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 تشكيك در حجيت خبر آحاد: فصل دوم

  
  :ار مبحث استه شامل يك مقدمه و چهك

اي كه حديث متواتر  تعريف متواتر، تعداد احاديث متواتر، اندازه :مبحث اول
 .و حكم منكران آن ،آن بهكند، حكم عمل  افاده علم مي

  
 كند، مياده علم افاي كه خبر آحاد  تعريف خبر آحاد، اندازه :مبحث دوم

 .حجيت خبر آحاد و واجب بودن عمل به آن
  

نشان  ان حجيت خبر واحد در گذشته و حال وكنندگنكاردرباره ا :مبحث سوم
 .هاي آنها، و پاسخ به آنها دادن شبهه

  
آن در نزد اهل  به شرايط حجيت خبر واحد، واجب بودن عمل :مبحث چهارم

بر نظر آنها در گذشته و حال و كساني كه  حديث، پاسخ به شرطهايي كه معتزله
  .اند بوده
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  مقدمه

اندكي هستند كه با  هند، عدكن انكار مي كليديث را بصورت كساني كه حجيت حوقتي 
اند، و ضروريات و بديهيات ديني را انكار  مسلمانان به مخالفت برخواسته اجماع
باشد،  كنندگان خبر آحاد نميانكاراند، اين خطر آنها بزرگ نيست، و مانند خطر  كرده

ستند، و شبهات مخصوص انكار كنندگان خبر آحاد، از لحاظ كمي، تعداد بيشتري ه
اند،  مورد تشكيك قرار داده ،خود را دارند، كه با آن حجيت حديث را بصورت عمومي

ممكن است كه شبهات آنها بر تعداد زيادي از مردم اثر بگذارد، اگر آنها را به حال 
قبل از اينكه به نادرستي شبهات آنها بپردازيم، نخست اصطالحاتي را كه  .خود بگذاريم

علما براي تقسيم حديث، از جهت سند، و تعداد راويان در هر طبقه تا حد  جمهور
آوريم، سپس هر قسمت را از نظر لغوي و  مي ،اند ، يادآور شده2، و آحاد1تواتر

 وبجو حجيت و وكند  ده علم مياي كه افا كنيم، و سپس، اندازه اصطالحي تعريف مي
  .دهيم شرح مي عمل به آن را

  .پردازيم ه آنها ميدر مباحث بعدي بو 

___________________________________________________
______________________ 

 .1329، بند 478الرساله، ص : نگاه. امام شافعي متواتر را دانش عام و يا دانش تسلط و احاطه نام نهاده است) 1
 .1330بند شماره  478الرساله : ه است، نگاهناميد) علم ويژه(امام شافعي آحاد را ) 2



15  بررسي سنت نبوي 

  :مبحث اول

و آور بودن  مقدار يقين بيان تعداد احاديث متواتر و متواتر و تعريف

  به آن و همچنين حكم منكران آنحكم عمل 

  
  تعريف لغوي و اصطالحي متواتر :نخست

اندكي فاصله است، مانند  ديگري با بالمتواتر از نظر لغوي به معناي آمدن يكي به دن
   :دفرموده خداون

 mL K J I  l) 44/ مؤمنون(  
  ».پياپي رسولي بعد از رسول با فاصله فرو فرستاديم«

شود  و تنها زماني بين اشياء ايجاد مي ه همان متابعه و دنبال هم آمدن استواترمپس 
خالصه اينكه  .باشد مي 1اركه و مواصلهدصورت م در غير اين و با فاصله باشد كه

نظر اول  است وبا مكث و فاصله و بدون مكث و فاصله دنبال هم آمدن معناي تواتر 
  .تر است صحيح ،باشد كه همان با مكث و فاصله آمدن مي

ارائه  براي آن تعريفهاي متعددي قديم و جديددانشمندان  :تواتر از نظر اصطالح
بيان  :تر مصطفي امين تازيترين آنها تعريفي باشد كه دك و مانع  شايد جامع. اند كرده
جمع زيادي آن را روايت كرده باشند به طوري كه متواتر روايتي است كه  :است كرده

غيرممكن ، را از امثال آنها در هر يك از طبقات آنهاعمد يا اتفاقي عقل احتمال كذب 

___________________________________________________
______________________ 

 .2/647، و مصباح الخير 708-707و مختار الصحاح، ص  151-2/150قاموس المحيط : نگا) 1
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و اينكه آخرين سند آنها احساس باشد، و همچنين حديث روايت شده خودش  بداند
 1.اش را به يقين برساند شنونده

  
  حديث متواتر تالف نظر علما در مورد وجوداخ :ثانياً

در اين مورد كه خبرهاي متواتر زيادي «: گويد مي :تازيدر اين باره دكتر مصطفي 
اختالفي نيست، روزانه اخباري را در مورد  ،افتد در زندگي روزمره مردم اتفاق مي

شنويم  شهر ميشنويم كه اتفاق افتاده، و يا خبري را از يك مسئول از يك  حوادثي مي
شود،  كنند، و در ميان مردم منتشر مي را به تمام دنيا مخابره مي كه خبرگزاريها آن

شوند، و كسي  كه به آن حادثه نزديك و يا دورند، به يك اندازه از آن مطلع مي كساني
به صحت آن خبر يقين پيدا  ،كند، البته به نسبت گوينده خبر را تكذيب نمي هم آن

مان اينگونه خبرهاي متواتر، كه داراي شروط تواتر هستند، شكي در آن گ كنند، بي مي
نيست، اما اختالف ميان دانشمندان در مورد وجود خبر متواتر در حديث نبوي است 

  .شوند كه علماء در اين باره به سه دسته تقسيم مي
 كه ابن حبان وحازمي و ديگران برآنند، معتقدند كه حتي يك حديث :گروه اول -1

وجود ندارد، و آنچه كه هست همان حديث آحاد  ،متواتر كه داراي شروط تواتر باشد
  2.باشد باشد كه اعتبار آن در حد حديث مستفيض و مشهور مي مي
كه حافظ ابوعمرو معروف به ابن صالح، از جمله آنهاست، معتقدند كه  :گروه دوم -2

بسيار با ارزش است، ) ستو آنچه كه ه(است حديث متواتر در سنت كمياب و اندك 
___________________________________________________
______________________ 

و بحرالمحيط  15، 2/14، االحكام، آمدي 17نزهة النظر ابن حجر، ص : نگا 2/7مقاصد الحديث في القديم و الحديث ) 1
قواعد التحديث : ، نگا2/108، و الحصول رازي 2/285البهاج في شرح المنهاج و ا 1/200، و ارشاد الفحول 4/231

 .146قاسمي، ص 
 .37، 32، 31شروط االئمه الخمسه حازمي، ص ) 2
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اگر از كسي بخواهند براي آن « :گويد مي) علوم الحديث(ح در مقدمه كتابش ابن صال
  1.تواند حديثي روايت كند مثالي بياورد نمي

باشند معتقدند كه حديث متواتر در سنت فراوان  كه جمهور علما مي :گروه سوم -3
يثي مشهور، مانند صحاح سته و باشد، وجود احاديث متواتر فراوان در كتب حد مي

حديثي چاپ و منتشر و در  هايبااين كت. مؤيد اين نظر است ،مسندها و ساير كتب
كتابها نسبت آن به مؤلفان و مصنفان  را اند، و با قطعيت آنها  ميان علما مشهور گشته

ر هر طبقه اند، كه راويان آن د خيلي از اين كتابها متفق القول احاديثي را آورده. ندا هداد
 ،اتفاقي آن حديث را گفته باشند عمدي ياقدر زيادند كه عقل، اتفاق آنها بر كذب  آن

، يا بيان ، يا عملي از اعمال پيامبربه گفتاري از گفتارهاي پيامبر و. داند محال مي
  .شود حاالتي از حاالت آن حضرت منتهي مي

رساند، و بدون  اش مي ويندهبه گرا احاديث، صحت سند احاديث اين  آنها براجتماع 
  . را قبالً بيان كرديم آن همان حديث متواتري است كه شروط آن ،شك

بهترين دليل مبني «: استحافظ ابن حجر در شرحي كه بر نخبه الفكر نوشته، گفته 
كه در  ،وجود حديث متواتر، فراواني احاديث، در كتابهاي مشهور و متداول است

هر گاه علماي شرق و غرب براي آوردن حديثي، . اشدب دست علماي شرق و غرب مي
يقين دارند كه نسبت دادن آن كتابها به  ،در كتابهاي مشهور و متداول گردهم آيند

مصنفانش نسبت درستي است و راههاي گوناگوني هست كه اتفاق آنها بر كذب را 

___________________________________________________
______________________ 

 .162علوم الحديث، ص ) 1
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اند در مورد صحت آن حديث به  گرداند و با شروطي كه قايل شده محال مي
  1.كند و اين چنين مواردي در كتب مشهور زياد است اده علم يقين ميفاش، ا ويندهگ

كه قائل به عدم وجود حديث متواتر يا و دوم را  جمهور علماء پاسخ گروههاي اول
، چرا كه عقيده آنها از يكي از اين امور اند با داليل زير دادهانتساب وجودي آن بودند، 

  : شود ناشي مي

  .ههاي احاديث، و آگاهي نداشتن بر حاالت و صفات راويانعدم شناخت را
 .استاز آن حديث  به علت عدم اطالع ياو 

  .و احاطه نداشتن و كوتاهي كردن در آن بوده است بال ايراد نگشتنو يا بدن
دانستند كه احاديث فراواني وجود دارد كه منطبق با  مي ،شناختند اگر اين مسايل را مي
   2.هستند شرايط حديث متواتر

   :رسيد نظر  ميان اين سه گروه به اتفاق توان با امور زير مي
آن،  وجود در مورد كمي و قلت خواهند ، ميمعتقدان به عدم وجود حديث متواتر :اوالً

  .گروه اول به گروه دوم برگشتند مبالغه كنند و به همين دليل پيروان
اندكي حديث متواتر هستند، و گروه اينگونه ميان گروه دوم كه معتقد به وجود  :دوم 

كنيم كه  جمع مي د به فراواني حديث متواتر هستند،سوم يعني جمهور علما، كه معتق
منظور گروه دوم از حديث متواتر، تواتر لفظي بوده، و معتقدان به كثرت حديث متواتر 

ظي حديثي كه متواتر لف چون. يعني گروه سوم، تواتر معنوي بوده، و اين درست است

___________________________________________________
______________________ 

دي و مدخل الي السنة النبويه، دكتر عبدالمه 248/4، و بحرالمحيط 179-2/178تدريب الراوي، : ، نگا19نزهة النظر، ص ) 1
 .331عبدالقادر، ص 

االسالم عقيدة و «به اين نظر تحت عنوان، اسراف در وصف احاديث متواتر و داليل آن،  :ايراد و نقد شيخ شلتوت: نگا) 2
 .65-62، ص »شريعة
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باشد اندك است، و اهل حديث هم بر تعداد اندكي حديث متواترِ لفظي هم نظرند، در 
  1.حاليكه حديث متواترِ معنوي، فراوان است

  : كنند ي كه افاده علم ميديث متواتراحا :سوماً
آن اعتقاد و  اجماع وجود دارد ،كند قين و علم ميكه خبر متواتر افاده ين رأي بر اي

اند،  ، گروههايي از اين اجماع استثنا شدهمعتقدنه اعتقاد  قعيت استراسخ و مطابق وا
اصول (گونه كه بغدادي در كتابش  آن ،همعتزلاز ميان  ، و نظام3يهن، و سم2براهمه :مانند
  .از او آورده است) 4الدين

در حالي كه ، راهي براي افاده علم نيستند) حديث(اشتند كه اخبار پند اينگونهپس اينها 
اي فاسد  و انديشه ، كه اين پنداري باطلضروريات است يا از و استه علم يا حس را

  .به آن اعتماد كرد، و داليل رد آن ارائه شده است توان است كه نمي

___________________________________________________
______________________ 

 ، و22- 2/19مقاصد الحديث فى القديم والحديث : نگا. و بعد از آن 1/120ز بر اين نظر است شارح مسلم الثبوت ني - 1
سيوطى، ، أمثلة على األحاديث المتواترة فى األزهار المتناثرة فى األخبار المتواترة: نگا ،161سات أصولية فى السنة ص درا
إتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة فى نظم المتناثر على األزهار  كتانى، و، نظم المتناثر من الحديث المتواتر و

  .بهمراه مجموعه حديثي راستينن محمد بن الصديق الغمارى، سيد عبد العزيز ب، المتناثرة
پرستند، نه به  كنند و او را مي گروهي هستند كه رسالت پيامبر را قبول ندارند و خدا را به طور مطلق عبادت مي: براهمه) 2

پندارند كه فرزندان  يكنند، و م و بطور اطالق همه انبياء را انكار مي. خاطر ارسال پيامبري، و يا بخاطر رسول مشخصي
، 1/215كشاف اصطالحات الفنون : پرستند، نگا باشند، گروهي از آنها در هند هستند كه بتها را مي مي حضرت ابراهيم

 .2/113و فواتح الرحموت 
دند بجز باشند و معتق سمينه با ضم سين و فتح ميم، منسوب هستند به سومان، و آنها ملتي بت پرستند و معتقد به تناسخ مي) 3

، و فواتح الرحموت 2/262، و كشف االسرار 4/52كشاف اصطالحات الفنون : احساس راهي براي دانستن نيست، نگا
و اصول الدين، ص ) 5(، 64، 57، و كتاب توجيه النظر، ص 1/113رد شبهات آنها در فتواتح الرحموت : ، نگاه2/113

20.  
 .20اصول الدين، ص ) 4
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: گويد ميداده، و  جواب آنها را» ول االحكاماالحكام فی اص«امام آمدي در كتابش بنام 
ه اشياء غير ضروري با حواس قابل دستيابي برخالف براهمه و سمينه كه معتقدند علم ب

 و دليل آن. كند ست كه خبر متواتر افاده علم ميا نظر كلي اين است، نه با اخبار، اتفاق
يابد، در مورد، كشورهاي در حال  هم، دانشي است كه هر فرد عاقلي در نزد خود مي

شمندان مشهور، و رشد و ملتهاي گذشته، و اعصار گذشته، و پيامبران و امامان، و دان
حوادث جريان يافته بر گذشتگان و بر حسب وجدان ما، اخبار را برايمان بازگو 

و هر . گيرد كنند، همچون علم به محسوسات، نزد ادراك ما، كه با حواس انجام مي مي
  . 1شود و جنونش آشكار مي سخنانش ساقط استكسي منكر اين موضوع شود، 

خبر  مخالف اين نيست كههيچ مسلماني و هيچ عاقلي  بدان كه« :گويد امام شوكاني مي
كند، و آنچه كه از سمينه و براهمه در اين مورد ذكر شده،  مي ضروريمتواتر افاده علم 

  2.است، و گوينده آن حتي ارزش جواب دادن هم ندارد و باطل نادرست
 و حجيت آن 3لفظيحديث متواتر  به ملحدان و منكران وجوداين چيزي است كه 

 عملي متواترايمان به سنت كه در ادعاي دروغين و منافقانه خود نسبت به : گوئيم مي
   4.كوتاهي كردند

___________________________________________________
______________________ 

 .2/22مقاصد الحديث، دكتر مصطفي تازي : نگا، 2/15االحكام، آمدي ) 1
 .1/202ارشاد الفحول، ) 2
  .2/520مختصر الصواعق المرسلة  )3
النسخ فى الشرائع  همقال ، و924، 912، 9/517جلد ، مجلة المنار ،دكتر توفيق صدقى، »اإلسالم هو القرآن وحده« همقال )4

 ، وو بعد از آن 303األصالن العظيمان ص  ، و42، 39د أبورية صمحمو، أضواء على السنة ، و688، 9/687جلد ، اإللهية
 ، و18إسماعيل منصور ص ، تبصير األمة بحقيقة السنة و 0جمال البناهر دو از  137السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 

، سلطة فى اإلسالمال ، و107نصر أبو زيد ص ، اإلمام الشافعى ، و17، 16، 9أحمد صبحى ص ، عذاب القبر والثعبان األقرع
  .غيره و 238، 210عبد الجواد ياسين ص 
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توزي شما  هم صحبت شدن با شما ارزش ندارد و ديوانگي و كينه :گوئيم به آنها مي
  .و استحقاق پاسخ دادن را هم نداريد ،معلوم گرديد

  :به حديث متواتر حكم عمل: مچهار

 1، افاده علم يقيني و قطعييو چه تقرير چه فعلي ،چه قولي از پيامبر خبر متواتر
با ثابت شدنِ ، زيرا حديث متواتر واجب استبه آن عمل  اختالفو بدون  ،كند مي

، به تحقيق در مورد راويان آن ندارد نيازيكند و  افاده قطعيت مي نسبت آن به پيامبر
ن اخبار متواتر، در بحثهاي علم درايه و به همين دليل اهل حديث در مورد راويا

 2كفايهالاند، بجز تعداد اندكي همچون حاكم، و خطيب در اوايل  الحديث چيزي نياورده
  . 4و ابن حزم 3و همچنين ابن عبدالبر

كه معنايش خاص آن باشد ياد  خاصيرا با اسم ها حديث آن اهل: گويد ابن صالح مي
شود كه از اهل  ده، ولي در كالم او احساس نميرا ذكر كر كنند، هر چند خطيب آن نمي

  5.آنها نشود حرفه و تخصصشايد شامل  حديث تبعيت نكرده باشد، و
تنها از احوال راوي و  »درايه الحديث«علم  اين«: گويد استاد دكتر مصطفي تازي مي

آنها عمل شود، و  مورد قبول شناخته شوند و بهكند، تا احاديث  بحث مي مروي
كه حديث متواتر  در حالي. و به آنها عمل نشودشود حاديث مردود معلوم همچنين ا

___________________________________________________
______________________ 

 اند زيرا درجه و مقام علم متواتر همانطور كه حافظ ابن حجر ترجيح داده، ضروري است و پاسخ كساني است كه گفته) 1
 .درجه آن، نظري است

 .50الكفايه، باب الكالم في االخبار و تقسيمها، ص ) 2
 .2/33جامع البيان العلم، ) 3
 .1/102االحكام في اصول االحكام تقسيم االخبار عن اهللا تعالي ) 4
 .3/37سخاوى ، فتح المغيث: نگا، 162علوم الحديث ص ) 5
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و . 1كند و تبعيت از آن واجب است افاده علم ميو است حديثي است كامالً مورد قبول 
آنجا كه در مورد درايه و علم الحديث سخن گفته پاسخ داده كه درايه و علم الحديث 

، 2باشند و عمل كردن به آن مي حكم آن بيانبه خودي خود هدف نيستند، بلكه براي 
شناخت باشد، زيرا  مياحاديث  حكم قبول يا رددرايه البدون شك يكي از اهداف علم 

هستند و  متمايزد؛ و هر كدام از يكديگر بستگي به حديث متواتر دار حديث آحاد،
  .حكم آنها شناخته شده است

___________________________________________________
______________________ 

، مكانة العلميه عبدالرزاق در حديث نبوي كه از دكتر 15نزهة النظر، ص : ، نگا2/24مقاصد الحديث في القديم و الحديث ) 1
شذوذ دكتر حجازي در كتاب دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي، كه ايشان پنداشته، : گا، ن33- 1/28اسماعيل دفتار آورده 

 .113غزالي معتقد به عدم وجود اجماع مبني بر عمل به حديث متواتر است، دفع الشبهات، ص 
 .2/24، و مقاصد الحديث في القديم و الحديث 15نزهة النظر، ص : نگا) 2
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   :حديث متواتر كنندگانحكم انكار: پنجم
اي كه اجماع علما بر متواتر بودن  ر كس حديث متواتري را انكار كند، بگونههبدان كه 

اجماع بر تواتر آن ولي اگر  1خارج گشته است از گروه مسلمانان ،باشد آن حديث 
صورت منكر آن  ، در اينندداشته باش مورد آن حديث اختالف درنباشد و علما 

   2.آيد حديث از جمله فاسقان بحساب مي
و سنت ) قرآن(پايه و اصول علم عبارت است از كتاب « :گويد عبدالبر مي حافظ ابن

اجماعي كه همه از هم روايت  :اول :شود و سنت به دو نوع تقسيم مي). حديث(
باشد و اختالفي در اين مورد نيست، و هر  كنند، كه اين نوع از حجتهاي قاطع مي مي

او بر ن را انكار كرده است، كه توبه اي از قرآ كس منكر چنين اجماعي باشد انگار آيه
ين دباشد زيرا از  الزم است، و در صورتي كه توبه نكند، ريختن خون او جايز مي

  3.است عامهخارج گشته و مرتد شده، و روش او برخالف روش 

___________________________________________________
______________________ 

، و المنهج االسالمي في الجرح و التعديل تأليف دكتر فاروق 1/283، و اصول سرخسي 4/247البحر المحيط زركشي : نگا) 1
 .15، و خبر الواحد في السنه تأليف خانم دكتر سهير رشاد، ص 362حماده، ص 

 .24، 2/23مقاصد الحديث في القديم و الحديث مؤلف دكتر مصطفي تازي، ) 2
  .26 – 34، 2/33جامع بيان العلم و فضله ) 3
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  :مبحث دوم

جيت كند، و ح اي كه افاده علم مي تعريف حديث آحاد، و بيان اندازه

  ه آنآن و واجب بودن عمل ب

  
  تعريف حديث آحاد از نظر لغوي و اصطالحي :نخست

 خبر واحدو معناي لغوي  1،باشد آحاد جمع احد به معناي يك مي :آحاد از نظر لغوي
را روايت  ، و آن عبارت از خبري است كه يك نفر آنمنطبق است بر حقيقت اسمي آن

  .كرده است
ت كه داراي شروط تواتر از نظر اصطالحي آحاد خبري اس :آحاد از نظر اصطالحي

اين دو تعريف به يك معنا  3،و يا از خبري نباشد كه به حد تواتر برسد 2،نباشد
خبر واحد خبري « :باشند، دكتر مصطفي تازي نيز چنين تعريفي ارائه كرده و گفته مي

اي كه از لحاظ  را روايت كرده باشد، بگونه است كه يك نفر و يا بيشتر از يك نفر آن
ات به حد تواتر نرسيده باشد، يا اينكه به حد تواتر هم رسيده، ولي يكي از كثرت رو

  4.شروط حديث متواتر را از دست داده باشد

___________________________________________________
______________________ 

 .711، و مختار الصحاح، ص 1/340قاموس المحيط : نگا) 1
 .22نزهة النظر البن حجر، ص ) 2
 .2/31االحكام في اصول االحكام از آمدي ) 3
 .2/37مقاصد الحديث في القديم و الحديث ) 4
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 - 1 :شود و حديث آحاد به اعتبار تعداد راويانش در هر طبقه به سه دسته تقسيم مي
  1.حديث غريب -3حديث عزيز  -2حديث مشهور 

يين همگي بر اين سه نوع از حديث آحاد اهل حديث و فقها و اصولبجز حنفيه، 
  .دانند نه بخشي از آن مي 2معتقدند، ولي حنفيها حديث مشهور را جدا از احاديث آحاد

   :شود سنت و حديث نزد حنفيها ازجهت سند آن به سه دسته تقسيم مي
  4.آحاد - 3 3مشهور -2متواتر  - 1

و اين مقام براي  5آور نيست كند ولي يقين حديث مشهور نزد حنفيها افاده اطمينان مي
  .باشد تر از حديث آحاد ميباالو  6تر از حديث متواتر حديث مشهور پايين

حديث  ههم رتب ،قرآنو تفسير ن تبييحديث مشهور نزد حنفيها از جهت صالحيت 
، اما كنند به اتفاق قبول مي ،و احكامي را كه افزون بر احكام قرآن هستندمتواتر است، 

___________________________________________________
______________________ 

النظر ابن  نزهة: ، و همچنين نگا50-38منبع قبلي، ص : در مورد تعريف اين سه نوع از حديث نزد جمهور محدثين نگا) 1
 .168-165كتاب دراسات اصوليه في السنه النبويه تأليف دكتر محمد حفناوي، ص : ، نگا24 – 19حجر، ص 

» الينا خبر اآلحاد هذا عهد نبينا«مقايسه ميان حديث مشهور حنفيها و حديث آحاد از نظر جمهور علما در كتاب : نگا) 2
 .33-25تأليف دكتر مصطفي محمد سالمه، ص 

 .35-33-25تعريف آن و مثالهاي آن نزد حنفيها، همان منبع قبلي، ص : انگ) 3
 .48مقايسه داليل آن ميان حنفيها و جمهور علما در همان منبع، ص : نگا) 4
، استاد مصطفي محمد سالمه گفته اين نظر عموم حنفيهاست، و به همين دليل 29، ص»هذا عهد نبينا الينا خبر اآلحاد«: نگا) 5

، 1/293اصول سرخسي : نگا) 40، 33منبع قبلي، ص (اگر كسي آنرا منكر شود و نپذيرد گمراه گشته است اند  گفته
باشد، منبع قبلي، ص  كند، و منكر آن كافر مي اند كه حديث مشهور افاده علم يقيني مي جصاص و گروهي از حنفيها گفته

بن ابان نظر ديگري دارد و معتقد است كه بايد با وجود اجماع حنفيها مبني بر حجيت خبر مشهور، عيسي ا. 32-40
 .32، ص »هذا عهد نبينا«كتاب : يعني زماني حجيت دارد كه مخالف قياس نباشد نگا. استثناء قايل شد

 .34، ص »الينا هذه عهد نبينا«مبحث تفاوت ميان حديث متواتر و مشهور نزد حنفيها در كتاب : نگا) 6
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را  حديث آحاد كه در حالي 1كنند، ضافات را ناسخ نص قرآن تلقي مياين احنفيها 
  .برند باال نميتا اين اندازه، نسبت به قرآن كريم 

  
  حاد نزد جمهورآافاده خبر 

صحت كند، و  در مباحث قبلي متوجه شديم كه خبر واحد افاده يقين و قطعيت مي
 ضروريعلم  ر خودخبر دمضمون  در عين حال، قطعي است پيامبرانتسابش به 

  . ديگر نيازي به استدالل و نظر نيستبعد از آن است، و 
. بجز آن كساني كه اختالف نظرشان بهايي ندارد ،همه علما استمورد اتفاق اين نظر 

 :گانه سهحديث قابل قبول از ميان احاديث آحاد ميان علما در مورد ولي اختالف 
آيا حديث آحاد، افاده  :از بارت استاست و محل اختالف عمشهور، عزيز، و غريب، 

كند، ميزان يقين آن چه مقدار است؟ و آيا  ؟ و اگر افاده يقين ميظنكند يا  يقين مي
  كند و يا نظري؟ اده علم قطعي مياف

   :كنيم علما در اين مورد نظرات مختلفي دارند كه خالصه آنها را بيان مي
معتقدند كه  كي، معتزلي و خوارجافعي، مالش جمهور فقهاي حنفي،اكثر علما و  - 1

كند، امام  بصورت مطلق افاده علم نمي 2حديث آحاد چه با قرينه، و چه بدون قرينه
خبر  معتقدند وقتي كهپيروانش گفته ابن صالح و  اين نظر را برگزيده و به دنبالنووي 

___________________________________________________
______________________ 

 .3/155، االحكام في اصول االحكام آمدي، 2/426معتمد في اصول الفقه، ، ال2/82اصول سرخسي، : نگا) 1
، و خبر الواحد في السنة و اثره في فقه االسالمي، تأليف 169دراسات اصولية في السنة النبوية، ص  1/145المستصفي : نگا) 2

 .23خانم سهير رشاد مهنا، ص 
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ا اين نظر بمحققان و جمهور «: گويد كند، مي افاده علم مياي همراه شود،  آحاد با قرينه
  . كند مي 2ظننرسد افاده  1آحاد اگر به حد تواتر :گويند سپس مي» اند مخالفت كرده

نووي آورده،  مآنچه اما« :است و گفته آوردهنظر امام نووي  تعقيبي برحافظ ابن حجر 
ابن صالح . اكثريت علما مسلّم است، ولي از نظر اهل تحقيق اين طور نيست جهتاز 

  3.است در حالي كه محقق هم هستموافق با نظر سوم 
گروهي از اهل حديث معتقدند كه خبر آحاد خودش، هروقت كه شروط صحت و  - 2

احاديث  اينكه جز اتصال سند و عادل بودن راوي، و حافظه راوي، و از جمله – قبول
و اي داشته باشد  كند، چه قرينه را داشته باشد، افاده علم نظري مي - شاذ و عليل نباشد

آورده، و ابن حزم  4صباغ اين را از گروهي از محدثينابن . اي نداشته باشد رينهچه ق
 اين نظر حارث ابن اسد محاسبي، :گويد و مي هم در كتابش االحكام چنين آورده

باشد،  ابووليد سليمان بن خلف مالكي معروف به باجي مي سي وحسين بن علي كرابي
، ابن 5احمد بن حنبل آورده نسبت داده استرا به يكي از دو روايتي كه از  و نيز آن

هم روايت كرده هر چند كه مازري با ابن حزم به منازعه  6بن انس از مالك مندادخويز

___________________________________________________
______________________ 

 .1/132تدريب الراوي، ) 1
ئمه مسلمانان در صفحات بعد خواهد آمد، كه چگونه دشمنان اهل سنت اين قدر بد متوجه در مورد ظن و گمان هدف ا) 2

 .32-29ص : اند، كه به حجيت خبر واحد ايراد بگيرند، نگا شده
  .1/133همان  - 3
 .1/75تدريب الراوي، ) 4
جوزيه تصحيح كرده كه حديث ، و امام ابن القيم 262/4، و البحر المحيط 2/32االحكام آمدي : ، نگا1/75منبع قبلي ) 5

: باشد، نگا از احمد برخالف آن ذكر كرده، ضعيف مي» اثرم«كند، و آنچه را كه  روايت شده از احمد ابن حنبل افاده علم مي
 .2/533مختصر الصواعق المرسله، 

 .1/106االحكام ابن حزم ) 6
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را از داود ظاهري روايت  ابن حزم هم آن. برخواسته كه در اين مورد نصي وجود ندارد
 :امام شافعي ش الصواعق المرسله ازرا در كتاب جوزيه هم آنقيم ابن و  1.كرده است

  2.روايت كرده است
معتقدند كه خبر واحد اگر  و فقهااز اصوليين  بعضيگروهي از محدثان، از جمله  - 3

كند، افاده علم  داللت  ثبوت خبر از مخبر بر صحتكه را تأييد كند  اي خارجي آن قرينه
   3.كند مي نظري يقيني

است كرده  دفاعاين نظر  ازاش شديداً  در مقدمهبر اين نظر است و ابن صالح هم 
ابن  و 5سبكي 4،آمدي :ند، از جملهرچنين نظري دا ا نيزفقه يون واصولگروهي از 

 7ابن حجر: محققين اهل حديث نيز چنين نظري دارند افرادي مثلهمچنين  6.حاجب
باشم در آنچه  ميهم عقيده ابن صالح  بامن « :گويد و ابن كثير كه مي 8ابن قيم جوزيه

سپس به » .است ينتر و خدا آگاه. اد كرده و به سوي آن هدايت شده استايشان اعتم
را قطعيت حديثي  :ي از شيخ ما عالمه ابن تيميه رسيديم، كه مفهوم آن چنين استنخس

ي قاض :ماننداماماني  اند، نقل كرده است، و قبول كرده  كه مردم از امامان حديث گرفته

___________________________________________________
______________________ 

 .1/75تدريب الراوي، ) 1
  .530، 2/528مختصر الصواعق المرسلة ) 2
، و مقاصد الحديث في القديم و الحديث دكتر 4/265، و البحر المحيط 2/32، و االحكام آمدي 2/141المحصول : نگا) 3

 .186، و دراسات اصوليه في السنه، ص 2/52مصطفي تازي 
ود ، و سرخسي در اصول خ2/535، به نظام معتزلي نسبت داده شده، همچنين ابن قيم در مختصر الصواعق 2/32االحكام، ) 4

 .اند آن را به نظام نسبت داده – 1/330
 .2/299االبهاج في شرح المنهاج، ) 5
 .2/55شرح عضد الملة و الدين بر مختصر المنتهي ابن حاجب، ) 6
 .22نزهة النظر، ص) 7
 .563 – 2/523مختصر الصواعق المرسله ) 8
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 شيخ ابواسحاق ، قاضي ابوطيب طبري،يفراينعبدالوهاب ملكي، شيخ ابوحامد اس
ابن زاغوني و امثال اينها از  ، ابوالخطاب،ابويعلي بن فراء شافعي، ابن حامد، شيرازي
 متكلماناين نظر  :است گفتهكه ، و همچنين شمس االئمه سرخسي از حنفيان حنبليها

  .اسحاق اسفرايني، و ابن فورك ابي :مانند ،باشد و ديگران مي شعريا
 و اين معني چيزي است كه 1.باشد سلف ميعامه همه محدثان و  هاين عقيد :يدگو مي

   2.ندا هو آن امامان پذيرفت ابن صالح استنباط كرده است
آنچه كه ابن عبدالسالم و نووي و « :قيني هم از ابن صالح پيروي كرده و گفتهبل

قول ابن صالح را  همچون بعضي از حافظان متأخر. باشد ممنوع مي ،اند پيروانشان گفته
 بيانسپس آنچه را كه ابن كثير از شيخش ابن تيميه روايت كرده را  3،اند روايت كرده

  . كند مي
در كتابش نزهه النظر آورده، امكان جمع كردن ميان اين سه كه حافظ ابن حجر با آنچه 

كه مطلق بودن  باشد، زيرا كسي مي ياختالف آنها لفظدر حقيقت  « :نظر وجود دارد
هم با استدالل  نظري بودن مقيد كرده است، كه آن را با است، آن جايز دانسته علم را
ا نپذيرد، لفظ علم را به متواتر ها حاصل گشته است، و هر كس آن اطالق ر هبه قرين

___________________________________________________
______________________ 

: خبر واحد و واجب بودن عمل آن خواهد آمد، نگا امام ابن دحيه در اين باره نصي آورده در مورد آنچه كه درباره حجيت) 1
، و حجيت خود حديث در باب عقايد و االحكام از الباني، ص 30، 29باعث الحثيث تأليف شيخ احمد محمود شاكر، ص 

57-60. 
آن را » ذشيذ الشا«، بر اين نظر است و عبدالجواد ياسين در 2/84ابوالحسن بصري معتزلي هم در المعتمد في اصول الفقه ) 2

دفع «گفته حسن السقاف در مقدمه كتاب ابن جوزي : ، و همچنين نگا258السلطه في االسالم، ص : عقيده باطل دانسته، نگا
 .و صفحات بعد از آن 55شبه التشبيه تأليف باكف التنزيه، ص 

 .1/132تدريب الراوي، ) 3
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اش ظني  در رابطه با معناي علم باشد همهص داده است، و هر چه غير از آن هم صيخت

  )١٠: هممتحن(m § ¦ ¥l  :فه آمدههمان طور كه در آيه شري. است
و منظور از آن  مطلق استلفظ علم گاهي . باشد تموهن مينكه علمتموهن بمعناي ظن

كه آنها هم آنچه را كه با قراين همراه شده، و از غير  در حالي 1.باشد گمان و حدس مي
  .كنند انكار نمي 2،باشد تر مي آن ارجح

 ،فاده علم نظري كندشوند تا خبر آحاد ا ميكه باعث  از قرايني رااينجا بعضي در 
  :آوريم مي
خود آورده باشند،  صحيحاينكه شيخين، بخاري و مسلم، آن حديث را در كتابهاي  - 1

را آورده باشد، و بر صحت آن اجماع باشد و هيچكدام از حافظان  يا يكي از آن دو آن
باشد و استوار  يحديث متعرض آن نشده باشند، اين بدليل بزرگ مرتبگي شيخين م

بودن نظر آنها در اين زمينه، و برتري آنها بر ديگران در شناخت حديث صحيح و 
  .مشخص كردن آن

كه اينها باعث شده مردم صحيحين را عمالً و اعتقاداً بپذيرند، اين پذيرش به تنهايي 
 كسانياز جمله تواتر نرسيده باشند،  ، از راههاي فراوان كه بهاز افاده علم استقويتر 

افرادي شوند كه خبر آحاد افاده علم نظري پيدا كند،  ها، باعث مي كه تأكيد دارند قرينه
. استده كر 3نقل از شيخش ابن تيميه روايته ابن كثير ب ذكر آنها گذشت كههستند كه 

___________________________________________________
______________________ 

 .2/32االحكام آمدي، ) 1
 .2/53، و مقاصد الحديث في القديم و الحديث 266، 4/264البحر المحيط : گابا اندكي تصرف، ن 22نزهة النظر، ص ) 2
 .54، 2/53مقاصد الحديث في القديم والحديث، ) 3
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 ابن صالح و كسانياز اي اعتقاد داشته،  به چنين قرينه 1النظر هحافظ ابن حجر در نزه
  .اند هاي زيادتري آورده قرينه اند، قل كردهآنها ناز كه 

از طرق متعدد و شهرت حديث نزد علماي حديث به اين دليل است كه آن حديث  - 2
كيد أكه ت از جمله كساني. مبرا است ساز از ضعف راويان و علتهاي عيب و روشن آمده

بن فورك،  شود خبر آحاد افاده علم نظري كند، ابوبكر كنند كه اين قراين باعث مي مي
  .باشند و ابو منصور بغدادي و سايرين مي

اينكه سلسله سند حديث به امامان مورد اعتماد حديث و حافظان حديث برسد،  - 3
ديگران از مالك  همانند حديثي كه امام احمد و سايرين از امام شافعي و امام شافعي و

  .كنند ميروايت .. .و
اش افاده علم نظري كند، بخاطر  زد شنوندهد كه خبر آحاد نشو ه باعث ميينپس اين قر
امامان بزرگوار، و فقهاي عظام كه راوي آن حديث جمله از  ،حديث انياوار يبزرگمنش
در هر يك از آن ائمه حديث، صفات بارزي هست كه در سايرين  چون. باشند آحاد مي

يك امت  مانندشود كه هر كدام از آنها به تنهايي  نيست، و اين صفات بارز باعث مي
  .2گيرند ، كه در جايگاه تعدادي زياد و جمعيتي فراوان قرار ميباشند

و  نظر ابن حجر و ابن صالح و ابن حزم آنچه كه از ميان تمام اينها ترجيح دارد، 
يا با  شيخين يا يكي از آنها روايت كند را كهمبني بر اينكه هر آنچه  -باشد   مي ديگران،
ط همانگونه كه ابن حجر آورده، و يا اينكه شرو - دي ديگر همراه باش ها قرينه

___________________________________________________
______________________ 

در مجله المنار چنين نظري داشته، و گفته حافظ ابن حجر را تأييد كرده،  :استاد محمد رشيدرضا – 22نزهة النظر، ص ) 1
 .349، 348/19مجله المنار شماره : نگا

إرشاد  و، 155، و علم الحديث، ابن تيميه، ص23نزهة النظر، ص : ، نگا2/54/55مقاصد الحديث في القديم و الحديث ) 2
قرائن الشيعة فى إفادة خبر الواحد للعلم فى كتاب : نگا، 181-177دراسات أصولية فى السنة ص  ، و213، 1/212الفحول

 .87-83دكتر عبد الهادى الفضلى ص، أصول الحديث
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و افاده علم  شود مي قطعيت صحت خبر اي كه مورد نظر علماست و باعث پنجگانه
  . باشدرا داشته  ،كند نظري مي

اي دارد، بعد از اينكه آراي علماي ديگر را در اين  چنين عقيده :احمد محمود شاكر
دهند،  را كه داليل درست ترجيح مييقتاً آنچه حق« :گويد ميزمينه بررسي كرده، چنين 

كه حديث صحيح، درستي آن قطعي است و پيروانش است مبني بر اينابن حزم  عقيده
. آنها آمده باشد غيركند، چه در صحيحين باشد و چه در  افاده علم يقيني نظري مي و

در علم ه شود عالمي ك حاصل نميبرهاني، جز براي عالم آگاه نظري اين علم يقيني 
حديث آشنا باشد و  1،و عيبهاي حديث احوال راويان مهارت داشته باشد و به الحديث

حديث اصلي و حديث وارد شده و  ارزش و ح و غير صحيح، با ارزش و بيصحي
هر كس چنين دانشي نداشته باشد، هر چقدر اين . تشخيص بدهد را از هم جعلي

باشند،  ند، اين چنين افرادي مورد اعتماد نميرسان قراين افزايش يابند، به او سودي نمي
   2.دنگير و در اينجا و در اين مبحث مبناي احكام قرار نمي

نزديك است كه يقين كنم اين نظر، نظر كساني « :گويد شاكر ميمحمد استاد احمد 
منظورشان از اين آنها . باشد كه ذكر آنها گذشت و بلقيني هم از آنها روايت كرده است

، كه اگر نبودبه آن  ينتخصيص احاديث صحيح در موردابن صالح  نظر يدسخن تاي
اينكه  تصريح بهبا . پذيرفتند اينگونه بود، مردم سنن مسانيد و مصنفات ديگري را مي

  .اند همه احاديث صحيح را در كتابهاي صحيح خود نياورده ،بخاري و مسلم امام

___________________________________________________
______________________ 

، در 42-1/33المكانة العلمية، عبدالرزاق، در الحديث النبوي استاد دكتر اسماعيل دفتار : ، نگا30الباعث الحثيث، ص ) 1
 .مبحث افاده علم خبر واحد

 .2/55مقاصد الحديث في القديم و الحديث، ) 2
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دارند، و به آن اطمينان ي مهارت در علماين علم يقيني نظري، براي همه كساني كه 
و كاري هم به اختالفات متكلمين در مورد اصطالحات علم . كامال آشكار است دارند،

ش بالآن هستند، با معنايي كه ما بدن بالو ظن نداشته باش، زيرا معنايي كه آنها بدن
  1.متفاوت است ،هستيم
اي كه به آن علم مربوط باشد  كالم آخر، اينكه، صاحبان هر علمي در مورد مسأله :و اما

همانا اسب از سوارِ خود  :سازد تر مي مثل تو را آگاهب الصاحب نظرند، كه اين ضر
  .داناتر است

باشد، مربوط دانهاست و اگر مسأله فقهي  براي لغتدر مساله لغوي پس سخن نهايي 
و . باشد اهل حديث ميمتعلق به باشد، است، و اگر مربوط به صحت حديث فقها  به

  . اين از مسلمات است كه اختالفي در آن نيست
اهل  چرا كه ،است حديث اهل احكام است ازظني  ياقطعي  پس شناخت اينكه دليلي

ند و در اين مورد به سخن متكلمين و ستآشنا ه با راهها و روشهاي حديثي حديث
مرسله بيان همانگونه كه ابن قيم جوزيه در الصواعق ال. توان اعتماد كرد اصوليون نمي

  .است آگاهترينو خدا  2.است كرده
  

  خبر واحد و واجب بودن عمل به آن حجيت :دوم 
مفاد خبر واحد و  در گذشته و حال علماي اسالمي به بحث واجب بودن عمل به

ند، و ا هبحث كرد زياد در مورد خبر واحد. اند حجت بودن آن اهميت خاص قايل بوده
در  پژوهشها اين است كهاي از اين  تنها گوشه است هپژوهشهاي فراواني انجام گرفت

___________________________________________________
______________________ 

 .31-30باعث الحثيث، ص ) 1
 .561-2/537مختصر صواعق المرسله، : نگا) 2
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 را در ابواب و فصول طوالني كتابهاي فراوانيو فقها و اصوليون اين زمينه اهل حديث 
  .ندا هنوشت

اي كه در كتاب  بيان كرده، بگونه :از هزار مورد را امام شافعيدر حاليكه بيشتر 
و پاسخ مناسبي  به نيكي سخن گفته ر آند بابي طوالني قرار داده كه 2و الرساله» 1االم«

همانطور  .كردن به خبر واحد سؤال كرده است اي كه در مورد عمل كننده  داده به سؤال
نوشته به آن پرداخته  3امام نووي در اين زمينه و در شرحي كه بر صحيح مسلمكه 

اين باشد به  مي 4بر صحيح بخاريشرح حافظ ابن حجر هم در فتح الباري كه  است و
در كتابهاي خود به  5اهل اصولع پرداخته و همچنين ديگر علما هم، مخصوصا موضو

  . اند اي داشته اين موضوع اشاره
علت و حكمت اين همه اهميت قرار دادن به اين مسأله اين است كه آن، از جمله 

 مبتني برباشد، زيرا بيشتر احكام شرعي  قواعد دين نزد علما ميو محكمترين مهمترين 
، ثابت كردن اين موضوع باعث شناخت بسياري از حاللها و حرامها استخبر واحد 

___________________________________________________
______________________ 

 .7/288اب االم، كت: نگا) 1
 .1308-998، بندهاي 471-369رساله، باب خبر واحد، ص : نگا) 2
 .1/170اش، در باب درست بودن احتجاج به حديث معنعن  مقدمه) شرح نووي(صحيح مسلم : نگا) 3
 .258-13/244فتح الباري، موضوع و مبحث خبر آحاد : نگا) 4
و بحر  143-1/95، و به االحكام ابن حزم 348-2/299ي شرح المنهاج ، و به ابهاج ف70 – 2/30االحكام آمدي، : نگا) 5

، و المستعفي غزالي 1/321، و به اصول سرخسي 140-92/2، و به المعتمد في اصول الفقه 267-4/255المحيط 
لِ ، و بعد آن، و المحصو1/222و ما بعد آن، و همچنين به البرهان جويني  2/121، و به فواتح الرحموت 1/145-155

 .232-1/207و صفحات بعد از آن، و ارشاد الفحول  1/39، و به اعالم الموقعين، 193 2/170رازي 



35  بررسي سنت نبوي 

ي حديثي جز با خبر واحد به اثبات نرسيده وامر و نواهبسياري از اهمچنانكه شود،  مي
  1.است

علمي  آيا كه در ميان علما وجود دارد در مورد درجه افاده خبر واحد اگر اختالفي
اعتنايي به حجيت خبر آحاد و وجوب  ميان كساني كهدر است يا ظني، اين اختالف 

افاده حتي نسبت به كسي كه معتقد است، خبر واحد  شود، ديده نمي ،عمل به آن ندارند
  . دكن ظن مي

 پس آنچه كه سلف صالح از اصحاب و تابعين و محدثان و فقها و اصوليين برآنند، اين
كنند و عمل به  ميآن استناد ست كه خبر واحد حجتي از حجتهاي شرع است كه به ا

بر عمل كردن به آن  هاي خارجي نباشد كه رچه داراي قرينهاگ آن هم واجب است
داراي هر پنج  يعنياگر اين حديث نزد اهل حديث پذيرفتني باشد،  .كند مي تأكيد

اتصال سند، عدالت راوي، ضبط راوي، : متفق عليه صحت حديث باشد؛ از جملهشرط 
  2.ل نبودنشاذ نبودن و علي

به آن، عمل و وجوب خبر واحد  در اينجا نظرات چند تن از علما را در مورد حجيت
  : آوريم در صورت صحيح بودنش مي
خداست،  خبر واحد به اعتبار اينكه كالم پيامبر« :است شمس االئمه سرخسي گفته

ثابت اگر بايد به آن عمل كرد، ولي  و باشد حضرت حجت مي آن و كالمحجت است 
  3.شود ميآن  عمل بهمانع  ،دداراي  از لحاظ روايت شبههكه د ش

___________________________________________________
______________________ 

اآلحاد (المدخل الي السنه النبويه تأليف دكتر عبدالمهدي، در مبحث : ، نگا56، 2/55مقاصد الحديث في القديم و الحديث، ) 1
 .273، ص )هوالمعول عليه في االسالم

 .2/56القديم و الحديث،  مقاصد الحديث في) 2
 .1/298اصول السرخسي، ) 3
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كه در مورد امور دين عمل به خبر واحد  :ند ا اي ساير شهرها گفتهفقه« :همچنين گفته
كساني ديگري كه گفتارشان » شود با آن علم يقيني حاصل نمي ليباشد، و حجت مي

  1 ».يستت نصالً حجخبر واحد در دين ا :اند گفته ،باشد قابل اعتماد نمي
كرده  بخش دوم از اخبار آن چيزي است كه يك نفر از يك نفر روايت« :ابن حزم گفته

برسد عمل به آن واجب، و  به پيامبراز طريق راويان عادل باشد، اگر سند آن 
  2».باشد همچنين صحيح دانستن آن واجب مي

تقدانِ به خبر واحد، اكثر مع« :است علي الطيب معتزلي گفتهابوالحسين محمد ابن 
   3».هر چند كه فقط يك نفر راوي آن باشد .باشند معتقد به پذيرفتن خبر آحاد مي

و بعد از آنها از  و تابعين آنچه كه جمهور علماي مسلمانان، از صحابه« :امام نووي گفته
است كه خبر واحد مورد اطمينان،  و اصوليين، به آن معتقدند، اينان و فقها محدث

كند، وافاده علم  ن و ظن ميگماشرعي است كه عمل به آن الزم و افاده حجتي 
  » 4.ايم نه عقل از طريق شرع بدست آوردهرا  و وجوب عملد، كن نمي

و اهل سنت و جماعت، به خبر  فقهاي اسالم و صحابه و تابعين 5:امام ابن دحيه گفته
   1.برند را بكار مي ر اعتقادي آنموواحد ايمان دارند و در ا

___________________________________________________
______________________ 

 .1/321همان، ) 1
 .135، 1/106االحكام، ابن حزم، ) 2
 .2/138المعتمد في اصول الفقه، ) 3
 .1/170المنهاج شرح مسلم و مقدمه باب صحة االحتجاج بالحديث المعنعن : نگا) 4
ذي (دحيه اندلسي محدث است، كه ملقب به داراي دو نسب  همان ابوخطاب، عمر ابن الحسن ابوالخطاب بن: ابن دحيه) 5

باشد،  مي و ديگري منسوب به حسين بن علي باشد، كه يكي منسوب به دحيه الكلي از ياران رسول خدا مي) نسبين
في  االبتهاج: اي فراوان در لغت برده است، از جمله تأليفات او اي قوي بوده، بهره در علم حديث آگاه و داراي حافظه

در كتابهاي : شرح حال او. از دنيا رفت  ه 633در سال .... احاديث المعارج، و العلم المشهور في فضايل االيام و الشهور، و
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خبر آحاد مورد اعتماد و ثابت شده و نوع دوم از حديث، « :حافظ ابن عبدالبر گفته
علماي جماعتي از شود كه در نزد  اين اتصال سندها باعث مي» .باشد مي السندل متص

كه با اين  :اند كساني هم گفته. امت و پيشوايان دين، عمل كردن به آن واجب گردد
  2».گردد ه آن واجب ميوسيله هم علم به آن و هم عمل ب

به در وقايع بيشماري به صورت متواتر آمده كه صحابه  3:گويد شيخ محمد خضري مي
رساند، كه عمل كردن به  مجموعه اين حوادث، اين را مي اند و عمل كردهخبر واحد 
به آن اجتهاد به افتاد كه نظرات خود را كه  اتفاق مي واجب است، و بسيار خبر واحد

  4.كردند رها مي در مقابل روايتي از رسول خدا رسيده بودند
در مورد حجيت خبر واحد و واجب  قديم و جديداين نظرات بعضي از علماي  :اما

فراواني براي اثبات آن وجود دارد، اگر  آني و حديثيداليل قر .بودن عمل به آن بود
آنها را  بعضي از، كساني كه حجيت خبر واحد را انكار كردند رددر  ،خدا بخواهد
  . شويم يادآور مي

نپذيرد، اجماع دارند پس حديث متواتري را افراد معتبري بر كافر بودن كسي كه  وقتي
اگر كسي حديث معتقد نيستند كه ، ولي بر متواتر بودن آن حديث اجماع وجود دارد

شكي نيست آنچه كه در آن  .شود مين شك دارد، نپذيرد، كافر آآحادي را كه در اثبات 

                                                                                                          
، 5/163، و لسان الميزان 1102شماره  501و طبقات الحفاظ سيوطي، ص  – 1136شماره  4/1420تذكرة الحفاظ 

 .115شماره  4/202، و طبقات العلماء الحديث، ابن هادي 497، شماره 3/448، و وفيات االعيان، 6086شماره 
 .78االبتهاج في االحاديث المعراج، ص : نگا) 1
 .2/34جامع بيان العلم و فضله، ) 2
در شرع و ادبيات و تاريخ اسالم عالم  –باشد  خضري، همان محمد ابن عفيفي باجوري است كه معروف به شيخ خضري مي) 3

باشد، از جمله چهل تأليفاتش اصول الفقه و تاريخ  صر و فارغ التحصيل از مدرسه دارالعلوم ميباشد، اهل كشور م مي
 .7/151از دنيا رفت، شرح حال او در كتاب اعالم موجود است در ص   ه 1345در سال . باشد تشريع االسالمي مي

 .225-224يث، دكتر عبداهللا شعبان علي، ص اختالفات المحدثين و الفقها في الحكم علي الحد: ، نگا280اصول الفقه، ص ) 4
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 شكوك باشد و آنها را نپذيرد، منكرست كه اگر كسي به همه احاديث آحاد ما اين
    1.استو كافر  سنت پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

محال بودن (همان منبع مبحث استحالة العمل بغير اعتقاد : ، نگا161السنة المفتري عليها تأليف مستشار سالم البهنساوي ص ) 1
 .)پذيرش عمل بدون داشتن اعتقاد
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  :مبحث سوم

  آن  ردشبهات آنها و  و بيان واحدخبر  منكرين جديد و قديم حجيت

  

  مقدمه
سنت را به اعتبار تعداد راويان در هر طبقه  ،و اصوليون اهين و فقمحدثامت از علماي 

آحاد تقسيم مشهور و به متواتر و  ن راآمانند حنفيها و يا  متواتر و آحاد تقسيم كردندبه 
آغاز بررسي ها و  كردند، اين تقسيمات در عصر صحابه و تابعين نبود، بلكه بروز فتنه

انجام گيرد، اين تقسيمات  باعث گرديد كه اين تقسيمات سنت و تعيين مراتب آن
وم كتاب و مقيد كردن اطالقهاي ، در تخصيص عماهفق اثرات خود را در ميان جمهور

و توضيح دادن مشكالت آن بوسيله خبر واحد گذاشت، برخالف حنفيها كه مشهور  آن
و در تعريف خبر آحاد به صورت مفصل درباره آن . خبر واحد را شرط دانستندبودن 

  .صحبت كرديم
كه به كساني ؛ رد حديث استمهمترين تأثير تقسيم احاديث به متواتر و آحاد در مورد 

كه غالب فقها هستند، معتقدند كه كسي باشند،  ميمعتقد حديث متواتر و آحاد اصطالح 
حالي كه كسي چرا كه ظني الثبوت هستند در  ،كه احاديث آحاد را رد كند، كافر نيست
  .دانند كه احاديث متواتر را رد كند، كافر مي

اد هر دو قطعي الثبوت هستند و منكران هر حديث متواتر و آح :اند گفتهنيز بعضي 
  1.آيند بحساب مي كافركدام از آنها 

___________________________________________________
______________________ 

، دراسات اصوليه في السنه، 4/266يط البحر المح: ، نگا139،140السنة المفتري عليها، مستشار سالم البهنساوي، ص) 1
 .181ص
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 موثق و از پيامبر واحدتقسيمات مصطلح شوند، تمام مسلمانان خبر اين قبل از آنكه 
همچون اهل سنت، خوارج و شيعه و ، ها دانستند و قبول داشتند و هر كدام از فرقه مي

خبر آحاد توسط متكلمان  تا اينكه فتنه شك در مورد .بردند آن را بكار مي 1،قدريه
 ،كه ف كردنديعراينگونه تمعتزلي بعد از قرن دوم هجري پديدار گشت، و خبر آحاد را 

د را براي راويان مانند اعدتهمچنين  2.آن خبري است كه صدق و كذبش معلوم نيست
  . لفت كردنددر اين مورد هم با نظر اجماع مخا. شهادت دادن شرط قرار دادند

اين بود كه احاديث را مردود اعالم كنند و احكام شريعت را ) زليهاتعم(هدف آنها 
تعطيل نمايند، بعضي از فقها كه در علم ثابت قدم نبودند، از آنها پيروي كردند، در 

ابن قيم جوزيه . كه آن دسته از فقها، از منظور معتزليها در اين گفتار واقف نبودند حالي
   3.مختصر الصواعق المرسله اشاراتي در اين زمينه داشته است در كتابش

همه مسلمانان خبر «: كند بر اين امر داللت مي نوشته، آنچه كه ابن حزم در االحكام
را  آن پذيرند و همه فرق هم ميروايت شده باشد،  از پيامبر مطمئناواحدي را كه 

تا اينكه متكلمان معتزلي در قرن  .د اهل سنت، خوارج و شيعه و قدريهند ماننقبول داشت
به آنچه كه از )   ه144ت(دوم با اجماع مسلمانان به مخالفت برخواستند، عمرو بن عبيد 

___________________________________________________
______________________ 

كند، در كتابش دفع الشبهات عن الغزالي، و پنداشته كه در منابع  با وجود اين حقيقت احمد حجازي خواننده را گمراه مي) 1
 .64دفع الشبهات، ص : باشند، و سنت جزو اخبار آحاد نيستند، نگا هم جز آنان مي... اوليه اسالمي خوارج و شيعه و

 .769شرح اصول الخمسه، ص ) 2
جمهور علما «: ، و آنچه را كه ابن قيم گفته، ابن تيميه استاد او هم در كتابش الفتاوي گفته1/558مختصر الصواعق المرسله، ) 3

ي اين چيز» .كند ها معتقدند كه هر گاه اُمت خبر آحاد را با تصديق آن يا عمل به آن پذيرفتند، افاده علم مي از همه فرقه
اند از ياران ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد، بجز گروه اندكي از متأخرين، كه از  است كه نويسندگان اصول فقه گفته

 .166السنة المفتري عليها، ص : نگا 13/351الفتاوي  مجموع: نگا. گروهي از متكلمين پيروي كردند چنين نظري دارند
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كرد، اين امر براي  داد و به آن عمل مي كرد ايمان داشت و فتوي مي حسن روايت مي
   1.قابل درك است ،هم داردرا دانش كمترين  كه كسي

ي كه ي از مسلمانانا هاي متأخر، هيچ فرقه بجز معتزلي « :گويد حافظ ابوبكر حازمي مي
دانند، آنها  د افراد را در روايت حديث معتبر نميتعدا ،قائل به قبول خبر آحاد هستند

روايت را بر شهادت دادن قياس كردند، و آنچه را كه در شهادت معتبر است در روايت 
تعطيل كردن  2وحاتم ابن حبان گفتههدف آنها همانطور كه اب. هم معتبر فرض كردند
  .احكام شريعت است

گروهي از شيعيان هم بر خبر واحد ايراد گرفته و معتقدند كه خبر واحد اصالً در دين 
ت (ضي ترمبه شريف را ، اين نظر واجب نيستبه آن و عمل حجت نيست، و علم 

علم  بهاي  ونهاحكام شرعي بايستي به گ« :گويد ، كه ميدهندميشيعي نسبت )   ه 436
ي و نه از علم را باطل كرديم چرا كه نه از لحاظخبر واحد بنابراين عمل به  ....برسند

 ،، زيرا راوي خبر واحدباشدعلم  تابععمل  الزم است كهو  .لحاظ عملي واجب نيست
اين است كه صداقت او ظني است و كند،  نهايت آنچه كه اقتضا مي ،اگر عادل باشد

   3.دروغگو هم باشدكه است ني باشد جايز كسي كه صداقتش ظ
 ،آنهااهل ظاهري  پيروانو  نظر را در المستصفي از گروهي از قدريه امام غزالي هم اين

كه معتقد به حرام بودن عمل كردن به خبر واحد شنيداري  ،مانند قاساني آورده است
  . نقل كرده است را آن 3و رافضيها و ابن داود) قاساني( 2از كاشاني 1آمدي 4.باشد مي

___________________________________________________
______________________ 

 . آورده است1/187، و شاطبي هم آن را در االعتصمام، 1/110االحكام في اصول االحكام ابن حزم، ) 1
 .117-114موقف المعتزله من السنة،ص: ، نگا47شروط االئمة الخمسة، ص ) 2
، رازي هم بصورت 90، به نقل از توثيق السنه في القرن الثاني الهجري، دكتر رفعت فوزي، ص 1/70اصول الفقه مظفر، ) 3

 .2/188ت كرده است، مختصر در المحصول از مرتضي رواي
 .1/148المستصفي من علم االصول، ) 4
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بسنده كردن به و نفي تمامي اخبار آحاد ، در استداللگزاران   منبع بدعت به طور كلي
  4.فهم و برداشت خودشان از قرآن است

گمراه و از اين گروه هم گروهي از اهل هوي و هوس و بيماردالن هم عصر ما 
  .اند زن پيروي كرده طعنه

ن به حديث آحاد واجب است زيرا اصل در توجه نكرد« :كه معتقدند از آنانگروهي 
  5.، استثناء استاست سترددق و اصآنچه كه و  است آن، دروغ

با كه  وقتي افعال و گفتارهاي پيامبراز دوم  نوع :گويند از آنها مي ديگر اي عدهو 
را در دايره وحي  تواند آن نمي يهيچ آدم عاقل تواتر مستفيض به دست مردم نرسد،

                                                                                                          
 .275-2/272و التقرير و التحبير،  1/228البرهان في اصول الفقه جويني، : نگا 1/48االحكام في اصول االحكام ) 1
يك اصفهان كه نزد) كاشان(گردد به روستاي قاسان قاساني همان ابوبكر محمد بن اسحاق قاساني است، كه نسبت او بر مي) 2

گويند كه قاشاني با شين فارسي، و درست آن همانطور  باشند، عموم علما مي مي) شيعه(بوده است بيشتر اهالي آن رافضي 
است كه ابن حجر ثبت كرده است، در تبصير المنتبه بتحرير المشتبهه، قاساني يكي از علماي ظاهري است، كه شاگرد علي 

الرد علي داود «ياري از مسايل اصول با هم اختالف پيدا كردند، از تأليفات او كتاب داود ظاهري بود، با استادش در بس
شرح حالي در طبقات الفقهاء شيرازي دارد ص . در سال سيصد بعد از هجرت فوت نمودند» الظاهري في ابطال القياس

 .357، و فهرست ص 3/1147، و تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، 176

بن داود علي بن خلف ظاهري است فقيه، اديب، مناظره كننده و شاعر بود، داراي تصنيفات فراواني است از  ابن داود، محمد) 3
وفات يافت، شرح حالي   ه 297الوصول الي معرفة االصول، و اختالف مسايل الصحابه و االنذار و االعذار، در سال : جمله

، و در طبقات الفقهاء شيرازي، ص 3/171 –در النجوم الزاهره موجود است، و  2750شماره  5/256از او در تاريخ بغداد 
 .364، و الفهرست، ص 2/226، و شذرات الذهب، 175

و صفحات بعد از  – 84، ابن قتيبه هم آن را از آنها در كتابش تأويل مختلف الحديث آورده، ص 1/187االعتصام شاطي ) 4
 .آن هم آورده است

 .652-360خود بنام تبصير االمه بحقيقة السنة، ص  آن را اسماعيل منصور در كتاب) 5
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اين نوع از كه شكي در آن نباشد، در اين صورت وحيي بياورد ثابت به حساب 
   1.ندارد ضرورتبراي اقامه و برپايي دين احاديث هم 

خبر واحد از يك يهودي دهد كه  چه چيزي به شما اطمينان مي :اند گفتهو بعضي ديگر 
ين داموري بسيار بدتر را در  ده باشد؟ ممكن است روايت واحدنرسي مثل ابن سبأ

   :از جمله ؛د كندايجا
  . شود كه مردم از شناخت حق سردرگم شوند تعارض در معنا باعث مي :اوالً

باعث  اند چرا كه ختالف در ميان مسلمانان گشتهاحاديث آحاد باعث تفرقه و ا :دوم 
اي كه هر دو زدن گردن همديگر را جايز  بگونه ،تقسيم مسلمانان به شيعه و سني گشته

است كه مسلمانان را به سلف و خلف تقسيم كرده، پس اي  دانند، حديث آحاد مي
كه خداي  اين نتيجه وجود احاديث آحاد در جوامع اسالمي است، در حالي :سلفيان

تبارك و تعالي به ما دستور داده كه در دين محتاط عمل كنيم و يك امت واحد باقي 
  2.پس از احاديث آحاد دوري گزينيدبشنويم و تعقل كنيم،  بمانيم،

  
  آنها ردبيان شبهات منكرين حجيت خبر واحد در گذشته و حال و 

اند، آنجا كه  ست كه به آيه قرآن استناد كردها بزرگتر منكران خبر آحاد اين گستاخيِ
  :فرمايد مي

  mÇ Æ Å Ä Ã Â Á l )36: اإلسراء  

___________________________________________________
______________________ 

 .آورده است 247-246آن را عبدالجواد ياسين در كتابش السلطة في االسالم، در ص ) 1
گفته محمود ابوريه در : آورده، نگا 41-38آن را احمد حجازي السقا در كتاب خود دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي در ص ) 2

 299و بعد از آن، و آنچه كه جمال بنا در دو كتابش بنام االصالن، ص  363-280-279، 42-41اضواء علي السنه، ص 
 .و سايرين كه ذكر آنها گذشت 110و كتاب السنه و دورها في الفقه الجديد ص 
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  ».روي مكن كه از آن ناآگاهي از چيزي دنباله «( 
الت در اموري است كه به آن علم نداريم، و گواهي اند، عمل به خبر واحد دخ گفته

خبر هستيم، زيرا عمل كردن به خبر آحاد  دادن و گفتن به امري است كه از آن بي
   :فرمايد خداي تعالي مي. باشد براساس ظن مي

 m ] \ [ Z Y X W V UT S R Ql 28: النجم  
و ) خبرند شتگان كامالً بيو از نر و ماده بودن فر(دانند  ايشان در اين باب چيزي نمي«

در بخش اعتقادات، به كسي (كنند، و ظن و گمان هم  جز از ظن و گمان پيروي نمي
  ».گرداند نياز از حق نمي بي) رساند، و انسان را سودي نمي

اند كه خداوند پيروي از روي ظن را تقبيح كرده، و روشن كرده كه ظن بازگو  گفته
  .بي است كه بصورت عمومي بيان شده استاينها مطال 1،باشد كننده حق نمي

و حال و مفسدان، و بيماردالن، و از دين برگشتگان، براي اثبات  2گذاران قديم  بدعت
. اند ادعاي خود، مبني بر عدم حجيت خبر واحد به چنين آياتي استدالل و استناد كرده

  .شك ايجاد كنند 3حجيت حديث مطهر نبويدر تا 
___________________________________________________
______________________ 

، و اصول السرخسي 2/35، و به االحكام آمدي 205-192-2/186المحصول رازي : ، نگا2/124المعتمد في اصول الفقه ) 1
1/321. 

اي از نوادگان بدعت  شايد عده: امام شاطبي هم آن را آورده و گفته. اند آن را اصولييني كه قبال ذكر آنها گذشت روايت كرده) 2
 .1/189االعتصام : كند نه يقين، نگا اند به اينكه حديث آحاد افاده ظن مي گذاران براي رد حديث آحاد، احتجاج كرده

 55، 32، ص»قرآن ام حديث«دكتر توفيق صدقي، و » اإلسالم هو القرآن وحده«، مقاله 913-9/912مجله المنار، ص : نگا) 3
، عذاب القبر، ص 92باشند، حد الردة، ص  ، كه هر دو از رشاد خليفه مي7، ص»القرآن و الحديث و االسالم«و 

، و السنة و 309، 297ن، ص ، هر سه از احمد صبحي منصور، و االصالن عظيما43، الصالة في القرآن، ص 10،16،17
باشند، هم چنين نقد الحديث في علم الرواية و الدراية، دكتر  كه هر دو از جمال البنا مي 111دورها في الفقه الجديد، ص 

، و غير از اينها كساني از منكران حجيت كل 285، و السلطة في االسالم عبدالجواد ياسين، ص 1/522حسين حاج حسين 
 .ا سپري شداحاديث، بحث آنه
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  رفتن خبر واحداستدالل معتزله در نپذي

در مورد خبر او، مكث كرد، تا اينكه  پيامبر :است 1ستد داستان كسي كه داراي دو
  . عده ديگري نظر او را تأييد كردند

خواند يا نماز  يكي از نمازها را با ما مي از ابوهريره روايت شده كه فرمود پيامبر
  .ظهر بود يا نماز عصر، در ركعت دوم سالم داد

اي رسول خدا، آيا نماز را قصر كردي يا فراموش كردي،  :ند شد و گفتذواليدين بل
راست  :گويد؟ گفتند فرمود ذواليدين چه مي. اطرافش را نگريست پيامبر خدا

دو ركعت ديگر نماز  فقط دو ركعت نماز خواندي، پيامبر ،گويد اي رسول خدا مي
م تكبير گفت و بلند شد خواند و سالم داده سپس تكبير گفت و به سجده رفت، باز ه

سجده ( 2.و باز تكبير گفت و به سجده رفت، و باز تكبير گفت و بلند شد و سالم داد
  )دسهو بر

بكر بهنگام دريافت خبري از مغيره بن شعبه، تا اينكه  داستان توقف و مكث ابي - 2
  .سلمه خبر او را تأييد كردبن  محمد

___________________________________________________
______________________ 

اي هم  اند، زيرا دستهاي درازي داشت، و عده اليدين داده همان خرباق بن عمرو السلمي است به او لقب ذوي: ذواليدين) 1
و در  2243شماره  1/489شرح حالي در االصابة . كه از اصحاب بزرگ پيامبر بود. اند كه داراي دستهاي كوتاهي بود گفته

 – 1433شماره  2/162، و اسدالغابة، 688، شماره 2/457، و االستيعاب 389شماره  91تاريخ الصحابة، ابن حبان، ص 
 .دارد

ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى آن را آورده، در كتاب اخبار اآلحاد، در باب ) در شرح فتح الباري(بخاري ) 2
در كتاب ) در شرح نووي(مسلم . است آمده 7250شماره  13/245 األذان، والصالة، والصوم، والفرائض، واألحكام

 .آن را آورده و لفظ از اوست 573شماره  3/66السهو فى الصالة والسجود له  المساجد و در باب
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ر بزرگي نزد ابوبكر صديق آمد و ماد« :روايت شده كه گفت 1از قبيصه بن ذؤيب
در اين  ميراث خود را درخواست كرد، ابوبكر فرمود در كتاب و سنت پيامبر خدا

در ميان مردم پرس و جو كرد، مغيره بن . برگرد تا تحقيق كنم. باره چيزي نيامده است
ابوبكر گفت، آيا . داد به چنين موردي يك ششم از ارث را مي شعبه گفت كه پيامبر

آمد و عين همان مطالب  2سلمهكند؟ كه محمد بن  سي ديگر حرف تو را تأييد ميك
سپس مادر . مغيره را بيان كرد، سپس ابوبكر حكم را در مورد آن مادر بزرگ اجرا كرد
حضرت . كرد بزرگ ديگري نزد عمر بن خطاب آمد، كه ميراث خود را درخواست مي

نيامده است، ولي قضاوتي كه قبالً در  در كتاب خدا، در اين باره چيزي :عمر فرمود
توانم به واجبات بيفزايم،  كنيم و من نمي اي شده، ما هم بر شما حكم مي چنين مسأله

در ميان خود تقسيم كنيد، و . باشد، اگر به توافق رسيديد آنچه كه هست يك ششم مي
  3.با آن ارث تنها مانده، از آن اوستكه هر كدام از شما 

در مورد اجازه خواستن، و  مكث او درباره، خبر ابوموسي اشعريو  داستان عمر
  .ريخدتأييد شدن حرفهاي او توسط ابوسعيد 

___________________________________________________
______________________ 

قبيصه همان قبيصه بن ذويب خزاعي كعبي است، ابوسعيد از فقها مدينه و بزرگان آنان بود، فرزند صحابي است، تولدش ) 1
، و 5529شماره  2/26از دنيا رفت، شرح حالي در التقريب التهذيب   ه 86در سال  –ديده  روز فتح مكه بود، پيامبر را هم

و  45شماره  28و طبقات الحفاظ، ص  1377، شماره 388و الثقات عجلي، ص  47شماره  1/60در تذكرة الحفاظ، 
 .، دارد1/101و العبر  5/317الثقات ابن حبان 

، 226و در تاريخ الصحابه، ص  7822شماره  3/383كه شرح حالي در االصابه  –محمد بن مسلمه از اصحاب بزرگوار ) 2
، و اسدالغابه، 93، شماره 30، و در مشاهير علماء االمصار، ص 2344، شماره 3/1377و در االستيعاب  1213شماره 

 .دارد 4768شماره  5/106
كتاب  ،سننال درترمذى  ، واز اوستلفظ و  2894ش 3/121،122كتاب الفرائض، باب فى الجدة  ،سننال درأبوداود ( 3

نقل شده برَيدةَ  ازباب در اين : گويد ميأبوعيسى  .اند استخراج كرده 2101ش4/366باب ما جاء فى ميراث الجدة الفرائض،
  .حديث ابن عيينة از باشد كه اين بهتر و قويتر مي
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ابوموسي ما در مجلسي پيش ابي بن كعب بوديم كه : از ابوسعيد روايت است كه گفت
از شما از آيا كسي دهم  شما را به خدا قسم مي :گفت با عصبانيت آمد واشعري 
اگر اجازه  ،الزم استسه بار اجازه براي وارد شدن : فرموده باشدكه  شنيدهاهللا  رسول

 ابوموسي ؟جريان چيست :ابي بن كعب گفت. داد كه وارد شويد و گرنه برگرديد
لي او اجازه نداد و من به نزد عمر رفتم سه بار اجازه ورود خواستم وديروز  :گفت

دم و سه بار سالم كردم ولي سپس امروز نزد او رفتم و گفتم كه ديروز آم .برگشتم
چرا اصرار . شنيدم ولي در آن موقع مشغول كاري بودم :گفت. جوابي نشنيدم و رفتم

شنيدم اجازه  عاهللا همان طور كه از رسول: ود؟ گفتنكردي تا به تو اجازه ورود داده ش
اي يا اگر شاهدي داري بياور؟ ابي  قسم به خدا يا خودت را نابود كرده: گفت. گرفتم

آيم برخيز، اي  به خاطر اينكه سنتي ايجاد نشود با تو ميقسم بخدا : بن كعب گفت
شنيدم كه چنين  عاهللا از رسول: كه به عمر رسيديم، گفتمبرخاستم تا اين. ابوسعيد
  1.فرمود
پذيرفتند، و  خبر واحد را نمي كه گذشت معلوم گرديد كه اصحاب آنچه طبقاند  گفته

دانستند، همانطور كه صفت عدالت را  د شاهدان را معتبر ميبراي اطمينان دل خود تعدا
كردند، حداكثر  گرفتند، و كساني هم كه خيلي احتياط مي براي آن راوي در نظر مي

كمتر از چهار  گرفتند زيرا معتقد بودند كه شهادت شاهد يعني چهار نفر را در نظر مي
   2.كند نفر افاده علم مي

___________________________________________________
______________________ 

) بشرح النووى(مسلم  ، و6245 ش 11/28االستئذان ثالثاً  وكتاب االستئذان، باب التسليم در ) بشرح فتح البارى(بخارى  )1
  .اند استخراج كرده 2153ش 7/387كتاب اآلداب، باب االستئذان 

، 2/35آمدى  ،اإلحكام ، و2/186رازى ، المحصول ، و1/331أصول السرخسى  ، و2/115المعتمد فى أصول الفقه : نگا) 2
فجر  درأحمد أمين  ، و58، 57أضواء على السنة ص  درمحمود أبو رية  نيزاز ميان معاصرين . 1/73تدريب الراوى  ، و60
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طمه عمر خبر فاكه اند  شاهد آوردهاين امر را سنت  همانطور كه بعضي از دشمنان
گيرد،  نفقه و مسكن هم به او تعلق نمي زيرانپذيرفت  را در مورد سه طالقهبنت قيس 

   :مخالف است آيه اين بازيرا 

 mY X W V U T S R Q P O  lالطالق :
1  
تا (زنان هم و  ،هايشان بيرون نكنيد از خانه) در مدت عده ،بعد از طالق(زنان را  «

مگر اين كه زنان كار زشت و پلشت . بيرون نروند) پايان عده، از منازل شوهرانشان
) همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده(آشكاري 
  »انجام دهند

درباره عذاب مرده بوسيله گريه  شو عبداهللا ابن عمر كه عمررا خبري  لعائشه
فرموده خداوند اين ده و گفته كه با رد كر ،آورده بودندمرده بر روي آن كردن اقوام 
  :مخالف است

 m Ó Ò Ñ Ð Ï Îl     38: النجم  
در مبحث شروط اند، كه آنها را  سنت به آن استشهاد كرده و موارد ديگري كه دشمنان

  .و پاسخ را خواهيم داد خواهيم آوردصحت خبر واحد 
  

                                                                                                          
كتاب األصالن  در دوجمال البنا  ، و113دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى صدر أحمد حجازى السقا  و، 210اإلسالم ص 
ر األمة بحقيقة السنة تبصي درإسماعيل منصور  ، و113، 112السنة ودورها فى الفقه الجديد ص  ، و300، 299العظيمان ص

كتاب ابن الجوزى دفع شبه التشبيه بأكف التنـزيه ص  برحسن السقاف  مقدمه: نگا .اند ره بر آن شهادت دادهوغي 367ص 
27-45.  
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  ت خبر واحدپاسخ به شبهات منكرين حجي
بازان و بدعت  گذاران قديمي و به پيروي از آنها هوس  آنچه را كه فاسدان و بدعت

اند،  اند، و به آياتي استناد كرده گذاران جديد در مورد عدم حجيت خبر واحد بيان كرده
گمان . هاي آنها ، نه گفتهدر حقيقت، حجتي براي صحت گفته ما هستند ،كه آن آيات

استناد  به آيه است و» ما ليس لنا به علم«به خبر واحد مصداق كنند كه عمل  مي
   :كنند مي

 mÇ Æ Å Ä Ã Â Á  l36: اإلسراء  
ي در آن باره نداشته اين آيه حجتي براي ما و عليه آنهاست، اينگونه نيست كه دانش

و وجوب عمل به آن علم خبر واحد كساني كه بر حجيت  باشيم، بلكه به انعقاد اجماع
، پس پيروي كردن از آن در حقيقت پيروي از روي استاجماع قاطع و . داريم
  1.باشد دانشي و از روي ظن و گمان نمي بي

عمل به مقتضاي خبر واحد اجماع اگر بر اختالفي در اين نيست كه  :شوكاني گفته
در وقتي كه خبر واحد كند، و اجماع بر آن نشانه درستي آن است،  ، افاده علم ميباشد

 2احاديث صحيحين بخاري و مسلم .باشد، نيز اينگونه استدم پذيرفته شده ميان مر
اند از درجه  از اين نوع هستند، در نتيجه اعتراضي كه به اين آيه داشته) رحمهما اهللا(

  .شود اعتبار ساقط مي
كه است با ظني ، بودن خبر آحاد گمراهي ديگر اهل فساد و هوس ربط دادن ميان ظني

   :است آمده آيهاين در 

___________________________________________________
______________________ 

 . 1/111و االحكام ابن حزم  46، 1/35االحكام آمدي، ) 1
  .213، 1/212ارشاد الفحول شوكاني،  - 2
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 mÆ Å Ä Ã Â Á À  l23: النجم  
  و آيه 

 m ] \ [ Z Y X W V UT S R Ql 28: النجم  
  1.است »كذب الحديثاياكم و الظن فان الظن ا«و حديث 

آمده،  يرا ظني كه در آيات و حديث گذشتهاست، ز ها افترا گويي و ربط دادن كلياين 
. باشد پيروي از هوي و هوس مي ،در مقابل حق ثابت و يقيني قرار دارد و پيروي از آن

پس اطالق كردن، كلمه . باشد ولي ظني كه در مورد حديث آحاد هست، اينگونه نمي
شود، و  ظن، بر همه احاديث آحاد، كه در حقيقت، بيشترِ حديث نبوي را شامل مي

اي كه فايده خبر آحاد  يات و حديث گذشته و همچنين گفتار عدهآمرتبط دانستن آن با 
ترين  كه خبر آحاد از نادرست ،شود اند، اين نتيجه گرفته مي خالصه كردهظن  حدرا در 

و نتيجه آن گمراه شدن آشكار  ،اي از راستي نبرده است باشد و هيچ بهره احاديث مي
  .است

مهمتر از اين تلقيني است كه بيشتر مدرسان فقه « :گويد اوي ميسبهنمستشار سالم 
ند، بدون نك و ظن را به دانشجويان القا مي اين گمان در دانشگاههاي اسالمي، اسالمي

را روشن كنند، بصورتي كه بعد از آن دانشجويان، ذهنيتي كه  اينكه منظور اصلي از آن
دين و  به آساني در دام گروههاي بي باشد، دارند و كه در حديث آحاد مي در مورد ظني

از ، و يا بعضي شوند مي گرفتار ،كند ميايجاد ك شحجيت حديث نبوي كه در منحرف 

___________________________________________________
______________________ 

يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض (اند، در كتاب االدب باب  خاري آوردهآن را در شرح فتح الباري از ب - 1
كتاب البر و الصله در باب تحريم الظن، و التجسس و ) شرح نووي(، و مسلم آن را در 6066شماره  10/499) الظن اثم

  .از حديث ابوهريره آورده است 2563شماره  8/361التنافس و التناجش، 
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است مورد ترديد قرار در باب عقيده و يا معامله و ساير امور را كه احاديث صحيح 
و ظن  ،است حديث آحاد ظني باشند و كه آنها حديث آحاد مي عذربه اين  دهند مي

شوند بر ضد سنت  ، و بعد از آن است كه اين نظرات جنايتي مييقت نداردهم حق
تواند مقصود را برساند و تاثيري در حجيت سنت و وجوب عمل  ميظني ننبوي، زيرا 

   1.به آن معامالت و حدود، و عبادات، ندارد
فرق دارد، و جدا از  ،آيات است با ظني كه مورد نظر متكلمان استاين ظني كه در 

اين خطاي واضح دوم . باشد ظني است كه مورد نظر ائمه حديث و فقها و اصوليها مي
  . كنيم منحصر ،اند اي ظن را به آنچه كه به آن استدالل كردهاست كه معن

  :اينگونه استنزد علماي امت حقيقت معناي اين كلمه 
  

  تعريف لغوي و اصطالحي ظن
كه عقيده  ،د نظر ارجح ميان دو طرفيظن عبارت است از ترد« :گويد فيروزآبادي مي

يفي است كه از عقلگرايان، اين تعر :است استاد محمد رشيد رضا گفته .»ندارد 2راسخي
 رجاني هم چنين نظري را بيان كردهج 3،همچون منطقيان و فيلسوفان گرفته شده است

با وجود احتمال نادرستي  ،ظن عبارت است از رجحان دادن رأي برتر« :است و گفته
و در . يابد شك است كه برتري مي طرفآن، همچنين گفته شده كه ظن يكي از دو 

___________________________________________________
______________________ 

 .با اندكي تصرف 160-155-149-148مستشار بهنساوي، ص  –السنة المفتري عليها ) 1
 .406مختار الصحاح، ص : ، نگا4/241القاموس المحيط، ) 2
 .19/343مجله المنار، جلد : نگا) 3
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اين بود تعريفي كه اصوليين در مورد شك و  1،رود هر دو بكار مي مورد يقين و شك
   2.اند ظن ارائه كرده

   :جاهايي كه ظن بمعناي يقين بكار رفته در قرآن چنين آمده است

 m y x w v u t s r q p o n
| { z  l   ) 249/ بقره(  

رستاخيز و در روز (آنان كه يقين داشتند كه با خداي خويش مالقات خواهند كرد  «
چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان  :گفتند )پاداش خود را دريافت خواهند نمود

  ».اند بر گروههاي فراواني چيره شده )توفيق نصيبشان شده است و(خدا 
  و همچنين آيه 

£⎯ sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $yϑ̄Ρ r& çμ≈̈Ψ tGsù  )24/  ص(  
  »ايم داود گمان برد كه ما او را آزموده «

شود  ولي گاهي هم يقين آورده مي. به معناي يقين بكار رفته استظن ر دو آيه كه در ه
   :باشد مانند فرموده خداي متعال كه مراد از آن ظن مي

 ÷βÎ* sù £⎯ èδθßϑçFôϑÎ= tã ;M≈ uΖÏΒ÷σ ãΒ  )24/  ممتحنه(  
  ».هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد «

___________________________________________________
______________________ 

 .940، 4/939كشاف اصطالحات الفنون، : ، نگا934، شماره 187التعريفات، ص ) 1
 .1/24و البحر المحيط زركشي، ، 1/32االحكام، آمدي، : نگا) 2
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اين معني است كه ظن داراي باشد، بلكه به  ظن مي ،به اين معنا نيست كه هر يقيني
، و ميان يقين پايينتر از آن هستندمراتبي است، بعضي همرديف با يقين، و برخي ديگر 

  1 .و ظن رابطه عموم و خصوم مطلق برقرار است
و دروغ بر  توهماحتمال اشتباه و  بدين معناست كهظني باشد، هر چند كه خبر آحاد 

از عدالت راوي، و همچنين  اطميناناز اثبات و راوي آن باشد، اين احتمال اشتباه بعد 
رود، و احتمال ما نسبت به دروغ و توهم  مقايسه كردن روايت او با سايرين، از بين مي

اي از  كه قرينه كند، بويژه هنگامي وقت افاده علم يقيني مي گردد آن راوي ضعيف مي
  .كند يرا همراه هايي كه قبالً گفتيم آن قرينه

، اين ظن به يك كند مي خبر راجح به درستيكه خبر واحد افاده ظن  محتي اگر بگوئي
  . باشد كند كه همان قرآن كريم مي اصل قطعي استناد مي

هرگاه واقع شده، در شرع به آن عمل  كه و اين از ظنهاي رايجي است :گويد شاطبي مي
براي همه باشد، و جنس آن  ، زيرا به يك اصل معلوم استناد كرده كه قرآن ميشود مي

 و به يك اصل شرعي رحال، خبر واحدي كه سند آن صحيح باشده به. باشد معلوم مي
را بصورت مطلق  را پذيرفت، و ما از اينجا آن بايستي آن شود، ه ميو قطعي، استناد داد

  2.را نپذيرفت شود و بايد آن به ظن كفار استناد نمي همچنانكه پذيريم مي
، است ظن كردهبا دام به تخصيص قطعي اق اك گاهيپشريعت  :گويد دكتر سباعي مي

هد الزم است با وجود اينكه حرمت همانطور كه در قتل و امور مالي شهادت دو شا
، شهادت دو نفر در آنها هر چند ظني هم باشند پذيرفتني خون و مال قطعي است

___________________________________________________
______________________ 

 .19/344مجله المنار، جلد : نگا) 1
 .و صفحات بعد از آن 3/14الموافقات : نگا – 1/190االعتصام، ) 2
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ت كه ، با اين حجاست مقايسه كردن روايت با شهادت، به اعتبار تعداد نفرات 1.است
باشد، و روايت يك نفر در آن قابل  خاص مي تعيروايت، شريعت عام، و شهادت، شر

  . شود پذيرفته نمي پس به طريق اولي نسبت به حق تمام امتباشد  قبول نمي
، معتبر نيستند در روايتولي  ت معتبر هستندداين سخن با امور ديگري كه در شها

 2.آگاهي داشتن و قوم و خويش نبودننقض شده است، همانند آزادي، مذكر بودن، 
 تفاوت ميان شهادت و روايت را ذكر كرده است كه حدود» التدريب«حافظ سيوطي در 

   3.كن چون خيلي با اهميت هستند با مرجعهبيست و يك تفاوت است، پس به آن 
كند،  به همه احاديث مطابقت و سرايت نمي ،حديث آحاد ظني بودنبه  اعتقادسپس 

صحت مورد ورد احاديثي درست است كه ضعيف باشند و يا احاديثي كه در بلكه در م
معتقدند  ، بويژه آنكه، اهل تحقيق از محدثان و فقها و اصوليين،داردوجود بحث آنها 

كند و مانند احاديث  ، آن خبر افاده علم ميكه وقتي امت خبري را پذيرفته باشند
  .ز قراين سابق همراه باشدااي خارجي  قرينهصحيحين است يا وقتي كه با 

 :گويد از امور نسبي است، ابن قيم مي طبق قطعي يا ظني بودن دليل آن،پس حكم 
نسبي است، كه بوسيله مدرك مستدل تفاوت از امور حكم چه قطعي و چه ظني باشد 

باشد، و اين امري است  كند، كه آن حكم صفتي در درون خود براي دليل نمي پيدا مي
حكمي نزد زيد قطعي ولي نزد  كند، پس ممكن است نزاع نمي آن دركه هيچ عاقلي 

كه مورد قبول  گرفته شده از پيامبرصحيح  و اين اعتقاد كه احاديث. ظني باشد عمرو
آن اهل سنت  چرا كه از راههايي كه هستندظني  كند، بلكه ، افاده علم نميباشد مي امت

___________________________________________________
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شناخت آنها از اين امر ختم كالم اين با  1.نگشته است دانند، حاصل مي را مفيد علم
  .سخن با آنهاست و سرزنشي بر غير آنها مثل متكلمين نيست

ي وجود دارد كه خداي تبارك و تعالي، ما را چه دليل :گويد دكتر صالح احمد رضا مي
امور  به از عمل كردن به امور ظني بازداشته باشد و در مقابل ما را هميشه به عمل

  ده باشد؟مكلف كر ورآ يقين
، امر نفرموده وند ما را جز به عمل به ظني كه درستي آن غلبه داشته باشدپس خدا

اما رسيدن به يقين قطعي كه هيچ احتمالي را نداشته باشد از مسلمانان خواسته . است
كه علما  زمانيبنابراين نيست كه به چنين يقيني برسند،  ن در توان آنهاوچ. نشده است

بعضي از آن قطعي الثبوت و قطعي الدالله  :گويند كنند، مي مي در مورد قرآن صحبت
   :فرمايد و بعضي ديگر قطعي الثبوت و ظني الدالله است، خداوند در قرآن مي. است

 uθèδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çμ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑs3øt ’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

ãyzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Βr'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô ÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠ sù $tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$tóÏGö/ $# 

Ïπ uΖ÷GÏ ø9 $# u™!$ tóÏGö/ $# uρ ⎯ Ï&Î#ƒ Íρù' s? 3 $tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# 

tβθä9θà) tƒ $̈ΖtΒ# u™ ⎯ ÏμÎ/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/ u‘ 3 $tΒuρ ã©. ¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9F{ $# ) آل
  )7/  عمران

« هاي  آيه ،بخشي از آن .را بر تو نازل كرده است )قرآن(او است كه كتاب   « 
آنها اصل و اساس اين  )و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و(است «   محكَمات

و معاني دقيقي دارند و (، است«   متَشَابِهات« هاي  و بخشي از آن آيه ،كتاب هستند
___________________________________________________
______________________ 
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و گريز از (و اما كساني كه در دلهايشان كژي است  ).رود ي در آنها مياحتماالت مختلف
به  )نادرست(انگيزي و تأويل  براي فتنه )زواياي وجودشان را فرا گرفته است ،حق

آنها را جز خدا و كساني  )درست(در حالي كه تأويل  .افتند دنبال متشابهات مي
اين چنين وارستگان و . (ستنددر دانش ه )قدمان و ثابت(دانند كه راسخان  نمي

دانيم كه  و در پرتو دانش مي(ما به همه آنها ايمان داريم  :گويند مي )فرزانگاني
جز صاحبان عقل  )اين را(و  .همه از سوي خداي ما است )محكمات و متشابهات

  ».شوند متذكّر نمي )دانند و نمي ،برند سليمي كه از هوي و هوس فرمان نمي(
به همه آن را گردند و  ميي هستند كه از متشابه به محكم برم كسانپس راسخان در عل

اصول آگاهي داشته باشد، تفاوت ميان  به فهمانند، و هر كسي كه بر عمل مردم مي
، كه باعث داند مين داللت را آني و ميزان موم و خصوص، و داللت الفاظ بر معاع

داللت ها از قرآن اين است كه اي گشته است، و درك آن اختالف ميان علما در هر دوره
  . ميما عبادت كنندگان از روي يقين نيستمي كند 

شهادت آنها در خداوند بر ما واجب گردانده شهادت دو شاهد را بپذيريم و به مفاد 
، عمل شود بدون شك كه خبر دو نفر شاهد همان خبر واحد اثبات حقوق و قصاص

  1.داراي اعتبار است رعيولي با وجود اين خبرشان از لحاظ شباشد  مي
كنند از اخبار  به عدم حجيت خبر واحد به آن استدالل مي) دشمنان اسالم(آنچه را كه 

  .، درحقيقت حجتي عليه خود آنهاستو احاديث مرفوع و موقوف
با موافقت راوي ديگري آن  ،كساني كه در اخبار و احاديث گذشته توقف كردندچون 

. شود خارج نميهم رسد و از خبر آحاد  ه رتبه تواتر نميرا قبول كردند و با اين امر ب

___________________________________________________
______________________ 
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اليدين متفق شدند و به خبر  همانطور كه ابوبكر و عمر و ديگران در مورد مسأله ذي
  . نددآحاد عمل كر

در داستان ابوبكر و عمر هم وضعيت چنين است، محمد بن مسلمه در روايت آن 
از آحاد  )مادر بزرگ(جده ديث حديث به مغيره اضافه شد، ولي باعث خارج شدن ح

  . به متواتر نشده است
باعث تبديل شدن حديث  السعيد خدري به ابوموسي اشعري همچنين پيوستن ابي
  .به متواتر نگشته است

در آن  و يا رد كردندكه  ي راديثاحا شود كه از اين امر استنباط مي« :امام آمدي گفت
ر اموري طنبوده، بلكه بخاديدگاه آنها از ، بخاطر عدم حجيت خبر واحد توقف كردند

نداشتن يكي از شروط، اقتضاي آن حالت را داشته، و يا  بوده كه بدليل وجود معارضي
كه در مورد عمل به آن احاديث متفق  در حالي. عدم استدالل به جنس آننه به خاطر 
 يم كه همانا ظواهر كتاب و سنت هم حجتاع كردجما بنابراينباشند،  القول مي

هرچند كه ترك آن و توقف در آن بخاطر اموري كه خارج از حديث باشند،  مي
  1.باشند، جايز است مي
اليدين كه به تنهايي آن سؤال را  پنداشت كه ذي اليدين پيامبر در مورد حديث ذي - 1

كرده بود دچار اشتباه شده، در حاليكه نمازخوانها زياد بودند، وقتي كه سايرين نظر 
ا تأييد كردند، به سؤال و خبري كه او داده بود عمل كردند، و خبر واحد را اليدين ر ذي

  2.بطور مطلق و كامل پذيرفتند

___________________________________________________
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را به  كتابهاي حديثي فراواني هستند كه با مثالهاي فراوان اعتبار و توجه پيامبر اسالم
يكي يكي نمايندگان خود را به سوي پادشاهان  پيامبر. نمايد خبر واحد تأييد مي

رسيدند، سپس آنها را به  فرستاد، و از قبايل يكي يكي به حضور آن حضرت مي يم
شرط اينكه بدون  بار آنها براي قبايلشان حجت بود،فرستاد، و اخ سوي قبايل خود مي

   1.در نظر بگيرند را تعداد
گرداند كسي را كه از ما حديثي بشنود، و آنگونه  خداوند پيروز مي« :فرمايد مي پيامبر
چه بسا كه دريافت كننده زيركتر و هوشيارتر از شنونده شنيده، به ديگري برساند، و  كه

  2».باشد
، ابوبكر در مورد است گفته شدههم، چنين  بدر مورد داستان ابوبكر و عمر - 2

كه اين  ،توقف كرد ،آورده بوددر مورد ميراث مادر بزرگ حديثي كه مغيره بن شعبه 
خواست احتياط بيشتري بخرج دهد  ديث نبود، بلكه ميمكث كردن به معناي راندن ح

باشد او را متهم كند، و  خواست به اين دليل كه مغيره در روايت حديث تنها مي و نمي
  . به حجيت خبر واحد ايراد بگيرد

روز دوشنبه  است كه گفته بود، پيامبر عائشه را به تنهايي پذيرقتهخبر اينكه دليل به 
پذيرفتند،  ين خبر ايشان را در مورد ميزان كفن پيامبرو همچن. فوت فرمودند

 پيامبررا به كفن  چقدر :وارد شدم فرمود بر ابوبكر :فرمايد مي) ل(عايشه
سه تكه پارچه سفيد، كه پيراهن و عمامه نداشت، ابوبكر به  در :يد؟ گفتادداختصاص 
ه، روز دوشنبدر  :رحلت فرمودند؟ عايشه گفت در چه روزي پيامبر :گويد عايشه مي

___________________________________________________
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ابوبكر گفته ميان خود و شب . االن چند شنبه است؟ عايشه گفته دوشنبه :ابوبكر گفت
  1.تا پايان حديث ....كنم رجا مي

اجازه  ر مورد خبر ابوموسي اشعري دربارهاو د توقفو  داستان عمر اما - 3
كردن، او  جعهبا مرخواستن، هر چند كه ابوموسي بعد از انكار كردن و بعد از سه بار 

اين  2.از خود دفاع كند را ثابت كند و بوسيله آن را در جريان آن گذاشت، خواسته آن
شنيدم  :ارائه كرده كه گفت بن كعب آورده و به عمر  كند بر آنچه كه ابي داللت مي

عذابي براي ياران من نشويد، عمر گفت ! اي ابن خطاب :فرمود مي كه پيامبر خدا
  3.چيزي شنيده بودم، دوست داشتم كه ثابت شودمن ! سبحان اهللا

بخدا قسم، كه من، امين و نگهدار حديث  :فرمود عمر كه است و در روايتي آمده
در روايتي ديگر چنين  4،باشم، ولي دوست داشتم كه ثابت گردانم مي رسول خدا

روغ سخن د ولي ترسيدم كه مردم از زبان رسول خدا. كنم من تو را متهم نمي :آمده
  . 5بگويند
  .پذيرفته بود توقفاحاديث آحاد زيادي را بدون  عمر

خبر واحد عبدالرحمن ابن عوف را ) مجوس(پرستان  در مورد گرفتن جزيه از آتش - 1
دانم در مورد آنها چه كار  مين :در مورد مجوسيها گفته بود كه عمر. پذيرفته بود

___________________________________________________
______________________ 
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در مورد مجوسيها همانند  :فرمود دهم كه پيامبر ميشهادت  :كنم؟ عبدالرحمن گفت
  1».اهل كتاب برخورد كنيد

ك ابن سفيان در مورد ارث بردن زني كه از ديه شوهرش خبردار اخبري كه ضح - 2
  2.شده بود، پذيرفته شد

اش كه از انصار بود، سماع  و همچنين درباره حديث او كه به نوبت با همسايه - 3
  .باشد تر مي و خدا آگاه 3.كردند وحي مي

  
  حجيت خبر آحاد داليل

براي  حديث و فقه و اصول -جديد و قديم  -همچنانكه قبال ذكر كرديم علماي 
حجيت خبر آحاد اهميت زيادي قايل بودند و درباره آن ابواب و فصلهاي طوالني 

 به داليلي از قرآن،نگاشتند، و درباره حجيت خبر آحاد و واجب بودن عمل به آن 
  .ين كمك گرفتندسنت، عمل اصحاب و تابع
كه قاضي بيضاوي و پيروانش طبق آنچه  وجود دارد، دو نظرخالصه اينكه در اين باره 

مانند امام الحرمين، غزالي و سبكي و فرزندش، و فخرالدين رازي و سايرين، آنها را 
  .اند برگزيده
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رادي استناد كردن به امر متواتري است كه جز منكرين و معاندين به آن اي :اول نظر -1
احكام و بيان  نمايندگان خود را بعنوان مبلغِ دانيم كه پيامبر ما عقالً مي. گيرد نمي

هايي را به آنها  چه بسا كه نامهفرستاد،  ن حالل و حرام به جاهاي مختلف مياكنندگ
روايت آنها بر سبيل  ،كردند را روايت مي اقوال پيامبر ،كه نمايندگان ، زمانيداد مي

نها در جايگاه ظن و شك قرار ، خبر آنبود ط عصمت براي آنها الزم، شرآحاد بود
با حديث مگر اينكه  داشت، ولي خبر آنها بصورت مقطوع بود و قابل رد كردن نبود

  .كند رد نمي 1و حديث متواتر را جز فخرفروشي ودشمتواتر رد 
از جمله  :اند كه وارد كرده نظرهايي در مورد اين  شبههمخالفان حجيت خبر واحد، 

   2.منظور از ارسال نمايندگان براي گرفتن وجوه زكات، و بيان احكام بوده است
خود (به اين شبهه، پاسخ گفته و آورده كه، اين اعتراض از روي  حافظ ابن حجر

از گرفتن  عامترلم داريم به اينكه ارسال سران و نمايندگان عاست، چون ) بيني بزرگ
به معاذ ابن  مشهور در فرماني ، پيامبربودر امور زكات و بيان كردن احكام و ساي

باشند، اولين  شوي كه اهل كتاب مي شما بر مردمي وارد مي :چنين امر كرد جبل
باشد، آنگاه كه خدا را شناختند،  كني، عبادت خدا مي چيزي كه آنها را به آن دعوت مي

در شبانه روز نماز بر  آنها را آگاه كن كه به دستور همان خدايي كه شناختيد پنج بار
بگو كه خداوند زكات را بر آنها به را هم انجام دادند،  اگر آن. شما واجب شده است

شود،  شود، و به مستمندان داده مي از ثروتمندان گرفته مي آنها واجب كرده است، كه

___________________________________________________
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رازى ، المحصول ، و152، 1/151المستصفى  ، و308، 2/307اإلبـهاج فى شرح المنهاج  ، و1/228جوينى ، البرهان: نگا) 1
2/180. 

 .122، 2/121تمد گوينده آن ابوالحسين بصري معتزلي است در كتاب المع) 2
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اگر چيزي غير از  1.اگر از آن هم اطاعت كردند، پس در تمناي بخشش اموالشان باش
  .شد يث بود نيازي به آن پيدا نمياين حد

و اهالي هر شهري از شد  دانيم كه اخبار شامل تمام سكنه يك محل مي در حالي كه مي
پذيرفتند، و بدون توجه به  كردند و اخبار آنها را مي دستورات حاكمان خود اطاعت مي

   2.كردند قراين ديگر به آن اعتماد مي
، لشكريانش را پيامبر :ستدالل كرده است و فرمودنظر اله به اين اامام شافعي در الرس

ود را به سوي نمايندگان خ داد و اي يك نفر قرار مي س هر سريهفرستاد، و در رأ مي
هاي او مبني بر امر و  فرستاد، و نامه ر ميهر پادشاه يك نف نزدو  فرستاد پادشاهان مي

مر و و اواود كه دستورات اي نب ، و فرماندهشد به اميران تحت امرش فرستاده مي نهي
 3.كردند نيز چنين عمل مي خلفاي بعد از پيامبر نواهي آن حضرت را اجرا نكند و

نمايندگان  آحاد، در باب، پيامبر بخش اخبارامام بخاري نيز در صحيح خود و در 
 پيامبر :ابن عباس هم گفته 4.فرستاد مي به سوي حاكمان خود را يكي بعد از ديگري

  1.را به قيصر برساند فرستاد، تا آن يزرگ بصرهاي به سوي  را با نامه 5يدحيه كلب
___________________________________________________
______________________ 

كتاب المغازي، در باب فرستادن ابوموسي و معاذ به يمن قبل از حجة الوداع آن را آورده ) در شرح فتح الباري(بخاري ) 1
در كتاب االيمان، باب دعاء، با شهادتين و شريعتهاي اسالمي ) در شرح نووي(، و همچنين مسلم 4347شماره  7/661
 .ستآن را آورده ا 19شماره  1/228

 .7260-7258شماره  248، 13/247فتح الباري، : نگا) 2
شماره  13/254و همچنين مراجعه كن فتح الباري،  1151، 1147، 1145، 1228بندهاي شماره  419-412الرساله، ص ) 3

7264-7265. 
 .254/13، )در شرح فتح الباري(صحيح بخاري، : نگا) 4
شماره  2/197 بهاداالغسا ، و701، شماره 2/461حال او در االستيعاب باشد، شرح  دحيه كلبي از اصحاب گرامي مي) 5

 – 404، شماره 94و تاريخ صحابه  380، شماره 72، و مشاهير علماء االمصار 2395شماره  1/473، و االصابه 1507
 .وجود دارد
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در كتب سيره و تاريخ، و كتابهاي حديثي، مثالهاي فراواني در مورد، فرماندهان 
  2 .وجود داردو واليان لشكرها، و نمايندگان 

روي  مختلف و زياديدر كه حجيت خبر واحد  بر قبولاصحاب اجماع  :دوم نظر -2
، اگر بخواهيم از آن استآنها متواتر  مجموعد ه است و آحاد آنها اگر متواتر نباشداد

براي مشخص شوند، هيچ راهي  كشد و كاغذها تمام مي ايراد بگيريم، بحث به درازا مي
كردن تعداد آنها نيست و ما به قدر مشترك و حد وسط آن يقين داريم و آن اين است 

در زمان  يا بهنگام روشن نمودن حديث پيامبركه اصحاب بهنگام بروز مشكلي و 
هنگامي كه سرعت عمل و شتاب و . كردند اي به حديث آحاد استناد مي اتفاق حادثه

  4.آن نيست نحصر كردنراهي براي انكار آن ويا م 3آنها در انجام آن روايت شده
آن آنچه كه اصحاب بر آن اجماع كردند، مسلمانان در گذشته و حال حاضر نيز به 

آن باشد و در نهايت اينكه عمل كردن به  ند، كه خبر واحد داراي حجيت ميراجماع دا
   5.واجب است

داللت بر صحت و درستي اين دو نظر قبل وجود دارند كه  در قرآن داليل بيشماري
   :فرمايد خداوند در قرآن مي .كنند مي

 !$̄ΡÎ) $uΖù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ Ïμ ÏΒöθs% ) 1/ نوح(  

                                                                                                          
 .7، شماره 43، 1/42آورده در كتاب بدء الوحي ) شرح فتح الباري(بخاري آن را در ) 1
و صفحات بعد از آن و زادالمعاد  1/16، و طبقات ابن سعد 7265-7264، شماره 255، 13/254فتح الباري، : نگا) 2

 .650، 606-606، 4/600، و سيره ابن هشام، 3/595-697
 .1183-1161، بندهاي شماره 431-422الرسالة، شافعي، ص : و بعد از آن، نگا 316ص: نگا) 3
و الرسالة،  2/180، و المحصول 150-1/148، و المستصفي 1/229البرهان، جويني: نگا 2/306االبهاج في شرح المنهاج ) 4

 .275-2/272و التقرير و التجير  1157بند  420ص 
 .1248، شماره 457الرساله، ص : نگا) 5
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  ».ما نوح را به سوي قومش فرستاديم  « 

   :و نيز فرموده

 4’ n<Î) uρ >Š%tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3 )65/  اعراف(   

  ».بود روانه كرديمهود را هم به سوي قوم عاد كه خودش از آنان «

   :و فرموده

 4’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝèδ% s{ r& $[sÎ=≈ |¹ )73/  اعراف(   

  ».ودش از آنان بود فرستاديمصالح را به سوي قوم ثمود كه خ«
   :فرمايد مي خداوند به پيامبرش

 !$̄ΡÎ) !$uΖø‹ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) !$yϑx. !$uΖø‹ym÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ )163/  نساء(   

همان گونه كه پيش از تو به  ،وحي كرديم) قرآن و شريعت را ،اي پيغمبر(ما به تو «
  ».نوح وحي كرديم

   :و باز فرموده

 u™!% ỳ uρ ô⎯ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ×≅ ã_u‘ 4©tëó¡o„ tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θãè Î7®?$# š⎥⎫Î= y™ ößϑ ø9$# )20/  يس(   

) خدا(از فرستادگان  !اي قوم من: مردي از دورترين نقطه شهر با شتاب بيامد، گفت  «
  ».)كه سعادت هر دو جهان شما در آن است(پيروي كنيد 

شود و  سخت ميرساندن شريعت به همه رتا اگر خبر واحد پذيرفته نباشد، ضرو
فرستادن تعداد متواتر ، و همچنين افتد سختي ميبه  همه مردم از لحاظ شفاهي خطاب



65  بررسي سنت نبوي 

كه به دو نظر قبل ملحق  1،خوبي است نظر، كه اين بسوي آنها نيز سخت خواهد شد
  2 .باشد مي عقيدهبر اين امام شافعي در الرساله هم  وشود  مي

   :ها، فرمود از آوردن اين آيه بعد امام شافعي
 ó>ÎôÑ$#uρ Μ çλm; ¸ξ sẄΒ |=≈ ptõ¾r& Ïπtƒ ös)ø9$# øŒÎ) $ yδ u™!% ỳ tβθè= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÍκö s9Î) È⎦÷⎫uΖøO $# 

$ yϑ èδθç/¤‹s3sù $ tΡø— ¨“ yèsù ;]Ï9$ sVÎ/ (#þθ ä9$ s)sù !$ ¯ΡÎ) Νä3ø‹s9Î) tβθ è= y™ó‘Δ ) 14-13/ يس(  
از آنجا كه داستان قريشيان همچون داستان ساكنان انطاكيه در روزگاران  !غمبراي پي(  «

بدان گاه كه  ،را مثال بزن )انطاكيه(براي ايشان سرگذشت ساكنان شهر  )گذشته است
 )از فرستادگان خود(دو نفر  )از اوقات(وقتي     .به سوي آنان آمدند )خدا(فرستادگان 

با ارسال (سپس آنان را  .آنان آن دو را تكذيب كردند را به سوي ايشان روانه كرديم و
ما فرستادگاني هستيم كه به  :گفتند )سه نفري بديشان(آنان  .سومي تقويت نموديم )فرد

  ».ايم سوي شما روانه شده
حجت و همچنين كنند  داللت ميسپس سه نفر در ابتدا و آيات به حجيت دو نفر ظاهر 

افراد بيشتري جهت تاكيد آورده شوند، اگر شده است، و اقامه براي ملتها، با يك نفر، 
به كه الزم بوده، غير از پيامبران، را  آنچهخداوند  نوچشود  مانع حجيت خبر واحد نمي

  3.بخشيده است نيز ساير مردم

___________________________________________________
______________________ 

 .7260-7258، شماره 13/248فتح الباري، : نگا) 1
 .1201، بند شماره 435الرساله، ص ) 2
 .1213، بند شماره 437الرساله، ص ) 3
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، به حجيت خبر آمده است در قرآن و سنت نبويكه هر خبر واحدي  به طور كليپس 
   1.كند كم ميواحد و واجب بودن عمل به آن ح
  .باشد تر مي خداوند تبارك و تعالي داناتر و آگاه

  

___________________________________________________
______________________ 

و المدخل  1/115االحكام ابن حزم، : ، نگا558-2/550استدالل ابن قيم در آن موضوع، در مختصر الصواعق المرسلة: نگا) 1
 .284،286الي السنة، استاد دكتر عبدالمهدي، ص 
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  :مبحث چهارم

و از ديدگاه اهل حديث ب عمل به آن وجشروط حجيت خبر واحد و و

  آنها  هم نظران قديم و جديدپاسخ به شروط معتزله و 

  
  ط حجيت خبر واحد نزد اهل حديثشراي

حت حديث و حجيت آن، و واجب كه براي ص :متفق القول اجماع دارند ثاهل حدي
سلسله سند متصل باشد  - 1. باشد بودن عمل به آن رعايت اين پنج شرط ضروري مي

خبر جزء احاديث  -4راوي آن داراي حافظه قوي باشد  -3راوي آن عادل باشد  - 2
  .حديث عليل و بيمار نباشد -5شاذ نباشد 

سلسله اسناد آن از راوي حديث صحيح آن است كه مسند باشد و  :گويد ابن صالح مي
باشد كه او هم از مثل خود روايت كرده باشد، روايت شده قوي  هعادل و داراي حافظ

   1.كه شاذ و عليل نباشد تيسو باي ،تا به آخر
نزد محدثين از شروط معتبر در صحت متن ) شاذ و عليل نبودن(دو شرط ديگر 

اند، زيرا بيشتر علتهايي كه  د نكردهباشند، ولي ائمه فقه و اصول اين دو شرط را تأكي مي
بينيم كه از آن  باشد پس مي كنند، بنابر اصول فقها نمي اهل حديث به آن استناد مي

طبق اصول و قواعد خود در مورد آن بحث چند اهل حديث هر  كنند حديث تبعيت مي
  2.داشته باشند

___________________________________________________
______________________ 

 .16-15علوم الحديث، ابن صالح، ص ) 1
نباشد، فقيه صحت آن را بواسطه قرآن و يا اصول شريعت تشخيص  ي از آن جمله است كه اگر در سلسله سند آن دروغگوي) 2

دانند، هر چند  همچنانكه در صورت قبول مردم، آن را صحيح مي–كند  پس آن را حمل بر قبول و عمل به آن مي. دهد مي
تدريب : نگا) آب آن پاك و مردار آن حالل است(همانطور كه ابن عبدالبر در حديث بحر گفته . -اسناد آن صحيح نباشد
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ن از شذوذ و سالم بوددر مورد  :گفت 1حافظ سيوطي در التدريب آورده كه عراقي
را تا حد حديث صحيح  همانا محدثان آن :است علت، ابن دقيق العيد در نقدي گفته

بسياري از علتهايي كه  چون، در آن بحث استفقها  نظر طبقافزايش دادند، و گفته 
  .باشد اصول فقها نمي طبق كنند، محدثين به آن استناد مي

دارند، همانا  تاليفاتيلم الحديث كه در ع ست، كسانيا پاسخ اين :حافظ عراقي گفته
و اصولي و . متخصصان علوم ديگر برايكنند نه  مي ذكراهالي آن علم  برايحديث را 

 و حكم آن حديث نزد كساني 2.باشد يا فقيه بودن از شروط صحت اين دو شرط نمي
  .كند تغيير نمي 3دانند كه اصولي و فقيه بودن را شرط مي

 :گويد حديث صحيح در پنج شرط گذشته، مي تعريف بيانابن صالح بعد از بنابراين 
 4به صحت آن حكمميان اهل حديث بدون هيچ اختالفي، اين همان حديثي است كه 

  . شود مي

                                                                                                          
آنچه كه در مورد حديث بحر گفته شده درباره علتها و جواب آن : ، نگا237، 228، و االجوبة الفاضله 68-1/67الراوي 

- 2518اختالفات المحدثين و الفقهاء في الحكم علي الحديث، دكتر عبداهللا شعبان علي، ص: ، نگا1/14در نيل االوطار 
221. 

زرگ، ابوالفضل، زين الدين عبدالرحيم بن حسين عراقي از امامان مسلمين و حافظان حديث حافظ، امام ب: عراقي همان) 1
 806در سال . در علوم الحديث، نكث ابن صالح، و مراسل و ديگر كتب» االلفية«است داراي تأليفات زياد است از جمله 

و انباء الغمر  1/360ن المحاضرة و حس 1175، شماره 543از دنيا رفت، شرح حالي در طبقات الحفاظ سيوطي، ص   ه
 .دارد 7/55و شذرات الذهب،  2/275بانباء العمر، ابن حجر 

و در  1/355همانطور كه در اصول سرخسي . به اين دو شرط اعتراض كردند) ضبط كردن متن(اصوليين در مبحث ) 2
 .آمده است) دگرد بحث در مورد اموري كه به مخبرعنه باز مي(، زير عنوان 2/210المحصول رازي 

 .65-1/64تدريب الراوي، ) 3
 .16علوم الحديث، ابن صالح، ص ) 4
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فرقي كافي و مطمئن هستند اش،  اين شروط براي تأكيد و ثابت شدن حديث به گوينده
  . موقوف و يا مقطوع باشد ،كند آن حديث مرفوع هم نمي

نبايد از ذهن خواننده زيرك پوشيده شود كه  :گويد مي) :(حمد ابوشهبهمدكتر 
حافظه  ،عادل بودن روات ،از اتصال سند ،روايت در اسالم بوسيله شروطي كه دارد

خبر نبودن،  بيداري و بيو نگهداري و و روايت از امثال خود تا آخر سند  قوي داشتن
ترجيح بر احاديث  ،هستند ي حديثبراي ترجيح دادن راستي و درستكافي  ضمانتهاي

 1.باشد خبري، و فراموشي مي بر بي ترجيح نگهداري و حافظه قويو  دروغين و اشتباه
 ،در مورد بعضي از آن شروطعلما شروط ديگري هستند كه در آنها اختالف هست، كه 

ت اسباشند، از جمله آنها اين شرط  اند كه داخل در شرايط پنجگانه قبلي مي جواب داده
و و شرط است كه راوي به درك و شناخت  مشهور باشدجوينده حديث به كه راوي 

  .باشد مذاكره و بحث و مناظره و شنيدن احاديث زياد مشهور
جوينده حديث شرط شرط ضبط، كه  :است را چنين داده حافظ ابن حجر پاسخ آن

در درك و شرط عليل نبودن، ما را از شرط معروف بودن برد و  از بين مي بودن را
بحث كند، زيرا حديث معلول جز با فهم شناخت و  نياز مي و فهم حديث، بي شناخت
   2.شود و ساير امور شناخته نمي و مذاكره

اصوليين و و جمهور  اند قرار داده هستند كه بعضي از ائمه آنها راشروط ديگري 
  .است ، از جمله آنها شرط فقيه بودن راويموافق آن نيستندمحدثان و فقها 

___________________________________________________
______________________ 

شروط (مبحث  300المدخل الي السنة النبوية، دكتر عبدالمهدي، ص : ، نگا21دكتر ابوشهبه، ص  –االسراء و المعراج ) 1
 ).محدثين مطمئن است

 .1/70تدريب الراوي، ) 2



70  بررسي سنت نبوي 

راوي شرط نيست چه فقيه بودن  :است رازي در المحصول به آن پاسخ داده و گفته
س كه با قيا) :(حنيفهبرخالف ابو. باشد يا مخالف آنراوي روايتش موافق قياس 

  . و سنت و عقل دليل داريم) كتاب(هم از قرآن  براي آن مخالف است و ما
   :فرمايد متعال مي دليل كتاب خداوند اما

 βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ )6/  حجرات(  
  ».اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره آن تحقيق كنيد «

پس الزم شده كه در مورد خبر غير فاسق تفكر و تأمل نكنيم، چه عالم باشد و چه 
  .جاهل

ما  فردي را كه حديثي را ازخداوند  :است عاين قول پيامبر اما دليل از حديث و سنت
و چه بسا كه حامل يك  كند ياري مي ،را حفظ كرده تا به ديگران برساند آن شنيده و

  1.ولي فقيه نباشد ،ل فقه باشدحام چه بسا كسي كه، و باشدتر  امرِ فقهي، از او فقيه
ن آعمل به چنانچه كه گذشت و  كند خبر عادل افاده ظن درست مي :در مورد عقل
   2.واجب است

و مالكي براي حجيت خبر واحد و  فقهاي حنفيبعضي از تند كه شرطهاي ديگري هس
  . اند ب عمل به آن ارائه كردهوجو

اينجا آنچه براي ما اهميت دارد، شروط مشتركي است كه ميان معتزله و حنفيها وجود 
   .معتزله به آن عقيده دارند از آنها به تاثير ازدارد، كه بعضي 

___________________________________________________
______________________ 

 .آورده شده است 273، 34قبالً درص) 1
 .2/208المحصول، ) 2
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براي طعنه زدن به آويزي  دستو هوس  فاسدان و اهل هوي در دستط واين شر
  . بوده است حجيت حديث نبوي بطور عموم و حجيت خبر واحد بصورت خاص

و مشهورترين شرطهايي كه در آنها اختالف  اين امر روشن شوداينجا الزم است كه در 
قها و اهل ي امت از فجمهور علماپيروانشان و آورده شوند، آنهايي كه معتزله و  ،هست
اند، بلكه خود برخالف شروط خود عمل  با آن مخالفت كرده اصوليون، و حديث

  !.نمودند و آنها را نقض كردند
  

  معتزله براي صحت خبر واحد شرايط

براي عدد، در روايت  شرطي است كه علماي متأخر معتزلي از جمله اين شرطها، - 1
و از اولين كساني . اند اند، همانگونه كه در شهادت اين شرط را قرار داده ذكر كرده

و با آن شرطها با اهل سنت و شيعه و خوارج و . بودند كه آن شرطها را قرار دادند
هدف . اند همانطور كه ابن حزم و ابوبكر حازمي و سايرين گفته. قدريه مخالفت كردند

آنها از اين كار نپذيرفتن حديث و تعطيل كردنِ عمل به خبر آحاد بود، ابن قيم و 
اند و بعضي از فقها در اين شرط  دي، اين مطلب را تأييد كردهلقادر بغداحازمي و عبدا
هدف و  ازو همانطور كه در سخنان ابن قيم گشت اين عده فقيه  1.كردنداز آنها تقليد 

  .مقصود آنها آگاهي نيافتند
اهر آيات صحت خبر واحد، مخالفت نكردن با ظيكي ديگر از شروط معتزله براي  - 2

اي پيدا شد، دليل عدم صحت و نادرستي  ر آيههر گاه خبري خالف ظاباشد، پس ه مي
  2.آنطور كه سرخسي تعبير كرده است. باشد آن خبر واحد مي

___________________________________________________
______________________ 

 .1/313و اصول سرخسي  769شرح االصول، ص : نگا) 1
 )جايگاه و نظر معتزله در مورد اهل سنت. (117-1/110موقف المعتزله من السنه : ، نگا1/365اصول سرخسي ) 2
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 خ شدهساند كه خبر واحد زائد بر نص قرآني نباشد، و اگر زائد بود ن شرط كرده - 3
ه علم شود، ولي در مورد آنچه ك يني نميباعث ايجاد علم يق ،نسخ شده است و امرِ
باشد ولي در مورد خبر آحاد، درست  و مشهور، درست مي متواتر: آورد مانند يقييني مي

  1.نيست
و  شود ساقط ميشبهه  در مورد حدود نباشد، زيرا بااند كه خبر واحد  شرط كرده - 4

. براي خبر واحد اين احتمال هست كه راوي آن دروغگو، فراموش كار، و يا اشتباه كند
و ابي عبداهللا بصري  از حنفيه 2كرخي نظراين . باشد حد مي براي اسقاط اي و اين شبهه

  4.باشد مي دو نظرشدر يكي از  3معتزلي
است، در  ياند كه خبر واحد در مورد عقايد نباشد، زيرا خبر واحد ظن شرط كرده - 5

حاليكه عقيده قطعي است، اين سخن و نظر سرخسي حنفي و ابن الحسين بصري 
  5.باشد اي از متكلمان مي عده معتزلي، و نيز

___________________________________________________
______________________ 

 .و بعد از آن 2/558، و االعتصام، 2/289اعالم الموقعين : ، نگا1/292اصول سرخسي، ) 1
بيداهللا بن الحسين بن دالل بن دلهم، ابوالحسن الكرخي حنفي است كه شيخ حنفيها در عراق بود، از تأليفات كرخي همان ع) 2

، و 2/358در گذشت، در شذرات الذهب   ه 340در سال . باشد او المختصر، و شرح جامع الكبير، و شرح جامع الصغير، مي
 10/353، و تاريخ بغداد 130بقات المعتزله ابن مرتضي، ص ، و ط39تاج التراجم في طبقات الحنفيه، ابن قطلوبغا، ص 

 .اند شرح حال او را آورده 5442شماره  4/528و لسان الميزان  5507شماره 
 369باشد كه در سال  بصري، همان حسين بن علي ابوعبداهللا البصري حنفي و شيخ متكلمين و يكي از بزرگان معتزلي مي) 3

، و طبقات المفسرين 67، و الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لكنوي ص 4153شماره  73/8وفات يافت در تاريخ بغداد 
شرح حال او  2797شماره  559/2، و لسان الميزان 105، و طبقات المعتزلة ابن مرتضي، ص 151شماره  159/1داودي 
 .توان مشاهده كرد را مي

: نگا 1/231، و ارشاد الفحول 4/348، و البحر المحيط 2/136، و فواتح الرحموت 98، 2/96المعتمد في اصول الفقه ) 4
 .2/578مختصر الصواعق المرسلة، 

، و شرح اصول 586/2، و مختصر الصواعق المرسلة 549، 2/102، و المعتمد في اصول الفقه 1/322اصول سرخسي ) 5
اي عدل و توحيد دكتر محمد عمارة ه ، و المختصر في اصول الدين تأليف قاضي عبدالجبار بهمراه رساله769الخمسة، ص 
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هيچ واجبي و  چون(آن ثابت نشود  به وسيلهحكم شرعي يك اند كه  شرط كرده - 6
اين هم نظر سرخسي حنفي و ) دشو  خبر واحد ثابت نميهيچ حرامي به وسيله 

  1.باشد مي الحسين بصري معتزلي ابي
 ، بعضي از فقهاي حنفياند در نظر گرفته است كه معتزليان اينها از مهمترين شرطهايي

زيرا بغداد  نمايد طبيعي مي تأثر اينراز اند،  كرده نهم متأثر از معتزله اين شرطها را بيا
ساير گروههايي كه منبع فتنه و آشوب و و محيط آنها بود و محل پيدايش معتزله 

  .هاي انقالبي در جهان اسالم بودند، از آنها متأثر شدندحركت
براي ما توضيح چنين را در شروط قبل رطهاي حنفيان و ديگران اسرار ش 2امام زركشي 

خاطر ه اين را ب اين اصولي است كه آن :گويد ابومنصور عبدالقادر بغدادي مي :مي دهد
، آنگاه كردند به اين اخبار استناد مياصحاب و ياران ما وقتي كه طرح كردند اخباري 

                                                                                                          
 117-1/115، و اگر خواستي به نظر معتزله در السنه 335و النص و االجتهاد، عبدالحسين شرف الدين، ص  1/268

همانا احاديث آحاد : گويد مراجعه كن، و شيخ شلتوت از اين شرط متأثر شده، و مبالغه كرده و گفته كه اجماعي است و مي
ند، و در مورد امور غايب اعتماد به آنها درست نيست كه بر آن اجماع است و بحكم ضرورت عقلي كه ك افاده عقيده نمي

، از آن جمله است كه 61االسالم عقيدة و شريعة، ص : نگا. جايي برخالف آن نزد عقال وجود ندارد، ثابت شده است
اند كه حديث آحاد را در مورد  د آن متفق شدهاز چيزهايي است كه همه نظرات در مور: محمود ابوريه بيان كرده و گفته

  .24اضواء علي السنة، ص : نگا. پذيريم، هر چند كه سندهاي آن محكم و راههاي شناخت آن فراوان باشد عقايد نمي
، و 116و اصول الفقه شيخ عبدالوهاب خالف، ص  98، 2/97و المعتمد في اصول الفقه،  335، 1/334اصول سرخسي ) 1

مائة سؤال من : نگا) كند خبر واحد امري حرام و يا فرضي را اثبات نمي: (گويد الي نيز بر اين نظر است و ميشيخ محمد غز
 .1/249االسالم 

باشد، شافعي مذهب، فقيه، اصولي، و اهل حديث بود، از تأليفات  محمد ابن بهادر بن عبداهللا، ابو عبداهللا زركشي مي: زركشي) 2
، و الفتح المبيين 6/335وفات نمودند، در شذرات الذهب   ه 794در سال . است» الجوامع شرح جمع«و » بحرالمحيط«او 

 .باشد ، شرح حال ايشان موجود مي2/209في طبقات االصوليين تأليف عبداهللا مصطفي مراغي، 
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بينيم آنها را برگرداندند، و از مايه  مي كه از پاسخ دادن ناتوان گشتند، به اين شكلي كه
  1.با وجود مخالفت با قرآن بيان داشتند ،را ضعف و ناتواني امثال آن

خواستند تا  است كه قرار دادن شرطهاي گذشته از طرف معتزليانان راز اين هم :گفتم
ي امت ها اگر فرقه(د، در غير اين صورت با دشمنان خود يعني اهل سنت احتحاج كنن

در حالي كه ، )دندكر مياقرار ند به حجيت خبر واحد و عمل به آن ه باشصاف داشتان
بيني كه هر كدام با جود اختالف در روش و عقايدشان، براي صحه گذاشتن  آنها را مي

  . كنند درستي مذهب خود به حديث آحاد استناد مي
اي كه به  ر بچهه :كنند كه فرمود استناد مي به حديث پيامبر –قدريها  –بيني كه  مي

يهودي، مسيحي و  –پس والدينش او را سشود،  متولد مي آيد براساس فطرت دنيا مي
  2.كنند مي يا مشرك

من همه بندگان خود را حنيف  :اند كه فرمود استناد كردهحديث قدسي اين همچنين به 
د، و آنچه را ، آنها را از ديني كه داشتند برگردانندنزد آنها آمد ها و پاك آفريدم، شيطان

و به آنها دستور داد براي من شريك قايل . ندكه من حالل كرده بودم حرام گرداند
  3.تا زماني كه نيرو و قدرتي بر آنها نازل نشده استشويد، 

___________________________________________________
______________________ 

 .4/349البحر المحيط، ) 1
مسلمان شود و بميرد آيا نماز ميت خوانده  اي آورده در كتاب جنايز، باب اگر بچه) در شرح فتح الباري(بخاري آن را ) 2

در كتاب ) شرح نووي(، مسلم آن را در 1359، 1358هاي  شماره 3/260دهد  شد و آيا مسلماني براي بچه معني مي مي
هاي مسلمانان  هاي كفار، و بچه شود و حكم مرگ بچه اي بنا بر فطرت زاده مي القدر آورده، در باب معناي، هر متولد شده

 .روايت شده است ، از حديث توسط ابوهريره8/458
باب الصفات التى يعرف در كتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلها، ) شرح نووي(قسمتي از حديث طوالني است كه مسلم آورده ) 3

 .، از احاديث روايت شده توسط عياض بن حمار المجاشعي2865شماره  9/214، بـها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار
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الاله اي نيست، كه  هيچ بنده :فرمايد ند كه مينك حديث استناد مي اينرجاء هم به اگروه 
گفته شده، اگر . شود بهشت مي باشد مگر اينكه وارد را گفته، سپس بر آن مرده اال اهللا

 1.اگر زنا و سرقت هم كرده باشدحتي  :شده باشد؟ فرمودزنا و سرقت هم مرتكب 
اي  بر سر حوض كوثر عده« :فرمايد كه مي اند استناد كرده شيعيان به اين حديث پيامبر

يارانم،  :گويم ند پس ميشو بينم كه بخاطر من از جاي خود بلند مي از ياران خود را مي
دانيد كه چه چيزهاي بعد از شما بوجود  شما نمي :گويند به من مي :يارانم چه شدند

   2».آوردند
ناسزا گفتن به مسلمان باعث  :كنند كه فرمود استدالل مي ديث پيامبرين حخوارج به ا
ن همچنين خوارج به اي 3.باشد فر ميلمان، كسم كشتنو  شود مي آن هفسق گويند

، زنا كه مؤمن است زنا كننده در حالي« :فرمود كنند كه پيامبر حديث استناد مي

___________________________________________________
______________________ 

شماره  3/132در كتاب الجنائز در باب، كسي كه آخرين سخن او ال اله اال اهللا باشد ) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 1
در كتاب االيمان و در باب كسي كه بميرد و شريكي براي خدا قرار ندهد ) شرح نووي(و مسلم آن را آورده در  1237

از احاديث روايت شده توسط  94شماره  1/370شود  رد آتش جهنم ميشود و كسي كه مشرك بميرد وا وارد بهشت مي
 .ابوهريره

از  2304، شماره 8/66و صفات آن  در كتاب الفضائل، باب اثبات حوض پيامبر) شرح نووي(مسلم آن را آورده ) 2
 .احاديث روايت شده توسط انس بن مالك

 1/135باب، ترس مؤمن از اينكه عمل او از بين برود و او نداند  كتاب االيمان) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 3
سباب المسلم : كه فرمود در كتاب االيمان باب بيان كردن گفتار پيامبر) شرخ نووي(و مسلم آن را آورده  48شماره (

 .از احاديث روايت شده توسط ابن مسعود 64، شماره 1/330 قتاله كفر فسوق و
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و ساير احاديثي ) شود يعني بهنگام ارتكاب آن معصيت از ايمان خارج مي( 1».كند نمي
   2.باشند همه آنها خبر آحاد مي و كنند ها به آن استناد مي كه فرقه

اند،  براي پذيرفتن خبر آحاد قرار دادهكه بعضي از فقهاي حنفي و مالكي را شروطي 
اند، و گروهي از حنفيها از آن متأثر شدند، براي  خصوصاً شرطهايي كه معتزله قرار داده

م و آويزي شد تا حجيت سنت نبوي را بصورت عا دستاهل فساد و هوي و هوس 
  3.قرار دهند مورد شك و ترديداخبار آحاد را بصورت خاص 

عبيرات و تبا بينيم، كه شرطهاي گذشته را  مي ر دوران معاصردبعضي از آنها را هم 
  .كنند تري تكرار مي ي گستردهو معان رداشتهاي تندترب

ه عقايد باشد هر چند احاديث آحادي كه دربار :گويند با قطعيت مي از آنهااي  عده - 1
  4.حجت نيستمختلف روايت شده باشد  از طرقو  باشد محكم داراي سند

بر داليل ظني ن عقيدتي خود را بنياكه هر مسلماني  :گويند مي يگرداي  عده - 2
  . است، مرتكب جرم و گناه شده گذاشته باشد

چون صالحيت ندارند در مورد عقوبات احاديث آحاد  :گويند اي هم مي عده - 3
  .عقوبات امر مهم و خطيري است

___________________________________________________
______________________ 

) بشرح النووى(مسلم  ، و2475ش5/143باب النهى بغير إذن صاحبة كتاب المظالم،در  )فتح البارى بشرح(آن را  بخارى) 1
من  57 ش 1/317نفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله  كتاب االيمان، باب بيان نقصان االيمان بالمعاصى و

  .اند روايت كرده حديث أبى هريرة 
 .559، 2/558مختصر الصواعق المرسله، ) 2
االحاديث في المدارس الفقه القديمة، ترجمه استاد صديق بشير به نقل از (اصول فقه محمدي، شاخت، فصل چهارم : نگا) 3

- 365اضواء علي السنه محمود ابوريه، ص : نگا) 687-671، ص 11مجله دانشكده دعوت اسالمي در ليبي، شماره 
، و تبصير االمة بحقيقة السنة، ص 96و دورها في الفقه الجديد، ص  ، و السنة297، و االصالن العظيمان، ص 369-398
363. 

 .24اضواء علي السنه از محمود ابوريه، ص : نگا) 4
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د نندار و سياسي راخبر آحاد صالحيت دخالت در امور قانوني  :اي معتقدند كه عده - 4
  1.هستند اهميتآنها داراي  چون

و شود،  عمل نميحاديث آحاد به ادر مسايل عقيدتي همانا  :گويند اي هم مي عده - 5
اعتبار ندارد،  آمده است، يك فرض ديني و يا واجب ديني آنچه كه در آن به عنوان

گرفتن استفاده  آرامشراهنمايي و طلب  :بلكه از خبر آحاد، در امور ديگر، مانند
   2.شود مي
را به طور كامل بررسي است كه امام شافعي شرطهاي حنفيان و مالكيان  الزم به ذكراما 

  . نمود كذيبو الرساله، آنها را ت نمود، و در دو كتاب خود االم
بعلت توانايي امام در دفاع و تقبيح كردن داليل حنفيها و مالكيها، درباره شروطي كه 

ي اهل حديث، براي صحت خبر واحد قرار داده بودند دشمنان اسالم اضافه بر شرطها
  . او را سرزنش كردندرخنه گرفتند و  و ايرادبه دفاعيه امام شافعي 

اصول «باشد، كه در سه فصل اول كتاب خود  ف شاخت ميپيروان اين عقيده جوزاز 
لشافعي و تأسيس االمام ا«ابوزيد در كتاب خود نصر به آن پرداخته و  3»الفقه المحدي

___________________________________________________
______________________ 

مصادر الشريعة : ، و دكتر محمد سعاد و ديگران، نگا»مبادي نظام الحكم في االسالم«مانند دكتر عبدالحميد متولي در كتابش ) 1
السنة المفتري عليها، از مستشار بهنساوي، ص : نگا. الدستوريه، مستشار دكتر علي جريشهاالسالميه مقارنه بالمصادر 

145-341-358-359. 
هر دو كتاب از سعيد عشماوي  8، و الربا و الفائدة في االسالم، ص 105، 95حقيقة الحجاب و حجية الحديث، ص ) 2

، و تبصير 150سنة و دورها في الفقه الجديد، جمال بنا ص ، و ال378اضواء علي السنة، محمود ابوريه، ص : باشند نگا مي
 .و سايرين 369االمة به حقيقة السنة، از اسماعيل منصور، ص 

مدارس فقه قديمي و ديدگاه شافعي نسبت به «و فصل دوم بعنوان » نگاه تقليدي به فقه اسالمي«فصل اول تحت عنوان : نگا) 3
و غير از آن در جاهاي متفرقه در كتاب خودش، ترجمه استاد » ث فقهيشافعي و احادي«فصل سوم تحت عنوان » آن

 .667-648و ص  648، ص 1صديق بشير به نقل از مجله كليه الدعوة در ليبي، شماره 
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و دورها  هالسن«و  2»االصالن«در دو كتاب خود  بناالجمال  و 1»الوسطيه جيهلوااليديو
و  4»االمه بحقيقه السنه ريبتع«و اسماعيل منصور در كتاب خود،  3»ديدجفي الفقه ال

  .اند و ديگران از او پيروي كرده 5»الدوله و المجتمع«محمود شمرور در 
از رأي و نظر جمهور علما بر ضد شروطي كه  ميدان دفاعدر  در حقيقت امام شافعي

حاتم رازي در  طور كه امام ابن ابي و آن. تنها نبود ،حنفيها و مالكيها قرار داده بودند
آورده، بيشتر از ديگران به دفاع از رأي جمهور  6»اآلداب شافعي«كتاب خود بنام 
را درست  ، دفاعيات او را ستودند و آناي كه علماي اسالم بعد از ايشان پرداخته، بگونه

   7.پنداشتند و از او دفاع كردند
استاد عبدالحليم جندي در دفاع از شافعي و بر ضد دشمنان اسالم و بر ضد آنچه كه 

اي آورده كه مخالف رأي  كه ايشان اصول تازهامام شافعي را با آن متهم كرده بودند، 
ولي كه در الرساله ارائه شده است، اصولي بينيد اص شما مي :گويد است ميگان گذشت

___________________________________________________
______________________ 

 . امام شافعي و تأسيس ايدئولوژي ميانه: نگا) 1
 .299-298االصالن العظيمان، ص : نگا) 2
 .96و  61، 15ص  السنة و دورها في الفقه الجديد،: نگا) 3
 .375تبصير االمة بحقيقة السنة ص: نگا) 4
 .235الدولة و المجتمع، ص : نگا) 5
 .169اآلداب شافعي از ابن ابي حاتم، ص : نگا) 6
از جمله آنهايي كه بعد از امام شافعي به اين موضوع پرداختند، امام ابن قيم جوزيه است در كتابش اعالم الموقعين من رب ) 7

آن شروطي كه منسوب به . باشد و بعد از آن، اين غير از تحقيقهاي ائمه اصول فقه درباره خبر آحاد مي 2/271 العالمين
رفع المالم عن «باشند، ابن تيميه در دو كتاب خود بنام  امامان چهار مذهب و ديگر امامان كه مورد تأييد ائمه چهارگانه مي

، و 2/229اعالم الموقعين، ابن قيم : نگا. از آن دفاع كرده است» نةصحة اصول مذهب اهل المدي«و » االئمه االعالم
، و السنة المطهرة بين اصول 43-16االنصاف في بيان سبب االختالف في االحكام الفقهية از عالمه احمد دهلوي، ص 

مد مسير، و كيف االئمة و شبهات صاحب كتاب فجر االسالم و ضحي االسالم و السنه مع القرآن، هر دو از دكتر سيد اح
 .55-54، ص )كنند همه علما براساس سنت حكم مي(نتعامل مع السنة النبوية، دكتر يوسف قرضاوي مبحث 
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و با مسلمات علمي كشف . اي در آنها وجود ندارد مسلم و قطعي است، كه شبهه
باشند، به  ي ميلمع ياشند قواعدباند، آنها قبل از اينكه اصولي فلسفي و نظري  شده
ما در گاه عل تكيه است كه امام شافعي بعد از گذشت اعصار همچنان بعنوانين دليل هم

اند، كه زائيده استقراء تام  اند، و بصورت كامل متولد شده حوزه فكري باقي مانده
كه علما در علوم  شدند هشناخت ينكه يافت شدند، بعنوان مسلما از زماني. باشند مي

كردند كه قياس را نپذيرفته  مي جعهامر اوكنند، حتي كساني به  مي جعهامر اومختلف به 
  1.صريح اعتماد و ايمان داشتند وصنصبودند، و فقط به 

  
  و جديد آن قبل و پيروان قديمپاسخ به شرطهاي 

   :اند شرط عددي، كه براي صحت و پذيرش خبر واحد قرار داده :نخست
در مورد خبر  داستان توقف پيامبر پاسخ داليلي كه در اشتراط عدد دردر فصل قبل 

  .آورده شد خبر و ساير اخبار موسي اشعري و توقف عمر در آنو خبر ابو ذي يدين
بدعتي است گمراه كننده و [خبر آحاد پذيرش براي صحت  اط عددرتشادر حقيقت  

و منطق و عقل سليم كه فارغ  از آن ابا دارند و رسول اصحابواقعيت انكار كننده، كه 
غير ممكن است كه در واقع .] كنند را رد مي آن ،دهوس و فساد باش از هوي و

ر همه وقت، با گروهي از ياران باشند كه به حد تواتر برسند، او را نه در د خدا رسول
 براي آحاد خبرتا تصديق كننده  اري، نه در مسافرت، تنها نگذارندخواب و نه در بيد

___________________________________________________
______________________ 

، براي 36-16، و االنصاف في بيان سبب االختالف از دهلوي، ص 215امام شافعي ناصر السنة و واضع االصول ص ) 1
د و برمال كردن شبهات او، و رد كردن شبهات نصر ابوزيد در قرآن و دكتر رفعت فوزي در كتابهاي ابوزي: مطالعه بيشتر نگا

سنت و صحابه و ائمه مسلمانان، از دكتر اسماعيل سالم، و المناقب الشافعي از رازي، و اآلداب الشافعي، و مناقب الشافعي 
سالمية از دكتر شعبان محمد از ابن ابي حاتم، و مناقب شافعي از بيهقي، و المدخل لدراسة القرآن والسنة و العلوم اال

 .25-15و اصول الفقه االسالمي، از دكتر طه جابر العلوني، ص  417- 2/410اسماعيل 
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دعوت دست  عقل و منطق غير ممكن است، كه مسلمانان از عرفدر . باشنداصحاب 
ورزي و امثال آن دست بكشند و از از ملزومات زندگي مانند تجارت، كشا بكشند و

دور نشوند تا همگي با آسودگي احاديث  و از كنار رسول خدامدينه خارج نشوند 
را تصديق كنند، در حقيقت  و ساير اصحاب هم آن را روايت كنند و بشنوند پيامبر

خورند، آنها به  افسوس مي يرند و براي معتقدان به اين شرطپذ را نمي عقل و منطق آن
بعضي از اصحاب . كنند كنند، واقعيت اشياء را درك نمي قل و منطق خود ظلم ميع

و بعضي ديگر هم در  ار و بعضي مشغول جهاد در راه خدامشغول تجارت در باز
هم در حد توان خود، زماني كه كسي آنجا نبود، آنها  بودند، آن مصاحبت پيامبر

كردند، به اين دليل است  فظ نميآنچه كه ديگران ح ندكرد حضور داشتند، و حفظ مي
گاهي يكي . كردند نفر و يا سه نفر و بيشتر از آن حضرت روايت مي كه يك نفر يا دو

، روايت افتاد در خانه ميان زن و شوهر مياز همسران آن حضرت، اتفاقاتي را كه 
اين بيانگر آن است كه آن حضرت عدد  1،هم نبودند كرده است و اصحاب پيامبر مي
  .رط ندانسته استرا ش

و مخالف  باشد رأي و نظر باطل شرط مي داين نظر كه عد :گويد حافظ ابن حجر مي
را  بايد آن داشته باشد،است، هرگاه خبر واحدي كه شرايط صحت را  جمهور
  2.پذيرفت

اگر خبر به حد بدعتي كه نوآوري قبيح چيست؟ بدعت و  ناي :گويد دكتر ابوشهبه مي
اگر براي همه مسايل علمي و  ؟!شود و از آن استفاده نمي شود نمي تواتر نرسد، پذيرفته

ماند، بلكه اگر  اين علوم باقي نمي تواتر را در نظر بگيريم، جز مقدار اندكي از ،شناختي

___________________________________________________
______________________ 

 .120-119السنة النبوية بين دعاة الفتنة و ادعياء العلم، از دكتر عبدالموجود عبداللطيف، ص ) 1
 .27-1/26لسان الميزان، : نگا) 2
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بندي كنيم، جز مقدار خيلي اندك چيزي  اين قاعده را براساس تاريخ و ادبيات طبقه
   1.ماند باقي نمي

 تعداد و عدد در روايت، كم توجهي نكردند، بلكه آن بهحديث  با همه اين وجود، اهل
  . كار بردندرا در تقسيمات خود از حديث آحاد و غريب و عزيز و مشهور، به 

شما . تعارض در يك حديث، اولويت با حديثي است كه راويان بيشتري داردبهنگام 
همانا حديث متواتر  :ندا ايد كه گفته اند در صفحات قبل شنيده آنچه را كه محدثان گفته

   2.شود سته و مسانيد به وفور يافت مير كتب حديثي مشهور، مانند صحاح د
   :اند شرطهايي كه براي صحت خبر واحد قرار داده :دوم 

 به روايتي از رسول خدامخالف ظاهر كتاب خدا نباشد، براي آن شرط، اينكه  - 1
يابد، اگر حديثي از من  من افزايش مي بعد از من احاديث« :كه فرموداند  استدالل كرده

را بر كتاب خدا عرضه كنيد، هر كدام موافق قرآن بود را  براي شما روايت كردند، آن
خبر و  بگيريد و آنچه مخالف قرآن بود را پس دهيد، و مطمئن باشيد كه من از آن بي

  3».بيزارم
اند،  استناد كرده حابهمچنين به روايتهايي از ابوبكر و عمر و عايشه، و ساير اص - 2

درباره سه  در مورد روايتي كه از پيامبر 4براي پاسخ به خبر فاطمه بنت قيس
عمر با سخنان خود به آن پاسخ داده . دحق مسكن و نفقه ندار :طالقه آورده كه فرمود

دانيم داراي  توانيم كتاب و سنت خدا را به خاطر سخنان زني كه نمي ما نمي :و فرمود

___________________________________________________
______________________ 

 .21ابوشهبه، ص  االسراء و المعراج از دكتر محمد) 1
 .8-6ص : در صورت تمايل نگا) 2
  .2/80المعتمد فى أصول الفقه  ، و1/365أصول السرخسى  ، و308 -7/307األم  )3
شماره  4/1901و االستيعاب  11608شماره  4/384فاطمه بنت قيس از اصحاب گرانقدر كه شرح حال او در االصابه ) 4

 .آمده است 7193شماره  7/224، و اسدالغابه، 1114، شماره 209، و تاريخ الصحابه، ص 4062
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باشد و نفقه  بلكه داراي مسكن مي. باشد، كنار بگذاريم و يا فراموشكار مي سته احافظ
  :فرمايد هم دارد، خداوند مي

 mY X W V U T S R Q P O l ) 1/ طالق(  
اي آشكار  هاي خود بيرون نكنيد و آنها خارج نشوند مگر اينكه فاحشه آنها را از خانه«

  1».اتفاق افتاده باشد
عبداهللا (پاسخ عايشه و نپذيرفتن حديث عمر و پسرش  اند به ردههمچنين استدالل ك - 3

 راعايشه آن  ،دن مرده، بدليل گريه و زاري اقوامشدر مورد شكنجه ش )بن عمر
چنين نفرموده  خداوند به عمر رحم كند به خدا كه پيامبر :رد كرد و گفتچنين 

خداوند «: ي فرمودد، ولاش عذاب ببين ل گريه و زاري خانوادهبدلي است كه مؤمن
از قرآن شما را آيه اين  ».دهد افزايش ميوي با گريه و زاري اقوامش بر عذاب كافر را 

   .بس است

 m Ó Ò Ñ Ð Ï Îl ) 38/ نجم(  
كه هيچكس بار گناهان ديگري را بر دوش  )در صحف ايشان آمده است(  «

  2».كشد نمي
در مورد استدالل كردند ن، همچنين به پاسخ علي بن ابيطالب به خبر معقل بن سفيا

تعيين را  زنشمردي كه ازدواج كرده بود، ولي مهر  در موردروايتي كه از ابن مسعود 

___________________________________________________
______________________ 

: ، نگا1480شماره  5/356در كتاب الطالق، باب طالقه سه گانه، نفقه ندارد ) شرح نووي(حديثي كه مسلم آن را آورده ) 1
 .1481شماره 

كنند شكنجه  او مي اي كه براي در كتاب جنائز در باب، مرده بخاطر گريه) شرح فتح الباري(و حديث را بخاري آورده ) 2
در كتاب جنائز، در باب مرده بخاطر ) شرح نووي(و مسلم آنرا آورده در  1288-1287هاي  شماره -3/181شود  مي

 .929، 927هاي  شماره 503-3/502. شود گريه اقوام عذاب مي
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 :ابن مسعود گفت. بود، سوال شد و با او نزديكي انجام نداده تا از دنيا رفته نكرده بود
 مقام. و ارث هم داردعده مثل ساير زنان ديگر است و آن زن مهريه شكي نيست كه 
ما در مورد بروع دختر واشق، كه زني از قبيله  رسول خدا :گفت 1بن سنان اشجعي

علي ابن ابيطالب پاسخ داد  2.ابن مسعود خوشحال گرديد .باشد، چنين حكم نمود مي
   3».كنيم نشين عوض نمي قرآنِ خداي خود را با سخنان يك مرد باديه« :كه

و احمد  5»فجر االسالم«امين در  و احمد 4»اضواء علي السنه«محمود ابوريه در 
السنه و «در  او جمال بنّ 6»الغزالي شيخدفع الشبهات عن «در كتابش  حجازي السقا

و نيازي  1»تبصير االمه بحقيقه السنه«و اسماعيل منصور در  7»دورها في الفقه الجديد

___________________________________________________
______________________ 

و در اسدالغابه  815شماره  3/446معقل ابن سنان اشجعي از اصحاب گرانقدر است، كه شرح حالي دارد در االصابه ) 1
، و مشاهير علماء 1311شماره  239و تاريخ صحابه  -2460، شماره 3/143، و در االستيعاب 5033، شماره 5/221

 .281، شماره 57االمصار، ص 
شماره  2/237، لم يسم صداقاً حتى مات باب فيمن تزوج ودر . آن را ابوداود در سنن خود در كتاب النكاح آورده است) 2

باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن و ترمذي آن را در سنن خود آورده، در كتاب النكاح  ،2114
باشد، و  اين باب از جراح روايت شده و حديث ابن مسعود، حسن و صحيح مي: و گفته 1145شماره  3/450، يفرض لها

 .باشد لفظ آن از ترمذي مي
 6/293، عبدالرزاق هم آن را در مصنف خود آورده 931شماره  1/232ر سنن خود آورده اين زياده را سعيد بن منصور د) 3

از طريق صحيح از او ثابت نشده، اگرچه سالمت آن ثابت شود و او در حديث معقل تنها (شوكاني در مورد اين زياده گفته 
داوود و ترمذي و مردماني ديگر از و جراح نيز با اوست همچنانكه ابو. نيست بلكه از طرق ديگر نيز روايت شده است

، صنعاني در سبل السالم گفته، روايتي كه به علي ابن ابيطالب نسبت داده 6/173نيل االوطار : نگا. اند اشجع روايت كرده
 .3/1045سبل السالم، : نگا. باشد شده، از آن حضرت صحيح نمي

 .74- 73اضواء علي السنه، ص : نگا) 4
 .217-216فجراالسالم، ص : نگا) 5
 .193-156-105-104دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي ص : نگا) 6
 .113السنة و دورها في الفقه الجديد، ص : نگا) 7
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تناد و سايرين، به احاديث گذشته و يا قسمتي از آن اس 2»دين السلطان«عزالدين در 
  . اند كرده

از اين شرط  »بين اهل الفقه و اهل الحديث السنه النبويه«شيخ محمد غزالي در كتابش 
» ما را بس استشقرآن « :بال سخنان عايشه كه فرمودبه دن. و روش، متأثر گشته است

 المؤمنين در نظر گرفته اساس محاكمه و عرضه روشي كه امبه نظر من  :شيخ گفت
  3.است صوص و آيات قرآنين احاديث صحيح بر

اند،  به آن استناد كردهباشد،  افزون بر آيه قرآن ي كهآنچه كه براي رد خبر آحاد :پاسخ
ت بر نعرضه س« چرا كه قبالً تخريج و جعلي بودن حديثبراي آنها حجتي نيست 

   4.را بيان كرديم »قرآن
، اند رد كردهرآن به دليل تعارض با ظاهر قرا ساير احاديثي كه بعضي از اصحاب آن 

ي است كه با كتاب خداوند موافق باشد، پس حق با اخبار آحاد براي آنها نميحجتي 
  . باشد 

  . از خبر فاطمه دفاع كرده است 5ابن قيم جوزيه در زاد المعاد
   6.توهم است ،استقرآن مخالف  گفته شده كهخبر اين شوكاني گفته آنچه در مورد 

   7.خبر فاطمه را آورده است :ه نعمانكه ابوحنيف ر استذك الزم به

                                                                                                          
 .419-409-399-398-305تبصير االمة بحقيقة السنة، ص : نگا) 1
 .941دين السلطان، ص : نگا) 2
 .23السنة النبوية بين اهل الفقه و اهل الحديث، ص : نگا) 3
 .221-218ص: رك) 4
 .542-5/522زاد المعاد :نگا) 5
 .6/303نيل االوطار، ) 6
 .3/1126، و سبل االسالم 6/303نيل االوطار، : نگا -5/359المنهاج شرح مسلم از نووي ) 7
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اين كه  باشد همينطور مي او نيزبر  شاقوام هوضعيت حديث تعذيب مردگان با گري
همانطور كه در شرح حال امام بخاري . و هيچ مخالفتي با قرآن ندارد حقيقت داردخبر 

گريه  ه ونوح شود، اگر او، دچار عذاب مياش بر  مرده با گريه خانواده«درباره حديث 
  .پيداست 1»باشد آنهاسنت  جزء و زاري

شوكاني و قبالً ذكر شد كه ، در رد خبر معقل بن سنان گفتطالب  بن ابيعلي اكه آنچه 
درست باشد،  صحت آناگر  باشد و ن خبر از معقل صحيح نميند كه ايگفتسايرين 
 ست، كه آنا اين خبر، نظر جمهور علما هم با ه استكردرا به تنهايي بيان ن معقل آن

  2.باشد و با كتاب خدا موافق مي ،هم درست
اخباري در مورد  اصحاب پيامبرجمهور علما معتقدند كه مكث و توقف بعضي از 

و اين روشي بوده است از روي احتياط و ثبات  رند،دا كه با قرآن كريم تعارض ظاهري
و كردند،  اد ميخبر واحد استن به چون، هم. توسط آنان نبوده است حديث براي راندن

   .كردند هم به آن عمل مي
ا قرار دادند با آن حنفيهايي كه اين شرط راين است كه است،  الزم به ذكرچه كه آن

مخالفت با قرآن كريم  مخالفت كردند و خبرهايي را با سندهاي ضعيف قبول كردند كه
  3.تند، ابن قيم در اين زمينه توضيح بيشتري داده استداش

محسوب نسخ  واحد بر نص قرآن، خبر نها مبني بر اينكه احكام زيادهگمان آ :سوماً
منظور از نسخ در حديث به روشني رد كرده است و  راشود، ابن قيم جوزيه آن  مي

___________________________________________________
______________________ 

و پاسخ آنچه را كه عايشه از صحابه  106-4/102نيل االوطار : و نگا 3/181شرح فتح الباري (صحيح بخاري : نگا) 1
 .103-102بيان نكرده، از امام زركشي، ص  خواسته،

و الجامع االحكام القرآن از  - 1/219، و احكام القرآن ابن عربي 3/1045، و سبل االسالم 6/173نيل االوطار، :نگا) 2
 .135، و منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي از دكتر ادلبي، ص 3/197قرطبي، 

 .آنو بعد از  2/288اعالم الموقعين ) 3
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زيادتي متضمن نسخي كه  ازشما  منظور :گويد رآن كريم را بيان كرده و ميزائد بر ق
كه در  اباحه، تحريم و وب،جوحكمهاي است، چيست؟ آيا منظورتان اين است كه 
 يا معتقديد كه اضافه شدن طل است؟كلي با قرآن نيامده ولي در سنت آمده است، بطور

تعميم آن، صفت آن را تغيير  و يا ،نآص يا تخصي ،يا مانع چيزي بر آن مانند شرط، قيد
   ؟دهد مي

د خبر واح حكم زيادياگر به بند اول اين مطلب توجه كرده باشيد، شكي نيست كه 
آن درست و  ناسخ نيست، اگر به مطلب دوم توجه كنيد كه باشد، پس من آن نميمتض

حكمي كه بر حكم اولي اضافه ( مزيد عليهحكم  نالتوان بط ولي با آن نمي. حق است
 نهايي زيادههدف بلكه و يا در تعارض دانست، كرد ع را رف و يا آن را صادر كرد) شده

 يخو امثال اينها نس، ها دادن ا، و قيدها، و تخصيص عههمچون شرطها، و مان ،خبر واحد
  .اول گردد و خود جايگزين آن شود ن حكمطالب يست كه موجبن

حكم اينكه نامند و آن عبارت است از  را نسخ مي ي عامي كه سلف آناگر نسخ به معنا
اينگونه  .و يا مقيد شدن و يا توضيحي بر آن برداشته شود ي قرآن با تخصيصظاهر
اند، اگر  نسخ ناميدههم ا از سلف زياد آورده شده است، حتي موارد استثنا شده را نسخه

رد توان  اي نيست، ولي با اين معنا نمي ، در مورد اسم، مشاجرهباشداين معنا مراد شما 
» قرآن به سنتنسخ «يعني چنين امري كسي منكر  .قرآن را جايز دانستخ سان سنتهاي

در جايز بودن  لي آنهاو .بلكه همه مردم بر آن متفق هستند گفتيم، نيست، با معنايي كه
به طور كلي منظور نسخي است كه اصل حكم . اختالف داشتندنسخ قرآن با سنت 
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ع يشرت گويي اصال شود به طوري كه حكم جديد جايگزين آن ميشود و  شته ميبردا
  1.نشده است

كه زائد بر  آحاديديث حنفيها با وجود مخالفت با پذيرش ح الزم به ذكر است كه
آنها بعضي از  آن نيامده است كهرا پذيرفتند، كه در قر يفراوانزائد قرآن باشد، احكام 

