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۴  
باره حاد  تاری    ویی 

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  مقدمه
از  -اهللارحمهم  –امام احمد بن حنبل و ابوبکر بن ابی شیبه و امام ِترمذی 

اّتقـوا الحـدیث « انـد: روایـت کرده -علیه و آله و سـّلم  اهللاصّلی  – رسول خدا

 ما علمـتم
ّ
از نسبت دادن حدیث به من بپرهیزید مگـر اینکـه « یعنی: »عّنی اال

  »)1بدانید (حتمًا سخن من است
پذیرد که: استناد   بدون تردید هر مسلمانی به این سخن مبارک بیندیشد می

ه بـرای نسـبت دادن به حدیث کار آسانی نیست و فرد مسـلمان تـا زمـانی کـ
به اطمینان نرسد نباید به روایت حدیث و استناد به آن  -ص-حدیثی به پیامبر

  بپردازد.
دانـِش تحقیـق و «ان در روزگـار مـا اشخاصـی کـه از اّما بـا تأّسـف فـراو

                                            
صفة «ی کتاب  حدیث مزبور را در مقدمه –رحمه الله  –محّدث معاصر ناصرالّدین آلبانی  -١

  آورده است.» -ص-صالة النبی
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؛ از روایـت حـدیث و حّتـی افتـاء بـه آن ابـایی اند بهره بی »های الزم بررسی
گوینـد و   هایی سخن می ای بر اساس احادیثی از حرام بودن چیز ندارند. دسته

ی نخست سخنانی اظهـار  جمعی دیگر باز به استناد احادیثی به خالف دسته
و  آرای  دارند و حّتی افرادی با نادانی و عدم دّقت در سـخنان خـود دربـاره  می

 – اهللانعوذ با - »فرمود  زنده بود چنین می -ص-پیامبراگر « ن با گفتننظراتشا
اسباب سردرگمی  ،پردازند و با این روش نادرست  آشکارا به جعل حدیث می

و تردید نسبت به احادیث نبوی را برای قشـر جـوان و تحصـیل کـرده فـراهم 
  نمایند.  می

 مستند حدیث شمارهیح مستدّل و ی حاضر که در واقع شرح و توض رساله
رود به منظور بر حذر داشتن افراد فاقـد صـالحیت از اسـتناد بـه   به شمار می

  احادیث غیر قطعی تهیه شده است.
خواهد که با حوصله و دّقـت   نگارنده از طّالب و دانشجویان مسلمان می

ی این اثِر مختصر بپردازند تا از اعتبار کتب حدیث به درسـتی  الزم به مطالعه
  آیند. نایلگویند و به شناخت روش صحیح استناد به احادیث نبوی  سخن
  

  و من ا التوفیق
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  بسم الله الّرحمن الّرحیم
  

 ند و حّجـت دینـی مـا مسـلمانان اسـتین ستر مهمین و اّولقرآن و سّنت 
 بنابراین پیروی و اطاعِت بدون چون و چرا از سخن خدا و سخن رسول خـدا

  واجب است.بر هر مسلمانی  -ص -
زیرا قرآن قطعی الثبوت  ای از قرآن عین کالم خداست. بدون تردید هر آیه

تمام آیات قرآنی که در دسترس ما مسلمانان قرار دارد کلمـه بـه  ؛ یعنی،است
نازل شده است به دسـتور  -ص-محّمدن همان طور که بر حضرت ی آ کلمه

ان عینـًا و و تحت نظارت و مراقبـت جـّدی و مستمّرایشـ -ص –آن حضرت
  بدون هیچ تغییر و دخل و تصّرفی توسط کاتبان وحی نوشته شده است.

بنابراین هر فرد مسلمانی از دانشمندان برجسته گرفتـه تـا اشـخاص فاقـد 
توانند بگویند تمام آیات قرآن عین کالم خدا است که بر   سواد و معلومات می

حّتی  ،های حدیث کتابی  نازل شده است، اّما درباره -ص-محّمدحضرت 
هـا عـین  کنند تمـام روایـات موجـود در آن اّدعادانشمندان بزرگ حق ندارند 

هیچ کتاب حدیثی ماننـد قـرآن قطعـی  ،زیرا ؛است -ص –سخن رسول خدا
  الثبوت و معتبر نیست.

دانیم کـه احادیـث در زمـان حیـات مبـارک   ی کتابت حـدیث مـی درباره
نوشته نشـده  -علیهم اهللاسالم  -و نیز در دوران خلفای راشدین  -ص –پیامبر
در شرایطی که صدها هزار حدیث  ،هجری به بعد ١٢٠از سال و بلکه  ؛است

 ؛جعلی از سوی دوستان نادان و دشمنان مغرض ساخته و پرداخته شـده بـود
  اند. تدوین شده

در ایـن مـورد در کتـاب مشـهورش  -علیـه الّرحمـه  -غزالی  محّمدامام 
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... بل الکتب و التصانیف محدثه، لم یکن شـیء «نویسد:  می) ینالّد  احیاء علوم(
بعـد الھجـرة و  ١٢٠منھا فی زمن الصحابة و صدر التابعین و اّنما حدثت بعد سـنة 

ه التابعین
ّ
مربـوط (هـا و تألیفـات  کتاب« یعنی: »بعد وفاة جمیع الصحابة و جل

اند و جز  ها در زمان صحابه و تابعین نبوده اند، هیچ کدام از آن تازه )به حدیث
ی اصـحاب و  هجری به بعد و پس از وفات همـه ١٢٠این نیست که از سال 
  ».اند اکثر تابعین تدوین شده

بـوت ماننـد قـرآن قطعـی الثّ  ،بنابراین احادیث موجـود در کتـب حـدیث
م کـه سـخن از قطعـی الثبـوت البته شایسته است توجه داشـته باشـی .نیستند

نبودن احادیث مانند قرآن به معنی فاقد اعتبار یا کم اعتبار بودن کتب حدیث 
ی قـرآن  ی مـا مسـلمانان دربـاره بـه معنـی آن اسـت کـه همـه ،بلکه ؛نیست

ی خدا است که ثبـت و ضـبط شـده و  معتقدیم که تمام آیات آن عین فرموده
نیسـتند و  -ص –خن رسـول خـدااحادیث عین سـ ،محفوظ مانده است؛ اّما

مای اسالمی اختالف ی سند و متن احادیث از جهات مختلف میان عل درباره
ی احادیث و استناد به آن بسـیار  هنگام بحث درباره ،بنابراین نظر وجود دارد؛
  د.قرار گیرمطالب زیر مدنظر  ،ضروری است

دانشمندان اسالمی اتفاق نظر دارند که احادیِث ثبت و ضبط شـده در  )١
تمـام  ،بلکـه ؛نیسـتند -ص –محّمـدهای حدیث عین سخن حضرت  کتاب
 -علیه الّرحمـه -باشند. چنان که استاد صبحی صالح  می »نقل به معنا« ها آن

ــاب ــطلحه« در کت ــدیث و مص ــوم الح ــالح  ١۴٩ص »عل ــن الّص ــول اب از ق
بعیـد « نویسـد:  ی احادیث متواتر لفظی می درباره -علیه الّرحمه -شهرزوری

