتی حـدیث و عشـتقـدت اناالحادیث التی  انف«
بـه  انـد قـاد قـرار گرفتهنتمـورد ا )صـحیحین(و د نآاحـادیثی کـه در « :یعنی

  .»رسد میدویست و ده حدیث 
 ۵٠٢ ص ازفصـلی را  )فتح البـاری(نامبرده در جلد نخست کتابش  البته

غیـره علـی الـدار قطنـی و ها  تقـدانسیاق االحادیث التی « :انتحت عنو ۵۴٣الی 
تقادهـا اختصـاص داده ان نآبه پاسـخگویی  »البخاری فی عشره و مأه حـدیٍث 

ادبی و بلکه با تصریح بـه مقـام ی  هت و اسائانهم بدون کمترین اه نآ .است

                                            
هـم از قـرن  آن ،اّمت اسالمی یجمهور علما» تامّ «از ذکر  –رح  - ابن الصالحمقصود  - ٦

اند و صـحابه و تـابعین از آن  صحیحین در قرن سوم تـألیف شـده ؛ زیرا ،باشد می ،سوم به بعد
 .اند خبر بوده بی
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  :دار قطنی با ذکر عبارتی چونی  و زحمات وسیع و گسترده میعل
  و سعھمأالصحیحین و فظ عصره و هو اشھر المنتقدین علیه حاان«

ً
  .»تتبعا

بـر  انتقـاد کننـدگان ترین عصر خـود و از مشـهور ٧واقعًا او حافظ« :یعنی
  .»ترین تحقیق و تتبع استعصحیحین و دارای و سی

اظ حدیث نسبت به سند احادیث صـحیحین و ّف الزم به ذکر است ایراد ح
از این جهت بود که مثًال یک روای بنظر امام مسلم یا امـام بخـاری  نآامثال 

رح شامام نووی در  که چنان اند هنستدا آن فرد را ضعیف ولی منتقدین بودهثقه 
  :فرماید میدر این مورد  ٢۴ی  صفحه اّولمسلم جلد 

 بروایتــه فــی صــحیحه عــن جماعــه مــن الضــعفاء و «
ً
عــاب عــائبون مســلما

و ال عیب  یه الذین لیسوا من شرط الصحیحانالمتوسطین الواقعین فی الطبقه الث
 –علیه فی ذلک بل جوابه من اوجه ذکرهـا الشـیخ االمـام ابـو عمـر و ابـن الصـالح 

  . »....عنده احدها ان یکون ذلک فیمن هو ضعیف عند غیره ثقه – َرِحَمُه الله
کـه وی از  انـد منتقدینی از امام مسـلم در صـحیحش ایـراد گرفته« :یعنی
و شـرایط صـحیح بـودن را  دوم هسـتندی  و متوسطین که در طبقـهها  ضعیف
روایت کرده است که البته ایرادی برآن نیست و امـام ابـو عمـرو ابـن  ؛ندارند

پاسـخ داده هـا  از جهـات مختلفـی بـه ایراد -اهللاَرِحَمُه -ی زورالصالح شهر
ضعیف بوده ولی به نظر امـام ها  به نظر آنکه کسی فرماید  میاز جمله  .است

  »...بوده استه و مورد اعتماد مسلم ثّق 
که هر خبری ازسه حالـت خـارج  علمای اصول اتفاق نظر دارند ؛اً خامس
  :نیست

                                            
که یکصـد هـزار  ندگوی ، لقب و اصطالحی است در علم الحدیث و به کسی می »حافظ« - ٧

 حدیث را از جهت سند و متن از حفظ داشته باشد.
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  احادیث متواتر. :ندانقطعًا راست است م -١
  .احادیث موضوع و ساختگی ندانقطعًا دروغ است م -٢
 احادیـث :ندانم ٨)مفید ظن است(رود  می نآاحتمال راست بودن در  -٣
  .آحاد

 اصول معتقدند خبر واحد چون مفید ظن است تنهاجمهور فقها و علمای 
باشـد نـه در اعتقـادات کـه  میاحکام عملی حجت و قابل استناد و  عفرو در

فید علم و یقین ماحادیث آحاد صحیحین که  ؛بنابراین .دالیل یقینی الزم دارد
ابن الصـالح و کسـانی  اما.اعتقادی قابل استناد نیستند مسایلدر  ،باشند مین

که امـام هایی  حدیث یعنیکه رأی وی را قبول دارند معتقدند آحاد مّتفق علیه 
چنـان کـه  .مفید علم هسـتند اند بخاری و امام مسلم متفقًا آن را روایت کرده

ابـن رأی  ۴و التقریـب ص ٢٠ی صـفحه اّولج  »شرح مسـلم«امام نووی در 
  :خته استالصالح را آورده سپس به نقد آن پردا

مـا اتفـاق علیـه فھـو  انقال الشیخ فی علوم الحدیث و قـد کنـت امیـل الـی ... «
 و قـدبمظنون و احس

ً
 قویـا

ً
ه انـالصـواب  انه لـیس کـذلک و انـ نلـی اال انبه مذهبا

الذی ذکره الشیخ فی هذه المواضـع خـالف مـا قالـه المحققـون و هذایفید العلم و 
مـا تفیـد الظـن انبمتـواتره  احادیث الصحیحین التـی لیسـت :ھم قالوااناالکثرون ف