و حرام بودن ازدواج همزمان با زن و  رجمحد  :مانندهستند؛ احاديث مشهور جزو 
اش، و از اينگونه احكام زائدي كه در قرآن نيستند در حاليكه  و با زن و خاله ،اش عمه
از نظر آنها افاده علم و  كهثابت شده ي فتند زيرا بوسيله حديث مشهوررا پذير آن

  2.كند اطمينان قلبي مي
وقتي اهل فساد و هوي و هوس به مذهب حنفيها و شرايط آنها اين در حالي است كه 

كه آنها حديث مشهور را در افاده علم، زير مجموعه كنند، از اين امر  استدالل مي
، قبول آنچه را كه ثابت شده زائد بر نص قرآن است دهند و قرار مي حديث متواتر

خود را به ناداني شرطهاي آنها،  عدم شناختبه علت ي و يا هگمراعمداً براي  كنند، مي
  . زنند مي

اش و  دواج زن و عمهازحديث رجم و  حديثدر  ،دشمنان سنتاين چيزي است كه 
 وجود استشهاد كردن به شرط حنفيها دربا ، و غيره همزمان اش بصورت زن و خاله

   .اند ، رد كردهمورد نپذيرفتن خبر واحد، آنگاه كه بر قرآن زائد باشد
و ضربه زدن به  آن شرط براي تشكيك حجيت خبر واحد ازپس تأمل كن چگونه 

  !!كردند ستفادهاحكامي كه سنت مستقالً به تشريع و استنباط آنها پرداخته، ا
___________________________________________________
______________________ 

و السنة مع القرآن از سيد  1/113، و االحكام ابن حزم 4/348البحر المحيط : با اندكي تصرف، نگا 2/297اعالم الموقعين ) 1
 .64-52احمد مسير 

 .و بعد از آن 7/11االم، امام شافعي، : نگا) 2
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آورده است،  خودشرطها را قرار داده، آنها را براساس هواي نفس هركس اين  :بدان كه
كند،  مي درا ر پذيرد و هر جا كه الزم باشد و بخواهد آن را مي هر جا كه الزم باشد آن

بعد از آوردن مثالهاي زيادي در مورد مخالفت آنها با اين شروط و قبول ائمه  غالب
  .اند احكام زائد بر قرآن بر آن تاكيد كرده

مانطور كه قرآن را از كجا گرفتيد؟ ه سنت برزائد  تبعيت از احكام :گويد ابن حزم مي
، اين كنيد را رد مي آنهرگاه اشتها كنيد پذيرند و  ا مير ند، آگفتيم، هرگاه اشتها كني

عمل كردن به آن در شريعت كه گمراهي كامالً واضح و روشن است، پس هر آنچه 
  1.حال واجب استواجب باشد، هميشه و در همه 

رطهاي آنان اين است كه خبر واحد در مورد حدود نباشد، يكي ديگر از ش :چهارم
و ابوبكر  2ابويوسف نبليها،ح شافعيها، :گويد امام آمدي مي. اند را رد كردهآن اصوليين 

 ، برخالف ابوعبداهللا بصري و كرخي،چنين بيشتر مردم هم و از ياران ابوحنيفه 3رازي
اي را ساقط  كند يا هر آنچه كه شبهه ي كه حدي را واجب ميواحد بر قبول خبر

  .اتفاق نظر دارند كند، مي
 چون پيامبرقبول آن واجب است  دليل آن اين است كه اگر ظن غالب باشد،

آوريد و شايد داليل گروهي از شما از  شما شكايت خود را نزد من مي« :فرمايد مي

___________________________________________________
______________________ 

 .آن و بعد از 293، 2/289، و اعالم الموقعين 7/15االم : ، نگا1/114االحكام ابن حزم ) 1
باشد، بعنوان قاضي در خدمت سه خليفه مهدي  حنيفه مي ابويوسف يعقوب ابن ابراهيم بن حبيب است، ابويوسف از ياران ابي) 2

شرح . از دنيا رفت  ه 182در سال . و هادي و هارون الرشيد بود، اولين كسي بود كه بر اساس مكتب حنفيها كتاب نوشت
 .آمده است 81و در تاج التراجم في طبقات الحنفيه از ابن قطلوبغا، ص  5/421 حال او در وفيات االعيان ابن خلكان

در . فقيه حنفي مذهب و از صاحب نظران حنفي بود. باشد ابوبكر رازي، همان احمد ابن علي رازي و ابوبكر جصاص مي) 3
المبين في طبقات االصوليين از  در فتح. از دنيا رفت  ه 370در سال . بغداد ساكن شد، و رياست حنفيها به ايشان رسيد

 .شرح حالي دارد 1/84، و الجواهر المضية في طبقات الحنفية از عبدالقادر محمد قريشي 1/214مراغي 
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كنم، هر كس  ميقضاوت  ،شنوم بر چيزي كه مي بنامن ديگري زيباتر و رساتر باشد، و 
   1.قطعي شده استبراي او اي از آتش  از حق برادر خود چيزي بردارد، همانا قطعه

 جايز باشد،اثباتش با ظن  ،به دليل اثبات آن با شهادت و ظاهر قرآنچون حكمي كه 
مسأله ظني  و اين، استاثبات آن بوسيله خبر واحد همچون ساير حكمهاي ظني جايز 

 ،را از حجيت انداخت توان آن و با يك شبهه مي. باشد ظن در آن كافي ميپس است 
ولي اصل خالف آن است و بيان آن بر مدعي . ه آن باشداگر آن شبهه مانع عمل ب

  .است
اي  شبهه اينخبر واحد آن است كه احتمال دروغ بودن آن ممكن باشد،  :اگر گفته شود

حدود را به وسيله شبهات « :فرمود پيامبرچون . باشد مي حد براي اجرا نكردن آن
احتمال  نوچباشد  باطل مي ود،آن خبر واحد با شهادت ثابت شاگر پس  2»دفع كنيد

  3.شود در حالي كه با آن ثابت مي .كذب آن هست
. اند كه آن خبر در مورد عقيده نباشد شرط قرار دادهبراي صحت خبر واحد  :پنجم
توحيد، صفات الهي، نبوت، معاد، پاداش و : ل عقايد ماننديم كه اصويادآور شد قبال

___________________________________________________
______________________ 

، 2458شماره  5/128، هو يعلمه باب إثم من خاصم فى باطل ودر كتاب المظالم، ) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 1
لفظ . 1713شماره  6/245، اللحن بالحجة باب الحكم بالظاهر وورده، در كتاب االقضية، آن را آ) در شرح نووي(مسلم 

 .روايت شده است اين حديث از اوست در حديثي كه از ام سلمه
، كه مختار بن نافع در سلسله راويان آن است 9شماره  3/84دارقطني آنرا آورده در سنن خود، در كتاب الحدود و الديات، ) 2

ترين مطلب در حديثي از سفيان ثوري، از عاصم، از ابي وائل، از  درست: باشد، گفته گفته كه او منكر الحديث ميو بخاري 
از عقبه بن . توانيد قتل را از مسلمان دور كنيد بوسيله شبهات حدودات را دفع كنيد، تا مي: عبداهللا بن مسعود آمده كه فرمود

قوف روايت شده است، ابن حزم در كتاب االتصال از عمر موقوفاً آن را عامر و معاذ و چند تن از اصحاب بصورت مو
 .7/105نيل االوطار : باشد، نگا اسناد آن درست مي: گويد آورده است، حافظ مي

، و ارشاد 2/276، و التقرير و التجير 2/136و فواتح الرحموت  – 4/348البحر المحيط : نگا 107-2/106االحكام آمدي ) 3
 .1/231الفحول 
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كند  را تأييد مي اصولحديث صحيح فقط اين كيفر اعمال، در قرآن كريم آمده است و 
دهد، هر چه احاديث صحيح درباره عقيده داريم، همانند مفهوم آن  آنها را توضيح مي و

يان دارد، در قرآن هم جريان دارد، شود، آنچه در حديث صحيح جر در قرآن پيدا مي
يابي كه با عقايد قرآن مخالف  ل، و چيزي در حديث صحيح نميمانند تفويض و تأوي

   1.اي كه اصلي در قرآن نداشته باشد يا بر آن زائد باشد، بگونه باشد
 كهاين اعتقاد بهعقيده زائد بر قرآن هستند و اين كه احاديث  با جدل بپذيريمحتي اگر 

. شود منبع و ادله قطعي گرفته نميجز از قطعي است عقيده  ني است واحد ظخبر و
باشد، اين خبر  يدرباره عقيده ظن آحادباشد، به فرض كه خبر  صحيح نمي اعتقاداين 

باشد، پس عمل به آن  گردد كه قطعي است و آن قرآن كريم مي ظني به اصلي باز مي
  .باشد واجب مي

اعمال و اجراي آن گردد  باز ميقطعي به اصلي  اي كه نيخبر ظ« :گويد امام شاطبي مي
كتاب خداوند  مبينآنها حاديث آحاد بر اين اصل استوارند چرا كه ا بديهي است و تمام

  :فرمايد خداوند ميچون . باشند مي

 m \ [ Z Y X W V Ul ) 44/ نحل(  
چه بر ايشان نازل ما قرآن را بر تو اي محمد فرو فرستاديم، تا براي مردم بيان كني آن«

  2».شده است
در مورد عقايد توحيدي و صفات الهي گويند  كه مي كساني« :گويد ابن قيم جوزيه مي

يا متواتر است  :باشند اخبار دو نوع مي :گويند ، ميشود به اخبار آحاد استناد نميو معاد، 
دالله باشد، ولي قطعي ال سند قطعي هيا آحاد، حديث متواتر هر چند از لحاظ سلسل

___________________________________________________
______________________ 

 .497ص: نگا) 1
 .3/14الموافقات : نگا) 2
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بنابراين بر داللت قرآن بر آن صفات خرده آورد،  داللت لفظي يقين نمي پس. نيست
كنند و نه از جهت سند و نه از جهت متن  احاديث آحاد افاده علم نمي: گرفتند و گفتند

در از طريق پيامبر پس شناخت خدا و اسماء و صفات و افعال او را . قابل استناد نيستند
قرار  خياليهاي  ميان مسايل توهم آميز و مقدمه د، و مردم را درها مسدود كردن قلب

در حالي كه اين امر در . دادند، كه آنها را قطعيات عقلي و برهانهاي روايي ناميدند
   :فرمايد كه خداوند مي حقيقت همان است

 m v u t s r q p o n m l k j i
 } | { z yx wl ) 39/ نور(  

پندارد تا به نزديك آن  كه آدم تشنه آن را آب مي همچون سرابي در كوير است «
كند و  حساب او را بررسي مي كه يابد، يابد، خدا را در آن مي رود، چيزي نمي مي

  1».ستي كننده  خداوند چه سريع حساب
را در ميان اصحاب  م، در مورد عمل كردن به خبر واحداين اختالف در عقيده و احكا
يابيم، بلكه اين اختالف توسط رؤساي  مامان مسلمانها نميو تابعين و تابع تابعين و ا

   1.و پيروان آنها پديدار گشته است ،بدعتگذاران

___________________________________________________
______________________ 

شيخ شلتوت از اين . مقايسه شود 80، 2/79، و با شرح الطحاوية 506/2مختصر الصواعق المرسله از ابن قيم جوزيه : نگا) 1
نظر را به و اين . كند ولي ادله نقلي افاده يقين نمي. كند منطق فلسفي متأثر شده و معتقد است كه دليل عقلي افاده يقين مي

علما در مورد ادله عقلي كه مقدمات آن درست باشد و احكام آن به حس و : گويد دهد و مي بسياري از علما نسبت مي
اما در مورد ادله روايي، اكثر علما . نظر دارند سازد، اتفاق ضرورت منتهي شود و افاده يقين كند و ايمان درست را محقق مي

كساني كه . شود سازد، و به تنهايي باعث اثبات عقيده نمي ، و ايمان درست را محقق نميكند معتقدند كه افاده يقين نمي
شود براي آن قطعي الدالله بودن و قطعي الورود بودن را شرط  آور است و باعث ثبات عقيده مي معتقدند دليل روايي يقين

 .53االسالم عقيدة و شريعة، ص : نگا. اند گذاشته
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شده  روايت با قبول آثار شرط،به اين  حنفيهاي معتقدكه بعضي از  الزم به ذكر است
بعضي از اين آثار مشهور زيرا در مورد عذاب قبر و امثال آن، خود، آن را نقض كردند، 

بعضي از اين آثار و احاديث  :گويد ميهمانطور كه سرخسي باشند،  عضي آحاد ميو ب
آن  اقلبي ب پيوند باشند، كه باعث مربوط به عذاب قبر، مشهور و بعضي ديگر آحاد مي

   2.شود مي
آيا  :اگر گفته شود« :گويد قاضي عبدالجبار ميهمين اتفاق براي معتزله افتاده است 

ب قبر، منكر و نكير، سؤال و جواب، محاسبه، ترازو و ميزان، پل عذا هاحاديثي كه دربار
بله، به همه آنچه كه  :شود دانند؟ گفته مي آمده است را جايز مي صراط، و ساير امور

پندارند آدمهايي كه مرده و در  دانيم ايمان داريم، نه آنطور كه حشويه مي خود جايز مي
گويند كه  مي) مجبره(و نه آنطور كه . شوند باشند، عذاب داده مي مي قبرهاي خود

و مانعي نيست كساني . كنند را بيان مي عذاب قبري وجود ندارد، احاديث هم آن
 ر اين امر باشند كه ملقب، به فرشته، نكير و منكر باشند، تا عذاب آنها بزرگاد عهده

، در مورد سؤال و جواب و حساب و كتاب و ساير امور هم همينطور جلوه كند

                                                                                                          
البحر المحيط : نگا. ، مقايسه شود172، 168و با السنة المفتري عليها از بهنساوي، ص  2/578سله مختصر الصواعق المر) 1

اثبات عقيده با خبر (و مسأله ) اثبات اسماء اهللا بوسيله خبر آحاد(، در مسأله 262، 4/261في اصول الفقه از زركشي 
در مجله المنار، جلد ) شود ه به آن استناد مياحاديث آحادي كه در عقيد(شيخ محمد رشيد رضا » فتوي«: نگا) واحد

و مذكرة اصول الفقه از شيخ محمد امين  29-27االبانة عن اصول الديانة از اشعري، ص : و بعد از آن، نگا 19/342
، ص 78، و االبتهاج في احاديث المواج از ابن دحية، ص 1/163و موقف المدرسه العقلية من السنة  – 105شنقيطي، ص 

و الحديث حجة » حجيت خبر آحاد در عقيده«مبحث  291المدخل الي السنة النبوية از دكتر عبدالمهدي، ص : گا، ن553
 .65-45بنفسه في العقائد و االحكام، از الباني، ص 

  1/329اصول السرخسي، ) 2
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در اين باره  امتباشد، به احاديثي كه در اين باره وجود دارد، ايمان داريم، و  مي
  1.دارنداختالفي ن

  2!؟ارندايمان د ،ندكن استناد ميپس آيا اهل فساد و هوي و هوس به شروطي كه به آن 
حجيت  ايجاد شك دربراي تا ابزاري  كند برايشان كفايت ميهاي آنها  شرطاينكه يا 

  ؟شود اب عقيدهخبر آحاد در ب
نبايد حكم شرعي از حالل و شرط آنها براي صحت قبول خبر واحد كه اما اين  :ششم

خبر واحد اگر « :گويد رد كرده و چنين ميرا  آنامام ابن قيم . شودحرام با آن ثابت 
حالل، حرام، مباح و واجبات را با آن ثابت  كرد، اصحاب پيامبر احكام ميافاده علم ن

ابوبكر  اين .اي است كه مردم تا آخر زمان بر آن هستند امر عقيدهين ا. نمودند نمي
در قرآن بود فرض مادر بزرگ را افزود و آن را  سهام وراث كهبه است كه  صديق

قرار داد، آن هم به وسيله حديثي كه از محمد ابن شريعت بردوامي تا روز قيامت 
 سهماثبات اين در ن حديث را و حكم آ. مسلمه، و مغيره ابن شعبه، روايت شده بود

سپس اصحاب و مسلمانان بعد  مانند حكم نص قرآن در مورد اثبات سهم مادر قرار داد
ديه  از ابن خطاب ميراث زنخبر واحد، متفق شدند، و عمر آن با اين ، در اثبات اواز 

ه با خبري كه ضحاك ابن سفيان كالبي به تنهايي آورده بود، اثبات نمود و ب راشوهرش 

___________________________________________________
______________________ 

شرح االصول الخمسة،  :، نگا278، 1/277المختصر في اصول الدين ضمن رسائل العدل و التوحيد، از دكتر محمد عمارة ) 1
 .730ص 

و اين . شود امور غيبي جز از قرآن و حديث متواتر گرفته نمي: تعميمي كه احمد صبحي منصور در سخن خود آورده كه: نگا) 2
: نگا. دانيم كه اين نظر علماي معتزله و فقهاي حنفي است كه از معتزله متأثر شدند نظر علماي اصول است، در حالي كه مي

 .و شقاء الصدر ينفي عذاب القبر، از اسماعيل منصور. 16قبر و الثعبان االقرع، ص عذاب ال
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به  1و از خبر عبدالرحمن ابن عوف م شرعي دائم تا روز قيامت در آمدعنوان يك حك
  .را در حق زرتشتيان ثابت گردانيد تنهايي شريعت عامي

و در . اينها بيشتر از آن هستند كه ذكر شوند و از آنها اجماع مشخصي در دست است 
 ه خبر واحد در امور ظنيكه همانا اين اخبار به عمل كردن ب شود گفته نمياين باره 
و ما منكر آن نيستيم، زيرا يادآور شديم كه آنها بر حجيت و وجوب . كنند داللت مي

در  تمام امتا اشتباه باشد، اگر خود خبر واحد دروغ ي. اجماع دارند عمل به خبر واحد
  2.زند ل اشتباه و عمل به آن متفق هستند و اين به دين و امت طعنه ميقبو

اي معتقدند كه خبر آحاد در زمينه سياسي و قانوني از درجه اعتبار ساقط  عده :هفتم
 اي حديث آحاد را عده :گويد علي جريشه آن را رد كرده و مي مستشار دكتر :شود مي

اند كه حديث آحاد صالحيت صدور  و گفته اند نوني از درجه اعتبار انداختهدر زمينه قا
رج از اين قبيل گروهها هستند كه عمل كردن به ، معتزله و خوا3چنان احكامي را ندارد

آور نبودن  اند، دليل آن گروه مهم بودن احكام قانوني از يك طرف و يقين د كردهرآن را 
 كه بدين وسيله بر عدم صحت استاحاديث آحاد، و مشهور نبودن آنها از طرف ديگر، 

كه  است حابروش و مذهب بعضي از اص از سوي ديگر، خبر واحد استدالل نمودند
 و يا قسم خوردن راوي آن آن از يك راوي ديگردر مورد حديث آحاد شرط روايت 

  ).مؤيدي براي گروههاي معارض فوق گرديد(. را، لحاظ كردند

___________________________________________________
______________________ 

 .568-316كتابهاي قبلي كه ابن قيم جوزيه به آنها استشهاد كرده است، ص) 1
 .با اندكي تصرف 557-2/556مختصر الصواعق المرسله ) 2
آن را آورده است  -197-196-191-189، ص )يمبادي نظام الحكم االسالم(دكتر عبدالحميد متولي در كتاب خود ) 3

 .همچنين در كتاب ديگرش ترديد هست، در مورد آنچه كه عبدالرزاق در كتابش، االسالم و اصول الحكم آورده است
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انوني بخشي از بخشهاي احكام ق :گوئيم آنها مي و به سادگي در ردبه ياري خداوند، 
ي از اين نوع در قانون وجود دارد، باشند، كه در كنار آن بخشهاي ديگر مي قانون عام

گويند ما اهميت  مي خاصسپس نوع ديگري با بخشهايش وجود دارد كه به آن قانون 
بريم، ولي در عين حال قوانين را بر احاديث آحاد برتري  قوانين را زير سؤال نمي

  . دهيم نمي

عمل به  اي چهار مذهب، بهشند، كه فقهبا احكام قانوني، بخشي از احكام عملي مي
  . احاديث آحاد در آن اتفاق نظر دارند

با اصطالحات فقهي ما، در تقابل هستند، به اين در مبحث امامت اگر احكام قانوني 
باشد  دليل است، كه مبحث امامت نزد فقهاي اهل سنت چيزي جدا از احكام فروع نمي

دانند همانا  ياصول دين مآنانكه بحث امامت را جزء . رسد كه به رتبه اصول دين نمي
  . باشند ن شيعه ميليااغ

را  هر چند اكثريت علما آن. اند فروع قرار نداده كدام از فقها، يقين را شرط احكامهيچ
  .باشد اند، چون مبني بر يقين مي در زمينه عقيده، شرط قرار داده

اين نظر كه مشهور نبودن حديث آحاد، دليلي بر عدم صحت آن است، ارتباطي ميان 
واقعيت نيست، حق ممكن  نيست، همانطور كه ارتباطي ميان حق و صحتو شهرت 

است واقع شده باشد و ممكن است واقع نشده باشد، همانطور كه ممكن است آن امر 
همينطور، ممكن است امر مشهوري صحيح باشد، . واقع شده حق باشد، و يا حق نباشد

  .ير مشهور باشديا صحيح نباشد، آن امر صحيح هم ممكن است مشهور يا غ

راي و نظر بعضي از اصحاب را در اين مورد بيان كرديم و اعالم نموديم كه هيچكدام 
اند  و آنچه كه شرط قرار داده ،اند رد نكرده ،از آنها حديث آحادي را كه صحيح باشد
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قسم خوردن، يا آوردن راوي ديگر، باعث خارج شدن حديث از مقام آحاد  :مانند
   1.شود نمي

اند، و بر شروطي كه معتزله و  هم از حركت نايستاده ، در اين دورهپاك سنّت دشمنان
  . پافشاري كردند ،»حنفيها«كساني كه از آنها متأثر شده بودند از جمله 

 ،اكتفا نكردندقرآن و عقل شروط خود به عرضه آن بر آنها براي قبول خبر واحد به 
اند، كه آن را بايستي به علوم  دادهبلكه شرط ديگري براي قبول صحت خبر واحد قرار 

  2.باشد تجربي عرضه كرد، اگر موافق آن بود قابل قبول و در غير اين صورت مردود مي
پس شرط قرار دادند،  ،جديد هاي انجيل و فلسفه بر تورات ورا عرضه كردن خبر آحاد 

داشتند كه پنچنين  وپذيرفتند  كردند و گرنه آن را نمي اگر مخالف آنها نبود قبول مي
   3.اخبار آحاد جزء اسرائيليات است

موافق با اگر اند، كه  عهد قديم و جديد شرط قرار دادهمتون بر را عرضه حديث نبوي 
  . باشد نشانه اسرائيلي بودن آن حديث استنآن شرط 

___________________________________________________
______________________ 

مصادر الشرعية االسالمية مقارنة : ، نگا566آنچه كه گذشت در پاسخ به شبهات منكرين حجت خبر واحد، ص: نگا) 1
 .35-34ية از مستشار دكتر علي جريشة، ص بالمصادر الدستور

و فجر االسالم . 302-290- 12دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة از دكتر موريس بوكاي، ص : نگا) 2
، و السنة و دورها في الفقه الجديد از جمال بنا، 2/132ضحي االسالم، احمد امين، : ، نگا218-217از احمد امين، ص 

، جواب آن هم 123و اعادة تقيم الحديث، قاسم احمد، ص  – 467-460و دين السلطان از نيازي عزالدين، ص  264ص 
خواهد  341-335، ص )شبهات طعنه زنندگان در احاديث پزشكي و پاسخ به آن(بصورت اجمال در باب سوم مبحث 

 .آمد
، و دراسات محمدية، ص 190تفسير االسالمي، ص ، و مذاهب ال153-48-51العقيدة و الشريعة في االسالم ص : نگا) 3

، و دين السلطان از 2/645، و البيان بالقرآن از مصطفي مهدوي 1/340ضحي االسالم : ، هر سه از گولدزيهر نگا520
 .191-145، و اضواء علي السنة از محمد ابوريه، ص 166نيازي عزالدين، ص 
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را احكام دين اسالم  :اين انصاف نيست كه بگوييم :گويد ميرد آن محمد ابوشهبه در 
بعضي از دستورات و ممكن است چرا كه و مسيحيت نسبت دهيم،  ييهوددين به 

در تواتر و دور بودن  ي باشد كهموافق قرآنامور اخالقي و داستانهاي تورات و انجيل، 
از آنها گرفته شده است؟ قرآن ست كه اين به اين معنا، آيا شكي نيستآن از تحريف، 

  . به نظر من پاسخ منفي است
هاي آسماني، خداوند  شريعتتمام ود، اين است كه منبع فهميده ش آنچه كه بايد

پيامبران كه با گذشت زمانها و آمدن  ضرورياتيو  يلتهاي ثابتضف ايد وو عق. باشد مي
  .باشند از امور ثابت در هر ديني مي كنند، تفاوتي پيدا نمي

   :فرمايد خداوند در اين باره مي

m  x w v u t s r q p o n m l k j
 } | {z ya ` _ ~ l ) 13/ شوري(  

بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح  )مؤمنان(خداوند آئيني را براي شما  «
توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش 

دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقه  )ايم كه اصول به همه آنان سفارش كرده(ايم  نموده
  ».يد و اختالف نورزيدنكن

كه در اسالم آمده از اديان ديگر، كاملتر، اصلحتر و  اما اين اصول و فضايل و اخالقيات
عقل و مانعي براي وقتي كه اينگونه باشد . باشند مي تربراي هر زمان و مكاني مناسب

وجود ندارد كه با بعضي از شريعتها و اخالقيات و چيزهاي تحريف شده از شريعت 
قرآن  در حالي كه .اي آسماني قبل كه همه آن تحريف نشده است، موافق باشدكتابه
هاي فراوان  عوامل و انگيزه واز تبديل و تحريف مصون مانده  به حكم اينكه كريم

دست مردم نقش  به -همان ترتيبي كه خداوند نازل كرده است به-براي رساندن آن 
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كتابهاي آسماني قبل، فرو فرستاد، پس هر را بعنوان شاهدي بر خداوند قرآن اند،  داشته
. باطل است ،چه از آن كتابها، با قرآن موافق باشد حق، و هر چه با آن مخالف باشد

   :فرمايد خداوند مي

 mz y x w v u t s r q p o l 
  )48/ مائده (
، ساير كتب هرا براي شما به حق نازل كرديم كه تصديق كنند) قرآن(همانا ما كتاب «

  1».و شاهدي بر آنهاست آسماني
بخاطر موافقت با آنچه نزد اهل كتاب بود از سنت آنها را  از جمله احاديثي كه دشمنان
از جمله رودهاي نيل و سيحان و جيحان و فرات «حديث  جمله اسرائيليات پنداشتند،

  . است» باشند رودهاي بهشت مي
حبار روايت كرده است كه اين حديث را ابوهريره، از كعب اال :گويد محمود ابوريه مي

چهار رود در بهشت هستند كه خداوند آنها را در دنيا وصف كرده است، نيل  :گفته
در بهشت و جيحان هم رود شير  و فرات رود شراب و سيحان رود آبرود عسل 

   2.دنباش مي
نيازي . ه، استدالل نموده استآنچه كه محمود ابوريه استدالل كرد نيازي عزالدين به

بندهاي  تصحيح شده دوم» كوينتفر س«كه در  دهيم گوش فرا مي تورات به :ويدگ مي
كند، آنجا  شود و بهشت را سيراب مي رودي از عدن خارج مي :گويد چه مي 14تا  10

___________________________________________________
______________________ 

و السنة  185و الحديث و المحدثون از دكتر محمد ابوزهو، ص  254-253ص دفاع عن السنة از دكتر محمد ابوشهبه، : نگا) 1
 .41- 39النبوية في مواجهة التحدي از دكتر احمد عمر هاشم، ص 

 .103و شيخ المضيرة، ص  208اضواء علي السنة، ص : و نگا 10/220نهاية االرب از نويري، ) 2
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زمين به سركه باشد،  مي) فيشون(شود كه نام يكي از آنها  ه ميرَشود، چهار س تقسيم مي
  . رد و باعث رونق آن شده استطه دااحا و بر آن ريزد جويله، مي

نيل و سيحان و جيحان و فرات از رودهاي بهشت «نيازي عزالدين درباره حديث 
و باشد،  مي يتواترچنانكه قابل مشاهده است، شيوه اين حديث  :گويد مي، »باشند مي

اهل كتابهاي پس شناخت و آگاهي داشتن از اين چيزي است كه منظور من است 
، همانطور كه در حديث فوق مالحظه اديث ضروري استبراي نقد احكتاب 
  1.فرموديد

   :پاسخ
باشد و مسلم در  حديثي كه ابوهريره روايت كرده است، در نهايت صحت و درستي مي

و نيل، همگي از رودهاي بهشت  سيحان و جيحان و فرات« را با لفظ صحيح خود آن
در شب معراج  ه پيامبرهمچنين در حديث صحيح آمده ك 2.، آورده است»باشند مي

و دو رود در باطن بيرون  يظاهر منتهي چهار رود ديد، كه دو روددر كنار، سدره ال
اين دو رودي كه  :ر مورد آنها پرسيد؟ جبرئيل فرموداز جبريل د آيند رسول خدا مي

باشند، و آن دو رودي كه ظاهري  باطني، و در خفا هستند از رودهاي بهشت مي

___________________________________________________
______________________ 

 .37في صحيح االمام البخاري از احمد صبحي منصور، ص  قراءة: ، نگا168دين السلطان از نيازي عزالدين، ص ) 1
شماره  9/139أهلها باب ما فى الدنيا من أنـهار الجنة  كتاب الجنة وصفة نعيمها وآن را آورده در ) در شرح نووي(مسلم ) 2

دا سيحان و جيحان از سيحون و جيحون ج: گفته كه 9/139، امام نووي در شرحي كه بر صحيح مسلم نوشته 2839
. هاي بهشت هستند كه در كشور ارمنستان جريان دارند سيحان و جيحان ذكر شده در اين حديث، از رودخانه. هستند

باشند، از هري در صحيح خود  باشد، كه دو رود بسيار بزرگ مي مي) اجازه دادن(جيحان رود مكنده و سيحان رود اذنه 
همگي اتفاق دارند كه جيحون با واو، رودي است باالتر از خراسان  .گفته، جيحان رودي در شام است كه اشتباه كرده است

باشد، سپس امام نووي،  باشد، و سيحون هم جداي از سيحان مي و در بلخ واقع است، و معتقدند كه آن جداي از جيحان مي
 .نظر قاضي عياض در مورد اينكه سيحان و جيحان و سيحون و جيحون يكي هستند، را رد كرده است
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در  در روايتي ديگر آمده است، هنگاميكه رسول خدا 1.باشند رات ميهستند، نيل و ف
اي جبرئيل  :فرمود ،شدند، عبور كرد رود كه رانده مي –آسمان دنيا بود، در كنار دو 

   2.باشد رودهاي نيل و فرات مي اين عنصرِ :اينها چه هستند؟ فرمود
، بلكه سخن در اين ردحقيقت نداعلما نيز برآنند،  بعضي ازاين حديث همانطور كه 
از نظر صفات و لذت بخشي و ثمرات باشد، يعني اين رودها  مورد، از روي تشبيه مي

 اين تأويلي و دارندرسانند با رودهاي بهشتي شباهت  فراوان و سودي كه به مردم مي
هر كس سخنان عرب در  باشد مي و شنيدني يپذيرفتناست كه از نظر زبان و شريعت، 

   3.دياب ميرا پيگيري كرده باشد، از اين نوع مثالها مطالب زيادي  اسالمو صدر  جاهليت
در آن » رودهاي اهل بهشت«حذفي صورت گرفته است، و  اين حديثدر  :گفته شده

وند وعده هست به اين معني كه خدا است در اين حديث بشارتي به پيامبر يتقدير
اديان  تمامو دين او را بر  ندخود را محقق خواهد ساخت و او را پيروز خواهد گردا

 - رسد،  مي رودهابخشد، تا جايي كه مرزهاي كشور اسالمي به حدودات اين  برتري مي
كه اين وعده  -بيان فرموده نه براي محصور كردن اين رودها را براي تمثيل پيامبر

محقق شد و هنوز يك قرن از ظهور اسالم نگذشته بود، كه قدرت اسالم از اقيانوس 
   4.س تا سرزمين هند گسترش يافتاطل

___________________________________________________
______________________ 

آورده از كتاب پيدايش خلقت و در باب ياد مالئكه ) شرح فتح الباري(قسمتي از حديث طوالني است كه بخاري در ) 1
آن را آورده در  در كتاب االيمان، در باب اسراء، رسول خدا) شرح نوي(، و مسلم در 3207شماره  349، 6/348
 .باشد ، و لفظ حديث از مسلم مي164شماره  1/490/491

و (در مورد  كتاب توحيد، باب، فرموده پيامبر) شرح فتح الباري(از حديث طوالني است كه بخاري آن را آورده  قسمتي) 2
 .7517شماره  13/486) كلم اهللا موسي تكليما

 .، هر دو از دكتر محمد ابوشهبه127، و دفاع عن السنة، ص 61االسراء و المعراج، ص : نگا) 3
 .2/888السنة و منهجها في بناء المعرفة و الحضارة، : ، نگا127شهبه، ص دفاع عن السنة، از دكتر ابو) 4
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 :گويد حافظ ابن دحيه مي. بعضي از علما معتقدند كه ظاهر اين حديث را بايد پذيرفت
  :در تفسير اين آيه خواندم

 m O N M L K J IH G F E D C B Al 
   )18/ مؤمنون (
در زمين  ايم و آن را ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه الزم و معين فرو فرستاده  «

  ».هاي مختلف آن را از بين ببريم توانيم به گونه و ما كامالً مي ،ايم ماندگار نموده
هاي دستباشد، كه از بهشت و از آخرين درجات آن، بوسيله  كه منظور نيل و فرات مي

هنگام برداشتن قرآن و رفتن خداوند، آنها را  سپسبه دل كوههايي برده شدند، يل ئجبر
خداوند . ماند و بعد از آن خير و نيكي بر روي زمين باقي نميد دار ايمان برمي

   :فرمايد مي

 m N M L K J IH G Fl ) 18/ مؤمنون(   
ايم و آن را در زمين  ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه الزم و معين فرو فرستاده  «

  ».از بين ببريم هاي مختلف آن را توانيم به گونه و ما كامالً مي ،ايم ماندگار نموده
مستند آورده است و من آن را به  بشكل كاملتر و) معاني القرآن العزيز(را در  نحاس آن

   1.مبيان كرد  طور خالصه
در سدره  نيل و فرات كهت رواي اگر گفته شود كه اين :گويد حافظ ابن دحيه مي

ها در آسمان اين روايت كه آن باشد و اصل آنها در آسمان هفتم مي كه ندستلمنتهي ها
  .شوند باشد، چگونه با هم جمع مي رند در حقيقت عنصر آنها ميدنيا وجود دا

___________________________________________________
______________________ 

 .148ابتهاج في االحاديث المعراج، ص : ، نگا451، 4/450معاني القرآن از امام ابي جعفر نحاس ) 1
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در  باشد، كه رسول خدا دو حديث اينگونه مياين راه جمع كردن ميان گوييم  مي
اصلِ سدره المنتهي، چهار رود مشاهده كردند، دو نهر باطني و دو نهر ظاهري، درباره 

و آن  باشند ميآن دو نهر باطني در بهشت « :جبرئيل فرمودآنها از جبرئيل سؤال كرد، 
  . باشند دو نهر ظاهر همان دجله و فرات مي

 دنيا دو رود در آسمان :كه روايت شده از پيامبر شريك از انس بن مالكدر حديث 
اينها  :فرمايد پرسد؟ جبرئيل مي بودند، كه از جبرئيل در مورد آن مي جرياندر حال 

  . باشد رات ميف نيل وعنصر 
   :داريم نظر محكمدر مورد تأويل آن دو 

اي باشد كه هر وقت آن دو  ، و معناي آن به گونهودبر ظاهر آن حمل شاينكه  :نخست
اين  باشند و مي مهفت آسمانرود را همراه دو نهر بهشتي در سدره المنتهي ببيند، كه در 

اختصاص يافتن آنها به  چون د،ببينبدون نهرهاي بهشت، دو رود را در آسمان دنيا هم 
اينكه . باشد، و اين اختصاص دادن عنصر ناميده شده است سمان دنيا از لحاظ معنا ميآ

اين چهار رود يك اصل در سدره المنتهي دارند، غير ممكن نيست، سپس براي 
اختصاص يافتن اين دو رود به آسمان دنيا اصلي از جهت اختصاص، كه آن امتيازي 

زمين است و رودهاي بهشت از آن محروم هستند، اين امتياز و  براي رودهاي
نظر، محكم و و اين  .اختصاص، عنصر ناميده شده و عنصر، امتياز و مختص آنهاست

  .استوار است
اينكه عنصر مبتدا باشد كه متعلق به خبر سابق باشد و از لحاظ لفظي ذكري از آن : دوم

اين نيل : شده باشد و معناي آن اينگونه است نشده باشد بلكه از لحاظ عهدي از آن ياد
شود، عنصر آنها همان بود كه در سدره المنتهي  و فرات است سپس سخن تمام مي

و . ديدي اي محمد، و به عهد قبلي اكتفا كرده و از تكرار سخن خودداري كرده است
  .اين نيز نظر محكمي است
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هم نه منافي هم و نه متناقض  اند، كه نه معارض ميان دو حديث به درستي جمع كرده
  .هم بودند
سيحان و جيحان و فرات و نيل، همگي « :فرمايد در صحيح مسلم مي پيامبراما اينكه 

را به ابوهريره اسناد داده كه  امام احمد در مسند خود آن» از رودهاي بهشت هستند
 1»و جيحانفرات، نيل، سيحان،  :ندكن چهار رود از بهشت فوران مي« :فرمود پيامبر

لفظ  2روشن استدرستي سلسله سند احمد، همچون آفتاب  :گويد حافظ ابن دحيه مي
»باشد كه مفيد هم هست در آن اضافي مي» رَتفُج .  

 براين رودها سازد و آن اينكه  سخن از معناي اين حديث جانب ديگري را روشن مي
به دليل بهشتي بودن تمام رودهايي كه در زمين قرار دارند، برتري دارند، و آن 

اند همچنانكه احمد در مسند خود  از بهشت سرچشمه گرفته كه آنهاست، به اين معني
اند و اين امر  رسد كه در زمين جاري گشته بر آن نص آورده سپس سخن به اينجا مي

اگر منبع و سرچشمه اين رودها در بهشت باشد، و همانطور كه  بعيد نيست چون
   :ت در آسمان استبهش دفرماي ميخداوند 

 m h g fl ) 15/ نجم(   
  ».است در كنار آن است) و مأواي متقيان(بهشت كه منزل  «

   )133/  آل عمران( mK L l و
  ».براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است«

___________________________________________________
______________________ 

 .261-2/260المسند، ) 1
 .151االبتهاج في احاديث المعراج، ص ) 2
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ساير مخلوقات از باشد و  گيريم كه بهشت مخلوق مي نتيجه ميبر اساس نظر حقيقي 
   .شوند جدا نمي

شوند، در  ست، و آن دو از هم جدا نميدر مورد بهشت و جهنم ا علما اين نظر همه
بجز گروهي از فاسدان از بدعتگزاران و اشرار اختالفي وجود اين باره ميان مسلمانان 

  . ندارد
اند يعني اصل و منبع آنها جريان پيدا كرد،  پس رودهاي ياد شده از بهشت منفجر شده

بخاطر پخش شدن نور درخشان » فجر«گويند  قتي ميو. آيد انفجار هم به اين معنا مي
اين رودها هم بدليل پخش شدن و جريان داشتن بود كه لفظ تفجير را براي . باشد مي

اين انفجار در بهشت صورت  يعني اصل) از بهشت( :فرمايد آن بكار برديم، خداوند مي
 شود و حمل ميو در زمين جريان پيدا كرده است، اين معنايي است كه بر آن  گرفته

   1.هيچ مخالفتي با آن نيست چنانكه گذشت
. نسبت داده استنهايه االرب را به  از كعب االحبار آورده و آنآنچه كه محمود ابوريه 

كرد و اگر سخنش ثابت اعتماد توان  نميات احاديث به كعب االحبار بثادر حاليكه در 
مل و تفكر ادعاي متأثر شدن اندكي تأ كنيم، با را بر تشبيه حمل مي ، آنهم باشد

، و اگر آن روايت ظني و تخميني نمايد ب االحبار بعيد ميعهريره از روايتهاي ك ابي
كه سخنان احتمال دارد و  هم هستندر مغايپس آن دو حديث  .شود محسوب نمي باشد،
  :در سايه برداشت از اين ايه قرآن قرار دهيمرا تفسيري براي سخنان ابوهريره  كعب

  mv w x y {z | } ~ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n o qp r s t u v w x yl  

___________________________________________________
______________________ 
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  )15/ محمد ( 
در آن  )چنين است كه(وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است  «

و  ،است كه گنديده و بدبو نگشته است )زالل و خالص(رودبارهائي از آبي 
و رودبارهائي از شرابي  ،تغير نشده استرودبارهائي از شيري است كه طعم و مزه آن م

و رودبارهائي از عسلي است كه خالص و  ،است كه سراپا لذت براي نوشندگان است
از آمرزش  )از همه باالتر(و  ،اي دارند و در آنجا آنان هرگونه ميوه ،پالوده است

  1».پروردگارشان برخوردارند
حديث در تورات و در سفر  آنآنچه نيازي عزالدين آورده و تصور كرده است كه 

موافقت بعضي از  ي برايشرعاً و عقالً مانعبيان كرديم قبالً تكوين آمده است، چنانكه 
قرآن كريم  اند و كتابهي آسماني قبل به كلي تحريف نشده احكام شرع وجود ندارد و

باشد، خود پشتيباني براي ساير كتب آسماني  مي تحريف و تبديلي از ربه حكم اينكه ب
. آنچه كه با آن مخالف باشد باطل استت است و ساست، آنچه با آن موافق باشد، در

  . پنداشتندشريف سنت  دشمنانولي عكسش صادق نيست، آنطور كه 
جايز  يو شرع از لحاظ لغويحديث آن تأويل هر چه باشد، : گويد دكتر ابوشهبه مي

ي شرايط و موقعيتها و تسلطي كه براحاطه  و است، اصحاب با زيركي و پاكي درون
كردند  را درك ميي احاديث ناز چني منظور پيامبر ، داشتند،اين حديث و امثال آننقل 
آزادي نظر و  رب سختي اين حديثدليل و به همين  براي بعضيها ظاهرا مشكل بود كه

  2.هيچكدام از آنها تأثير نگذاشته استصراحت در گفتار 

___________________________________________________
______________________ 

 .128، 127دفاع عن السنة، دكتر ابوشهبه، ص : نگا) 1
 .127دفاع عن السنة از دكتر ابوشهبه، ص ) 2



106  بررسي سنت نبوي 

و  شود بت شود، اصلي از اصول دين ميثا شروط محدثينطبق خبر آحاد هرگاه پس 
هر دو را به اصل ديگري عرضه كنيم، چون اگر با آن موافق باشد پس  احتياج ندارد آن

ساير اصول در  يكي هستند و اگر مخالف آن باشد رد هيچ يك از آنها جايز نيست و
ند از اين امر و، خداكنند همديگر را نفي نميتر نيستند، و اصول دين پذيرفتن، از آن اولي

  1.به دور است
  .باشد خداوند بلند مرتبه، آگاه و داناتر مي

___________________________________________________
______________________ 

شبهه عرضه (آنچه كه قبالً گذشته در جواب از : رك 98و قواعد التحديث قاسمي، ص  1/114االحكام ابن حزم، : نگا) 1
 .249-241، 235-231ص ) شبهه عرضه سنت بر قرآن(و ) كردن سنت به عقل



  

  فصل سوم

  مطهر ابزار آنها براي طعنه به راويان سنت

  

  
  :باشد كه داراي دو مبحث مي

  شايراد از عدالت اصحاب: مبحث اول -1
و فقها و  ايراد به عدالت محدثين، اصوليها،: مبحث دوم -2

  شو جماعت اهل سنت ساير ائمه مسلمانان
  

  
  
  
  
  
  



  :مبحث اول

  شايراد به عدالت اصحاب

  
  :باشد اراي يك مقدمه و شش مطلب ميكه د

  :مقدمه شامل
چه هدفي را  ،به اصحاب و ايرادهادشمنان اسالم از اين زخم زبانها  :الف

  كردند؟ مي بالدن
  .را زير سؤال ببرد حكم ائمه مسلمانان در مورد كسي كه اصحاب :ب

  .باشد الحي اصحاب ميطشامل تعريف لغوي و اص :ب اولمطل
  .تعريف لغوي و اصطالحي عدالت :مطلب دوم

  .بر عدالت اصحاب يداليل :ب سوممطل
  .آنها ردشبهاتي در مورد عدالت اصحاب، و  :مطلب چهارم

  .سنت اصحاب حجتي شرعي است :مطلب پنجم
راوي اسالمي  ابوهريره ،به رغم مخالفت و تهمتهاي دشمنان :مطلب ششم

  .باشد و مورد احترام مسلمانان مي
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  مقدمه

از ايراد و طعنه به اصحاب و حكم ائمه  اسالماين مقدمه، شامل هدف دشمنان 
  .عيب و ايراد بگيرد، است كه به اصحاب پيامبر مسلمانان در مورد كسي

  
  از طعنه و عيب نسبت به اصحاب پيامبردشمنان اسالم اول هدف 
و نويسندگان  تابعين تا ائمهاصحاب و عدالت راويان سنت، از  گرفتن ازاد عيب و اير

، )شيعه(غاليان بدعتگر رافضي : ازجمله- از ابزارهاي دشمنان اسالم  ،كتابهاي حديثي
  . باشند ميبراي طعنه به سنت صحيح  - 1دينان خوارج، معتزله و بي

 ماحديث نبوي به  يله آنهدف آنها از اين كار از بين بردن ابزاري است كه به وس
يگر اصلي نيست كه به آن از بين رفت، د ما بهآن ، آنگاه كه وسيله رسيدن ده استرسي

  . رود از بين مياصل نيز و  اعتماد شود
يكي كند كه در گذشته  روايت مي جستانيخطيب بغدادي در تاريخ خود از ابوداود س

 - رئيس زنادقه-شاكر كه  نگاميه :گويد بر آن تصريح كرده است خطيب مياز زنادقه 
اولين براي من بگو، چرا  :از او پرسيد ،بزنندگردنش را  را نزد هارون الرشيد، آوردند تا
ما   :گفت است؟) يعني طعنه به صحابه(رفض  آموزيد، چيزي كه به شاگردانتان مي

ود ش خواهيم راوي را زير سؤال ببريم، اگر راوي زير سؤال برود، آنچه روايت مي مي
  2.شود خود به خود باطل مي

___________________________________________________
______________________ 

وابن قتيبه در تأويل مختلف از حديث، ص . 19و بغدادي در اصول الدين، ص . 1/186آورده » االعتصام«شاطبي آنرا در ) 1
28. 

 .4/308تاريخ بغداد، : نگا) 2
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عدالت  :است زير كلمه شاكر، گفته »اضواء علي السنه«كتاب خود  محمود ابوريه در
و آنچه كه  باشد نان كردن به روايت آنها نمياصحاب ضروري است و شكي در اطمي

اين  اند كه دهمل شحارزشي  بر سستي و بيدر كتب حديث  گاهي ،اند روايت كرده
  1.منبع ضرر و درد اصلي است نارزشي هما بي
  

ايراد  حكم ائمه مسلمانان در مورد كساني كه به اصحاب رسول خدا :دوم 
  كنند وارد مي

هرگاه كسي را ديديد كه به اصحاب  :اند چه درست فرموده :2امام حافظ ابي زرعه
 باشد، چون گويد، بدان كه او يك زنديق و كافر مي گيرد و ناسزا مي ايراد مي رسول

و آورنده آن هم حق است، همانا اين  نزد ما حق است، و قرآن حق است رسول خدا
خواهند  به دست ما رسيده است، آنها مي قرآن و حديث توسط اصحاب رسول خدا

باشند مورد جرح و ايراد قرار دهند تا قرآن و سنت را  مي) اصحاب(شاهدان ما را كه 
دين را مورد سرزنش و ناسزا قرار  يقان بيباطل كنند، درست اينست كه خود آنِ زند

  3.دهيم

___________________________________________________
______________________ 

 .340اضواء علي السنة، ص ) 1
رانقدر و يكي از پاسداران همان عبيداهللا بن عبدالكريم بن يزيد قريشي مخزومي است، يكي از علماي گ: ابوزرعه رازي) 2

شرح حالي در تذكرة . در گذشت  ه 264فضيلتهاي او آنقدر زيادند كه قابل شمارش نيستند، در سال . باشد اسالمي مي
، و در خالصة 264شماره  1/379و العبر  561شماره  253در طبقات الحفاظ سيوطي  579شماره  2/557الحفاظ 

، و 321شماره  1/375، و طبقات المفسرين از داودي 229االرشاد خليلي، ص ، و 213التهذيب از كمال خزرجي، ص 
 .دارد 242-1/45ابوزرعة الرازي و جهوده في السنة النبوية از دكتر سعدي هاشمي 

 .اند ، آن را روايت كرده1/10و حافظ ابن حجر در االصابة  – 97خطيب در الكفايه در ص ) 3
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مصعب نظر شما در مورد كسانيكه  :روايت شده كه مهدي گفت 1از عبداهللا بن مصعب
زنديق و چيست؟ گفتم آنها  گويند، و ناسزا مي گيرند ميبه اصحاب عيب و ايرادي 

غ اصحاب ايشان عيب و ايراد بگيرند، به سرا دين هستند، چون نتوانستند از پيامبر بي
كرد، و ياران  افراد بدي را همراهي مي رفتند و مثل اين است كه گفته باشند پيامبر

  2.افراد نااليقي بودند پيامبر
ما شريعت خود را براساس روايات  :آنگاه كه گفت شمس االئمه سرخسي درست گفته

م است، و اگر و مخالف اسال دين كس از آنها ايراد بگيرد، بي ايم، هر اصحاب گرفته
  3.باشد توبه نكند، درمان درد او شمشير مي

___________________________________________________
______________________ 

خطيب در مورد . دار شهر مدينه شد باشد كه توسط هارون الرشيد عهده عبداهللا بن زبير مي او عبداهللا بن مصعب بن ثابت بن) 1
در . ابن حبان او را توثيق كرده است. كرد، خوش قيافه و خوش برخورد بود او گفته، در فرمانروايي پسنديده عملي مي

و الثقات ابن حبان  5313شماره  10/173 ، و تاريخ بغداد271از دنيا رفت، شرح حالي در تعجيل المنفعة، ص  184سال 
 .دارد 678شماره  5/211، و تاريخ الكبير از بخاري 4609شماره  2/505و ميزان االعتدال  7/56

همچنين حافظ ابن حجر در تعجيل المنفعة، ترجمه عبداهللا بن مصعب . آورده است 10/175خطيب بغدادي در تاريخ خود ) 2
 .آورده است 583، شماره 271ص 

كافر بودن ناسزا گوينده به اصحاب، كه گروهي از عالمان از حنفي و مالكي و شافعي و حنبلي و . 2/132اصول سرخسي، ) 3
و به النهي عن سب االصحاب و ما فيه من االثم و  162الشرح و االبانة، ابن بطه، ص : نگا. ظاهري بر اين عقيده هستند

، و االحكام في اصول االحكام 570لصارم المسلول علي شاتم الرسول، ص و ا – 2/580، و فتاواي سبكي 23العقاب، ص 
و بعد از آن، گروهي ديگر از علما معتقدند كه ناسزا گفتن به اصحاب باعث  2/132، و اصول سرخسي 1/149از ابن حزم 

ردن شديد او كفايت شود، بلكه ادب ك شود بلكه ناسزا گوينده، فاسق و گمراه است و به مرگ محكوم نمي كافر شدن نمي
الشفا : نگا. شود تا توبه كند اگر باز تكرار كند و توبه نكند، جريمه و كيفر دادن او تكرار مي. كند تا از گفته خود برگردد مي

اگر هر گروه براي خود داليلي . اند به نقل از يكي از عالماني كه پيرو اين نظر بوده. و بعد از آن 2/54از قاضي عياض 
ند، آنچه كه باعث اطمينان درون و آرامش قلب است، اينست كه، هر كس نسبت به همه يا بيشتر اصحاب كينه داشته باش

شود، زيرا  در دل داشته باشد، يا آنها را ناسزا بگويد، ناسزايي كه در دين و عدالت اصحاب اشكال ايجاد كند، با آن كافر مي
باشند، ولي اگر كسي به يكي از اصحاب ناسزا  ان شريعت ميشود، زيرا اصحاب راوي باعث باطل شدن كل شريعت مي
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امت اسالمي توسط آنها . اسالمي هستندامت  بله همانا اصحاب، سنگ زيرين بناي 
اعتبار  ادب نسبت به آنها و بي هاند، هرگونه تحقير و اسائ كتاب و سنت را دريافت كرده

با هدف بزرگ زنادقه و تفكرات باشد كه  كفر مي نشانهبه آنها نگاه كردن خالف دين و 
  . كند آنها، كه دليل قيام كردن آنها بود مطابقت مي

هاي اسالم  عث لرزيدن پايهو زير سؤال بردن اصحاب با همچنانكه هر گونه ايراد
و همچنين دهد  و درستي قرآن را مورد شك قرار مي شريعت را مخدوش شود و مي

رد، به همين دليل علماي اسالمي در گذشته و ب را از بين مي اطمينان به حديث پيامبر
اند زيرا دفاع از اصحاب در حقيقت دفاع از  اصحاب برخواسته به دفاع از عدالت حال

ده بلكه نتيجه باشد، اين دفاع كردن از روي هوا و هوس و تعقيب نبو اسالم مي
را  و تحقيقات گسترده بوده، كه تعداد اصحاب پژوهشهاي تحليلي، بحثهاي تاريخي

رين اند، و آنها را تحت دقيقت مشخص، و يك به يك آنها را مورد نقد قرار داده
اي كه تمام ملتها، و نسلها، به چنين پژوهشي  معيارهاي سنجش انسان قرار دادند، بگونه

  . كنند مباهات مي
و بعنوان بهترين امت  آن بيرون آمدندبعد از اين تحقيق و جستجو، اصحاب در نتيجه 

كه تاريخ به خود ديده است، شريفترين ياران شدند، نامدارترين گروهي هستند انتخاب 
ترين گروهي هستند كه كتاب  نگهدارترين و پرحافظه. باشند بر روي زمين مي پيامبر

                                                                                                          
گر همانند بعضي از شيعيان، اعتقاد داشته باشد كه ناسزا گفتن ثواب بگويد، او فاسق است و بنابر اجماع اهل بدعت است، ا

علي قاري هم  مال. شود دارد، يا اعتقاد داشته باشد كه اصحاب پيامبر كافر هستند، با اجماع علما آن شخص كافر مي
همينطور : گفته :، قاضي عياض1/367مجموعه رسايل ابن عابدين كتاب تنبيه الوالة و الحكام : اينطور گفته است، نگا

كافر شدن معتقدان به مقدم بودن علي در . اي كه سخني بگويد كه به گمراهي امت بينجامد كافر شده است حكم هر گوينده
كرده است، همه  ر خالفت كافر شده، در حاليكه حق خود را در خالفت طلب ميخالفت، و علي بخاطر مقدم نشدنش د

، براي اطالعات بيشتر در مورد ناسزا گفتن به اصحاب و 2/286الشفاء . زيرا كل شريعت را باطل كردند. اينها كافر شدند
  .870-2/856از دكتر ناصر علي الشيخ ) عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة: (عقوبت آن نگا
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آنها را هدايت فرمود، اهل سنت و جماعت نظر  خدا را نگهداري كردند، رسول خدا
گذاران  كه همه اصحاب عادلند، و جز بدعت اعالم كردندعقيده  به عنوان يكخود را 

  1.اند، كه خداوند آنها را زشت گرداند از اين امر استثناء نشده )دينان بي(زنادقه و 
 به اصحاب رسول خدا زنادقه قديم و جديداهل بدعت و ها و ايرادهايي كه  طعنه
ايراد  و 2آنها تهاداين ايرادها كه در مورد ايراد در اجكه بعضي از  بسيار بود ند،گرفت مي
  3.، كه قبال گفته شدو متهم كردن آنها به دروغ بوده است صدق آنهادر 

كه در مورد عدالت را هايي از ايرادات و شبهاتي  در اينجا، اگر خدا بخواهد، نمونه 
را وسيله  آوريم كه فاسدان و ملحدان در گذشته و حال، آن مي ،اند اصحاب گفته

  . ، قرار دادندتشريعي آنديث و جايگاه مشكوك جلوه دادن حجيت ح
هم با جايگاه او در  آوريم، تا را مي» ابوهريره«شرح حالي از اولين راوي اسالم، 

اند كه به  مالحظه فرمائيد تا چه اندازه دشمنان اسالم پست شده اسالم آشنا شويد و هم
بعد از تعريف . يرندايراد بگبه حديث نبوي تا از اين طريق گيرند  ، ايراد ميابوهريره

لغوي و اصطالحي صحابه، عدالت، و اثبات عدالت آنها بوسيله كتاب خدا و سنت 
  .پردازيم ، و اجماع امت بر آن، به موضوع ابوهريره ميپيامبرش

  

___________________________________________________
______________________ 

 .335، 1/334مناهل العرفان في علوم القرآن، از شيخ محمد زرقاني ) 1
 .318-307ص: نگا) 2
 .339-333ص: نگا) 3
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  :مطلب اول

  تعريف لغوي و اصطالحي اصحاب

دعوت يعني با او همراهي كرد، يعني او را به همراهي  :تعريف اصحاب از نظر لغوي
اصحاب با او  كه با يك چيز ديگر همراه شود،كرد و او هم همراهي نمود، هر چيزي 

  1.شده است
اختالفي نيست در اينكه صحابي ) زبان شناسان(در ميان لغويون  « :ابوبكر باقالني گفته

، بلكه هر محدود نشده استصي اخو اين اشتقاق به مقدار  از صحبه، مشتق شده است
سالي  :شدهگفته . شود ميگفته  اد با ديگري همراه شده باشد، صاحبكم يا زيكس كه 
بودم، كه اسم  )صاحب(همراهبا فالني و يا ساعتي،  مدتي يا ماهي يا روزييا يا زماني 
  . گيرد چه زمان همراهي كم باشد يا زياد به آن تعلق مي تمصاحب

با  2از روز حظهلحتي يك اطالق اين كلمه بر هر كس كه  بنابراين از لحاظ لغوي
  .شود مصاحبت نموده باشد، واجب مي پيامبر

 مع صاحب، و صاحب اسم فاعل از صحب، يصحباصحاب ج :امام ابن تيميه گفته
اين تعريف لغوي محدثان  بر بنا 3.گيرد باشد، كه به مصاحبت كم و يا زياد تعلق مي مي

از  لحظهحتي يك  كه لفظ اصحاب را براي تمام كساني در معناي اصطالحي اصحاب،
  .اند بكار برده اند،  بوده روز و يا بيشتر را در خدمت پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

 .356، و مختار الصحاح، ص 1/162، و الصحاح از جوهري 1/91، و قاموس المحيط 1/519لسان العرب ) 1
 .120، 1/119و اسدالغابة،  100الكفاية، ص : نگا) 2
قرار گذاشت آنرا . 60-1/57الروض الباسم في ذب عن سنة ابي القاسم از ابن وزير يماني : نگا 575المسلول، ص الصارم ) 3

نامگذاري كند، كه با قرآن و سنت و جمالتي از ائمه ) همنشيني(توسعه دهد و استدالل نمود كه آنرا تسمية يسير المخالطه 
 .ثابت شده است
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  تعريف اصطالحي اصحاب

در  گويند كه اصحاب به كسي مياكثرا معتقدند كه « :گويد ميامام بدرالدين زركشي 
فرقي . گردهم آمده باشند - حتي يك ساعت- و اصحابش ايمان، نزد محمد حال
، اين استآن  لغوي زيرا اقتضاي. يا نهباشد حديث روايت كرده  كند از پيامبر نمي

جمهور علماي . تكرار آن را داشته باشدعرف مصاحبت طوالني و اقتضاي هر چند 
تعريف خود را  بدليل بزرگواري جايگاه پيامبراصول، بر اين نظرند، اما محدثان، 

   1.اند گسترش داده
د حتي اگر يك مجالست داشته باش ا پيامبري كه بصحابه هر كس :گويد ابن حزم مي
و حتي يك كلمه و يا بيشتر از او شنيده باشد، يا شاهد امري بوده كه آن  لحظه باشد

   2.حضرت به آن پرداخته است
اما . ندستاند، فراوان ه قرار داده) از نظر اصطالحي(تعريفهايي كه علما براي اصحاب 

 باشد كه گفته مربوط به حافظ ابن حجر مي ،ترين آن تعريفها ترين و مطمئن درست
كه  در حاليكه صحابي كسي است  :ستا ام، اين ترين تعريفي كه يافته درست :است

كه مسلمان بوده از دنيا  را ديده باشد، و در حالي ايمان داشته و مؤمن بوده پيامبر
  . رفته باشد، و از گروه مرتدان نبوده باشد

 اند شامل كساني كه او را مالقات كرده :گويد ميه و سپس تعريف خود را توضيح داد
، كسيكه از آن حضرت بوده است همراه پيامبريا مدت كم هر كسيكه مدت طوالني 

روايت كرده يا نكرده، كسيكه با آن حضرت به جهاد در راه خدا رفته و كسيكه نرفته، 

___________________________________________________
______________________ 

 .4/301البحر المحيط في اصول الفقه، ) 1
 .5/86االحكام في اصول االحكام از ابن حزم، ) 2
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يكه او را به كسيكه او را ديده هر چند با آن حضرت مجالست نداشته باشد، و كس
  . )آيند به حساب مي جز اصحاب پيامبر(شود  مي ،باشد نديدهمانند كوري داليلي 

 صحابي كسي است كه پيامبر«امثال اين تعابير كه از  پيامبر مالقاتتعبير بنابراين 
كه با اين تعريف ابن ام مكتوم و مانند ايشان، كه كور تر است،  صحيح» را ديده باشد
  . شوند باشند، از تعريف فوق خارج مي شك از اصحاب مي بودند و بدون

اند، از دايره تعريف  دهكه آن حضرت را در زمان كفر ديرا آوردن قيد ايمان كافراني 
  . اند نگشته ند، هر چند بعداً مسلمان گشته ولي موفق به ديدار پيامبرك خارج مي

گري ايمان دارند مانند مؤمنان كساني را كه به دي ،)اومؤمن به يعني (» به«آوردن قيد 
  .كند اهل كتاب قبل از بعثت، از دايره تعريف خارج مي

  .باشند مي، »مؤمن به آن حضرت«تمام مكلفين جن و انس داخل در عبارت 
ه در حالت ايمان، آن حضرت را ديده، ككساني را  »به مسلماني از دنيا رفته باشد«قيد 

شوند،  از اين تعريف خارج مياز دنيا رفته باشند، ارتداد خود  اند و بر سپس مرتد گشته
قبل از اينكه از دنيا كه مرتد شود، سپس  كسيو  .انند عبيداهللا بن جحش، و ابن خطلم

كند، يكبار ديگر آن  شود فرقي هم نمي دد شامل تعريف ميردوباره به اسالم برگبرود، 
باشد كه اسير  له مرتدان مياشعث بن قيس، او از جم :حضرت را ديده باشد يا نه، مانند

گشت، و نزد ابوبكر صديق آوردند، دوباره اسالم آورد، و از او پذيرفته شد، خواهر 
اند، و كسي از آوردن  ابوبكر را هم به همسري برگزيد، و همه او را اصحاب خوانده

  . احاديث ايشان در مسندها ابايي نداشته است
اين  اين آراي شاذ ديگري هستند مانند غير ازباشد،  اين نظر، درست و مورد اعتماد مي

  :چهار صفت متصف باشد اين يكي از كسي است كه بهاصحاب « نظر كه 
يا  ت راحفظ كرده باشد،كرده باشد، روايات آن حضر همراهي طوالني با پيامبر 

به شهادت رسيده  ن حضرت به جهاد رفته باشد، يا در كنار پيامبرآثابت شود با 
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اند كه اصحاب كسي است كه به حد بلوغ  اي چنين شرط كرده نين عدههمچ. باشد
  1.رسيده باشد، يا همنشين آن حضرت بوده باشد، هر چند براي مدت كوتاهي

   2». آن رأي معتبر است «ر گفته حافظ سيوطي در تأييد ابن حج
ن ، و اب3آمدي در االحكام: باشند؛ ازجمله جمهور اصوليون نيز بر اين عقيده مي

، و 5در البحر المحيط ، و زركشي4ثبوتالشرح مسلم عبدالكشور در فواتح الرحموت ب
   .غيرهو 6شوكاني در ارشاد الفحول

بر اساس حافظ سخاوي نيز نظر شيخ خود ابن حجر را، تأييد و اهل حديث و اصوليان 
  7 .دنكن عمل مي آن
  

  راز تعميم دادن در تعريف اصحاب
و  ،ا توجه به فضل و برتري همنشيني با آن حضرتتعميم دادن به تعريف صحابي ب

چون ديدن نور نبوت، باعث جريان يافتن آن نور باشد  مي، بزرگواري پيامبربخاطر 
 رد شود، در نتيجه آثار آن در اعضاي بيننده، در اطاعت و استقامت در قلب مؤمن مي

ه آن يث، شاهد فرمودشود، اين حد آن حضرت، ظاهر مي طول زندگي، به بركت
خوشا به و ايمان آورده به من كسي كه مرا ديده و  خوشا به حال :باشد حضرت مي

___________________________________________________
______________________ 

  .52، 51نزهة النظر ص  ، و12 - 1/10اإلصابة : نگا) 1
  .2/216تدريب الراوي،  )2
 .85، 2/84االحكام از آمدي ) 3
 .2/185فواتح الرحموت، : نگا) 4
 .305-4/302البحر المحيط، : نگا) 5
 .280-1/279ارشاد الفحول : نگا) 6
 .3/85فتح المغيث از سخاوي، : انگ) 7
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كسي را ديده كه مرا ديده و خوشا بحال كسي كه كسي را ديده كه او  كهحال كسي 
  1.ايمان داشته باشد كسي را ديده كه او مرا ديده باشد و به من

ديده را  پيامبرر حال اسالم دصحابي كسي است كه  :گويد ي در اين باره ميكاما سب
قول  .صحابي است طوالني گردد، هر كس مجالستش با پيامبر: و گفته شده. باشد

زيرا است ، يدار پيامبرد ينشيني و بزرگ باشد، بدليل افتخار هم تر مي اول درست
اگر  !ديدن صالحان داراي اثر عظيمي است، پس ديدن رسول اكرم چگونه است؟

شود، زيرا با اسالم  اي ايشان را ببيند، قلبش پر از استقامت مي مسلمان حتي لحظه
تابد  را قبول كند بر او ميآن نور  باشد، و هرگاه آن نور ميآوردن خود، آماده پذيرفتن 

  2.ماند باقي مي و اثر آن در قلب و در اعضايش
اصل  به با توجهتعميم دادن در تعريف صحابي،  :گويد مي :هاستاد عبدالفتاح ابوغد

شود  شامل حال آنها ميب باشد، اما تفاوت آنهايي كه اين لق همراهي و مصاحبت مي
   3.استغير از آن امري  فضل و برتري و ساير ويژگيهاي نيكو،در 
  

  بتحاصراه شناخت م
  :از جمله شود؛ د ثابت ميامور متعد با مصاحبت با پيامبر

  :همچون ابوبكر صديق كه آيهبا تواتر،  -1

___________________________________________________
______________________ 

از حديث  4/96آنرا حاكم در المستدرك در كتاب معرفة الصحابة در باب ذكر فضايل امت بعد از اصحاب و تابعين آورده ) 1
. شود حاكم گفته اين حديثي است كه با سندهاي نزديك به انس روايت شده كه باعث برتري حديث مي عبداهللا بن سير

 .10/20مجمع الزوائد :همان است كه حاكم گفته، نگا  ، سخن)جميع بن ثوب(اقعيت نزديكترند، ذهبي گفته و به درستي و و
بهترين «، حديث 3651شماره  7/9، و فتح الباري 4/301بحر المحيط زركشي : نگا. 1/15االبهاج في شرح المنهاج ) 2

 .»آيند مردمان، مردم عصر من هستند، سپس كسانيكه بعد از آنها مي

 .51لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث، ص ) 3
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 m§ ¦ ¥ ¬ « ª © ¨  l) 40/ توبه(  
  ».غم مخور كه خدا با ما است :در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفيقش گفت«

مبشره و ساير افرادي كه ذكر آنها در  هدر مورد ايشان نازل شده است، و همچنين عشر
  ..قرآن آمده است

صن باشد، همچون عكاشه بن مح كمتر از تواتر، كه همان استفاضه مي يا با شهرت -2
  .ضمام بن ثعلبه و ديگران، يا با تواتر به آنو 
تصريح با يا  مشخص گشته باشد، اوديگري كه صحابي بودن  هصحابيا با سخن  -3

 ريا من و فالني به حضور پيامببوديم ، فالني با پيامبر من و :به آن يا مانند آن؛ مثل
  .كه مسلمان بودن او در آن زمان شناخته شود رسيديم، بشرطي

بنا بر اين شود،  شناخته مي مورد اعتماد تابعينهمچنين اصحاب، با سخنان آحاد  - 4
  1.قول راجح كه قبول تزكيه از يك نفر عادل درست است

___________________________________________________
______________________ 

 .101-98و الكفاية، ص  214، 2/213و تدريب الراوي  88، 3/87فتح المغيث از سخاوي : نگا) 1
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  :دوم مطلب

  لغوي و اصطالحي عدالت تعريف

گويند با فالني به عدالت برخورد  باشد، مي عدالت ضد ظلم مي :عدالت از نظر لغوي
خود را گسترش داد، فالني اهل معدله و معدله ت، حاكم عدل كرد پس او عادل اس

  .كافي و قانع كننده براي شهادت دادن: ي اهل عدالت است، فرد عادل يعنياست، يعن
   :فرمايد عدالت توصيف مصدري است به معناي عادل، خداوند مي

 m { z y xl ) 2/ طالق(  
  »دو مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد«

مرد عادل، و دو مرد عادل، و مردان عادل و زن عادل، و زنان عادل، همه  :ودش گفته مي
شود،  باشد لفظ عادل، مثني و جمع و مؤنث، نمي به معناي مردان عادل و زنان عادل مي

ي نشسته ي وصفجمع، مثني و يا مؤنث مشاهده كردي، بدان كه بجااگر آنرا در حالت 
گفته  .گيري و مناسب كردن آن عني اندازهتعديل يك چيز ي و .است كه مصدر نيست

  1.عدلته فاعتدل يعني قومته فاستقام: شود مي
شود، كه معناي عدالت در لغت، استقامت و استواري  از اين تعريفهاي لغوي روشن مي

 .به دور از افراط در كمي و زيادي است، روي در كارها عدالت ميانه. در دين است
   :فرمايد خداوند مي

 m \ [ Z ]l ) 143/ بقره(  

___________________________________________________
______________________ 

و قاموس المحيط . 416، 415و مختار الصحاح، ص  1761، 5/1760و الصحاح از جوهري  11/430لسان العرب : نگا) 1
 .2/397، و مصباح المنير 4/13
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  ».ايم روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي«
  1.است، پس وسط و عدالت به يك معناستمنظور از ميانه، عدالت 

زيادي را در اين اهل حديث و فقها و اصوليين، عبارات  :عدالت از نظر اصطالحي
اي  ملكه :ت ازهم عبارت اس گردند و آن ه آنها به يك معنا برميمكه ه اند زمينه آورده

) مردانگي(و مروت  اتقو را بهصاحب آن نفس آدمي، كه  استوار در )تيعني صف(
  .دارد وامي

: ي و باطني مثلاز گناهان كبيره ظاهردوري ، انجام واجبات :ضابطه تقوا اين است
  . شرك و فساد و بدعت

، و او كه صاحب خود را به فضايل بيارايد ي دروني استبادآ :اين است مروت ضابطه
  . شناخت مروت عرفي استرا از پستيها، دور گرداند، و 

نيست، بلكه سيره و روش كساني به طور مطلق اينجا روش مردم  منظور از عرف در
و به  2.ايم كنيم، و مواردي كه بايد از آن دور باشند را برشمرده است كه به آنها اقتدا مي

كند،  ظ عرفي به عدالت خدشه وارد ميطور اجمال اين است كه از تمام آنچه كه از لحا
  .بپرهيزد

ابزارهاي  و از ، عقلغبلو، اسالم :شود صفت محقق نمي پنجاين عدالت راوي جز با 
   3.سالم باشدو از بين برنده مروت  فسق و فساد

___________________________________________________
______________________ 

 .2/64، و مقاصد الحديث في القديم و الحديث از دكتر تازي، 2/69االحكام آمدي، ) 1
 .1/417ص : نگا) 2
و مقاصد الحديث في القديم و  118-2/114، و توضيح االفكار از صنعاني 317-3/315فتح المغيث از سخاوي : نگا) 3

 .66، 2/65الحديث از دكتر تازي 
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است كه  به دور باشد، بلكه منظور اين انگناهتمام كه از  منظور از عدالت اين نيست
  . و در انجام عبادات كوشا باشدبارز باشد  در او يديندار جنبه

اگر عادل كسي باشد كه مرتكب گناه نشده باشد،  :فرمايد امام شافعي در اين باره مي
يابيم،  را نمي جرحيقابل  فرديابيم، و اگر هر گناهكاري را عادل بدانيم،  عادلي را نمي

بيشتر  هايش او از بديولي عادل كسي است كه از انجام كبائر دوري گزيند و نيكيهاي 
   1.باشد

اي كه  كه از انجام گناهان كبيره كسي :كند مي اينگونه تفسيررا  تعريفابويوسف، اين 
ها بيشتر  خداوند كيفر آنرا آتش جهنم قرار داده، دوري گزيند، و اعمال نيك او از بدي

  . 2باشد، عادل است
 :كنيم خالصه مي، اينگونه در آنچه كه مربوط به عدالت اصحاب استمطالب گذشته را 

و مسلمانان هم، چهره  فاش كردندآنها را راز كه خدا و رسولش  منافقين كساني هستند
و بعد از رحلت  كه در زمان پيامبركساني هستند  و مرتدين. شناختندواقعي آنها را 

 دادتوبه نكردند و دوباره مسلمان نشدند، و بر ارت و آن حضرت از دين خارج شدند
از  در نتيجه و را از دست دادند تبشرف و افتخار اين مصاحاز دنيا رفتند، آنها  خود

شدند و  خارجباشند  تعريف جمهور علما و ائمه، كه معتقد به عدالت همه اصحاب مي
  .تعربف علما از صحابه منافي آن نيست

ه بندند، زيرا اصحاب ب دروغ نمي پيامبرزبان آنها به  :معناي عادل بودن اصحاب
عالي و دوري از كارهاي پست و اخالق  ملي به تقوي و مروتعو التزام  قدرت ايمان

  . متصف هستند

___________________________________________________
______________________ 

 .1/28ب عن سنة ابي القاسم از ابن وزير يماني الروض الباسم في الذ: نگا) 1
 .129به نقل از از توثيق السنة في القرن الثاني از دكتر رفعت فوزي، ص ) 2
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باشند و  مي خطا و فراموشيعدالت آنها به اين معني نيست كه معصوم از گناه، 
  . ندارند اي نسبت به اصحاب رسول خدا هيچكدام از علما چنين عقيده

 اين مجازات ب گناهي شدند و مجازات شدنده مرتككالزم به ذكر است كه اصحابي 
كه اگر بر هفتاد نفر از اهل كفاره آن گناه بوده است، و بهترين توبه را انجام دادند، 

د آنكه اين اصحاب كه مرتكب با وجوگرفت،  شد، آنها را در بر مي مدينه تقسيم مي
و منزلت آنها  شانبه طوري كه اندك بودند،  بسيارند، نسبت به ساير اصحاب، شد جرم 

 ناز گناهاكه بر راه راست بودند و ، اصحاب رسول خدانسبت به هزاران نفر از 
كردند، اصال قابل ذكر نيست، كه  اهر و در باطن، اجتناب ميبزرگ و كوچك، در ظ

  1.باشد مي تاريخ بزرگترين شاهد آن
مكن بودن و غيرممراد از عادل بودن اصحاب، اثبات عصمت « :گويد مي 2امام ابياري

ست كه روايات آنها، بدون سختي و گشتن به ا اين :نيست، بلكه منظورگناه از آنها 
ايشان مشخصي بر علتهاي عادل بودن و تزكيه، پذيرفته شود، مگر اينكه جرم بالدن

ما بر  كهثابت شود، كه چنين جرمي ثابت نشده است، و خدا را از اين نظر شاكريم، 
يم، مگر اينكه خالف آن ثابت ، هستبر آن بودند خداآنچه كه اصحاب زمان رسول 

___________________________________________________
______________________ 

الحديث و المحدثون از دكتر محمد ابوزهو، : نگا. با تقديم و تأخر – 244-92دفاع عن السنه، از دكتر محمد ابوشهبه، ص ) 1
 .در حاشيه صفحه 2/216اوي و بعد از آن، و تدريب الر 150ص 

در مديريت غربي است، او از علماي » ابيار«ابياري، او علي ابن اسماعيل بن علي بن عطيه االبياري است، نسبت او به ) 2
باشد، از فقهاي مالكي، اهل حديث و اصولي است، از تأليفات او، شرح البرهان، از امام  گرانقدر، و از ائمه اسالم مي

و در حسن المحاضرة از  409شماره  306از دنيا رفت، شرح حالي در الديباج المذهب   ه 618ه، در سال الحرمين در فق
 .دارد 520شماره  1/166و شجرة النور الزكية  37م  7و معجم المؤلفين  1/454سيوطي 
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نداريم، كه گفته آنها درست نيست،  ،گويند مي نويسان سيرهشود، و توجهي به آنچه كه 
  1.و اگر درست باشد حتماً تأويلي براي آن وجود دارد

  
   :مطلب سوم

  داليل عادل بودن اصحاب

اي از طرف ما نيست كه  هديه –كنيم  اثبات مي عدالتي كه براي اصحاب رسول خدا
نيست، زيرا  ،و چنين كاري در شأن ما، كه حقيرتر از آن هستيم - به آنها بخشيده باشيم 

و حديث  آنبلكه عدالت براي همه اصحاب بوسيله نص قر. چنين صالحيتي را نداريم
يا در  د يا ديركه كسي زود مسلمان شده باشكند  فرقي نميو . نبوي ثابت شده است

دچار فتنه به د، يا نه، ها شركت كرده باش يا نه، در غزوهد خدا هجرت كرده باش راه
و سنت، اين  آنهاست و داليل فراواني از كتاب هعدالت براي هماين  2.باشد يا نهشده 

  .موضوع را اثبات كرده است
  

  عدالت اصحاب داليل قرآن بر :اول
طوالني  هاي است و در آيهه درا به عدالت توصيف كر اصحاب رسول خدا ،خداوند

  :آوريم در زير مي تعدادي از آنها را آنها را ستوده است كه
   :فرمايد خداوند مي - 1

___________________________________________________
______________________ 

و البحر المحيط از  3/14و فتح الباقي علي الفقيه العراقي از امام زكريا انصاري  – 3/96فتح المغيث از سخاوي :نگا) 1
 .2/52،و الشفا از قاضي عياض 1/278، و ارشاد الفحول 4/300زركشي 

 .با تقديم و تأخر 95تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير، از دكتر مروان، ص «:نگا) 2



125  بررسي سنت نبوي 

 m d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

e  l) 143/ بقره(  
و نه  ،ورزيد نه در دين افراط و غلوي مي(ايم  روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي«

داريد و  حق روح و حق جسم را مراعات مي .شناسيد در آن تفريط و تعطيلي مي
و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ (تا گواهاني بر مردم باشيد  )ايد اي از حيوان و فرشته آميزه

 ،و بر افراط تاركانِ دنيا و ترك لذائذ جسماني كرده ،جسماني طلب و روحانيت باخته
بر  )نيز(و پيغمبر  )نمائيد ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده

  ».شما گواه باشد
ادالن به معناي ع» وسطاً« اين است كهاين آيه بر عدالت صحابه، دليل استدالل به 

از علما بعضي  2.باشند و چون اصحاب مخاطب مستقيم اين آيه مي 1.استبرگزيده 
شده كه  و گفتهباشد،  اند كه هر چند لفظ عام است، ولي منظور از آن خاص مي هگفت

  3.باشد نه ديگران در مورد اصحاب مي
   :فرمايد خداوند مي - 2

 m W V U T S R Q P O Nl 
  )110/ آل عمران (

___________________________________________________
______________________ 

 .1/190و تفسير القرآن العظيم  ،2/154، و الجامع االحكام القرآن 7/97، و تفسير رازي 2/7جامع البيان طبري، :نگا) 1
شنيده، كه در مورد اين آيه  كند با حديثي كه ازبهز از حكيم از پدرش از جدش آورده كه از پيامبر ترمذي آنرا تأييد مي) 2

شويد كه شما بهترين و بزرگوارترين  شما به هفتاد گروه و ملت تقسيم مي«: گفت »كنتم خير امةً اخرجت للناس«: فرمود
، آنرا آورده، و ترمذي گفته اين 3001شماره  5/211ترمذي در تفسير القرآن در باب سوره آل عمران » باشيد ميآنها 

 .حديث حسني است
 .93الكفايه، ص :نگا) 3
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مادام (ايد  بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده )اي پيروان محمد(شما «
  ».نمائيد امر به معروف و نهي از منكر مي )كه

تر بودن اين امت اين است كه اين آيه بهاصحاب  وجه داللت اين آيه بر عدالت
بر ساير ملتها ثابت كرده است، و اولين كساني كه مستقيماً به طور مطلق را ) اصحاب(

و به همين . باشند مي گيرند، اصحاب گرامي رسول خدا مخاطب اين آيه قرار مي
بعيد نها بنگريم، و با ديدي مثبت به آ. دليل در هر حال بايستي آنها را گرامي بداريم

اهل عدالت و  آنها آنها را بهترين امت بخواند، در حاليكهخداوند متعال كه  است
  و آيا بهترين بودن و خير بودن غير از اين است؟ استواري در دين نباشند

عادل نباشند، آنها خداوند آنها را عادل بخواند و همانطور كه جايز نيست در حالي كه  
و امتي وسط و عادل رت مطلق همه اصحاب را بهترين امت پس درست است كه بصو

   1.خواند
   :فرمايد ميدر آيات ديگر آنها را مدح فرمود، آنجا كه 

 m ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ël  
  )9-8/ حشر ( 

___________________________________________________
______________________ 

عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة، از دكتر ناصر علي الشيخ :با دخل و تصرف، و نگا 452-4/450الموافقات ) 1
2/801 ،802. 
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قراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون همچنين غنائم از آنِ ف  «
و خدا و  ،خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي .اند رانده شده

آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و     .اينان راستانند .دهند پيغمبرش را ياري مي
كساني را  )دل خود استوار داشتنددر (را آماده كردند و ايمان را  )آئين اسالم(كاشانه 

و در درون احساس و رغبت  ،اند دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده دوست مي
و ايشان را بر خود ترجيح  ،كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است نيازي نمي

 ،كساني كه از بخل نفس خود .هرچند كه خود سخت نيازمند باشند ،دهند مي
راستگويان همان  ».ايشان قطعاً رستگارند ،مصون و محفوظ گردندنگاهداري و 

اين دو كلمه را در ابوبكر صديق . باشند شدگان همان انصار ميرستگارمهاجرين و 
داد، اينگونه تفسير كرده  جريان خطبه سقيفه، در حالي كه انصار را خطاب قرار مي

و به شما امر ) تگارشدگانرس(خداوند ما را صادقين ناميد و شما را مفلحين : است
  .كه هر كجا كه هستيد با ما باشيدكرده 

 m j i h g f e d c bl ) 119/ توبه(  
  1».از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد !اي مؤمنان  «

اي كه در اين دو آيه  ديدهاين صفات پسن) ص(اهللا  رسولمهاجرين و انصار اصحاب 
خداوند حكم  صفات، متصف شدند بنابراين خشيدند، و با آنتحقق ب وجود داشت،

 زو كساني كه مهاجرين را ياري نمودند و پيرو وده كه مهاجرين راستگو هستندفرم
  .گرداندند، و در كنار خود سكني گزيدند، رستگار شدگان خوانده است

   2.شندتوانند تحقق داشته با اين صفات را جز افراد عادل نمي 
___________________________________________________
______________________ 

 .و بعد از آن 5/217، و البداية و النهاية، 62العواصم من القواصم از ابن عربي، ص : همچنين نگا )1
 .2/807عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة، ) 2
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، استعدالت اصحاب  گواهبعضي از آنها است،  ها ياآن سرزنشحتي آياتي كه شامل 
 آنچه را كه بخاطر آن سرزنش شدند، بخشيده و توبه آنها را پذيرفتهكه خداوند چرا 
   :فرمايد خداوند مي. است

 m ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½

 Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Íl   
  )69-67/ انفال (
مگر آن گاه كه كامالً بر دشمن  .هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد  «

در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع (پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد 
اما به محض حصول اطمينان از  .نيروي دشمن را از كار بيندازد ،و كوبنده و پياپي

اي  .من دست از كشتار بردارد و به اسيركردن قناعت كندپيروزي خود و شكست دش
در  ،خواهيد متاع ناپايدار دنيا را مي )هاي مادي هستيد و تنها به فكر جنبه(شما  !)مؤمنان

 )براي شما(را  )و سعادت هميشگي(آخرت  )جاويدان(صورتي كه خداوند سراي 
ايش سراسر از روي و اين است كه كاره(و خداوند عزيز و حكيم است  ،خواهد مي

كه بدون (اگر حكم سابق خدا نبود     ).و متوجه عزّت و پيروزي است ،حكمت و تدبير
عذاب بزرگي در مقابل  )مجازات نگردد ،و مخطّيِ در اجتهاد ،ابالغ امتي را كيفر ندهد

   .رسيد به شما مي )ايد ايد و شتابي كه ورزيده به عنوان فديه اسيران گرفته(چيزي كه 
ايد حالل و پاكيزه بخوريد و  فراچنگ آورده )از فديه اسيران(كنون از آن چيزي كه ا
بيگمان يزدان  .از خدا بترسيد )و در همه كارهايتان ،اي به خود راه ندهيد دغدغه(
  » .و مهربان استبسيار آمرزنده  )سبحان نسبت به بندگاني كه به درگاه او برگردند(
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همانا خداوند « m\ ] ^ _ `l  :مي فرمايد آخر اين سرزنش تأمل كن كه به
  !؟.آيا بعد از بخشش خداوند، چيز ديگري هست ».بخشنده و مهربان است

  : فرمايد خداوند متعال مي

 m M L K J I H G F E D C B A
 _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S R Q P O N

 a `l )118: هتوب (  
واگذار شدند  )هيچ حكمي به آينده بي(پذيرد كه  خداوند توبه آن سه نفري را هم مي  «
 )و پيغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند(

 ،بر آنان تنگ شد ،زمين با همه فراخي )ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه(تا بدانجا كه 
خودشان از هم مردم از آنان بيزار و هم  .جانشان به لب رسيد(و دلشان به هم آمد و 

خدا جز  )دست خشم(دانستند كه هيچ پناهگاهي از  )باالخره .خود بيزار شدند
پناهان او  چرا كه پناه بي(وجود ندارد  )بردن بدو با استغفار از او و پناه(برگشت به خدا 

بديشان پيغام توبه  )به نظر مرحمت در ايشان نگريست و(آن گاه خدا  ).است و بس
دا بيگمان خ ).آنان هم توبه كردند و خدا هم توبه ايشان را پذيرفت و(داد تا توبه كنند 

  ».پذير و مهربان است بسيار توبه
  ` _ ^ [ \ :فرمايد آيه تامل كن كه ميبه  

باشند زمانيكه بعضي از اصحاب  آيات ديگري هستند، كه گواه بر مغفرت خداوند مي
كه . را مورد بخشش قرار داد خداوند آنها ،كه بعضي از گناهان را مرتكب شده بودند

. خواهد آمد بهات دشمنان در مورد عدالت اصحابرد شمبحث در  بعضي از اين آيات
اصحاب و يا بعضي از آنها نازل شده، بخاطر ارتكاب بعضي  سرزنشآياتي كه در مورد 
اصحاب،  هكه منظور از عدالت هماز آنجا . باشد دليل بر گفته ما مي از گناهان، بهترين
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و به معناي عصمت  باشد مي رحديث پيامب بستن در مورددروغ  آنها ازمت عص
با حتي . ارائه نكرده است يباشد، و كسي چنين نظر اصحاب از گناه و سهو و خطا نمي

، خداوند با پذيرش توبه و بخشش از جانب بعضي از آنها وجود ارتكاب گناه
  . گناهانشان بر آنها منت گذاشته است

كساني را  عظمت جايگاه ند چيزي جز اين نيست كه خداوند خواستهاين منت خداو
هر گونه عيب و ايراد و خدشه . است  بر انتخاب كردهنشان دهد كه بعنوان اصحاب پيام

و آنها را  ،به چنين جايگاهي، خدشه به كسي است كه اين جايگاه را به آنها بخشيده
  1.بريم ر شدن به خدا پناه ميخوااين بعنوان بهترين امت توصيف نموده است، از 

  
  بر عدالت اصحاب مطهر سنت داللت :دوم 

در احاديث زيادي اصحاب خود را به عدالت وصف كرده است، و آنها را  پيامبر خدا
  :ستوده است از جمله

 ينبه غايبرا ) اين مطلب(شما  آگاه باشيد كه حاضرين« :فرمايد مي) ص(پيامبر  - 1
زرگترين دليل براي عدالت اصحاب وجود دارد، وكسي كه در اين حديث ب 2»دانبرس

نه غير عادلي وجود دارد و نه ضعيفي، چون . مورد جرح باشد در ميان اصحاب نيست
) اين مطلب(فالني « :فرمود آورد و مي مياستثنا  ،وجود داشتغيرعالي در ميان آنها اگر 
پيامش به افراد بعد از خود امر همه آنها را به رساندن وقتي » .دانبرس ن شمابه غايبي را

___________________________________________________
______________________ 

 .آورده شده است 1/282قبالً در ص ) 1
 .آورده شده است 1/282قبالً در ص ) 2
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همين افتخار براي او بس كند كه همه آنها عادل هستند،  داللت ميپس اين امر ، كرده
  1.خواندباو را عادل  پيامبر است كه

بهترينِ مردمان، مردم عصر من هستند، سپس تابعين و  :است فرموده آن حضرت - 2
از قسم  ،كه شهادت دادن آنها ،آيند سپس تابع تابعين، پس از آنها گروهي مي

اين . 2گيرد گيرد و قسم خوردنشان از شهادت دادن پيشي مي خوردنشان پيشي مي
  :فرمايد اين شهادت خداوند است كه مي، تأكيد كننده به بهتر بودن آنهاشهادت دادن 

 m R Q P O Nl    ) 110/ آل عمران(  
  ».ايد سود انسانها آفريده شده بهترين امتي هستيد كه به )اي پيروان محمد(شما «
باشند، آنگاه كه ستارگان  ان آسمان مينستارگان امي :است فرموده حضرت آن - 3

كند، من هم امين اصحابم هستم، آنگاه كه  اي كه داده عمل مي بروند، آسمان به وعده
آيند، اصحاب من امين امتم هستند، هر  مي ،اند اي كه داده من بروم، اصحاب به وعده

  3.آيند مي ،اند اي كه داده صحابم بروند، امتم به وعدهاگاه 
جز پيامبران و فرستادگان،  ،خداوند اصحاب مرا بر جهانيان :فرموده آن حضرت - 4

ابوبكر و عمر و  :و در ميان اصحابم چهار نفر را برايم برگزيد كه عبارتند از برگزيد
ورد اصحابم فرمود كه همه آنها نيكو عثمان و علي، و آنها را ياران من قرار داد، در م

___________________________________________________
______________________ 

 .1/91االحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ) 1
أو رآه من المسلمين  ، ومن صحب النبى فضائل أصحاب النبى كتاب فضائل الصحابة، باب ) شرح فتح الباري( بخاري) 2

فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونـهم كتاب ) شرح نووي(، و مسلم 3651، 5شماره  7/5فهو من أصحابه 
 .باشد فظ آن از بخاري ميازحديث ابن مسعود و ل 2533شماره  8/324 ثم الذين يلونـهم

بقاء أصحابه أمان  آمان ألصحابه، و باب بيان أن بقاء النبىكتاب فضائل الصحابه و در ) شرح نووي(مسلم آنرا آورده ) 3
 .، از حديث ابوموسي اشعري است2531، شماره 8/322، لألمة
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امتم را بر ساير امتها برگزيد، در ميان امتم چهار قرن را برگزيد، قرنهاي و باشند  مي
  1.اول، دوم، سوم و چهارم

  :باشد آيه قرآن مياين اين حديث مؤيد 

 m P O N M LK J I H G F E DC B A
 a` _ ^ ] \[ Z Y X W V UT S R Q

 j i h g f e d c b n m l k
 } | { z y x w v u t s rq p o

l  

  )29/ فتح ( 
 ،و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت ،محمد فرستاده خدا است  «

آنان  .بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي .و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند
نشانه ايشان بر اثر سجده در  .طلبند جويند و رضاي او را مي همواره فضل خداي را مي
و اما توصيف ايشان در  ،توصيف آنان در تورات است ،اين .پيشانيهايشان نمايان است

خود را  )هاي خوشه(هاي  انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده  و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه ،بيرون زده

آني از  .اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد اي كه برزگران را به شگفت مي ونهبگ ،باشد
يابند و بارور  ها پرورش مي و جوانه ،زنند و همواره جوانه مي ،ايستند حركت بازنمي

___________________________________________________
______________________ 

و حافظ هيثمي در   1/88اقب اصحاب النبيكشف االستار كتاب المناقب، باب من: بزار در مسند خود آنرا آورده نگا) 1
، آنرا بزار روايت كرده و رجال آن مورد اطمينان است، هر چند به اطمينان همه آنها شك 10/16مجمع الزوائد گفته 

 .هست
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اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا  .آورند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي ،شوند مي
خداوند به كساني از  .ن را به سبب آنان خشمگين كندتا كافرا )كند نصيب مؤمنان مي

زش و پاداش بزرگي را وعده ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمر
  ».دهد مي

ب خداوند به قل« :گويد ميو ورزد  آيه و حديثي كه گذشت تأكيد مياين ابن مسعود بر 
ن يافت، آنرا براي خود را بهترين قلب بندگا بندگان نگاه كرد، پس قلب محمد

رسالتش مبعوث گرداند، سپس به قلب بندگان نگريست و قلب اصحاب  و با برگزيد
ا از دين آن قرار داد، آنه آنها را وزيران پيامبرشرا بهترين قلب بندگان يافت و 

  . 1جنگيدند و مي كردند حضرت، دفاع مي
  2».عادل نباشدتواند ميبرگزيده است نخداوند كسي را كه  « :گويد امام آمدي مي

سم به كسي كه جان من در به اصحاب من ناسزا نگوئيد، ق« :فرموده است پيامبر - 5
و ) (احد طال انفاق كند، به اندازه يك مد كوه  به اندازهاز شما اگر يكي  دست اوست

  3».درس اند، نمي بخشيدهاصحاب حتي نصف آنچه كه 
آنگاه كه شنيد يك  عشره مبشره، از و يكي 1از اصحاب گرانقدر ن عمروسعيد بن زيد ب

بخدا قسم مردي كه  :گفت ،گويد را ناسزا مي مرد كوفي، يكي از اصحاب پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

ابن . اند آنرا احمد و راويان موثق او آورده 1/178، هيثمي در مجمع الزوائد گفته 1/379احمد در مسند خود آنرا آورده ) 1
 .13، 1/12عبدالبر در مقدمه االستيعاب آنرا آورده 

 .2/82االحكام في اصول االحكام از آمدي ) 2
، شماره 7/25، "لو كنت متخذاً خليالً" قول آنرا آورده، در كتاب فضائل الصحابه، باب ) شرح فتح الباري(بخاري در ) 3

، از 2540شماره  8/332ه، در باب تحريم سب الصحابة در كتاب فضايل الصحاب) شرح نووي(، مسلم آنرا آورده 3673
 .حديث ابوهريره لفظ از مسلم
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اي ديده باشد و بخاطر آن صورت خود را با رسول خدا غبارآلود كند بهتر از  منظره
  . 2كرده باشد عمل يكي از شماست هر چند كه عمر نوح

شما از اين گواهيها و شهادتهاي عالي در كتاب و سنت  :دگوي زرقاني ميشيخ محمد 
بينيد، كه مقام اصحاب را به اوج مي برد، و براي طعنه زنندگان به آنها راهي و  مي

  . گذارند دليلي باقي نمي
و حكمت خداوند بعيد  حمتو تعصب، از ر در حقيقت عقل مجرد از هوي و هوس

را   بوعيممردمي چشم بسته و گروهي داند، كه براي گرفتن شريعت پاياني،  مي
  . تر استباالانتخاب كند، خداوند بمراتب از اين 

دفاع از از يك طرف در حقيقت  ،اصحاب گرانقدر گروهاين به همين دليل دفاع از 
و از طرف ديگر، آن انصاف ادبي  شود محسوب مي ،و اصول اسالمي ،سنت ،دين

 يد و بعنوان تقدير و قدرداني ازآ كه مستحق آن به حساب مي است، براي كسي
   .كه اين افراد را براي اين مأموريت مهم برگزيدغه خداوند، بالحكمت 

حكيمانه  نتخاببه اين ا تمسخر همچنانكه اهانت كردن به اصحاب و دشنام دادن آنها،
  3.شود كه فراتر از اين باعث نابودي كتاب و سنت و دين مي آيد  بحساب ميخداوند 

                                                                                                          
، و 3271شماره  2/44و االصابه  – 2076شماره  – 2/476، و اسد الغابة 982شماره  2/614شرح حال او در االستيعاب ) 1

 .11، شماره 13، و مشاهير علماء االمصار، ص 8، شماره 25تاريخ الصحابه، ص 
و  1/187، احمد در مسند خود آورده 4650شماره  4/212بوداود در سنن خود آورده، در كتاب، سنت، در باب خلفاء ا) 2

 .3/108لفظ هم از ايشان است، شيخ محمد شاكر، در تعليقي كه بر مسند دارد اسناد آنرا صحيح دانسته است، 
 .337-1/336مناهل العرفان في علوم القرآن ) 3
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  امت بر عدالت صحابهاجماع لت دال :سوم

بر اساس آنچه  1 )توان اعتماد كرد اي كه به قول و سخن آنها نمي بجز عده( تمام امت
علماي امت از . اجماع دارند كه گذشت بر تعديل اصحاب توسط خداوند و پيامبر

  . اند ين بارها از اين اجماع نقل كردهثفقها و اصوليين و محد
از طرف خدا و آيات و احاديثي را كه قبال بيان كرديم اگر « :گويد خطيب بغدادي مي

كرديم، بخاطر  آمد، باز به عدالت آنها حكم مي رسولش در مورد اصحاب هم نمي
هجرت، جهاد، پيروزي، تالش فراوان در  :مانند؛ خدماتي كه در راه خدا انجام دادند

، نصيحت كردن در بخشش جان و مال، كشتن پدران و فرزندان خود در ميدان جهاد
كند، و پاكي  دين، و داشتن نيروي ايمان و يقين، كه بطور قطع بر عدالت آنها داللت مي

و . برترند كنندگان هعادالن و تزكيتمام دهد، بدون شك كه اصحاب از  آنها را نشان مي
و ست عقيده همه علما ا اين .برترند آيند تا ابد الدهر از تمام كساني كه بعد از آنها مي

  . 2توان اعتماد كرد كه به نظر آنها مي فقهايي
در مورد عدالت  :همه اصحاب در يك ويژگي مشتركند و آن اينكه :گويد ابن صالح مي

آنها نبايد سؤال كرد، زيرا اين امر توسط نصوص قرآني و حديث و اجماع علما براي 
  . 3ما ثابت شده است

اي نشده باشند  كه دچار فتنه يابعدالت اصح برهمه علماي امت  :است عراقي گفته
، اجماع بر اند، بهنگام كشته شدن عثمان اجماع دارند، اما كسانيكه دچار فتنه گشته

___________________________________________________
______________________ 

و ارشاد  300-4/299، و البحر المحيط 156-2/155، و فواتح الرحموت، 2/214تدريب الراوي : آنها در به نظرات: رك) 1
 .278-1/274الفحول 

 .96الكفايه، ص ) 2
 .176علوم الحديث، ص ) 3
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كرد آنها شرايط و عمل اين است كه آنها عادلند، بخاطر حسن ظني كه به آنها داديم، و
   1.كنيم را بر اجتهادشان حمل مي

عدالت اين است كه مردم بر آن هستند،  آنچه سلف امت و همه :گويد امام غزالي مي
اعتقاد  .معلوم و مشخص است در قرآنستايش آنها  وخداوند تعديل آنها توسط آنها با 

، مگر اينكه فسق و گناه يكي از آنها با وجود داشتن علم به آن ما در اين باره اين است
آوريم چون  نمي انبودنش براي ما ثابت شود، و اگر ثابت نشود، دليلي براي عادل ،گناه

كند را  عدالت اصحاب داللت مي سپس چند آيه و حديث كه بر. ن نيستاحتياجي به آ
چگونه ، متعال و رسولش استخداوند تعديل بهتر از  تعديليچه  :گويد آورده و مي

كرد، از مشهورات و تواتري كه  حتي اگر آنان را ستايش نمياينگونه است در حالي كه 
د، و بخشش جان و مال، و كشتن پدران و فرزندان به عشق و درباره هجرت، جها
و ياري ايشان وجود دارد، كافي است تا با قاطعيت، به عدالت  دوستي رسول خدا
   2.آنها ايمان بياوريم

همه . ، فراوان استاند اجماع كردهعدالت اصحاب  امامان برچنين روايات مباركي كه 
م اثبات عدالت عموم اصحاب بدون استثناء و آنه يك چيز و يك بيان واضح دارند

  .كه امري قطعي و مسلم استباشد،  مي
بر آن، براي هيچ  بعد از عادل خواندن اصحاب توسط خداوند و پيامبر و اجماع امت

  3.ماند كس شك و ترديد باقي نمي
___________________________________________________
______________________ 

 .14، 3/13شرح الفيه عراقي به نام التبصرة و التذكرة، عراقي ) 1
 .4/299البحر المحيط از زركشي،  ، و2/81االحكام آمدي، : ، نگا1/164المستعفي ) 2
در مورد (در موضوع  1/291المكانة العلميه از عبدالرزاق صنعاني در حديث نبوي از استاد دكتر اسماعيل دفتار : نگا) 3

و عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة،  2/470توضيح االفكار : نگا) شود عدالت اصحاب حتي يك نفر مستثني نمي
 . 2/814شيخ، دكتر ناصر ال
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ثابت گرديد، پس وقتي كه عدالت تمام كساني كه مصاحبت و همنشيني آنها با پيامبر 
، اگر يك راوي حديثي از اصحاب بياورد، هر چند اسم او را هم نياورد، شدمشخص 

 1.چون عدالت براي عموم آنها ثابت شده است. باشد آور مي همان حجت است و علم
شايد، اينكه بدون بررسي از احوال اصحاب، حديث آنها را  :گويد ميامام جويني 

ست كه ا عطا فرموده، اينرا ا پذيريم، و علتي كه خداوند اجماع در مورد آنه مي
زمان  بهباشند، اگر روايات آنها را نپذيريم، همانا شريعت  شريعت مي ناقالناصحاب 

  . 2رسيد شد، و به ساير عصرها نمي مي محدود رسول خدا
 إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك آبائى فجئنى بمثلهم

  .رير جمع كنندهجكردي ما را اي آنها پدران من هستند مثل آنها را بياور اگر جمع 
  .آمين .خداوند آنها را با رحمت و رضاي خود ببخشايد

  
  :مطلب چهارم

  هاآن ردشبهاتي در مورد عدالت اصحاب و 

همانا كه ملحدان و فاسدان در گذشته و حال، شبهات فراواني در مورد عدالت اصحاب 
 سانيكه از يهود، و نصاري، درپايه و اساس آن شبهات رافضيها بودند، ك. اند وارد كرده

همانطور كه شعبي گفته، در روايتي كه از ابن جوزي . اند و خصلت سبقت گرفتهد
رافضيها در دو خصلت بر يهوديها و مسيحيها برتري جستند، از يهود  :است آورده

و از مسيحيان پرسيده  .ياران موسي :پرسيده شد، بهترين امت شما كيست؟ گفتند

___________________________________________________
______________________ 

 .2/97فتح المغيث، سخاوي : ، نگا1/278ارشاد الفحول از شوكاني ) 1
 .1/275ارشاد الفحول، : ، نگا1/242البرهان في اصول الفقه، ) 2
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بدترين  :از رافضيها پرسيده شد .ياران عيسي :ت شما كيست؟ گفتندشد، بهترين مل
ياران محمد، آنها را به استغفار دعوت كردند، در حاليكه به  :امت شما كيست؟ گفتند

  1.آنها ناسزا گفتند
  

اند اين آيه است كه به  عدالت اصحاب وارد كردهاز جمله ايرادهايي كه به 
  اند آن استدالل كرده

  
  :خداوندفرموده  - 1

 m qp o n m l k j i hl ) 11/ جمعه(  
هنگامي كه تجارت و يا سرگرميي را ديدند  )ها در يكي از جمعه ،برخي از اصحاب(«

  ».رها كردند )در حال خطبه ،بر منبر(و تو را ايستاده  ،از پيرامون تو پراكنده شدند
معه پيامبر را ترك اند كه اين آيه در مورد اكثر اصحاب نازل شده كه در نماز ج گفته
و آن حضرت را در خطبه  ،رفتند ،و به محلي كه كاروانيان شام در آن بودند ،كردند

كه اين نشانه عدم . نماز جمعه تنها گذاشتند، و به تجارت و امور بيهوده مشغول گشتند
  2.دينداري است

___________________________________________________
______________________ 

 .1/339الموضوعات ) 1
ز علي ، و تفسير القمي ا2/701الصافي في تفسير القرآن، كاشاني : و نگا - 272-271مختصر التحفة االثني عشرية، ص ) 2

، و 185، و تفسير فرات الكوفي از فرات بن ابراهيم، ص 288-5/287، و مجمع البيان طبرسي، 2/367بن ابراهيم قمي 
، و ركبت السفينة از مروان خليفات، 359و اضواء علي السنة از محمود ابوريه، ص  – 1/114اعيان الشيعه از محسن امين، 

 .37طالب، از محمد بن نعمان العكبري، ص  و االفصاح في امامة علي بن ابي – 223ص 
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باتقواترين  اند و آنرا بر استدالل كرده ،و منافقين است نفاق كه در موردبه آياتي  - 2
مانند اين آيه كه . اند حمل كرده اصحاب رسول بندگان خدا و پاكترين آنها يعني

  :فرمايد مي

 m i h g f ed c b a` _ ^ ] \
 v u t s r q p o nm l kjl   

  )101/ توبه (
منافقاني  ،و در ميان خود اهل مدينه ،شما )شهر(نشين اطراف  در ميان عربهاي باديه  «

شناسي و  تو ايشان را نمي .اند اند و در آن مهارت پيدا نموده ين نفاق كردههستند كه تمر
بار  يك: (دهيم  دو بار شكنجه مي )در همين دنيا(ايشان را  .شناسيم بلكه ما آنان را مي

و بار  ،گردد با پيروزي شما بر دشمنانتان كه مايه درد و حسرت و خشم و كين آنان مي
روانه  )در آخرت(سپس  ).برداري از نفاقشان وسيله پردهدوم با رسواكردن ايشان به 

  »).آيند و به دوزخ گرفتار مي(گردند  عذاب بزرگي مي
 اطالقبر منافق  آنهاكه لفظ اصحاب در  اند به احاديثي استدالل كردهاين آيه  در تاييد

  . شده است
آمد كه  ارانه، مردي نزد رسول خدعجدر  :كه فرمود مانند حديث جابر بن عبداهللا

اي بود، رسول خدا آنرا گرفت و  در پيراهن بالل نقره. از جنگ حنين منصرف شده بود
واي برتو،  :آن حضرت فرمود. با عدالت رفتار كن! گفت اي رسول خدا. به مردم داد

نورزم از  ورزد؟ كه اگر عدالت اگر من عدالت نورزم، پس چه كسي عدالت مي
خدا  :اجازه بدهيد تا اين منافق را بكشم، فرمود :گفت كارانم، عمر بن خطابزيان
شخص و يارانش، هنگاميكه قرآن اين . كشم مردم بگويند من اصحاب خود را مي! نكند
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كند، و آنرا همانطور كه تير از كمان پرتاب  هايشان تجاوز نمي خوانند از حنجره مي
  1.كنند ، پرتاب ميشود مي
   :ندا همچنين به اين آيه استدالل كرده - 3

m¢ ¡ � ~ } | { z y x w v ul   
  )155/ آل عمران (
 ،فرار كردند )مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز روياروئي دو گروه «

 )كه سركشي از فرمان خدا بود(اي از آنچه كرده بودند  بيگمان اهريمن به سبب پاره
  ».آنان را به لغزش انداخت

  .ردندهمچنين به اين آيه استدالل ك

 m z y x wv u ts r q p o n
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {

 ¨ §l   ) 25/ توبه(  

___________________________________________________
______________________ 

الفصول المهمة : ، نگا1063، شماره 171، 4/170، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج و صفاتهم )شرح نووي(مسلم آنرا آورده ) 1
و مقدمه . 32-31، و الصحابة في نظر الشيعة االمامية از اسد حيدر، ص 203في تأليف االمة از عبدالحسين موسوي، ص 

، 1/130، و معالم المدرستين از مرتضي عسكري جلد 1/8رآت العقول في شرح اخبار آل الرسول از مرتضي عسكري، م
، هر دو از 84-82و بعد از آن، و لماذا القرآن ص  60، و الحسبة، ص 356، 354اضواء علي السنة، محمود ابوريه، ص 

، ص 3564، مجله روز اليوسف، شماره )بين القداسة و التكفير ةالصحاب(اي از احمد صبحي   مقاله: احمد صبحي منصور، نگا
- 219، و ركبت السفينة از مروان خليفات، ص 336-335و النص و االجتهاد از عبدالحسين شرف الدين، ص . 22-24

يح، از ، با دكتر موسي موسوي در كتاب الشيعه و التصح102، 37، و اهل السنة شعب اهللا المختار از صالح ورداني، ص 223
، و الخالفة المغتصبة 39- 37و االفصاح في امامة علي از شيخ محمد عكبري، ص  153- 151دكتر عالءالدين قزويني، ص 

 .285و الشيعه هم اهل السنة از دكتر محمد تيجاني، ص  91-45از ادريس حسيني، ص 
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به سبب نيروي ايمان بر دشمنان پيروز (خداوند شما را در مواقع زيادي ياري كرد و   «
شانزدهم شوال سال هشتم  ،كه در روز شنبه(در جنگ حنَين  )و از جمله ،گرداند
 4000و ميان قبائل ثقيف و هوازنِ مشرك كه  ،ديدنفر بو 12000ميان شما كه  ،هجري

و شما به كثرت خود و قلّت دشمنان مغرور شديد و خداوند شما  ،نفر بودند درگرفت
بدان گاه كه فزوني  )را در اوائل امر به خود رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند

ولي آن  )ديدو فريفته و مغرورِ انبوه لشكر ش(خودتان شما را به اعجاب انداخت 
و زمين با همه  )و گره از كارتان نگشادند(لشكريانِ فراوان اصالً به كار شما نيامدند 

  ».پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد و از آن پس ،وسعتش بر شما تنگ شد
   1.كبيره است اناز بزرگترين گناه جنگفرار از 

مرداني از امتم  :فرمودند بركه پيام :اند استناد كردهبه اين حديث ديث نبوي احااز  - 4
اينها اصحاب من  !پروردگارا :گويم ، ميكه از جمله جهنميان هستندشوند،  آورده مي

تكب شدند، من هم مانند ردانيد بعد از شما چه كارهايي م شما نمي« :شود گفته مي. هستند
  :گويم بنده صالح مي

 m« ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ l ) 117/ مائده(  
 ،ايشان اطّالع داشتم )اطاعت و عصيان(ن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع من تا آ «

  ».اي تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده ،و هنگامي كه مرا ميراندي
  2.اند شود بعد از شما آنها مرتد و بر دين اجداد خود برگشته گفته مي

___________________________________________________
______________________ 

 1/287تفسير قمي، علي ابراهيم قمي ، 1/691تفسير الصافي از كاشاني : ، نگا273مختصر التحفة االثني عشريه، ص ) 1
، و االفصاح في امامة 230، ركبت السفينة از مروان خليفات، ص 9/226الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين طباطبايي، 
 .350، و لقد شيعني الحسين، ادريس حسيني، ص 42-36علي بن ابيطالب از محمد بن نعمان العكبري، ص 

شماره  8/135 "وكُنْت علَيهِم شَهِيدا ما دمت فيهِم": ، كتاب التفسير در باب اين فرموده خداوند)شرح فتح الباري(بخاري ) 2
در كتاب الجنة وصفة نعيمها و اهلها، در باب فناي دنيا و بيان حشر روز قيامت ) در شرح نووي(، و مسلم آنرا آورده 4625
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 كهكفر برنگرديد،  به من، بعد از«: كه فرموداند  استناد كرده به اين فرموده پيامبر - 5
اره است به جنگيدن اصحاب اش: اند گفته 1»ديزنبعضي از شما گردن بعضي ديگر را ب

  2.و جمل، كه مسلمانان با هم جنگيدند در صفين
سايرين با ايراد گرفتن به عدالت اصحاب، از روي ميل و براساس عقلهاي گمراه خود، 

همانگونه . خ استوارشان، استدالل نمودندو با كج فهمي نسبت به سيره اصحاب و تاري
مجتمع يثرب رابطه ميان زن «در كتاب خود بنام  3ماركسيستها خليل عبدالكريم فتيكه م

، تصويري بسيار زشت از مدينه به فرماندهي »و زمان خلفا و مرد، در زمان پيامبر
به و خلفاي راشدين و اصحاب پاك و منزهش ارائه داده، و آنرا  حضرت رسول

                                                                                                          
، و 272مختصر التحفة االثني عشريه، ص : نگا. ديث از بخاري استاز حديث ابن عباس، و لفظ ح 2860شماره  9/210

، اعيان الشيعة از محسن 120-119ثم اهتديت از تيجاني، ص  -116-115شبهات حول الشيعه از عباس موسوي، ص 
، و النص و االجتهاد از عبدالحسين شرف الدين، ص 1/132، و معالم المدرستين از مرتضي عسكري جلد 1/117امين 
با دكتر  98و الخدعة رحلتي من السنة الي الشيعة،  54-53، و نظرية عدالة الصحابه، ص 228-224، و ركبت السفينة 337

و  -31-30، و االفصاح في امامة علي بن ابيطالب، ص 159 153، 152موسي موسوي از دكتر عالءالدين قزويني، ص 
، و اهل السنة شعب اهللا 356-354و اضواء علي السنة، ص ، 249، و لقد شيعني الحسين ص 193الخالفة المغتصبة، ص 

 .37المختار، ص 
ال ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب  كتاب الفتن، باب قول النبى ) در شرح فتح الباري(بخاري آنرا آورده در ) 1

قول النبى بيان معني ، باب كتاب الفتنآنرا آورده در كتاب االيمان، ) در شرح نووي(، و مسلم 7080شماره  13/29 بعض
 از حديث جابر بن عبداهللا65شماره  1/332 ال ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ،. 

، و الخالفة المغتصبة از ادريس 53نظريه عدالة الصحابة، احمد حسين يعقوب، ص : ، نگا354اضواء علي السنة، ص ) 2
، 103، 34، دين السلطان از نيازي عزالدين، ص 173-170ه حسين، ص از ط) عثمان(، و الفتنة الكبري 93حسيني، ص 

، و حوار و 37، 32، و الصالة، محمد نجيب 267، 260، 241، السلطة في االسالم عبدالجواد ياسين، ص 795، 124، 110
 .و سايرين 312مناقشة كتاب عائشه از هشام آل قطيط، ص 

دانشگاه فعلي (، ليسانس خود را در رشته حقوق و در دانشگاه فؤاد اول خليل عبدالكريم، نويسنده معاصر مصري است) 3
السنة و دورها : اند، نگا داده "اونة ديگر"، "دار كمونيست ريش" "اونة"، "مفتي ماركسيستها"گرفت به ايشان لقب، ) قاهره

 .163في الفقه الجديد، جمال البنا، ص 



143  بررسي سنت نبوي 

جامعه حيوانات تشبيه كرده، كه هيچ فكري جز ارضاي غريزه جنسي خود ندارند به 
هر شكل كه باشد، و به دين و اخالقيات توجهي ندارند، و به نصوص قرآني كه آنها را 

   1.اند از اين كار منع كند، توجهي ننموده
 بخشسه  كه داراي» شدوالربابه بأحوال مجتمع الصحابه«كتاب ديگري نوشته بنام 

سوم » اصحاب و اصحاب«و دومي بنام » محمد و يارانش«اول تحت عنوان . باشد مي
نها پرداخته، آ هكه در آن مؤلف به بررسي تاريخ اصحاب و سير »اصحاب و اجتماع«

اش بر ضد اصحاب خبر  البته با روشي زشت و قبيح، كه از ناداني و كينه پوشيده
  3.اي دارند هم چنين عقيدهو سايرين  2شماويعدهد و سعيد  مي
  

  پاسخ به شبهات گذشته در مورد عدالت اصحاب
اند،  به اصحاب، به آن استدالل كرده و پيروانشان در مورد عيب و ايرادآنچه كه رافضيها 

  :زيرا .استدالل و حجتي براي آنها نيست
ردن به طرف كاروان شام و رها ك داستان پراكنده شدن اصحاب از رسول خدا :اول 

در آغاز دوران هجرت بوده، و اصحاب در آن هنگام آن حضرت بهنگام خطبه جمعه، 
ولي بزرگان  .آشنا نبودند ،بر شرايط و نحوه درست شريعت آنگونه كه شايسته است

___________________________________________________
______________________ 

 .384، ص 1997ژوئيه   ه 1418از شيخ عبدالمقصود عسكر شماره ربيع االول  "ال تسبوا أصحابى"مجلة االزهر مقاله : نگا) 1
 .الخالفة االسالميه، و اصول الشريعة و حصاد العقل و ديگر كتب:نگا) 2
به كسانيكه به عدالت اصحاب : نگا. در صفحات قبل در مورد اتهام دروغ كسانيكه بر اصحاب طعنه زده بودند، آورده شد) 3

نقد الحديث في علم الرواية و الدراية، از حسين الحاج . باشند ند به اين دليل كه آنها بشر هستند و معصوم نميا ايراد گرفته
، الدولة و 426-396، و تبصير االمة بحقيقة السنة، ص 154-127-69-39، و انذار من السماء، ص 1/350-351

و االصالن العظيمان، ص  76-56-55نصر ابوزيد، ص و بعد از آن، و االمام الشافعي،  160المجتمع از محمد شحرور، 
 .261-85-65-30-28-24و السنة و دورها في الفقه الجديد، ص  284-288
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اصحاب، همچون ابوبكر، و عمر، نزد پيامبر، نشسته بودند، و آن حضرت را تنها 
  . ابت شده استنگذاشتند، و اين مطلب با احاديث صحيح ث
خطبه در روز جمعه اهللا  رسول در حالي كه :از جابر ابن عبداهللا روايت شده كه گفت

تا جايي كه فقط  1همگي به سوي آن شتافتندكاروان وارد شهر شد، اصحاب  گفت مي
و اين آيه نازل . باشند ، كه از جمله آن دوازده نفر، ابوبكر و عمر ميباقي ماندند نفر 12
   :شد

 m h qp o n m l k j il ) 11/ جمعه(  
هنگامي كه تجارت و يا سرگرميي را ديدند  )ها در يكي از جمعه ،برخي از اصحاب( «

  2» رها كردند )در حال خطبه ،بر منبر(و تو را ايستاده  ،از پيرامون تو پراكنده شدند
 پيامبرو خداوند هم آنها را به عذاب وعده نداد و  و پيامبر براي آنها شفاعت نكرد

   3.سرزنش نكرد نيز آنها را
در بعضي از روايات چنين آمده كه اين اتفاق زماني روي  :پاسخ ديگر به اين داستان

داشت، پراكندگي اصحاب در ميان خطبه  ر خطبه مقدم مينماز را ب داد كه پيامبر
يزي است و اين چ. اند در نماز، آنطور كه بعضي از روايتها منعكس كردهنه اتفاق افتاد، 

  .اند كرده و ديگران بر آن تمركز 5و مروان خليفات 4مانند محمود ابوريه ييرافضيها كه

___________________________________________________
______________________ 

 .4/48لسان العرب ) 1
و اذا رأوا تجارة او لهواًَ انفظوا اليها و «در كتاب تفسير، در باب تفسير ) در شرح فتح الباري(حديثي كه بخاري آورده ) 2

 .ياشد و لفظ از ايشان مي 863شماره  3/415 »تركوك قائماً
 .28/107روح المعاني از آلوسي :با دخل و تصرف، نگا 272مختصر التحفة االثني عشريه، ص ) 3
 .359اضواء علي السنه، ص ) 4
 .223و ركبت السفينة، ص ) 5
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پس پراكندگي اصحاب در ميان خطبه بوده نه در نماز طبق آنچه كه در روايت مسلم 
  »...گفت در روز جمعه ايستاده خطبه مي اهللا رسولدر حالي كه  « :آمده است

ب به سوي كاروان را در داخل خطبه اكه پراكندگي اصحاين :گويد حافظ ابن حجر مي
بر فرض اگر يم، ربخاطر حسن نيتي كه به آنها دا ،تر است بدانيم، براي اصحاب شايسته

كه قبل از نهي واقع در اين كنيم  ميبر اين امر ، آنرا حمل باشددر نماز اتفاق افتاده هم 
   :آيه بوده است

 mp q r s t u v w x y z l )33/  محمد(  
باطل  )با انجام معاصي(و كارهاي خود را  ،از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد !اي مؤمنان  «

  ».مگردانيد
   :بوده است آيهاين زياد در نماز و نزول  تحركاز قبل از نهي  و

 m J I H G F El   ) 2/ مؤمنون(  
   1.باشد مي ».كسانيكه در نمازهايشان فروتن هستند«

 هنگاميكه پيامبر« :كند المراسيل روايت كرده آنرا تأييد مي حديثي كه ابوداود در
مردم خارج  ،خواندهمانند نماز عيد فطر و عيد قربان، قبل از خطبه نماز جمعه را 

   :ديدند، پس اين آيه نازل گشت شدند، و در ترك كردن جمعه ايرادي به خود وارد نمي

 mp o n m l k j i h l       ) 11/جمعه (  

___________________________________________________
______________________ 

 ).با اندكي دخل و تصرف( 936، شماره 2/493فتح الباري : نگا) 1
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هنگامي كه تجارت و يا  )ها در يكي از جمعه ،ي از اصحاببرخ(« 
در  ،بر منبر(و تو را ايستاده  ،سرگرميي را ديدند از پيرامون تو پراكنده شدند

  ».رها كردند )حال خطبه
  1».خطبه را مقدم نمود و نماز را در پايان خطبه خواند پس پيامبر

   2.ظر را تأييد كرده استنَووي هم در شرحي كه بر صحيح مسلم نوشته، اين ن
بهر حال، اگر در نماز هم اتفاق افتاده باشد، قبل از آن از چنين كاري نهي شده بود، 

 ي، از انجام چنين عملدفهميدن سرزنش واقع در آن را و نازل شد جمعه هآي وقتيپس 
  3.خودداري نمودند

اده است، را بيهقي از كند اين امر بارها اتفاق افت روايتي كه بيان مي« :گويد آلوسي مي
 چنين به من رسيده است و :آورده، كه گفت 5در شعب االيمان 4مقاتل بن حيان

و به چنين مثالي توجهي اند  و آنها سه بار اين كار را تكرار كردهخداوند داناتر است، 
داشته باشد  آن اعتقاد كنند، و اگر كسي به آن التفات نميشود، و اهل حديث به  نمي
  آيا چنين امري درست است؟  .آنرا ثابت كند صحت بايد

___________________________________________________
______________________ 

 .61شماره ، 50المراسيل، ص ) 1
 .4/367تفسير القرآن العظيم، :، نگا863، شماره 417، 3/416المنهاج شرح مسلم، ) 2
 .936، شماره 2/493فتح الباري، :نگا) 3
او مقاتل بن حيان نبطي و ابوبسطام بلخي، صدوق فاضل است؛ ازدي در اين پندار خود كه او دروغگو بوده است، اشتباه ) 4

ل بن سليمان را تكذيب نمود قبل از پنجاه سالگي در هند از دنيا رفت، شرح حالي دارد در كرده است، و او تنها مقات
، و 2/329و طبقات المفسرين از داودي،  168، شماره 1/174، تذكرة الحفاظ، 6891، شماره 2/210تقريب التهذيب، 

 .14548، شماره 9/189، و لسان الميزان، 330خالصه تهذيب الكمال، ص 
 .، و آنرا بر حديث ديگري برتر ندانسته است166/8كه سيوطي آنرا در الدر المنثور آورده است روايتي ) 5
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اي از  از عدهدر اوايل اسالم ايراد گرفتن به اصحاب در اين داستان، كه  به طور كلي
شكار و آ، ناداني انجام دادند شماري بي بود و بعد از آن عبادتهاياصحاب سرزده 

  1.حماقت فراوان است
ين ادعا كه در مدينه منافقاني وجود به مردم مدينه، با ا اما نسبت دادن نفاق :دوم 
كه مردم  !پناه به خدا. اند، و پيامبر از لفظ اصحاب براي آنها استفاده كرده است داشته
  .كشم م را ميمن اصحاب خود :دنبگوي

 يساختگيِ روشن وت سستر است، و اين شبهه داستاناي از خانه عنكب چنين شبهه
   :به اين داليل .شود است، و حتي يك گام از آن ثابت نمي

همانطور كه در حديث آمده است، اطالق لغوي بر منافق ق لفظ اصحاب طالا :اوالً
   :فرمايد خداوند مي مانند اين آيه كهنه اصطالحي،  است،

 m sr q p o nm ll   ) 184/ اعراف(  
 )نمايد تا به حال درباره چيزي كه پيغمبر ايشان را به سوي آن دعوت مي(آيا آنان   «
 )كه از سوي خدا مبعوث شده است(همنشين ايشان  )تا آشكارا بدانند(اند  نديشيدهني

  » .ديوانه نيست
   :و فرموده خداوند

 m J I H G F El ) 2)2/ نجم  

___________________________________________________
______________________ 

 .28/107روح المعاني از آلوسي ) 1
ومنْ أَهلِ ": فرمايد كند، خداوند مي يفات رافضي و پيروان او را باطل ميمروان خلمعناي اين آيه سؤال ) 2

از مردم مدينه به نفاق روي « )سوره توبه 101آيه ( "قِ لَا تَعلَمهم نَحنُ نَعلَمهمالْمدينَةِ مرَدوا علَى النِّفَا
كند  آيه منافقاني را توصيف مياين : گويد مي» شناسيم شناسيد، ما آنها را مي آوردند، شما آنها را نمي
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مشركين و كافرين از لحاظ زماني و مكاني است نه  پيامبر بهدن اصحاب اضافه ش
  :ايماني، اين هم فرموده خداوند در مورد حضرت يوسف

 m^  g f e d c b a ` _l  
  )39/ يوسف ( 

و گوناگوني كه انسان بايد پيرو هر يك (آيا خدايان پراكنده  !اي دوستان زنداني من  «
  »)؟ بر همه چيز و كس(بهترند يا خداي يگانه چيره  )از آنها شود
باشد همانطور در  در حديث شريف، همان معناي لغوي آن مي» صحبت«پس لفظ 

مرتدين طبق تعريف قبل  و. و منظور از آن معناي اصطالحي نيستآيات گذشته بود، 
  . دنشو ميخارج از تعريف  و كافرين

گيرند در حاليكه خداوند  چگونه، منافقان جزء معناي اصطالحي اصحاب قرار مي
   :فرمايد تبارك و تعالي از آنان بيزاري جسته است، مي

 m ^ ] \ [ Z Y X W V U Tl 
  )56/ توبه (\

                                                                                                          
و ركبت  :ريم، نگاشناخته، پس آنها كي هستند تا احاديث آنها را نگي كه جز خدا كسي آنها را نمي

 در سوره توبهخليفات علي رافضي فراموش كرده كه خداوند اوصاف آنها را  231-230، ص ةالسفين
، ذكر كرده است و همچنين وعده خداوند در آخر آيه را فراموش كرده كه قرآنهاي  و ديگر سوره

حنُ نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرَّتَينِ نَ" .كنم رت به عذابي بزرگ گرفتار ميفرموده آنها را در دنيا رسوا و در آخ
دهيم بعد از آن به سوي  شناسيم دوبار آنها را عذاب مي ما آنها را مي( "ثُم يرَدونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

، و اال اين خطاب در آغاز كار بود سپس خداوند پيامبر خود را از اسماء )شوند عذاب بزرگتر برده مي
حذيفة بن اليمان كه  هب اخت، عالوه بر صفاتي كه در قرآن آمده است، حديث پيامبرآنها آگاه س

 .آوريم بزودي حديث را مي. اسماء آنها را آورده مؤيد اين مطلب است
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در حالي كه از  )و مؤمن و مسلمانند(خورند كه آنان از شمايند  خدا سوگند ميبه   «
و چون از شما (و مردمان ترسوئي هستند  )باشند و مؤمن و مسلمان نمي(شما نيستند 

  »).ورزند گويند و نفاق مي دروغ مي ،وحشت دارند
و اكثريت را  .افقان در جامعه مسلمانان و ميان اصحاب كرام ناشناخته نبودندنهمانا م

انگيزي و رسوايي  دادند، بلكه گروهي مشخص بودند كه كار آنها جز فتنه تشكيل نمي
خداوند در قرآن اوصاف منافقان را بيان كرده است، بويژه در سوره . چيز ديگري نبود

آنها براي كسي پوشيده نباشد،  كه شناختكرده، را معرفي از آنها گروهي توبه، 
  . اكنون هم براي ما پوشيده نيست شرايط آنها هم همانطور كه حاالت و

پس اين گروه منافق كجا، و اصحابي كه خداوند عكس صفات منافقين را براي آنها 
را بهترين كجا؟ به طوري كه از خشنودي خودش از آنها خبر داده و آنها ثابت كرده، 

  1.اند مردماني قرار داده كه ظهور كرده
هي آنها گرو دارد كمي منافقها در جامعه اسالمي، آنچه گذشت داللت بر قلت و

در آخرت را براي آنها در دنيا و عذاب بزرگ  ند كه خداوند رسواييمشخص بود
  .است  وعده داده

در ميان  :روايت كرده كه پيامبر فرمود ،منافقان رازدار پيامبر در مورد 2حذيفه بن اليمان 
شوند، بوي آنرا هم  آنان وارد بهشت نمياصحاب من دوازده منافق هستند، چهار نفر از 

و به عبارتي تا اينكه (كنند، تا اينكه طناب را از سوراخ سوزن عبور دهند  نميحس 

___________________________________________________
______________________ 

 .3/963عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة از دكتر ناصر شيخ، : نگا) 1
، شماره 1/317، و االصابة 1113، شماره 1/706و اسدالغابة،  ،492شماره  1/334االستيعاب، ص : شرح حال او در) 2

 .267، شماره 55، و مشاهير علماء االمصار، ص 267، شماره 73و تاريخ الصحابة،  1652
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هشت نفر ديگر از آنان، چراغهايي آتشين به گردن ) شتر از سوراخ سوزن عبور كند
   1.هايشان آشكار گردد هايشان ظاهر مي شود و در سينه دارند كه در شانه

در داخل خانه مشغول استراحت بود و زير  روايت كرده، پيامبر عباس از پيامبر ابن
مردي بر شما وارد خواهد شد كه با چشمان شيطان به شما  :سايه قرار داشتند، فرمود

بر چه  :آبي وارد شد، پيامبر فرمود چشم با ايشان صحبت نكنيد، مردي ،نگرد مي
كه اسامي آنها را برد، آنها سوگند . گوييد اسزا ميو فالني به من ن ،و فالن ،اساسي شما

   :خوردند و عذرخواهي كردند، خداوند اين آيه را نازل كرد

 m È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
 Él    ) 18/ مجادله(  

سوگند  )به دروغ(آن روز براي خدا  .گرداند روزي خداوند همه آنان را زنده مي  «
برند  خورند و گمان مي براي شما سوگند مي )امروز به دروغ(ه خورند همان گونه ك مي

 ،و با اين سوگندهاي دروغ! (هستند )از هوش و زرنگي(كه ايشان داراي چيزي 
و گرفتار خشم (ايشان دروغگويانند  !هان ).رسانند رهانند و به جائي مي خويشتن را مي
  2»).و عذاب يزدانند

ير از سعد بن عباده بود كه كرده سخن اُسيد بن حضاستدالل  آنچه محمود ابوريه به آن
در ميان اهل بدر، كساني بودند، كه  .كني تو منافقي و درباره مناقان مجادله مي :گفت

___________________________________________________
______________________ 

 .2779شماره  137، 136/9در كتاب صفات المنافقين و احكامهم در باب صفات منافقان ) شرح نووي(مسلم در ) 1
آورده و گفته بنابر  3795شماره  2/524رك خود در كتاب التفسير در باب تفسير سوره مجادله حديثي كه حاكم در مستد) 2

بر شرط مسلم درست است هر چند آنرا تخريج نكرده باشد ذهبي در اين باره ساكت شده، ولي بيهقي آنرا در داليل النبوة 
 .با لفظ خود آورده است 5/282-283
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 1.كردند، در حاليكه پيامبر هيچكدام را كافر ندانسته است همديگر را منافق خطاب مي
ي تصور كرده است، اين چيزي است كه محمود ابوريه از فرط ناداني و گمراه

در حاليكه بر منبر  افك آمده، آنگاه كه پيامبر همانطور كه در صحيحين، در داستان
خواهد در مورد مردي كه اذيت  اي جماعت مسلمانان چه كسي عذر مرا مي :بود فرمود

شناختم، از  او به اهل بيتم رسيده است، قسم به خدا جز خير براي اهل بيتم چيزي نمي
رفت مگر  شناسم، نزد اهل بيت من نمي ردند كه من جز به نيكي از او نميمردي ياد ك
كنم اي  من به شما كمك مي :سعد بن معاذ انصاري بلند شد و گفت» همراه خودم

زنيم، و اگر از برادران خزرجي  رسول خدا، اگر از طايفه اوس باشد، گردن او را مي
بلند  2سعد بن عباده :فرمود) ل(كنيم، عائشه باشد، هر دستوري بفرمائيد اجرا مي

شد، كه رئيس خزرج بود و مرد صالحي بود، تعصب او را گرفت و به سعد بن معاذ 
كه پسر  3تواني بكشي، اسيد بن خُضَير كشي و نه مي نه او را مي :دروغ گفتي :گفت

او را خواهيم كشت، تو  :تو دروغ گفتي :و گفت شد عموي سعد بن معاذ بود، بلند
  4.تي و در حال مجادله و دفاع از منافقين هستيمنافق هس

___________________________________________________
______________________ 

 .359اضواء علي السنه، ص ) 1
 944شماره  2/594و االستيعاب  3173شماره  2/30باشد، شرح حالي در االصابه  د بن عباده از اصحاب بزرگوار ميسع) 2

 .20، شماره 1، و مشاهير علماء االمصار 2021شماره  2/441و اسد اللغابه  –
، 25، شماره 30، ص و تاريخ الصحابة 185شماره  1/49اسيد بن خصير صحابي بزرگواري است شرح حالش در االصابة ) 3

 .دارد 170شماره  1/240، و اسد الغابة1/92شماره  1/92، و در االستيعاب 36، شماره 20و مشاهير علماء االمصار، ص 
لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون "باب در كتاب تفسير ) در شرح فتح الباري(قسمتي از حديث طوالني است كه بخاري ) 4

در ) شرح نووي(باشد و مسلم در  مي 4750، شماره 308-8/306، "ى قوله هم الكاذبونإل …والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
 .2770، شماره 118، 9/155كتاب التوبة، باب فى حديث اإلفك وقبول توبة القاذف كتاب 
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غه بالبه جهت م) تو منافق هستي(هر چند واضح است كه سخن اسيد به سعد بن عباده 
به دفاع از و  به خزرج سخن گفتهاز روي تعصب  واست و خواسته او را ناراحت كند 

  .است پرداخته ابن اُبي و ديگران
او را نداشته، بلكه خواسته مودت و دوستي را به اُسيد نخواسته و قصد كافر كردن  

حالت يك منافق شبيه كه ظاهراً او را به  ،اوس نشان دهد، ولي خالف آن گفته شد
يگري دزيرا حقيقت منافق اينست كه چيزي بگويد، و منظور اصلي ايشان چيز . گرداند
  . باشد

يشان قويترين دليل بوده باشد، كه ا رسول خدا 1شايد اين علت اصلي انكار نكردن
  . دشمنان هستند ايبر

با اين وجود عدالت به معناي عصمت از گناه و فراموشي و خطا نيست، و كساني هم 
نشانه فضل و بخشش كه خداوند وعده بخشش به آنها داده، بخصوص اهل بدر، 

حاطب بن ابي بلتعه  :فرمود عمر :گفتاز ابن عباس روايت شده كه . خداوند است
آگاه كرده بود، علي و زبير به از آن به اهل مدينه نوشت كه خداوند رسولش را  اي نامه
ديدند و نامه در ميان يكي از زني كه همراه گوسفندان بود را . نامه فرستاده شدند بالدن

درآوردند، و نزد پيامبر بردند، بر آن حضرت خوانده شد، را آن  ،اي حيوان بودشاخه
بله، اي  :اي؟ گفت اي حاطب تو اين نامه را نوشته :مودسپس فر .حاطب فرستاد بالدن

 :حاطب گفت اي؟ شتن اين نامه چه منظوري داشتهاز نو :فرمود پيامبر .رسول خدا
در ميان اهل مدينه . هستم خدا و رسولش ياريگراي رسول خدا، بخدا قسم كه من 

اي نوشتم، كه به خدا  نامه ام در ميان آنها بودند، از آنها ترسيدم، غريب بودم، و خانواده
 :ام منفعتي داشته باشد، عمر گفت رساند، شايد براي خانواده آسيبي نمي و رسول او

___________________________________________________
______________________ 

 .3/192منهاج السنة از ابن تيميه، : ، با دخل و تصرف، نگا4750، شماره 8/330فتح الباري ) 1



153  بررسي سنت نبوي 

اي رسول خدا اجازه دهيد تا گردن او را به خاطر كفرش  :شمشير را درآوردم و گفتم
دانيد، شايد خداوند بر  اي ابن خطاب شما از كجا مي :فرمود بزنم، رسول خدا

هر كاري دوست  :اين شخص اطالع داشته و از هالي بدر باشند، سپس فرمود خانواده
  1.ام داشتيد انجام دهيد چون من شما را بخشيده

اند، در  آنچه كه از فرار بعضي اصحاب در روز جنگ بدر و حنين استدالل كرده :سوماً
   :د فرمودهخداوند در مورد كيفر فرار در روز اح. باشد حقيقت دليلي عليه خود آنها مي

 m ¡ � ~ } | { z y x w v u
 £¢l   ) 155/ آل عمران(  

 ،فرار كردند )مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز روياروئي دو گروه «
 )كه سركشي از فرمان خدا بود(اي از آنچه كرده بودند  بيگمان اهريمن به سبب پاره

  ».آنان را به لغزش انداخت
  :داده و فرموده سپس عقاب را پايان 

 m ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬  ®l  
  ».خداوند آنها را بخشيد، همانا خداوند بخشنده و مهربان است« 

عيب  آنهاكسي بر بعد از آن د و بخشش قرار داعفو مورد خداوند آنها را  چونو 
  . 2گيرد نمي

   :فرمايد خداوند مي. حنين فرار كردند جنگكسانيكه در  سرزنشدر مورد 

___________________________________________________
______________________ 

و گفته اين حديث  6966، شماره 4/87رك آنرا آورده، در كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر اهل بدر حاكم در المستد) 1
 .ذهبي هم با اين حديث موافق بوده است. است  صحيحي است كه به شرط مسلم درست است، ولي او آنرا نياورده
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 mx wv u  � ~ } | { z y
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡l )25: هتوب (  

و فريفته و (در جنگ حنَين بدان گاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت  «
و گره از (ولي آن لشكريانِ فراوان اصالً به كار شما نيامدند  )مغرورِ انبوه لشكر شديد

ت كرديد و پش از آن پسو  ،و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد )كارتان نگشادند
  ».دپاي به فرار نهادي

   :خداوند بر آنها منت نهاده و فرمود سپس

 m µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©
 ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶l    ) 26/ توبه(  

خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و  )عنايت خدا دربرتان گرفت و(سپس   «
فرو فرستاد  )يت قلب مسلماناناز فرشتگان براي تقو(مؤمنان گرداند و لشكرهائي را 

و بدين  ،پيروز شديد و دشمنان شكست خوردند(و  ،ديديد كه شما ايشان را نمي
ذاب و ع ،در اين جهان(و اين است كيفر كافران  ،كافران را مجازات كرد )وسيله

  »).آخرت هم به جاي خود باقي است
  ! فرود آمده است؟ اي غير مؤمنانآيا آرامش روحي جز بر

آرامش و سكون بر گروهي مؤمن فرود آمد، تا بوسيله آن ايمان خود را افزايش  .بله
   :خداوند راست فرموده. دهند

 m j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \

 q p o n m lkl ) 4/ فتح(  
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خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان   «
رهاي آسمان و زمين از آن لشك ).باور خويش را تقويت نمايندو يقين و (خود بيفزايند 

  ».خدا است و خداوند بس آگاه و فرزانه است
   :فرمايد خداوند مي

 m n m l k j i h g f e d c b
 { z yx w v u t s r q p o

 � ~ } |l ) 26/ فتح(  
يم و تصم(آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند  «

، خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره )د كه مؤمنان را به مكه راه ندهندگرفتن
طوفان خشم و  ،تا در پرتو آن ،و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد(مؤمنان كرد 

و گوش به فرمان پيشواي خود  ،و راضي به قضاي خدا ،ناراحتي خويش را فرو نشانند
همچنين خدا ايشان را بر روح ايمان ماندگار كرد و  .)، و سر به شورش برندارندباشند

و خدا از  اي روح ايمان و برازنده آن بودندسزاوارتر بر )به حقيقت از هر كس ديگري(
  ».آگاه و بر هر كاري توانا استهر چيزي 

باقي باز هم سرزنشي بر آنها ايمان و تقواي آنها  عالي برشهادت اين آيا بعد از 
  !ماند؟ مي

و آنچه در آن آمده كه اصحاب را به ارتداد استدالل آنها به حديث حوض  :چهارم
  . گمراهي آنهاستو  تلبيساز  دينان رافضي و وصف كرده است از جانب بي

اب مدنظر است، در حقيقت معناي، اصطالحي آن نيست، حدر اينجا معنايي كه از اص
همانطور كه به . باشد ن ميو پيروان شريعت ايشا ربلكه منظور همه مؤمنانِ به پيامب

حنيفه، و به مقلدان شافعي، اصحاب شافعي  د ياران ابينيگو حنيفه مي ومقلدان اب
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فردي در  مثال همديگر را نديده باشند يا با هم جمع نشده باشندهر چند . گويند مي
نفر  هر چند ميان آن دو ،)يارن ما( اصحابنا :گويد نظر خودش ميان موافق وپير مورد
بود   هر چند آنها را نديده پيامبرآنها توسط ، شناخت باشد فاصلهاي زيادي ساله

   .هايي بود كه پيامبر از آن خبر داشت بخاطر نشانه
. فاصله دارد 1از شهر عدن» ايله«به اندازه شهر  حوض من :فرمود پيامبر :حذيفه گفته

نم، همانطور كه ك قسم به آنكه جان من در دست اوست، من آدمها را از آن دور مي
يا ما را آ :اي رسول خدا: گرداند، گفتند آدمي شتر بيگانه را از حوض خود دور مي

آييد در حاليكه سربلند و نوراني هستيد كه از  بلي، به سوي من مي :شناسي؟ فرمود مي
» 2عاليم وضو است، و اين صفت مختص شما است، و براي كسي غير از شما نيست

پس . بوده است ز اصحاب در حديث، ياران زمان پيامبراگر فرض كنيم منظور ا
اند آنها،  همزمان بوده منظور از آن كساني است كه با وجود نفاق آنها با پيامبر

  :همانطور كه در فرموده خداوند آمده

 m J I H G F El ) 2/ نجم(  
راهه وئيده است و به كژو راه خطا نپ ،گمراه و منحرف نشده است )محمد(يار شما   «

  ».نرفته است

___________________________________________________
______________________ 

شهر مشهوري است در : ، و عدن1/347شهري است در ساحل دريايي سرخ كه در شام قرار دارد، معجم البلدان، : أيله) 1
 .شود ، و درياي هند اكنون اقيانوس هند ناميده مي4/100ساحل بحر هند از ناحيه يمن، معجم البلدان 

، شماره 2/137اطالة الغره و التحجيل في الوضوء، آورده، در كتاب الطهارة، باب استحباب ) شرح نووي(مسلم آنرا در ) 2
 .272مختصر التحفة االثني عشرية، ص : ، نگا248
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از  عربهايي است كه در زمان ابوبكر صديق پس منظور از اصحابي كه مرتد شدند
و شدند دانيم كه تعريف اصطالحي اصحاب، كساني را كه مرتد  مي. دين خارج شدند

  )ناه به خداپ. (كند از تعريف خارج مي ،در حالت ارتداد از دنيا رفتند
كه » اصيحابي«فرموده آن حضرت  :مانند ،كند ميأييد را ت قبل معنا و مفهومحديث اين 

آوردن اصحاب با عالمت  :آنرا با تصغير آورده و در بعضي روايتها خطابي چنين گفته
مر تصغير نشانه اندك بودن كساني است كه آن اتفاق برايشان افتاده است، كه اين ا

م از اصحاب مشهور اق افتاده است و براي هيچ كدااي از ظالمين عرب اتف براي عده
آيا احساس كردي بعد «آمده كه گفته  و در فرموده پيامبر. اتفاقي نيفتاده است 1چنين

شناخته هر چند  اشاره است به اينكه خود شخصيتها را نمي» از شما چكار كردند
   2.باشند فهميده كه آنها از اين امت مي

چيزي است كه مسلمان  راما حمل كردن حديث بر معناي اصطالحي و بر ياران پيامب
ل خواندن اصحاب توسط دبه آن اعتقاد ندارند، و آنچه كه قبالً آورديم مبني بر عا

  .از اين مقوله نيست ت،مخداوند متعال، رسول خدا، و اجماع ا
بعد از من به كفر برنگرديد كه بعضي از شما گردن بعضي (حديث آنچه كه به  :پنجم

كه در صفين و جمل بعضي از آنها اند به تصور اين ردهبه آن استناد ك) ديگر را بزنيد
  . شمردند را حالل مي همديگرريختن خونهاي 

دين و پيروان آنها  در حقيقت اين شبهه از خطرناكترين شبهاتي است كه رافضيهاي بي
اي خطرناك آوردند و با آن عدالت  ها ماده به آن استناد كردند، كساني كه از آن فتنه

سواد از مسلمان را به  عامه مردم و مردم بي ،د سرزنش قرار دادنداصحاب را مور

___________________________________________________
______________________ 
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لم اصحاب به آل كه ظ. دادند مورد بحث قرار مي آشوب كشاندند، و نقطه حساسي را
   .پيامبر بوده است

به آن  «1عثمان بن عفان - الفتنه الكبري«حسين در كتاب خود  هاين كاري است كه ط
ل ايشان آورده كه خود يكي از دعوت كنندگان به سوي از قو 2و محمود ابوريهپرداخته 

   3.باشد رافضيان و الديني مي
كافر و فرزند  معاويه بن ابي سفيان :دگوي يكي از رافضيان آشكارا ميكه  جاييتا 

حق را نپذيرفت، و از فرستند، زيرا معتقدند  باشد و بر آن حضرت لعنت مي كافر مي
پراكندگي و اختالف كلمه در ميان مسلمانان  اطاعت امام علي خارج گشت، باعث

گيرد كه معاويه از اطاعت علي  گشت، اختالف اصلي مسلمانان از همين جا منشأ مي
  4.سرباز زد ابن ابي طالب

نجا به اين ايدر  6و به تحقيق دقيق نياز دارد 5كشد پاسخ، اين تهمت به درازا مي 
  :كنيم خالصه اكتفا مي

و ي كه ميان گذشتگان صالح ما روي داده، حجتي براي آنها ا در اين حديث و فتنه
  .ور كردند، نيست خوارج و رافضيان و ملحداني كه آن را شعله

___________________________________________________
______________________ 
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 .و بعد از آن
  . 35ص  3562ف شماره مجله روز اليوس: نگا: آن را گفته است) خداوند او را زشت گرداند(حسن شحاته رافضي ) 4
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  . تر است ارد، خداوند آگاهنياز به تحقيق بيشتري د
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از كشتن  است و به معناي پرهيزصيغه نهي  با »و ال ترجعوا بعدی« فرموده پيامبر 
  . ايمان داران است

تا شنونده را از اقدام عليه  در تحذير استغه بالمؤمنان، مبا كفر براي جنگيدن اطالق 
فظ نيست و از روي تشبيه است زيرا كشتن آن ناراحت كند، و مقصود از آن ظاهر ل

   1.عمل كافر است مسلمان
همچون كفار عمل نكنيد زيرا در كشتن همديگر به آنها  :و معناي آن چنين است

   2.كنيد شباهت پيدا مي
تن خون همديگر و احترام به مسلمانان حرام بودن ريخ معناي كفار از لحاظ :گفته شده

و باز  هاي خداوند است نعمت رانكفبه معناي  :و گفته شده باشد ميو حقوق دين 
به معناي پوشاندن است، زيرا از لحاظ لغوي كفر و . منظور پوشاندن حق است: اند گفته

د، مثل پس اگر با او بجنگ. مسلمان بايد مسلمان ديگر را ياري دهد و پشتيباني نمايد
جنگيدن مسلمانان با هم به  :اند ست كه حق مسلم او را پوشانده است و باز گفتها اين

كند، بديهاي آن جنگ او را به سوي  شود، زيرا كسي كه حمله را آغاز مي كفر منجر مي
 ظاهر لفظ :اند گفته. كند به مسلماني از دنيا نرود دهد و آرزو مي گناهان بيشتر سوق مي

باشد اقوال ديگري در اين زمينه وجود  ر با هم ميان دادن جنگ دو برادبراي حالل نش
   3.دارد
 دانستن آن نبوده تا حديث را بر، از روي حالل هايي كه ميان اصحاب روي دادجنگ

همانطور كه خوارج و پيروان آنها استدالل  ،هر چند با كفر بجنگند. ظاهر آن حمل كنيم

___________________________________________________
______________________ 
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هم كفر  آنهاسق و جنگيدن با زا گفتن به مسلمانان فناس به فرموده پيامبر ،اند كرده
  . 1»است

كند، خداوند  پس چگونه خداوند آنها را با اين درك سطحي كه دارند تكذيب نمي
   :فرمايد مي

 mi j k l m n po q r s t u v w 
x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ l  
  )10- 9/ حجرات ( 

 .در ميان آنان صلح برقرار سازيد ،دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختندهرگاه   «
با آن  ،)و صلح را پذيرا نشود(اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد 

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان  كند و تعدي مي اي كه ستم مي دسته
 ،هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد .شود را ميگردد و حكم او را پذي خدا برمي

 )در اجراي مواد و انجام شرائط آن(در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و 
 ،فقط مؤمنان برادران همديگرند    .چرا كه خدا عادالن را دوست دارد ،عدالت بكار بريد

تا  ،داشته باشيدترس و پروا  و از خدا ،پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد
  ».به شما رحم شود

را برادر ناميد و مؤمن وصف  با وجود درگيري كه مؤمنان با هم داشتند آنهاخداوند 
  . نمود

___________________________________________________
______________________ 

  . ، منبع آورده شده است43قبالً در ص ) 1
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، كه مؤمن با 1اند بخاري و ديگران هم به اين آيه استدالل كرده :گويد حافظ ابن كثير مي
و  ،شود، نه مثل عقيده خوارج نمي ارتكاب گناه هر چند كبيره هم باشد از ايمان خارج

رسول  :روايت كرده كه 3از ابوبكر 2بخاري در حديث حسن .و امثال آنها ،معتزله
 :گفت بوسيد و مي را بر منبر ديدم و حسن بن علي در كنارش بود حسن را مي خدا

اين پسرم سيد است و شايد خداوند توسط او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح 
فرموده بود ميان مردم عراق و شام صلح را  همانطور كه پيامبر 4.رار سازدرا برق

   5.هاي طوالني و اتفاقات وحشتناك برقرار ساخت، آنهم بعد از جنگ

___________________________________________________
______________________ 

شود، مگر براي خدا  گناه از روي جهل باعث كافر شدن صاحب آن نمي در كتاب ايمان، باب) شرح نووي(صحيح بخاري ) 1
  :فرمايد خداوند مي» باشيد شما مردي هستيد كه به رنگ جاهليت مي«: شرك قايل شود، مانند فرموده پيامبر به ابوذر

  m � ~} | { z y x w v u t s r q po n m l k j i
 « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡l) ))گاه دو گروه از مؤمنان با هم هر  «) 9: الحجرات

و صلح را (اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد . به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد
گردد  ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي كند و تعدي مي اي كه ستم مي ، با آن دسته)پذيرا نشود

در (هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و . شود پذيرا مي و حكم او را
 106/1. آنها را مؤمنين ناميد» .عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادالن را دوست دارد) اجراي مواد و انجام شرائط آن

  . 31-30هاي  شماره
و االستيعاب  1719شماره  1/328شرح حال او در االصابة . باشد ي گرانقدر ميو از صحاب حسن همان فرزند علي) 2

  . 6شماره  12، و مشاهير العلماء االمصار 1165شماره  – 2/13و اسد الغابة  555شماره  1/383
اسد الغابه ، و 8793شماره  3/571شرح حال او در االصابه  –باشد  ابوبكر، نفيع بن مسروح بن كلده از اصحاب گرامي مي) 3

و االستيعاب  220شماره  48و مشاهير علماء االمصار ص  1373شماره  249و تاريخ الصحابه ص  5289شماره  5/334
  . 2877شماره  4/1614

اين پسرم : در كتاب الصلح در باب اين سخن پيامبر به حسن بن علي، كه گفت) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 4
  .2704ش  5/361واصلحوا بينهما : ين آيه كه فرمودو ا. حديث..... سرور

  . 4/211تفسير القرآن العظيم از ابن كثير ) 5
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يا  :كساني كه با امام علي جنگيدند از امور زير مستثني نيستند :گويد امام ابن تيميه مي
و يا درست عمل  بودتهادشان اشتباه اجيا نافرماني كردند، يا مجتهدهايي بودند كه 
مانع از بهشت رفتن و  كند ايجاد نمي خلليكردند، بهر حال در ايمان آنها و عدالتشان 

شود چون قرآن آنها را برادر خوانده است، و آنها را مؤمن وصف كرده است،  آنها نمي
  .معلوم است بر اين مطلب در حديث حسن بن علي از ابوبكر و تأكيد پيامبر

به همين دليل اهل سنت معتقدند كه هيچ كدام از آن دو گروه فاسق به حساب  
را تأويل كنيم ي غباشند، اگر ب) نافرمان( 1باغيآيند، هر چند به يك گروه از آنان  نمي

گردد،  شود و فاسق نمي كه اجتهاد نادرست كرده و كافر نمي صاحب آن مجتهد است
گناهان است، و كيفر گناه با عوامل متعددي  اگر نافرماني عمدي باشد، گناهي از

از بين .. .، دعاي مؤمنان وهاي پنهان، شفاعت پيامبر سختي ،حسنات ،همچون توبه
  . اجماع علماي امت بر اين نظر است 2.رود مي

. يماي كه ميان آنها اتفاق افتاده بر بهترين وجه حمل كن بايد هر فتنه :گويد امام آمدي مي
و براي  است هر گروه بر درستي اعتقاد خود باشد، و اين موافق دينهر چند اجتهاد 

  . باشد ميصالح مسلمانان 
 همانطور كه ابن سيرين گفته. ها وارد نشدند آن فتنه دراكثر اصحاب و بزرگان آنها 

ده هزار نفر بودند، كه فقط صد نفر و  پا شد در حالي كه اصحاب پيامبررفتنه ب :است

___________________________________________________
______________________ 

اي «: فرمود باشد كه پيامبر منظور از اين طايفه كه نافرماني كردند، طايفه معاويه است و استناد آنها به حديث عمار مي) 1
كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ال تقوم در ) شرح نووي(آورده  آن را مسلم» .كشند عمار گروهي نافرمان و ظالم تو را مي
جنگيد و  عمار در كنار امام علي مي ، از حديث ام سلمه2916شماره  9/266 الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه

ي فقاتلوا فان بغت احدا هما علي االخر«: كند آيه حجرات شاهد آن است توصيف بغي در اينجا عدالت را از آنها نفي نمي
  .»التي تبغي حتي تفي الي امر اهللا

  . و بعد از آن 289اصول الدين از بغدادي ص : با دخل و تصرف، نگا 2/205منهاج السنه ) 2
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اسناد اين روايت همانطور . رسيدند كه در فتنه درگير شدند ر هم نميكمتر، شايد سي نف
   1.ترين اسناد روي زمين است كه ابن تيميه گفته از درست

اند كه  بودهمجتهدي  يا همه آنها ،هر كس از اصحاب كه وارد در آن فتنه شد بنابراين
ايرين اشتباه و س نكه يك نفر درست اجتهاد كرده استيا اي ،اند درست اجتهاد كرده

  .گيرند آن را مي راج اند و كرده
خواه با فرض شهادت و روايت از دو گروه مردود نيست  بر اساس هر دو فرض 

درست اجماع  طبق بر فرض اشتباه بودن آن كهيا  آن كه آشكار است و دندرست بو
   2.است

در اين دند، و ها بو كه در آن فتنه يك از اصحابياگر در مورد هر  :گويد امام جويني مي
او حديث روايت نكنيم، اين در دين امت و اجماع علما  ند، ازاشتدها وجود  سختي