است این گونه احادیث یافت شوند و از هر کس پرسیده شود که برای تواتر لفظـی 
ســپس اســتاد صــبحی صــالح  »شــود.  مثــالی بیــاورد قطعــًا دچــار اشــکال می
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عبـارات از  اند که شرط یگانه بودن الفـاظ و بیشتر علما بر این عقیده« نویسد:  می
یم در هـیچ  -ص –هر لحاظ از آن چه از پیامبر به ما رسیده است به جز در قرآن کر

  »جا ممکن نیست.
کسانی که حدیث را از یکـدیگر گرفتـه و نقـل (ی اسناد حدیث  درباره )٢
کسانی کـه در شـناخت بیـوگرافِی روایـت کننـدگاِن (میان محدثین  )اند کرده

هایی وجود دارد، یعنی: ممکـن  اختالف نظر )حدیث تبّحر و تخّصص دارند
به نظر یـک محـّدث از جهـت سـالم  )ی حدیث نقل کننده(است یک راوی 

بودن قوای ذهنی و دقت الزم داشتن در حفظ حدیث و نقل آن و نیز صداقت 
ی او نداشـته  و تقوا مورد تأیید باشد، اّما محدثی دیگـر چنـان نظـری دربـاره

اسـناد دو کتـاب صـحیح بخـاری و صـحیح  باشد؛ به همین سبب است که
باشـند از   مسلم که از معتبرترین کتب حدیث مـا مسـلمانان اهـل سـّنت می

الدین  انـد. چنـان کـه شـهاب سوی بعضی از محدثین مورد انتقاد قـرار گرفته
ارشـاد السـاری لشـرح صـحیح « در کتاب -علیه الّرحمه -احمد قسطالنی 

انتقاداتی که بر احادیث کتاب بخاری شده « نوشته است: ٢١ص ١ج »بخاری
  »اند. کمتر از انتقاداتی است که بر کتاب مسلم کرده

فـتح البـاری « ی در مقدمـه -علیه الّرحمه -چنین ابن حجر عسقالنی  هم
احــادیثی کــه در آن دو « نویســد:  می ١٢ص »بشــرح صــحیح البخــاری

  ».رسد  دیث میاند به دویست و ده ح مورد انتقاد قرار گرفته )صحیحین(
 آورده اسـت: ٢۴ص ١نیـز در شـرح مسـلم ج -علیه الّرحمه -امام نووی 

ها و  اند کـه وی از ضـعیف منتقدینی از امام مسلم در صحیحش ایراد گرفته«
ی دوم هستند و شرایط صحیح بـودن را ندارنـد روایـت  متوسطین که در طبقه

از  -رح -کرده است، که البته ایرادی بر آن نیست و امام ابوعمرو ابن الصالح 
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رماید: کسی که به ف  جهات گوناگونی به ایرادها پاسخ داده است؛ از جمله می
   لم ِثقه و مورد اعتماد بـوده اسـتضعیف بوده، ولی به نظر امام مس ها آننظر 
  »...و

عادِل ضـابط از «ممکن است حدیثی از نظر سند صحیح باشد یعنی:  )٣
اّما متن آن را بنابه دالیلی  »عادِل ضابط نقل کرده و بدون عّلت و شذوذ باشد

حـاکم  اهللاداد. برای نمونه امـام ابوعبـدنسبت  -ص –نتوان به حضرت رسول
 ۴در ج »المسـتدرک علـی الصـحیحین«صـاحب  -علیه الّرحمه -نیشابوری

بـر « گویـد:  حدیثی را از ابوهریره روایت کرده است که می ،از کتابش ۵٢ص
ای در  و همسر عثمان وارد شدم، در حالی کـه شـانه -ص –رقیه دختر پیامبر

بیـرون رفـت و مـن  -ص –قبل رسـول خـدادست داشت گفت: چند لحظه 
ایـن حـدیث از نظـر سـند « سـپس گفتـه اسـت: »هایش را شانه کردم.... مو

باشد؛ زیرا رقیه در سال سوم هجری در   صحیح است اّما متن آن نادرست می
اصـًال (ی بدر وفـات کـرده اسـت در حـالی کـه در آن زمـان ابـوهریره  غزوه

  »سلمان شده است.او بعد از فتح خیبر م )مسلمان نبود
سند  ،یعنی ؛شود حدیثی صحیح است  بنابراین واضح است وقتی گفته می

 -ص –آن صحیح است نه این که لزومًا صدور متن آن هم از حضرت رسول
مورد تأیید باشد و بنابر همین مالحظـه اسـت کـه علمـای اسـالمی صـّحت 

به  -ص –صدور بعضی از احادیث صحیح السند بخاری و مسلم را از پیامبر
ی گرامی در این مورد  (خواننده اند. با قرآن مردود دانسته ها آندلیل معارض بودن 

  ی بعدی مواردی ذکر شده است.) در مقاله
 امکان دارد اصل یک روایت به عنوان حدیث نبوی مورد قبول علمـای )۴
از آن حـدیث متفـاوت باشـد،  ها آناسالمی باشد اّما تفسیر و برداشت اّمت 
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حی و ...« حدیث: مانند
ِّ
  »خالفوا المشرکین َوّفروا الل

ی حدیث مزبور میان فقها و علمای اسالمی اخـتالف نظـر وجـود  درباره
ای بنابه حدیث مورد بحث ریش گذاشتن را واجب و تراشیدن آن را  دارد، عّده
  ای دیگر بر این باور هستند که: دانند و عّده  حرام می

عموم مردها اعم از مؤمن و کـافر و مشـرک و  ،، چون در جامعه عربیاّوالً 
ریش داشتند و ریش گذاشتن جـزو  )ها و.... ها و مسیحی یهودی( اهل کتاب

عرف و عادت اجتماعی بوده و اساسًا تراشـیدن ریـش معمـول نبـوده اسـت؛ 
بنابراین با وجود این که مؤمنان ریش داشتند و هیچ یک از آنان ریش خـود را 

به مؤمنان دستور  -ص –ردنی و معقول نیست پیامبر اکرمتراشیدند باور ک  نمی
  ریش بگذارید. ،داده باشد

گذاشـتند در آن صـورت امـر   ثانیًا، اگر چنان بود که مشـرکین ریـش نمی
حی«

ِّ
بـه معنـی دسـتور دادن بـه ریـش  »و خالفوا المشرکین« با قید »َوّفروا الل

داشتند بنابراین درست شد، اّما چون مشرکین هم ریش   گذاشتن محسوب می
حی«نیست 

ِّ
حـی« و در روایتـی »هـا را انبـوه کنیـد ریش=  َوّفروا الل

ِّ
=  احفـوا الل

بـه معنـی آن  ،بلکـه ؛را به معنی ریش گذاشتن دانسـت »ها را رها کنید ریش
سران مستکبر و (توصیه فرموده است مانند مشرکین  -ص –است که حضرت

های خود را به قصد امتیازطلبی  ریش ها آننباشید زیرا  )استثمارگر از مشرکین
  دادند.  آالت آن را زینت میآراستند و با زیور  ر و محروم میبر مردم فقی

ی معنی حدیث مزبور میان مجتهدین و فقهـای اهـل  خالصه چون درباره
ها تراشـیدن ریـش را حـرام و پیـروان دیگـر  سّنت اختالف نظر هست حنفی
 ٣ج »تـاج االصـول«داننـد، چنـان کـه در   می مذاهب اقدام بـه آن را مکـروه

  .»َفحلق اللحیة مکروه عند الجمھور و حرام عند الحنفّیةِ « آمده است: ١٧٠ص
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یا نبودن حدیثی میـان علمـا و محـدثین از چنـد ٢ی متواتر بودن درباره) ۵
  جهت اختالف نظر وجود دارد.