و ال فرق بین البخاری و مسلم و غیـر ھا آحاد و اآلحاد تفید الظن علی ما تقرر انف
  .»هما فی ذلک
قـبًال تمایـل  :در علوم الحـدیث گفتـه اسـت )ابن الصالح(شیخ « :یعنی

ی هسـتند و ظّنـ انـد اتفـاق کرده نآبخاری و مسلم بر  آن چه این کهداشتم به 
 است ولی اکنـون بـرایم روشـن شـده کـه میمحکرأی  کردم که این می انگم

                                            
بدون   در نفس آدمی ظّن در اصطالح علم اصول الفقه عبارت است از: قوت گرفتن معنایی - ٨

 .این که به حالت اعتماد کامل برسد و این حالت غیر از شک و گمان است
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  .است علم مفید فق علیهحدیث متّ  نیست و حقیقت این است کهچنین 
کـرده  اندر این مورد بی را ابن الصالح آن چه :فرماید میسپس امام نووی 

احادیـث  :باورنـدبر این ها  آن ،زیرا ؛باشد می انقاست خالف نظر اکثر محّق 
 واقعیـت ایـن اسـت کـه .مفید ظن هسـتند ،غیر متواتر صحیحین که آحادند

ایـن هسـتند و هـیچ تفـاوتی در شده مفید ظّن  انبی آن چه حاد طبقآاحادیث 
  .»نیستها  غیرآنبخاری و مسلم و  انمیاصل 

حاد این دو کتـاب بـاز آراه را برای نقد متون احادیث  ،همین اختالف نظر
اعتقادی  مسایلدر  ،باور دارند نآی که به مفید علم بودن انکس ؛زیرا ،کند می
حـاد آاحادیـث   ،اسـالمیاّمـت  کنـد ولـی جمهـور علمـای میاستناد  نآبه 

اعتقـادی قابـل اسـتناد  مسـایلدر  ،صحیحین را بـه دلیـل مفیـد ظـن بـودن
  .نداند مین

بـوده سـند احادیـث ی  اگرچه کار اصلی محدثین تحقیق دربـاره ؛ساً ساد
توان گفت  میاما ن اند است و آنان در این مورد تبحر و تخصص الزم را داشته

 انـد برخی احادیث براساس فهم و بینش خود عمل نکردهمتن برای قبول یا رّد 
  کنیم: میبرای روشن شدن مقصود به دو مطلب اشاره 

) ٢۶٠٢دانیم احادیـث بخـاری، بـدون مکـّررات ( هم چنان کـه مـی -١
ها را از میان ششصد هزار حـدیث اسـتخراج نمـوده  که امام آنحدیث است 

از امـام بخـاری روایـت  )٨تدریب الّراوی ص ولی امام سیوطی در ( ٩است.
لف حدیث غیـر ألف حدیث صحیح، و مائتی أاحفظ مائة « کرده که فرموده است:

                                            
آمده  ۵٨٩ص  ٢) و [در تذکره الحفاظ ج ٨ص  ٢(تاریخ بغداد ج  – ٧هدی الساری ص  - ٩

ی صحیح خود فرموده است آن را از میان سیصد هـزار حـدیث اسـتخراج  که امام مسلم درباره
 ام.] نموده
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یکصد هزار حـدیث صـحیح و دویسـت هـزار حـدیث غیـر « یعنی »صـحیح
شـود: چگونـه امـام  . اکنـون ایـن سـؤال مطـرح می»دارمحفظ از صحیح را 

حدیث را روایت و ثبت کرده  ٢۶٠٢بخاری از صد هزار حدیث صحیح فقط 
  ؟ آیا پاسخ جز این است که او بقیه را از نظر متن تأیید ننموده است؟١٠است
و امــام مســلم در  ٢ص٨جــزء  »صــحیح بخــاری« امــام بخــاری در -٢

ــزء  ــلم ج ــحیح مس ــ ۴ص ــد در  ٢١٩۴ی  مارهش ــام احم ــند«و نیزام  »مس
  :که گفت اند از ابن عباس نقل کرده ٣۵١ص٢ج

ــه « ــه و ســلم-خطــب رســول الل ــه علی ــا ایھــا النــاس انکــم  -صــلی الل فقــال: ی
الـی ...».خلٍق نعیده اّولکما بداءنا « :ثم قال »غرالً  همحشورون الی الله حفاه عرا

اال و انـه یجـاُء  ،یوم القیامه ابراهیم الخالیق یکسی اّولاال و اّن « :اخر االیه ثم قال
ک ال انـ :فیقـاُل  یا رب اصـحابی :فاقوُل  ،فیوخذ بھم ذات الشمال یبر جال من امت

 مـا ﴿ فاقول کما قال العبـد الصـالحُ  ،دثوا بعدکحتدری ما ا
ً
و کنـت علـیھم شـھیدا

 انت الرقیب علیھم و اننی کنت تدمت فیھم فلما توفی
ً
 ان ت علی کـل شـٍی شـھیدا

اّن  :فیقـال لـی :قـال ﴾العزیـز الحکـیم کانتغفر لھم ف انعبادک و  ھمانذبھم فعت
  .»هم لم یزالوا مرتدین علی اعقابھم منذفارقتھم