م و اين يا باطل است، بخاطر حسن ظني كه به آنها داريم، و پاسخ معاندان را قبالً داده
   3.بهترين سخن است

 در پايان اي برادر مسلمان شبهاتي را كه اهل بدعت در مورد عدالت همه اصحاب
آنها عدالت بعضي از اصحاب را از روي هوي و هوس و  ،از خود دور كن ،اند آورده

اي در زمان ما، هنگامي كه  تر از اين نيست كه عده پست. كنند پيروي از شيطان نفي مي
كند، و در مورد اختالفي كه  كنند، با روشي ناپسند از آنها ياد مي از اصحاب صحبت مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 3/186منهاج السنه ) 1
و ارشاد الفحول  4/299، و البحر المحيط 156-2/155فواتح الرحموت : با دخل و تصرف، نگا 2/82االحكام از آمدي ) 2

جنگي كه ميان (، و عقيدة اهل السنة في الصحابة الكرام از دكتر ناصر شيخ در موضوع 154، و الباعث الحثيث ص 1/275
الرد القويم علي المجرم االثيم : ، نگا748-2/700و ديدگاه اهل سنت نسبت به آن ) و بعضي از اصحاب روي داد علي

  . 184-182از شيخ تويجري، ص 
  . 242- 1/241قه البرهان في اصول الف) 3
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د و ديگري را نپذير را مييكي كنند روايتي  اوت و حكم ميدر ميان آنها روي داده قض
   1.د، حتي يك دليل براي آن، و اثبات نظرات خود در دست ندارندنكن رد مي

باشند، داللت  د متهم ميآگاه باش كه چنين آدمهايي داراي اميال بد، و در دين خو
رسيده شد، اگر مردي آنچه كه از امام احمد بن حنبل روايت شده، كه از او پ كند بر مي

 :شود؟ فرمود به معاويه و عمرو ابن عاص عيب جويي كند، آيا به او رافضي اطالق مي
كند مگر اينكه سوء نيت داشته باشد، كسي اصحاب را ناسزا  به آنها جسارت نمي كسي
اگر  :در روايت ديگري فرمود ،گويد، مگر اينكه دروني بد و فاسد داشته باشد نمي

كند، پس اسالم او را زير سؤال ببر، يعني  كه از اصحاب به بدي ياد مي فردي را ديدي
   2.مسلمان نيست

اي  م همچون خانهاسال :سفيان سؤال شد، گفت از امام نسائي در مورد معاويه ابن ابي
باشند، هر كس به اصحاب آزاري  اصحاب مي ،اسالم باشد در است كه داراي دري مي
به اسالم بوده است، مانند كسي كه درب را بزند يا به  رساندن برساند، هدف او آزار

خواهد كه وارد آن شود، پس هر كس معاويه را هدف قرار  جستجوي درب بگردد، مي
  . 3دهد اصحاب را مورد هدف قرار داده است

هايي بود كه خداوند  آن خون :عمر بن عبدالعزيز راست گفت، آنگاه كه فرمود
   4.شوند نميرنگين  نمارداند، بوسيله آن زبانهاياز آن پاك گ شمشيرهاي ما را

  ). است تر تر و بلند مرتبه خداوند تبارك و تعالي آگاه(

___________________________________________________
______________________ 

  . 95تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير، دكتر مروان شاهين ص ) 1
  . 8/142البداية و النهاية ) 2
  . شرح حال امام نسائي 1/339تهذيب الكمال، از حافظ للمزي ) 3
  . 3/96فتح المغيث از سخاوي : نگا) 4
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  :مطلب پنجم

  سنت اصحاب حجت شرعي است

دشمنان از عدالت اصحاب مشكوك هستند، به سنت آنها و سنت خلفاي وقتي كه 
  . راشدين هم مشكوك هستند

من بپرسد آيا آنچه از فهم قرآن كه صحابه به آن اگر كسي از  :گويد محمد شحرور مي
هاي  دهم نه، زيرا زمينه اي؟ با تمام جرأت جواب مي شما دست يافته ،دست يافته بودند
هاي علمي من با آنها متفاوت  و روش. هاي علمي آنها تفاوت دارد علمي من با زمينه

هاي  دارد، مبارزه طلبي كنم كه تماماً با آن دوران تفاوت اي زندگي مي است، در دوره
   .1هاي آن زمان فرق دارد االن با مبارزه طلبي

ها و  اين سخن كسي است كه شريعت و قرآن و سنت را براي همه زماندر حقيقت 
در مورد  سنت مطهردشمنان او و ساير داند، اين سخن  ها كافي و ضروري نمي مكان

  . هيچ گونه ارزش و اعتباري ندارد سنت اصحاب
سنت اصحاب چيزي است كه از قول و فعل و تقرير آنها آمده است، اگر از قبيل زيرا 

باشد، بخاطر  مرفوع ميسند داراي حكم  ،باشد ،رأي و آنچه كه قابل اجتهاد نيست

___________________________________________________
______________________ 

و  503، 334، 249، 166، 142، 133منع تدوين الحديث از علي شهرستاني : ، نگا567الكتاب و القرآن قراءة معاصرة ص ) 1
و االفصاح في امامة علي  58-56، نظرية عدالة الصحابة از احمد حسين يعقوب 280ركبت السفينة از مروان خليفات ص 
لت اصحاب ايراد ، و خالفة المغتصبة از ادريس حسيني، و سايرين كه به عدا141، 140بن ابي طالب از محمد عكبري ص

  . گرفتند
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رازي در المحصول خود آن را تأييد كرده، و همه علماي . يماركه به آنها د يحسن ظن
   1.اصول و حديث چنين نظري دارند

  .كردند غير از اين بود، علما درباره آن اختالف نظر پيدا مي) اصحاب(ت آنها اگر سن
اختالف، آن است كه به قول و گفتار آنها همچون سنت رسول خدا  2در اين راجحقول 

 را تاييد كردند از جملهاين رأي علما ، همه شود رجوع ميشود، و به آن  عمل مي
 :گويد مي كند، آنها داللت مي بر عدالت كه يآيات و احاديث كه بعد از ذكرشاطبي 

اطالق بهترين امت و ميانه روترين يعني عادلترين امت بر اصحاب به طور كلي صحيح 
   .پس وقتي كه اينگونه باشد سخن آنها معتبر و كارشان قابل تبعيت است است

  :ندك سپس شاطبي براي آنچه كه ترجيح داده به داليلي از حمله داليل زير استدالل مي
در حديث به تبعيت از آنها امر شده است و سنت آنها به نيت تبعيت از پيامبر مانند 

از سنت من و سنت خلفاي راشد و هدايت : فرمايد چرا كه پيامبر مي. سنت او است
  3.يافته بعد از من تبعيت كنيد و به آن تمسك بجوييد و بدان چنگ بزنيد

گروهي فقط نظر . كنند صحاب را مقدم ميجمهور علما هنگام ترجيح سخنانشان نظر ا
اي نظر خلفاي چهارگانه را دليل  دانند و عده ابوبكر و عمر را حجت و دليل مي

هر يك . دانند كنند و بعضي ديگر نظر اصحاب را به طور كلي حجت مي محسوب مي
هرچند كه خالف آن نزد علما  –ها  از اين نظرات مستندي از سنت دارند و اين نظريه

___________________________________________________
______________________ 

و تدريب  1/144و فتح المغيث از سخاوي  4/123، و اعالم الموقعين 2/87، و االحكام، آمدي 2/221المحصول : نگا) 1
  . 1/280و توضيح االفكار  191-1/190الراوي 

و الفقيه و المتفقه از خطيب  303المكارم ص  ادلة المختلف فيها و اثرها في الفقه االسالمي از دكتر عبدالحميد ابو: نگا) 2
  . 1/437بغدادي در باب آنچه كه در مورد خبر واحد صحابه آمده است 

 .آمد 38تخريج آن در ص  )3
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مورد اعتماد در اين اي هستند كه به يك امر كلي  تقويت كننده –حان داشته باشد رج
و آن اين است كه پيشينيان و تابعين و پيروان آنها از مخالفت با  شوند اضافه ميمساله 

كردند و آنچه كه اين مفهوم را در  اصحاب هراس داشتند و اغلب با آنها موافقت مي
بينيم  الفي است كه ميان امامان معتبر داير است پس ميكند اخت ميان علوم آشكار مي

كنند و اين  خواهند نظرشان را معلوم كنند آن را با نظر صحابه تقويت مي وقتي كه مي
جز به خاطر اعتقاد دروني آنها و جايگاه بزرگ آنها در شريعت نبوده است و اينكه 

 .جداي از نظرشان تبعيت و پيروي از آنها واجب است
   .آنها توسط سلف صالح و تشويق به تبعيت از آنها مويد اين امر است تزكيه

خواهد از كسي تبعيت كند پس از  هر كس كه مي: از ابن مسعود نقل شده كه گفت
اصحاب محمد تبعيت كند زيرا آنها نيكوكارترين اين امت و عالمترين آنها و كم 

از  كهي حالتي نيكو هستند آنها هستند كه داراترين  هدايت شدهترين آنها و  تكلف
بزرگمنشي آنها  ،اند و اقامه دين او، برگزيده شده خداوند براي همنشيني پيامبر طرف
   1.باشند هاي آنان پيروي كنيد، زيرا آنها به راه راست مي ها و سنت يابيد، و از روشرا در

، پيروي از دندايجاد كرهايي را  و امراي بعد او سنت پيامبر :عمر ابن عبدالعزيز گفته
هر  ،است و تقويتي براي دين خداوند دا و كامل كردن عبادت اوآنها تصديق كتاب خ

هر كس آنها را ياري كند پيروز و هر  و ،ها عمل كند، هدايت شده كس به آن سنت
ها مخالفت كند، به راه مؤمنان نرفته، خداوند براي او جهنم را قرار  كس با آن سنت

   .است مسير جهنم راهي ددهد و چه ب مي

___________________________________________________
______________________ 

آورده است، ابن عبدالبر آنرا در  1/214ها و اهل هوا و هوس  بغوي آن را در شرح السنة در كتاب االيمان و باب رد بدعت) 1
  . 4/139ست، ابن قيم جوزيه در اعالم الموقعين آن را آورده آورده ا 2/97جامع بيان العلم 
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كسي  :ه استگفت» تقويتي براي دين خداوند است« بعد از عبارت در روايت ديگري 
و كسي حق ندارد خالف آن نظر دهد، هر كس به آن  ،حق تغيير و تبديل آن را ندارد

گويد اراده و عزم عمر در اين زمينه مرا به  مالك مي 1....هدايت شده است ،عمل كند
آنها در اينجا بحث را  نكه آورد ،در اين مورد بسيار زيادند ها ديثح 2،شگفتي واداشت

اعالم الموقعين عن «كشاند، ابن قيم جوزيه به بسياري از آنها در كتاب خود  به درازا مي
  . است اشاره كرده 3»رب العالمين

 گفتهو امام شاطبي در جاي ديگري از كتاب خود آورده كه، بيان اصحاب حجت است 
در درستي آن شكي نيست، همانگونه  ،اصحاب در بيان خود به اجماع برسند اگر :است
اين فرموده خداوند  مبين ،اجماع دارندبا هم ه نمحل خت براي التقاي مورد غسل كه در
  :باشند مي

 mV UT S l        ) 6/ مائده(  
  ».خود را بشوئيد )همه بدن ،و خواستيد نماز بخوانيد(و اگر جنب بوديد «

و خالف آنها درست نيست، همانگونه . شود و موجب علم مي ،جماع حجت استاين ا
  . ، روايت كرده است5از ابي حازم القاضي 4كه سرخسي

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/44قبالً آورده شده ) 1
  . 2/519االعتصام :، نگا455-4/452الموافقات ) 2
  . 1811-1805-1682بندهاي شماره  596الرساله از شافعي ص :نگا 156-4/118اعالم الموقعين ) 3
  . 25-24تاريخ التشريع االسالمي از شيخ احمد ابراهيم ص علم اصول الفقه و :، نگا1/317اصول السرخسي ) 4
: حازم، همان سلمة بن دينار مخزومي است، عالم اهل مدينه و قاضي و شيخ مدينه بود، ابن سعد در مورد او گفته است ابو) 5

و تذكرة  2496شماره  1/376از دنيا رفت، شرح حالش در التقريب   ه140او ثقه بود و زياد حديث گفته بود، در سال 
  . 117شماره  60، و طبقات الحفاظ از سيوطي ص 1/189و العبر 1/208و شذرات الذهب  119شماره  1/133الحفاظ 



169  بررسي سنت نبوي 

تحقيق و  اگر اجماع هم نداشته باشند آيا بيان و گفتار آنها حجت است يا نه؟ اين جاي
   :اعتماد به بيان آنهاست به دو دليل حجولي قول را. بررسي دارد

شان تغيير نكرده ت، آنها اعراب فصيح بودند كه زبانآشنايي آنها با زبان عربي اس :اوالً
و ميزان و درجه فصاحت آنها تنزل نكرده بود، پس آنها در فهم قرآن و سنت . بود

از آنها اي  سخني بهنگام نزول آيهيا اند، پس اگر كاري  تر بوده از ديگران آگاه پيامبر
  .اعتماد كردن به آنها از اين جهت صحيح استين حضور، به خاطر ا سر زده باشد،

شد  حضور آنها در هنگام وقايع و حوادث و هنگام نزول وحي و سنت باعث مي: دوم
كه آنها در فهم قرائن عميقتر باشند و به اسباب و شان نزول آيات آگاه باشند و به 

ظر يك قضيه، كنند، چون ناكنند كه ديگران درك ن همين سبب چيزهايي را درك 
پس هر گاه بعضي امور مطلق را  –بيند  بيند كه غايب از آن نمي چيزهاي را در آن مي

مقيد كردند يا بعضي معلومات را تخصيص دادند، عمل به نظر آنها درست است، اگر 
كه اگر اختالفي پيش آمده پس آن اجتهادي . نظر مخالفي از اصحاب در آن مورد نباشد

   1.است
 پيامبركالم مقلدان همان اصحاب «  :گويد مي» االعتصام«كتاب خود  ابي حازم در

به ، اند كساني كه اين را از پيامبر خدا باشند كه بوسيله شريعت هدايت شده مي
هاي آن حاالت، بر  صورت شفاهي و براساس علم با آگاهي از جايگاه شريعت، و قرينه

ا در مورد تهل اجتهاد فرصتي است خالف سايرين دريافت كردند، در اين مورد براي ا
   2.د كردن آن مسأله اظهار نظر كنندر پذيرفتن يا

  

___________________________________________________
______________________ 

  . 301-3/300الموافقات ) 1
  . 2/519االعتصام ) 2
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  سنت اصحاب منبعي براي احكام قانوني است
ممكن  1:گويد تشار علي جريشه بعد از پاسخ به منكرين حجيت خبر اصحاب ميسم

به نظام خالفت نتيجه اجتهاد صحا .اب منبعي براي احكام قانوني باشداست سنت اصح
بر آن نيز سنت صحابه بود  –كه نماد رضايت مسلمانان بود  –بود پس ضرورتا بيعت 

كساني كه بعنوان خليفه انتخاب و هيچ يك از آنها بدون بيعت واليت نيافت و 
شدند و براي تمام طول عمر به عنوان خليفه انتخاب  شدند كانديداي اين سمت مي مي
اي جمهوري و پادشاهي از آن محروم ه امشدند، كه سنتي از اصحاب بود و نظ مي
و كرد فراوان گشت،  جمهوري را نقص مي) دولتي(هاي  باشند ثباتي كه سازمان مي

  .را نفي كردشود  هاي سلطنتي مي تعصبات نژادي كه مايه شرمساري سازمان
است به غير از  نامببراي احكام قانوني امت، شود كه سنت خلفا  اين طور روشن مي

   2.رسند مجتهدين به آن ميروشي كه 
  

  )تر است خداوند تبارك و تعالي اعلم و آگاه(
  

___________________________________________________
______________________ 

  . 48-42مصادر الشريعة االسالمية مقارنة بالمصادر الدستورية ص ) 1
، در كتاب ايشان ترديدهاي 263ر كتاب خود مبادي نظام الحكم في االسالم ص مانند استاد دكتر عبدالحميد متولي د) 2

مصادر الشريعة االسالمية مقارنة با : نگا) االسالم و اصول الحكم(هاي علي عبدالرزاق در كتاب  فراواني است به گفته
  . 49المصادر الدستورية، ص 
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   :مطلب ششم

   است اسالمي وار هريره ابو ،توزان با وجود تهمت كينه

  
دشمنان قديم و جديد سنت و اسالم بر كار خود حرص ورزيدند و در طعنه به 

خواستند به  اين كار ميابوهريره و اسالم و صداقت و روايت او مبالغه كردند كه با 
ابوهريره در راس . ترين فرد زمان خودش شك ايجاد كنند نخستين راوي سنت و حافظ

  :همان كساني كه در موورد آنها سروده شده. هفت نفري بود كه بسيار روايت دارند
ابوهريره، .اند هفت نفر از اصحاب باالتر از هزار حديث از پيامبر برگزيده روايت كرده

  .بر، انس، عايشه، ابن عباس و ابن عمرسعد، جا
حديث روايت كرده  5374ابوهريره بيشتر از همه آنها حديث روايت كرده است او 

حديث روايت كرده است سپس انس بن مالك  2630است سپس عبداهللا ابن عمر 
حديث روايت كرده  2210 لحديث روايت كرده است و عايشه ام المؤمنين 2286

ري سعيد خد ابو حديث و 1540حديث و جابر بن عبداهللا 1660است و ابن عباس 
   1.اند حديث روايت كرده 1170سعد بن مالك (

پرستان گذشته و حال به آن  از طرف هوي و هوسهريره  هايي كه ابو ها و تهمت دروغ
ضعيف يا دروغ است يا متكي بر  است كه روايت آنها اينيا به دليل ، متهم شد
با اميال پست خود مطابقت  تااند  را تأويل باطل كردهآن  ي است كهصحيحاحاديث 

  . كند

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/63و شذرات الذهب  3/97و فتح المغيث از سخاوي  218-2/216تدريب الراوي : نگا) 1
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خود  ،كه در راس آن علما. اند ها و ايرادها پاسخ داده زيادي از علما بر آن دروغ  عده
و تابعين، ائمه  ،اند باشد بزرگان صحابه به درستي از او دفاع كرده هريره مي ابو

و ابن كثير در ابن عساكر در تاريخ خود  ، و»المستدرك«مسلمانان، از جمله حاكم در 
و عبدالمنعم صالح العلي در » تاويل مختلف الحديث«و ابن قتيبه در » البدايه و النهايه«

هريره في  ابو«دكتر محمد سماعي در دو كتاب خود و » دفاع عن ابي هريره«كتابش 
السنه و «ش و دكتر سباعي در كتاب »المنهج الحديث في علوم الحديث«، و »الميزان

قبل  السنه«هاي  ، و دكتر حجاج الخطيب در دو كتاب خود بنام»مكانتها في التشريع
االنوار «، و شيخ عبدالرحمن معلمي در كتاب خود »هريره راويه االسالم ابو«، و »التدوين
دفاع عن «شبهه در  ، و دكتر ابو»الحديث و المحدثون«و دكتر ابوز هو در  »الكاشفه
و در  »المختصر في علم رجال االثر«تر عبدالوهاب عبداللطيف در كتاب، ، و دك»السنه

از ابي هريره دفاع از ابن حجر هيتمي و ديگران،  »الصواعق المحرقه«مقدمه كتاب 
  .اند كرده

جايگاه او در اسالم با شود تا  اينجا شرح حالي از زندگي آن صحابي گرانقدر آورده مي
اند تبرئه شود، بعد از اينكه با  به او نسبت دادههايي كه  و از دروغ آشنا شويم

آنها را آورده است و  1زنندگان به ايشان آشنا شديم، كساني كه امام ابن خزيمه تهمت

___________________________________________________
______________________ 

حافظ بزرگ، ابوبكر محمد ابن اسحاق بن خزيمه بن المغيره النيشابوري است كه امامت و حفظ در خراسان به : خزيمه ابن ) 1
ام كه مانند ايشان فن حديث را به خوبي بداند و الفاظ درست  هيچ كس را نديده: او منتهي شد ابن حبان در مورد او گفته

تصنيفات او از صد و چهل كتاب بيشتر است، . كه گويي احاديث بر پيشاني او نوشته شده بود  اي كند، به گونه آن را حفظ
و البداية و النهاية  734شماره  2/720در تذكره الحفاظ . از دنيا رفت  ه 311در سال . از جمله صحيح او در حديث

شرح  – 2/109و طبقات الشافعيه از سبكي  – 2/262هب ، و شذرات الذ2/196، و الوافي بالوفيات از صفدي 11/149
  . حالي دارد
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كنند خداوند چشمانشان را كور كرده  هريره صحبت مي كساني در مورد ابو« :فرمايد مي
  » .فهمند است و معناي اخبار را نمي

، كفر ندديد را كه خالف مذهب خود مي هستند كه اخباري هجهمي همعطليا جزو  - 1
زدند كه خداوند او را از  هايي به او مي گفتند و اتهام هريره ناسزا مي ، به ابوندخواند مي

  . دانستند ي حديث او را حجت نمينها پاك كرده بود، و از روي نادا آن تهمت
اطاعت خليفه و امام د، و از كش يشمشير م بر امت محمدكه يا خوارجي  - 2

را بر خالف مذهب خود كه همان  هريره از پيامبر ، هنگامي كه حديث ابوكند نمي
اي نديده و نتوانسته آن را با  شنود، در دفع اخبار ايشان چاره مذهب گمراهي است مي

  . دهند هاي ناروا به او نسبت مي دروغناچارا د، ندليل و برهان رد كن
هايي در  و مسلماناني را كه به قدر ،اسالم و مسلمانان كناره گرفتههايي كه از قدرييا  - 3

كافر به حساب آورده، آنگاه كه به اخبار ابي  ،گذشته كه خداوند مقدر كرده ايمان دارند
كند، براي اثبات گفته  در مورد اثبات قدر نگاه مي ،روايت كرده هريره كه از پيامبر

هريره صالحيت استناد  ل آنها اين بوده كه اخبار ابود، دلينياب كفر آميز خود دليلي نمي
  . ندارد

پذيرد، آنگاه كه حديثي از  يا ناداني كه فقه و مسايل ديگر را بدون هيچ گماني مي - 4
آن را زير سؤال برده، و اخباري را بدون  ،شنود كه با مذهبش مخالفت كند مي ههرير ابو

و احاديثي را كه با  ،كند ريره صحبت ميه پذيرد، درباره ابو هيچ دليل و برهاني مي
هريره،  و بوسيله اخبار نادرست نسبت به اخبار ابو ،پذيرد نمي ،كند مذهبش مخالفت مي

ها اخباري را  بعضي از اين گروه .كند، اگر آن خبر موافق مذهب خود باشد احتجاج مي
   1.اند اند، منكر شده كه نفهميده

___________________________________________________
______________________ 

  . 3/587مستدرك از حاكم ) 1
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كند با مواردي  هريره صحبت مي ر ما درباره ابوهر كس كه در عص قسم به خدا: گفتم
  . شود كه ابن خزيمه ذكر كرده، باعث خروج او از عقيده و دين نمي

  
   هريره ابو

  
   ت او با پيامبراسالم آوردن و مصاحب

ابوهريره در سال هفتم هجري، ايام فتح خيبر، در ماه محرم، از يمن به سوي مدينه 
 غزوه خيبر با پيامبردر در يمن مسلمان شد،  1عمر هجرت نمودند، نزد الطفيل بن

و نزد او  ،آن حضرت بودند مر آن حضرت همراه او و خدمتگزار، تا آخر عشركت كرد
از او پرسيده بود، بن حكم آموخت، خودش در مورد سؤالي كه مروان  مي رسد

يث زيادي گويند كه شما احاد مردم مي«كرد، مروان از ابوهريره پرسيده بود  صحبت مي
به مدينه  اي؟ در حالي كه مدت كمي قبل از رحلت پيامبر از رسول خدا روايت كرده

زماني كه من به مدينه آمدم سال هفتم هجري بود و ! بلي :ابوهريره گفت اي؟ آمده
با آن و تا زمان وفاتش، در خيبر بود، آن موقع بيش از سي سال سن داشتم  پيامبر

در آن ايام فقير . كردم با او بودم، و خدمت مي ي پيامبرها زن هحضرت بودم در خان
و بخدا  ،كردم مي جهادبا ايشان حج و  ،خواندم بودم، پشت سر آن حضرت نماز مي

قسم كه من نسبت به حديث آن حضرت داناترينم، در همراهي و هجرت با آن 
راهي حضرت گروهي از قريش و انصار از من سبقت گرفتند، آنها از مالزمت و هم

  . هميشگي من با آن حضرت آگاهي داشتند

___________________________________________________
______________________ 

و  4254شماره  2/225االصابة : هاي ذيل آمده است طفيل ابن عمرو، از اصحاب بزرگوار است كه شرح حالش در كتاب) 1
  . 2613شماره  3/77الغابة و اسد  1274شماره  2/757و االستيعاب  705، شماره 145تاريخ الصحابة ص 
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اصحابي مانند، عمر و عثمان و علي و طلحه و زبير، درباره حديث آن حضرت از من 
بخدا مروان  :گفت. بخدا قسم از كل احاديث مدينه آگاهي دارم. كردند سؤال مي

شت هاي ايشان وح كرد و از پاسخ ترسيد و از او پرهيز مي همچنان از ابوهريره مي
  . 1داشت

 :اند كه گفته ،هاي آنها عقيده و هم ،ها رافضيادعاي آنچه كه گذشت پاسخي است به 
ست كه ا آنچه مشهور است اين 2.نبوده است جز يك سال و نه ماه با پيامبر ابوهريره

ابوهريره سال فتح خيبر مسلمان شد و جنگ خيبر هم در جمادي االول سال هفتم 
حدوداً چهار سال دو ماه كم  فتح خيبر تا وفات پيامبرو از  - بوده است 3هجري

   4.بوده است  ه 11فاصله بوده است، زيرا وفات آن حضرت در ربيع االول سال 
  

  اخالق و تقواي ابوهريره 
اصحاب او را دوست داشتند، بسيار متقي، اهل  ،بود داراي روحيه پاكيراست گفتار و 

اين خداوند اگر قسم به  :گفت مي ،دا ترس بودبسيار خو كننده  ورع، و بسيار عبادت
  :خواندسپس اين آيه را . گفتم نميشما  ايرا برنازل نشده بود چيزي آيه از قرآن 

 m �~ } | { z y x w v u t s r q p
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡l        ) 159/ بقره(  

___________________________________________________
______________________ 

  . 3208شماره  4/1771االستيعاب از ابن عبدالبر : نگا – 112، 8/111البداية و النهاية ) 1
، هر دو از 200، و اضواء علي السنة ص 135، و شيخ المضيره ص 141شبهات حول الشيعة از عباس موسوي ص : نگا) 2

   220و الشيعة هم اهل السنة از دكتر محمد تيجاني ص  241ياسين ص  محمود ابوريه، و السلطة في االسالم از عبدالجواد
  . 2/81طبقات ابن سعد : نگا) 3
  . 590- 2/589سير اعالم النبالء : نگا) 4
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دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو  گمان كساني كه پنهان مي بي  «
بيان و روشن  )تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب  ،ايم فرستاده
چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و (كنندگان  خدا و نفرين ،ايم نموده
  »).طرد آنان از رحمت خدا خواهند شد و خواستار(كنند  ايشان را نفرين مي ،)جان

از او  1ديابوعثمان نه. داري بودند شب زندهه و او و زنش و خدمتكارش اهل روز
و همسرش و خدمتكارش شب را مهمان كردم كه او ابوهريره هفت بار  :آورده و گفت

آن هم  ،كرد بعد از خود ديگري را بيدار مي ،خواند يكي نماز مي :كردند مي تقسيمرا 
   2.، تا نماز بخواندكردند خواند سپس سومي را هم بيدار مي نماز مي
ي به سوي بحرين فرستاد، تا اسالم را انتشار محضر 3بناو را به همراه عال  پيامبر

   4.دهند، و فقه را به مردم بياموزند
همين طور عمر او را در بحرين براي مدتي بكار گرفت سپس او را عزل كرد، بعداً 

ترسم  ، ميو گفتند ،ولي ايشان نپذيرفتند ،روايي بحرين انتخاب عمر او را براي فرمان
شكند مالم بو خداوند پشتم را  5بدون آگاهي صحبت كنم، و بدون بردباري حكم كنم

  . را ببرد، و آبرويم را بريزد

___________________________________________________
______________________ 

هاي زير  از دنيا رفت در كتاب  ه 95ابوعثمان نهدي عبدالرحمان بن مل، مخضرم است مورد اطمينان و عابد بود، در سال ) 1
و  1/119و شذرات الذهب  56شماره  1/65و تذكرة الحفاظ  4031شماره  1/592قريب التهذيب ت: شرح حالي دارد
  . 7/61طبقات ابن سعد 

  . 1/36و تذكرة الحافظ  8/113البداية و النهاية : نگا) 2
و  3745شماره  4/71، و اسدالغابة1841ش 3/1085عالء بن حضرمي از اصحاب گرامي كه شرح حالش در االستيعاب ) 3

  .5642شماره  2/497و االصابة  400شماره  75، و مشاهير علماء االمصار ص 9554شماره  184تاريخ الصحابة ص 
  . 693-3/692زاد المعاد : ، نگا8/116البداية و النهاية ) 4
  . 115-8/114البداية و النهاية ) 5
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 نفاق و دورويي و چاپلوسي به ابوهريرهاز  عمر با آن همه دوري :گويد ميامام جويني 
او را حاكم را به او سپرد زماني  ياعتماد كرد و در زمان خود كارهاي بزرگ و  عظيم

و اگر اهل از پيامبر به گوش او رسيده بود او روايت كردن  در حالي كهد كوفه كر
   1.كرد نمي تاييد روايتهاي او را با وجود كثرتشان عمرمطمئناً روايت حديث نبود 

افتاد، اتفاق  ، عثمان بن عفان،هايي كه بعد از شهادت خليفه سوم ابوهريره در فتنه
و سپس  كه عمر او را در بحرين بكار گرفتبعد از اين و  گرفت و كناره رددخالت نك
  . در مدينه ماندگار شد و همانجا وفات نمود حجاز را ترك نكرد، ،عزل نمود

كه گفته بودند ابوهريره  استها و هم نظران آنها  دين ها و بي رافضي  اين مطلب پاسخ
به همراه معاويه غذا  او. ستداشته ا شركتها ميان علي و معاويه  ها و آشوب در فتنه

خواند، هر گاه در اين مورد از او  نماز مي موقع نماز پشت سر علي وخورد  مي
بهتر  پشت سر عليخواندن تر است، و نماز  معاويه چرب :گفت مي 2پرسيدند مي

   3.است
يره مض شيخ(كتاب خود به نام  رافضي در هاين داستاني است كه محمود ابوري

كند، و حوادث تاريخي آن را  اين داستان را هيچ عاقلي باور نمي. رده استآو) ابوهريره
  . كنند تكذيب مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/240البرهان في اصول الفقه ) 1
و شبهاتي درباره شيعه از عباس موسوي ص  199-197اضواء علي السنة ص : نگا 61شيخ المضيره از محمود ابوريه ص ) 2

144 .  
لسان . كنند شود، نزد عرب گوشت خالص را با شير پخت مي خورشتي است كه با شير و چيزهاي ديگر پخته مي: مضره) 3

  .5/187العرب 
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و معاويه در  ،علي در عراق باشدكه گنجد  ل نمياين در عق :گويد د ابوشبهه ميمحم
 ،بعد از عزل ايشان از امارت بحرينثابت شده در حالي كه  ،شام، و ابوهريره در حجاز

   1.ه استحجاز را ترك نكرد او
نمود، پس او را به سپس عزل  كردبحرين  واليعمر او را « :گويد امام ابن عبدالبر مي
   2.او نپذيرفت و تا زمان وفاتش در مدينه ساكن بود كار فرا خواند ولي

، آيا شود آشكار ميتوزي آنها  و كينه. شود عاهاي دروغين آنها روشن مياد بدين ترتيب
او را  3پيمايد ابوهريره سوار بر قالي سليمان و زمين را ميديدند كه  ها مي اگر شيعه

  كردند؟ تكذيب نمي
مشهور  او به تواضع و فروتني :يمدگر و تقواي ابوهريره بر مي به بحث درباره اخالق

كرد،  با مهرباني با آنها برخورد مي ،كرد كرد، با مردم شوخي مي ها بازي مي با بچه بود
كشيد، در حالي كه آن  رفت، پشته هيزم را به دوش مي يهنگامي كه در بازار راه م

   4.راه را براي حاكم باز كنيد :گفت هنگام حاكم مروان در مدينه بود مي
پس او را عزل نمود و مروان را س، امير كردمعاويه در دوران خود او را در مدينه 

ه جاي خود جايگزين ايشان گرداند، و هنگامي كه مروان به حج رفت، ابوهريره را ب
   5.نشاند

  

___________________________________________________
______________________ 

  . 99دفاع عن السنة ص ) 1
  . 4/1771االستيعاب ) 2
دفاع عن السنه از : ، نگا341-337اند، ص  اعي بر ضد كساني كه به ابوهريره ايراد گرفته و تمسخر كردهپاسخ دكتر سب: نگا) 3

  . 108-106دكتر ابوشهبه ص 
  . 117-8/116البداية و النهاية ) 4
  . 2/632سير اعالم النبالء : نگا 217-2/216تدريب الراوي ) 5
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  قدرت حافظه و رواياتش 
از علم آن حضرت خود را بود و  ابوهريره از زماني كه هجرت كرد همراه پيامبر

آنقدر تالش كرد  ،سپرد گرفت و به حافظه مي مي كرد، احاديث را از پيامبر سيراب مي
حديث ) 5374(شد، از ايشان اصحاب و راوي بيشترين احاديث ترين  رحافظهتا پ

بخاري و (شيخين  :آمده» بقي ابن ملخد«روايت شده است، همانطور كه در مسند 
حديث و  93حديث از ايشان اتفاق نظر دارند، بخاري به تنهايي  325در مورد ) مسلم
   1.اند حديث را به تنهايي آورده 187مسلم 

  . رسد حديث مي) 5000(كه با تكرار، تعداد اين روايات به پنج هزار 
آورده كه  2»في ضوء مروياتهابوهريره «ر اعظمي در كتاب خود تحت عنوان دكت

باشد، البته بعد از  حديث مي 1336احاديث ايشان كه در مسند و كتب حديثي آمده 
تواند  اين مقدار حديث را يك طلبه عادي مي .اين تعداد است حذف احاديث تكراري،

يد و آن را از معجزات بال ان ميظرف مدت يك سال حفظ كند، پس چرا به حافظه ايش
   3.پنداريد نبوت مي

حديث، بيشتر آنها از  5374دوست دارم فراموش نكنيم كه اين  :گويد دكتر ابوشهبه مي
كند، اگر همه آنها را جمع كني به يك جزء از قرآن  دو يا سه سطر تجاوز نمي

و و كمي رسد، پس چه تعجبي در روايات فراوانش با وجود تازگي اسالم ا نمي

___________________________________________________
______________________ 

  3/77از دكتر علي سالوس ) عة االثني عشريه في االصول و الفروعالشي(به نقل از  76ابوهريره في ضوء مروياته ص ) 1
  . 3/77مع الشيعه االثني عشريه في االصول و الفروع ) 2
  . 104-103دفاع عن السنة، از دكتر محمد ابوشهبه، ص ) 3
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 1هر چند كه زمان چهار سال در عمر اصحاب. وجود دارد همراهي ايشان با پيامبر
ر سايه اصحاب در اموري كه علت برتري بويژه كه براي ايشان د. تاهي نيستزمان كو

  .برتري هست شان و فراواني روايات او شده است،اي
  

  علل فراواني روايات ابوهريره

هنگام ورود به مدينه در سال اي كه از  بگونه وان با پيامبرمالزمت و همراهي فرا :اوالً
همراه آن  هاي همسران پيامبر هفتم هجري، در كنار آن حضرت بود، در خانه

خواند، با آن  كرد، پشت سر آن حضرت نماز مي حضرت بود، و خدمتگذاري مي
ن فقير كرد، چو رفت، بهنگام فراغت اعانه و كمك جمع مي حضرت به جهاد و حج مي

 براي بدست آوردن حديث پيامبر .اي بود آن زمان نه همسري داشت و نه بچه
كننده بر آن، حديثي  و داللت هاي اين حرص شانهنحرص و طمع شديدي داشت، از 

هريره  گويند، ابو مي :است، كه در كتب صحيح از او روايت شده است كه فرمود
و مهاجر همانند احاديث او را احاديث زيادي روايت كرده است، و چرا انصار 

كنم، برادران انصار من مشغول زراعت  خبر ميباآن  از علتآورند؟ من شما را  نمي
و برادران مهاجر من، مشغول تجارت در بازارها بودند، ولي من در هر حال با  ،بودند

كردند من  اگر آنها فراموش مي ،آن حضرت بودم، زماني كه آنها نبودند من حاضر بودم
فرمود كداميك از شما دامن خود را پهن  روزي پيامبر خدا. سپردم به حافظه مي

ي آنچه را ا كند، بگونه گيرد، آن را در سينه جمع مي كند و اين حديث را از من مي مي
فارغ گشت و از حديث رداي خود را پهن كردم تا آن حضرت شنود فراموش نكند،  مي

___________________________________________________
______________________ 

باب حفظ العلم در كتاب المعلم و ) در شرح فتح الباري(از سوره بقره، حديث را بخاري آورده است  160-159دو آيه ) 1
آن را آورده  292-8/290در كتاب فضايل الصحابه در باب از ابي هريره ) شرح نووي(و مسلم  118شماره  1/258

  . باشد است، لفظ حديث از آن او مي
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فرمود را در حفظ دارم  ن هر حديثي كه پيامبرام جمع كردم، بعد از آ سپس در سينه
قرآن نبود، هرگز در اين مورد چيزي  اين دو آيهام، اگر بخاطر  و فراموش نكرده

  :گفتم نمي

  mp q r s t u v w x y z { | } �~ 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 

® °¯ ± ² ³ ´ l )160- 159: البقرة( 

چه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو دارند آن گمان كساني كه پنهان مي بي  « 
بيان و روشن  )تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب  ،ايم فرستاده
چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و (كنندگان  خدا و نفرين ،ايم نموده
مگر     ).د شدو خواستار طرد آنان از رحمت خدا خواهن(كنند  ايشان را نفرين مي ،)جان

بپردازند  )حال خود و جبران مافات(و به اصالح  )از كتمان حق(كساني كه توبه كنند 
 )كردند دانستند و پنهان مي آنچه را كه از اوصاف پيغمبر و اسالم و ديگر حقائق مي(و 

   1».مپذير و مهربان پذيرم و من بسي توبه چه توبه چنين كساني را مي .آشكار سازند

___________________________________________________
______________________ 

آورده است  587شماره  3/440) شود مسأله دانشي كه فراموش نمي(نسائي آن را در سنن بزرگش در كتاب العلم در باب ) 1
آن را آورده  6158شماره  3/582) ذكر ابوهريره دوسي(كم هم در مستدرك خود در كتاب معرفة الصحابة و در باب و حا

آيد  اند، ذهبي به دنبالش رفته و در تلخيص از گفتار او بر مي است و گفته كه داراي اسناد درست ولي ديگران آن را نياورده
خبر را با  2/612، در جاي ديگري از سير 2/610بالء چنين گفته است در سر اعالم الن. كه حماد بن شعيب ضعيف باشد
، خبر را با سند ديگري از فضل بن عال به جاي حماد آورده است، سپس گفته از 2/616ذكر سند آخر آن آورده است، 

خوب است به كه سند نسائي  4/208باشد، ابن حجر در االصابه گفته  فضل ابن عال بصورت منفرد آورده كه راستگو مي
  . 2/266تهذيب التهذيب نگاه كن 



182  بررسي سنت نبوي 

دال بر آن   ايشان كه هرگز فراموش نكند، روايت گذشته براي ي پيامبردعا :دوم
باشد، و آنچه كه حاكم در مستدرك از زيد بن ثابت آورده كه، مردي نزد ايشان آمد  مي

از ابوهريره سؤال كن، زيرا زماني كه  :اي از او پرسيد زيد به او گفت و در مورد مسأله
خوانديم و ياد  ني هم در مسجد بود كه دعا ميمن و ابوهريره در مسجد بوديم و فال

ساكت كرديم، رسول خدا نزد ما آمد، و نشست، آن حضرت نشست و ما  خدا مي
مشغول دعا و نيايش خود (» آن بوديد برگرديددر ي كه به سوي امر«مانديم، و فرمود 

زيد گفت، من و دوستم قبل از ابوهريره دعا خوانديم، رسول خدا هم به ) باشيد
خدايا من از شما همان  :دعاهاي ما ايمان داشت، سپس ابوهريره را فراخواند، و فرمود

خواهم كه فراموش  خواهم كه آن دو تا دوستم خواستند، از شما دانشي مي چيزي را مي
خواهيم  رسول خدا ما هم علمي مي نداصحاب گفت. فرمود آمين نشود، رسول خدا

در اين مورد از شما سبقت ) ابوهريره(دوسي « :فرمود كه فراموش نشود رسول خدا
   ».گرفت
بويژه، بعد  .با داشتن حافظه قوي و يادآوري نيكو از ديگران متمايز بودابوهريره  :سوم

شود، ندعا نمود، كه قدرت حافظه او افزايش يابد و دچار فراموشي  از اينكه پيامبر
   .نده روايات بودو يك حافظ اهل تقوي، و نگهدارهمانطور كه گفته شد، ا

در روايتي كه حاكم از  .كند ، بر آن داللت ميداستان مروان كه خواسته او را امتحان كند
و  ،مروان ابوهريره را دعوت كرد :گويد ميآورده كه حكم كاتب مروان بن  1ابي زعيزعه

___________________________________________________
______________________ 

اند  و او را به اسم ابن زعيزعه خوانده 83ابن زعيزعه دوالبي در الكني از او ياد شده و گفته شده كه كاتب مروان بوده ص ) 1
ايت از مكحول و عمر بن عبيد انصاري و نضربن محرز، حديث رو 184ص : نگا) الكني(مروان از او به نيكي ياد كرده 

نزديك است كه شناخته نشود، او را جزو ) الكني(زعيزعه با كتاب  ابو: ناشناس است، ذهبي گفته: گويد حاتم مي كرده، ابو
، و لسان 10200شماره  4/525و به ميزان االعتدال  1734شماره  9/357نگاه كن جرح و تعديل . اند اهل شام خوانده

  . 9985شماره  7/655الميزان 
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نوشتم تا  كرد، و من هم مي من را هم پشت متكانشاند، از ابوهريره سؤال فراوان مي
بدون كم و زياد و  كرد، كه بي اي قرار داد، و باز از او سؤال مي او را پشت پرده شب،

. آورده است »سير اعالم النبالء«اين داستان را در ذهبي  1.داد جواب مي تقدم و تاخر،
   2.حافظ بايد اين گونه باشد :گفتمبعد از آن  :گويد زعيزعه مي سپس ابي

كه كند  كه داللت مي. اند هم آن را نقل كرده 4ر البدايهو ابن كثير د 3ابن حجر در االصابه
پيشوايان ما و  ينهمانطور كه صحابه و تابع .كند بر قدرت حافظه و تقواي او داللت مي

  . اند اين مطلب را براي او تأييد كرده
شنيده بود، براي مطمئن شدن از حفظ آن، بارها  آنچه را كه از پيامبر ابوهريره

ام، يك  شب را به سه قسمت تقسيم كرده :، از او روايت شده، كه گفتكرد ميتكرار 
سوم آن در حال نماز و يك سوم در حال خواب، و يك سوم آن مشغول يادآوري و 

   5.باشم مي تكرار احاديث رسول خدا
 احاديث زيادي داشته است و استنشست و برخبزرگان اصحاب با ابوهريره  :چهارم

و داراي افق ديد كرده زمينه كامل اين در را و علمش است ه از آنها روايت كرد را
  . وسيعي شده است

كه حدود چهل و هفت سال بعد از  دراز بودن عمر ابوهريره بعد از پيامبر :پنجم
هم  كردند، ايشان مي جعهامربه آن حضرت  كه ،به اومردم  و نيازپيامبر زندگي كرد 

___________________________________________________
______________________ 

و گفته سندش  6164شماره  3/583لمستدرك آن را آورده در كتاب معرفة الصحابه در باب ياد ابي هريره حاكم در ا) 1
  درست، ذهبي با او موافق است 

  . 2/598سير اعالم النبالء ) 2
  . 4/205االصابه ) 3
  . 8/106البدايه و النهايه ) 4
  . 8/113همان منبع قبلي ) 5
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ها و  فتنه دوري او ازختن به اين امور باعث پرداكه  .كرد براي مردم حديث روايت مي
شدند و احاديث  ، مردم در مسجد نبي در مدينه به دور او جمع ميشدها  ديگر مشغله

روايت شده از او كه كرد، و اين به انتشار احاديث پيامبر  نبوي را براي آنها روايت مي
اي كه  ، بگونهو متداول شدن حديث و افزايش پيروان و شاگردان او كمك كردبود 

داشتند، و  و او را گرامي مي كردند و تابعين كه به او اعتماد ميتعداد اصحاب 
  .بعد از مدتي اندك به هشتصد نفر رسيدستودند،  مي

حدوداً هشتصد نفر يا بيشتر از اصحابه و تابعين از ايشان حديث  :گويد بخاري مي
اند، زيد  يره حديث روايت كردهاز مشهورترين اصحابي كه از ابوهر 1.اند روايت كرده

و ابوايوب انصاري  ، عايشهبن ثابت، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، انس بن مالك
مروان بن : اند كرده از مشهورترين تابعين كه از ابوهريره حديث روايت مي. باشند مي

كه  -عروه ابن زبير و همام بن منبه  ،عامر شعبي ،حكم، حسن بصري، سعيد بن مسيب
   2.باشند مي -است صحيفه مشهوري از او نوشته

قدرت حافظه و  شهادت رسول خدا و اصحاب و عالمان بعد از آنها، بر
كه براي شنيدن  فراوان شنيدن حديث و عالقه شديد ابوهريره پرهيزگاري، و
  .حديث داشت

اي رسول خدا  :از ابوهريره روايت شده كه روزي از پيامبر خدا پرسيدم - 1
شفاعت شما شامل حالشان شود چه كساني در روز قيامت، مندترين مردم، كه سعادت

كردم  بعد از ديدن حرص و عالقه تو در مورد حديث گمان مي :فرمود هستند؟ پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/33، و تذكرة الحفاظ 8/107لبدايه و النهايه ، و ا265/12تهذيب التهذيب : نگا) 1
من كتب : نگا 436-2/418و تذكرة الحفاظ و سير اعالم النبالء  265- 12/263و تهذيب التهذيب  202-7/201االصابه ) 2

  . 99-1/97منه في دراسات في الحديث النبوي از دكتر اعظمي 
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شامل  ،كه كسي قبل از تو اين سؤال را از من نخواهد پرسيد، شفاعت من روز قيامت
ال اله اال اهللا به حق هيچ معبودي جز اهللا  :دشود كه خالصانه و قلباً بگوين حال كساني مي

   1.نيست

بر ابوهريره گذشتم، در حالي كه اين حديث را  :از ابن عمر روايت شده كه گفت - 2
بر راط ثواب دارد و اگر ييك قاي شركت كند  جنازهدر تشييع هر كس  :كرد روايت مي

اي ابوهريره، به  :يدگو ابن عمر مي .راط ثواب دارديدو ق حاضر باشددفن كردن او 
و به سوي عايشه رفت، و  ،ابوهريره بلند شد .گويي هايت توجه كن و بدان چه مي گفته
هر  :فرمود مي اي كه رسول خدا اي ام المؤمنين خدا اجرت دهد، آيا شنيده :گفت

راط ثواب دارد و اگر دفن آن ميت را مشاهده كند ينماز بخواند يك ق اي جنازه كس بر
چنين  و من هم گويي پاسخ گفت، بخدا قسم درست مي ثواب دارد؟ عايشه درراط يدو ق

از عروسي گرفته، تا خريد و فروش در بازار، من  ،هيچ كاري :ابوهريره گفت. ام شنيده
اي به من  خواستم كلمه كرد در هر حال از رسول خدا مي را از رسول خدا دور نمي

  . بياموزد، يا خوراكي معنوي به من بخوراند
ما به  اي و داناترين بوده همراه پيامبربيشتر از ما اي ابوهريره تو  :ابن عمر گفت

   2.باشي حديث آن حضرت مي
حديث رسول « :گفت ابن عمر در هنگام دفن ابوهريره، براي او ناراحت بود و مي

   3».كرد را براي مردم حفظ مي خدا

___________________________________________________
______________________ 

  . 99شماره  1/233و در باب حرص و طمع نسبت به حديث  در كتاب العلم) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورد ) 1
، حاكم گفته 6167شماره  3/584حاكم در مستدرك خود آن را آورده در كتاب معرفه الصحابه در باب ياد ابي هريره ) 2

  . باشد صحيح السند است و ذهبي هم با او موافق و هم نظر مي
  . 118، شماره 1/258و فتح الباري  8/111و البداية و النهايه  2/604و سير اعالم النبالء  4/340طبقات ابن سعد ) 3
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ابوهريره زياد حديث از  :تمردي به ابن عمر گف :يمان آمده كه گفتاز حذيفه بن 
گوئيد به خدا پناه  شما بايد در آنچه كه مي :ابن عمر گفت !كرده است؟روايت  پيامبر

 1.تر بود تر و پر جرأت از همه ما با شهامت ببريد او در مورد سؤال كردن از پيامبر
 ابوهريره بسيار جسارت داشت و :آنچه را كه حاكم آورده مؤيد مطلب فوق است گفته

   2.پرسيديم پرسيد كه ما نمي مي هايي از پيامبر سؤال
براي ما جاي . سؤال كنيم داشتيم كه از پيامبر بر خود روا نمي :انس بن مالك گفته

و ما  3تعجب داشت كه يك نفر بدوي عاقلي بيايد، و از رسول خدا سؤال بپرسد
  . شنونده حديث او باشيم

حه بن عبيداهللا بودم، مردي بر ايشان وارد شد، و نزد طل :گويد ميمالك بن ابي عامر  - 3
به حديث رسول ) ابوهريره(دانيم اين مرد يمني  اي ابومحمد، بخدا قسم نمي :گفت

گويد كه كسي نگفته است،  خدا مي تر است يا شما، چيزهايي از پيامبر خدا آگاه
ايم، و از  بخدا شكي ندارم در مورد حديثي كه او شنيده و ما نشنيده« :طلحه گفت

چيزي آگاه باشد و ما نباشيم، ما مردماني ثروتمند بوديم، كه داراي خانه و خانواده 
گشتيم، ولي ابوهريره، مرد فقيري  آمديم و بر مي بوديم، موقع ظهر نزد رسول خدا مي

 بود، و هر جا كه پيامبر ن داشت و نه بچه، دستش در دستان پيامبرزبود كه نه 

___________________________________________________
______________________ 

و  6165شماره  3/83حاكم آن را در المستدرك آورده است، در كتاب شناخت اصحاب، باب يادي از ابوهريره، الدوسي ) 1
  . اند ذهبي و حاكم سكوت كرده

  . اند هبي ساكت ماندهو حاكم و ذ 6166شماره  3/584آن را حاكم در جاهاي قبلي آورده ) 2
  . آورده است 12شاره  1/201در كتاب االيمان و در باب سؤال كردن در مورد اركان اسالم ) در شرح نووي(مسلم آن را ) 3
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رفت، به همين دليل به علم او شك نداريم، و هيچ كدام از ما او را  رفت، او هم مي مي
   1».بندد دروغ مي كنيم به اينكه به رسول خدا متهم نمي

آورده و در مورد سخن طلحه اين جمله را افزوده  »صابهاال«ابن حجر اين خبر را در 
حفظ  شنيديم ولي ما فراموش كرديم و او ما هم مثل او مي :كه طلحه گفت :است
   2».نمود مي
 و اينكه پيامبرمقام وااليي كه داشت ابوايوب انصاري با آن  :گويد ميابن خزيمه  - 4

از  :گويد ابن خزيمه به او مي .از ابوهريره روايت كرده است ،نزد ايشان سكني گزيد
رسول  باكني، در حالي كه تو  روايت مي او را و حديث يكن ابوهريره صحبت مي

ايم، و من اگر از  بودي؟ گفت ابوهريره چيزهايي را شنيده كه ما نشنيدههم اتاق  خدا
ابوهريره حديث روايت كنم، برايم خوشتر است تا اينكه از رسول خدا روايت كنم 

   3.ام نشنيده را روايت كنم كه از پيغمبر ييعني حديث
 وكه ابوهريره  يروايت شده كه در مجلس 4از محمد عمرو بن حزم االنصاري - 5

براي آنها حديث  ابوهريره از پيامبر ،نشستم ،اصحاب رسول خدا آنجا بودند بزرگان
كردند تا به  شناختند، و درباره او از همديگر سؤال مي اي او را نمي كرد، عده روايت مي

___________________________________________________
______________________ 

نگاه كن  6175شماره  3/586حاكم آن را در كتاب المستدرك آورده در كتاب شناخت اصحاب در باب ذكر ابوهريره ) 1
باشد او را خارج نكرده باشند، ذهبي هم سخن و شرط مسلم را  مي هاي شيخين ست و بر شرطالبداية و النهاية درست ا

   8/109. لحاظ قرار داده است
  . 4/209االصابة ) 2
البدايه و النهايه : نگا 6175شماره  3/586به مستدرك حاكم مراجعه كن بخش شناخت اصحاب و باب ياد ابوهريره ) 3

8/109 .  
. را ديده ولي از او حديث نشنيده مگر از اصحاب او بن حزم انصاري و پدر مالك مدني است، پيامبراو محمد بن عمرو ) 4

و الكاشف  6202شاره  2/118تقريب التهذيب . هاي زير دارد شرح حالي در كتاب. كشته شد  ه 63در روز حره در سال 
  . 5/71و طبقات ابن سعد  5081شماره  2/2060
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آن روز فهميدم كه او بيشترين حديث  :گويد محمد ابن عمر مي. شنا شدهمه معرفي و آ
   1.اردرسول خدا را از حفظ د

و در مورد فقاهت ايشان  ،قوي نبود، بلكه فقيه هم بود هابوهريره فقط داراي حافظ - 6
  . ابن عباس شهادت داده است

د، نپذير ها كه روايات سرور ما ابوهريره را نمي بعضي از حنفي :گويد حافظ سخاوي مي
هاي سه  لكه او فقيه نبوده است، در حالي كه به نظر او در مورد غس آورند دليل مي

اند و  گانه درباره كسي كه در تماس با سگ، نجس شود و ديگر نظرات او عمل كرده
  . هاي مهم كرده است هم او را حاكم واليت عمر

درباره  2:است درباره او گفته ابن عباسهمانطور كه در مسند شافعي آمده است، 
كه در اين باره مشكلي پيش ، اي ابوهريره در اين باره فتوا بده :اي از او سؤال شد مسأله

   3.و همه فتواي او را پذيرفتند فتوايي داد. آمده است
ترين اصحاب رسول خدا بود ولي  حافظهابوهريره از با: گفت 4ابي صالح سمان - 7

   1.بهترين اصحاب آن حضرت نبود

___________________________________________________
______________________ 

او ذهبي در اين باره . آورده است 6171شماره  3/585هريره  ناخت اصحاب و در باب ياد ابيحاكم آن را در بخش ش) 1
  . 118شماره  1/259و فتح الباري  2/617سير اعالم النبالء : نگا. اند سكوت اختيار كرده

 2/447 امام مالك در موطأ در بخش طالق و باب طالق باكره آورده است 1292شماره  450مسند شافعي ص : نگا) 2
و بيهقي در سنن خود در بخش خلع و طالق و در باب آنچه كه درباره طالق سه گانه هر چند با هم باشندآمده  39شماره 
  . 7/335است، 

  . 3/96فتح المغيث از سخاوي ) 3
كرد، و  ت ميابوصالح سمان، ذكوان ابوصالح السمان الزيات مدني است از سعد بن ابي وقاص و ابوهريره و ابي درداء رواي) 4

از دنيا   ه 101كردند، در مورد وثاقت او اتفاق نظر وجود دارد در سال  منصور و اعمش و سهل فرزندش از او روايت مي
و الثقات از  1489شماره  1/386و الكاشف  1846شماره  1/287تقريب التهذيب . ها دارد رفت، شرح حالي در اين كتاب

  . 404شماره  150عجلي 
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 ،رواياتفراواني و  جايگاه دينميان  ،كنند است براي كساني كه تالش مي امر ردياين 
اي از يك تحقيق علمي نبرده  تباط برقرار سازند، در حالي كه چنين ارتباطي هيچ بهرهار

   2.است
   3.باشد مين عصر خود ايوار حافظترين ابوهريره :امام شافعي گفته - 8

شنيده بود و در اداي اهللا  رسولابوهريره در حفظ آنچه كه از : گويد امام ذهبي مي
  .حروف آن نهايت دقت را داشت

بوده  ،و تقوا ،عبادت ،اجتهاد ،از بزرگان فتوا ،ظرفيتاز نظر علمي پر :مچنين گفتهه - 9
  . است

هريره از جمله اصحابي است كه هيچ كس ابو« :است شمس االئمه سرخسي گفته -10
اين » .شكي نداردو همچنين در مورد مصاحبت طوالني او با پيامبر در مورد عدالت او 

هاي رافضيان را در مورد  ان و تهمتقتشرسضعف ايمان م آنقدر زيادند كه ها نقل قول
با وجود كم بودن دوره مصاحبتش  ابوهريرهزياد هاي  هايي كه به روايت دروغ و خيانت

   .كند اند روشن مي نسبت داده با پيامبر،
در توان به ابوهريره ادعاي دروغين بست،  هاي دروغين نمي معتقدم كه با اين تهمت

و بزرگان اصحاب  و پيامبر يشين امكان برتري او را فراهم كرده بودحالي كه داليل پ
   4.اند بر آن شهادت دادهو امامان اسالم 

ها به قدرت  تعجبي در حفظ پنج هزار و پانصد حديث نيست، در حالي كه عرب
اي  كه داراي حافظهاند  اند، در ميان اصحاب و تابعين كساني بوده حافظه مشهور بوده

                                                                                                          
  . 110-8/109النهايه  البدايه و) 1
  . 105دفاع عن السنة از دكتر ابوشهبه ص ) 2
  . 8/110و البدايه و النهايه  772شماره  281الرساله از شافعي ص ) 3
  . 2/619سير اعالم النبالء ) 4



190  بررسي سنت نبوي 

بخاري  ،هريره، قتاده، احمد بن حنبل اند، مانند ابن عباس، ابي دهار سريع بويو بس قوي
ها هزار حديث با سندهايش  و ابوزرعه و امثال آنها، كه هر يك از اينها حافظ ده

   1.بودند
كه همچنان بعد از  است صحابيابوهريره « :گويد دكتر سباعي در دفاع از ابوهريره مي

كند، و از نزديكترين مردم به  حديث روايت مي امبرچهل و هفت سال از وفات پي
بيند، در شناخت  پيامبر بوده در اين مدت جز بزرگداشت و عزت و احترام چيزي نمي

اند به  آورند، و كساني كه از او حديث گرفته احاديث تابعين، از هر سو به او روي مي
ايشان اجماع دارند، اين رسد، همگي در مورد بزرگي و اطمينان به  هشتصد نفر عالم مي

اما  اند،  گذرد، و همه به راستي و صدق احاديث و اخبار او شهادت داده همه سال مي
 ،كه مسلمانان او را آنچنان كه حقيقت او استپندارند  د و مينآي امروز كساني مي

كساني كه چنين نظري در مورد اين  ،گويند كه در حقيقت دروغ و افترا مي ،اند شناختهن
هايشان با ديده  و به علم آنها و عقل ،دارند، بايستي خوار شمردرا ابي گرانقدر صح

   2.تحقير نگريست و شك كرد
ايمان، و كينه نسبت به ايشان، نشانه نفاق  هگرانقدر نشان يصحابدوست داشتن اين 

است كه ابوهريره از آن حضرت خواست  فرموده پيامبر تصديقِ ،اين نظر. باشد مي
دوست داشتن او و مادرش دعا كند، تا مسلمانان او و مادرش را دوست داشته تا براي 

را محبوب گردان و و مادرش ) يعني ابوهريره(ت ا خدايا اين بنده« :باشند، پيامبر فرمود

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 66السنه و مناهج المحدثين از دكتر رجب صفر ص ) 1
  . ا اندكي تصرفب. 319السنة و مكانتها في التشريع ص ) 2
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كه  را اي خداوند هر بنده :گويد ابوهريره مي .»نان را در نظر آنها محبوب گردانمؤم
   1.دارد دوستم مي ،ر حالي كه مرا نديده استآفريده هر گاه اسم مرا بشنود د

باشد، ابوهريره نزد همه  هاي نبوت مي اين حديث از نشانه :گويد حافظ ابن كثير مي
ها و جوامع  مردم محبوب بود، و بخاطر رواياتش خداوند او را در ميان همه ملت

ام بر منبر متعدد مشهور گردانده است و اسم او را در روزهاي جمعه و در حالي كه ام
   2.باشد از تقدير خداوند مي وامحبت مردم به  .آورند است مي

اين ابوهريره ظرف علم است، پس چگونه است، « :گويد دكتر علي احمد سالوس مي
دانند، در حالي كه از گفتار  خود را مسلمان ميكه يابيم  ، كساني را مياين دورهكه در 
ند و اقوال گردان يت و بزرگواري، روي بر ميو اصحاب، و تابعين، و ائمه هدا پيامبر

   3».پذيرند گمراه شده را مي و سخنان گمراهانِ
دشمنان اسالم و اهل سنت در  :گويد كند و مي را تفسير مي نظرعالمه احمد شاكر اين 

اند تا مردم را در مورد راستي  اند و به ابوهريره انتقاد كرده به انتقاد گشوده  اين دوره لب
اين هدف نهايي آنها نبوده بلكه به پيروي از بزرگان خود . ي او مشكوك كنندو درست

و در مورد عمل به قرآن و  ،خواستند با اين وسيله اسالم را نزد مردم مشكوك كنند مي
عمل  ،به ظاهر امر و آنچه كه موافق اميال و هواهاي خودشان است ،احاديث صحيح

هيچ كدام از آنها از تأويل قرآن . پيروي نمايندكنند، و از قوانين و شعارهاي اروپايي 
مبرا نيستند و معنايي كه بر آن نازل شده را به معنايي كه خود مد نظر دارند تأويل 

اند، در گذشته هم  آنها اولين كساني نيستند كه با اين روش با اسالم جنگيده. كنند مي
___________________________________________________
______________________ 

شماره  8/290در بخش فضايل اصحاب، در باب فضايل ابي هريره دوسي ) در شرح نووي(مسلم آن را آورده است ) 1
2491 .  

  . 8/108البداية و النهاية ) 2
  . 88قصة الهجوم علي السنة از دكتر علي سالوس ص ) 3
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. پيمايد ي استوار راه خود را ميها اند، ولي اسالم با گام هاي هوا پرستي بوده چنين گروه
شنود، چون اسالم يا آنها  هر چقدر كه دوست دارند داد بزنند، اسالم صداي آنها را نمي

بين كند و از  ينكه آنها را منهدم ميكند و يا ا بيند و آنها را احساس نمي را در اشتباه مي
   .برد مي

نزديك است به اصول و خيلي  ،گويند عجيب اينجاست آنچه را كه معاصران ما مي
فقط يك تفاوت با هم دارند، آن گذشتگان يا منحرف . اند گفته معنايي كه گذشتگان مي

كه خداوند با وجود علمشان آنها را  ،اند دين، ولي عالماني آگاه بوده اند و يا بي بوده
هايي هستند كه به خود جرأت جسارت  و معاصران ما، نادان ،گمراه نموده است

و خود را نسبت به  ،كنند برند، در كفرشان تقليد مي ، الفاظ را درست بكار نمياند داده
   1.شمارند برتر مي ،خواهند آنها را به راه راست هدايت كنند كساني كه مي

اصحاب رسول خدا و در رأس آنها خلفاي راشدين بهترين نسلي هستند كه بشريت 
ترين يادها  ، و منورترين و جاودانههاي تمدن ما از بارزترين صورت. به خود ديده است

باشند، از نظر ديني و  در حالي كه انسان مي ،باشند ترين افراد بشريت مي و با اخالق
  . توزان در نوك قله بشريت قرار دارند اخالقي به رغم كينه كينه

راضي باد، و  ،خداوند از اصحاب رسول خدا و از نگهدارنده شريعت براي ما، ابوهريره
. 2از دوستداران او قرار دهد، و ما را با او در بهشت گسترده خود بهم رساندما را 

  ) آمين(
  ) تر است خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه و آگاه(

___________________________________________________
______________________ 

  . در حاشيه صفحه 85- 12/84مسند ابن حنبل با تحقيق از شيخ احمد محمد شاكر : نگا) 1
 6/313، و اسد الغابه 16شماره  1/32و تذكرة الحفاظ  10674شماره  445-7/425به شرح حال او نگاه كن در االصابه ) 2

شماره  – 181و تاريخ الصحابة ص  2/209و تجربه اسماء الصحابه  3208شماره  4/1768و استيعاب  6326شماره 
  . و ساير منابع گذشته 46شماره  21و مشاهير علماء االمصار ص  940
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   :مبحث دوم

  اهل سنت عدالت انتقاد و ايراد به 

  
  :باشد كه داراي يك مقدمه و چهار مطلب مي

گذشته و حال در مورد اهل سنت نظر منحرفان و هوي پرستان در  :مقدمه شامل
  .جويي آنها هاي عيب و ائمه اسالم و روش

  .منظور از اهل سنت :مطلب اول
اسالمي و بيان رستگاري اهل سنت در فهم شريعت  روشدرستي  :مطلب دوم

  .براي آنها
  .افتخار اصحاب حديث :مطلب سوم

  .ديثاهل حديث در نقد كردن متن ح يپاسخ به ادعاي كوتاه :مطلب چهارم
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  مقدمه

، در گذشته و حال در مورد پرستان هاي منحرف و هوا و هوس هاي گروه شامل ديدگاه
  .باشد جويي آنها مي هاي عيب روش اهل سنت و ائمه مسلمين، و

و  ملحدي وجود ندارد، كه به اهل سنت و اهل حديث، فقهاو  در دنيا هيچ بدعتگزار
ايي كه ه نگرد، و آنها را به نامنقارت به آنها با ح نكرده باشد ومفسرين اهل سنت انتقاد 

. نامند مي »مشبهه و نورس«ها، اهل سنت را  جهمي .در شأن آنها نيست خطاب نكند
معتزله آنها را زوامل اسفار . نامند مي» حشويه«و زنادقه، » رهبجم«ها اهل سنت را  قدري

ينه نسبت به اهل سنت تمام اينها تعصب و ك.... و رافضيان آنها را نواصب مي نامند
  . باشد سنت مي صحابي اسمي ندارند، مگر يك نام، و آنهم اقعمسلمانان وا است و

 چسبد، همانطور كه القاب مشركين مكه به پيامبر اين القاب به اهل سنت نمي
چسبيد، القابي مانند ساحر، شاعر، ديوانه، در حالي كه اسم آن حضرت نزد خدا و  نمي

كه از همه اين » رسول و نبي«ان و ساير مخلوقات، چيزي نبود جز مالئك و جن و انس
   :فرمايد خداوند مي. القاب دروغين به دور بوده است

 m Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ól )48: اإلسراء( 
و زماني  ،وقتي شاعر ،گاه مجنون ،گاه كاهن(زنند و  بنگر چگونه براي تو مثلها مي «

پيدا  )به سوي حق(توانند راهي  گمراه گشته و نمياز اين رو آنان  .)گويند ساحرت مي
   1».كنند

هاي اهل بدعت و انحراف و گناه در گذشته و حال  تهمت زدن به اهل سنت از نشانه
  . بوده است

___________________________________________________
______________________ 

  . 58قواعد التحديث از قاسمي ص : نگا) 1
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اهل سنت را كافر دانستند، زيرا آنها احاديث اصحاب را  ،شيعيان رافضي، و خوارج
هر كس به  1،كردند صحاب مقايسه ميكردند، و فتواهاي خود را با فتواهاي ا ضبط مي

اند باور داشته باشد، و حديث آنها را بگيرد او هم كافر  اصحابي كه آنها كافر شمرده
  . است

معتزله فتواهاي اهل سنت را رد و آن را در اذهان عمومي زشت جلوه دادند، تا امت 
   2.متنفر كنند) اهل سنت(و اهل آن  سنتاسالمي را از 

دم، كه كنارش نشستم، به عمرو بن عبيد رسي :ر آورده كه گفتهمرو بن نضابن قتيبه از ع
ي انكسچه گفت اصحاب شما  :گويند اصحاب ما چنين نمي :هم گفتم چيزي گفت، من

 3.ندو مرده هست  سجنايوب، ابن عون، يونس، تيمي، او گفت كه آنها  :هستند؟ گفتم
نها ناسزا آن چهار نفري كه به آ :يدگو ميابن قتيبه در تعليقي بر گفته عمرو بن عبيد 

. اند در فقه و اجتهاد و عبادت بودهدوران خود از برترين عالمان  اند، گفته و توهين كرده
  . اند و به پايه اصحاب و تابعين قبل از خود رسيده

  . باشند كند كه خود آنها ناپاكهاي نجس مي اين داللت مي
كهنه سخنان حسن بصري و ابن سيرين « :بي از عمرو بن عبيد آورده كه گفتشاط

   4.شود ي است كه دور انداخته ميناپاكپارچه 
 به صورت مرفوعرا اند كه حديث ابن مسعود  عمرو بن عبيد آورده ابن كثير و ذهبي از

شود  شكم مادر جمع مي خلقت هر يك شما بمدت چهل روز در« :است روايت كرده
___________________________________________________
______________________ 

و الشيعة هم اهل السنة از دكتر  55-54اهل السنة شعب اهللا المختار از صالح ورداني ص : نگا – 282الفرق بين الفرق ص ) 1
  . 163-159محمد تيجاني ص 

  . 1/186االعتصام ) 2
  . 1/187، شاطبي هم آن را در االعتصام آورده 1/83حبان في المجروحين ، ابن 82تأويل مختلف الحديث ص ) 3
  . 1/84آنچه كه ابن حبان از ابي حاتم در المجروحين آورده : نگا. با اندكي تصرف 82تأويل مختلف الحديث ص ) 4
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آيد، سپس  تكه گوشت در مي پس بصورت خون بسته و پس از آن بصورت يك
شود، رزق  دمد، و به چهار كلمه امر مي شود و روح را در آن مي اي فرستاده مي فرشته

نويسند و مشخص  او، و اجل او و عمل او، بدبخت و يا خوشبخت بودن او را مي
   1».كنند مي

اين  شنيدم كه اگر مي. كردم گويد باور نمي شنيدم كه اعمش اين را مي اگر مي« :گفت
شنيدم خداوند اين مطلب  كردم، اگر مي فرمود در آن ترديد مي سخن را رسول خدا مي

   2».گفتم كه پيمان ما بر اين بسته نشده است گويد، مي را مي
اي  :به او گفت 3حسنروايت كرده كه احمد ابن  :حاكم از امام احمد بن حنبل

اهل حديث  :گفت. وري كنيادآابوعبداهللا اهل حديث در مكه براي ابن ابي فتيله 
 :گفت –كشيد  عبداهللا بلند شد در حالي كه او پيراهنش را مي .گروهي بد هستند

   4.دين و وارد منزل شد دين، بي دين، بي بي
___________________________________________________
______________________ 

  . 1/187االعتصام ) 1
در ) شرح نووي(و مسلم آن را آورده  6594شماره  11/486در بخش قدر، باب ) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 2

كتاب قدر در باب چگونگي خلقت انسان در شكم مادرش و كتابش و روزيش و علمش و بدبختي و خوشبختي او 
  . 2643شماره  8/440

او ابن كثير بعد از نقل آن حكايت از  82-10/81البدايه و النهايه : نگا 3/278و ميزان االعتدال  12/172تاريخ بغداد ) 3
بر كسي باد كه بر . اين از بدترينِ كفر هست، لعنت خدا بر او باد اگر اين را گفته باشد، اگر دروغ به او بسته باشند: گويد مي

اين حديث را تكذيب كرده است، او از جمله كساني بود كه سربازان سلطان  10/82او دروغ بسته است، البدايه و النهايه 
كه در آن تفكرات عمرو بن عبيد  651-650د، نيازي عزالدين در كتابش دين السلطان ص را بر فقها و محدثين قرار دا

  . معتزلي تأييد شده است كه قدر و امر وجود ندارد
باشد، از احمد بن حنبل حديث شنيده،  احمد ابن الحسين بن جنيدب ابوالحسن ترمذي است، مورد اعتماد و حافظ مي) 4

ها تقريب التهذيب  از دنيا رفت، شرح حالي دارد در اين كتاب  ه 242اند، در سال  دهبخاري و ترمذي از او روايت كر
و الثقات از ابن حبان  13شماره  1/9و الجمع بين رجال الصحيحين  20شماره  1/192و الكاشف  25، شماره 1/32
  . 33شماره  2/47و الجرح و التعديل  8/27
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گذاري نيست كه اهل حديث را  در دنيا هيچ بدعت« :1گويد قطان مياحمد ابن سنان 
 2».آيد ث در قلبش پايين ميدوست داشته باشد، چون وقتي بدعتي آورد، شيريني حدي

ايم، هر  هاي خود چنين پيمان بسته ما در واليت و سرزمين :گويد ابوعبداهللا حاكم مي
را با حقارت ) اهل سنت(ديني و بدعت معتقد باشد، ملت پيروز  كسي كه به نوعي بي

   3».نامد نگرد، و آنها را حشويه مي مي
ته بود، كه ما در دوران خود به آن پيمان آنچه را كه امام حاكم در اين باره گف: گفتم
ست كه همانند ا ديني معتقدند، اين ايم، در مورد كساني كه به بدعت و بي بسته

كنند، و آنها  آنها را تحقير مي ،گذشتگان خود، نسبت به اهل حديث كينه در دل دارند
وامل مثل حشويه و زاند،  دين و منحرف خود خوانده را به اسامي كه گذشتگان بي

  . گيرند و در مورد عدالت آنها ايراد مي خوانند اسفار، مي
آنچه را كه ابن ابي فتيله در گذشته، در مورد اهل حديث گفته بود، كه آنها مردمان 

و  4»دين السلطان« خود هايدر كتابآنها را باشند، در زمان ما نيازي عز الدين  بدي مي
ه راه اجداد و پدران و مشايخ گذشته خود يا ب: گويد آورده و مي» انذار من السماء«

با تبعيت از آنها گمراه برويم، كه اندكي قبل با برهان و دليل قاطع دريافتيم كه ما 

___________________________________________________
______________________ 

  . 4معرفة علوم الحديث ص ) 1
از   ه 259در سال . ان بن حبان، ابوجعفر القطان الواسطي است، در مورد حديث او و وثاقت او، اتفاق نظر دارنداحمد بن سن) 2

 1/35تقريب التهذيب : ها اند قبل از اين تاريخ از دنيا رفته است، شرح حالي دارد در اين كتاب دنيا رفت، بعضي گفته
و العبر  2/137، شذرات الذهب 516شماره  231ت الحفاظ ص و طبقا 538، شماره 1/251تذكرة الحفاظ . 44شماره 

  . 5، شماره 1/7، و الجمع بين رجال الصحيحين 2/16
  . 4معرفة علوم الحديث ص ) 3
  . 4همان ص ) 4
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 1.آنگاه كه منهج و روش قرآني را كنار گذاشتيم، تا عنكبوت بر آن تار بستند ، شويم مي
باشد، از آنچه  ميكار اهل حديث و راويان آن، روايت حديث و نوشتن آن « :گويد مي
آنچه را كه با دستان  :اند و گفته .كنند ، امرار معاش مينويسند و مي كنند روايت ميكه 

كتاب خدا  :اند و گفته .وحي ديگري است، از طرف خداوند، همانند قرآن ،خود نوشتند
ا كه به همراه دارد، كتاب حكمت همان قرآن است، و آنچه از روايات و گفتاره

اند كه از  اهل حديث به دروغ گفته .اند كه از روي ظن و ستم نوشتهاست ) دانش(
طرف خداست، همانطور كه اهل كتاب قبل از آنها چنين تحريفاتي را در مورد 

  :هم معتقدند كه خداوند در اين آيه هاهاي آسماني خود مرتكب شده بودند آن كتاب

 m ¹ ¸ ¶ µl          ) 11/ طور(  
  »!اند تكذيب كرده )حق را(ل كساني كه واي به حا ،آن روز  «

   2».كند منظورش كسان ديگري بوده است، در حالي كه آيه كامالً با آنها مطابقت مي
اند، طعنه زده و  ين خدا آمدهبه عدالت و جهاد، مؤمناني كه در ايام سختي به كمك د

وه مخفي و كه نسبت به سران گر ،يابيم ميرا به همين دليل امام احمد بن حنبل  :گفت
. و راضي نشد كه به خلقت قرآن اعتراف كند ،مهربان بود و زيرزميني آن دوره راستگو

تازيانه خوردن را، بهتر از كشته  امام احمدمأمون به همين دليل او را شالق زد، چون 
  . 3زد هاي آن گروه حرف مي دانست، اگر بر خالف آموزش شدن توسط دوستانش مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 665، 130، 129، 154، 153، 119، 117، 114همان منبع صفحات : ، نگا11دين السلطان ص ) 1
  . 705انذار من السماء ص ) 2
  . 153السلطان ص  دين) 3
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لمي يهود اايشان با ع: گويد و مي  نسبت دادهابوحنيفه بن نعمان همين تهمت را نيز به 
يعقوب  :مانند ؛باشند كردند، كه از علماي اسالمي مي دوست بود، كساني كه، ادعا مي

   1.بن ابراهيم ابويوسف القاضي، كه از بزرگترين اصحاب و ياران ابوحنيفه بود
دن به علماي اسالمي كه قائلبه طعنه ز دركه  ،هاي اسماعيل منصور توجه كن به گفته

  .است پيشي گرفتهاز سلف خود ابن ابي فتيله، حجيت سنت بودند 
ي ابوحنيفه، شافعي، مالك، احمد و بخاري، نزد خداوند طلب بخشش ابر ام :دگوي مي
هايشان آنها را محاسبه كند، شديداً آنها را مؤاخذه  كنيم، چون اگر خداوند طبق گفته مي
كالم خدا به مخالفت آشكار برخواستند، بخاطر حسن نيتي كه نسبت  كند، چون با مي

ها را تغيير دادند،  و احاديث و داستان ،هاي شيطاني شدند به آنها بود آهسته دچار فريب
تا جائي كه كالم خدا  ،كردند احساس نمي در حالي كه خود ،كتاب خدا را ترك كردند

و  ،ردم آموختند كه ظاهر قرآن را رها كنندرا رها و به كالم بشر متمسك شدند، و به م
هاي شيطان رانده شده بود، و اين  هاي زيد و عبيد توجه كنند، كه اين از نقشه به گفته

   2.كامالً روشن است
اند، و اينكه پيروي از اهل سنت باعث  همچنين اهل سنت را به خرافات توصيف كرده

اي مردمي كه همچون خفاش در  :اند ود، و گفتهش نابودي دنيا و آخرت پيروان آن مي
د، نايد، به سوي نور قرآن خارج شويد، و زندانيان تاريكي باقي نماي سايه قرار گرفته

اي پيروان حكومت . اند هاي رويايي خود به وجود آورده تاريكي گفتارها و داستان
ها و  ظنها و  اوهام، و اي قربانيان تأليف در دين، و اي صرع گرفتگان روايات داستان

___________________________________________________
______________________ 

، احمد صبحي همين انتقادها را كرده، اهل حديث و فقها و خصوصاً امام بخاري را مورد انتقاد قرار 154دين السلطان ص ) 1
هاي زير نگاه كن، حد الردة و الحسبة، ال ناسخ و ال منسوخ، لماذا القرآن، و الصالة في القرآن، عذاب القبر و  داده به كتاب
  . رع و قراءة صحيح البخاريالثعبان االق

  .476، 475بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين ص ) 2
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اي كه شما را پوشانده كنار بزنيد، و از خواب طوالني بيدار شويد، عقيده و  اوهام، پرده
   1».جان خود را پاك نماييد و كالم خدا و بشر را مساوي ندانيد

  گوئيد؟؟  هاي مزخرف، چه مي ها و قصه ها و داستان اي اهل خرافات، و اي اهل روايت
دهد، دنيا را از  يد، دنيا و آخرتش را از دست ميبدون شك هر كس از شما پيروي نما

دهد زيرا در راه كمك و ياري رساندن به دين خدا نيست همانطور كه اكنون  دست مي
دهد، زيرا او بر اين گمراهي  كنند، آخرت را از دست مي ها زندگي مي اكثر مسلمان

رت راه گريزي و در آخ) يعني ايمان داشتن به حجيت حديث. (رود آشكار از دنيا مي
   2.براي شما نيست

هاي انتقادجويي از  اين كه اين هياهو و اين مطالب را بيان كردم براي اين بود كه روش
اي كه به اهل سنت در  حديث پيامبر توسط منحرفان در گذشته و حال و بخاطر كينه

دن دل داشتند، آگاهي يابيد، انتقاد و تهمت به عدالت و دانش اصحاب براي متنفر كر
  . باشد ميسنت و اهل آن مردم، از پيروي از 

كه چگونه منحرفان دوران ما منحرفان گذشته را در مورد  با اندكي تأمل در مي يابيم
  . اند انتقاد به اهل سنت همراهي و پشتيباني كرده

و اهل فساد، در مورد اهل سنت فراوان  توز ها و ايرادهاي مستشرقان كينههمانا انتقاد
و اند كه محدثين  عضي از ايرادها آورده شد، و به آنها پاسخ داده شد، پنداشتهكه ب ،است

آن را مرفوعاً به  ،كردند وضع مي ،يافتند فقها احاديثي را كه خوب و مرغوب مي
   3.دادند نسبت مي پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

  . 18همان ص ) 1
  . 140-135تبصير االمة بحقيقة السنة ص : نگا 477همان ص ) 2
  . مراجعه كن 431-1/424اگر خواستي به ) 3
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در اينجا به  1.اند پنداشتند كه فقها و اهل حديث دوران اموي و عباسي، درباري بوده مي
شود،  اند پاسخ داده مي يي كه به محدثين در مورد كوتاهي در نقد متن احاديث كردهادعا

جماعت، جمهور، و  :و اهل سنت عبارتند از .البته بعد از بيان كردن عدالت اهل سنت
و اصحاب آن  چون آنها از پيروان راستين پيامبر .اكثريت مسلمان جامعه اسالمي

اند،  ني كه در گذشته و حال با آنها مخالفت كردهباشند و منحرفان و فاسقا حضرت مي
اند اصحاب را تكفير، و به  خارج شده ، آنها از روش و سنت پيامبرارزشي ندارد

   :شود كه همه اين مطالب در چهار مطلب زير آورده مي 2،گيرند عدالت آنها ايراد مي
  

___________________________________________________
______________________ 

  . 447-1/439: اگر خواستي نگا) 1
و  116، و اعادة تقسيم الحديث ص 33و شيخ المفيده ص  62اند اضواء علي السنه  هكساني كه به اهل سنت ايراد گرفت: نگا) 2

و اهل  269، 262، 95، 14، 13و السنه و دورها في الفقه الجديد ص  74، 67، وحد الردة 805، 2/514البيان با قرآن 
و الخدعة رحلتي من  32محدثين ص و صفحات بعد از آن، و دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و ال 31السنة شعب اهللا المختار 

، و صفحات بعد از آن و ساير مراجعي كه ذكر شده است در مورد كساني كه در حجيت 111، 29السنه الي الشيعه ص 
  . سنت و يا عدالت اصحاب ايراد گرفته است
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   :مطلب اول

  منظور از اهل سنت چه كساني هستند؟ 

كنيم به اين معني نيست كه آنها فقط اهل  اهل سنت صحبت ميعدالت هنگامي كه از 
باشند، بلكه منظور ما آن هشت گروهي هستند كه امام عبدالقادر بغدادي آنها  حديث مي

 -1 :هاي زير كه عبارتند از گروه. را كتاب خود بنام الفرق بين الفرق، آورده است
ها و  علماي قرائت -5علماي نحو  -4علماي حديث  - 3علماي فقه  - 2علماي توحيد 

هاي اهل هوا  كه هيچ كدام از آنها علم و مال خود را با بدعت. صوفيان زاهد - 6تفسير 
و براي سخنان آنان حجتي  ،آميخته نكردند ،كننده است و هوس كه گمراه و منحرف

ا ها ر مجاهدان در راه خدا هستند، كه حمايت از مسلمان :گروه هفتم -7 .قايل نشدند
نمايند، و در مرزهاي خود از  بعهده دارند و از حريم و سرزمين مسلمانان محافظت مي

  . كنند مذهب اهل سنت و جماعت پشتيباني مي
ها و شهرهايي هستند كه به عقايد اهل سنت،  تمام سرزمين :گروه هشتم از آنها - 8

از آنها تقليد  كنند، در فروع مي جعهامرل ديني به آنها ئباشند، و در مسا معتقد مي
  . ، اعتقاد ندارندههاي گروه گمراه شد نمايند، و به هيچ يك از بدعت مي

باشند، كه با  هاي اهل سنت و جماعت مي نها گروهاي: مي گويدامام عبدالقادر بغدادي 
   1.و بر راه راست قرار دارند ،باشند هم ياران استوار دين مي

اهل سنت پيروان « :گويد و مي كند مي رفيمع دكتر ناصر شيخ يك نص جامع را به آنها
اعتقاد  اند، باشند، در گفتار و در عمل التزام خود را به آن نشان داده قرآن و سنت مي

باشد و با عقايد سلف صالح از اصحاب و تابعين  اهل سنت موافق قرآن و حديث مي

___________________________________________________
______________________ 

  . با دخل و تصرف و خالصه كردن آن 279-276الفرق بين الفرق ص ) 1
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دم از قديم تا موافق است، از ائمه دين، كه بزرگواري آنها در دين ثابت شده بود و مر
كردند، كه هيچ كدام از آنها متهم به بدعت يا به القاب  سخن آنها پيروي مياز كنون 

ها، قدريه، مرجئه جبريه، معتزله، كراميه و مانند  ناسالم نبودند مانند خوارج، رافضي
   1.آنها

  

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/29عة في الصحابة عقيده اهل السنة و الجما) 1
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   :مطلب دوم

  درستي روش اهل سنت در فهم شريعت اسالمي و چگونگي رستگاري آنها 

يهوديان به هفتاد و يك و يا هفتاد و دو گروه  :فرمود آمده كه پيامبر ابوهريره از
تقسيم شدند، مسيحيان هم همين طور، و امت من هم به هفتاد و سه گروه تقسيم 

  . گرديدند
اند و آن را  آورده 2و ترمذي 1اين حديث را گروهي از ائمه اسالم، از جمله ابو داود

شاهداني هم  4.و حاكم هم آن را آورده و تصحيح نمودند 3هتصحيح نمودند، ابن ماج
عبداهللا، و ابي بن كعب، و ابي  از گروهي از اصحاب مانند انس بن مالك، و جابر بن

   5.درداء، و عبداهللا بن عمرو بن العاص، و معاويه بن ابي سفيان و ديگران دارد
كه در  ،هاي آن آمده با سند )نجات يافته(از گروه ناجيه  ،در اين باره شواهدي تفسيري

همانطور كه حاكم در المستدرك  6.شود مورد صحت اين حديث با آن حجت اقامه مي
   1.گفته، و ذهبي هم با او موافقت كرده است

___________________________________________________
______________________ 

  . 4596شماره  198-4/197سنن ابي داود در كتاب السنه، باب شرح السنه ) 1
گفته اين حديث حسن  264شماره  5/25سنن ترمذي در كتاب االيمان در باب آنچه درباره اختالف امت آمده است ) 2

  . صحيح است
  . 3991شماره  2/492سنن ابن ماجه در كتاب الفتن، در باب اختالف امت، ) 3
 1/217شود، بجز يكي، همه در آتش هستند المستدرك در كتاب العلم، در باب اين امت به هفتاد و سه گروه تقسيم مي) 4

  . اند، ذهبي هم موافق است و گفته بنابر شرايط بخاري و مسلم صحيح است هر چند خود آن را نياورده 441شماره 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص : مچنين، عبداهللا الغماري، عبدالعزيز الغماري، نگاكتاني معتقد به تواتر حديث است، ه) 5

و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر علي االزهار المتناثرة ضمن مجموعة  18شماره  45
  . 185الحديث الصديقه ص 

الخالفة و النشأة االحزاب االسالمية از دكتر محمد عماره ص : نگا. تبر خالف كسي كه به عدم صحت حديث معتقد اس) 6
129 .  
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اهل كتاب در  :كهباشد  از جمله اين شواهد حديث معاويه و انس بصورت مرفوع مي
) مسلمانان(در حالي كه اين امت دين خود به هفتاد و دو ملت و گروه تقسيم شدند، 

به هفتاد و سه گروه تقسيم شدند، همه آنها در آتشند مگر يك گروه كه آن هم اهل 
   2.باشند سنت و جماعت مي

بني اسرائيل به هفتاد و دو ملت تقسيم شدند « :در حديث عبداهللا بن عمر مرفوعاً آمده
يك گروه همه در آتشند،  شوند، بجز و ملت من هم به هفتاد و سه گروه تقسيم مي

گروهي كه پيرو آنچه كه من و  :آن گروه كدام است اي رسول خدا فرمود :گفتند
   3.اصحابم بر آنيم هستند

در حديث شريف همان اصحاب بصورت خاص  لفظ جماعت :گويد امام شاطبي مي
د و و آن را محكم نمودن. هاي دين را بر افراشتند باشند، چون آنها هستند كه ستون مي

جمع ممكن است غير آنها  ولي شوند نمي هيچگاه بر گمراهي جمعآنها هستند كه 
باشد  ول خدا مياينجا مطابق روايت ديگري از رس لفظ جماعت و تفسير آن در. شوند

امام ) .آنچه من و اصحابم بر آن هستيم( 4»ما انا عليه و اصحابی« :كه آن حضرت فرمود
سنت در فهم شريعت اسالمي و محقق شدن اهل  وشعبدالقادر بغدادي صحت ر

                                                                                                          
  . 1/218المستدرك ) 1
و حاكم در مستدرك در كتاب العلم  4597شماره  4/198ابو داود آن را در كتاب السنة و در باب شرح السنة آورده است ) 2

اند ابن ماجه آن را آورده در سنن  ز معاويه روايت كردههر دو ا 443شماره  1/218در باب اين امت به هفتاد و سه گروه 
اسناد اين  3/239انس بوصيري در مصباح الزجاجه گفته  3991شماره  2/492خود در كتاب الفتن و باب اختالف امت 

  . باشند درست و رجالش ثقه مي
و گفته  2641شماره  5/26آورده است ترمذي در سنن خود در كتاب ايمان و در باب آنچه كه درباره اختالف امت آمده، ) 3

شناسيم، حاكم در مستدرك خود آن را آورده در  اين حديث يك فرد مضر و ناشناس است و او را جز در اين حديث نمي
  . 444شماره  1/218كتاب العلم و در باب اين امت به هفتاد و سه گروه 

  . با اندكي تصرف 519- 2/518االعتصام ) 4
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هنگامي كه رسول  :رستگاري براي آنها به وسيله متن همان حديث استناد كرده و گفته
خدا در مورد تقسيم شدن امتش به هفتاد و سه گروه ياد كرد و خبر داد، كه يك گروه 

ا را د و وصف آنهيابد، در مورد آن گروه از آن حضرت سؤال كردن از آنها نجات مي
  . تابع او و اصحابش بودندكه  هايي اشاره كرد همانبه  پرسيدند و او

بجز اهل سنت و جماعت هيچ يك از فرق ديگر را  حالي كه در زمان معاصر در
از ميان مجتهدان و علماي عامل به . اصحاب رسول خدا باشندموافق يابيم كه  نمي

وارد در  ،گذاران ه، و همه بدعتهاي رافضي، معتزله، خوارج، جهمي قطعاً گروه شريعت
و اصحاب آن حضرت  شوند، زيرا از روش و سنت پيامبر معناي لفظ جماعت نمي

  . اند خارج گشته
 ،موافق اصحاب هستند هاي ديگر رافضيان و خوارج و قدريه و ساير فرقهچگونه اين 

داشتن ، بدليل قبول نهاي آنها را در احكام شرعي از روايت در حالي كه هيچ كدام
بخاطر كافر دانستن اصحاب و اهل  رند،پذي نمي روايات حديث و سيره و مغازي

باشند و  ها مي كنندگان تاريخ و سيره حديث، كساني كه روايان اخبار و احاديث و بيان
و فروع  ،هايي كه آثار اصحاب را ثبت كردند همچنين بخاطر تكفير فقهاي امت، همان

  . سه كردندا با فتواهاي اصحاب مقاير آن
هاي  ها، و ديگر گروه قدري ،ها حمد خداوند متعال در ميان خوارج و رافضيه لطف و ب

و علم نحو  ذكيرو وعظ و خطابه و ت روايت حديثو  در فقه يمنحرف، و گمراه امام
 ه علما و سير )غزوات پيامبر(ي كه در نقل مغاز ،و نه كسي را دارندوجود ندارد ت و لغ
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و تفسير و تأويل مورد اطمينان باشد، عالمان و امامان اين علوم  ،اه نبوي، و تاريخ
   1.اند بصورت خاص و عام از اهل سنت و جماعت بوده

كنند،  مي را ردخود روايات اصحاب   م و سيرهادر احك چون اين منحرفان و گمراهان
  . اقتدا كردن به آنها هم صحيح نيست

خود به روايات  ه كه در احكام و سير گيريم كساني ياز اين جمله چنين نتيجه م
استناد به (كه با آن روش  نه بدعتگران، باشند، كنند، اهل سنت مي مي جعهامراصحاب 

و . اند راه درست و سالمي را براي فهم شريعت اسالمي انتخاب كرده) قول اصحاب
 از اقتداكنندگان شود، زيرا طبق حكم حديث نبوي باعث نجات و رستگاري آنها مي

   3.و از آن جهت خدا را شاكريم 2باشند به اصحاب مي
از  ود،اهل سنت خارج شجماعت هر كس از طبق اين نظر « :گويد امام شاطبي مي

ها هم بعلت مخالفت با روش  كه اهل بدعت باشد ستثنائات و نوادگان شيطان ميجمله ا
   .شوند ايشان، داخل در اين گروه ميو اصحاب  پيامبر

مرده  بر جاهليتعلماي مجتهد اهل سنت خارج شود،  و ائمه ماعتو هر كس از ج
خداوند علما را حجت خود بر روي زمين جماعت خداوند علما هستند و است، زيرا 

امت ( »ةلن جيمع امتی علی ضالل« :شود شامل آنها مي قرار داده است، اين قول پيامبر
كه آنها اهل سنت و اكثريت ) 4كنند كننده و باطل اجماع نمي من در يك امر گمراه

___________________________________________________
______________________ 

: نگا 325-321سنت و علوم و ائمه آنها و بيان آثار آنها در دين و دنيا در كتاب الفرق بيان الفرق ص  فضائل اهل: نگا) 1
  . و بعد از آن 2/509االعتصام از شاطبي 

الفرق بين الفرق در فصل، معصوم كردن خداوند اهل سنت را، از تكفير همديگر يا گذشتگان خود و ايراد به آنها ص : نگا) 2
320-321   

  . 523-2/505االعتصام از شاطبي : با دخل و تصرف نگا 283-279الفرق بين الفرق ص ) 3
  . 1/484قبالً آورده شده است ) 4
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بر ساير ملل واجب است كه از آنها پيروي  ،باشند، هر گاه در امري اجماع كنند مي
اگر گفته شود، اهل  1.رود و تنها بماند، بسوي آتش مي ،و هر كس استثنا شود. كنند

كه حق در عقيده آنهاست  ،گفتارهاي گوناگون، و عقايد مختف هم چنين عقيده دارند
 همين طوردر آنچه كه حالل دانستند، اهل حديث هم  –اند  فين آن گمراه شدهو مخال
  باشند؟  ، از كجا علم يقيني پيدا كردند كه آنها بر حق ميبودند

آنها بر  ،كه حق آنست كههاي مختلف اگر معتقد باشند  مخالفان از گروه :در پاسخ آمده
كه به كسي . اختالفي ندارند اي هستند كه خوانند، پس مجموعه به سوي آن مي ،آنند

 كتاب خدا چنگ بزند، و سنت رسول خدا را بگيرد، با نور حق روشن شده، و درِ
و حق را در گمان خود جستجو كرده است، اهل سنت . برايش باز خواهد شدهدايت 

رانند زيرا آنها پاسخ هيچ دستور ديني را از  بجز ستمگران كسي را از اين مذهب نمي
و متكلمان  متقدم هاي فيلسوفان به كتاب مراجعه و قياس و نظرو روي استحسان 

   2.دهند نميمتأخر 
آنها را معصوم  الزم است معتقد باشيد كه راويان اخبار شرعي كه پيامبر :اگر بگويند

پاسخ . ، هر چند كه به عمد هم دروغ گفته باشندحساب آيندخوانده، معصوم به 
و از آن حضرت  ،يم، هر كس را كه پيامبر عادل خواندهاي دار دهيم بله، چنين عقيده مي

هر چند به عمد هم دروغ گفته باشد، و  ،در نظر ما هم عادل است ،روايت كرده است
پذيريم، زيرا خداوند پيمان بسته است كه خود حافظ كتاب و  او را با قاطعيت مي هگفت

  . 3باشد شريعت مي
___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 519- 2/517االعتصام ) 1
گفته ابن قيم در مختصر الصواعق المرسله پاسخ به اين : نگا. با اندكي تصرف 83تأويل مختلف الحديث از ابن قتيبه ص ) 2

  . 576-2/571ال و بيان كردن فرق ميان اهل سنت و هواپرستان سؤ
  . 1/126االحكام از ابن حزم ) 3
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پندارند رد سنت مطهر و حديث  ه مينحرفان و گمراهاني است كاين مطلب پاسخ م
اصحاب و تابعين و بعد  از كند بلكه قول راويان سنت را رد نمي قول پيامبرصحيح 
   .كند رد ميرا و صاحبان تاليفات جديد از آنها 

  
  :مطلب سوم

  بزرگواري و افتخار اهل حديث 

هنگامي اهل سنت، باشد، و منبع عمده و اصلي اصناف  قرآنحديث بعد از  وقتي كه
باشند كه بسياري از مسايل اسالمي  هاي حديثي، بعد از قرآن از منابعي مي كتاب كه

كند بر جايگاه عظيم اهل حديث در ميان  اينها داللت مي. بوسيله آنها بيان گرديده است
فرشتگان : كند كه گفت ي در مورد آنها صدق پيدا مياهل سنت، كه گفتار سفيان ثور

   1.هاي زمين باشند و اهل حديث هم نگهبان هاي آسمان مي نگهبان
ان اين دين كاري است، و سواركاربراي هر ديني سوار :گويد مي 2ريعيزيد بن ز

   3.باشند صاحبان سندها مي
هاي اميني  از زماني كه آدم خلق شده، در ميان هيچ امتي آدم :گويد ابو حاتم رازي مي

مردي به  .كنند، بجز در امت محمدپيدا نشدند كه احاديث رسول خود را نگهداري 

___________________________________________________
______________________ 

  . آورده است 80شماره  91خطيب آن را در كتاب في شرف اصحاب الحديث ص ) 1
ا رفت، و از دني 182يزيد بن زريع با مقدم شدن زال تصغير شده و البصري ابومعاويه است كه توثيق شده است، در سال ) 2

، و الثقات از عجمي 6301شماره  2/382و الكاشف  7741شماره  2/342هاي تقريب التهذيب  شرح حالي دارد در كتاب
 2/807و رجال صحيح البخاري از كالبادي  2237شماره  2/572و الجمع بين رجال الصحيحين  1841شماره  478

  . 1355شماره 
  . آورده است 81شماره  91خطيب در شرف اصحاب الحديث ص ) 3
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. باشداند كه اصلي ندارد و درست ن ردهحديثي روايت ك شايداي ابن حاتم  :اوگفت
شناختند و روايت آنها براي شناختن بوده  علماي آنها درست را از نادرست مي :گفت

و  مشخص كنندكه احاديث را  ،است، تا براي كساني كه بعد از آنها هستند بيان كنند
   1.حفظ نمودند

، آنچه را امام ابوداود شود ه اسالم بدون حديث نبوي اقمه نميك وقتي مشخص شد
 اسالم ما اگر اين گروه نبودند« :كند، كه گفت ره گفته صدق پيدا ميدر آن با 2طيالسي

باشند كه  گروه همان اهل حديث و كساني مياين منظور از » .كرديم تدريس نمي را
   3.ندنوشت را ميحديث 

به شريعت را به اهل خود سپرده، و اركان خداوند « :گويد امام خطيب بغدادي مي
زشت را از بين بردند، آنها امين خلقت و واسطه ميان وسيله آنها تمام بدعتهاي 

شريعت الهي را عمالً و . كنند باشند، براي نگهداري امت اجتهاد مي و امت مي پيامبر
اند، تا اينكه اصل آن را ثابت  رت را نگهداري و بيان كردهسنت آن حض. اند زباناً پذيرفته

هايي كه قصد آميختگي با  دين و اهل آن بودند، چه بسيار بي آن نمودند آنها مستحق
در حالي كه اهل شريعت نبودند، خداوند بوسيله اصحاب حديث  ،را داشتند شريعت

اشاره كرديم  الاب ركه د گرداند، زيرا اهل حديث همانطور آنها را از امت دور مي رش
  . باشند حافظان اركان دين مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 77شماره  89همان ) 1
. از دنيا رفت 203ابوداود طيالسي سلمان بن جارود البصري است، يكي از علماي بزرگوار و حافظان اسالم است در سال ) 2

و طبقات 2558شماره  1/384و تقريب التهذيب  340شماره  1/351ها تذكرة الحفاظ  شرح حالي دارد در اين كتاب
و التقييد  2/12و شذرات الذهب  609شمره  202-201و الثقات از عجلي  327شماره  153طي ص الحفاظ از سيو

  . 2507شماره  11/401تهذيب الكمال للمزي  343شماره  277لمعرفة رواة السنن و المسانيد از ابن نقطه ص 
  . 101شماره  101خطيب آن را در شرف اصحاب الحديث آورده ص ) 3
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داند كه  مي و نيك رود، يا نظري را خوب ساني خود ميهر گروهي به سوي هواهاي نف
خود بر آن است بجز ياران حديث كه آنها گفتارشان كتاب خدا و سنت رسول خدا 

 ه سويب. باشند گروهشان و منسوب به آن حضرت مي حجت آنها، و رسول خدا
كنند، آنچه كه از رسول  ، به ديگر نظرات توجه نميشوند متمايل نميهواهاي نفساني 

، اگر در حديثي اختالفي پيش بيايد به آن حضرت پذيرند مي، شدهروايت  خدا
  . كنند، هر حكمي كه بكنند، قابل قبول و پذيرفتني است رجوع مي

اي، و شناخته شده  اي، و زاهدي در قبيله هر عالم فقيهي، و امام بلند پايهاز جمله اينها 
و قاري با تقوايي، و خطيب نيكويي كه راه آنها راه مستقيم و اكثريت عظيم  به فضيلتي،

هر بدعتگذاري نسبت به عقيده آنها تظاهر . هستنددهند،  جامعه اسالمي را تشكيل مي
و با آنها جرأت آشكارسازي، مذهب ديگري را بنمايد  ،و غير از مذهب آنها. كند

و كسي را كه خوار گرداند، ضرري به آنها  .گرداند دشمني كند خداوند او را خوار مي
كسي كه در دين احتياط كند به  ،شود رستگار نمي ،رساند و كسي را كه گرفتار كند نمي

آنها نيازمند است، كسي كه با چشم بد به آنها نگاه كند، درمانده است، و خداوند در 
   1.ادر و تواناستموفقيت آنها ق

چهار چيز را طلب كردم آن را نزد چهار « :خداوند هارون الرشيد را ببخشايد كه گفت
دروغ را خواستم نزد رافضيان يافتم، حق را جستجو كردم، آن را نزد  :گروه يافتم

___________________________________________________
______________________ 

گفته حاكم در معرفة علوم :با دخل و تصرف و تقديم و تأخير آوردن مطالب نگا 31- 28ص شرف اصحاب الحديث ) 1
و السنة بين دعاة الفتنه ادعياء العلم از استاد دكتر  60و جمال الدين القاسمي در قواعد التحديث ص  4-2الحديث ص 

  . 11عبدالموجود ص 
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، آن را در ميان جهميان ديدم، كفر را طلب كردميافتم، ) اهل سنت(اصحاب حديث 
   1.جستجو كردم، كه در ميان معتزله بودكالم و انحراف را 
هايي كه براي حفظ دين بپا خواستند، و خداوند، كساني را كه از  خداوند آن نفس

  » آمين«. اند، ببخشايد علماي جديد آثار آنها را زنده نگه داشته
  

   :مطلب چهارم

  پاسخ به ادعاي كوتاهي اهل حديث در نقد متن حديث 

نقد متن حديث و اعتماد كردن به سند آن در ميان اهل  ن درمحديث ادعاي كوتاهيِ
كه خداوند به  و اين علم شريفبه دين ما  طعنهبراي ، توز مستشرقان كينه 2حديث را

دعاي دروغيني است كه توسط اين ا .اند ، مطرح كردهاين امت اختصاص داده است
   4.اند طرح شده و بعضي از مسلمانان از آن متأثر شده ،كافر 3هاي دين بي

اگر حسن ظن به گويندگان مستشرق داشته باشيم علت « :گويد ر ميياستاد صديق بش
ها،  ست كه روش انتقادي نسبت به اخبار در ميان غربيا بطالن اين پندار و تصور اين

___________________________________________________
______________________ 

  . 104شماره  108شرف اصحاب الحديث ص ) 1
ص  10و دراسات محمديه ترجمه استاد صديق بشير نقل از مجله كليه الدعوة ليبي، شماره  50و الشريعه ص  العقيده: نگا) 2

  . 337-7/335دائرة المعارف اسالمي : نگا 508
و صفحات بعد از آن و السلطة في االسالم  118صفحات بعد از آن و اعادة تقسيم الحديث ص  288اضواء علي السنه ص ) 3

، 173، و تبصير االمة بحقيقة السنة ص 59و دليل المسلم الحزين ص  91الحجاب و حجية الحديث ص  و حقيقة 259ص 
و  81و الخدعة رحلتي من السنه الي الشيعه ص  33-13و السنه و الفقهاء و المحدثين ص  655، 384، 352، 180

  . صفحات بعد از آن
حياة محمد از دكتر محمد هيكل :نگا 2/48و ظهر االسالم  133-2/130و ضحي االسالم  218، 217فجر االسالم : نگا) 4

  . و ديگران 21و مصادر التاريخ االسالمي و مناهج البحث فيه از دكتر سيد اسماعيل كاشف ص  55ص 
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 خشبه ب ،باشد، و چون به سند حديث تسلط كامل ندارند تنها منصوب به متن مي
كه در  ،ر از سند صحبت كنند، بعضي مفاهيم نظرياگ. اند عظيمي از آن دست نيافته

كه اين روش با روش انتقادي . آيند واقعيات انتقادي آنها جايي ندارد به حساب نمي
مسلمانان مخالف است، روش انتقادي نزد مسلمانان عمالً و به شكل بسيار گسترده و 

كه هنوز بندي شده است كه اين، گامي بلند و جهشي عظيم است  نظيري طبقه بي
اند، چگونه به چنين علمي دست يابند، در حالي كه اخبار آنها  اروپائيان به آن نرسيده

   1.اند باشد، و از رسيدن به اسناد مأيوس شده منقطع السند مي
 روايت ثقه از ثقه با اتصال سند به پيامبر :گويد خداوند ابن حزم را ببخشايد كه مي

و  2لل از آن محرومند، اما در ميان يهوديانباشد و ساير م مخصوص مسلمانان مي
مسيحيان و بدعتگذاران و اهل هوا و هوس، احاديثي كه مرسل، معضل يا استناد به 

  . باشد، فراوان است دروغگو، يا مجهول الحال و ناشناس
ث، با آن كوتاهي اهل حديث در مورد نقد متن حدي هودهرسد كه ادعاي بي بنظر مي

هايي كه براي تعيين وضعيت خبر قرار داده  و شناسه خبرشرايطي كه براي صحت 
  .بودند، ادعاي باطلي است

كنند در حالي كه علم درايه الحديث  چگونه در مورد نگهداري متن حديث كوتاهي مي
به عبارتي ديگر، تمام علوم حديث . براي خدمت به روايت حديث تشكيل شده بود
ئن شدن به اينكه آن حديث حقيقتًا از فقط براي ضمانت نگهداري متن حديث و مطم

  . اند تشكيل شده ،باشد مي پيامبر

___________________________________________________
______________________ 

  . 40-39ضوابط الراوية عند المحدثين ص ) 1
  . 2/159تدريب الراوي : و نگا. با دخل و تصرف 2/81الفصل في الملل و النحل ) 2
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آن پنج شرطي كه علماي حديث براي صحت خبر واحد ايم اگر بگوييم  مبالغه نكرده
آنچه كه بصورت ظاهري به . اند اند، همگي براي ضبط متن حديث بوده ارائه كرده

   .و ظاهر متن متعلق استگيرد، در حقيقت به باطن  شروط ضبط سند تعلق مي
ويژه  ، عدالت راوي و ضبط راوي، در ظاهرسه شرط اول كه عبارتند از اتصال سند

ها در ضبط متن خلل ايجاد  باشند در حقيقت فقدان هر كدام از آن شرط ضبط سند مي
  . كند مي
كه انواع ضعيف عبارتند  :آيد حديث ضعيف بدست مي ،متصل نبودن سند چون از - 1
  . كنند وارد ميطع، معضل، معلق، مدلس، مرسل، كه همگي در صحت متن خلل منق :از
بدست  ،اگر راوي عادل نباشد، حديث ضعيفي كه ضبط متن آن دچار اشكال است - 2

  . كر، متروك و منمانند موضوع :آيد مي
ايجاد اگر راوي حافظه نداشته باشد، انواع حديث ضعيف، كه در ضبط متن مشكل  - 3

مضطرب، مصحف، محرف و  ،مدرج، مقلوب :آيند، كه عبارتند از ت مي، بدسكند مي
  . ديگر احاديث از اين قبيل

ماند، و از دست دادن اين  شرطي باقي نمي) لتعود، و عدم ذعدم ش(پس جز شرط 
، معلل، كه در ضبط متن مشكل ايجاد شاذ :دهد را نتيجه مي ريزدو شرط، احاديث 

نقد متن حديث گونه بايد بگوئيم كه اهل حديث به پس از اين همه دقت، چ .كنند مي
   .اند توجه نكرده

هاي ظاهري را قايل نشدند،  اين اختالف ،سند حديث و متن آن ا به هنگام نقدمعلماي 
خواهم بگويم كه ميان صحت سند و صحت متن مالزمت و  با اين جمالت نمي
  . همراهي وجود دارد
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شاذ يا معلل يا جعلي باشد ممكن است ه آيد ك ز صحت سند، صحت متن بدست نميا
كه باطل است همچنانكه از ضعف سند ضعف متني كه با سند ديگري آورده شده 

  . شود حاصل نمي
اند،  مقيد كردهحديث را به اسناد حكم صحيح و حسن و ضعيف بودن كه  از اينجا بود

ي كه در حال ،حديث صحيح باشدسندهاي ممكن است  :اند و گفته .نه متن حديث
و يا  ،ولي حديث حسن نيست ،و يا اسناد حديث حسن باشد ،حديث صحيح نيست

  . در حالي كه حديث ضعيف نيست ،اسناد ضعيف باشد
 يشود كه ميان اسناد و متن مالزمت وجود ندارد، كه ممكن است سند نتيجه اين مي

و  ،بخاطر شذود، علت آن متن ليو باشد،يا حسن  بخاطر داشتن شرايط صحيح
ديگر درست  از طرقولي متن  ،ممكن است سند درست نباشد .اسالمي درست نباشدن

سند و متن حديث در  ح به عدم اختالف اهل حديث دربارهدكتر صبحي صال 1.باشد
دچار اشتباه و  ست كهمابر  :گويد ميكند، و  تأكيد مي ،حديث آنها بر مورد حكم

شويم، آنها ميان سند و ، ناند شده حماقتي كه مستشرقان و شاگردان فريب خورده آنها
رسند،  اندازند، كه به هم نمي گو اينكه ميان دو دشمن فاصله مي. اندازند متن فاصله مي

آنها هاي  هاي اهل حديث در سند از مقياس پس مقياس. رسند اي كه بهم نمي يا دو دره
  . ديبن ت، مگر براي توضيح بيشتر، يا بابگذاري، و يا تقسيمسني اجددر متن 

ي و منطقي هم كه نواال بايستي هر سند صحيحي به متن صحيح ختم شود و متن عقال
   2.آمده باشدسند صحيح  از طريقبايد  ،با حواس اختالف ندارد

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/234توضيح االفكار از صنعاني ) 1
  . 283علوم الحديث و مصطلحه ص ) 2
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اند،  محدثان در مباحث خود ميان سند و متن حديث، اختالف ظاهري با هم نداشته
چند مثال در اين زمينه همانند هم مي باشد،  ،و متن ،سخنان آنها در مورد سند

   :آوريم مي
اين زيرا  .وط استببه متن مرفراواني راويان موثق، همانطور كه پوشيده نيست،  - 1

 اي كه زياده :گويد مي ابن حجر. آورده شده استاز يك راوي موثق،  اي است كه زياده
منافي قابل قبول است، اگر آورده،  –و چه حسن چه در حديث صحيح  - راوي 
زياده و حديثي كه آن زياده را آن ميان اگر  چون. باشدنتر است،  ي كه از آن موثقروايت

باشد كه  ديث مستقلي ميحكم ح ، چون درشود ندارد منافاتي نباشد، مطلقا پذيرفته مي
   .ه، آن را آورده و از شيخ خود روايت نكرده استيك نفر ثق

، اين باعث شود رد ميديگر  ايتآن، روقبول  اگر منافات داشته باشد، به طوري كه با
 1.كنيم ذيريم، و ديگري را رد ميپ را مي قول برتر. شود از آن دو روايت ميبرتري يكي 

سؤال شد، چه  از پيامبر خدا :كنيم كه گفت ميذكر را ابن مسعود  مثال حديثبراي 
حسن بن مكرم و بندار بن بشار در  2.خود وقت درنماز  :عملي بهتر است؟ فرمود

___________________________________________________
______________________ 

  . 30نزهة النظر ص ) 1
، 2/12شرح فتح الباري، در كتاب مواقيت الصالة، در باب، برتر بودن نماز خواندن در اول وقت، (بخاري آن را آورده ) 2

 351-1/350ايمان به خدا از بهترين اعمال است  در كتاب االيمان، در باب داشتن) نووي(و مسلم در شرح  527شماره 
آن را  527شماره  2/12در كتاب مواقيت الصالة در باب فضل الصالة لوقتها ) شرح فتح الباري(بخاري در  137شماره 

شماره  1/350در كتاب ايمان در باب مؤمن بودن به خداوند از بهترين اعمال است ) شرح نووي(آورده است مسلم هم در 
137 .  
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و پذيرفته شده  1.و حاكم آن را تصحيح نموده است .اول وقتنماز  :اند وايتي گفتهر
  . يا براي ضبط كردن متن باشد پس آيا اينجا سخن درباره سند مي. است

باشد كه در آن تصحيف روي داده است، كه هم  ها حديث مصحف مي از جمله آن مثال
يعني در  2»فی املسجد النبی احتجر«دوم حديث  .باشد در اسناد و هم در متن مي

اند احتجم، كه  بعضي آن را اينگونه تصحيف كرده. اي براي خود برگزيد مسجد حجره
افتد، مثالً كسي خطبه  در معنا هم تصحيف اتفاق مي. باشد آن تصحيف لفظي مي

گريست و سپس  ٣»اتتق ةيدخل اجلنال«كرد  خواند، و اين حديث را روايت مي مي
كسي  يعنيندارم،  دهم، كاري جز فروش گياه نجام ميست كه من اگفت، چه كاري ا

   4.دهد به حيوانات علف ميكه 
كه علم الحديث  ،باشد ترين مباحث مي نقد متن از گسترده :گويد ر ميياستاد صديق بش

از نظر متن، و  ها برتري جسته هم از نظر مفهوم، و هم در آن بر روش انتقادي غربي
اي  نشانه :گويد همانطور كه اسد رستم مي .سي نص، و آوردن لفظهم از نظر مبحث برر

نص  بررسيباشد، و  حديث مي دهاي امانتداري عالمان علم حديث در نق از نشانه ديگر

___________________________________________________
______________________ 

و گفته بنابر شروط  675و  674هاي  شماره 1/300حاكم در المستدرك آن را آورده، در كتاب نماز در باب، زمان نماز ) 1
  . 1/248تدريب الراوي : اند، ذهبي با او موافق است، نگا باشد، ولي خود آن را نياورده شيخين صحيح مي

شرح حديث (و مسلم در  731شماره  3/251در باب نماز شب  در كتاب اذان) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 2
از  781شماره  326-3/325اش  در كتاب نماز مسافر و كوتاه كردن آن در باب، مستحب بودن نماز نافله در خانه) نووي

  . باشد احاديث روايت شده از زيد بن ثابت مي
و  6056شماره  1/487. خن چيني، از گناهان كبيره استكتاب ادب و در باب س) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده ) 3

از احاديث روايت شده  169شماره  1/389مسلم در شرح نووي كتاب ايمان باب اشتباه بودن حرام خواندن سخن چيني 
  . از حذيفه

  . 262-254علوم الحديث دكتر صبحي صالح ص : ، نگا3/69فتح المغيث از سخاوي ) 4
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اند، بعضي از آن محدثان نه لحن را عوض  را بخاطر وقوف بر لفظ اصلي فرضي دانسته
   1.ها نوشتند را در حاشيه كتابه آراي خود كبل ،و نه خطا را اصالح نمودند ،كردند

 در عدم جواز ،كند كه عالمان اين علم اشاره ميبه شروطي اسد رستم در اين مطالب 
هاي آن و  اگر راوي به الفاظ و داللت اند كه بر طبق معنا را آورده روايت حديث

مقصدهايش آگاهي نداشته باشد، و در معنا كردن آگاه نباشد و در مقدار اختالفي كه 
  .درست نيست نروايت كرد ،يان آنهاست بصير نباشدم

و . شود در اين حالت براي راوي، روايتي را با آن لفظي كه شنيده است مشخص مي
   2.روايت كردن با معنا براي او جايز نيست
  و سالمتي متن نيست؟  ،آيا همه اين كارها و اقدامات براي حفظ

از جعل احاديث موضوع كه  ،ها متن در اين مطلب بر عنايت و توجه محدثين به نقد
با وجود اينكه امكان . كنم استدالل نمي باشند، لف عقل و مشاهده و حواس ميمخا

آنها خيلي از احاديث  .نزديك به درستي باشد تأويلي كه احتمالِ .تأويل آن هم نيست
   3.دان و تاريخ معروفي رد كرده ،صحيح ل مخالف بودن با قرآن و سنت مشهورِيرا به دل
قرار  حديث توسط محدثين، متن حديث و انتقاد از آن، بررسي و آزمايشهاي  از نمونه

 4باشد كه اين داستان را چندين علما مانند حافظ سبكي دادن جزيه بر يهوديان خيبر مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 46ضوابط الرواة عند المحدثين ص : نگا 33مصطلح التاريخ ص ) 1
  . 376-1/37پاسخ به شبهه روايت حديث به معنا، كه شرح آن گذشت : نگا 2/98تدريب الراوي ) 2
روش نقد نزد علماي حديث، و سنت مطهر و : براي اطالعات بيشتر نگا 31دفاع عن السنه از دكتر ابو شهبه ص ) 3

لدين عتره و منهج نقد المتن عند علماء الحديث از دكتر صالح الدين ادبي و به كتاب هاي آن از دكتر نور ا طلبي مبارزه
  . اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً و متناً و دحض مزاعم المستشرقين و اتباعهم از دكتر محمد لقمان سلفي

  . 4/35طبقات الشافعية الكبري ) 4
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و  ،آشكار ساختند اي اي از يهوديان نامه عده. اند روايت كرده 2و سخاوي 1و ابن كثير
است،  رفع كردهباشد كه گرفتن جزيه را از آنها  مي ه رسول خداكه نام ،مدعي شدند

و متذكر شدند كه آن نامه به . و در آن به شهادت چند تن از اصحاب اشاره شده بود
اين نامه را به رئيس وزيران ابي القاسم علي بن  .باشد مي خط علي ابن ابي طالب

آن را به خطيب بغدادي  ردند و اواهللا از خلفاي عباسي ارائه كوزير قائم بأمر  ،حسن
. از كجا فهميدي :گفتند. باشد نشان داد، بعد از تأمل در آن، گفت كه اين نامه جعلي مي

در آن شهادت معاويه است، در حالي كه او در سال فتح مكه در سال هشتم  :گفت
هجري مسلمان شد، ولي فتح خيبر در سال هفتم هجري بود، آن هنگام معاويه مسلمان 

باشد، در  نشده بود، و در ماجراي خيبر حاضر نبود، در آن شهادت سعد ابن معاذ مي
، دو سال قبل از در جنگ بني قريظه از دنيا رفتندحالي كه ايشان سال پنجم هجري 

و . و آن را تأييد نمود ،به او اعتماد كرد ،فتح خيبر، رئيس الوزراء او را تحسين كرد
  . چون جعلي و باطل بود رفع نكرد،ه را از آنها جزيدادن بخاطر محتويات نامه 

دروغ و جعلي بودن اين نامه را ذكر  ، امام ابن جرير طبريحافظ خطيب بغدادي قبل از
   3.كرده است، همانطور كه در البدايه و النهايه ابن كثير اين مطلب آمده است

في الصحيح المنيف  المنار«و  4»مهاحكام اهل الذ«ز در دو كتاب خود، ابن قيم جوزيه ني
به جعلي بودن اين نامه توسط يهود پرداخته است، و دروغ و جعلي بودن  5»و الضعيف

___________________________________________________
______________________ 

  . 109-12/108البداية و النهاية ) 1
  . 24/25بالتوبيخ لمن ذم التاريخ االعالن ) 2
  . 12/109البداية و النهاية ) 3
  . 1/907احكام اهل الذمه ) 4
-170لمحات من تاريخ السنه از استاد عبدالفتاح ابوغدة ص : نگا 105-102المنار المنيف في الصحيح و الضعيف ص ) 5

172 .  
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سپس آورده كه، يهود اين نامه را نزد ابن تيميه . آن را به ده دليل بيان كرده است
اي از حرير و  كردند، كه با پارچه آوردند، آن را بسيار با احترام و عزت، حمل مي

بر آن آب . انده شده بود، وقتي ابن تيميه آن را باز كرد و در آن تأمل نمودابريشم پوش
اين نامه به چند دليل باطل و دروغ است، و آنها را براي يهود  :و گفت انداختدهان 

   1.بر شمرد، بعد از آن يهود با حقارت و خواري آنجا را ترك كردند
كوتاهي اهل حديث در مورد متن  با همه اين مطالبي كه در اين فصل گفته شده ادعاي

ها از همه ما  و خداوند در اين زمينه و همه زمينه. شود حديث از درجه اعتبار ساقط مي
  . تر است عالمتر و آگاه

___________________________________________________
______________________ 

  . 105المنار المنيف في الصحيح و الضعيف ص ) 1



  
  

 فصل چهارم

 نحوه ايراد گرفتن به سندها و علوم حديث

 
  .باشد مقدمه و دو مبحث مي يك داراي

  :مقدمه شامل
  .باشند و سنت ميها دليل درستي كتاب  سند *

  .انگيزه دشمنان از ايراد به اسناد* 
  :مبحث اول

  .نابه آن شبهه و ايراد طعنه زنندگان به اسناد و پاسخ 
  :مبحث دوم

  .ميزان اهميت اسناد در دين، و مختص بودن آن به مسلمانان 



  مقدمه 

هدف  است و براي صحت كتاب و سنت ما بيان اينكه اسناد دليل و برهان: شامل
  .به اسناد طعنه زدنشمنان اسالم در د

پيوسته يكي از اهداف دشمنان قديم و جديد اسالم اسناد طعنه زدن و ايجاد شك در 
  . شك ايجاد كنند -  قرآن و سنت پيامبر -بوده تا بدين وسيله در وحي الهي 

 باشد، پس براي صحت مي و سنت رسول خدا ،اسناد دليل ما براي صحت كتاب خدا
   :وجود داشته باشدبايستي سه شرط زير  ،تي از قرآنهر قرائ

   .آن صحت اسناد - 1
  . چند با يك وجههر موافقت آن با زبان عربي،  - 2
   .ي باشداحتمال موافق رسم الخط عثماني باشد، هر چند كه - 3

باشد، و قرآن به  مي آن قرائت، شاذ ،اگر هر يك از اين سه شروط را نداشته باشد
اره صاحب الطيبه هاي هفتگانه باشد، در اين ب هر چند جز، قرائتآيد،  حساب نمي

  :چنين سروده است
  وكـل مـا وافـق وجـه النحـو
  وصـح إسنـاداً، هـو القــرآن
  وحيثمــا يختـل ركـن أثبـت

  
  
  

  وكان للرسم احتمـاالً يحـوى
  فهـذه الثالثــة األركــان
  شذوذه لو أنه فـى السبعـة
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اسناد آن صحيح باشد . وافق باشد احتماالً رسم الخط عثماني باشدهر چه كه با نحو م
هر گاه ركني از بين برود، هر چند از . باشند شرط اركان ميسه قرآن است، اين 

   1.شاذ است ،هاي هفتگانه باشد قرائت
   ، نقل و روايت شده است؟ست كه قرآن هم مانند حديث با اسناداين نياينها دليل آيا 

قرآن و حديث از نظر تعداد راوي فرق هست، قرآن با تواتر نقل شده  ولي در ميان
است، ولي حديث با روايت تعدادي مشخص و كم روايت شده است، ولي اين تعداد 

اند كه احوال آنها معلوم و  بلكه مردان مشهوري بوده ،اند هاي ناشناس نبوده كم، آدم
  . باشد سندهايشان محفوظ مي

در مورد قبول كردن نه ، باشد مييقين و اطمينان  اوت در درجاتتفاوتها مقتضي تفاين 
  2.آن و معتبر بودن

د، در حقيقت، ايراد اگر قرآن با روايت نقل شده است، عيب و ايراد گرفتن به اسنا
هاي  دين رئيس بيهمان مطلبي كه  .باشد گرفتن به دين و باطل نمودن كتاب و سنت مي

كه از آنها سوال شد اين نكته  ه است، وقتي در موردآن تأكيد كرد بر) شاكر(عصر ما 
آموزند، عيب و ايراد گرفتن به اصحاب  هاي خود مي چرا نخستين چيزي كه به طلبه

خواهيم راوي را  ما مي« :گفت باشند؟ آنها اولين نفرات سندها ميكه در حالي باشد،  مي
تر  منقول آنها نزديكردن زير سؤال ببريم، اگر آن راوي را باطل كرديم به باطل ك

  .ايم شده

___________________________________________________
______________________ 

  . 4991شماره  9/694فتح الباري : نگا 1/416فان في علوم القرآن مناهل العر) 1
  . 11-10تحقيق معني السنه و بيان الحاجة اليها، از سليمان ندوي ص ) 2
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شاهدان ما را مورد جرح قرار خواهند  آنها مي :امام ابوزرعه رازي راست فرمود كه
قرآن و سنت را باطل اعالم كنند، در حقيقت خودشان سزاوار جرح  ،تا بوسيله آن دهند

   1.و آنها زنديق هستند باشند و انتقاد مي
ايراد گرفتن به اسناد، كه ويژگي برتر اين امت در مورد طعنه و  ،گذشته و حال ملحدان

و چيزي مهمتر از شنيدن حديث و روايت با اسناد، براي آنها نبوده،  ،باشد محمدي مي
  . اند اين كار بر آمده دصد و با حرص زياد، در

شنيدم كه  :كند و گفته آنچه را كه حاكم در مورد شناخت علم الحديث آورده داللت مي
فالني  :فقيه با يك نفر در حال مناظره بوده، شيخ گفت 2د ابن اسحاقشيخ ابوبكر احم

فالني گفته، فالني  :آن مرد حرف او را قطع كرد و گفت :براي من حديث آورده كه
اي كافر بلند شو،  :و به حديث توهين نمود، شيخ به او گفت ،تا كي فالني گفته ،گفته

من هرگز به  :و گفت ،خ به ما رو كردديگر حق نداري وارد منزل من بشوي، آن گاه شي
   3.ام نشوي، مگر به اين مرد ام وارد خانه كسي نگفته

هيچ چيز براي ملحدان  :حاكم هم از احمد بن سالم فقيه، روايت كرده و گفته
   4.باشد تر از شنيدن و روايت حديث با اسناد نمي كننده تر و ناراحت سنگين

___________________________________________________
______________________ 

  . 68-2/67: نگا) 1
باشد در حديث و علم رجال و جرح و تعديل عالم  احمد ابن اسحاق همان ابوبكر احمد ابن اسحاق بن ايوب صبغي فقيه مي) 2

هر چه از . كردند در فقه هم آن زمان مورد اطمينان مأمون بود، بزرگان حافظين همچون ابوعبداهللا حاكم از او سماع مي. بود
ابوبكر امام مقدم است، شرح حالي او در االرشاد في معرفة علماء : گفت نشست مي كرد و ميان يك جمع مي او روايت مي

  . 319-318الحديث از حافظ خليل قزويني ص 
  . 4معرفة علم الحديث ص ) 3
  . 4همان ص ) 4
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بخاطر  ،ي از گذشتگان خود، اسناد و محدثين راديني و مستشرقان به پيرو مبلغان بي
و بكارگيري اسناد را در ابتدا . اند اهميت دادن به حديث تقبيح و مورد مذمت قرار داده

و چنين پنداشتند كه اسناد محدثان با . اند در مورد احاديث مورد طعنه و جرح قرار داده
آوريم و بحث در مورد آنها را به  ميآنها را . اند هم مختلفند، و ديگر ايرادهايي كه گرفته

  . گذاريم مبحث دوم مي
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   :اول مبحث

  آن  به طعنه زنندگان به اسناد حديث و پاسخشبهه 

ز آغاز بكارگيري و استفاده ا در مورداي از دشمنان اسالم از جمله مستشرقان،  عده
   .اند اسناد در احاديث نبوي شك كرده

مردم در مورد « :ر سخنان ابن سيرين كه گفتمذكور دمعتقد است كه فتنه » شاخت«
وليد بن  خليفه اموي،فتنه همان  1»كردند تا اينكه فتنه روي داد نمياسناد حديث سؤال 

   .بود  ه 126، در سال يزيد
كه مردم درباره اسناد سؤال  شود از ابن سيرين تابعي روايت مي :گويد شاخت مي

اي كه با كشته شدن خليفه  عداً خواهيم ديد، فتنهكردند، تا اينكه آن فتنه روي داد، ب نمي
روي داد، بر افروخته شد، كه قبل از پايان حكومت ) 126(اموي وليد بن يزيد در سال 

ها، قرني كه در طول آن حديث نبوي سيادت و  ها بود، با پايان بهترين قرن اموي
ز دنيا رفته است ا  ه 110ابن سيرين هم در سال . كند كرد، مطابقت مي خودنمايي مي

باشند، بهر حال هيچ ادعايي وجود  گيريم كه اين عبارات موضوع و جعلي مي نتيجه مي
ندارد كه ثابت كند بكار گرفتن اسناد به شكل منظم قبل از قرن دوم هجري اتفاق افتاده 

   2.باشد
اي كه در سخن ابن  منظور از فتنه ،معتقد است كه» روبسون«مستشرق ديگري بنام 

بوده است، آنگاه كه خود را خليفه   ه 72همان فتنه عبداهللا بن زبير در سال  ،ن بودهسيري

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/125قبالً منبع آورده شده است) 1
  . 699-689ص  11اصول الفقه المحمدي، از استاد صديق بيشر به نقل از مجله كلية الدعوة در ليبي شماره ) 2
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كند و همچنين  ن سيرين موافقت ميبا تولد اب تاريخ اين فتنه ،به اين دليل كه .خواند
   1.كند به فتنه ابن زبير اشاره مي در الموطأ مالك، ،وجود كلمه فتنه

مشكوك كردن قسمت بزرگي از  ،كار هدف از اين همانطور كه شاخت آورده،
كه اهل حديث آن سندها را در قرن دوم هجري،  ،باشد سندهاي موجود در حديث مي

  . بوجود آوردند  جريبلكه در قرن سوم ه
باشد، هدف آنها از اين ايراد و عيب، همين بوده  در نتيجه متون آن اسناد گوناگون مي

  . است
اند و  ديث توسط خود اهل حديث اختراع شدهلدزيهر، معتقد است كه سندهاي احاگ

هاي جديد،  گروهي از مردم هستند كه هيچ ترديدي در مورد آوردن اسم« :گويد مي
پذيرند، در قرني كه ابن  شنوند و مي بعنوان اسناد ندارند، شنوندگان ساده هم آن را مي

و الحق بن  ابوعمر را تأليف كرد،» الرجال ل فی معرفةالكام«عدي كتاب خود، يعني 
داد،  و در ميان سندها قرار مي ،آورد ، كه اسمائي را بوجود ميندكرد الحسين زندگي مي

   2.داد هايي را به آنها نسبت مي ل و كركدن، و حديثال، طربامانند طغر
   3.اند ديني اورده داعيان بي ان ومستشرق رالدزيهر گ  اين گفته

براي كسي كه متن را بوجود ي حديث، به اعتراف علما :گويد عبدالجواد ياسين مي
آنها را  ،، چه مقدار احاديثي كهوده كه اسناد را هم بوجود بياوردآورده است مشكل نب

___________________________________________________
______________________ 

  . 64ن از استاد صديق بيشر ص و ضوابط الروايه عند المحدثي 2/395به نقل از دراسات في الحديث النبوي از دكتر اعظمي ) 1
و العقيده و  506-505ص  10دراسات محمديه، ترجمه استاد صديق بشير به نقل از مجله كلية الدعوة از ليبي شماره ) 2

  . و بعد از آن 54الشريعه في االسالم ص 
دراسات في : نگا. تمانند مستشرق روبسون چنين پنداشته كه سندهاي خانوادگي براي نشر احاديث موضوع بوده اس) 3

  . 2/435الحديث النبوي از دكتر اعظمي 
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آنگاه كه سندهاي مورد قبول جواز رسمي  !براساس اسناد مورد قبول بوجود آوردند
   1.براي صحت حديث گرديدند

ترين سلسله در سند الابدوران طاليي حديث، كه « :گويد احمد حجازي سقا مي
ت سبصحيح عمل نمودند، و نهمانند احاديث  ، و متروك  ضعيفبه احاديث باشد  مي

   2.به سندهاي صحيح مانند احاديث ضعيف عمل كردند
  . ندا ديني پيروي نموده در تقبيح نمودن اسناد و محدثين از مبلغان بي

  .كنند توصيف مي 4»هااسيران سند«و  3»بندگان سندها«بعضي، اهل حديث را به 
   5.اند اي اسناد را نوعي از هماهنگي وصف كرده عده

و  ،غه در بحساب آوردن آنبالو م ،اين وابستگي به سند« :گويد اسماعيل منصور مي
آن را در درجه نخست قرار دادن، غير طبيعي مربوط كردن احكام شرعي به آن، و 

ها گشته  عظيمي ميان مسلمان است و همه اينها روي هم باعث اختالف و جدايي
به كه با هم  ،ها و احزاب مختلف تقسيم كرده ها و و گروه آنها را به دسته .است

   6.اند برخواسته مخالفت و نبرد و فريب و نيرنگ در ساليان متمادي

___________________________________________________
______________________ 

  . 260السلطه في االسالم ص ) 1
  . 126-102همان ص : ، نگا109دفع الشبهات عن الشيخ غزالي ص ) 2
  . 62اضواء علي السنه، از محمود ابوريه ص ) 3
  . 84-15-12السنه و دورها في الفقه الجديد از جمال الدين ص ) 4
  . 88-3/86سالم از احمد امين ظهور اال) 5
  . 377تبصير االمة بحقيقة السنة ص ) 6
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اند و  اهل حديث نوشته از اي آنچه را كه عده :گويند علوم حديث ميبه  در طعنه
و گماني است كه  ،و وهمي ثابت نشدني ،ميلي مطلق مان بيشود، ه حديث ناميده مي

   1.شود اقامه نمي
   :شود به اين شبهه اين چنين پاسخ داده مي

سخن مهمي را كه آقاي سليمان  ،و در آغاز امر دوست داريم به ايراد گيرندگان به اسناد
و  ي سنتدر حالي كه ايشان در مورد محقق شدن معنا. ندوي گفته، براي آنها بگوئيم

هر براي « :كرد، گفت صحبت مي» روايت يك امر ضروري است«نياز به آن زير عنوان 
كنند زيرا امكان  كاري از كارهاي دنيا، از روايت و نقل استفاده ميهر و يا براي  ،دانشي

اي حاضر و آماده باشد، پس براي كساني كه آنجا حاضر  حادثههر در  انسانندارد كه 
شود مگر از راه روايت شفاهي يا كتبي، و يا براي  آگاهي حاصل نمياند علم و  نبوده

اند جز از طريق روايت و بازگو كردن از ما قبل  كساني كه بعد از آن حادثه به دنيا آمده
و حاضر  نابود شدههاي  رسند، اين تاريخ ملت آن حوادث به آگاهي و علم نمي ازخود 

هاي علما و اختراعات آنها  ه و تجربهو مذاهب و اديان، و نظرات حكما و فالسف
  باشد، آيا جز از راه نقل و روايت به ما رسيده است؟  مي

اخبار آن جز به اين روش منتقل نشود؟ يا بود كه احكام و  اي حادثه تازهآيا دين اسالم 
اخبار ايشان غير از  برگزينيم؟اخبار رسول  براي نقلراه ديگري بايد  اينكه ناگزير
   روايت است؟

فرض كنيم آنهايي كه چنين نظري دارند، در مورد روايت حديث با اسناد، رئيس گروه 
 براي ،و تحقيقات خود ،خود شوند، آيا روشي غير از روايت براي تبليغ كردن استنباط

___________________________________________________
______________________ 

، و القرآن و الحديث و 91، 87حدة الردة از احمد صبحي منصور : نگا 176، 145،165همان ص : ، نگا656همان ص ) 1
  . 40االسالم از محمد رشاد خليفه ص 
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يا كساني كه بعد از آنها  ،باشند كه از حلقات درس آنها به دور مي ،گروه خود )پيروان(
   1!!گيرند؟ مي در نظر ،شوند متولد مي

پس بر شكاكان الزم است كه در اسناد و علوم حديث تحقيق كنند تا از لغو گفتن 
  .پرهيز كنند

  رسيد؟ وگرنه چگونه اسناد آنها به ملتهاي نابودشان مي
  بلكه اخبار صحيح آنها از انبيا و بزرگانشان از كجا رسيده است؟

  ، كجاست؟ضوابطي را كه صحت و درستي اخبارشان را تاييد كند
فتنه مذكور در كالم محمد بن سيرين را بر كشته اما آنچه كه شاخت پنداشته است كه 

دانست كه ابن سيرين  حمل كرده است با وجود اينكه مي) هـ216(شدن وليد بن يزيد 
  .هـ درگذشت110در سال 

 اگر شاخت منصفانه و با تامل در گفته ابن: گويد دكتر همام عبدالرحيم در رد آن مي
  2.يافت كه آن فتنه شش سال بعد از وفات او بوده است كرد در مي سيرين دقت مي

اين گمان او كه آن خبر از جانب ابن سيرين دروغ است دليلي براي او محسوب 
آن را  5و دارمي 4و ترمذي 3شود و آوردن اين حديث در مقدمه صحيح مسلم نمي

  .كند تكيب مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 10، 9تحقيق معني السنة و بيان الحاجة اليها ص ) 1
  .59كر المنهجى عند المحدثين ص الف )2
  .1/119فى المقدمة، باب بيان أن اإلسناد من الدين ) بشرح النووى(مسلم  )3
 .5/695الترمذى فى كتاب العلل بĤخر السنن  )4
 .416رقم  1/123الدارمى فى المقدمة، باب فى الحديث عن الثقات  )5
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تنه مذكور در كالم ابن سيرين را بر فتنه ابن زبير اما آنچه كه روبسون گمان كرده و ف
از : گويد چون عبارت ابن سيرين مي. باشد حمل كرده است، گماني دور از ذهن مي

و اين عبارتي كه به كار  كرديم كنند و نگفته كه ما از اسناد سوال نمي اسناد سوال نمي
  1.رساند كه او از بزرگان صحابه سخن گفته است برده مي

آنچه كه روبسون به آن استناد كرده صحيح نيست زيرا : گويد اكرم ضياء عمري مي دكتر
قابل و فرض كردن عمر در كالم محمد بن سيرين براي تفسير كالم او كافي است 

. باشند كند كه از دوران خود، دور مي ابن سيرين از حوادثي صحبت مي .ستاعتماد ني
   2.و توجهي كه به آن داشته است بخاطر آگاهي و آشنايي كه با تاريخ حديث

 :، گفتباشد باشد، مؤيد اين نظر مي مي 3سخن عبداهللا بن عباس كه از اصحاب كم سن
 :گفت آورد و  ر بن كعب العدوي نزد او آمد، و براي ايشان حديث يآن گاه كه بش

 :و به او هم نگاه نكرد ،ابن عباس اجازه ادامه حديث را به او نداد :فرموده پيامبر
 دهيد؟ براي شما از رسول خدا اي ابن عباس چرا به حديث من گوش فرا نمي :گفت

اگر يك بار بشنويم كه  :ابن عباس جواب داد! گيريد كنم ولي تو گوش نمي صحبت مي
با چشماني باز و  :رسول خدا فرموده :كند و گفت مردي از رسول خدا روايت مي

ولي آن گاه كه مردم به كارهاي سخت و . دهيم هايي شنوا به حديث او گوش مي گوش
   4».گيريم دانيم از مردم چيزي نمي ننده سوار شوند، جز آنچه كه ميك خسته

___________________________________________________
______________________ 

  .59الفكر المنهجى عند المحدثين ص  )1
  . 25-5خ السنة المشرقه ص بحوث في تاري) 2
. پانزده ساله بوده است :اند سه سال قبل از هجرت به دنيا آمد و زمان رحلت حضرت رسول ابن عباس سيزده ساله بود و گفته) 3

  . 1588شماره  3/933: االستيعاب از ابن عبدالبر نگا
  . 1/334قبالً آورده شده است ) 4
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وقتي كساني كه اهل حديث نبودند وارد اين كار شدند مردم از  :انگار خواست بگويد
 شنيدن اخبار آنها خودداري كردند، و به اين دليل بود كه از قبول هر حديثي كه فاقد

   1.خودداري كردند ،اسناد باشد
زند، منظور فتنه بزرگي است كه در دوران  وقتي به صورت مطلق از فتنه حرف مي

، با الف و الم تعريف آورده شود، براي »الفتنه«خلفاي راشدين وزيدن گرفت، و اگر 
 .شناسند باشد و آن عبارت از فتنه مشهوري است كه همه آن را مي عهد و پيمان مي

در سندها،  بالكه شرط اسناد و جستجو به دن ،ت و شكي در آن نيستسا اين حقيقت
  . نبوت مبارك آن حضرت شروع شده است زمان

خود يك سنت صحيح  ،سندهاي عالي رفتن بالبه دن :گويد حاكم در اين باره مي
يا  :گويد و مي را آورده 2آمدن اعرابي ،سپس حديث انس بن مالك در مورد .باشد مي

را استنباط كرده  م از اين حديث اصل طلب سندحاك 3....رستاده شما نزد ما آمدمحمد ف
است، زيرا او اركان اسالم را از آن حضرت شنيده است كه به آن ايمان آورده و 

   4.تصديق نمود، ولي او خواسته آن را بصورت شفاهي از رسول خدا بشنود

___________________________________________________
______________________ 

  . 59الفكر المنهجي عند المحدثين ص ) 1
باشد همانطور كه بطور صريح در روايت انس از حاكم در مستدرك در كتاب  منظور صحابي گرانقدر ضمام بن ثعلبه مي) 2

  . و گفته صحيح است، ذهبي هم با آن موافق است 4830شماره  56- 3/55المغازي و السير آمده است، 
بگو خدايا علم : درباره علم آمده است و فرموده خداونددر كتاب علم، باب آنچه ) در شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده  )3

  .12شماره  1/201مسلم هم آن را آورده در كتاب ايمان باب سؤال كردن درباره اركان اسالم  1/179. مرا افزون كن
  . 161-2/160تدريب الراوي : نگا 63شماره  1/183فتح الباري ) 4
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دانست از او درباره آنچه  مي ناپسند د رسول خدااگر سند عالي خواستن مستحب نبو
ه كوتاه كردن آن خبر امر كه، فرستاده پيامبر از آن خبر داده بود سؤال كند و او را ب

  1.كرد مي
اسناد، در دوران اصحاب ادامه يافت دليل آن هم  بالسند خواستن و جستجو به دن

طلب كه در حقيقت  2.باشد از ابو موسي اشعري و ديگران مي سؤال عمر بن خطاب
سند  تقدم سخن ابن سيرين هم دليلِ .باشد مي آن سخن به پيامبر نسبت دادنِ كردنِ

   3.باشد خواستن مي
براي دوري از دروغ وضع  ،و در زمان اصحاب ما اگر پيدايش اسناد در زمان پيامبر

شده باشد، تا زمان فتنه، كه آن موقع و بعد از بروز فتنه استناد به اسناد بسيار فراوان 
پرداخت، بسيار بزرگ  علمي كه به اسناد مي آنجا و تا ،هاي پايان قرن اول تا نزديك. شد
اند كه اسناد  هاي آنها، پنداشته آنچه كه داعيان فتنه و داعيان مستشرق و هم عقيده 4.شد

ده شده است و با متون گوناگون آميخته ش ايجادهاي ضعيف و دروغگويان  توسط آدم
  . ه شده استكه اين موضوع بر اهل حديث مشتب كنند و گمان مياست، 

ها را كشف كردند و با آن متون گوناگوني را تركيب و  اهل حديث سند :گوئيم بله مي
آميختند، ولي اين مطلب بر اهل حديث و اهل جرح و تعديل پوشيده نماند، و بيش از 

ند، و ا توجه نموده هزار سال قبل از اينكه اين مدعيان چنين ادعايي را مطرح كنند به آن

___________________________________________________
______________________ 

  . صرفبا اندكي ت 6معرفه علوم الحديث از حاكم ص ) 1
: در سفر اصحاب به دنبال اسناد، نگا 7آنچه كه حاكم درباره شناخت علوم حديث آورده ص : نگا 15-14همان ص : نگا) 2

  . 37-36و السنه المطهرة و التحديات از دكتر نورالدين عتر ص  – 161-2/160تدريب الراوي 
  . 60الفكر المنجهي عند المحدثين ص ) 3
 .433 – 2/397 همان: براي اطالع بيشتر از اين شبه ركتصرف، ا ب 2/392دكتر أعظمى ، وىدراسات فى الحديث النب )4
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ويان و هواپرستان سعي در القاي آن همچنانكه فتنه ج بر آنها پوشيده نمانده است
   .دارند

مالزمت و همراهي ميان قايل به به همين دليل علماي حديث همانطور كه قبالً گفتيم، 
كنند را  و دروغگويان و كساني كه سند سازي مي. نيستند ،و صحت متن ،صحت سند

  . كنند بيدار ميآگاه و 
 :گويد كنندگان چنين مي در اين باره و بهنگام وصف اين وضع )هـ597ت( ابن جوزي

گروهي هستند كه سندها را براي هر سخني كه نيكو باشد وضع ) گروه چهارم(
براي هر سخني كه نيكو  :گويد كه مي 1از جمله آنها محمد ابن سعيد است. اند كرده

   2.كلي نيستباشد اگر سند قرار دهيم مش
كنندگان را بر  در اين باره و در حالي كه وضع) تنزيه الشريعه( 3ابن عراق در كتاب خود

گروهي هستند كه حرص و عالقه زيادي كه به  :گروه ششم :گويد شمارد، مي مي
و به جاي اسناد ضعيف، . مشهور شدن داشتند باعث شد كه اسناد حديث وضع كنند

بعضي ديگر هم اسناد مشهور و صحيح آن را با . دهندسندهاي صحيح و مشهور قرار 
  . سندهاي ضعيف عوض كردند

___________________________________________________
______________________ 

ابن ابي عتبه : گويند درباره او مي. او محمد بن سعيد بن حسان بن قيس االسدي است و اهل شام بود و به دار آويخته شد) 1
احمد گفته بخاطر . اند تا اينكه پوشيده بماند د نوع آوردهاند كه نام او را به ص يا ابن ابي قيس، يا ابن ابي طبري، يعني گفته

شماره  2/174و الكاشف  5926، شماره 2/79هاي تقريب التهذيب  شرح حال او در كتاب. ديني منصور او را كشت بي
 7/262، و الجرح و التعديل 543شماره  213و الضعفا و المتروكين از سنائي ص  2/247، المجروحين ابن حبان 4871
  . باشد موجود مي 14225شماره  9/105و لسان الميزان  1436شماره 

  . 42-1/41الموضوعات از ابن جوزي ) 2
از . تأليفات سودمندي دارد. ابن عراق همان، ابو الحسن سعد الدين علي بن محمدبن علي بن عراق الكناني دمشقي است) 3

از دنيا رفت، شرح حالي در   ه 963الشيعة الموضوعة، در سال  تنزيه الشريعة المرفوعة عن االخبار: جمله مهمترين آنها
  . دارد 5/12، و االعالم 105و الرسالة المستطرفه ص  337/8شذرات الذهب 
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اي  از جمله اين افراد ابراهيم بن يسع كه پسر ابن ابي دحيه :گويد ميحاكم ابوعبداهللا 
كرد، او احاديث اين دو  هشام بن عروه، حديث روايت مي كه از جعفر صادق و است

 :فتها را بوسيله سندها فريب جلوه دهد، گ حديث كرد، تا آن نفر را با هم تركيب مي
  .باشند وشب، مياز جمله اينها حماد بن عمرو نصيبي، و بهلول بن عبيده و اصرم بن ح

باشند، استاد اسفرايني  اين نوع احاديث جزء احاديث مقلوب مي :حافظ ابن حجر گفته
از روي رغبت و ميل  همانا كسي كه اسناد حديثي را بر گرداند و آن كار را :گويد مي

و همه احاديث او از درجه اعتبار ساقط شود، هر  ،انجام دهد، شيطان دروغگويي است
   1.چند آن احاديث را به سندهاي اصلي خود روايت كرده باشد

كند، ولي بصورت  درباره اين حديث كه خداوند براي همه مردم بصورت عام تجلي مي
اين حديث جعلي گويد كه  حافظ ابن حجر مي. دكن يويژه براي شما اي ابوبكر تجلي م

   2.است و سند و متن آن را محمد بن عبد، وضع كرده است
و آن را زياد مورد انتقاد  هبه سندهاي خانوادگي توجه نمود ،عالمان نيز بين اهل حديث

اند، آنچه  اند، آن طور كه روبسون و ديگران پنداشته و از آن غفلت ننموده. اند قرار داده
مستحق ترك و رها  را كه پذيرفتني بود، قبول كردند و آنچه را كه تشخيص دادند و

كردن دانستن رها نمودند، آنها در احكام خود با انصاف عمل نمودند، درباره هر كس 
در اين زمينه به علمي دست يافتند كه به روايت پدران از پسران و . حق او را ادا كردند

   3.بر عكس، شناخته شده است

___________________________________________________
______________________ 

  . 43-1/41و الموضوعات  1/15تنزيه الشريعه : نگا) 1
  . 307- 1/306، و الموضوعات 1/263الآللي المصنوعة : نگا) 2
ترين تصنيفات، تصنيف  ابن ابي خيثمة و مزي و ديگران، از جامع: مينه تصنيفاتي دارند مانندتعدادي از محدثين در اين ز) 3

  » .الوشي المعلم فيمن روي عن اييه عن جده عن النبي«باشد در كتاب  حافظ العالئي مي
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سند عمرو بن  :از جمله سندهاي خانوادگي كه مورد قبول واقع شده، بعنوان مثال
   1.باشد شعيب، از پدرش، از جدش، و بهر بن حكيم از پدرش از جدش مي

سند كثير بن عبداهللا بن عمرو، از  :مثال اسنادي كه مورد قبول واقع نشده است، مانند
ش، و ديگراني كه ذكر آنها در ، از پدر3ريو سند موسي بن مط 2پدرش، از جدش

هاي مربوط به جرح و تعديل آمده است، آنچه كه واضح است اين است كه  كتاب
گري و مدعيان علم و  اند، آن طور كه مدعيان فتنه علماي حديث از اين نظر غافل نبوده

  . اند دانش تصور كرده

___________________________________________________
______________________ 

، و سؤاالت 55، ، و فتح المغيث از عراقي شماره156-3/154و فتح المغيث از سخاوي  259-2/257تدريب الراوي : نگا) 1
  . 150شماره  147مسعود بن علي السجزي از حاكم ص 

  . 3/406، و ميزان االعتدال از ذهبي 222، 2/221المجروحين از ابن حبان : نگا) 2
دراسات الحديث النبوي از دكتر : ، اگر پاسخ بيشتري خواستي نگا4/223، و ميزان االعتدال، 2/242المجروحين : نگا) 3

  . 436- 2/435اعظمي 
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  :دوم مبحث

  ها  ، بر ساير ملتاهميت اسناد در دين، و برتري مسلمانان در علم اسناد

هاي قبل از  كه هيچ كدام از ملت. هاي برتر امت اسالمي است د از ويژگيآوردن سن
هاي  اند، بوسيله اين اسناد، دين را از امور بيهوده و گفته اسالم چنين اسنادي نداشته

) هم قرآن و حديث(اسناد ابزاري بودند كه با آن اين . اند گويان حفظ كرده ياوه ثمر، بي
ها،  به همين دليلي خود اسناد قسمتي از دين شدند، و با اين روش. ا حفظ نمودندر

   .اند ي در آنها نيست به ما رساندها اخبار و احاديث صحيح را كه هيچ شبهه
در بزرگي  اسناد، توسط علماي فراواني، اقوال گوناگوني رااهميت و برتري  در مورد

   .اند آورده آن
اين نظرات، جايگاهي است كه عبداهللا بن مبارك براي اسناد  ترين از بهترين و دقيق
اي كه اگر اسناد نباشند، هر كس هر  باشند، بگونه اسناد جزء دين مي :قايل شده و گفته

چه كسي براي شما حديث گفت؟  :گويد، اگر به يك راوي بگويند چه دوست دارد مي
د فاصل ميان ما و ح د باعث جدايي واسنا :و باز گفته. ماند مي 1مات و گيج

   2.گذاران دروغگوست بدعت
باشد، اگر اسلحه همراه نداشته باشد، با  اسناد اسلحه مؤمن مي :مي گويدوري سفيان ث

   3؟جنگد اي با دشمن مي چه وسيله

___________________________________________________
______________________ 

، و ترمذي هم در كتاب 1/120باشند،  درباره بيان اين نكته كه اسناد جزء دين مي. آورده است) شرح نووي(مسلم آنرا در ) 1
  . باشد و لفظ حديث از ايشان مي 5/695العلل خود كه به آخر سنن اضافه كرده است، 

  . 1/120باشند  د جزء دين ميدر مقدمه آن و در باب بيان كردن اينكه اسنا) شرح نووي(مسلم در ) 2
  . ، آورده است76شماره  88آورده، و خطيب هم آن را شرف اصحاب الحديث  1/27ابن حبان آن را در المجروحين ) 3
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همانند كسي  كند، كسي كه حديث بدون سند طلب ميل ثَم :است امام شافعي هم گفته
را كه  ابن حزمسخن  1.گردد هيزم مي بالاهان به دنفروشد ولي شبانگ است كه هيزم مي

خصوصيتي  رسد، مي پيامبر به يك ثقه از ثقه كهروايت  :قبال بيان كرديم كه گفت
ها قرار داده است، بسياري از اقوال و احاديث يهوديان  براي مسلمان است كه خداوند

ن و كساني كه روايت سند به دروغگويا باشند، و ان معضل و يا مرسل ميو مسيحي
   2.، از ويژگي يهود و مسيحيان مي باشدمجهول الحال هستند

  . دادند ها به اسناد بسيار اهميت مي ولي از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسلمان

بخاطر اهميت دادن به اسناد و روشن بودن آن اهميت در گرفتن روايت بود كه براي 
و ) شناسي نسب(م رجال، و انساب، ساير علوم همچون تفسير، فقه، و تاريخ، و عل

اي  بگونه. ها، وجود اسناد را شرط قرار دادند لغت، و نحو، و ادبيات، و شعر، و داستان
، سندي مسخرههاي  ها و آدم ها و، كودن كه براي مفهوم يك كلمه از اخبار احمق

 كردند، همانطور در تفسير هم براي يك كلمه، سندهاي طوالني ذكر طوالني ذكر مي
شود  كردند، اين موارد در تفسيرهاي ابن جرير طبري و خطيب بغدادي مشاهده مي مي

يالن سندهاي بخ -حريصان و ) مهمان ناخوانده(هاي، دو طفيلي  كه براي داستان
اخبار «هاي  همچنين در كتاب ابن جوزي براي داستان. اند طوالني براي آنها ذكر كرده

هايي از  لحظه«و تقبيح هوا پرستان و » ها كاخبار زير«و » ها و ناآگاهان احمق

___________________________________________________
______________________ 

  . اند آورده 1/433، و المناوي در فيض القدير 5/453زرقاني آن را در شرح المواهب اللدنيه ) 1
و براي شناخت بيشتر به برتري و  2/159تدريب الراوي : كي تصرف، نگابا اند 84-2/81الفصل في الملل و النحل ) 2

و معرفة علوم الحديث از حاكم ص  160-2/159و تدريب الراوي  7-3/5فتح المغيث از سخاوي : بزرگواري اسناد نگا
  . 22-21و االجوبة الفاضله از لكنوي ص  6
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سندهايي ذكر كرده است كه طول آنها از سه سطر بيشتر است، » هاي صالحان داستان
  . كردند چنين اسنادي ذكر مي 1اش اي از گوينده اي كوچك يا كلمه بخاطر روايت جمله

گي است كه در هاي بزر ها و تأليف هاي اهميت دادن به اسناد، آن كتاب از ديگر نشانه
علم جديد و مستقل از حديث بوجود آمد، كه  ،علم رجال تأليف شده است، بوسيله آن

در اين علم . كند ها را قطع مي اين علم آنقدر گسترده است كه نفس. باشد علم رجال مي
هاي  هاي اصحاب، كتاب هايي هست در موضوع شناخت اصحاب، شناخت طبقه كتاب