میـان  اّولی  در مرحلـه »تعداد روایت کنندگان حدیث«نخست از جهت 
علوم الحدیث «علما اختالف نظر وجود دارد. استاد صبحی صالح در کتاب 

نفـر آن را روایـت  ۴بعضی معتقدند حداقل بایـد« آورده است: »و مصطلحه
ای بر این باورند که نباید کمتـر از  نفر، دسته ۵گویند   ای می کرده باشند، عده

نفـر و بـه  ٢٠جمـاعتی ی  نفر و بـه عقیـده ١٢نفر باشند، به نظر گروهی  ١٠
گوینـد   ای می نفـر و بـاالخره عـده ٧٠نفر و به نظر جمعـی  ۴٠اعتقاد برخی 

  به بخش نخست از کتاب استاد صبحی صالح نگاه کنید).( »نفر ٣١٣
اعتقاد محدث مشهور ابن الصالح شهرزوری و پیـروان وی  ،جهت دیگر
 -امـام بخـاری احادیثی که هـم(گویند احادیث آحاد متفق علیه   است که می
انـد و اسـناد  آن را روایت کرده -علیه الّرحمه -و هم امام مسلم -علیه الّرحمه

ماننـد احادیـث متـواتر مفیـد علـم و یقـین  )رسد  هر دو نهایتًا به یک نفر می
 »۴التقریـب ص« و ٢٠ص ١ج »شرح مسلم« هستند چنان که امام نووی در

 اسـت:و فرمـوده سخن ابن صالح را نقل کرده و سـپس بـه نقـد آن پرداختـه 
در علوم الحدیث گفته است قبًال تمایل داشتم به اینکه آن  )ابن صالح(شیخ «

کردم که ایـن   اند ظّنی هستند و گمان می چه بخاری و مسلم بر آن اّتفاق کرده
و درست این  رأی محکمی است ولی اکنون برایم روشن شده که چنین نیست

فرمایـد؛   . سپس امـام نـووی می»است که حدیث متفق علیه مفید علم است

                                            
ی نخست فقط یک نفر آن را  (حدیثی که در مرحله» واحد«احادیث در یک تقسیم بندی به  -٢

ی نخست چندین نفر آن را نقل کرده  (حدیثی که در مرحله» متواتر«روایت کرده باشد) و 
 شود.  باشند) تقسیم می
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آن چه را ابن الصالح در این مورد بیـان کـرده اسـت بـه خـالف نظـر اکثـر «
احادیث غیر متواتر صحیحین که  ،ها بر این باورند آن ،زیرا ؛باشد  محققان می

آحادند مفید ظّن هستند. واقعیت این است که احادیث آحاد طبق آنچه بیـان 
شد مفید ظن هستند و هیچ تفاوتی در این اصل میان بخاری و مسـلم و غیـر 

  ».ها نیست آن
باالخره از این جهت نیز که بعضی از علما حدیثی را که به متواتر بودن نیز 

ه دلیل متعارض بودنش با آیات قـرآن صـحت نسـبِت آن را بـه شهرت دارد، ب
نـزول عیسـی مسـیح از آسـمان در « انـد؛ ماننـد حـدیث کرده ردّ  -ص –پیامبر

گویند: کسانی که به صـّحِت نسـبت دادن مـتن   ی آن می و درباره »آخرالزمان
ی نسـاء  سوره ١۵٨و  ١۵٧ی  باور دارند تنها آیه -ص –حدیث مزبور به پیامبر

 -المالة و الّسـعلیـه الّصـ –ی حضـرت عیسـی انـد کـه دربـاره مدنظر قـرار دادهرا 
ِْم  ﴿فرماید:  می ِ ْول قَ َّا وَ ِن ا إ لْنَ تَ يحَ  قَ سِ ى اْلمَ ْريَمَ  اْبنَ  عِيسَ ولَ  مَ سُ ـا اهللاِ  رَ مَ وہُ  وَ ـُ ل تَ ـا قَ مَ ـلَبُوہُ  وَ  صَ

ْن  كِ لَ َ  وَ ب ُْم  شُ ُ  بَْل  ...لَ عَ فَ ِ  اهللاُ  رَ ْي ِلَ   ﴾....إ
سخن ایشان که ما عیسی مسیح فرزنـد مـریم پیـامبر  )ی درباره(و « یعنی:

بـر  )حقیقـت امـر(خدا را کشتیم و او را نکشتند و به دار نیاویختنـد و لـیکن 
در حـالی کـه  »ایشان مشتبه شد... بلکه خدا او را به سوی خودش بـاال بـرد

ِْذ ﴿فرماید:  یِعمران به صراحت تمام م ی آل سوره ۵۵ی  خداوند متعال در آیه  إ
الَ  ى يَا اهللاُ  قَ ِن  عِيسَ فيكَ  يـإ وَ تَ كَ  مُ افِعُ رَ َيَّ  وَ ِ آنگاه خـدا گفـت ای عیسـی « یعنی: ﴾ إ

شـود در   مالحظه می »ی تو هستم به سوی خودم ی تو و باال برنده من میراننده
این آیه نخست به وفات حضرت عیسی سپس به رفعت مقام یافتن او نزد خدا 

  شده است.تصریح 
آمده است که خداوند متعـال  ١١٧و  ١١۶ی  ی مائده آیه چنین در سوره هم



	ی احادیث نبوی گفتاری درباره     ١١

ای « دهـد کـه:  در روز قیامت حضرت عیسـی را مـورد بازخواسـت قـرار می
عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به جای خدا اله گیرید 

پاک و منزهی مرا نسزد چیـزی را کـه  )خدایا از شریک داشتن(گوید  می )او(
الیق من نیست بگویم اگر این سخن را گفته باشم تو به آن دانا هسـتی.... بـه 

تنهـا  )ام گفتـه هـا آنبـه (ام و  ایشان جز چیزی را که به من دستور دادی نگفته
ِْم  كُْنتُ و ﴿ خدا را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید لَْي ا عَ ِيدً ـ ـ شَ  امَ

ْمتُ  ِْم  دُ لَمَّا فِي فَّي فَ وَ ِيـْ تَ ِْم  الرَّقِيبَ  أَْنتَ  كُْنتَ  تَ لَْي و تـا زمـانی کـه در «یعنی:  ﴾....عَ
گاه بودم وقتی مرا میراندی  و  )خبـرم بـی ها آناز (میان آنان بودم به احوالشان آ

  .»تو بر آنان نگهبان هستی...
عیسی و بی خبـری او از شود در این آیه نیز به وفات حضرت   مالحظه می

عالوه بر این تصریح که جـای هیچگونـه  اّمتش تا قیامت تصریح شده است.
 نیـز ی مزبـور با تأّمل در قسمت اخیـر آیـه گذارد توجیه و تأویلی را باقی نمی

ها باشـد و در آخرالزمـان بـه  شویم: اگر حضرت عیسی در آسمان  متوجه می
احوال مسیحیان و اعتقـاد آنـان بـه  اذن و مشیت الهی باز گردد بدون شک از

شود با این وصف چگونه در قیامت در حضور   الوهیت او و مادرش باخبر می
  »؟ام خبر بوده بی ها آناز احوال «فرماید:   خدا می