مردم شـما لخـت و ای  :ی کرد و فرمودانسخنر -ص– پیامبر خدا« :یعنی
خـدا  کـه تـالوت کـرد آیه را این وشوید.  می محشور به سوی پرودگار انعری
 ».یمانگـرد مـیرا باز نآوباره غاز کردیم دآگونه که آفرینش را  انهم :فرماید می

                                            
) در پاسخ، روایتی را از امام بخاری نقل کـرده کـه ٣۶ی مکانه الصحیحین (ص ویسندهن - ١٠

گویا آن بزرگوار گفته است به خاطر آن که حجم کتاب زیاد نشود از ثبت بقیه صرف نظر کـردم 
ولی این سخن به هیچ وجه صحیح نیست و امام چنان نگفته است زیرا بدیهی اسـت رأی دادن 

حدیث صحیح به خاطر کم شدن حجم کتاب حدیثی به طـور قطـع و  ٩٧٣٩٨به مفقود شدن 
 مسّلم باطل و مردود است.
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 –شود ابراهیم  مییده انید نخستین کسی که روز قیامت پوشانبد :سپس فرمود
سـمت  بـه کـه د در حـالینشو می وردهآمن اّمت  ی ازانمردآن روز  است -ع

پاسخ  ؟اند من انیارپروردگارا اینان  :گویم میشوند پس  میبرده  ،جهنم ،چپ
 صـالحی  نـد بنـدهان. پـس می بعد از تو چکار کردنداند براستی نمی رسد می

و  مگـواه بـود انآنبودم بر ها  آن انی که میانتا زم :گویم می )حضرت عیسی(
گـاهی، اگـر آشاهد بودی و تو بر هر چیـز ها  آنبر  تو دیانکه مرا میر میهنگا
تنها تو عزیـز و  را بیامرزیها  آن ن چهاتو هستند و چن انبندگ ،دهی انعذابش
جـدا شـدی  انهنگام که از ایشـ نآ شود میبه من گفته  :سپس فرمود میحکی

  .مرتد گشتند
مرتـد شـده  -ص– اصـحاب پیـامبر بعضی از توان باور کرد میآیا  راستی

ولی از دیدگاه اکثـر فقهـا و  ؛ریآمحدثین  به نظر پاسخ این است که: ؟باشند
  :توضیح این که علمای اصول خیر!

 .اخـتالف نظـر وجـود دارداّمت  علمای انمی »صحابی«تعریف ی  درباره
در ایـن  ٣۵ی  صفحه اّولدر شرح مسلم جلد  -تعالی اهللاَرِحَمُه  -امام نووی 

  فرماید: میباره 
را ولو یک لحظه دیده باشد صحابی است  -ص– ی که پیامبرانهر مسلم«

بخاری در صحیحش و نظر  اهللاو ابو عبد و این تعریف که نظر احمد بن حنبل
ولـی اکثـر فقهـا و علمـای اصـول  .باشـد مـیدرسـت  ؛عموم محدثین است

در  بـودنشنشـینی و هـم کـه شود میی گفته انبه مسلم »صحابی« :معتقدند
  ».ی بوده باشدنیار طوالسخدمت پیامبر ب

هر مسلمانی ولو «چون امام بخاری و امام مسلم تعریف  :گوییم میحال 
را بـرای صـحابی قبـول داشـتند  »را دیـده باشـد –ص  –یک لحظـه پیـامبر 



	ی کتب حدیث تصحیح دیدگاه درباره     ٢٠

اما اگر آنان تعریـف  اند ارتداد بعضی از صحابه نقل کردهی  احادیثی را درباره
صـحابه را قبـول داشـتند ی  مورد قبول جمهور فقها و علمـای اصـول دربـاره

د زیـرا تصـور مرتـد شـدن ورزیدن میمسلمًا از روایت آن احادیث خودداری 
و بـا  انـد بـه سـر برده –ص  –که سالیان دراز در خـدمت حضـرت  یمؤمنان

و جان و مالشان را با اخالص تمام در راه خـدا فـدا  اند به آشنا گشتهحیات طیّ 
  ؛ تصوری باطل و مردود است.اند کرده

 هتعریف صـحابی) نیـز رای  ناگفته نماند از این جنبه (اختالف نظر درباره
اسـالمی بـاز و اّمـت  نظـران از ی صحیحین برای صاحبها نقد متن حدیث

  باشد. میبالاشکال 
بخـاری و صحیح السـند تعدادی از احادیث  ،برخی از دانشمندان ،سابعاً 

را مـردود اعـالم هـا  مسلم را از نظر متن مـورد نقـد و بررسـی قـرار داده و آن
  :کنیم میچند نمونه را ذکر  که در این جا اند نموده
که مردی پرسـید  اند س روایت کردهانابو داود و امام مسلم از حضرت  -١

ی– قال النبی ،قال ابوک فی النار فلما قفی ؟رسول الله این ابییا «
ّ
علیـه و  اللـه صل

م 
ّ
 ؟پیامبر خـدا پـدرم کجاسـتای  « :یعنی .»ابی و اباک فی النار ان -آله و سل
 -ص -پیـامبر ،خواسـت بـرودمردگـاه کـه نآ .پدرت در جهنم است :فرمود
  .»پدر من و پدر تو هر دو در دوزخند :فرمود

قاضـی  »۴٠١ص  ٢الحـاوی للفتـاوی ج « طبق گزارش امام سـیوطی در
ابوبکر ابن العربی مالکی معتقد است حدیث مزبور بـه دلیـل مخـالفتش بـا 