 تأليف شدههايي درباره احاديث  ها و القاب، كتاب هيها، كن امهاي ن جرح و تعديل، كتاب
هايي درباره امانتداري، كه مجموع اين  و مختلف، و مفترق، و متفق، و متشابه، و كتاب

، و كند مي ها داللت بر تالش فراوان علماي حديث به نقد اخبار و احاديث كتاب
   2.نيست ،گويند خبر و ناآگاه مي اي بي آنگونه كه عده

كه . باشد هاي توجه كردن به اسناد، بوجود آوردن علم جرح و تعديل مي از نشانه
آنها از ساير له يهاست و بوس باشد كه مختص مسلمان همچون ساير علوم حديث مي

منجر به  ،اند، و با تأسيس و پرورش و رشد آن و خبره شدن در آن ها استثنا شده ملت
در برابر اقوال مخالف حفاظت  ز سنت رسول اكرمابداع آن شدند، تا به وسيله آن ا

اين از بزرگترين  شرم و حيا، كه ا دروغگوهاي بيو دخالت اغيار در آن و مبارزه ب ،كنند
  .بود كه در خالل حمله دشمنان به حديث نصيب مسلمانان گرديد يهاي سودمند نتيجه

**  قَصـدت مساتى فاجتلبت مسرَّتى
*  

 رىسانُ من حيث ال يديحسنُ اإلِنوقد 

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 144-143اح ابوغده ص لمحات من تاريخ السنه و علم الحديث از استاد عبدالفت) 1
  . و بعد از آن 212همان ص : نگا 72-71ضوابط الرواية عند المحدثين از استاد صديق بشير ص ) 2



241  بررسي سنت نبوي 

انسان از جايي كه خبر ندارد  .يشد ن ولي باعث شادي م ،كردي اقصد سنت مر 
  .شود مي سودمند

آرامي رشد كرد، سپس بيشتر رشد كرد و فراوان گشت، و  به اين علم در عصر پيامبر
محكم گرديد، و در آن قرن اول و دوم بسيار گشت، همچنان در قرن سوم و چهارم 

اد يافت، و گسترده گرديد، و در حال كامل شدن بود و همينطور ادامه يافت، تا امتد
ها زياد گشت، و تأليف  كه در آن هنگام، كتاب. اينكه در قرن نهم هجري كامل گرديد

هاي ويژه مربوط به اسناد  متنوع شد، در زمان ما بعضي مسايل و جزئيات، شخصيت
  .ديك شده هر چند اين علم پاياني نداردشود، كه به سوختن و رسيدن نز تدريس مي

از پدر و نه نه پيمودند،  بوسيله اين علم عظيم كه بدون ترس از كسي راه خود را مي 
ابايي نداشت، خلف و سلف توانستند كه  ،از پسر، و نه برادر، و نه دوست، و نه استاد

و نثر و يا  هاي هر علمي را كشف كنند، چه حديث نبوي، يا كالم عادي، يا شعر علت
خالص بود،  هو بينند ،تاريخ شخصي و يا سياسي، باشد، اين علم آشكاركننده راستين

كه بوسيله آن صحيح را از سقيم، و خوب را از بد، و دروغ را از راست، تشخيص 
دادند، و بوسيله آن امور پسنديده را از امور زشت، با ترازوي راستي وزن  مي
   1.كردند مي

هاي مستشرق،  دشمنان ما به حق شهادت ندادند، به گفته :گفتند مي اگر در قديم بود
كنيم كه در مقدمه انگليسي كه بر كتاب االصابه في احوال الصحابه از  شبرنگر، توجه مي

 ر گذشته و در حال حاضر، و عصر ماهيچ امتي د :است كه ابي حجر نوشته، آورده

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف189لمحات من تاريخ السنه و علوم الحديث از استاد عبدالفتاح ابوغده ص ) 1
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توانند انجام دهند، در اين علم  د، نميكاري كه مسلمانان در مورد علم رجال انجام دادن
   1».ها توانستند، بيوگرافي و شرح حال حدود پانصد هزار نفر را بياورند مسلمان

علم رجال علمي است كه فروع و  :گويد استاد محمد اسد در علوم الحديث مي
، تنها هدف آن اند هاي ممكن بدست آمده ترين راه ترين و دقيق هاي آن بر سخت شاخه
، و شكل آن حديث و چگونگي روايت كردن تجو در معاني احاديث پيامبر خداجس

   2.باشد آن مي
  . )تر است تر و آگاه خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه(

___________________________________________________
______________________ 

 290گواهي دكتر موريس بوكاي در تدريس كتب مقدس ص : ، نگا62به نقل از رساله محمديه از آقاي سليمان ندوي ص ) 1
ضمن اينكه او مدافع سنت نبوده، بلكه با آن مخالف بوده است، و نظر خود را درباره آن در كتاب موقفنا من الحركة 

  . االشراقيه، ارائه داده است
  . با تقديم و تأخر 93-92االسالم علي مفترق الطرق ص ) 2



  
  

  

  :فصل پنجم

  چگونگي ايراد گرفتن

  و 

  هاي حديثي مشكوك جلوه دادن كتاب 

  
  :اين فصل شامل دو مبحث زير مي باشد كه

  
  :مبحث اول

  .، در ايراد گرفتن به منابع حديثيهاي دشمنان سنت پيامبر روش 
  

  :مبحث دوم
پاسخ تصور دشمنان سنت كه استدراكات ائمه از صحيحين، دليل بر نادرستي  

  .باشد آنها مي



   :اول مبحث

   يحديث ن اهل سنت، در ايراد به منابعهاي دشمنا روش

  
حجيت سنت مطهر در يراد به ا - دشمنان اسالم  –ابزارهاي دشمنان سنت  از جمله

باشد و  هاي آنها در اين مورد فراوان و تكراري مي هاي حديثي است، روش كتاب
همانطور كه به طور عام عدالت اصحاب را نپذيرفتند، و بصورت خاص عدالت خلفاي 
راشدين را مورد ايراد قرار دادند، به ابوهريره كه بيشترين احاديث را روايت كرده 

 شخصيتهاي برجستهمحدثين، و  الت پيشوايان مسلمانان از فقها،ين عداست، و همچن
ابن شهاب زهري كه مشهورترين راوي و  مانند. اند آنها را مورد انتقاد و ايراد قرار داده

اهل سنت  امامهمينطور به چهار  1.است  بيشترين حديث را در ميان تابعين نقل كرده
اطمينان و ثقه نداشتن به آنها،  زيرا .اند اد وارد كردهاند، اير ن بودهكه حافظان اسالم و دي

اينجا هم همان روش را براي  .اندازد ا از اعتبار و اطمينان ميديگران ر اولي طريقبه 
  :اند هاي حديثي اهل سنت مطرح كرده ايراد گرفتن به كتاب

گاهي تيرهاي سمي خود را به سوي كتب اهل سنت بصورت عام از روي تمسخر  - 1
  . گيرند گيري نشانه مي عيبو 

 هاي حديثي همند، و از حقيقت كتابهمه مردم دنيا بايد بف« :گويد اسماعيل منصور مي
باشند، آنها را منسوب  آگاه شوند، كه آنها اقوال و گفتارهايي ظني و از روي گمان مي

كه دهند،  نسبت مي كنند كه آنها هم به نوبه خود آنرا به رسول خدا به راوياني مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 226-206كتر سباعي از آن در كتاب السنة و مكانتها، ص دفاع د: نگا) 1
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كرهاي  ،2ي زردها نها كتابهاي حديثي را به كتابآ 1.باشد نمي حتماً سخن پيامبر
  . اند ، وصف كرده4هبالو ز ،3ديندار

ها و  هاي ششگانه اصول، و كتب سنن و مسانيد، و فرهنگ گاهي هم كتاب - 2
، هاي حديثي اند به اين دليل كه در آن كتاب تصنيفات را مورد ايراد و طعنه قرار داده

  5.وجود دارد.. .هاي صحيح، حسن، و ضعيف و منكر و متروك و حديث
آورند، تا خواننده را در ابهام قرار دهند، كه  اينگونه كالم و حكم را بصورت مطلق مي

و ائمه حديث آنها را تمييز و . هاي حديث وجود دارد چگونه چنين مطالبي در كتاب
  . اند تشخيص نداده

دهند، و بسوي آن  هاي حديثي را مورد شك قرار مي ترين كتاب گاهي هم صحيح
ها و مخدوش  آورند، تا آن را از پاي در آورند، از پاي در آوردن آن كتاب هجوم مي

ها، اعتماد و اطمينان به صحت ساير كتب اهل سنت  كردن نظر مردم در مورد آن كتاب
  . زنند برد، و بر اين نظر اصرار و فرياد مي را از باب اولي از بين مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 658-432تبصير االمة بحقيقة السنة ص ) 1
، و 567ص  10دراسات محمديه از گلدزيهر، ترجمه استاد صديق بشير به نقل از مجله كلية الدعوة از ليبي، شماره : نگا) 2

انذار من السماء از : ، و نگا63ة في القرآن از ايشان ص ، و كتاب الصال29المسلم المعاصي، از احمد صبحي منصور ص 
  . 677نيازي عز الدين ص 

  .  ه 1418مجله آفاق عربيه شماره ربيع اآلخر سال : آن را احمد صبحي منصور گفته نگا) 3
آن است را او خداوند، هر چند مستحق (هاي ارشاد يافته  اين مطلب را از او در جمعي در خانه ابن خلدون شنيدم در درس) 4

  .) ببخشايد
  . 330-317اضواء علي السنة از محمود ابوريه ص : نگا) 5
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اند،  چون در صحيحين بخاري و مسلم احاديثي را آورده« :است عبدالجواد ياسين گفته
خواهيم روي روايات  شود، بهمين دليل مي هاي ديگراهل سنت پيدا نمي كه در كتاب

  . 1»آنها متمركز شويم، تا اين امر محقق شود
به نظر ما رسيد كه « :گفت كرد، مي محمود ابوريه هنگامي كه از مسند احمد صحبت مي
باشد صحبت كنيم، تا حقيقت آن  درباره مسند احمد، كه مشهورترين كتاب حديثي مي

هاي حديثي مقايسه  ها بيان كنيم، و مقام و رتبه آن را ميان ساير كتاب را براي مسلمان
و . اعتبار آنها، براساس مسند احمد، قياس شود هاي حديثي و تا ساير كتاب ،نمائيم

   2.نياز كند ساير كتب بيمورد ورد آن ما را از بحث در بحث در م
هاي گذشته آنها در ايراد گرفتن به  در اينجا آنچه كه براي ما مهم است، روش

باشد كه هميشه نسبت به ايراد و مشكوك كردن آن حرص  هاي حديثي مي كتاب
  حها بعد از قرآن، كه همان صحا كتابترين  خورند، خصوصاً نسبت به درست مي

  :انتقادهاي و ايرادهاي آنها، از دو روش خارج نيست. باشد بخاري و مسلم مي
كر بيمار آنها با فكنند كه در  براي اثبات نادرستي آن به احاديثي استناد مي :نخست 

و يا به  ،گيرند باشد، يا به سيره رسول اكرم ايراد مي علم مخالف مي قرآن و عقل و
اشد، كه در تصور باطل آنها از ب و انجيل آمده موافق ميحديثي كه مانند آن در تورات 

هاي ديگري كه براي صحت حديث بكار گرفتند و بطالن  و روش 3اسرائيليات است

___________________________________________________
______________________ 

  . 113-103دين السلطان ص : ، و نگا292السلطة في االسالم ص ) 1
  ). در كالم درست در دفاع از مسند(پاسخ آن در كتاب حافظ ابن حجر : ، نگا323اضواء علي السنه ص ) 2
االضواء القرآنيه في اكتح االحاديث االسرائيليه و تظهير البخاري منها از دعاي صالح : ، نگا316-299اضواء علي السنه ص ) 3

، و دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي از 132، 130، 2/122، 1/340و ضحي االسالم،  218و فجر االسالم  2/132ابوبكر، 
- 80، و لماذا القرآن ص 63صالة في القرآن ص و ال. و بعد از آن 1/10، و البيان بالقرآن 31، 24احمد حجازي سقا ص 

، و السنة و 658، 432، 247، 127، 124و تبصير االمة بحقيقة السنة ص  40و القرآن و الحديث و االسالم ص  154
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هايي از اين  در باب سوم نمونه 1.نظرات آنها در صفحات قبلي آورده شده است
  . شود احاديث را آورده و به آنها پاسخ داده مي

 سبت به صحيح بخاري و مسلم مبني براستدراك ائمه مذاهب، ن استدالل كردن به :دوم
  . باشد اينكه دليلي بر عدم درستي آن مي

اين نادرست است كه اعتقاد داشته باشيم، جايگاه اين دو كتاب و  :گويد لدزيهر ميگ
ليل اين دو كتاب د. باشند و نتيجه يك تحقيق علمي باشد احاديث آنها بدور از شك مي

گردد، كه ارتباطي با دقت و توجهي كه براي نصوص  بر مي) اسناد(ي لي مبر يك مبنا
اگر مردم آن را بپذيرند، آن را به . باشد بكار رفته ندارد، و اين اساس اجماع امت مي

رساند، و با وجود اينكه، اجازه نقد اين دو كتاب داده نشده، و  ترين درجه اعتبار ميباال
وجود تقدير عمومي براي صحيحين در ميان مسلمانان، ناشايست اعالم شده است، و با 

تأليف نموده كه درباره صد » االستدراكات و التتبع«كتابي بنام ( ه 380ت (دارقطني 
   2.باشد حديث مشترك ميان دو صحيح مي

بر صحيحين، باعث از چند امام ) رفع توهم و خطا از گفتار پيشين(ها  اين استدراك
به آن متمسك شوند و صحيحين و جايگاه آنها را مورد نقد  ديگران و لدزيهرشد تا گ

                                                                                                          
و تأمالت  30، 25، و االسالم بدون حجاب ص 348-292و السلطة في االسالم،  237-28دورها في الفقه الجديد ص 

و صفحات بعد از آن، و دفاع عن  23و اهل السنة شعب اهللا المختار، ص  225-224السنة و الشيعة، ص فقي الحديث عند 
در  17و جوار و مناقشه كتاب عائشه ام المؤمنين از هشام ابن قطيط ص  326-34الرسول ضد الفقها و المحدثين ص 

هايي  نيازي عز الدين كه اين از بزرگترين كتابهاي شيعه هم مراجعه كرده مانند دين السلطان از  حاشيه صفحه، به كتاب
، 696انذار من السماء ص : باشد، نگا است كه به اين روش به صحيحين ايراد وارد كرده است، نزديك هزار صفحه مي

713 .  
  . 57-2/40، 261-1/220: اگر خواستي نگا) 1
و جمال بنا هم آن را در السنه و دورها في  392به نقل از ضوابط الرواية عند المحدثين ص  236دراسات محمديه ص ) 2

  . است  گفته است و همچنين توسط كساني ديگر قبالً آورده شده 159، 131، 25الفقه الجديد ص 
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و ايراد قرار دهند، در حالي كه هيچ دليلي ندارند، و در مبحث دوم به آن خواهيم 
  . پرداخت
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   :دوم مبحث

توهم  برطرف ساختن(دشمنان حديث مبني بر استدراك  رپاسخ به تصو

  باشد تي آن ميائمه بر صحيحين، دليل نادرس )و خطا از گفتار پيشين

  
 ،را كه مورد انتقاد قرار نگرفته باشد ن بخاري و مسلم هرگز مسأله قطعيصحيحي همانا
باشد، چون ائمه حديث هر  اند، و آنچه كه اتفاق افتاده است عكس اين مي پذيرفته نمي

ترين  و آنها را بر دقيق. اند دوي آنها، هم متن و هم سند را مورد بررسي قرار داده
، همراه اند هاي خود قرار داده ي انتقادي درست، كه صاحب دو صحيح در كتابمعيارها

اند، كه آيا آن حديث  اين شرط به همه احاديث نگاه كرده با ما ائمه. اند و هماهنگ كرده
  است يا نه؟  شروط صحيحين را در خود نگهداشته امانتداري نموده و
يث، احاديث متوهم و خطا را از اي از حافظان حد بينيم كه عده در نتيجه اگر مي

اند،  اند،آورده صحيحين بخاري و مسلم، كه شرطي از شرطهاي خود را بر آن قرار نداده
و نظر بخاري و مسلم در مورد درستي آن احاديث، بر نظر آنهايي كه آن نوع احاديث 

و ها، دآنها در مورد اين احاديث، از جهت سن. كند غلبه نمي ،اند خراج كردهسترا ا
استدراك آنها و حرف زدنشان در مورد اين احاديث، آن . اند هايش، صحبت كرده متن

باشد پايين نياورده  د حديث، وضع شده و ضعيف، كه غير ممكن ميحاحاديث را تا 
اند،  است، بلكه منظور آنها اين بود كه نوعي كوتاهي از روشي كه شيخين برآن بوده

دادند،  قرار مي را ها ترين صحيح ين صحيحمشاهده شده است، و با آنچه كه شيخ
   1.تفاوت دارد

___________________________________________________
______________________ 
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ي كتاب خود را نوشت، هنگامي كه بخار :ظ عقيلي بر اين موضوع داللت داردگفته حاف
ه كرد، او را تحسين مد ابن حنبل، و يحيي بن معين ارائبن مديني، و احا آن را بر

عقيلي گفته سخن در  .يثكردند، و صحت آن را مورد تأييد قرار دادند، بجز چهار حد
   1.باشد اين باره از خود بخاري است، كه درست مي

اي، توهماتي را كه در احاديث بخاري و مسلم بوده در  عده« :است امام نووي گفته
تري از آنها  به درجه پايين اند، وط بخاري و مسلم خالي ديدهاند، و آن را از شر آورده

و  االستدراكات«ل، كتاب خود را بنام ان اين مسايرقطني در بياامام د ،اند تنزل داده
. باشد، كه در آن دو كتاب ذكر شده است مي يحديث نوشته و در مورد دويست» تتبعال

هاي بخاري و مسلم استدراكي دارد ابي غساني در  ابي مسعود دمشقي هم بر حديث
ر راويان آن دو استدراك خود را بر بيشت» لل منهعتقييد المهمل في جزء ال«كتاب خود، 

   2.محدث بعمل آورده است، پاسخ همه يا قسمتي از اين مطالب داده شده است
اند  امام نووي در شرحي كه بر صحيح مسلم نوشته، آنچه را كه درباره مسلم آورده

ه نپذيرفته و رد كرده است، بعد از او حافظ ابن حجر، انتقادهايي كه بر بخاري شد
تر در مقدمه  گيري كرده است، و بصورت جديل، پياست را به صورت جدي و مفص

  .باشد به آن پرداخته است كه مقدمه فتح الباري مي» هدي الساري«خود در كتاب 
كه اگر صحيح بخاري به آب طال نوشته  :اند گفته )صحيح بخاري(علما در مورد آن 

به صحيح باز هم حق آن ادا نشده است، اين جمله پاسخي است به ايرادهايي كه  ،شود
هاي مهم است كه به تدريس درست،  اي از فصل بخاري شده است، و در آن مجموعه

___________________________________________________
______________________ 
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ها، و ديگر مباحث مهمي كه به حديث  مدرس آن درس و شرح حال آنها، و مناسبت
حدوداً چهار سال  ،ابن حجر بهنگام نوشتن كتاب خود. پردازد مي ،ل استصصحيح مت
صحيح بخاري را  آموزشساني كه قصد و سپس بوسيله كتابش، تمام ك. مكث كرد

داشتند، آموزش و ارشاد نمود، و صحيح بخاري و جايگاه آن را در ميان كتب حديثي، 
فقط از امام ) هدي الساري(امام ابن حجر در مقدمه خود . در رأس همه قرار داد

و . بخاري دفاع نكرده است بلكه از هر دو صحيح بصورت اجمال دفاع نموده است
شكي نيست كه بخاري و مسلم بر هم  :گوئيم بصورت مختصر در پاسخ مي :تاس گفته

عصرهاي خود، و همچنين ائمه اين علم، در زمينه شناختن صحيح و معلل، مقدم 
او داناتر  همنشيناناند، زيرا آن دو امام حديث، در اينكه علي بن مديني، چون  بوده
اند، بخاري در  اختالفي با هم نداشته. اند و بخاري هم از او اخذ حديث كرده است بوده

يني كوچك نشمردم، استادم علي بن مدبجز خود را نزد هيچ كس « :گويد اين زمينه مي
سخن او را رها كنيد زيرا او مانند خود  :علي بن مديني رسيد، گفت وقتي اين سخن به

ه حديث محمد ابن يحيي زهلي، داناترين فرد، در زمان خود، در زمين» .را نديده است
در صحيح « :اند، فربري از بخاري آورده كه گفته بود، كه آن دو شيخ از او استفاده كرده

و خدا را شاهد  ،خود هيچ حديثي وارد نكردم مگر اينكه به درستي آن يقين داشتم
  » .ديدم مي

اين كتاب خود را بر  :گفت شنيدم كه مسلم بن حجاج مي :است مكي بن عبداهللا گفته
اي كه كرده اين بوده، آن حديث بيمار است،  عه رازي نشان دادم، كل اشارهعلي ابن زر

اند كه هيچ گونه علتي و بيماري نداشته  سپس فهميدم كه شيخين فقط احاديثي را آورده
باشد، يا اينكه بيماري و علتي دارد ولي مؤثر نيست، اگر انتقاد كساني كه به آنها انتقاد 

و . باشد ، سخن آن منتقدان با صحيحين در تعارض مياند را موجه جلوه دهيم كرده
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ي ن، كه شكي در آن نيست، بصورت كلبخاطر مقدم بودن صحيحين بر سايري
   1.كنند هاي وارده به آنها را دفع مي اعتراض

سپس حافظ ابن حجر، انتقادهاي آنها را بر شمرده و بصورت جدي و مفصل به آنها 
هاي داده شده به اكثر انتقادها، قوي و  ه پاسخو آشكار ساخته ك 2،پاسخ داده است

   3.اند و اندكي از انتقادها به سختي پاسخ داده شده. باشند محكم مي
شايد در احاديثي كه پاسخ دادن به آن مشكل بوده، حق با « :است دكتر ابوشهبه گفته

اسراء  بن ابي نمر از انس درباره نقدكننده با انصاف باشد، مثالً در مورد حديث شريك
باشد، كه در آن حديث شريك، با ياران انس در اسناد و  كه حديثي طوالني مي است

اند و بيشترين اوهام در اين سخن  متن و تقديم و تأخير و انكار زياد اختالف داشته
ابن حزم،  خطابي، 4».بوده است اسراء قبل از وحي پيامبر« :باشد كه گفته شريك مي

اند  و گفته ،اند نووي و ديگران، آن را رد كرده و نپذيرفتهعبدالحق و قاضي عياض، و 
اشتباهي از طرف شريك بوده است، در حالي كه شريك به دروغ متهم نشده است، 

   5.اند كه او اشتباه كرده است بلكه گفته

___________________________________________________
______________________ 

  . 365-364هدي الساري ص ) 1
  . 140-1/135تدريب الراوي : نگا – 266،364،402همان ص ) 2
  . 402-366هدي الساري ص : نگا) 3
شماره  13/486) و كلم اهللا موسي تكليما(توحيد، در باب فرموده خداوند  در كتاب) شرح فتح الباري(صحيح بخاري : نگا) 4

ها و  در كتاب االيمان باب اسراء رسول خدا به آسمان) شرح نووي(مسلم هم در صحيح خود به آن اشاره كرده است  751
  . 162شماره  4885/1واجب شدن نماز 

، شماره 1/418شرح حال او در تقريب التهذيب : و نگا 7517ما ش 13/494دفاعيه ابن حجر از او در فتح الباري : نگا) 5
و معرفة  2277، شماره 1/485و الكاشف  4/360، و الثقات از ابن حبان 663، شماره 217و الثقات از عجلي ص  2796

  . 155، شماره 116الرواة المتكلم فهم بما ال يوجب الرد للذهبي ص 



253  بررسي سنت نبوي 

، كه 1اثر شود آنچه از بخاري در مورد اسراء آورده شده باعث شده، كه انتقادها به آن بي
هاي عاقل، تيزبين  كه از آدم كند، اي آگاه مي پوشيده ين كار ما را از قسمتري با ابخا

هايي كه در روايت شريك وجود دارد، در صحيح  ماند، در مورد غلط پوشيده نمي
   2.هاي زيبا درباره آن آورده شده است بخاري بسياري از اشارات و تلميح

هاي  اج، در برابر ايرادها و نقدوزي در حالي كه از احاديث اسراء، و معرفدكتر رفعت 
آنچه كه در نقد اين روايت مورد استفاده قرار « :گويد كرده، مي ه بر آن دفاع ميئارا
خورد، و  حقيقت حرص مي روشن شدن اي است كه براي گيرد، نقد علمي سازنده مي

ان كه منتقد. شود شود، همينطور معلوم مي به جايگاه بخاري و كتابش اعتباري قايل نمي
از نقد متن حديث و ) اند خبر تصور كرده اي بي همانطور كه عده(ما در قديم و حال، 

اند، و احاديث جعلي  آن بر قرآن و سنت صحيح غفلت نكرده هجستجو در آن، و عرض
   3.اند و موضوع را نفي و بيرون كرده

  

___________________________________________________
______________________ 
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  اند پاسخ به كساني كه بعضي از رجال صحيحين را مورد نقد قرار داده
  

اند، از رجال  مورد جرح قرار داده ي هستند كه بعضي از قدما آنها راصحيحين گروهدر 
از  1،اند بخاري هشتاد نفر و از رجال مسلم صد و شصت نفر را مورد جرح قرار داده

 ابن عباس، و عمرو بن مرزوق، و سويد بن سعيد، و ديگران هآنها، عكرمه برد هجمل
   2.بوده اند

خواستند كه جايگاه اين دو  با جرح رجال بخاري و مسلم، ميدشمنان حديث و اسالم 
   3.و در مورد آن شك ايجاد كنند كتاب حديثي صحيح را زير سوال ببرند

اند، اين جرح  بر اين امر دليلي ندارند، و كساني كه از رجال، مورد جرح قرار گرفته
و . اند را ستوده اند، و آنها توسط كسان ديگري رد شده و معتقد به عدالت آنها شده

و  متابعاتها در مورد احاديث،  حتماً براي صاحبان صحاح، حداقل عدالت آن راوي
 ط آنها اخراج شده است، منظور اينسشواهد، ثابت شده است، اگر مسايل اصولي تو

جمع  روايتاند، پس درستي آن بوسيله  قات مشاركت داشتهثست كه آنها با ديگر ا
   4.ثابت شده است

هر آدم با انصافي شايسته است كه آگاه باشد، اينكه بخاري و  :گويد بن حجر ميحافظ ا
اش درست  اند، در نظر آنها عادل بوده است، و حافظه مسلم هر راوي را كه ذكر كرده

خبر نبوده است، بويژه بعد از آنچه كه ائمه اسالم بر آن متفق شدند،  بوده، و غافل و بي
ناميم، و اين معنا براي كساني ديگر و  ا صحيحين مينام اين دو كتاب ر :و گفتند

___________________________________________________
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حاصل نشده است، پس نظر جمهور در  ،اند هاي ديگر كه از صحاح روايت كرده كتاب
  .باشد عدالت راويان آن مي هبه منزل ،مورد آن

، و شواهد و متابعاتاز اصول روايت كرده باشند، ولي اگر در  ،اين زماني است كه
اند چند  ايت كرده باشند، با آن كسي كه از او روايت كردههاي احاديث رو تعليق
اي اختالف دارد، با وجودي كه نام صحيح بر آن نهاده شده است آن هنگام اگر  درجه

دهيم، و  ايرادي به يكي از آنها را بيابيم، آن ايراد را مقابل عدالت اين امام قرار مي
اوي آن، و حافظ و ضبط آن چيزي جز آنچه كه علتش بوسيله تفسيري كه عدالت ر

زيرا . شود خبر بصورت مطلق و يا ضبط عين خبر، روشن شده باشد، پذيرفته نمي
اسباب و علل جرح ائمه متفاوت است بعضي از آنها رسواكننده و بعضي رسواكننده 

  . نيستند
او  :گويد شيخ ابوالحسن مقدسي درباره مردي كه حديث صحيح از او آورده است، مي

شيخ ابوالفتح . اند توجه نكرده است جازي است، و به آنچه كه درباره او گفتهپولدار ح
گوئيم، و از آن خارج  قشيري در مختصر خود گفته اين عقيده ما است، و آن را مي

شويم، مگر با حجتي آشكار، و بياني روشن، كه در آن ظن غالب، بر معنا چيره  نمي
اري و مسلم به خهاي ب مگذاري كتابكه مردم براي نا ،قبالً متذكر شديم ،شود

كه راويان  ،و از نيازهاي اين امر آن است. صحيحين به اتفاق نظر عمومي دست يافتند
  . 1آنها عادل باشند

هاي خود،  ست كه صاحب صحيح، نسبت به روايتا سخن كوتاه و پسنديده، اين
ن، نشانه توثيق آنها ، و صحبت كردن و مقدم آوردن بعضي راويااند تر بوده آشناتر و آگاه

باشد، هر چند كه از ايراد، ايراد گيرندگان سالم و مبرا در  توسط صاحب صحيح نمي

___________________________________________________
______________________ 
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شود و نه حديث آنها  و بصورت اطالق پذيرفته شوند، نه خبر آنها پذيرفته مي يندبيا
از ايراد و طعنه به دور بوده كجاست؟ و از چه زماني  ،پس آن كسي كه. شود روايت مي

  ؟ 1اند كرده راد گرفتن به حجتي استناد ميبراي اي
روي داده، آن  ،نسبت به گروهي ديگر ،از گروهي ،بدان ايراد :گويد حافظ ابن حجر مي

كه در باب عقيده با هم داشتند، بايد توجه كنيد كه به سخنان  ،هم بعلت اختالفي بود
و تقوا گروهي  مگر در امر حقي، و همينطور گروهي از اهل ورع ،آنها اعتماد نكنيد

و آنها . ديگر از اهل ورع، را بخاطر وارد شدن به امور دنيوي مورد سرزنش قرار دادند
را ضعيف به حساب آوردند، با وجود صادق بودن و ضابط بودن آنها براي اين ضعيف 

   2.شويم اعتباري قايل نمي نشمرد
ظران او ثابت لدزيهر و هم نگذشت، باطل بودن سخنان و نظرات گاز همه آنچه كه 

گردد، كه  ي بر ميصلي اين دو كتاب به يك مبناي ملداليل ا«اند  ه گفتهكشود  مي
اين مبنا و اساس اجماع امت است، و اگر  .، ندارد و بررسي نصگرايي  ارتباطي با دقت

  .رسد باالترين سطح اعتبار ميمردم آنها را بپذيرند، به 
دليل كه احاديث را چه از نظر متن و چه  اساس و پايه اين سخنان باطل است، به اين

ترين معيارهاي سنجش انتقادي صحيح، مورد نقد و بررسي قرار  از نظر سند، با دقيق
وفاي بخاري  مهسبر االئبخاري و مسلم بوده است، در اند، و نقد حديث از شروط  داده

چون  ،ها راو مسلم به اين شرط مطالبي آورده شده است، بجز در احاديث اندكي، كه آن
  . باشند پس صحيح مي اند بخاري و مسلم آورده

___________________________________________________
______________________ 

  . 2/232الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين ) 1
البيان و التوضيح لمن اخرج له في : نگا 493-405فيهم ص دفاعه عن الرجال المطعون : نگا – 404هدي الساري ص ) 2

  . الصحيح و مس يضرب من التحريج از حافظ عراقي، و معرفة الرواة المتكلم فيهم بماال يوجب الرد از امام شافعي
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هاي افرادي  معلوم گشت كه اعتبار آنها بخاطر تالش) صحيحين(از اين دو كتاب 
هاي يك امت بوده است كه در ميان آنها، گروهي  خاص نبوده است، بلكه تالش

باشند، آنها  رتر مياند، و از همه مشهو كرده فعاليت مي هاند، كه در اين زمين محدث بوده
. شود پذيرفته يا رد مي باشند، كه با نظرات آنها حديث پيامبر نقدكنندگان احاديث مي

كند بجز متكبران و فاسدان  نمي  كه همان اجماع معصوم است و كسي در آن شك
  . 1مغرور

باشد و  رغم اينكه نقد اين دو كتاب پسنديده نمي علي« :لدزيهردر مورد اين سخن گ
در تعارض با آخر سخنان ايشان ... ».است تا آخر ه چنين كاري هم داده نشدهاجاز

و اين  نوشته است» االستدراكات و التتبع«كتابي در مورد انتقاد از آنها است، دارقطني 
ادعاي او هم كه اجازه نقد داده نشده و چنين كاري ناپسند است، هم دروغ محض 

و غساني، دروغ بودن ادعاي او را ثابت باشد، و استدراك دارقطني و دمشقي  مي
ن و منتقدان، به جايگاه و و ديگر طعنه زنندگا ،امانتداري اين مستشرق. كنند مي

. صحيحين، كه خطرها در كمين نيستند تا صحيحين را مورد نقد قرار دهند موقعيت
ده بلكه در كمين هستند تا ايراد و انتقادهايي را كه متوجه بعضي از احاديث آنها ش

شود، نقد و استدراك به حالت معيني توصيه  به هر نقدي توجه نمي .دامن بزننداست، 
هاي كتاب   كند كه نقد شامل همه بحث شود، ولي كسي كه دانشي ندارد تصور مي مي

   .هاي ائمه پيش آمده است شده است، همانطور كه در مورد استدراك

___________________________________________________
______________________ 

ا اجماع در برد، زير ، راه را به رجال صحيحين مي)باشند يا حافظه قوي ندارد كه ضعيف مي(نگوئيد : گويد ابن خلدون مي) 1
  . 345المقدمه ص : نگا. ميان امت اين است كه آنها را بپذيرند و اجماع خود بهترين پشتيباني و بزرگترين دفاع است
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در صحت صحيحين و جايگاه آنها، ها  اند كه اين استدراك ناقدان حديث بيان كرده
اندازند كه  برخالف دشمنان حديث، كه خواننده را در توهم مي 1،كند خللي ايجاد نمي

  . شود استدراك باعث، ابطال احاديث و صحيحين مي
نسبت توهم، ضعف و جعل دادن، بدون برهان و « :گويد استاد دكتر احمد محرم مي

به بعضي از راوياني كه بخاري و مسلم از آنها دليل و فقط از روي، هواهاي نفساني، 
طلبد، بلكه  اند، دقت فراوان مي اند، و راوياني كه از آنها روايت نكرده روايت كرده

باشد، تا  پيروي از شيطان و هواهاي نفساني خود پس از خطري كه در كمين مي
بلند مرتبگي كنند تا از  جايگاه صحيحين را اندك و ضعيف جلوه دهد، يا تالشي كه مي

   2.آنها را پايين بياورند
كه اهل حديث تأليف  ،هايي هستند ترين كتاب پس صحيحين بخاري و مسلم، درست

كه قابل  ،ندا هكردبه دين و امت اسالمي اي  اند، و اين دو مؤلف خدمت ارزنده كرده
ال شود، از خداوند متع بلند از آنها تشكر و قدراني مي بلكه با صداي. انكار نيست

بخاطر نوشتن اين دو كتاب مفيد و . خواستاريم كه ثواب آنها را فراوان گرداند
  3.سودمند

 - رسانيم،  سخن خود درباره صحيحين را به سخناني، از شيخ احمد شاكر، به پايان مي
شويم،  دار مي بينيم كه سخنان او عين حقيقت است و بخاطر مضمون آنها، دين مي

چنين  -نگريم، خداوند رحمتش كند نها را با اطمينان كامل ميآ  بخاطر يقيني كه داشته،
باشد، و كساني  كه شكي در آن نيست، نزد محققان اهل حديث مي قتيحقي« :فرمايد مي

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 394، 393ضوابط الرواية عند المحدثين ص ) 1
  . 2/228الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين ) 2
، 403-399الحديث و المحدثون از دكتر ابوزهو ص : ي دفاع بيشتر از صحيحين نگاو برا 97في رحاب الكتب السنة ص ) 3

  . و كتب السنة دراسة توثيقية از دكتر رفعت فوزي
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 اند، اين اند، و از روي آگاهي و بصيرت از آنها پيروي كرده كه بوسيله آنها هدايت شده
باشد، در هيچ كدام از  ن صحيح ميكه احاديثي كه در صحيحين قرار دارد، همه آاست 

دارقطني و  .ه آن نقدي وارد باشد، وجود ندارداين دو كتاب حديثي كه ضعيف يا ب
احاديث به آن اند، به اين معنا كه اين  بعضي از حافظان حديث، احاديثي را نقد كرده

 است، در مورد صحت  اند، نرسيده ي اعتبار كه ساير احاديث در صحيحين رسيده درجه
و . آشوبگرها شما را نترساند ، كسي با آن مخالف نكرده است، پس فتنهخود حديث

اند در ميان احاديث صحيحين،  تصور تصوركنندگان شما را نترسانند، كه گفته
پيروي . اند هاي نادرستي وجود دارد، و از احاديث كه درباره آن صحبت كرده حديث

م بر آن هستند، نقد كن، و از روي دليل نمايي، آنها را طبق اسلوب دقيقي كه اهل عل
   1.باشد كننده، به سوي راه درست مي قضاوت كن، همانا، خداوند هدايت

  ). تر است خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه و آگاه(

___________________________________________________
______________________ 

  . 72رجاب الكتب السنة ص : ، نگا29الباعث الحثيث ص ) 1



  فصل ششم

  حديثاد به منابع غير معتبر در تاريخ اعتم ابزار آنها در

  و راويان آن 

  
اعيان فتنه و طعنه زدن به احاديث هاي د شامل بيان روشاين فصل 

  :زير مي باشدنبوي در خالل يكي از سه روش 
  : نوع اول

منابع غير معتبر، كه غالب اعتماد در حكم بر احاديث نبوي از اين 
  .قبيل است
  : نوع دوم

منابع معتبر حديثي كه هدف آنها از اين منبع گمراه كردن خواننده 
  .بوده است
  : نوع سوم

  .غير حديثي، و اعتماد كردن به احاديث دروغين در آن منابعي معتبر
  



  :فصل ششم
  حديث و راويان آن ابع غير معتبر در تاريخاعتماد به من ابزار آنها در

  
كه براي هر علمي منابع معتبري وجود دارد، كه  است اين بديهي كلي جمله اصولاز 

با حقايق و  بخواهد كه شود، هر كس بوسيله آنها حقايق و قضاياي آن علم شناخته مي
و به منابع غيرقابل اعتماد و غيرقابل اطمينان، اعتماد كند،  قضاياي يك علم آشنا گردد

كند، در ميان علماي  د، و كسي كه چنين كاري ميردانهيچ ارزشي علمي  او تحقيق
  . جايگاهي ندارد 1،قابل احترام

ن، و مدعيان الحاد، در ميان اين كاري است كه مدعيان فتنه، و مدعيان علم و مستشرقا
بيني كه درباره، مسايل حديث نبوي، از تدوين و  آنها را مي. دهند امت اسالمي انجام مي

نوشتن آن، و حجيت حديث، و جايگاه قانوني آن، و راويان اصحاب، و تابعين آن، و 
صحبتهاي خود خود از قضاياي در . دكنن صحبت مياند،  كساني كه بعد از آنها بوده

   :كنند مي تكيهسه نوع منبع  گذشته بر يكي از اين
 نظريات خود در يناعتماد مدعيان فتنه، و مستشرقغالب منابع غير معتبر، كه  :نوع اول 

  . از اين نوع است در مورد حديث نبوي
باشد، كه هدف از آوردن آن احاديث، گمراه كردن  منابع معتبر حديثي مي :نوع دوم

  . چنانكه بعدا خواهد آمد، باشد خواننده آن مي
باشد، كه آنها بيشتر بر اين احاديث دروغين تكيه  ابع معتبر غير حديثي ميمن :نوع سوم
  . مي نمايند

___________________________________________________
______________________ 

  . 28السنة و مكانتها، از دكتر سباعي ص : نگا) 1
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  شود  ، به انواع مختلف تقسيم ميباشد نوع اول كه منابع آن غير معتبر مي
  :عبارتند از و

 ،خوارج :يها باشند، از جمله كتاب مي و اهل آن سنتهاي دشمنان  كتاب - 1
و  2.، نويسنده كتاب االغاني1همچون اصفهاني ها؛ ها، معتزليان، و باطني رافضي
عليه اسالم و مسلمانان هايي كه مستشرقان از روي كينه، و تعصب كوركورانه، بر  كتاب
هاي مسموم خود  اند، و ساير كتاب خود نوشته »هاي غير اسالمي دايره المعارف «و در 

  . اند وشتهكه در اين زمينه ن
هايي كه هيچ گونه ارتباطي ميان آنها و علم الحديث وجود ندارد، مانند،  كتاب - 2

  . باشند مي ،غير محدثان ، شعر و تاريخادبيات، لغت، نحو

___________________________________________________
______________________ 

والفرج اصفهاني است، كه شاعر و نويسنده و اديب بود، ذهبي درباره او گفته اصفهاني، علي بن حسين بن هيثم آموي، اب) 1
به او روايت امثال او : گويد ها نادر است، ابن جوزي مي و اين در ميان آموي. باشد جاي تعجب است كه او شيعه مي

داند و شايد  اب را مجاز ميكند، خوردن شر باشد بيان مي شود، چون در كتاب خود آنچه را كه مايه فسق مي اطمينان نمي
هاي او در  االغاني واالخبار و النوادر، و اخبار الطفيلين و ديگر كتاب: از جمله تأليفات او. آن را از خود در آورده است

، و الفهرست 118/280، و البداية و النهاية 5833، شماره 5/13از دنيا رفت، شرح حالي دارد در لسان الميزان  356سال 
و تنزيه الشريعة از ابن  5825، شماره 3/12و ميزان االعتدال  417شماره  3/307و وفيات االعيان  184-183ص 

  . 304شماره  1/87عراقي 
و كتاب هزار و يك شب، در . اند ها به اين تكيه كرده در مورد خطرهاي اين كتاب نگاه كن كه چگونه اكثر مستشرق: نگا) 2

فتواهاي ائمه و آراي فقها و تاريخ مسلمانان و آن را براي غربزدگان ما، مورد اعتماد مورد ايراد به راويان اهل حديث و 
اصالت الفكر االسالمي في مواجهة : براي ديدن تفصيل اين بحث، نگا. نمودند، تا در تاريخ اسالمي به آن اعتماد كنند

، 1/369مقدمات العلوم و المنهاج : نگا. ت، اس416 410التغريب و العلمانية و التنوير الغربي از استاد انور جندي ص 
  . 22-19المستشرقون و التراث، از دكتر عبدالعظيم ديب ص : ، و نگا188، 4/182
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 جعل كردند كه حتي نويسنده آن معلوم نيست؛ دينان زنادقه و بي كههايي  كتاب - 3
   1.كتاب هزار و يك شب :مانند

اهل تحقيق و پژوهش  هاي علمي ه در اين سخنان نسبت به روشگويند ك حتي نمي
كرده  تكيهبه آن گلدزيهر، ها،  به منابعي كه بت بزرگ مستشرق با توجهاست،  ظلم

  2.به حديث نبوي، هجوم برده است »دراسات محمديه«كتاب او در در حالي كه است، 
و مصابيح السنه از  ميهاي حديثي ششگانه و موطأ مالك و سنن دار ابلدزيهر از كتگ 

هاي خود را فريب دهد، كه  و با اين كار خواسته، خواننده. بغوي، روايت كرده است
  . شرح آن خواهد آمد

  :كند به آنها استناد ميلدزيهر در صدور حكم منابعي كه غالبا گ
  .يريمالحيوان الكبري از د ةحيا - 1
  .ادب القاضي از خصافي -2 
  .فهانيفرج اصاالغاني از ابو -3 
  .ويمعجم االدباء از ياقوت حم -4 
  .سيف بن يزن ةسير -5 
  .بن شداد ةرتنع ةسير -6 
  .كتاب الخراج از ابي يوسف -7 
  .فهرس از ابن نديم -8 
   ....كشف الظنون از حاجي خليفه -9 

___________________________________________________
______________________ 

  . 22-19و المستشرقون و التراث ص  416-410اصالة الفكر االسالمي ص : نگا) 1
و مذاهب التفسير » قيده و الشريعه في االسالمالع«هاي او مقايسه كن مانند  اين مثالي بود از كتاب او، در مورد ساير كتاب) 2

  . 22-19المستشرقون و التراث ص : اند نگا االسالمي همانطور ساير مستشرقان به آن قياس كرده
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اند، و به دور از  باشد، كه پيروان مستشرق او ذكر كرده هايي مي اينها غير از مرجع
   1.اد شده استو به آنها مانند ساير منابع استن اند تهانصاف نوش

اندازيم، كه در تحقيق  مي 2»سنهاضواء علي ال«نگاهي به منابع محمود ابوريه در كتابش 
او به كتب حديثي يعني صحاح سته و، موطأ، و . است  علمي خود به آنها استناد كرده

، توسط امرهدف از اين . ه استاد كرديگر كتب معتبر و منابع موثق، استندارمي، و د
كه تفصيل آن به زودي  و او را در ايهام انداختن است، ،اش ابوريه، فريب دادن خواننده

  .خواهد آمد
ث نبوي و راويان آن، به آنها عليه حدي عي كه ابوريه، در صدور احكام خودمناب
   :اد كرده، عبارتند ازاستن

  .خ التمدن االسالمي از جرجي زيدانتاري - 1
  .العرب قبل االسالم از جرحي زيدان -2 
  .المعارف االسالميه از مستشرقان ةدائر - 3
  .تاريخ الشعوب االسالميه از كارل بروكلمان - 4
  .ابراهيم وقا كشيشالمسيحيه في االسالم از  - 5
  .لدزيهرو الشريعه في االسالم، از گ ةالعقيد - 6
  .احاديث عائشه، از سيد مرتضي عسكري - 7
  .بأ از سيد مرتضي عسكريابن س - 8
  .، از عبدالحسين شرف الدينةابوهرير -9 

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 213- 306الرواية عند المحدثين ص : نگا) 1
ره ابوهريره و كتاب و منابع ابوريه و ديگر اين بعنوان مثال در اين كتاب آمده است و در مورد كتاب ديگر او شيخ المضي) 2

  . دشمنان حديث بر همين اساس قياس كند
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  .ن آل كاشفياصل الشيعه و اصولها، از محمد حس -10
  .البيان و التبين از جاحظ -11
   ....و الحيوان، از جاحظ -12

در يك چشم انداز سريع به منابع بعضي از انتقاد و ايراد گيرندگان به حديث نبوي، 
اي از  حديثي ندارند، عده تحقيقاتاي در  شود، كه هيچ بهره ر ميبصورت روشن آشكا

به دليل اينكه سودمند  اي ديگر هايشان از حديث، و عده آنها بخاطر دوري موضوع
   1.باشند اند، قابل استناد نمي و از مستشرقان و غلوكنندگان شيعه اخذ شده باشند نمي

معتبر حديثي و تفسيري و فقهي و  ابعنوع دوم از منابع دشمنان اسالم و حديث، من
اند، و با  باشند، كه به آنها استناد كرده هاي مدافع آن مي و كتاب علوم قرآني و حديثي

خود را به  تحقيقاترا در ابهام قرار دهند و اهميت  هخواستند كه خوانند اين كار، مي
يقت ادعاي رسند، در حق هاي خود به آن مي آن منابعي كه در بحث. آنها نشان دهند

  . دهد دروغين آنها را نشان مي
ابوريه را تأييد كند به اين معني كه، او از  هدر غير اين صورت، آيا عاقلي هست كه گفت

آورد، توهين و ايراد به حديث مطهر نبوي و  اي كه بدست مي منابع معتبر حديثي، نتيجه
   :وع كرده استي كه ابوريه به آنها رجهمانند اين منابع. باشد يان آن ميراو

  .الحفاظ از ذهبي ةتذكر - 1
  .ز مقدسي و حازمياشروط االئمه السته و الخمسه  -2 
  .مقدمه ابن صالح - 3
  .قواعد التحديث از قاسمي - 4
  .شرح القاري علي نخبه الفكر از ابن حجر - 5

___________________________________________________
______________________ 

  . 311ضوابط الرواية عند المحدثين ص : نگا) 1
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  .العلم از خطيب بغدادي تقييد - 6
  .الموافقات و االعتصام از شاطبي - 7
  .دياالحكام از آم - 8
  .االحكام از ابن حزم - 9

  .منهاج السنه از ابن تيميه -10
  .جامع بيان العلم و فضله -11
  .البدايه و النهايه از ابن كثير -12
  .العواصم من القواصم از قاضي ابن عربي -13
  . تأويل مختلف الحديث، از ابن قتيبه -14

ريه و ديگران ذكر كه آن منابع معتبري كه ابو :آيا هيچ عاقلي جرأت دارد بگويد
گويند، يا به آنچه كه ابوريه نتيجه گرفته است، به نتيجه  اند، اقوال آنچنان زشتي مي كرده
  . باشد و اين بهتاني بزرگ است خداوند منزه و پاك مي ؟برسند

، كه براي تهاجم به راديني  و داعيان بي ساير داعيان فتنه و داعيان علم از مستشرق
چرا كه اين امر  .با اين امر مقايسه كن اند، اي معتبر استناد كردهه حديث نبوي به كتاب

هاي  هر چه كه نويسندگان آن كتاب خواننده خارج نيست، كهسردرگمي و ابهام  از
  .ايم اند، ما هم به همان نتايج رسيده اند، و نتيجه گرفته معتبر به آن رسيده

بياورند، حال آنها  ،أييد شده باشدكه نزد اهل علم ت ي رااگر در آن منابع، حقايق مسلم
  :شود از چهار نوع خارج نمي

را دچار شك و وهم خواننده  ،خود ق مسلم در غير از جاياستناد به حقاي: نخست 
در  .اند ق، همفكر آنها بشمار، آمدهيصاحبان آن منابع معتبر و صاحبان آن حقا كند كه مي

 بحث شده است، كه آنها هم براي مورد شبهه وضع حديث، و فراواني جاعالن آن قبالً
ترين اعتماد به حديث، و  اند، كه آن ضعيف كرده جعل حديث به اقوال ائمه استشهاد مي
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هاي وضع حديث، و  لتع ،مسلمانكه علماي  در حالي استاين  1.است آن تجيح
هاي خود  اند، تا اهل حديث با تالش كننده را در منابع خود ذكر كرده هاي وضع گروه

با اين . نماندوانند، دروغگويان را پيدا كنند؛ و كارهاي آنها براي اهل حديث پوشيده بت
كنندگان، سالم و صحيح بيرون آمد، همه اينها را  ها احاديث نبوي از فتنه وضع تالش

   2.اند بعنوان، مشخصه و برتري براي حديث و اهل آن آورده
اند، و در غير از  ها را روايت كرده آن مشخصه ،دشمنان حديث، از منابع علماي اسالمي

  . به آن استشهاد كردند، و آن را بعنوان يك كمبود، انتشار دادند ،جاي اصلي خود
هاي  برتري حديث را بعنوان، عيب يها گران چگونه، مشخصه كه فتنه ،پس دقت كن
  . اند آن، انتشار داده

.  ذكر شده آمده استكه قبالً »ل حديث در تشريع احكامالستقا«اين مورد در مسأله 
دشمنان حديث، سخنان امام شاطبي را درمورد آن مسأله، بعنوان پوششي جهت 

   3.و ايراد گرفتن به حجيت حديث و جايگاه شرعي آن قرار دادند ،مشكوك كردن
آنچه را كه  ،»ثمر بي«استشهاد كردن به منابع معتبر، در مورد حقايق مسلم، ولي  :دوم 

  . گذارند آورند، و بقيه مطلب همان مبحث را كنار مي خورد مي ميبه درد ادعاي آنها 
كه آن را از منابع » كردن از نوشتن حديث بود ينه هشبه«آنچه كه در اين باره گذشت 
كرد،  كه ادعاي آنها را در آن باره تأييد مي» بابي«اند و  معتبر تاريخي روايت كرده

» دانست تن حديث را مكروه و زشت مينوش اخبار و احاديثي كه«مثالً باب  ،اند آورده
اند،  هاي ديگري كه در همان منابع معتبري كه به آن استشهاد كرده اند، و از باب را آورده

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/399: نگا. داده شده است) جعل(اگر خواستي به پاسخي كه در مورد شبهه ) 1
  . مراجعه كن 423-1/412ين اگر خواستي به جهود حملة االسالم في مقاومة حركة الوضع و الوضاع) 2
  . مراجعه كن 534-1/52به ) 3
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قرار هاي آنها را مورد ترديد  هايي كه شبهه اند، بخصوص آن قسمت كرده چشم پوشي
در اديثي كه اخبار و اح«و يا باب » وصف علت ننوشتن حديث«دهند، مانند باب  مي

   1.»باشند ه نوشتن علم ميمورد اباح
از جاي خود، و اين هم يكي  دن به منابع معتبر، با تحريف نصوصاستشهاد كر :سوماً

) تحريف كردن داليل از جاي اصلي خود(باشد،  ديگر از منابع استدالل اهل بدعت مي
  2.است همانطور كه شاطبي گفته

باشد كه قبالً به  ، از شبهاتي مي»به حديث نبوينياز عدم اكتفاء كردن به قرآن و «شبهه 
فظ ابن ف احمد صبحي منصور و جمال بنا، از سخنان حايتحر. آن پرداخته شده است

حديث عبداهللا بن ابي اوفي نوشته است، در سفارشي كه حجر، در شرحي كه بر معناي 
حافظ ابن حجر . دان نيز از اين جملهبه او كرده كه كتاب را خالصه كن،  رسول خدا

گ و مهم جلوه دادن كتاب رخالصه كردن كتاب در سفارش پيامبر، بخاطر بز :گويد مي
 ،بوده است و بيان هر چيزي در قرآن يا بصورت نص وجود دارد، يا بصورت استنباط

امر كرده است، عمل  اگر مردم از محتويات كتاب پيروي كنند، به همه آنچه كه پيامبر
   :فرمايد مي كنند، خداوند مي

 mw v u t s r q p  l) 7/ حشر(  
و از  ،آورده است اجراء كنيد )از احكام الهي(چيزهائي را كه پيغمبر براي شما «

  ».دست بكشيد ،چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است
احمد صبحي منصور به سخنان حافظ، ابن حجر، استشهاد كرده سخنان او را بريده و 

اگر « :را از جمله انداخته، و جمله اين گونه شده است لفظ نبيتحريف كرده است، 
___________________________________________________
______________________ 

  . 269-1/268: نگا) 1
  . 1/202االعتصام ) 2
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ام  كنند، به همه آنچه كه آنها را به آن امر كردهاز آنچه كه در كتاب است پيروي مردم 
  » .اند عمل كرده

ثمر و تحريف شده نموده  ، و آنها را بياستناد كردهسخنان ابن حجر  بهجمال بنا هم 
قرآن، و عمل به مقتضاي آن، اشاره است  تمسك به ن، يعنيتمسك به آ« :و گفته. است

در ميان شما جا گذاشتم، اگر به آن چنگ بزنيد، كتاب ...« :كه فرمود عپيامبربه سخن 
اگر مردم به  :و بقيه سخنان ابن حجر را نياورده كه گفته 1».خدا را از دست نخواهيد داد
فرموده عمل كرده باشند،  كه پيامبرست كه به همه آنچه ا قرآن عمل كنند، مستلزم آن

   :فرمايد چون خداوند مي
 mp q r s t u v w l ) 7/ حشر(  

و از  ،آورده است اجراء كنيد )از احكام الهي(چيزهائي را كه پيغمبر براي شما « 
   2».دست بكشيد ،چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است

د، و در آن به باش ي ميحديث غير رمنابع دشمنان حديث، منابع معتب سومين نوع از
  . كنند كند، استشهاد مي احاديث ضعيف و جعلي كه ادعاي آنها را تأييد مي

اگر « :باشد ، مي»ه حديث بر قرآنعرض«موارد، استشهاد كردن به حديث  از جمله اين
آن را به كتاب خدا عرضه كنيد، پس هر گاه موافق قرآن  ،حديثي براي شما روايت شد

تنها دليلي كه » 3.ن را بپذيريد، و اگر موافق قرآن نبود، آن را رد كنيد، و نپذيريدآ ،بود
هاي، فقها و  ن حديث در كتابست كه آا شود، اين به آن احاديث مي استناد آنهاباعث 

___________________________________________________
______________________ 

  . 41-28المستشرقون و التراث، از دكتر الديب ص : ، نگا1/201قبالً آورده شده است ) 1
  . مراجعه كن 1/201اگر خواستي به ) 2
  . 228- 1/223:چگونگي وضعيت آن قبالً آورده شده است، نگا) 3
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و المعتمد في اصول  2و اصول سرخسي 1المحصول در اصول فقه :اصوليون، همچون
   3.استالفقه، آمده 

اند؛ با  ان، از منابع معتبر غير حديثي، روايت كردهندي و بي اكثر هواپرستاناين حديث را 
 ،و اينكه. اند اين توهم كه نويسندگان آن منابع به عرضه حديث بر قرآن معتقد بوده

هر چند قابل جمع و تأويل باشند، آن  آن داشته باشنداحاديث اگر اختالف ظاهري با قر
  . شود حديث پذيرفته نمي

چنين عمل كرده است » الغزالي شيخدفع الشبهات عن «در كتاب خود  اقساحمد 
 است، با اين توهم نسبت داده را به المحصول رازي» ديث به قرآنعرضه ح«حديث 

 خود با در حالي كه رازي، مخالفت 4.باشند اين حديث معتقد مي به كه رازي و فقها،
 ،ه است، كه او عرضه خبر آحادرا براي جمهور علماي مسلمان نقل كرد عيسي بن ابان

   5.بر قرآن را واجب دانسته است
اي  استشهاد آنها به احاديث دروغين، كه در منابع معتبر غير حديثي آمده است به گونه

  :د و آن اين است كهشو پاسخ داده مي ،كه نزد اهل حديث مقرر گرديده
به بزرگان ر چند ه كند باشد، كفايت نمي ل حديث نميكسي كه اه بهحديث  انتساب

آنچه كه  براهل حديث  با تعقيباتباشد، بلكه بايستي  ها تفسير، فقها، متصوفه و مورخ
هنگام انتساب، اگر از ائمه آن نباشند، آنها را  آشنا شد و ،اند خود آوردههاي  در كتاب
را يا وقتي كه تعقيبات محدثين را به همراه نداشته باشد بايد اسناد و متون آن  ذكر كرد

___________________________________________________
______________________ 

  . 2/215المحصول ) 1
  . 1/365اصول سرخسي ) 2
  . 2/80المعتمد في اصول الفقه ) 3
  . 110دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي ص ) 4
  . 2/215المحصول ) 5
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 1حكم كرد ،بودن حديث صحيح، ضعيف، و يا جعليبررسي كرد تا در خالل آن به 
   .امده است »قرآن سنت بر عرضه«حديث  همچنانكه در

، دهند نسبت نميبه چيزي از آن منابع « 2:گويد مي در اين مورد امام عبدالرئوف مناوي
 بزرگ باشدهر چند  كنند اكتفا نمي باشد، كسي كه اهل حديث نمي به انتساب آن بهو 

. باشد هاي تفسيري پر از احاديث موضوع و جعلي مي چون كتاب. مانند بزرگان تفسير
اشد، چرا كه پيروان مجتهدين صدر ب» امامان چهارگانه«بجز بزرگان فقه  يا مانندو 

و به احاديث كردند  اسالم به تخريج و تشخيص صحيح از غير صحيح توجه نمي
عتقاد راسخ پيدا كردند، و با وجود ضعيف بودن آنها، احكام ا فراواني از پيامبر

فراواني براساس آن احاديث، ارائه كردند، البته امكان دارد كه احاديث جعلي نه، از 
   3.آن شده باشند ردروي عمد، بلكه بخاطر فراموشي و اشتباه وا

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/31كشف اللئام عن اسرار تخريج احاديث سيد االنام ) 1
توان به  از تأليفات او مي. باشد مذهب و اهل مصر مياو امام حافظ عبدالرؤف بن تاج الدين المناوي با ضم ميم، شافعي ) 2

از دنيا رفت، شرح حال   ه 1031وي در سال . فيض القدير بشرح جمع الصغير و الجامع االزهر و ديگر كتب او اشاره نمود
الظنون  و همچنين كشف 511-1/510هاي هداية العارفين اسماع المؤلفين و آثار المصنفين از اسماعيل پاشا  او در كتاب

  . موجود است 184، و الرسالة المستطرفه از كتاني ص 1/561عن اسامي الكتب و الفنون از حاجي خليفه 
هر «: هاي آن حديث و از مثال 183-182قواعد التحديث از قاسمي ص : نگا. با اندكي تصرف 21-1/20فيض القدير ) 3

تا هفتاد سال آن حكم شامل همه نمازهايي كه . شودكس يكي از نمازهاي واجب او در آخرين جمعه ماه رمضان قضا 
و همچنين روايت . شود، كه عالمه مالعلي قاري آن را بصورت قطعي باطل و بدون اعتبار دانسته است قضا شده است مي

ند باشند و س نويسنده النهايه و ديگران و ساير شارحان الهدايه را، باطل دانسته و معتقد است كه، آنها اهل حديث نمي
االجوبة : و نگا. 953، شماره242الموضوعات الكبري ص : اند، نگا حديث را به هيچ كدام از آورندگان آن اسناد نداده

  . 35-29الفاضلة ص 
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آن تخصص  از آن علماي بزرگوار، كه در حديث و علوم هاي حديثي امثال اين اشتباه
ها  اند، و اهدافي كه كتاب هايي كه نوشته اي به جايگاه علمي آنها، و كتاب خدشه ،ندارند

   1.كند اند، وارد نمي را براساس آن نوشته
همچنين به مجتهدها هم  كاهد، امر از بزرگواري آنها نمياين « :است امام مناوي گفته

سبت به همه احاديث دنيا، احاطه و ايرادي وارد نيست، زيرا براي آنها شرط نيست كه ن
   2.تسلط كامل داشته باشند

هاي  اگر كسي بگويد، چرا احاديث موضوع و جعلي را در كتاب :گويد عالمه كنوي مي
چرا اسناد آن را مورد نقد قرار  ،اند؟ و با آن وسعت علمي كه داشتند خود آورده

  ندادند؟ 
هاي  گمان كردند كه روايت اند د آوردههاي خو را كه در كتابآنچه  :گويم در پاسخ مي
حديث را به ناقدان واگذار باشد، و از جعلي بودن آن آگاهي نداشتند، و نقد  درست مي

و وظيفه آنها نبوده است كه در مورد  نياز از كشف اعتبار بودند زيرا آنها بي. كردند
هر  باشد، ميباره بعهده اهل حديث  چگونگي روايت، تحقيق كنند، بلكه تحقيق در آن

   3.طلبد خود را مي اهل يعلمهر سخني الزم و  ييجا
 :امام شاطبي درست فرموده است .گري حد و مرزي ندارد سنت در حيلهدشمنان  ابزار

شود كه قاعده  هاي آنها دقت كند، متوجه مي گرها و استدالل هر كس به راه بدعت«
   4.ندخاصي ندارد زيرا سيال هستند و محدوده خاصي ندار

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/33كشف اللثام ) 1
  . 1/21فيض القدير ) 2
  . 183قواعد التحديث از قاسمي ص : نگا – 35االجوبة الفاضلة از كنوي ص ) 3
  . 1/232االعتصام ) 4
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بر هر مسلماني الزم است كه از قاعده كلي كه دشمنان اسالم براي حيله و نيرنگ عليه 
آن قاعده مطمئن شود، كه همچون  ، آگاهي يابد، و بر باطل بودنكنند آنها استفاده مي

   :فرمايد خداوند مي. باشند تارهاي عنكبوت مي

 m d c b a `_ ~ } | {l  
  )41/ عنكبوت ( 

آنان از سستي معبودها (، اگر ها خانه و كاشانه عنكبوت است انهخ ترين گمان سست بي«
كه در (دانستند  مي )، به خوبياند باخبر بودند از خدا برگزيده و پايگاههائي كه غير

  »).اند اصل بر تار عنكبوت تكيه زده
ايم و در باب سوم آن  هاي گذشته به آن پرداخته  اين خالصه مطالبي بود كه در فصل

ها به آن ايراد و  ها و منحرف دين هايي از احاديث صحيحي كه بي و با نمونه را ذكر
شود، پس تا زمان بيان آن  پردازيم و پاسخ آنها هم داده مي اند، مي انتقاد وارد كرده

  . پردازيم مطالب به مطالب ديگر مي
    



274  بررسي سنت نبوي 

  سومباب 

كه به آنها ايراد وارد  هايي از احاديث صحيحي نمونه

  اند كرده

  ها پاسخ به آنو  

  :باشد يك مقدمه و ده فصل مي شامل
  :مقدمه شامل

  .سنت نزد دشمنانصحيح نقد احاديث  ويژگي :الف
  .اند احاديث صحيحي كه به آنها ايراد گرفته ويژگي :ب

  ».نياتبالانما االعمال «حديث  :فصل اول

  ».احرف انزل القرآن علي سبعة« حديث :فصل دوم
  "الشفاعة"و "محاجة آدم موسى عليهما السالم"و " رؤية اهللا"احاديث  :فصل سوم

  »مسيح«و فرود آمدن » دجال«و خروج » ظهور مهدي«احاديث  :فصل چهارم
  »هايش عذاب قبر و نعمت «حديث  :فصل پنجم

نزد ام  خوابيدن پيامبر«و  »با زني از انصار پيامبر خلوت« احاديث :فصل ششم
  ».امبرجادو كردن پي« و» سليم و ام حرام

  ».شير دادن بزرگسال«حديث  :فصل هفتم
  »افتادن مگس در ظرف«حديث  :فصل هشتم
  .هاي حديث صحيح ت و نتيجهاثمر :فصل نهم
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  .هاي نپذيرفتن احاديث صحيح نبوي ضرر و زيان: فصل دهم
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  مقدمه 

   :شامل
  .سنت نقد احاديث صحيح، نزد دشمنان ويژگي :الف
  . ن ايراد گرفته شده استويژگي احاديث صحيحي كه به آ :ب 

در عصر ما، با ديده جرح و تعديل و نقد و جعلي و  - دشمنان اسالم- دشمنان سنت
نگرند، تا در  ساختگي بودن، به احاديث صحيح، خصوصاً صحيح بخاري و مسلم، مي

به آنها باز  جعهامرنهايت، تمام احاديث را مورد شك قرار دهند، و مسلمانان را از 
چرا كه با از بين بردن سر، اصلي آنها، روي صحيحين متمركز شده است، دارند، تالش 

بعد از كتاب خدا  در صفحات قبلي فهميديم كه صحيحين .رود جسد به كلي از بين مي
افراد خاصي نبوده است، بلكه  صحيحترين كتابها هستند كه نتيجه تالش و زحمات

پس اين دو كتاب را مورد  .هاي يك ملت بوده است، يعني اهل حديث نتيجه كوشش
ترين  شد، كه كوچك صحتي، كه نتيجه آن تحقيقات، منجر به قرار دادند  بررسي نقد و

اي به آنها وارد نيست، فقط احاديث اندكي هستند، كه وضعيت آنها مانند  شك و شبهه
رسد، بلكه احاديثي  احاديث ضعيف نيست، و حتي به درجه ضعف احتمالي هم نمي

اند، را  قايل شده اه ترين حديث اندكي از شرايطي كه شيخين، براي صحيحكه  ،باشد مي
  . ندارند

اند، آن طور  هاي قبلي فهميديم كه اهل حديث درباره نقد متن كوتاهي نكرده در فصل
يه را با اكنند، در حالي كه علم در اند و چگونه كوتاهي مي تصور كردهكور كه دشمنان 

چگونه كوتاهي  ه روايت حديث، ابداع نمودند؟براي خدمت بهمه انواعش، جز 
اتصال سند، عدالت راوي، ضبط او و  –براي صحت حديث كنند، با شروطي كه  مي

ها، چيزي جز  اند، آيا هدف از قرار دادن آن شرط قرار داده -عدم شذوذ و علت
باشد؟ و  مي ضمانت براي سالم بودن متن و تأكيد بر صحت اسناد آن به پيامبر
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ديم كه آنچه بصورت ظاهري به سند اختصاص دارد، در حقيقت به ظاهر و باطن فهمي
  . متن اختصاص دارد

  نزد دشمنان حديثويژگي نقد احاديث صحيح  :الف
هاي ناقص و بيمار خود را اولين مقياس  عقلما دين و امت  شرور دشمناناين همانا 

ست آويزي براي انكار براي نقد احاديث، و حكم در مورد آن دانستند، و آن را د
احاديث، و به خطا انداختن علماي حديث، و به خطا انداختن، جمهور امت و كساني 

قرار دادند، و سر راه آنها قرار گرفتند، و ) اهل سنت(كه بوسيله احاديث، هدايت شدند 
از جمله اهداف ديگر  .ايراد گرفتند اي پنهان به حديث رسول خدا با ديد بسته و كينه

باشد، در حالي كه كينه و  دور كردن مردم از نور نبوت، و هدايت راستين مي آنها
. آورند دارد به حركت در مي  اهداف خود را پشت بعضي احاديث كه نياز به درك ويژه

مانند حديث  1.هاي آن موافق باشد دركي كه با مبادي اسالمي و فهم درست از آموزش
  . آن هم به اذن خدا داده خواهد شد وابكه خواهد آمد و ج »شير دادن بزرگسال«

  
  ايراد گرفته شدهبه آن  ي كهاحاديث درست ويژگي :ب

به  طعنه زدناي براي  وسيلهآنها را احاديثي كه داعيان فتنه و آشوب و علم  ويژگي
بعد  و تابعين از اصحاب رسول خدا ،و راويان موثق بلند مرتبه حديث رسول خدا

اين  ، اين است كهاند هاي حديثي، قرار داده انان، صاحبان كتاباز آنها، پيشوايان مسلم
ها،  عقيده، عبادات، معامالت، فتنه :شوند از جمله شامل همه ابواب حديث مي احاديث

خورند و  دشمنان هميشه حرص و افسوس مي .باريك بيني، پزشكي و سيره نبوي
يده و يثي كه در باب عقخصوصاً احاد. گيرند هميشه به احاديث صحيح نبوي ايراد مي

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي تصرف 109، 108كتب السنة دراسة توثيقية از دكتر رفعت فوزي ص : نگا) 1
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. تا بوسيله آنها ايمان و قلب مؤمنان را بلرزانند و به هدف خود برسند اصول باشد،
   :فرمايد خداوند مي

 mu t s r q p o l                  ) 89/ نساء(  
دارند كه شما كافر  آنان دوست مي )خواهيد چنين منافقاني هدايت يابند و شما مي( «

   ».مساوي شويد )در كفر با ايشان(اند و  كه خود كافر شده شويد همان گونه
اند، در هشت فصل آورده  ايراد وارد كرده به آن اي از احاديث صحيحي كه آنها نمونه
. شود مي



  
  
  

  
  اولفصل 
  

  حديث

 »انما االعمال بالنيات«

 
  :اين فصل شامل دو مبحث است

  :مبحث اول
. و پاسخ به آن »العمال بالنياتانما ا«شبهه ايراد گيرندگان به حديث  

  :مبحث دوم
  ».انما االعمال بالنيات«جايگاه حديث  



  :مبحث اول
  و پاسخ به آنان »نياتبالانما االعمال «زنندگان به حديث  شبهه طعنه 

  
شنيدم كه  :است آورده و گفته 1ليثيحيح خود، با سند علقمه بن وقاص بخاري در ص

ها  به نيت اعمال« :فرمود مي دم رسول خداشني :عمر بن خطاب روي منبر گفت
كس، به خاطر مقاصد  رپس ه .و با هر كس، مطابق نيتش رفتار مي شود دنبستگي دار

دنيوي يا ازدواج با زني، هجرت نمايد، به دنيا دست مي يابد و با آن زن، ازدواج مي 
جرت ن، هآدر نتيجه، دستاورد هجرت هر كس، همان چيزي است كه به خاطر . كند

   .»نموده است
كه بت  ،باشد هاي آن، مي اي از پايه و پايه به عنوان اصلي از اصول اسالمياين حديث 

لدزيهر به آن ايراد گرفته، و بر روي آن مثالي آورده كه اين حديث ها گ بزرگ مستشرق
مقام اين حديث آنقدر بزرگ شده كه  :نتيجه تحوالت ديني در قرن اول است، گفته

هاي خود با من  با نيت« :فرمايد تفكر ديني مسلط شده است، خداوند ميبعنوان يك 
جهت قانع كردن ايمان داران كه حديثي متأخر است » هايتان ملع با هنكنيد  برخورد

   2.باشد اي بر ارزش كارهاي ديني آنها مي آورده شده است، و نشانه
___________________________________________________
______________________ 

باشد، هر كس تصور كند كه او با پيامبر مصاحبت داشته، اشتباه كرده است، گفته  علقمه بن وقاص الليثي مدني، كه ثقه مي) 1
فرزندانش محمد ابن . كرده است ئشه حديث روايت مياند از عمر و عا اي گفته به دنيا آمده عده شده كه در زمان پيامبر

در زمان خالفت عبدالملك بن مروان از دنيا رفت، شرح حال او در . كردند ابراهيم تيمي و الزهري از او روايت مي
و الجرح و التعديل  3877، شماره 2/35و الكاشف  4701، شماره 1/687تقريب التهذيب : هاي زير وجود دارد كتاب

، و مشاهير علماء 35، شماره  1/53و تذكرة الحفاظ . 1164شماره  342، و الثقات از عجلي ص 2259شماره ، 6/405
  . 459شماره  89االمصار ص 

، و دراسات محمديه، ترجمه استاد صديق بشير، به نقل از مجله كلية الدعوة از ليبي، 53العقيدة و الشريعة في االسالم ص ) 2
  . 11/544شماره 
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ند، نيازي عزالدين ا كردهاين حديث را دنبال صحت  طعنه زدن بهديني  داعيان بي
باشد، كه سربازان سلطان به  اين حديث، يكي از سه حديث خطرناكي مي« :گويد مي

سلطاني كه در احاديث سربازانش اند، به دين   زدهقلب دين خدا كه در قرآن است افترا 
). باشند ثقه ميكه ائمه اسالم و راويان حديث (با اين حديث او نيرنگ زده به . 1»هست

حجت آنها در . گري در دين معتقد گشتند سلطان كه، با اين حديث به حيلهسربازان 
باشد گفته  اين باره، افتتاح نمودن بخاري باب الحيل در صحيح خود با اين حديث مي

اولين حديثي است كه بخاري، در باب الحيل، كتاب خود  »....انما االعمال«حديث 
همه احاديث جعل شده از زبان خدا و به نسبت  آن حديث. وده استمرا با آن آغاز ن

كه آن را در آغاز كتاب خود و در جمله اول قرار داده . باشد رسولش، سنگ زاويه مي
خواست بداند كه آيا آن حديث كليد  مي ،اي كه داللت كند براي هر كس است، بگونه

 ،اباشد، كه همه آن بابها ر گري در دين السلطان مي هاي حيله طاليي براي همه باب
و براي سربازان سلطان و بخاطر، تأليف نمودن دين السلطان، باز كرده  جنگهابخاطر 
  . شود ، به آنچه كه گذشت اينگونه پاسخ داده مي2است
 3.، حديثي است صحيح و بر آن اتفاق دارند»نياتبالانما االعمال «حديث  :اوالً

همه پيشوايان . اردصحت اين حديث اتفاق نظر وجود د در« :گويد حافظ ابن حجر مي
   1.اند آن را آورده» الموطأ«معتبر، بجز كتاب 

___________________________________________________
______________________ 

  . 560لسلطان ص دين ا) 1
و تبصير االمه بحقيقة السنه از اسماعيل منصور  697اندار من السماء : نگا – 672-206همان ص : ، نگا560همان صفحه ) 2

  . 158، و السنه و دورها في الفقه الجديد، از جمال بنا ص 353ص 
مله در كتاب آغاز وحي، در باب از ج. در چند جا از صحيح خود آورده است) در شرح فتح الباري(بخاري آن را ) 3

انما (در كتاب االركان در باب ) شرح نووي(و مسلم در  1شماره   1/15چگونگي شروع شدن وحي به پيامبر
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قرآني و احاديث نبوي شريف كه درباره معناي اين حديث آمده است،  وصنص :دوم
   :كنند، مانند فرموده خداوند انگيزند، و ريا را تقبيح مي زياد هستند، كه اخالص را بر مي

 m v ut s r q p o n m l k j i h
 y x wl     ) 5/ بينه(  

در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي   «
و  ،و نماز را چنان كه بايد بخوانند ،بدانند )خود(را بپرستند و تنها شريعت او را آئين 

  ».ن راستين و ارزشمند اين است و بسآئي .بپردازند )به تمام و كمال(زكات را 
هاي  صحت اعمال امتدهد، كه براي  يحيان و يهوديان را خطاب قرار ميآيه مساين 

   :فرمايد خداوند مي 2.شرط نيت قرار داده است گذشته

 m u t s r q p o n m l k j i h g
 e d c b a ` _ ~} | { z y x w v

 g fl            ) 16- 15/ هود(  
و جز خوردن و نوشيدن و (شند خواستار زندگي دنيا و زينت آن با )تنها(كساني كه   «

برابر سنّت موجود  ،داشتي به آخرت نداشته باشند اموال و اوالد را طالب نبوده و چشم
اعمالشان را در اين جهان بدون هيچ گونه كم و  )پاداش دسترنج و ،در پيكره هستي

                                                                                                          
، 341مالك هم در الموطأ آن را آورده، به روايت محمد بن الحسن در باب نوادر ص  7/19شماره  7/61...) االعمال
  . 983شماره 

اند و از  و در تلخيص الحبير، كه بخاري و مسلم حديث را از مالك آورده 1/17بن حجر در فتح الباري گمان كرده حافظ ا) 1
موطأ، سيوطي در كتاب خود منتهي آالمال في شرح حديث انما االعمال بالنيات اشتباه خود را اعالم نموده است، دكتر 

  . ، بيان كرده است341ر ص عبدالوهاب عبداللطيف در حاشيه، موطأ به روايت شيباني آن را د
  . 1/16فتح الباري : نگا) 2
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بر  ؛ نه  چرا كه مدار اين جهان بر اعمال استوار است(دهيم  كاستي به تمام و كمال مي
وحقي از آنان در آن ضايع  )و بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست ،نيات و مقاصد

و آنچه در  ،آنان كسانيند كه در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمي ندارند    .گردد نمي
و كارهايشان پوچ  )شود اجر و پاداش مي و بي(رود  ضايع و هدر مي ،دهند دنيا انجام مي
   »).اهر انساني و مردمي و عبادي باشدرچند كه اعمالشان به ظه(گردد  و بيسود مي

   :فرمايد همچنين خداوند مي

 m è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
 ï î í ì ë ê él   ) 110/ كهف(  

و امتياز من اين است كه من (من فقط انساني همچون شما هستم  :بگو !)اي پيغمبر(  «
شود كه معبود شما يكي  و به من وحي مي )گويم و ؛ ميبگ :پيغمبر خدايم و آنچه گفت

بايد كه كار شايسته  ،پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است .است و بس
  ».سازدو در پرستش پروردگارش كسي را شريك ن ،كند

پيامبر كه است كه به صورت مرفوع روايت شده در ميان احاديث، حديث عائشه 
سرزمين  كه بهو هنگامي  .خواهد كردبه كعبه، حركت  قصد حملهلشكري به « :فرمود

: گويد عنها مي  اهللا  عايشه رضي .»در زمين فرو خواهند رفت آنان ةهمبيداء مي رسند، 
افراد ، حال آنكه ميان آنان ة آنان را زمين مي بلعدچگونه هم !اهللا  يا رسول: پرسيدم
 :فرمود عاهللا  ود دارد؟ رسولوجكساني كه نيت جنگ ندارند، و ) غير جنگجو(بازاري 

حشر خواهد  ،شيبق نيت خواطم ،هركس ،اما روز قيامت .را خواهد بلعيد ههم ،زمين«
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س به خاطر اعتالي هر ك« :است حديث مرفوعي هم از ابوموسي اشعري آمده 1.»شد
   2».ستآن جنگ در راه خدا لفظ اهللا بجنگد،

  . اي اين حديث وجود داردداليل فراواني از قرآن و حديث، براي تأييد معن
زيرا او منزلت و  .اند ها ايراد نگرفته لدزيهر و پيروانش با آسودگي به اين حديثولي گ

» دراسات محمديه«دانست، و در كتاب  جايگاه و عظمت اين احاديث را در اسالم مي
ر از بزرگترين منابع اسالمي به شما گفتار پيامبراين  :خود به آن تأكيد كرده و گفته

كه اسالم براساس آنها  آيد ركن اساسي اسالم به حساب مي رود، و يكي از چهار مي
  3.چرخد مي

شود، چون قبالً چنين آورده كه، منشأ  لدزيهر مشخص ميهاي گ گوئي اينجا تناقض 
 باشد، كه منجر به پيدايش حديث گرديده فقها و تحوالت ديني مسلمانان مي ،حديث
و اينجا هم در كتاب دراسات محمديه خود، اقرار  لشريعهدر كتاب العقيده و ا. است
هاي گذشته در مدينه روايت  باشد، كه در زمان خدا مي كند كه حديث، كالم پيامبر مي

فقها، اين عبارات  :اند، بلكه گفته شده است، و نگفته كه فقها آن را وضع و جعل كرده

___________________________________________________
______________________ 

و  2118، شماره 40/397ها و در باب آنچه درباره بازارها آمده آورده است  در كتاب بيع) فتح الباري(بخاري در شرح ) 1
ري كه در ها، و شرايط قيامت و در باب، فساد و تباهي لشك لفظ حديث از خود اوست، مسلم در شرح نووي در كتاب فتنه

  . 2884، شماره 9/233ماند آن را آورده است  حانه مي
شماره  34-6/33جنگد تا دين خدا بلند مرتبه گردد، ش بخاري در شرح فتح الباري در كتاب جهاد و سيره و كسي كه مي) 2

ا و ظلم او بلند آن را آورده است، مسلم هم در شرح نووي در كتاب فرمانروايي، در باب كسي كه بجنگد تا دين خد 2810
  . لفظ حديث از مسلم است 57-7/56. مرتبه گردد آن جنگيدن در راه خداست

  . 546-545دراسات محمديه به نقل از منبع قبلي ص ) 3
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ها و  و معالجه بيماري انامدار براي درماند، تا از آن بعنوان يك آغاز ن بندي كرده را طبقه
   1.مسايل ديني و شرعي استفاده كنند

 اين ادعاي او، كه حديث بعدها بوجود آمد، به وسيله نص حديثي كه عمر فاروق
  . ديگردسناد داده است، بطالن آن ظاهر ا آن را به رسول خداكرده و  روايت

را شنيدند، باور كردند، امام عيني در مورد حديث عمر، هنگامي كه جمهور اصحاب آن 
  . هم گفته به رسول خدا آن حديث را زماني كه وارد مدينه شد بيان فرموده است

تان  هاي خود به من برسيد، نه به وسيله اعمال بوسيله نيت :لدزيهر كه گفتهولي سخن گ
ها را نفي نكرده است، حديث كارزيرا اين باشد،  حديث ميمدلول و اين بر خالف 

 هستي آن را نيت صاحب آن قرار داده است كه شرعاً عمل و كار خواستبلكه شرط در
   :فرمايد خداوند مي. شده است

 m  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾l ٧٢: الزخرف   
  ».ايد بدان دست يافته ،ايد كرده اين بهشتي است كه به سبب كارهائي كه مي  «

  :راه كرده استو اين عمل را در بيش از يك آيه با ايمان هم 
 m Q P O N M L K J I Hl  

  )3/ عصر ( 
و همديگر را به  ،كنند و كارهاي شايسته و بايسته مي ،آورند مگر كساني كه ايمان مي  «

و يكديگر را به شكيبائي  ،كنند سفارش مي )در عقيده و قول و عمل(تمسك به حق 
كه موجب (نمايند  مي توصيه )در تحمل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائي(

   »).گردد رضاي خدا مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/17عمدة القاري : نگا) 1
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نگرد، بلكه به اعمال و  هاي شما نمي ها و دارايي خداوند به صورت« :فرمود پيامبر
   1».نگرد هايتان مي قلب

انما «ها اين حديث  اند كه پيشوايان مسلمان بعضي از منكرين تصور كرده
گري در دين را حالل جلوه  و حيلهاند، تا بوسيله آن نيرنگ  را وضع كرده »....االعمال
آنرا ها،  نيرنگ ه اين دليل استناد مي كنند كه بخاري در صحيح خود و در بابدهند، ب
  .دنگري در دين را حالل جلوه ده تا به وسيله آن نيرنگ و حيلهآورده 

 وردهآ آن كه بخاري حديث را در است كه آن بابي را آنها اين اما روش گمراه كردن 
 أن لكل إمرئ ما نوى فى األيمان و فى ترك الحيل و «اند، و آن باب  ننموده ر، ذكاست
  .است »غيرها

ها باطل  گري ل بودن حيلهاز عنوان و نام آن باب، تصور زشت منكران در مورد حال
   .گردد مي

باشند، كه بر شرح حال ابواب فقه امام  اند، عده اندكي مي و كساني كه آن را منكر شده
شرح «توانند آن را درك كنند، در حالي كه آن  اند، چگونه مي راد گرفتهبخاري اي

 :ها را به تعجب واداشته است، كسي گفته ها و ديده فكرها را گيج، و عقل» ها حال
ها و اسرار قرار دارد دقت  هاي آنچه كه در باب علماي زبده بر حل كردن رمز«

  2».اند كرده

___________________________________________________
______________________ 

، 2564اره شم 8/362در كتاب البر و الصله آورده است در باب حرام بودن ظلم به مسلمان ) شرح نووي(مسلم آن را از ) 1
  . 49- 2/48به موقف المدرسة العقلية من السنة، : از جمله احاديث ابوهريره، نگا

  . 152و تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير، از استاد مروان شاهين ص  16هدي الساري ص : نگا) 2
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ام و  آغاز كرده »بالنيات ان االعمال«را با حديث خود الحيل امام بخاري گفته كتاب  
 »ترك كردن«كلمه  1.قبل از ذكر آن حديث آن را تحت عنوان ترك الحيل نام نهاده ام

جايز دانستن و » ها حيله«در ترجمه كتاب  ،م براي مدعيان دانشهوتا تَ آورده امرا 
  .ها، پيش نيايد حيله

ابن منير  ،ها در باب ترك حيله :ب نوشته، گفتهبن حجر در شرحي كه بر نام بااحافظ 
كس كه قصد ترجمه كتاب  رتا ه. بخاري كلمه ترك را در ترجمه آورده است :گفته

سخن در مورد . ها را جايز نداند هم نيفتد، و حيلهرا دارد در تو) ها عني كتاب حيلهي(
ي ردن حقوقباشد، و ثابت ك جايز بودن عمومي آن، باطل كردن حقوق واجب شده مي

   .است پس به اين دليل از آن پرهيز كرد واجب نشده است كه
، براي ت بصورت مطلق در كتاب الحيل آوردهآن را نخس :گفتم :مي گويدابن حجر 

باشند، و قابل ترك و رها  ها هستند كه جزء شريعت مي اشاره به اينكه، بعضي فريب
راي فرار از امر حرام، و دوري از ها ب اگر حيله ضابطه آن اين است كه .كردن نيستند

ي باشد، انمسلم ها، براي باطل كردن حق اگر حيله ولي. گناه باشد، امر نيكويي است
   2.آيند به حساب مي تجاوزگناه و 

گيرد، كه  ها به فعلي تعلق مي اول حيله :حيله و فريب دو نوعند« :ابن قيم جوزيه گفته
داوند از آن نهي كرده است دوري گزيند و خداوند به آن امر كرده است، و هر چه خ

مظلوم  لم، كه مانع آن باشد، بگيرد، و رهايياو حق را از دست ظ. از حرام رهايي يابد
حيله است كه پسنديده و فاعل آن ثواب  اين نوع از دست ظالمي كه ياغي است

ن نوعي ديگر از حيل هستند كه باعث از بين رفتن واجبات و حالل گرداند. دبر مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 6953شماره  12/343صحيح بخاري شرح فتح الباري : نگا) 1
  . ، با تقديم و تأخر343-12/342فتح الباري ) 2



288  بررسي سنت نبوي 

امور حرام، و ظالم را به جاي مظلوم نشان دادن، و حق را باطل، و باطل را حق نشان 
و . اند يح آن تأكيد كردهله است كه گذشتگان ما بر ذم و تقبحي اين نوع. شود دادن مي

   1.اند صاحبان و پيروان آن را به جهانيان شناسانده
رفتن واجبات، و حالل گردان و باشد كه، باعث از بين  باطل هاي اگر از آن نوع حيله

آيا مسلماني  حق را باطل جلوه دادن، شود امر حرام و باطل را حق جلوه دادن، و
 ،سنت و راويان مورد اعتماد ،هست كه جرأت داشته باشد بگويد، پيشوايان مسلمان

بعنوان شريعت  بزرگترين گناه كبيره را حالل بداند و آن را به پيامبر نسبت دهند و
  . باشد و اين بهتاني بزرگ است تر از آن مي باشند؟ خداوند منزه آورده

نسبت  يهاي حرام را به امام اين حيلهدرست و جايز نيست كه  « :گويد ابن جوزيه مي
شود، زيرا  و اين ايراد شامل ايراد به مردم هم مي باشد ، زيرا ايراد به امامت او ميدهيم

اند و اين جايز نيست، و اگر فرض كنيم  زيدهامامي را كه صالحيت امامت ندارد، برگ
سبت به حرام هايي كه ن هها روايت شود، حيل يكي از ائمه، بعضي از اين حيلهاز كه 

ه راوي الفاظ آن را حفظ نكرده چچه آن داستان باطل باشد و  بودن آنها اجماع هست
يد از آن رجوع اي از او در هر زماني سر بزند، با فاق افتادن حيلهتباشد، اگر فرض ا

هايي كه  بايد در آن امام شك كرد، و همچنين بايد به مسلمان ،كند، و اگر رجوع نكند
ها نادرست است، و اختالفي ميان  اند، شك كرد، هر دوي اين روش به او اعتماد كرده

كفر آميز داده اجازه صحبت كردن  ،مردم وجود ندارد، زيرا درست نيست بخاطر هدفي
در حالي كه قلب او پر از ايمان است، طبق مذهب  ،ه مجبور باشدمگر كسي ك ،شود

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/354اغاثة اللهفان ) 1
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آنها اجازه سخن گفتن و كارهاي مربوط به آن را  1.ابوحنيفه اين حكم شديدتر است
خواهم  من مي :اگر كافري به كسي بگويد :اند كفر است، حتي گفته :گويند دهند، مي نمي

شود، چگونه امر به كافر  افر ميك» يك ساعت صبر كن« :و آن فرد بگويد شوممسلمان 
اگر لفظ مسجد را بصورت مصغر، يا لفظ مصحف را  :اند كند؟ گفته ماندن آن كافر مي

امور خدا، و رسول،  پس فهميدم كه ائمه اسالم به. شود بصورت مصغر بياورد كافر مي
اينكه آن  تر آن است كه آن را جايز بدانند نه درست. باشند ميتر  و دين او، داناتر و آگاه

و جز  2باشد اين حيله و مكرهايي است كه كفر آميز و حرام مي. را حالل گردانند
  .دهد كسي چنين نسبتي به آنها نميهاي متكبر گمراه پيمان شكن  آدم

براي هر كس آن مقداري از « :كند كه اينكه بخاري نقل مي: مي گويدحافظ ابن حجر 
تدبير مصنف است و حديث  ز تفكر وا »ن و چيزهاي ديگر است كه نيت كندايما
بخاري در استنباط كردن وسيع عمل كرده است، و رأي « :ابن منير گفته .باشد نمي

مشهور آن است كه حديث را بر عبادات حمل كنيم، و بخاري هم چنين عمل كرده 
از  اصدرائع و اعتبار مقر سد ذو د. در مورد معامالت هم همين طور عمل نمود. است

شود، و به  يت كرده است اگر لفظ باطل شد، و نيت درست باشد، لفظ لغو ميمالك تبع

___________________________________________________
______________________ 

ها و فتوي دادن به آن  ابن قيم آن را در مورد حق آنها در دفاع از آنچه كه به امام و اصحاب او، از جايز شمردن حيله) 1
  . داند هستند، مي

ها و  تر در مورد پاسخ به تحريم حيله، با اندكي دخل و تصرف در آن و براي اطالعات بيش191-3/190اعالم الموقعين ) 2
هاي ابن قيم در دو كتاب خود، اعالم الموقعين و اغاثة اللهفان، كه بصورت جدي به آن  نوشته: دهندگان آن، نگا پاسخ اجازه

  . پرداخته است
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استدالل به اين  :است گفته .شود، چه درست و چه باطل باشد نيت خود عمل مي
   1.باشد باطل نمودن حيله و مكر، از قويترين داليل ميسد ذريعه و حديث براي 

انما «و گفته حديث . است  ل كردهاستدالبر آن ها  همچنين ابن قيم به حرام بودن حيله
است، و به  اصلها  هبراي ابطال حيل » وإنما لكل امرئ ما نوى نياتبالاالعمال 

كند، و به همين دليل بخاري آن را در رأس كتاب الحيل در  ها را باطل مي تنهايي حيله
   2.صحيح خود آورده است

ها با اين حديث،  هاب حيلپس كجايند همه كساني كه معتقد بودند، افتتاح و آغاز ب
   !.باشد مي به پيامبر خداحالل باشد، و نسبت دروغ دادن  دليلي بر حالل بودن آن مي

___________________________________________________
______________________ 

و اغاثه  3/171ها با سد ذرائع در تناقض است در اعالم الموقعين  جايز بودن حيله«مبحث : نگا 12/343فتح الباري ) 1
  . 1/358اللهفان 

  . 3/176و اعالم الموقعين  1/362اغاثة اللهفان : نگا) 2
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  :مبحث دوم
  »نياتبالانما االعمال «جايگاه حديث 

  
 »1.اند در مورد قدر و منزلت اين حديث ائمه به تواتر رسيده« :حافظ ابن حجر گفته

امام  »2.قاعده و روشي از قواعد اسالم استث اين حدي « :است اقي گفتهرحافظ ع
، »نياتبالاالعمال « :حديث عمر كه گفته :اصول اسالم بر سه حديث است :احمد گفته

هر كس در مورد ما امري حادث كند، كه نبوده است  :و حديث عائشه، كه فرموده
  » 5.دباشن حالل و حرام روشن مي«، كه گفته 4و حديث نعمان بن بشير. »3مردود است

باشد، بلكه اصل هر  از اصول دين مي ،اصلي عظيم ،نيت :است امام ابن تيميه گفته
چرخد، و نيت را جز  اسالم بر سه حديث ميمدار  :اند باشد، به اين دليل گفته عملي مي

 :و گفته ذكر كرده استاند، نظر امام احمد را كه قبالً گذشت  آنها به حساب آورده
  :وع دستور داده استخداوند درباره آن دو ن

  . باشد عمل ظاهري، كه همان واجبات و مستحبات مي :نوع اول
___________________________________________________
______________________ 

  . 1/11فتح الباري ) 1
  . 2/5طرح التثريب ) 2
آن را آورده در كتاب صلح در باب، اگر در مورد صلح با يك ستمگر تو را بخوانند، آن صلح ) شرح فتح الباري(بخاري ) 3

در كتاب قضايا و در باب نقض كردن احكام باطل و ) شرح نووي(، مسلم هم 2697شماره  5/355باشد  پذيرفتني نمي
  . 1718، شماره 257، 6/256. پاسخ به امور حادث شده آن را آورده است

 4/1496و االستيعاب  8728شماره  3/559باشد، شرح حالي دارد در االصابة  نعمان بن بشير از اصحاب بزرگوار مي) 4
و مشاهير علماء االمصار ص  1367شماره  248، و تاريخ اصحاب ص 5237شماره  5/310اسد الغابة  و 2614شماره 

  . 332شماره  65
، مسلم در 52، شماره 1/153در كتاب االيمان در باب، فضل كسي كه از دينش تبري جويد ) شرح فتح الباري(بخاري ) 5

و  1/11فتح الباري : نگا 1599شماره  6/31ها  كردن شبهه شرح نووي و در كتاب مساقات و در باب گرفتن حالل و رها
  . 1/61، و جامع العلوم و الحكم 2/5طرح التثريب 
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 پيامبر .است عمل باطن، كه عبارت از خالص گرداندن دين براي خداوند :نوع دوم
در اين » .نباشد، پذيرفتني نيست امر ما بر آنكسي كه كاري انجام دهد و « :فرمايد مي

نجام امر خداوند را نفي كرده است، چه آن امر الهي حديث، نزديكي به خداوند، بدون ا
ي را بيان باطن عمل» إنما األعمال بالنيات« :كه پيامبرفرموده . واجب يا مستحب باشد

باشد، همانطور كه فضيل  به سوي خداوند با اخالص در دين خدا مي كند، و تقرب مي
   :در مورد اين آيه گفته

 m SR Q P Ol ) 2/ ملك(  
   ».كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود ا بيازمايد كدامتانتا شما ر

   1.باشد ترين اعمال مي ترين و درست منظور خالص
شود، اگر درست  پذيرفته نمي ،درست نباشد ليوباشد اگر عمل خالص  :ابن تيميه گفته

شود كه هم از  شود، و زماني پذيرفته مي باشد ولي از روي اخالص نباشد، پذيرفته نمي
يعني براساس خالص يعني براي خدا باشد و درست اخالص و هم درست باشد، روي 

   :احاديث نبوي باشد، خداوند در اين آيه به همين مطلب اشاره كرده و فرموده

 m è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö
 ï î í ì ë ê él     ) 110/ كهف(  

و امتياز من اين است كه من ( من فقط انساني همچون شما هستم :بگو !)اي پيغمبر(  «
شود كه معبود شما يكي  و به من وحي مي )گويم بگو ؛ مي :پيغمبر خدايم و آنچه گفت

___________________________________________________
______________________ 

و  110-3/108و تفسير ابن كثير  72-11/69، وتفسير القرطبي 4/369و تفسير البغوي  72/1جامع العلوم و الحكم : نگا) 1
  . 323-3/322فتح القدير 
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، بايد كه كار شايسته خداي خويش است پس هركس كه خواهان ديدار .است و بس
   ».ستش پروردگارش كسي را شريك نسازدو در پر ،كند

باشند كه مورد  عمل، همان دين اسالم مياين دو اصل يعني اخالص در عمل و درستي 
   1.باشند رضاي خداوند مي

نوشتم، در آغاز هر بابي حديث  هر كتابي مي :گويد ابوسعيد عبدالرحمن بن مهدي مي
ي بخواهد كتا هر كس مي :آوردم، به آن سفارش كرده و گفتم يرا م» انما االعمال«

   2.بنويسد، با اين حديث آغاز نمايد
جايگاه اين حديث را شناختيم، و اگر اين جايگاه را شناخته باشيم،  ،از اين نظرات

اند، بلكه قدر،  ايراد نگرفتهبه سادگي به اسالم و اين حديث  طاعنينشويم كه  متوجه مي
پس وقتي بتوانند به اين حديث ايراد وارد منزلت و جايگاه آن را در اسالم دريافتند، 

ها و  ولي نتيجه كار بر خالف گمان .ساده تر استكنند ايراد گرفتن به ساير احاديث 
  . آرزوهاي آنهاست

___________________________________________________
______________________ 

  . 126النبوات له ص : نگا. با دخل و تصرف 250-8/249فتاوي ابن تيميه ) 1
، بعد از حديث اعمال به نيات 4/154جنگد  جهاد، در باب درباره كسي كه از روي ريا مي  سنن ترمذي، كتاب برتري: نگا) 2

ا ، و الآللي السنيات في شرح حديث انم1/22، و عمدة القاري 6و االذكار از نووي ص  1647آنها بستگي دارند، شماره 
  . االعمال بالنيات، از دكتر ابراهيم علي سعده



  
  

  :دومفصل 
  

 »انزل القرآن علي سبعة احرف « درباره حديث

  
  

  :باشد مبحث مي اين فصل شامل چهار
  :مبحث اول

  .شبهات طاعنين به اين حديث و پاسخ به آنها 
  :مبحث دوم

  .معناي نازل شدن قرآن بر هفت حرف 
  :مبحث سوم

  .باشد هاي هفتگانه مي تر از قراءت حروف هفتگانه، كلي 
  :مبحث چهارم

  .ها باقي ماندن حروف هفتگانه در مصحف 
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  :مبحث اول
  آنها زل شدن قرآن بر هفت حرف و پاسخبه حديث نا طاعنينشبهات 

  
اند كه كافر بودن  اند، و تصور كرده به اين حديث ايراد وارد كرده در گذشته رافضيان

كند، زيرا تحريف لفظي در قرآن كريم روي داده است، كه خود  صحاب را ثابت ميا
   1.آيند ها مشرك به حساب مي آنها به وسيله اين تصور، كافر و نزد مسلمان

طرح ممسيحي  كشيشهايدر گذشته، امام ابن حزم به تصورات و ايرادهايي كه 
به پاسخ داده است، و  ،داردكردند، مبني بر اينكه در قرآن نقص و تحريف وجود  مي

هاي  آن توسط شيعههاي  قسمت زيادي از اصول و قرائتاعتراف مسلمانان جعل 
ادعاهاي شيعه بر قرآن و « :ابن حزم چنين به آنها پاسخ داده است .ده استرافضي، بو

 بلكه فرقه اي هستند كهسنت و مسلمانان حجت نيست، زيرا آنها مسلمان نيستند، 
در حقيقت به نداي  بانيان آن. بوجود آمدند ل بعد از رحلت پيامبربيست و پنج سا

و  پاسخ مثبت دادند تا اسالم را نابود كنند ،خداوند آنها را خوار كرده بودكه  كساني
   2.هستند انيهود و مسيحي در دروغ و كفر مثلآنها 

باشد كه زياد  ان مستشرق خود ميها با استدالل كردن به برادر از جمله ايرادهاي رافضي
ثابت  اند تا و تالش كرده. اند صحبت كرده با حروف هفت گانه درباره موضوع قرائت

به معنا بدست آمده  بر مبناي وحي ندارند، بلكه از قرائت ياساساين قرائتها كنند كه 
آنچه كه  براي بعضي از مسلمانان مهم نبود، بلكه ،و نص قرآن با حروف خود. است

___________________________________________________
______________________ 

  . 1/94االحكام في اصول االحكام ) 1
، و فصل الخطاب 453-1/341و كافي از كليني  30/825مختصر التحفة االثني عشرية : نگا 2/78فصلي در ملل و نحل ) 2

ي االسالم و موقف االسالم منها و فرق معاصره تنتسب ال 157-156در اثبات تحريف كتاب خداي ارباب، از طبرسي ص 
  . 130-6و الشيعة و السنة، از استاد حسين الهي ظهيره  30-27و الخطوة العريضة ص  -1/231
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د، و دليل آنها آن چيزي است كه در بعضي روايات بو نصوص  اهميت داشت، روح
باشد، كه هرگز آيه  كننده مي و كفايت ندر آن آمده است روشآنچه آمده است و هر 

عذابي را با رحمت به پايان نرسانيده است، و برعكس هم صادق است، مانند گفتن بيا 
   1.برويد، تند بيا، عجله كنيد –بشتابيد  –و قبول كن 

باشد، كه در كتاب  لدزيهر مستشرق ميبال اين عقيده رفته، گايد اولين كسي كه به دنش
هاي قرآني  به آن پرداخته است و گفته كه اختالف »هاي تفسير اسالمي روش«خود، 

در حالي كه . گردد بر مي  هاي عثماني از نقطه و اعراب گذاري خالي بودن مصحف
نداشتن نقطه و اختالف در حركات و « :و گفته كند ها بحث مي درباره اختالف قرائت

هاي اختالفي ميان  صامت ديدن اكثر حروف دو دليلي بودند، كه باعث اولين حركت
گذاري و  و براي نقطه. اصالً نقطه وجود نداشت ،قرائت گشتند، در نصوص

   2.هاي آن دقتي صورت نگرفت حركت
ر را مورد ترديد قرار داده و در اين نظ» آرتر جفري«مستشرق استراليايي االصل بنام 

هايي كه عثمان  مصحف :ابن ابي داود گفتاز » المصاحف«كتاب  بر مقدمه تحقيق خود
ي بايست خواننده مي ،گذاري و شكل گذاري بود شهرها فرستاد، همه فاقد نقطه به

  3.داد ها را به مقتضاي معاني آيات انجام مي گذاريخودش نقطه گذاري و اعراب 

___________________________________________________
______________________ 

روايت شده، هيثمي آن را در مجمع  ، در حديثي از ابوبكر122، 114، 52-5/41احمد آن را در مسند خود آورده، ) 1
علي بن يزيد بن . اند، بجز اينكه، او گفته، اذهب و ادبر ند او آن را روايت كردهاحمد و طبراني همان – 7/151: الزوائد گفته

المعجم الكبير : نگا. باشند اند ساير رجال احمد رجال صحيح مي جدعان هم داراي حافظ قوي نبوده ولي از او پيروي كرده
  . ، از حديث ابن مسعود10273، شماره 10/182

  . و بعد از آنها 8،53از گلدزيهر ص  مذاهب التفسير االسالمي: نگا) 2
  . 89-84اعادة القراءة القرآن از جاك يرك ص : ، نگا7المصاحف از ابن ابي داود، تحقيق آرتر ص ) 3
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و بعضي از  1مه اين تحقيقات اين شد، كه معتقد به تغيير در نص قرآني گشتندنتيجه ه
علماي دانشگاهي عرب از اين دو مستشرق پيروي نمودند، و آراي آنها را در 

  . هاي خود انتشار دادند كتاب
همانا قرآن با يك زبان و لهجه خوانده شده است و آن هم  2:گويد حسين ميه دكتر ط

تا  كردند ده ميباشد، و قبايل مختلف از آن قرائت استفا ه آنها ميقريش و لهج نزبا
تفاوتهاي زيادي پيدا دد گشت، و ها در آن متع فراوان گشت، و لهجه ها تاينكه قرائ

زياد و نه مقدار اندكش نه  - هاي هفتگانه در حقيقت اين قرائت :گفتند تا جايي كه .شد
و دين او هم دچار  باشد ا كافر و فاسق نميه اند و منكر اين قرائت نبودهء وحي جز -

هايي  ها و اختالف هايي است كه منبع آنها، لهجه عيب و ايراد نشده است، بلكه قرائت
تا در آن به مجادله بپردازند، قسمتي از آن را بپذيرند و قسمتي را رد  ،است براي مردم

  3.كنند

___________________________________________________
______________________ 

طه حسين بن علي بن سالمه، زندگي علمي خود را در دانشگاه االزهر آغاز نمود، سپس او در دانشگاه قديمي مصر، فارغ ) 1
م، و به استادي رسيد و در دانشكده  1914ين كساني بود كه مدرك خود را در آن گرفت، در سال التحصيل گشت او از اول

از جمله . ادبيات بعنوان استاد مشغول كار شد سپس رئيس دانشكده و مدير دانشگاه مصر و بعد از آن وزير معارف گرديد
مصر و الشعر الجاهلي و في االدب الجاهلي و الفتنة ها اشاره نمود، مستقبل الثقافة بال توان به اين كتاب تأليفات او مي

از دنيا رفت، شرح حالي دارد در، كتاب  1973باشد، در سال  كه عامل سوم مستشرقان مي يهاي الكبري و ديگر كتاب
  . رجال مختلف فيهم رأي از استاد انور جندي: ، نگا3/231االعالم،

، و دكتر محمد 73-72كتاب خود، حصاد العقل از او سخن گفته ص كه سعيد عشاوي در  95-94في االدب الجاهلي ص ) 2
هاي خود نقد خطاب ديني  و دكتر نصر ابوزيد در كتاب 99-77اركون در كتاب خود الفكر االسالمي نقد و اجتهاد، ص 

د محمد پاسخ محم: ، نگا1/23انتشار مصطفي مهدوي و كتاب خود، البيان بالقرآن  62- 59و االمام شافعي، ص ) 53ص (
  . 270-251حسين، بر بحث دانشگاهي در كتاب خود، بنام، حصوننا مهدد، في داخلها ص 

  . 148دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي ص ) 3
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نازل شدن قرآن بر  در مورد بعد از آوردن حديث عمرسقا دكتر احمد حجازي 
كه بخاري و اهل حديث بر آن اتفاق نظر است اين روايتي « :است هفت حرف گفته

ها  دارند، عده زيادي معتقدند كه باعث تحريف لفظي در قرآن شده است، و اين روايت
هاي دروغيني هستند كه اهل حديث بصورت عمدي  هاي آن، از جمله روايت و شبهه
   1.اند، تا بوسيله آن قرآن را مورد ايراد و نقد قرار دهند هاي خود آورده در كتاب

   :و اينك پاسخ آنچه كه گفته شد
حديث نازل شدن قرآن بر هفت حرف، بصورت متواتر از گروهي از اصحاب  :اول

مر، عثمان، از ع »االزهار المتناثره«و سيوطي آن را در كتاب خود . روايت شده است
ليمان، زيد بن ارقم، سمره بن جندب، سليمان بن مرد، ابي بن كعب، انس، حذيفه بن ا

عمرو ابن عاص،  ابن عباس، ابن مسعود، عبدالرحمن ابن عوف، عمر ابن ابي سلمه،
ابي  ،ابي طلحه ،ريي جهم، ابوسعيد خداب ،بكره معاذ بن جبل، و هشام بن حكيم و ابي

و عبداهللا بن عمرو  حديث ابن عمر، و عباده بن صامت از كتانيو  2.ام ايوب و هريره
و  كرده روايت كرده است، اين بيست و چهار اصحاب، اين روايت را نقل 3ابن العاص

  : كنيم اينجا به نقل بعضي از روايات از بعضي از راويان فوق بسنده مي. اند آورده
رسول خدا  :گفتاند كه  روايت كرده بخاري و مسلم در صحيحين خود از ابن عباس

و از او بيشتر  ،كردم جعهامرحروفي را براي من قرائت كرده نزد او  جبرئيل« :فرموده

___________________________________________________
______________________ 

 9/643و فتح الباري  49، و توجه النظر ص 180، 2/179تدريب الراوي : نگا 59شماره  50، 49االزهار المتناثره ص ) 1
  . 2/15حموت ، فواتح الر4992، 4991شماره 

، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره بما وقع من الزيادة في نظم 197شماره  173نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ) 2
  . 212اي از احاديث راستين ص  المتناثره علي االزهار المتناثره، از عبدالعزيز عمادي، بهمراه مجموعه

، 8/639هاي قرآن و در باب نازل شدن قرآن بر هفت حرف  در كتاب فضيلت) شرح فتح الباري(بخاري آن را آورده است ) 3
  . 4991شماره 
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مسلم  1».كرد، تا اينكه به هفت حرف رسيد و او هم حروف بيشتر قرائت مي ،خواستم
خبر دار شدم كه آن هفت حرف در مورد كاري  :افزوده است كه ابن شهاب گفت

   2.شود ميباشد و در حالل و حرام باعث اختالف ن هستند كه واحد مي
از هشام بن حكيم شنيدم كه سوره فرقان را  :گفت مي در صحيحين هم آمده كه عمر

كه آن را با حروف  رد، براي قرائت او گوش فرا گرفتمك قرائت مي در زمان پيامبر
د، نزديك بود نماز او را قطع خواند، كه رسول خدا آن گونه قرائت نكرده بو فراوان مي

چه كسي اين  :الم نمازش را داد، پس رداي او را گرفتم و گفتمتا س ،منتظر شدم كنم
چون  ،دروغ گفتي :به او گفتم ،رسول خدا :گونه براي شما قرائت كرده است؟ گفت
براي من قرائت كرده است، او را به نزد  ،رسول خدا، اين سوره را كه تو خواندي

، سوره فرقان را به اي رسول خدا من شنيدم كه اين مرد :و گفتم ،رسول خدا بردم
اي عمر او را رها كن و  :فرمود رسول خدا. ايد خواند، كه شما نخوانده اي مي گونه

آن قرائتي را كه شنيده بودم را دوباره خواند رسول  ،اي هشام آن سوره را بخوان
همانا كه اين قرآن «سپس رسول خدا فرمود . اين گونه نازل شده است :فرمود خدا

   3.تر است آن را بخوانيد زل شده است و هر كدام كه آسانبر هفت حرف نا

___________________________________________________
______________________ 

و در باب نازل شدن قرآن بر هفت حرف و ) شكسته خواندن(كتاب نماز مسافر و كوتاه كردن آن ) شرح نووي(مسلم در ) 1
  . 819شماره  3/360بيان كردن معناي آن، آورده است 

 4/1538و در االستيعاب  8963شماره  3/603باشد، شرح حال او در، االصابة  بزرگوار ميهشام بن حكيم، از اصحاب ) 2
  . باشد موجود مي – 134شماره  35و در مشاهير علماء االمصار ص  5374شماره 

آورده  4992شماره  8/639هاي قرآن در باب نازل شدن قرآن بر هفت حرف  در كتاب فضيلت) شرح فتح الباري(بخاري ) 3
در كتاب نماز مسافر و شكسته خواندن آن و در باب بيان كردن قرآن بر هفت حرف و معناي ) در شرح نووي(مسلم . است

  . 818شماره  3/359. آن آورده است
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در مسجد بودم، مردي وارد شد « :روايت كرده و گفته مسلم با اسناد از ابي بن كعب
قرائتي كرد كه آن قرائت را رد كردم، مردي ديگر آمد، و قرائت  ،خواند و نماز مي
ماز تمام شد، با هم نزد كه با قرائت دوستش تفاوت داشت، آنگاه كه ن ،ديگري كرد
دم، و مرد ديگري رد كر را اين مرد قرائتي كرده، كه من آن :رفتيم، گفتم رسول خدا

آمد و قرائتي ديگر نموده، رسول خدا آنها را به خواندن آن آيات امر كرد، آنها قرائت 
ظني كه نسبت به دروغ بودن  ابي گفت .، و رسول خدا آنها را تحسين نمودكردند
وقتي رسول  ،ام آنها داشتم بر طرف گرديد، و متوجه شدم كه در ناداني بوده قرائت
و از نگاه به آن حضرت . متوجه حاالت من شد، كه خيس عرق شده بودم خدا

يك حرف براي من فرستاده شد، آن  هاي ابي همانا قرآن ب« :فرمود. كشيدم خجالت مي
جبرئيل به نزد من آمد، و آن را با دو  يك بار ديگر. را نپذيرفتم، تا بر امتم آسان شود

حرف براي من بيان كرد آن را باز نپذيرفتم، و خواستم كه آسان بگيرد بر امتم، براي بار 
اي  هر خواسته :ا با هفت حرف قرائت كرد، و فرمودسوم جبرئيل نزد من آمد، و قرآن ر

خداوندا،  :كه گفتم فرمود پيامبر. كه داريد بگوئيد تا به آن جامه عمل پوشانده شود
را تا روزي، كه حتي  خود امتم را ببخشاي، خداوندا امتم را ببخشاي، و خواسته سوم

   1.نگه داشته است ،حضرت ابراهيم هم آرزوي آن را دارد
اند  تصور كردهها كه بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد، كساني كه  از جمله اين روايت
ظاهر و  ،باشد دروغ مي ،بر هفت حرف وجود داردنازل شدن قرآن  رواياتي كه درباره

و تصور آنهايي هم كه معتقدند كه قرآن بر يك حرف نازل شده است، . گردد باطل مي
  . شود باطل مي

___________________________________________________
______________________ 

1 (  



302  بررسي سنت نبوي 

اتفاق افتاده  ها در زمان پيامبر ، كه اختالف قرائتاي گذشته معلوم شده در روايت
اين اختالف در  .وانده بوداست، و در آنچه كه پيامبر براي آنها بصورت شفاهي خ

نتيجه، خواندن و مطالعه قرآن بصورت مكتوب كه بدون نقطه و اعراب گذاري بوده 
  . جفري و ديگران رتلدزيهر و آرپيش نيامده است، بر خالف تصور گ است
ها و اختالف آنها بوده است،  علت تنوع قرائت ،اگر نقطه و اعراب نداشتن :دوم 

ها  با امثال خود در قرائت خواند معيني قرآن مي هبق نوشتبايستي آن قاري كه بر ط
. آورم باشد، مثالي در اين باره مي همراه و هماهنگ باشد، در حالي كه اين گونه نمي

   :خداوند در سوره فاتحه الكتاب  فرموده

m    Q  P    O  Nl ٤: الفاتحة  
  ».صاحب روز قيامت«

   :و باز فرموده خداوند

 m z y x wl   )26/ ل عمران آ(  
  ».اي همه چيز از آن تو !پروردگارا :بگو «

   :و در سوره ناس فرموده

 m w v ul     ) 2/ ناس(  
با » مالك«يابيد  در مصحف دقت كنيد، همه كلمات را اينگونه مي اگر به اين سه آيه

داشتن الف بعد از ميم و الم، و كاف در حالي كه، حفص از عاصم در سوره فاتحه 
چنين خوانده مالك، با قرار دادن الف بعد از ميم، و آيه آل عمران را هم الكتاب 

در قرائت حفص وجود  كه را بدون الفي،» ملك«خواند، ولي در سوره ناس  اينگونه مي
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كند، ولي او آن را  قرائت مي ،باشد كه سه گونه مي ،بر طبق رسم الخط مصحف دارد و
  1.واندخ براساس روايت متواتري از رسول خدا مي
در نگاه نخست . شوند ها دچار اختالف مي از لحاظ نحوي و لغوي هم گاهي قرائت

و روايت  ،گردد به گرفتن رسد، ولي اختالف اصلي بر مي اين گونه به نظر مردم مي
خداوند  ؛باشد اين يك مثال مي ،كردن، نه به يك اصل و قاعده لغوي و نحوي

   :فرمايد مي

 m\  [  Z  Yl )10-95/ يد نساء و حد(  
  ».دهد وعده پاداش نيكو مي ،به همهخداوند  ،اما به هر حال«

ولي ابن  ،خوانند نصب مي با آيه را دو اين قارياناين آيه در دو جا آمده است، و همه 
تنهايي،  خواند، همچون ساير قاريان، ولي آيه حديد را به مر، آيه نساء را منصوب مياع

  . نظراتي دارند آن رفع و نصب يهوج، اهل نحو براي تخواند ا مرفوع مير» كل«و لفظ 
. خواند بايد آن دو آيه را مرفوع مي ،خواند اگر ابن عامر آن دو آيه را طبق قاعده مي

روايت شده است كه  ولي او از روايتي قرائت كرده كه بصورت متواتر از رسول خدا
تركيب يك آيه از  هاينكبا وجود خوتنده است يك بار رفع  يك بار بصورت نصب و

  . باشد دو جا مي
به طرف  ،و آن عبارت است از مايل كردن الف ،است ظاهر صوتي :اماله :دومين مثال

و الزم است كه بوسيله فتحه قبل از آن به سوي كسره مايل شود، كه زبان بعضي  ،ياء
هاي آن  يزهاند، و هر جا كه انگ آن را قرائت كرده راءبعضي از قُ. باشد از قبايل عرب مي

ولي حفص كه قرائت او بوسيله بسياري از . اند در قرآن پيدا شده، آن را پذيرفته

___________________________________________________
______________________ 

  . 53-49ها در نگاه مستشرقان گمراه از شيخ عبدالفتاح قاضي ص  قرائت:نگا) 1
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شود، آن را با اماله نخوانده جز در يك  اكنون خوانده مي مسلمانان به روايت عاصم هم
  :استاين آيه آن و  ،جا، در كتاب خداوند

 md  c  b ae    jl ٤١: هود   
  ».ي خدا و حفظ و عنايت اهللا استكه حركت و توقّف آن با يار«

شوند،  و برحسب روايت و گرفتن متفق مي شوند ها با هم مختلف مي ، قرائتاين گونه
، اينكه اين دو معتبر يا از لحاظ نحوي و لغوي ،نه بر حسب رسم الخط مصحف

ولي بعد از ثابت شدن روايت بوسيله تواتر و سند درست به  ،باشند درست است مي
و موافق رسم الخط عثماني بودن، و موافق با قرائت درستي از ادبيات  رسول خدا
يا دهگانه شنيدي، مثالً  ،اگر قرائت سندي را از يكي از قراء هفتگانه ،عربي شدن

قرائت نافع، يا عاصم، يا كسائي، تصور نكن كه ابداع آنهاست، آن قرائت در  :بگويند
  . اري شده استباعث اقناع آن ق ،حقيقت با روايت درست مسند

توانم غير از آنچه كه قرائت  من نمي« :بن العال، يكي از قراء هفتگانه، گفت ابي عمرو
  ».و چند حرفي را نام برد ،خواندم شده است بخوانم و اال آن گونه مي

باشند، و هيچ كس از روي سليقه و  مي سنت و تبعيتها  معتقد است كه قرائت وابوعمر
بعد از . تواند در آنها دخالت كند يا رسم الخط نمي ،حويان لغوي و ترجيح نساستح

اتري را بر توان قرائت متو كنيم كه معتقد هستند نمي آن بسياري از علماء را مشاهده مي
اختالف ) هفت(عراب اگر در مورد ا :گويد ابوالعباس ثعلب مي .قرائت ديگر ترجيح داد

دانم، اگر اين اختالف به ميان  رتر نميدر قرآن اعرابي را بر اعراب ديگر ب پيدا كردند
   1.پذيرم تر است را مي نظري كه قوي ه شود،مردم كشيد

  
___________________________________________________
______________________ 

  . 4/563، 1/48ن حلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون از سمي:نگا) 1
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  ) خدايي(هاي رباني  قرائت
هاي قرآني، همگي به  پس ثابت شده است كه قرائت :گويد دكتر محمود طناحي مي

و رسم الخط در آن هم دخالتي . هاي مختلف، از جانب خداوند بوده است صورت
دخالتي در آن ندارند، همچنين ثابت  ،طور هاي نحوي، و زباني هم همين ، صورتندارد

 ي بوده است، نه اختالفتنوع اختالف ،هاي قرآني شده است كه اختالف در قرائت
  1.يتضاد
دادم از  دروغي كه در دل به او نسبت مي(كه معناي گفتار ابي بن كعب كه گفته  بدان
كه شيطان وسوسه دروغ را بر او القا كرده، و او را  اين است..) .رفت و تا آخر بين 

ها را نيكو شمرد، هر چند  را ديد كه هر دو قرائت آشفته نموده، آن هنگام رسول خدا
ها در يك سوره بود، كه سوره نحل باشد،  هايي داشتند، اين اختالف با هم اختالف

ها در درون  اين وسوسهآن مرد،   در هنگام قرائت. آنگونه كه طبري روايت كرده است
ها به اين معناست كه آنها از جانب خداوند  او رسوخ كرد كه اختالف در قرائت

شود كه  كند باعث نمي ولي اين وسوسه پليدي كه به نفس آدمي رسوخ مي. باشند نمي
  . اي و عملي دائمي از آن باقي بماند و نشانه آشوب شود عقيده آدمي دچار
هاي دروني و  ست كه بخاطر وسوسها بندگانش اين د بههاي خداون از جمله رحمت

ها كسب  ولي بخاطر آنچه قلب. دهد افكار پليد گذرا آنها را مورد مؤاخذه قرار نمي
آنگاه كه انسان قلب و سينه خود را . دهد كنند، آنها را مورد بازخواست قرار مي مي

قلبش براساس  بعد از آن –د گير را مي  كند، و با اختيار آن شبهه اي باز مي براي شبهه
  . گردد آن استوار مي

___________________________________________________
______________________ 

  . 119-114ص  1998سال  480مجله العربي شماره :نگا) 1
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بي افتاده، مانند آن موردي است كه بعد اي كه در درون ا اين وسوسه« :گويد قرطبي مي
يابيم كه به  ما در درون خود چيزي را مي :درباره آن گفت از سؤال از رسول خدا

بلي اي رسول  :گفتند ايد؟ آيا آن را يافته :كنيم، فرمود بزرگي در مورد آن صحبت مي
   1.باشد مي آن ايمان آشكار و صريح: گفت .خدا

دار  بي خطور كرده است، مقام او را خدشهدرون اُبه شود، آنچه كه  از اينجا معلوم مي
رساند، و چون ابي اين امر را جهت راهنمايي رسول  و به ايمان او آسيب نمي ،كند نمي

گيرد، ابي در مورد خود  مورد شك قرار نميخدا به آن حضرت ارجاع داد، ايمان او 
   2.كنم خيس عرق شدم، گو اينكه آشكارا به خداوند نگاه مي«گفته، 

اصحاب، در  ايرو اختالف ابي بن كعب و عمر و س جدل ،كه گفتيم عالوه بر آنچه
كه . قبل از فهميدن نازل شدن قرآن بر هفت حرف بوده است ها، قرائت مورد اختالف
اند، ولي هنگامي كه آن موضوع را فهميدند، به آن عمل  ر موجه داشتهآن هنگام عذ

ها و روايات آن  كردند و بعنوان منابع و مراجع ديني مهم در مورد قرآن و اختالف
  . صاحب نظر شدند

اي  :به جبرئيل گفت رسول خدا :كند، او گفت روايت ابي بن كعب بر آن داللت مي
و سالمند و  زنام كه در ميان آنها پير برانگيخته شدهسواد  ي بيمجبرئيل من براي مرد

اي  :گويد ، جبرئيل مياند خواندهو مرد وجود دارد، كه هرگز چيزي ن يزكن و برده،
   3.محمد، همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است

___________________________________________________
______________________ 

آن را آورده است در كتاب ايمان، و در باب بيان وسوسه در ايمان، و سخن كسي كه آن را يافته است ) شرح نووي(مسلم ) 1
  . از احاديث ابوهريره 132شماره  1/340

  . 3/364، و المنهاج شرح مسلم از نووي 641-9/640باري فتح ال:نگا – 144-1/143مناهل العرفان ) 2
حديث اين : گويد مي و 2944ش179، 5/178كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف  ،سن ،ترمذى) 3

  .و بعد از آن 1/144مناهل العرفان  :نگا. روايت شده است أبى بن كعب از طرق ديگر از ،است صحيح و حسن



307  بررسي سنت نبوي 

هاي مختلف به وسيله وحي به دست  ديني معتقدند كه قرائت مدعيان بياما آنچه كه 
  .باشد، اين دروغ ديگري از آنهاست هاي قبايل گوناگون مي هجهمنبع آن ل اند، و نيامده
حرف مختلف قرائت  سوره فرقان را با دو  آورديم، كه در آن دو نفركه قبال حديثي

كه همسايه هم از قريش بطاح، قبيله قريش بودند،  نمودند، هر دوي آنها پسر عمو و از
كه مكه بود، و زبان آنها يكي بود، آن  ردندك همديگر در يك شهر زندگي ميو در كنار 

بن نفيل بن عبدالعزي بن رباح بن عبداهللا بن  فر عبارت بودند از عمر بن الخطابدو ن
زاح بن عدي بن كعب و هشام ابن حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن رقريط بن 

ان هر رسند كه مي به هم مي لؤي كعب كه در كعب بن عبدالعزي بن كالب بن مره بن
  . باشد فقط هشت جد مي يك از آنها با كعب بن لؤي

بخاطر اختالف زبان قبايل عرب ها،  كردند، اختالف حرف دروغ كساني كه ادعا ميپس 
از بين  ظاهر گشته است، خداوند عهد كرده كه، حق را حاكم گرداند، و باطل را بود،

جا  از گمراهي و تعصب بيدروغگويان را آشكار سازد، به خداوند بزرگ  ببرد، و دروغ
   1.برم پناه مي

___________________________________________________
______________________ 
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  :مبحث دوم
  معناي نازل شدن قرآن بر هفت حرف

  
از  قرآن بر هفت حرف نازل شد، يعني هفت وجه، كه به هر صورت :فرمود پيامبر
  . بخواني درست است آن

بدين معني توان به هفت صورت خواند، بلكه  اي را مي به اين معنا نيست كه هر كلمه
  . باشد مي بار، هفت ها در يك كلمه حداكثر تعداد قرائتاست كه 

  . شود كه به هفت صورت خوانده مي ،توان يافت اگر گفته شود كه بعضي كلمات را مي
د و يا از جمله كنن اي را ثابت نمي زيادهيا  شود، كه اكثر اين موارد گفته مي در پاسخ

ست، مانند اختالفي كه هكلماتي هستند كه در چگونگي بيان كردن آنها اختالف 
   1.وجود دارد درباره، مد و اماله
توان  منظور از هفت حرف اين نيست، كه هر كلمه از قرآن را مي :گويد شيخ زرقاني مي

إن هذا القرآن أنزل « :شد به هفت صورت خواند، كه اگر اينگونه بود، بايد گفته مي
حذف ) بر( »علي« لفظقرآن هفت حرف نازل شده است و همانا اين » سبعة أحرف

  . شد مي
بلكه منظور همان است كه فهميدي، يعني اين قرآن بر اين شرط و اين گستردگي نازل 

كند، هر  هاي اختالفي، از هفت صورت تجاوز نمي اي كه صورت شده است، به گونه
ها فراوان و  چقدر آن كثرت و تنوع در اداي يك لفظ بيشتر شود، و هر چقدر قرائت

/ فاتحه ( mN O P Q l ن درباره يك كلمه فراوان گردد، مثال كلمه هاي آ راه
4(  

___________________________________________________
______________________ 
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  شود و كلمه  كه به هفت يا ده صورت خوانده مي

 mx w l     ) 60/ مائده(  
  ».اند شيطان را پرستيده«

  در اين آيه ) فاُ. (شود به بيست و دو قرائت خوانده مي :كه درباره آن آمده

 m ¢ ¡ � ~ } | { z y x wl  )23/ سراء ا(  
سخنان و آنان را از پيش خود مران و با  )و بر سر ايشان فرياد مزن! (اُف به آنان مگو«

  ».محترمانه با آن دو سخن بگو
هاي آن را به سي و هفت زبان رسانده است، همه آنها و امثال آن، تغييري  ماني زبانر

   1.آورد  بوجود نميگانه   هاي هفت در فراواني صورت
به اين دليل . هاي الفاظ بوده است اس، منظور از احاديث گذشته، فقط صورتبر اين اس

چرخيد، نه  در دو قرائت الفاظ مي. اند ها براي ما متصور كرده اختالفي كه آن روايت
خواند، و گفت  هاي مختلف مي كه آن را بر حرف :تفسير معناها، مانند فرموده عمر

كه هر كند  است، سپس رسول خدا حكم ميرسول خدا اينگونه براي من قرائت كرده 
و گفته، اگر آن را خوانديد ) همين گونه نازل شده است( :دو آن را بخوانند، و فرمود

   2.باشد بريد، شكي نيست كه قرائت، ادا كردن الفاظ است و شرح معاني نمي ثواب مي
در آن  در مورد كالم خدا، با هم اختالف دارند، و بشر هيچ دخالتيها  همه قرائت
و از رسول خدا گرفته شده است،  از طرف خداوند نازل ،بلكه همه آن. ننموده است

كه اصحاب، آنچه را كه قرائت  مي رسانندهاي گذشته  كه حديثاين داللت دارد بر
___________________________________________________
______________________ 

  . 1/156مناهل العرفان ) 1
و فتح الباري  1/156ها از آن خارج نيستند در همان منبع  هاي هفت گانه كه قرائت منظور صورت:، نگا1/154همان منبع ) 2

8/640 .  
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به اين . رجوع مي كردند تا تمام حروف را مثل او ادا كنند كردند، به رسول خدا مي
رسول خدا  :اه يكي از آنها قرائت مي كرد مي گفتدقت كن كه هرگاهللا  رسولسخن 

كه اگر درست باشد هر . اين را هم اضافه كنيد. اين گونه براي من قرائت كرده است
افتد،  از قرآن بودن خود مي ،كس هر چه را دوست داشت از قرآن تغيير دهد، قرآن

  موده خداوند رفت، در حالي كه قرآن كالم خداست و اين فر وجه اعجاز آن از بين مي

 m n m l k j i h gl    ) 9/ حجر(  
و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده  «

   »).داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و ت
  . شد محقق نمي
در بحثي كه روي نازل شدن قرآن بر هفت  .كنند مي بالديني اين هدف را دن داعيان بي

ها با  كلمه هاند كه قرآن بر هفت زبان مختلف، كه از لفظ و ماد اند، و گفته حرف داشته
اين  :كند گفته سخن ابن مسعود اين را تفسير مي. نازل شده است هم تفاوت دارند،

  . 1)بشتابيد بياييد و بفرمايد(مانند حرف شماست كه بگوئيد 
باشد، زيرا تبديل و تغيير و  قبلي چنين پاسخ داده است كه آن مردود مي به ايراد

  :فرمايد خداوند در اين باره مي. دباش دگرگوني در اصل مردود مي

 m M L K J I H G FE D C B A
 a ` _ ^ ] \[ Z Y X W V U T S RQ P O N
 r q p o n m l k j i h g f e d cb

___________________________________________________
______________________ 
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 ` _ ~} | { z y x wv u t s
 al ) 16-15/ يونس(  

در (كساني كه به مالقات ما  ،شود هاي روشن ما بر آنان خوانده مي هنگامي كه آيه  «
و كتابي جز (قرآني جز اين را براي ما بياور  :گويند ايمان ندارند مي )روز رستاخيز

هاي  هاي مربوط به قيامت و آيه و آيه(يا اين كه آن را تغيير بده  )قرآن را ارائه بده
مرا نرسد كه خودسرانه و به ميل خود  :بگو ).به بتان ما را حذف و دگرگون كنراجع 

گويم كه بر من  روم و جز چيزي را نمي من جز به دنبال چيزي نمي .آن را تغيير دهم
كه (ترسم  از عذاب روز بزرگ مي ،اگر از فرمان پروردگارم تخطّي كنم .وحي گردد

اگر خداي  :بگو    ).يه عقاب و عذابم گردددامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ما
آن را به و (خواندم  آن را بر شما نمي )كرد و من قرآني بر من نازل نمي(خواست  مي

به هر حال من . (كرد شما را از آن آگاه نمي )و خدا توسط من رساندم كسي از شما نمي
سالهائي در ميان  .دارمو در اين باره اختياري از خود ن ،تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلّف آن

عمري پيش از اين با شما  )ام و ام و از اين نوع سخنان چيزي نگفته شما بسر برده
توانيد  از بررسي گذشته و حال مي .ام و صدق و امانت خود را نشان داده(ام  بوده

 )مطلبي به اين روشني را(آيا  ).خوانم وحي آسماني است بفهميد كه آنچه براي شما مي
   »؟ميدفه نمي
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 :بر قرائت ابن مسعود كه چنين آمده مده، و قرائت اوآنچه كه در حديث ابي درداء آاما 
شود،  و قسم به روز آنگاه كه روشن مي .قسم به شب آن گاه كه همه جا را بپوشاند«

  . 1»قسم به زن و مرد
داشت، بايد به اين خبر و معناي آن اعتقاد  :است به آن پاسخ داده و گفته 2امام مازري

كه قرآني وجود داشته، سپس نسخ شده و از بين رفته است، فهميده نشد كه چه كسي 
با نسخ مخالفت كرده و سپس نسخ باقي مانده است، شايد اين امراز كساني اتفاق افتاده 

بعد از انتشار  ها كه همه نسخ شده ،اينكه مصحف به دست آنها برسد از قبل ،باشد
رود كه كسي با آن مخالف كرده  ه است، گمان نميدر آن حذف شد مصحف عثمان،

   3.باشد
ن مارز ابو نقل از . چون قرائت عاصم مشهور است :ابن حزم در تأييد اين مطلب گفته

 باشد و قرائت ابن عامر به ابي درداء و از پيامبر مي حبيش از ابن مسعود، از پيامبر
  :اسناد شده است

 m r q p o nl ) 3/ ليل(  
   ».ريندآف آن كه نر و ماده را ميو به   «

___________________________________________________
______________________ 

ها بستگي دارد،  ورده، در كتاب نماز مسافر و شكسته خواندن آن و باب آنچه كه به قرائتآ) شرح نووي(مسلم آن را ) 1
  . 824شماره  3/370

امام عالمه محمد بن علي بن عمر تميمي مازي ابو عبداهللا، و از فقهاي مالكي است اهل حديث فقيه، اصولي و : مازي) 2
المعلم بفوائد شرح مسلم، و ايضاح المحصول من برهان االصول، و هاي او،  نويسنده بود در پزشكي آگاهي داشت، از نوشته

، 12/169، و سير النبالء 508شماره  374از دنيا رفت، شرح حال او در الديباج المذهب ص   ه 536در سال . غير از اينها
 371شماره  1/127، و شجرة النور زكيه 4/151، و الوافي بالوفيات 4/114، و شذرات الذهب 1/486و وفيات االعيان 

  . باشد موجود مي
  . 3/371المنهاج شرح مسلم از نووي ) 3
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  . ي است كه ترك و رها كردن آن درست نيستا هو آن زياد
نها نزد هاي زيادي از او نقل شده است، كه تعداد زيادي از آ ابن مسعود، روايت اما

و آنچه كه ثابت شده، با گفته ما مخالفت دارد، و بر اين  اهل روايت ثابت نشده است
نوشت، و  ها و تفسيرها را در مصحف خود مي حكم حمل شده كه او، بعضي

دانست كه جزء قرآن نيست، ولي به حرام بودن آن ايمان نداشت، آن را همچون  مي
ديد، كه هر چه بخواهد در آن بنويسد، و عثمان و گروه او، با اين امر  اي مي صحيفه

  . مخالفت كردند، تا با مرور زمان مردم آن را قرآن نپندارند
آيا  و آن اين است كه. اين اختالف به يك مساله فقهي برمي گردد :است گفتهمارزي 

احتمال دارد آنچه درباره  :ها اضافه كرد؟ گفته جايز است بعضي تفسيرها را به صفحه
 كل قرآن ه، اين باشد كه او نوشتنمصحف ابن مسعود روايت شد از) معوذتين(اسقاط 

به دليل شهرتي معوذتين را است، و  ا را نوشتهرا الزم ندانسته است، ولي ساير سوره ه
   1.است ديگر مردم دارد، رها كردهكه نزد او و 
و . باشند ها مي مالكي ب است كه گروهي از مخالفان ما كهجاي تعج :گويد ابن حزم مي

آموخت به اين  باشد گفته عبداهللا بن مسعود به مردي قرآن مي مالك كه رئيس آنها مي
   :آيه رسيدند

 m b a ` _ ^ ] \l ) 44- 43/ دخان(  
   » .ناهكاران است، خوراك گقطعاً درخت زقّوم  «

. خوراك ستمكاران است: يتيمان است ابن مسعود به او گفتخوراك  :گفت آن مرد مي
شود؟ گفت بلي، خيلي   اي كه چنين خوانده آيا ديده :به مالك گفتم :گويد ابن وهب مي

___________________________________________________
______________________ 

و مبحوث في القرآن و السنه از  49-47و تأويل مشكالت قرآن ص  1/213،214االتقان :، نگا3/371المنهاج شرح مسلم ) 1
  . 96-94استاد عبداهللا كنون ص 
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بن خطاب را  داني كه مردم قرائت عمر جايز مي آيا. ام، به مالك گفته شد ديده
  » .پس به سوي ذكر خدا بشتابيد«قرائت كنند، 
كنند؟ آيا اين چنين قرائتي را  ت ميبچگونه است كه اين چنين صح :گويد  ابن حزم مي

و ديگران را به هالكت  ،دانند؟ قسم به خدا كه خود آنها همگي هالك شدند جايز مي
و با يار و  كنند يا آن را منع مي. ندارزشي را در قرآن وارد كرد بيو هر امر  ،رساندند

خيزند، در حالي كه سندهاي ايشان  رئيس خود در بزرگترين چيزها به مخالفت بر مي
و تدبر  ،و از اموري است كه مالك در آن اشتباه كرده ،باشند ترين اسناد مي جزء صحيح

ر چند امري كه او جايز بداند و ثابت ننموده است، ولي قصد او نيكو بوده است، ه
چون بر . ت خدا را بر او اقامه كرده استج، حاز آن اوشدن بماند، البته بعد از آگاه 

   1.بريم خالف آن وارد قرآن شدن كفر است، از گمراهي به خدا پناه مي
در فساد تصور » آداب حمله القران«ان آن را در برهان ديگري هست كه نويسنده التبي

  قرائت قرآن با معنا، ذكر كردهمنان اسالم از مستشرقين و پيروان آنها در جايز بودن دش
  . است

د ، براء ابن عازب را دعايي آموخت كه در آن اين كلمه بوپيامبر :گويد امام نووي مي
 :عرضه كند گفت وقتي براء خواست آن را بر رسول خدا »و نبيك الذي ارسلت«
 :با او در اين رابطه موافقت نكرد، بلكه به او گفت پيامبر» اي اي كه فرستاده نماينده«

 همينطور بود كه پيامبر. را بگو كه آن درست است 2»تو كه فرستادي و پيامبر«نه 
 ذارد نهي كرد، با وجودي كه هر دورا بگ) رسول(لفظ ) نبي(او را از اينكه به جاي لفظ 

  . همراه هم هستندباشند و  هم رسول و هم نبي به يك معني مي

___________________________________________________
______________________ 
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 پيامبر :گويند و مي دادههاي ناآگاه به خود جسارت  پس چگونه نادان :سپس گفت
در  .آورددر قرآن  جاي عزيز حكيم، غفور رحيم يا سميع عليم را جايز دانسته كه به

 خداوند از حال رسولش. كند ه قرآن هم نيست آن را منع ميدر دعايي كاو حالي كه 
   :دگوي مي خبرداده و

 m[ Z Y X W V U T S l ) 15/ يونس(  
  ».مرا نرسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم :بگو«

اي مقابل كلمه ديگر  تبديل و جابجا كردن در حقيقت چيزي بيشتر از قرار دادن كلمه
   1.نيست

در مورد ترويج تفكر قرائت  ،استاد دكتر زقزوق در پاسخ به تصورهاي مستشرقان
 بر آن هستند، اين ي كه مسلمانان مدت چهارده قرنواقعيت :است ي قرآن، گفتهمعناي

و محافظت  ،ست كه به شدت از وحي قرآن بصورت لفظي و معنايي تمسك جستها
كنند، و مسلماني وجود ندارد كه براي خود مباح گرداند كه قرآن را هر طوري كه  مي

  . شود مادامي كه از معنا محافظت مي ،خواست قرائت كند
كه  ،بگذاريد تا مستشرقان امروز در هر جاي دنيا بگردند و مسلماني را پيدا كنند

و آن را مستحب بداند، كه  ،خواندن قرآن را هر طوري كه بخواهد قرائت نمايد
  . جستجوي آنها بيهوده خواهد بود

براي چيست؟ در حالي كه آنها به حرص  پس اين همه مشكوك بودن به نصوص قرآن
قرآني از نظر لفظي  حال براي محافظت و تقديس نصوص مسلمانان در قديم و شديد
  . ي، آگاهي دارنديو معنا

___________________________________________________
______________________ 
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باشند، تا بوسيله آنها  و نظرات مرجوح مي بال احاديث ضعيفهميشه به دن مستشرقان
  .تاريخ درست و واقعيت، به دور باشند نظراتي را ارائه دهند، كه از

ايم، كه آن حضرت هم به نوبه خود، آن را  گرفته خدا ما مسلمانان قرآن را از رسول
طوالني خود دچار تغيير و بصورت وحي، از خداوند گرفته است، اين قرآن در تاريخ 

كه در ميان ساير كتب آسماني فقط  ،اي است و اين امتياز برجسته دگرگوني نشده است
اين شريعت به قرآن اختصاص دارد، و اين دوري از دگرگوني و تحريف، صحت 

  . نمايد آسماني را تأييد مي
آوريم،  را مي ه آلماني خود از قرآن،در مقدمه ترجم بارت، رودي هدر اين باره گفت

خواهد پاسخ دوستان خود را كه در صحت و درستي نصوص قرآن به شك  ميانگار 
  .افتاده بودند، رد كند

اي  م، كه در همه قرآن آيههيچ دليلي وجود ندارد كه اعتقاد پيدا كني :گويد بارت مي
   1.باشد آن را نياورده محمد كهوجود داشته، 

___________________________________________________
______________________ 

  . با اندكي دخل و تصرف در آن 112-111االستشراق از دكتر محمد حمدي زقزوق ) 1
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  :مبحث سوم
  باشد گانه ميات هفتگانه اعم از قرائحروف هفت

  
اي  هاي هفت گانه اي كه قرآن با آنها نازل شده است، به معناي قرائت حروف هفت گانه

كند به دو جهت  ورباشد، كسي كه چنين تص ، نمياست امام روايت شده 1كه از هفت
  :اشتباه كرده است

هايي است كه به ائمه  هايي كه قرآن با آنها نازل شده است، اعم از قرائت حرف :اول
ها اخص از آن حروف هفت  و اين قرائت. نسبت داده شده است) قراء سبعه(قرائت 

هر باشد، زيرا وجوهي كه خداوند كتاب خود را با آنها نازل كرده است، به  مي  گانه
و اين قرائت منسوب به . بخشد نظم مي ،اند قرائت كرده ،و اصحاب وجهي كه پيامبر

را كه قرآن و هر آنچه  باالتر از قراء سبعه، قراء دهگانهبخشد، و  قراء سبعه را نظم مي
رسيد، و به همين دليل نو به همه آن قاريان  سپس منسوخ گرديد. بخشد باشد، نظم مي

شود، چه صحيح باشد و يا  ها مي كه شامل همه وجوه قرائت نظر برگزيده اين است
   2.شاذ و يا منكر

و از ائمه قرائت  هايي كه امروزه وجود دارد قرائت اين :است گفته 3مكي ابن ابي طالب
باشد كه قرآن با آن  اي مي اند، جزئي از حروف هفت گانه هم به درستي روايت شده

___________________________________________________
______________________ 

ابوبكر عاصم بن ابي الجنود  -3( ه 12ت (عبداهللا بن كثير داري  -2) 118ت (عبداهللا بن عامر  -1: قراء السبعه عبارتند از) 1
نافع بن  -6( ه 156ت (حمزه بن حبيب زيات  -5( ه 154ت (زبان بن عالء بصري ابوعمرو  -4( ه 127(اسدي 

و معرفة الكبار از  – 459، 1/453مناهل العرفان :نگا( ه 189ت (علي بن حمزه الكسائي  -7( ه 169ت (عبدالرحمن 
  . و بعد از آن 1/261، و بعد از آن، و غاية النهايه از ابن جزري 1/82ذهبي 

  . 1/193فان مناهل العر) 2
مكي ابن ابي طالب حموش بن محمد بن مختارء ابو محمد القيسي است، متبحر در علوم قرآني و عربي بود، در علوم قرآني ) 3

و الموجزفي القراآت، و الهدايه » االيجاز«هاي او  از جمله كتاب. و خوب عمل كرده است. هاي زيادي نوشته است كتاب
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است و گفته هر كس تصور كند  ا مرتكب شدهرنازل شده است، اشتباه بسيار بزرگي 
اي است كه در حديث  قرائت آن قاريان مانند، نافع و عاصم، همان حروف هفت گانه

اش اين نيست كه آنچه از  الزمه :گفته. باشد، اشتباه بزرگي مرتكب شده است مي
و با  ستاي خارج باشد و ثابت شود از ائمه و ديگران ا هاي آن قاريان هفت گانه قرائت

   1.قرآن نباشد م الخط مصحف مطابقت داشته باشد،رس

 كه گفته مطلب پاسخ طه حسين و كساني كه بر نظر آنها هستند، داده شده است با اين
   2.باشد نمي ،اي كه قرآن با آن نازل شده است ها از حروف هفت گانه قرائتاين  :اند

سبعه به دنيا نيامده بودند، و اثري اين حديث را فرمودند، قراء  زماني كه پيامبر :دوم 
بر خود و اصحابش، فرض كند، كه  از آنها پيدا نبود، و محال است كه رسول خدا

جز با اين حروف هفت گانه نازل شده قرائت ننمايند، تا اينكه نفهمند قراء سبعه آن 
ه چند تا قراء سبعه نزديك ب اند، در حالي كه از زمان پيامبر قرائت را انتخاب كرده

و از طريق  فاصله بوده است، و آن قاريان و غير آنها قرائت خود را از پيامبر 3قرن
  . اصحاب، گرفتند

                                                                                                          
هاي الديباج المذهب ص  از دنيا رفت، شرح حالي دارد در كتاب  ه 437در سال . ديگر اوهاي  في التفسير، و ساير كتاب

 643شماره  2/331، و طبقات المفسرين از داودي 3/260، و شذرات الذهب،2/120، و فيات االعيان 595شماره  424
  . 2/309و طبقات القراء از ابن جرري 

و االحرف السبعه في القرآن و منزلت القرائات منها از  – 1097بند شماره  1/215االتقان سيوطي :، نگا8/648فتح الباري ) 1
  . 226ص » ها، بعضي از حروف هستند شواهدي از سخنان علما در بيان اينكه قرائت«دكتر حسن ضياء الدين در مبحث، 

  . 95از طه حسين ص » في االدب الجاهلي«:نگا) 2
و در پايان قرن سوم تدوين آن آغاز گشت، . اند هرهاي اسالمي جهان مشهور شدهها در ميان دويست شهر از ش اين قرائت) 3

در حاشيه  1/193مناهل العرفان :نگا –هاي قراء سبعه را جمع كرد  زماني كه امام ابن مجاهد احمد بن موسي، همه قرائت
  . آن
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ز اي كه قرآن با آنها نازل شده است چيزي ج اگر بگوييم كه حروف هفت گانه
در  مستلزم اين است كه بگوييم حديث پيامبر هاي هفت گانه معروف نيست، قرائت

و  ،تا اينكه قاريان هفت گانه مشهور متولد شوند. اثر است و بي يدهاين باره بدون فا
و اصحابش  قرائت از آنها اخذ شود، كه آن هم باطل است، و واقعيت فرموده پيامبر

رساند، قبل از اينكه قاريان هفت گانه مشهور  و تابعان دروغ بودن آن را به اثبات مي
  . بدنيا بيايند

گر منظور حديث قرائت هفت گانه مشهور باشد، يا هفت ا :گويد ابن جزري ميمحقق 
اي  شود كه حديث فايده اند، باعث مي نفر ديگري از قاريان كه بعد از تابعين متولد شده

 مه نداشته باشد تا اينكه آن هفت نفر بدنيا بيايند، و قرائت از آنها گرفته شود، و آن
ت نمايد مگر اينكه بداند، كه شود كه هيچ كس جايز نيست كه قرائ منجر به اين مي

كه اين هم باطل است، . نمايند قراء سبعه وقتي متولد شدند، آن قراءت را انتخاب مي
چون راه گرفتن قرائت اين است كه از يك امام قرائت موثق اخذ شود، بصورت لفظ 

   1.برسد به لفظ و امام به امام، تا به پيامبر
 اي كه االن هاي هفت گانه قرائته اند كه گروهي گمان كرد :است گفته 2ابو شامه
و  اند و خالف اجماع همه علماست آمدهحديث در كه هستند همان است موجود 

   1.باشد هاي جاهل مي تصور بعضي از نادان

___________________________________________________
______________________ 

  . 194-1/193مناهل العرفان ) 1
باشد،  ابوشامه مقدسي، اهل حديث و مجتهد شافعي مذهب، قاري و اهل نحو ميابوشامه عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم ) 2

در . باشد شيخ قرائت و حديث در دمشق بود، از جمله تأليفات او شرح الشاطبيه و مختصر تاريخ دمشق و ساير كتب مي
 1/268از داودي  و طبقات المفسرين 1157شماره  4/1460و از دنيا رفت، شرح حال او در تذكرة الحفاظ  665سال 

  . 5/318، و شذرات الذهب 8/165و طبقات الشافعيه از سبكي  1/366، و طبقات القراء از ابن جزري 254شماره 
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  . 1093بند شماره  1/215االتقان :، نگا8/647فتح الباري ) 1
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  :مبحث چهارم
  ها گانه در مصحفباقي ماندن حروف هفت

  
از آن شش تا  تصور كساني كه پنداشتند حضرت عثمان امام ابن حزم در پاسخ

   :از بين برد، گفته ،كه قرآن با آنها نازل شده بودرا اي  حروف هفت گانه
و خداوند عثمان را بعد از  هاست ها و تهمت له بزرگترين دروغاين تهمت از جم

  .شدن از ارتداد دور نگه داشته استمسلمان 
كنيم،  نمي ار اند، كه ما اصالً چنين انكاري ستمگران قبل از اين هم عثمان را انكار كرده

نزد هر عاقلي فرقي » خدا پناه بر«. اند آنها چگونه چنين تهمت بزرگي را به او زده
. اي را كه خداوند نازل كرده است كند، كه قرائتي را باطل اعالم كند، و يا آيه نمي

بخدا سوگند، هر كس چنين امري را از روي ناآگاهي جايز بداند، ) تفاوتي ندارد(
خود واقف شود و آگاهي يابد، و براي از بين بردن اثر اشتباه خود سپس بر اشتباه 

اي از قرآن و سخن  تالش نكند، او بدون شك از اسالم بيرون رفته است، زيرا آيه
   :خداوند را به دروغ انداخته، كه خداوند فرموده

 m n m l k j i h gl ) 9/ حجر(  
و تا روز رستاخيز آن را از (باشيم  آن ميايم و خود ما پاسدار  ما خود قرآن را فرستاده  «

  »).داريم بديل زمان محفوظ و مصون ميدستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و ت
   :فرمايد باز مي

 m ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñl   
   ١٩ - ١٧: القيامة 

دن خوان )براي ،توانائي بخشيدن به زبان تو(و  )در سينه تو(چرا كه گردآوردن قرآن   «
و روان خواندن و  ،پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود. (كار ما است ،آن
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توسط (پس هرگاه ما قرآن را     ).نگران مباش ،درست تالوت كردن آن با زبان خويش
 .پيگيري و پيروي كن )آرام و آهسته(تو خواندن آن را  ،خوانديم )جبرئيل بر تو

گذشته ) .و ابالغ رسالت آسماني است و بس ،وحي وظيفه تو پيروي از تالوت پيك(
بيان و توضيح آن  )در صورتي كه بعد از نزول آيات قرآن مشكلي پيدا كردي(، از اينها

  ».بر ما است
همه مأمور هستند كه از قرآني كه خداوند نازل كرده است پيروي كنند، هر كس خالف 

شود و  ، و اين امر باعث ارتداد ميآن را جايز بداند، با امر خدا به مخالفت برخواسته
شكي در آن نيست، آنچه كه غلوكنندگان رافضي و ملحدان و مكارها به اسالم 

   2.باشد از اين قبيل مي 1،اند گفته
هاي هفت گانه به مصاحف عثماني  اگر ما با اين صورت« :گويد شيخ زرقاني مي

پذيرد خارج   ت كه نقض نميبرگرديم، كه در واقع در آن نوشته شده است، از اين حقيق
رسيم، به اين معنا كه مصاحف عثماني اين  و به فصل الخطاب در اين باب مي شويم مي

شد كه  ها، شامل آن چيزي مي و هر كدام از اين مصحف. هفت حرف را در بر داشتند
اي كه مجموع مصاحف  رسم آن موافق بود با همه يا بعضي از اين حروف، به گونه

  . 3خالي نبودند رفح حتي از يك
سه نفره  ، و گفتاري كه با نمايندگانبراي جمع آوري قرآن كشيد عثمان اي كه نقشه

عبداهللا بن زبير،  - 1 :از عبارت بودندآن سه كه  ، بر اين امر داللت مي كندقريش داشت
اگر شما و زيد بن ثابت « :گفت .سعيد بن العاص، و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

___________________________________________________
______________________ 

  . 724باشند ص  و بقيه همان مصادر و منابع گذشته مي – 99-96االدب الجاهلي از طه حسين :نگا) 1
  . 566، 565: االحكام في االصول االحكام) 2
  . 4988 4986شمارهاي  638-8/226فتح الباري :نگا – 1/171مناهل العرفان ) 3
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قرآن به زبان آنها  از قرآن اختالف داشتيد، آن را به زبان قريش بنويسيد، زيراچيزي  رد
صحف را در چند مآن  ا انجام دادند، تا اينكهو آنها همين كار ر ».نازل شده است

د و براي هر سپرحفصه  را به اصليصحف مبرداري كردند، عثمان آن  نسخه نسخه،
 موجود، هايقرآن تمامد، و دستور داد كه ها را فرستا سرزميني يك نسخه از آن مصحف

اين داللت دارد بر آنچه كه در آن اجماع  1،بجز آن مصحف خود، همه را بسوزانند
هاي گوناگوني در اثبات، حذف، و جابجايي،  مصحف هست، كه حضرت عثمان

خواست آن را شامل در هفت حرف گرداند، آنها را خالي از نقطه و  نوشت، زيرا مي
شوند، به  ي نوشتند، تا احتماالً كلماتي كه بر بيشتر از يك وجه خوانده ميشكل گذار

  :فرمايد كه در اين آيه مي) فتبينوا(مانند . راحتي خوانده شوند
 m V U T S Rl   ) 6/ حجرات(  

  ».اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره آن تحقيق كنيد«
گذاري نداشته باشد، كه آن قرائتي  اگر نقطه و شكلبخوانيد » تثبتوا«را » فتبينوا« مي توان

گذاري نداشته باشد و به قرائتي ديگر  هايي كه اگر نقطه و شكل ديگر است، ولي كلمه
توان آنها را به بيشتر از يك قرائت خوانده زيرا آن را در بعضي  هم آمده باشد، نمي

هاي  در بعضي مصحف نوشتند كه بر قرائتي داللت نمايد، اي مي ها به گونه مصحف
با ضعيف » وصي«كند، همچون قرائت  اي ديگر، به قرائت دوم داللت مي ديگر، به گونه

   :مانند اين آيه ،باشند با همزه، كه هر دو قرائت مي» اوصي«خواندن و 

 m z y x w vl ) 132/ بقره(  
  ».)نين كردنوه او نيز چ(و يعقوب  ن خود را به اين آئين سفارش كردو ابراهيم فرزندا«

___________________________________________________
______________________ 

  . 4987شماره  8/627هاي قرآن در باب جمع كردن قرآن  آن را آورده است، در كتاب فضيلت) شرح فتح الباري(بخاري ) 1
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هاي  مانند، قرائت گانه همانطور كه هستند تا روز قيامت باقي ميپس حروف هفت
شرق تا مغرب و از جنوب تا شمال، و ميان اينها ثابت شده هستند، زيرا م مشهور از

آنها جزء اذكاري هستند كه خداوند خود محافظت آنها را بعهده گرفته است، و 
ند، و چيزي كه خداوند ضمانت آن را بعهده بگيرد، ضمانت كرده كه هرگز از بين نرو

نسبت  غير ممكن است كه از بين برود، براي اثبات دروغ و بهتاني كه بر عثمان
به  :بخاري هم در اين باره روايتي به سند صحيح از ابن زبير آورده كه گفته ،دادند

  :عثمان گفتم
  

 m M L KJ I H G F E D C B A
 X WV U T S R Q P O N \ [ Z Yl 

  )234/ بقره (
 ،گذارند ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي مي )مردان(و كساني كه از شما   «