کند: این آیه ناظر به وفـات حضـرت عیسـی بعـد از فـرود  اّدعااگر کسی 
آمدنش از آسمان است؛ پاسخ این است که بر فـرض صـّحت نـزول عیسـی 

شود و هم در آخرالزمـان   ی مسیحیان تصحیح می مسیح از آسمان هم عقیده
ماند تا حضـرت عیسـی بفرمایـد:   میرند و اّمتی باقی نمی  ها می ی انسان همه

  . »خبرم بی ها آناندی از احوال ر می هنگامی که مرا«
ر آیـه سوره ١١٧ی  ی آل عمران و آیه سوره ۵۵ی  بنابراین آیه ی  ی مائده مفسِّ
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تـوان تردیـد داشـت کـه داسـتان نمـردن   باشـند و نمی  ی نساء می سوره ١۵٨
حضرت عیسی و بودن وی در آسمان و نـزول آن حضـرت در آخرالزمـان بـا 

زگار باشـد هر حدیثی که با آیات صریح قرآن ناسـاآیات قرآن مغایرت دارد و 
  مردود و غیر قابل قبول خواهد بود. -ص-صّحت صدور آن از پیامبر

ممکن است که حدیثی با قرآن یـا سـّنت مسـّلم و یـا اجمـاع علمـای  )۶
اسالمی ظاهرًا متعارض باشد که در آن صورت نباید عجله به خـرج داد و بـه 

المقـدور بایـد آن را بـه  قطعی و مسّلم نبـودن آن حـدیث رأی داد بلکـه حتی
  خالف معنی ظاهرش تفسیر و تأویل نمود.

 ٢۴٣ص ۴ج »مجمـوع شـرح المهـذبال«در  -رح -چنان که امام نووی
 وجـَب تـرُک ظـاهره« فرماید:  می

ً
 »متی خـالف خبـُر اآلحـاد نـَص القـرآن او اجماعـا

هرگاه حدیث صحیح آحادی با نص قرآن یا اجماع مخالف باشد باید « یعنی:
نازل نشـدن مالئـک بـه «ی حدیث  . مثًال درباره »معنای ظاهر آن را ترک نمود

جمعـی از علمـای  »تماثیل (مجّسمه و عکـس) باشـدای که در آن سگ و  خانه
، اّوالً این حدیث ظاهرًا با آیات قـرآن تعـارض دارد، زیـرا؛ «اند:  اسالمی گفته

ی  اگر مورد تکریم و تقدیس باشد طبق آیه) نقاشی برجسته یا مجّسمه(تمثال 
ِْذ   ﴿ ی انبیاء: سوره ۵٢ الَ  إ ِ  قَ ي َبِ ِ ِ  ل ْومِ قَ ا وَ ہِ  مَ ذِ ِيلُ  َ اث َّمَ ي الت ـِ َّ ْم  ال َـا أَْنـتُ ـاكِفُونَ  لَ بـت  ﴾  عَ

ی الهی خواهد بود و چنان چه بـه  است و مانع نزول مالئک و رحمت خاّصه
ی  سـوره ١٣ی  ی هنری آن نگهداری شود طبق آیه عنوان زینت و دکور و جنبه

ُونَ  ﴿ سبأ: ل ُ  يَْعمَ ا لَ اءُ  مَ شَ يبَ  مِْن  َ ارِ حَ ِيلَ  مَ اث مَ تَ فَ  وَ جِ ابِ  اٍن وَ وَ اْلجَ وٍر  كَ ـدُ قُ اٍت  وَ ـيَ اسِ  ﴾...رَ
 -سـالم خـدا بـر آنـان بـاد -باشد. ثانیًا، اصحاب کهف  اشکال میمباح و بال

سال در غار به سر بردند و مأوایشان با بودِن آن سـگ بـه طـور مسـتمر  ٣٠٩
ی مالئک بـود.  تعالی و نزول رحمت به وسیله اهللامورد توّجه و عنایت خاصِّ 
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نیست و یا بایـد معنـی  -ص –اهللادر نتیجه حدیث مورد بحث یا سخن رسول 
  »-اعلم اهللاو -ظاهرش ترک شود و معنایی خالف ظاهر آن برایش بیان کرد.

هـای  حدیثی در کتاب ،تر این که امکان دارد و اساسی تر مهمو از همه  )٧
آن حـدیث بـا معتبر حدیث باشد اّما علمای اسالمی به دلیل متعارض بـودن 

قبول نداشته باشند، زیرا محال  -ص –آیات قرآن صّحت صدور آن را از پیامبر
به خالف قرآن چیزی فرموده باشد. چنان که امام  -ص –است حضرت رسول

از ابـــوالفرج  ١٠٠ص »تـــدریب الـــّراوی« در -علیـــه الّرحمـــه -ســـیوطی
اذا رأیـت « فرمایـد:  نقـل کـرده کـه می-علیه الّرحمه -حمن ابن جوزیعبدالّر 

 یباین المنقول او یخالف المعقول او ینـاقض االصـول فـاعلم اّنـه موضـوع
ً
 »حدیثا

در  )-ص –قرآن و حدیث مسّلم پیـامبر(هرگاه دیدی حدیثی با منقول «یعنی: 
باشد بدان که  )شناسی حدیث(تضاد و تعارض باشد یا مخالف عقل و اصول 

  »آن حدیث جعلی و ساختگی است.
در تضـاد و  -ص –محّمدآری هر حدیثی با قرآن کریم و رسالت حضرت 

 ،های الزم آن تعـارض رفـع نشـد اگر بعد از تحقیق و بررسـی ؛تعارض باشد
محـال اسـت رسـول  ،زیرا ؛نباید در جعلی و ساختگی بودن آن تردید داشت

سخنی فرموده باشد. البته چنـان بررسـی و  ،به خالف آیات قرآن -ص –امین
  ص داشته باشند.تحقیقی کار کسانی است که در فهم قرآن تبّحر و تخّص 

  پاسخ به چند سؤال
ث اگـر صـحيح باشـد    حدي« گويند:  مي شود كه  گاهي شنيده مي -١سؤال

  لطفاً در اين مورد توضيح دهيد. »است. -ص -حتماً سخن پيامبر 
که از زبـان  »است -ص –ی پیامبر صحیح فرمودهحدیث « یاّدعا -جواب

اساس است و بیانگر آن است کـه  ای بی شایعه ،شود  برخی از مردم شنیده می
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بودن حدیثی دّقـت کـافی  »صحیح« ی اصطالح مدعیان سخن مزبور درباره
  .اند نکرده

بـرای سـند  ،در علـم الحـدیث »صحیح« واقعیت این است که اصطالح
در حد توان خود بعد از مطالعه و تحقیق به  ،رود که محدثی  حدیثی بکار می

ضـابط از عـادِل  ٣که بـه نظـر او آن حـدیث را عـادِل  ؛این نتیجه رسیده باشد
شـنیده باشـد.  -ص –رسد کـه از پیـامبر  ضابط نقل کرده است تا به فردی می

 »علـوم الحـدیث«در  ).ق.  ه ۶۴٣متـوفی (چنان که ابن الصالح شهرزوری 
و متـی « فرماید:  مشهور است می »الصالح ی ابن مقدمه«که به  ١۵ی  صفحه

قالوا هذا الحدیث صحیح معناُه انه یصل اّتصل سنده مع سائر االوصاف المذکورة 
 بـه فـی نفـس االمـروو لیس من شـرطه ان یکـون مقط