بیجـوری بـا  عّالمـههمچنین شیخ االسـالم ابـن تیمیـه و  .مردود است نآقر
ً ﴿ ی  استناد به آیه ـولا سُ ـثَ رَ ْبعَ َّـي نَ نَ حَ ـذبِ عَ َّا مُ ن ا كُ مَ  :گوینـد مـی) ١۵/االسـراء( ﴾وَ
ی که پیـام و اناز زم( انبین پیامبری  ی که در فاصلهانکس ؛یعنی تمام اهل فتره
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 کـه یانکسـ یا اند ) زیستهی تحریف شده تا بعثت پیامبر بعدیپیامبر ی برنامه
اگرچـه  ،نرسـیده باشـدهـا  آنولی رسالت اسـالم بـه  اند پیامبر بوده عصر در

و  اننیاکـ پـس .نـدانم در اممرتکب بت پرستی هم شده باشند از عذاب جهنّ 
ند و هـر انذاب دوزخ در امعاز  اند نیز که فتری بوده -ص– پیامبر پدر و مادر

نـص حدیثی که بر دوزخی بودن اهل فتره داللت کند به دلیـل تعارضـش بـا 
  .١١باشد میمردود  نآصریح قر

 »اریخـبال صـحیح شـرحب فتح الباری« ی صاحبنابن حجر عسقال -٢
 انش انیس منافقین و در بیئر ،بن ابی اهللابعد از نقل روایت نماز پیامبر بر عبد

 « ی: نزول آیه
ً
و این که گویا حضرت عمـر  »و ال تصّل علی احد منھم مات ابـدا

ماعه من االکابر علی الطعن اقدم ج« :گوید می.. .به پیامبراعتراض کرده است و
یعنـی:  »ههذا الحدیث مع کثـره طرقـه و اتفـاق الشـیخین علـی تصـحیح هفی صّح 

با وجود این  اند نقد قرار داده این حدیث را موردمتن جمعی از بزرگان صحت 
آن اتفـاق  بـودن که از طرق مختلف روایت شده و بخاری و مسلم بر صحیح

  .اند کرده
  :است گفته »التقریب«کند که در  میسپس از قاضی ابوبکر باقالنی نقل 

ایـن حـدیث از  :یعنـی ،»هذا الحدیث من االخبار االحاد التی الیعلم ثبوتھا«
کند  میو از امام الحرمین نقل  یث آحادی است که ثبوتش معلوم نیستاحاد

را  نآمحـدثین  ؛یعنـی »ه اهـل الحـدیثالیصـّح « :اسـت گفته »انالبره«که در 

                                            
و  ١٧و تحفـه المریـد ص  ٣٢ص ٢٠و ج  ١٨٧ص  ١١مجموع الفتاوی ابـن تیمیـه ج  به - ١١

 نگاه کنید. ١٩٨ص  ۵غایه المامول علی التاج الجامع االصول ج 
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 گفتـه »المستصـفی«کـه در کند می و از امام غزالی نقل ١٢اند ستهنصحیح ندا
صـّحت  روایـت ظـاهرًا ایـن ؛یعنی »هذا الخبر غیر صـحیح انّ ظھر األ« :است
هـذا « :کند که گفتـه اسـت میو از داودی یکی از شارحین بخاری نقل ندارد 

  )٢٧٢ص٨فتح الباری ج( .»الحدیث غیر محفوظ
 »؟م محظـورأمبـاح أ :فی الغناء الملهـی هرسال«دلسی در انن حزم اب -٣

کند که یکی از روایات منع روایتی است  میروایات منع و جواز غنا را بررسی 
هـذا ال یصـح منـه  و کـّل « :گوید میمنع  همه روایاِت از بخاری وی بعد از نقل 

غیـر صـحیح و بلکـه موضـوع هـا  اینی  همه« :یعنی ،»و هی موضـوعه شیء
  )۴٣۴ص  ١رسائل ابن حزم ج ( .»باشند می

 ٢۵٨ص  »ی االرواح الی بالد االفـراحدحا«ابن قّیم در کتاب  عّالمه -۴
و « :نویسـد مـیدر بحث فرق دوام جنت و نار با هم از لحاظ عقلی و شرعی 

و اما النار فینشـی اللـه لھـا  :فی صحیح البخاری من قوله داما الحدیث الذی قدور
 آخرین 

ً
 :حدیث :یعنی »...قلب علیه الحدیثانط وقع من بعض الرواه غلف ...خلقا

که در صحیح بخـاری  کند میتش جهنم ایجاد آخدا آفرینش دیگری را برای 
دگرگـون هـا  آنبـر  ثی است که حدینویااآمده نادرست است و (اشتباه) از ر

  .شده است
حدیث معراج را که در صحیحین  ،از قدیم گروهی از علمای اسالمی -۵

تفسـیر «رالدین رازی در خامام ف ،اند هنستساقط دا از درجه اعتبار ،مده استآ
                                            

بخاری را نقد کرده است در حالی کـه شود امام الحرمین متن حدیث فوق از  مالحظه می - ١٢
نویسد امام الحرمین گفته است هـر کـس بـه طـالق  می ١٩ص  ١امام نووی در شرح مسلم ج 

باشد هـیچ  همسرش سوگند بخورد آن چه در صحیحین بخاری و مسلم است سخن پیامبر می
یعه بـوده مشکلی برای وی نیست و معلوم است آن چه امام نووی از قـول آن بزرگـوار آورده شـا

 است.