و هنگامي  ،)و عده نگاه دارند(روز انتظار بكشند  همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه
 گناهي بر شما نيست كه هر چه ،كه به آخر مدتشان رسيدند و آن را به پايان بردند

و اعمالي موافق با شرع از (خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند  مي
   ».آگاه است كنيد و خدا از آنچه مي ،)ايشان سر زند و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند

؟ يا رها كنم بنويسمآن را  گري حكم اين آيه را نسخ كرده استآيه دي :عثمان گفت
   1.كنم عوض نمي ي از آن رايزچجاي  :اي برادر زاده :گفت

___________________________________________________
______________________ 

و  4546-4530شماره  8/41روند،  آيه كساني از شما كه از دنيا مي(سير در باب در كتاب تف) شرح فتح الباري(بخاري ) 1
  . 5/568االحكام از ابن حزم :نگا
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دخالت حق و هيچ بشري  باشد وند ميها با وجود اختالف آنها، كالم خدا همه قرائت
و  آنها را گرفت پيامبركه . اند ، بلكه همگي از جانب خداوند نازل شدهدر آن را ندارد

ا ه خدجمع و گردآوري قرآن آن را نگهداري نمود، پناه ببا  سيد و سرور ما عثمان
هاي مشهور در شرق و غرب ثابت شده  در قرائتاين و  كه چيزي از آن افتاده باشد

  .است
ها را وسيله درگيري، مجادله و كشمكش و شكاف  جايز نيست كه اختالف در قرائت 

از  دهيم وميان خود قرار دهيم، و آن را عامل بر انگيزاننده شك و ترديد و دروغ قرار 
در حالي كه نازل شدن قرآن . كنيميي و ركود فكري استفاده نژاد گراآن بعنوان اسلحه 

مهرباني و آساني بر بر هفت حرف، حكمت خداوند از آن آسان گيري و سبك بودن و 
و از اين  از اين امر آسان، يك مشكل بسازيمدرست نيست كه  .امت بوده است

  :موداشاره دارد كه فر اين مطلببه  سخن پيامبر. ، زحمت درست كنيمرحمت

اش  مسلمانان چهرهبه هنگام بروز اختالف ميان  پيامبر 1».جدال در قرآن كفر است«
هاي قبل از شما به خاطر اختالفي كه با  قوم« :فرمود شت، و به آنها ميگ بر افروخته مي

   2».هم داشتند نابود گشتند

___________________________________________________
______________________ 

و  4603شماره  4/199ابوداود آن را در سنن خود در كتاب، السنه آورده است، در باب نهي از جدل كردن در قرآن ) 1
، از حديث ابوهريره و گفته بنابر شرايط مسلم 2883، 2882 هاي ، شماره2/243الحاكم في المستدرك در كتاب تفسير 

احرف السبعه في القرآن و منزلة القرائات منها از دكتر حسن ضياء الدين در :صحيح است ذهبي هم با او موافق است، نگا
و مبحث حروف هفت گانه مشخصه قرآن بر ساير  146-145است ص  مبحث حروف هفت گانه ويژگي امت محمد

الكواكب الميزات في اثر السنة النبويه علي القراءات از دكتر عالم بن محمد بن عالم ص :نگا 146ص . سماني استكتب آ
  . 200-77، و اثر القراءات في الدراسات النحويه از دكتر عبدالعال سالم علي ص 16-72-73

اسناد آن صحيح است، ذهبي هم با آن : گفته. آن را آورده است 2885شماره  2/243حاكم در مستدرك در كتاب تفسير ) 2
  . و صفحات بعد از آن 67الشريعة از آجري ص :نگا. موافقت كرده است
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 اين موضوع گرانقدر، حديث بدي به ذهن ابي بن كعب خطور كرد، هنگامي كه در
، و سر و صداي سستي وجود داشت هاي زد، حديثي كه در آن گام او سينه پيامبر بر

   1.رددگاند تا حدي كه نزديك بود انوار حقيقت خاموش  زياد درباره آن به پا كرده
 ).تر است تر و آگاه خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه(

___________________________________________________
______________________ 

الشيعة االثني عشريه، و منهجم في :و براي دفاع بيشتر به ايرادهاي موجه به حديث، نگا 145-1/140مناهل العرفان :نگا) 1
راءات و االحرف السبعه الحقيقة العالقة صحة النقل از دكتر و القرآن و الق 140-131التفسير از دكتر محمد عسال ص 

عبدالفتاح شبي، و القراءات في نظر المستشرقين و الملحدين از شيخ عبدالفتاح قاضي و اثر القراءات في الدراسات النحويه 
  . 9/73از دكتر عبدالعال سالم علي ص 



  فصل سوم

  

  )أ(احاديث مربوط به رؤيت خداوند 

  و شفاعت) سالملعليهما ا(دم و موسي حجت آوردن آ

  

  :شامل شش مبحث است
نظر بدعتگران جديد و قديم درباره احاديث مربوط به : مبحث اول

  .صفات الهي و پاسخ آنها
  .نندگان به حديث رؤيت و پاسخ آنطعنه زشبهه : مبحث دوم

نظر بدعتگران جديد و قديم درباره احاديث مربوط به : مبحث سوم
  .نهاقدر و پاسخ آ

و  زنندگان به حجت آوردن آدم شبهه طعنه: مبحث چهارم
  .و پاسخ آنها موسي

به نظر بدعتگران جديد و قديم درباره احاديث مربوط : مبحث پنجم
  .كسي كه مرتكب گناه كبيره شده و پاسخ آنها بخشودگي
  .و پاسخ آن» شفاعت«زنندگان به حديث  شبهه طعنه: مبحث ششم



  :مبحث اول
  

ديث مربوط به صفات احا تگران جديد و قديم دربارهنظر بدع
  و پاسخ آنها الهي

  
و احاديث مربوط به هستند  انند احاديث توحيد و صفات خداونداحاديث عقيده، م

زلي و جهمي و ديگران از اهل كالم گذاران معت بدعت قضا و قدر مورد طعنهعقيده 
  . است  دهواقع ش

ت خداوند صحبت كرده و به تعطيلي و نفي آن در اسالم اولين كسي كه درباره صفا
راه او را  2سپس شاگردش جهم بن صفوان ترمذي 1.رأي داد، جعد بن درهم است

آن افكار را بعهده گرفت، و پيروانش فراوان گشتند، وقتي معتزله  و او نشر ادامه داد

___________________________________________________
______________________ 

باشد و بعد از تابعين بوده است، پنداشته كه  جمله موالي ميجعد بن درهم، او تأديب شده توسط مروان حمار است، از ) 1
روز . دين بود و با موسي صحبت نكرد، و نظريه مخلوق بودن قرآن را ابداع كرد، بي. خداوند ابراهيم را خليل نكرده است

البدايه و النهايه  ،1482شماره  1/399ميزان االعتدال . ها هست نحر، خالد القمري او را كشت، شرح حال او در اين كتاب
و  48شماره  47، 46و االنساب المتفقه في الخط از ابن قسيراني ص  1964، شماره 2/186، و لسان الميزان 9/364

  . 254شماره  1/206الضعفاء الكبير از عقيلي 
بدعت بود رئيس متكلم، گمراه و اهل  –او ابومحرز الراسبي رئيس آنها و اهل سمرقند بود، نويسنده  -جهم بن صفوان ) 2

ها هست، ايمان يعني  گفت خداوند در همه امكان نظر به خلق قرآن داشت مي –كرد  صفات را انكار مي. ها است جهمي
كشته شد، بعد از آنكه شر بزرگي بپا كرد، شرح  -  ه 128كرد، در حدود سال  پيوند قلبي، هر چند كفر آميز صحبت مي

، و سيراعالم 1584شماره،  426/1، و ميزان االعتدال 344، 5/342ل في التاريخ و الكام 7/220حال او در تاريخ طبري 
  .305شماره  11/207، والوافي بالوفيات 216500شماره  2/257، و لسان الميزان 8شماره  6/22النبالء 
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ند، و نظرات جهم استفاده كرد ظهور كردند، در مورد نفي صفات خداوند، از سخنان و
   1.را عقيده خود دانستند كه به آن ايمان آوردند آن

به  3و چه صفات افعالي 2چه صفات ذاتيمعتزله در مورد نفي صفات ازلي خداوند 
  .اجماع رسيدند

صور كردند كه خداوند عز و جل فاقد صفات علم، قدرت، حيات، شنيدن، ديدن، و ت
 5.باشند د براي اثبات ذات او ميدند كه صفات خداونو متفق ش 4.باشد ساير صفات مي

زنده به ذات  عتقد هستند كه خداوند عالم، قادر وهمانطور كه جمهور علماي معتزله م
  6.و معناي قائم به آن هستند نه بعلم و قدرت و زندگي، صفات ،است

بود  آنچه كه باعث شد، صفات الهي را مورد نفي قرار دهند، وارد شدن در آن مباحث
و معتقد شدند كه با شنيدن و روايت  7،باشد خود مي اعتماد به عقل كه با تكيه و

 هك از اين جهت آياتي را 8،حديث استدالل كردن درباره آن صفات غيرممكن است
و آنرا  .اند هتأويل كرده و جزء متشابهات دانستاند، آنها را  دهصفات الهي را ثابت كر

___________________________________________________
______________________ 

از استاد خالد العلي،  و جهم بن صفوان و مكانته في الفكر االسالمي 359-13/357، و فتح الباري 1/40الملل و النحل :نگا) 1
 .73-72ص 

شوند مانند صفت نفس، و علم و حيات، قدرت و  باشند كه از او جدا نمي صفات ذاتي، صفات ازلي ثابت براي خداوند مي) 2
 .429الكواشف الجليه عن معاني الواسطيه از استاد عبدالعزيز سلمان، ص :شنيدن، نگا

گيرند، از لحاظ نوع قديم و از نظر حادث شدن  كه به مشيت و قدرت تعلق ميباشند  صفات ثابت خداوند مي: صفات فعلي) 3
 .430-426همان منبع، ص :نگا. باشند مانند صفت استواء، و نزول و خنديدن و آمدن آحاد مي

 .244العقيدة االسالميه بين السلفيه و المعتزله تحليل و نقد از دكتر محمود خفاجي، ص :نگا 112الفرق بين الفرق، ص ) 4
 .244العقيده االسالميه از دكتر خظاجي، ص ) 5
 .399همان منبع، ص ) 6
 .33، 31، 30المحيط بالتكليف، ص ) 7
 .110همان منبع، ص ) 8



330  بررسي سنت نبوي 

اند، زيرا براي تشبيه  ودهتأويل نم باشد براساس داليل قاطع كه همان ادله عقلي مي
ولي عقل . باشد قابل ايهام است و چون محتمل الدالله مي. هم برانگيز استكردن و

احتمال داللت كردن آن وجود ندارد، آنچه از تشبيه كه در ميان مردم وارد شده است به 
ه با عقل علت دست زدن به آيات متشابه، و رها كردن تأويل آن بوده است بنابر آنچه ك

  1.و آيات محكم موافق باشد
  

  ديدگاه معتزله در مورد آيات صفات
از ظاهر آنها، تشبيه فهميده  كه اگر در قرآن آياتي باشد« :قاضي عبدالجبار مي گويد

زيرا الفاظ در معرض احتماالت قرار دارند، و داليل  شود، تأويل كردن آن واجب است
   »2.باشند عقلي از احتماالت به دور مي

منظور خداوند از  :گويد برد، سپس مي ن چند آيه از آيات صفات را نام مييابوالحس
  3....ه آن ذات خودش است نه صورت و دست و چشم وهمه اين آيات و آيات شبي

  
  ديدگاه معتزله در مورد احاديث صفات

كه  باشد ، اينگونه ميديدگاه آنها در مورد آيات صفات، كه در قرآن آمده استوقتي كه 
ند كه در اين باره پس معتقدند، تأويل نمود كه موافق عقل باشاي  بايد آنها را به گونه

ماداميكه آن . ديث صحيح باشدتوان به احاديث صفات، استناد كرد، هر چند آن ح نمي
  .با عقل آنها، در مورد اثبات صفتي براي خداوند، معارض باشد حديث

___________________________________________________
______________________ 

 .149فصل االعتزال و طبقات المعتزله، از قاضي عبدالجبار، ص ) 1
، و موقف المدرسة، العقليه من 152 ،149، و فضل االعتزال، ص 212شرح االصول، ص :، نگا200المحيط بالتكليف، ص ) 2

 .175، 1/171السنه، 
 .115رسائل العدل و التوحيد از يحيي بن حسين، ص ) 3
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تشكيل داده است، كه احاديث صفات را از ديدگاه  عامي  اين زمينه قاعدهعبدالجبار در 
دهند، كه بيشتر  نسبت مي اخباري را كه به پيامبر« :است كند، گفته معتزله روشن مي

بايد اطمينان حاصل كرد، كه آن حضرت آنها را . شود آن شامل جبر، و تشبيه، مي
مورد داستان  نگفته است، اگر گفته شود، كه آن حضرت آنها را گفته است، حتماً در

   1.اند اي بوده است، كه روايت كننده، داستان را حذف كرده، و خبر را آورده عده
كنند، به اين دليل كه حديث آحاد  مي دگاهي هم احاديث، مربوط به اين موضوع را ر

كند، در حاليكه در اين مبحث، فقط داليل قطعي و  ظن مي هاست، و آحاد هم افاد
باشد، و البته رقيب و  كه سوار اين ميدان عقل مي 2،دارند يقيني كاربرد و صالحيت

باشد، و احاديث متواتر در اين  و تأويل آيات قرآني، شاهد آن مي. شريكي هم ندارد
كه دفاع از » ديدن و رؤيت خداوند در روز قيامت« :اند، مانند حديث باب را رد كرده

  . اين حديث، آورده خواهد شد
هترين است كه از م توحيد باشد و آن آنها مياز اصول پنجگانه نفي صفات، اولين اصل، 

خواندند، از اعتقاد به توحيد  »اهل توحيد«آنها را  به اين علتباشد،  اصول معتزليان مي
به اعتقاد به نفي صفات الهي پرداختند، زيرا معتقد بودند، ثابت كردن آن مستلزم تشبيه 

معتزله  3،وقاتش تشبيه كند، كافر گشته استو هر كس كه خداوند را به مخل. باشد مي
   :مانند؛ اند تعدادي از نظريات خود را براساس اين اصل بنيان نهاده

منكر شدن رؤيت  –عقيده داشتن به خلق قرآن ج  –تعطيلي صفات ب  –الف 
  . خداوند

___________________________________________________
______________________ 

 .43، و اهل السنة شعب اهللا المختار، ص 419و انذار من السماء، ص . 618دين السلطان، ص :، نگا268شرح االصول، ص ) 1
 .769شرح االصول، ص ) 2
 .13/357فتح الباري، ) 3
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رئيس اثبات كنندگان  1مقاتل بن سليمان ه هستند وجهمي ، معتزله ورئيس نفي كنندگان
در اين زمينه آنقدر آنها . اند از او پيروي كردهاي از رافضيها و كراميها  و عده باشد مي
غه كردند، تا اينكه خداوند را به بندگانش تشبيه كردند، و خداوند از آنچه كه بالم

  2.باشد تر مي گويند بسيار بلند مرتبه مي
  

  دندر اصل توحيد با آنها مخالف بومعتزله در مورد كساني كه د حكم
  .دانند كافر مي» توحيد« در اين اصل يعني اصلمعتزله مخالفين خود را  

هر كسي در توحيد مخالفت كند، و آنچه را كه از خداوند « :گويد قاضي عبدالجبار مي
و آنچه را كه بايد از او نفي كرد، ثابت كند باعث كفر او . بايد اثبات كند، از او نفي كند

   3.شود مي
زيرا معتقدند كه اهل سنت، صفات  آنها به اهل سنت استايراد ه و جداي از طعناين 

اهل تشبيه هستند، و براي خداوند  اهل سنت، :اند گفته. اند را براي خداوند اثبات كرده
به داراي اعضا و زوال و شناسند، چون او را  خداي خود را نمي. توحيد قايل نيستند
   4.باشدين است كه خداوند جسم ا الزمه اين صفات، اند و استوا، وصف كرده

___________________________________________________
______________________ 

او مقاتل ابن سليمان بن كثير االزدي الخراساني ابوالحسن بلخي مفسر است، او را تكذيب كردند و ترك نمودند، و به او  )1
او آگاه در تفسير بود، از تأليفات او التفسير الكبير، و متشابه القرآن، و الناسخ . داده شد) تجسم داشتن خدا(تهمت تجسيم، 

، و 87415، شماره 4/173از دنيا رفت، شرح حال و در ميزان االعتدال،   ه 15سال در . و المنسوخ، و ديگر كتب است
، و 642، شماره 331-2/330و طبقات المفسرين  -16-3/14و المجروحين از ابن حبان  257-5/255وفيات االعيان، 
 .وجود دارد 14549، شماره 9/198، و لسان الميزان، 6892، شماره 2/210تقريب التهذيب، 

 .13/359فتح الباري، ) 2
 .44/47منهج المدرسة العقليه الحديثه في التفسير، ص :، نگا125شرح االصول، ص ) 3
هاي حسن السقاف در مقدمه خود  نوشته:، نگا1/175موقف المدرسة العقلية من السنه، :نگا. 197-196فضل االعتزال، ص ) 4

 .نوشته است» ا كف التنزيهدفع شبهه التشبيه ب«اي كه بر كتاب ابن الجوزي  و حاشيه
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مدعيان الديني، همچون معتزله، گاهي به دليل مخالفت با عقل، بخاطر ظاهر آن آياتي 
، احاديث ت با كتاب خداكه درباره تجسيم و تشبيه بودند، و گاهي به دليل مخالف

و گاهي هم به اين دليل، كه احاديث صفات الهي، . صفات خداوند را نپذيرفتند
عقايد، احاديث قطعي  كند، در حاليكه در بحث باشند، كه افاده ظن مي آحاد مياحاديث 
  .كنند و متواتر افاده علم مي آور و يقين

باشند، روش معتزليها را درباره تأويل آيات قرآن، مدح  مستشرقان كه دشمنان اسالم مي
ز روش و اهل سنت را بدليل اطاعت نكردن ا اند و احاديث صفات الهي را رد دهنمو

  1.اند معتزله تقبيح نموده
  

قديم و  و پاسخ به بدعتگذاران درباره احاديث صفاتعقيده سلف صالح 
  جديد

بس بزرگ دارد، زيرا در مورد صفات الهي، اهميتي  براي هر مسلماني صحبت كردن
شود، مگر اينكه، خدا را  باشد، محقق نمي كه پايه اول از اركان ايمان مي ايمان به خدا

و او  وند، ثابتهمه صفات كمال را براي خدا. ه، كه استحقاق دارد، وصف نمايدآنگون
به اينكه اهل توحيد نخواهد بود، مگر  اي بندههيچ  .را از صفات نقص، دور گرداند

كه  كرده باشدناقرار  2،گانه توحيد اسماء و صفات محقق شده او، به يكي از اقسام سه
اسماء  توحيد(در توضيح اين توحيد . اشندب ذير ميناپ آن صفات توحيدي از هم انفكاك

و هيچكدام به نزاع با  مي، هيچ اختالفي وجود نداشته استميان اصحاب گرا) و صفات

___________________________________________________
______________________ 

 .120العقيده و الشريعه، از گولدزيهر، ص :نگا) 1
 .عبارت است از ربوبيت، الوهيت، اسماء و صفات) 2
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امر كردند و تسليم او اقرار تمام مي هم نپرداختند، بلكه با اتفاق، همگي درباره آن
   1.خداوند بودند
و اقرار به آن در ميان  ت خداونددر مورد اثبات صفا و روش اصحاب قرنها گذشت

مردم رواج داشت، تا اينكه به امت اسالمي هجوم آوردند، و نظريه نفي صفات خداوند 
را ابداع كردند، معتزله آن نظريه را طرح كردند، و آنرا همچون يك عقيده قرار دادند، 

  2.آوردند كه به آن ايمان مي
ه خدا براي خود ثابت كرده بود، و ولي اهل سنت و جماعت، براي خداوند آنچه را ك

، بدون تحريف عاليصفات  د، از اسماء الحسني وبراي او ثابت نموده بو رسول خدا
و تباهي، و بدون چگونگي، و تمثيل، ثابت كردند، و آنچه را كه شايسته خدا نبود، از 

د، هم از او نفي كرده بو صفات نقص، كه خداوند، از خود نفي كرده بود، و پيامبر
  .كردند نفي كردند، كه در طي اين مسير به كتاب خدا و سنت رسول او، استناد مي

   :فرمايد خداوند مي

 mg f e d c l   ) 180/ اعراف(  
كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت (خدا داراي زيباترين نامها است  «

 )خداي سبحان پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از .نمايند مي
  ».دان نامها فرياد داريد و بخوانيداو را ب

   :بعد از آوردن چند تا از نامهاي خداوند، در آخر سوره حشر، فرموده

 m½ ¼ » l ) 24/ حشر(  

___________________________________________________
______________________ 

 .7428، 7418، شماره 13/418، 7408، شماره 13/402فتح الباري، :نگا) 1
 .1/86الملل و النحل، :نگا) 2
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باشند، در كنار اثبات كردن اسماء  و نامهاي ياد شده در آن به زبان عربي، صفات مي

الً اگر ثابت شود كه خداوند، زنده است، مث. شوند خداوند، صفات خداوند هم ثابت مي
و اگر . باشد به صفتي زائد بر ذات وصف شده است، كه صفت زندگي و حيات مي

در . شوند اينگونه نباشد، هر چه از اسماء كه بيايد فقط بر وجود ذات خالصه مي
   :حاليكه خداوند فرموده

 mÑ Ð Ï Î Í Ìl ) 180/ صافات(  
مشركان درباره خدا به هم (كه  گار تو از توصيفهائيه است خداوندپاك و منزّ  «

  ».خداوندگار عزّت و قدرت ،كنند مي )بافند و سر هم مي
، خواندند منزه دانسته است با آن ميآن صفات نقصي كه او را  خداوند خود را از

مورد خطاب قرار دهيم  اگر خداوند را بوسيله صفات كماليه ست كها مفهوم آيه اين
  .درست است

و احاديث صحيح را  قرآناهل سنت، همه اسماء ياد شده در ائمه بيهقي و گروهي از 
   :اند به دو بخش تقسيم كرده

  .باشد بوده و مي كه مستحق اوآن صفاتي است  و :صفات ذات - 1
. ت كه همچنان استحقاق آنرا داشته و ازلي نيستو آن صفاتي اس :صفات افعالي - 2

سنت ثابت و صحيح بر آن اجماع  و صفاتي كه در قرآنجز با  جايز نيست: اند گفته
مانند . همراه شده باشد ا داليل عقلي قرين وبو آنچه كه او را وصف كنيم، كرده باشند، 

، هستند او يفات ذاتصاز  كردنصحبت  قدرت، علم، اراده، شنيدن و ديدن و زندگي،
 ورت، دست،ثابت شده است، مانند ص ،كتاب و حديث بعضي ديگر بوسيله نصِ

آمدن، از جمله  و استوا يافتن، نازل شدن باشند و چشم، از جمله صفات ذات مي
، آن اثبات اين صفات جايز است، به دليل ثابت شدن خبر بر. باشند صفات افعالي مي



336  بررسي سنت نبوي 

اضر در ذات، و با يه را از آن دور كند، پس صفت ذات او، همچنان حببصورتي كه تش
نيازي به  يلصفات فعو در . او ثابت شده هستند صفات فعليو  ذات خواهند بود
  .باشد نمي انجام دادن مستقيم

 m   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼l ٨٢: يس   
 :كار او تنها اين است كه خطاب بدان بگويد ،گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشودهر  «

  1».شود و آن هم مي !بشو
نبود، هيچ عقلي جسات جمع شدن دور آن سنگ  و پيامبرش اگر به خاطر اخبار خدا

  .كرد آسياب را نمي
محمد بن حسن شيباني . زمين بر اين امر اتفاق دارند علما و فقهاي مشرق و مغرب

و همچنين به احاديثي ا از مشرق تا مغرب در ايمان داشتن به قرآن فقهتمام  :است گفته
در مورد صفات خدا، بدون تشبيه و تفسير  ،كه آدمهاي قابل اعتماد، از رسول خدا

هر كس چيزي از آنرا تفسير كند، و به نظر جهم، معتقد باشد، از . اند، اتفاق دارند آورده
  . وصف كرده است) هيچ(چون خدا را به صفت . شود اسالم خارج مي
اهل سنت در مورد صفات آمده در قرآن و حديث، اجماع دارند، و « :ابن عبدالبر گفته

  2».كنند چيزي از آن را رد نمي
كه هيچكس حق رد كردن  باشد د داراي صفات و نامهايي ميخداون« :امام شافعي گفته

مخالفت كند، كافر شده با آن هر كس بعد از ثابت شدن حجت بر او،  و آنها را ندارد
 شود، زيرا ، عذر او پذيرفته مياو تمام نشده باشد، بدليل جهل است، ولي اگر حجت بر

علم به اين صفات، نه با عقل و نه با ديدن و تفكر، قابل فهميدن و درك كردن 

___________________________________________________
______________________ 

 .7375 ،7371هاي  ، شماره370-13/369فتح الباري، :نگا) 1
 .7408-7407هاي  ، شماره13/402فتح الباري، :نگا) 2
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اين صفات را ثابت، و همانطور كه خدا، تشبيه را، از خود رانده، ما هم آنرا . باشد نمي

  ) 11: شورى( mSR Ql  :فرمايد كنيم، خداوند مي نفي مي
   1».هيچ چيزي همانند خدا نيست«

، و شود اوند به هيچ صفتي از صفات مخلوقاتش تشبيه نميخد :فرمايد ابوحنيفه مي
نيست، همه صفات او برخالف صفات مخلوقات است،  شبيه هيچ يك از مخلوقات

   2.بيند نه مانند ديدن ما ما، قدرت دارد، نه مانند قدرت ما، مي  علم دارد، نه مانند علم
انيم اين گفته ابن حجر د ما به آن ايمان داريم و آنرا نظر و رأي خود ميآنچه كه 

در اثبات  ،طر دليل قاطعي است، كه اجماع امتپيروي از سلف صالح، بخا« :باشد مي
اگر در آن تأويلي بود، بعيد  .حجت است صفات و اسماء الهي و تأويل نكردن آيات،

به فروع شرع باشد، اگر عصر  باالتر از اهتمامرسيد، اهميت دادن به آن  به نظر مي
شود، درباره نسل  ت مييتحريم تأويل سپري شده است، پس از همان تبعاصحاب، بر 

ري، اوزاعي، مالك، ايم كه آنها عبارتند از فقهاي شهرها مانند ثو سوم قبالً بحث كرده
، پس اند كرده از ائمه اخذ حديث مي همچنين از كساني كه ،و هم عصران او ليث

طبق شود، در حالي كه  ند، اعتماد نميا چگونه به آنچه كه اهل آن سه قرن اتفاق كرده
  3.باشند ، آنها بهترين مردمان ميگفته پيامبر

نامهاي : از جملهاحاديث مربوط به عقايد،  قديم و جديد در موردبدعتگذاران اما رد 
  . باشند به دليل اينكه آحاد مي خداوند و صفات او

___________________________________________________
______________________ 

 .7428-7418هاي   ، شماره13/418فتح الباري، :نگا) 1
 .80-10/79سيراعالم النبالء، :سوره شوري، نگا 11قسمتي از آيه ) 2
، و موقف 32-15بر، ص ، و شرح مالعلي القاري علي الفقه االك112-103شرح، الفقه االكبر، از ابن منصور حنفي، ص :نگا) 3

 .1/197المدرسة العقليه من السنه، 
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ن مسأله، مسأله متواتر و آحاد اي پندارند اين امر نشانه گمراهي آنهاست زيرا چنانكه مي
آيات و  بلكه مسأله عقل است كه آنرا تقديس كردند و عبادت نمودند ونيست، 
  :باشد، مورد ايراد قرار دادند مي ا بخاطر اين خدا، كه خداي هوا و هوسر احاديث

  mA B C D E F G H I l )23: جاثية (  
و با وجود  ،ي خود گرفته استاي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائ هيچ ديده«

از  1».خدا او را گمراه ساخته است )آرزوپرستي كرده است و ،از حق و باطل(آگاهي 
بنابر عقلهاي خود، اولين اصل مقدس خود را، كه همان توحيد قائم به نفي يك جهت 
بندي كردند، كه  طبقه ،خود و اين اصل را براساس متواتر. باشد، بنا نهادند صفات مي

. و صفات خداوند را تأويل كردند هاي مربوط به اسماء و در آن آيه باشد، آن ميقر
   .ر سخن عبدالجبار يادآور شديمهمانطور كه قبالً د

اسماء و  درباره - دهر چند آحاد هم باش-از جهت ديگر، آنچه كه حديث صحيح 
ر صفات الهي آورده، سنت در آن بدعت نبوده است، و شبيه قرآن آورده است، د

وجود ندارد، به نحوي  زائد بر آن،احاديث مربوط عقايد، هيچ امري كه مخالف قرآن يا 
كه هيچ اصل قرآني نداشته باشد، هر چند احاديث صحيح درباره عقايد وجود دارد، 

كني، و هر چه كه در آن احاديث اثبات صفات بدون  همانند آنها را در قرآن پيدا مي
   .رد، در قرآن هم جريان دارديان داتعطيل و تشبيه كردن جر

امام بخاري در شرح حال بابهاي كتاب توحيد در صحيح خود، با عالقه به آن پرداخته 
در . و داللتهاي صفات بر خداوند را يادآور شود است، قبل از اينكه احاديث آن باب

ييد أهايي از قرآن آنها را مورد ت آن بابها، براي اثبات احاديث صحيح خود بوسيله آيه

___________________________________________________
______________________ 
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بلكه، . دهد، احاديثي كه درباره صفات آمده، بدعت نبوده است و نشان مي دهند قرار مي
  .باشد بيان كننده و تأييد كننده، آيات قرآني مي

  :هاي او هايي از كار اينك نمونه

   :خداوند هباب فرمود

 mÇ Æ Å l ) 28/ آل عمران(  
  ».دارد خود برحذر مي )نافرماني(و خداوند شما را از «

  :هو فرمود

 m wv u t s r q p o nl ) 116/ مائده(  
چون انساني (ولي من  ،از راز درون من هم باخبري )عالوه از ظاهر گفتار من(تو «

  ».خبرم داري بي نچه بر من پنهان مياز آ )بيش نيستم
 همانند فرمود. اند را آورده است در اين باب احاديثي كه موافق اين موضوع بوده

د نوشت، در حاليكه ميكه خداوند مخلوقات را آفريد، آنرا در كتاب خوانگه« :پيامبر
  1.حديث... .برخود واجب كرد كه

   :كه خداوند فرمود :گفته پيامبر
    »أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى«
 ياد مرا كه هنگامي و. مايمن مي رفتار دارد، من به كه گماني بر اساس ام بنده با من «

 ياد ،تنهايي در را او هم من ،كند ياد مرا تنهايي در پس اگر .هستم او با من ،كند مي
  1».كرد خواهم

___________________________________________________
______________________ 

» .دارد ر ميخداوند شما را از خود بر حذ: در كتاب توحيد، و باب فرموده خداوند) در شرح فتح الباري(صحيح بخاري ) 1
 .، از احاديث ابوهريره7404، شماره 13/395
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   :فرموده خداوند باب

 mj i h g f  l) 88/ قصص(  
  ».شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي«

» برم ورت تو پناه ميصبه « :كه فرموده :حديث جابر را هم مرفوعاً آورده است
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو « :كه نازل شد هنگاميكه اين امر

ي سر يا در ميان باالبگو خداوند قادر است، تا عذابي از «» …من تحت أرجلكم 
  ).حديث( 2».پاهايتان، براي شما برانگيزد

   :و باب فرموده خداوند

 mµ ´  l) 75/ ص(  
  »؟ ام ت خود آفريدهبا قدر«

دست خداوند آشكار است، كه ابرهاي « :كه احاديثي در خود جاي داده است مانند
كه آسمان و زمين آفريده  از زمانياگر دانيد  پوشاند، گفت، آيا مي شب و روز آنرا نمي

و گفته كه  .شود چيزي كم نمي ست،خداوند اآنچه كه در دست  از ،انفاق كنيداند،  شده
  3.آيد رود و پايين مي  ميباالر آب است و در دست ديگر او ميزاني است كه عرش او ب

گيرد و آسمان در سمت راست اوست  خداوند در قيامت زمين را مي« :فرمود پيامبر 
كند، و  حديثي است كه حبر يهودي در آن اقرار مي» .گويد من پادشاهم و سپس مي

                                                                                                          
 .7405، شماره 13/395همان منبع در همان جاي گذشته، ) 1
 13/400» .بجز خداوند، همه چيز فناپذير است«در كتاب توحيد، باب فرموده خداوند ) شرح فتح الباري(صحيح بخاري، ) 2

 .باشد ، از احاديث ابوهريره مي6+740شماره 
، 13/404، »براي آنچه با دستان خود آفريدم«در كتاب توحيد، باب فرموده خداوند ) شرح فتح الباري(صحيح بخاري :نگا) 3

 .باشد ، از جمله احاديث ابوهريره مي7411شماره 



341  بررسي سنت نبوي 

وقات را با يك و مخل و زمين و درختاننها اي ابوالقاسم، همانا خداوند آسما« :گويد مي
   1.من پادشاهم –من پادشاهم  :گويد سپس مي دارد انگشت نگه مي
هاي آن حضرت  اي كه لثه خنديد، بگونه ديدم كه رسول خدا :گويد ابن عمر مي

   :نمايان گشت، سپس اين آيه را خواند

 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸
Ä  ÃÅ  É  È  Ç  Æ     Êl ٦٧: الزمر  

اين است كه تو را به شرك (اند  آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته«
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او  )خدا آن كسي است كه .خوانند مي

خدا پاك و منزّه از شرك . شود قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي
  2».است) دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشه انسان و دورِ(آنان 

همه اين احاديث، و آنچه در معناي آنها وجود دارد، صفات نفس، صورت، دست، 
، را براي خداوند ثابت كرده چشم، استوا، نازل شدن، آمدن، خنديدن، اندوهگين شدن

  .است
صحيح آحاد هم، آنچه كه  اصول اين صفتها، در قرآن كريم ذكر شده است، در احاديث

اين اصول را ثابت و تشريح و مقرر گرداند، فراوان آمده است، نپذيرفتن اين احاديث، 
  . باشد به دليل آحاد بودن، به معناي نپذيرفتن خود قرآن مي

___________________________________________________
______________________ 

 .از حديث روايت شده از ابن عمر 7412، شماره 13/404منبع قبلي همان كتاب و باب :نگا) 1
، 13/404، )ام براي آنچه با دستهاي خود آفريده(ي خداوند  كتاب توحيد باب فرموده) فتح الباريشرح (صحيح بخاري :نگا) 2

االبتهاج في االحاديث :، نگا328-316كل ما سبق الشريعه از آجري، ص :نگا. از جمله احاديث ابن عمر 7415شماره 
 .101-93المعارج از ابن دحيه، ص 
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ايمان بياوريم به آن چه كه راويان « :است گفتهدر اين مورد سخن منصفانه را ابن قتيبه 
اينكه رؤيت و تجلي خداوند، و  :اند، پس ايمان بياوريم به كردهمورد اعتماد روايت 

عرش استقرار دارد،  ر ، در حاليكه بشود زل ميآسمان ناخوشحال مي شود و از خداوند 
صحبت كنيم يا آن  تعريف آننفس و دستهاست، بدون اينكه در مورد كيفيت يا  ايراد

در اين رأي و نظر بر راه درست  :م كهاميدواري. را به آنچه كه نيامده است مقايسه كنيم
  » .و رستگاري در فرداي قيامت قرار گرفته باشيم

گوييم، و خود را  گفته است مي ما همانطور كه خداوند و پيامبرش« :گويد باز هم مي
شود، مانند نفي  اي كه بر آن هستيم بر ما تحميل نمي زنيم و اين عقيده به ناداني نمي

 :گوييم اما ما نمي ،آنچه كه خود را به آن وصف نموده منكر شويم كردن تشبيه، و اينكه
كنيم  اند خالصه مي به آنچه كه گفته :كه بيان كردن چگونه است؟ و اگر از ما سؤال شود

  1.جوييم اند دوري مي و از آنچه كه نگفته
 .ميابي را در قرآن كريم مي هادهند همانند آن صحيحي كه اين باب را تشكيل مي احاديث

  . اند و تعداد زيادي از علما در اين باره كتاب نوشته
» تأويل مختلف الحديث«و » لقرآنتأويل مشكل ا«كتاب خود دو از جمله ابن قتيبه در 

كه به سختي آنرا نوشت، هستند » مشكل الحديث و بيانُه«امام طحاوي در كتاب خود  و
و احاديث موضوع در احاديث  »در تأويل احاديث مشكل و ضعيف«او و امام ابن قتيبه 

ما و ، از صنايع حديثي استفاده كرده باشندهر كدام از آنها  اند، اگر ات را بكار بردهصف
  2.مي بوديمنياز  از اين سختي بيساير ائمه 

___________________________________________________
______________________ 

العقيدة الصحيحه في اهللا و ما ثار حولها : و نگا 192و تأويل مختلف الحديث، ص  57-56تأويل مشكل القرآن، ص : نگا) 1
مجالس ابن جوزي في المتشابه من اآليات القرآنيه از ابن : ، نگا20-21من مشكالت، از حافظ عبدالغني نابلسي، ص 

 .11-6جوزي، 
 .صفات، از امام بيهقي و ديگرانالتوحيد و اثبات صفات الرب، از امام ابن خزيمه و االسما و ال: نگا) 2
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ي آيات صفات و احاديث  سخن درست و خالص در مورد ديدگاه اهل سنت درباره
بر  :است يشي آورده و گفتهكتر طه حبلمانان، آن سخني است كه دآن، و واجبات مس

هر مسلماني واجب است به هنگام شنيدن آيات و احاديث متعلق به صفات، آنها را 
ي خداوند و  و بر فرموده. شايسته تقديس كالم خداست هتقديس نمايد، آنگونه ك

و اعتراف كرده كه از درك منظور خدا  ،آن را تصديق نمايد و ،ايمان داشته پيامبرش
و از تصرف در الفاظ وارده  كنند و الزم است كه سكوت .اند ناتوان گشته پيامبرو 

ي آن فكر نكنند و اعتقاد داشته باشد كه آنچه كه از  و در باطن درباره. خودداري نمايند
   1.و از راستگويان و بزرگان اصحاب مخفي نمانده است او پنهان است از رسول خدا

  .تر است داناو  رت خداوند بلند مرتبه، عالم

___________________________________________________
______________________ 

 .با اندكي تصرف 46-121، ص »الحقايق الجليه في الرد علي ابن تيميه في ما اورده في الفتوي الحمويه«: نگا) 1
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  :مبحث دوم
  آنها ي حديث ديدن خداوند و پاسخ ارهنندگان دربز طعنه ههشب

  
به معتقد  هميها، خوارج و رافضيها و ديگرانگزار از ج معتزله و ساير گروههاي بدعت

اين اجماع خود  معتزليها .باشند ي ديدگان در روز قيامت مي نفي رويت خدا به وسيله
   1.به آن اشاره كرده است همانگونه كه بسياري از كتب فرق را نص قرار دادند،

ه جز كسي كه بيند ب كند كه او خدا را مي هيچ كس ادعا نمي« :گويد قاضي عبدالجبار مي
ده يا معتقد باشد كه خداوند براي خداوند جسمي با صورت و شكل خاصي تصور كر

  » 2.كرده استدر جسمها حلول 
اند ممكن است كه  د نفي رؤيت نيست بلكه تصور كردهآنها در مور نظر نهايياين 

ذات او ديده  ن است كه ذات او ديده شود، پسخداوند خود را ببيند زيرا، ممك
   3.شود نمي

و  دانسته گروهي آن را جايز. د؟ اين محل اختالف ميان آنهاستبينن آيا ديگران او را مي
   4.اند گروهي منع كرده

با قلبها اختالف داشتند، ابوالهذيل و بيشتر معتزليان همانگونه كه در مورد ديدن 
بينيم، به اين معنا كه، ما خداوند را به  ي قلبهاي خود مي خداوند را به وسيله :اند گفته

   1.اند شناسيم و گروهي آن را منكر شده ي قلبهايمان مي وسيله

___________________________________________________
______________________ 

و االباحه، ص  1/45و الملل و النحل،  113، و الفرق بين الفرق، ص 1/238، و مقاالت االسالميين، 4/139المغني، : نگا) 1
 .177، 176و االنصاف از باقالني، ص  2/570و االعتصام از شاطبي،  94، 35ر، ، و االنتصا14

 .276شرع االصول، ص : ، نگا4/99المغني، ) 2
 .95-94/ 4المغني، : نگا) 3
 .و صفحات بعد از آن 97اصول الدين، ص : و نگا 113الفرق بين الفرق، ص ) 4



345  بررسي سنت نبوي 

قرآن و حديث  ي اند كه اثبات رؤيت خداوند با شنيدن يعني به وسيله كرده تأكيدو 
زيرا استدالل به آن مستلزم آن است كه خداوند عادل و حكيم . امكان استدالل ندارد

سازد، و كسي كه چنين اعتقادي ندارد،  است و معجزه را بر دروغگويان آشكار نمي
در  ، رسول خدا2امكان استدالل به قرآن و حديث در مورد هيچ چيزي را ندارد

و در . 3شود ي ديدگان ديده مي خداوند سبحان به وسيلهحديث تأكيد كرده است، كه 
كه خداوند  چگونه قابل قبول است كه ادعا كندپس نكرده است قرآن رؤيت را ذكر 

  4.خود را قابل ديدن وصف كرده است
باشد، هر چند از عقل با ادله  ترين داليل آنها در نفي رويت عقل مي به همين جهت عمده

اند، و آنها را بنابر اصل اول خود يعني توحيدكه بر  يروي كردهروايي از كتاب و حديث پ
اند، كه احاديث رؤيت، با قرآن و  اند، و تصور كرده تأويل كرده ،نفي صفات استوار است
  . باشند حديث، در تعارض مي

گيريم، كه با  اي مي ما آنرا به گونه« :است قاضي عبدالجبار در تأويل حديث رؤيت گفته
منظور از آن ديدن خداوند در روز قيامت « :گوئيم پس مي» .موافق باشدداليل عقلي 

شناسيد همانطور كه ماه شب  خواهد بود، يعني در روز قيامت خداي خود را مي
كنيد، آنرا در رؤيت او شك ن« :اند بينيد، بر اين اساس گفته شناسيد و مي چهارده را مي

، چنين چيزي جايز نيستچشم باشد،  با شك همراه كرده است، اگر به معناي ديدن با
  5.رؤيت به معناي علم است كه قرآن با آن سخن گفته است، و در شعر هم آمده است

                                                                                                          
 .1/238مقاالت االسالميين، ) 1
 .262ص شرح االصول، : نگا) 2
 .4/137المغني، ) 3
 .4/138همان منبع، ) 4
 .270شرح االصول، ص ) 5
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به » بينيد بينيد، همانگونه كه ماه شب چهارده را مي خدا را مي« :است زمخشري گفته
اين معني كه او را به روشني خواهيد شناخت، به روشني ماه شب چهارده، آن هنگام 

رؤيت را بر شناختن تأويل كرده است، در حالي كه عبدالجبار آنرا بر علم 1.كه پر شده است
  .تأويل كرده است

كنند، احاديث  آنچه كه به آن استناد مي« :گويد رؤيت مي عبدالجبار درباره احاديث
باشد، بايد اطمينان  باشد كه بيشتر آن، تشبيه و جبر مي مي روايت شده از پيامبر

آنرا نگفته است، و اگر آن حضرت گفته باشد، درباره داستاني  ه رسول خداداشت ك
  2.بوده، كه راوي داستان، حكايت را حذف كرده، و خبر را آورده است

و عقل،  حديث رؤيت با قرآن، سنت: شدگان، به تبعيت از معتزله گفته يكي از گمراه
  3.باشد ياند كه آن حديث جعلي م باشد و تأكيد كرده در تعارض مي

  
  در مورد انكار ديدن خداوند و پيروان آنها پاسخ به شبهات معتزله

اند،  كنند، به حد تواتر رسيده احاديثي كه بر ثابت شدن رؤيت خداوند، داللت مي :اول
 اي از ائمه همچون، دارقطني، ابي هاند، و عد كه اصحاب صحاح و مسندها، آنها را آورده

  4.اند ري و سايرين، آنها را گردآوري كردهجآبكر  و ابي يننعيم اصفها

___________________________________________________
______________________ 

 .2/92الكشاف، ) 1
 .127، و المعتزله و اصولهم الخمسه، ص 83آراء المعتزله االصوليه دراسة و تقويماً، ص :، نگا268شرح االصول، ص ) 2
، و االضواء القرآنيه، 231، و اضواء علي السنه، ص و صفحات بعد از آن 68ابوهريره، از عبدالحسين شرف الدين، ص : نگا) 3

، ودين 239والسنه و دورها في الفقه الجديد، ص . 42،163،219-40ف و دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي، ص 2/299
 .، و صفحات بعد از آن177السلطان، ص 

 .1/348بيان تلبيس الجهميه في تأسيس بدعهم الكالميه از ابن تيميه، : نگا) 4
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و عبدالعزيز  4العز ، و ابن ابي3، و ابن كثير2، ابن قيم1ابن تيميه :اي از علما مانند عده 
  .اند ، و سايرين، بر متواتر بودن احاديث مربوط به رؤيت خداوند، نص آورده5غماري

در آخرت خداوند  رؤيت را كه دربارهاحاديثي  دارقطني :حافظ ابن حجر ميگويد
يه در زابن جو. آوري كرده است باشند، جمع  حديث هم بيشتر مي سيو از  باشند مي

كه  ،خود از او پيروي كرده، و آنها را به سي حديث رسانده است» حادي االرواح«
در « :است باشند، دارقطني از يحيي بن معين اسناد آورده و گفته بيشتر آنها نيكو مي
  »6.د هفده حديث نزد من استمورد رؤيت خداون

اينكه حديث رؤيت به حد تواتر رسيده است، خود پاسخي است به معتزليان، و پيروان 
حديث رؤيت نگفته، و دروغي است كه  آنها، و دشمنان حديث كه معتقدند، پيامبر

  7.اند به زبان آن حضرت بسته
كه  است منان حديثدش شد اين نكتهبيان  ونه كه در متواتر بودن حديث رؤيتهمانگ

و حديث آحاد  ،شود منظور از متواتر، آن متواتري نيست كه در عقايد از آن استفاده مي
 ديني است، كه بر نصوص و اصول بي ، مسأله، مسأله، عقلهاخير. پذيرند اصال نمي را

كردند، كه مسائل اعتقادي، از  اگر در باور خود تصور مي ،اند قرآن وحديث عرضه كرده

___________________________________________________
______________________ 

 .3/390مجموع الفتاوا، : نگا) 1
 .251، 219حادي االرواح، ص ) 2
 .2/161تفسير القرآن العظيم، : نگا) 3
 .1/243شرح العقيدة الطحاويه، : نگا) 4
، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره، ضمن مجموعة الحديث 307، شماره 239نظم المتناثر من حديث المتواتر، ص : نگا) 5

 .227، 226الصديقيه، ص 
 .181، 180هاي  ، شماره2/20، و المنهاج شرح مسلم للنوي، 13/443فتح الباري، :نگا) 6
 .220منابع گذشته، ص : ، نگا268شرح االصول، ص ) 7
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حديث متواتر، گرفته شده است، پس چرا حديث  هيقيني، حاصل شده بوسيلداليل 
   1.رؤيت را با وجود متواتر بودن نپذيرفتند

آيا ثابت شدن رؤيت، بوسيله كتاب خدا كه متواتر است كافي نيست؟ و بفرض اينكه 
ارجاع باشد  احاديث رؤيت، از جمله احاديث آحاد باشند، به دليل قطعي، كه قرآن مي

گونه مسايل بايد به ظن باشد، عالوه بر اين در اين ، كه بيان كننده آن ميه مي شودداد
  2.همانطور كه امام شاطبي، در اين باره گفته است عمل كرد،

اند،  و كساني كه بعد از آنها بوده داليل قرآني و حديثي و عقلي و اجماع اصحاب :دوم 
. شود داوند در قيامت ديده مياند، كه خ و ائمه اهل سنت و جماعت آشكار ساخته

بينند، ديدني كه شايسته خداوند سبحان باشد، كه بر  مؤمنان او را به صورت حقيقي مي
  3.او احاطه نيابند، و چگونگي او را در نيابند

بيند، بخاطر اين فرموده   اند كه هيچ كس با چشمان سر در دنيا او را نمي و اتفاق كرده
   :خداوند، به موسي

 m¢ ¡ �  ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
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___________________________________________________
______________________ 

 .269شرح االصول، ص :نگا) 1
 .30، 2/29، 1/524: نگا) 2
و الفصل في الملل  176،181ني، ص و االنصاف از باقال. 181-180هاي  ، شماره2/20المنهاج شرح مسلم از نووي، : نگا) 3

 .7449-7445هاي  ، شماره442-13/434، و فتح الباري، 3/4و النحل، 
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و كالمي را (، هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت  «
 )لذا .خواست ذاتي را هم ببيند كه چيزي مثل او نيست ،ماند شنيد كه به كالم كسي نمي

و جمال واالي تو را (به من بنماي تا تو را ببينم  )خويشتن را! (پروردگارا :ردعرض ك
تو با اين بنيه آدمي و : (گفت )خدايش بدو .تا افتخار گفتار و ديدار نصيبم گردد .بنگرم

براي اطمينان خاطر (وليكن  .بيني مرا نمي )در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري و
كه همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو (به كوه  )ا ندارياز اين كه تاب ديدن مر

تو هم مرا خواهي  ،بر جاي خود استوار ماند )در برابر تجلّي ذات من(اگر  ،بنگر )است
آن را درهم كوبيد و موسي  ،اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود .ديد

از آن (تو منزّهي  !پروردگارا :وقتي كه به هوش آمد گفت .بيهوش و نقش زمين گرديد
توانند تو را  بلكه اين چشمان دل و خردند كه مي .كه با چشمان سر قابل رؤيت باشي

گردم و من نخستينِ  به سوي تو برمي )از اين پرسش پشيمانم و(من  ).مشاهده كنند
  ».هستم )به عظمت و جالل يزدان در اين زمان(مؤمنان 

بيند تا اينكه  كه هيچكدام از شما خداي خود را نميدانيد  مي« و فرموده پيامبر
و  كن نيست، زيرا انسان در اين دنياهر چند كه عقالً جايز باشد، ولي غير مم» 1.بميرد

  . با اين ناتواني و ضعيف بودن ديدگان، توانايي و طاقت ديدن خداوند را ندارد
توان خدا را ديد ادعاي  مي اند، در اين دنيا و با چشمان خود، كه ادعا كرده كساني لذا

  2.آنها باطل، و اهل سنت در اين مورد به گمراهي آن افراد اتفاق دارند

___________________________________________________
______________________ 

، از 2931، شماره 9/279ها و شرايط قيامت، در باب ياد ابن صياد،  ، آنرا آورده است، در كتاب فتنه)شرح نووي(مسلم، ) 1
 .84معراج از ابن دحيه، ص االبتهاج في احاديث ال:نگا. حديث بعضي از ياران پيامبر

، و الجامع االحكام القرآن، 1/245و شرح العقيدة الطحاويه،  3/389و مجموع الفتاوي،  1/358بيان التلبيس الجهميه، :نگا) 2
 .1/230موقف المدرسة العقلية من السنة، :، نگا2/285، و لوامع االنوار البهية از سفاريني، 55/7
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در دنيا و با چشمان خود، اختالف هست،  در مورد ديدن خداوند توسط پيامبر
 اند، جمهور علما معتقدند كه پيامبر اي ديگر منكر آن شده اي آنرا ثابت، و عده عده

اي ديگر  اي آنرا ثابت، و عده اختالف هست، عدهديده است خود، خدا را با چشمان 
است   نديده ، خدا را با چشمان سراند، جمهور علما معتقدند كه پيامبر منكر آن شده

نور است، « :ديث روايت شده از ابوذر كه فرمودبخاطر فرموده آن حضرت در ح
اند كه در  و كساني ديگر گفته» 1.نوري ديدم« :در روايت ديگر آمده» .چگونه او را ببينم

شب معراج خدا را ديده است، گفته، او را ديده، آنگونه كه مؤمنان، روز قيامت او را 
بينند، ديدني كه شايسته اوست و بدون احاطه كردن و پرداختن به چگونگي آن  مي
  2.باشد مي
ان سلف سنت و عقل و سخن خدا، بوسيله قرآن، است كه بر اثبات ديدن نها نصوصياي

  .كند صالح ما، داللت مي
  

  قرآن كريم –الف 
  

  :فرمايد خداوند مي

 m ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

___________________________________________________
______________________ 

نوري «: و فرموده» .نور است چگونه آنرا ببينم( رده است در كتاب ايمان باب فرمودة پيامبر، آنرا آو)شرح نووي(مسلم ) 1
 .175، شماره 2/15» .ديدم

 .38-3/36و زادالمعاد،  69-67االسراء و المعراج از دكتر ابوشهبه، :، نگا176االنصاف از باقالني، ص ) 2



351  بررسي سنت نبوي 

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á Àl 
  )143/ اعراف (
و كالمي را (، هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت  «

 )لذا .خواست ذاتي را هم ببيند كه چيزي مثل او نيست ،ماند كالم كسي نميشنيد كه به 
و جمال واالي تو را (به من بنماي تا تو را ببينم  )خويشتن را! (پروردگارا :عرض كرد

تو با اين بنيه آدمي و : (گفت )خدايش بدو .تا افتخار گفتار و ديدار نصيبم گردد .بنگرم
براي اطمينان خاطر (وليكن  .بيني مرا نمي )مرا نداري ودر اين جهان مادي تاب ديدار 
كه همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو (به كوه  )از اين كه تاب ديدن مرا نداري

تو هم مرا خواهي  ،بر جاي خود استوار ماند )در برابر تجلّي ذات من(اگر  ،بنگر )است
آن را درهم كوبيد و موسي  ،اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود .ديد

از آن (تو منزّهي  !پروردگارا :وقتي كه به هوش آمد گفت .بيهوش و نقش زمين گرديد
توانند تو را  بلكه اين چشمان دل و خردند كه مي .كه با چشمان سر قابل رؤيت باشي

گردم و من نخستينِ  به سوي تو برمي )از اين پرسش پشيمانم و(من  ).مشاهده كنند
  ».هستم )به عظمت و جالل يزدان در اين زمان(نان مؤم

  :راوان به صورتهاي مختلف آمده استاز اين آيه داللتهاي ف

باشد از خداي خود سؤالي  رود حضرت موسي كه از انبياء مي گمان نمي :صورت اول
  .ترين و بزرگترين محاالت باشد جايز نباشد، بلكه از باطل كه ،بپرسد

پرسيد،  ز سؤال موسي ناراحت نشده است، اگر سؤال محالي ميخداوند ا :صورت دوم
هنگاميكه ابراهيم خليل از خداوند، زنده شدن مردگان را سؤال كرد، . شد اندوهگين مي

اي از آسمان  از او ناراحت نشد، و هنگاميكه عيسي بن مريم از خداوند خواست سفره
وقتي نوح از خداوند درخواست براي آنها نازل كند، از سؤال عيسي ناراحت نشد، ولي 

   :كرد فرزندش را نجات دهد، از سؤال او ناراحت شد و فرمود
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 m Z Y X W V Ul   ) 46/ هود(  
پيوند بر  ،و نداني كه در مكتب آسماني(كنم كه از نادانان نباشي  من تو را نصيحت مي«

  »).؛ نه گوشت و خون  اساس عقيده است
. به موسي پاسخ داده است» بيني هرگز مرا نمي» «رانيلن ت« :با اين فرموده :صورت سوم

من قابل ديده شدن » ال اني لست بمرئي« بيني، و نگفته  من را نمي» ال تراني«ولي نگفته 
 جايز نيست مرا ببينيد، اختالف ميان پاسخها آشكار است، »ال تجوز رويتي« نيستم، و

شود، ولي  د بر اينكه، خداوند ديده مياينها داللت دارن .براي كسانيكه در آنها تأمل كنند
قدرت ديد بشر طاقت ديدن او را بعلت ضعيف بودن موسي  يچشمها در اين دنيا

  .نداشت
   :فرمايد خداوند مي :صورت چهارم

 m¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° l  )143: األعراف(  
كه همچون تو (به كوه  )براي اطمينان خاطر از اين كه تاب ديدن مرا نداري(وليكن «

بر جاي خود  )در برابر تجلّي ذات من(اگر  ،بنگر )ماده و بسي نيرومندتر از تو است
كه كوه، با آن صالبت و  به موسي نشان داد» .تو هم مرا خواهي ديد ،استوار ماند

مت كند پس تواند در برابر ظاهر شدن انوار خداوند، مقاو استواري، در اين دنيا، نمي
تواند، تحمل انوار او را داشته  شده است، چگونه مي ساخته انسان ضعيف، كه از ضعف

  .باشد
ثابت نگه داشتن كوه را داشته، و اين مانع قدرت  خداوند سبحان قدرت :صورت پنجم

خداوند نيست، بلكه ممكن است، و خداوند ديدن خود را به ثابت ماندن آن مشروط 
ؤيت در ذات خود، كرده است، اگر رؤيت در ذات خود محال بود، آنرا به امكان ر
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اگر كوه ثابت ماند، « :كرد، و اگر رؤيت محال بود، مانند اين بود كه بگويد مشروط نمي
  ».خوابم خورم و ميĤشامم و مي پس مي

  :فرمايد خداوند مي :صورت ششم
 mÀ ¿ ¾ ½ ¼ » l )143: األعراف(   

ن از بارزترين اي »آن را درهم كوبيد ،اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود«
باشد، وقتي جايز دانسته كه بر كوه، كه جامد است نه ثواب دارد  دليل ديدن خداوند مي

و اولياء  لي شدن براي انبياء و رسوالن خودو نه عقاب، تجلي كند، چگونه از متج
تواند رؤيت خدا را  كند؟ خداوند، خواسته به انسان بفهماند، كوه كه نمي امتناع مي

تواند نور خدا را تحمل كند، كه ضعيفتر  انسان ضعيف چگونه مي تحمل كند، پس
  . باشد مي

او  خداوند با موسي صحبت كرد، او را خطاب قرار داد، او را نجات داد، :صورت هفتم
، و اينكه سخن را ندا داد، كسي كه صحبت كردن و هم صحبت شدن با خدا را

ت پس به تبع اولي ديدن او اس مخاطب خود را بدون واسطه بشنوند، را جايز دانسته
را  اوبه همين دليل، انكار رؤيت زماني درست است، كه صحبت كرن با  .جايز است
   1.انكار كنيم

   :فرمايد خداوند مي - 2

 m P O N M L K J Il ٢٣ - ٢٢: القيامة   
  ».نگرند به پروردگار خود مي    .هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره  «

___________________________________________________
______________________ 

، و االنصاف از باقالني، 242-1/241شرح العقيده، الطحاويه، :نگا، با دخل و تصرف در آن، 213، 212حادي االرواح، ص ) 1
 .177ص 
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جواز رؤيت  هروهي از تابعين از جمله حسن بصري و عكرمه، از اين آيابن عباس و گ
و مفسران اهل سنت هم به آن  1امام مالك و شافعي .اند خداوند را استدالل كرده

  2.اند استدالل كرده
  :فرمايد خداوند مي - 3

m  R QP O N ML K J I H G FE D C B
 T Sl    ) 26/ يونس(  

از آن ايشان است و  )يعني بهشت(منزلت نيكو  ،كنند كساني كه كارهاي نيكو مي  «
و غبار غم و اندوه بر پيشاني  ،دارند )بر آن هم كه مغفرت و رضوان است(افزون 

بهشتند و جاودانه در آن آنان اهل  .بينند نشيند و خواري و رسوائي نمي ايشان نمي
  ».مانند مي
رسول . باشد خداوند مينگاه كردن به صورت  :همان بهشت است، و زياده :سنيح

هل بهشت، وارد آن آنگاه كه ا« :با سخنان خود اينگونه تفسير كرده است را آن خدا
را مگر صورتهاي ما  :گويند خواهيد؟ مي مي چيز ديگري آيا :فرمايد خداوند مي شوند،

پس  :شت نگرداندي و از آتش نجات ندادي؟ گفت؟ آيا ما را وارد بهسفيد نكردي
تر از نگاه كردن به خداوند  شود، و چيزي نزد آنها، دوست داشتني مي حجاب برداشته

   :سپس اين آيه را خواند. باشد نمي

m E  D  C  BF  l ) 26/ يونس(  

___________________________________________________
______________________ 

 .2/464شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة از الكائي، :نگا) 1
، العقيدة الصحيحه في اهللا و ما ثار حولها من مشكالت از حافظ 4/450، و تفسير القرآن العظيم، 1/239شرح الطحاويه، :نگا) 2

 .29نابلسي، ص 
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از آن ايشان است و  )يعني بهشت(منزلت نيكو  ،كنند كساني كه كارهاي نيكو مي«
  1». دارند )بر آن هم كه مغفرت و رضوان است(افزون 

   :فرمايد ميخداوند  - 4

 m ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶l ) 20/ انسان(  
خي و پادشاهي بزرگي را در آنجا نعمت فراواني و سرزمين فرا ،هنگامي كه بنگري  «

  ».خواهي ديد
 و مسكون اشد با مفتوح خواندن ميمب مي) كاًلم(يكي از قرائتها در اين آيه  :رازي گفته

باشد، من  خداوند مي ور از آن ملكاند، كه منظ اع كردهخواندن الم، مسلمانان اجم
  2.باشد تري مي معتقدم كه تمسك به اين آيه، از ساير آيات، قوي

   :فرمايد خداوند مي - 5

 m y x w v u tl     ) 15/ مطففين(  
 )رحمت(از  )اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز  !هرگزاهرگز  «

  ».مطرودند )و منزلت آفريدگارشان از بارگاه قرب(پروردگارشان محروم و 
بود،  شود، اگر غير از اين در اين آيه دليلي است بر اينكه خداوند در قيامت ديده مي

  .كرد و به پوشيده و مخفي ماندن كفار اختصاص پيدا نمي ديگر در اين آيه سودي نبود

___________________________________________________
______________________ 

، شماره 20-2/19آنرا در كتاب ايمان و باب اثبات ديدن خداوند توسط مؤمنان در قيامت آورده است ) شرح نووي(مسلم ) 1
شرح اصول اعتقاد اهل سنت :نگا. باشد ، از حديث صهيب مي446، شماره 261و البيهقي في البعث و النثور، ص  181

، و تفسير القرآن العظيم، 8/330و الجامع االحكام القرآن،  – 215-214و بعد از آن، و حادي االرواح، ص  2/255
 .1/24، و شرح العقيده الطحاويه، 2/414

 .1/150مناهل العرفان، :، نگا13/131التفسير الكبير، ) 2
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 شدندگروهي به دليل خشم خداوند از ديدن او محروم  چون« :است شافعي گفته امام
 :سپس گفت. بينند بخاطر رضايت خدا، او را ميبه اين معني است كه گروهي ديگر 

بخدا قسم اگر محمد ابن ادريس، يقين و اطمينان نداشت كه خداوند را در عالم معاد «
ديدن كه كفار از  همه مفسران معتقدند» 1.كرد بيند هرگز او را در دنيا عبادت نمي مي

  2.بينند ، و او را در روز قيامت نميباشند مي محرومخداي خود 
  

  داليل حديثي –ب 
باشند، به   كند، فراوان مي در آخرت داللت مي احاديث صحيحي كه بر رؤيت خداوند

و سنن،  مسانيد ،اند، احاديث موجود در كتابهاي صحاح كه به حد تواتر رسيده اي گونه
   :باشد اين احاديث مي هاز جمل

نشسته بوديم، كه  ما نزد پيامبر« :است كه گفت آمده 3رروايتي در صحيحين از جري
بينيد،  شما خداي خود را مي :آن حضرت به ماه شب چهارده نگاه كرد و فرمود

اگر توانستيد » 4.دهيدو در رؤيت آن شكي به خود راه نبينيد،  ماه را مياين همانطور كه 

___________________________________________________
______________________ 

 .111، و مناقب الشافعي از رازي، ص 1/419مناقب شافعي از بيهقي، :، نگا2/506شرح اصول اعتقاد اهل السنه، ) 1
 .3/506شرح اصول اعتقاد اهل السنة، :نگا. 19/261ع االحكام القرآن، الجام) 2
شماره  2/232و شرح حالش در االصابه . (باشد همان جرير بن عبداهللا بجلي است، كه جزء اصحاب بزرگوار مي: جرير) 3

، 193، شماره 60-59، و تاريخ الصحابه، ص 322، شماره 1/236، واالستيعاب، 730، شماره 1/529، و اسدالغابه، 1136
 .باشد ، موجود مي275، شماره 56و مشاهير علماء االمصار، ص 

با تشديد ميم، و مضموم خواندن تا، : التضامون: اول: باشد داراي چند وجه مي) كنيد در ديدن او شك نمي( فرموده پيامبر) 4
ر مورد ديدن، بخاطر مشكل بودن، و پنهان پيونديد د به اين معني كه گروهي به گروهي ديگر نمي) تفاعلون من الضم(كه 

كه نيازي نيست به همديگر بپيونديد بخاطر . بينيد بودن آن مثل آنگاه كه وقت هالل ماه است، خدارا ظاهر شده و عيان مي
عناي را كه اصل آن تضاروون يا تضارررن از ضُرَّ به م(تضارون با مشدد خواندن : وجه دوم و سوم. جالل و بزرگواري او

باشد به كسي آسيبي نرسانيد در درگيري و مجادله و نه تنگنا، زيرا همه آنها در امر  رسانده مي كسي كه به شما آسيبي نمي
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روب آفتاب غلبه كنيد پس قبل از طلوع آفتاب، و همچنين نماز قبل از غ ،كه بر نماز
، و اين كار را انجام دهيد، در روايت ديگري از او آمده و گفته كه 1آنها را بخوانيد

در صحيحين هم در حديث » 2.بينيد شما خداي خود را آشكارا مي :فرمود پيامبر
دو بهشت هستند كه ظرفها و هر چه در آن  :ابوموسي اشعري بصورت مرفوع آورده

باشند، و دو بهشت از طال هست كه ظرف و هر چه در آن است طال  ياست از نقره م
ميان مردم و ميان نگاه كردن به خداوند در بهشت عدن چيزي جز رداي كبريا . باشد مي

  3».فاصله نيست ،كه خداوند به صورت زده است
  

                                                                                                          
وجه . باشد هستند قابل ديدن در يك زمان، يا جهت خاصي يا اندازه مقدر شده، كه همه اينها در مورد خداوند محال مي

كنيد و المضاهاة بمعناي مشابهت و ديگر  در رؤيت او، يعني خدا را به غير او تشبيه نمي –يا التُضَاهون : التُضّامون: چهارم
، 6574، شماره 11/455و فتح الباري  – 90-89االبتهاج في احاديث المعراج از ابن دحيه، ص :نگا –وجود هاست 

 .7447-7434هاي  ، شماره13/443
اند، به سوي پروردگار خود  صورتهايي در آن روز خيره شده(وده خداوند ، كتاب توحيد باب فرم)شرح فتح الباري(بخاري ) 1

كتاب مساجد و جاهاي نماز خواندن در باب برتري نماز ) شرح نووي(و مسلم  7434، شماره 430-13/429، )نگرند مي
 .و لفظ از بخاري است 633شماره  -144، 3/143صبح و عصر و محافظت بر آنها، 

، شماره 13/430آورده است، ...) وجود يومئذ(در كتاب توحيد و باب فرموده خداوند ) رح فتح الباريش(بخاري آن را در ) 2
7435. 

و  –، آورده 7444، شماره 13/433...) وجوه يؤمئذ(كتاب توحيد، باب فرموده خداوند ) شرح فتح الباري(بخاري در ) 3
لفظ از  180، شماره 2/19براي مؤمنان در روز قيامت، مسلم در شرح نووي در كتاب االيمان باب اثبات ديدن خداوند 

 .مسلم است
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  داليل عقلي –ج 
متعال موجود  خداوند :كند داللت مي عقل بر ديدن خداوند :است گفته 1ي باقالنيضقا

است، و موجود هم ديدنش غيرممكن نيست، آنچه كه معدوم است، ديدنش غيرممكن 
   :فرمايد بيند، خداوند مي باشد، خداوند همه ديدنيها را مي مي

 m ¯ ® ¬ « ªl  ) 14/ علق(  
 )و همه اعمال وي را ،پايد همه احوال او را مي(آيا او ندانسته است كه خداوند   «

  »بيند؟ مي
   :فرمايد اوند ميخد

 m j i h gl ) 218/ شعراء(  
  ».خيزي برمي )براي نماز تهجد(بيند بدان گاه كه  آن خدائي كه تو را مي  «

  . هر جسمي قابل ديدن است
كنند،  همانگونه كه معتزله تصور مي. رؤيت خداوند را بر علم حمل نمائيمتوانيم  نمي

نيست كه يكي را بر ديگري حمل نمائيم،  زيرا خداوند جدايي ميان دو امر است، نيازي
بيني، كه خداوند خود را عالم ناميده است، و خود را مريد ناميده است،  مگر نمي

درست نيست كه اراده را بر علم حمل نمائيم، همينطور درست نيست كه رؤيت را بر 
  . علم حمل نمائيم پس آنرا بدان و آگاه باش

___________________________________________________
______________________ 

 -مالكي مذهب و در اصول اشعري است، –او محمد ابن طيب بن محمد، قاضي ابوبكر باقالني است اهل بصره : باقالني) 1
و شذرات  -490شماره  363شرحي دارد در الديباج المذهب .  ه 403اهل كالم، و داراي كتابهاي فراواني است، در سال 

، و شجرة النور الزكيه، 3734، شماره 11/43و سير اعالم النبالء  580، شماره 3/400و وفيات االعيان  – 3/168الذهب 
 .209، شماره 1/92
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 :بينيم؟ فرمود آيا خداي خود را مي :ؤال كردندس اصحاب از رسول خدا :پاسخ ديگر
شناسيم، يا به  آيا خداي خود را مي :درست نيست كه سؤال آنها اينگونه باشد .بله

  . خداي خود علم داريم
پاسخ  پيامبر بنابراين. ، باطل استكنند پس قول كساني كه رؤيت را بر علم حمل مي

بينيد كه ابري در  ماه شب چهارده را مياو را خواهيد ديد، همانگونه كه  :داده است
يعني  1.بينيم، زماني كه ابري در آسمان نيست آسمان نباشد، و همانطور كه آفتاب را مي

و آفتاب  كه ماه كند، كسي انطور كه شك نميكنيد، هم در مورد ديدن خداوند شك نمي
شبيه شده را ديده است، در اين مثال ديدن به ديدن، در نفي كردن شك از ديدن، ت

  .آن را بدان و آگاه باش 2،است، ولي قابل ديدن به قابل ديدن تشبيه نشده است
  
  آثار سلف صالح –د 

ديدن خداوند در  بيان شده است، در مورد اثباتآثار و احاديثي كه از سلف صالح ما 
زيادتر از آن هستند كه ذكر شوند، كه نظر امام شافعي  ،اند قرآن و در آخرت، بيان شده

هر كس رؤيت را تكذيب كند، « :گويد امام احمد در اين باره مي. قبالً آورده شده است
دانيم كه حق  آوريم، و مي دين است، و گفته به احاديث و روايتهاي آن ايمان مي بي
بينيم، شكي  بيند، ما هم در قيامت خدا را مي آوريم كه خداوند مي باشند، ايمان مي مي

  .در آن نداريم

___________________________________________________
______________________ 

) كنند به سوي پروردگار خود صورتهايي آنروز نگاه مي: (در كتاب توحيد باب فرموده خداوند) شرح فتح الباري(بخاري ) 1
كتاب ايمان باب راههاي شناخت چگونگي رؤيت كردن، ) در شرح نووي(، آورده و مسلم هم 7437اره ، شم13/430
 .، از حيث ابوهريره آنرا آورده است182شماره  -22، 2/21

 .79-78االبتهاج في المعراج از ابن دحيه، ص :، نگا182، 181االنصاف از باقالني، ص ) 2
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شود كافر شده  هر كس تصور كند كه خداوند در آخرت ديده نمي« :است فتهباز هم گ
است، و قرآن را تكذيب نموده، و امر خداوند را نپذيرفته، بايد توبه كند، اگر توبه نكند 

 :؟ گفت:آياخدا قابل رؤيت است 2:از علي بن مديني سؤال شد 1.كشته خواهد شد
كند، و اگر از كسي راضي باشد، او را  خداوند از كسي پوشيده است كه او را عذاب

   :سپس اين آيه را قرائت كرد. بيند مي

 Hξx. öΝ åκ ¨Ξ Î) ⎯ tã öΝ ÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR °Q ∩⊇∈∪ §Ν èO öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θä9$|Ás9 ËΛ⎧Åspg ø:$# ∩⊇∉∪ 

§Ν èO ãΑ$s) ãƒ # x‹≈ yδ “Ï% ©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯ Ïμ Î/ tβθç/ Éj‹s3è?   ) 17-15/ مطففين(  
 )رحمت(از  )اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز  !هرگزهرگزا  «

سپس آنان  .مطرودند )از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان(پروردگارشان محروم و 
، همان اين: شود يشان گفته ميآن گاه بد   .سوزند گردند و بدان مي ش دوزخ ميداخل آت

  ».ناميديد زي است كه آن را دروغ ميچي
 اي ابا عبداهللا، گروهي از معتزله نزد ما هستند كه اين احاديث را :گفتم. رؤيت: گفت

آيد، اهل بهشت،  خداوند به آسمان دنيا فرود مي«مثالً اين حديث . كنند تكذيب مي
ما  :گفت برايم قرائت كرده وحدود ده حديث، مانند اين را . دنبين خداي خود را مي

گرفتند،  ، گرفتيم، كه آنها هم از اصحاب رسول خدااين عقيده خود را از تابعين

___________________________________________________
______________________ 

 .2/246 لوامع االنوار البهيه از السفايني،) 1
علي بن مديني همان علي بن عبداهللا بن معمر بن نجيح ابوالحسن، ابن المديني بصري است، مورد اعتماد و امام بوده است، ) 2

، از دنيا رفت، شرح حال او در تقريب التهذيب 234در سال . ترين به حديث و علتهاي آن بوده است در زمان خود آگاه
، 2/42و الكاشف،  1198، شماره 349و الثقات از عجلي، ص  188از خليلي، ص  و االرشاد 4776شماره  2/697-698

شماره  1/146. و طبقات الفقهاء الشافعيين از ابن كثير، وجود دارد -4145شماره  187، و طبقات الحفاظ، 3937شماره 
40. 
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اي كه معتزله به آن وابسته  از آن آيه 1؟اند از چه كسي گرفته اصحاب رسول خدا
   :اند اند و استناد كرده شده

 mZ Y X W V U  l) 103/ انعام(  
  ».يابد و او چشمها را درمي ،يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها «

   2.د كه آيه با حديث در تعارض استو تصور كردن
عليه خود آنهاست، زيرا ي براي آنها نيست، بلكه دليلي اين آيه دليل :است باقالني گفته

نگفته كه و  »كنند ديدگان او را درك نمي« mU V W l  :خداوند فرموده
ادراك به معناي افزون بر رؤيت است، زيرا ادراك احاطه به  بينند ديدگان او را نمي

شود، چون در يك  ايست از هر جهت، در حالي كه خداوند با جهتها وصف نمي سألهم
   3.است كه ديده شود، هر چند درك هم نشده باشد پس جايزجهت مشخص نيست، 

باشد،  دنيا ميبه كنند، مربوط  معناي آيه كه گفته ديدگان او را درك نمي :پاسخي ديگر
   :د ميان اين دو آيهوك كند، تا جمع شاست كه در آخرت او را در هر چند كه جايز

 mU V W l ) 103/ انعام(  
  ».يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها «

  .)نگرند به سوي پروردگار خود مي( إِلَى ربها نَاظرَةٌو آيه 
منظور ديدگان، كفار است، نه ) بينند ديدگان او را نمي( :پاسخ ديگري به ادعاي تناقض

   :ان اين دو آيه جمع كنيممؤمنان تا مي

___________________________________________________
______________________ 

 .2/504 ، و شرح اصول اعتقاد اهل السنة202حادي االرواح، ص :، نگا2/245لوامع االنوار، ) 1
 .242-233شرح االصول، ص ) 2
 .67االسراء و المعراج از دكتر محمد ابوشهبه، ص :نگا) 3
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 m P O N M L K J Il ٢٣ -  ٢٢: القيامة   
  ».نگرند به پروردگار خود مي   . هائي شاداب و شادانند ن روز چهرهدر آ  «

  و آيه 

 m z y x w v u tl ) 15/ مطففين(  
 )رحمت(از  )اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز ! هرگزاهرگز  «

  ».مطرودند )از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان(ان محروم و پروردگارش
. و اين درست است، زيرا حجاب همانگونه كه مختص كفار و براي مسلمانان نيست

   1.باشد رؤيت هم براي مسلمانان به دور از كفار مي
ه ايشان، كه پسر اند، از گفته ابن زبير ب عائشه، به آن استدالل كرده خبرآنچه از 

اي  :آيا محمد خداي خود را ديده است،؟ گفت :اي مادر :رش بود، گفتخواه
   :فرمايد خداوند مي. خواهرزاده موهاي بدنم راست شد

 m Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 á à ß ÞÝ Ü Ûl ) 51/ شوري(  

به قلب، به گونه (مگر از طريق وحي  ،هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد  «
و يا اين  )از موانع طبيعي(اي  يا از پس پرده )و يا خواب در غيربيداري در بيداري الهام

بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را كه خدا  )به نام جبرئيل(كه خداوند قاصدي را 
  ».وي واال و كار بجا است .وحي كند )به پيغمبران(خواهد  مي

خدايش را ديده است، خداوند  دهر كس تصور كند، كه محم :در روايت ديگر آمده
  :فرمايد را تعظيم نموده است، خداوند مي

___________________________________________________
______________________ 

 .4855، و صفحات بعد از آن شماره 8/473فتح الباري، : نگا -184االنصاف از باقالني، ص ) 1
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 mZ  Y  X   W   V  U[     _  ^  ]  \l   
   ١٠٣: األنعام

و به همه دقائق و (يابد  و او چشمها را درمي ،يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها   «
اده شامل خود به همه است و با علم كامل و ار(و او دقيق  )رموز آنها آشنا است

  1».آگاه است )و از همه چيزها ،كاريها آشنا ريزه
بزرگتر از آن است كه با اين چشمها خداوند كه  ،استدالل به اين آيه آن است :اند  گفته

كه چنين امري در حق خداوند، غير ممكن بنظر  ،اند ديده شود، و استدالل نموده
   2.باشند معتقد مي رسد، همانطور به تعارض ميان دو حديث مي

   :قاضي باقالني به چند صورت به آن پاسخ داده است
با چشمهاي خود، در  اند كه محمد ابن عباس و ساير اصحاب تأكيد كرده :نخست

، شب اسراء خداوند را ديده است، اگر غير ممكن بود چرا ميان اصحاب رسول خدا
مورد زن و فرزند داشتن و شريك  دانيم كه در نيامد، و مي در اين باره اختالفي پديد

 باشد، اختالفي ميان اصحاب پيش نيامد، كه اگر براي خداوند كه امري غير ممكن مي
شد، و چون  رفت و منقرض مي زمان آنها از بين ميآمد،  در اين مورد اختالفي پيش مي

 كند، كه رؤيت خداوند، جايز و غير ممكن نيست اختالفي پيش نيامده است، داللت مي
  . گردد اند، باطل مي و آنچه كه گفته

كر شده است، حضرت عائشه ديدن خداوند را در دنيا و با چشمهاي معمولي، من: دوم
 از پدرش و خودش و همه اصحاب، روايت شده و از اين آيه .البته نه بصورت مطلق

___________________________________________________
______________________ 

، آورده است، مسلم، 4855، شماره 8/427در كتاب تفسير و در باب سوره نجم، ) شرح فتح الباري(حديث را هم بخاري ) 1
خدا را  پس آيا پيامبر) به اونازل شدن ديگري نشان داد(، در كتاب االيمان در باب معناي فرموده خداوند، )شرح نووي(

 .177، شماره 2/908. در شب اسراء ديده است
 .270، 267ف و شرح االصول، ص 186االنصاف، ص : نگا) 2
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ٌِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحْسَنى َوزَِياَدة ) به زياد ) 1نيكي استبراي آنهايي كه نيكي كردند
اين تفسير هم به صورت مرفوع از  2.اند نگاه كردن به خداوند در بهشت تفسير كرده

روايت شده است، همانطور كه در مبحث ادله قرآني بر رؤيت خداوند،  پيامبر خدا
   3.آورده شده است

از باشد، و شبه مخالفين باطل گشته، و مكر آنها  مذهب و عقيده اهل سنت، درست مي
   4.را كه حجت تمام است ييسپاس و منت خدا. بين رفته است

  .گرداند كه ديدن روي مبارك خود را نصيب ما اميدواريم 

___________________________________________________
______________________ 

، و االسراء 38-3/36، و زاد المعاد، 74/76بتهاج في االحاديث المعراج از ابن دحيه، ، و اال475، 8/474فتح الباري، : نگا) 1
 .69، 67و المعراج از دكتر محمد ابوشهبه، 

 .448، 447هاي  ، شماره263-262البعث و النشور از بيهقي، ص : نگا) 2
 .مراجعه كن 224به ص ) 3
د پاسخ به شبهه معتزليان در مورد رؤيت خداوند مراجعه كنيدبه ، براي كسب اطالعات بيشتر در مور187- 186االنصاف ) 4

 .257-1/237و شرح العقيده الطحاويه،  284-1/213، و موقف المدرسة العقليه من السنه، 47-35االنصاف و االبانه، ص 
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  :مبحث سوم
  آنها قديم و جديد درباره احاديث قَدر و پاسخ ديدگاه بدعتگذاران

  
خير و شر و ايمان به قدر  :كنند، عبارتند از ركني از اركان ايمان را ثابت مي احاديثي كه

زيرا با اصلي از اصلهاي پنجگانه  اند معتزله به آن ايراد گرفته. خداوندشيرين و تلخ 
از ) توحيد(اصل اول  ابشد، كه همان اصل عدالت است كه با ها در تعارض مي آن

نامند، و به خاطر اين  آيد، آنها خود را اهل عدالت و توحيد مي اصول آنها به حساب مي
  . اند تودهنامها خود را س

دهد، و آن را انتخاب  خداوند فعل زشت انجام نمي :اند عدالت را اينگونه شناخته
 1هستند،افعال او نيك  كند و و واجب است شانه خالي نميو از آنچه كه بر ا. كند نمي
   :از جمله. اصلِ عدالت، امور زيادي را بنيان نهادند اين بنابر

خداوند ما را  2د،راي خداوند واجب گرداندنرا ب )خوب و خوبتر(صالح و اصلح  - 1
  .ادبي محفوظ نگه دارد از اين بي

2 - و حسن بداند بح دو امر عقلي هستند، حسن، امري است كه عقل آن را سن و قُح
خبر داده ولي آنها  حسن و قبح اشياء شرع از ،قبيح بداندآنرا  عقلاست كه  يقبح، فعل

  3.باشد نه منشي آن مدرك مي عقل هم براي آنرا ثابت نكرده است، 
 4ها خود خالق افعال خير و شر خداوند افعال بندگان را نيافريده است، بلكه انسان –ج 

 :است قاضي عبدالجبار گفته .قَدر شده استاين نظر باعث منكر شدن . باشند خود مي

___________________________________________________
______________________ 

 .301-132شرح االصول، ص : نگا) 1
 .3/164لل و النحل، الفصل في الم: و صفحات بعد از آن، نگا 134-133شرح االصول، ص ) 2
 .2/441الكشاف زمخشري، : ، نگا323، 301، 132شرح االصول، ) 3
 .776، 345، 334، 323شرح االصول، ص ) 4
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داوند و خ ،كنيم ، ولي ما آنرا نفي مي1كنند، مجبره مي باشند كسانيكه قدر را ثابت مي
   2.دانيم،كه افعال به قضا و قدر او باشند سبحان را منزه مي

حجت معتزله در مورد نفي كردن قدر، يا نفي خلق افعال بندگان چه گناه باشد يا 
عبادت هر چند كه دهد، افعال بندگان  خداوند فعل قبيح انجام نمي :از خداوند ثواب

   3.باشند ح ميو به صورتي ديگر قبي حسن هستند باشد، به صورتي
لوقاتش و افعال آيات قرآني كه قَدر خداوند را براي مخ) عدالت(اصل يعني  طبق اين

  .مودندتأويل ن ،گرداند ثابت مي ها را خير و شر بنده
اند،  كند، ايراد گرفتند، و كار آنها را نوعي اشتباه خوانده به احاديثي كه قدر را ثابت مي

  . دانسته اندبزرگي هم مرتكب گناه را و راوي آنها 
اشتباهي است كه  ،كند مياخبار آحادي كه بر آن داللت  :گويد قاضي عبدالجبار مي
   4.آورنده آن مرتكب گناه بزرگي شده است ،شويم بوسيله آن متوجه مي

نپذيرفتند، كافر به حساب  را ينجا متوقف نشده و كساني كه اصل عدالتا بهكار 
  . آوردند

 ،ملظ: از جملههركس با اصل عدل مخالفت كند، و فعلهاي قبيح  :گويد عبدالجبار مي
بخاطر گناه  عذاب دادن فرزندان كافران ،آشكار كردن معجزه براي دروغگويان ،دروغ

   1.دشو افر ميك اخالل در امر واجب را به خداوند نسبت دهد،و  پدرانشان

___________________________________________________
______________________ 

باشد جبريه  از جبر مشتق شده، و آن نفي حقيقت فعل از آدمي  و اضافه كردن آن بر خداي متعال، مي: مجبره يا جبريه) 1
گيرد، بصورت متوسط، اين  گرداند، و قدرت انجام آن فعل را هم از او مي ابت ميخالص آن است، كه فعلي براي بندگان ث
 .101، التعريفات، ص 1/85: الملل و النحل: نگا. باشد است كه براي بندگان قدرتي غير مؤثر مي

 .766شرح االصول، ص ) 2
 .1/288مدرسة العقليه من السنه، به نقل از موقف ال – 367، 366مجموع المحيط بالتكليف از قاضي عبدالجبار، ص ) 3
 .194فضل االعتزال، ص ) 4
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اه معتزليان پيروي از ديدگ ايرادگرفتن به احاديث قدر و در طعنه 2ديني بياعيان د
رومي در  دكتر فهد. بعضي از سران مكتب عقلگرايي جديد، از اين نظر متأثر شدند

بصورت  )منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير(تحت عنوان  رساله دكتراي خود
  3.پرداخته است موضوع اين مفصل به

  
  و پيروان آنها و پاسخ به شبهه معتزله واجب شدن ايمان به قدر خداوند

كه ركني باشد،  ايمان به قدر خداوند واجب است، زيرا يكي از اركان ششگانه ايمان مي
ايمان به  :ايمان يعني« :فرمود پيامبر. شود جز با تحقق آن فرد مؤمن محسوب نمي

  »4.و به قدر خير و شر آن ي آسماني و پيامبران خدا و روزآخرت، كتابهاخدا، فرشتگان
كه نظر اهل . و عقل بر اثبات قدر خداوند آمده است اني از كتاب و سنتله فراودا 

  :فرمايد خداوند مي. كند سنت را تأييد مي

 m   Ã   Â    Á     À  ¿  ¾l ٢: الفرقان  
  ».گيري و كامالً برآورد كرده است و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه«

  :فرمايد باز مي

 m â á à ß Þl )49/  قمر(  
  ».ايم و از روي حساب و نظام آفريدهما هر چيزي را به اندازه الزم   «

                                                                                                          
 .125شرح االصول، ص ) 1
منهج المدرسة العقليه، : ، نگا324، 323، و دين السلطان، ص 394، 357، 135، 131كتاب و قرآن قرائت معاصر، ص : نگا) 2

 .544، 533ص 
 .544-533منهج المدرسة العقليه، ص : نگا) 3
آنرا آورده، در كتاب ايمان و در باب بيان كردن ايمان و اسالم و احسان و واجب بودن ايمان به ) وويدر شرح ن(مسلم ) 4

 .باشد از جمله احاديث عمر بن خطاب مي. 8شماره  1/77اثبات قدر خداوند 
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   :فرمايد خداوند مي

 m ¦ ¥ ¤ £ ¢l ) 38/ احزاب(  
  ».و فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد به مرحله اجرا درآيد«

ف در علم كنند، و باعث اختال در مورد مردمي كه قرآن تالوت مي از ابن عمر
كنند،  سؤال شده كه آنها تصور مي) كنند از مسايل پيچيده و مبهم جستجو مي(شوند  مي

باشند و قدر نيست،  يعني امور بيهوده مي(قدري نيست و همه چيز بيهوده است، 
ابن عمر .) يابد خداوند به امور علم ندارد، و بعد از اتفاق افتادن امور از آن آگاهي مي

اگر آنها را ديدي بگو، از آنها بيزارم و آنها از « :گويد به سؤال كننده مي دهد، و پاسخ مي
 كوه احد طالخورد، اگر به اندازه  بن عمر به او سوگند مياند قسم به كسي كه رمن بيزا

سپس  1.ياورندشود، تا اينكه به قدر ايمان ن نميدر راه خدا انفاق كنند، از آنها پذيرفته 
  . سترا آورده ا حديث عمر
هر  :گويند ام كه مي هرا ديد سيصد نفر از اصحاب رسول خدا :گويد طاووس مي

 قدري يچيز هر :فرمود پيامبر :و شنيدم كه عبداهللا بن عمر گفت. قدري داردچيزي 
احاديث درباره اثبات قدر در صحيحين و نزد گروهي از » 2.حتي ناتواني و زيركي دارد

  :شود يمان به قدر جز به چهار امور تمام نميا 3،باشند اصحاب بسيار زياد مي

___________________________________________________
______________________ 

شدن ايمان به آنرا آورده است در كتاب ايمان و در باب بيان كردن ايمان و اسالم و احسان و واجب ) شرح نووي(مسلم ) 1
 .8، شماره 1/178ثابت شدن قدر خداوند متعال 

باشد، ناتوان، ناتواني خود را اندازه  با مفتوح خواندن كاف به معناي ضد ناتواني است، به معني زيركي در امور مي: كيس) 2
شرح (را مسلم  ، حديث487/1، و فتح الباري، 8/456گرفت، و زيرك، زيركي خود را اندازه گرفت، منهاج شرح مسلم 

 .2655، شماره 456، 455. آورده است در كتاب قدر باب همه چيز به اندازه است) نووي
شرح (، و مسلم 6620-6594هاي  ، شماره524، 11/486، )شرح فتح الباري(كتاب قدر در صحيحين، بخاري : نگا) 3

 .2663-2643هاي  ، شماره468- 8/440، )نووي
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قبل از  عالم به تمام هستي است و اين علم اوايمان داشته باشد به اينكه خداوند  :اول
   :فرمايد داشته است، چون خداوند مي وجود

 m ¤ £ ¢ ¡ �~ } | { zy x w v u t s r q
 ¥l ) 70/ حج(  

لع است از همه چيزهائي كه در آسمان و داني خداوند قطعاً مط مگر نمي !)اي عاقل(  «
و همه چيزها در  )ماند و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي(زمين است 

ين كار براي خدا ساده و و مسلّماً ا ،ثبت و ضبط است )به نام لوح محفوظ(كتابي 
  ».آسان است

رده است، را در لوح المحفوظ مشخص ك يهر چيز )ي اندازه(خداوند قدر  :دوم
   :فرمايد خداوند مي

 m ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ¶ µ ´ ³ ²l ) 22/ حديد(  

مگر اين كه  ،دهد يا به شما دست نمي ،پيوندد هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي  «
ثبت  ،به نام لوح محفوظ(در كتاب بزرگ و مهمي  ،پيش از آفرينش زمين و خود شما

  ».ين كار براي خدا ساده و آسان استو ا ،بوده است )و ضبط
هاي مخلوقات را  اينكه آسمان و زمين را بيافريند، اندازه خداوند پنجاه هزار سال قبل از

  1.باشد عرش خداوند بر آب مي :فرمود مشخص كرده است و

___________________________________________________
______________________ 

، از 2653، شماره 8/402ده است، در كتاب قدر، باب، حجت آوردن موسي و خداوند، آن را آور) شرح نووي(مسلم ) 1
 .حديث ابن عمر
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هيچ چيزي در آسمان و زمين نيست كه اراده و خواست خداوند در آن نباشد،  :سوم
كند وهر كس را بخواهد با حكمت خود  ا رحمت خود هدايت ميهر كس را بخواهد ب

شود، بلكه خود  گرداند چون داراي كمال حكمت است، از او سؤال كرده نمي گمراه مي
. شوند، هر چه بر آن باشد همان مطابق علم گذشته خداوند است مورد سؤال واقع مي

   :فرمايد وقتي آنرا در لوح المحفوظ نوشت، مي

 mâ á à ß Þ l ) 49/ قمر(  
  ».ايم و از روي حساب و نظام آفريدهما هر چيزي را به اندازه الزم   «

   :فرمايد خداوند مي

 m O N M L K J IH G F E D C B A
 Q Pl ) 125/ انعام(  

گشاده  )با پرتو نور ايمان باز و(اش را  ، سينهن كس را كه خدا بخواهد هدايت كندآ «
 ،و آن كس را كه خدا بخواهد گمراه و سرگشته كند سازد اسالم مي )پذيرش(براي 
  »...سازد اي تنگ مي اش را به گونه سينه

  .به اراده خود ثابت كرده است پس خداوند واقع شدن هدايت و گمراهي را
خالق ديگري  و است هر چه در آسمانها وزمين قرار دارد مخلوق خداوند :چهارم

   :فرمايد ميخداوند  .وجود ندارد و جز او خدايي نيست

 m Â Á À ¿ ¾l ) 2/ فرقان(  
  ».گيري و كامالً برآورد كرده است هو همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً انداز« 

   :چنين آورده است زبان حضرت ابراهيم ازخداوند 
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 m  ©  ¨  §  ¦  ¥l خداوند هم شما را آفريده است و  « ٩٦: الصافات
  1».سازيد هم بتهائي را كه مي

چيز اگر  :كند اليل عقلي هم بر درستي مذهب اهل سنت و جماعت داللت ميد
داللت  اوو عجز  ، بر نقص و ضعفپادشاهي اتفاق بيافتدملك غيرقابل انتظاري در 

خداوند به صفات كمال وصف شده است، جايز نيست كه در ملك او نقص و . كند مي
افتد كه او  اتفاق ميضعف و ناتواني باشد، پس چگونه در ملك خداوند امري 

واهد و آن امر محقق شود، نه خترين مخلوقاتش ب ضعيف در حالي كهخواهد،  نمي
خداوند منزه از آن است كه به فحشا امر كند يا در ملك او اتفاقي بيفتند، كه او 

  .نخواهد
 باشيم، بر اين اساس است كه مذهب و عقيده اهل سنت كه ما پيرو آن مي :گوئيم ما مي
شود، و  كند، و هيچ امر ساكني، ساكن نمي اي حركت نمي هيچ جنبده م كائناتدر تما

، مگر به اراده كند گناهكاري گناه نميشود، و هيچ  هيچ فرمانداري امرش اطاعت نمي
كتاب خدا و سنت رسولش، و عقل  ،صحت اين گفته ما را. خداوند و قضا و مشيت او

   2.كنند يد ميتأي ،و اجماع امت
و دليل  افعال بندگان را باطلمورد قدر و  معتزليها در ههشباين سنت،  علماي اهل

گذاري نشده بودند، بلكه  زيرا براساس شريعت بنيان. ابطال آنها را توضيح دادند
با نصوص قرآني و حديثي  و ناتوان خود بنيان نهاده بودند و براساس عقلهاي كوتاه

  . مخالف بودند

___________________________________________________
______________________ 

 .50، شماره 1/145فتح الباري، : نگا) 1
 .، با تأخير و تقديم آوردن آن162، 161، 158، 157االنصاف از باقالني، ص ) 2
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در مورد با عقلهاي خود،  وقتي معتزله :ستا تزله اينترين سخن در پاسخ به مع درست
ه دور از راهنمايي گرفتن از نصوص قرآن و حديث، دخالت و ب شريعت خداوند

شد، و اصلحتر را براي خداوند واجب  و قبح عقلي از آن ايجادن كردند، حس
ان ن بر افعال بندگاكه علت و سبب اصلي قياس آنها از افعال خداوند سبح. گرداندند

و زشت پنداشتند، آنچه براي خدا نيك پنداشتند آنچه كه از نظر آنها خوب بود،  بود،
كه در نظر آنها زشت بود، واجب گرداندند، براي خدا آنچه را كه بر آنها واجب بود، 

اين حرام گرداندند، بر او، آنچه براي آنها حرام است و آنرا عدالت ناميدند، در حقيقت 
اشد، پس آنها در حقيقت ب خداوند به خلق خود، در افعال نمي جز تشبيه كردنچيزي 

 .شود خداوند سبحان بوسيله افعال خود با ما مقايسه نمي. ه هم هستنديشبدر افعال 
گردد، آنچه براي ما و يا حرام گشته، بر او هم واجب و حرام آنچه كه بر ما واجب 

   1.حسن و قبح باشد و براي ايشان هم حسن و قبح باشد
دهد، هر چند او  و بدي انجام نمي دخداوند سبحان از انجام فعل زشت پاك است، ب

  . باشد افعال بندگان خود مي خالق همه چيزِ
زشت و  بنده هم اگر عمل بدي كه بايد از آن نهي كند، را انجام دهد، عمل بد، ظلم و

اينهم از عدالت، كه . خداوند او را فاعل آن افعال قرار داده است. انجام داده است يشر
باشد، خداوند چيزي را خلق  حكمت و صواب، و قرار دادن اشياء درجاي خود مي

كرده، كه در آن نقص و عيب وجود دارد، و اين بخاطر حكمتي است كه آن چيز به 
و حكمت و صواب  و آن امري پسنديده، و عين عدالت .خاطر آن ساخته شده است

 اي د، مانند اختالف ميان دو نفر، اگر سازندهاست، اگر در ميان مخلوقات عيبي بو
و خشت خام را بردارد، و آنها را در جاي خود قرار  چوبهاي كج و سنگهاي بدشكل

___________________________________________________
______________________ 
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باشد، هر چند كجي چوبها و  و پسنديده مي د، اين كار عدل و استقامت و صوابده
دهد، عيب آن، ناپسند است، هر كس پليديها را بگيرد، و در جاي شايسته خود قرار 

همان حكيمانه و عادالنه است، ناداني و ظلم است اگر آنها را بردارد و در جاي خود 
دهد، كارهاي خداوند،  قرار ندهد، پس خداوند هر چيزي را در جاي خود قرار مي

پس هر چه از خداست، . دهد مگر اينكه خير، باشد عادالنه است، و كاري انجام نمي
   1.از آن خداست خلق كردن و امرو مهربان است و نيكو، بخشنده، 

به همين دليل آنچه نزد . حكت فقط به خدا اختصاص دارد، و كسي با او شريك نيست
را حكمت خدايي  ها اينباشد، زيرا آن او حسن است، نزد ساير مخلوقات زشت مي

مدح كردن خود و تعريف از خود، كه در نظر اكثر مردم زشت هم باشد  :مانند. ندارند
باشد  ميبراي او حسن و امتحان آنها به انواع سختيها،  وقاتشخلاندن مريور كه مهمانط

اي نيست، كه تحسين او  كننده  كه آن براي خلق قبيح است، ميان خدا و مخلوقش جمع
سن نشان دهند، و خداوند آنرا قبيح بشمارد آنچه كه نزد مردم زشت ح ،را نزد مردم

  2.است
لق افعال خا كه بندگانرا اين حقيقت  باشد ندگان خود ميد خالق افعال بخداوناينكه 

كنند،  دهند، كار مي خداوند خبر داده كه بندگان، انجام مي ،دكن باشند نفي نمي خود مي
به افعال  كنند، در همه موارد آنها ورزند، تصديق و تكذيب مي آورند، كفر مي ايمان مي

پس فعل به آنها منسوب . باشند ن ميو فاعل حقيقي آن خودشا كنند خودشان استناد مي
خلق شده براي اوست، در حالي كه فعلي از  ،شود، كه مفعول حقيقي براي خداوند مي

___________________________________________________
______________________ 
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شود، زيرا ميان فعل و مفعول و خلق و مخلوق،  او نيست، و او فاعل آن وصف نمي
   1.باشد عولش براي خداي سبحان ميفتفاوت هست، پس آن فعلِ بندگان و م

باشند كه  افعال بندگان مخلوق خدا مي :است به آن اشاره كرده و گفته 2امام طحاوي
  3.اند توسط بندگان كسب شده

درباره واجب يا حرام گرداندن چيزي بر خداوند، علما معتقد هستند، كه خداوند 
و آنها را از آنچه  باشد، امر كرده است ه صالحشان ميگان خود را به آنچه كه بدبن

پيامبران را براي مصلحت عمومي . شود نهي كرده است آنها ميباعث تباهي و فساد 
آن . اي از مردم زيانهايي بوده است فرستاده است، هر چند در ارسال پيامبران براي عده

هم حكمتي دارد، و همانطور كه در خلق كردن بعضي از چيزها، زيانهايي است، مانند 
كه خداوند به خاطر آن، آفريده  و مصلحتي پس بايد آنهم حكمتي داشته باشد ،گناهان
حرام  خداوند سبحان بعضي امور را بر خود واجب و بعضي امور را بر خود 4.است
   :هگرداند، مانند اين آي مي

 m_ ^ ] \ [ l ) 54/ انعام(  
  ».بر خويشتن رحمت واجب نموده است )از روي لطف(خداوند شما «

___________________________________________________
______________________ 
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كه  1.ام بر نفس خود حرام كردهمن ظلم را  !اي بندگان :در حديث چنين آمده است
ولي درست نيست كه مردم . باشد خالي از اموري كه به خود واجب يا حرام كرده، نمي
   2.واجب يا حرام گردانند ،و مخلوقات، امري را بر خداوند سبحان بوسيله عقلها

اين عقيده معتزله كه براي خداوند، انجام فعل صالح و فعل اصلح را براي بندگان 
عدم خلقت ابليس و  :آيد؛ مانند فاسدي از آن پيش ميلوازم  كرده است واجب

آفريد، براي مردم سودمندتر بود، در حالي كه خداوند  سربازانش، چون اگر آنها را نمي
  3.باشد آنرا آفريده، و مثالهاي آن فراوان مي

و نادرستي  دشناختي را قدربه  ذهب اهل سنت در مورد ايمان داشتناگر درستي م
و دعوت  هاي معتزله و پيروان مستشرق آنهادانيد كه ايراد مي دمذهب معتزله را شناختي
ارزش، و بدون حجت  احاديث قدر، ايرادهاي بي به 4،ديني كنندگان به الحاد و بي

اند، و در  كه به آن ايراد گرفته. باشد مي آدم و موسي مثال آن، احتجاج. باشند مي
  .م پرداختمبحث بعدي به بيان آن خواهي

___________________________________________________
______________________ 
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  :مبحث چهارم
  آنها و پاسخ زنندگان به حديث احتجاج آدم و موسي  شبه طعنه

  
آدم وموسي با هم احتجاج كردند، موسي  :كه فرمود روايت كرده ابوهريره از پيامبر

اي آدم تو پدر ما هستي، ما را نااميد كردي و ما را از بهشت بيرون كردي،  :به آدم گفت
، آيا مرا برگزيدموسي هستي، كه خداوند با كالم خود شما را تو  :آدم به او گفت

كني، كه خداوند چهل سال قبل از خلقت من آنرا بر من مقدر  بخاطر امري مالمت مي
   1.آدم و موسي سه بار با هم احتجاج كردند :فرمود پيامبر. كرده بود

ت شدن قدر در چون در ثاب. دندكرر انكقدريه، اين حديث را ا :حافظ ابن حجر گفته
براي احتجاج به آن بوده است، و  ،به آدم و تقرير پيامبر. است صريحمبحث قبل 

درست نيست كه موسي  :اوالً :اند باشد، گفته گواه اين مطلب، غلبه آدم بر موسي مي
مورد مالمت و سرزنش قرار گيرد، بخاطر امري كه دوستش از آن توبه كرده است، او 

سپس گفته، خدايا مرا ببخش خداوند . شتن آن امر نشده استنفسي را كشته كه به ك
مورد سرزنش قرار  را بخاطر امري كه او را بخشيده هم او را بخشيد، پس چگونه آدم

جايز باشد، كسي بخاطر  ،اگر مالمت بر كالمي كه بر بنده مقدر شده :دوم دهد،؟  مي
رد، و به قدري كه براي او گي دهد، مورد سرزنش و عتاب قرار نمي گناهي كه انجام مي

 ، باب قصاص و حدود بسته خواهد شدشود، اگر آن جايز شود مقدر شده، استدالل مي

___________________________________________________
______________________ 

. آورند ، آنرا آورده است، در كتاب قدر، باب، آدم و موسي نزد خداوند براي هم حجت مي)شرح فتح الباري(بخاري ) 1
. در كتاب قدر در باب حجت آوردن آدم و موسي آنرا آورده است) شرح نووي(، و مسلم 6614، شماره 514، 11/513
 .2652، شماره 8/450
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كنند كه  ها داللت مي كند، اين اي شود به آن استدالل مي و هر كس كه مرتكب فاحشه
  1.اين حديث پايه درستي ندارد

اند،  فتهاحاديث ايراد گر و ديگران، اينگونه به 3و نيازي عزالدين 2سيد صالح ابوبكر
  :پاسخ به آنها خواهد آمد

اين حديث در كتاب حديثي بعنوان حديث صحيح و ثابت شده بر آن اتفاق  :اوالً
حافظ ابن حجر متذكر شده، كه . اند روايت كرده ابوهريره و ديگران از پيامبر. هست

و . فر را هم آورده استاند نام آن ده ن از طرف ابوهريره، ده نفر از تابعين آنرا آورده
  4.اند نيز ذكر كرده است اي كه آنرا آورده ائمه

اند، كه دو نظر آنها را مورد بررسي  در احتجاج آدم به قدر، چند قول ذكر شده :دوم 
   :دهيم قرار مي

موسي، آدم را بخاطر مصيبتي كه براي بشريت به وجود آورده، مورد سرزنش قرار  :اول
زيرا بنده مأمور است كه به هنگام سختيها به قدر احتجاج . ب گناهداده، نه بخاطر ارتكا

اگر آن كار را  :فرموده است اگر دچار مصيبتي شديد نگو كند، همانطور كه پيامبر
. دهد تقدير خداست، هر كاري بخواهد انجام مي :ولي بگو. شد اينطور نمي كردم، مي

   :فرمايد داوند ميخ 5.ايد اگر مالمت كنيد راه شيطان را باز نموده

___________________________________________________
______________________ 
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 m ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ¶ µ ´ ³ ²l ) 22/ حديد(  

كه ، مگر اين دهد پيوندد، يا به شما دست نمي دادي در زمين به وقوع نميهيچ رخ  «
ثبت  ،به نام لوح محفوظ(، در كتاب بزرگ و مهمي پيش از آفرينش زمين و خود شما

  ».ي خدا ساده و آسان استين كار برا، و ابوده است )و ضبط
   1.امام طحاوي اين نظريه را نيك دانسته است

حجت آوردن به وسيله تقدير به هنگام گناه، در يك جا مفيد و در جاي ديگر  :دوم 
بازگشت به آن و از  به آن احتجاج كنيدتوبه  وباشد، اگر بعد از ارتكاب گناه  مضر مي

آن براي حال احتجاج كردن به  مفيد است و خودداري كند همانطور كه آدم انجام داد،
اينكه كار حرامي را مرتكب شود و يا واجبي را رها كند، و  باشد، و آينده مضر مي
اي او را سرزنش كند، براي آن به قدر احتجاج كند و اصرار ورزد،  سرزنش كننده

شود، و مرتكب عمل باطلي شده است، همانطور كه  احتجاج به آن درستي باطل مي
وند از ورزند، خدا مشركان و عبادت كنندگان براي غير خدا به آن احتجاج و اصرار مي

  :زبان آنها چنين آورده است

 m\ [ Z Y X W V U T S R  l) 148/ انعام(  
از اشياء حالل بر (و چيزي را  شديم خواست، ما و پدران ما مشرك نمي اگر خدا مي«

  ».كرديم تحريم نمي )خود
سرزنش كردن بصورت مرفوع بيايد احتجاج به قدر درست است، و  خالصه اينكه اگر

  1.باشد اگر سرزنش واقع شده باشد، احتجاج كردن به آن باطل مي

___________________________________________________
______________________ 
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كه  شود فهميده مياست، زيرا از تورات  غلوبحجت مبا همانا « :است قرطبي گفته
اند كه  گفته. ، سرزنش او به آدم نوعي ظلم بوده است2سي را پذيرفتموبه تو ،خداوند

، و نشانه مخالفت بعد از عفو و گذشت، از بين بعد از پاكي و صفا، جفا استظلم ذكر 
كند، كسيكه خود  انگار كه نبوده است، و جايي با سرزنش برخورد نميو رود  مي

  . سرزنش كننده است
اند، درست  آنچه كه مازري و ديگر محققان به آن پاسخ داده :گويد ميحافظ ابن حجر 

  3.باشد اعتماد ميو مورد 
توان به قدر  براي معاصي نميحديث اين در كنند،  آنگونه كه معتزله تصور مي :سوماً

ترين مردم به خداوند و  هم به قدر احتجاج نكرد، زيرا انبياء آگاه ، آدمكرداحتجاج 
سپس . درست نيست براي انبياء كه با قدر خداوند نافرماني كند. باشند امر و نهي او مي

  4.آن احتجاج و استناد كندبه 
اين حديث اصلي استوار براي اهل حق در اثبات همانگونه كه حافظ ابن عبدالبر گفته 

باشد، خداوند اعمال بندگان را معين كرده است، هر كس طبق سرنوشت خود  قدر مي
در مورد نهي كردن از بحث و  5.رود، آنگونه كه علم خداوند در آن باشد پيش مي

 :ره قدر، از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت شده و گفتهمجادله دربا

                                                                                                          
 .، بادخل و تصرف در آن39، 38شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر، ص ) 1
به موسي گفت، دريافتم كه آن در كتاب خداوند موجود بوده است، قبل از آنكه  همانگونه كه در حديث عمر آمده است آدم) 2

 .4702، شماره 4/226بله، ابوداود در سنن خود و در كتاب قدر آورده است، : آفريده شوم؟ گفت
 .11/256باشد،  ، و قول و سخن قرطبي با معناي آن در جامع لالحكام القرآن موجود مي11/518فتح الباري، ) 3
 .1/170، و شرح الطحاويه، 38، و شفاء العليل، ص 369اقتضاء الصراط المستقيم، : نگا) 4
نصوص من السنة و دفاع عنها از دكتر رفعت : ، براي اطالعات بيشتر در پاسخ به اين حديث نگا11/517فتح الباري، : نگا) 5

موقف المدرسة العقلية من السنة، : نگا، 475، 463و ضالالت منكري السنه از دكتر طه حبيثي، ص  24-18فوزي، ص 
1/343-347. 
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بر اصحاب خود وارد شد، در حاليكه مشغول جدل درباره قدر بودند، چهره  پيامبر
براي اين  ؟ايد، آيا به اين امر شده« :از ناراحتي و اندوه تغيير كرد، سپس فرمود پيامبر

كنيد، ملتهاي قبل از شما بخاطر  اج بوسيله قرآن با همديگر احتج تا ايد؟ خلق شده
   1.مين كار، هالك و نابود گشتنده
  

  .باشد تر مي تر و آگاه خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه

___________________________________________________
______________________ 

، گفته بوصيري در مصباح الزجاجه 85، شماره 1/45در كتاب ايمان در باب قدر . ابن ماجه در سنن خود آنرا آورده است) 1
 .باشند ، اين اسناد درست است و رجال آن ثقه مي1/58
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  :مبحث پنجم
) دگيبخشو(و درباره احاديث مغفرت قديم و جديد  ديدگاه بدعتگذاران

  مرتكبان گناه كبيره و پاسخ به آنها
  

ه احاديث مغفرت خداوند در روز قيامت، براي كسانيكه معتزله و ديگران ببدعتگران 
زيرا با اصل اول آنها، يعني عدل خداوند در، . اند اند، ايراد گرفته مرتكب گناه كبيره شده

همچنين با يكي از . باشد واجب گرداندن اصلح و صالح براي خداوند، در تعارض مي
 ر تعارض است، منظور آنها اينباشد د مي» وعيدو وعده «اصول پنجگانه آنها كه همان 

ست كه بر خداوند واجب است، كسي را كه به ثواب وعده داده است به ثواب ا
اي  خداوند بايد از وعده. عقاب نمايد ،برساند، و كسي را كه به عقاب وعده داده است

كه داده است تخلف نكند، زيرا خلف وعده قبيح و زشت است، و خداوند امر قبيح 
   1.دده انجام نمي

» منزله بين المنزلتين«و باز با اين گفته آنها در تعارض است، كه مرتكب گناه كبيره در 
جايگاه ست كه ا كه آنهم يكي از اصول پنجگانه آنهاست، منظور اين. ماند باقي مي

است ميان دو منزل يعني ايمان و كفر، و در اين جايگاه، » فسق« مرتكب گناه كبيره
عذاب او  ند، عقاب او مانند كافر نيست واگر از گناه خود توبه نكماند،  جاويد باقي مي

   2.باشد خفيف تر ولي ابدي مي
به و همينطور  اند مربوط به شفاعت ايراد گرفته با اصول گذشته خود به احاديث

اند،  كند، ايراد گرفته را وصف مي -كه اگر توبه نكند -احاديثي كه مرتكب گناه كبيره 

___________________________________________________
______________________ 

، و آراء المعتزلة االصوليه دراسة و 1/42الملل و النحل،  ، و صفحات بعد از آن، و661-125شرح االصول، ص : نگا) 1
 .123تقويماً از دكتر علي بن سعد بن صالح، ص 

 .1/45، و الملل و النحل، 1/334، و مقاالت االسالميين، 350، 210فضل االعتزال، : نگا) 2
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بخشد، و اگر بخواهد او  اگر بخواهد او را مي ،اراده خداوند است تحت مشيت وزيرا 
بخاطر مخالفت با اين گفته آنها، كه خداوند بايد به . اند دهد، ايراد گرفته را عذاب مي

وعيدي كه در مورد گناهكاران داده عمل كند، و اين سخن كه مرتكب گناه كبيره در 
  . ود توبه نكندباشد، اگر از گناه كبيره خ آتش جاودان مي

. باشد دانند، كه نزد آنها مذموم و قبيح مي اين احاديث را خالف وعده خداوند مي
هر كس تصور كند خلف وعده كرم و بخشش است،  :گويد ميقاضي عبدالجبار 

وممكن است خداوند از وعده خود به عذاب تخلف كند، كافر شده، زيرا امر قبيح را 
   1.به خداوند اضافه كرده است

  :پاسخ
اجراي وعيد خداوند، و واجب گردانيدن آن بر خداوند، كه معتزله به آن استناد 

و مرتكب گناه كبيره را در آتش جاودان  اند وردههم آنرا آ 2اند، و دشمنان حديث كرده
آيات قرآني و احاديث و عقلهاي سالم  درباشد، كه  ، يك امر عقلي محض ميدانند مي

  . سندي ندارد
و  د كه امري را براي خداوند سبحان واجب و يا حرام گرداندتوان يچگونه م عقل

نرا مدح و يا ذم كند، و براي كاري پاداش و عقاب قرار آچگونه فهميدند كه بايستي 
  ؟ي راضي و بر ديگري عذاب نازل كنددهد، در حاليكه از فاعل

نصوص  شود و جنايت به آيا اين امر از ما غايب نيست و باعث نابودي عقل نمي
  شريعت و قياس افعال خدا با خلقش نيست؟

___________________________________________________
______________________ 

 .667-666، 132، 125شرح االصول، ص :نگا) 1
 .30-14صور، ص المسلم العاصي ازاحمد صبحي من:نگا) 2
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و آيا هر آنچه كه براي خلق حسن است براي او نيز حسن است و هر آنچه كه براي 
  1آنها قبيح است براي او نيز قبيح است؟ يا اينكه قياس فاسدي است؟

و نافرمانها را به  نندگان را به ثواب وعده داده استشكي نيست كه خداوند اطاعت ك
ب و عذاب وعده داده است، و آنچه كه به اطاعت كنندگان وعده داده است، بايد عقا

وعده  زيرا او از .انكه تحقق يابد كه آن، بخشش و برتري است از طرف خداوند سبح
  .كند خود تخلف نمي

   :همانطور كه فرموده است

 m  �  ~  }    |  {    zl گمان خداوند خالف وعده  بي« ٣١: الرعد
  ».كند نمي

در روز «) 194/ آل عمران ( mÇ È É ËÊ Ì Í Î Ï l  :و فرموده
به اين معنا  ».كنيد اي تخلف نمي اي كه داده قيامت ما را خوار نگردان، زيرا تو به وعده

استحقاق وارد شدن به بهشت را اند،  بخاطر اعمالي كه انجام دادهنيست كه بندگان 
وارد بوسيله رحمت و فضلش، را بندگان بلكه اند،  دارند، آنگونه كه معتزله تصور كرده

وسيله اعمالش وارد بهشت هيچكس به « :فرموده است كند، پيامبر بهشت خود مي
حتي من، مگر اينكه  :؟ فرموددر مورد شما چه، اي رسول خدا :گفتند .شود نمي

كه » 2.خداوند به فضل و رحمت خود مرا بپوشاند، پس جمع شدند و نزديك گشتند

___________________________________________________
______________________ 

، وراجع ما سبق فى الجواب عن طعن المعتزلة فى أحاديث القدر ص 52، 51مفتاح دار السعادة البن قيم الجوزية ص  )1
767-774 

در (، و مسلم 133، 10/132آورده است، در كتاب باب، آرزو كردن مرگ توسط بيمار، ) شرح فتح الباري(بخاري آنرا ) 2
شود، بلكه با  نافقان و احكام آنها، باب، هيچكس بوسيله اعمال خود وارد بهشت نميدر كتاب صفات م) شرح نووي
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شود نه ذم، جايز است كه  وعيدي است كه داده است، اگر تخلف كند مدح ميخالف 
زيرا حق اوست، خالف عمل كردن او، . خداوند از وعيدي كه داده است تخلف كند

را  به همين دليل كعب بن رهير، رسول خدا. عفو و بخشش، و كرم و نيكي است
   :مدح فرموده و گفته است

  

  أوعدنـىاهللا  رسولنبئت أن 
 

  
  مأمولاهللا  رسولوالعفو عند 

مرا وعده داده است، عفو و بخشش نزد رسول خدا، آرزوي  آگاه شدم كه رسول خدا
   1.من است

اي دهد، شر محسوب شود و به آن عمل نكند، و آنرا  نزد عرب عيب نيست كه وعده
آورند، خلف وعده زماني است كه در امر خوبي وعده  كرم و بخشش به حساب مي

  :اي چنين سروده است گوينده. ت استولي از انجام آن منصرف شود و اين زشدهد، 
  ال يرهب ابن العم منى صولـة
  وإنـى أن أوعدتـه أو وعدتـه

  
  

  وال أختتى من صولة المتهدد
  ألخلف إ يعادى وأنجز موعدي

  
ترسد از تهديدات و حمله من، و از كوچك و خوار گشتن و از  پسر عمويم نمي

  .دترس  ا نميم 2تهديدهاي
كنم، و به  هاي خود تخلف مي عيددهم او را، از و يدمن اگر به او وعده دهم، يا وع

   1.كنم ام عمل مي عدهو

                                                                                                          
، از احاديث روايت شده از ابوهريره، و لفظ آن از بخاري 2816، شماره 9/174شوند،  رحمت خداوند واردبهشت مي

 .است
 .19، ص شرح ديوان كعب بن زهير از حسن عسكري:، نگا1/370لوامع االنوار البهيه، : نگا) 1
 .2/28لسان العرب، : گردم، نگا شوم و شكسته مي كوچك مي: اختتي) 2
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اگر خداوند اهل آسمانها « :در حديثي از زيد بن ثابت بصورت مرفوع چنين آمده است
و رحمت  ،و اگر به آنها رحم كند نكرده است و زمين را عذاب دهد، به آنها ظلم

   2.باشد بخشش خداوند، بهتر از اعمال خود آنها مي
را از بين  تمام ثوابهاند كه يك گناه كبيره، و خوارج به آن معتقد ولي آنچه كه معتزله

و الزم است  3.برد، زيرا كسي كه مرتكب گناه كبيره شود، هيچ ثوابي براي او نيست مي
در آتش حكم كردند اگرچه معتزله  او كه ايمان او باطل شود، آنگاه كه به جاودان شدنِ

يد و اعالم افر بودن مرتكب گناه كبيره را تأياند، ولي خوارج ك در دنيا او را كافر ندانسته
   4.ميان آن دو گروه لفظي استاختالف اند، و  كرده
خداوند با اين آيه خود را از آن پاك گردانده  كهباشد،  مي ي ظلمنوع عقيده آنهااين 

   :است است و فرموده

 mk  j   i   h  g  fl    t     s  r  q  p  o  n  m
  v  ul ٤٠: النساء   

اگر كار  )ولي ،كاهد از اجر كسي نمي(دارد و  اي ظلم روا نمي ذره )به كسي(خداوند   «
به شخص (و از سوي خود  ،گرداند آن را چندين برابر مي ،سر زند )از كسي(نيكي 

  5».كند پاداش بزرگي عطاء مي )ر اجر عملشجداي از چندين براب ،نيكوكار

                                                                                                          
 .369، 1/268، و موقف المدرسة العقليه من السنه، 14اخبار عمرو بن عبيد از دارقطني، ص : نگا) 1
ود در كتاب ، و ابن ماجه در سنن خ4699، شماره 4/225ابوداود در سنن خود در كتاب السنه آورده است، در باب قدر ) 2

 .77، شماره 42، 1/41قدر و باب قدر آن را آورده است 
 .1/332، و مقاالت االسالميين، 691شرح االصول، ص : نگا) 3
 .100، 2/99شرح الطحاويه، ) 4
 .5/183، شماره 2/26در كتاب ايمان باب شناخت راههاي رؤيت ) شرح نووي(مسلم : نگا) 5
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كبيره مسلمان، ولي گناهكار است و در جهنم جاويدان  كه مرتكب گناه اين عقيده
» مشيت«اراده و او تحت زيرا . باشد با كتاب خدا و سنت پيامبرش مخالف ميماند،  مي

فرموده  .دهد اگر بخواهد او را شكنجه مي بخشايد، و خداوند است، اگر اراده كند مي
   :كند خداوند به آن داللت مي

 m u t s r q p o n m lk j i h g f
 vl ) 40/ نساء(  

تر از آن  آمرزد و بلكه پائين نمي )از كسي(بيگمان خداوند شرك ورزيدن به خود را   «
به  ،هر كه براي خدا انباز بگيرد .بخشد مي )و صالح بداند(را از هركس كه بخواهد 

  »).و خيلي از حق پرت شده است(گشته است  راستي بسي گمراه
گيرد  اي تعلق مي كند كه بخشش و غفران به مشيت و اراده آيه با صراحت بيان مياين 

و بجز شرك اكبر براي  ،چه صغيره شدكه شامل همه گناهان باشد، چه گناه كبيره با
  1.، چيزي را استثنا نكرده استخداوند

  2.گناهان صغيره استبخشش  ،قدند منظور از مغفرتست كه معتا آنهائي آيه در رداين 
كه ال اله اال اهللا را گفته باشد و بر آن الفاظ و  هيچ عبدي نيست :فرموده است پيامبر

اگر زنا كند و  :گفتم :گويد ابوذر مي! شود عقيده مرده باشد، مگر اينكه وارد بهشت مي

___________________________________________________
______________________ 

، فرق معاصره تنسب الي االسالم و موقف االسالم منها، 5/245مع االحكام القرآن، و الجا 5/126جامع البيان، : نگا) 1
2/839. 

 .154فضل االعتزال، ص : نگا) 2
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 :بار چهارم گفت. دزدي نمايد وده اگرچه زنا كند وسه بار فرم دزدي نمايد؟ پيامبر
  » 1ابوذرعليرغم  گفت ابوذر خارج شد، در حالي كه مي :فرمود. عليرغم ابوذر

در حاليكه گروهي از اصحاب  ن صامت آمده كه رسول خداب در حديث عباده
با من بيعت كنيد كه براي خدا شريكي قايل نشويد، سرقت « :كنارش بودند فرمود

زندان خود را نكشيد، ميان خود به همديگر بهتان و تهمت نكنيد، و زنا نكنيد، فر
ر اش وفا كند، اج كس از شما به وعدهنبنديد، از كارها و امور نيك، سرپيچي نكنيد، هر 

و در دنيا عقاب شود، كفاره گناه  گناهي انجام بدهداو با خداست، و هر كس در دنيا 
گردد به  شاند، عقاب آن برمياوست، و هر كس چيزي به او برسد و خداوند آنرا بپو

ما هم با او » .كند بخشد، و اگر بخواهد، عقاب مي خداوند، كه اگر خدا بخواهد آنرا مي
   2.بيعت نموديم

نافرمان و تحت خواست و  مسلمانِ وجود دارد كه صاحب گناه كبيرهداليل فراواني 
اين باره متواتر  و احاديث در ماند و در جهنم جاويدان نمي اراده خداوند قرار دارد

   3.باشند مي
باشد، به سخن جامعي از امام نووي بسنده  نظرات عالمان در اين باره فراوان مي

بدان كه مذهب اهل سنت، و آنچه كه سلف و خلف و پيروان راستين بر آن  :كنيم مي
ست كه اگر كسي موحد بميرد، بهرحال بصورت قطعي وارد بهشت ا اين ،باشند مي

___________________________________________________
______________________ 

، آنرا آورده است، در كتاب جنائز و در باب جنايز، و هر كس آخرين كالمش ال اله اال اهللا )در شرح فتح الباري(بخاري ) 1
در كتاب ايمان در باب كسي كه بميرد و به خدا شريك قرار ندهد وارد ) ح نوويشر(، و مسلم 332، شماره 3/237باشد 

 .، و لفظ حديث از اوست94، شماره 371، 1/370. شود و كسيكه مشرك بميرد وارد آتش مي. شود بهشت مي
در شرح (م هم ، آنرا آورده، لفظ حديث هم از اوست، و مسل18، شماره 1/81كتاب ايمان ) در شرح فتح الباري(بخاري ) 2

 .، آنرا آورده است1709، شماره 239، 6/238باشد  در كتاب حدود و در باب حدود، كفارهاي اهل آن مي) نووي
 .362-1/360الشفاعة از مقبل بن هادي و موقف المدرسة العقليه من السنة، :نگا) 3
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گي ديوان كه تا دوران بلوغ بچه، ديوانه، و كسي :از گناه به دور باشد، مانندشود، اگر  مي
كه به درستي از شرك توبه كرده باشد، يا از ساير گناهان  او ادامه داشته است، و كسي

بعد از توبه دچار گناه نشده باشد، و كسي كه اصالً به كه اي  توبه كرده باشد، به گونه
و هرگز وارد آتش جهنم  شوند اين گروهها وارد بهشت مي مهگناه آلوده نشده است، ه

اما كسي كه گناه كبيره انجام داده است و قبل از اينكه توبه كند، از دنيا . شوند نمي
بخشد و وارد  باشد، اگر خداوند بخواهد او را مي برود، او تحت مشيت خداوند مي

دهد، به آن  د او را عذاب ميشود، و اگر بخواه گرداند، و مانند گروه اول مي بهشت مي
كه بر عقيده  گرداند، و كسي او را وارد بهشت مي ،اي كه خود بخواهد، بعد از آن اندازه

ماند، اگر گناه هم كرده باشد،  توحيد، از دنيا رفته باشد، براي هميشه در آتش نمي
يك هم شود، هر چند اعمال ن همانگونه، كسي كه با كفر از دنيا برود، وارد بهشت نمي

  .انجام داده باشد
جامعي بود، بنابر مذهب پيروان راستين درباره اين مسأله كه در آن با داليل   اين مختصر

 اند، و نصوص ار ساختهشك، اين قاعده را براي پيروان خود آقرآني و حديثي و اجماع
  1.شود را آورده است متواتري كه بوسيله آنها علم قطعي حاصل مي

گناه كبيره در  دن صاحبكه معتزله و ديگران براي جاودان مان ثييات و احاديآاما 
  :اند، عبارتند از استدالل كرده به آن آتش

 m e d c b a` _ ~ } | { z y x w v u t

 h g fl  ) 116/ نساء(  

___________________________________________________
______________________ 
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و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او (و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد   «
كيفر او دوزخ  )آيد و كافر بشمار مي ،چنين قتلي را حالل بداند را به قتل برساند و

گيرد و او را از رحمت خود  ماند و خداوند بر او خشم مي است و جاودانه در آنجا مي
  ».بيند ذاب عظيمي براي وي تهيه ميسازد و ع محروم مي

ز پدر ا كه شود، سخن چين و كسي ارد بهشت نميآدم دائم الخمر و« :فرمود پيامبر
هر كس بوسيله آهني « :باز فرموده است» 1.شوند هم وارد بهشت نمي ،خود فرمان نبرد

نفس خود را بكشد، در حالي كه آهن پاره را در ميان دستان خود دارد و با آن شكم 
و به اخبار ديگري » 2.ماند خود را بزند، در آتش جهنم جاودان و براي هميشه باقي مي

اند بر جاودانه شدن مرتكب گناه كبيره در آتش  ت استدالل كردهكه در اين باب آمده اس
  » 3.جهنم

اند،  ، به آن استناد كردهن مرتكب گناه كبيره در آتشاين اخباري كه براي جاودان ماند
وعده به (باشند كه درباره وعيد  مي ها از نصوصي زيرا اين. باشد نمي حجتي براي آنها

ديگر وعده، كه معتزله از  وصنصو  اند توصيه كرده باشند كه سلف آنرا مي) آتش جهنم
ي كه موافق با بدعتشان است را نصوصگذارها،  بدعتاند،  پوشي كرده ها چشم آن
  . اند كنند، معتزله در اين باب اينگونه عمل كرده گيرند، و بقيه را رها مي مي

___________________________________________________
______________________ 

و احمد  2562، شماره 5/80) با آنچه كه بخشيده منت نهاده(را آورده است در كتاب زكات و باب نسائي در سنن خود آن) 1
 .، از حديث عمر134، 128، 2/69الديوث الذي يقر في اهله الخبث «در مسند خود به جاي منان آورده 

 5778، شماره 8/258 -ي آن در كتاب طب و در باب خوردن سم و دارو) در شرح فتح الباري(بخاري آنرا آورده است ) 2
، آنرا آورده كه از حديث 109شماره  1/395در كتاب ايمان و در باب بيان كردن خودكشي ) در شرح نووي(و مسلم 

 .باشد ابوهريره مي
 .663-657شرح االصول، ص : نگا) 3
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كه دو نظر را انتخاب اند  فراواني درباره اين نصها، و امثال آن بيان كرده علماء توجيهات
   :شويم و يادآور مي

داند،  كه گناه كبيره را با وجود علم به حرام بودن آن حالل مي آنرا بر كسي :نخست
شوند، و هرگز وارد  اند، كه اين افراد، كافر و در آتش جهنم جاودان مي كرده حمل

  .گردند بهشت نمي
است كه به هنگام وارد اين  جزاي مرتكب گناه كبيره اند بر اينكه، حمل كرده :دوم

بهشت نشوند، بلكه بعد از آنها وارد شوند،  د، به همراه آنها واريان به بهشتشدن، بهشت
  1.شوند گيرند، و بعد وارد مي دهند، يا مورد عفو قرار مي خود را مي اتزاجيا مسپس 

 عقاب، طول مدت و اقامه طوالني است و منظور دوام حقيقي ظور از جاودان شدننم
   :فرمايد نيست، خداوند مي

 m l k j i h g f e d c
 r q p o n ml ) 93/ نساء(  

  ».ما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويدان قرار نداديم  « 
زندان قطع در حالي كه داريد، به طور ابد در زندان نگه فالني را  :گويند عرب مي

 :طور است، مانند اين دعاستهم همين يرود، در مورد زندان شود و از بين مي مي
  2.را طوالني گرداند عمرشو  كندخداوند ملك او را جاودان 

مرتكب گناه كبيره آمده است،  در قرآن و احاديث درباره وعيدكه  نصوصي :نظر سوم
 كسي :است باشد، ولي خداوند او را مورد كرم قرار داده و گفته اين وعيد جزاي او مي

___________________________________________________
______________________ 

 .با دخل و تصرف در آن 91، شماره 1/369المنهاج شرح مسلم، ) 1
 .109، شماره 403-10/402المنهاج شرح مسلم، : ، نگا5/335، الجامع االحكام القرآن) 2
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احاديث هم بر اين  1.ماند اشد در آتش جهنم جاودان نميكه مسلمان از دنيا رفته ب
و اهل دوزخ  بعد از اينكه اهل بهشت، به بهشت« :كنند، مانند اين فرموده پيامبر داللت مي

 ،ايمان دارند ،ارزن ةدانيك  ةاندازه كساني را كه ب: دايفرم ميشوند، خداوند  به دوزخ برده مي

سياه وزخ بيرون آورده خواهند شد در حالي كه سوخته و آنان از د. دياز دوزخ بيرون بياور

. سرسبز و شاداب خواهند شد ،آنگاه .مي شوندجوي حيات و زندگي انداخته در اند، و بعد  هتشگ

يعني سرعت رشد و نمو آن . سيالب انداخته شوددرست همانگونه كه دانه اي در خاك رسوبي 

آيا . سبز شده باشد ،هاي رسوبي سيل ه در خاكاي است ك مانند سرعت جوانه ،انسانهاي سوخته

  2.»و شاداب مي شودسبز  ،زرد و بعد ،نخست ،نديده ايد كه آن دانه و جوانه
در آتش جاودان ) كشيخود(لت دارند به اينكه قاتل نفس خود احاديث هم دال

مسلم در صحيح خود از جابر روايت كرده است، كه طفيل بن عمرو الدوسي، . ماند نمي
انع ي تو قلعه محكمي هست كه مااي رسول خدا، آيا بر :آمد، و گفت پيامبر نزد

 رسول خدا) در جاهليت قلعه محكمي داشته است وسد( ؟ورود ديگران به آن باشد
به مدينه  از آن ابا كرد، بخاطر اينكه آن ذخيره براي انصار است، وقتي رسول خدا

رت هجرت كرد، مردي از اقوام هجرت فرمودند، طفيل ابن عمرو به سوي آن حض
تابي نمود، و از  خود را هم آورده بود، كه آن مرد وقتي به مدينه رسيد، بيمار شد و بي

طفيل بن عمرو، او را در . اي كه آن بيماري باعث مرگ او گرديد ناليد، به گونه درد مي
او پرسيد،  اند، از باشد، و دستهاي او پوشيده اش نيكو مي خواب ديد، كه شكل و قيافه

 بخاطر هجرت كردنم به سوي پيامبر خدا :خداوند با شما چه كار كرده است؟ گفت
 :اند به من گفته :؟ گفتبينم چرا دستهايت را پوشيده مي: مرا بخشيده است، طفيل گفت

___________________________________________________
______________________ 

 .105، شماره 1/391، شماره 1/369المنهاج شرح مسلم، : نگا) 1
 .6560، شماره 11/424آورده است در كتاب، رقاق در باب صفت بهشت و آتش است، ) شرح فتح الباري(بخاري آنرا ) 2
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كنيم، طفيل اين خواب را براي  اي برايت اصالح نمي آنچه را كه در دنيا از دست داده
   1».دستهاي او را هم ببخشاي اخداوند« :فرمود ، رسول خدانقل كرد رسول خدا
سنت حجت است كه هر كس بزرگي از اهل  هآن براي قاعد در :گويد ميامام نووي 

به كردن از دنيا يا معصيت ديگري غير از آن مرتكب شود، و بدون تو خودكشي كند
مشيت خداوند  مقاب قطعي نيست، بلكه او در حكو آتش براي او ع برود، كافر نيست

توضيح احاديث قبل از خود اين حديث  .گيرد، كه چگونگي آن بيان شد ر ميقرا
كه خودكشي باعث جاوداني در آتش  آورد كه ظاهر آن، اين توهم را مي باشد مي
شود، همچنين مرتكب گناه كبيره در آتش است، و در آن عقاب بعضي از  مي

در  2پاسخي براي مرجئه عقاب شده استدستانش  اينكهگناهكاران اثبات شده است، 
رسانند، همانطور با  باشند گناهان به ايمان آسيبي نمي اين حديث هست، كه معتقد مي

   3.وجود كافر بودن عبادت كردن سودي ندارد
كه مرتكب گناه كبيره، مسلمانان نافرمان است، تحت مشيت خداي خود  وقتي گفتيم

پس  .بخشد دهد و اگر بخواهد او را مي اب ميد، اگر بخواهد او را عذگير قرار مي
كه از امتش براي كساني  ربراي انكار كردن شفاعت پيامب راهيهيچ دشمنان سنت 

  . ماند باقي نمي ،اند مرتكب گناه كبيره شده

___________________________________________________
______________________ 

 .116، شماره 1/407شود  يلي است بر اينكه قاتل نفس خود كافر نميدر كتاب االيمان، باب دل) شرح نووي(مسلم ) 1
اندازد  اي كه عمل كردن به ايمان را به تأخير مي مرجئه از ارجاء و به معناي تأخير است، مرجئه لقبي است كه به طايفه) 2

اند، اكثر  بر شناختن خالصه كرده شوند كه بنام ايمان است، ايمان را اطالق شده است به اين معنا كه آنها به عمل وارد نمي
اند، كه با وجود داشتن  اي از آنها تصور كرده شود، عده شود نه زيان و نه كم مي بيند كه ايمان قسمت قسمت نمي آنها مي

مقاالت : ايمان ارتكاب گناه شدن، ضرري ندارد، همانگونه كه با كافر شدن عبادت انجام دادن سودي ندارد، نگا
 .2/743فرق معاصره تنتسب الي االسالم، :، نگا1/137، الملل و النحل، 1/132االسالميين، 

 .378-1/374موقف المدرسة العقليه من السنه، : با اندكي تصرف، نگا -1160، شماره 1/409المنهاج شرح مسلم، ) 3
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  .پردازيم به ذكر شبهات آنها درباره حديث و پاسخ به آنها مي بعديدر مبحث 
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  :مبحث ششم
  حديث شفاعت و پاسخ به آنها شبهه طعنه زنندگان به

  
ب محقق شدن وعيد خداوند، در حق وجوعيد و و و وعد معتزله به اصلِ چنگ زدن
انكار شفاعت براي مرتكبين گناه  اه كبيره كه در آتش جاودان بماند منجر بهمرتكب گن

  .شد در روز قيامت هكبير
اند و توبه هم  نيا رفتهشفاعت براي فاسقهايي كه بر فسق خود از د« :گويد عبدالجبار مي

باشد، مثال آنها مانند شفاعت كردن براي كسي است كه فرزند  اند، جايز نمي نكرده
ديگري را كشته باشد، و همچنان به ديگري التماس كند تا او را بكشد، اين چقدر 

مرتكب  براي رسول خدا. باشد تر مي زشت و قبيح است آن هم همينطور، بلكه زشت
 كه جايز هم نيست، زيرا شفاعت كردن براي كسي كند و اعت نميگناه كبيره شف
. ه عقاب مدام و هميشگي استستايباشد، فاسق ش ندارد، امر زشتي مي استحقاق آنرا

  1.شود از آتش گرفته مي چگونه به وسيله شفاعت پيامبر
رآن و قادعاي تعارض با با  مرتكب گناه كبيره رامعتزله احاديث مربوط به شفاعت 

از راه علمي بايد به  زيرا. اند رد كرده د،نباش و با اين ادعا كه خبر آحاد مينت نبوي س
   2.پس احتجاج و اسناد كردن به آن درست نيست .مسئله شفاعت پرداخت

و آن اين است كه حكم عامي اطالق كرده  ،عبدالجبار به همه احاديث صحيح شفاعت
  3.باشند مضطرب مي اكثر آنها

  :اند ها استناد كرده شفاعت توسط معتزليان به اين آيه در انكار كردن
___________________________________________________
______________________ 

 .209فضل االعتزال، ص : نگا. ، با اندكي تصرف689-688شرح االصول، ص : نگا) 1
 .690صول، ص شرح اال:نگا) 2
 .298فضل االعتزال، ص : نگا) 3
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 m Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 Ô Ól ) 48/ بقره(  

از دست كسي  )شود و در آن به حساب همگان رسيدگي مي(و بترسيد از روزي كه   «
و از  ،گردد و از او ميانجيگري پذيرفته نمي ،چيزي ساخته نيست ،براي كس ديگري

و خيزد  و كسي به ياري كسي برنمي ،شود الگردان و جايگزين قبول نميكسي ب
  ».توانند كمك كنند همديگر را نمي

   :فرمايد و مي

 m  a  `   _  ^  ]  \  [  Zl ١٨: غافر   
ستمگران نه داراي دوست دلسوزند و نه داراي ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته «

  1».گردد
 اند كه اين آيات با احاديث پيامبر و مدعي شده. اند د كردهها استنا و به امثال اين آيه

هر «و حديث » ...شود چين وارد بهشت نمي سخن« :مانند حديث. باشند در تعارض مي
   2» ....قتل برساندبه كس خود را با آهن پاره 

  3.اند اند، استناد كرده به شبهاتي كه معتزله آورده دين ما هم هم عصرهاي بي
  

___________________________________________________
______________________ 

 .689شرح االصول، ص : نگا) 1
 .691شرح االصول، ص : اند، نگا آورده شده 244اين دو حديث قبالً در ص ) 2
و  65، و االنبياء في القرآن، ص 10/30و المسلم العاصي از احمد صبحي،  -190مذاهب التفسير االسالمي، ص : نگا) 3

و انذار من السماء،  - 17- 15، و القرآن والحديث و االسالم، ص 264-258و االضواء القرآنيه، ص . نصفحات بعداز آ
القرآنيون و شبهاتهم : ، نگا609-608و تبصير االمه بحقيقة السنة، ص  -611، 208-207و دين السلطان، ص  184-188

 .343حول السنه از دكتر خادم حسين بخش، ص 
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  بهات معتزلهپاسخ به ش
احاديثي كه درباره شفاعت مرتكب گناه كبيره وجود دارند، احاديثي ثابت و  :اول

. اند باشند، كه در صحيحين و سنن، و مسانيد، و ديگر كتابهاي حديثي آمده صحيح مي
پس اين . اند هدرسي 1اي از علما معتقدند كه اينگونه احاديث به حد تواتر معنوي عده
نادرست و تصوري  باشند، حجتي باطل اين احاديث مضطرب مي ثرآنها كه اك گمان
كند، مگر كسي كه از حديث نبوي شناختي  كسي به اين رأي توجه نميباشد كه  مي

  2.نداشته، و يا چشمان خود را در برابر آن ببندد
 :باشد مي فرموده پيامبراين از جمله احاديث صحيحي كه درباره شفاعت آمده، 

اند  تصور كردهاينكه  3».اند كه مرتكب گناه كبيره شدهاز امتم كساني شفاعت من براي «
صحت اين زيرا  .تصوري نادرست است 4كه صحت اين حديث ثابت نشده است

 :از جمله ؛اند و احاديث صحيح و ثابت ديگري آنرا تأييد كرده حديث ثابت شده

___________________________________________________
______________________ 

، 2/208، و لوامع االنوار البهيه، 1/312، و شرح الطحاويه، 304، شماره 234الحديث المتواتر، ص  نظم المتناثر من: نگا) 1
 .226و اتحاف ذوي الفضايل المشهره ضمن مجموعة الحديث الصديقية، ص  -218

 .1/378موقف المدرسة العقليه من السنه، : نگا) 2
، و ترمذي هم آنرا آورده 4739، شماره 4/236اب شفاعت كردن ابوداود آنرا آورده در سنن خود، و در كتاب سنت در ب) 3

اين : و گفته 2435، شماره 540-4/539. در سنن خود، و در كتاب صفت قيامت، در باب آنچه درباره شفاعت آمده است
، باشد از اين جهت، و در باب از جابر، حاكم آنرا در مستدرك و در كتاب ايمان آورده حديث حسن، صحيح غريب مي

اند،  ، و گفته اين حديث صحيح است بنابر شروط شيخين، ولي آنها اين حديث را با اين لفظ نياورده228، شماره 1/139
باشد، حاكم آنرا در دنبال حديث جابر بعنوان شاهد  ذهبي هم با او موافق بوده است، حديث از روايات انس بن مالك مي

اين حديث «: انسته است، ذهبي هم موافقت كرده است، حاكم گفتهو بنا بر شروط مسلم آنرا صحيح د. آورده است
انداز، ميان شفاعت براي گناه صغيره و كبيره را از بين برده است، بيهقي در البعث و النشور آنرا آورده،  بدعتگذاران تفرقه

و شعب . 277-268، شمارهاي 177-173استدراكات البعث و النشور، ص : از حديث جابر نگا -1، شماره 55ص 
 .144، 2/110االيمان، 
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امبري دعاي خود را شود، هر پي براي هر پيامبري دعايي مستجاب مي« :فرمود پيامبر
مت اعالم و آنرا تا روز قيا ام خود را شفاعت امتم قرار داده خواند، من دعاي مي
خداوند، از دنيا  ؤمناني كه بدون شريك قرار دادن برايبه همه م كنم، و ان شاء اهللا نمي

ترين مردم نسبت به شفاعت  خوشبخت« :پيامبرو اين فرموده  .رسد مي 1،رفته باشند
روز قيامت كساني هستند كه ال اله اال اهللا را از روي اخالص و با قلب خود من در 

   2.گفته باشند
كه شفاعت براي  ه به نقد اخبار معارضيمعتزل :گويد دكتر عائشه يوسف مناعي مي
شفاعت من « مانند فرموده پيامبر .اند نند، پناه بردهك مرتكب گناه كبيره را ثابت مي

با وجود صحت و صراحت و روشني كه  ».باشد كبيره از امتم ميگناهان براي مرتكبين 
 معتزله ،باشد در اين حديث وجود دارد، كه شفاعت براي مرتكبين گناه كبيره مي

صحت اين خبر ثابت  اوالً« :گويند و مي ترسند كه اين حديث را تكذيب كنند نمي
راي اثبات اين نشده است، اگر صحيح هم باشد به روش آحاد روايت شده است، و ب

آور الزم است، پس استناد به آن خبر آحاد درست  مسئله روشي علمي و يقين
   3.باشد نمي

پاسخ آنها  كه، مبني بر حكم باطلي استپاسخ معتزله اين  كه بگوئيم نياز نداريم
كنند كه حديث صحيح  دقتي زيادي را در خود جاي داده است، يكبار فرض مي بي
نظر آنها در كنند كه صحيح، ولي آحاد است و اينكه  فرض مي و بار ديگر باشد، نمي

___________________________________________________
______________________ 

، و 6304، شماره 11/99در كتاب دعاها، در باب براي هر پيامبري دعائي است آنرا آورده، ) شرح فتح الباري(بخاري آنرا ) 1
آورده، حديث از آنرا  199شماره  2/76....) در كتاب ايمان باب مخفي كردن دعاي پيامبر) در شرح نووي(مسلم هم 

 .باشد ابوهريره و لفظ از مسلم مي
 .، و صفحات بعد از آن56هاي امام بيهقي در كتاب البعث و النشور، ص  گفته: آورده شده است، نگا 111قبالً در ص ) 2
 .690شرح االصول، ص ) 3



398  بررسي سنت نبوي 

، در حالي كه سخن آنها در اين باره، سخني است كه باشدمبني بر علم بايد اين باره 
تر به عقل آن است، كه اگر شفاعت براي  نزديك .هيچ دليلي براي درستي آن نيست

ورد، ديگر شفاعت معنا ندارد، و صاحبان گناه كبيره نباشد، تا آنها را از آتش بيرون بيا
به فايده اي در آن نيست، زيرا ملكفي كه توبه كرده و بخشيده شده است، نيازي 

به حسنات  را خداوند گناهان توبه كنندهكه  صراحت دارند شفاعت ندارد، و نصوص
  كند؟  چگونه به شفاعت نياز پيدا ميپس بعد از آن كند،  تبديل مي

عقاب را از بندگان  در ابتدا خداوندجايز است كه نمودند كه معتزليان بصره اعتراف 
و براي است  باشد و شبيه دين دهد، زيرا اين حق خداوند ميو آنها را عذاب ن ،دبيانداز

، ولي نظر اولي آن است كه نخست ساقط شدن عقاب اجرا كنداو جايز است كه آنرا 
  . آورده شود

باشد و  علم مي ،كنند كه اصل مسأله در شفاعت پس معتزله چگونه بعد از آن اقرار مي
  درست نيست كه اخبار آحاد با آن معارض باشند؟

اي كه  كسي كه از گناه كبيره :گويند ست كه ميا از جمله تفاسير عجيب معتزله اين
شود، ولي آن گناه  توبه از او ساقط مي انجام داده توبه كند، عقوبت و عذاب بوسيله آن

اينجا به او كمك در او را از بين برده است، پس شفاعت قبل ل نيك كبيره، ثواب اعما
   1.كند تا اين ثوابها را دوباره برگرداند مي

روشن  براي فرار از رويارويي با نصوصدر ابتدا شكي نيست كه همه اين تأويلها 
كه مرتكب گناه كبيره  است شفاعت براي مؤمنانيقرآني و حديثي در مورد شفاعت 

اي متواتر  اران مسألهله با معتزله و ساير بدعتگذأمس اين كند كه و تأكيد مي. اند شده

___________________________________________________
______________________ 
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قرآني و حديثي را به خاطر آنها  نصوصوآحاد نيست، بلكه بخاطر اصولي است كه 
  . كنند اطاعت مي

تنها براي مرتكبين گناه صغيره شفاعت « :كه ابوالهذيل بگويد :باز جاي شگفت است
   1».دباش مي

اند كه گناهان صغيره را  ههم اين سخن را به مسخره گرفتند، زيرا قبالً گفتخود معتزله 
  2.برد، و راهي براي شفاعت در اين سخن نيست از بين مي عبادت

باشند  آن كريم در تعارض مياند، احاديث شفاعت با قر كه پنداشته اين تصور معتزله
راي نفي كردن شفاعت به آن باشد، زيرا آنچه از آيات قرآني كه ب اي مي رد شده ادعاي

درخواست كرده كه به  كه شفاعت را براي مشركين و كفار اند، آياتي است استناد كرده
   :شود، مانند اين آيات الهي هيچ وجه شفاعت براي آنها پذيرفته نمي

 m û  ö õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è
ü C B A مظ جع مع جغ مغ جف حف خف مف ىف يف حق 

 E Dl ) 48-42/ مدثر(  
در : (گويند مي   ؟ چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است  «

و ما پيوسته با       .ايم داده و به مستمند خوراك نمي .ايم از زمره نمازگزاران نبوده )جهان
فرو  )ايم و به باطل و ياوه و عيبجوئي شده صدا مي نشين و هم هم(باطلگرايان 

تا مرگ به سراغمان  .ايم دانسته ميرا دروغ  )قيامت(سزا و جزاي  و روز    .ايم رفته مي

___________________________________________________
______________________ 
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اعم از فرشتگان و (كنندگان و ميانجيگران  ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت .دآم
    ».بخشد بديشان سودي نمي )پيغمبران و صالحان

كنند  ست كه فكر ميا اين ،اند منظور از شفاعتي كه مشركان و بدعتگذاران ثابت كرده
اي ديگر  اي براي عده كنند همانگونه كه عده اي بدون اجازه نزد خداوند شفاعت مي دهع

شود، زيرا او  از خداوند خواسته مي تنها شفاعت در حالي كه 1.كنند در دنيا شفاعت مي
   :مالك سبحان است و چنين فرموده است

 mg f e d  l) 44/ زمر(  
  ».هر گونه ميانجيگري از آن خدا است :بگو«
  :شود اين شروط ثابت و پذيرفته نميفاعت ثابت هم، نزد سلف جز با ش
   :فرمايد خداوند مي .اذن و اجازه دادن به شفاعت كننده براي شفاعت كردن - 1

 m± ° ¯ ® ¬ « ª  l) 255/ بقره(  
  »؟او كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه« 

   :فرمايد خداوند مي

 m| { z y x w v  l) 3/ يونس(  
  ».تواند بشود مگر پس از اجازه او يكسي ميانجي نم«
   :فرمايد خداوند مي. گيرد رضايت داشتن خداوند از كسي كه مورد شفاعت قرار مي - 2

___________________________________________________
______________________ 

، با اندكي تصرف، اطالعات بيشتر را درباره پاسخ به استداللهاي معتزله در كتابهاي زير پيدا 150-1/149مجموع الفتاوي، ) 1
، و 245رازي، ص و االربعين في اصول الدين از  176-168، و االنصاف از باقالني، ص 2/217لوامع االنوار البهيه، . كنيد

 .235و معتزله اصولهم الخمسه، ص  – 2/175شرح المقاصد از تفتازاني، 
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m  è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

 él ) 26/ نجم(  
 )انبا وجود عظمت و بزرگواريش(بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و  چه  «

مگر بعد از آنكه خدا بخواهد به  ،سازد بخشد و كاري نمي شفاعت ايشان سودي نمي
  ».راضي و خوشنود گردد )له از مشفوع(و  ،اجازه دهد )كه شفيع است(كسي 

   :باز فرموده

 m  r  m  l  k  j  il ٢٨: األنبياء   
خدا از او  )بدانند(كنند مگر براي آن كسي كه  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي«

  1».خوشنود است
 است روايت mi j k l m l از ابن عباس درباره اين فرموده خداوند 

  2.اند آنها كساني هستند كه شهادت به وحدانيت خدا داده :كه گفت
چيني  هيچ سخن«احاديث شفاعت با اين حديث تعارض  آنها در مورد ادعاياما تصور 

   »....پاره به قتل برساند خود را با آهن كه كسي«و حديث » ...شود وارد بهشت نمي
 عارض را از بين ببرد، و ميان نصوصاي كه ت به گونهداده شده است جواب اينها قبال 

  3.موافقت ايجاد كند
زماني به مرتكبان گناه كبيره  شفاعت پيامبر اين حديث بر اينكه دليلي براي حمل

ثابت در تعارض است  نصوصآنها با با آنكه تأويل  .وجود ندارد 1،توبه كننداست كه 

___________________________________________________
______________________ 
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زيرا كسي كه از گناه . باشد هم بيهوده مي كند، آن و لفظ حديث هم بر آن داللت نمي
د بديها و گناهان او را از شود، و خداون كننده وصف نمي توبه كند، بعد از آن به توبه

   :دفرماي كند، خداوند در اين باره مي تبديل مي روي فضل و بخشش خود به نيكي

 mm  l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  bn  
  s  r   q  p  ol ٧٠: الفرقان  

گناهان (كه خداوند  ،مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد    «
ايشان را به خوبيها و نيكيها  )گذشته(بديها و گناهان  )بخشد و چنين كساني را مي

 ،بخشد و نه تنها كه سيئات را مي(زنده و مهربان است و خداوند آمر ،كند تبديل مي
  »).نمايد ديل به حسنات ميبلكه آنها را تب

و توبه او درست باشد، اين  ر از ارتكاب گناه كبيره توبه كندپس مرتكب گناه كبيره، اگ
   2.شود از او زدوده مي )مرتكب گناه كبيره( نام

هر كس گناه كبيره انجام نداده باشد، « :است  گفتهصحابي گرانقدر جابر بن عبداهللا
   3».آيد شفاعت به كار او نمي

حمل  اهل ثواب ترفيع درجه برايرا بر ثواب زياد و  شفاعت پيامبر آنچه كه آنها
باشد زيرا احاديث صحيح ديگري كه مبتني بر شفاعتهاي ديگر از  مردود مي 4،اند ه كرد

  :هباشند بر آن صراحت دارند از جمل پيامبر مي

                                                                                                          
 .691شرح االصول، ص : نگا) 1
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چنين امري را  خلوقاتباشد، و ساير م مي شفاعت بزرگ، كه ويژه پيامبر اسالم: الف
   :فرمايد ندارند، خداوند مي

 m x w v u t sl ) 79/ اسراء(  
اي در  و مكان برجسته(اي  خداوند تو را به مقام ستوده )در پرتو اين عمل(باشد كه  «

شفاعت كبري را به تو و مقام (ند برسا )دنيا و آخرت كه موجب ستايش همگان باشد
  »).ارمغان دارد

اش را  آيا علت. روز قيامت، من سرور مردم خواهم بود« :فرمايد در اين باره مي پيامبر
تا جايي كه  ...كند دانيد؟ خداوند، اولين و آخرينِ انسانها را در يك ميدان، جمع مي مي
تو پيامبر خدا و خاتم ! محمد اي: گويند روند و مي پس مردم نزد محمد ميگويد  مي

نزد پروردگارت براي ما . خداوند، گناهان اول و آخرت را بخشيده است. انبيا هستي
افتم و زيرعرش  بيني كه ما چه حالي داريم؟ آنگاه، من براه مي آيا نمي. شفاعت كن

مد هاي ح سپس خداوند دروازه. افتم ام به سجده مي روم و براي پروردگار بلند مرتبه مي
. كند طوريكه براي احدي قبل از اين، باز نكرده است و ثنايش را به روي من باز مي

شفاعت كن، پذيرفته . شود بخواه، اجابت مي. سرت را بردار! اي محمد: آنگاه مي گويند
  1».شود مي
همانگونه كه در  :براي امتش، در وارد شدن به بهشت شفاعت كردن پيامبر –ب 

پس من سرم را  :گويم ه است در آن گفته شده به خداوند ميحديث شفاعت بزرگ آمد
پس مي . امتم! پروردگارا. امتم  !پروردگارا. امتم! پروردگارا: گويم كنم و مي بلند مي

___________________________________________________
______________________ 

، 8/247اي شكرگزار بود،  ، در كتاب تفسير باب نژاد آنهايي كه با نوح حمل كرديم زيرا بنده)در شرح فتح الباري(بخاري ) 1
در كتاب االيمان باب نزديكترين منزل اهل بهشت به آن ) در شرح نووي(مسلم . آورده است، آنرا 4712، شماره 248

 .باشد لفظ حديث از بخاري مي -194-شماره  -2/55-57
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ات را كه حساب و كتابي ندارند از دروازة سمت  آن گروه از امت !اي محمد: گويند
هاي بهشت،  د از ساير دروازهتوانن و همچنين آنها مي. راست درهاي بهشت، وارد كن

  1.وارد شوند
 بعضي از :اند براي مؤمناني كه مرتگب گناه كبيره شده شفاعت كردن پيامبر –ج 