ً
وقتـی گفتـه « یعنـی: »عـا

شود این حدیث صحیح است معنایش این است که حدیث دارای سـندی   می
را داراست و آن بـه  »حفظ و ضبط و اتقان« باشد و تمامی اوصاِف  میمتصل 

  ».معنی صحیح بودن حدیث به طور قطع نیست
اّمـا  »صـحیح باشـد«الزم به ذکر است وقتی سند حدیثی از نظر محّدثی 

یا عقل سلیم و یا واقعیـات اثبـات  -ص –ِت مسّلم پیامبرمتن آن با قرآن یا سنّ 
شـود کـه   تأییـد نمی -ص –شده در تعارض باشد صّحت صدور آن از پیـامبر

  گردد. ) برمیخطا و فراموشی آنان(البته در این مورد اشکال به راویان حدیث 
است پس نسـبت دادن اهل فراموشی چون انسان جایز الخطا و  ،به عالوه

تأییـِد نسـبت  – اهللاعاذنـا  –خطا و نسیان به راویان معقول و درست است نه 

                                            
شنایان شود که صادق و صالح و نیکوکار بودنش برای آ  به شخص باتقوایی گفته می» عادل« -٣

ی حدیث از توان ذهنی  بودن این است که روایت کننده» ضابط«وی محرز باشد و مقصود از 
 زیادی برای دریافت و حفظ حدیث و نقل آن با امانتداری و دقت تمام برخوردار باشد.
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بـه عبـارت دیگـر ناگفتـه  -ص –خالف قرآن سخن گفتن را بـه پیـامبر امـین
پیداست حاصل تحقیقات محدثی را از خطا مصـون دانسـتن و نسـبت دادِن 

چه فاجعـه و  -ص –لشأنسخن ناصواب و خالف آیات قرآن به پیامبر عظیم ا
  انحراف بزرگی است.

  هر جا ائمه«اند:  علمای اسالمی اظهار داشته ،یان شدبنابر آنچه ب ،خالصه
اند این حدیث صحیح است مقصودشان این است که صحیح بـودن  حدیث گفته

نه اینکـه خـود حـدیث صـحتش قطعـی  است، سند آن عمًال برایمان اثبات شده
یرا ؛باشد   »ممکن است راوِی مورد اعتماد به خطا و فراموشی دچار شده باشد. ،ز

وقتي حديثي صحيح باشد « گويند:  شود كساني مي  گاهي شنيده مي -٢سؤال
شخص با تقوا و صالحي كه از نظر ذهنـي بـراي دريافـت و    (عادلِ ضابط  ،يعني

 ،از عـادلِ ضـابط   )حفظ حديث و نقل آن بـا دقّـت و امانتـداري توانـايي دارد    
آن حـديث را از   سـد كـه شخصـاً   ر  نقل كرده باشد تا به فردي ميرا حديثي 
حت صدور متن آن حـديث از رسـول   شنيده است؛ بنابراين در ص -ص-پيامبر
  ؟آيا اين سخن درست است »نبايد ترديد كرد. -ص -خدا

کنیم   اضـافه مـیپاسخ این سؤال در سؤال قبلی داده شد در اینجـا  -جواب
ی آن روایت کننـدگاِن  گوینده ،زیرا ؛آمیز و نادرست است ی فوق مغالطهاّدعا

  عادِل ضابط را از خطا و فراموشی مصون پنداشته است در حالی که:
  عادِل ضابط بودن به معنی مصون از خطا و فراموشی بودن نیست. -اّوالً 
یی که معنی اّدعاها جایز الخطأ و النسیان هستند پس هر  چون انسان -ثانیاً 

امکـان دچـار اشـتباه و فراموشـی شـدن « آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم با
  باطل و مردود است. ،حتماً  ،در تعارض باشد »انسان

اند راویانی که از آنـان  نکرده اّدعابنابر همین واقعّیت هیچ یک از محّدثین 
در واقع نظر  .اند اند حتمًا از اشتباه و فراموشی مصون بوده حدیث روایت کرده
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بوده است و ظن  »ظّن « ی روایت کنندگاِن عادل و ضابط بر اساس آنان درباره
درجه و حالتی از شناخت و اعتماد نسـبت بـه کسـی اسـت کـه آن درجـه و 

بنـابراین مالحظـه  .و صد در صـد نرسـیده باشـدحالت به علم و یقین کامل 
اند احادیـث صـحیح  است که عموم محّدثین و علمای اسالمی اظهار داشته

چـون احتمـال  ،یعنـی؛ »قطعی الثبوت« هستند نه »ظنی الثبوت«غیر متواتر 
توان منتفی دانست؛ بنابراین تعـدیل راویـان   خطا و فراموشی در راویان را نمی

عبارت دیگر راویان حدیث را ظنـًا از خطـا و فراموشـی حدیث ظنی است به 
  پنداریم.  دور می

بت بودن با این وصف صحیح بودن سند حدیثی لزومًا دلیل بر قطعی و ثا
  نیست. -ص-صدور متن آن از حضرت رسول

ي سـند حـديث بـه تحقيـق و بررسـي       آيا محدثين فقـط دربـاره   -٣سؤال
نيــز بــه اثبــات  -ص -يــا صــحت صــدور مــتن آن را از پيــامبر انــد پرداختــه
  ؟اند رسانده

جمهور علمای اسالمی بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه محـدثین در  -جواب
تحقیـق و بررسـی پیرامـون اسـناد  ها آناند و کار  تخصص داشته شناسی سند

عـدم تأییـد تأییـد یـا (ی متن حـدیث  احادیث بوده است و اظهار نظر درباره
را به مجتهـدین و فقهـا  )و استناد و افتاء به آن -ص –آن از پیامبر امینصدور 
ی اربعـه  اند هم چنان که امام مسلم و ِترمذی و حاکم و نسائی از ائّمـه سپرده

  .اند تقلید کرده
به هر حال اگر کسـی مـدعی باشـد محـدثین عـالوه بـر تحقیقـات الزم 

را نیـز  -ص –دور آن از پیامبرد یا عدم تأیید صی اسناد حدیث کار تأیی درباره
اند. ثانیـًا  یی نکردهاّدعا محدثین چنین اّوالً  اند پاسخ این است که، انجام داده
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سخن او تنها بـرای خـودش و  ؛یی کرده باشداّدعابه فرض اگر محّدثی چنان 
 ،زیـرا ؛ی مسلمانان کسانی که به او باور دارند حّجت خواهد بود نه برای همه

اساسًا به دلیل قابل نقد بودن حاصل زحمات علمای اسـالمی، سـخن هـیچ 
  ی مسلمانان حّجت قطعی نیست. یک از آن بزرگواران به تنهایی برای همه

ـ       اي مي عده -۴سؤال ا اعتقـاد بـه   گويند: سخن از تطبيـق احاديـث بـا قـرآن ب
  سازگاري ندارد. -ص -حقّانيت رسالت پيامبر

نمایند در ایـن اسـت کـه   اشتباه کسانی که این سخن را مطرح می -جواب
ی احادیـث موجـود در کتـب حـدیث را قطعـی و ثابـت   بدون دلیل همهاّوالً 
گوینـد   دانند؛ ثانیًا متوجه سخن علمـای اسـالمی نیسـتند کـه آنـان، نمی  می

ی احادیـث موجـود در  حدیث نبوی را باید با قرآن تطبیق داد بلکه چون همه
گوینـد بایـد از راه سـنجیدن   داننـد، می  تب حـدیث را قطعـی و ثابـت نمیک

را  -ص –حدیث مسّلم و قطعی پیامبر ،یعنی ،ویاحادیث با قرآن، حدیث نب
  از حدیث غیر قطعی و ثابت تمییز داد.