	ی کتب حدیث تصحیح دیدگاه درباره     ٢٣

  :نویسد میاین حدیث  اناز قول مخالف ٣۶۶ص ۵ج  »کبیر
ه انــو منھــا روی ] ...[ حــدیث المعــراج إشــتمل علــی اشــیاء بعیــده منھــا انّ «
 محّمـد انّ  ثـّم  هخمسین صـلو أوجب تعالی

ً
  –ا

ّ
 صـل

ّ
لـم یـزل  –م ی اللـه علیـه و سـل

عـاد الخمسـون الـی خمـٍس بسـبب  انیتردد بـین اللـه تعـالی و بـین موسـی الـی 
و هذا یقتضی نسخ الحکـم قبـل  :قال القاضی.الماله و الّس شفقه موسی علیه الّص 

ذلـک الحـدیث  انه یوجـب البـداء و ذلـک علـی اللـه تعـالی محـال فثبـت انحضوره 
 مر انمل علی ما ال یجوز قبوله فکمتش

ً
  .»دودا

چیزهایی را در بردارد که دور از عقل است از جمله  ،حدیث معراج :یعنی
سـپس  ،ضـه سـاختیتعال پنجاه نماز را فرم که خدای است مدهآدر روایت 

 بـه مد کـرد تـاآرفت و  -ع-و موسی لتعام خدای انمی انچند -ص- محّمد
پنجاه نماز به پنج نماز برگشت و قاضی گوید: این  -ع-ی موسیانسبب مهرب

گـردد و  مردم برسد نسخ به آن کهاست که حکم خدا پیش از  نآامر مقتضی 
 تعـالمی  شود کـه بـر خـدا می )ت الهییعنی تغییر مشیّ ( »بداء« این موجب
چیزهایی را در بر دارد که  ،شد که حدیث مزبور اثبات ؛بنابراین ،محال است

  .حدیث مردود است نپس ای ،روا نیستها  آنپذیرش 
  :مده استآ ١۴١ی  جلد سوم صفحه »تفسیر المنار«در  -۶

 اسـت نقل کردهای  اوهم از صحابه و رفاص انامام بخاری و بیهقی از مرو
ـوہُ ﴿ ی: که آیـه ْم أَْو تُْخفُ ـكُ فُسِ ِـي أَ ـا  وْا مَ إِن تُْبـدُ ِ اهللاُ  وَ ـ ْم بِ ـْبكُ اسِ ُحَ از  )٢٨۴/(بقـره ﴾...ي
سنن نیز بقره منسوخ است و به حدیث ابوهریره در صحیحین و دیگر ی  سوره

 ان« :روایت کرده که فرمـوده اسـت -ص-که او از قول پیامبر اند استناد کرده
خدا « :یعنی »فسھا مالم تتکلم او تعمل بهانبه  تالله تجاوزلی عن امتی ما حدث

 ،انـد عمـل نکرده نآدر درون داشته و سخن گفته و به  آن چهی  دربارهاز امتم 
بـه دلیـل مخالفـت  ،استاد رشید رضـا بعـد از توضـیحاتی »در گذشته است
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  :گوید می انسته و در پایانرا مردود د نآ ،نآحدیث مزبور با نص قر
تقدت الروایـات انفرب راٍو یوثق لالغترار بظاهر حاله و هو سئ الباطن و لو ... «
مـن  جھه سـندها لقضـت المتـون علـی کثیـر جھه فحوی متنھا کما تنتقد من من
 نآالحدیث الموضوع مخالفته لظاهر القر عالمهمن  انید بالنقص و قد قالوا اناالس

و سـائر  انالعقلـی او للحـس و العیـ اناو القواعـد المقـرره فـی الشـریعه او البرهـ
  .»یقینیات
در  .خاطر فریب ظاهرش توثیق شـده باشـده یک راوی ب ! ای بسا« :یعنی

همان طـور  ،به عالوه اگر روایات .که در باطن فرد نادرستی بوده است لیحا
هـای  متن ؛نقـد شـوند انمتنشـاز جهت  ،شوند میسندشان نقد  جهتاز  که

ی  هاناز نشـ انـد چرا که گفته ،دهند میزیادی گواهی های  سند نقض زیادی بر
مقـرر در  یـا قواعـد نآبا ظاهر قـر نآمخالفت  یروایت موضوع و جعلی بودن

  ».عقلی و یا دلیل حسی و دیگر یقینیات است انشریعت یا بره
حـدیث ١۵٨الـی  ١۴١ص »شـیخین«در کتـاب  ،عبدالرحیم خطیب -٧

ام را کـه امـ نامـه ذ از سوی پیامبر برای نوشـتن وصـیتدرخواست قلم و کاغ
ص  ۵در جلد  حیاء الکتب و امام مسلمچاپ داراال ٧ص  ۴در جلد  یبخار
نقد و بررسی  ،از نظر متن و سند ،اند روایت کرده التجاریه هالمکتبچاپ  ٧۵

هـم او از  .کـرده اسـت ردّ  را بـه پیـامبر نآتساب انجام صحت اننموده و سر 
ترکیه یاد کـرده  یو استاد صبحی پاشا از علما پاکستانی یانشبلی نعم عّالمه