باشد،  نمي امر مختص پيامبر اينبيان كرديم و كنند،  بر آن داللت مي ي را كهنصوص
مسلم در  د،كنن پيامبران و مؤمنان در اين امر با آن حضرت مشاركت مي بلكه فرشتگان،

ي در زمان رسول انمردم :صحيح خود با سندي از ابوسعيد خدري روايت كرده كه
بله، آيا در  :بينم؟ فرمود اي رسول خدا، آيا روز قيامت خداي خود را مي :گفتند خدا

؟ و حديث را تا آخر كنيد شك مي در ظهر، كه در آسمان ابري هم نباشد ديدن آفتاب
مؤمنان، شفاعت كردند،  فرشتگان، پيامبران و« :فرمايد اوند ميخدكه در آن آمده . خواند

گيرد، از آن  اي آتش را مي و كسي جز مهربانترين، مهربانها باقي نمانده است، تكه
  2)حديث( ....اند شوند كه هرگز عمل خيري انجام نداده گروهي بيرون آورده مي

 كند ديگري با او مشاركت ميدر بعضي از آنها شفاعتهاي ديگري هم دارد، كه  پيامبر
  3.باشند مختص آن حضرت ميبعضي از آنها و 

___________________________________________________
______________________ 

 .منبع تخريج حديث قبل: نگا) 1
شور از استدراكات البعث و الن: نگا -183شماره  -26، 2/25در كتاب ايمان باب راههاي ديدن ) در شرح نووي(مسلم ) 2

، 1/477و التذكره از قرطبي،  213-207هاي  ، شماره135-131امام بيهقي كه شيخ عامر حيدر آنرا جمع كرده است، ص 
 .790-780هاي  ، شماره483

، و لوامع 315-1/307، و شرح العقيدة الطحاوية، 238، 23هاي  شماره 149، 144استدراكات البعث و النشور، ص : نگا) 3
موقف : ، نگا484-1/483و التذكرة،  61، 31، 18، و الشفاعة از مقبل بن هادي، ص 212، 2/211ه، االنوار االلبهي

موقف المدرسة العقليه من : ، براي اطالعات بيشتر در مورد شبهات معتزله نگا394، 1/390المدرسة العقلية من السنة، 
 .187-165هة اعدائها، ص ، و السنه في مواج512، و ضالالت منكري السنة، ص 396-1/379السنه، 
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خداوندا شفاعتهاي پيامبرت را از تو خواهانم و از جهل جاهالن و الحاد ملحدان منكر 
  .جويم تبرئه مي عاهللا رسولشفاعت 



  

  

  

  :فصل چهارم

  

 »فرود آمدن مسيح«و » جالد«و آمدن » مهدي«احاديثي درباره ظهور 

 

  
  .باشد ين فصل داراي دو مبحث ميا

ث مربوط به امور غيبي، زنندگان بر احادي شبهات طعنه: مبحث اول
  .، و مربوط به آخرت و پاسخ به آنهاپيش گوئي

و » «آمدن دجال«و » مهدي«شبهات منكران ظهور : مبحث دوم
  .و پاسخ به آنها» فرود آمدن مسيح



   :مبحث اول

نگري و  ث مربوط به امور غيبي، آيندهشبهات طعنه زنندگان به احادي

  آخرت و پاسخ به آنها

زداليل صدق نبوت ا از آن خبر داده است و احاديث مربوط به امور غيبي كه پيامبر
غيب  كه پيامبربه اين دليل اند،  دشمنان اسالم به آن ايراد گرفته آيند، به حساب مي

عذاب قبر و  هور شنيداري دربارو ام آمدن قيامتو  اديث فتندر مورد اح .داند نمي
ايراد گرفتند،  ...ميزان و حوض و صراط: است مثلروز قيامت آنچه در نعمتهاي آن، و 
كنند،  و عذاب قبر را وصف مي به احاديث صحيحي كه نعمتهاي بهشتعالوه بر اين 

  . طعنه وارد كردند
 احاديثي برابر دربه توقف  ث بر قرآن منجردياحاعرضه كردن « :گويد  جمال بنا مي

تا روز قيامت و بهشت و جهنم ادامه  ي است كه از مرگ آغاز وغيبيات است كه درباره
. اينها مواردي است كه خداوند از علم خود آنها را متأثر گردانده است .شود مي يابد، مي

 اند و همچنين نهاده كه آنرا فتنه نام شود كمي قبل از شروع قيامت حادث مياموري كه 
  .و تمام اينها داخل در امور غيبي هستندو دجال  مهدي

حشر و نشر، بهشت و  ، مرگ، عذاب قبر،دجال ،يمهد ،احاديثي كه درباره قيامت
و  حساسيتبدون ما و  اند كنند، از صدها و هزاران حديث تجاوز كرده ، بحث ميجهنم

  1.كنيم آنها را طي ميزحمت 
___________________________________________________
______________________ 

، و لماذا القرآن، ص 17-11عذاب القبر، از احمد صبحي منصور، ص : ، نگا251، 249السنة و دورها في الفقه الجديد، ص ) 1
، و صفحات بعد از آن، 14و صفحات بعد از آن، و القرآن و الحديث و االسالم، ص  12و المسلم العاصي، ص  – 120، 53

القرآنيون و شبهاتم : ، هر دو از نيازي عزالدين، نگا460، 280، و دين السلطان، ص 699، 191ص و انذار من السماء 
 .333، 321حول السنه از دكتر خادم بخش، ص 
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  پاسخ به شبهه دشمنان اسالم

با قرآن كريم در تعارض  اند كه احاديث مربوط امور غيبي ادعا كردهدشمنان حديث 
  :مانند اين فرموده خداوند. اشندب مي

 m P O N M LK J I H G F E D C B A
 ^ ] \ [ Z Y X WV U T S R Ql  

  )188/ اعراف ( 
مگر آن مقداري كه خدا بخواهد و  ،من مالك سودي و زياني براي خود نيستم :بگو  «
 ،دانستم اگر غيب مي .)مالك و مقتدرم گرداند ،لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ از راه(

و اصالً شرّ و  )چرا كه با اسباب آن آشنا بودم(كردم  قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي
حال كه از اسباب خيرات و  .چرا كه از موجبات آن آگاه بودم(رسد  بال به من نمي

از وقوع قيامت آگاه خواهم  چگونه ،خبرم ت بيبركات و از موجبات آفات و مضرّا
  ».باشم نمي )به عذاب و ثواب يزدان(دهنده مؤمنان  دهنده و مژده من كسي جز بيم) بود؟

است، و  منتفيباشد، زيرا غيب در آيه قبلي  مردود مي اين تصور مبتني بر تعارض،
  :آيات ديگر از قبيل

 m a` _ ^ ] \ [ Z Y X Wl ) 65/ نمل(  
  ».دانند جز خدا مين هستند غيب نميكساني كه در آسمانها و ز :بگو«

   :فرمايد خداوند مي

 m ¯ ® ¬ « ª ©l ) 179/ آل عمران(  
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 )و از جمله ،كسي را از آفريدگان خود(بر اين نبوده است كه  )همچنين سنّت(و « 
زيرا  .تا مؤمنان و منافقان را از طريق علم غيب بشناسيد(شما را بر غيب مطّلع سازد 
  »).اين برخالف سنّت الهي است

 :فرمايد هم مي اين غيب نفي شده، همان است كه در آيه لقمان آمده است، كه پيامبر
   :را خواندآيه پس اين سكليدهاي غيب پنج تا هستند 

 mÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½È    Ë  Ê  É
Î  Í  ÌÏ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ    Û  Ú  Ù  Ø      × l 

و او است كه باران را  ،آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است  « ٣٤: لقمان
داند فردا  و هيچ كسي نمي ،است )مادران(و مطّلع است از آنچه در رحمهاي  ،باراند مي

قطعاً  .ميرد داند كه در كدام سرزميني مي و هيچ كسي نمي ،آورد چه چيز فراچنگ مي
  1».است )د مذكوراز موار(خدا آگاه و باخبر 
كه خدا خواسته باشد از علم غيب آگاه گردانده  هر كدام از انبياء را عالوه بر اين غيب،

   :فرمايد خداوند مي. است

 m Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

 é è çl ) 28-26/ جن(  
مگر پيغمبري     .سازد آگاه نميو هيچ كسي را بر غيب خود  ،داننده غيب خدا است  «

براي حفظ آن مقدار غيبي كه او را از آن مطّلع (خدا  .كه خدا از او خوشنود باشد
___________________________________________________
______________________ 

نزد اوست كليدهاي غيب كه جز خداوند كسي از آن «، در كتاب تفسير و باب )در شرح فتح الباري(و حديث را بخاري ) 1
 .از احاديث ابن عمر 4627، شماره 8/141خبر ندارد 
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تا     .دارد محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي )از ميان فرشتگان ،كند مي
از همه هر چند كه خدا  ،اند خدا بداند كه پيغمبران پيامهاي پروردگارشان را رسانده

كامالً آگاه بوده و  )و در درون و بيرون آنان است(چيزهائي كه نزديك ايشان است 
  ».داند شماري كرده است و دقيقاً ميدانه سر و هر چيزي را دانه ،بدانها احاطه دارد

از او راضي باشد، يعني  خدا شود مگر كسي كه يعني كسي از غيب خداوند آگاه نمي
آگاه  ،ي كه بخواهدهر غيبپس خداوند نبيش را از اشد، براي نبوت برگزيده شده ب

خداوند در مورد حضرت عيسي در اين باره  1،گرداند، تا دليلي بر نبوتش باشد مي
   :فرمايد مي

 mp o n m l k j l ) 49/ آل عمران(  
كنيد به شما خبر  ذخيره ميهاي خود  خوريد و از آنچه در خانه و از آنچه مي« 

  »!دهم مي
   :فرمايد در مورد حضرت يوسف و از زبان او مي خداوند

 m Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Çl   
  )37/ يوسف (
شما را از تعبير خوابتان  ،پيش از آن كه جيره غذائي شما به شما برسد :گفت )يوسف(«

گويم از چيزهائي  كه به شما مي )تعبير رؤيا و خبر از غيب(اين  .آگاه خواهم ساخت
  ».وردگارم به من آموخته استاست كه پر

   :فرمايد مي درباره پيامبر اسالم

___________________________________________________
______________________ 

 .19/28جامع االحكام القرآن، : نگا) 1
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 m ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± °

 Àl ) 27/ فتح(  
به خواست خدا  .خداوند خواب را راست و درست به پيغمبر خود نشان داده است  «

داخل  ،كرده و بدون ترس همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشيده و مو كوتاه
و  ،دانستيد دانست كه شما نمي ولي خداوند چيزهائي را مي ،مسجدالحرام خواهيد شد

  ».پيش آورد )كه صلح حديبيه است(فتح نزديكي  )قبل از فتح مكه(به همين جهت 
غيب  هايشما همه كليد به پيامبر«: كهدر حديث مرفوعي از ابن مسعود روايت شده 

   :جز پنج كليد سپس اين آيه را خواند داده شده است،

 mÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½È    Ë  Ê  É
Î  Í  ÌÏ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ     Û  Ú  Ù  Ø      ×l 

و او است كه باران را  ،آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است  « ٣٤: لقمان
داند فردا  و هيچ كسي نمي ،است )نمادرا(و مطّلع است از آنچه در رحمهاي  ،باراند مي

قطعاً  .ميرد داند كه در كدام سرزميني مي و هيچ كسي نمي ،آورد چه چيز فراچنگ مي
  1».است )از موارد مذكور(خدا آگاه و باخبر 

___________________________________________________
______________________ 

، و الحميدي در مسند 385، شماره 51و طيالسي در مسند خود، ص . 1/386حديث را احمد در مسند خود آورده است، ) 1
، 8/263است  ، و اللفظ از طيالسي، اسناد آنرا احمد حافظ هيثمي در مجمع الزوائد اصالح نموده24، شماره 1/68خود 
- 456-/4، و الموافقات از شاطبي 7380، 7379هاي  ، شماره377، 16/374، 4777، شماره 8/374فتح الباري : نگا

، و الغيبيات في ضوء السنة از دكتر محمد احمد همام، والغيب في ضوء 208، و الوحي المحمدي از رشيد رضا، ص 459
 .بهالقرآن الكريم از استاد صدقي عبدالحميد عبد ر
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ترين داليل  كنند، از محكم شود، احاديثي كه بر عالم غيب داللت مي از اينجا معلوم مي
به او وحي  ده كهوپيامبري از طرف خدا ب كه محمد باشند، مي بر نبوت رسول خدا

  . شود مي
را در مورد ايراد  دين آنها بيو پيروان  در اينجا هدف دشمنان اسالم از جمله مستشرقان

زيرا صحت  يابيم، در مي احاديث،دروغ بودن آن  ها مبني برو تصور آنبه آن احاديث 
   1.شود آن احاديث منجر به صحت نبوت مي

خداوند براي روز قيامت، شرطها و عاليمي قرار داده است، كه با آمدن ناگهاني همانا 
  :فرمايد باشد، خداوند مي قيامت، در تعارض نمي

 m Ú Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Êl 
  )18/ محمد (
و براي ايمان آوردن  ،آورند كافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي(انگار  «

هاي آن  اكنون عالئم و نشانه هم !؟شود دارند كه ناگهان برپا مي ا چشم ميقيامت ر )خود
اما وقتي كه قيامت فرا  ).االنبياء است كه از جمله آنها بعثت خاتم(ظاهر شده است 

  »!گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟ ديگر باور داشتن و اندرز ،رسيد
   :فرمايد خداي سبحان مي

 mL K J I H G F E D C B A  Q P ON M
 d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R

 g f el ) 158/ انعام(  

___________________________________________________
______________________ 

 .7/333دائرة المعارف االسالمية، ) 1
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آيا انتظار  )؟آورند پس چرا ايمان نمي .است دالئل متقن بر وجوب ايمان بيان گرديده(  «
 )خودش(يا اين كه پروردگارت  ؟به سراغشان بيايند )قبض ارواح(دارند كه فرشتگان 
داّل بر شروع رستاخيز (هاي پروردگارت كه  از نشانهاي  يا پاره ؟به سوي آنان بيايد

و (رسد  هاي پرودگارت فرا مي اي از نشانه روزي پاره ؟براي آنان نمودار شود )باشد
اما ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان  )نمايد آنان را به ايمان اجباري وادار مي

خيري  )اند و اي پسنديده نكردهكاره(يا اين كه با وجود داشتن ايمان  ،اند نياورده
 )گانه يكي از اين امور سه(منتظر  :بگو .سودي به حالشان نخواهد داشت ،اند نيندوخته

  ».هستيم )نتيجه وعده خدا درباره خود و وعيد او درباره شما(باشيد و ما هم منتظر 
   :فرمايد خداوند مي

 m d c b a ` _ ~ } | { z y x w v
 el ) 82/ نمل(  
و مردمان در آستانه رستاخيز قرار (رسد  ي كه فرمان وقوع قيامت فرا ميهنگام
ما جانوري را از زمين براي  )يكي اين است كه ،هاي آن از جمله نشانه ،گيرند مي

و برخي از سخنانش اين است كه (گويد  آوريم كه با ايشان سخن مي مردمان بيرون مي
اينك با چشم خود ببينند كه قيامت دارد (آوردند  به آيات خدا ايمان نمي )كافران كه
  »).دد و ديگر پشيماني سودي نداردگر شود و عذاب الهي گريبانگيرشان مي شروع مي

   :فرمايد خداوند مي

 m   }  |  {  z    y  x  w  v   u    t  sl 
   ٩٦: األنبياء

خواهد  تا زماني ادامه )اين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا(  «
و ايشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعي  ،گردند داشت كه يأجوج و مأجوج رها مي
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و اين يكي از  ،شوند و موجب پريشاني و هرج و مرج در زمين مي(گذرند  مي
  1»).هاي فرا رسيدن قيامت است نشانه

ده كر قيامت در قرآن آمده تأييدحديث پاك و مطهر نبوي هم آنچه را كه درباره شرايط 
  . است

، هنگاميكه جبرئيل درباره قيامت است به جبرئيل فرموده پيامبراز جمله اين احاديث 
تر  ده از سؤال كننده در اين باره آگاهونسؤال ش :فرمود پرسيد؟ پيامبر از او
همه چيز برعكس  :هاي قيامت مرا آگاه كن، فرمود از نشانه :باشد، به جبرئيل گفت نمي
ها و پولدارها را، پا  هگيرد، پوشيد ستي موالي خود را به عهده ميشود كنيزك سرپر مي

  )حديث( 2....دهند بيني، چوپانان گوسفند به ساخت و ساز ادامه مي برهنه مي
و آن از خبرهاي . روز قيامت آمده است هاي فراواني درباره متها و نشانهعال از پيامبر
و همگي آنقدر  اند روايت شده يامبراز پبا سندهاي صحيح و ثابت باشند كه  غيبي مي

رسند و تعداد زيادي از آن احاديث به تنهايي به حد  زياد هستند كه به حد تواتر هم مي
حضرت نزول و ) دجال(و مسيح  نند احاديثي كه درباره ظهور مهديرسند، ما تواتر مي

ود عقل و حواس خ واند منكر آن باشد مگر اينكهت و كسي نمي. آمده است مسيح
  3.را هم منكر شود

___________________________________________________
______________________ 

 .الغيب في ضوء القرآن الكريم، از استاد صدقي عبدالحميد عبدربه: نگا) 1
، از 8شماره  1/177آنرا آورده است در كتاب ايمان، در باب بيان كردن ايمان، اسالم و احسان ) در شرح نووي(مسلم ) 2

 .جمله احاديث روايت شده از عمر
 .52، و الغيبيات في ضوء السنه از دكتر محمد احمد همام، ص 476هج النقد في علوم الحديث، ص من: نگا) 3
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بحث  1مسيح ظهور مهدي، آمدن دجال، فرود آمدن در مورد آن سه شبهه يعني
  .پردازيم پس در مبحث آتي به آن مي. خواهيم كرد

___________________________________________________
______________________ 

، و دراسات محمديه ترجمه استاد صديق بشير به نقل از مجله كلية 240، 218العقيدة و الشريعة في االسالم، ص : نگا) 1
، و دين 805/2، و البيان بالقرآن، 232، 241 ،191، 182، و اضواء علي السنه، ص 563، ص 8الدعوة در ليبي شماره، 

 - 251، 249، و السنه و دورها في الفقه الجديد، ص 317-292، و السلطه في االسالم، ص 304، 181، 180السلطان، 
از جمله كساني كه از آن متأثر شده است استاد محمد  -325القرآنيون و شبهاتهم حول السنه از دكتر خادم بخش، ص :نگا

- 10/245و مجلة المنار جلد  -460-459-19/450تفسير المنار : نگا. باشند ضا و شيخ شلتوت و ديگران ميرشيد ر
السنة بين اهل الفقه و : نگا. 5982و الفتاوي از شيخ شلتوت، ص  -757-756-28/755و جلد  -19/99، و جلد 246

 .101، 95-81، و موازين القرآن و السنه عزالدين بليق، ص 151-150اهل الحديث، ص 
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  :مبحث دوم

و  شبهات منكران ظهور مهدي، آمدن دجال، و فرود آمدن مسيح

  آنها پاسخ

  
  ظهور مهدي  :اول

و اكثر ائمه  اند اند به حد تواتر معنوي رسيده هاحاديثي كه درباره ظهور مهدي آمد
  . اند حديث آنرا ذكر كرده
او از اهل بيت من  در مورد مهدي و اينكه اخبار پيامبر« :است ابن قيم جوزيه گفته

كند،  كند، عيسي هم خروج مي كند زمين را از داد پر مي است، هفت سال حكومت مي
شود و حضرت  كند، او پيشواي امت مي اري ميو مهدي را در برابر دجال و كشتن او ي

  . به تواتر رسيده است 1،خواند عيسي پشت سر او نماز مي
 ،توان بر آنها دقت نمود مي اند و احاديثي كه درباره مهدي آمده« :گويد ميامام شوكاني 

... منجبرصحيح، حسن، ضعيف و  باشند، كه در ميان آنها، احاديث پنجاه حديث مي
   2.باشند كه بدون شك و شبهه متواتر مي وجود دارد،

   :از جمله احاديث صحيحي كه درباره مهدي آمده است

___________________________________________________
______________________ 

 .142المنار المنيف في الصحيح و الضعيف، ص ) 1
باشد، به نقل از االذاعه لما كان و يكون بين يدي الساعه، ص  توضيح درباره تواتر، دجال، مسيح، در المنتظر شوكاني مي) 2

ما تواتر في نزول و التصريح ب 166-2/165، و الحاوي للفتاوي از سيوطي، 3449، شماره 6/569فتح الباري : نگا. 113
، و اتحاف ذوي الفضائل المشتهره از 112-87المسيح از كشميري، و االشاعه الشراط الساعه از شريف حسيني، ص 

، 289،شماره 225، و نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص 224عبدالعزيز الغماري ضمن مجموعه الحديث الصديقيه، ص 
 .171-15يوسف بن يحيي المقدسي، ص  و عقدالدرر في اخبار المنتظر از امام
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اگر فقط يك روز از دنيا باقي  :كه فرمود ،باشد مي حديث عبداهللا بن مسعود از پيامبر
اهل بيت من برانگيخته شود، هم  شود، تا اينكه مردي از ي ميمانده باشد، آن روز طوالن

اسم پدرش هم، هم اسم پدر من است، زمين را از داد و عدل پر خواهد  نام من است،
  1.كرد، كه آن هنگام پر از ظلم و ستم است

داراي مهدي هم قيافه من است،  :فرمود سعيد خدري روايت شده كه پيامبر از ابي
كند، همانگونه كه  زمين را پر از داد و انصاف مي است پيشاني برجسته، و دماغ مناسب

در اين احاديث صحيح » 2.كند ظلم و ستم پر شده است، هفت سال حكومت مياز 
رسد نه  مي 3و نسبت او به حسن» محمد بن عبداهللا است«آمده كه نام مهدي، 

  .حسين
كه مهدي همان امام  اند شيعيان جعفري، كه تصور كرده در اين مطلب پاسخي است به 

عسكري از فرزندان نها، محمد بن حسن آ هدوازدهم آنهاست، زيرا نام امام تصور شد
خبر او را نقل كرده،  حسين بن علي است، نه فرزندان حسن بن علي، آنكه پيامبر

  4.رسد نه حسين مي اسمش محمد بن عبداهللا است و نسب او به حسن

___________________________________________________
______________________ 

آورده است لفظ از خود اوست، ترمذي در سنن خود  4282، شماره 107، 4/106ابوداود در سنن خود و در كتاب المهدي ) 1
حديث حسن و : ، آورده است و گفته2231، 2230، شماره 4/438ها در باب آنچه درباره مهدي آمده،  در كتاب فتنه
 ».سعيد و ام سلمه و ابوهريره هم آمده است درباره علي و ابي «باب  گفته در. صحيح است

ترمذي در سنن . آنرا آورده است، لفظ حديث هم از اوست 5/2485شماره  4/107ابوداود در سنن خود در كتاب مهدي ) 2
يث حسن است، ابن گفته حد. ، آنرا آورده است2232، شماره 4/439خود در كتاب يقين در باب آنچه درباره مهدي آمده 

 .144المنار المنيف، ص : نگا. داود خوب است قيم گفته، سند ابي
در اينكه مهدي منتظر از فرزندان حسن است نكته زيبايي است كه ابن قيم آنرا در المنار آورده است، اگر خواستي به آن ) 3

 .151مراجعه كن، ص 
مع الشيعة االثني عشريه في االصول و الفروع از دكتر علي السالوس : و صفحات بعد از آن، نگا 152المنار المنيف، ص : نگا) 4

آنچه شايسته ذكر است، ابن خلدون در ايرادي كه به احاديث مهدي در مقدمه خود گرفته است، مهدي . 1/160-162
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براي صحت احاديث و روايات گذشته، ائمه و علماي مسلمانان آنها را متواتر معنوي 
اسخي است به استاد محمد رشيد رضا، كه آن احاديث را ضعيف و اند، و پ دانسته

   1.مضطرب خوانده بود
به همين دليل در مورد  :است كعب االحبار را هم به جعل حديث متهم كرده و گفته

صفاتش و اعمالش، اختالف فراوان شده است، در حاليكه كعب  ، نسب،اسم مهدي
  2».بار داشته استآن اخ تلفيقاالحبار سفري طوالني، درباره 

به ياد آورديد، كه احاديث فتن و قيامت عام اگر با اين مطالب « :در جاي ديگر گفته
و احاديث درباره مهدي خاص هستند، بدان كه آنها از روي هواهاي  باشند مي

براي شما روشن  اند، حزبها و گروهها، ساخته شدهبدعتگذاران، و در ميان سواران 
  » 3.تها را كجا قرار دهيدگردد، كه اين رواي مي

                                                                                                          
ه از اخباري كه اهل آنچ: گويد رافضيها را منكر شده، و آنرا هماني ندانسته، كه در احاديث اهل سنت آمده در اين باره مي

ايم، حقي كه بايد آنرا اقرار كرده اينست، دعوت ديني و حكومتي  اند، به اندازه توان جمع كرده سنت درباره مهدي آورده
كند، تا امر خداوند در آن تمام شود، و  سازد، كسي كه از او دفاع مي شود، جز با عظمت نژادي كه آنرا آشكار مي تمام نمي

بجز آنچه در سرزمين حجاز و در مكه و مدينه باقي . ها و قريش كه در همه سرزمينها از بين رفته استنژادپرستي فاطمي
دهند، گروههاي  اند و اكثريت را تشكيل مي مانده است، از فرزندان حسن و حسين و جعفر، كه در همه كشور پخش شده

اي كه به هزاران مورد  آراء آنها متفرق به گونهاند، همچنين  بدوي هستند كه در سرزمينها و حكومتهاي خود پراكنده
اگر ظهور اين مهدي درست است، هيچ وجهي براي ظهور دعوتش نيست، مگر اينكه او هم از آنها باشد، و شوكت . رسد مي

 مقدمه فصل في: شود، نگا و تعصب براي او تمام و محقق شود، يا يكي از فاطميها را بدون تعصب بخواند كه آن تمام نمي
الغيبيات في ضوء السنة از دكتر : ، نگا362، 344امر الفاطمي و ما يذهب اليه الناس، و برداشتن پوششها از آن است، ص 

 .149-145محمد همام، ص 
 .28/756مجله المنار، جلد ) 1
 .9/461تفسير المنار، :نگا) 2
 .28/756مجلة المنار جلد، : ، نگا464-9/4663همان منبع، ) 3
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هاي فساد و آشوب در ميان ملتهاي  روايتهاي مهدي، بزرگترين انگيزه« :گويد باز هم مي
و ياران  القمندان سلطنت و حكومت و داعيان واليتاند، كه بسياري از ع اسالمي بوده

ادعاي خود، دست به  اند، و براي تأييد شيطان در شرق و غرب، ادعاي مهدويت كرده
اي كه هزاران هزار  اند، به گونه و فساد در زمين زده گري نگ و درگيري و بدعتج
و همچون تير پرتاب شده از كمان، از اسالم  دم، از هدايت سنت نبوي خارج گشتهمر

   1.بريده و دور شدند
  :شود ه كه گذشت چنين پاسخ داده ميبه آنچ
باشد،  او همان وهب بن منبه مياتهام استاد محمد رشيد رضا، به كعب االحبار كه  :اول

است و اتهام ناآگاه خواندن اصحاب،  2كه قهرمان اسرائيليات و سرچشمه خرافات
   :گويد مي اين آيه تفسير در آنجا كه، اينها و ائمه مسلمانان از حقيقت امر تابعين

 m S R Q Pl ) 145/ اعراف(  
اسرائيل از نصائح و حكَم و  نيكه مورد نياز ب(از هرچيز  )تورات(و براي او در الواح «

  »نوشتيم  )احكام حالل و حرام بود
كه همه آنها از اسرائيلياتي است . باشند اين گونه روايات، در جوهر و تعداد فراوان مي

در ميان مسلمانان » وهب بن منبه«و » كعب االحبار«باشد، و امثال  كه باطل مي
 3،او را خوردند فريباي از اصحاب  ه عدهاگر روايت درست باشد، آمده، ك. اند پراكنده
بازترين آنها كه مسلمانان را فريفت، اين دو  بدترين راويان اسرائيليات، و نيرنگ :گفته

___________________________________________________
______________________ 

 .460-9/459نار، تفسير الم) 1
 .9/438تفسير المنار، ) 2
 .9/184تفسير المنار، ) 3
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اگر حافظ ابن حجر بوسيله  :گفت 1.كعب االحبار و وهب بن منبه :يعني. باشند نفر مي
كرد، و رجال در  خورد، و در مورد عدالت آنها اشتباه مي مي فريبهاي آنها  دسيسه

شدند، تحقيق در مورد اين مبحث كاملتر و تمامتر  جرح و تعديل آنها دچار لغزش مي
به كعب االحبار و وهب ابن منبه، بوسيله آنچه كه  3همانا ايراد استاد رشيد رضا 2.بود

مردود است و  ،اند خود آورده است، كه جمهور علما آنها را عادل و مورد اعتماد دانسته
عبداهللا بن عمر،  :و ابوهريره و ديگر بزرگان اصحاب، مانند 4ف كرده كه ابن عباساعترا

اند، ساده  آنها يا همه آنهايي كه از او روايت كرده. اند عبداهللا بن زبير از او روايت كرده
كند،  در آنچه روايت مياند، بلكه يقين داشتند كه او  اند، و فريفته شده هم نبوده نبوده

  . از او روايت كردند پس ،ثقه است
كه اصحاب علم خود را از يك دروغگوي جعل  ،كند چگونه به عقل خطور مي وگرنه

و ثابت كردن حديث،  بررسيكه اصحاب بعد از  د، بعد از آنكه فهميدندنكننده بگير
  5.پذيرند آنرا مي

___________________________________________________
______________________ 

 .27/783مجله المنار، جلد ) 1
، مقاتل و گفته سيد رشيد رضا باطل بودن دفاع از جرح كعب 619-27/610مجلة المنار، جلد :، نگا9/442تفسير المنار، ) 2

 .كند االحبار و وهب بن منيه را ثابت مي
رشيد رضا تبعيت كردند درباره آنچه گفته بودند مسئوالن مكتب عقلگرايي جديد، كه دكتر فهد رومي در از استاد محمد ) 3

، و ابوريه همان نظرات را آورده است،كالم رشيد را به 324-312كتاب منهج المدرسة العقليه الحديثه في التفسير، ص 
ان و بعد از آنها امامهاي مورد اعتماد جديدي بكار اي جهت ايراد به سنت و راويان آن از اصحاب و تابع عنوان پرده
، 162، 161، 160و فجر االسالم، ص  -66-1/52، و االضواء القرانيه، 181-145اضواء علي السنه، ص : بگيرند، نگا

 .باشد مي 141، و اصول الحديث از عبدالهادي فضلي، ص 37-32، و الصالة از محمد نجيب، ص 202، 201
 .9/466ار استفاده كن، از تفسير المن) 4
 .83، 78-77اسرائيليات في التفسير و الحديث از دكتر الذهبي، ص : نگا) 5
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و نسائي هم ابوداود و ترمذي  ،حديث آورده است از اومسلم در صحيح خود 
است بر اين مطلب كه كعب نزد همه آنهايي كه نام  يو اين دليل اند عمل كردههمينطور 

 عالمهمه تهمتهايي كه به اين  ردو آن گواهي هم براي  ثقه و معتمد استبرديم، 
   1.، كافيستبزرگوار وارد شده است

اند، به همين دليل در كتابهايي كه مربوط به ضعفاء و  هه دانستقث كعب راجمهور علما 
نقد كنندگان حديث هم در اين باره اتفاق نظر  روكين است، يادي از او نيست، ومت

  2.دارند
ذهبي . اند روايت كردهاز وهب ابن منبه و نسائي،  و ترمذي بخاري و مسلم و ابوداود

عجلي  .او ثقه، راستگو، و از اسرائيليات زياد روايت كرده است :هگفت» الميزان«در 
او را ضعيف دانسته، و » فالس«ود، در سرزمين صنعا بود، او تابعي و ثقه ب :گفته

   3.اند گروهي ديگر او را توثيق كرده
 4،آورده است ابن حبان هم او را در ميان ثقات .است او ثقه :اند گفته ابوزرعه و نسائي

   5.خود بخاري هم به او اعتماد كرده و او را موثق دانسته است

___________________________________________________
______________________ 

 .، هر دواز دكتر ذهبي78-77، و االسرائيليات في التفسير و الحديث، ص 1/189التفسير و المفسرون ) 1
، و سير 33، شماره 1/52كرة الحفاظ، ، و تذ4662، شماره 2/148، و الكشاف 5666، شماره 2/43تقريب التهذيب، : نگا) 2

-32مقاالت الكوثري، ص : ، نگا911، شماره 145، و مشاهير علماء االمصار، 333، شماره 494-3/489اعالم النبالء، 
33. 

، شماره 467، و الثقات از عجلي 956، شماره 150، و مشاهير علماء االمصار، ص 353، 4/352ميزان االعتدال، : نگا) 3
االسرائيليات از دكتر : ، نگا7512، شماره 2/293، و تقريب التهذيب، ص 93، شماره 1/100كرة الحفاظ و تذ 1786

 .77ذهبي، ص 
 .362، شماره 186معرفة الرواة المتكلم فيهم بما اليوجب الرد، از ذهبي، ص : ، نگا8654، شماره 11/167تهذيب التهذيب، ) 4
 .86يليات، ص ، و االسرائ1/197التفسير و المفسرون، ) 5
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درباره موثق دانستن، وهب بن منبه و كعب عضي از علما هاي ب هايي از گفته اينها نمونه
ها را مورد نقد قرار دهد و به روش حديثي تواند آن آيا بعد از اين كسي مي. بود االحبار

حالي كه  كار بداند، در و فريب كند يا آنها را به ناآگاهي و غفلت متهم آنها شك كند
  1.از اين علم آگاهي دارند عده كمي در ميان مردم و اند آنها اهل حديث بوده

و  است اند، درست به اين معني نيست كه هر چه را اين دو عالم بزرگوار روايت كرده
هايي دارد كه با شريعت ما مخالف نيست و عقل هم دروغي در آن نيست، بلكه دروغ

و اين به معناي آن نيست، كه دروغ را به آنها نسبت دهيم، دروغ از  پسندد آنرا نمي
اند، و آنها معتقد به  باشد، آنها فقط دروغهاي ديگران را روايت كرده يگران ميطرف د

به دليل پوشيده بودن و تحريف شدن دروغ در اند، و از دروغ بودن آن  درستي آن بوده
   .اند آگاهي نداشتهميان كتابهاي اهل كتاب، 

د، دروغ كن مسايلي كه كعب از اهل كتاب نقل مياز بعضي « :است ابن جوزي گفته
  2.است، نه اينكه كعب عمداً دروغ گفته باشد، زيرا كعب از بهترين نيكوكاران است

  3.همه اين مطالب هم درباره وهب بن منبه گفته شده است
روايتهاي مربوط به ظهور مهدي با بهره برداري دشمنان اسالم  رشيد رضا گفتهاما اينكه 

 دكتر فهد ميان ملتهاي اسالمي بوده، رد هاي فساد و فتنه در آن از بزرگترين انگيزه
 :ميپرس در پاسخ به رشيد رضا ما از او سؤالي مي« :رومي، پاسخ او را چنين داده است

___________________________________________________
______________________ 

 .1/192التفسير و المفسرون، ) 1
 .7361، شماره 13/346فتح الباري، ) 2
، براي كسب اطالعات در پاسخ به آقاي رشيد رضا در جرحي كه كعب 325منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ص ) 3

مجله المنار، جلد : نگا 87-76از دكتر ذهبي االسرائيليات في التفسير و الحديث : اند، نگا و وهب ابن منبه از او آورده
 .و صفحات بعد از آن 27/377
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شك در  و از عقايد مسلمانان و پوشاندن آن دشمنان اسالم برداري از چه زماني بهره
؟ .ه بوده استاثبات آن موج  

بلكه از آنچه كه نزد  داري نكردندبر بحث مهدويت، بهره دشمنان اسالم فقط از
با اين ) ايمان به نبوت(برداري كردند، يعني  مسلمانان، بزرگتر و واضحتر است بهره

بينيم، مانند،  برداري، مدعيان نبوت خارج گشتند و امروزه همچنان آنها را مي بهره
ارند و اين ايمان همه مسلمانان به ختم نبوت ايمان د .بهائيها، بابيها، قاديانيها، و سايرين

برداري خود كوتاه بيايند، نه اين و نه آن براي ما  داشتن باعث نشده كه دشمنان از بهره
  .م آن و ايمان به آمدن مهدي نيستمسلمانها، مانعي براي ايمان به نبوت و خت
شك كنيم، از آن  ،برداري دشمنان قرار گرفته  اگر به همه عقايد مسلمانان كه مورد بهره

  1؟.سيم كه از اسالم حتي نامش باقي نماندتر مي
  

  دجال خروج :دوم 
احاديثي كه درباره آمدن دجال آمده است آنقدر زيادند كه به حد تواتر معنوي 

  2.اند ائمه حديث آنرا روايت كرده ثراك رسند، و مي
دهد، حديث انس بن مالك  ياز جمله احاديث صحيحي كه درباره آمدن دجال خبر م

ست كه امت خود را به آمدن هيچ پيامبري ني :فرمود رسول خدا :گفتباشد كه  مي

___________________________________________________
______________________ 

 .519، 518منهج المدرسة العقليه في التفسير، ص ) 1
، و ديگر منابع 290، شماره 228نظم المتناثر، من الحديث المتواتر، ص : ، نگا1/168النهاية في الفتن و المالحم، : نگا) 2

 .797باشد، ص  مربوط به مهدي مي گذشته كه درباره تواتر احاديث
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خبر نكرده باشد، او چشم كج است، و خداوند شما  ،)دجال(دروغگويي  چشم كجِ
  1.چنين نيست، در ميان چشمان دجال، كفر نوشته شده است

ها و ايرادهاي خوارج و جهميه و گروهي از  در گذشته پيشوايان اسالمي به شبهه
منحرفان و (و ) گذارهاي گذشته ايرادهاي بدعت(و ) در مورد انكار دجال(زله معت

اند، گروهي از علماء هم، از اين خرافاتها متأثر  پاسخ داده) هم عصر ما دين ن بيملحدا
  2.اند شده

ادعاي نپذيرفتن احاديث دجال، به دليل مخالفت با قرآن، كه معتقدند در قرآن چنين 
   :چنين داده استرا ن حجر پاسخ آنها اب. چيزي نيامده است

   :فرمايد خداوند مي :پاسخ اول

 m X W V U T S R Q P ON M L Kl ) 158/ انعام(  
براي آنان نمودار  )دالّ بر شروع رستاخيز باشد(هاي پروردگارت كه  اي از نشانه پاره«

يمان اجباري و آنان را به ا(رسد  هاي پرودگارت فرا مي اي از نشانه ؟ روزي پارهشود
، يا اين كه با اند كه قبل از آن ايمان نياورده اما ايمان آوردن افرادي )نمايد وادار مي

سودي به  ،ندا خيري نيندوخته )اند و كارهاي پسنديده نكرده(وجود داشتن ايمان 
  ».حالشان نخواهد داشت

گفته . ستترمذي حديثي را بصورت مرفوع از ابوهريره آورده و آنرا صحيح دانسته ا
 هنگام ايمان سودي ندارد اگرآن در سه چيز هستند كه وقتي خارج شوند و بيايند  هك

___________________________________________________
______________________ 

در كتاب ) در شرح نووي(، مسلم 7131شماره  13/97در كتاب فتن در باب آوردن ياد، دجال، ) شرح فتح الباري(بخاري ) 1
به . ، لفظ از خود اوست2933، شماره 9/286ها، و شرايط قيامت، باب ياد كردن از دجال و صفات او و همراهان او،  فتنه

 .، مراجعه كن258ص  منبع قبلي،
 .، مراجعه كن258به منبع قبلي، ص ) 2
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دجال  -1. قبالً ايمان نياورده باشد، يا در ايمان خود، خير و نيكي كسب نكرده باشد
  1.و طلوع آفتاب از مغرب - 3) حيوان(چهارپا  - 2

   :اره كرده استاش حضرت عيسي در اين آيه خداوند به نزول :پاسخ دوم

 m C B Al ) 61/ زخرف( 

  »دهد قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي« 
و ضد در كنار يكديگر پس از آوردن د. رساند و درست است كه او دجال را به قتل مي

لقبش مسيح است، دجال مسيح دجال هم مانند عيسي،  خودداري كرده است چون
  . و عيسي مسيح هدايت است گمراهي

نياورده است، بعد از آن از  ،خداوند نام دجال را براي تحقير كردن او :خ سومپاس
در . باشد يمب و فتنه آنها جدا از فتنه دجال يأجوج و مأجوج نام برده است، آشو

  :مذكور در اين آيه دجالتفسير بغوي آمده، 

 m ª © ¨ § ¦ ¥ ¤l ) 57/ غافر(  
بسي دشوارتر است از  )ر آغاز خلقتاز عدم د(قطعاً آفرينش آسمانها و زمين  « 

  ».آفرينش مردمان
، كه ه استشداطالق  جزءكل بر  كه باشد در اين آيه دجال مي) الناس( منظور از مردم

كفالت و  رشود كه پيامب اموري مي هاز جمل .اگر ثابت شود اين بهترين پاسخ است
  2.مسئوليت بيان آن را بعهده گرفته است

___________________________________________________
______________________ 

آنرا آورده است و گفته حديث حسن و  3072، شماره 5/247ترمذي در سنن خود در كتاب تفسير و باب سوره انعام ) 1
 در كتاب ايمان، باب بيان كردن زماني كه ايمان آوردن پذيرفته) شرح نووي(اين حديث در صحيح مسلم . صحيح است

 .158، شماره 1/472شود،  نمي
 .169-166/1النهاية في الفتن و المالحم : ، نگا7122،شماره 13/98فتح الباري، ) 2
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ي اين احاديث :گويد ميقاضي  :گويد مير اهل سنت درباره دجال امام نووي در مورد نظ
در صحت وجودي  حجتي براي اهل سنت كرده است،روايت  م درباره دجالمسل كه

يك آدم واقعي است، كه خداوند بندگان خود را به وسيله او  )دجال( د، اوباش آن مي
اي را كه خود كشته،  ، مردهالعاده بخشيده است خداوند به او تواناييهاي فوق .آزمايد مي

شود،  و زمين حاصلخيز مي ،دهند آمدن او گلهاي جهان شكوفه مي گرداند، با زنده مي
اگر به آسمان امر كند كه كنند،  نجهاي زمين از او پيروي ميها و رودها، و گ باغها، آتش
امور به قدرت روياند، همه اين  كه گياه بروياند، مي دبارد، اگر به زمين امر كن ببارد، مي

اي كه  به گونه گرداند ن خداوند او را ناتوان ميبعد از آ. افتد و مشيت خداوند اتفاق مي
گرداند، و  حتي قدرت كشتن يك نفر را هم ندارد، خداوند كارهاي او را باطل مي

ت باند، در زمين ثا و خداوند، كساني كه ايمان آورده رساند به قتل مي رااو  عيسي
  . گرداند مي
برخالف كساني كه او را انكار  است، و فقها نظر اهل سنت و همه اهل حديث اين

ولي . ميهگروهي از معتزله و خوارج و جه: اند از جمله كرده و كار او را باطل دانسته
ود دارد ولي كارهاي معتقدند كه دجال وجبرخالف بخاري جهميه و گروهي ديگر 

معجزات انبياء از  ،باشدو ثابت كه اگر راست توهمات او حقيقت ندارد العاده و  خارق
  . رود بين مي

آنچه كه همراه اوست  تا ت است، زيرا او ادعاي نبوت نكردهنادرسهمه آنها نظر  كه
كند، كه در همان ادعايش دروغ  بلكه او ادعاي خدايي مي. باشدبراي تصديق او 

صورتش، و ناتواني  گويد، بصورت حالتها و داليل حادث شده در آن، ناقص بودن مي
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كه ميان چشمان  در از بين بردن كوري چشم خود و از بين بردن گواه و شاهد كفري
  1.او قرار دارد

پس صحت احاديثي كه درباره آمدن دجال است، در حد متواتر معنوي است، و 
از  يا اينكه تصور كردهپاسخي است به كسي كه آنرا ضعيف و مضطرب دانسته است 

و وارد ميداني شده كه اهل  2ست و استناد به آن در عقايد درست نيستاحاديث آحاد ا
اقرار پيشوايان اسالمي به اينكه دجال شخصيت واقعي است، همچنانكه . باشد آن نمي

اند كه دجال، نماد خرافات و دروغ و  ر كردهپاسخي است به آنهايي كه تأويل و تصو
  . اند باطل ديگري كه آورده يا تأويالت 3و تباهي است و ظاهر شدن بدي زشتي

و  كند و در صورت او نشانه كور بودن و ناتواني او اينكه دجال، ادعاي خدايي مي
مبني را  گمان داعيان قديم و جديدكه ميان چشمهان او نوشته شده است، كفري شاهد 

شود،  او مي 4دهد كه باعث شبهه در نبوت اي انجام مي العاده بر اينكه، كارهاي خارق
  5.، همگي نادرست هستند، همانگونه كه امام نووي پاسخ آنها را داده استكند ميطل با
  

  مسيح نزول :سوم
احاديثي كه درباره نازل شدن حضرت عيسي در آخرالزمان آمده، به حد تواتر رسيده 

 روايت ، ازاين احاديث به صورت متواتر از رسول خدا« :است است، ابن كثير گفته
عاص، ابي امامه، نواس بن سمعان، عبداهللا بن  سعود، عثمان بن ابيابوهريره، ابن م

___________________________________________________
______________________ 

 .7134-7132هاي  ، شماره13/110فتح الباري، :، نگا2938-2933، شماره 9/293المنهاج شرح مسلم، ) 1
 .77فتاوي از شيخ شلتوت، ص وال 28/756و مجله المنار، جلد  -45، 9/451تفسير المنار، : نگا) 2
 .78، و الفتاوي، ص 9/317تفسير المنار، : نگا) 3
 .451، 9/450تفسير المنار، : نگا) 4
 .، و صفحات بعد از آن149الغيبات في ضوء السنه، از دكتر محمد همام، ص : نگا) 5
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و در . اند و حذيفه بن اسيد، روايت شده شريحه عمرو بن عاص، مجمع ابن حارثه، ابي
فرود آمدن عيسي وجود دارد، كه آيا در شام فرود  آن حديث صفت دال بر مكانِ

   1.باشد نگام اقامه نماز صبح ميدر كنار گنبد شرقي، و به ه يا آيد يا در دمشق و مي
عيب و به همه اخبار و احاديثي كه در اين باره آمده آنكه استاد عبداهللا غماري، بعد از 

همچنين سه و  بيست و هشت صحابي اين شصت حديث را« :گويد گيرد، مي ايراد مي
روايت  ز تابعين هم آنرا با الفاظ مختلف و سندهاي متعدد، از رسول خدانفر ا

كنند تأكيدي كه قابل تأويل و  كه همه به فرود آمدن عيسي بن مريم تأكيد مياند،  ردهك
   2».طفره رفتن نيست

قسم به كسي « :فرمود رپيامب :از ابوهريره روايت شده كه گفت از جمله در صحيحن
شود، بعنوان حاكمي  ميبر شما نازل ) عيسي(كه جا من در دست اوست، فرزند مريم 

ليب را بشكند، خوك را از بين ببرد، جزيه وضع كند، آنقدر مال ببخشد كه دادگر، تا ص
  3».مستمندي براي دريافت آن پيدا نشود

___________________________________________________
______________________ 

، و مسند احمد، با تحقيق 331، 1/330 و زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري و مسلم 1/582/577القرآن العظيم، : نگا) 1
 .797منابع گذشته، در مورد تواترحديث مهدي، ص : نگا 15/28، در حاشيه صفحه 12/257استاد احمد محمد شاكر 

عقيدة اهل االسالم في نزول عيسي از عبداهللا غماري، : ، نگا178-177مشكالت االحاديث از گروهي از علماي نابغه، ص ) 2
 .68، 61عيسي ابن مريم آخرالزمان از حافظ سيوطي، ص  ، و نزول11-5ص 

، آنرا آورده 3449، 3448، شماره 6/566كتاب پيامبران، باب، فرود آمدن عيسي بن مريم، ) در شرح فتح الباري(بخاري ) 3
 467، 466/1و پيروي از شريعت رسول ما،  در كتاب ايمان باب نازل شدن عيسي) شرح نووي(مسلم هم در . است

 .آوره است، لفظ حديث هم از اوست 155شماره 
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دشمنان از آن به اند كه  آورده درباره نازل شدن عيسي 1را كه اهل حديثشبهاتي 
اند،  و راويان آن، استفاده كرده ايراد گرفتن به حديث پيامبر جهت اي عنوان وسيله

  :كنيم ميدر چند مورد بيان  2صورت مجملب
در قرآن هيچ نص صريحي وجود ندارد، كه داللت كند خداوند او را با روح و  - 1

  .جسدش به آسمان برده باشد، تا در آنجا زندگي دنيايي داشته باشد و خوراك بخورد
نص صريح بر نزول او وجود ندارد بلكه آنچه كه موجود است عقيده مسيحيان  - 2

  .است
احاديثي كه آمده، به حد تواتر نرسيده، تا عقيده به نزول او پيدا كنيم، بلكه احاديثي  - 3

منكر، و در اكثر آنها ضعف راويها بسيار  يشانمعنا ومضطرب  شانمتن آحادي است كه
را  ، به همين دليل علماي قديمي و حال، آنندو محكم الدالله هم نيست. شديد است
  .اند تأويل كرده

از لحاظ روحي و جسمي داشته  مسلمان واجب نيست كه اعتقاد به زنده بودن او بر - 4
  .شود و مخالف اين نظر كافر شمرده نمي باشد

در  3»آيد هيچ پيامبري بعد از من نمي«با حديث  نازل شدن حضرت عيسي - 5
  .تناقض است

  :پاسخ به شبهات گرفته شده

___________________________________________________
______________________ 

 .258منابع گذشته، ص : نگا) 1
 .258منابع گذشته، ص : نگا) 2
اسرائيل،  در كتاب احاديث پيامبران، باب، يادي از بني) شرح فتح الباري(قسمتي از حديث طوالني كه بخاري آنرا آورده در ) 3

در كتاب حكومت، باب واجب شدن وفات با بيعت خلفاي ) نووي در شرح(، مسلم هم آنرا آورده 3455شماره  6/571
 .1842، شماره 6/472اول، 
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علماء . ي به سوي آسمان بلند شده استكند، عيس آياتي در قران آمده كه داللت مي - 1
   :فرمايد است، خداوند ميروح و جسدش باال رفته  او بااند كه  هم اعالم كرده

 m Z Y X W V U T Sl ) 55/ آل عمران( 

با مرگ طبيعي در وقت (من تو را  :هنگامي را كه خدا به عيسي فرمود )به ياد آوريد(« 
به سوي خويش فرا  )برم و بعد از مرگ طبيعي  ميمقام تو را باال(ميرانم و  مي )معين
  ».برم مي

اي از نظرات مفسران را درباره اين آيه آورده است و  دكتر محمد خليل هراس، چكيده
   :گويد مي
و آن نظري  انتخاب و از حسن روايت كرده است ار كه ابن كثير آن :نظر جمهور - 1

  .تفسير كرده است به خوابيدنرا  است، كه مردن
من تو را « :كه در آيه تقديم و تأخير و تقدير هست، و به اين معني است :نظر قتاده - 2

  ».بعد از نازل شدن يعنيميرانم  برم و تو را مي مي باالبه سوي خودم 
عنا كه من تو منظور از وفات كردن، همان بلند شدن است، به اين م :نظر ابن جرير - 3

ن زيد باين تفسير منسوب به ا 1،ميرانم تو را مي و با بدن و روحت گيرم را از زمين مي
  . روايت كرده است 3كه او هم از ابن كثير و او هم از مطر وراق 2است

___________________________________________________
______________________ 

 .3/291جامع البيان، ) 1
ابن زيد، احمد بن محمد بن زيد، ابوالعباس فاضل دمشقي است، از علماي حنبلي عارف و آشنا به فقه و عربي است از ) 2

از دنيا رفت،   ه 87ختصار سيرة ابن هشام، و ديگر كتب، در سال تصنيفات او، محاسن المسامي في مناقب االوزاعي، و ا
 .وجود دارد  1/230، و االعالم  72، 2/71شرح حال او در الضوء الالمع الهل القرن التاسع ازسخاوي، 

ست، او مطر ابن طهمان الوراق، ابورجاء، المسلمي موالهم الخرساني است، در بصره ساكن شد، راستگو و اهل اشتباه ا) 3
در سال . اند احاديث روايت شده از عطا ضعيف است، از شهر و حسن روايت كرده است، حمادان و همام از او روايت كرده

، 2/268و الكاشف  6721شماره  2/187شرح حال او در تقريب التهذيب .   ه 129گويند،  اي مي از دنيا رفت، عده 25
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رفته است، هر چند بعضي  باالزنده به صورت كه او اتفاق دارند،  اين سه نظر
تر است بعد از آن نظر  درستقول و نظر جمهور باشند،  تر مي نيتر، و پذيرفت درست

  .باشد درست مي 1ابن جريرنظر و سپس  تادهق
زيرا معناي . شود شود، بر خواب هم اطالق مي بر مرگ اطالق مي» وفات«همانطور كه 

كافي و كامل است و نقصي در آن نيست، صاحب القاموس  ،آن براي رساندن حق
  2»فاهتو وافاه فاستوفاه و أعطاه وافياً، كوفاه و«يعني  »أوفى فالناً حقه« :است گفته

   :مثال به معناي خواب آمده است قرآن نيزدر گاهي 

 m H G F E D C B Al ) 60/ انعام(  
داند  ميراند و در روز شما را برمي انگيزاند و او مي خدا است كه در شب شما را مي«

كنيد و چه  چه مي )كه زمان عمده جنب و جوش و تالش و كوشش است(كه در روز 
  ».آوريد فراچنگ مي

   :به دو معنا آمده است اين آيهدر نكه همچنا

 m`  _  ^  ]   \  [  Z     Y   X  Wa    d  c  b
k  j    i  h  g   f  el    q   p  o  n    m

  s  rl ٤٢: الزمر   
ارواح  .گيرد خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي  «

كه (و ارواح ديگري را  ،دارد ادر كرده است نگاه ميكساني را كه فرمان مرگ آنان را ص
                                                                                                          

، و الثقات ابن حبان 1584، شماره 430، و الثقات از عجلي، ص 1319، شماره 8/287، و الجرح و التعديل 5471شماره 
 .، وجود دارد699، شماره 120و مشاهير علماء االمصار  5/434

 .1/366تفسير القرآن العظيم، : ، نگا167مشكالت االحاديث، ص ) 1
 .4/393القاموس المحيط، ) 2
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و وقت (گرداند تا سرآمد معيني  باز مي )هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن
خواب و بيداري كه همسان مردن و زنده (در اين مسأله  ).مشخّصي كه پايان عمر است

براي  )ف انسانهااز مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضع(هاي روشني  نشانه )شدن است
  1».انديشمندان است

خواب مي باشد و مرگ  منظور از وفات در اين آيه و در مورد حضرت عيسي
راند، مي خواب مي باخداوند خبر داده كه عيسي را بعد از اينكه « :ابن كثير گفته. نيست

خواستند او را آزار و اذيت  و او را از دست يهودياني كه مي به سوي خود بلند كرد
   2».نجات داد كنند و از دست بعضي از پادشاهان كافر آن زمان

   :فرمايد خداوند مي

 m n m l k j i h g f e d c b a `
 e d c b a` _ ~ } | { z y xw v u t s r q po

 n m l k ji h g fl ) 158-157/ نساء(  
گفتند  مي )خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب اين كه از روي استهزاء و سخريه(و   «

در حالي كه نه او را كشتند و نه به دار  !پيغمبر خدا را كشتيم ،ما عيسي پسر مريم :كه
متردد گرديدند كه آيا عيسي يا ديگري را (وليكن كار بر آنان مشتبه شد و  ،آويختند
كساني كه درباره او  )باره با همديگر اختالف نظر پيدا كردند و اند و در اين كشته

راجع بدو در شك و گمانند و آگاهي بدان ندارند و تنها  )جملگي(كردند  اختالف پيدا
و قطعاً مقتول كس (اند  يقيناً او را نكشته )بايد بدانند كه(گويند و  به گمان سخن مي

___________________________________________________
______________________ 

 .175، ص ، و مشكالت االحاديث1/336تفسير القرآن العظيم، : نگا) 1
 .85/2البدايه و النهايه، ) 2
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از دست آنان رهاند و پس از گذشت (بلكه خداوند او را     ).ديگري بوده است
و  .در پيش خود به مرتبه واالئي رساند )وي را ميراند و ،داند روزگاري كه خود مي

و هر چيزي را برابر (حكيم است  )و ،است و بر هر كاري توانا است(خداوند چيره 
  »).كند و سنجيده عمل مي ،دهد حكمتي انجام مي

كند كه خداوند عيسي را زنده  آيه به صراحت اشاره مي :گويد ميدكتر محمد هراس 
به صليب كشيدن و ع كردن را آورده، و جايي كه قتل زيرا خداوند رف. برده است باال

در روي زمين مرده و دفن شده  در آن صورت گرفته را نفي كرده است، اگر عيسي
منظور از بلند كردن، بلند كردن روح و جايگاه اوست، همانطور كه انكار كنندگان  .بود

صليب كشيدن زيبا  اند، در آن صورت كلمه بلند كردن در مقابل كشتن و به تصور كرده
ست كه او ا نبود، زيرا آنچه كه براي نفس كشتن و به صليب كشيدن مناسب است اين

او را كشته،  ،فرمودند برده باشد نه به صورت مرده، در غير اين صورت مي باالرا زنده 
  .لكه خداوند اورا به قتل رساندنه به صليب كشيدند، ب

   :آيهاين  چگونه بايد تصور كرد كه منظور از

 mi  h  g  fj  l ) 158/ نساء(  
 ،داند از دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري كه خود مي(بلكه خداوند او را   «

  » .در پيش خود به مرتبه واالئي رساند )وي را ميراند و
تا تصور كشتن و به صليب كشيدن او را  روح عيسي باشد، بلكه آنرا آورده بلند كردن

از  كند، بلكه بلند كردن روح، قتل و به صليب كشيدن را باطل نمي نفي و باطل كند،
 باال، به فرض اينكه او را كشته باشند، روح او به سوي خداوند است تر معاجآنها 
اين  ه آنرا به سوي خود بلند كرده استكرده ك رفت، و اينكه خداوند بيان مي

يسي اختصاص پيدا كند، و آنچه كه ممكن است به ع. شد اختصاص به آن احساس نمي
زيرا ارواح همه . باشد يهمان بلند كردن عيسي بصورت زنده و با جسم و روح خود م
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و ميان عيسي و ديگران  رود باال ميو مؤمنان، بعد از مرگ به سوي خداوند  پيغمبران
   1.تفاوتي نيست اين امر به او اختصاص ندارد

ب احتياج داشته يست، كه به غذا و آروي زمين ن يها هزندگي، زند ندزندگي او همان
بلكه زندگي او  باشد،روشها و قوانين كائنات  مانند ديگر موجودات زنده، مطيعو  باشد

اي است نزد خداوند كه به نيازهاي بدني و مادي مانند آب و غذا و امثال  زندگي ويژه
  2.آن احتياجي ندارد

  : د، از جملهنكن خرت، ثابت ميبه زمين را در روز آ هايي هم فرود آمدن عيسي آيه
   :فرموده خداوند - 1

 m G F E D C B Al ) 46/ آل عمران(  
كه از سي سال تا پنجاه و يك  ،سالي يعني ميان(و در گهواره و در حالت كهولت   «پ

  ».گفت و از زمره صالحان بشمار است با مردم سخن خواهد )سال است
عيسي در گهواره با مردم صحبت كرد و  :هراس از ابن جرير نقل كرده است كه شيخ

 3، كه آن هنگام به سن كهولتكشت با مردم صحبت خواهد كرد زماني كه دجال را
همه ايم كه نظر  رسيده است، سپس گفته، اين چيزي كه از ابن جرير روايت كرده

را دليلي بر نازل شدن عيسي  و آن كنند مه آيه را اينگونه تفسير ميو ه باشد مفسران مي
) E(فرموده خداوند . ماند كه در آن شكي باقي نمي است قتيدانند، و اين حقي مي

و تقدير آن چنين  دارندحكم  باشد، كه با آن يك ف به قبلش ميظر معطوف به متعلقِ
سالي  كند، و زماني كه به كهن صحبت ميبا مردم  در زمان بچگي در گهوارهاست، 

___________________________________________________
______________________ 

 .168-167مشكالت االحاديث، ص ) 1
 .182، 181منبع قبلي، ص ) 2
 .3/273جامع البيان، ) 3
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ن گفتن او در بچگي مستقيم بعد از متولد كند، اگر سخ رسيد باز با مردم صحبت مي
در . شداب است، سالي م كهناشدن باشد، بايد معطوف عليه آن كه سخن گفتن او به هنگ

زيرا حرف زدن در كهنسالي امري . غير اين صورت نيازي به نص آوردن بر آن نيست
بلكه . شدو زيبا نيست از آن خبر بدهيم، به ويژه كه در مقام بشارت دادن با استعادي 

سالي همچون سخن گفتن در بچگي  سخن گفتن در كهن«بايد منظور از اين سخن 
شود، قبل از اينكه به سن كهولت برسد،  باشد، به اين معنا كه او به آسمان بلند مي

سالي با  م كهنماند و به هنگا آيد و در زمين تا زمان كهولت باقي مي پس فرود ميس
  .كند مردم صحبت مي

سي و بلند شد به سوي آسمانها  عيسي ن و مورخان معتقدند كه زماني كههمه محدثا
ماند، همانطور كه  چهل سال در زمين ميآيد  سه سال سن داشت و هنگامي كه فرود مي

ميان من و « :فرمود از ابوهريره روايت شده، كه پيامبر 1.در حديث صحيح آمده است
اگر او را ديديد، او را به اين صفات  عيسي هيچ پيغمبري نيست، او فرود خواهد آمد،

بشناسيد، مردي كه ميان رنگ قرمز و سفيدي است، ميان اين دو رنگ انگار كه آب از 
كَند،  جنگد، صليب را مي بخاطر اسالم با مردم مي. چكد، اگر خيس نباشد مي سر او

را به دهد، در زمان خود همه مردمان بجز مسلمانان  شد، جزيه قرار ميكُ خوك را مي
ماند، سپس وفات  برد، چهل سال در زمين مي رساند، دجال را از بين مي هالكت مي

   2.خوانند يابد و مسلمانها بر او نماز مي مي
   :فرموده خداوند -ب

___________________________________________________
______________________ 

 .170مشكالت االحاديث، ص ) 1
و . لفظ از آن اوست) 4324(، شماره 118-4/117ابوداود در سنن خود در كتاب مالحم، در باب آمدن دجال، آنرا آورده، ) 2

اسناد آن صحيح : ، گفته4163، شماره  2/651م در مستدرك در كتاب تاريخ، در باب، ذكر رسول اكرم با عيسيحاك
 .است، ذهبي هم با او موافق است
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 m K J I HG F E D C B Al ) 61/ زخرف(  
و هرگز درباره قيامت شك و ترديد  ،دهد قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي  «
  ».پيروي كنيد كه راه راست اين است و از من ،داشته باشيدن

گردد، يعني آمدن او از  برمي به عيسي) انه( اين است كه ضمير در درست
   1.آيد قبل از قيامت فرود مياندكي باشد، زيرا عيسي  هاي قيامت مي نشانه

ن در غير در ذكر آن و صحبت كردسياق آيه  اين است كه كند آنچه كه به آن داللت مي
   .كند و اين معناي قرائت ديگري را تأييد مي جايز نيستبدون حجت  سياق آن

 mA B C l  2.نشانه دليلي براي وقوع قيامت استيعني  
   :فرمايد خداوند مي –ج 

 m ~ } | { z yx w v u t s r q pl 
  )159/ نساء (
م كه در آستانه در آن د(و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مرگ خود   «

گيرد و ارتباط او با اين جهان ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوي  مرگ قرار مي
رود و بسياري از حقائق را  اي از برابر چشمش كنار مي ها تا اندازه گردد و پرده مي
فرصت از دست رفته است و  ،اما ديگر چه سود(آورد  به عيسي ايمان مي )بيند مي

و شهادت (و روز رستاخيز گواه بر آنان خواهد بود  )فته استايمان و توبه ناپذير
  »).رسالت آسماني را رسانده است دهد كه او تنها بنده و فرستاده خدا بوده است و مي

  :اند در مورد مرجع ضمير دو صورت بيان كردهعلما  m w xl :و فرموده خداوند

___________________________________________________
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  1.باشد و آن نظر ابوهريره مي قبل از مرگ عيسي :اول
نظر  حقيقتبه  نزديكترين نظر :ابن جرير گفته .باشد جزء اهل كتابقبل از مرگ  :مدو

ايمان به او عيسي قبل از مرگ گروهي از اهل كتاب  ،تأويل آن :كسي است كه گفته
شكي نيست آنچه را كه ابن جرير گفته « :است كه نظر ابن كثير است، گفته 2،آورند مي

   3».همان درست است
ضعيف است و كتابي  به» موته« احتمال بازگشت ضمير در« :غماري گفته استاد عبداهللا

عيف و باطل بر غير عيسي باطل است، و احتمالهاي ض» بِِه« احتمال بازگشت ضمير در
 بر اين آيه قرآنك جوئيم، پس سآنها تم براي حجت مفيد نيستند و درست نيست به

  .باشد نص مي ،كرديمبه كمك آنچه كه ذكر  او زندگي عيسي و فرود آمدن
آنگونه كه . شود و گاهي قرائني به آن اضافه مي آن لفظ هم گاهي خود نص است

گذارد، آنهايي كه  هر احتمالي در مورد لفظ در مقدمه آن اثر نمياند،  اي تصور كرده عده
   4.اند قواعد خود را بنا بر اصول بنيان ننهاده

و فرود آمدن مسيح، به حد تواتر نرسيده  كه احاديث نزول اند آنچه كه تصور كردهاما 
است، تا به فرود آمدن عيسي عقيده پيدا كنند، بلكه احاديث آحادي است كه در متن 

  .باشند مي.. .خود مضطرب
اند گذشت، آمدن آنها  ذكر آن علمايي كه بر متواتر معنوي بودن آن حديث نص آورده

 نسبت به احاديث آن علم يقيني و پذيرندب را همه مردم آنها باعث شده در صحيحين

___________________________________________________
______________________ 
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و به مفهوم  ما واجب است كه تسليم آنها شويم د، حتي اگر آحاد هم باشند برپيدا كنن
هر چند بر عقيده . باشند مي ثابت شود كه از رسول خدا اگرآنها ايمان بياوريم 

  . مخالف داللت كند، بايد آنرا پذيرفت
در متن احاديث  اين: اند ، كه گفتهدر مورد تصور استاد رشيد رضا و شيخ شلتوت

  .باشند ميمنكر در معني مضطرب و 
اين زيرا اين درست نيست،  :است و گفته شيخ شلتوت پاسخ دادهاستاد غماري به 
همگي در مورد فرود آمدن عيسي و كشتن ) بنابر تعبير خودشان( احاديث و روايات

آن روايتها را  از ي بعضياتفاق نظر دارند، ول ....دجال و خوك و شكستن صليب و
بصورت مفصل و بعضي ديگر بصورت مجمل و گروهي ديگر بصورت خالصه، و 

داستاني را به روشها و  .قرآن هم همينطور عمل كرده است. اند ديگري شيوا بيان كرده
آن قصه  ،ها آورد، كه در بعضي سوره هاي مختلف مي اسلوبهاي متعدد در سوره

هايي هم خيلي كوتاه  اي كه در سوره ات بيشتر است، به گونهتر و با ذكر جزئي طوالني
   .مانيم هاي قبلي را نخوانده باشيم از درك آن عاجز مي آمده، و اگر سوره

شايد آنكه فتوا داده است گمان كرده مانند اختالفي كه درباره شأن حديث هست كه 
نجا مفتي اشتباه كرده كند، كه در اي تعدد خروجهاي آن، بر تعارض ميان آنها داللت مي

  . شود و وقتي ادعا كند، امكان جمع كردن ميان روايتها نيست، اشتباه او دو برابر مي
به فرض وجود تعارض ميان آن احاديث، جمع كردن ميانشان ممكن است، اگر فكر 

ولي او سخن خود را  .خود را به كار بيندازد، و دقت كند، و جستجوي دقيق نمايد
  1.ن كرده كه جمع ميان آنها دشوار استبصورت مرسل بيا

___________________________________________________
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نيستند، به همين دليل علما در گذشته آنها  تصور اينكه اين احاديث محكم الدالله
كه سندي ندارد، است و ادعاي باطلي  ،باطل است تصوري كردند، را تأويل مي

حت آن و فرود آمدنش احاديث بر صچنين چيزي ممكن است در حالي كه چگونه 
همه امت  صراحت آنرا رد نمايد، نيامده است وو چيزي كه با اشاره يا  دان نص آورده

اند، چيزي جز تحريف و  كند اجماع دارند، و تأويلي كه كرده بر آن چه كه داللت مي
  .ن حجتي نيستآو در  نيست رد نصوص ثابت و صريحتغيير و 

 كنند، نميندگي ز خود يا كساني كه در زماننوگراها « :گويد شيخ احمد محمد شاكر مي
در آخر زمان  اين احاديث بازي كردند، احاديثي كه آشكارا بر فرود آمدن عيسي اب

اي انكار  گاهي بوسيله تأويلهاي پيچيده كنند كه از تمام شدن دنيا داللت مي و قبل
به  يا آنها -در حقيقت  –شوند  مواجه مي و گاهي با انكارهاي آشكار ديگر شوند مي

و اين احاديث در مجموع  .زديك است كه ايمان نداشته باشندنيا رند و غيب ايمان ندا
شود، و انكار و تأويل آنها در  باشند، و مفهوم ديني از آنها فهميده مي متواتر معنايي مي

  . 1اين باره سودي ندارد
قرآني و حديثي بر بلند كردن عيسي به سوي آسمان  نصوصشكي نيست كه  - 4

و بر  آيد نظر جسمي و روحي زنده است و در آخر زمان فرود مي او از و. داللت دارند
 نصوصو بر هر مسلماني واجب است كه ايمان بياورد به آنچه  امر، اجماع هست اين

اند و معلوم است كه انكار كردن امور ثابت ديني منجر به كفر  قرآن بر آن داللت كرده
  . شود مي

زنده است  ايمان داشته باشيم عيسي شرعاً واجب است كه« :گويد ميشيخ شنقيطي 
گردد و در راه خدا جهاد  و بايد در آخر زمان فرود آيد و پيرو شريعت پيامبر اسالم

___________________________________________________
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باشد اعتقاد به آن واجب است زيرا خداوند در  مي و اين تواتر از رسول خدا كند
   :است قرآن فرموده

 m n m l k ji h g f e d c bl ) 158-157/ نساء(  
از (بلكه خداوند او را    ).و قطعاً مقتول كس ديگري بوده است(اند  او را نكشته يقيناً«

در  )وي را ميراند و ،داند دست آنان رهاند و پس از گذشت روزگاري كه خود مي
 )و ،است و بر هر كاري توانا است(و خداوند چيره  .پيش خود به مرتبه واالئي رساند

  »).كند و سنجيده عمل مي ،دهد ام ميمتي انجو هر چيزي را برابر حك(حكيم است 
كه حديث درباره مرگ او و گفتيم  متواتر در اين باره را ذكر كرديمقبالً احاديث 
در آخر زمان  و با احاديثي صحيحي كه درباره فرود آمدن عيسي درست نيست

و  آن خبر داده كه او را بلند كرديم و كشته نشدوقتي قر. باشد در تعارض هستند مي
و احوال او را بعد  ه كه در آخر زمان فرود خواهد آمدهم براي ما بيان فرمود پيامبر

باشد اعتقاد  از فرود آمدن براي ما، توضيح داده است، كه از هر احتمال كذبي به دور مي
و هر كس در آن هم شك نمايد با اجماع امت، كافر  به هر مسلماني واجب است به آن

و هر عيبي كه  كه فهميديم بدون اختالف اين امر جزء دين استچنانگشته است، زيرا 
باشد و كسي كه اندكي علم  باطل مي اند، ان و نادانان به آن گرفتهفو منحر ها دين بي

  1.نمايدشايسته نيست كه به آن توجه داشته باشد 
ختم با  اند، كه فرود آمدن عيسي تصوري كه معتزله و جهميه و پيروانشان كرده

  . در تعارض است نبوت
كند،  اين حديث ادعاي آنها را نقض و باطل مي« :گوئيم در پاسخ به اين تصور آنها مي

عيسي در حاليكه به  آيد و مي »پيامبر دادگري«نگفته » حاكم دادگري«فرموده  پيامبر
___________________________________________________
______________________ 
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و بعنوان پيغمبري، با رسالت جديد نازل  آيد كند فرود مي اين شريعت حكم مي
  1.باشد و او از حكمرانان اين امت مي شريعت خود او نسخ شدهشود، زيرا  نمي

گفته » خواند ر مردي از اين امت نماز ميپشت س«آنچه در صحيح مسلم آمده، كه  
 شنيدم رسول خدا :كند، از جابر بن عبداهللا روايت شده كه گفت قبلي ما را تأييد مي

 :جنگند، گفت مي ،براي حقا تا روز قيامت، آشكارهمچنان گروهي از امت من « :فرمود
اي عيسي پيش نماز ما  :گويد فرمانده آن مؤمنان جنگجو ميآيد،  فرود مي عيسي

و خداوند اين امت را  نه، شما بر همديگر امير هستيد« :فرمايد مي بشو، عيسي
  » 2.تكريم كرده است

) نمازپيش (اگر عيسي به عنوان امام  :است ابن حجر گفته، ابن جوزي چنين آورده
بيني او كه از لحاظ شرعي  آيا مي :شد افتاديم و گفته مي ايستاد، در اين اشكال مي مي

ا در رپس بعنوان مأموم ايستاد، تا اين شبهه  ،مبتدي است بعنوان امام ايستاده است
  3.، پيش نياورد»بعداز من پيامبري نيست«) النبي بعدي( فرموده پيامبر

به اين مسأله ايراد وارد كند، خصوصاً  كس هر پس« :تاس استاد عبداهللا غماري گفته
فر نباشد، بدعتگري گمراه شده است و واجب است بعد از اين بيانها و گفتارها، اگر كا

اختالف نيست،  هاين مسأل در و از معاشرت با او اجتناب ورزند، كه از او دوري جويند
و  اند ر آن اجماع كردهست، كه امت بپذيرفته شود، بلكه اجماعي ا كه عذر مخالف

___________________________________________________
______________________ 
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و از جمله مسائلي است كه در آن جاي اجتهاد و نظر  اند متواتر بر آن آمده نصوص
  1.دادن نيست

. كه در مسند خود با سند صحيح آورده استآوريم  ميدر پايان روايتي را از امام احمد 
الني من اميدوارم اگر عمر طو« :فرمود كند كه رسول خدا هريره روايت مي از ابي

داشتم، به عيسي بن مريم برسم و او را ببينم، اگر مرگ زودتر به سراغم آمد، هر كس 
   2».بيند، سالم مرا به او برساند از شما كه او را مي

ينكه قطعاً آن امر اتفاق اي است به ا در اين حديث اشاره« :گويد دكتر سعيد صوابي مي
اسالم و  شود كه با دين ادلي ميو حاكم ع آيد فرود مي و تحقيقاً عيسي افتد مي

  3.گرداند و ساير اديان را باطل مي كند شريعت محمدي حكم مي
ابوهريره به شما سالم  :او را ديدي، بگوئيد اي برادرزاده اگر« :گويد ابوهريره مي

  4.رساند مي
خود، در ايمان آوردن به فرود آمدن  ديث بهترين دليل بر پيروي امت از پيامبراين ح
  .است ابن مريم عيسي

، رسيدندعيسي بن مريم به كنيم، اگر  آيند وصيت مي ما هم به آنهايي كه بعد از ما مي
   5.سالم ما را به او برسانند

___________________________________________________
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  .بلند مرتبه اعلي و داناتر است خداوند



  
  
  
  
  

  فصل پنجم

  

 عذاب قبر و نعمتهاي آنحديث 

  
  
  

  :باشد شامل دو مبحث مياين فصل 
  

  :مبحث اول
عنه زنندگان به احاديث مربوط به امور غيبي و آخرت، شبهه ط 

  .درباره چگونگي برزخ، و حاالت روز قيامت، و پاسخ به آنها
  

  :مبحث دوم
  .شبهات منكرين عذاب قبر و نعمتهاي آن و پاسخ به آنها 



  :مبحث اول
نگي و چگو» آخرت«به احاديث مربوط به امور غيبي  شبهه طعنه زنندگان

  و پاسخ به آنها ت روز قيامتعالم برزخ و حاال
  

جهميه و خوارج و گروهي از معتزله، به احاديث مربوط به امور غيبي  بدعتگذاران
 ....و ميزان و صراط و عذاب قبر و نعمتهاي آن و حوض )مربوط به آخرت(شنيداري 

  . اند و آنها را براساس اصول ديني خود تأويل كرده. اند ايراد گرفته و طعنه زده
كنند در اين باره   كه در عصر ما زندگي ميو منحرفان،  دين ن بدعتگر از داعيان بيپيروا

يدن و نشر، دم گرفتن به احاديثي كه درباره حشر از اسالف خود، در ايرادعلو كرده و 
و ديگر احاديث صحيحي كه از  عذاب قبر و اوصاف در صور، اوصاف نعمتهاي بهشتي

در صفحات قبل سخنان جمال بنا را . اند يشي گرفتهكند، پ حاالت روز قيامت، بحث مي
  2.از غيب آگاه نيست گفت، پيامبر و پاسخ آنها هم داده شد، كه مي 1يادآور شديم

گران  بدعت :شود پاسخ داده مي ،در اينجا به شبهات طعنه زنندگان به احاديث شنيداري
 ي از عقلهاي خودجز پيرو در انكار كردن احاديث شنيداري هيچ حجتي جديد و قديم
  .ندارندعالم محسوس،  ايسه كردن عالم ماوراء الطبيعه باو مق

كه راه  »بيان معناي صراط مستقيم«طبي در كتاب خود االعتصام در باب مام شاا
آنها « :است اند، آورده و گفته ت گمراه شدهيو از هدا ،گرها از آن منحرف گشته بدعت

و  اند اي پاسخ به احاديث بكار بردهرا بر گروهي هستند كه نظرات و قياسهاي خود
   :فرمايد نيست كه در آخرت خداوند ديده شود، زيرا خداوند مي جايز :اند گفته

___________________________________________________
______________________ 

 .255ص : نگا) 1
 .258-255ص : نگا) 2
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 m ^ ] \ [Z Y X W V Ul ) 103/ انعام(  
و به همه دقائق و (يابد  و او چشمها را درمي ،يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها   «

است و با علم كامل و اراده شامل خود به همه (دقيق  و او )رموز آنها آشنا است
  »  .آگاه است )و از همه چيزها ،كاريها آشنا ريزه

شما در روز قيامت خداي خود  :رمايدف را رد كردند كه مي فرموده پيامبر سپس اين
   :فرموده خداوند را هم تأويل كردندو اين  1.بينيد را مي

 m O  N      M   L    K    J  I         Pl ٢٣ - ٢٢: القيامة   
  2»  .نگرند به پروردگار خود مي    .هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره   «

  : فرمايد چون خداوند مي. جايز نيست كه از ميت در قبرش سؤال كرده شود :اند گفته

 m w v u t s rl ) 11/ غافر(  
  »اي اي و دوبار زنده كرده هما را دوبار ميراند !پروردگارا :گويند كافران مي«

و احاديث شفاعت را هم  3اند هاي آنرا رد كرده احاديث متواتر درباره عذاب قبر و فتنه
كسي كه وارد آتش جهنم شد، از آن « :اند و گفته 4اند با وجود متواتر بودن رد كرده

نها چه دانيم آ و نمي 6و نه ميزاني 5شناسيم ما نه حوضي مي :اند شود، گفته خارج نمي

___________________________________________________
______________________ 

 .آمده است 225قبالً در ص ) 1
 .229-219تفصيل آن قبالً آمده و پاسخ آن هم داده شده است در ص ) 2
 .291آيد، ص  شود و پاسخ منكران آن مي در مبحث بعدي متواتر بودن آن آورده مي) 3
 .248ص قبالً از آن دفاع شده است، ) 4
، و اتحاف ذوي الفضايل المشتهره ضمن مجموعة الحديث الصديقيه، 108، شماره 74في تواتره االزهار المتناثره؛ ص : نگا) 5

 .226ص 
 .225في تواتره اتحاف ذوي الفضايل المشتهره ضمن مجموعة الحديث المشتهره، ص : نگا) 6
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خود رد  يبا وجود متواتر بودن احاديث در آن باره، آنها را با نظرات و قياسها. هستند
  2.آن و پاسخ آنها هم گذشت 1اند، كه تفصيل كرده

و درست نيست كه  حكم كردن با رأي و نظر، امري است آسان :آنچه حقيقت است
د، بلكه افتخار در به اين دليل افتخار كنن گرها و ملحدان در گذشته و حال عتبد

و نتوانيم حقيقت  بر ما پوشيده باشدباشد، هر چند، حكمت وحي  پيروي از وحي مي
آنرا درك كنيم، بويژه در امور مربوط به غيب، زيرا عقل از درك جهان ماوراء الطبيعه 

و  باشد لم تجاوز كردن از حد عقل ميعقل در اين عا حكم كردن باناتوان است، و 
  ) پناه به خدا. (است، كه بر خالق خود دست درازي كرده است صاحب آن نادان

 كنند، با عقلهاي خود در مورد احاديث حاالت روز قيامت حكم مينسبت به كساني كه 
ن خلدون را درباره بحث از سخنان جامعي از اب 3در پاسخ به آنها بصورت خالصه

آورد، اعتماد  كر پديد ميبه تصوري كه ف« :است گفته آوريم حماقت عقلها ميو  غيبيات
نكن، كه آدمي توانايي احاطه به تمام موجودات و كائنات و علتها و آگاهي يافتن از 

ن كه وجود، نزد هر و بدا باشد ارد، كه آن نظري احمقانه ميدنتفصيل همه وجود را 
كند، در حاليكه اصل وجود خالف اين  و از آن تجاوز نمي كسي به اندازه درك اوست

كه چگونه وجود، نزد او  ،بيني حقيقت آن نهفته است، مگر آدم ناشنوا را نمياست و 
در حسهاي چهارگانه و معقوالت منحصر شده است، امور شنيداري نزد او ساقط 

شوند، اگر پيروي  باشد، گروه ديدنيها، نزد او ساقط مي شوند، نابينا هم همينطور مي مي
ي اثبات وجود اكردند، ولي آنها بر ن اقرار نمياز پدران و پيران همعصر خود نبود، به آ

___________________________________________________
______________________ 

 .246-245اصول الدين از بغدادي، ص : نگا ، با دخل و تصرف اندكي در آن،574، 2/573االعتصام، ) 1
  .254-1/251: اگر خواستيد نگا) 2
 .254-1/250آنچه كه گذشت درباره تفصيل رد قاعده عرضه كردن حديث به عقل : نگا) 3



448  بررسي سنت نبوي 

كنند، نه از فطرت و  باشند، از اكثريت، تبعيت مي كه خود فاقد آن مي صفتهايياين 
يافتيم كه  كرديم، در مي گفت و از او سؤال مي اگر حيوان سخن مي .ادراك طبيعي خود

يابيم  توجه شديم، در ميبه امور عقلي نادان است، و نزد او وجود ندارند، وقتي اين را م
ما حادث و  هاي ديگري غير از ادراكات ما وجود دارد، همانا درك يكه حتماً دركها

تر است، محصور كردن هم و خلق خداوند، از خلق مردم بزرگ باشند مخلوق مي
و خداوند پشت اين امور، بر همه چيز احاطه  مجهول است و وجود وسيعتراز آن است

و از آنچه كه  .دهيد ركات خود را در امور حصر شده به آنها ميدارد، ادراكها و مد
كه او به سعادت تو عالقمندتر و  ، از امور اعتقادي و عملي، پيروي كن، شارع امر كرده

تر از ادراك توست، و بر باالزيرا درك او  .رساند  تر است، در آنچه به تو سود مي آگاه
  . شدبا ميعقل تو  هرسفاي، وسيعتر از   هسفر

حكمهاي  و. ميزان و معيار درستي است و عقل آن وجود نداردشكي در عقل و ادراك 
امور  تواند بجز اينكه آدمي با عقل نميباشند و دروغي در آن نيست،  آن يقيني مي

و حقيقت صفات الهي و هر آنچه كه ماوراء  به توحيد، آخرت و حقيقت نبوت مربوط
  . شدن در محاالت است است را بسنجد، زيرا اين كار وارد

طمع  ،كنند كه با آن طال را وزن ميديده باشد،  را مثال آن، مثال مردي است كه ترازويي
حكم آن ترازو  كند كه كوهها را وزن كند، اين مرد درك نمي ،كند كه با آن ترازو

كند، تا براي او احاطه بر  و از كنار او تجاوز نمي درست نيست، ولي عقل كنار آن است
حاصل شده از  اي از ذرات وجود زيرا او ذرهروردگار و صفات او را ممكن سازد، پ

در اين كسي كه عقل را بر احاديث غيبي، در چنين مسايلي مقدم گرداند، . استخد
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باشد، در اين باره حق  و نابودي نظرش مي شود، نشانه كوتاهي فهم او فتنه گرفتار مي
   1.برايت روشن شده است

بي بوده است كه سالم عقل در امور غي حكم طر تمسك نكردن بهاهل سنت بخا
  .اند مانده

ر و منكر، و حوض و اينكه ميزان حق يبه عذاب قبر و نك«گفته » االبانه«امام اشعري در 
است و صراط حق است، و زنده شدن بعد از مرگ حق است، و خداوند بندگان را در 

ايمان هم گفتاري و هم  .كند، ايمان داريم دارد، و مؤمنان را محاسبه مي نگه مي محلي
 رسول خدا زشود، احاديث و روايات صحيح را ا كم مي عملي است، زياد و

روايت كرده  از عادل ديگر يعادل راويان مورد اعتمادي كه هكرواياتي يم، پذير مي
  2.برسد ، تا به رسول خداباشند

___________________________________________________
______________________ 

 .509-508مقدمه ابن خلدون، ص ) 1
 .58، 47هاي  ، شماره27االبانة، ص ) 2
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  :مبحث دوم
  شبهات انكار كنندگان عذاب قبر و نعمتهاي آن و پاسخ به آن

  
 و سؤال و جواب ،براي كساني كه شايسته آن هستند احاديث عذاب قبر و نعمتهاي آن

اند، از  بر تواتر معنوي آن نص آورده ،اي از علما توسط عده )نكير و منكر(دو فرشته 
باشند،  مي 5و سايرين 4بي العزابن ا 3،ابن قيم جوزيه 2،كتاني 1،جمله آنها سيوطي

از اين احاديث را در حديث كشف شبهات معتزله و پيروان آنها از جمله متكلمان، 
  . شويم رافضيهاي قديمي و جديد، يادآور مي

معتزله  :دهيم قبر را مورد بررسي قرار مي در بحثهاي بعد شبهات معتزله در مورد عذاب
و به همين علت  :كند مجمل است ذاب قبر داللت مياند، اخباري كه بر ع تصور كرده

   :درباره اين حديث به سه دسته تقسيم شدند
، آنرا منكر 7و رافضيها اي از مرجئه ، خوارج و اكثر معتزله و عده6ضرار بن عمرو - 1

  .شدند
___________________________________________________
______________________ 

 .107-43هاي  ، شماره41االزهار المتناثره، ص ) 1
 .114، 113هاي  ، شماره126، 125نظم المتناثر، ص ) 2
 .1/43، و مفتاح دارالسعاده، 74الروح، ص ) 3
 .2/136شرح الطحاويه، ) 4
 .200اتحاف ذوي الفضائل المشتهره ضمن مجموعة الحديث الصديقيه از استاد عبدالعزيز غماري، ص : نگا) 5
است، قاضي و از بزرگان معتزله بوده، او رئيس فرقه ضراريه بوده، مقاالت  ضرار بن عمرو، همان ضرار بن عمرو العظفاني) 6

، و ميزان 391فضل االعتزال، ص : نگا -ها معتزله او را كافر دانستند و طرد كردند،  زشتي و پليدي دارد، بخاطر آن مقاله
، و 20/43، شماره 3/607لميزان ، و لسان ا175، شماره 10/544، و سير اعالم النبالء، 3953، شماره 228االعتدال، 

 .299، و الفهرست، ص 765، شماره 2/222و الضعفاء الكبير از عقيلي  151، شماره 95الضعفاء از ابي نعيم، ص 
، واالبانه، ص 131-101، و عذاب القبر في الميزان از استاد عكاشه عبدالمنان، ص 81الروح از ابن قيم جوزيه، ص : نگا) 7

 .2866، شماره 9/224مسلم از نووي،  و المنهاحج شرح 15
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  1.اند بعضي نسبت به همه آن به قطعيت رسيده - 2
  2.اند بقيه هم آنرا جايز دانسته - 3

  3.دين هم عصر ما قاعده اولي را پذيرفتند پيروان بي
و معتقدند كه معارض با  چرخد قبر و سؤالهاي آن ميمحور عذاب  حول ،شبهه منكران

  . باشند قرآن و سنت و عقل مي
  :فرمايد خداوند مي :در مورد قرآناما 

 m  }  |      {  z       y  x  w  v  u  t  s  r
  _  ~l ١١: غافر   

در (و ما  ،اي اي و دوبار زنده كرده ما را دوبار ميرانده !پروردگارا :گويند كافران مي   «
به گناهان  )اكنون ،ايم ايم و همه چيز را فهميده اين مرگها و حياتها به قدرت تو پي برده

از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران (آيا راهي براي خارج شدن  ،كنيم خود اعتراف مي
  »!وجود دارد؟ )مافات

و سه بار  ود، الزم است كه سه بار زنده شوداگر قرار باشد در قبر زنده ش :اند گفتهو 
  1.هم بميرد، كه آن خالف نص است

___________________________________________________
______________________ 

 .103-110، و عذاب القبر في الميزان، ص 81-80و الروح، ص  730شرح االصول، ص : نگا) 1
و اصول الدين از  4/67، و الفصل في الملل و النحل، 730و شرح االصول، ص  202، 201فضل االعتزال، ص : نگا) 2

 .246-245بغدادي، ص 
ي عذاب القبر از اسماعيل منصور، و عذاب القبر و ثعبان االقرع از احمد صبحي منصور، و الكتاب شفاء الصدر بنف: نگا) 3

، و السنه و 208، 104،204، و دفع الشبهات از احمد حجازي، ص 381القرآن و قرائت معاصر، از محمد شحرور، ص 
، و صفحات بعد از آن، و 244ن السماء، ص و صفحات بعد از آن، و انذار م 244دورها في الفقه الجديد از جمال بنا، ص 

، و االضواء القرآنيه از 74، هر دو از نيازي عزالدين، و اضواء علي السنه ازمحمود ابوريه، ص 948، 928دين السلطان، 
 .، و سايرين356-320، 2/318سيد صالح ابوبكر، 
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معتقدند كه اخبار وارده در آن با هم تعارض دارند، عائشه حديث  :سنت در موردولي 
 ريه كردن اهلش بر آن عذابمرده بخاطر گ«: كرده است كه ابن عمر را مرفوعاً رد

كه مرده بخاطر خطا و گناهانش عذاب  :فرموده همانا رسول خدا :و گفته »بيند مي
كه  :است مانند فرموده پيامبر» .كننداش بر او گريه  هر چند اهل و خانوادهشود،  مي

آنجا دفن كرده بودند، با آنها را روز بدر بر سر چاهي رفت كه مردگان مشركين 
را كه دانند آنچه  آنها مي :گفت» گويم ند من چه ميشنو آنها مي« :صحبت كرد و فرمود

   :سپس اين آيه را خواند .گويم حق است من به آنها مي

 m  d  c  b  a      `  _  ^  ]  \  [  Z  Yl ٨٠: النمل   
را  )دعوت خود(و نداي  ،را شنوا بگرداني )نما زنده(تواني مرده دالن  گمان تو نمي بي   «

  ».گريزند مي )از آن(كنند و  پشت مي )به حق(وقتي كه  ،به گوش كران برساني

 m  b      a  `  _  ^  ]  \l ٢٢: فاطر 

همان گونه كه  ،پند و اندرز آسماني را به دل دلمردگان فرو بري(تواني  و تو نمي « 
  ».مردگان آرميده در گورها را شنوا گرداني )تواني نمي
آمده كه آتش رسيدند، در روايتي ديگر هنگاميكه كه به جايگاه خود در  :گويد مي

باشد، زيرا او دروغ  عبدالرحمان خوشنود و راضي مي  خداوند از ابي: عايشه گفت
 بر قبري رد شد، كه انييهودي بر پيامبر .فراموش كرده يا اشتباه كرده است يا هنگفت

قبر خود  كنند، در حالي كه او در آنها براي او گريه مي :سپس فرمود. ندكرد گريه مي
  2.شود دچار عذاب الهي مي

                                                                                                          
 .731، 330، و شرح االصول، ص 1369، شماره 3/284فتح الباري، : نگا) 1
 .932، شماره 504-3/503شود،  در كتاب اخبار و در باب مرده با گريه اهل خود، عذاب مي) شرح نووي(مسلم در ) 2
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آيد  وند، آنچه در مورد شنيدن آنها هم مينش كند كه مردگان نمي اين حديث داللت مي
  :فرمايد خداوند مي. باشد باشد، و عذاب قبر ويژه كافرهاي يهود مي درست نمي

 mr  q  p  o   ns    z  y  x    w  v  u  t
  |  {l ٤٦: غافر   

اين . (شوند زخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه ميو آن آتش دو   «
خدا به فرشتگان دستور (شود  و اما روزي كه قيامت برپا مي )عذاب برزخ ايشان است

  ».را به شديدترين عذاب دچار سازيد )و پيروان او(خاندان فرعون  )دهد مي
  . شود نها مقايسه نميباشد، و كسي با آ آل فرعون مي هاين عذاب، ويژ :اند گفته

كنند  ند و افاده ظن مياند، همه آنها آحاد آن احاديث صحيحي كه درباره عذاب قبر آمده
از نظر بعضي از مردم درست و  1.شود به آن احتجاج نمياينجا در باب عقايد  كه در

يا  اند سدهاي خود را از دست دادهجباشد، از آنهايي كه  براي بعضي ديگر نادرست مي
  2.بسيار مشكل است جسدها به آنجان دن رسي

) گور كن(عذاب قبر است، بايستي كه حفار  ،اگر اصل :اند درباره دليل عقلي، گفته
هايي از زدن را ببيند، كه  عقوبت و پاداش را براي بدكاران و نيكوكاران ببيند، و نشانه

اصلي  ثبح كه آنمبني بر اين اين برخالف علم و عقل ماست، و اين دليلي است 
  3.باشد و قابل شنيدن نمي ندارد

   :دهيم اينگونه به آن شبه پاسخ مي

___________________________________________________
______________________ 
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مجمل بيان شده به طور كند  اند، كه اخباري كه عذاب قبر را اثبات مي آنها تصور كرده
فهميم كه  سيمات چنين مياند و از آن تق است، سپس آنرا به اقسامي تقسيم كرده

اخبار بر  د قطعي به وقوع عذاب قبر دارند، چونهر چند گروهي از آنها اعتقا-معتزله، 
و اين عمل و  اند نشدهنصوص  در اين باره تسليم كامل -كند وقوع آن داللت مي

  .شوند و تسليم آن نمي شده جزئيات آن در عقلهايشان گنجانده
رده است، آنها در ثابت ك آن را به طور كليبله، هر كس از آنها كه آنرا ثابت نموده، 

اي كه باعث  گشتند، به گونه ناتوان نافرمان مؤمنانِ براي ،و كيفيت آن عذاب قبراثبات 
   1.اي از آنها را تأويل نمايند و عده درا رنصوص  اي از ، عدهاند شده

   :اين آيه آن درقبر و نعمت ن عذاب ميا ضتعارگمان آنها مبني بر 

 m  w  v  u  t  sl ) 11/ غافر(  
  ».اي اي و دوبار زنده كرده ما را دوبار ميرانده !دگاراپرور :گويند كافران مي «

  .پس زندگي سومي وجود ندارد
، است كه منظور از زندگي در قبر ميان آنها تعارض نيست، بلكه درك نكردنِ :پاسخ

زندگي در قبر، همانند، زندگي استقرار يافته دنيوي  باعث تعارض گشته است،
خل و تصرف بپردازند، و به نيازهايي كه زندگان باشد، كه روح با بدن در آن به د نمي

احتياج دارند، احتياج داشته باشد، بلكه زندگي در قبر، تنها بازگشتي است براي فايده و 
 بازگشتي عارضي ،زيادي آمده است، پس آن سود، امتحاني كه، در احاديث صحيحِ

اي، زنده  اطر مسألهاست، همانگونه كه خداوند موجوداتي را براي بسياري از انبياء بخ
  2.استه اندريكرده است، سپس دوباره، م

___________________________________________________
______________________ 
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و زندگي اخروي،  ن تا نعمتهاي آن، با زندگي دنيويپس زندگي در قبر، از عذاب آ
، كه عقل از درك باشد زندگي در عالم برزخ ميهمان و زندگي در قبر، . تفاوت دارد

اطالعات ما و  ندارد ن به چگونگي آن زندگي وجودو امكان رسيد آن عاجز مي باشد
باشد كه خداوند  اساس آيات قرآني و نصوص مي درباره زندگي در قبر و برزخ بر

   :هفرمود

 m  ¶  µ    ´  ³  ²    ±  °l ١٠٠: المؤمنون  
و دوباره زنده (شوند  در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي «

ابدي به صحراي محشر گسيل  گردند و براي سعادت سرمدي يا شقاوت مي
  »).شوند مي

گوئيم كه ميان احاديث هيچ تعارضي  مي :ادعاي تعارض ميان احاديثدر مورد 
ابن عمر  به خبر) رض(و آنچه از پاسخ عائشه .وقتي كه بتوان آنها را جمع كردنيست، 
تي ، حجآمده است »اش براي او با گريه كردن اهل و خانواده عذاب دادن مرده«درباره، 

عذاب دادن مرده را ) رض(نيست كه عذاب قبر را نفي كنند، زيرا عائشه براي آنها
و به آيه  خود كسب كرده باشد عملبه وسيله  آن عذاب را داند، كه زماني درست مي

  : اند خداوند كه در اين باره آمده استناد كرده

 m Ò Ñ Ð Ï Îl ) 38/ نجم(  
  ».كشد ميگناهان ديگري را بر دوش ن هيچكس بار «

با وجود آن، انكار كردن آن، و راوي را به اشتباه و فراموشي، محكوم كردن و يا او را 
متهم كردن، كه قسمتي از آن را شنيده و قسمت ديگري را نشنيده است، بعيد به نظر 

آنرا از اصحاب فراواني . را نپذيرفتندو پسرش عمر  زيرا راويان وقتي روايت. رسد مي
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هيچ  1دالله بودند روايت كردند با وجود حمل آن بر محمل درستيقطعي ال هكه هم
  .هي براي نفي كردن آن وجود نداردوج

هر كس به راه  :محملها فراوان هستند، ولي حافظ ابن حجر ميان آنها جمع كرده و گفته
و آنها را به آن راه وصيت كرده باشد، براي آن كارش عذاب  نوحه و زاري رفته باشد

شود،  اش خوانده شود، عذاب مي و بوسيله كارهاي ظالمانه دكه ظلمي كن شود، هر مي
كنند و در نهي كردن آنها سستي  اش بر مرده گريه و زاري مي هر كس بداند كه خانواده

شود، و اگر راضي نباشد، با  بورزد، اگر با آن كار راضي باشد، با گروه اول همراه مي
اي، هر كس هم  وحه بر هيئت را نهي نكردهشود، كه چگونه ن سرزنش كردن عذاب مي

گه داشته، سپس و خانواده خود را هم از گناه دور ن هيچكدام از موارد را نداشته باشد
و گناه را انجام دهند، عذاب كردن آنها، دردي است كه از آنها  با او مخالفت كنند

داي خود ام به معصيت خ، و اقدخالفت كردن با او در نهي آن نوحهبيند در م مي
  .اند كرده

و آن اختالف ميان  يان كرده و آنرا نيكو دانسته استتفصيل دليل ديگري را ب به كرماني
  برباشد، پس اين آيه  حاالت برزخ و حاالت روز قيامت مي

 m Ò Ñ Ð Ï Îl ) 38/ نجم(  
  ».كشد هيچكس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي «
تأييد  .شود حمل مي برزخ،ابه آن بر و مشو اين حديث شود  حمل مي وز قيامتر

  :افتد، خداوند به آن اشاره كرده و فرموده كند كه چنين وقايعي در دنيا اتفاق مي مي

 m ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ãl ) 25/ انفال(  

___________________________________________________
______________________ 
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گردد كه ستم  خويشتن را از بال و مصيبتي به دور داريد كه تنها دامنگير كساني نمي   «
  »...كنند مي

كند كه عذاب بر انسان جايز است، هر چند علتي هم نداشته باشد  مي تاين آيه دالل
همينطور ممكن است حاالت عالم بزرخ برخالف روز قيامت باشد، كه خداوند آگاهتر 

  1.است
و تعارض آن  توسط مردگان كالم رسول خداپاسخ به خبر ابن عمر، در مورد شنيدن 

   :با آيه

 m \ [ Z Yl ) 80/ نمل(  
  ».را شنوا بگرداني )نما زنده(تواني مرده دالن  نميگمان تو  بي «

 هادي كه شده، با هم اختالف دارنداجت به دليلو جمهور در اين باره  .و آيات شبيه آن
  . اند و حديث ابن عمر را به دليل موافقت با روايات ديگر پذيرفته

ست مه اند معناي آن شنيدني ا گفته mY Z [ \ l  :در مورد استدالل به اين آيه
  :اي مانند شنواند و آيه رساند يا فقط به اذن خدا آنها را مي به آنها سود نمي

 m j i h g f e d c b a `l ) 40/ زخرف(  
؟ و يا اين كه كوران و كساني را  تواني سخن خود را به گوش كران برساني آيا تو مي  «

  »؟ رهنمود گرداني ،كه در گمراهي آشكاري هستند
  2.كند شنواند و هدايت مي ميان كسي است كه هميعني خداوند 

___________________________________________________
______________________ 
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كه صحيح هستند برخالف آنچه » صداي مردگان حتي صداي كفش«اديث شنيدن حا
هنگامي كه بنده در قبر « :فرمود از انس روايت شده كه پيامبر. اند معتزله آنرا رد كرده

ن را هايشا كفششوند، صداي  شود، تا زمانيكه يارانش از او دور مي گذاشته مي
  1»....شنود مي

آيا  :بر سر مردگان بدر رفت و فرمود پيامبر« :از ابن عمر روايت شده كه گفت
 :فرمود ؟خواني هاي خداوند را حق يافتيد؟ گفتند اي رسول خدا، مردگان را مي وعده

ه گروهي از همانگونه ك 2».توانند جواب دهند  شما از آنها شنواتر نيستيد، فقط آنها نمي
به مردگان بدر اختصاص داشته تنها دليل نيست كه اين امر  اند تصور كردهمعتزله 
  3.باشد

با توجه به احاديث مربوط به عذاب قبر و فتنه آن، كه قابل رد  :گويد مي ضقاضي عيا
و اين امر . احتمال دارد بشنوند، همانگونه كه مردگان احتمال دارد بشنوندشدن نيست، 

ه كردن قسمتهايي از آن مردگان كه كردن آن مردگان و يا زندبا زنده با اراده خداوند و 
  .با آن بيانديشند و بشنوند، امكانپذير است

___________________________________________________
______________________ 

و  1374، شماره 3/275در كتاب جنايز، باب آنچه درباره عذاب قبر آمده است، آنرا آورده، ) در شرح فتح الباري(بخاري ) 1
، شماره 9/220در كتاب بهشت و صفت آموزشي آن، باب محل نشستن مرده در بهشت يا آتش ) در شرح نووي(مسلم 
 .، و لفظ حديث از بخاري است2870
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 .بخاري است
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سالم كردن بر با توجه به احاديث  :بعد از ذكر سخنان قاضي عياض گفتهامام نووي 
  1.است ، اين نظر برگزيده و آشكارقبرها
نفي آن را  يا و ثابت شده عذاب قبر را ي كهدرباره تعارض احاديثها آنتصور اما 
  .كنند مي

كه تصور كردند، عذاب قبر را نفي احاديثي  ميان اين شود كه تعارضي پاسخ داده مي
اند، زيرا  كرده را عمداً باطل و آن. باشد ميناتوان در اثبات آن  وجود ندارد، زيرا كند، مي

عائشه آمد كه ر كه در روايت مسلم از ميان اول و آخر حديث تعارضي نيست همانطو
و آن زن . بر من وارد شد، در حالي كه زني يهودي نزد من بود رسول خدا«: گفت
 پيامبر :شويد؟ عائشه گفت عذاب داده مي دانيد كه شما در قبر گفت، آيا مي مي

 :عائشه گفت» .شوند ه عذاب داده ميبلكه اين يهوديها هستند ك« :برافروخت و فرمود
آيا احساس كرديد، به من وحي شد، « :، فرمودخداچند شبي گذشت سپس رسول 
از  شنيدم رسول خدا« :فرمود) رض(عائشه» شويد؟ كه شما در قبر عذاب داده مي

  2.برد عذاب قبر به خدا پناه مي
در قبر حي نشده كه مؤمنان ونتيجه حديث اين است كه به او  :حافظ ابن حجر گفت

و آنچه كه درباره آن » شوند ذاب ميهمانا يهود ع« :شوند و گفت عذاب داده مي
دانست جريان يافت، ولي وقتي متوجه شد، كه عذاب قبر براي همه است، از آن به  مي

تا در  امر به پناه بردن از آن به خدا در نماز كردخدا پناه برد، و به آن علم يافت و 
  3.تر باشد پاسخ گرفتن موفق

___________________________________________________
______________________ 
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دو نفر از پيرزنهاي يهودي بر من وارد « :در روايت ديگري از عائشه آمده، كه فرمود
من آنها را : عائشه گفت. دشون اهل قبرها در قبرهاي خود، عذاب مي هشدند، گفتند ك
من بر  رسول خدا .آنها خارج شدند و رفتند. باور نكردم به آنها و تكذيب نمودم

 آنها راست« :فرمود و موضوع را براي آن حضرت تعريف نمودم، پيامبر وارد شد
عائشه . شنوند دهند، كه حيوانات صداي آنها را مي اند، مردگان را در قبر عذابي مي گفته
  1.مبرد بعد از آن هميشه در نماز از عذاب قبر به خدا پناه مي :گفت

در ميان دو روايت اختالف هست، زيرا در اين حديث  :گويد ميحافظ ابن حجر 
  . روايت اول، آنرا تأييد كرده است آنرا بر يهوديها منكر شده، ولي در رسول خدا

باشند، رسول  آنها دو داستان مي :به تبعيت از طحاوي و سايرين گفته است نووي
از آن آگاه گرديد،  ها را نپذيرفته، سپس رسول خدا در داستان اول نظر يهودي خدا

استناد به و آنرا دوباره يادآور شد، با  آمد زن يهودي يكبار ديگر. و عائشه متوجه نشد
او را  ، ولي رسول خدارفته بود، عائشه هم آنرا نپذيرفتآنرا نپذي بار قبل كه پيامبر

كه وحي در اثبات سخنان آن يهوديها، نازل شده است، و در حديث  كند آگاه مي
آن  شروط بخاري از عائشه، به صراحت برروايت شده در مسند احمد با اسناد به 

دي خدمتكار عائشه بود، زن يهودي به عائشه گفت خداوند زن يهو«كند كه  داللت مي
گفتم اي رسول خدا، آيا در قبر عذاب  :تو را از عذاب قبر محفوظ كند، عائشه گفت

 .وجود ندارد آن يهودي دروغ گفته، تا قبل از قيامت هيچ عذابي :وجود دارد،؟ فرمود

___________________________________________________
______________________ 
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اي  :زد ند فرياد روزي در نيمروز خارج شد و با صداي بلتوقف نمود،  كميسپس 
  1.ا عذاب قبر حق استرمردم از عذاب قبر به خدا پناه ببريد، زي

از عذاب قبر زماني كه در مدينه و در  شود كه پيامبر حاديث علم پيدا ميااز همه اين 
ساز  اي كه در مكه نازل شده مشكل و اين با آيه. آگاه گشتند ،پايان عمر خود بود

   :دفرماي باشد، خداوند مي نمي

 m hg f e d c b a ` _ ^ ]
 p o n m lk j il ) 27/ ابراهيم(  

در (هم در اين جهان  )و عقيده پايدارشان(خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار    «
و هم در  )نمايد برابر زرق و برق ماديات و بيم و هراس مشكالت محفوظ و مصون مي

 ،دارد ماندگار مي )جاويدان و ،پايان اياي بيايشان را در نعمتهاي فراوان و عط(آن جهان 
و خداوند هرچه بخواهد  ،سازد گمراه و سرگشته مي )در دنيا و آخرت(و كافران را 

  ».دهد انجام مي
   :فرمايد خداوند مي

 m z y x w v u t sr q p o n
 {l ) 46/ غافر(  

  

___________________________________________________
______________________ 

به دفع . باشند و گفته، رجال آن صحيح مي 3/55، حافظ هيثمي در مجمع زوائد آنرا آورده در 174، 89، 6/81مسند ) 1
كه  كند در نسبت دادن آن به پيامبر ، كه خود اين روايت كفايت مي209-208ص : الشبهات از احمد حجازي سقا، نگا

كنند، تأمل كن چگونه كلمات را از جاي  اند كه اين روايات، عذاب قبر را نفي مي قيامت نيايد عذابي نيست، توهم كرده تا
 .كنند خود تحريف مي
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اين . (شوند يو آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه م   «
خدا به فرشتگان دستور (شود  و اما روزي كه قيامت برپا مي )عذاب برزخ ايشان است

  » .را به شديدترين عذاب دچار سازيد )و پيروان او(خاندان فرعون  )دهد مي
  . باشند آيات درباره كفار مي ظاهر اين

سپس بود، موحدين براي عذاب قبر  وقوعمنكر شده بود،  آنچه را كه رسول خدا
كه خداوند  اب ممكن است، براي هر كسيعلم پيدا كرد، كه اين عذ رسول خدا

كه  آموختبه امت خود و  آن اجتناب كرد اراده كند پيش بيايد، به آن ايمان آورد و از
  1.، بحمد خداوند ديگر تعارضي باقي نمانده استاز آن به خدا پناه ببرند

   :او درباره اين آيه اما ادعاي قاضي عبدالجبار و پيروان
  : اما ادعاي قاضي عبدالجبار و پيروان او درباره اين آيه

 m z y x w v u t sr q p o n
 {l ) 46/ غافر(  

اين . (شوند و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي   «
شتگان دستور خدا به فر(شود  و اما روزي كه قيامت برپا مي )عذاب برزخ ايشان است

___________________________________________________
______________________ 

كند  خداوند ثابت مي(كه او به اين آيه استناد كرده  بر براء بن عازب تصريح رسول خدا: ، نگا3/278فتح الباري، : نگا) 1
كند و هر كاري كه  آوردند به قول ثابت در زندگي دنيايي و در آخرت خداوند گمراهان را گمراه مي كساني كه ايمان
در كتاب بهشت، و ) در شرح نووي(مسلم آنرا آورده . و گفت كه درباره عذاب قبر نازل شده است) دهد، بخواهد انجام مي

، 9/221و ثابت كردن عذاب قبر، و پناه بردن به آن،  صفت نعمتها و اهل آن، باب نشان دادن جاي مرده در بهشت يا آتش،
 .2056، شماره 4/101، و نسائي هم در سنن خود در كتاب جنازه در باب عذاب قبر آنرا آورده است 2871شماره 
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 :فرمايد مي ».را به شديدترين عذاب دچار سازيد )و پيروان او(خاندان فرعون  )دهد مي
  1.استل فرعون آاين آيه خاص 

و دليلي بر آن  ادعاي خصوصي كردن آيات ممنوع استشود، كه  پاسخ آنها داده مي
   :ستا باشد اين وجود ندارد، و آنچه مؤيد گفته ما مي

و همچنان براي اثبات عذاب قبر  اند براي عذاب قبر استدالل كرده آيه علما از اين :اول
اثبات اهل سنت در اين آيه براي « :است تا اينكه ابن كثير گفته 2.كنند به آن استدالل مي

  3.باشد عذاب قبر در عالم برزخ، اصلي بزرگ براي استدالل مي
و به اين دليل آنرا مستندي  اند ن، از اين آيه تخصيص را نفهميدهاصحاب و تابعي :دوم

  4.براي اثبات عذاب قبر قرار دادند
هر گاه « :فرمود بخاري از ابن عمر با سند خود روايت كرده، كه رسول خدا :سوم

شود،  يكي از شما از دنيا برود، جايگاهش در صبحگاهان و شبانگاهان بر او عرضه مي
س جهنمي است، به باشد، پاگر اهل بهشت باشد پس بهشتي است، و اگر اهل جهنم 

___________________________________________________
______________________ 

-282منابع گذشته، ص : ، نگا209، و دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي از احمد حجازي السقا، ص 730شرح االصول، ص ) 1
283. 

، و تفسير 3/276و فتح الباري،  319، 15/318و الجامع االحكام القرآن . 2866شماره  9/223المنهاج شرح مسلم : نگا) 2
 .4/81القرآن العظيم 

 .81/4تفسير القرآن العظيم، ) 3
زد ابن داود و مدتي استدالل جرير بن عبداهللا از آن در روايت البراء بن عازب ن: ، نگا15/319جامع االحكام القرآن، : نگا) 4

 .290ديگر خواهد آمد، ص 
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اين حديث درباره معناي آيه  1.باشد، تا روز قيامت اين جايگاه تو مي شود او گفته مي
  2.باشد مي

 هستند و در عقيده به آناحاديث مربوط به عذاب قبر آحاد  اما اين گمان آنها كه
اند و  وردهص آنقبالً توضيح داده شد، كه گروهي از علما در اين باره  :شود استناد نمي

در  وارده در مورد عذاب قبر و سوال و جواب آن و نعمتهاي آن، احاديث: ندا گفته
   .حاد آن به حد تواتر نرسيده باشندباشند، هر چند آ مجموع متواتر معنوي مي

ما واجب است كه  برثابت شود،  و صحت آن از رسول خدا اگر آحاد هم باشد
يمان بياوريم، هر چند مخالف عقيده كسي باشد كه و به مضمون آنها ا تسليم آنها شويم

  . از آن سرباز زده است
  3.در عقايد حجيت دارد، كه تفصيل اين بحث در فصلهاي قبلي گذشت پس خبر آحاد

   :شود پاسخ داده مي كه اينگونهداليل عقلي آنها اما 
يرا عذاب قبر و دخالت در آن امور را ندارد، ز آورند كه توان آنها عقل را جايي مي :اول

و امكان  ن دنيا راهي در آن ندارندعقلهاي ما در اي و باشند غيبي مي نعمتهاي آن، امور
بلكه ايمان به آن بوسيله احاديث وارده و . رسيدن به چگونگي آن امور را ندارند

و شرع هم  كه عقل مانع واقع شدن آنها نيست شود، هر چند قرآني محقق مي نصوص

___________________________________________________
______________________ 

. شود در كتاب جنازه، باب، جاي مرده شبانگاهان و صبحگاهان به او نشان داده مي) شرح فتح الباري(بخاري آنرا آورده ) 1
آنرا آورده، در كتاب بهشت و صفت نعمتهايش در باب، عرضه بر مرده ) شرح النووي(، و مسلم در 1379، شماره 3/286

 .، لفظ حديث از مسلم است2866، شماره 9/218كه آيا بهشتي است يا جهنمي، 
 .415-1/414موقف المدرسة العقلية من السنة، : نگا) 2
 .249، 248، 221، 220، 217-215-32-2/18، 499، 1/498: اگر خواستيد نگا) 3
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اند كه عقلها در آن  ، بلكه اموري را آوردهمحال بدانندد كه عقلها آنرا آور امري را نمي
  1.اند مبهوت مانده

ي است، كه روح غير از اين زندگي دنيو گذراند، خود مي مرده در قبر هزندگي ك :دوم
ها نيست و اين امري  و برخوردهاي آن مانند برخوردهاي زنده به بدن وابسته است

 .كند و حديث نبوي هم بر آن داللت مي 2كند و نفي نمي است كه عقل آنرا تكذيب
   3»گردانند روح او را به جسد باز مي« :فرمايد مي پيامبر

دارد، كه حكم آنها متفاوت  روح از پنج لحاظ به بدن تعلق :گويد مي ابن قيم جوزيه
   :است
  . به بدن در شكم مادر به هنگام جنيني تعلق روح :اول
  .بدن بعد از متولد شدنتعلق روح به  :دوم
دارد و به وجهي از آن جدا ، به وجهي تعلق تعلق روح به بدن در حال خواب :سوم
  .شود مي
، اگر بدن رها و تنها شود، به طور كلي از آن جدا 4در برزختعلق روح به بدن  :هارمچ

  . اي كه بدن هيچ توجهي به آن نداشته باشد شود، به گونه نمي

___________________________________________________
______________________ 

 .، با اندكي تصرف2/136شرح الطحاوية، : نگا) 1
 .3/214الباري،  و فتح 62الروح، ص : نگا) 2
قسمتي ازحديث طوالني براء بن عازب در مورد عذاب قبر، و حديث را ابوداود آورده در سنن خود، ضمن طوالني بودنش ) 3

، و هيثمي هم 288، 4/287، و احمد در مسند 4753، شماره 240، 4/239در كتاب سنت در باب مسأله قبر و عذاب آن، 
 .53-3/52. باشند ته، احمد آن را روايت كرده و رجال آن هم صحيح ميآنرا در مجمع الزوائد آورده و گف

فرهنگ :البرزخ به معناي مانع ميان دو چيز، منظور از آن، مدتي از زمان است كه ميان مرگ و روز قيامت قرار دارد، نگا) 4
 .1/285قاموس المحيط، 
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كاملترين تعلق  و آن برانگيختن جسمهاروز رستاخيز و دن در تعلق روح به ب :پنجم
اين نوع وابستگي نسبتي ندارند، كه در آن  گرفتن به بدن است و وابستگيهاي قبلي با

  . پذيرد نمي ، خوابيدن و تباهيمردنهمراهي روح را در هنگام بدن 
و زنده اگر كسي كه خوابيده روح او در جسدش باشد، در حالي كه او زنده است 

مرده هم همينطور . باشد هاي بيدار نيست، پس خواب برادر مرگ مي بودن او مانند زنده
اي  گردد، حالت او ميان زنده و مرده است، هنگاميكه روحش به داخل جسد باز مي

است كه روح به بدنش باز نگشته است، مانند حاالت كسي كه خوابيده و ميان مرگ و 
ن مبحث تفكر و تأمل كن، زيرا اشكاالت زيادي را از شما زندگي قرار دارد، پس در اي

  . 1دارد بر مي
خبر كنند،  و آن را نفي ميبدان، پيامبران به آنچه كه عقلها از درك آن عاجزند 

كنند يا بدليل ناتواني در رسيدن به  درك مي دهند، اخبار آنها را يا عقل و فطرت نمي
هر خبري از آن از لحاظ عقل محال نيست و  خبر دادن. كنند آنرا درك نمي ،حقيقت آن

   2.ا باطل است يا آن عقل فاسد استآنرا درك نكند ي كه عقل
و سنت . است كه بوسيله ظاهر قرآن ثابت شده استعذاب قبر و نعمتهاي آن حقيقتي 

   3.و اجماع علماي اهل سنت هم بر آن است صريح هم آنرا تأييدكرده
اين اتفاقات . گيرد يا در عذاب الهي است نعمت قرار مي رود، يا در كسي كه از دنيا مي

يا در نعمت و يا در  دهد، روح بعد از جدا شدن از بدن براي روح و جسم او روي مي
و با او نعمت و يا عذاب را  شود به بدن متصل ميشود، گاهي هم  عذاب ماندگار مي

___________________________________________________
______________________ 

 .2/136شرح العقيدة الطحاوية، : ، نگا62الروح، ص ) 1
 .1/403/405موقف المدرسة العقليه من السلسله، : با اندكي تصرف، نگا – 87-86ص الروح، ) 2
 .1/397وقف المدرسة العقليه من السنه، : ، نگا69شرح لمعة االعتقاد الهادي الي سبيل الرشاد از ابن قدامه مقدسي، ص ) 3
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و از قبرهاي  گردند ميرسد روحها به جسدها باز  كند، وقتي قيامت فرا مي تجربه مي
  1.شوند بلند ميبه سوي پروردگار عالميان، خود، 

  
  داليل عذاب قبر و نعمتهاي آن

 كه عذاب كسي كه مستحق ،يابد كسي كه نگاهي به قرآن و سنت نبوي بيندازد، مي
 و قبض روح باشد از زمان مرگ مستحق نعمت مي ،است و نعمت كسي كه عذاب

   :فرمايد داوند ميشود، خ آغاز مي توسط مالئك

 m ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±°

 Á Àl ) 93/ انعام(  
در آن  )و بداني كه چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند(ستمكاران را ببيني  «

دراز  )به سوي آنان(اند و فرشتگان دستهاي خود را  هنگام كه در شدائد مرگ فرو رفته
اگر  :گويند زنند و بديشان مي بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي و(اند  كرده
اين زمان به سبب دروغهائي كه بر  .خويشتن را برهانيد )توانيد از اين عذاب الهي مي

اي  عذاب خواركننده ،كرديد آيات او سرپيچي مي )پذيرش(بستيد و از  خدا مي
  ».بينيد مي

زنند تا روح از  يعني با دست مي ® ¬ » :فرمايد مي خداوندپس اينكه 
  :فرمايد مانند اين آيه كه مي. خارج شود بدنشان

___________________________________________________
______________________ 

 .25/2و لوامع االنوار البهيه،  – 74الروح، ص ) 1
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 m « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 ® ¬l ) 50/ انفال(  

هول و هراس و عذاب و عقابي را كه به كافران دست  !اي پيغمبر(اگر ببيني    «
صورت و پشت و گيرند و سر و  بدان گاه كه فرشتگان جان كافران را مي )دهد مي

 )اعمال بد خود(عذاب سوزان  ):گويند بديشان مي(زنند و  مي )از هر سو(روي آنان را 
از مشاهده اين همه درد و رنج و ترس و خوف دچار شگفت خواهي شد (، را بچشيد

  »).و به حال آنان تأسف خواهي خورد
   :فرمايد در حق اهل نعمت خداوند مي

 m ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥
 ²l ) 32/ نحل(  

جانشان را  )قبض ارواح(فرشتگان  )به هنگام مرگ(همانهائي كه  )،پرهيزگاران(   «
از روياروئي سرافرازانه خود (و شادان  )از كفر و معاصي(گيرند در حالي كه پاكيزه  مي

در امان خدائيد و از ! (درودتان باد :گويند مي )فرشتگان بديشان. (هستند )با پروردگار
ايد به بهشت  كرده به خاطر كارهائي كه مي )و .آئيد ه ناراحتي و بالئي دچار نميامروز ب
  ».درآئيد

   :اين فرموده خداوند با

 m M L K J I H G F E D C B A
 S R Q P O Nl ) 30/ فصلت(  

بر اين گفته خود كه اقرار (و سپس  ،پروردگار ما تنها خدا است :گويند كساني كه مي   «
و بر  ،دهند و آن را با انجام قوانين شريعت عمالً نشان مي ،ايستند مي  تبه وحدانيت اس
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در هنگام آخرين لحظات (مانند  پابرجا و ماندگار مي )اند اين راستاي خداپرستي تا زنده
كه نترسيد و غمگين  )دهند و بدانان مژده مي(آيند  فرشتگان به پيش ايشان مي )زندگي

وعده داده  )مؤمنان(به شما  )توسط پيغمبران(بهشتي كه  نباشيد و شما را بشارت باد به
  ».شد مي

  . و ساير آياتي كه در اين باره آمده است
ع شده از جمله عذاب و يا نعمت واق اين عذاب و نعمت اگر قبل از دفن كردن باشد،

  .باشد قبل از روز قيامت مي
شود و نيز  ن واقع ميامر عظيمي كه در آ به قبر اضافه گشته بخاطركه نعمت و عذاب 

را كه  گناهكارياال كفار و هر  و گذارند ا مردگان را در قبر مياكثر به خاطر اينكه
كرد، هر چند دفن هم نشده  تعذيب كند، قبل از مرگ او را تعذيب مي خداوند بخواهد

  1.باشد، ولي آن امر از مردم پوشيده است مگر كسي كه خداوند بخواهد به او بنماياند
شامل كساني فقط مطالب برخالف منكران معتزلي است كه معتقدند عذاب قبر اين  

  2.شود كه دفن شده باشند مي
و بعد از سؤاالتي كه دو فرشته داليل بر وقوع نعمت و عذاب بعد از دفن همچنانكه 

  .كنند پرسند، داللت مي مي
اگر دهد،  مي اي در آسمان ندا ندا دهنده :در حديث براء بن عازب درباره مؤمن آمده

پوشانند، دري  و از بهشت لباس مي كنند ام راستگو باشد، او را از بهشت فرش مي بنده
اما در . وزد آيد و به قبرش مي وش از آن ميكنند، بوي خ براي و رو به بهشت باز مي

دهد كه بنده من دروغ گفته، از آتش بر  اي از آسمان ندا مي ندا دهنده :مورد كافر گفت

___________________________________________________
______________________ 

 .276، 3/275،و فتح الباري، 4/67حل، الفصل في الملل و الن) 1
 .733شرح االصول، ص : نگا) 2
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وزد، قبر او  نيد، دري از آتش براي او باز كنيد، گرماي آن و سمومش بر او مياو بپوشا
  1.روند هاي آن از بين مي اي كه زاويه گرداند، به گونه را تنگ مي
  .كند نعمت، بعد از دفن داللت مي بر وجود عذاب و صراحتا اين نص

خود آزموده  همانا اين امت در قبرهاي :ديث مرفوعي از زيد بن ثابت آمده كهدر ح
شوند، پس اگر دفن نشده باشند، طبق سفارش خداوند، عذاب قبر بر شما شنيده  مي
  2»....شنوم شود كه من مي مي

باشد، كه بر واقع شدن  امثال آن در كتابهاي حديث صحيح فراوان مي واين احاديث 
  . كنند از دفن داللت مي عذاب قبر بعد

چنين نصوص  شود؟ از ظاهر ابد، يا قطع ميي آيا آن عذاب تا روز قيامت ادامه مي
كه عذاب كفار  ماند، شود، كه بعضي از آن عذابها تا روز قيامت باقي مي فهميده مي

   :فرمايد خداوند مي است،

 m z y x w v u t sr q p o n
 {l ) 46/ غافر(  

  
ب اين عذا. (شوند و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي«

خدا به فرشتگان دستور (شود  و اما روزي كه قيامت برپا مي )برزخ ايشان است
  ».را به شديدترين عذاب دچار سازيد )و پيروان او(خاندان فرعون  )دهد مي

   :فرمايد خداوند مي
___________________________________________________
______________________ 

 .4753، شماره 4/239ابوداود آنرا آورده در سنن خود در كتاب السنة و باب درباره قبر، ) 1
و ثابت .... باب نشان دادن جاي مرده و... كتاب بهشت و) شرح نووي(قسمتي از حديث طوالني است كه مسلم آورده در ) 2

 .2867، شماره، 219، 90/218ن عذاب قبر، كرد
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 m u t s r q p ol ) 101/ توبه(  
ي شما بر بار با پيروز يك: (دهيم  دو بار شكنجه مي )در همين دنيا(ايشان را  «

و بار دوم با رسواكردن  ،گردد دشمنانتان كه مايه درد و حسرت و خشم و كين آنان مي
روانه عذاب بزرگي  )در آخرت(سپس  ).برداري از نفاقشان ايشان به وسيله پرده

  »).آيند و به دوزخ گرفتار مي(گردند  مي
از اين دو  يكينظر غالب اين است كه « :است حجر آورده كه طبري گفته ابنحافظ 

  1.باشد ، كشتن يا خواري مياسارتو ديگري احتماالً، گرسنگي، است عذاب قبر  بار،
شود، بر اوتنگ شو، پس بر  به زمين گفته مي« :در حديث ابوهريره درباره منافقين آمده

كشد، تا اينكه  شود، همچنان در آن عذاب مي شود، ضلعهاي آن دگرگون مي او تنگ مي
  2.انگيزد آن تنگنا برميرا از  خداوند او

بعضي از گناهكاراني است و به  يابد، عذاب عذاب قبر مدتي قطع و سپس ادامه مي
  3.يابد شوند، سپس عذاب آنها تخفيف مي اندازه جرمهاي خود، عذاب مي

دميدن در صور به تأخير  زمانعذاب تا  :اند تصور كرده و پيروانش قاضي عبدالجبار
. كند است كه حقيقت ندارد، زيرا با داليل قبلي مخالفت ميتصوري  4.شود انداخته مي

زخ، زيرا منظور از بر .اند عليه آنهاست، نه به سود آنها اي كه به آن استدالل كرده و آيه

___________________________________________________
______________________ 

 .، با اندكي تصرف1369، شماره 3/276فتح الباري، ) 1
قسمتي از حديث طوالني كه ترمذي آنرا در سنن خود در كتاب جنازه باب آنچه درباره عذاب قبرآمده آورده است، ) 2

 .و گفته حديث حسن و غريبي است. 1071، شماره 384، 3/383
 .2/139لعقيدة الطحاويه، شرح ا: نگا) 3
 .732شرح االصول، ص : نگا) 4
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آن مدت زماني است كه مردم در قبرهاي خود  و مانعي است ميان دنيا و آخرت،
  1.مانند مي

امري  باشد، را ه كه مربوط به عالم برزخ ميمربوط به آخرت و آنچ ، امورمتعال خداوند
 خاطر حكمت و كمال خداوند به ه است كهاين دنيا قرار داد غيبي و پوشيده از بندگان

  2.باشد و براي تشخيص دادن مؤمنان به غيب از سايرين مي
و ايمان به غيب از بين  كرد، حكمت تكليف اگر خداوند مردم را از عذاب قبر آگاه مي

 پيامبر :شدند، همانطور كه در حديث صحيح نزد مسلم آمده دم دفن نميفت، مر مي
خواهم كه به شما بشنواند از عذاب قبر، آنچه را  اگر دفن نشويد از خداوند مي« :فرمود

  3.شنوم كه من مي
چون اين حكمت در ميان حيوانات هم نفي شده است، آنرا شنيدم و درك كردم، 

آدم را از بسياري از اتفاقاتي كه در اين  اوند بنيخد 4.همانطور كه در حديث گذشت
از و او را  آمد فرود مي جبرئيل با وحي بر پيامبر. پوشيده آفريد افتد، مي دنيا اتفاق
، جنها در ميان ما زندگي ديدند ساخت، در حاليكه اصحاب او را نمي آگاه مياصحاب 

و  بينيم ليكه ما آنها را نميدر حا كنند، و درباره امور خود با هم صحبت مي كنند مي
كند،  شنويم، كس كه خواب است، در خواب، درد و لذت را حس مي سخن آنها را نمي

___________________________________________________
______________________ 

 .3/256تفسير القرآن العظيم، : نگا) 1
 .89الروح، ص : نگا) 2
 .292قبالً آوره شده است، ص ) 3
 .مراجعه كن 287ص ) 4
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 كند يكه بيدار است، احساس درد ميكند، و كس كسي كه كنار اوست آنرا احساس نمي
  1.كند برد، در حاليكه، آنكه كنار اوست، آنرا درك نمي و لذت مي

كند، در حاليكه  ه هنگام كندن جان، احساس درد ميكسي كه در حال مرگ است ب
  .بينند حاضران آنها را نميزنند،  مالئكه او را مي

شود، حتي اگر دو نفر در  عذاب قبر و نعمتهايش هم همينطور است، بر مرده واقع مي
نعمت و ديگري اهل عذاب باشد،  دفن شوند، يكي از آنها اهل نعمت كنار همديگر

قدرت و توان خداوند  .رسد رسد و عذاب دومي به اولي نمي اولي به دومي نمي
دن حاالت آخرت و زندگي پس مقايسه كر 2.باشد تر از آن مي انگيزتر و گسترده شگفت

است، كه گمراهي تمام و  غايب نسبت به شاهد و حاضر برزخ با حاالت دنيا، قياس
  3.باشد مي و تكذيب پيامبران ناداني

دجال مسيح و از فتنه  دنيا و آخرتز عذاب آتش و از فتنه خدايا از عذاب قبر و ا
  .قبت به خير گردانيخواهم كه مرا عا برم، پروردگار از شما مي تو پناه ميبه 

___________________________________________________
______________________ 

، ص ، و الروح1374، شماره 3/278، و فتح الباري، 2875-2866، شماره 9/224المنهاج شرح مسلم از نووي، : نگا) 1
90-91. 

 .2/569، االعتصام، 93، 92، و الروح، ص 2/138شرح الطحاويه، : نگا) 2
اثبات عذاب القبر و سؤال الملكين از : ، براي اطالعات بيشتر نگا100، الروح، ص 1374، شماره 3/278فتح الباري، : نگا) 3

 .415-397العقليه من السنه  امام بيهقي، و الغيبات في ضوء السنه از دكتر محمد همام، و موقف المدرسة



  :ششمفصل 

  با زني از انصار پيامبرخلوت 

  نزد ام سليم و ام حرام خوابيدن پيامبر

 حديث جادو كردن پيامبر

  
  :دباش شامل چهار مبحث مياين فصل 

  : مبحث اول
در حديث، با سيره آن حضرت در قرآن  شبهه مخالفت سيره پيامبر

  .و پاسخ به آن
  : مبحث دوم

شبهه طاعنين به حديث انس بن مالك، درباره خلوت كردن پيامبر، با 
  .زني از انصار و پاسخ آن

  :مبحث سوم
نزد ام سليم و ام حرام و  شبه طاعنين به حديث خوابيدن پيامبر 

  .اسخ آنپ
  :مبحث چهارم

.و پاسخ آن شبهه طاعنين به حديث جادوي پيامبر 



  :مبحث اول
با سيره آن حضرت در قرآن  ،مخالفت سيره آن حضرت در حديث هشبه

  كريم و پاسخ به آن
  
  

  در ميان حقايق قرآني و روايات امام بخاري پيامبر اكرم هسير
صحيح بخاري عيب و ايراد  دشمنان حديث شريف نبوي با حرص و طمع زيادي به

كه در قرآن هست، با  اند كه شخصيت پيامبر و مردم را در توهم انداخته گيرند مي
همانطور  .باشد حبان صحاح هست، متفاوت ميشخصيتي كه در نزد بخاري و ساير صا

 .باشد مي حرمتي عمدي به شخص رسول اكرم دانيد نتيجه آن هر چه باشد، بي كه مي
   1.داريم ي را از آن بدور ميما امام بخار

ند تا خواننده به ايهام بيفتد، كه حق ه اين نتيجه، لباس علما را پوشيدآنها براي رسيدن ب
به ، گاهي عمداً منازعه كردنداحاديث امام بخاري در پشت بعضي . باشد با آنها مي

اي هاي آن طبق روشه بازگرداندن صيغه گاهي با و احاديث روي آوردند اين بطالن
و گاهي اين دو كار را با هم  دهد ي حمل كردند كه معني نميخود، آنها را بر معاني

  . دادند انجام مي
 طبق قرآن با پيامبر هسير به گمان خودبه آن استدالل كردند و ي كه احاديث از جمله

  . مخالفت داشت ،اي كه امام بخاري در صحيح خود آنرا ترسيم نموده بود سيره

___________________________________________________
______________________ 

، هر دو از احمد صبحي منصور و دين السلطان، ص 42-41، و قراءة في صحيح البخاري، ص 85لماذا القرآن، ص : نگا) 1
- 135انذار من السماء، ص : ، ونگا92، 67، 64، به همان كتاب مراجعه كن، ص 614، 604، 588، 450، 425، 418
، و دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثين، 66دين، واهل السنه شعب اهللا المختار، ص هر دو از نيازي عزال 699، 191
 .، هر دو از صالح ورداني326، 45ص 
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حديث انس بن مالك كه  :آمده باشد، مانند) خلوت(كه در آنها لفظ  احاديثي -الف
با زني از انصار برخورد كرد، كه درباره يك مسأله ديني از آن  سول خدار :آورده

حرام در زيارتي كه با اش ام  مادرش ام سليم و خاله حضرت سؤال كرد و سخني كه از
  .م استراحتنزد آنها به هنگا و خوابيدن پيامبر آنها داشته

در و . اند در اين روايتهايي كه لفظ خلوت آمده است، آنرا بر خلوتهاي حرام حمل كرده
انگيزد، در حالي  اي آوردند كه غرايز جوانان را برمي اين روايتها اين احاديث را به گونه

بخشد، با  و گذشتگان و پدران ما مي كه اين روايات كمال تقدير را به رسول اكرم
و به دور  اند دوري سياق اين روايتها در صحيح بخاري با سياقي كه آنها آورده توجه به

گيرند،  و صحيح او ايراد مي 1آن به عدالت امام بخاري افاطر از هدفي كه آنها در
  2.در قرآن ارائه داده است رسول اكرم اي غير از سيره سيره اند كه بخاري، تصور كرده

مقام نبوت  او را ازاند سحر  باشد كه تصور كرده يم حديث جادو كردن پيامبر –ب 
و با قرآن به مخالفت بر  كند عصمت آن حضرت ايراد وارد مي و به آورد پايين مي

   :فرمايد خيزد، خداوند مي مي

___________________________________________________
______________________ 

. باشد بخاري امير مؤمنان در حديث است، امام ابوعبداهللا محمد ابن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره ابن برْدزبه، به جد اومي) 1
بود، سپس مسلمان شد، مغيره فرزند او نزد يمان الجعفي والي و حاكم بخارا، در آن هنگام، يهودي و بر دين قوم خود 

التاريخ (و ) جامع الصحيح(گفتند، او حافظ علم و صاحب ) جعفي(و بعد از آن به نسبت او » دوست«، »والء«نسبت 
تذكرة : از دنيا رفت، شرح حال او در  ه 256در سال . و غير از آنهاست) القراءة خلف االمام(و ) االدب المفرد(و ) الكبير

، و التيقيد و المعرفة رواة السنن و 560، شماره 252، و طبقات الحفاظ از سيوطي، ص 578، شماره 2/555الحفاظ، 
، 2/104و طبقات المفسرين از داودي، . 380، 377، و االرشاد از خليلي، ص 6، شماره 30المسانيد از ابن نقطه، ص 

، و مقدمه فتح الباري، ص 20-5و امام البخاري اميرالمؤمنين في الحديث از استاد دكتر يوسف الكناني، ص  ،463شماره 
 .، آمده است518، 501

 .207، 190السنة في مواجهة اعدائها از استاد دكتر طه جيشي، ص : نگا) 2



  بررسي سنت نبوي 

 

477

 4 tΑ$s%uρ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# βÎ) šχθãèÎ6 −Gs? ωÎ) Wξã_u‘ # ·‘θßsó¡̈Β   ) 8/ فرقان(  
  ».كنيد شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي :گويند مي )كفرپيشه(ستمگران  «

و در مبحثهاي بعدي به  كنيم سبت به احاديث قبلي، ذكر ميدشمنان را ن ايراد و شبهه
در حديث، با  پيامبر هآنها پاسخ خواهيم داد، كه بعد از پاسخ به مخالف بونِ سير

  .آيد سيره پيامير در قرآن كريم، ذكر آن مي
نه بخاري و نه « :گويم اند مي گفته ر كه استاد دكتر طه حبيشيهم همانطومن  :پاسخ

را به تصوير بكشند، زيرا  اند كه شخيت نبي كسي ديگري غير از او، حق نداشته
گردد كه خداوند در  با همه سادگي آن، به عناصر و نيروهايي برمي شخصيت پيغمبر

عين خود آفريده  خود ووجود او قرار داده است، پس خداوند همه انبياء را براي 
تواند تصويري از آنچه كه براي خود آفريده است و عين خود  است، اوست كه مي

را  بعد از ترسيم آن، شخصيت و سطح ارتباط ميان ما و رسول خدا. آفريده ارائه دهد
  . كند مشخص مي

خداوند . همه اين امور مربوط به خداوند است، و كسي حق دخالت در آن را ندارد
هم  پيامبر. را برايمان در قرآن و بوسيله وحي مشخص كرده است صيت پيامبرشخ

امور را براي ما، بوسيله اقوال و گفتار و صفاتش مشخص نموده، و آنها را به وسيله 
  . وحي استوار گردانده است
و وقايع  كتابهاي حديثي، ثبت همه اين امورنويسندگان  نقش امام بخاري و ساير

  . باشد تاريخي آن مي
توانيم يك واقعه  ما مي. اطمينان حاصل كردن از اين نوع كتابها آسان و ممكن است

كند، آن را  اي كه بخاري از آن صحبت مي تاريخي را تحليل و بررسي نمائيم، واقعه
توانيم راويان اين  همچنين ما مي. براساس يك تحقيق منظم و دقيق بررسي نمائيم
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دو نسل مورد بررسي قرار دهيم، تا به بخاري يا ساير  روايتها را در يك نسل و يا
   .ديگر برسيم راويان

و نتيجه كاوش و  نيكوكار ما، به آن عمل كردنداين كاري بود كه سلف و گذشتگان 
بجز موارد اندكي، كه . تحقيقات آنها، منجر به صحت كتاب، و صحيح گرداندن آن شد

حتي  دخاري گفته، كه بعضي از آن موارسخن درباره آن موارد اندك، همان است كه ب
رسند، حتي به درجه حديث ضعيفي كه احتمال ضعف آن بود  به درجه جعل هم نمي

  1.رسد كه تفصيل اين مبحث در فصلهاي گذشته آمده است نمي
بر اينكه، هيچ كس حق ندارد، در خيال نخست و در ابتدا شايسته است كه اتفاق كنيم 

اين . كند را ترسيم نمايد، فرقي هم نمي از پيامبر و تصويري و تصور خود شكل
  2.ديگري ترسيم خاتم النبيين باشد يا هر پيامبر

اند مخالف قرآن كريم  نان درباره احاديثي كه تصور كردهاينجا به استداللهايي كه دشم
  .دهيم پاسخ مي ،باشند مي

___________________________________________________
______________________ 

 .162، 2/156: نگا) 1
كنند  ، با دخل و تصرف در آن او معتقديم، آنها تصور مي190شي، ص السنه في مواجهة اعدائها از استاد دكتر طه حبي: نگا) 2

 .افترا ببندد كه بخاري با آورده اين حديث در صحيح خود، خواسته به رسول خدا
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  :مبحث دوم
با زني  پيامبر خلوترباره زنندگان به حديث انس بن مالك، د شُبهه طعنه

  از انصار و پاسخ آن
  

زني از انصار نزد  :است انس بن مالك، آورده امام بخاري در روايتي با سند خود از
دو بار با او صحبت كرد و  اي همراه داشت، پيامبر آمد، در حالي كه بچه پيامبر
من براي ترين مردم  محبوب ه جان من در دست اوست، شماقسم به آنك« :فرمود
   1».هستيد

را به  و خواننده سالم، به صحيح بخاري ايراد گرفتهبا استناد به اين روايت دشمنان ا
كه در . دهد را مورد نقد قرار مي حديث شخصيت پيامبراين اندازند كه  توهم مي

براي من ترين مردم  شما محبوب« :او با آن زن خلوت نمود، سپس گفت :روايت آمده
  ».هستيد

خواهد كه خواننده را به تفكر وادارد  روايت مي« :است منصور گفتهاحمد صبحي 
آميز و مطمئناً  درباره آنچه كه در آن خلوت روي داده كه منتهي شده به كلمات عشق

  2».اين چيزي است كه بخاري خواسته است
خواهند صحيح امام بخاري را مورد نقد و ايراد قرار دهند  به آن گمراهاني كه مي :پاسخ

گوييم،  ميجايگاه آن را به عنوان صحيحترين كتاب بعد از كتاب خدا پايين بياورند تا 
___________________________________________________
______________________ 

ترين مردم  به انصار، شما محبوب در كتاب مناقب انصار، و در باب فرموده پيامبر) الباري در شرح فتح(بخاري آن را ) 1
. ، و كتاب النكاح باب، جايز نيست كه مرد با زن در ميان مردم خلوت كند3786، شماره 7/142ستيد، نسبت به من ه

در شرح (، و مسلم 6645شماره  11/534چگونه بود؟  ، كتاب ايمان و النذور، باب سوگند پيامبر5234، شماره 9/244
 .2509ماره ، ش8/306هاي انصار،  در كتاب فضائل اصحاب و در باب از فضيلت) نووي

دين السلطان از نيازي عزالدين، : ، هر دو از احمد منجي منصور، نگا22و قرائة في الصحيح البخاري، ص  91- 91لماذا القرآن، ص ) 2
 .210الشيخ الغزالي از احمد حجازي السقا، ص  ، و دفع الشبهات عن63- 39ص 
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پايي قرآن از صحيح بخاري را از بين ببريد، تا با از بين بردن آن،  خواهيد ارزش هم مي
ببريد، كه صحيح بخاري همانند سر است، نسبت به  را هم از بين حديثيهاي  كتاب
   .رود فتن سر، جسد هم از بين مين ربا از بي هاي حديث و كتاب

را از  پيامبر خواهيد و ميگوييم اگر شما در ادعاي خود صادق هستيد،  به آنها مي
 .منزه كنيد آن حضرت و اخالق بزرگوارانه آن حضرت ايجاد و طعنه وارده به سيره

با آوردن اين حديث در صحيح خود به پيامبر افترا زده است كه بخاري  كنيد گمان مي
 .و در اخالقش شك ايجاد كرده است، در حالي كه امام بخاري از آن به دور است

بينانه انجام  كنيد، در اين باره تحقيق واقع حقيقتاً اگر شما اهل علم هستيد و تحقيق مي
چرا آن بابي كه بخاري حديث  :گوييد اگر راست مي. تا كذب ادعايتان ثابت شود. دهيد

جايز نيست كه مرد با زن در «آن باب  كهايد؟  داً ذكر نكردهرا در آن روايت كرده را عم
  » .ميان مردم خلوت كند

اند و اينكه  چرا در مورد آنچه كه شارحان حديث درباره منظور از خلوت كردن گفته
  ايد؟ خلوت نمود، خود را به ناداني زده آن خلوت چگونه بوده است، و چرا پيامبر

، بخاطر دورويي شما و گمراه ساختن خواننده، شما هم مانند ايد بله، آن را عمداً نياورده
شناسيد، پس با تغيير دادن  هاي آن را مي مردم تمام دنيا فقه امام بخاري و شرح باب

ابل طور خود را در مق شود همين عنوان باب، دروغگويي و گمراهي شما معلوم مي
خورند و  رص ميو كساني كه براي احاديث ح شارحان حديث از پيشوايان امت

د، و او را به دور كنن كشند، به ناداني زديد، و گفتيد كه بخاري را تقديس مي زحمت مي
و اينكه آن خلوت در مورد تفسير و بيان آن ) پناه به خدا(كنند  ت مياز خداوند عباد

  اند؟ خود را به ناداني زده ،كردن چگونه بوده است
شوايان اسالمي را كودن فرض هاي پي ما عقلست كه شنتيجه اين همه ناداني شما اين ا

  . هاي خوانندگان را خوار شمرديد و عقل كرديد
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سازيم، تا ببينم خواننده بعد از  ايد، آشكار مي باهم آنچه را كه شما بر خواننده پوشانده
 دهد، چه كسي راستگوست شما يا بخاري؟ و چه كسي ايراد آن چگونه رأي و نظر مي

باشد، بخاري يا شما؟ چه كسي نزد خواننده قابل  مي ل اكرمگيرنده به سيرت رسو
  احترام است شما يا بخاري؟ 

را حديث اين  ،حافظ ابن حجر در حالي كه منظور از آن بابي كه امام بخاري در آن
بابي كه درست « :عنوان آن باب اينگونه است :گويد مي و كند روايت كرده، تشريح مي

ها نشود، كه اي با آن زن تن  يعني به گونه» .دم خلوت كندنيست مرد با زن در ميان مر
و صداي آنها را نشنوند، مگر از اموري باشد كه زن از بازگو كردن  مردم آنها را ببينند

) نزد مردم(در شرح كلمه  ،مؤلف اين كتاب. آن در ميان مردم شرم داشته باشد
زن در راهي خلوت كرد كه با آن «در بعضي از احاديث اينگونه آمده است  :ديگو مي

يعني در » با او خلوت كرد رسول خدا«و گفتن » .معموالً از رفت و آمد خالي نيست
منظور انس، از با  :است بعضي راههايي كه معموالً آمد و شد جريان دارد، مهلب گفته

با او . اي كه از ديد كسي كه با او بود پنهان شدند، نيست او خلوت نمود به گونه
اي كه كسي شكايت آنها را نشنيد و كسي نفهميد چه ميان آنها  مود، به گونهخلوت ن

گذشته است به همين دليل انس آخر سخنان آنها را آورده و روايت كرده، ولي آنچه را 
  .دكه ميان آنها گذشته را نياورده، چون آن را نشنيده بو

اي رسول  :گفتزني در سر خود چيزي داشت « :در روايت مسلم از انس چنين آمده
اي مادر فالني از چه راهي برويم، تا نياز  :فرمود من به تو نيازي دارم، پيامبر! خدا

  1.دوت كردند، تا از نياز خود فارغ شتو را برآورده كنم، مقداري راه رفتند و با هم خل

___________________________________________________
______________________ 

، و 2326شماره آن را آورده  8/90و متبرك شدن آنها،  در كتاب فضايل باب نزديكي پيامبر مردم) در شرح نووي(مسلم ) 1
 .4819-4818هاي  ، شماره4/257ها، باب سنن در راهها،  ادب. ابوداود هم آن را آورده است در سنن خود در كتاب
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يعني در يك راهي كه رفت و آمد » .مقداري راه را با او خلوت نمود« :امام نووي گفته
و در خلوت براي او فتوا دهد، اين  وت نمود، تا مشكل او را رفع سازدت با او خلداش

اين خلوت كردن در راه رفت  خلوت كردن از نوع خلوت كردن بيگانگان باهم نيست،
شد، زيرا  شدند، ولي سخن آنها شنيده نمي مردم بوده است و هر دو هم ديده مي و آمد

  1.آن قضيه قابل آشكار شدن نيست
كه بحث و بررسي با يك زن «درباره اين روايت بياني است  :است حجر گفته ابن

كند ولي آن گونه كه عايشه گفته كدام يك از  بيگانه در خفا، در دين شبهه ايجاد نمي
  2».زيرك و هوشيار بود باشيد، آنگونه كه رسول خدا شما زيرك و هوشيار مي

ترين مردم  شما محبوب» ر دست اوستقسم به كسي كه جان من د« فرموده پيامبراما 
به  ويند سه بار تكرار كرده است،گ اي هم مي براي من هستيد، كه آن را دوبار و عده

هاي ديگر براي  صورت اجمال آمده به اين معنا كه مجموعه شما اصحاب، از مجموعه
  . تر است من دوست داشتني

سول خدا، دوست داشتن اي كه ر در اين جمله وصف انصار به نيكي است، به گونه
 ، پيامبردانسته استنشانه دورويي  را اصحاب خود را نشانه ايمان و كينه به آنها

جز مؤمنان كسي انصار را دوست ندارد و جز منافقان كسي به آنها كينه « :فرمايد مي

___________________________________________________
______________________ 

 .8/91المنهاج شرح مسلم از نووي، ) 1
و كتاب روزه باب  302، شماره 1/481با حايض، كردن  الباري آن را آورده، در كتاب حيض و باب نزديكي بخاري در شرح فتح) 2

، در كتاب حيض، باب نزديكي كردن با حايض روي )شرح نووي(، مسلم آن را آورده 1927، شماره 4/176دار،  كردن با روزه زندگي
، 1106، شماره 4/231دار حرام نيست اگر باعث تحريك شهوت نشود،  ، و كتاب روزه، باب بوسيدن بر روزه293، شماره 2/207لباس، 
 .5234، شماره 9/245الباري،  فتح: نگا
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و كسي كه به  دارد باشد، خداوند او را دوست ميندارد، كسي كه آنها را دوست داشته 
   1».گيرد نه داشته باشد، خداوند نسبت به آنها كينه به دل ميآنها كي

ايمان، دوست داشتن انصار هاي  از نشانه« :آورده كه فرمود انس از رسول خدا
  2».باشد و نشانه دورويي و نفاق، كينه به انصار مي باشد مي

ن كه ديگران از ايآنها به اين صفات، برجسته گشتند، « :است حافظ ابن حجر گفته
و همراهانش و امر آنها را اقامه كردن و با  از پناه دادن به پيامبر .ويژگي محرومند

و ايثار كردن در بسياري از امور با آنها، با اين  ا و اموال خود آنها را تسلي دادنه جان
كارهايي كه انجام دادند، بغض و كينه تمام قبايل عرب را نسبت به خود تحريك 

 بالي كه وصف شدند باعث حسد نشد، حسدي كه كينه را به دنكردند، و با آن صفات
و آنها را  نسبت به آنها كينه نداشته باشيم خود دارد، به همين دليل توصيه شده كه

و كينه داشتن نسبت به  كه دوست داشتن آنها نشانه ايمان دوست بداريم، تا جايي
به  مده كه پيامبرهاي نفاق و دورويي است، در صحيح مسلم آ اصحاب، از نشانه

و جز منافقان كسي كينه تو را به دل  بجز مؤمنان تو را دوست ندارند« :فرمود علي

___________________________________________________
______________________ 

آن را آورده، در كتاب مناقب و وصف انصار در باب دوست داشتن انصار از ايمان است، ) الباري در شرح فتح(بخاري ) 1
آورده، در كتاب ايمان در باب دوست داشتن انصار و علي از ) در شرح نووي(، و مسلم آن را 3783شماره  7/141
 .75شماره  1/340هاي ايمان و كينه به آنها نشانه دورويي است،  شانهن

، و 0/17شماره  1/80در كتاب ايمان، نشانه ايمان دوست داشتن انصار است، ) الباري در شرح فتح(بخاري آن را آورده ) 2
آن را ) شرح نووي در(، و مسلم 3784، شماره 7/141كتاب مناقب االنصار، باب دوست داشتن انصار از ايمان است 

هاي  هاي آن است، و كينه به آنها از نشانه در كتاب ايمان باب به دليل دوست داشتن انصار و علي از ايمان و نشانه. آورده
 .128شماره  1/340باشد،  نفاق و دورويي مي
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و اين مطلب را در ميان اصحاب علناً اعالم كردند تا اكرام آنها و حسن توجه  1».ندارد
   2.به دين توسط آنها معلوم شود

از لحاظ روايي و حديث اين براي هر عاقلي، و قلب سالمي روشن و آشكار گشته كه 
كه بر در حديث » خلوت«و تصور اهل انحراف درباره كلمه  استصحيح درايتي 

چون منظور خلوت كردن در راهي . م حمل نموده است، قابل قبول نيستخلوت محر
  .ور مردم خالي نيستاست كه از عبور و مر

 دند، سؤالي داشتها ايشان خلوت كرب توضيح داده آن زني كه پيامبر همچنانكه آشكارا
از جمله مسايلي بوده كه معموالً زنها از ذكر آن در ميان  كه فتوا خواسته و از پيامبر

او را به جايي برده كه بتواند به درستي  پيامبر. كنند مردم خودداري و شرم مي
مسلم در روايت  .و آن جا خالي از رفت و آمد مردم نبوده است را بشنود صدايش

تعبير درست نموده و بر آن تأكيد كرده » خلوت«آورده و بر معناي لفظ  خود اينها را
  .است

قسم به « :با آن به پايان رسانده كه فرمود سخنانش را اي كه رسول خدا درباره جمله
و اين » ترين مردم نزد من هستيد ا محبوبكسي كه جان من در دست اوست شم

اين . حب انصار گفته آورده است مطلب را در تأييد مطالب قبلي خود، كه درباره
  . گشتند بيان فرموده است براي مردمي كه از عروسي برمي ،آشكارا سخنان را پيامبر

هايي را  زنان و بچه رسول خدا :فرمود در روايت بخاري از انس بن مالك، پيامبر
آيا  1».هستيد نزد منترين مردم  شما از محبوب« :گشتند، فرمود ديد كه از عروسي برمي

___________________________________________________
______________________ 

هاي ايمان است و  نشانه آن را آورده، در كتاب ايمان و باب اينكه دوست داشتن علي و انصار از) در شرح نووي(مسلم ) 1
 .78، شماره 1/341كينه داشتن نسبت به آنها نشانه نفاق است، 

 .17، شماره 1/81الباري،  فتح) 2
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خواهند آن را  بعد از اين همه بحث و بررسي، حجتي در حديث براي كساني كه مي
كنند، آنها از پيروان  لوحانه فكر مي نده است، در حالي كه خيلي سادهآشفته كنند باقي ما

سنت معطر آن باشند، زماني كه به  كنندگان از او مي و دفاع و دوستداران رسول خدا
كردند، همچنين به  و به عدالت امام بخاري ايراد وارد مي ورزيدند حضرت كفر مي

گيرند، و عقل مسلماناني را كه ما از پيروان  ايراد مي) صحيح بخاري(جامع او  صحيح
  شمارند؟ ده خود را خوار ميپذيرند و نظر و عقل خوانن سلف خود هستند نمي

  
  .تر است خداوند تبارك و تعالي بلندمرتبه و آگاه

  

                                                                                                          
ترين مردم براي من هستيد،  شما محبوب: كتاب مناقب انصار، باب فرموده پيامبر به انصار» الباري در شرح فتح«بخاري ) 1

 .5180، شماره 9/156ها به عروسي،  تن زنها و بچه، كتاب نكاح باب رف3785، شماره 7/142
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  :مبحث سوم
  زنندگان در حديث خوابيدن پيامبر شُبهه طعنه

  نزد ام سليم و ام حرام و پاسخ به آنها
  

  :حديث ام سليم :نخست
اي براي  سفره 1ام سليم« :اند كه فرمود روايت كرده انس بن مالكبخاري و مسلم از 

زماني كه  :نشست، گفت مي پهن كرده بود و او روي آن سفره كنار پيامبر پيامبر
ريختم،  گرفتم و آن را در ظرفي مي مي خوابيد از عرق و موهاي پيامبر مي برپيام

اي جمع كرد در حالي كه او خواب بود، زماني كه انس در حال  سپس آن را در كيسه

___________________________________________________
______________________ 

بن خالدبن زيدبن حرام بن جندب ابن عامربن غنم بن عدي بن البخار انصاري  مالك: ام سليم دختر ملحان و نام ملحان) 1
ته شده خزرجي، بخاريه بود، ما در انس بن مالك درباره نام او اختالف داشته و گفته شده سهله و گفته شده رميله، و گف

رميثة، و مليكه و غميصاء و رميصاء، همسر مالك بن نضر بود، پدر انس بن مالك در جاهليت، اندوهگين شد از او به 
سوي شام رفت، و همانجا از دنيا رفت، ابو طلحه انصاري با او ازدواج كرد كه شرك بود، گفت من به تو عالقمند هستم در 

افر هستي ولي من زن مسلماني هستم، اگر مسلمان شوي، مهرم بر توست واال با شود، ولي تو ك حاليكه مانند تو رد نمي
اي از او بدنيا آورد كه در  بچه. و خوب هم مسلمان شد. كنم، مسلمان شد و با او ازدواج كرد كسي ديگري ازدواج مي

يا آورد به نام عبداهللا بن اي ديگر به دن بچهسپس . آمد نوزادي از دنيا رفت، او پدر عمر است كه از همسرش خوشش مي
به همراه . ابي طلحه، كه پدر اسحاق است، در اسحاق و برادرانش بركت هست، ده برادر بودند، همگي علم را از او گرفتند

در زمان خالفت . پسرش انس از او روايت كرده، از زنان عاقل بود. پيامبر بود و احاديثي را از پيامبر روايت كرده است
، 4163، شماره 4/1940و االستيجاب  7479شماره  7/333به شرح زندگي او نگاه كن در اسدالغابه . ا رفتعثمان از دني

 .2/333و تجريد اسماء الصحابه  1573، شماره 276و تاريخ الصحابه ص  12077شماره  4/441واالصابه 
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ش ريخته شود، و اين كار را كه از آن عرق و مو بر روي گلوي مرگ بود، وصيت كرد
   1.كردند
  :حديث ام حرام :دوم

حرام  مانزد  رسول خدا« :اند كه گفت بن مالك روايت كرده سانلم از بخاري و مس
داد، آن هنگام ام حرام همسر عباده بن صامت  ، او را طعام مي2رفت دختر ملحان مي
جنباند،  داد، و سر او را مي را طعام مي نزد او رفت، ام حرام پيامبر بود، رسول خدا
 :خنديد، ام حرام گفت ر حالي كه ميد سپس بيدار شد. خوابش برد تا رسول خدا

مردماني از امت بر من وارد شدند در  :خنديد؟ فرمود اي رسول خدا به چه مي :گفتم
شوند همانند پادشاهان كه بر  سوار بر وسط اين دريا مي. حال جهاد در راه خدا بودند

سول گفت اي رسول خدا، از خدا بخواه كه من هم جزء آنها شوم، ر .نشيند تخت مي
براي او دعا كرد، سپس سرش را دوباره گذاشت، وقتي بيدار شد در حال  خدا

خنداند اي رسول خدا؟ گفت مردماني از امت  چه چيزي شما را مي :خنديدن بود، گفتم
همانطور كه در روايت اول (اهللا بودند  سبيل من كنار من آمدند در حالي كه مجاهد في

شما  :فرمود. خدا بخواه كه من هم جزء آنها شوماي رسول خدا از  :گفتم) گفته بود

___________________________________________________
______________________ 

شماره  11/73زيارت كند نزد آنها بماند،  الباري در كتاب اجازه خواستن، باب كسي كه قومي را بخاري آن را در شرح فتح) 1
، شماره 8/96در كتاب فضايل باب بوي خوش عرق پيامبر و مباركي آن ) در شرح نووي(، و مسلم آن را آورده 6281
2332. 