با قرآن، گزاف و باطـِل محـض  -ص –ی تطبیق سخن پیامبراّدعاخالصه 
اّما چون احادیث جعلی زیادی ساخته شـده اسـت و بـه دلیـل اینکـه  ؛است

بـرای  ،بنـابراین ؛حاصل زحمات محـدثین از خطـا و اشـتباه بـه دور نیسـت
ین روش، تطبیـق آن تر مهمین و اّول ،تشخیص حدیث نبوی از روایات جعلی

  باشد.  با قرآن می
ان یوشـک احـدکم « گوينـد در حـديث آمـده اسـت:      كسـاني مـي   -۵سؤال

یکذبنی و هو متکئ علی إریکته یحدث بحـدیثی فیقـول بیننـا و بیـنکم کتـاَب اللـِه 
 :نـي يع »...لناه و مـا وجـدنا مـن حـرام حّرمنـاهفما وجدنا فیه مـن حـالل إسـتحل

بعيد نيست يكي از شما مرا تكذيب كند در حالي كه بر بالش خود تكيه زده «
بين ما و شما كتاب خداسـت   :گويد  سپس مي .كند  و از سخنان من صحبت مي
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دانيم و آنچه را در آن حـرام يـافتيم     حاللش مي ؛آن چه را در آن حالل يافتيم
  »دانيم.  حرامش مي
باشـد  -ص –بور از احادیث قطعی و ثابـت پیـامبراگر حدیث مز -جواب

تطبیق حدیث قطعـی «ی گزاف و باطل اّدعااز  -ص –توان گفت حضرت می
داد از   احتمـال مـی -ص –پیامبر ،زیرا ؛داشته است بر حذر »و ثابت با قرآن

بـه  ،بنـابراین ؛احادیثی جعل شود )منافقین و یهود و...(سوی دشمنان اسالم 
ایـن بـوده کـه در  -ص –مقصـود پیـامبر :درست نیست گفته شود هیچ وجه

علمـای  -ص –ا شدن احادیث جعلی بـه نـام آن حضـرتآینده با وجود پید
  تشخیص احادیث نبوی از روایات جعلی اقدام نمایند.اسالمی نباید برای 

ـا﴿ :چون خدا در قرآن فرمـوده اسـت  «گويند:   بعضي مي -۶سؤال مَ ـاكُمُ  وَ  آتَ
ولُ  وہُ  الرَّسُ خُذُ ا فَ مَ َاكُْم  وَ ُ  نَ ْن ُوا عَ اْنتَ از ( -ص-آنچه را پيـامبر « يعني: )٧(حشـر/ ﴾ فَ

پس مـا   »به شما داد بگيريد و از آن چه نهي كرد دست برداريد )احكام ديني
آيا اين  »كنيم تا به اين آيه عمل كرده باشيم  هاي حديث مراجعه مي به كتاب

  سخن درست است؟
طـرح  »مصادره به مطلـوب«متأّسفانه این سخن با مغالطه از نوع  -جواب
تلویحًا قطعی و ثابت بودن تمام احادیـث  ،ی مزبوراّدعادر  ،زیرا ؛شده است

  فرض شده و همان فرض مبنای استدالل قرار گرفته است.
 -ص –ًا سخنی را از زبان مبـارک آن حضـرتبه عالوه کسانی که مستقیم

امر را انجام دهند و از نهی (شنیدند موظف بودند بدون تاّمل آن را بپذیرند  می
خصوصـًا  ؛دندشنی  اّما سایر افرادی که از زبان دیگران حدیثی را می )بپرهیزند

ی اطمینـان بـه صـحت حق داشتند بـرا -ص –بعد از رحلت حضرت رسول
ی حفظ سّنت نبوی را به  تحقیق نمایند تا وظیفه -ص –صدور آن از حضرت

  خوبی ادا کنند.
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تمييـز حـديث   بـراي  « اين سـخن كـه:  «گويند:   گاهي افرادي مي -٧سؤال
از سخنان جعلي به نام آن حضرت احاديث را  -ص-قطعي و مسلّم رسول خدا
به عنوان حديث در هيچ يك از صحاح سـته نيامـده    »بايد با قرآن تطبيق داد

  لطفاً توضيح دهيد. »است
حدیثی در یکی از منابع غیر صحاح سّته دلیل بر عـدم وجود  اّوالً  -جواب

بـن  محّمـدحدیثی با مضمون سؤال مزبور در تفسیر  ،ثانیاً  .صّحت آن نیست
کبیـر  ی دخان و نیز در تفسیر سوره ١٠ی ذیل آیه -علیه الّرحمه -جریر طبری 

آمـده  -ص –از قول پیامبر ١۴٨ص١٠ج -علیه الرحمه -امام فخرالدین رازی
ــاقبلوُه و «اســت:  ــه فــان وافقــه ف ــاِب الل اذا ُروی عنــی حــدیث فاعرضــوه علــی کت
هرگاه سخنی از من روایت شد آن را با قرآن تطبیق دهید، اگر «یعنی:  »االذروه

اگر گفته شود این حدیث از نظر  »موافق آن بود بپذیرید و اّال آن را رها نمایید.
پاسـخ ایـن اسـت کـه مفـاد حـدیث کـامًال  ؛سند مورد تأیید محدثان نیست

ف بـه خـال -ص–ن است، زیرا محال است پیـامبر اکـرمدرست و امری متق
قرآن سخنی فرموده باشد و البته این سخن مورد تأیید تمام علمـای اسـالمی 

 ١۶ص ٢ج »الموافقات«در  -علیه الرحمه -است و از همین رو امام شاطبی 
چنان کـه حـدیث  .باید موافق قرآن باشد ،هر حدیثی«فرماید:   در این باره می

حـال سـندش  .مذکور به آن تصریح کرده اسـت و معنـای آن درسـت اسـت
  »صحیح باشد یا نه.

احادیث موجـود در کتـب حـدیث را بایـد بـه قـرآن «ثانیًا، این سخن که 
تمییـز  -ص –بوی از سخنان جعلِی به نام پیامبرعرضه کرد تا حدیث مسّلم ن

صـحیح « به عنوان یک اصل و روش قطعی و مسّلم بـا اسـتناد بـه »داده شود
بـه آسـانی و وضـوح تمـام قابـل اثبـات اسـت؛  »صحیح مسلم«و  »بخاری
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شـرح مسـلم « و نیـز ١١١٨ی  شـماره ٢توضیح این که: در صحیح مسـلم ج
وقتـی  -علیـه اهللاسـالم  -آمـده اسـت: حضـرت عمـر  »١٠۴ص ۴نووی ج

برای او پـس  -ص –گفت رسول خدا  قیس را شنید که می حدیث فاطمه بنت
ال نتـرک « قـرار نـداد، فرمـود:ی شـوهرش  از طالقش نفقه و مسکنی بر عهده

کتاَب الله و سنة نبّینا لقول امراٍة ال تدری َحِفَظت أم َنِسَیت؟ لھا السکنی و النفقه، 
ــــه ــــال الل ــــا﴿ ق نَّ  لَ ُ ــــو ــــْن  تُْخرِجُ ِنَّ  مِ ِ ــــوت ُيُ ــــا ب لَ ْجنَ  وَ ــــرُ َّــــا يَْخ ِل نَ  أَْن  إ ْتِ ــــ ــــٍة  يَ احِشَ  بِفَ