  .دان ستهاننیز حدیث مزبور را جعلی دها  آنکه 
بنـا بـه در  ،غزالـی مصـری محّمـداستاد  ،از علمای معاصرچنین  هم -٨

السنه النبویه بـین اهـل «کتاب  »دیشه اسالمیانی انجهی  موسسه«خواست 
این  .را در نقد برخی احادیث صحیحین نگاشته است »الفقه و اهل الحدیث

اگـر چـه  .قـرار گرفـت انمسـلم انش پژوهـانکتاب مورد استقبال بی نظیر د
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 سّنتناسزا گفتند و وی را به دشمنی با  -اهللاَرِحَمُه -به استاد  الهّ ُج  ازای  عده
بزرگوار اساس کار خود را اسـتناد  نآکه  در حالی ؛متهم نمودند -ص-پیامبر

قرار داده و برای زدودن روایات جعلی از احادیث نبـوی آسـتین  نآبه آیات قر
  ١٣.همت باال زده بود

  ی: تفسیر آیهدر  ١٨۵ص ٢٢ج »ح الغیبیمفات«امام فخر رازی در  –٩
بِي ...﴿ ُ كَ لَ عَ ْم ـبَْل فَ ُ انبیا و بیان وجوه صحیح معنای ایـن  ی ورهـــس از ﴾...رُ
کند و آن را  میاشاره  – اهللاعاذنا  - »ابراهیمی  ذب سه گانهک«به روایت  ،لفظ

گوینـد ایـن قـول  مـیشمارد و چون به وی  میدروغ و باطل و مخالف اصول 
ر بخـاری و مسـلم و دیگـر و روایـت د ،نسبت کذب به روات اسـتمستلزم 

ی اّولـأن یضاف الکذب الـی رواتـه « :فرماید ضمن توضیحی می دارد کتب وجود
نسبت دادن دروغ به «: یعنی »المالّسـو  هالعلیھم الّص -ان یضاف الی األنبیاء من

  ١٤».راویان بهتر است از نسبت دادن آن به پیامبران خدا

                                            
سـنت نبـوی میـان فقهـا و «ی بـه جـای ئمتاسفانه مترجم کتاب مزبـور آقـای داود نـارو - ١٣

را برای آن برگزیده است که با این کار تـازه » نگرشی نو در فهم احادیث نبوی«عنوان » محدثین
 اقـدامکـه  در حـالی ، کند و بدعت بودن روش استاد غزالی را در نقد روایات به اذهان القاء می

اسـاس و نـوآور  گیـری منتقـدین بـی بسیار اصیل و مبـارک و موضـع -رحمه الله تعالی-استاد 
شاهد مّدعای ما دالیل نوشته حاضر است بنـابراین بهتـر بـود آقـای نـاروئی حـداقل  .باشد می

 برد. ...) را بکار میلنگرشی نو) ، (نگرش اصی(بجای 
ی احادیث  ث نبوده حق نداشته است دربارهچون امام فخر رازی محّد «گویند:  بعضی می - ١٤

  !؟»اظهار نظر کند
زیـرا  ،بدون شک این سخن اظهارنظری من درآوردی و بسیار عوامانه و بلکه عوامفریبانه اسـت

ی متون احادیث و نقد و بررسی  ی آن مّدعی است علمای اسالمی حق اظهارنظر درباره گوینده
ی باز بودن راه نقد و بررسی متون احادیث موجود در کتب  آنها را ندارند اما دالیلی را که درباره

 کند. حدیث ذکر کردیم واهی بودن اّدعای فوق را به روشنی اثبات می
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ــیر ســورهشــیخ  -١٠ ــه در تفس ــن تیمی  ٢٣۶صاخــالص ی  االســالم اب
  :گوید می

ان الحدیث الذی رواه مسلم فی خلق التربه یوم السبت حدیث معلـول قـدح «
آفـرینش خـاک در روز ی  حدیثی که مسـلم دربـاره« :یعنی »فیه ائمه الحـدیث

که مـورد طعـن ائمـه حـدیث واقـع شـده  ،شنبه آورده حدیثی نادرست است
  .»است

لھذا الحدیث نظائر عند مسلم فقد روی احادیث عرف « :نویسد میهمچنین 
ارید ان ازوجک ام حبیبه و ال خالف بین  :انھا غلط مثل قول ابی سفیان لما اسلم

  .»الناس ان النبی قد تزوجھا قبل اسالم ابی سفیان
 ،نادرست در کتاب امام مسـلم آمـده نظیر این حدیِث هایی  نمونه« :یعنی

وی احادیثی را گزارش کرده که معلوم شده احادیث مزبور غلط اسـت ماننـد 
 :گفـت -ص-راسـالم آورد بـه پیـامب ابوسـفیان، چـون :آن که روایت نمـوده

آورم ! با این که میان مورخان را به همسری تو در ،دخترم ،حبیبه مّ اُ  خواهم می
ابوسفیان اسـالم که  مدتها پیش از آن -ص-الف نیست که پیامبرتخا و علما

  ١٥.»حبیبه ازدواج کرده بود آورد با ام

 ٣٢١ص٢٠ج »مجمـوع الفتـاوی«راستی آیا میان این سخن ابن تیمیه در 
من البخاری و مسلم بعـد  فلیس تحت ادیم السماء کتاب اصحّ .. « :که گفته است