همسر . ام حرام دختر ملحان بن خالدبن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن بخار االنصاري خزرمي است) 2
اش به  در خانه. داشت پيامبر او را گرامي مي. اش بن مالك، اسم درست او نيست بن صامت و خواهر ام سليم و خاله عباد

از دنيا رفت، بر شرح حال  كرد شهيد شود، در زمان خالفت عثمان براي او دعا مي. ماند رفت، و نزد او مي ديدنش مي
و تجريد  4137، شماره 4/1931، واالستيجاب 11971، شماره 4/441، و االصابه 7411، شماره 7/304اسد الغابه :اونگا

 .1573شماره  276و تاريخ الصحابه، ص  2/316اسماء الصحابه، 
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در زمان معاويه سوار بر كشتي و دريا شد وقتي از دريا . جزء اولين نفرات هستيد
   1.بازگشت، از روي اسبش افتاد و از دنيا رفت

اند و  سنت با دو حديث قبلي، به عدالت امام بخاري و صحيح او ايراد گرفته ناندشم
هاي ديگري قبالً با  ارتباط آيد كه بايد پيامبر ايات چنين برميتصور كردند كه از رو

اي  كننده آنها داشته باشد، در حالي كه خداوند او را ادب كرده بود و چه خوب ادب
  . داشته است

محل  خواهد به ما بفهماند كه خانه پيامبر بخاري مي :گويد احمد صبحي منصور مي
با همسران  ديداربعد از . نبوده است ي پيامبرها بوده است، و جاي كافي برا مهمان

خود، آنها را ترك كرده، تا با زن ديگري خلوت كند، و به هنگام خوابيدن پيامبر، آن 
دهد،  اي روي مي كرد، چگونه چنين مسأله زن اقدام به جمع كردن موها و عرقش مي

مت به خدا پناه از اين ته. اب را با خيال و فكر بدست آوريمخواهد كه جو بخاري مي
رسول . كند سپس بخاري براي تصور باطل در حديث ام حرام تأكيد مي. بريم مي
داد، آن هنگام ام حرام  شد، او را اطعام مي حرام دختر ملحان وارد مي بر ام خدا

را اطعام داد، سر  نزد او رفت و رسول خدا بن صامت بود، رسول خدا همسر عباده
در حال خنديدن بود، ام حرام . خوابش برد، بيدار شد ل خداجنباند تا رسو او را مي

پس طبق اين روايت . خنداند، تا آخر حديث ، چه چيز تو را ميگفت اي رسول خدا

___________________________________________________
______________________ 

در كتاب جهاد و سيرت، در باب دعا كردن به جهاد و شهادت براي مردان و زنان ) الباري در شرح فتح(بخاري آن را ) 1
هاي  ـ شماره 6/22تري كسي كه در راه خداي خود بميرد از جمله آنهاست، ، و باب بر2789، 2788هاي  ، شماره6/13

، 2894هاي  شماره 6/103و باب سواران دريا  2878، 2877هاي  ، شماره6/89و باب جهاد زن در دريا،  2800، 2799
مي را زيارت و كتاب اجازه خواستن، باب كسي كه قو 2924، شماره 6/120، و باب آنچه درباره جنگ روم آمده 2895

، 12/408، و كتاب تعبير كردن باب خواب ديدن در روز، 6283، 6282هاي  ، شماره11/73كند و نزد آنها بماند، 
 .1812، شماره 7/65در كتاب امارت، باب، برتري جهاد در دريا ) شرح نووي(، مسلم در 7002، 7001هاي  شماره
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وجودي  ،شود، در حالي كه در روايت خيالي و تصور شده، بر آن زن شوهردار وارد مي
بر آن زن  تي رسول خداكند به اين كه، وق از شوهر آن زن نيست، و روايت اشاره مي

و آن زن تصور  كند كه چگونه ميان پيامبر او تنها بود، بخاري تصور مي شد وارد مي
خوابيد، سر  رفت، در حالي كه ميان دستان آن زن مي شده، احتشام و عفت از بين نمي

كه ميان دستان آن  جنباند، مطمئناً خواننده بايد درباره جاي سر رسول خدا او را مي
بعد از خوردن و  سپس پيامبر. هايي بكند كرد، گمان بود، و او را نوازش مي زن

گيرد،  خندد و ميان او و آن زن مكالمه طوالني صورت مي شود، و مي خوابيدن بيدار مي
كرد،  كت ميهاي آنها شر نبوده، واال در سخن شويم كه شوهر آن زن آنجا متوجه مي

تا خواننده را نسبت به اخالق  باشد نظر مي وردخود روايت شامل بسياري از اشارات م
شد تا او را  بر ام حرام وارد مي رسول خدا« :گويد روايت مي .مشكوك نمايد پيامبر

اي كه وارد  شده را تا حد حيوانات رام اينجا بخاري، آنقدر مقام پيامبر» .اطعام دهد
كنند و او را غذا  يدر حريم خانه به او توجه م. شود پايين آورده است خانه مي

گويد آن  سپس مي. كند به لفظ داخل شدن بر زن توجه كن، نگفته، زيارت مي. دهند مي
دهد كه او شوهر داشته  اينجا هشدار مي .بن صامت بود هنگام همسر عباده آن زن،

بر  است، ولي براي شوهر خودش نبوده است، تا به خواننده بفهماند كه رسول خدا
بعد از آن، اسم . شد، آن هم زماني كه شوهر آن زن غايب بود ارد ميآن زن شوهردار و

داده  انجام مي را آورده تا به ذهن خطور كند كه كاري كه پيامبر) ام حرام(آن زن 
 شرمي تمام، افعالي را به رسول خدا حرام بوده است نه حالل، سپس راوي با بي

اي  از نظر اخالقي در سطح ميانه كه سر زدن آن كارها حتي از كسي كه ،دهد نسبت مي
كه بر آن خلقت عظيم آفريده شده چنين  امكان ندارد، چگونه رسول خدا ،قرار دارد

داده است و سر او  زند كه چگونه او را اطعام مي دهد، راوي تهمت مي كاري انجام مي
با هم  شود و خوابد، سپس با خنده بيدار مي كرده، و نزد او و كنار او مي را نوازش مي
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شوند، از تهمت و افترا زدن به رسول خدا، به خدا پناه  مشغول صحبت كردن مي
گذارد، تا در مورد مردي كه  سپس بخاري بعد از ذكر اين اشارات ما را تنها مي. برم مي

هايي بكنيم كه زن او را غذا  با زني شوهردار و در غياب شوهرش خلوت نموده، خيال
و با او . د، يعني شرم و حيا ميان آنها از بين رفته استجنبان دهد و سرش را مي مي

كرد،  و نوازش مي ،جنباند سپس گفته سر او را مي. كند همانند شوهر خود برخورد مي
كند كه رسول  البد خواننده سؤال مي. شد ميد، و بعد بيدار رَخوابش ب تا رسول خدا

كرد، و هزاران  نوازش مي سر او را ،كجا خوابيد، چگونه خوابيد، كه آن زن خدا
تا  باشد سؤال دور يك هدف، كه مطمئناً قصد بخاري از طرح اين حديث خيالي آن مي

   1.كند طور به ذهن خ شبهه
  :پاسخ

كه احمد « :گويد فكران او مي يشي، در پاسخ احمد صبحي منصور و همدكتر طه حب
را مورد  مبرصبحي منصور از خدا نترسيده و به وسيله آن داستان شخصيت پيا

اندازد كه از دوستداران  دالن را به توهم مي او ساده. و اضطراب قرار داده است تشويش
ن در نفي داند كه تفصيل آورد باشد، در حالي كه او نمي و از مدافعان او مي آن حضرت
 بخصوص اگر وارد در تفصيل ممل. عين خود نقص است ،از دو امر كامل امر نقص

و آنها را در مخدوش كردن چهره . داند ما اين جزئيات را ميشود، حتماً دوست 
 و اين موردي. وانش بكار برده استو كاستن از ارزش و منزلت او در ميان پير پيامبر

برانگيز است و آنهايي كه از دوست ما بصيرت و آگاهي بيشتري داشتند به آن  وسوسه

___________________________________________________
______________________ 

دين السلطان از : ، هر دو از احمد صبحي منصور، نگا46-41ي، ص ، و قراءة في صحيح البخار94-92لماذا القرآن ص ) 1
و  272، و اهل السنة شعب اهللا المختار، ص 75، 73، و الخدعة رحلتي من السنة الي الشيعة، ص 530نيازي، عزالدين، ص 

 .هر سه از صالح ورداني 124، 61دفاع عن الرسول ضد الفقها و المحدثين، ص 
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داشتند،  هاي بحث و بررسي وشاحاطه بيشتري بر ر اند و كساني كه از او وسوسه شده
 تر و نفرات بيشتري داشتند، نتوانستند از ديوار عزت و بزرگواري پيامبر از او قوي

اند اين است كه در همه  چيزي كه آنها متوجه نشده. نفوذ كنند و از آن عبور نمايند
د نزد ام سليم و ام حرام زياد رفت و آم كه رسول خدا ،اشاره شده آن ها به روايت

  .نوشيد خورد و زياد مي كرد، زياد مي مي
اي ميان آن دو زن بزرگوار وجود داشته  كند، آيا رابطه پژوهشگر زيرك، سؤال مي

  است؟ 
باشند، كه به يكي از آنها  دهند كه ام سليم و ام حرام خواهر مي روايات پاسخ مي

گويند  اي مي عده. نيبا غين نه با ع» غميصاء«گفتند  به ديگري مي و» رميصاء«گفتند  مي
اي عكس اين  ام سليم است، و عده) غين(همان ام حرام، و غميصاء با ) با راء(رميصاء 
  1.اند را گفته

كنند بر دو حالت در چشم شبيه به هم،  دو لفظ هستند كه داللت مي :رميصاء و غميصاء
ن مادر ام سليم هما. و آنها دو حالت خلق شده هستند، كه چشم به آنها كاري ندارد

در دوران بچگي مدت و انس  .باشد انس بن مالك، و ام حرام خاله انس بن مالك مي
اش با او  پيامبرانه اخالقِ هرفتاري شايست بود، پيامبر ده سال خدمتگزار پيامبر

  .داشت
ام، كه از من  و هرگز كاري انجام نداده بودم ده سال در خدمت پيامبر :گويد انس مي

  2.ايراد بگيرد
___________________________________________________
______________________ 

 .6283-6282هاي  ، شماره11/75الباري،  فتح: نگا) 1
، در چند جا، از جمله در كتاب ادب باب اخالق نيكو و سخاوت و آنچه از بخل )الباري در شرح فتح(بخاري آن را آورده ) 2

در كتاب فضيلتها باب رسول خدا بهترين ) در شرح نووي(، و مسلم آن را آورده 6038، شماره 10/471. كه زشت است
 .2309، شماره 77، 8/76اخالق را داشت، 
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چه چيز باعث شد كه . ندا اصحاب ناشناس نبوده هين سه نفر در ميان اصحاب، از جملا
يك . تا اين حد به آنها عالقمند شود و آن قدر سؤال زياد از آنها بپرسد رسول خدا

و آن اين است كه فاميلي ميان آنها باشد، كه آن دو زن را از محارم  ت بيشتر نيستحال
همانطور كه بعضي از  ،كند از جهت نسب باشد نميفرقي . قرار دهد رسول خدا

واال آيا  1.اند و يا از جهت شيري باشد، آن طور كه بعضي ديگر معتقدند مورخان گفته
كاري را انجام دهد كه پيروانش را به دوري از آن سفارش  عقالً امكان دارد كه پيامبر

ان با دو خواهر اتفاق اي غيرشرعي در يك زم كند؟ و آيا عقالً ممكن است كه رابطه
  بيفتد؟ 

اي كه فاميل هم نيست  بچه دانند كه رسول خدا و آيا منطق و آداب و رسوم جايز مي
هايي در زمان  اش به خدمت بگيرد؟ اگر چنين اتفاق به مدت ده سال كامل در خانه

وارد يا عقالً دشمنان زمان پيامبر، از اين جهت به او عيب و ايراد آداد،  پيامبر روي مي
و . باشند كه اشتباه در آن نيست كردند؟ همه اين امور از جمله شواهدي مي نمي

با آن دو خواهر فاميلي  كه رسول خدا ،رساند هاي ديگر ما را به يقين مي داللت
بويژه بعضي . اند قرار گرفته محارم رسول خدا ءاي كه آنها جز نزديكي داشته به گونه

 او شد و بر تخت وارد خانه ام سليم مي خدا كه رسول ،گويند ها مي روايت
خوابيد وقتي  رسول خدا :گويد روايت ديگري مي 2.خوابيد و كسي هم خانه نبود مي

ام . خنديد شست، پيامبر بيدار شد در حالي كه مي بيدار گشت ام سليم سر خود را مي
  .نه :، فرمود3خنديد اي رسول خدا، آيا به سر من مي :سليم گفت

___________________________________________________
______________________ 

 .7/67، و المنهاج شرح مسلم از نووي 6283-6282هاي  ، شماره81، 11/80الباري،  فتح: نگا) 1
 .آورده است 2331، شماره  ،8/95مسلم آن را در شرح نووي در كتاب فضيلتها در باب بوي خوش عرق پيامبر) 2
 .آن را آورده است 2492شماره  3/7يا، ابوداود در سنن خود در كتاب جهاد باب برتري جهاد در در) 3
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در حالي كه ام سليم . اند شناخته شده بوده ها و اقوام پيامبر فاميل :سي بگويدشايد ك
  .باشند و ام حرام جزء آنها نمي

هاي افراد را براي شناختن  كنيم كه شناسنامه اي صحبت مي ما از اجتماع و جامعه :پاسخ
باشد، زيرا به ويژه كه نزديكي و قرابت در ميان زنان . گرفتند فاميل بودن يا نبودن نمي

و يا در مورد آنها غفلت  ،آنها را نشناخته ،اقوم زيادي هستند كه تاريخ و راويان
   1.اند كرده

بر ام حرام دختر ملحان  رسول خدا« :است امام نووي همان سخنان را آورده و گفته
همه علما » .خوابيد كرد و كنارش مي داد، سرش را نوازش مي شد او را غذا مي وارد مي

اختالف  بوده است، ولي در مورد نسبت او با پيامبر ق دارند كه محرم پيامبراتفا
  . اند پيدا كرده

اي  بوده است، عده هاي شيري پيامبر يكي از خاله :اند ابن عبدالبر و سايرين گفته
خاله پدر و يا جدش بوده است، زيرا عبدالمطلب مادرش از بني بخار  :گويند ديگر مي
  . بوده است

و ساكن كردن فاء، مكسور آوردن الم، به معناي جستجو  با مفتوح خواندن تاء» فليت«و 
دهد، به اين معني نيست كه اين حشرات  و كشتن شپش معنا مي. باشد كردن در سر مي

   .اند وجود داشته در سر پيامبر
اند، و جايز  از اين حديث اجازه جستجو كردن در سر و كشتن شپش را برداشت كرده

و جواز . اند دهها را، استنباط كر ها، بجز عورت لمس كردن همديگر براي محرم بودن

___________________________________________________
______________________ 
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اند، در مورد همه اين  و خلوت كردن با او را، از اين حديث گرفته خوابيدن نزد محرم
  1.موارد اجماع است

 :گويدبا عصبانيت ب) احمد صبحي منصور( دوست مابگذار « :گويد شي ميحبيدكتر طه 
بدون  ا درست است كه قطعاً درست است، چگونه رسول خدافرض كن كه اينه

هاي خود كه  وارد خانه يكي از محرماجازه گرفتن از شوهرش يعني عباده بن صامت 
  ؟شود مي ام حرام باشد،

در بن صامت، سپس پسرش  ، يك بار قبل از عبادهام حرام دوبار ازدواج كرد :پاسخ
بدون شوهر ماند، سپس خداوند  باال،ل سن و به دلي هاي اسالم كشته شد يكي از جنگ

بن  ده با عبا و بعد از جابجا شدن پيامبر كه با عبادت بن صامت ازدواج كند اراده كرد
زماني كه درباره . صامت زندگي كرد، اين موارد در ميان سخنان انس بن مالك آمده

ها آمده كه  ي روايتضباشد، در بع كرد، كه موضوع بحث ما هم مي اش صحبت مي خاله
اي كه دوست ما آورده و در  لهمولي اين ج» .بن صامت ازدواج كرد سپس با عباده«

علما اجماع دارند كه اين يك » بن صامت بود عباده همسر« :ها هم آمده بعضي روايت
باشد كه خواسته حاالت ام حرام را شرح  جمله معترضه است، و از سخنان راوي مي

. و در همانجا فوت نمود شام يا به جزيره قبرس رفت سرزميندهد، بعد از آن، به 
خبر دادن از حالت او بعد از آن ) زير عقد عباده بود(منظور از « :حافظ ابن حجر گفته

آن را  2ي هم اين نظر را پذيرفته و سايرين هم به تبعيت از عياض، نوواشدب مي
  . اند پذيرفته

___________________________________________________
______________________ 

 .7/67المنهاج شرح مسلم از نووي، ص ) 1
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اين است  ،ننده را به ايهام بيفكندو خواسته با آن خوا آنچه احمد صبحي تصور كرده
با ام حرام، كلمات زشت و غيرقابل قبولي رد و  كه در روايات حديث ميان پيامبر

  ). پناه به خدا(شده است  بدل مي
نزد ام حرام بود نزد او  رسول خدا» بله« :گويد شي در پاسخ به آن ميحبيدكتر طه 

اش سؤال كرد،  ام حرام از علت خندهخنديد و  هم خوابيد، بيدار شد در حالي كه مي
شوند، ظهر و شب، در آن  او را آگاه كرد، مردماني از امتش سوار بر دريا مي پيامبر
 كنند، همچون امر كردن پادشاه بر خانواده، و اين امر، پيامبر باشند به دريا امر مي مي

و جهاد با به خاطر خطرهايي كه دارد، خطر سوار شدن بر دريا . را خوشحال نمود
دانست و  ام حرام آن را مي. هاي آن، احتمال شهادت و مردن است دشمنان و ترس

 نمود، و از پيامبر كرد و آرزوي آن را مي كرد، سپس در آن طمع مي درك مي
از خدا بخواه، كه مرا هم  :گفت مي خواست كه خواهش او را رد نكند و به پيامبر مي

از خداوند درخواست نمود و دعاي آن حضرت  هم جزء آنها قرار دهد، پيامبر
و بيدار شدن، در حالي كه لبخند بر لب  بعد از خوابيدن پيامبر. مستجاب گرديد

آيا من هم جزو خدا اي رسول  :ام حرام پرسيد ،داشته، و باز هم خواب قبل تكرار شده
ام حرام به روزگاران گذشت، تا . شما جزو گروه اول هستيد. نه :آن گروه هستم، فرمود

در ساحل دريا سوار بر اسب شد و از اسب . دندبه ساحل دريا رسيهمراه شوهر خود 
و مردم در قبرس او را به نام  اي هنوز قبر او باقي است نظر عدهبه . افتاد و از دنيا رفت

  . شناسند مقبره زن نيكوكار مي
ت، سخني است ام حرام و رسول اكرم رد و بدل شده اس اين چه سخني است كه ميان

ها، سخن از مرگ و شهادت است و سخن از كامل شدن  ها و ترس درباره مصيبت
براي توسعه دين  ها به سوي ساعت مرگ است، و صحبت از خوشحالي پيامبر لذت

ا، كه سخن از مردانگي و ه ين سخنپرچم جهاد توسط امت خود و مانند ا و حمل
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اي ميان  شش خداوند، پس چه رابطهو سخن از طمع كردن به رحمت و بخ كمال است
  . وجود دارد ،شوند هايي كه از روي هوا و هوس گفته مي ها و سخن اين سخن

اگر داراي . كند شنود، و بنا بر درون خود آن را درك مي آدمي مستقيماً حديث را مي
گيرد، و اگر انساني مريض احوال و ناباب باشد به وسيله  روحي سالم باشد، نيك مي

  .شود حرف ميآن من
شود، آيا امكان دارد از  آيا چاه به چيزي غير از محتويات و جوشش آب خود پر مي

در قديم . اي آتش بخواهيم؟ يا ممكن است از آتش انتظار آب داشته باشيم آب، تكه
دهم خداوند درباره پيامبرش  گواهي مي» همان تراود كه در اوست ظرف از« :اند گفته

  :فرموده

 m n m l kl ) 4/ قلم(  
  1».هستي )يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داراي خوي سترگ    «

___________________________________________________
______________________ 
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  :مبحث چهارم
  و پاسخ به آن زنندگان به حديث جادو شدن پيامبر شُبهه طعنه

  
هاي بني زريق  يهودي از يهودي« :اند كه فرمود بخاري و مسلم از عايشه روايت كرده

 اي كه پيامبر را جادو كرد، به گونه پيامبر بن االعصم، شد لبيد كه به او گفته مي
تا اينكه روزي يا شبي، . داد دهد، در حالي كه انجام نمي كرد كاري انجام مي خيال مي

اي عايشه آيا « :فرا خوانده شد، و چند بار او را صدا زدند، سپس فرمود پيامبر
م؟ دو نفر به نزد من احساس كردي كه خداوند مرا فتوي داد، در آنچه كه فتوا داده بود

آمدند، يكي از آنها در كنار سرم و ديگري در كنار پاهايم نشست، آن مردي كه كنار 
سرم نشسته بود، به آن مردي كه كنار پاهايم بود، يا آن مردي كه كنار پاهايم بود به آن 

چه  :جادو شده است، گفت :اين مرد چيست؟ گفتدرد  :مردي كه كنار سرم بود گفت
در شانه و  :چگونه؟ گفت :گفت. لبيدبن اعصم :را جادو كرده است؟ گفتكسي او 

در  :پس آن چاه كجاست؟ گفت :آن را در داخل چاهي قرار داده، گفت :موي، گفت
اي « :اي از اصحاب خود آورده و فرمود آن را ميان عده پيامبر :چاه ذي اروان، گفت

و خرماي آن مانند سر . بودعايشه به خدا قسم، آب آن چاه همانند سياهي حناء 
ولي . نه :اي رسول خدا، آن را آتش نزدي؟ فرمود :گفتم :عايشه گفت. ها بود شيطان

دستور دادم تا آن را . و دوست نداشتم در ميان مردم شري برانگيزم ادخداوند مرا شفا د
   1.دفن و در زير خاك پنهان نمايند

___________________________________________________
______________________ 

و باب جادو،  5760، شماره 1/243. شود الباري در كتاب طب، باب آيا جادو خارج مي بخاري آن را در شرح فتح) 1
، 10/54، )كند خداوند به عدالت و نيكي امر مي(آمده است و در كتاب االدب باب فرموده خداوند  5766شماره  10/246

و در كتاب الدعوات باب  3268، شماره 6/375رينش باب صفت ابليس و سربازانش، و در كتاب آغاز آف 6063شماره 



  بررسي سنت نبوي 

 

498

بعضي از « :امام نووي گفته. اند ردهگروهي از اهل بدعت در گذشته اين حديث را رد ك
دهد رد  گرها اين حديث را به اين دليل كه مقام نبوت را مورد شك قرار مي بدعت
  .اند كرده

گرها در  بدعت 1.كند تجويز كردن اين حديث در اعتماد كردن به شريعت مانع ايجاد مي
  2.ت كردندديني تبعي كنندگان به بي ها و دعوت ايراد گرفتن به حديث از رافضي

. و پيروان او هم از ايشان پيروي كردند از آن ايرادها متأثر گشته 3امام محمد عبده
  . اند مدعيان علم هم نظرات آنها را گفته

                                                                                                          
 2189، شماره 7/429در كتاب اسالم، باب سحر، ) در شرح نووي(، و مسلم 6391، شماره 11/196تكرار كردن دعا، 

 .آمده است
 .164تأويل مختلف الحديث، ص : ، نگا7/430المنهاج شرح مسلم، ) 1
هر دو از احمد صبحي منصور و اهل السنة شعب . 36، و قرائتي در صحيح بخاري، ص 111-109قرآن، ص لماذا ال: نگا) 2

و صفحات بعد از آن، هر دو از صالح . 268-258، و دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثين، ص 68اهللا المختار، ص 
و دفع الشبهات . 287نيه از سيد صالح ابويان، ص ، واالضواء القرا378ورداني، و اضواء علي السنه از محمود ابوريه، ص 

و صفحات بعد از آن، هر دو از  106و علم السحر بين المسلمين و اهل الكتاب، ص . 195-194عن الشيخ الغزالي، ص 
 .و سايرين 237احمد حجازي سقا، و السنة و دورها في الفقه الجديد از جمال بنا، 

نگار سياسي  دان، نويسنده، روزنامه امام فقيه، مفسر، متكلم، لغت. بن خيراهللا استاو محمد عبده بن حسن : محمد عبده) 3
هاي بزرگ و زيادي در زمينه اصالحات علمي و اجتماعي انجام داد، ولي با وجود آن او درباره علم  او تالش. باشد مي

. دانست را بهترين سالح در دفاع از اسالم ميتوان بود، او بنابر اعتمادش بر منطق عقلگراها و داليل، عقلي آنها  الحديث كم
و به وسيله اين دو عامل نظراتي در مورد سنت و راويان آن و عمل به حديث، و تعدي كردن به آن ارائه كرده كه كساني 

و ديگر دشمنان حديث، مانند يك پشتيبان به آن تكيه » سيد صالح ابوبكر«و » احمد صبحي منصور«و » ابي ريه«مانند 
االسالم و النصرانيه العلم و «و » رسالة التوحيد«كنند، در جهت ايراد گرفتن به حديث نبوي، از جمله تأليفات او  مي

شرح حال او در السنه بين دعاة الفتنة و : نگا. از دنيا رفت  ه 1323در سال . البالغه و ديگر كتب شرح نهج«، »المدينه
و المجددون  30ها في التشريع از دكتر سباعي، ص  السنه و مكانت و. 236ادعياء العلم از دكتر عبدالموجود، ص 

- 9/276، و مجلة المنار المجلد، 1/16و تاريخ استاد امام رشيد رضا،  535-534االسالم از دكتر متعال سعيدي، ص  في
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ين كتاب بعد از كتاب تر درستبخاري دانيم كه صحيح  مي« :است اما محمد عبده گفته
ادهاي خود شنيده و من شكي ندارم كه بخاري اين حديث را از است باشد خدا مي

عصر بودن و ديدن را شرط قرار داده است  است، بخاري براي احاديث خود شرط هم
نيفتاده است و ممكن است از   اتفاق بينم كه اين حديث براي پيامبر و من مي

 ايم كه رسول خدا اسرائيليات باشد كه بر شيوخ بخاري وارد شده واال ما باور كرده
  .ايم سخن ستمگران را باور كردهجادو گرديده است و ما 

 m ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �l )8/فرقان(  
  ».كنيد شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي :گويند مي )كفرپيشه(ستمگران  «

   :ايم در اين آيه به دروغ انداخته خداوند رااگر تصديق كنيم كه پيامبر سحر شده است 

 m c b a `l ) 212/ شعراء(  
محروم  )به فرشتگان و دريافت پيام آسماني از ايشان(گوش فرا دادن قطعاً ايشان از    «

  ».و بركنارند
  :فرمايد و خداوند مي

 m ¤ £ ¢ ¡ � ~ }l ) 9/ جن(  
يابد كه به  اي را در كمين خود مي شهاب آماده ،ولي اكنون هر كس بخواهد گوش فرا دهد«

  »   .رود سوي او نشانه مي

 m k j i h g f e d cl ) 8/ صافات(  

                                                                                                          
ة العقليه في التفسير المدرس ، و منهج114-11و امام محمد عبده و منهجه في التغير از دكتر عبدالغفار عبدالرحيم، ص  281

 .187-124از دكتر فهد رومي، 
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 )كه فرشتگان كبارند ،و صدرنشينان عالم ملكوت(توانند به گروه واالمقام  آنان نمي   «
چرا كه از هر سو به سويشان  )و اسرار غيب را بشنوند(دزدكي گوش فرا دهند 

  ».رود نشانه مي )تيرهاي شهاب(

 m c b a ` _ ~ } | { z y x w vl ) حاقه /
44 -46(  

 .گرفتيم ما دست راست او را مي. بست غ بر ما مينان را به درواي سخ اگر پيغمبر پاره   «
  ».كرديم سپس رگ دلش را پاره مي

، از جمله احاديث آحاد است، و آحاد را در باب حديثصحت  بر فرض :سپس گفت
از متأثر شدن از جادو در مغزش معصوم و پاك  بريم، و پيامبر عقايد به كار نمي

. كنيم رد مي و با يقين آن را در مورد پيامبر. باشد ا ميم دباشد و اين از جمله عقاي مي
و بهرحال درباره درستي آن گمان كردن هم باطل است، بلكه بر ماست كه آنچه در 

قرآن و  نصوصبايد از . و در مورد عقايد خود به كار نبريم. حديث آمده رها كنيم
د دچار مشكل شده باشد از عقل خو چون اگر رسول خدا. داليل عقلي استفاده كنيم

جايز است كه گمان كند به چيزي رسيده است، ) اند آن طور كه دشمنان تصور كرده(
شده است، ندر حالي كه به چيزي نرسيده، يا چيزي بر او نازل شده، در حالي كه نازل 

سپس اينگونه سخن خود را به . و آنچه هست ظاهر است و نيازي به بيان كردن ندارد
و جادو شدن را به  اري را به دروغ بيندازمدوست دارم كه بخ«ه و گفته پايان رساند

  1».نسبت دهم پيامبر
  :آيد پاسخ به اين شبهه در ذيل مي

___________________________________________________
______________________ 

و ديگر مطالبي كه عبدالمجيد  29/104و جلد  12/697مجله المنار، جلد : ، نگا183-180تفسير جزء عم، ص ) 1
 .165و  120ص . آورده است» صواعق الحق المرسله علي الجنين و الكهانه و السحرة«محمدصالح در كتاب خود 
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ترين كتاب  ترين سندها و آمدن در صحيح ، به وسيله درستاين حديث صحيح :اول
. دان و شيخين هم آن را در صحيحين آورده. ، ثابت شده استبعد از كتاب خداوند

هر اتفاقي كه . تكذيب كنيمبخاري را صادق بدانيم و شيوخ او را  ،درست نيست كه
هاي  براي شيوخ او بيفتد، براي او هم افتاده است، و درست نيست كه بخاري و روايت

اي از وثاقت و اعتماد ندارد، و به خاطر  او را تكذيب نماييم، به خاطر نظري كه بهره
هاي عقلي به درستي جدل  زديك و دور، اگر ما درباره دادهاقرار كردن به حقايقي از ن

   1.يابيم نماييم، بسياري از احاديث و آيات قرآني را در عقل مي
بخاري و ساير  وي حديث جادو شدن پيامبرهمانا را« :ويدگ دكتر محمد ذهبي مي

ميان روايات بخاري و ) محمد عبده(ند، ولي استاد و پيروانش باش كتب صحيح مي
وايات ديگران فرقي قايل نيستند، و مانعي نزد آنها ندارد، آنچه كه بخاري روايت ر

داند كه اگر خبر آحاد  و اگر در نظر آنها صحيح باشد، او نمي. كند، صحيح نباشد مي
   2».دشون باشد، جز امور ظني با آن ثابت نمي

 هبه منزل كه است ديثياحااين رأي در نظر ما به معني از بين بردن قسمت اعظم 
 3».شود ميوصل  )بيان كننده(به مبين  همانا بيان«ند ا د كه گفتهنباش نده قرآن ميكن تبيين

درباره حديث جادو «) محمد عبده(گفتار استاد « :گويد دكتر عبدالغفار عبدالرحيم مي
و داليل  قرآني نصوصما بايد آن را از روي عقيده رد نكنيم، بلكه براساس » شدن
  آن را بدهيموپاسخ  ،عقلي

___________________________________________________
______________________ 

 .239اة الفتنه و ادعياء العلم، از استاد دكتر عبدالموجود، ص السنة بين دع) 1
 .13/18، ص )كند آنچه از خبر آحاد كه نزد جمهور افاده علم مي(مبحث گذشته : اگر خواستيد نگا) 2
 .3/241التفسير و المفسرون، ) 3
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طور  همين. گشوده است ،عليه حديث ثابت اي بسيار خطرناكي است و جبهه اين سخنِ
آورد، تا ميان كتاب و سنت را ويران كنند، در حالي كه  ها پيش مي فرصتي براي بدبين

در ميان شما جا كتاب و سنت را  « :براي ما مشخص نموده و فرموده رسول خدا
  1».گمراه نخواهيد شدسك جوئيد، بعد از من گذاشتم، اگر به آنها تم

و توزان فرصتي فراهم آورده، تا به اين دليل به او  براي كينه) محمد عبده(همانا استاد 
رضا را بر  ، شاگرد او محمدرشيدهجوم آورند از قرآن و داليل عقلي محضتبعيتش 

ون هم مورد اكناي كه ت استادم در حديث ضعيف بود، به گونه :آن داشته كه بگويد
در . و باعث شده به او و افكارش حمله نمايند انتقادات اهل حديث قرار گرفته است
بسياري از اهل تقليد، « :و در سخنان خود آورده حالي كه او چنين هدفي نداشته است

 اند كه خبر ه آن چيست، معتقد شدهدانند ك فهمند و نمي كساني كه معناي نبوت را نمي
رسد كه  به نظر مي» .باشد و اعتقاد به آن الزم است صحيح مي جادو شدن پيامبر

به معناي نفي  نفي كردن جادو از پيامبر« :نشيني كرده و گفته استاد از اين تفكر عقب
بازي  در حالي كه قبالً بيان كرده بود كه سحر يا حيله و شعبده» .مطلق سحر نيست

تا جايي كه . اند ا و بعضي بيگانهاست، يا ساخته پنهاني علم است، بعضي با آن آشن
شود، و امري  شود، با عمل به آن تكرار مي گرفته مي ،جادو با علم و ياد گرفتن« :گفته

كند كه نفي  بعد از آن اعالم مي» .العاده است عادي است، برخالف معجزه كه خارق
   :ده استكردن سحر بدعت نيست، زيرا خداوند در اين آيه از آن ياد نكر

___________________________________________________
______________________ 

 .1/53عمالً آورده شده است، ) 1
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 mh g  t s r q p on m l k j i
 ¤ £ ¢ ¡� ~ } |{ z y x w v u

 ¥l ) 285/ بقره(  
و (معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است  )محمد ،خدا(فرستاده «

همگي به خدا و  .بدان باور دارند )نيز(و مؤمنان  )شكّي در رسالت آسماني خود ندارد
ميان هيچ يك از پيغمبران  :)گويند و مي(رانش ايمان داشته فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمب

اوامر و نواهي : (گويند و مي ).دانيم و سرچشمه رسالت ايشان را يكي مي(گذاريم  او فرق نمي
و  ،اهانيمآمرزش تو را خو! پروردگارا .شنيديم و اطاعت كرديم )رباني را توسط محمد

  ».بازگشت به سوي تو است
   :جاودگران فرعون را نوعي فريب تعريف كرده و فرموده خداوند جادوي،

 m Y X W V U Tl ) 66/ طه(  
اند  مار شده(به ناگاه طنابها و عصاهاي آنان  ،چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان«

  ».روند تند راه مي )خزند و و مي
ترين دليلي كه  با وجود آن قوي .كردند جادوي آنها مارها حركت ميو نفرموده كه با 
   :فرمايد خداوند است، كه مي  بياوريم، فرموده) محمد عبده(بايد براي استاد 

 m º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ®l 
  )116/ اعراف (

 ،بينداختند )وسائل جادوگري خود را(هنگامي كه  .بيندازيد )آنچه داريد(شما  :موسي گفت«
  ».و جادوي بزرگي از خود نشان دادندند بندي كردند و ايشان را به هراس افكند مردم را چشم
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چگونه امام به اين آيه نگاهي نكرده است، چگونه ممكن است كه استاد، آن را 
برخالف حقيقت تفسير كند، كه سحر فكر و خيال و توهم نيست و حقيقت دارد و 

  . ثابت شده است
ر در ، كه اگاست حديثي كه در صحيح بخاري آمده است، مرجعي اساسي براي حديث

حجيت احاديث ثابت شده در صحيح بخاري شك كنيم، مردم چگونه بعد از آن 
  ! پذيرند؟ مي. بخاري روايت شده است حديثي را كه در صحاح آمده و يا از غير

استاد با اين كار خواسته، از پاكي مقام نبوت دفاع كند، يا تالش نمايد كه اسالم را 
الم نتوانند به آن مانند يك خرافات ايراد وارد اي كه دشمنان اس آشكار سازد، به گونه

كنند، يا بعد از گسترش اعمالي از طرف مردم كه با عظمت اسالم منافات داشت با 
  .نكار نمودبازي و كهانت دانست و ا ر، شعبدهجادو جنگيد و آن را از نمادهاي سح

رد حديث صحيح توانيم آن دفاعيات را در مو اگر دفاعيات استاد را جايز بدانيم، نمي
درست بدانيم ولي او در بسياري از جاها به امور ثابت شده از معصوم توجه كرده و از 

داران به آن معتقد شده، در  و مانند ايمان ننموده، و آن را تأويل نكرده استآن تجاوز 
  . حالي كه عقل در آن جايي نداشته است

كند، در  و نظر آنها را بازگو مي استرا امام از معتزله متأثر شده چيست؟ چ انگيزهآنگاه 
حالي كه خود خيلي از جاها به تقليد و مقلدها حمله كرده و ايراد گرفته است، براي او 

 يعنياين نظر شما « :گويد شايسته بود كه نظر ابن قيم را بگيرد، آنجا كه در اين باره مي
خداوند . ت داردمنافاسحر و جادو شدن انبياء، با حمايت كردن خداوند از آنها، 

دارد و حفظ  كند و آنها را مصون مي آنها را حمايت و پشتيباني ميهمانگونه كه 
تا مستحق آزمايد،  كند، بوسيله آزار و اذيت كفار آنها را مي و سرپرستي مي نمايد مي

، از آنها تبعيت كند اگر به وسيله مردم هاي بعد و تا امت كمال كرامت خداوند شوند
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ديدند كه چه اتفاقاتي براي پيامبران افتاده، صبر پيشه كنند، خشنود باشند و  اذيت شدند
   1.يابندو به وسيله آنها تسلي خاطر 

پيدا كردند، كه با سالم  و راهي براي آن ليل علما اين حديث را ثابت كردندبه همين د
  :اند گفته ،دو مقام نبوت درست باش و نسبت دادن آن، به پيامبر بودن آن

و جايز  شود اعث شك و تخريب مقام نبوت مياين تصور كه اين حديث ب: اوالً
گران است، چون  بدعتباطل همان ادعاي . گردد دانستن آن مانع اعتماد به شريعت مي

در گرفتن و تبليغ وحي، و  داليل قاطعي بر صحت و درستي و عصمت پيامبر
الف اين چيزي را جايز اي كه شاهد ادعاي نبوت است، ارائه شده است، و خ معجزه

   2.دانستن، باطل است
و چيزي از  افزايد يو بزرگواري ايشان م به مقام نبوت او جادو شدن پيامبر :دوم

و همچون  ها معصوم نبودند از بيماري كاهد، زيرا رسول خدا مقام آن حضرت نمي
ي او هم ها، تمام قوانين عادي كه در زندگي مردم جريان دارد، در زندگ ساير انسان
و جادو شدن آن حضرت، .. .و بيماري و است؛ مانند خوردن، آشاميدن هجريان داشت

   3.كاهد بعنوان پيشواي ساير پيامبران، از مقام نبوت او نمي
 كنند كه سحر بر بدن پيامبر روايات اين حديث روش مي« :است قاضي عياض گفته

عتقادش تسلط نيافته است، و ولي بر عقل و قلب و ا و اعضاي ظاهري او تسلط يافته
رود در  اش مي كرد او نزد خانواده تا گمان مي« :معناي فرموده او در حديث كه گفته

___________________________________________________
______________________ 

امام محمد عبده و منهجه في التفسير از دكتر عبدالغفار عبدالرحيم، ص  :، نگا41تفسير المعوذتين از ابن قيم جوزيه، ص ) 1
259 ،261. 

 .7/429منهاج شرح مسلم از نووي، ) 2
، و السحر و السحرة و الوقاية من 239السنة النبوية بين دعاة الفتنة و ادعياء العلم از استاد دكتر عبدالموجود، ص : نگا) 3

 .64، 63، 29ل، ص الدين نوف الفجرة، از استاد تاج
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آورد كه همه را با صيغه مضارع آورده  به خيال او مي» .رفت حالي كه نزد آنها نمي
، دهد كه قبالً قدرت و توان رفتن پيش آنها را داشته است يعني براي او نشان مي :است

او را به وسيله جادو كردن گرفتند و نزد آنها نرفت و وقتي به آنها نزديك شده، 
بلكه همانگونه كه  .كند بر آن غلبه كنند، همانطور كه سحر شده احساس مي نتوانست

تواند  كند كه مي كند، گمان مي هايي را بلند مي آدم سالم و قوي از لحاظ بدني كه وزنه
سر  بااليتواند آن را  به هنگام تالش در بلند كردن وزنه نمي ولي. بهترين وزنه را بزند

وقتي . تواند حركت كند كند كه مي گمان مي. باشد طور مي ببرد، انسان مريض هم همين
   .كنند بدن او را تحمل نمي ،پاهايشو تواند  خواهد حركت كند نمي مي

كرد  يال ميهمه آنچه در روايات آمده، كه آن حضرت خ :است قاضي عياض گفته
بر خيال كردن با چشم حمل و امثال آن، را  داد را انجام دهد، ولي انجام نميكاري 

و به خاطر خلل عقلي نبوده است در اين مطلب چيزي كه باعث اشتباه شدن  كنيم مي
  1.وجود ندارد ،آويز گمراهان گردد در رسالت آن حضرت شود و ايرادي كه دست

  :ين آيه آمده استعصمت رسول خدا، كه در ا :سوم

  mj k l m n o p rq s t u v w yx z 
{ | ~} _ ` a b c d l ) 67/ مائده(  

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  !)محمد مصطفي ،خدا(اي فرستاده    «
و آنان را (برسان  )به مردم ،به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(است 

و ايشان را (اي  نرسانده )به مردم(رسالت خدا را  ،چنين نكني و اگر ،)بدان دعوت كن
و كتمان جزء  ،چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است .اي بدان فرا نخوانده

___________________________________________________
______________________ 

- 2/180الشفا به تعريف حقوق المصطفي از قاضي عياض، : ، با اندكي تصرف، نگا7/431المنهاج شرح مسلم از نووي، ) 1
183. 
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خطرات احتمالي كافران و (و خداوند تو را از  ).كتمان كلّ بشمار است ،از جانب تو
سنّت خدا بر اين جاري است كه باطل بر زيرا (دارد  مردمان محفوظ مي )اذيت و آزار

و مشركاني را كه درصدد اذيت و آزار (خداوند گروه كافران  )و .شود حق پيروز نمي
گرداند  موفّق نمي ،خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني آيند و مي تو برمي

  ».نمايد را هدايت نمي )و به راه راست ايشان
هاي  كشتن، ترور كردن، فريباز  رسول خداعصمت ا منظور از عصمت در اينج

و بعضي از علما، عصمت را بر معصوميت از فريب خوردن هواي نفس،  كشنده است
ها،  اند، نه عصمت از بيماري و گمراهي و نيفتادن در گناه و منكرات، حمل كرده

بر همه آنها، و . همانطور كه قبالً گفتيم و ساير پيامبران هم از بيماري معصوم نيستند
   1.ها قواعد عادي طبيعت جريان دارد همانند ساير انسان

گفته مشركان  و باشد اين حديث مخالف و معارض قرآن ميگفتن اين نكته كه  :چهارم
  :اند راست است كه گفته

 m ¦ ¥ ¤ £ ¢l ) 8/ فرقان(  
  ».كنيد شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي «

بشر است و فقير و از علم  ،گفتند كه محمد هم مشركان مياين نظر مردود است، زيرا 
  داند، آيا آنها را تكذيب نماييم؟  غيب چيزي نمي

خواهند آنچه را كه در اين حديث ثابت  دانيم، كه كفار از اين سخنان، نمي ما يقيناً مي
را جادو نمود،  كه يك مردي از يهود چند روزي رسول خدا. شده، ثابت نمايند

و خيال نمود كه بعضي از كارها را  گرگوني در خود احساس كردهم د ارسول خد
. سپس خداوند او را از آن جادو شفا بخشيد. داد دهد، در حالي كه انجام نمي انجام مي

___________________________________________________
______________________ 

 .259، امام محمد عبده و منهجه في التفسير از دكتر عبدالغفار عبدالرحيم، ص 79-2/77العظيم از ابن كثير  تفسيرالقرآن: نگا) 1
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كند وحي الهي  بيان مي گويند آنچه كه رسول خدا خواهند، بلكه مي آنها اين را نمي
گيرد، اگر ايمان بياوريم به آنچه كه  نيست بلكه از خيال و جنون او سرچشمه مي

ايم، پس مفهوم حديث يك  كند، ادعاي مشركين را باور نكرده حديث به آن داللت مي
  .چيز است و ادعاي آنها يك چيز ديگر است

. باشد هاي بد و شرور مي و از اعمال شيطان و كار نفساند كه جاد تصور كرده :پنجم
هاي بد  اورد مانند پيامبران، شيطان و آدمولي هر كس به عبادت خداوند روي بي

  :فرمايد خداوند مي. توانند بر آنها تسلط يابند نمي

 m t s r q p o n m l k jl ) 42/ حجر(  
به (مگر آن گمراهاني كه  ،گمان تو هيچ گونه تسلّط و قدرتي بر بندگان من نداري بي«

  ».به دنبال تو راه بيفتند )وسوسه تو گوش فرا بدهند و
   :فرمايد ، پذيرفتني نيست، خداوند ميبه نظر آنها اين تصور درباره حضرت ايوب و

 m Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñl ) 41/ ص(  
بدان گاه كه پروردگار  ،بنده ما ايوب را )سرگذشت(خاطر نشان ساز  !)اي محمد(   «

خت زار و س(اهريمن مرا دچار رنج و درد كرده است  :خود را به فرياد خواند و گفت
  »).و نزار و بيمارم

  :زماني كه آن قبطي را به قتل رساند و فرمود از حضرت موسي خبر دادهو 

 m u t s r qp o n ml ) 15/ قصص(  
 ).چرا كه با وسوسه خود بر سر خشمم آورد و غافلگيرم كرد(اين از عمل شيطان بود  «

  ».واقعاً او دشمن گمراه كننده آشكاري است
   :آيهاستدالل به اين 

 m t s r q p o n m l k jl ) 42/ حجر(  
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به (مگر آن گمراهاني كه  ،گمان تو هيچ گونه تسلّط و قدرتي بر بندگان من نداري بي   «
  ».به دنبال تو راه بيفتند )وسوسه تو گوش فرا بدهند و

د، استداللي يافته هستن كه همه بندگان صالح خداوند، از اذيت و شر شيطان نجات
رساند كه  و آيه بدون شك مي. باشد گذشته مي نصوصو  اهدواع و شخالف اجم

كه در اين آيه همانطور . باشند بندگان صالح، از فريب و گمراهي شيطان به دور مي
  :فرمايد مي

 m ` _ ~ } | { z y x w v u t
 b al ) 40- 39/ حجر(  

معاصي و (، اختيمرا گمراه س )به خاطر اين انسان(به سبب اين كه  !پروردگارا :گفت «
مگر بندگان  . نمايم و جملگي آنان را گمراه مي آرايم در زمين برايشان مي )اعمال زشت را

، تالش من در حق آنان بر چون دلهايشان به ياد تو آباد استكه . (گزيده و پاكيزه تو از ايشان
  »).باد است

. ه استهاي خداوند ثابت شد حجت در جايز بودن سحر براي پيامبران در آيه
   :فرمايد مي

 m R Q PO N M L K J I H G F E D C B A
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 v u ts r q p on m l k j i h g f e d c

 y x wl ) 69- 65/ طه(  
كني  هنرنمائي خود را مي(آيا تو اول  !اي موسي :گفتند )جادوگران باد به غبغب انداخته(   «

دست به كار شويم و اسباب و ادوات جادوي (يا ما اول  ،زياندا مي )و عصاي خود را
شروع كنيد و (شما اول  :گفت )موسي(     ).؟ و كار تو را يكسره سازيم(بيندازيم  )خويش را
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چنان به نظرش  )موسي .آنان طنابها و عصاهاي خود را انداختند. (بيندازيد )آنچه داريد جلو
تند  )خزند و اند و مي مار شده(گاه طنابها و عصاهاي آنان به نا ،رسيد كه بر اثر جادوي ايشان

 !مترس :گفتيم     .احساس اندكي هراس كرد ،در اين هنگام موسي در درون خود   .روند راه مي
و      ).شوي و كارهاي باطلشان را شكست خواهي داد و بر آنان چيره مي(حتماً تو برتري 

بازيهاي  مزورانه و شعبده(هاي  ا همه ساختهچيزي را كه در دست راست داري بيفكن ت
و  ،نيرنگ جادوگر است ،اند چرا كه كارهائي را كه كرده .ايشان را به سرعت ببلعد )مكّارانه

  ».دشو ادوگر هر كجا برود پيروز نميج
را به خيال فرو برده است، به  آيه تصريح كرده، كه جادوي آن ساحران موسي

امور  ها را مار تصور كرده است و و طناب اند ق تغيير كردهر مقابل او حقاياي د گونه
  .كرد ساكن را متحرك تصور مي

ها با آن در تعارض  و قرآن و عقل باشد اسناد و معناي اين حديث صحيح ميپس 
   1.باشد پس پذيرفتن آن و ايمان به آن واجب مي. نيستند

همچون  ،باشد و اينكه مي عقيده اهل سنت و جماعت بر اثبات سحر« :امام مازري گفته
اند و حقيقت آن  برخالف آنهايي كه سحر را منكر شده. حقيقت دارد ،ساير اشياء ثابت

هاي باطلي است كه  شود، خيال و افزوده، آنچه از سحر حاصل مي اند را نفي كرده
خداوند در قرآن آورده كه سحر از جمله علومي است كه آموختني . حقيقت ندارند

با . چيزي در مورد اينكه از اموري باشد كه باعث كفر شود نياورده استو . باشد مي
باشد كه حقيقت  توان ميان زن و شوهر اختالف انداخت، و اين از اموري نمي جادو مي

است كه پوشيده  چيزهايياين حديث به اثبات سحر تأكيد دارد، سحر از جمله . ندارد

___________________________________________________
______________________ 

تأويل : نگا. ، با اندكي تصرف58-48حاديث النبوية و بيانها از استاد عبداهللا بن علي النجدي قصيمي، ص اال مشكالت) 1
 .168الحديث از ابن قتيبه، ص  مختلف
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پس محال دانستن . گرداند ان را باطل ميو اينها گفته مخالف ه، دوباره خارج گشتهشد
  1.وجود سحر از جمله حقايق، خود امري محال است

  .تر است خداوند آگاه

___________________________________________________
______________________ 

: ، براي كسب اطالعات بيشتر در مورد حديث نگا551، و مقدمه ابن خلدون، ص 7/430المنهاج شرح مسلم از نووي ) 1
وجود  و الخيال از دكتر احمد ناصر حمد، در اين كتاب بحث محكمي درباره جادو كردن پيامبركتاب السحر بين الحقيقة 

، از كتاب ياد 126-112ص : دارد، در آن به شبهات معتزله و ديگران پاسخ داده شده است، درباره موضوع اين حديث نگا
 .411-400ضالالت منكري السنة از استاد دكتر طه جيشي، ص : شده، و نگا



  

  

  

  

  هفتمفصل 

  

 و پاسخ آنها شير دادن كودك بزرگ سال و شبهات منتقدان به آن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اش  خانواده و بود 1ذيفهح حذيفه، به همراه ابيبرده ابي  1شه روايت شده كه سالماز عاي
 :و گفت) 2منظور دختر سهيل(آمده بود  هم آنجا بودند و فرزندش از نزد رسول خدا

___________________________________________________
______________________ 

و او را . حذيفه، او را خريده بود او سالم بن معقل، بنده ابي حذيفه و اهل فارس بود، خريده بود سرور او همسر ابي: سالم) 1
: شد ثبنيه نام نهاد، با شتري بدون بچه خريده بود، ابوحذيفه سرپرستي او را به عهده گرفت و منسوب به او شد، گفته مي

m  q  p  o  nm    l  k  j      i  h  g  f : ن آيه نايل شدسالم ابن ابي حذيفه، تا اينكه اي
  d  c  b  a   `  _~  }  |  {z  y  x  w   vu  t  s  r

 t  s   r  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  g  f  el 
كنيد،  هاي شما كه با آنها ظهار مي خداوند دو قلب براي يك مرد در درونش نيافريده است، و زن« 5 - 4: األحزاب

در حالي كه خداوند حق را . ايد هاي خود گفته هايتان فرزندان شما نيستند، اين را شما با دهن و پسرخوانده. مادرتان نيستند
تر است اگر پدران آنها را  دهد، آنها را به اسم پدرانشان بخوانيد، آن به عدالت نزديك گويد و او است كه راه را نشان مي مي
از مهاجرين شمرده شده، و روايت شده كه او با عمر » .باشند برادران ديني شما و دوستان شما مي شناسيد پس آنها، نمي

قبل از اينكه رسول خدا به مدينه . كرد براي مهاجرين و در مسجد قبا و عمر در ميان آنها بود مهاجرت كرد، او امامت مي
گرفت، زيرا بيشتر از بقيه قرآن را حفظ  ا به عهده ميرفت او امامت اصحاب ر و هرگاه رسول خدا به مسافرت مي: بيايد
در جنگ بدر به سن بلوغ رسيده بود، و آن جنگ را ديد و ظاهراً اشتباهات ما درباره اين حديث مربوط به اين سن . بود
ا به مهاجرين در دست او بود، وقتي دست راستش قطع شد، علم ر» علَم«جنگ يمامه را هم ديد، در حاليكه . باشد مي

او و مواليش ابوحذيفه، سر يكي از . دست چپ خود گرفت، و آن هم قطع گرديد، علم را در آغوش گرفت و جان دادند
داشت، وقتي به او  عمر او را دوست و گرامي مي. آنها در كنار پاي ديگري پيدا شده و آن در سال دوازدهم هجري بود

: او از جمله قارياني بود كه رسول خدا درباره آنها گفته بود. داد ا قرار نميايراد گرفتند، عمر گفت اگر سالم، زنده بود، شور
بخاري اين . ابن مسعود -4سالم برده ابي حذيفه و  -3معاذبن جبل،  -2ابي بن كعب،  - 1: »قرآن را از چهار نفر بگيريد«

. 3758شماره  7/127ابي حذيفه،  در كتاب فضايل صحابه و باب مدح سالم برده) در شرح فتح الباري: (حديث را آورده
، شماره 8/253هاي اصحاب و باب فضايل ابن مسعود و مادرش  كتاب فضيلت) شرح نووي(مسلم آن را آورده است در 

اي رسول خدا در مسجد مردي هست كه كسي را نديدم : به رسول خدا گفتم: ، در حديث آمده كه عايشه فرموده2494
خدا را شاكرم كه مثل «: رسول خدا فرمود. سول خدا رفت و ديد سالم، برده ابي حذيفه استر. بهتر از او قرآن قرائت كند

، و حاكم در مستدرك در كتاب 160، ص 6احمد در مسند خود آن را آورده در جزء » .تو را در ميان امتم قرار داده است
ذهبي . باشد بنابر شروط شيخين صحيح مي، و گفته كه 5001، شماره 3/250صحابه باب ذكر مناقب سالم برده ابي حذيفه 
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به او شير دهي بر او حرام اگر « :به او گفت پيامبر. شكي بود در نفس ابي حذيفه
من به او « :، برگشت، گفترود مياز بين  است 3حذيفه و آنچه كه در نفس ابي شوي مي

ها و  بعضي از رافضي» .در نفس ابي حذيفه بود برطرف شدكه شكي  ام و شير داده

                                                                                                          
اند كه رجال آن صحيح  الزوائد آنرا آورده و مردانش آن را روايت كرده هيثمي در مجمع. هم با او موافق بوده است

در مدينه پناهگاه بود نزد سالم برده ابي حذيفه : ، همچنين در حديثي از عمروبن عاص آمده كه گفت9/300باشند،  مي
اي مردم آيا خدا و رسولش : رسول خدا فرمود. شمشيري برداشتم و آن را حمايل كردم. يرش را حمايل كردآمدم او شمش

 4/2030احمد آن را روايت كرده در سند » .ايد آيا همچون اين دو مؤمن عمل نكرده: سپس فرمود» .پناهگاه شما نيستند
خداوند از سالم و . رجال او صحيح است. اند روايت كرده، احمد و رجالش آن را 9/30الزوائد  هيثمي آنرا گفته در مجمع

و االصابه  881، شماره 2/567، واالستيعاب، 1892، شماره 2/382شرح حال او در اسدالغابه، : نگا. اصحابش خشنود باد
 .101، شماره 31، و مشاهير علماء االمصار، ص 537، شماره 117و تاريخ الصحابه، ص  3059، شماره 2/6

به . همان ابوحذيفة بين عتبه بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي است، او از جمله اولين مسلمانان است: ذيفهابوح) 1
خداوند شرف و فضل در او جمع كرده بود، زماني مسلمان . سرزمين حبشه و مدينه هجرت كرد از صحابيان بزرگوار بود

ه حبشه هجرت كرد به مكه بازگشت، و تا زمان هجرت با رسول خدا شد كه رسول خدا وارد خانه ارقم نشده بود، وقتي ب
ماند، همه آن وقايع را با رسول خدا ديد، روز جنگ يمامه به شهادت رسيد او سيد سالم بوده كه همسرش او را شير داده 

، 4/1631ستيعاب، ، و اال5807، شماره 6/68شرح حال او در اسد الغابه، : سالم هم از بزرگان مسلمانان است، نگا. بود
، 33و مشاهير علماء االمصار، ص  326، شماره 81و تاريخ الصحابه، ص  976، شماره 4/42واالصابه،  2914شماره 
 .117شماره 

او زن ابي حذيفه بن عتبة بن ربيعه بود به . سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشيه، از بني عامربن لؤي است: دختر سهيل همان) 2
. حبشه هجرت كرد، از جمله تازه مسلمانان بود، محمدبن ابي حذيفه فرزند او در حبشه به دنيا آمدهمراه شوهرش به 

دنباله ندارد كه آنهم ام سليط ابن عبداهللا بن اسود القرشي العامري و ام بكبربن شماخ بن سعيد بن قائف و ام سالم بن 
شرح حال او در اسد : نگا. در حالي كه مرد شده بود. دعبدالرحمن بن عوف، و اوست كه سالم برده ابي حذيفه را شير دا

و تاريخ الصحابة، ص  11352، شماره 4/336واالصابة  3389شماره  4/1865و االستيعاب  7027شماره  7/155الغابة 
 .2/279، و تجريد اسماء الصحابة، 628، شماره 130

، شماره 9/34تاب النكاح، باب كافي بودن در دين به صورت مختصر در ك) الباري شرح فتح(بحاري آن را آورده در ) 3
 .1453شماره  5/286در كتاب شير دادن، باب شير دادن بزرگسال، ) شرح نووي(و مسلم هم آن را در . 5088
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اند كه  اند و تصور كرده داعيان علم به وسيله اين حديث به صحيح بخاري ايراد گرفته
  . باشد حديث با قرآن و عقل در تعارض مياين 

آيا براي آدم عاقلي جايز است به خدا و روز آخرت ايمان « :گويد مي 1ابن خطيب
  :، بعد از خواندن اين آيهداشته باشد

 m ~ } | { z yx w v ut s r q p o nl 
  )30/ نور (
آنان موظّفند كه از نگاه به عورت و محلّ زينت : (به مردان مؤمن بگو !)اي پيغمبر(   «

با پوشاندن و دوري از (و عورتهاي خويشتن را  ،چشمان خود را فرو گيرند )نامحرمان
گمان  بي .تر است تر و محترمانه اين براي ايشان زيبنده .مصون دارند )پيوند نامشروع

  »).دهد و سزا و جزاي رفتارشان را مي(دهند آگاه است  خداوند از آنچه انجام مي
به آن ايمان بياورد، يا به آن توجه نمايد؟ ولي روايت اين حديث در مسانيد به صورت 

آن درباره  و جستجو بحثبسياري از فقها به تصديق آن و  .معنعن طوالني آمده است
فرض . اند ال را استنباط كردهاين حديث جايز بودن شير دادن بزرگ س و با پرداختند

كرده  و شكايت كند، همان شكايتي كه نزد رسول خدا د كسي آمدكنيم اين زن، نز
  2!خود را از او بپوشان؟ :گويد به او شير دهيد، يا اينكه مي :گويد است، آيا به او مي

اين حديث و امثال آن از جمله احاديثي « :گويد طيب در كتاب خود الفرقان ميابن خ
اند تا ارزش دين محمدي  دسيسه كردهپردازان، در آن  ها و دسيسه زن تهمتهستند كه 

چيزي بگويد كه  را از بين ببرند، پناه به خدا، غير ممكن است كه رسول خدا

___________________________________________________
______________________ 

الفرقان و : او محمد محمد عبداللطيف، مشهور به ابن خطيب، نويسنده اهل مصر است، از جمله تأليفات او: ابن خطيب) 1
 .باشد االسالم مي ة فيحقايق ثابت

 .9102، 101االسالم از ابن خطيب، ص  حقايق ثابتة في: نگا) 2
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ر قرآن آمده در تناقض باشد، كه باطل در آن خداوند نگفته باشد، بلكه كامالً با آنچه د
   1.وجه راه ندارد به هيچ

خودش اين روايت  :گوييم اين است كه نچه كه ما ميآ« :گويد مي صالح ورداني
 ،، آنچه كه شرعاً معلوم استبيشتر از خطاست ،فقها درباره آن توجيهو  خطاست

كامل يعني سال اول و و آن دو سال . بستگي دارد به سن )دادن شير(ت رضاع محر
بعد از آن شير دادن اعتباري ندارد، زيرا شير نقش اصلي در . دوم از عمر بچه است

يا اينكه با آن قضيه . كرد آيا رسول خدا، اين حقيقت را درك نمي. رشد بچه ندارد
  باشند؟ و آيا چنين مسايلي قابل شوخي كردن مي كرد شوخي مي

ساخته شده، بر زبان  احاديثاين روايت از  ها، اين است كه پاسخ به اين سؤال
ند، كافي ا هنسبت داد بوده است و آن را به رسول خدا توز كينهحاكمان هواپرستان و 

 به. دنداز وارد شدن بر او خودداري كر است بگوييم كه ام سلمه و ساير زنان پيامبر
، نارضايتي آنها را چنين ديدگاهي از طرف همسران پيامبر .عايشه هنگام شير دادن، بجز

كند، به سمت شك انداختن در  در حالي كه او به سمت ديگري نگاه مي. دهد نشان مي
بود همسران آن حضرت به آن  روايت، كه اگر حديث ثابت شده از رسول خدا

   2.نمودند اعتراض نمي
   :پاسخ به آن

ند، از جمله احاديثي ا انگيزان به آن ايراد گرفته همانا اين حديث كه داعيان علم و فتنه
  . اند است كه امت آن را از نظر روايي و درايي پذيرفته

___________________________________________________
______________________ 

 .160الفرقان از ابن خطيب، ص : نگا) 1
احاديث ام المؤمنين عايشه، ادوار من :، نگا260-159دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثين از صالح ورداني، ص ) 2

 .529، 517و فتح الوهاب الجزيه، علي اهل الكتاب از اسماعيل منصور، ص ، 383، 379حياتها از مرتضي عسكري، ص 
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هاي نقل اين حديث به حد تواتر رسيده است، همانطور كه امام  راه :از نظر روايي
  1.شوكاني گفته است
جمهور اصحاب و تابعين و علماي بعد از آنها تا امروز آن را  :اما از نظر درايي

و كسي ديگر شامل اين . ن گونه كه فقط براي سالم اتفاق افتاده استبه اي. اند پذيرفته
و آنچه در بعضي روايات آمده، . شود، و صالحيت احتجاج كردن ندارد حكم نمي
كند، كه ابن ابي مليكه اين حديث را از قاسم بن محمد بن ابي بكر از عايشه  داللت مي

ظر ماندم و از اين حديث با كسي يكسال يا نزديك به يك سال منت :شنيده است و گفته
سخني  :سپس قاسم را ديدم و به او گفتم 2.داشتم كردم چون آنرا گرامي مينصحبت 

. گفتماو آن را به آن چيست؟  :ام، گفت براي من گفتي و من آن را براي كسي نگفته
در روايتي از نسائي  3.آن را به من گفتاز طرف من آن را گفته بوده، عايشه  :گفت
  4.آن را بازگو كن و نترس :قاسم گفت :هآمد

___________________________________________________
______________________ 

 .6/314نيل االوطار، : نگا) 1
از هيبت به معناي هيبت و شكوه است و او حرف عطف » وهبته«: ها چنين است در بعضي نسخه(امام نووي گفته : وهبته) 2

باشد و آن با كسر هاء و ساكن كردن ياء و مضموم  ناي خوف ميها رهبته، با راء از رهبه، و به مع است، و در بعضي نسخه
هاء و مفتوح بودن باء، و   رهبته با ساكن بودن. ها چنين نوشته است قاضي عياض از بعضي نسخ. باشد كردن تاء مي

 هاي ديگر منصوب است با افتادن حرف جر و ضبط كردن اولي بهتر است و با نسخه: منصوب بودن تاء، قاضي گفته
 .5/289شرح مسلم از نووي، : نگا. باشد تر مي با واو صحيح) وهبته(

 .1453شماره  289، 5/287مسلم در شرح نووي در كتاب شير دادن، باب شير دادن بزرگسال آن را آورده است، ) 3
 .آن را آورده است 3322، شماره 6/105سنائي در سنن خود در كتاب نكاح باب شير دادن بزرگسال، ) 4
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ند كه اين حديث در گذشته رها شده و به ك اينها داللت مي« :است البر گفتهابن ابي عبد
و جمهور به صورت عام آن را قبول نكردند؛ بلكه آنرا خصوصي  آن عمل نشده است

   1.دانستند
ام سلمه همسر در صحيح مسلم از . كنند تأكيد مي اها اين مطلب ر بعضي روايت

از وارد شدن به آنها به هنگام شير  ساير همسران پيامبر« :گفت آورده كه مي پيامبر
اي است كه رسول  به خدا قسم، اين اجازه :كردند، به عايشه گفتيم دادن خودداري مي

شود و  فقط براي سالم داده است، و كسي در ميان ما با اين سن شير داده نمي خدا
   2.ايم نديده چنين موردي هم

و درباره كسي  دباش مياو اي در مورد خود سالم و خاص  داستان شير دادن سالم، قضيه
و صفاتي در مورد او ذكر شده، كه در غير او وجود ندارد،  كند او صدق نمي از غير

   3.شود همانطور كه در شرح حال او گذشت، پس هيچ مورد ديگر با او مقايسه نمي
و اين باعث شد كه  و را به فرزندخواندگي قبول كردندن است كه ااصل داستان سالم اي

و او را همچون فرزند خود  اختالط پيدا كندبا سهله دختر سهيل و زن ابي حذيفه 
هايي از بدنش  كشيد، در حالي كه قسمت رفت و از او خجالت نمي ديد، نزد او مي مي

ز فرزندخواندگي منع شدند، اين ديد، وقتي آيه حجاب نازل شد و ا معلوم بود او را مي
اين  ،امر بر ابي حذيفه و سهله سخت آمد، بخاطر از بين رفتن آن سختي براي آنها

___________________________________________________
______________________ 

» اين مخصوص سالم است«، حافظ دارمي گفته بعد از ذكر كردن حديث در سنن خود 3/259شرح زرقاني بر موطاء، : گان) 1
 .2257، شماره 211، 2/210سنن دارمي كتاب نكاح باب شير دادن بزرگسال، : نگا

 .1454 ، شماره289، 5/288كتاب شير دادن باب شير دادن بزرگسال، ) شرح نووي(مسلم آن را آورده ) 2
 .279-276، و تأويل مختلف الحديث، ص 3/292الموطاء،  شرح زرقاني علي: نگا) 3
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ابوداود و مالك  يعني اين مطالبي است كه در روايت آن دو امام 1.اجازه به آنها داده شد
  . آمده است

عتبه ابن ربيعه بن روايت شده كه ابوحذيفه بن ) همسران پيامبر(از عايشه و ام سلمه 
هند دختر وليدبن  ،و دختر برادرش الم را به فرزندخواندگي قبول كردعبد شمس س
همانگونه كه رسول  ،ده زني از انصار بوديعه را به عقد او در آورد، و او برعتبه ابن رب

زيد را به فرزندخواندگي قبول كرده بود، در جاهليت هر كسي كه به  خدا
برد، تا اينكه خداوند اين آيه  شد، از پدرخوانده خود ارث مي ميفرزندخواندگي قبول 

   :را نازل كرد

 m t s r q p o nm l k j i h g f
 c b a ` _~ } | {z y x w vu
 q p o n ml k j i h g f e d

u t s r l ) 5و  4/ احزاب(  
يا مادر همان گونه كه كسي دو پدر و (خداوند دو دل را در درون كسي قرار نداده است «

و  ،سازد مادران شما نمي» ظهار « خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار  ).ندارد
اين سخني است كه شما به زبان  .نمايد فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي

چرا كه رابطه پدري و فرزندي يك رابطه طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و (گوئيد  مي
آنان  . كند و به راه راست راهنمائي مي گويد خداوند حق مي ).شود ل نميشعارها هرگز حاص

اگر هم پدران . تر بشمار است پيش خدا عادالنهرا به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار در 
  ».برادران ديني و ياران شما هستند آنان ،ايشان را نشناختيد

___________________________________________________
______________________ 

 .5102، شماره 9/53الباري،  فتح: نگا) 1
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، دوست و برادر ديني است، شتران خود برگردانيد، هر كس كه پدر نداآنها را به پد
 :سهله بنت سهيل بن عمرو القرشي و سپس عامري، كه زن ابوحذيفه بود آمد و گفت

دانيم، با من و پدرم حذيفه در يك خانه  اي رسول خدا، ما سالم را فرزند خود مي
دانم كه خداوند در مورد آنها چه نازل  ام، مي كنيم، من او را به نيكي ديده زندگي مي

به او شير بده، پنج بار به  :فرمودند نظر شما در مورد او چيست؟ پيامبر. ه استكرد
و خواهران خود را امر  عايشه هم دختران برادران. شيري او گرديد او شير داد و فرزند

هر چند كه بزرگ بود، كرد كه پنج بار شير دهند به كسي كه عايشه دوست داشت  مي
  .او را ببيند و بر او وارد شود

اباء داشتند، مگر اينكه در گهواره  يشير دادن چنيناز  ام سلمه و ساير همسران پيامبر
 اي خاص از طرف رسول به خدا قسم شايد اجازه :شير داده شود، به عايشه گفتيم

   1.خدا براي سالم بوده است نه ساير مردم
تقد يعني مع» ينيمب اي رسول خدا ما داريم مي :سخن سهله كه گفته« :گفته 2امام زرقاني

شد در حالي كه من روسري به  سالم بر من وارد مي» سالم فرزندخوانده است«يم، هست
سالم بر من  :اند شايد به اين معناست اي هم گفته ام عريان بود، عده سر نداشتم و سينه

گفته شده يعني شد در حالي كه يك پيراهن به تن داشتم و شلوار زيرش نبود،  وارد مي
   3.را به دوشش كشيد و از دو طرف ناسازگار بودلباسش 

___________________________________________________
______________________ 

 .2061، شماره 2/223: ابوداود آن را در سنن خود آورده است در كتاب نكاح، باب كسي كه به او حرام شده) 1
ابوعبداهللا امام و فقيه دانا، اهل حديث، روايت سند، و مؤلف باتقوايي . رقاني استامام زرقاني او محمد بن شيخ عبدالباقي ز) 2

از دنيا رفت،   ه 1122و شرح مواهب اللدنيه از زرقاني و ساير كتب است، در سال » شرح الموطاء«از تأليفات او . بود
 .1237، شماره 319، 1/318شرح حال او در شجره النورالزكيه موجود است، 

 .5088، شماره 9/36الباري،  و فتح 3/30/31، و قاموس المحيط، 3/450/456النهايه في غريب الحديث از ابن كثير، :نگا) 3
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سينه براي محرم و  تر است، زيرا عريان كردن دومين نظر درست :گويد مي ابن عبدالبر
   1.ستغيرمحرم جايز ني
شد، در حالي كه  بر او وارد مي اين است بنابراين معناي حديث« :است ابن حجر گفته

هر طور كه دوست « :است ايت احمد گفتهدر رو 2.هايي از بدنش معلوم بود او قسمت
، »نداشتيم اتاق بيشتريك «و اينكه گفته  3»كردم ، از او شرم نميمشد داشت وارد مي

يعني امكان پوشيده ماندن از او نيست، خداوند آيه حجاب و منع فرزندخواندگي را 
رده و كرد؟ مسلم از قاسم از عايشه روايت ك نازل كرده بود، پس او چه كار بايد مي

پيمان  اهم همحذيفه به هنگام وارد شدن سالم، در حالي كه ب من در صورت ابي« :گفت
سالم به سن « :اي ديگر روايت كرده و گفته ، قاسم آن را به گونهديدم بودند چيزي مي

و  شد فهميد، او بر ما وارد مي فهميدند، او هم مي مردان رسيده بود، و آنچه مردان مي
 اينها منافاتي» .ديدم اين موضوع، چيزهايي در صورت ابي حذيفه مي كنم در من فكر مي
پرسيد، ولي همه راويان يك سؤال را  سهله دو سؤال از رسول خدا. با هم ندارند

در « :ابن عبدالبر گفته» .پنج بار او را شير بدهيد :به او فرمود رسول خدا«اند،  آورده
پنج بار (باشد  تر مي روايت ديگر كه صحيحآمده و در ) ده بار شير بدهيد(يك روايت 
، در روايت مسلم اين اضافه »گردد كه با اين پنج بار شير دادن محرم مي) شير دهيد

رسول  4چگونه او را شير دهم در حالي كه او مرد بزرگي است؟ :آمده است كه گفت

___________________________________________________
______________________ 

 .3/290شرح الزرقاني، علي الموطاء، : نگا) 1
 .5088، شماره 9/36الباري،  فتح) 2
 .6/369المسند، ) 3
دن كه آيا از سينه خود او را شير دهيد؟ يا شير خود را ظاهراً فهماندن او از چگونگي شير دا: دكتر موسي شاهين گفته) 4

: دهيد؟ احتمال دارد كه سؤال كردن و تعجب كردن از شير دادن بزرگسال، تأثير محرميت گذاشته باشد نگا دوشيده به او مي
 .9/169المنعم بشرح صحيح مسلم،  فتح
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بدر در ) سالم(در حالي كه او . مرد بزرگي استاو دانيد كه  مي :خنديد و گفت خدا
شك در لفظ او را شير ده، تا بر او محرم گردي، در نفس ابي حذيفه  .شركت كرده بود

ام و آنچه در دل  من او را شير داده :برگشت و گفت سلهه نزد رسول خدا. ايجاد شد
بزرگسال اينگونه است كه ويژگي شير دادن به « :ابن عبدالبر گفته» .ابوحذيفه بود رفت

او را سيراب نمايد، اما اگر سينه خود را در دهان او بگذارد نزد  و وشددشير خود را ب
  . هيچ عالمي سزاروار نيست

شايد سهله شير خود را دوشيده و به او خورانده، بدون اينكه  :است عياض گفته
مس كردن سينه زن و لديدن سينه زن زيرا ، و يا به آن نگاه كنداش را لمس كند،  سينه

   1.حرام است از اعضاي او با بعضي
مس كردن لاز به دليل نياز، اين نظر خوبي است و احتمال دارد كه او  :است نووي گفته

اي  عده 2،به شير دادن در بزرگسالي مختص شده استاو ، همانطور كه و شده باشدفع
او از سينه سهله شير خورد، زيرا  آيد كه بر مي اند كه از ظاهر حديث تأييد كرده

 دوشيدن شيراو را به  اي كه مرد بزرگي است و پس فهميده :فتخنديد و گ پيامبر
شير دادن به صورت اطالق مستلزم مكيدن سينه است، . امر نكرد، كه جاي بحث دارد

___________________________________________________
______________________ 

رباره جايز دانستن لمس سينه زن بيگانه توسط مرد بيگانه استدالل ابن حزم به داستان سالم، د«: استاد موسي شاهين گفته) 1
ادعاي او اين است كه . و سينه را خوردن، اگر به صورت مطلق خواسته از آن كسي را شير بدهد، استدالل اشتباهي است

شرح صحيح مسلم، فتح المنعم به : پذير است تا شير را از آن بمكد، نگا شير دادن محرم نزد او، همانا با مكيدن سينه امكان
هر نوع . كند بخورد يا بنوشد شود، فرقي نمي ، جمهور علما معتقدند كه شير دادن با سينه آن زن شيرده، محرم مي9/178

باشد، حتي اگر با سرم باشد يا از راه بيني و يا طبخ شده باشد آنگاه شرايط مطلوب اتفاق بيفتد و اگر در همان موارد 
دليل جمهور به رأي كه داشتند حديث عايشه است كه . اند ها حقنه را استثنا كرده حنفي. اشدگرسنگي را از بين برده ب

، وسبل 317، 6/316وطار، نيل اال ، و5102، شماره 9/52الباري  فتح :نگا: اند شير دادن از روي گرسنگي است فرموده
 .3/1152السالم، 

 .5/289المنهاج شرح مسلم از نووي، ) 2



  بررسي سنت نبوي 

 

523

سالم پسر اوست و سهله مادرش، و به اين . انگار كه براي او آن امر مباح گرديده است
   1.باشد امر مختص اين دو نفر مي معنا اين
حديث و اين اين و ميان . به هنگام ضرورت و در اين حالت جايز استعورت  كشف

   :رموده خداوند، تعارضي وجود نداردف
 m ~ } | { z yx w v ut s r q p o nl 
  )30/ نور (
آنان موظّفند كه از نگاه به عورت و محلّ زينت : (به مردان مؤمن بگو !)اي پيغمبر(   «

با پوشاندن و دوري از (و عورتهاي خويشتن را  ،چشمان خود را فرو گيرند )نامحرمان
گمان  بي .تر است تر و محترمانه اين براي ايشان زيبنده .مصون دارند )پيوند نامشروع

  »).دهد و سزا و جزاي رفتارشان را مي(دهند آگاه است  خداوند از آنچه انجام مي
  . اند همانطور كه بعضي از مدعيان علم تصور كرده

آيد  از ظاهر حديث برميكه  ،اين نكته معتقدين بهمثل اينكه « :است فتهزرقاني گ ماما
سعد از واقدي، ابن . اند در اين امر به توافق نرسيده، شير خورده استاش  از سينه كه او

سهله در ظرفي شير  :كه گفت روايت كرده زهري از پدرشابن  از محمدبن عبداهللا
گذشت، بعد از  روزخورد، تا اينكه پنج  ا ميگرفت، و سالم هم هر روز آن ر خود را مي

اي بود كه از طرف  خورد و آن اجازه شد در حالي كه او افسوس مي آن بر او وارد مي
  2.عطا شده بود به سهله رسول خدا

___________________________________________________
______________________ 

 .3/291علي الموطا،  شرح الزرقاني) 1
 .3/291و شرح الزرقاني الموطاء،  3/85طبقات الكبري از ابن سعد، : نگا) 2
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ميان شير دادن به كوچك و بزرگ تفاوتي  آنچه مشكل گرديده اين است كه عايشه
 به ديگري تنها براي رفع شير دادن«  كه ثبا روايت كردن اين حدي. قايل نشده است
  . باشد رساند كه شير دادن به بزرگ حرام نمي اين را مي 1»گرسنگي است

شير دادن از  :از سخن ايشان فهميدم :حافظ ابن حجر به اين اشكال پاسخ داده است
روي گرسنگي است و اختصاص دارد به مقداري شير كه جلوي گرسنگي را بگيرد و 

ورنده كوچك يا بزرگ هاي شير دادن است و اعم از آن است كه شيرخ عهآن جزء دف
و حديث ابن عباس . باشد براي منع كردن از شير دادن به بزرگ مي..... .و حديث. باشد

در آن ) اگر ثابت شود( .2شير دادن بايد در دو سال تكميل گردد :در اين باره كه آورده
شود مگر اينكه  از شير دادن محروم نمي« حديث ام سلمه. باره هم نصي وجود ندارد

ست كه منظور اجايز  3.بچه است از ان را در دهان ببرد و آن قبل از شير گرفتنتپس
بر آن  نحرام است، كه اگر اين امر اتفاق بيفتد، حرام بود از شير گرفتن بچه بعد ،دادن

به . ن ببرد وجود نداردشود و در آن احاديث چيزي كه اين احتماالت را از بي مترتب مي
   4.همين دليل عايشه به آن عمل كرده است

___________________________________________________
______________________ 

، 9/50در كتاب نكاح باب، كسي كه معتقد به شير دادن ميان دو سال نيست، ) الباري در شرح فتح(بخاري آن را آورده ) 1
دادن باب شير دادن از روي گرسنگي است،  آن را آورده است در كتاب شير) در شرح نووي(و مسلم  5102شماره 

 .1455، شماره 290، 5/289
جز هيثم بن جميل : ، دار قطني گفته10، شماره 4/174در كتاب شير دادن، . دار قطني در سنن خود آن را آورده است) 2

دي تصحيح كرده است در آبا كسي آن را به ابن عينيه اسناد نداده، كه ثقه و باحافظه است، وقف آن را علي با عباس عظيم
، و نصب الراية، 561، شماره 2/68الدرايه في تخريج احاديث الهداية، : ، نگا9/52كتاب تعليق المغني علي دار قطني، 

 .6/315، و نيل االوطار، 3/1153السالم،  ، و سبل3/219
شود مگر در دو سال ادامه  شدن نميترمذي در سنن خود در كتاب شير دادن و باب آنچه كه درباره شير دادن باعث محرم ) 3

 .باشد اين حديث حسن و صحيح مي: ، ابوعيسي گفته1152، شماره 3/458يابد، 
 .3/1154السالم،  سبل: ، نگا9/52الباري،  فتح) 4
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دن به سالم كه نكار كردن شير داها در مورد ا گيريم كه آنچه رافضي و از اين نتيجه مي
زيرا داستان سالم در اوايل هجرت بوده است، . باشد اند، فاقد اعتبار مي بزرگ بود گفته

است، بعد از آن نسخ گرديد، عايشه هم آن را  آن هنگام شير دادن به بزرگ جايز بوده
آنچه از قرآن در اين باره نازل شده بود، با ده بار شير دادن  :است تأكيد كرده و آورده
ه پنج بار شير دادن ب :سپس نسخ شد. شود حرم شدن فرد ميباعث م ،معلوم و مشخص
قرائت  در حالي كه همسران آن حضرت. وفات يافت رسول خدا .معلوم و مشخص

آيه رجم و « :و احمد، از عايشه آمده، كه فرمود در روايتي از ابن ماجه 1.كردند قرآن مي
 اي زير متكايم بود، وقتي رسول نازل شد، كه در صحيفهده بار شير دادن بزرگسال 

وارد شد، و  2مشغول گشتيم، گوسفندي رحلت فرمودند و به مرگ آن حضرت خدا
كنند، از  يي كه بر گذشتن دو سال كامل داللت ميها ولي روايت 3.آن را خورد

  . كند باشد كه بر مؤخر شدن آن داللت مي امورحادث شده اصحاب مي
استناد ضعيفي است، كه تأخير در اسالم آوردن راوي و  :است حافظ ابن حجر گفته

كوچكي او، كه آنچه روايت كرده مقدم شود، همچنين از سياق داستان سالم به قديمي 
حذيفه در بعضي  شود، به خاطر سخن ابي احساس نمي) دو سال كامل(حكم  بودن

؟ اين احساس به »چگونه او را شير دهم در حالي كه مرد بزرگي است« :ها روايت

___________________________________________________
______________________ 

 .1452، شماره 5/285در كتاب شير دادن و باب محرم گرديدن با پنج بار شير دادن، ) در شرح نووي(مسلم آن را آورده ) 1
شود و هر آنچه كه  دهند، و بر غير گوسفند هم اطالق مي داجن به معناي گوسفندي است كه مردم در خانه به او علف مي) 2

، و المعجم 13/148، و لسان العرب، 2/102النهايه في غريب الحديث، : خانگي است مانند پرندگان و حيوانات ديگر، نگا
 .1/272الوسيط، 

، و احمد در مسند 1944، شماره 1/609. د در كتاب نكاح، باب شير دادن بزرگ آورده استابن ماجه آنرا در سنن خو) 3
 .283-280جواب ابن قتيبه بر منكران اين حديث، ص : نگا. ، آن را آورده است6/269خود، 
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دانسته، كه كوچكي سن شرط شير دادن و محرم شدن  آيد كه سهله مي وجود مي
   1.است

بدون شك  نظراتي هست زيراابن حجر  در اين حاشيه« :گويد دكتر موسي شاهين مي
ر كه در ذكر شرح حال او روشن است و داستان سالم در اول هجرت بوده، همانطو

از  اين امركند كه  دو سال بر شيرخوار را معتبر دانسته، تأكيد ميشرط  روايتي كه
، هر چند كه نيز چنين است حذيفه سخن همسر ابي و داستان سالم مؤخر بوده است

  . باشد و براي مقدم شدن حكم سودمند نمي م بودن حكم اشاره داردالً به مقداحتما
ات را در دهان او  دوشي؟ يا سينه سؤال او به روش شير دادن بوده است، آيا شير را مي

گذاري؟ سؤال او به خاطر متعجب شدن از شير دادن او برخالف آحاد مردم است،  مي
  .ساله بزرگرسوم هست نمكه در نزد مردم شير دادن بچه كوچك 

مقبول و  )كه از جمله آن داستان سالم است( سالد به نسخ شير دادن بزرگاعتقا
   2.پذيرفتني است و جز نظر عايشه و اندكي از فقها كسي با آن مخالفت نكرده است

___________________________________________________
______________________ 

 .5102، شماره 9/53الباري،  فتح) 1
) حولين(ميان حديث سهله و آيه دو سال : سالم گفتهاال امير صنعاني در سبل. 177، 9/176المنعم بشرح صحيح مسلم،  فتح) 2

و . كند ها صدق مي شير دادن لغتي است كه بر بچه) همانا شير دادن از روي گرسنگي است(تعارض قايل نشو، و حديث 
و گفتن اين نكته كه ) همان شير دادن از روي گرسنگي است(در آن آمده است، و حديث ) حولين دو سال(زماني كه آيه 

ه براي بيان كردن شير دادن كه موجب نفقه است، هم با بيان زمان شير دادن منافات ندارد، بلكه خداوند آن را در زمان آي
كسي كه بخواهد تمام شير دادن را انجام دهد، وقتي تمام شير را داد، ديگر در حكم شارع كه معتقد به تمام شدن است 

در شير دادن كوچكي : ديث معارض آن سخن ابن تيميه است، او گفتهنظر درست در مورد حديث سهله و احا. شود نمي
اعتبار دارد، مگر نيازي باشد، مانند شير دادن بزرگسالي كه بر وارد شدن بر زن نيازي نداشته باشد، مانند سالم با همسر 

اين مورد بايد كوچك باشند  در غير. كند هايي را اگر از روي نياز شير دهي، شير دادن اثر مي ابي حذيفه، چنين بزرگسالي
 .317، 6/315نيل االوطار، : ، بعد از آن از سخنان ابن تيميه نگا3/1154السالم،  تا شير داده شوند، سبل
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وفات يافت در حالي كه آنها  رسول خدا« :امام نووي سخن عايشه را آورده كه گفت
بودند، كه نازل شدن آن خيلي به تأخير افتاد، تا اينكه رسول شير دادن  پنج بار معتقد به

و آن را قرآن  به پنج بار شير دادن معتقد بودندوفات يافت، و بعضي از مردم  خدا
نسخ نشده بود، بخاطر نزديك بودن به آن دوران چون . قرائت شده قرار داده بودند

گشتند و اجماع كردند كه آن ولي وقتي نسخ شدن آن، به مردم رسيد، از نظر خود باز
 :نووي گفته. كند ميوجود نسخ در قرآن داللت روايت بر اين . نبايد قرائت شودآيه 

   :نسخ سه نوع است
  .آنچه كه حكم و تالوتش نسخ شده است، مانند حكم ده بار شير دادن :نخست

 آنچه كه تالوتش نسخ و حكمش باقي است، مانند حكم پنج بار شير دادن، و :دوم
  .پيرزن و پيرمرد اگر زنا كردند، آنها را رجم و سنگسار كنيد

. باشد آنچه كه حكمش نسخ و تالوتش باقي مانده است، كه اين نوع فراوان مي :سوم
  :مانند فرموده خداوند

 m e d c b a ` _ ^ ] \ [
 gfl ) 240/ بقره(  

ز خود به جاي گيرند و همسراني را ا و كساني كه از شما در آستانه مرگ قرار مي«
بايد براي همسران خود وصيت كنند كه تا يك  )فرمان خدا اين است كه(، گذارند مي

خودشان (به شرط اين كه آنان  ،مند سازند بهره )با پرداخت هزينه زندگي(سال آنان را 
  1»بيرون نروند )از خانه شوهر

___________________________________________________
______________________ 

 .3307، شماره 6/101، و حاشيه السندي علي النسائي، 5/285المنهاج شرح مسلم از نووي، : نگا) 1
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باشد و  صحيح مي است كه داستان سالم از لحاظ روايي و دراييآشكار و واضح 
و تا زماني كه خداوند زمين و آنچه در آن است علماي امت از زمان اصحاب تاكنون 

  .اند اند و پذيرفته كرده را به ارث ببرد، قبول
اينگونه حديث . به دور از اينكه فقط براي سالم اتفاق افتاده و يا يك حكم عامي است

اند، و از هيچكدام  پذيرفتهصحاب آن را همه ا. كند ن بر صحت آن داللت ميرا پذيرفت
جمهور . اند ردي بر اين داستان نيامده است، بلكه در حكم فقهي آن اختالف پيدا كرده

آن را بر  نيست و درست ستان سالم فقط به او اختصاص داردعلما معتقدند كه دا
اند،  جمهور علماي امت از تابعين هم از اين نظر پيروي كرده. ديگران قياس نماييم

اند، از جمله اين فقها كه با عايشه  در اين نظر با اندكي از فقها تنها مانده عايشه
و ابن عليه و  ابن زبير و عطاءابن ابي رباح و ليث بن سعد  عروه. هستندعقيده  هم

 1محرميت ،اند، كه داستان سالم عام است، و با شير دادن بزرگسال سايرين روايت كرده
پس جمهور بر اختصاص داستان . است ييل و نظرشود، براي هر كدام دل ثابت مي

گرديد سالم اتفاق دارند، وقتي به فرزندخواندگي پذيرفته شد، منجر به اختالط با سهله 
و فرزندخواندگي منع گرديد، اين امر بر ابي حذيفه و  ولي وقتي آيه حجاب نازل شد

دانستند، به  او را همانند پسر خود مي ،سهله مشكل و سخت بود، چون در نزد خود
كردند، همانگونه  شد، از او شرم نمي خواست بر سهله وارد مي اي كه هر وقتي مي گونه

پس . اشتندجز يك اتاق هم ندكه در حالي . كه در حديث احمد از زبان آنها آمده است
و صفاتي كه در سالم بود و در ديگران نبود، به او اجازه داده  براي از بين بردن سختي

ابي و البته سهله . ، هرچند كه سالم به سن بلوغ رسيده بودلم را شير بدهدساشد، كه 

___________________________________________________
______________________ 

، نيل االوطار، 292، 3/291و شرح الزرقاني،  5/289نهاج شرح مسلم از نووي، ، الم5102، شماره 53، 9/52الباري،  فتح: نگا) 1
 .284، 283، و تأويل مختلف الحديث، ص 3/1153السالم،  ، و سبل6/315
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حذيفه تمام صفات پدري و مادري را در خود جاي داده بودند و سالم هم تمام صفات 
كند، آن چيزي است  آنچه كه اين گفته را تأييد مي. فرزندي را در خود جمع كرده بود

  .دادن بود، گذشت حذيفه كه نتيجه اين شير كه بر نفس ابي
كنم آنچه كه در نفس ابي حذيفه با سالم  گمان نمي« :گويد دكتر موسي شاهين مي

   1».گذشته، در ميان غير آنها بگذرد
داللت ) دو سال(آنچه كه بر اعتبار  باجمهور علما هم معتقد به نسخ داستان سالم 

داستان سالم براي عموم اند كه  فكر او، ديده باشند ولي عايشه و فقهاي هم مي ،كند مي
مسلمانان است و براي كساني كه ضرورتي براي آنها پيش بيايد در مورد اين اختالف 

و اين اختالف در صحت حديث هيچ تأثيري . هر كدام داليل خاص خود را دارند
گران و داعيان علم درصدد ضعيف نمودن و از بين بردن  نگذاشته است، آنچه كه فتنه

از اين . باشند اند مي هاي خود آورده و علمايي كه آن را در كتاب يان آنعدالت راو
و پايبند بودن به وحي الهي آنها براي ما ثابت  ايمان سهله و ابي حذيفه داستان راستيِ

چون غيرت و پافشاري آنها باعث نازل شدن آن آيه در كتاب خداوند شد، از . شود مي
پس عقيده فرزندخواندگي جهت . ابو دستور به داشتن حجزندخواندگي رنهي از ف

   .اجراي امر قرآن تغيير كرد
آنچه كه در درون ابي حذيفه گذشت در  به خاطر چيزي غير از آن بود،اگر تعصب 

و سختي و مشقت از آنها  زيرا كه يك امر الهي بودمورد آن شير دادن معنايي نداشت، 
  . برداشته شد

  
  .تر است خداوند تبارك و تعالي بلندمرتبه و آگاه
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  :باشد كه شامل دو مبحث مي

  
  :مبحث اول

  .شبهات منتقدان احاديث به طب نبوي و پاسخ آنها 
  

  :مبحث دوم
  .و پاسخ آنها» افتادن مگس در ظرف«شبهات منتقدان به حديث  

  



  :مبحث اول
  آنها شبهات منتقدان به احاديث طب نبوي و پاسخ

  
بدعتگران گذشته احاديثي را كه درباره طب، از پيامبر معصوم روايت شده، با عقلهاي 

اي از علماي گرانقدر هم از نظرات اين  و عده. اند ناقص خود مورد طعنه قرار داده
احاديث طبي را به  اند كه پيامبر منتقدان متأثر شده و آن را با اين حجت وسعت داده

با تجربه آنها را  لكه از روي تجربه مانند يك انسانرفته است، بوسيله وحي الهي نگ
  . براي آموزش طب به مردم برانگيخته نشده است بيان كرده است، زيرا پيامبر

د به حجيت حديث استفاده اي قوي در ايرا دشمنان سنت از اين مبحث بعنوان اسلحه
حي نازل نشده است، همانطور اند كه همه آن احاديث به وسيله و و معتقد شده اند كرده

   1.به تفصيل بحث شد كه در مبحث اجتهاد پيامبر
ست، وحي نيست، بلكه نزد طبي كه در متون شرعي نقل شده ا«: گويد ابن خلدون مي

آمده از جمله اموري است  و آنچه كه در سخنان پيامبر بوده است اعراب امري عادي
 زيرا پيامبر .ت كه آن عمل مشروع استبه اين جه باشد، نه كه نزد مردم عادي مي

. براي آموختن شريعت برانگيخته شده است نه براي آموزش طب و ساير امور عادي
شما به امورات دنياي خود «: فرمود آنچه كه در مورد لقاح خرما پيش آمد، كه پيامبر

شرع پس شايسته نيست كه آنچه درباره طب بيان شده، قسمتي از  2».باشيد آگاهتر مي
و درستي پيوند  ير از اينكه از آن به عنوان تبركبدانيم، چرا كه دليلي بر آن نداريم غ

و اين امر جزء طب . ايماني، كه اثر بسيار بزرگي در شفاي بيماري دارند، استفاده كنيم
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هاي سخن ديني است همچنانكه در مورد مداواي كسي كه  مزاجي نيست بلكه از نشانه
  .اتفاق افتاد 1خوردن عسل شفا يافت،شكم درد داشت و با 

در اين نظر، بعضي از علماي گرانقدر مانند، دكتر يوسف قرضاوي و سايرين، با ابن 
: اند و حديث را به دو گونه تقسيم كرده اند مراه گشته و آنرا تأييد كردهخلدون ه

   2.احاديث تشريعي و احاديث غير تشريعي
هاي طبي و امثال  ب احاديث مربوط به نسخهبه نظر من غال: گويد دكتر قرضاوي مي

تا .. .باشد و براي بيماري سياتيك كه دنبه گوسفند عربي مي نسخه پيامبر: آن، مانند
يست كه كه اين نوع احاديث، از جمله احاديثي ن 3آخر آنچه كه در حديث آمده است،

، بلكه امري و يا انجام ندادن آن مورد سرزنش واقع شود انجام دهنده آن ثواب ببرد
 است، براي راهنمايي دنيوي كه از جامعه اعراب سرچشمه گرفته است، رسول خدا

را دارد بلكه  براي اجراي طب جسمي نيامده است، كه آن كار، متخصصان خودش
هر چند ما به آنچه كه علما . و جانها، برانگيخته شده است براي مداواي قلبها و عقلها

 گذاريم ولي همه متفق هستند كه رسول خدا م مياند، احترا طب نبوي ناميده
  4.و براي آن برانگيخته نشده است اي آگاهي از علم طب را نكرده استهيچوقت ادع

نتيجه اين بحث اين است كه اگر يكي از دشمنان سنت، بر ما خروج كند، نيازي 
 دابه رسول خرا احاديثي كه در تالشند تا علومي مانند طب «: گويد عزالدين مي
و هدف آنها منحرف كردن مردم از  باشند مي) جعلي(همه آنها موضوع  نسبت دهند،
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گرايي است كه به اوهام،  گرايي علمي موجود در آيات قرآن به عقل حقايق و عقل
   1.خرافات و امور باطل ايمان دارد

و براي آن احاديث موضوع مثالهايي را عمداً از صحيح بخاري انتخاب كرده و آورده 
بيماري اش را برطرف ساز و چنان ! اي پروردگار مردم«: احاديث رقيه: است؛ مانند

چرا كه تو شفا دهنده هستي و . اي باقي نماند فايي عنايت كن كه هيچگونه بيماريش
 .»شفا يافتن شكم درد بوسيله عسل«و حديث . »هيچ شفايي، بجز شفاي تو وجود ندارد

دانه شفاي هر دردي است  سياه«و حديث » .رقاننه بيماري واگير هست نه ي«و حديث 
و حديث » .شهد گياه قارچ آب آن شفاي چشم است«، و حديث »بجز مسموميت

كسي كه با هفت خرماي خشك شده صبح كند آن روز هيچ سم و جادويي بر او مؤثر «
   2.و ساير احاديثي كه از صحيح بخاري در كتاب الطب روايت كرده است» .نيست

و از  اند ي از احاديث طبي ايراد گرفتهانگيزان و مدعيان علم به بعض فتنه بسياري از
به تشريعي و غير تشريعي بعنوان، پشتوانه محكم در ايراد  بندي حديث پيامبر تقسيم

  . اند به احاديث و حجيت آن و راويان ثقه بزرگوار آن استفاده كرده
كه همه احاديث نبوي، وحي م ما در فصلهاي گذشته و با داليل روشن، بيان نمودي

بندي حديث به تشريعي و غير تشريعي را باطل اعالم نموديم، كه در  و تقسيم باشد مي
   3.اينجا نيازي به تكرار آن نيست
اينجا به پاسخ ابن خلدون و نظر او در اين باره بسنده  در دفاع از احاديث طب پيامبر

  . كنيم مي
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تون طبي كه در م«: سخن ابن خلدون كه گفته: گويد دكتر محمد احمد سنهوري مي
براي شناساندن طب برانگيخته نشده  و پيامبر باشد شرعي آمده است، وحي نمي

  » .است
باشد، زيرا معلوم و بديهي است  اين سخني است كه با واقعيت و حقيقت در تناقض مي

ونه دانست كه قرآن و ايمان چيست؟ پس چگ و نمي سواد بوده بي كه رسول خدا
اگر خداوند، او . شناخته، چه آن دارو گياهي يا غذايي بوده باشد خاصيت داروها را مي

  : فرمايد خداوند درباره عسل مي! را از علم به آن آگاه نكرده بود؟

 mw v u  l) 69/ نحل(  
  ».در آن شفاي مردم قرار داده شده است«

  . اند قرآن نيامده شوند، در ولي بيماريهاي كه بوسيله اين عسل شفا داده مي
  . بيماران مبطال به شكم درد و اسهال را با آن شفا داده است اما رسول خدا

اين داروي خاص را براي آن بيماري خاص  پس چه چيز باعث شده كه رسول خدا
به كسي كه شكم درد دارد، اصرار  معرفي كند؟ و چه چيز باعث شده كه رسول خدا

يك بار عسل بخوري؟ حتماً بايستي چنين امري به او وحي  كند كه حتماً بايد بيشتر از
  . شده باشد

ترجيح دهد در » شبرم«را بر داروي » السنا«داروي  چه چيز باعث شد، كه رسول خدا
بعد از مدتها  1.شدند حالي كه هر دو گياههايي هستند كه براي اين مورد بكار برده مي

آنرا بهتر دانسته، از لحاظ علمي مفيدتر  پزشكان دريافتند، آن گياهي كه رسول خدا
  . را منع كردند و ضرر آن را بيان كردند» شبرم«است و مصرف 

___________________________________________________
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، آزمايشگاه و كارگاهي براي آزمايش اين داروها داشتند؟ مطمئناً آيا رسول خدا
است مطمئناً   و آنچه كه بيان كرده امكاناتي در اختيار نداشته است ، چنينرسول خدا
  . حي بوده استاز طريق و

براي دوا و درمان، تجويز كرده است، تاكنون هيچ  هر قانون پزشكي كه رسول خدا
ف نظر حضرت رسول، اعالم تواند، برخال پزشكي نتوانسته و تا روز قيامت، كسي نمي

اي از قواعد او را زير سؤال ببرند، بلكه روز به روز و با پيشرفتهاي  و يا قاعده نظر كند
خداوند بلند مرتبه راست . شود آشكارتر مي هاي رسول خدا فتهعلمي، صحت گ

  : است كه فرموده

 m T S R Q P O N M L Kl )4-3/نجم(  
چيزي كه با خود آورده است و با شما (آن    .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي«

وحي و پيام  )از سوي خدا بدو(جز وحي و پيامي نيست كه  )در ميان نهاده است
  ».ددگر مي

و ادعا . را با داستان تلقيح خرما مقايسه كند خواهد طب پيامبر ولي ابن خلدون مي
  . يك امر عادي و نظري و شخصي بوده است كند كه طب پيامبر مي

از  رسول خدا. و روشن است كه ميان اين دو، فرق هست اين يك قياس اشتباه است
برگشته باشد، برخالف چيزهايي كه ويژگي دارويي، يا غذايي صحبت نكرده، كه از آن 
   1.باشد اجتهادي بودند، كه البته آن هم از وحي خارج نمي

اي ندارد، مگر اينكه از روي تبرك آن را  ادعاي ابن خلدون، كه طب نبوي ثمره و نتيجه
درمان شكم درد بوسيله عسل  اين گفته، شاهد مثالي از داستان بكار گيرند و براي

  . آورده است
___________________________________________________
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شود، بر مريض الزم  يعني هر دارويي كه به مريض تجويز مي: و چنين استپاسخ ا
كند اعتماد  داند، كه به آن دارو اعتماد داشته باشد، و به پزشكي كه او را مداوا مي مي

كند، و اين سخن نزد پزشكان مسلمان و غير مسلمان، قديمي و جديد، مشخص است، 
توان جسمي دارد و اين مطلب براي هر دارو  زيرا توان روحي، تأثير زياد و شگفتي، بر

   1.عموميت دارد يو هر مريض
داستان مردي كه بعد از چهار بار عسل خوردن آمده است و حال مريض خود را براي 

بوده است،  ما بازگو نكرده است، بلكه درباره برادرش كه واسطه ميان او و پيامبر
كنيم، كه آيا عسل را بخاطر مباركي توانيم در مورد او حكم  و نمي سخن گفته است

كرده است اگر از روي تبرك هم خورده  خورده است يا آنرا بعنوان دوا استفاده مي
و اگر در  باشد، بهر حال آن مرد شفا يافته باشد، در آن مشكلي وجود ندارد، هر چه

يافت، از لحاظ علمي ثابت  عسل خاصيت ضد بيماري آن مرد وجود نداشت، شفا نمي
و دارو بودنش براي اين مريضي  كه عسل حاوي مواد ضد ميكروب است ه استشد

  .ثابت شده است
و ويژگي و خاصيت بسياري از  داروهاي زيادي آمده است در طب رسول اكرم

   2.داروهاي گياهي و غير گياهي را روشن كرده است
: است و ساير پزشكان تفاوت قايل شده و گفته ابن قيم جوزيه ميان طب پيامبر

از روي يقين، قطعي و از  طب او همچون طب ساير پزشكان نيست، طب پيامبر«

___________________________________________________
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ولي طب ساير پزشكان از . باشد طرف وحي الهي و چراغ نبوت و كمال عقل، مي
  1».باشد روي، گمان، حدس و تجربه مي

قبل از اينكه نظر «: است گفته» مگس«دكتر محمد ابوشهبه در دفاع خود از حديث 
من مانند آن تازه به «: بيان كنم، دوست دارم بگويم» مگس«در مورد حديث  پزشكي را

كنم طب  باشند، تصور  ها نيستم، كه بعضي از آنها اهل علم هم مي دوران رسيده
در آن  از جمله امور دنيايي است كه خطا و اشتباه از طرف رسول حضرت رسول

شما به امور دنياي «: فرمود ه پيامبراند ك و آن را مانند تلقيح خرما دانسته جايز است
   2».باشيد تر مي خود آگاه
شود با وجود فرموده  چنين گفته مي» مگس«دانم كه چگونه در باب حديث  من نمي
در حالي كه » به تأكيد در يكي از بالهاي آن درد و در ديگري درمان است؟«: پيامبر

  !!باشد آمده كه براي تأكيد مي» أنَّ«در ابتالي حديث لفظ 
  اين روش تأكيدي چگونه از قبيل امور تخميني و ظني دنيايي است؟ 

هر كس با هفت خرما صبح كند، در آن روز نه سم «: چگونه است اين فرموده پيامبر
اكثر !. در امور دنياست؟ از روي ظن و تخمين 3».رساند و نه جادو، به او آسيب نمي

قطعي و يقيني هستند كه داللت بر  - ااگر نگوئيم همه آنه - احاديث طب پيامبر
  . وحي الهي دارند

___________________________________________________
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 باشند طبابت قلبها و دينها، كه انبياء حامل اين نوع طب مي: علم پزشكي دو گونه است
دعاها و : مانند: يك نوع روحاني است: باشد كه آن هم دو نوع مي: و ديگري طب بدنها

تن بوسيله عسل، خرما شفاء ياف: و ديگري مادي و جسماني است، مانند. كردن  مهرباني
  1.و قارچ و امثال آن دانه و سياه

طبابت قلبها و دينهاست، ولي شريعت و سنتهاي او شامل  وظيفه نخست رسول اكرم
، در اين 2بسياري از طبهاي بدني و جسمي است كه هم روحي و هم جسماني است

  : فرموده خداوندكنم، مانند  باره به آيات قرآني فراواني كه آمده اشاره نمي

 m ~ } | { z y x w v u t s r
 _l ) 57/ يونس(  

و  )جهت رهنمود زندگي(از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي  !اي مردمان   «
همچون كفر و نفاق و كينه و ستم و (ها است  درماني براي چيزهائي كه در سينه

يت و رحمت براي و هدا )كه قرآن نام دارد(آمده است  )دشمني با حق و حقيقت
  ».مؤمنان است

هاي قرآني ديگر كه از چگونگي قرار گرفتن جنين در شكم مادر اشاره دارد در  و آيه
و خطرات  و آياتي كه درباره طهارت 3ها زياد آمده است سوره مؤمنون، و ساير سوره

باشد، خداوند  نزديكي كردن با زن حائض، تا زمان رفع آن حياضت و پاك شدن زن مي
  : فرمايد مي

___________________________________________________
______________________ 

، ص )ه آنهامشكالتي كه درباره بعضي احاديث پيش آمده و پاسخ ب(الطب في السنة، از دكتر محمد سنهوري، فصل ششم : نگا) 1
330 -335. 

 .، با اندكي تصرف343- 341دفاع عن السنة از دكتر محمد ابوشهبه، ص ) 2
 .سوره مؤمنون 14- 12آيات : نگا) 3
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 m } | {z y x w v u t sr q p
 ¡� ~l ) 222/ بقره(  

و (زيان و ضرر است  :بگو. پرسند حيض مي )آميزش با زنان به هنگام(و از تو درباره  «
 )همبستري با(پس در حالت قاعدگي از  ).بيماريهائي به دنبال دارد ،عالوه از نافرماني

  1».شوند ي نكنيد تا آن گاه كه پاك ميو با ايشان نزديك ،گيري نمائيد زنان كناره
  : عسل و فرموده خداوند درباره طب

 m xw v ul ) 69/ نحل(  
  ».در آن شفاي مردم قرار داده شده است«

  : خداوند همه طب را در يك آيه جمع كرده است و فرموده

 m ML K J Il ) 31/ اعراف(  
  ».بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد«

) حديث( 2،آدم هيچ ظرفي بدتر از ظرف شكم پر نكرده است بني: ودهفرم پيامبر خدا
ها قرار دمعده خانه درد است و تعصب در رأس همه در«: اند بعضي دانشمندان گفته

   3.دارد

___________________________________________________
______________________ 

الطب الوقايي في «، و فصل 196- 154، ص »قواعد طبي عمومي استنباط شده«الطب في السنة از دكتر محمد سنهوري فصل : نگا) 1
 .2500، 197ص » .رفتن حديث به سوي مفاهيم طبي، كه از عصر و زمان پيشي گرفته استپيشي گ«، و فصل 197، ص »السنة

، و گفته 2380، شماره 510، 4/509ترمذي در سنن خود آنرا در كتاب زهد و باب آنچه درباره كراهت زياد خوردن آمده است، ) 2
 .حديث صحيح و حسن است

، و طب الوقايي في االسالم از عميد صيدلي، و طب االسالمي از دكتر 36ر سالم، ص ابداعات الطبية لرسول االنسانية از مختا: نگا) 3
 .طه
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كنم بر اينكه حديث نبوي شامل طب جسمها  داللت نمي«: گويد دكتر ابوشهبه مي
آنچه كه در صحيحين بخاري  در كند طب جسماني باشد يا روحاني ميشود، فرقي ن مي

سنن و مجموعه كتب طب، در ضمن فصلهاي مربوط : و مسلم و ديگر صحاح از قبيل
بعضي از علماي اهل حديث در اين باره كتابهاي مستقلي . به طب، آمده است

از سيوطي، و » الطب النبوي«نعيم، و كتاب  از ابي» الطب النبوي«اند، مانند كتاب  نوشته
از ابن قيم جوزيه، آنچه در همه اين مبحث براي من اهميت دارد، » النبوي الطب«كتاب 
ها، خطور كرده، مبني بر  هست كه آن تصور باطلي كه در دل تازه به دوران رسيدا اين

كنم، و احتمال خطا و صواب دارد، را بر اينكه طب نبوي همچون امور دنيوي است، كه
ما براي رد كردن نظر آنها  و اند ارائه نكرده اين مدعا دليلي بگويم كه آنها بر صحت
كه مردي نزد رسول : سعيد خدري آمده در حديث ابي. ايم داليل زيادي اقامه كرده

فرمود، به او عسل بدهيد، بار  كند، پيامبر برادرم شكمش درد مي«: آمد و گفت خدا
 نزد رسول خدا فرمود، به او عسل بدهيد، براي بار سوم آن مرد دوم آمد، و پيامبر

فرمود، آيا به  به او عسل بدهيد، براي بار چهارم آمد، پيامبر: باز فرمود آمد، پيامبر
و شكم برادر تو . گويد خداوند راست مي«: سپس فرمود) و شفا نيافت(او عسل داديد؟ 

  1.گويد، به او عسل بدهيد، يعني بار چهارم خوب شد دروغ مي
ما هم «: ن باره گفته مرا به تعجب واداشته است، گفتهآنچه كه ابن قيم جوزيه در اي

نسبت دادن طب دكترها به او، امر ديگري است، مانند نسبت دادن طب : گوئيم مي
اي از پيشوايان تيزبين آنها، به  و ناتوانيهاي طب خود، كه عده 2تصوف به آن حضرت

___________________________________________________
______________________ 

ايم  در آن شفاي مردم را قرار داده«در كتاب طب و باب مداوا كردن با عسل، و فرموده خداوند ) شرح فتح الباري(بخاري آن را در ) 1
، شماره 7/460كتاب سالمتي، باب مداواكردن با زنبور عسل در ) در شرح نووي(، آورده است، مسلم هم 5684، شماره 10/146

 . ، و لفظ حديث از اوست، آنرا آورده است2217
 .اي از متصوفان نادان خواهان آن هستند عده) 2
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كه طب قياس است، : ندگوي از جمله آنهايي كه علم دارند مي. اند اين امر اعتراف كرده
  .گويند كه آن تجربه و الهامها و خوابها و گمانهاي درست است اي ديگر مي و عده
چگونه : بيشتر آن از حيوانات گرفته شده است، تا اينكه گفته: گويند اي از آنها مي عده

ه است، كه چه دباشد كه خداوند به رسولش وحي كر چنين اموري از جمله وحي مي
هاي طبي آنها به وحي،  باشد، و نسبت دادن آموخته مند، و چه مضر ميبراي او سود

بلكه در اينجا داروهايي . اند مانند نسبت دادن دانش آنها است به آنچه كه انبياء آورده
براي شفا دادن بيماريها هست، كه عقلهاي پزشكان بزرگ هم به آن نرسيده و دانش و 

ست، درمان بيماريهاي قلبي و روحي، توسط تجربه آنها به حد شناسايي آن نرسيده ا
و پناه بردن به او، احساس  قلبي و اعتماد و توكل بر خداوند پيامبران، بوسيله نيروي

بل خداوند، صدقه دادن و دعا كردن و توبه و استغفار شكستگي و خواري كردن در مقا
الهي، و خوشحال شدن از مصيبتهاي  ندانو كمك به نيازم و نيكي كردن با مردم

اين داروها از . اند كرده مواردي هستند كه پيامبران در شفاي بيماران از آن استفاده 
اند كه علمِ  و فهميده. اند و تأثيرات شفا بخشي آنرا دريافته. اند ملتهاي ديگر تجربه كرده

و ما بسياري از اين امور را تجربه . رسد بهترين دانشمندان پزشكي هم به آنها نمي
دهند، بلكه  دهند، داروهاي حسي انجام نمي ايم، كاري كه آنها انجام مي ، و ديدهايم كرده

  1.باشد داروهاي حسي نزد آن همانند داروهاي اهل تصوف نزد پزشكان مي
پزشكان بزرگي كه از احاديث طب نبوي اطالع دارند به «: گويد الدين عتر ميدكتر نور

اند، اين را از استادي از دانشگاه پزشكي  دهآنچه كه در اين احاديث وجود دارد اقرار كر

___________________________________________________
______________________ 

 .، با اندكي تصرف345- 341دفاع عن السنة از دكتر ابوشهبه، : نگا. ، با اندكي تصرف4/11/12زاد المعاد، ) 1
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هاي قبل از دوران خود استفاده  فقط از نسخه پيامبر«: دمشق شنيدم كه به من گفت
  1.ر از آن براي پزشكي و پزشكان، قانونگذاري كردباالتنكرد، بلكه 

  .تر و آگاهتر است خداوند تبارك و تعالي بلند مرتبه

___________________________________________________
______________________ 

 .76طهرة و التحديات از دكتر نورالدين عتر، ص السنة الم: نگا) 1
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  :مبحث دوم
  آنها و پاسخ اره افتادن مگس در ظرفنتقدان دربشبهات م

  
 روايت كرده، كه رسول خدا هريره امام بخاري در صحيح خود و با اسناد از ابي

د، سپس آنرا يهرگاه مگسي در ظرفي افتاد، همه آنرا در آن ظرف فرو كن«: فرمود
و در  بالهاي آن شفا هستد، و محتويات آن ظرف را بخوريد، زيرا در يكي از يبياور

   1».يگري درد هستد
ثابت شده است و مردم هم آنرا  اين حديث صحيحي است كه از رسول اكرم

 هاي پيامبر معجزهاين امر يكي از و  اند و به مفهوم حديث ايمان آورده اند پذيرفته
  : فرمايد كند، خداوند مي كه آن حضرت از روي هوا و هوس صحبت نمي. باشد مي

 m T S R Q Pl ) 4/ نجم(  
جز وحي و پيامي  )چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است(آن   «

  ».گردد وحي و پيام مي )از سوي خدا بدو(نيست كه 
و حجت  اند حت اين حديث ايراد وارد كردهاز دير باز به ص بدعتگران و گمراهان

دانشمندان . داند كه با عقل و واقعيت مخالف است، باعث ايجاد شبهه در آن شدن آورده
و  كننده  اند و آنها را با حجتهاي دفع پاسخ داده گرانقدر و بزرگوار به اين شبهه آنها

  . داليل روشن از بين بردند و باطل بودن آنرا ثابت كردند
» تأويل مختلف الحديث«از جمله اين علماي گرامي، امام ابن قتيبه در كتاب خود 

مورات ديني را بر مشاهدات خود بنيان اين حديث صحيح است و هر كس ا«: گفته

___________________________________________________
______________________ 

آورده است، و مانند  5782، شماره 261- 1/260. كتاب طب، و باب هنگام افتادن مگس در ظرف) در شرح فتح الباري(بخاري ) 1
 .)ندا آن را آورده 3320شماره  6/414(او نيز در كتاب آغاز آفرينش، باب هنگام افتادن مگس در نوشيدني يكي از شما 
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و مگس هم از مسموميت  كند كند و پرنده شنا نمي د كه حيوان صحبت نميبين نهد، مي
اند اعتراض  و شفا دادن اطالع ندارد و به آنچه كه در متن حديث آمده است و نفهميده

است مخالف آورده  و با آنچه كه پيامبر اند ها از اسالم رانده شدهاند، پس آن كرده
  .است

مثل اين است كه همه آنچه  ،را تكذيب نمايد هاي پيامبر كسي كه قسمتي از فرموده 
، هيچ گروهي را 1ونو جز گروهي از دهري. آورده است تكذيب نمايد را كه پيامبر

از آنها  2در اين نظر، گروهي از متكلمان و جهميها .منكر شده باشند شناسم كه آنرا نمي
  . اند پيروي كرده

مشكل «از جمله كساني كه از اين حديث دفاع كرده است، امام طحاوي در كتاب خود 
آنها به «: است و راويان صحابي آن، گفته او بعد از آوردن حديث. باشد مي» اآلثار

و صورتهاي آن ناآگاه هستند، آيا مگس از خود اختياري دارد؟  احاديث رسول خدا
ديگرش معناي ديگري در  بالمعنايي قرار دهد و براي  هايشبالتا اينكه براي يكي از 

  نظر بگيرد، برخالف معنايي كه براي در اول در نظر گرفته است؟ 
اگر آنها قرآن را به دقت و تأمل : پاسخ ما به حول و قوه الهي و توفيق او چنين است

  : فرمايد يابند، خداوند مي را تأييد كند، مي كنند، آنچه كه گفته پيامبر مطالعه مي

 m h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w
 xw v u t s r q p o nm l k j il 

  )69- 68/ نحل (

___________________________________________________
______________________ 

 .4/293لسان العرب، . كافري كه به آخرت ايمان ندارد و معتقد به ماندگاري دنياست: در فرهنگ لسان آمده، رجل دهري) 1
 .210تأويل مختلف الحديث، ص ) 2
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و بدان گونه (الهام كرد  )راه زندگي و طرز معيشت را(پروردگارت به زنبوران عسل    «
كه از كوهها و درختها و داربستهائي كه مردمان  )داند به دلشان انداخت كه تنها خود مي

ها بخوريد  از همه ميوه )ما به آنها الهام كرديم كه(سپس  .هائي برگزينيد خانه ،سازند مي
در  )دقيق و(و راههائي را بپيمائيد كه خدا براي شما تعيين كرده است و كامالً 

در اين . تراود كه رنگهاي مختلفي دارد مي مايعي بيرون ،از درون زنبور عسل .اختيارند
  ». ي مردمان نهفته استبهبود )مايع رنگارنگ(

باشد، كه هر  وحي خداوند به زنبور عسل، در حقيقت از نوع الهام كردن به زنبور مي
  . شود، عمل نمايد آنچه دستور داده مي

باشد، خداوند به او آنچه را كه خواسته الهام كرده است، كه  همانند آن به مگس مي
شود، با فرو بردن يكي از  ميباشد، براي امري كه از آن خواسته  علت آوردنش مي

ديگر او را در  بالو . افتد، كه در آن بيماري براي مردم است هايش در ظرفي كه ميبال
   1.كنيم كه در آن شفا هست آن ظرف فرو مي
همانگونه كه  2.اند دشمنان سنت به اين حديث ايراد و انتقاد كردهاهل حديث و 

از پاسخهاي متقدميني كه به آنها داده شده و . گذشتگان اصحاب اين كار را كرده بودند
آنچه را كه آورده بودند، در حقيقت . و بر آن شبهات قبلي هم افزودند. عقب ننشستند
و سايه . قرآني محروم شده بود، استخراج كرده بودند ي كه از نصوصاز عقلهاي ناقص

فهميدند، را ن الت نكشيدند، و چون معاني آن نصوصتاريكي بر آن حاكم است، و خج
اي كه توانستند معناي آنرا  و با هر وسيله ايراد و انكار آن حديث پرداختند به انتقاد،

  . جهل كردند

___________________________________________________
______________________ 

 .284، 4/283مشكل اآلثار، ) 1
 .110، و السنة و التشريع از دكتر النمر، ص 51، 29/48، جلد 99- 19/97مجله المنار، : نگا) 2
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دشمنان سنت آن را باشد، كه  درباره اين حديث مي اي از ايرادهاي محدثين اين خالصه
   1.اند هتكرار كرد

ابن حنين  ،2اند الم كردهباشد، كه احاديث او را مردود اع راوي حديث ابوهريره مي: اول
  . عيب گرفته استاز آن  3و در آن به صورتهايي آن را به تنهايي آورده

و در  پذيرفتن آن اشكالي نيستكند، پس در ن و افاده گمان مي حديث آحاد است: دوم
و دوري از نجاسات، در تضاد  است، زيرا با قاعده رها كردن ضرريب هم غر شريعت

و ادعا  اند مگس فرق قايل شده بالعجيب است، زيرا ميان دو نظر عقلي هم  است، از
و در ديگري پادزهر سودمندي نهفته  بالهاي آن سمي خطرناكاند، كه در يكي از  كرده
  . است
از نظر علمي بطالن اين رأي ثابت شده است، زيرا علم بطور قطع و يقين، مضر : سوم

  . بودن مگس را اعالم، و ثابت كرده است
و هيچكدام  باشد تن آن جزء عقايد اسالمي و عبادت و شريعت نميموضوع م: چهارم

تلقيح «اين از موضوعات دنيوي است، مانند حديث . اند از مسلمانها به آن عمل نكرده

___________________________________________________
______________________ 

، و شبهات حول الشيعه از عباس 2/230و االضواء القرآنية، . 277، 269و شيخ المضيرة، ص  223اضواء علي السنة، ص : نگا) 1
، 295، و دراسة الكتب المقدسه از موريس بوكاي، ص 167، و دفع الشبهات از احمد حجازي السقا، ص 146- 145موسوي، ص 

و  92، و حقيقة الحجاب و حجية الحديث از سعيد عشماوي، ص 39منصور، ص و قراءة في صحيح البخاري از احمد صبحي 
 .ديگران

موسي و زيد بن ثابت و طائفه، روايت كرده است، ابوزناد و يحيي بن  او عبيد بن حنين، ابو عبداهللا مدني است، از ابي: ابن حنين) 2
، از دنيا رفت، شرح حال او در تقريب التهذيب، 105سال  كردند، او ثقه و كم حديث روايت كرده است، در سعيد از او روايت مي

، و طبقات ابن سعد 1872و شماره  4- 5/4، و الجرح و التعديل، 3613، شماره 1/689، و الكاشف، 4384، شماره 1/643
منار، مجله ال: ، آمده است، و جز رشيد رضا كسي او را متهم نكرده است آن هم بخاطر روايت كردن اين حديث، نگا5/380

 .29/48/50جلدهاي 
 .50- 48/29مجله المنار، : نگا) 3
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. دهد هر كس آنرا رها كند، چيزي از لحاظ ديني از دست نمي و ديگر آنكه» خرما
و بر دين  كند را از اسالم متنفر ميكه ديگران  ايرادهايي است آن ازصحيح ت: مپنج

   1.گردد آويز دشمنان مي كند، كه دست اي وارد مي شبهه
و نبايد مردم را به آن مشغول كرد، زيرا به  نتيجه است بحث درباره آن بي: ششم

چيزي و به همين دليل بايد بحث درباره  اند علمي و مخترعات آن دست يافتهكشفيات 
شوند و نه پاسخ  مانند احكامي كه نه نقض مي .را ترك كرد كه علم به آن رسيده است،

  2.شوند داده مي
  :شود به شكل زير داده مي پاسخ به اين شبهات داده

ابوهريره در روايت اين  تنها نيست، همانطور كه بخاري در آوردن اين حديث: اول
ره روايت تنها نبوده است، عبيد بن حنين هم به تنهايي از ابوهري حديث از پيامبر

، ابن حبان و ابن خزيمه ،بيهقي ،ه است، بلكه ابوداود، ابن ماجه، دارمي، احمددنكر
   .اند ابن جارود، بوسيله حديث ابوهريره آنرا روايت كرده غوي وب

___________________________________________________
______________________ 

 .2/360موقف المدرسة العقلية من السنة، : ، نگا343، و المصادر السابقه، ص 50- 48/29مجله المنار، جلد : نگا) 1
ابن . نرا آورده است، آ3844، شماره 3/365ابوداود در سنن خود، در كتاب خوردنيها، در باب درباره مگس كه داخل غذا بيفتد، ) 2

و الدارمي در سنن خود . 3505، شماره 2/349ماجه در سنن خود در كتاب طب، باب افتادن مگس در ظرف آنرا آورده است، 
، آنرا 443- 246، 230، 2/229، و احمد در مسند خود 2039، شماره 2/135در كتاب خوردنيها باب مگسي كه داخل غذا بيفتد 

، آمده است، و بغوي در 4/53باب آنچه كه نفس به سوي آن كشش ندارد، ) طهارت(خود باب پاكي  آورده است، بيهقي در سنن
، آنرا آورده است، و ابن جارود 2814- 2813شماره  261، 11/259. شرح السنه كتاب صيد و باب مگسي كه در نوشيدني بيفتد
 .آورده است 55، شماره 26شود، ص  ي كه نجس نميشود و آن مقدار آنرا در المنتقي باب طهارت آب، و مقداري كه نجس مي
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ابي سعيد خدري،  غوي آن را از حديثب، ابن حبان و بيهقي ،ابن ماجه، احمدنسائي، 
و گروهي از تابعين هم از  1حديث انس ابن مالك ازهم آن را طبراني  بزار و .اند آورده

  . اند روايت كرده 2ابوهريره آنرا
آمده باشد، قابل قبول و پذيرفتني است،  هم اگر اين حديث فقط در صحيح بخاري

ترين باشد و احاديث آن در باال ترين كتاب مي از قرآن صحيح چون صحيح بخاري بعد
  . باشند درجه صحت مي

در نزد هيچكدام از منتقدان و پيشروان حديث، نقدي نسبت به : گويد ميدكتر ابوشهبه 
و هر چه ايراد به آن  ام، پس آن حديث در باالترين درجه صحت است ند آن نديدهس

   3.باشد اند به متن آن مي گرفته
توانستند در ايراد به صحت آن راهي  اگر ابوهريره در روايت حديث تنها باشد، نمي

توز آنها، آنگاه كه به آن  و پيروان كينه خالف گروهي از شيعيان جعفريبر. دپيدا كنن
اند چون اين حديث از روايتهاي اوست،  و گفته ايراد گرفتند) ابوهريره(ه گرامي صحاب

   .)پناه به خدا از اين تهمت(دروغ بسته است و پذيرفتني نيست  پس به رسول خدا
كند كه  كند و ثابت مي وهريره را ثابت مياستگويي ابراست كه تحقيق علمي  اين همان

آنها . باشند مي طعنهسزاوار  ،باشد، بلكه طعنه زنندگان به او پاك مي او از طعنه طاعنين
ن بر را به دليل مطابقت نداشت و حديث رسول خدا به يكي از اصحاب تهمت زدند

___________________________________________________
______________________ 

، و ابن ماجه هم در مكانهاي 4246شماره  179و  7/1578) افتادن مگس در ظرف(باب  كتاب الفرع والعتيرةنسائي در سنن خود، ) 1
ات قبلي آن را و بيهقي در مكانهاي قبلي و صفح 67، 3/24، و احمد در مسند خود 3504، شماره 2/349. اند قبلي آنرا آورده

است، شماره   ، و بغوي هم در جاهاي قبلي به آن اشاره كرده4/55ابن حبان هم آنرا در جاهاي قبلي اورده است، ) آورده است
 .باشند ، و هيثمي در مجمع الزوائد الي البزار آنرا برشمرده و گفته رجال آن رجال درستي مي5/41، و طبراني در اوسط 2815

 .ز عبيد بن حنين و سعيد المقبري، و ثمامه بن عبداهللا بن انس و ابوصالح و محمد ابن سيرينآنها عبارتند ا) 2
 .در حاشيه صفحه 12/124مسند احمد به تحقيق احمد محمد شاكر، : نگا – 238دفاع عن السنه، ص ) 3
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از اصحاب اين اي ديگري  دانيم، عده و همانطور كه مي اند عقل بيمار آنها رد كرده
  . اند حديث را روايت كرده

كه اگر تنها هم (آيا آنها به تنها نبودن ابوهريره در روايت حديث  ،دانستيم كاش مي اي
  اند؟ بر و ناآگاه بودهخ اند، يا از آن بي علم داشته) باشد حجت است

ند، در كن اند، پس چرا به روايت ابوهريره استناد مي او علم نداشته نها بودناگر به ت
پيروي از او اندازند، كه هيچكدام از اصحاب گرامي  هم ميحالي كه مردم را به تو

  ! نكرده است؟
از متخصصان اين علم و علما در اين زمينه سؤال  پس آياخبر هستند،  و اگر از آن بي

   :اند؟ چه راست گفته كسي كه اين شعر را سروده است كرده
  

 كنت ال تدرى فاملصيبة أعظموإن   فإن كنت تدرى فتلـك مصيبـة
  

  1.داني پس مصيبت بزرگتر استاين يك مصيبت است و اگر ن دانياگر ب
و حافظ درباره رجال  باشد كه ايرادي به او وارد نيست اي مي عبيد بن حنين ثقه 

يابم كه  و عالمي را نمي ي الساري، از او چيزي ننوشته استبخاري در كتاب خود هد
 كرد، ميروايت ابوهريره تنها اين حديث را و به نظر من اگر  باشدبه او ايراد گرفته 

انفراد و تنهايي او قابل قبول بود، زيرا تنها بودن افرادي مثل او، در صحت حديث 
  2.كند، آنگونه كه در علم مصطلح الحديث مقرر گرديده است ايرادي وارد نمي

___________________________________________________
______________________ 

 .1/60سلسلة االحاديث الصحيحة از شيخ الباني، : نگا) 1
 .263- 2/261السنة،  موقف المدرسة العقلية من: نگا) 2
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ان باشد، امري دن آن آسو بخاطر آحاد بودنش رد كر حاد باشدحديث آ هاينك: دوم
اينجا از بحث كرديم و در درباره آن قبالً  كه و حجتي باطل است است غير قابل قبول
  1.كنيم ذكر آن خودداري مي
آن حديث از شريعت به دور است، زيرا با قاعده حرام بودن  :اينكه رشيد رضا گفته

  . دباش كارهاي مضر براي انسان و دوري كرن از نجاسات در تناقض مي
زيان مگس را نفي نكرده است، بلكه آنرا ثابت  اين حديث،: كه شود به او پاسخ داده مي

 بال ديگر آن شفا هستو در  بالهايش درد استو بيان كرده كه در يكي از  نموده است
  2.رود از بين مي ،و آن زيان زمانيكه همه مگس را در آن ظرف فرو ببريم

شود، و  ر مگس نيرويي سمي است كه باعث ورم ميآگاه باش كه د«: گويد ابن قيم مي
و اگر مورد اذيت واقع شود،  مكيدن مگس هست، بمنزله سالح اوستحكمتي كه در 

دستور داده تا با آن سم كه  راند، پيامبر م را از خود ميح خود آن شي مزاحبا سال
ر او شفاي و براي اين كار خداوند در سمت ديگ اوند به او عطا كرده، مبارزه شودخد

آن سم و در حقيقت، پادزهر آن سم را قرار داده است، به همين دليل همه آن را در 
دمند، با آن ماده سمي مبارزه كند و آنرا از بين كنيم، تا آن ماده سو يا آب فرو مي غذا
ان آنها از درك آن عاجز و در اين طب، حكمتي است كه بزرگترين اطباء و پيشواي ببرد
باشد، ولي  و چراغ نبوت مي ين امر خارج از درك اطباء و جزء نورباشند و ا مي

و نزد هر  كنند استفاده ميپزشكهاي آگاه و فروتن از اين امر براي عالج و شفا دادن 

___________________________________________________
______________________ 

 .249، 248، 221، 220، 217، 215- 32- 2/18، 499- 1/498: اگر خواستيد نگا) 1
 .1/61سلسله االحاديث الصحيحة از الباني، جلد : نگا) 2
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و بوسيله وحي  او كاملترين موجود خلقت استكند كه  كس كه پيش او برود، اقرار مي
   1.تالهي، كه خارج از توان آدمي است تأييد شده اس

ست همانطور كه سم ا فايده فرو كردن همه آن در آب يا غذا اين: گويد ميشوكاني 
سود و زيان آن پس  دزهر هم وارد آن شود،وارد تمام آن غذا يا آب شده است ماده پا

   2.رود گردد و ضرر آن از بين مي ميمتعادل 
بودن و نجس دليلي هم بر نجس بودن مگس نداريم، زيرا ميان، ضرر رساندن 

و اين حديث دليلي بوده براي علماء مبني بر اينكه، آب اندك،  اي وجود ندارد مالزمه
شود، همانطور كه در  كشد در آن، نجس نمي بوسيله تلف شدن موجودي كه نفس نمي

حديث و هنگام فرو كردن آن در آب يا غذا، به مرگ و يا زنده بودن مگس اشاره 
   3.نكرده است

همانا بدنهاي حيوانات پاك و مطهر » اين يك امر فقهي است«: تاس امام خطابي گفته
براي آن هم دليل دارد،  ....و انند سگاست، مگر آنچه كه حديث به آن اشاره كرده، م

كند،  كشد، اگر در آب اندك بميرد، آنرا نجس نمي هر چه كه نفس نمي: به اين مضمون
اگر مگس . شود آن جاري مي به همين دليل اگر مگس در ظرف فرو رود اين حكم بر

شد، كه باعث نجاست  شد، چنين دستوري صادر نمي نجس بود و در ظرف تلف مي
   4.باشد شد، اين نظر عموم علما مي غذا و از بين رفتن مال مي

___________________________________________________
______________________ 

 .4/112زاد المعاد، ) 1
 .1/37سبل السالم، : نگا - 1/56نيل االوطار، ) 2
 .1/37، و سبل السالم، 1/56وطار ، و نيل اال5782، شماره 10/262فتح الباري، : نگا) 3
 .11/260، و شرح السنة از بغوي، 112- 4/111زادالمعاد، : نگا - 5/340معالم السنن، ) 4
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حامل سم و هاي مگس تفاوتي نيست، كه يكي از آنها بالگفتن اين سخن كه ميان 
عيتي كند، بلكه با واق با حديث، مخالفت مينها كه نه تاي است  نظريه. ديگري شفا باشد

اند كه  هما بسياري از امور متضاد در يك جسم جمع شد كند، كه در جامعه مخالفت مي
  .اند و علماء قبالً پاسخ آن را داده باشند ديدني و مشهور مي

دانم آيا شيخ رشيد رضا، با وجود وسعت و گستردگي اطالعات او در زمينه سنت،  نمي
اين امر را ندانسته و يا خود را به ندانستن زده است،؟ هر دو امر چه ندانستن و چه  آيا

معاصران او چنين يادآور حق او ناپسند است و ايت امر را  در ،خود را به ندانستن زدن
   1.اند شده
در مورد اين  بوده يتخالقكسي كه فاقد : خطابي گفته است: گويد فظ ابن حجر ميحا

شوند؟ بالهاي مگس جمع چگونه است كه هم شفا و هم درد، در  :گويد حديث مي
ي كه حامل بالو بعد از آن  مقدم شودسمي است، تا  بالشود كه كدام  مي معلومچگونه 
اين سؤال جاهل يا : كند؟ گفتم باشد، انداخته شود، چه چيزي او را آگاه مي شفا مي

كه از حيوانات هستند كسي است كه خود را به جهالت زده است، زيرا بسياري 
و  ن صفات الفت و مهرباني قرار دادهو خداوند ميان آ صفتهاي متضاد را در خود دارند

  . آنها را از توان دفاعي حيوان در برخورد با خطرات قرار داده است
را، براي آور خود  همان كسي كه به زنبور عسل الهام كرده، خانه عجيب و شگفت

ي روزهايي كه به مورچه الهام كرد كه قوت خود را برا و عسل گذاشتن در آن بسازد
و دانه را به دو نصف كند تا رشد نكند، قادر است كه به مگس الهام  نياز دارد نگه دارد

  . آن بياورد ا جلو بيندازد و ديگري را بعد ازها ربالكند، يكي از 

___________________________________________________
______________________ 

 .338، در حاشيه صفحه، و دفاع عن السنه از دكتر محمد ابوشهبه، ص 12/128مسند احمد با تحقيق احمد محمد شاكر، : نگا) 1
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زيرا زنبور  آنچه كه از اين گوينده روايت شده، عجيب نيست، :است ابن جوزي گفته
دارد، سم مار  و سم را در پايين خود نگه مي ريزد قسمت باالي بدن خود مياز را عسل 

مگس هم . شود باشد، پادزهر آن هم از خود او گرفته مي كشنده، در داخل گوشتش مي
  1.مكد اش، چشمان خود را براي شفاف ديدن مي با وجود سمي بودن آلت مكنده

كند، چون  اين كه علم باطل بودن خاصيت آن را ثابت مي به ي كه قايل استنظر: سوم
مضر بودن مگس ثابت شده است، نظر كسي است كه معناي حديث را نفهميده است، 

تر گفتيم، اين حديث مضر بودن مگس را نفي نكرده است بلكه به  همانطور كه پيش
تا سخن ! رند؟روشني آن را تأييد كرده است و آيا پزشكان بر همه چيز علمي احاطه دا

بلكه آنها اعتراف دارند كه بر . آنها نظر نهايي شود كه مخالفت با آن جايز نباشد
هايي هستند كه از روي تسليم شدن آنها  نظريه 2.بسياري از امور احاطه و سلطه ندارند

اند زيرا دانشهاي آن براساس  بيان شده و باطل بودن آراي خود را در آن ذكر كرده
  . باشد ش ميتجربه و آزماي

باشد، خداوندي  فرموده است، وحي از جانب خداوند مي ولي آنچه كه رسول خدا
كه از همه امور پوشيده از ديدگان مردم، آگاهي كامل دارد و دانشمندان پزشكي، هر 
روز در جهان به كشفيات جديدي از امور پنهان در مورد خاصيت داروها و نوع 

  . اند كنون ناشناس ماندهيابند، كه تا بيماريها، دست مي
باشد، منوط به  كه درمورد طب مي آيا ايمان داشتن ما به راستي احاديث پيامبر

هاي خود، صدق و يا كذب آن را برايمان  كشفيات پزشكان است، تا به وسيله تجربه
  ثابت كنند؟ 

___________________________________________________
______________________ 

 .212- 210، و تأويل مختلف الحديث، ص 342، 5/341معالم السنن، : ، و نگا5782، شماره 10/263فتح الباري، : نگا) 1
 .221حاشيه، و االنوار الكاشفه، ص  12/124مسند احمد به تحقيق احمد شاكر، : نگا) 2
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  شود؟  و وحي الهي چه مي پس ايمان به صدق نبوت رسول خدا
دليلي است قائم بر خود و براي اقامه آن نيازي به يك امر  همانا حديث رسول خدا

خارجي ندارد، پس بر اطباء و ساير مردم واجب است، كه تسليم اين حديث و تصديق 
 الزم است كه آن را بررسي نمايندو اگر مسلمان نيستند . آن شوند، اگر مسلمان هستند

  . باشند اگر داراي عقل مي
رسول مهم نيست بلكه اثبات آن از جانب براي مسلمان  اثبات احاديث از نظر پزشكي

  1.مهم است خدا
شود كه علم پزشكي جديد، صحت اين حديث را  همه اينها بر اين فرض گفته مي

  . مشاهده نكرده است
و . اند با وجود اينكه پزشكان معاصر ما از نظر پزشكي مفهوم اين حديث را تأييد كرده

كه بعضي طوالني و بعضي مختصر . ن باره وجود داردبحثها و مقاالت زيادي در اي
  . باشند مي

در قاهره را » ميههدايه االسال«از پزشكان مصري معاصر خود، از جمعيت  مقاله يكي
نشيند، كه  مگس روي مواد آلوده به ميكروب مي«: فرمايد كه مي ام انتخاب كرده

وبها را به اطراف منتقل رگيرد، بعضي از آن ميك بيماريهاي فراواني از آن نشأت مي
ها كه  كند، سم آن مگس و از آنچه كه تعذيه مي خورد كند و بعضي از آنرا مي مي

و آن سموم باعث از بين . شود نامند، توليد مي مي» دور كننده باكتري«پزشكان آن را 
و امكان ندارد، آن ميكروبها زنده بمانند،  شوند اري از ميكروبهاي بيماري ميرفتن بسي

به شرطي كه در بدن آن انسان ماده دور كننده . ا در جسم انسان تأثير داشته باشدي
ها  هاي مگس خاصيتي است، كه آن باكتريبالو در يكي از . باكتري وجود داشته باشد

___________________________________________________
______________________ 
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دهد، به همين دليل است، به هنگام افتادن مگسي  هايش سوق ميبالرا به سمت يكي از 
كند را در آن نوشيدني  ايي كه با خود حمل ميدر خوراك و يا نوشيدني، ميكروبه

دور «و بهترين نابود كننده آنها، همان ماده  دفع كننده آن ميكروبهاريزد، نزديكترين  مي
هايش بالاست كه مگس با خود و در درون خود، در نزديكيهاي يكي از » كننده باكتري
بردن تمام  و فرو ارويي باشد، دارو در نزديكي اوستكند، پس اگر د آنرا حمل مي

تا تمام ميكروبهايي كه بصورت معلق هستند را از پاي در  مگس در ظرف، كافي است
  . اند بعضي از پزشكان غربي هم چنين مطالبي نوشته .و كار آنها را باطل نمايد. اوردبي

و آيا براي منكران اين  شود يث از نظر سند و متن ظاهر ميبا اين وسيله صحت حد
راي استناد كردن باقي مانده است؟ جز هواي نفس چيز ديگري حديث، حجتي ب

  1.يستن
. تا آخر ...باشد جزء عقايد اسالمي و عبادات نمي ،اين موضوع اينكهتصور : چهارم

ا تحقير و امر آن را خوار نمايند و اند در پشت آن حديث ر تصوري است كه خواسته
شود، هر وقت بر  مرتب تكرار مي و اين ادعايي است كه مردم را از آن بيزار نمايند

اقامه دليل براي عدم صحت حديثي عاجز شوند، زياد از اين عبارتهايي كه بر دوري و 
ملي اسالم دين كا. آورند كند، مي ، داللت ميبريدن صاحبانش از سنت رسول خدا

اخالقيات، همه در كنار هم باشند و  و معامالت و است الزم است عقيده و عبادات
و به آن  چ فرعي از فرعيات آنرا كم ندانيمو هي سمتي را كوچك نشماريمهيچ ق

هاي ايمان و  خداوند به مؤمنان امر كرده است كه به همه شاخه .توجه نباشيم بي
  : فرمايد شريعت اسالمي بدون افراط و تفريط چنگ بزنيم، خداوند باز مي

___________________________________________________
______________________ 

، و سلسلة االحاديث الصحيحه، 346- 345، در حاشيه صفحه و دفاع عن السنة 4/55ريب صحيح ابن حيان، االحسان في تق: نگا) 1
 .81- 80، و السنة المطهرة و التحديات از دكتر نورالدين عتر، ص 270- 2/269، و موقف المدرسة العقليه من السنة، 1/61جلد 



  بررسي سنت نبوي 

 

556

 m § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ® ¬ « ª ©¨l ) 208/ بقره(  

به صلح و  )اسالم را به تمام و كمال بپذيريد و(همگي  !ايد ي كساني كه ايمان آوردها«  
و به دنبال او راه (پيروي نكنيد  )هاي وي و وسوسه(و از گامهاي اهريمن  ،آشتي درآئيد

 » .گمان او دشمن آشكار شما است بي ).نرويد
رمايد، بندگان مؤمن و ف خداوند مي«: است حافظ ابن كثير درباره معناي اين آيه گفته

بايد به تمام واجبات اسالمي و شريعت آن و اوامر  تصديق كنندگان رسالت پيامبر
نواهي و اموري كه خداوند انجام آنها را جايز ندانسته، اجتناب  ازخداوند عمل كنند و 

  1.دنكن
و ادعاي نادرست عمل نكرده است، گفتار  اين حديثگفتن اين نكته كه كسي به 

  . خالف آن آمده است ،است كه حق باطلي
ما نزد انس بوديم كه : است و گفته هروايت كرد 3از عموي خود ثمامه 2عبداهللا بن مثني

را در آن ظرف فرو كرد،  مگسبا انگشت خود سه بار  1مگسي در ظرف افتاد، انس
   2.دستور داده كه چنين عمل كنيد رسول خدا: به نام خدا و گفت: سپس فرمود

___________________________________________________
______________________ 

 .1/247تفسير القرآن العظيم، ) 1
ن عبداهللا بن انس بن مالك انصاري و پدر ابوالمثني بصري است، از عمويش و حسن روايت كرده است محمد او عبداهللا بن مثني ب) 2

اند كه  ابن معين و ابوزرعه گفته. اند پسرش از او روايت كرده است همچنين مسدد و عبدالواحد بن قياس، از او روايت كرده
، 1/527بسيار غلط و اشتباه دارد، شرح حال او در تقريب التهذيب،  راستگوست ولي«: گويد ابن حجر مي. پرهيزگار و صالح است

 .باشد موجود مي 830، شماره 5/177، و الجرح والتعديل، 2942، شماره 1/592و الكاشف،  3582شماره 
رسل روايت هريره بصورت م باشد، از جدش و براء و ابي او ثمامه بن عبداهللا بن انس بن مالك انصاري بصري و قاضي بصره مي) 3

: ابن حجر گفته. اند كه او ثقه است ابوحاتم و ذهبي گفته. اند عبداهللا بن مثني و عمر از او حديث روايت كرده. كرده است
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سلمه وارد شدم، يزيد براي ما  بر ابي«: روايت كرده كه 3ز طريق سعيد بن خالداحمد ا
 با انگشت آنرا در داخل غذا 5مگسي در آن غذا افتاد، ابومسلمه 4،وسيله پذيرايي آورد

 ابوسعيد خدري از رسول خدا: كنيد؟ گفت اي دائي چه كار مي: ، گفتمكرد فرو مي
هاي مگس مواد سمي بالدر يكي از : فرموده برايم تعريف كرده است، كه آن حضرت

كه با اين  6است و در ديگري مواد شفابخش، هر گاه در داخل غذا افتاد، آن را هم زنيد
   7.ريزد داروي شفاي آن را مي شده باشد، ومسماگر موسيله 

سلمه تابعي است كه هر دو به مضمون اين حديث عمل و ابو انس صحابي است
كنند كه كسي به مضمون اين حديث عمل نكرده  ا تصور ميچگونه آنه. اند كرده

                                                                                                          
و الجرح والتعديل  - 716، شماره 1/285، و الكشاف 855، شماره 1/150شرح حال او در تقريب التهذيب، . راستگوست

 .آمده است1893، شماره 2/466
كند، و  داند، و آن را بر غير زبان و سخن اطالق مي منظور فعل و عمل كردن است، زيرا عرب گفتار را به جاي افعال مي: گفته انس) 1

 .42، 4/41، و القاموس المحيط، 4/124النهايه، : نگا.... يعني رفت: با دستش گفت، يعني آنرا گرفت، با پايش گفت: گويد مي
احمد بن مسلمه هم آنرا از . باشند اند بزار آنرا آورده در حالي كه رجال او ثقه مي يان كرده است، گفتهآنرا ب الباري حافظ در فتح) 2

: نگا. دو راه احتمال دارد: از ابوهريره است، ابوحاتم هم آنرا ترجيح داده است، ولي دارقطني گفته: ثمامه روايت كرده است و گفته
 .5782، شماره 262، 10/261فتح الباري، 

سعيد بن خالد او پسر عبداهللا بن قارظ الكتاني اهل مدينه است، هم پيمان بني زهره است، از ربيعه ابن عباد و ابن مسيب روايت ) 3
، 2660، شماره 4/20اند، شرح حال او در كتابهاي تهذيب التهذيب،  ذئب و ابن اسحاق از او روايت كرده كرده است و ابن ابي

 .موجود است 62، شماره 4/16، و الجرح و التعديل، 1873، شماره 1/434، و الكاشف 2298ره ، شما1/351تقريب التهذيب، 
 . 4/43و قاموس المحيط  150/4النهايه : آيد، نگا آنچه كه از تركيب خرما، گوشت و ديگر اشياء بدست مي: كتله) 4
داهللا است و گفته اند اسماعيل، يكي از پيشوايان است اند اسم او عب ابوسلمه او ابن عبدالرحمن بن عوف زهري و مدني است، گفته) 5

 94كرده است، در سال  هريره و از ابن عمر و زهري محمد بن عمرو روايت  از پدرش و عايشه و ابي. كه فراوان روايت كرده است
، و طبقات الحفاظ از 6661، شماره 2/431، و الكاشف، 8177، شماره 2/409تقريب التهذيب، : از دنيا رفت، شرح حال او در  ه

 .1960، شماره 499و الثقات از عجلي، ص  430، شماره 83، و مشاهير علماء المصار، ص 50، شماره 30سيوطي، ص 
 .4/347النهايه، :نگا. يعني آنرا در آب فرو بردند: فاملقوه) 6
 .3/67مسند ) 7



  بررسي سنت نبوي 

 

558

باشد، كه بدون علم آنها را نسبت  اين ادعايي است كه امثال اين ادعا فراوان مي 1؟است
راي آن، شر و فساد و با اج ان ساده را فريب دهنددهند، تا بوسيله آن مردم مي

   2.ث شوداي حاد گسترده
. ي به امور شرعي ندارد و يك امر دنيايي استحديث ربطاين گفتن اين مطلب هم كه 

يك دستور ارشادي از طرف  در اين حديث. سخني است كه نياز به مستنداتي دارد
آن  و .اي براي دفع آن يد نه حيلهآ است كه پيش مي حالتيبراي درمان  رسول خدا

تيد اگر مگسي داخل ظرف شما افتاد، و شما راه حلي براي دفع آن نداش اين است كه
خواستيد كه از خوراك استفاده كنيد، بايد همه آنرا  و مي توانستيد آنرا دور بريزيد يا نمي

پس دستور دادن به فرو كردن مگس در ظرف، يك دستور . در خوراك فرو كنيد
باعث گناه شود، البته كسي چنين نظري آن ارشادي است نه ايجابي، كه انجام ندادن 

  3.نداده است
  . ، اشتباه استمگس با حديث تلقيح خرما اما قياس حديث 

كند، مثالً در مورد  و افاده حكم شرعي مي حديث مگس يك حديث تشريعي است
  4.شود كشند، اگر در آب كم بميرند، باعث نجاست آب نمي موجوداتي كه نفس نمي

كه مگس در آن  همچنانكه اين حديث افاده جواز نوشيدن و خوردن چيزي است
و شكي نيست كه آن حكم شرعي  .عد از فرو كردن همه آن در ظرفالبته ببيفتد، 
  1.است

___________________________________________________
______________________ 

اند، هر چند كه آنها  ده كه مسلمانان زياد به اين حديث عمل كردهالسنة و التشريع از دكتر موسي شاهين، آنجا كه مثالي عملي ز: نگا) 1
 .58- 55كنند، ص  كردند كه اصحاب به حديث عمل نمي احساس مي

 .273، 2/271موقف المدرسة العقليه من السنه، : نگا) 2
 .352، ص و دفاع عن السنة از دكتر محمد ابوشهبه 55، 54السنة و التشريع از دكتر موسي شاهين، ص : نگا) 3
 .347، 346ص : نگا) 4



  بررسي سنت نبوي 

 

559

صحيح حديث از جمله ايرادهايي است كه باعث نفرت از تگفتن اين سخن كه : پنجم
هاي آن توهم و خطا را به رسول  اين سخن باطل است، زيرا در اليه. شود اسالم مي

و  بودبت به دين خدا ترين مردم نس  كه حريصهمان كسي دهد،  نسبت مي اكرم
  . باشد مانعي بر سر انتقادهاي دشمنان اسالم مي

 چگونه در شريعت الهي چيزي هست كه باعث نفرت شود، در حاليكه پيامبر
   2».يدآسان كنيد و سخت نگير. متنفر نكنيدمژده دهيد و «: فرموده

باعث ده، و كارهايي كه انجام داگفته  آيا عاقالنه است كه سخناني كه رسول خدا
  ! نفرت مردم شود؟

 بالكجاي اين حديث جاي نفرت دارد؟ جز اينكه حديث ثابت كرده است كه در 
شود؟ يا از روي خواري و  مگس مواد شفا دهنده هست؟ آيا اين باعث نفرت مي

  ؟ !كوچكي عقلهاست
  ، كجاست؟ بهره ببرندآن  تا دشمنان اسالم ازاند  اي كه بر دين وارد كرده اين شبهه

كنند؟ بلكه شبهاتي را كه  يتوقف م ،حديث مگسدر شبهه به  تنهاآيا دشمنان اسالم، 
و حتي به قرآني  يده شدن نيستر نيستند و در اموري كه بر كسي قابل پوشقابل حص

و احكام آن از  اند سل روايت شده است، وارد كردهكه بصورت متواتر و نسل به ن
  ؟استامان نبوده  دين در تيررس منتقدان بي

را نپذيريم و آيا اگر همه حديث را رد كنيم، آيا شبهات آنها نست  آيا اگر حديث مگس
و به شريعت ما گردن  كنند دين ما را اجابت ميآيا بعد از آن ! شود؟ به ما تمام مي

اند، آن را رد  و به هر چه كه شبهه گرفته يا اگر از شبهات آنها تبعيت كنيمنهند؟ آ مي