ٍة  ينَ بَ پیامبرمان را به خاطر سخن زنی کـه قرآن و سّنت « یعنی: ﴾۱الطـالق/﴿»﴾مُ
کنیم در حالی   داند سخنی را از حفظ دارد یا فراموش کرده است ترک نمی  نمی

هایشان بیـرون نکنیـد مگـر  را از خانه ها آنبعد از طالق « فرماید: که خدا می
همچنـین  ».)مسکن و نفقه دارند( »این که مرتکب کار زشت آشکاری شوند

آمده اسـت  ۶۴١رقم  ٢و صحیح مسلم ج١۴۶٢ قمر ۴در صحیح بخاری ج 
اّن المّیـت یعـّذب « حـدیث -علیهـا اهللاسالم  -المؤمنین حضرت عایشه  مّ اُ  که

مـرده بـه خـاطر شـیون خـانواده اش بـرای وی، عـذاب داده = ببکاء اهله علیه
ا ﴿ی  را به استناد آیه »شود.  می ـزِرُ  �َلَ ٌة تَ رَ ازِ ى  وِْزرَ  وَ ْخـرَ

ُ هـیچ کسـی بـار گنـاه  =أ
) نقـد کـرده و بـه تصـحیح مضـمون ٧(زمـر/ ﴾کشـد  دیگری را بر دوش نمی
  حدیث پرداخته است.

شود طبق احادیثی از صحیح بخاری و صحیح مسلم در زمان   مالحظه می
اند آن  ی کـرام متوّجـه شـده خلفای راشدین وقتی حدیثی نقل شده و صـحابه

اند و صدور آن را  تهت به نقد آن پرداخحدیث با آیات قرآن در تعارض بوده اس
  اند. تأیید نکرده -ص –از حضرت رسول

نقـل  -ص-تطبیق آنچه از پیامبر« بنابراین در باور به قطعی و مسّلم بودن اصِل 
برای تمییز حـدیث نبـوی از سـخنان  »نصوص کتاب و مسّلمات دین« شود با می

ین روش تـر  مهمبـه عنـوان نخسـتین اقـدام و  »تغییر یافته یا جعلی به نام حـدیث
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  صحابه برای حفظ سّنت نبوی، ذره ای تردید روا نیست.
 -ص –راشدین با احادیث َمروی از پیـامبرخالصه چون در عصر خلفای 

عمل شده اسـت پـس امـروزه اگـر  )ی حدیث به قرآن عرضه(به روش مزبور 
ین اقـدام بـا اّولـن ی اسالمی به روش مورد بحث به عنـوا دانشمندان برجسته

احادیث موجود در کتب حدیث رفتار نمایند در واقع از روش مبارک و مـتقن 
  اند. پیروی کرده -علیهم اهللاسالم  -ی مهاجر و انصار صحابه
ي  نياز به تحقيـق دربـاره  « گويند:  شود كساني مي  گاهي شنيده مي -٨سؤال

اسالمي بر صحت آن امت  متون احاديث صحيحين بخاري و مسلم نيست، زيرا
  آيا اين سخن موجه است؟ »اتفاق نظر دارند

اند و اّال  گویندگان این سخن متوّجه سـخن علمـای بـزرگ نشـده -جواب
کردند. واقعیت این است که بزرگان مـا وقتـی   چنین اظهار نظر نادرستی نمی

گوینـد مقصودشـان   ی صـحت احادیـث بخـاری و مسـلم سـخن می درباره
صحیح بودن اسناد احادیث دو کتاب مذکور است نـه قطعـی و ثابـت بـودن 

آیا در صحیح بخاری و مسلم « پرسند:  نمونه از امام نووی میرای ، بها آنمتن 
و ُمسندهای مشهور و سنن ابو داود و ترمذی و نسائی احادیث غیر صحیح یا 

پاسخ داد: احادیث بخـاری و  -عنه اهللارضی  -شود؟ او   باطل و.... یافت می
دها صـحیح و ـمسلم صحیح هستند اّما احادیث سنن یاد شـده و اکثـر مسنـ

(بـه نقـل از  .»-و خـدا دانـاتر اسـت -حسن و ضعیف و منکر و باطل هستند 
  )اثر خلیل ابراهیم مال خاطر ٣٠۵ص »مکانة الصحیحین«

شود در اینجا امام نووی از وجود احادیث صحیح و حسـن و   مالحظه می
ضعیف و باطل و منکر در صحاح اربعه کـه اصـطالحاتی مربـوط بـه اسـناد 

د   هستند سخن میاحادیث  گوید بنابراین سخن معّظم له ناظر به معتبر و مویَّ
  بودن اسناد صحیحین است.
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 »حجـة اللـه البالغـه« ِدهلـوی در اهللاگر گفتـه شـود ولـی، امـام شـاه ولـی 
در ... اّما « فرماید:  می )٣٨٢ص ١پور ج یوسف حسین محّمدی مولوی سید  (ترجمه

محـدثین بـر ایـن اتفـاق دارنـد کـه تمـام  :)بخاری و مسلم(صحیحین مورد 
باشـند و تـا مصـّنفان خـود   صحیح قطعـی می ها آناحادیث متصل و مرفوع 

دهد او مبتدع و پیـرو غیـر  سستی نشان ها آنمتواترند و هر کس نسبت به امر 
  »مؤمنین است.سبیل 

شود ناظر به   را نیز می -اهللارحمه  –پاسخ این است که سخن امام دهلوی 
صحیح بودن اسناد صحیحین دانست. اگرچه تندگویی معّظم له که منتقـدین 
صحیحین را مبتدع و پیرو غیر سبیل مؤمنان دانسته است موّجه نیست زیرا در 

ی  ی امـام بخـاری و امـام مسـلم دربـاره هر صورت حاصل تحقیقات ارزنده
نقد دانستن قابـل قبـول نیسـت و هـم کتابهایشان را غیر قابل  ،اسناد احادیث

کنـد در نتیجـه   چنان که قبًال نیز گفته ایم چون تنها خداوندسبحان اشتباه نمی
ی صریح یا غیر صریح َبری از خطا و اشـتباه دانسـتن حاصـل زحمـات اّدعا

  علما از هیچ کسی پذیرفته نیست.
غيـر  دو كتاب صحيح بخاري و صـحيح مسـلم   « گويند:  اي مي عده -٩سؤال

  ؟آيا سخن مزبور درست است »قابل نقد هستند
واقعیت این است که محـدثین در حـّد تـوان خـود بسـیار تـالش  -جواب

اند منـابع عظیمـی از احادیـث را بـرای مسـلمانان فـراهم  اند تا توانسـته کرده
کنـد آن بزرگـواران از خطـا و اشـتباه  اّدعـااّما هیچ کس حق نـدارد  ٤؛نمایند

                                            
اند،  ی حدیث برای تألیفات خود زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده بدون شک ائمه -٤

ی شرح یکی از کتابهای حدیث و نیز چند کتاب در علم  حوصله به مطالعهاگر کسی با دقت و 
برد که محدثیِن بزرگوار ما در مسیر   الحدیث درایتی و روایتی بپردازد تا حد زیادی پی می
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چنین اگر کسانی در وصف زحمات و در تمجید آثارشـان  هم اند مصون بوده
را به آنان یا  »مصون از خطا بودن« ای سخن بگویند که معنی و مفهوم به گونه