تعـارض وجـود  ؛برخی احادیث مسلم را نقد نمـوده اسـت این کهو  »القـرآن
باالترین ی  سخن نخست آن بزرگوار درباره ؛زیرا .خیر :پاسخ این است ؟دارد

                                            
 همکانـ«کتـاب ی  نویسـنده خلیـل ابـراهیم مالخـاطر در نظـر ،بسیار آشکاراین واقعیت  - ١٥

 یاساسـ لذا به تأویالت و توجیهات سست و بی .سخت و مبهم جلوه کرده است» الصحیحین
ه بـه جـایی نبـرده اولی ر ،ابن تیمیه را رّد کندی  به گمان این که بتواند سخن محققانه، زده چنگ
 است.
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مـتن ی  درجه متقن بـودن سـند احادیـث صـحیحین و ایـن اقـدامش دربـاره
مسند امام احمد حنبل ی  درباره ،همانند سخن ویدرست  .احادیث آن است

اثـر ی  در بـارهکه  -رح -شافعی  که قبًال ذکر شد. و نیز مانند سخن حضرت
بعد کتاب الله الکتب  اصحّ « :فرموده است -رح -قدر استادش امام مالک  گران

امـام مالـک  »الموطـاء« نآکتاب بعد از قر ترین صحیح«یعنی  »موطاء مالک
در حالی که کامًال روشن است امام شافعی با استادش امـام مالـک  ١٦»است

را  نآمتـون احادیـث ی  همـه ایـن کـه ؛یعنی ،اختالف نظر داشته است و این
 »موطـاء«ی  دربـارهحضرت شـافعی  سخن اننیز می این جادر  .قبول نداشت

سـخن آن امـام  ،زیرا ؛با وی تعارضی نیست امام مالک و اختالف نظرهایش
 نآصحت اعتبار اسناد احادیث موطـاء و اخـتالف نظـرش بـا ی  درباره همام

  .گردد میاجتهادی بر  دالیل کتاب ودیگر نآبزرگوار به مفاد متون احادیث 
اسالم در تعریف و تمجید  انبزرگوار انیم سخنانشایسته است بد ،بنابراین

ی  دربـارهکتب است نـه  نآاسناد ی  دربارهاز صحیحین و یا هر کتاب حدیثی 
سند حـدیث ی  دربارهکار اساسی محدثین تحقیق  ،زیرا ا؛ه آنمتون احادیث 
 ،برای حـدیثی »صحیح«بردن اصطالح  به کار مقصود ایشان از بوده است و

از عادل ضابط نقـل  ،ابطضبدین معنی که عادل  ،است نآصحیح بودن سند 
امــام  ،حــافظ مشــهورکــه انچن .اســت ١٨و ُشــذوذ ١٧کــرده و خــالی از علــل

                                            
 ١اللـه دهلـوی ج لبالغـه شـاه ولـیااللـه  حجـة و ١ص ١ الموطاء جشرح الزرقانی علی  - ١٦
 . ٣٨١ص
علت عبارت است از وجود اسباب و عوامل پنهـانی کـه پـس از بررسـی، در آن عـاملی  - ١٧

ظاهر شود که از ارزش و صحت حدیث بکاهد. علت ممکن است در سند و یا در متن حدیث 
 افتد. میوجود داشته باشد اگر چه بیشتر در سند اتفاق 
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 »اش شـرح الفیـه«را در نآکـه  ٩ص »غیـثمفـتح ال«در ،الـدین عراقـی زین
حیـث قـال و « :نویسـد مـینگاشته است به این واقعیت تصریح نموده است و 

ه انـلنا عمًال بظـاهر االسـناد ال هذا حدیث صحیح فمرادهم فیما ظھر  اهل الحدیث
  ».قه هذاعلی الثّ  انیلجواز الخطاء و النسته فی نفس االمرمقطوع بصّح 

 ،ایـن حـدیث صـحیح اسـت ؛انـد حـدیث گفتهی  هـر جـا أئمـه« :یعنی
نه  ،عمًال برایمان اثبات شده ،صحیح بودن سند آن :مقصودشان این است که

این که خود حـدیث صـّحتش قطعـی باشـد بـه خـاطر جـایز بـودن خطـا و 
  ».فراموشی در راوی مورد اعتماد

  نویسد: می ١٧هم چنین ابن الصالح شهرزوری در علوم الحدیث ص 
تصـل إسـناده بنقـل العـدل یاما الحدیث الصحیح: فھو الحدیث المسند الـذی 

 
ً
  الضابط عن العدل الضابط إلی منتھاه و ال یکون شاذا

ّ
... و متی قالوا:  الً و ال معل

و لـیس  ةصل سنده مع سائر االوصاف المذکوره اتّ نّ أفمعناه  »هذا حدیث صحیح«
 
ً
نه ا«به فی نفس االمر... و کذلک اذ قالوا فی حدیث:  من شرطه ان یکون مقطوعا

 ف »غیر صحیح
ً
  لیس ذلک قطعا

ً
فـی  بانه کـذب فـی نفـس االمـر اذ قـد یکـون صـدقا

  ».ما المراد به انه لم یصح إسناده علی الشرط المذکور والله اعلمنفس االمر و انّ 
یعنی: حدیث صحیح حدیثی است که سندش به نقل از عـادل ضـابط از 
عادل ضابط تا انتهای آن متصل باشـد و شـاذ و دارای علـت نباشـد... وقتـی 