شـوند   به شرِک شخص پرستی گرفتار می -اهللانعوذ ب -کتابهایشان نسبت دهند
پاسخ سؤال مطرح شده این است کـه صـحیحین را غیـر قابـل نقـد  ،بنابراین
، علما و محـدثین اسـالمی و اّوالً تن خطا و انحراف عظیمی است زیرا: دانس

پرسـتی  نیز حاصل زحماتشان را از خطا و اشتباه َبری دانستن شرک و شخص
  کند.  نهایِت دانا و توانا اشتباه نمی تنها خدای بی ،چون .شود  محسوب می

انـد صـحیح بخـاری و صـحیح  ثانیًا، هیچ یک از علمای اسـالمی نگفته
عیب و نقص و از هر خطا و اشتباهی به دور هستند بلکه  مسلم مانند قرآن بی

صـحیحین «انـد:  اند و فرموده آنان سخن درست و قابل قبولی را اظهار داشته
  »بعد از قرآن معتبرترین کتاب اسالمی هستند.

صحیح بخاری و صـحیح « :اند مندان اسالمی نگفتهبه عبارت دیگر دانش
آن دو کتـاب بعـد از قـرآن  :انـد بلکه فرموده »مسلم مانند قرآن معتبر هستند

صحیحین ماننـد قـرآن  ،یعنی ؛معتبرترین کتاب اسالمی هستند و این سخن
باشـند. البتـه فرامـوش نشـود فرزانگـاِن   عیب و نقص و غیر قابل نقـد نمی بی

اعتبـاِر  ی ارزش و درست در واقـع واالتـرین درجـه اظهارنظرِ  اسالمی با این
 اهللاجـزاهم ( اند. ممکن را برای دو کتاب حدیث بخاری و مسـلم قائـل شـده

                                                                                                
برای تحقیق و بررسِی اسناد تک تک احادیث » ثبت و ضبط احادیث«طوالنی و پر مشّقت 

اند  اند تا توانسته ها و مشکالتی مواجه بوده با چه سختی اند و دقت و تقوا بخرج داده ؛چقدر
ی عظیمی از احادیث را برای ما مسلمانان تهیه نمایند، بنابراین باید قدرشناس زحمات  سرمایه

آنان باشیم و با نیکی و دعای خیر از آنان یاد کنیم؛ خداوند متعال اجر جزیل به آن دانشمنداِن 
 ان را در داِر رحمتش واالتر گرداند. مخلص عطا فرماید و درجات آن
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  )خیر جزاءٍ 
تـوانيم    آيا بر اساس اعتمادي كه به محدثين اسالمي داريم نمـي  -١٠سؤال

  اند استناد كنيم؟ به احاديثي كه در كتابهايشان ثبت نموده
  استناد به حدیث به طور کّلی دو صورت دارد: -جواب

ی صورت نخست عمـوم  فتوی دادن به حدیث. درباره -٢نقل حدیث  -١
مسلمانان به پیروی از بزرگاِن دین حق دارند احادیث مسّلم نبوی را بـا کمـال 

های دینی به آن اسـتناد نماینـد، اّمـا  دقت و امانت داری نقل کنند و در بحث
صّحت صدور آن از حضرت (بر مسّلم بودن آن اّمت  ی که علماینقل احادیث

اتفاق نداشته باشند تنها کار کسـی اسـت کـه در فهـم قـرآن و  )-ص-رسول
تخصـص و تبّحـر الزم را  -ص-محّمـدشناخت سّنت و شخصّیت حضرت 

-روایت حدیث پرداخت زیرا از پیـامبردارا باشد در غیر این صورت نباید به 
 ما علمـتم«روایت شده است:  -ص

ّ
از نسـبت « یعنـی: »اّتقوا الحدیَث عّنی اال

ی صورت  درباره ».)سخن من است(دادن حدیث به من بپرهیزید مگر بدانید 
  دوم نیز بدیهی است که فتوی دادن به حدیث کار مجتهدین و فقها است.

  بنابر آن چه بیان شد:
اسالمی بعضی از احادیث صحیح ای از دانشمندان نامدار  چون عده، اّوالً 

 -ص-را بـه پیـامبر هـا آنو صّحت انتسـاب  اند السند را با قرآن مغایر دانسته
عنـی صـّحت بودن سند حـدیثی الزامـًا بـه م »صحیح«اند؛ بنابراین  نپذیرفته

 ی باشد و شایسته اسـت از تکـرار شـایعه نمی -ص-انتساب متن آن به پیامبر
  اجتناب نمود. »پذیرفت -ص-صحیح را باید به عنوان سخن پیامبرحدیث «

ل احادیِث قطعی هستند حتی هنگام نق »نقل به معنا« ، چون احادیثثانیاً 
نقـل بـه معنـا «نباید عباراتی را بکار برد که بـا  -ص-و مسّلم حضرت رسول
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 دقیقـًا ایـن -ص-پیـامبر«مغایرت داشته باشد مثًال، از گفتن  »بودن احادیث
و... بایـد  »اسـت -ص-ایـن عـین سـخن پیـامبر« و »چنین فرمـوده اسـت

روایت شـده کـه فرمـوده  -ص-از پیامبر« خودداری شود و از عباراتی مانند:
  استفاده نمود. »اند چنین نقل کرده -ص-از پیامبر« و »است

ی معنی و مصداِق برخی احادیـث نبـوی میـان علمـای  چون درباره ثالثًا،
اسالمی اختالف نظـر وجـود دارد بنـابراین کسـی حـق نـدارد دیگـران را بـه 

ی حدیثی وادار نماید یا آنان را به خاطر  پذیرفتن تفسیر مورد قبول خود درباره
مخالفتشان با آن معنی و تفسیر به سستی و بـی تـوجهی نسـبت بـه احادیـث 

  نبوی متهم نماید.
بـه خـالف قـرآن سـخنی  -ص-چون محال است حضرت رسـول رابعًا،

فرموده باشد یا عملی انجام داده باشد بنابراین هیچ کسی حق نـدارد صـّحت 
-ن تعارض داشته باشد؛ به حضـرت رسـولانتساب حدیثی را که با آیات قرآ

روش تأیید نماید و هر دانشمند مسلمانی چنان چـه در جهـت احیـای  -ص
اقـدام  )ی احادیـث بـه قـرآن عرضـه(متقن و مبارک اصحاب مهاجر و انصار 

نماید و با ذکر دلیل از معارض بودن حدیثی با نصوص قرآن و مسّلمات دیـن 
 سخن گوید باید با احترام بـه رأی و نظـر وی نگـاه کـرد و از انحـراف عظـیم

جـّدًا فاصـله  »متهم نمودن چنین افرادی به عـدم بـاور بـه حـدیث و سـّنت«
  گرفت.

چون تنها خداوند سـبحان از خطـا و نسـیان َبـری و منـّزه اسـت  خامسًا،
بنابراین مصون پنداشتن هر محـّدثی از اشـتباه و فراموشـی شـرک محسـوب 

کتـب (ی غیر قابل نقد دانستن حاصـل زحمـات آنـان اّدعاشود در نتیجه   می
 م علی من اتبع الحقوالّسال       باشد.  آلود می یی شرکاّدعانیز  )حدیث