گویند این حدیث صحیح است یعنـی سـند حـدیث بـا  علمای حدیث) می(
اوصافی که ذکر شد متصل است و مقصود این نیست که حدیث به طور قطع 

گویند این حدیث صحیح نیسـت  و مسلم درست است و هم چنین وقتی می
درسـت  دروغ است بلکه امکان دارد ذاتـاً  به معنی آن نیست که حدیث حتماً 

                                                                                                
ای بـا راوی اوثـق (معتبرتـری) پـس  شاذ عبارت است از مخالف بودن حدیث راوی ثقـه - ١٨

 شود. شذوذ به سند مربوط می
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صـحیح نیسـت و   ت که حدیث از نظر شرایط فـوقود این اسباشد تنها مقص
  خدا داناتر است.

صحیح باشـد ولـی از نظـر  ،حدیثی از جهت سند ،ممکن است ،بنابراین
 ١٠عـالوه بـر  ،واین نزد اهل تحقیق بسیار مبرهن است متن مورد تایید نباشد

نقـل کـردیم بـه  ،مردود بودن متن احادیث صحیح السـندی  مثالی که درباره
حـاکم نیشـابوری یعنـی  شناسی تصریح یکی دیگر از متخصصان فن حدیث

 »المسـتدرک علـی الصـحیحین« صـاحب اهللابن عبد محّمد اهللامام ابو عبد
بر رقیـه دختـر « :گوید میاز ابوهریره روایت کرده است که  نامبرده دقت کنید
در دست داشت ای  هانوارد شدم در حالی که ش انو زن عثم -ص-پیامبر خدا

ه انبیرون رفت و مـن موهـایش را شـ -ص- اهللاچند لحظه قبل رسول  :گفت
  سپس گفته است: »...کردم
 هثالث مـن الھجـر هت سنتام هرقی انهذا حدیث صحیح االسناد واهی المتن ف«

ایـن حـدیث اسـناد « :یعنـی »ما أسلم بعد فتح خیبرانثم فتح بدر و ابوهریره 
رقیه در سال سوم هجـرت  ؛باشد زیرا میصحیحی دارد ولی متن آن نادرست 

بدر فوت کرده است و در آن زمان ابوهریره مسلمان نبود او بعد از ی  در غزوه
المسـتدرک علـی الصـحیحین چـاپ بیـروت ج ( .»فتح خیبـر ایمـان آورده اسـت

  )۵٢ص۴
مهـم و اساسـی  ی اثبات این نکته ال دالیلی که تاکنون ذکر شد برایبهرح

کریم  نآردیف قر ت و اعتبار هماز نظر صّح  هیچ کداماست که کتب حدیث 
دیگـر سـخن از نقدپـذیر بـودن  ؛به عبـارت .باشند مینقدپذیر  ؛یعنی نیستند

و ایـن  .کریم است و بـس نآبا قرها  آنردیفی  کتب حدیث سخن از عدم هم
  .کند میکم نها  آنبهیچ وجه از منزلت و اعتبار ها  بحث

هـا  آن انو از میـ »هتّ صحاح س« ،سّنتکتب حدیث اهل  اناز می ،خالصه
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نقدپـذیر  ایـن کـهدر عـین نیز به ترتیب صحیحین شریفین بخـاری و مسـلم 
 شوند مییافت  یانکس ،ا امروزهباشند و امّ  میمعتبرترین کتاب حدیث  هستند

گـاهی ندارنـد و فاقـد صـالحیت  مسایلکه به این  بنیادی در علم الحدیث آ
اگـر  ،پندارند میهمین سبب ه الزم برای بررسی و تحقیق احادیث هستند و ب

 نآ مـتنی  دربـاره هیچ نیازی به تأمل دیگر ،حدیثی از نظر سند صحیح باشد
استناد کرد و  نآبه  -ص-اهللا لرسوصریح ی  فرموده انبه عنو انتو مینیست و 

ل یـارزشـی قا ١٩دهند که برای نقد و بررسی متن حـدیث می انبا این کار نش
  .کریم باشد نآمتن مخالف آیات قر نآاگر  ؛حتی ،نیستند

و توضـیحاتی کـه گذشـت ایـن اشـخاص بدون شک با توجـه بـه دالیـل 
ند و با عملکـرد نادرسـت خـود اند میدین خدا را سبک  ،ستهاندو نا خواستهنا

کننـد و ایـن چنـین  مـیمجوز اجتهاد و اظهار نظر در دین را برای همه صادر 
  .شوند میت در دین خدا انمرتکب خی

  
 أ
ّ
  ﴾آمین﴿غترار األ و ةبنا من هذه الغرّ جنّ  لھّم ل

  
  

                                            
 سـخن از طور مسـتدل توضـیح خـواهیم داد کـهه ی بعدی ب در مقاله !ی ارجمند خواننده - ١٩

 -ص-مسـلم پیـامبردیـث واقعـی و احانقد  –نعوذ بالله  –نقدپذیر بودن کتب حدیث به معنی 
 اند. بلکه به معنی تمیز احادیث نبوی از سخنانی است که به نام آن حضرت جعل شده ،نیست