                                                                                                          
 .472- 1/468نقض دليل تقسيم حديث به تشريعي و غيرتشريعي، : نگا) 1
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ده رسد؟ در حالي كه به آنچه كه رسول خدا آور ها چه آسيبي به ما ميكنيم ديگر از آن
و آنچه كه دشمنان اسالم  آن نيست و شكي در باشد است يقين داريم كه حق مي

اي از راستي نبرده است، آيا بعد از  ارزش است و بهره اي باطل و بي اند، شبهه آورده
نان شبهه آنها به آن وابسته ثابت شدن راستي و صدق حديث، از طرف پزشكان، همچ

  ... نتيجه است اند بحث درباره حديث بي گفتهكه اين: ششم 1؟ماند مي
و باشد  ميو كم احترامي به آن احاديث .. .ي به نصوصسخني از روي ناآگاه اين نظر،

 اگر آن احاديث را به كلي رد نكرده باشند تالشهايي كه بعضي از پزشكان بزرگوار
ستي مورد تشكر و ، باياند ن اين حديث از جهت پزشكي بكار گرفتهدرباره تأييد كرد
هدف مباحث، باعث افزايش  اگر. شوندنو به خاطر ارائه آن مذمت  تقدير واقع شوند

ا حديث به خودي ت، زيرسشود، ولي ايمان به آن مشروط ني ايمان به راستي حديث مي
  . است خود استوار و محكم

حديث كافي است، تا دشمنان حديث را كه به عدم  هاي طوالني درباره اين بحث
پيروان  و ه دروغ اندازد، كساني مانند نظاممباحث در مورد اين حديث معتقد بودند، ب

و پيروان آنها مانند، محمود ابوريه، كه معتقد به واجب بودن  مستشرق او و غاليان شيعه
هاي دقيق  بوسيله پژوهش اباشد تا جايي كه علم رها كردن بحث درباره اين حديث مي

شود،  هاي درست، كه نقض آنها ممكن نيست و حكم آنها پس داده نمي خود و تجربه
  . به اين نتايج دست يافتند

ها كه در  غربيمتناقض و گوناگون  است كه نظريات آنچه كه مايه شگفتي است اين
 ولي بهند، شو نزد آنها احكام ثابت و غير قابل نقض مي مانند، يك حالت باقي نمي

___________________________________________________
______________________ 
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زنند  طعنه ميد، ايراد و كن نميكه از روي هوا و هوس صحبت  پيامبر راستگوييحديث 
  .كنند رد ميحجت و دليل بدون آن را و 

در حقيقت اين حديث مايه شگفتي آنها نبود، آنگاه  :گويد شيخ احمد محمد شاكر مي
از . منافات دارد كه آن با كشفيات و اختراعات جديد ،كه در درون خود اقرار كردند

به خود جرأت ندادند كه به مقام اسمي حضرت رسول شبهه وارد .. .بها ووقبيل ميكر
  . كنند پس به ابوهريره شبهه و ايراد وارد كردند

هاي جديد، بيشتر از ايمان داشتن به غيب، باور و ايمان  آنها به اين كشفيات و اختراع
براي خود نقشه عجيبي طرح . كنند نميولي به صراحت و روشني آن را بيان . دارند

و قرآن را طبق آنچه كه از سخنان عربي  دهند كردند، كه آن را در هر چيزي ارائه مي
و  نامند مخالف باشد مي) حقايق علمي(شود تأويل كنند، اگر با آنچه كه خود  گرفته مي

ند و كن همچنين حديث صحيحي كه با حقايق علمي آنها مخالف باشد، آن را رد مي
   1.باشد كه اين نقشه، افترا و تهمت زدن به خداوند و عشق به نوگرايي مي! پذيرند نمي

 جديدو  باشند، كه نقد دشمنان قديم ز احاديث صحيحي ميانادري ي ها اينها نمونه
و تالش كردند كه مسلمانان را در مورد صحت آن  ها شده است سنت، شامل آن

هاي مريض آنها و كتاب  حديث با عقلاين در نظر آنها احاديث به توهم بيندازند، زيرا 
خدا و يا علم و ساير اصول فاسدي كه به آنها در مورد احاديث صحيح و يا ضعيف 

  . باشد اند، در تضاد مي حكم كرده
 ههاي احمق، اهميت داده شود و يا براي گفت نادان اينشايسته نيست كه به  در حقيقت

  . آنها ارزش قايل شد

___________________________________________________
______________________ 
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سازد،  اد به احاديث صحيح و تالش جهت ضعيف كردن آنها براي ما روشن ميپس اير
زنند، تا مكر خود را  دانند و يا خود را به ناداني مي كه صاحبان اين سخنان چيزي نمي
   1.نسبت به حديث و اسالم ثابت كنند
ها و نتايج خوب و مفيد حديث صحيح آگاهي  هاين حق مسلمانان است كه از ثمر

  . آوريم كه در فصل آينده تعدادي از آنها را مييابند، 

___________________________________________________
______________________ 

و  – 70نصوص من السنة و دفاع عنها از دكتر رفعت فوزي المقدمه، و السنة النبوية الشريفة از دكتر احمد كريمه ص : نگا) 1
  . 70-69، از دكتر صالح احمد رضا ص ظاهرة رفض السنة و عدم االحتجاج بها



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فصل نهم

  

 و نتايج حديث صحيح تاثمر

  
  
  
  
  
  
  
  



   :دارد؛ از جمله يهاي خوب و نتايج درخشان حديث صحيح ثمره
هر چند شيخين آن را  –اگر حديث صحيح باشد عمل كردن به آن واجب است 

و جمهور  باشد ود عمل به آن واجب ميثابت شمادام كه صحت آن  –نياورده باشند 
   1.علما بر اين نظر اتفاق دارند

هاي دشمنان در اين باره توجه نكن، گويي ياوهاي برادر به «: گويد دكتر مروان شاهين مي
زيرا مسأله به ايمان داشتن و نداشتن ربط دارد، مؤمنان واقعي هيچ گاه هيچ سخني را 

و براي هيچ مسلماني امكان ندارد از عمل  دهند ز سخن خدا و رسولش قرار نميبرتر ا
و بعيد است كه جزء . كردن به حديثي كه صحت آن نزد علما ثابت شده، دست بكشد

كند، و همچنين آنچه كه  مؤمن براي انجام احكام پروردگار عجله مي. نافرمانان شوند
همينطور  باشد، و حكم پيشوايان اسالمي هم ثابت شده از فرمايشات رسول اكرم مي

و سخنان آنها در اين باره به حد تواتر  باشد مي گونهاست، حكم ائمه چهارگانه هم اين
هر گاه صحت حديثي ثابت شد، پس «: اند امام شافعي و سايرين گفته. رسيده است

   2».همان مذهب و روش من است
عمل كردن به حديث صحيح واجب است، هر چند اكثريت مردم بر خالف آن  - 2

در اينجا . باشد نند، زيرا اصلي كه اولويت دارد، سخن خداوند و رسول او ميعمل ك
منظور از واجب بودن عمل به حديث صحيح احتجاج و عمل به آن بصورت عام 

باشد، يا او را بر آن ثابت  مي باشد، به اين اعتبار كه وحي خداوند به رسول خدا مي
   3.كرده است

___________________________________________________
______________________ 
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 .كرديم الزم است كه بي درنگ به آن عمل كنيم علم پيدا به حديث صحيح هرگاه - 3
كشيدند، هر گاه حديث رسول خدا به آنها  بسياري از اصحاب از نظرات خود دست مي

  . رسيد مي
زي به عرضه كردن بر و نيا شود ، اصلي از اصول ميهر گاه حديث صحيح باشد - 4

اهر آنها گهگاهي هر چند از ظ. را ندارد، زيرا اصول موافق هم هستند هاي ديگر اصل
به  ،اند هاي جمع كردن ميان آنها را بيان كرده علما صورت. شود هايي ديده مي تعارض
   1.دور از بين ميها  خدا، همه تعارض ذناي كه در نهايت به ا گونه

زيرا . فهميده شود بدون اغراق و كوتاهي شايسته است كه منظور و مقصود پيامبر - 5
و قصد و نيت . باشند كه در قصد و نيت او وجود دارد مياحتماالتي  سخنان او حاصل

انگاري در آن باعث عدول كردن از  كاري و سهل او از هدايت و بيان آن چيست؟ اهمال
داند، بلكه  كاري كه جز خداوند آن را نمي ،باشد آن، از صواب به سوي گمراهي مي

اسالم  كه در شداصل هر بدعتي و گمراهي ميبا رسول خدا خدا و از بدبرداشت 
  . آشكار گشته است

گذار  تهاي بدع ها و ديگر گروه جهميه و رافضي ، خوارج، معتزله،و مرجئه آيا، قدريه
او،  هاي نادرست از خداوند و رسول ، چيزي جز برداشتدين قديم و جديد و بي

   2.آنها را در اين كينه و كفر انداخته است
هاي حديث صحيح  با و خوبي درباره ثمرهعالمه قاسمي در قواعد التحديث سخن زي

   3.باشد جعه كند چون مفيد ميادارد، هر كس كه تمايل دارد، به آن مر

___________________________________________________
______________________ 
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هاي خطرناكي براي دين ما  و نپذيرفتن آن، زياننبوي ايراد و انتقاد به احاديث صحيح 
  : ها و زيان  از جمله اين ضرر. دارد و وحدت امت اسالمي

همانطور كه احاديثي جعلي  :جزء دين استكه  از دين اييهيزچخارج كردن : اول
و نپذيرفتن  باشند ء دين نميشوند، كه در حقيقت جز ا دروغ و ساختگي وارد دين ميي

و اين . باشند حديث صحيح در حقيقت خارج كردن، آن از دين است، كه جزء دين مي
  . باشد زيرا بدعت به معني افزودن و يا كم كردن از دين مي. گري است ن بدعتعي

كه با باشد، كه آنهايي  كه آن مصيبتي بزرگ مي :اشاعه و گسترش اختالف فكري: دوم
كنند كه  يخبرند و آن دري را باز م حال و آينده آن بي كنند از خطرات آتش بازي مي

رمت آنها الزم است و راه را براي گناهان و قداست و ح براي از دست دادن نصوص
و  نگ به اسالم و دست درازي به نصوص هستندكفرآميز و كساني كه در صدد نير

باشد  و به آنچه كه طبق ميل خود مي كنند شمردن آن را دارند بازي مي قصد خوار
سلمانان اندازي و اختالف ميان م هآنها گناه تفرق 1.پذيرند زنند و غير آن را نمي چنگ مي

  . انگيختن تفرقه ميان صفوف مسلمانان را تحمل خواهند نمودو بر
خواهيم ما را از جمله كساني قرار دهد، كه آرزوها و اميال آنها  در پايان از خداوند مي

ان پيشواي تمام دوران زندگي باشد و امت اسالمي در مطيع فرمايشات رسول اكرم بعنو
و تيري سمي باشد به طرف  مند گرداند بهره را از اين حديث زمين مشرق و مغرب

   .دشمنان اسالم در هر زمان و مكاني
  . باشد كننده به سوي راه راست مي همانا خداوند توفيق دهنده و هدايت

___________________________________________________
______________________ 
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  :خاتمه
  هايي در اين زمينه ها و پيشنهادها و توصيه درباره نتايج اين بحث

  
ها و  ايم از نتيجه آن رسيده در پايان بصورت خالصه آنچه را كه در اين كتاب به

  :اندازيم اي مي ها اشاره پيشنهاد و توصيه
، در گذشته راه خود و جايگاه آن در شريعت حديث نبويفتنه تشكيك در حجيت  - 1

و  همينطور به عقل مستشرقان راه يافته است. ا كشانده استه بعضي از گروه را به عقل
  . اند پيدا كرده اكنون به سوي آنها تمايل مسلماناني كه هم

همانا جنگ دشمنان با حديث نبوي، از طرف دشمنان به دقت و بصورت منظم، و  - 2
طرف مسلمانان با بيزاري، شود، در حالي كه از  گيري مي هاي استوار، پي نيرنگ

و يا دست زدن به هجوم بر  وي بخشش و به دور از آمادگي قبليو دفاع از ر خبري بي
  . ودش گيري مي ضد آنها، پي

د، ان روشي كه دشمنان اسالم در گذشته و حال، از آن براي نقد و ايراد، بكار برده - 3
خداوند درست . باشد و شبهات قدما همان شبهات معاصران ما مي باشد يكي مي

  : فرمايد كه مي فرمايد، آنجا مي

 mÀ Á Â Ã Ä Å ÇÆ È ÊÉ l  
  )118/  بقره( 
و (دلهايشان با هم همانند است . گفتند مين سخنان ايشان را ميكساني كه پيش از آنان نيز بودند ه  «

   » ).افكار و انديشه آنان همسان است
  : و باز فرمود

 mO QP R S T U l  ) 53/ ذاريات(  
و عامل (بلكه آنان مردمان طغيانگريند  ،نه !؟اند سفارش كرده )به گفتن چنين سخني(مگر همديگر را    «

  »    ).حيه واحد خبيث طغيانگريشان استوحدت عمل ايشان همان رو
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مي زدند، تا در مجادالت و به آن رنگ اسال. متكلمان از فلسفه يونان تأثير پذيرفتند - 4
آن كمك گيرند و اينها در پاسخ عقلي به نصوص، نقش فراواني خود از  و نظرات

اسالم  از دشمنانو تعداد زيادي  بزرگي را براي مسلمانان باز كرد و باب شر داشت
  . و فرزندان مسلمانان هم از آن متأثر شدند وارد آن گرديدند

ناتواني عقل آنها از درك و  .هاي سلف با روشدر فهم نصوص متكلمان اختالف  - 5
  . باعث تشويش اذهان آنها گرديد و سبب شد كه روش ثابتي نداشته باشند آن،

ي و حديثي، راه درست قرآن تنها گروهي است كه در فهم نصوص همان اهل سنت، - 6
و عمل به آن را . اي كه عقل را بر نصوص قرآني مقدم نگرداندند را پيموده، به گونه

توقف  خداوند براي آنها مشخص كرده بود، باطل نكردند، بلكه در همان حدي كه
ايستادند،  و هر گاه كه بايد مي دانسته شده است به آن عمل كردند كردند، هر جا، جايز

   .ايستادند
هاي علمي  هاي مستشرقان در بررسي اسالم، باطل است، هر چند با آن روش روش - 7

كردند، تالش نمودند، به نتيجه نرسيدند، زيرا از تعصب و عداوت و  كه تصور مي
  . دشمني نسبت به اسالم و مسلمانان رهايي نيافتند، و نظرات آنها متعصبانه بود

مانان، كه فريب خورده افكار و نظرات و گرايي، در كشيدن بسياري از مسل شرق - 8
ها در  موفق عمل كرد، كه اين فريب خورده ،هاي آنها بودند ها و روش فرهنگ
باعث شدند كه اين تفكر در و . دار شدند هاي مهم را عهده هاي خود پست سرزمين

از شريعت اسالمي  ن تفكريابد بسياري از آنها پيروي از اي ميان مسلمانان گسترش
هاي پيامبر را  كشيدند، كه خطر و تباهي اينها بسيار بزرگتر است، زيرا آنها سنتدست 

  . كنند از داخل تخريب مي
ماند، اگر مجادله نكنيم،  بحث آشكار ساخت، كه فرصتي براي شك باقي نمياين  - 9

براي مشخص كردن امور، حرام، . به قرآن استناد نمائيمدر تحليل خود كافي است كه 
كنندگان در آن اشتباه  و قرآن را رها كنيم تا اشتباه حديث اصالً توجه نكنيم حالل و به
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ها در آن بازي كنند و اهل نفاق  دين و بي و دروغگويان عمداً در آن دروغ بگويند كنند
ايشان منحرف گرداند، زيرا اختالف ميان ها آنها را بر در آن فرو روند و رئيس شيطان

 برد شود و آنها را به جاهاي تنگ مي دارتر مي بيشتر و دامنه بلكهرود،  مردم از بين نمي
  . سازد و در جاهاي مختلف آنها را پراكنده مي

بحث تأكيد كرده كه نپذيرفتن حديث، دعوت به سوي الحاد است و پيروان اين  -10
و در حالي كه خود فراموش  از هدايت پيامبران رو برگردانيم خواهند، كه ما آن مي
اگر در . اند، كه بر هيچ اساسي پايدار نيست هاي باطل چنگ زده كه به شريعت اند كرده

هر چند با سند متصل (جدل تسليم آنها شويم، بايد كه حديث و سنت را منكر شويم، 
و . روايت شده باشد، كه اين نوع حديث را خداوند به مسلمانان اختصاص داده است

بر ما واجب بود از باب اولي، كه همه  .)ندباش  ساير ملل فاقد چنين ركني در دين مي
كند كه  هاي متداول و مرسوم در دنيا را منكر شويم، فرقي هم نمي ها و قانون شريعت

باشد، زيرا آنچه مسلم است ماندن و بقا براي  منبع آن قوانين آسماني و يا قراردادي مي
  . باشد مي ترين حديث از لحاظ سند و راستگوترين حديث از لحاظ روايت صحيح

هاي متحجر  و عقل دارد اي بيمارشان بر آنها روا ميه همه منكران حديث و نفس -11
كه ادعا كنند درباره دين خداوند و اصرار شريعت بيشتر از . كند براي آنها تصور مي

كنند  ها را مي آنها چگونه جرأت منكر شدن سنت) پناه به خدا. (رسول خدا علم دارند
از دين  كساني كهاشد، چه كسي بايد اطاعت شود، رسول خدا، يا كه اگر اين طور ب

  ! ؟خارج هستند خدا
و بسياري از مسايل  بيان داشت كه سنت يك ضروت ديني استبحث اين  -12

حجيت آن بر آنچه كه علماء در آن اجماع دارند،  ضرورتا در دين معلوم است و
 بر يك امر - اجماع - ي يك امر ضروراگر حجت نباشد، چگونه پس ، بستگي دارد
  . كند بستگي پيدا مي - سنت– غيرضروري
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اند كه اختالف و تضاد و تناقضي با هم  همه داليل شرعي موافق هم تنظيم شده -13
   :كند د آن را با اين آيه تأييد ميخداون. ندارند

 mm  l  kn    y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o
l ٨٢: النساء 

و معاني و مفاهيم آن را بررسي و (انديشند  درباره قرآن نمي )ين منافقانا(آيا    « 
كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين  وارسي نمي

كتاب به سبب ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه بخشي از آن مؤيد 
و اگر از سوي غيرخدا آمده بود  )؟ از سوي خدا نازل شده است ،بخش ديگري است

  » .كردند در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي
تعارض حقيقي به دور  گويي و از اين جهت است كه شريعت از هر گونه تناقض

شود كه عجز و جهل  زيرا اين دو يعني تناقض و تعارض، از كسي صادر مي باشد، مي
كنند آنچه را كه  يا توهم مي. داوند محال استداشته باشد، و اتفاق هر دو امر به خ

كنند كه با  دليل نيست، دليل بدانند، يا تصور كنند كه دو نص، بر دو حكم داللت مي
نص در حقيقت، با هم معارض هم تعارض و اختالف دارند، در حالي كه آن دو 

ف و اختالفي در احكامشان وجود ندارد، بلكه براي هر كدام جهتي بر خال نيستند
جهت ديگري است، پس قايل به تعارض شدن در اين حالت، از جهل و ناتواني 

گيرد، چون از خطا و اشتباه مصون نيستند  جستجوگر، و درايت نداشتن سرچشمه مي
  . همچنان كه در نص و مدلول آن بر حكم، مصون از خطا و اشتباه نيستند

باشند، كه اين عقل در  خالف مياند كه مسايلي عقلي هستند كه با شرع م ادعا كرده -14
باشد كه از  اي مي و شبهه باشد بلكه خيال و اوهام مي. داردنزد حديث صحيح اعتباري ن

قرآني را  به اضافه آنكه براي كسي كه نصوصباشد،  واقعيت و راه درست به دور مي
د ده اي وجود ندارد، عقل ميان آن چه كه پاسخ مي ضابطهدهد بوسيله خود قرآن پاسخ 

  . شود دهد تفاوت قايل مي و آنچه كه پاسخ نمي
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ها و احترام  سياري زيادي در لرزاندن عقيدهاز روي عقل، اثر ب رد كردن نصوص -15
و كاستن از ارزش آن،  ني، احترامي كه شايسته آنها باشدقرآ نگذاشتن به نصوص

  . گذاشت
و  از ايرادهاي عام هاي خود، كتاب گران در و بدعت همه آنچه كه شيعيان رافضي -16

اند، باعث افزايش عزت و احترام آنها شده  گرفته خاص به اصحاب رسول خدا
هاي تهمت زده شده است كه  اند، امور بيهوده، باطل و دروغ است، زيرا آنچه كه آورده

باشد و به وسيله حديث  گران روايات باطل مي هاي رافضيان و بدعت اين از روش
  . اند ده شدهصحيح و تاريخ پاسخ دا

در ميان صحبت كردن با گروهي از مخالفان سنت يافتم، كه همه آنها اهل رفاه و  -17
مانند و علم را از جاي خود و اهل خود  ها مي باشند، كساني كه در خانه غرور مي

الي نبينم يكي از شما را در ح«: گيرند، آنها همانطور كه رسول خدا درباره آنها گفته نمي
و يكي از دستورات من به او برسد، كه در آن به امري  گاه خود تكيه زده كه به تكيه

ايم  دانيم، آنچه را كه در كتاب خدا يافته دستور و يا از آن نهي كرده باشم، بگويد نمي
   1».ايم پيروي كرده

و  هاي دشمنان اسالم نبوي در نوشته حديث« موضوعاين از مهمترين نتايج جستجو در 
 اگر بتوانم چيزي را پيشنهاد بدهم و يا سفارشي بنمايم،. دبو» عربي زبانهاي  در نوشته

  : كنم چنين توصيه مي
بپردازيم و با  قديم و جديد حديثبه بحث و تحقيق درباره شبهات دشمنان  - 1

  . بررسي و مطالعه تاريخ حديث و علوم آن نظرات آنها را باطل كنيم
هاي  راهو بستن كنند  مي با دقت بررسيا هايي كه سنت نبوي ر فروتني در نوشته - 2

  . هاي اسالمي توهين و نفوذ به حديث نبوي در سرزمين

___________________________________________________
______________________ 
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هاي خداوند در  و حكم ديث نبوي حكم مرتد بودن صادر شوددر مورد منكران ح - 3
  . باشند مورد آنها اجرا شود زيرا منكران حديث، همان منكران قرآن مي

گر اجرا شود، و  كنند، در مورد آنها حكم بدعت كساني كه احاديث صحيح را رد مي - 4
  . آنها را تعزير نمايند و به سوي حق ارشاد نمايند

و  هر كس حديث مشهوري را رها كند و به آن عمل نكند«: است نعيم بن حماد گفته
   1.است گر بدعت ،بخواهد عيبي براي آن طرح كند

عمل شود، كه آنها را و  در راستاي اعتالي علماي حديث در سطح جهان اسالمي - 5
هاي آنها گرامي داشته  و تالش ه، كارهاي آنها را قانون كنندرا گردهم آوردشان  نظرات
  . شود

ها و دست به دست هم دادن و خالص  گير و جدي و مساعدت و تالش تالش پي - 6
جويند،  تا معلوم نمائيم، كه دشمنان سنت به چه هدف پليدي تمسك مي گرداندن نيتها

سپس، اين حمله پليد را . به سنت رسول خدا و راويان ثقه و بزرگوار او برسندتا 
و هر آن چه به آن وابسته است را هدف قرار  آنمتوقف نمائيم كه آنها تخريب قر

، همانطور كه كنند امتها را به سوي آن دعوت ميو امتي كه  مانند سنت و تاريخ. اند داده
  .كند خواند و دعوت مي به سوي خود مي در سيني چوبي مهمان را ها خوردني
  در پايان 

و مرا به نوشتن آن در اين  است كه خداوند براي من گشوده استآخرين مطالبي 
به ناتواني و كوتاهي در  ،باشد، توفيق داده كتاب بزرگوار كه داراي مباحث خطرناك مي

   .كنم آن اعتراف مي
كه اگر آن درست باشد،  ام يراب نمودهتشنه را سو  ام شايد در بعضي جاها درست گفته

  . به فضل و هدايت و غايت و حسن موافقت خداوند بوده است

___________________________________________________
______________________ 
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از قلمم كه پايم لرزيد و  هاييآنجابراي كنم،  بخشش ميطلب در پايان، از خداوند 
  . جاده حق و حقيقت منحرف گشته است
كنندگان  و استفاده پذيرام ب نه بخاطر تو انجام دادهخداوندا اين تالش اندك را كه خالصا

و دعاي خير آنها را نصيب من گردان، كه توسط آنها بخشش و  از آن را سودمند گردان
  . رضاي تو شامل من شود

آخرين دعاي ما حمد و سپاس خدايي است كه خداي عالميان است و صلوات 
ته خداوند بر رسول ما محمد مصطفي، آخرينِ پيامبران، پيشواي فرستادگان، برانگيخ

  . شده براي رحمت عالميان و بر آل و ياران او و معتقدان به سنت او باد
  آمين

  
  
  
  
  

  اول
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  دوم

  أقوالو ت أحاديث، آثار، فهرس

   

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  1/274  أبو سعيد الخدري  )أ(

  1/277  أبو موسي االشعري  »...أتريدون ان تجعلوا مصاحف«

  1/507    »...أتكتبان ما سمعتما مني«

  «    1/382أتي بسارق الي النبي«

  2/237    »...اجعل صيام رمضان اخرهن«

  2/134    »...احتج آدم و موسي«

      »...في المسجد النبياحتجر «

  1/277  عمرو بن دينار  »...احرج علي من يكتب عني«

  1/283    »...احفظوه و اخبروا به«

  1/463    »...أحلت لكم ميتتان و دمان«

أحدثك عن النبي و تقول فالن و «
  1/312  ابن سيرين  »...فالن

  1/278  عبيده السليماني  »...أخشي ان يليها احد بعدي«

  2/52    »...حدود درشبهاتادرءوا ال«

  2/205  عثمان بن عفان  »...إذا ختلفتم انتم وزيد«

  1/241    »...إذا حدثتم عني بحديث«



  بررسي سنت نبوي 
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  1/431    »إذا حكم الحاكم فاجتهد«
  
  

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  2/224    »....إذا دخل اهل الجنه الجنه«

  1/312  ابن عمر  »...إذا ستأذنت احدكم امرأته«

  1/244    »...عتم الحديث عني تعرفهإذا سم«

  2/342  أبو سعيد الخدري  »...إذا وقع الذباب«

  1/274    »...أردتم ان تجعلوه قرآنا«

  2/322    »....ارضعيه تحرمي عليه«

  1/271  أبو سعيد الخدري  »...في الكتابه استئذنا النبي«

  2/268    »...استعن علي ذلك بيمينك«

  1/286  أبو امامه  »....عنااسمعوا و اعقلوا و بلغوا «

  2/148  سفيان الثوري  »...اإلسناد سالح المؤمن«

  1/71  عبداهللا بن المبارك  »...اإلسناد من الدين«

  1/274  عمر بن الخطاب  »...أصحاب الرأي أعداأ السنن«

  1/286  علي بن أبي طالب  »...أعزم علي كل من كان عنده كتاب«

  2/112  امامه أبو  »...أعقلتم بلغوا كما بلغتم«

  1/234  عبداهللا بن عمر  »...أعيذك درله ان تكون في شك«

  1/322    »...أفلح ان صدق«

  2/191    »...اقتدوا درلذين من بعدي«



  بررسي سنت نبوي 
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  1/352    »...أقراني جبرئيل علي حروف«
 

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  1/463    »...اكتبوا له«

  1/451    »...أكل الضب علي مائده رسول اهللا«

  1/282    »...أال اني اوتيت القرآن و مثله معه«

  1/283    »...أال ليبلغ الشاهد الغائب«

  2/85،86    »...أال هل عسي رجل يبلغه الحديث«

  1/336  عائشه  »...أال و انه سيجاء برجال من امتي«

  1/430    »...أال يعجبك أبو هريره«

  2/115    »...اللهم اجعله هادياً مهدياً«

  2/245    »...عبيدك هذا اللهم حبب«

  2/245    »...اللهم وليديه فاغفر«

  1/275  أبو هريره  »...ألم تروا اتها تنبت صفراء ملتويه«

  1/276  مره الهمداني »...أما انكم قد حفظتم و ان تعطني«

  1/344  عمر بن الخطاب »...أما إنه لو كان من القرآن او السنه«

  1/278  علقمه  »...إما اني لم اتهمك«

  1/318   »...أما علمت ان الكتاب يكره«

  1/405   »...امحه«

  2/289   »...أمرت ان اقاتل الناس«



  بررسي سنت نبوي 
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إن أحدكم إذا مات عرض عليه «
  2/96   »...مقعده

 
  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر

  1/65   »...إن ابني هذا سيد«

  2/305  انس بن مالك »...أن أخوف ما أخاف علي امتي«

  ...«   1/401ت تبسط للنبيإن أم سليم كان«

  2/251،252   »...إن أنت وجدته ميتا فاحرقه«

  1/435  أبي بن كعب »...أنا سيد الناس يوم القيامه«

أنا اشد تعظيما لحق امير المؤمنين «
  2/302   »...منك

  1/334  ابن عباس »...األنصار اليحبهم إال مؤمن«

  1/286  باسابن ع »...إنا كنا مره إذا سمعنا رجالً نقول«

إنا كنا نحفظ الحديث و الحديث «
     »...يحفظ

  1/275  ابن عباس »...إنا ال نكتب العلم و ال نكتبه«

  1/275  ابن عباس »...إنا ال نكتب اال الرسائل و القرآن«

  1/420  يحيي بن معين  »..إنا لنطعن علي اقوام لعلهم قد حطوا«

  2/125   »...إن اهل الكتاب تفرقوا في دينهم علي«

  1/91  أبو عبداهللا »...إن اهل مكه ليكفرون درله«

  1/44،2/126   »...إن بني اسرائيل تفرقت«
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  1/424   »....إن بين ايديكم فتنا«

  1/457   »...أنتم اعلم بامر دنياكم«

  2/304   »...أنتم من احب الناس الي«
 

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  1/429   »...أنت من اولن«

  1/321   »...اليوم خير اهل االرضأنتم «

  1/462   »...إن جبرئيل هبط عليه و قال له خيرهم«

  1/310   »...إن جاءك شئ في كتاب اهللا«

  1/223   »...إن الحديث سيفشوا عني«

  2/93   »...إن حوضي البعد من ايله«

  2/120  ابن مسعود »...إن خلقه احدكم يجمع في بطن امه«

  1/365   »...قريش فانذرهم إن ربي قال لي قم في«

إن الروم كفروا و لم يعاندوا، و ان اهل الشام «
  1/92  أبو عبداهللا »...كفروا

  1/234    »...إن شئت فصم و ان شئت فافطر«

  2/286   »...إن العبد اذا وضع في قبره«

  1/346  عمر بن عبدالعزيز »...فاكتبهاهللا  رسولأنظر ما كان من حديث «

  1/405  كعب بن عجره »...خبيث يخطب قاعداأنظروا هذا ال«

  1/485  عمران بن حصين ».إنك امرء احمق اتجد في كتاب اهللا الظهر اربعاً«

  2/34،35   »...إنك تقدم علي قم اهل كتاب«



  بررسي سنت نبوي 
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  2/77    »...إنكم تتمون سبعين امه انتم خيرها«
 
 
  
  

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  1/327،328  لخطابعمر بن ا »...انكم تأتون الكوفه«

  1/284   »...إن كذبا علي ليس ككذبا علي احد«

  2/225،226   »...إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر«

  2/225   »...إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين«

  1/408  أبو هريره »...إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي«

  1/375   »....إن اهللا اختار اصحأبي علي العالمين«

  2/80   »...إن اهللا عن وجك يملي للظالم«

  1/504   »...إن اهللا اذا ذكر شيئا«

  1/367  ابن مسعود  »...إن اهللا نظر في قلوب العباد«

  2/81   »...إن اهللا ال يجمع امتي علي ضالله«

  1/484   »...إن اهللا ال ينظر الي صوركم«

  2/182   »...إنما االعمال درنيات«

  2/180   »...لمسلمين لعنتهإنما انا بشر، فأي ا«

  1/428   »...إنما اهلك من قبلكم االختالف«

  2/206   »...إنما تفتن يهود«



  بررسي سنت نبوي 
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إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم «
  2/287  عبداهللا بن مسعود »...الكتب

إن مما اخاف عليكم بعدي ما يفتح «
  1/455   »...عليكم

  1/466   »...إن من اعظم الجهاد كلمه عدل«
 

  صفحه  گوينده قول  يا أثر حديث
  2/292   »...إن هذه االمه تبتلي في قبورها«

  1/415  ابن سيرين »...إن هذا العلم دين«

  2/192   »...إن هذا القرآن انزل علي سبعه احرف«

  1/236   »...إن سيأتيكم من أحاديث«

  1/319  عمر بن الخطاب »...إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات«

  1/429  ابن عباس »...إنه فقيه«

  1/69   »...إنه لم يكن نبي قبلي«

  1/424   »...إنه يستعمل عليكم امراء فتعرفون و تنكرون«

  2/85،86   »...إن هوالء ال يزالون مرتدين«

  1/409،2/283  »...إنهم ليبكون عليها، و انها لتعذب في قبرها«

  1/429،430   »...أول جيش من امتي يغزون«

لكتب يا ابا إسماعيل ستضل إني اري هذه ا«
 »الناس

  1/279  عبداهللا بن عون

  1/319  عمر بن الخطاب »...إني اعلم انك حجر ال تضر«
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612

  2/42   »...إني خلقت عبادي حنفاء«

  1/440  عبداهللا بن عمر »...إني اقر درسمع و الطاعه«

  1/89  حكيم بن افلح »...إني قد نهيتها«

  1/273   »....إني كنت اردت ان اكتب السنن«
  
  
 

  صفحه  گوينده قول  حديث يا أثر
  1/227   »...إني ال احل اال ما احل اهللا«

إني الرجو ان طال بي عمر ان القي «
  2/274   »...عيسي

  1/415  سفيان الثوري »...إني ألروي الحديث علي ثالثه اوجه«

  1/36   »...إني النسي او اننسي ألسن«

  1/367  أبو هريره »...إني الجزي الليل ثالثه اجزاء«

  1/404،405  عمر بن الخطاب »...إني نهيتكم ان تغالوا في صدق النساء«

  1/44   »...أوصيكم بتقوي اهللا و السمع و الطاعه«

  2/195   »....أو قد وجدتموه؟«

  1/429   »...أول جيش من امتي يركبون البحر«

  2/275  أبو هريره »....أي بني اخي ان رايتموه فقولوا«

  1/272  أبو بكر الصديق »...التي عندك ي بنيه هلمي األحاديثأ«

  1/368   »...أي الخلق اعجب اليكم ايمانا«
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  2/28   »...إياكم و الظن فان الظن اكذب الحديث«

  2/109   »...أيكم يبسط ثوبه فياخذ من حديثي«

  2/232   »...اإليمان تؤمن درله، و مالئكته، و كتبه«

  1/421،422  هارون الرشيد »...من أبي اسحاقأين انت ياعدو اهللا «

  2/302   »....آيه االيمان حب االنصار«

  1/332،333  معاويه بن أبي سفيان »...أيها الناس اياكم و أحاديث رسول اهللا
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
     )ب(

  1/447  عباده بن الصامت »...علي السمع و الطاعه بايعنا الرسول«

  2/243   »...عين ان ال تشركوا درله شيئاً بايعوني«

امرهم ان  بسم اهللا و قال ان رسول اهللا«
  2/350  انس بن مالك »يفعلوا

  2/351   »...بشروا و ال تنفروا«

  1/39   »...بعثت انا و الساعه كهاتين«

  1/335  أبو موسي االشعري »...بعثني اليكم عمر اعلمكم«

  1/420  عبداهللا بن المبارك »...ذ عمنبقيه صدوق اللسان، و لكنه ياخ«

  2/191  ابن شهاب الزهري »...بلغني ان تلك السبعه في االمر«

  2/239   »...بهذا أمرتم او لهذا خلقتم؟«

  2/148  عبداهللا بن المبارك »...بيننا و بين القوم القوائم«

     )ت(
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  1/368  أبو سعيد الخدري »...تذاكروا الحديث فان مذاكره«

  1/321  علي بن أبي طالب »...وا الحديث فانكم اال تفعلواتذاكر«

  1/321   »...تراني ارضي، و تأبي انت«

  1/368   »...تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد هما«

  1/201   »...تسمعون، و يسمع منكم«

  2/222   »...تعلموا انه لن يري احد منكم ربه«
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/341  عمر بن الخطاب »...ئض و اللحن و السننتعلموا الفرا«

  2/125   »....تفرقت اليهود علي احدي و سبعين«

     )ث(

  2/265   »...ثالثه اذا خرجن لم ينفع نفساً ايمانها«

     )ج(

  1/77  ابن عباس »...جئتكم من عند اصحاب رسول اهللا«

  2/606   »...الجدال في القرآن كفر«

  2/226   »...و ما فيهما جنتان من فضه آنيتهما«

     )ح(

  2/324  القاسم بن محمد »...حدث به وال تهابه«

  1/337  علي بن أبي طالب »...حدثوا الناس بما يعرفون«

  1/337  أبو هريره »...و عاءيناهللا  رسولحفظت من «

  2/185   »...الحالل بين و الحرام بين«
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  2/321   »...الحمدهللا الذي جعل في امتي مثلك«

  1/309  أبوبكر الصديق »...الحمدهللا الذي جعل فيا من يحفظ«

الحمدهللا الذي وفق رسول رسول «
  ...«   1/316اهللا

     )خ(

  1/532   »....خبثه من الخبائث«
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/276  أبو موسي االشعري »...خذعنا كما اخذنا«

  2/308  انس بن مالك »...خدمت النبي عشر سنين«

خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اهللا لهن «
 »سبيالً

  1/228  

  2/321   »...خذوا القرآن من اربعه«

  2/80   »...خير الناس قرني ثم الدين يلونهم«

     )د(

  1/71   »...دعه فانه له اصحاباً يحقر«

  1/323،324  عمر بن الخطاب »...الديه للعاقله و ال ترث«

     )ذ(

  1/393  انس بن مالك »...ذاك اشر او اخبث«

  2/252  ابن عباس »...الذين ارتضاهم بشهاده«

     )ر(
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  1/416  يحيي بن معين »...رحمك اهللا يا ابا عبداهللا اكتب«

     )ز(

  2/68  عبداهللا بن مصعب »....زنادقه النهم ما استطاعوا ان يصرحوا«

     )س(

  2/43   »...سباب المسلم فسوق و قتاله كفر«

ما سمعت شيئاً فاحببت ان سبحان اهللا ان«
 »...اثبت

  1/344  عمر بن الخطاب

 
 صفحه گوينده قول حديث يا أثر

  2/226   »...سترونه كما يري القمر ليله البدر«

  1/44  عمر بن عبد العزيز »...سن رسول اهللا، و واله االمر«

  1/344   »...سنوا بهم سنه اهل الكتاب«

  1/230   »...السنه سنتان، سنه في فريضه«

  1/486  يحيي بن كثير »...السنه قاضيه علي الكتاب«

  1/341   »...سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات«

  2/58   »...سيحان وجيحان«

سيكون في آخر امتي اناس «
  1/334   »...يحدثونكم

     )ش(

  1/206   »...شفاء عرق النسا«

  2/248   »....شفاعتي الهل الكبائر من امتي«
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  2/251   »...شفع النبيون شفعت المالئكه و«

     )ص(

  2/341   »...صدق اهللا و كذب بطن اخيك«

صدقتا انهم يعذبون عذاباً تسمعه «
  2/287   »...البهائم

  1/505   »....صلوا كما رايتموني اصلي«

  2/134   »...الصاله في أول وقتها«

     )ط(
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  2/72   طوبي لمن رآني و آمن بي 

     )ع(

  1/231   »...عليك درصعيد فانه يكفيك«

  1/484   »...عليكم درجماعه و اياكم و الفرقه«

  1/323   »...عليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين«

  2/109   »...عودوا للذي كنتم فيه«

  1/446،448   »...علي المرء المسلم السمع و الطاعه«

     )ف(

  2/232  ابن عمر »...فإذا لقيت أولئك«

  1/70   »...فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه«

  2/327   »...فانما الرضاعه من المجاعه«
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  2/289   »...فتعاد روحه الي جسده«

  1/34  عمرو بن العاص »...فسنوا علي التراب سنا«

فعرفت يومئذ انه احفظ الناس عن رسول «
 »اهللا

محمد بن عمرو بن 

  حزم
2/113  

  1/393   »...انهم الخير منهم فوالذي نفسي بيده«

  1/356   »فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه اال حق«

  2/26  عمر بن الخطاب »...فو اهللا الوجعن ظهرك و بطنك«
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/318  عمر بن الخطاب »...فلم نعطي الدنيه في ديننا«

  2/90   »...في امتي اثنا عشر منافقا«

  2/33  عائشه »..ثوا بيضفي ثالثه ا«

  2/293   »...فيقال لالرض التئمي عليه فتلتئم عليه«

     )ق(

  1/307   »...قد تركتكم علي البيضاء ليلها كنهارها«

  1/317   »...قد حكمت فيهم بحكم اهللا عن وجك«

  2/238   »...قدر اهللا و ما شاء فعل«

  1/53   »...قد يئس الشيطان بان يعبد بارضكم«

معقل بن سنان  »....في بروع بنت و اشق ول اهللاقضي رس«

  االشجعي

2/48  

  1/367   »...قل آمنت بنبيك«
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  1/275  ابن مسعود »...القلوب اوعيه فاشغولها درقرآن«

  1/355  عمر بن الخطاب »....قيدوا العلم دركتاب«

     )ك(

يسأله عن  كان أبو هريره جريئا علي النبي«
 »اشياء

  2/112  أبي بن كعب

كان الناس اهل رده بعد موت النبي اال «
 »...ثالثه

  1/91  أبو جعفر

  2/309  انس بن مالك».يدخل بيت ام سليم فينام علي فراشها كان النبي«

  2/328  عائشه »...عشر رضعات: كان فيما انزل من القرآن«
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
 ينزل علي رسول اهللا كان جبرئيل«

 »..درسنه
  1/455  ان بن عطيهحس

  1/298  االوزاعي »...كان هذا العلم شريفا«

كان يحفظ علي المسلمين حديث رسول «
 »اهللا

  2/113  عبداهللا بن عمر

  1/193،2/232   »...كتب اهللا مقادير الخالئق«

  1/357  عروه بن الزبير»...كتبت الحديث ثم محوته، فودت اني فديته«

  1/407  اسيد بن حضير »...لكذب أبو السنابل، ليس كما قا«

  2/90   »لنقتلنه فانك منافق تجادل: كذبت لعمر اهللا«

  1/407   »...كذب من قال ذلك«
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  1/407  عائشه بن أبي بكر »...كذب و الذي انزل علي أبي القاسم«

  2/288   »...كذبت يهود، ال عذاب دون يوم القيامه«

  1/72  عائشه »...في ثالثه اثواب كفن رسول اهللا«

  1/339   »...كفي درمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع«

  1/480   »...كل مولود يولد علي الفطره«

كنت انا و جار لي من االنصار في بني «
 »...اميه

  1/388،289  عمر بن الخطاب

  1/415  االوزاعي »...كنا نسمع الحديث فنعرضه علي اصحابنا«

و ربما كنا نحوا من  كنا نكون عند النبي«
 »ينست

  1/367  انس بن مالك

 
 صفحه گوينده قول حديث يا أثر

  2/232   »...كل شئ بقدر حتي«

  1/47   »...كال و اهللا ال يخزيك اهللا ابدا«

     )ل(

  1/34   »...لتتبعن سنن من كان قبلكم

  1/327  عمر بن الخطاب »...لتتركن الحديث عن األول«

  1/343  عمشاال »...لقد ادركت قوما لو لم يتركوا الكذب«

  1/317   »...لقد حكمت فيهم بحكم اهللا«

  2/111   »...لقد ظننت ي ابا هريره«

  2/328  عائشه »لقد نزلت آيه الرجم، و رضاعه الكبير عشر«
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  2/248   »...لكل نبي دعوه مستجابه«

  2/241   »...لن يدخل احدا عمله الجنه«

قط اال ثالث  لم يكذب إبراهيم«
 »...كذبات

  1/504  

  1/125  محمد بن سيرين »...لم يكونوا يسألون عن االسناد«

لو ان اهللا عذب اهل سماواته و اهل «
 »....ارضه

  2/242  

  1/337،338  أبو هريره »...لو حدثتكم بكل ما في جوفي«

  2/129  يزيد بن زريع »...لكل دين فرسان«

  1/277  أبو موسي االشعري »...لو ال ان فيه كتاب اهللا الحرقته«

  2/129  أبو داود الطيالسي »...لو ال هذه العصابه الندرس االسالم«
  
 

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
لو لم يبق من الدنيا اال يوم لطول اهللا ذلك «
 ».اليوم

  2/259  

  2/321  عمر بن الخطاب »لو كان سالم حيا ما جعلتها شوري«

  1/229   »...لو كان فريضه لو جدته«

  1/229   »...جدته لو كان واجبا لو«

  1/338  أبوذر الغفاري »...لو وضعتم الصمصامه«

  2/43   »...ليبردن علي الحوض رجال ممن صاحبني«
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  2/129  أبو حاتم الرازي »...لم يكن في امه من االمم«

  2/216   »...لما خلق اهللا الخلق«

  2/270   »...ليس بيني و بينه نبي و انه نازل«

  1/405  أبي طالب علي بن »...ليس ذاك لك«

  1/84  أبو داود  »...ليس في اصحاب االهواء«

  1/507   »...ليس لقائل شئ«

  1/343  البراء بن عازب »...ليس كلنا سمع حديث رسول اهللا«

  1/383   »...ليس الكاذب من اصلح بين الناس«

  1/246   »ليس من عمل يقرب الي الجنه اال قد امرتكم به«

     )م(

  1/337  ابن مسعود »...قوما حديثاًما انت بمحدث «

  1/224   »....ما جاءكم عني فاعرضوه علي كتاب اهللا«
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/273   »...ما قبض نبي اال دفن حيث يقبض«

اهللا  رسولما كان خلق ابغض الي اصحاب «
 »من

  1/343  عائشه 

  2/257    »...ما السئول عنها باعلم من السائل«

  2/340   »...مأل آدمي وعاء شرا من بطنما «

احد اكثر حديث  ما من اصحاب رسول اهللا«
 »...عنه مني

  1/356،357  أبو هريره
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  1/338   »...ما من رجل يحفظ علما«

ما من عبد قال ال اله اال اله ثم مات علي «
 »..ذلك

  2/42،242،243  

  2/42   »...ما من مولد اال يولد علي الفطره«

ي اال و ق انذر امته االعور ما من نب«
 »...الكذب

  2/264  

  1/480   »....ما نهيتكم عنه فاجتنبوه«

  1/271   »...ما هذا تكبون«

  1/326  عمر بن الخطاب »....ما هذا الحديث الذي تكثرون«

  1/294   »...ما هذا الذي في يدك يا عمر؟«

  2/58    »...ما هذان يا جبرئيل«

  2/25   »...ما يقول ذو اليدين؟«

  2/25،26  عمر بن الخطاب »...ما لك في كتاب اهللا شئ«
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/382   »...مثل المنافق مثل الشاه بين الغنمين«

  2/255   »...مفاتيح الغيب خمس«

  2/259،260   »...المهدي مني اجلي الجبهه«

  1/367   »...ما يقعدكم«

  1/243   »...المؤمن القوي خير و افضل«

  2/129  سفيان الثوري »...المالئكه حراس السماء«
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  1/46،2/185   »...من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه«

  1/40    »...من حدث عني بحديث يري انه كذب«

من اسلف في تمر، فليسلف في كيل «
 »....معلوم

  1/460  

  2/111،112   »...من تبع جنازه«

  2/339   »...من تصبح بسبع تمرات عجوه«

  1/330  »...من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار«

  1/232   »...من حمل علينا السالح«

  1/508   »...من حمل علينا السالح«

  1/233   »...من حوسب يوم القيامه، عذب«

  1/109،446   »...من خرج علي الطاعه«

  2/228  عائشه »...من راي منكم منكرا فليغيره«
  
  
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/424   »...راي ربه من زعم ان محمدا«

  1/34    »....من راي من اميره شيئا«

  1/328   »...من سن سنه حسنه فله اجرها«

  2/181   »...من قال علي فقد تبوا مقعده من النار«

  2/244   »...من قاتل لتكون كلمه اهللا هي العليا«
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  2/100  مسعود عبداهللا بن »...من قتل نفسه بجديده«

  ...«   1/410من كان سمتنا فليستن باصحاب محمد«

  1/331   »...من كذب علي ليضل به الناس«

  1/284،330   »...من كذب علي فهو في النار«

من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من «
 »...النار

  2/251  جابر بن عبداهللا

  1/231   »...من لم يكن من اهل الكبائر فماله«

  1/502    »...الذي الوضوءمن «

  2/363  نعيم بن حماد »...من نسي و هو صائم اكل او شرب«

     »...من ترك حديثا معروفا«

     )ن(

  2/309   »...فاستيقظ و كانت تغسل راسها نام النبي«

  2/305،306   »...ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل اهللا«

  2/80   »...النجوم امنه للسماء«
 

 صفحه گوينده قول يا أثرحديث 
  1/274  أبو هريره »...نحن ال نكتب و ال نكتب«

  1/43  علي بن أبي طالب »...نري ان نجلده ثمانين«

  1/39    »...نضر اهللا امرء سمع منا حديثا«

  2/252    »...نعم هل تضارون«

  1/286    »...نعم، فاني ال اقول في الغضب«
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  1/63    »...نقركم ما اقركم اهللا عن وجك«

  2/222    »...نور اني اراه«

  1/174    »...ان نستقبل نهي رسول اهللا«

  1/297    »...ان يسافر درقرآن نهي رسول اهللا«

  1/464    »...ان يتنفس في االناء نهي رسول اهللا«

  1/311    »...عن الخزف نهي رسول اهللا«

  1/312    »...عن در همين بدرهم نهي رسول اهللا«

  1/353    »...عن الحرير نهي رسول اهللا«

  1/532    »...عن اكل الحمر األهليه نهي رسول اهللا«

  1/530    »...عن نكاح المتعه نهي رسول اهللا«

  1/354    »...عن الحرير نهي رسول اهللا«

  2/112  انس بن مالك  »....عن شئ نهي رسول اهللا«

      ( ه(

  1/69    »....هم اصحاب البدع و اصحاب االهواء«

 صفحه گوينده قول يا أثر حديث
  1/70    » ...هم الخوارج«

  1/64  عمر بن الخطاب  »...هم عدونا و تهمتنا«

  1/96    »...هذا وصيي و اخي«

  1/201    »...هلم اكتب لكم كتابا«

      )و(

  2/238    »...و ان اصابك شئ
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يملك  و ايكم يملك اربه كما كان«
  »...اربه

  2/302  عائشه

  1/292  عمر بن الخطاب  »...لبسو اني و اهللا ال ا«

  2/302    »...و الذي نفسي بيده، انكم احب الناس الي«

  1/227،455    »...و الذي نفسي بيده القضين بينكما«

و الذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم «
  »...موسي

  1/293  

  2/267    »...و الذي نفسي بيده، ليوشكن«

و اهللا القاتلن من فرق بين الصاله و «
  »...اهالزك

  1/406  أبوبكر الصديق

  2/81  سعيد بن زيد  »...و اهللا لمشهد شهده رجل«

  1/415  ابن عباس  »...و اهللا ما قضي بهذا علي«

و اهللا ما ندري لعلها كانت رخصه من النبي «
  »ووو

  2/325  ام سلمه

  1/485  مطرف بن عبداهللا  »..و اهللا ما نريد درقرآن بدال ولكن«

  1/343  انس بن مالك  ».سمعناه منهاهللا  رسولدثكم عن و اهللا ما كل ما نح«
  
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  2/324    »..و اهللا ما نري هذا اال رخصه«

  2/112،113  طلحه بن عبيد اهللا  »...و اهللا ما يشك انه سمع«
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  1/311  عبداهللا بن المغفل  »...و اهللا ال اشهد لك جنازه«

لي وجوههم و هل يكب الناس في النار ع«
  »..اال

  1/385  

  1/201    »...و قد تركت فيكم ما لن تضلوا«

  2/85    »...ويلك و من يعدل اذا لم لن تضلوا«

  2/286    »...وجدتم ما وعد ربكم«

  1/45  عبداهللا بن عمر  »....ويلكم اال تتقون اهللا«

      )ال(

  1/383    »...ال سلم و غفار، و شئ من مزينه و جهينه«

  2/312    »...فقد عافاني اهللا و كرهت ان ال اما انا«

  1/330  دجين بن أبي الغصن  »...ال استطيع، اخاف ان ازيد او ان انقص«

  1/428    »...ال اشبع اهللا بطنه«

  ...«    1/318ال اعلم اال ما قال علي«

  2/205،206  عثمان بن عفان  »....ال اغير شيئا منه من مكانه«

  1/238    »...اريكتهال الفين احدكم متكئاً علي «

  1/277  الضحاك »...ال تتخذوا للحديث كراريس«
  
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/65   »...ال تجالسوا اهل االهواء«

  2/274   »...ال تزال طائفه من امي«
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  1/417  شعبه بن الحجاج »...ال تحدث و اال استعديت عليك السلطان«

  2/86   »...ال ترجعوا بعدي كفارا«

  2/81   »...ال تسبوا اصحأبي«

  1/231   »...ال تقبل صاله احدكم اذا احدث«

  1/271   »...ال رضاع اال ما كان في الحولين«

  2/327   »...ال راي الحد مع سنه«

  1/324  عمر بن عبدالعزيز  »....ال عليك فانه ما طلب انسان علما«

  1/278  إبراهيم النخعي »...ال نبي بعدي«

  2/267،274   »...ب ربنا لقول اعرأبيال ندع كتا«

  2/48  علي بن أبي طالب »...ال نورث ما تركنا صدقه«

  1/507   »...ال و نبيك الذي أرسلت«

  1/367   »...ال نكتبكم، خذوا عنا كما اخذنا«

  1/274  أبو سعيد الخدري »...ال تكتبوا عني«

  1/233   »...ال يجمع بين المرأه وعمتها«

ؤمن، و ال يبغضك اال ال يحبك اال م«
 »...منافق

  2/303  

  2/328   »...ال يحرم من الرضاعه اال ما فتق االمعاء«
  
  

 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
  1/232   »....ال يحل دم امري مسلم«
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  2/134    »....ال يدخل الجنه قتات«

  2/244   »...اليدخل الجنه مدمن خمر«

  1/507   »...ال يرث المسلم الكافر«

  2/43   »...ال يزني الزاني حين يرني و هو مؤمن«

  1/455   »...ال يستبطئن احد منكم رزقه«

  1/317   » ...ال يصلين أحد العصر اال في بني قريظه«

  1/530   »....ال يقتل مسلم بكافر«

  1/228   »...ال يمسكن الناس علي بشيء«

  1/308   »...ال يؤمن أحدكم حتي يكون هواه«

     )ي(

ي علي الناس زمان تكثر فيه يأت«
 »...األحاديث

  1/277  الضحاك

  2/113  عبداهللا بن عمر  »...يا ابا هريره كنت الزمنا لرسول اهللا«

  2/228  عائشه »...يا ابن اختي لقد وقف شعر بدني«

  2/92   »...يا ابن الخطاب، و ما يدريك؟ لعل اهللا«

  2/192   »...يا ابي، ارسل الي ان اقرا القرآن«

ام فالن اي السكك شئت، حتي اقضي لك «
 »حاجتك

  2/302  

  
 صفحه گوينده قول حديث يا أثر
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يا ايها الناس اال كان مفزعكم الي اهللا و الي «
 »رسوله

  1/320  عمر بن الخطاب

  2/321   »....اياكم و كثره الحديث عني: يا ايها الناس«

يا ايها الناس ان اهللا لم يبعث بعد نبيكم «
 »...نبيا

  1/332  

  1/313  عمر بن عبد العزيز »...يا جبرئيل اني بعثت الي امه اميين«

  2/195   »...يا جبرئيل ما هذه االنهار«

  2/58    »...يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي«

  2/236   »...يا عائشه ان اهللا افتاني«

  1/69   »...يا غالم سم اهللا و كل بيمينك«

  2/312   »...كذا يا محمد أتانا رسولك فزعم«

يا معشر االنصار الم آتكم ضالال فهداكم اهللا «
 ».بي

  1/463  

  2/145  انس بن مالك »...يا معشر المسلمين من يعذرني«

  1/63   »...يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«

  2/91   »...يغزو جيش الكعبه«

  1/530   »...يكون في اخر الزمان دجالون«

  2/180،181   »...ي اريكتهيوشك الرجل متكئا عل«

  1/284  إبراهيم نخعي »...يشبه درمصاحف«
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  سوم

  ت أعالمي كه شرح حال آنها بيان شدهفهرس

  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده
    )أ(

  1/416  أبان بن أبي عياش 

  1/327  )كعب االحبار(ابن ماتع الحميري 

  1/276  أبو برده بن أبي موسي

  1/272   أبوبكر الصديق

  1/346  أبوبكر بن محمد بن حزم 

  2/321  ابو حذيفه بن عتبه

  1/312  ) ابن سهيل بن عمرو(أبو جندل 

  2/110  أبو الزعيزعه

  2/350  أبو سلمه ابن عبدالرحمن بن عوف 

  2/103  أبو هريره 

  2/26  أبي بن كعب 

  1/278  إبراهيم بن سويد النخعي 

  1/326  إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 

  1/197  »الشاطبي«إبراهيم بن موسي 

  1/420  »الفزاري«إبراهيم بن محمد 
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  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده
  1/112  إبراهيم بن سار النظام 

  1/198  ) الشاطبي(إبراهيم بن موسي 

  1/271  أحمد إمين 

  1/84  ) الخطابي(أحمد بن إبراهيم 

  2/140  أحمد بن إسحاق بن أيوب 

  1/78  أحمد حجازي السقا 

  2/120  أحمد بن الحسن بن جنيدب 

  1/168  أحمد خان بن أحمد 

  1/225  ) البيهقي(أحمد بن الحسين 

  2/121  أحمد بن سنان بن أسد 

  1/224  أحمد شاكر 

  1/29  أحمد صبحي منصور 

  1/85  »ابن تيميه«أحمد عبدالحليم 

  1/259  »بن أبي الحواري«أحمد بن عبداهللا 

  1/296  »الخطيب البغدادي«حمد بن علي أ

  2/51  »الجصاص«أحمد بن علي الرازي 

  2/235  »الطحاوي«أحمد بن محمد األزدي 

  1/416  أحمد بن محمد بن حنبل 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده
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  2/268  أحمد بن محمد بن زيد 

  1/33  ) ثعلب(أحمد بن يحيي 

  1/426  إدريس الحسيني 

  1/58  رستم أسد 

  1/331  أسلم العدوي 

  1/116  إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 

  1/34  »الجوهري«إسماعيل بن حماد 

  1/102  »السدي الكبير«إسماعيل بن عبدالرحمن 

  1/70  ) ابن كثير(إسماعيل بن عمر 

  1/191  إسماعيل منصور جوده 

  2/91  اسيد بن حضير 

  2/305  أم حرام بنت ملحان 

  2/305  بنت ملحان أم سليم 

  1/383 أم كلثوم بنت عقبه

   )ب(

  1/414  بشير العدوي ابن كعب 

  1/318 البراء بن عازب 

  1/401 بريده بن الحصيب 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/312 بالل بن عبداهللا 
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   )ت(

  1/27  توفيق صدقي 

   )ث(

  1/416 ثابت بن أسلم 

  2/349 ثمامه بن عبداهللا 

  1/229 ثوبان بن بجدر 

   )ج(

  1/309 جابر بن زيد 

  1/39 جابر بن عبداهللا 

  2/225 جرير بن عبداهللا 

  2/209 الجعد بن درهم 

  1/191 جمال البنا 

  2/209 الجهم بن صفوان 

  1/348  جوزيف شاخت 

  1/25 جولد تسهير 

  1/326 »أبوذر الغفاري«جندب بن جناده 

   )ح(

  
  صفحه شرح حال آنها بيان شده أعالمي كه

  1/462 حباب بن المنذر 

  1/407 »أبو السنابل«حبه بن بعكك 
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  1/256 حجاج بن ارطأه 

  1/406  الحجاج بن يوسف الثقفي 

  2/321 أبو حذيفه بن عتبه

  1/455 حسان بن عطيه 

  1/104 »الحسن البصري«الحسن بن أبي الحسن 

  1/23 »ريأبو هالل العسك«الحسن بن عبداهللا 

  2/96 الحسن بن علي بن أبي طالب 

  1/271 حسين أحمد أمين 

  1/287 حسين الحاج حسن 

  2/41 الحسين بن علي البصري 

  1/335 حفص بن غياث بن طلق 

  1/321  حفصه بنت عمر 

  1/89 حكيم بن أفلح المدني

  1/278 حماد بن زيد بن درهم

  1/98 حماد بن سلمه بن دينار 

  2/202 يب حمزه بن حب

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/234 حمزه بن عمرو األسلمي 

   )خ(

  1/71  خالد بن الوليد 
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  2/25 ) ذو اليدين(الخرباق بن عمرو 

  2/86 خليل عبدالكريم 

  1/100 الخليل بن عبداهللا بن أحمد 

   )د(

    1/294دانيال

  1/331 دجين بن ثابت 

  2/35 دحيه الكلبي 

   )ذ(

  2/114  ذكوان أبو صالح السمان 

   )ر(

  1/457 رافع بن خديج 

  1/247 الربيع بن خثيم 

  1/191 رشاد خليفه

   )ز(

  2/202 زبان بن العالء البصري 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/330 الزبير بن العوام 

  1/266 زكريا عباس داود 

  1/317 زيد بن أرقم 

  1/39  بن ثابت زيد 
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   )س(

  1/327 السائب بن يزيد 

  1/45 سالم بن عبداهللا بن عمر 

  2/321 سالم بن معقل 

  1/407 سبيعه بنت الحارث 

  1/70 )أبو سعيد الخدري(سعد بن مالك 

  1/317 سعد بن معاذ 

  2/91 سعد بن عباده

  2/146 ) ابن عراق(سعد الدين علي 

  1/275 سعيد بن أبي الحسن البصري 

  2/350 سعيد بن خالد بن عبداهللا 

  1/290 سعيد بن المسيب 

  1/277 سفيان الثوري 

  1/46 سفيان بن عيينه 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  2/101 سلمه بن دينار 

  1/174 سلمان الفارسي 

  1/85 سليمان بن األشعث 

  1/292  ) أبو خالد االحمر(سليمان بن حيان 

  2/129 ن بن داود سليما
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  1/286 سليم بن عامر الكالعي 

  2/322 سهله بنت سهيل 

  1/426 السيد صالح أبوبكر 

   )ش(

  1/309 شريح بن الحارس 

  1/417 شعبه بن الحجاج 

   )ص(

  1/70 ) أبو أمامه الباهلي(صدي بن عجالن 

   )ض(

  1/324 الضحاك بن سفيان 

  1/277 الضحاك بن مزاحم 

  2/282 مرو الغطفاني ضرار بن ع

  2/145 ضمام بن ثعلبه 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

   )ط(

  1/277 طاووس بن كيسان 

  2/105 الطفيل بن عمرو 

  1/457 طلحه بن عبيداهللا 

  2/190  طه حسين 

   )ظ(
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  1/359 ظفر إسحاق األنصاري 

   )ع(

  1/69 عائشه بنت أبي بكر 

  2/202 د عاصم بن أبي النجو

  1/289 عامر بن شراحيل 

  1/406 عامر بن األكوع 

  1/227 عباده بن الصامت 

  1/114 »الكعبي البلخي«عبداهللا بن أحمد 

  1/493 عبداهللا أحمد النعيم 

  1/221 عبداهللا بن أبي أوفي 

  1/512 عبداهللا بن حبيب السلمي 

  1/326 عبداهللا بن حذيفه 

  
  صفحه يان شدهأعالمي كه شرح حال آنها ب

  1/230 عبداهللا بن الرومي 

  1/330 عبداهللا بن الزبير 

  1/312 ) الحميدي(عبداهللا بن الزبير 

  1/65 عبداهللا بن زيد 

  2/202 عبداهللا بن عامر 

  1/76  عبداهللا بن عباس 

  1/319 عبداهللا بن عبداهللا بن أبي 
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  1/325 عبداهللا بن عبيد اهللا بن أبي مليكه 

  1/45 ن عمر عبداهللا ب

  1/44 عبداهللا بن عمرو 

  1/278 عبداهللا بن عون بن أرطبأن 

  1/276 ) أبو موسي األشعري(عبداهللا به قيس 

  2/202 عبداهللا بن كثير الداري 

  2/349 عبداهللا بن المثني بن عبداهللا 

  1/257 عبداهللا بن محرر الجزري 

  1/196 عبداهللا بن مسعود 

  1/121 ) قتيبهابن (عبداهللا بن مسلم 

  1/311 عبداهللا بن المغفل 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  2/68 عبداهللا بن مصعب بن ثابت 

  1/257 عبداهللا بن المبارك 

  1/149 »فيليبي«عبداهللا 

  1/118 ) القاضي(عبدالجبار بن أحمد 

  1/271 عبدالجواد ياسين 

  1/426 عبدالحسين شرف الدين 

  1/99  ) ابن أبي الحديد(يد بن هبه اهللا عبدالحم

  2/171 عبدالرؤف المناوي 
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  1/416 عبدالرازق بن همان بن نافع 

  1/273 »السيوطي«عبدالرحمن بن أبي بكر 

  2/203 »أبو شامه«عبدالرحمن بن إسماعيل 

  1/272 عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

  1/43 عبدالرحمن بن عوف 

  1/46 »اعياالوز«عبدالرحمن بن عمرو 

  1/249 »ابن خلدون«عبدالرحمن بن محمد 

  2/106 »أبو عثمان النهدي«عبدالرحمن بن مل 

  1/46 عبدالرحمن بن مهدي 

  2/38 ) العراقي(عبدالرحيم بن الحسين 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/105 ) الخياط(عبدالرحيم بن محمد 

  1/316 »الجبائي« عبدالسالم بن محمد بن عبدالوهاب

  1/240 ) ابن أبي العز(عبدالعزيز بن عبد السالم 

  1/214 عبد الغني محمد عبد الخالق 

  1/58 عبد القادر البغدادي 

  1/115 »الجويني«عبدالملك بن عبداهللا 

  1/388 »األصمعي«عبدالملك بن قريب 

  1/149  »رينيه جينو«عبدالواحد يحيي 

  2/343 عبيد بن حنين 
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  1/382 د بن عمير بن قتادهعبي

  2/41 ) الكرخي(عبيد اهللا بن الحسين 

  2/67 ) أبو زعه الرازي(عبيداهللا بن عبدالكريم 

  1/278 عبيده بن عمرو السلماني 

  1/353 عتبه بن فرقد 

  1/255 »ابن الصالح«عثمان بن عبدالرحمن 

  1/328 عثمان بن عفان 

  1/273 عروه بن الزبير 

  1/43 اريهالعرياض بن س

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/326 عقبه بن عامر الجهني 

  1/326 عقبه بن عمرو أبو مسعود االنصاري 

  1/275 علقمه بن قيس بن عبداهللا 

  2/179 علقمه بن وقاص الليثي 

  2/106 العالء بن احضرمي 

  1/243 علي بن أبي بكر الهيثمي 

  1/43 علي بن أبي طالب 

  1/115 »اآلمدي«علي بن أبي علي 

  1/78  »ابن حزم«علي بن أحمد 

  2/76 »اإلبياري«علي بن إسماعيل بن عطيه 
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  1/25 علي حسن عبدالقادر 

  2/165  علي بن الحسين بن الهيثم 

  1/37 ) الكسائي(علي بن حمزه الكوفي 

  1/266 علي الشهرستاني 

  2/227 »ابن المديني«علي بن عبداهللا 

  1/511 »السبكي«بن عبدالكافي  علي

  1/115 »بن األثير«علي بن محمد 

  2/146 »ابن عراق«علي بن محمد الكناني 
 

  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده
  1/426 علي الوردي 

  2/19 ) ابن دحيه(عمر بن الحسن أبو الخطاب 

  1/44 عمر بن عبدالعزيز 

  1/117 »الجاحظ«عمرو بن بحر 

  1/353 بن حزم بن عبد عوف عمرو 

  1/43 عمر بن الخطاب 

  1/277 عمرو بن دينار 

  1/34 عمرو بن العاص 

  1/63  »سيبوبه«عمرو بن عثمان 

  1/231 عمران بن حصين 

  1/81 عمران بن حطان 
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  1/326 »أبو الدرداء«عويمر بن عامر 

   )غ(

  1/442 غياث بن إبراهيم النخعي 

  1/33 ) مهذو الرُّ(غيالن بن بهيس 

   )ف(

  2/47 فاطمه بنت قيس 

  1/357 الفضل بن الحسن بن عمرو 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/278 فضيل بن عمر الفقيمي 

   )ق(

  1/29 قاسم أحمد 

  1/276 القاسم بن سالم 

  1/408 القاسم بن محمد بن أبي بكر 

  2/25 قبيصه بن ذؤيب الخزاعي 

  1/312 دعامه السدوسي قتادهه بن 

  1/327 قرظه بن كعب 

   )ك(

  1/147 كارل برو كلمان 

   )ل(

  1/36 ليد بن ربيعه 
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  1/149 ) محمد أسد(ليوبولد فايس 

   )م(

  1/44 مالك بن أنس 

  1/196 مجاهد بن جبر 

  1/428 محب الدين الخطيب 

  1/248 محب اهللا بن عبدالشكور 

  
  صفحه ان شدهأعالمي كه شرح حال آنها بي

  1/52 » ابن قيم الجوزيه«محمد بن أبي بكر 

  1/36 »القرطبي«محمد بن أحمد 

  1/98 »الشافعي«محمد بن ادريس 

  104//2 »ابن خزيمه«محمد بن اسحاق 

  1/149 ) ليوبولد فايس(محمد أسد 

  2/42 »الزركشي«محمد بن بهادر بن عبداهللا 

  2/23 » القاساني«محمد بن إسحاق 

  1/319 بن إسحاق بن يسار  محمد

  2/298 محمد بن إسماعيل البخاري 

  1/510 »أبو مسلم األصبهاني«محمد بن بحر 

  1/36 محمد بن جرير الطبري 

  1/113 محمد بن حبان بن أحمد 

  1/362 محمد بن الحسن الشيباني 
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  1/271 محمد حسين هيكل 

  1/536 »اآلجري«محمد بن الحسين 

  2/23 محمد بن داود علي 

  1/303 محمد رشيد رضا 

  1/125 محمد بن سيرين 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  2/146 محمد بن سعيد بن حسان 

  1/27 محمد شحرور 

  2/226 »الباقالني«محمد بن الطيب 

  2/325 »الزرقاني«محمد بن عبدالباقي 

  1/242  همحمد بن عبدالرحمن بن المغير

  1/120 »الشهرستاني«كريم بن أحمد محمد بن عبدال

  2/313 محمد عبده 

  1/115 »الحاكم«محمد بن عبداهللا 

  1/316 »الجبائي«محمد بن عبدالوهاب 

  1/245 »الترمذي«محمد بن علي بن الحسن 

  1/114 »أبو الحسين المعتزلي«محمد بن علي بن الطيب 

  1/227 »ابن دقيق العيد«محمد بن علي بن وهب 

  1/320 »الواقدي«عمر بن واقد  محمد بن

  2/113 محمد بن عمرو بن حزم 
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  2/20 »الخضري«محمد بن عفيفي 

  2/198 »المازري«محمد بن علي بن عمر 

  1/37 »الشوكاني«محمد بن علي بن محمد 

  2/513  »يحيي بن أكثم«محمد بن قطن التميمي 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/495 سليم محمد بن كعب بن 

  1/114 »الدقاق«محمد بن محمد بن جعفر 

  1/365 »ابن الجزري«محمد بن محمد بن علي 

  1/111 »البلخي«محمد بن محمد بن محمود 

  1/102 محمد بن محمد الغزالي 

  2/322 ) الخطيب(محمد بن محمد بن عبداللطيف 

  1/102 »السدي الصغير«محمد بن مروان بن عبداهللا 

  1/351 »ابن شهاب الزهري«سلم محمد بن م

  2/25 محمد بن مسلمه 

  1/111  »العالف«محمد بن الهذيل 

  1/112 »الحازمي«محمد بن موسي بن عثمان 

  1/136 »الدميري«محمد بن موسي 

  1/28 محمد نجيب 

  1/84 »المبرد«محمد بن يزيد 

  1/38 »أبو حيان«محمد بن يوسف بن علي 
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  1/27 محمود أبو ريه

  1/38 »الزمخشري«د بن عمر محمو

  1/101 »األلوسي«محمود شكري 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  1/493 محمود محمد طه 

  1/266 مرتضي العسكري 

  1/276  مره بن شراحيل 

  1/146 مرجليوث 

  1/267 مروان خليفات 

  1/289 مروان بن الحكم 

  1/278 مسروق بن األجدع 

  1/415 بن ظهير مسعر بن كدام 

  1/137 مصطفي حسني السباعي 

  1/190 مصطفي كمال المهدوي 

  2/268 مطر بن طهمان الوراق 

  1/485 مطرف بن عبداهللا بن الشخير 

  1/316  معاذ بن جبل 

  1/427 معاويه أبي سفيان 

  2/48 معقل بن سنان األشجعي 

  1/416 معمر بن راشد 
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  1/40 المغيره بن شعبه 

  1/36 بن سلمه بن عاصم المفضل 

  
  صفحه أعالمي كه شرح حال آنها بيان شده

  2/88 »أبو بسطام البلخي«مقاتل بن حيان 

  2/211 مقاتل بن سليمان بن كثير 

  1/228 المقدام بن معد يكرب 

  1/230 مكحول الشامي 

  2/202 مكي بن أبي طالب 

  1/423  »أبو المظفر السمعاني«منصور بن محمد بن عبدالجبار 

  1/274 »أبو نضره«المنذر بن مالك 

  1/33 ميمون بن قيس 

  1/309 ميمون بن مهران 

   )ن(

  1/149 ناصر الدين دينيه

  2/202 نافع بن عبدالرحمن 

  1/27 نيازي عز الدين 

  2/185 النعمان بن بشير 

  2/96 نفيع بن مسروح 

  1/407  نوف البكالي 

   ( ه(
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  1/149 هدلي الفاروق 

  
  صفحه المي كه شرح حال آنها بيان شدهأع

  2/191 هشام بن حكيم 

  1/357 همام بن منبه 

   )و(

  1/126 الوليد الكرابيسي 

   )ي(

  1/81 يحيي بن أبي كثير 

  1/242  يحيي بن أدم بن سليمان 

  1/512  يحيي بن أكثم 

  1/63  »الفراء«يحيي بن زياد بن عبداهللا 

  1/289  يحيي بن سعيد القطان 

  1/332  »أبو زكريا النووي«يحيي بن شرف 

  1/84  يحيي بن معين بن عون 

  1/362  »القرطبي«يحيي بن يحيي بن كثير 

  2/51  »أبو يوسف صاحب أبي حنيفه«يعقوب بن إبراهيم 

  2/129  يزيد بن زريع

  1/225  »ابن عبدالبر«يوسف بن عبداهللا 
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  چهارم

  شعارت أفهرس

  صفحه      
    )أ(  

 فق وجه النحوو كل ما وا
  

 و كان للرسم احتماالً يحوي  
  

2/139  
 وصح إسناداً، هو القرآن

  

 فهذه الثالثه األركان  
  

2/139  
 و حيثما يحتل ركن أثبت

  

شذوذه لو أنه في السبعه  
 

2/139  
 قصدت مساتي فاجتلبت مسرتي

    
حيث من نساناإلوقد يحسن 

  اليدري
  

1/422 ،
2/149  

    )ب(  
 مقرفهتريك سنه وجه غير

  

 ملساء ليس لها خال و ال ندب  
  

1/33  
    )ح(  

 هيهات ال يأتي الزمان بمثله
  

 إن الزمان بمثله لشحيح  
  

1/419  
    )د(  

 كأنني سننت الحب أول عاشق
    

من الناس إذا أحيت من بينهم 
  وحدي

  

1/35  

 ال يرهب بن العم مني صوله
  

 و ال أختتي من صوله المتهدد  
  

2/241  
 عدته أو وعدتهو إني أن أو

  

 ألخلف إيعادي و أنجز موعدي  
  

2/242  
    )ر(  

 فال تجزعن من سيره أنت سرتها
  

 فأول راض سنه من يسيرها  
  

1/34  
 سبع من الصحب فوق األلف قد نقلو

  

 من الحديث عن المختار خير مضر  
  

2/103  
 أبو هريره، سعد، جابر، أنس

  

 صديقه، و ابن عباس، كذ ابن عمر  
  

2/103  
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  صفحه      
    )س(  

 بيضاء في المرآه سنتها
  

 في البيت تحت مواضع اللمس  
  

1/33  
    )ع(  

 أولئك آبائي فجئني بمثلهم
  

 إذا جمعتنا يا جرير المجامع  
  

2/83  
    )ل(  

 مقاله ما وصلت بواصل
  

 بل قطع اهللا به أوصالها  
  

1/119  
 كناطح صخره يوماً ليوهنها

  

 علُفلم يضرها و أوهي قرنه الو  
  

1/14  
 أوعدنياهللارسولنبئت أن

  

 مأمولاهللا  رسولو العفو عند   
  

2/241  
    )م(  

 من معشر سنت لهم آباؤهم
  

 ولكل قوم سنه و إمامها  
  

1/36  
 فإن كنت تدري فتلك مصيبه

  

 و إن كنت ال تدري فالمصيبه أعظم  
  

2/345  
    )ن(  

 ما عاين الناس من فضل كفضلهم
  

 ي سالف السننو ال رأوا مثلهم ف 
  

1/37  
 كريماً شمائله من بني

  

 معاويه األكرمين السنن 
  

1/33  
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  پنجم

  فرق قبايل و  ،ت شهرهافهرس

  صفحه  
  2/93  آيله

  1/78  اإلباضيه

  1/177  إفريقيا 

  1/120  أهل الجمل 

  1/177  أوربا 

  272، 1/271  بنو إسرائيل 

    )ب(

  1/52  البابليين 

  2/107  البحرين 

  2/165 نيهالباط

  203، 1/11 باكستان 

  2/8 البراهمه

  1/177 بريطانيا 

  1/76 البصره 

  1/146 بغداد 

  155، 1/11 البهائيه
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  صفحه  
  177، 1/11 البالشقه الشيوعيون 

  1/146 بيروت 

    )ت(

  1/146  بنو تميم 

    )ث(

  1/75  ثمود 

    )ج(

  2/124، 1/116  الجبريه 

  1/116  الجهميه 

    )ح(

  2/107  لحجاز ا

  320، 1/319  الحديبيه

  1/77  الحروريه

    )خ(

  165، 75، 1/11  الخوارج 

  1/294  خوزستان 

  1/64  خيبر 

   )د(

  2/267 دمشق 
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  صفحه  
  328، 1/327 دوس 

   )ر(

  2/165 الرافضه

  1/92 الروم 

   )ز(

  84، 1/83 الزنادقه 

  1/102 الزيديه 

  1/87 زردشتيه

   )س(

  2/8 السمنيه 

  1/294 السوس 

   )ش(

  85، 1/78 الشام 

  73، 71، 1/11 الشيعه

   )ص(

  2/86، 126، 1/124 صفين 

   )ع(

  1/294 عبدالقيس 
  

  صفحه  
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  2/93 عدن 

  155، 1/11 العلمانيه

  1/180 عمان 

   )غ(

  1/47 غار حرا

  1/96 غدير خم 

   )ف(

  100، 88، 82، 1/52 الفرس 

   )ق(

  2/21، 108 ،1/107 القدريه

  156، 1/11 القديانيه

  1/72 القرآنيون 

  2/196 قريش 

  1/317 بنو قريظه

    )ك(

  2/124 الكراميه

  328، 1/327 الكوفه

   )ل(

  176، 1/140 لبنان 

  صفحه  
   )م(
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  331، 327، 1/91 المدينه المنوره

  247، 2/124 المرجئه

  146، 1/12 مصر 

  1/33 بنو معاويه

  2/165، 1/11/116 المعتزله

  125، 1/107  المجوس 

  1/91 مكه

  2/267 المناره الشرقيه

  1/143 ميالنو 

   )ن(

  87، 1/11 النصاري 

  1/275 النهروان 

   ( ه(

  1/203 الهند 

   )و(

  1/52  الوثنيين 

   )ي(

  317، 1/316 اليمن

  صفحه  
  511، 1/87 اليهود 

  103، 1/52 اليونان 
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  ششم

  مĤخذ منابع و تفهرس

  
را در ترتيب فهرست ) كتاب(الف و الم و اب و ابن را در اول اسم كتاب و نيز خود كلمه 

  .در نظر نگرفته ام
  
  قرآن كريم -1

  قرآنتفسير و علوم : ولا

المجلس  چاپعبدالعال سالم علي،  دكتر، ةاثر القراءات في الدراسات النحوي -2
  .م 1969 -  ه 1389، سالميهعلي لشئون اإلاأل
الدين  حسن ضياء دكتر، القراءات منها ةفي القرآن الكريم و منزل ةالسبع األحرف -3

  . 235 شماره هين قاهردال أصول عتر، خطي دانشكده
 هوهب كتابخانهمحمد حسين الذهبي،  دكتر، االسرائيليات في التفسير و الحديث -4
  .  ه 1986 -  ه 1406 سوم ه، چاپقاهر
 هالسن كتابخانه، همحمد أبو شبه دكتر، سيرسرائيليات و الموضوعات في كتب التفاإل -5
  .  ه 1408 چهارم چاپ، هقاهر
عبداهللا الزركشي، تحقيق محمد بدر الدين محمد بن ، البرهان في علوم القرآن -6
  .  ه 1376 اول چاپبي الحلبي، مصر، اعيسي الب چاپخانهالفضل إبراهيم، أبو
 كتابخانهق السيد أحمد صقر، ، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبه، تحقيتأويل مشكل القرآن -7
  . م 1973 -  ه 1393 سوم چاپ، هرالتراث قاهراد

  .  ه 1322 اول چاپ، هميريألا چاپخانهمحمد عبده، ، تفسير جزء عم -8
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  .ه، النجفالحيدري چاپخانهفرات بن إبراهيم الكوفي، ، تفسير فرات الكوفي -9
 چاپ، هقاهر هديثمحمد حسين الذهبي، دار الكتب الح دكتر، التفسير و المفسرون -10
  .  ه 1361 اول

و النشر، قم، ايران،  هدارالكتب للطباع مؤسسهعلي بن إبراهيم القمي، ، تفسير القمي -11
  . م 1986  ه 1387 دوم چاپ
دارالتراث  چاپخانهأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ، تفسير القرآن العظيم -12
  . ، بدون تاريخهقاهر
ويس أمحمد  :ر الشهير بابن قيم الجوزيه، جمعمحمد بن أبي بك، التفسير القيم -13

  .  ه 1398، بيروت، همحمد حامد الفقي، طبع دارالكتب العلمي :الندوي، تحقيق
رازي، دار احياء التراث ه فخرمشهور ب، أبي عبداهللا محمد بن عمر التفسير الكبير -14

  . العربي، بيروت، بدون تاريخ
  . م 1967 سوم چاپ، هقاهرمحمد رشيد رضا، دار المنار ، تفسير المنار -15
أبي عبداهللا محمد بن أحمد القرطبي، تصحيح أحمد ، حكام القرآنالجامع أل -16

  . م 1952 -  ه 1372 دوم چاپعبدالعليم البردوني، 
 چاپخانهأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن -17

  .  ه 1388 سوم چاپ، همصطفي البأبي الحلبي قاهر
أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ، مأثوربالر المنثور في التفسير الد -18

  . م 1983  ه 1403، اول چاپدارالفكر، بيروت، 
شهاب الدين محمود ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني -19
  .لوسي البغدادي، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخاأل
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، چاپاألعلمي لل مؤسسهمحسن الفيض الكاشاني، ، فسير القرآنالصافي في ت -20
  .م 1976ـ   ه 1399 اول چاپبيروت، 

محمد بن علي ، من علم التفسير هو الدراي هفتح القدير الجامع بين فني الرواي -21
  . م 1964 -  ه 1383 سوم چاپمصر، مصطفي البأبي الحلبي  چاپخانهالشوكاني، 

مجمع  چاپشيخ عبدالفتاح القاضي، ، و الملحدين القراءات في نظر المستشرقين -22
  . م 1972 -  ه 1392 سالميهالبحوث اإل

عبدالغفور  دكتر، ، الحقيقه، العالقه، صحه النقلةالقرآن و القراءات و األحرف السبع -23
  . م 1996 -  ه 1417 اول چاپ، قاهرهمحمود جعفر، 

محمود بن ، وه التأويلالكاشف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل في وج -24
  ..  ه 1354 اول چاپ، قاهرهالكبري  تجاريهال كتابخانهعمر الزمخشري، ال

عالم بن محمدين بن  دكتر، علي القراءات ةنبويال ةالكواكب النيرات في اثر السن -25
  . م 1996 -  ه 1416 اول چاپد عثمان، أوال چاپخانهعالم، 
عبد الرحمن بن الجوزي، ، هقرآنيمجالس بن الجوزي في المتشابه من اآليات ال -26

  . م 1979 -  ه 1399، اول چاپ، قاهرهنصار داراأل چاپخانه
دار االنصار  چاپخانهعبدالغفار عبدالرحيم،  دكتر، محمد عبده و منهجه في التفسير -27
  . ، بدون تاريخقاهره
  . ، بدون تاريخهقرطب هابن أبي داود، مؤسس، صاحفمال -28
فهد بن عبدالرحمن بن سليمان  دكتر، في التفسير ةيثالحد ةالعقالني ةمنهج المدرس -29

  .  ه 1407 دوم چاپ، هالرسال هالرومي، مؤسس
  . م 1960، هالسعاد چاپخانهمحمد عبداهللا دراز،  دكتر، النبأ العظيم -30
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 مؤسسهر حاتم الضامن، ري، تحقيق دكتن شهاب الزهبمحمد ، الناسخ و المنسوخ -31
  .  ه 1408 دوم چاپ، رسالهال

أبي الخير بن الجوزي، تحقيق محمد علي الصباغ، دمشق ، ي القراءات العشرالنشر ف -32
  .علميه، بيروتـ ، نشر و تصوير دارالكتب ال ه 1345عام 
  

   حديث النبوي و علوم آن: دوم

 كتابخانه، هأبي الخطاب عمر بن الحسن بن دحي، المعراج أحاديثاالبتهاج في  -33
  . م 1996 -  ه 1417 اول چاپ، قاهرهالخانجي 

 كتابخانهسعدي الهاشمي، نشر  دكتر، ةالنبوي ةالرازي و جهوده في السن هأبو زرع -34
  . م 1989 -  ه 1409 منورهال مدينهابن القيم 

الحديث  هعبدالعزيز الغماري، ضمن مجموع استاد، ةإتحاف ذوي الفضائل المشتهر -35
  . مصر، بدون تاريخ. قاهره كتابخانه، الناشر هالصديقي

أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق السيد مام ، لإلقبر و سؤال الملكيناثبات عذاب ال -36
  . ، بيروتعلميهمصطفي سعيد خالد قطاش، دارالكتب ال

بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد ، ةعلي الصحاب هإليراد ما استدركته عائش ةاإلجاب -37
  . م 1970 –.  ه 1390 دوم چاپفغاني، دارالقلم، بيروت سعيد األ

حي اللكنوي، أبي الحسنات محمد عبدال، ةالكامل ةالعشر ةسئللأل ةفاضلال ةاألجوب -38
  . م 1993 -  ه 1414 سوم چاپ، قاهره، دارالسالم هغدتحقيق عبدالفتاح أبو

الخانجي  كتابخانهرفعت فوزي،  دكتر، ةتوثيقي ةسراء و المعراج دراساإل أحاديث -39
  . م 1980 -  ه 1400 اول چاپ، قاهره
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ألبي افضل  ة،في األزهار المتناثر في األخبار المتواتر ةاألحاديث المتواتر -40
 شمارهزهر، األ همجل هعبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي، تحقيق أحمد حسن رجب، هدي

  .  ه 1409صفر 
عبداهللا شعبان علي،  دكتر، اختالفات المحدثين و الفقهاء في الحكم علي الحديث -41
  . م 1997 -  ه 1417 اول چاپ، قاهرهدار الحديث  چاپ
أبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق فضل اهللا الجيالني، و ، األدب المفرد -42

  .  ه 1407 سوم چاپ، قاهره هالسلفي كتابخانهمحب الدين الخطيب، ال
أبي زكريا يحيي بن شرف النووي، ، من كالم سيد األبرار ةاألذكار المنتخب -43

  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهدارالكتب ال
أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، جمع عامر أحمد ، استدراكات البعث و النشر -44

  . م 1993 -  ه 1414دارالفكر، بيروت،  چاپحيدر، 
  .1990 -  ه 1411قاهره، العلم  كتابخانه، همحمد أبو شبه دكتر، اإلسراء و المعراج -45
ه مشهد كتابخانشريف محمد بن رسول الحسيني، ، سيد ةاالشراط الساع ةاإلشاع -46

  .اول، بدون تاريخ چاپحسيني، 
 اول چاپعبدالهادي الفضلي، دارالمؤرخ العربي، بيروت،  دكتر، الحديث أصول -47

  . م 1993  ه 1414
محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت،  دكتر، الحديث، علومه، و مصطلحه أصول -48
  . م 1981 -  ه 1401، چهارم چاپ
در عمر الفرماوي، مخلوط  دكتر ،ةالثني عشريا ةاالمامي ةعند الشيع ةأصول الرواي -49

  . قاهرهالدين  أصول دانشكده
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حسين، دار الغرب  هلبابأبو دكتر، علم الحديث بين المنهج و المصطلح أصول -50
  . ، بدون تاريخاول چاپ، بيروت، سالمياإل

وسط، مركز كتب الشرق األ چاپ، همحمد محمد أبو شبه دكتر، أعالم المحدثين -51
  . بدون تاريخ

أبي الفضل عياض بن موسي ، ، و تقييد السماعةالرواي أصول هاإللماع إلي معرف -52
  . م 1980 -  ه 1389 اول چاپ، قاهرهاليحصبي، تحقيق السيد أحمد سقر، دار التراث، 

إبراهيم علي سعده،  دكتر، )نياتبالإنما األعمال (الآللي السنيت في شرح حديث  -53
  . 52، رقم قاهرهالدين  أصول دانشكده يطخ

أبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر ، ةالموضوع حاديثفي األ ةالآللي المصنوع -54
  . م 1996 -  ه 1417 اول چاپ، هالسيوطي، تحقيق صالح محمد عويض

في النقط و الضبط، ألبي الفضل محمد بن طاهر،  هفي الخط التماثل هنساب المتفقألا -55
 اول چاپ، بيروت، علميهارالكتب الالمعروف بابن القيسراني، تحقيق كمال يوسف الحوت، د

  . م 1991 -  ه 1411
، تباعهمأاهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً و متناً و دحض مزاعم المستشرقين و  -56
  . 1987 -  ه 1408 اول چاپمحمد لقمان السلفي، الرياض،  دكتر
 أبي الفداء إسماعيل بن كثير، تأليف، الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث -57

  . م 1979 -  ه 1399 سوم چاپ، قاهرهأحمد محمد شاكر، دار التراث 
زهر مجله األ هيوسف الكتاني، هدي دكتر، البخاري أمير المؤمنين في الحديث -58

  .  ه 1418رجب  شمارهالشريف، 
 چاپأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عامر أحمد حيدر، مام البعث و النشور لإل -59

  مو  1986 -  ه 1406 اول چاپثقافيه، بحاث المركز الخدمات و األ
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، تحقيق محمد عبدالرحيم، هعبد اهللا بن مسلم بن قتيب، تأويل مختلف الحديث -60
  . م 1995 -   ه 1415دارالفكر بيروت، 

و الصنائع و من الحرف اهللا  رسولعلي ما كان في عهد  ةتخريج الدالالت السمعي -61
 شيخخزاعي التلمساني، تحقيق بالف أبي الحسن علي بن محمد المعروة، العمالت الشرعي

  . م 1979 -  ه 1415 سالميهعلي للشئون اإلالمجلس األ چاپ، هأحمد محمد أبو سالم
حمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق عبد الر، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي -62
  . م 1979 -  ه 1399 دوم چاپ، بيروت، علميهر عبدالوهاب عبد اللطيف، دارالكتب الدكت

الكشميري، تحقيق عبد الفتاح  نور شاهأمحمد ، لتصريح بما تواتر في نزول المسيحا -63
  .  ه 1385، حلب، سالميهاإل چاپغده، مكتب الأبو

 استادأحمد محمد شاكر، تحقيق  استاد، ةتصحيح الكتب وضع الفهارس المعجم -64
  . ، بيروتسالميه، دارالبشائر اإلهغدعبدالفتاح أبو

أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق ، ارقطنيالتعليق المغني علي الد -65
  .  ه 1386، قاهرهالسيد عبداهللا هاشم يماني المدني، دارالمحاسن للطباعه 

خطيب البغدادي، تحقيق يوسف بالر ، أبي بكر أحمد بن علي، مشهولمتقييد الع -66
  . م 1974، دوم چاپ، دمشق، ةنبويال ةسنحياء الإ العش، دار

سن علي بن محمد أبي الح، ةالموضوع ةعن االخبار الشنيع ةالمرفوع ةعتنزيه الشري -67
، بيروت، علميهر عبدالوهاب عبداللطيف، و عبداهللا الغماري، دارالكتب البن عراق، تحقيق دكت

  . م 1981 -  ه 1401، دوم چاپ
، جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، دار الفكر، مالك أتنوير الحوالك شرح موط -68

  . م 1994 -  ه 1414بيروت، 
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مير الصنعاني، تحقيق محمد بن إسماعيل األ، نظارفكار لمعاني تنقيح األتوضيح األ -69
  .  ه 1366 اول چاپالخانجي،  كتابخانهمحمد محيي الدين عبدالحميد، 

ه، بيروت، بدون طاهر بن صالح الجزائري، دارالمعرف، ثراأل أصوللي إتوجيه النظر  -70
  .تاريخ
هين، مروان محمد شا دكتر، في علوم حديث البشير النذيرتيسير اللطيف الخبير  -71

  . طنطا، بدون تاريخمكتب فوزي الشيمي للطباعي، 
 هنيريمال چاپابن عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر، ، جامع بيان العلم و فضله -72

  . م 1978
 چاپ، رسالهال مؤسسهرناؤوط، ابن رجب، تحقيق شعيب األ، جامع العلوم و الحكم -73
  . م 199 -  ه 1415، ششم
خطيب بالمشهور ، أحمد بن علي بن ثابت، خالق الراوي و آداب السامعالجامع أل -74

  . الفالح، بدون تاريخ چاپبغدادي، تحقيق محمد رأفت سعيد، 
، سالميمحمد الصباغ، المكتب اإل دكتر، الحديث النبوي، مصطلحه، بالغته، كتبه -75
  . م 1982 -  ه 1402 چهارم، چاپ
 چاپخانهصفهاني، أبي نعيم أحمد بن عبداهللا األ ،طبقات األصفياء اوالء و ةيلح -76
  . بيروت علميهم، نشر و تصوير دار الكتب ال 1938 -  ه 1357 اول چاپ، هالسعاد
سهير رشاد مهنا، دارالشروق  دكتر، سالميو اثره في الفقه اإل ةخير الواحد في السن -77
  . ، بدون تاريخاول چاپ، قاهره
أحمد بن الحسين البيهقي، أبي بكر ، ةحوال صاحب الشريعأ ةعرفو م ةدالئل النبو -78

  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپ، بيروت، علميهر عبدالمعطي قلعجي، دارالكتب التحقيق دكت
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شريف محمد بن جعفر ، سيد ةالمشرف ةلبيان مشهور كتب السن ةالمستطرف ةالرسال -79
 چاپ، بيروت، سالميهالبشائر اإل الكتاني، تحقيق محمد المنتصر بن جعفر الكتاني، دار

  . م 1986 -  ه 1406 چهارم
ابن قيم ه مشهور ب، أبي عبداهللا محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد -80
 چاپ، بيروت، رسالهال مؤسسهرنؤوط، رنؤوط، و عبدالقادر األ، تحقيق شعيب األهالجوزي
  . م 1986 -  ه 1407 چهارم
 چاپخانهمحمد حبيب اهللا الشنقيطي، ، عليه البخاري و مسلمزاد المسلم فيما اتفق  -81

  . م 1954مصر، 
لباني، محمد ناصر الدين األ، و شيء من فقهها و فوائدها هالصحيح حاديثأله اسلسل -82

  . م 1979 -  ه 1399، دوم چاپ، بيروت، سالميالمكتب اإل
فؤاد  أبي عبداهللا بن محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد هسنن ابن ماج -83

  . م 1954 -  ه 1374، اول چاپ، قاهرهعيسي البأبي الحلبي  چاپخانهعبدالباقي، 
أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين ، سنن أبي داود -84

  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهعبدالحميد، نشر و تصوير دارالكتب ال
تحقيق أحمد محمد شاكر، و  ،هأبي عيسي محمد بن عيسي بن سور، سنن الترمذي -85

نشر و   ه 1385، قاهرهمصطفي الحلبي  چاپعوض،  همحمد فؤاد عبدالباقي، و إبراهيم عطو
  . تصوير دارالحديث

علي بن عمر الدارقطني، تحقيق السيد عبداهللا هاشم يماني المدني، ، سنن الدارقطني -86
  . م 1966 -  ه1386 اول چاپ، قاهره هدارالمحاسن للطباع

أبي محمد عبداهللا بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق فواز أحمد ، دارميسنن ال -87
  . 1987 -  ه 1407، اول چاپ، قاهرهزمرلي، و خالد السبع العلمي، دارالريان 
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، هالدار السلفي چاپعظمي، حبيب األ شيخ ه، حقق منه مجلدسنن سعيد بن منصور -88
ر سعد بن عبداهللا ابن خري من السنن دكتأ هم، و حقق مجلد 1982 -  ه 1403هند، 

  . م 1993 -  ه 1414 اول چاپصميعي رياض، دار األ چاپعبدالعزيز آل حميد، 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، حيدر آباد الدكن، الهند، ، السنن الكبري -89
  .ه، بيروتم، نشر و تصوير دارالمعرف 1925 -  ه 1344 اول چاپ
بن علي بن شعيب النسائي، تحقيق حمن أحمد أبي عبدالر، السنن الكبري للنسائي -90
 اول چاپ، بيروت، علميهر عبدالغفار سليمان البنداري، و سيد كسوري، دارالكتب الدكت

  . م 1991 -  ه 1411
أبي عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي، ) المسمي المجتبي( سنن النسائي -91

 -  ه 1406، دوم چاپ، بيروت، ميهسال، دار البشائر اإلهعبدالفتاح أبو غد استادتحقيق 
  . م 1986
لباني، الكتب أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني، تحقيق ناصر الدين األة، سنال -92
  . م 1993 -  ه 1413، سوم چاپ، بيروت، سالمياإل

 -  ه 1414 دوم چاپعبدالمنعم النمر، دارالكتاب المصري،  دكتر، و التشريع ةالسن -93
  . م 1994
أبي ، ةحوال الرواأالبغداديين عن  ةد بن علي السجزي مع اسئلسؤاالت مسعو -94

ر موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر، دار الغرب محمد بن عبداهللا الحاكم، تحقيق دكتعبداهللا 
  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپ، بيروت، سالمياإل

 أبي محمد بن الملك بن هشام المعافري، تحقيق مصطفي السقا، و، ةالنبوي ةالسير -95
حياء التراث إم، نشر و تصويردار  1955 قاهرهبياري، و عبدالحفيظ شلبي، إبراهيم اإل

  . العربي
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علي للشؤن محمد األحمدي أبو النور، المجلس األ دكتر، هشذرات من علوم السن -96
  . م 1986 -  ه 1406 سالميهاإل

الحسن أبي الفضل عبدالرحيم بن ، ةو التذكر ةتبصربال ةالعراقي المسما ةشرح ألفي -97
  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهالعراقي، دارالكتب ال

، دوم چاپ، بيروت، هقسطاني، دارالمعرف، ةشرح الزرقاني علي المواهب اللدني -98
  .  ه 1393
 چاپمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، دارالفكر، بيروت، ، شرح الزرقاني علي الموطأ -99
  . م 1996 -  ه 1416 اول

بن محمد البغوي، تحقيق زهيرالشاويش، و شعيب  أبي محمد الحسين، ةشرح السن -100
  . م 1983 -  ه 1403 دوم چاپ، بيروت، سالميرنؤوط، المكتب اإلاأل

أحمد بن علي بن ثابت، المعروف ، هل الحديثأ ةو نصيح، صحاب الحديثأشرف  -101
 اول چاپ، قاهرهابن تيميه  كتابخانهخطيب البغدادي، تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم، بال

  . م 1996 -  ه 1417
أبي بكر محمد بن موسي الحازمي، دار زاهد القدسي، بدون ، ةالخمس ةشروط االئم -102
  . تاريخ
أبي بكر محمد بن الحسيني اآلجري، تحقيق محمد حامد الفقي، دار  ،ةالشريع -103
  . م 1983 -  ه 1403 اول چاپ، بيروت، علميهالكتب ال
، علميهصبي، دار الكتب الأبي الفضل عياض اليح، الشفا بتعريف حقوق المصطفي -104

  . بيروت، بدون تاريخ
مير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب ، بترتيب األصحيح ابن حبان -105

  . م 1993 -  ه 1414 دوم چاپ، بيروت، رسالهال مؤسسهرنؤوط، األ
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أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه، تحقيق محمد مصطفي ، هصحيح ابن خزيم -106
  . 1992 -  ه 1412 دوم چاپ، بيروت، سالمياإل عظمي، المكتباأل

أبي عبداهللا محمد بن إسماعيل البخاري، مع فتح الباري، تحقيق ، صحيح البخاري -107
الريان  محب الدين، الخطيب، و محمد فؤاد عبدالباقي، و قصي محب الدين الخطيب، دار

  . م 1986 -  ه 1407، اول چاپ، قاهرهللتراث 
القشيري، مع المنهاج شرح مسلم  مسلم بن الحجاجأبي الحسين ، صحيح مسلم -108

، قاهرهنووي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، و عصام الصبابطي، و آخرون، دار الحديث 
  . م 1994 -  ه 1415 اول چاپ

ر محمد بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق دكت أبي بكر عبداهللا، الصمت و حفظ اللسان -109
  . م 1986 -  ه 1406، اول چاپأحمد عاشور، دار االعتصام، 

، قاهرهالدين  أصول ي دانشكدهطوري، خسنهمحمد أحمد ال دكتر، ةالطب في السن -110
  . 1855 ش

عبد الرحيم بن الحسين العراقي، و ولده أبي ، طرح التثريب في شرح التقريب -111
  . زرعه، داراحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ

ار االعتصام دلمهدي عبدالقادر، عبد ا دكتر، طرق تخريج حديث رسول اهللا -112
  . ، بدون تاريخقاهره

الفتاح ، يوسف بن يحيي المقدسي، تحقيق دكتر عبدعقد الدرر في اخبار المنتظر -113
  . م 1979 -  ه 1299 اول چاپعالم الفكر،  كتابخانهمحمد الحلو، 

، هابن أبي حاتم الرازي تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرف، علل الحديث -114
  . م 1985  ه 1405بيروت 
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، تحقيق مسلم محمد علي، دار الكتب هأحمد بن عبدالحليم بن تيمي، علم الحديث -115
  . م 1984 -  ه 1404، اول چاپ، قاهره سالميهاإل

بيست و  چاپصبحي الصالح، دار العلم، بيروت،  دكتر، علوم الحديث و مصطلحه -116
  . م 1977، يكم

الشهرزوري المعروف بابن  ابن عمرو عثمان بن عبدالرحمن، علوم الحديث -117
  . م 1995 -  ه 1416، اول چاپ، علميه، دارالكتب الهالصالح، تحقيق صالح عويض

 چاپخانهأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ، شرح صحيح البخاري، القاري ةعمد -118
  . م 1392 اول چاپ، قاهرهمصطفي الحلبي، 

ق العظيم آبادي، أبي الطيب محمد شمس الح، عون المعبود شرح سنن أبي داود -119
  .  ه 1389، دوم چاپ، منورهال مدينه هالسلفي كتابخانهتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، ال

أبي الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -120
 تحقيق محب الدين الخطيب، و محمد فؤاد عبدالباقي، و قصي محب الدين الخطيب، دار

  . م 1986 -  ه 1407 اول چاپ، اهرهقالريان للتراث 
نصاري، تحقيق محمد أبي يحيي زكريا بن محمد األ، العراقي هلفيأفتح الباقي علي  -121

لفيه العراقي المسماه أشرح  با حاشيه، بيروت، علميهبن الحسين العراقي، دارالكتب ال
  .ةو التذكر ةتبصربال

بن الحسين العراقي، تحقيق أبي الفضل بعدالرحيم ، الحديث هلفيأفتح المغيث بشرح  -122
  . م 1988 -  ه 1408 دوم چاپ، قاهره، سنهال كتابخانهأحمد محمد شاكر، و محمود ربيع، 

أبي عبداهللا محمد بن عبدالرحمن السخاوي ، فتح المغيث شرح الفيه الحديث -123
  . م 1993 -  ه 1414، اول چاپ، علميه، دارالكتب الهتحقيق صالح محمد عويض
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الفجر الجديد،  چاپخانهموسي شاهين الشين،  دكتر، صحيح مسلمفتح المنعم شرح  -124
  . بدون تاريخ

 اول چاپ، همهمان عبدالرحيم سعد، كتاب األ دكتر، الفكر المنهجي عند المحدثين -125
  .  ه 1408
محمد بن علي الشوكاني، تحقيق ، ةالموضوع حاديثفي األ ةالفوائد المجموع -126

، قاهره ةالمحمدي ةسنال چاپخانهعبداللطيف،  عبدالرحمن المعلي اليماني، و عبدالوهاب
  . م 1960 -  ه 1380
مجمع  چاپ، همحمد محمد أبو شبه دكتر، هالكتب الصحاح الست ،ةفي رحاب السن -127

  . م 1969 -  ه 1389 سالميهالبحوث اإل
 چاپ، بيروت، هعبد الرؤوف المناوي، دار المعرف، فيض القدير شرح الجامع الصغير -128
  . م 1972 -  ه 1391، دوم

علي أبي نصر عبدالوهاب بن ة في المؤرخين، ، و قاعدفي الجرح و التعديل ةقاعد -129
  . م 1978 -  ه 1398، دوم چاپغده، دارالوعي، حلب، السبكي، تحقيق عبدالفتاح أبو

محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق ، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث -130
  . م 1979 -  ه 1399، اول چاپلبي، البيطار، عيسي البأبي الح همحمد بهج

ابن حجر العسقالني، تحقيق عبداهللا محمد ، القول المسدد في الذب عن المسند -131
  . م 1985 -  ه 1405، اول چاپ، بيروت، هالدرويش، اليمام

، الناس ةعلي السن حاديثلباس عما اشتهر من األكشف الخفاء و مزيل األ -132
 چاپ، بيروت، علميهالعزيز الخالدي، دار الكتب الإسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق عبد

  . م 1997 ه 1418 اول
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عبدالموجود  دكتر، نامسيد األ أحاديثكشف اللثام عن اسرار تخريج  -133
 -    ه 1404 اول چاپ، هالمحمدي ه، دارالطباعقاهرهزهر، األ كتابخانهعبداللطيف، الناشر 

  . م 1984
عالء الدين علي المتقي الهندي،  هعالم، كنز العمال في سنن األقوال و األفعال -134
  . م 1993 -  ه 1413، رسالهال مؤسسه چاپالسقا،  هصفو شيخبكري حياتي، و  شيختحقيق 
بغدادي، تحقيق به خطيب ر ي، مشهوأبي بكر أحمد بن عل، ةفي علم الرواي ةالكفاي -135

، قاهره، همحمد الحافظ التيجاني، و عبدالحليم محمد، و عبدالرحمن حسن، دار ابن تيمي
  . م 1990 -  ه 1410
حافظ لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دارالكتاب العربي، ، مجمع الزوائد و منبع الفوائد -136

  . م 1982 -  ه 1402، سوم چاپبيروت، 
، مصر، بدون قاهره كتابخانهآل الصديق الغماري، ، ةالحديث الصديقي همجموع -137
  . تاريخ
نافذ حسين حماد، دارالوفاء،  كتر، دمختلف الحديث بين الفقهاء و المحدثين -138
  . م 1993 -  ه 1414 اول چاپ، همنصور
أبي داود سليمان بن اشعث السجستاني، تحقيق كمال يوسف الحوث، ، المراسيل -139

  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپدار الجنان، بيروت، 
أبي عبداهللا الحاكم، تحقيق مصطفي عبدالقاهر عطا، ، المستدرك علي الصحيحين -140
  . م 1990 -  ه 1411 اول چاپ، علميهكتب الدار ال

حافظ سليمان بن داود بن الجارود، الشهير بأبي داود ، مسند أبي داود الطيالسي -141
م، تصوير دار  1903 -  ه 1321، اول چاپحيدر آباد الدكن، الهند،  چاپخانهالطيالسي، 

  . المعرفه، بيروت
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 چاپخانهبن محمد بن حنبل،  أبي عبداهللا أحمدإمام ، أحمد بن حنبلمام مسند اإل -142
 چاپ، بيروت، سالميم، تصوير المكتب اإل 1895 -  ه 1313 اول چاپ، قاهره هالميمني
  . م 1983  ه 1403 چهارم
دريس الشافعي، تحقيق سعيد محمد إأبي عبداهللا محمد بن ، الشافعيمام مسند اإل -143

  . م 1996 -  ه 1417، اول چاپشيحا، دار الفكر، بيروت،  هاللحام، و حيا
 كتابخانه، تحقيق صحبي البدري السامرائي، عبداهللا بن المباركمام مسند اإل -144

  . م 1987 -  ه 1407 اول چاپالمعارف رياض، 
حيدر آباد  چاپخانهأبي جعفر الطحاوي، الناشر دار صادر، بيروت، ، مشكل اآلثار -145

  .  ه 1333 اول چاپالدكن، هند، 
يري، تحقيق موسي حمد بن أبي بكر البوصأ، هفي زوائد ابن ماج همصباح الزجاج -146

  . ، بدون تاريخقاهره ه، دارالكتب الحديثهر عزت علي عطيمحمد علي، و دكت
، اول چاپ، علميهال كتابخانهأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي، ال، معالم السنن -147
  . م 1981 -  ه 1351
ظم حسين، حيدر مع ر السيد، أبي عبداهللا الحاكم، تحقيق دكتعلوم الحديث ةمعرف -148

  ..  ه 1397 دوم چاپ، قاهرهالمتنبي  كتابخانههند، نشر آباد الدكن، 
يعد محمد صوابي، و دكتر توفيق س دكتر، سيد الخالئق هالمعين الرائق في سير -149

  . م 1990  ه 1410ر إسماعيل مخلوف، سالمان، و دكت
ر قيق دكتأحمد، الشهير باطبراني، تح أبي القاسم سليمان بن، وسطالمعجم األ -150

 1986 -  ه 1406 اول چاپالمعارف، رياض،  كتابخانهجزاء، أ 3محمود الطحان، صدر منه 
  . م
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حياء التراث العربي، إطبراني، تحقيق محمد سليم سماره، دار ، المعجم الصغير -151
  . م 1992 اول چاپ

، تحقيق 21، 16، 15جزاء أجزء، و ناقص  25ه نطبراني، صدر م، المعجم الكبير -152
  . م 1398 اول چاپ، هللطباع هدالمجيد السلفي، الدار العربيحمدي عب

محمد عبدالعزيز الخولي، دار الكتب  استاد، و تاريخ فنون الحديثأ ةمفتاح السن -153
  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهال

 -    ه 1397، باكستان ةسنفنسنك، اداره ترجمان ال. ي. أ دكتر، ةمفتاح كنوز السن -154
1977 .  
 چاپخانهمين إبراهيم التازي، أمصطفي  دكتر، القديم و الحديثمقاصد الحديث في  -155

  . م 1971، سوم چاپ، قاهرهدار التأليف 
أبي الخير ، ةلسناأل يعل ةالمشتهر حاديثفي بيان كثير من األ ةالمقاصد الحسن -156

محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق عبداهللا محمد الصديق، و عبد الوهاب عبداللطيف، 
  . 1991 -  ه 1412، دوم چاپ، قاهرهانجي الخ كتابخانه
محمد  استادأبي بكر عبداهللا بن محمد بن بن أبي الدنيا، تحقيق ، خالقمكارم األ -157

  . م 1989 -  ه 1409، اول چاپ، بيروت، علميهعبدالقادر عطا، دار الكتب ال
 ردكت استاد، عبد الرازق بن همان الصنعاني في الحديث النبوية العلمي ةالمكان -158

  ه 1396 سنه، ل2332، رقم قاهرهالدين،  أصولماعيل عبدالخالق الدفتار، خطي دانشكده إس
  . م 1976 -

أبي عبداهللا محمد بن أبي بكر، الشهير، بابن ، المنار المنيف في الصحيح و الضعيف -159
 دوم چاپ، بيروت، سالميهاإل چاپال كتابخانه هعبد الفتاح أبو غد استاد، تحقيق هقي الجوزي

  . م 1983 -  ه 1403
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، هالميمني چاپخانههندي، ، متقي منتخب كنز العمال في سنن األقوال و األفعال -160
 با حاشيه يم،  1983 -  ه 1403 چهارم چاپ، بيروت، سالمي، تصوير المكتب اإلقاهره

  . أحمدمام مسند اإل
 هأبي محمد عبداهللا بن الجارود، فهرس ،المنتقي من السنن المسنده عن رسول اهللا -161

  . م 1988  ه 1408 اول چاپبداهللا البارودي، دار الجنان، بيروت، ع
أبي زكريا يحيي بن شرف النووي، تحقيق محمد فؤاد ، المنهاج شرح مسلم -162

 1994 -  ه 1415 اول چاپ، قاهرهعبدالباقي، و عصام الصبابطي و آخرون، دار الحديث 
  . م

المعارف،  كتابخانه، هدفاروق حما دكتر، المنهج اإلسالمي في الجرح و التعديل -163
  . 1982  ه 1402 اول چاپالمغرب، 

دلبي، دار اآلفاق صالح الدين األ دكتر، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي -164
  . م 1983 -  ه 1403 اول چاپ، بيروت، هالجديد
 سوم چاپنور الدين عتر، دارالفكر، بيروت،  دكتر، منهج النقد في علوم الحديث -165
  . م 1992 -  ه 1412
أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان،  الموضوعات، -166

  . م 1983 -  ه 1403 دوم چاپدارالفكر، بيروت، 
يحيي الليثي، تحقيق محمد  هنس، بروايأأبي عبداهللا مالك بن ، مالكمام موطا اإل -167

محمد  هو برواي. م 1993 -  ه 1413، دوم چاپ، قاهرهفؤاد عبدالباقي، دار الحديث 
  . ر عبدالوهاب عبداللطيف، دارالقلم، بيروت، بدون تاريخالشيباني، تحقيق دكت

جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق إمام ، نزول عيسي بن مريم، آخر الزمان -168
  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهمحمد عبدالقادر عطا، دار الكتب ال
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ابن حجر العسقالني تحقيق ، ثراألهل أالفكر في مصطلح  هالنظر شرع نخب ةنزه -169
  . م 1989 -  ه 1409 قاهره، هالعلماء، اإلسماعيلي همنار كتابخانهسحاق عزوز، إ

سيد محمد بن جعفر الكتاني، دار الكتب ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر -170
  . ، بدون تاريخدوم چاپ، قاهره، هالسلفي

الدين عبدالرحمن السيوطي،  أبي الفضل جالل، النكت البديعات علي الموضوعات -171
  . 1991 -  ه 1411 اولتحقيق عامر أحمد حيدر، دار الجنان، الطبه 

 محمد الحكيم الترمذي، أبي عبداهللا، الرسول أحاديث ةفي معرف صولنوادر األ -172
 اول چاپ، قاهرهر السيد المجيلي، دار الريان تحقيق دكتر أحمد عبدالرحيم السايح، و دكت

   .م 1988 -  ه 1408
أبي السعادات، المبارك بن األثير، تحقيق محمود ، في غريب الحديث و األثر ةالنهاي - 173

  . م 1965 -   ه 1385عيسي البأبي الحلبي  چاپخانهمحمد الطناحي، و طاهر أحمد الزاوي، 
 هابن حجر بمك كتابخانه، ه، المصطفي محمد سالمحادالينا خبر اآل هذا عهد نبينا -174

  . ، بدون تاريخهكرممال
الدين  أصول دانشكده يطته، خعمر بن حسن عثمان فال دكتر، الوضع في الحديث -175
  . م 1977 -  ه 1397 سنهال 901، رقم قاهره

  
  فقه و أصول فقه: سوم

لقاضي ل(، صولاإلبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول الي علم األ -176
من  هققه جماععلي بن عبدالكافي السبكي، و ولده عبدالوهاب السبكي، ح، )البيضاوي

  . م 1984 -  ه 1404 اول چاپ، بيروت، علميهالعلماء، دارالكتب ال
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أبي محمد علي بن أحمد، الشهير بابن حزم، تحقيق ، حكاماأل أصولحكام في اإل -177
  . م 1985 -  ه 1405، اول چاپ، بيروت، علميهأحمد محمد شاكر، دارالكتب ال

الحلبي  چاپخانهحمد اآلمدي، أبي الحسن علي بن م، حكاماأل أصولاإلحكام في  -178
  . م 1967 -  ه 1387، قاهره

المكارم عبدالحميد أبو دكتر، ثرها في الفقه اإلسالميأالمختلف فيها و  ةاألدل -179
  . ، الناشر دار المسلم، بدون تاريخقاهرهدار ماجد  چاپخانهإسماعيل، 

ي محمد بن علي أبي عل، صوللي تحقيق الحق من علم األإرشاد الفحول إ -180
  . ، بدون تاريخقاهرهر شعباني محمد إسماعيل، دارالكتب شوكاني، تحقيق دكتال

فغاني، أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق أبو الوفا األ، السرخسي أصول -181
  . م 1993 -  ه 1414 اول چاپ، بيروت علميهحيدر آباد الدكن هند، تصوير دار الكتب ال

  . ، بدون تاريخقاهرهث شيخ محمد الخضري، دار الحدي، الفقه أصول -182
المعهد العالمي للفكر  چاپطه جابر العلواني،  دكتر، يسالمالفقه اإل أصول -183

  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپ، ه، هيرندن، الواليات المتحدسالمياإل
شعبان إسماعيل، دار المريخ للنشر رياض،  دكتر، أصول الفقه، تاريخه و رجاله -184
  .  ه 1401 اول چاپ

أبي عبداهللا محمد بن أبي بكر، الشهير بابن قيم ، ن عن رب العالميناعالم الموقعي -185
  .  ه 1374 اول چاپمصر، . هالسعاد چاپخانه، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، هالجوزي
، تحقيق محمد سيد كيالني، ةابن قيم الجوزي، اللهفان من مصايد الشيطان ةإغاث -186
  . ، بيروت، بدون تاريخسالميهالنور اإل
 هدريس الشافعي، تحقيق محمد زهدي النجار، دار المعرفإمحمد بن مام ، لإلماأل -187

  . م 1973 -  ه 1393، دوم چاپبيروت، 
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أحمد بن عبد الرحيم ، ةحكام الفقهياإلنصاف في بيان سبب االختالف في األ -188
   .جا تا بي بيالدهلوي، 

شي، تحقيق زركبدر الدين محمد بن بهادر، الشهير ، البحر المحيط في أصول الفقه -189
 -   ه 1413، دوم چاپ، هغردق هشقر، دار الصفور عمر سليمان األعبدالقادر العاني، و دكت

  . م 1992
أبي المعالي عبدالملك بن عبداهللا الجويني، تحقيق صالح ، البرهان في أصول الفقه -190

  . م 1997 -  ه 1418، اول چاپ، بيروت، علميه، دار الكتب الهمحمد عويض
 چاپ، بيروت، هدار المعرف چاپشيخ محمد الخضري، ، ع اإلسالميتاريخ التشري -191
  . م 1994 -  ه 1414 اول

مصطفي الحلبي  چاپكمال الدين محمد بن الهمام، ، التحرير في أصول الفقه -192
  . م 1350، قاهره

، علميهدار الكتب ال چاپمير الحاج، أمحمد بن الحسن بن ، التقرير و التحبير -193
  . قاهرهاالميريه  چاپخانه چاپم، تصوير علي  1983 -  ه 1403 دوم چاپبيروت، 
ر فؤاد السيوطي، تحقيق مستشار دكتإمام ، تقرير االستناد في تفسير االجتهاد -194

  . م 1983 -  ه 1403 اول چاپ، هسكندريإ ه، دارالدعودحمأعبدالمنعم 
 چاپخانهسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، ، التلويح في كشف حقائق التنقيح -195

  . ، بدون تاريخقاهرهمحمد علي صبيح، ميدان االزهر 
) محمد بن عبدالواحد ابن الهمام لكمال الدين(، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير -196
  .  ه 1350 قاهرهعيسي الحلبي  چاپخانهمير بادشاه الحنفي، أمين، المعروف بأمحمد 
سيد عبداهللا تحقيق  ابن حجر العسقالني،إمام ، ةالهداي أحاديثفي تخريج  ةالدراي -197

  . م 1964 -   ه 1384، قاهره هالجديد هالفجال چاپخانههاشم اليماني، 
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دريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر، إمحمد بن إمام ، ةالرسال -198
  ..  ه 1309بيروت، 
مير محمد بن إسماعيل األحكام، األ هدلأ، شرح بلوغ المرام من جمع سبل السالم -199

  . ، بدون تاريخقاهرهيق إبراهيم عصر، دار الحديث الصنعاني، تحق
مال علي قطر، و  هالشئون الديني چاپأبي منصور الحنفي، ، كبرالفقه األ حشر -200

  . م 1955 -  ه 1375مصطفي الحلبي  چاپخانهالقاري، 
، بيروت، بدون هالجديد ه، دار الندوهابن تيميإمام ، ةاهل المدين هأصول مدين ةصح -201
  . تاريخ
 چاپ، قاهره سالميهاإل هالدعو كتابخانهشيخ عبدالوهاب خالف، ، ل الفقهعلم أصو -202
  . ، بدون تاريخهشتم

دار  چاپشيخ أحمد إبراهيم، ، علم أصول الفقه و تاريخ التشريع اإلسالمي -203
  . ، بدون تاريخقاهرهنصار األ

  . م 1990الخلود، بغداد،  چاپخانهعبدالمنعم النمر،  دكتر، علم الفقه -204
، قاهرهمصطفي الحلبي  چاپخانهنصاري، زكريا األ، صولشرح لب األ الوصول ةغاي -205
  .  ه 1360 هخيراأل چاپ

  ه 1417 هفدهم چاپ، قاهرهكبر محمود شلتوت، دار الشروق األإمام ، الفتاوي -206
  . م 1997
، بيروت، دوم چاپعبداهللا مصطفي المراغي، ، الفتح المبين في طبقات األصوليين -207
  . م 1974 -  ه 1394
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أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق عادل يوسف ، يه و المتفقهالفق -208
م، توزيع دار التوعيه  1997 -  ه 1417 اول چاپالعزازي، دار ابن الجوزي رياض، 

  . ، مصرسالميهاإل
جاد الحق علي جاد الحق،  شيخكبر األإمام ، الفقه اإلسالمي، مرونته، و تطوره -209
  . زهر الشريف، بدون تاريخاال سالميهاإل هالعليا للدعو هاللجن هالعام هاالمان چاپ

نصاري، عبد العلي محمد بن نظام األ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت -210
  . المستصفي با حاشيهمطبوع  -  ه 1322بوالق،  هميرياأل چاپخانه

 مؤسسهعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسالم، إمام ، قواعد اإلحكام في مصالح األنام -211
  . م 1990 -  ه 1410ن، بيروت، الريا

عبدالرحمن بن محمد النجدي، توزيع  :، جمع و ترتيبهابن تيمي، مجموع الفتاوي -212
  .  ه 1404لشئون الحرمين  هالعام هالرئاس
، علميهفخر الدين محمد بن عمر الرازي، دار الكتب ال، المحصول في أصول الفقه -213

  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپبيروت، 
عثمان بن عمر بن الحاجب، تحقيق شعبان محمد  ،هي األصوليمختصر المنت -214

  .  ه 1393، قاهره هزهريالكليات األ كتابخانهإسماعيل، 
 قاهره هاالميري چاپخانهغزالي، ، أبي حامد محمد المستصفي من علم األصول -215
  .  ه 1322
أحمد عبدالغني، تحقيق محمد محي  :، جمعهآل تيمي، في أصول الفقه ةالمسود -216
  . عبدالحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ الدين

ر علي ، مستشار دكتةمصادر الدستوريبال ةمقارن ةاإلسالمي ةمصادر الشريع -217
  . م 1979 -  ه 1399 اول چاپ، قاهره هوهب كتابخانه، هجريش
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أبي الحسين محمد بن علي البصري، قدم له خليل ، ل الفقهوصأالمعتمد في  -218
  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهالالميس، دار الكتب 

أبي إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي، تحقيق عبداهللا ، ةالموافقات في أصول الشريع - 219
  .م 1996 -   ه 1416 دوم چاپ، بيروت، ةدارز، و إبراهيم رمضان، دار المعرف

محمد  چاپخانهبن الحسن البدخشي،  دمحم، مناهج العقول شرح منهاج األصول -220
  . السول هنهاي با حاشيه ،قاهرهعلي صبيح 

  ..  ه 1359بي الحلبي ا، مصطفي البالميزان للشعراني -221
عبداهللا بن يوسف الزيلعي، دار المأمون إمام ، ةالهداي أحاديثلتخريج  ةنصب الراي -222
  . م 1938 -  ه 1357، قاهره

علي حسن عبدالقادر، دار الكتب  دكتر، في تاريخ الفقه اإلسالمي هعام ةنظر -223
  . م 1965، سوم چاپ، هالحديث
جمال الدين عبد الرحيم ، السول في شرح منهاج الوصول علي علم األصول ةنهاي -224

 چاپم، تصوير علي  1983 -  ه 1403، دوم چاپ، بيروت، علميهسنوي، دار الكتب الاأل
  .التقرير و التحبير قاهره، با حاشيه هاالميري چاپخانه

علي الشوكاني، دار الجبل، محمد بن ، خيارسيد األ أحاديثوطار من نيل األ -225
  . م 1973بيروت، 

  
  مذاهب فرق و  ،توحيد: چهارم

حسين محمود،  هفوقي دكترشعري، تحقيق أبي الحسن األ، ةعن أصول الديان ةاإلبان -226
  . م 1977  ه 1397 اول چاپ، قاهرهنصار دار األ
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بي،  محمد بن أحمد القرطأبي عبد اهللا ،ةمور اآلخرأحوال الموتي و أفي  هالتذكر -227
 اول چاپ، طنطا، هبولي، و مجدي فتحي السيد، دار الصحابانوار الدأر فتحي تحقيق دكت

  . م 1994 -  ه 1415
أحمد محمد عبد العمال،  دكتر، االتجاه االعتزالي في الفكر اإلسالمي الحديث -228

  . م 1986 -  ه 1406 الس، 1650، رقم قاهرهالدين  أصول دانشكده يطخ
 :علي أحمد السالوس، الناشر دكتر، الجعفري و أصولهفي الفقه  ةمامثر اإلأ -229
  . م 1982 -  ه 1402 دوم چاپ، قاهرهللنشر  هفروعربياأل مؤسسه
  . م 1969 دوم چاپمصر،  رسالهال چاپخانهعبدالحليم بليغ،  دكتر، ةأدب المعتزل -230
 كتابخانهعلي بن سعد بن صالح،  دكترو تقويماً  ة، دراسةاألصولي ةآراء المعتزل -231

  . م 1996 -  ه 1417 دوم چاپشد رياض، الر
 كتابخانهفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، ، ربعين في أصول الديناأل -232

  . ، بدون تاريخقاهرهزهريه الكليات األ
الحرمين عبد الملك الجويني، إمام ، في أصول االعتقاد ةاألرشاد ألي قواطع األدل -233
  .  ه 1405 اول چاپ، بيروت، هالكتب الثقافي مؤسسه
 چاپ، بيروت، علميهأحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب ال، األسماء و الصفات -234
  .  ه 1405 اول

، تحقيق محمد محيي الدين هابن تيمي، الصارم المسلول علي شاتم الرسول -235
  . م 1982 -  ه 1402عبدالحميد، طبع عالم الكتب 

، چاپعلمي للاأل سسهمؤمحمد الحسين آل كاشف الغطاء، ، و أصولها ةأصل الشيع -236
  . م 1993 -  ه 1413 چهارم چاپبيروت، 
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 اول چاپ، استنبول، هالدول چاپخانهأبي منصور عبدالقادر البغدادي، ، أصول الدين -237
  . م 1928 -  ه 1346
دكتر عائشه يوسف المناعي، ، ةمامياإل ةو الشيع ةبين المعتزل هأصول العقيد -238

  . م 1992 -  ه 1412، اول چاپ، قطر، هالثقافدار
حلبي،  هسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبي، تحقيق محمود طعمإأبي ، االعتصام -239

  . م 1997 -  ه 1418 اول چاپ، بيروت، هدار المعرف
  ه 1406 دوم چاپرحمت اهللا الهندي، تحقيق أحمد حجازي السقا، ، ظهار الحقإ -240

  . م 1986 -
، تحقيق صالح هابن تيميصحاب الجحيم، أ هاقتضاء الصراط المستقيم مخالف -241
  . م 1996 -  ه 1417 اول چاپ، هيمان منصوراإل كتابخانه، هعويض
أبي الحسين عبدالرحيم بن محمد ، االنتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد -242

  . ، بدون تاريخقاهره هالديني هالثقاف كتابخانهالخياط، تحقيق محمد حجازي، 
يب الباقالني، أبي بكر بن الط، هاإلنصاف فيما يجب اعتقاده و ال يجوز الجهل ب -243

 -   ه 1413 سوم چاپ، قاهرهالخانجي  كتابخانه :كوثري، الناشرتحقيق محمد زاهد حسن 
  . م 1993
  . االزهر، بدون تاريخ چاپمن العلماء،  ه، المجموعفي الميزان ةو البهائي ةالبابي -244
 هالحكوم چاپخانه، هابن تيمي، ةفي تأسيس بدعهم الكالمي ةبيان تلبيس الجهمي -245
  .  ه 1391 اول چاپ، هالمكرم هبمك

طهران،  ،سبهر :چاپ، سالميعالم اإلاإل همنظم :، نشراالستعمار ةفي خدم ةالبهائي -246
  . م 1985  ه 1405
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 هر طه الدسوقي حبيشي، دار الهدي للطباعستاد دكتأ، وسائل و غايات ةالبهائي -247
  . ، بدون تاريخاول چاپ، قاهره

، محمد ةو العقائد و تاريخ المذاهب الفقهي ةفي السياس ةتاريخ المذاهب اإلسالمي -248
  . ، بدون تاريخقاهره، دارالفكر العربي، هزهرأبو

ر عبدالوهاب عبد اللطيف، ، ابن حجر الهيتمي، تحقيق دكتتطهير الجنان و اللسان -249
  . م 1965 -  ه 1385، دوم چاپمصر، ، قاهره كتابخانه
محمد بن أحمد الملطي، تحقيق محمد ، بدعهواء و الهل األأالتنبيه و الدرد علي  -250

  . م 1968 -  ه 1388المثني، بغداد  كتابخانهزاهد الكوثري، 
، تحقيق همحمد بن اسحاق بن خزيم، جل و التوحيد و إثبات صفات الرب عز -251

  .  ه 1408 اول چاپر عبدالعزيز الشموان، دار الرشد، رياض، دكت
االرشاد،  چاپخانهخالد العلي، ، جهم بن صفوان و مكانته في الفكر اإلسالمي -252
  . م 1965بغداد، 
، بدون قاهرهالمدني،  چاپخانه، هابن قيم الجوزي، حادي األرواح الي بالد األفراح -253
  . تاريخ
شيخ ، ةورده في الفتوي الحمويأفيما  هفي الرد علي ابن تيمي ةالحقائق الجلي -254

حبيشي، دار الفكر الجديد ر طه الدسوقي ين أحمد بن جهبل الحلبي، تحقيق دكتشهاب الد
  . م 1987 قاهره

، هالفني چاپخانهتحقيق محمد مال اهللا،  ،محب الدين الخطيبة، العريض طالخطو -255
  . ، بدون تاريخقاهره

 هالعربي مؤسسه چاپخانه، همحمد عمار دكتر، ةاألحزاب السياسي ةو نشأ ةالخالف -256
  . م 1977 اول چاپالدراسات و النشر، بيروت، 
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أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، تحقيق حسن ، بيه باكف التنزيهدفع شبه التش -257
  .  ه 1413 سوم چاپردن، أالنووي، مام السقاف، دار اإل

الخانجي،  كتابخانهعمرو بن بحر الجاحظ، ، رسائل الجاحظ من كتاب خلق القرآن -258
  . م 1979، قاهره

  . رهقاه، هوهب كتابخانه، همحمد عمار دكتر، رسائل العدل و التوحيد -259
  . م 1971دار الهالل،  مؤسسهيحيي بن الحسين، ، رسائل العدل و التوحيد -260
، بيروت، علميهيلدا، دار الكتب ال سكندرإ، تحقيق محمد ة، البن قيم الجوزيالروح -261
  . م 1982 -  ه 1402 اول چاپ

و  ةو اجماع الصحاب همن الكتاب و السن ةو الجماع ةهل السنأصول اعتقاد أشرح  -262
أبي القاسم بن الحسن الطبري الاللكائي، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار ، ن بعدهمالتابعين فم

  . للنشر، بدون تاريخ هطيب
ر عبد الكريم اضي عبدالجبار الهمداني، تحقيق دكتق، ةشرح األصول االخمس -263

  . م 1996 -  ه 1416 سوم چاپ، قاهرهوهبه  كتابخانهعثمان، 
دكتر بن أبي العز الحنفي، تحقيق  ، عليةالسلفي ةفي العقيد ةشرح الطحاوي -264

  . م 1986 -  ه 1407 دوم چاپالمعارف رياض،  كتابخانه، هعبدالرحمن عمير
، هابن قيم الجوزي، و التعليل ةشفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكم -265

  . ، بدون تاريخقاهرهدار التراث،  چاپخانه
ابن قيم ، ةالناجي ةفي االنتصار للفرق ةالشافي ةالكافي ة، المسماةالنوني ةشرح القصيد -266
  . ، بدون تاريخقاهره هر محمد خليل هراس، دار الفاروق الحديثة، تحقيق دكتالجوزي
موفق الدين عبداهللا بن أحمد ابن ، لي سبيل الرشادإاالعتقاد الهادي  ةشرح لمع -267
  . م 1985 -  ه 1405 سوم چاپالرشد رياض،  كتابخانهالمقدسي،  هقدام
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محمد إبراهيم  دكتر، و منهجهم في تفسير القرآن الكريم ةثني عشرياإل ةالشيع -268
  . 1160، رقم قاهرهالدين،  أصول ي دانشكدهطالعسال، خ

بيروت،  ،مير محمد القزويني، دار الزهراءأسيد ، في عقائدهم و أحكامهم ةالشيع -269
  . م 1977  ه 1397، سوم چاپ

 مؤسسهماوي، شمس المشرق و محمد التيجاني الس دكتر، ةهم اهل السن ةالشيع -270
  . م 1993 -  ه 1413 اول چاپالفجر، لندن، 

  .، دارالكتاب البناني، بدون تاريخهمحمد جواد مغني، و الشيع ةالشيع -271
 چاپموسوي، موسي  دكترو التشيع،  ه، الصراع بين الشيعو التصحيح ةالشيع -272
  . م 1978 -  ه 1408س لسانجل
  . ، پاكستان، بدون تاريخسنهاداره ترجمان اللهي ظهير، إحسان إ، ةو السن ةالشيع -273
، أحمد بن حجر الهيثمي، ةفي الرد علي أهل البدع و الزندق ةالصواعق المحرق -274

  . م 1965 -  ه 1385 دوم چاپمصر،  قاهره كتابخانهر عبدالوهاب عبداللطيف، تحقيق دكت
 1406 ولا چاپ، هيوسف كمال، دار الوفاء، منصور استاد، اليوم ةالعصريون معتزل -275

  . م 1986 -  ه
حافظ عبدالغني ابن ، في اهللا و ما ثار حولها من مشكالت ةالصحيح ةالعقيد -276

  . ، بدون تاريخقاهرهإسماعيل النابلسي، دار مسلم، 
، تاريخ التطور العقدي و التشريعي في الدين في اإلسالم ةو الشريع ةالعقيد -277

سن عبدالقاهر، و محمد يوسف موسي، و ر، نقله الي العربيه الدكتور عل حهي، گلدزسالمياإل
، دوم چاپبغداد، المثني  كتابخانهمصر، و  هدار الكتب الحديث :عبدالعزيز عبدالحق، الناشر

  . بدون تاريخ
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سفر ابن  دكتر، ةالمعاصر ةاإلسالمي ةو آثارها في الحيا ة نشأتها، تطورهاالعلماني -278
  . م 1982 -  ه 1402 اول چاپ، هعبدالرحمن الحوالي، دار مك

 ي دانشكدهطصدقي عبدالحميد عبد ربه، خ دكتر، الغيب في ضوء القرآن الكريم -279
  . 1113، رقم قاهرهالدين  أصول
الدين  أصول ي دانشكدهطمحمد أحمد همام، خ دكتر، ةالغيبيات في ضوء السن -280
  . 1864رقم  قاهره

 خانهكتابأبي محمد علي بن حزم الظاهري، ، الفصل في الملل و األهواء و النحل -281
  . ، بدون تاريخقاهرهالخانجي 

عبد القادر بن طاهر البغدادي، تحقيق إبراهيم رمضان، دار ، الفرق بين الفرق -282
  . م 1994 -  ه 1415 اول چاپ، بيروت، هالمعرف

غالب علي  دكتر، سالم منهاالسالم و موقف اإلإلي إتنتسب  ةفرق معاصر -283
  . م 1993 -  ه 1414 اول چاپمنهور،  هلين كتابخانهعواجي، 

 سالميهمجمع البحوث اإل چاپمحمد الخضر حسين،  شيخكبر األإمام ، ةالقادياني -284
  . م 1970 -  ه 1389
، قاهره هالمحمدي هطه حبيشي، دار الطباع دكترو مصيرها في التاريخ،  ةالقادياني -285
  . م 1989 -  ه 1409 اول چاپ

الراجحي،  همان، شركعبد العزيز محمد السل، ةعن معاني الوسطي ةالكواشف الجليل -286
  . م 1981 -  ه 1401 دهم چاپ

 مؤسسهقاضي عبدالجبار، جمع الحسن بن أحمد بن منتويه ، تكليفبالالمحيط  -287
  . قاهرهللتأليف  هالعام هالمصري
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 ةفي عقيد ةشرح الدرر المضيئ :ةثريسرار األو سواطع األ ةلوامع االنوار البهي -288
  . رياض، بدون تاريخ هسامأ بخانهكتامحمد أحمد السفاريني، ، ةالفرق المرضي

ولي اهللا أحمد الدهلوي، مام ، تأليف شاه عبدالعزيز اإلةثني عشرياإل ةمختصر التحف -289
لوسي، تحقيق محب الدين سلمي، و تهذيب السيد محمود شكري األتعريب غالم محمد األ

  ..  ه 1404 سعوديرشاد فتاء و اإللإل هالعام هالرئاس چاپالخطيب، 
تحقيق سيد  هابن قيم الجوزي، ةو المعطل ةعلي الجهمي ةعق المرسلمختصر الصوا -290

  . م 1992 -  ه 1412 اول چاپ قاهرهإبراهيم، دار الحديث 
 كتابخانه ،ر عبدالحلي النجاردكت هر، ترجم، گلدزيهمذاهب التفسير اإلسالمي -291

  . م 1955 -  ه 1374 ،بغدادالمثني  كتابخانهمصر، و الخانجي 
عالء الدين السيد  دكتر، و التصحيح ةالموسوي في كتاب الشيعمع الدكتور موسي  -292

  . م 1994 -  ه 1414 دوم چاپ، قم، ايران، سالميهمير القزويني، مركز الغدير الدراسات اإلأ
  . م 1948 -  ه1366 اول چاپمصر،  چاپخانه، ، زهدي حسن جاد اهللاةالمعتزل -293
نشأت  دكتر، إلسالمي الحديثثره في تطور الفكر او اتجاهم العقلي و أ ةالمعتزل -294

  . 1841، رقم قاهرهالدين،  أصول ي دانشكدهطعبدالجواد، خ
عواد بن عبداهللا  استادمنها،  ةسنهل الأو موقف  ةو أصولهم الخمس هالمعتزل -295

  . م 1996  ه 1417الثاله  چاپالرشد رياض،  كتابخانهالمعتق، 
أحمد السالوس، دار  يعل دكتر، في األصول و الفروع ةثني عشرياإل ةمع الشيع -296
  . 1997 -  ه 1417 اول چاپ، قطر همصر، دار الثقافالتقوي 
شعري تحقيق محمد محيي أبي الحسن األ، مقاالت اإلسالمين و اختالف المصلين -297

  . م 1984 -  ه 1389 چاپ دوم، هالمصري هالنهض كتابخانهين عبدالحميد، دال
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رستاني، تحقيق أحمد فهمي محمد، أبي الفتح محمد عبدالكريم الشه، الملل و النحل -298
  . ، بيروت، بدون تاريخعلميهدار الكتب ال

أبي العباس أحمد بن تيميه ، ةو القدري ةفي نقض كالم الشيع ةالنبوي ةمنهاج السن -299
  .علميه، بيروت، تصوير دار الكبت ال ه 1321 اول چاپبوالق، ، هميرياأل چاپخانه

للشباب  هالعالمي هصدار الندوإ، هالمعاصرديان و المذاهب في األ رهالميس هالموسوع -300
  . م 1989 -  ه 1409 دوم چاپرياض،  سالمياإل

حسين، دار اللواء  هأبي لباب، و مواطن انحرافهم عنها ةمن السن ةموقف المعتزل -301
  . م 1987  ه 1407 دوم چاپرياض، در

  . م 1985 -  ه 1405، بيروت، علميه، دار الكتب الهابن تيمي، النبوات -302
 همصطفي حلمي، دار الدعو دكتر، ةو الشيع ةهل السنأبين  هالخالف نظام -303

  . م 1988  ه 1408 اول چاپ، هسكندريإ
از  يع، جمفي العالم اإلسالمي ةفي الحركات الحديث ةسالم، نظراإل ةوجه -304

 چاپمصر،  تجاريهال كتابخانه، الهمحمد عبدالهادي أبو ريد هنكليزيمستشرقين، نقله عن اإل
  . اريخ، بدون تاول

، قاهره هموسي جار اهللا العراقي، دار الكتب السلفي، ةفي نقد عقائد الشيع ةالوشيع -305
  .  ه 1403 اول چاپ

  
  تراجم تاريخ و : پنجم

  .م 1979بطرس البستاني، دار مأمون عبود ، و صدر اإلسالم ةادباء العرب في الجاهلي - 306
القزويني، تحقيق عامر خليل بن عبداهللا الخليلي ، علماء الحديث ةاإلرشاد في معرف -307

  . م 1993  ه 1414أحمد حيدر، دار الفكر، بيروت، 
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  أبي عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر، ، األصحاب ةاالستيعاب في معرف -308
أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق علي ، ةالصحاب ةفي معرف ةأسد الغاب -309

  ه 1415 اول چاپيروت، ، بعلميهمحمد معوض، و عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب ال
  . م 1994 -

أبي المحاسن عبدالباقي بن علي ، و للغويين ةالتعيين في تراجم النحا ةإشار -310
    ه 1406، الرياض، هالعربي هالطباع هاليماني، تحقيق عبدالمجيد دياب، شرك

 1328، هقاهر هدار السعاد چاپخانهابن حجر العسقالني، ، ةفي تمييز الصحاب ةاإلصاب - 311
  .  ه

لعرب و المستعرين و أشهر الرجال و النساء من ا، قاموس تراجم ألعالما -312
  . م 1984 ششم چاپخير الدين لزركلي، دار العلم، بيروت، المستشرقين، 

بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق محمد  دمحم، توبيخ لمن ذم التاريخبالاإلعالن  -313
  . ، بدون تاريخقاهرهابن سينا  كتابخانهعثمان الخشت، 

بن يوسف القفطي، تحقيق محمد  أبي الحسن علي، ةالنحا ةنباأعلي  ةالروا ةنباإ -314
  . 1950 اول چاپ، هالفضل إبراهيم، دار الكتب المصريأبو

الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق دكتر أحمد أبي ، في التاريخ ةو النهاي ةالبداي -315
  . م 1988 -  ه 1408 اول چاپ، قاهرهملحم و آخرون، دار الريان للتراث أبو

، همحمد بن علي الشوكاني، دار المعرف، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -316
  . بيروت، بدون تاريخ

جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ، هالوعا ةبغي -317
  . م 1964  ه 1384 اول چاپعيسي الحلبي،  چاپخانه
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أبي ، صحيح و مس بضرب من التخريجخرج له في الألمن ، البيان و التوضيح -318
عراقي، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، لبن الحسين ا عبدالرحيم هزرع
  . م 1990  ه 1410 اول چاپ

، ألبي الفداء قاسم بن قطلوبغا، تحقيق محمد خير ةحنفيت الاقتاج التراجم في طب -319
  . م 1992 -  ه 1413 اول هرمضان يوسف دار القلم، بيروت، اليبع

المنار بمصر،  چاپخانهمحمد رشيد رضا، ، محمد عبده شيخاإلمام  استادتاريخ  -320
  . م 1931 -  ه 1350 اول چاپ

خطيب البغدادي، تصحيح محد سعيد العرفي، چاپخانه السعاده، چاپ ، تاريخ بغداد -321
 .م، تصوير دار الكتب العلميه 1930ـ   ه 1349اول 

عبداهللا العجلي، بترتيب الحافظ الهيثمي، و  أبي الحسن أحمد بن ،تاريخ الثقات -322
تضمينات الحافظ ابن حجر، تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلميه، 

 .م 1984ـ   ه 1405بيروت، چاپ اول 
كارل بروكلمان، دار العلم، بيروت، چاپ ششم، بدون ، هتاريخ الشعوب اإلسالمي -323
 .تاريخ
أبي حاتم محمدبن حبان البستي، تحقيق  ،عنهم األخبارتاريخ الصحابه الذين روي  -324

  .م 1988ـ   ه 1408بوران الضناوي، دار الكتب العلميه، چاپ اول 
ابن حجر العسقالني، تحقيق علي محمد البجاوي، ، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -325

 .م 1963ـ   ه 1383مؤسسه المصريه للتأليف، چاپ اول 
عبداهللا محمدبن أحمد الذهبي، نشر و تصوير دار أبي  ،ةتجريد اسماء الصحاب -326

  .المعرفه، بيروت، بدون تاريخ
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هند، معلمي اليماني، حيدرآباد الكن، ذهبي، تصحيح عبدالرحمن ال، الحفاظ ةتذكر -327
 .م 1975ـ   ه 1395چاپ اول 

عسقالني، تحقيق أيمن صالح ابن حجر  ،ةبزوائد رجال األئمه األربع ةتعجيل المنفع -328
  .م 1996ـ   ه 1416الكتب العلميه، چاپ اول  شعبان، دار

، دكتر علي محمد جماز، مؤسسه الكتب الثقافيه، مسند الشاميين ةالتعريف بروا -329
  .م 1989ـ   ه 1409بيروت، و دار الثقافه، قطر، چاپ اول 

ابن حجر العسقالني، تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، دار الكتب ، تقريب التهذيب -330
  .م 1993ـ   ه 1413اول  العلميه، بيروت، چاپ

أبي بكر محمدبن عبدالغني بن نقطه، ، السنن و المسانيد ةروا ةالتقييد لمعرف -331
  .م 1988ـ   ه 1408تصحيح كمال يوسف الحوت، دارالكتب العمليه، چاپ اول 

شرف النووي، چاپخانه المنيريه  إبي زكريا يحيي بن، تهذيب األسماء و اللغات -332
  .م، تصوير دار الكتب العلميه 1927 ـ  ه 1336قاهره، چاپ اول 

المزي، تحقيق شعيب  الدين أبي الحجاج جمال، تهذيب الكمال في أسماء الرجال -333
 1412ـ   ه 1400ر بشار عواد معروف، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ اول األرنؤوط، ودكت

 .م 1992م ـ  1980ـ   ه
أحمد بن شاهين،  فص عمربنأبي ح ،تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم -334

ـ   ه 1406ر عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول تحقيق دكت
  .م 1986
ـ   ه 1393هند، چاپ اول حبان البستي، حيدرآباد الدكن،  محمد بن، الثقات -335
  .م، تصوير دار الكتب العلميه 1984م ـ  1973/   ه 1404
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حاتم الرازي، حيدرآباد الدكن،  بن أبي أبي محمد عبدالرحمن، الجرح و التعديل -336
  .م، تصوير دار الكتب العلميه 1951ـ   ه 1371هند، چاپ اول 

أبي الفضل محمدبن طاهر المقدسي، المعروف بابن ، الجمع بين رجال الصحيحين -337
 .م 1905ـ   ه 1323القيسراني، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 

عبد القادر بن محمد القرشي، تحقيق عبد ، ةفي طبقات الحنفي ةالجواهر المضي -338
  .م 1985ـ   ه 1405الفتاح الحلو، دارالعلوم، چاپ اول 

الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق  إمام جالل، ةفي أخبار مصر و قاهر ةحسن المحاضر -339
  .م1968ـ   ه 1387قاهره، چاپ اول إبراهيم، چاپخانه عيسي الحلبي  محمد أبي الفضل

أحمد بن عبداهللا الخزرجي، ، ذيب الكمال في أسماء الرجالتذهيب ته هخالص -340
  . ه 1322تحقيق محمود عبدالوهاب فايد، كتابخانه قاهره بمصر 

هند، د الدكن، ابن حجر العسقالني، حيدرآبا، هالثامن هفي أعيان المائ هالدرر الكامن -341
  .م، تصوير دار إحياء التراث العربي 1930ـ   ه 1349چاپ اول 

إبراهيم بن علي، ، )المالكي( أعيان علماء المذهب همذهب في معرفالديباج ال -342
الدين الجنان، دارالكتب العلميه، بيروت،  المعروف بابن فرحون المالكي، تحقيق مأمون محيي

  .م 1996ـ   ه 1417چاپ اول 
ر ، عبادي، تحقيق دكتر أحمد عمر هاشم، و دكتذيل طبقات الفقهاء الشافعيين -343

  .م 1993ـ   ه 1413قاهره، تابخانه الثقافه الدينيه عزب، كمحمد زينهم 
لسداد و ا هأهل الثق هو اإلرشاد في معرف هصحيح البخاري، المسمي الهداي  رجال -344

باذي، تحقيق عبداهللا إبي نصر أحمد بن الحسين الكال، الذين أخرج لهم البخاري في جامعه
  .م 1987ـ   ه 1407المعرفه، بيروت، چاپ اول الليثي، دار
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عبد الرحمن الزرعي، دار األرقم، الكويت، چاپ اول ، الميزان في ةرجال الشيع -345
  .م 1983ـ   ه 1403
أبي بكر أحمد بن منجويه األصبهاني، تحقيق عبداهللا الليثي، ، رجال صحيح مسلم -346

  .م 1987ـ   ه 1407دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول 
ين األسد، مؤسسه ذهبي، تحقيق شعيب األرنؤوط، و حس، سير أعالم النبالء -347

  .م 1992ـ   ه 1412 هشتمالرساله، بيروت، چاپ 
عبدالحليم الجندي، دار ، استاد ، و واضع األصولةاإلمام الشافعي، ناصر السن -348

  .هره، چاپ سوم، بدون تاريخاقالمعارف 
فاضل مال رشيد، چاپ دار الوفاء ، دكتر مؤيد شبهات حول العصر العباسي األول -349

  .م 1986ـ   ه 1406منصوره، چاپ اول 
شيخ محمد محمد مخلوف، دار الفكر، ، هفي طبقات المالكي هالنور الذكي هشجر -350

  .بدون تاريخ
عماد الحنبلي، أبي الفالح عبدالحي بن ال، أخبار من ذهب  شذرات الذهبي في -351

م، تصوير دار  1951م ـ  1950/   ه 1371ـ   ه 1370قاهره، چاپ اول كتابخانه القدسي 
  .الكتب العلميه

هاشمي، ، دكتر سعدي الةو جهوده في السن هأبو زرع أبي زرعه الرازي، الضعفاء -352
  .م 1989ـ   ه 1409مدينه المنوره نشر كتابخانه ابن القيم 

هللا بن مهران األصبهاني، تحقيق دكتر فاروق أبي نعيم أحمد بن عبدا، الضعفاء -353
  .م 1984ـ   ه 1405مغرب، چاپ اول حماده، دار الثقافه 

ر عبدالمعطي أمين فر محمدبن عمرو العقيلي، تحقيق دكتأبي جع، ء الكبيرالضعفا -354
  .م 1984ـ   ه 1404قلعجي، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
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أحمد بن علي بن شعيب النسائي، تحقيق بوران الضناوي، و ، الضعفاء و المتروكين -355
 .م 1987ـ   ه 1407كمال يوسف الحوت، مؤسسه الكتب الثقافيه، بيروت، چاپ دوم 

أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق عبداهللا  ،الضعفاء و المتروكين -356
  .م 1984ـ   ه 1406القاضي، چاپ اول 

ار البخاري، تحقيق إبراهيم زايد، د أبي عبداهللا محمدبن إسماعيل، الضعفاء الصغير -357
  .م 1976ـ   ه 1396الوعي، حلب 

شمس الدين محمد عبدالرحمن السخاوي، نشر ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع -358
  . ه 1354كتابخانه القدسي درقاهرهف 

سيوطي، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب ، طبقات الحفاظ -359
  .م 1983ـ   ه 1403العلميه، بيروت، چاپ اول 

يه، ، ألبي الحسن محمدبن أبي يعلي الفراء، چاپخانه السنه المحمدةطبقات الحنابل -360
  .م، تصوير دار المعرفه، بيروت 1952ـ   ه 1372چاپ اول 

ر تحقيق دكت أحمد بن عبدالقادر الغزي التميمي،، ةفي تراجم الحنفي ةالطبقات السني -361
 .م 1970ـ   ه 1390عبدالفتاح الحلو، المجلس األعلي للشئون اإلسالميه، چاپ اول 

يق عادل نويهض، دار اآلفاق، حسيني، تحقأبي بكر بن هدايه اهللا  ،طبقات الشافعيه -362
  .م 1971ـ   ه 1391بيروت، چاپ اول 

عبد الوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، تحقيق ، الكبري هطبقات الشافعي -363
قاهره، چاپ اول مد الحلو، چاپخانه عيسي الحلبي محمود محمد الطناحي، و عبدالفتاح مح

  .م 1964ـ   ه 1383
دبن عبدالهادي، تحقيق أكرم البوشي، محمد بن أحم، طبقات علماء الحديث -364

  .م 1989ـ   ه 1409مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ اول 
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اعيل بن كثيرالقرشي، تحقيق دكتر أحمد عمر هاشم، و إسم، طبقات الفقهاء الشافعيين - 365
  .م 1993ـ   ه 1413، هقاهر هالديني هالثقاف كتابخانهر محمد زينهم عزب، دكت

ر إحسان راهيم بن علي الشيرازي، تحقيق دكتبأبي إسحاق إ، طبقات الفقهاء -366
  .م 1981ـ   ه 1401عباس، دار الرائد العربي، بيروت، چاپ دوم 

اسر و بريستل، چاپخانه السعاده محمد بن الجزري، تحقيق براجستر، طبقات القراء -367
  .م 1932ـ   ه 1352قاهره، 
ر إحسان دكت دبن سعدبن منيع الهاشمي، تحقيقأبي عبداهللا محم، الطبقات الكبري -368

  .م 1990ـ   ه 1410عباس، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
محمد بن علي الداودي، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف ، طبقات المفسرين -369

  .الناشر، دارالكتب العلميه، بيروت، بدون تاريخ
سيوطي، تحقيق لجنه من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب ، طبقات المفسرين -370

  .ميه، بيروت، بدون تاريخالعل
  .م 1974ر محسن غياض، النجف ، ابن قاضي شهبه، دكتو اللغويين ةطبقات النحا -371
ذهبي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب ، العبر في خبر من غبر -372

  .العلميه، بيروت، بدون تاريخ
بار، و أبي القاسم البخلي، و القاضي عبدالج، هفضل االعتزال و طبقات المعتزل -373

  .م 1974ـ   ه 1394الحاكم الجشمي، تحقيق استاد فؤاد سيد، الدار التونسيه بوتنس 
سيد عبدالحي اللكنوي، عني بتصحيحه  محمد بن، ةفي تراجم الحنفي ةالفوائد البهي -374

 . ه 1324محمد بدرالدين أبو الفوارس النعساني، دارالمعرفه، بيروت، 
ر يوسف الشهير بابن النديم، تحقيق دكت وب،أبي الفرج محمدبن أبي يع، الفهرست -375

  .م 1996ـ   ه 1416علي الطويل، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
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أحمد أبي عبداهللا محمدبن ، هفي الكتب الست همن له رواي هالكاشف في معرف -376
أحمد محمدالخطيب، دارالقبله للثقافه اإلسالميه، جده، چاپ  الذهبي، تحقيق محمد عوامه،

  .م 1992ـ   ه 1413اول 
ر سهيل زكار، تحقيق دكت عبد اهللا بن عدي الجرجاني،، الكامل في ضعفاء الرجال -377

  .م 1988ـ   ه 1409دارالفكر، بيروت، چاپ سوم 
، علي بن محمدبن األثير الجزري، كتابخانه حسام اللباب في تهذيب األنساب -378

  .تصوير دار صادر، بيروت ، ه 1356الدين القدسي، چاپ اول 
ابن حجر العسقالني، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار ، ن الميزانلسا -379

  .م 1995ـ   ه 1416إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ اول 
دي، عبد المتعال الصعي، انجددون في اإلسالم من القران األول إلي الرابع عشر -380

  .قاهرهكتابخانه اآلداب و 
ابن حبان البستي، تحقيق ، كينالمجروحين من المحدثين و الضعفاء و المترو -381

  .م 1976ـ   ه 1396محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطعبه اول 
و محمد  رم بن منظور، تحقيق روحيه النحاسمحمد بن مك، مختصر تاريخ دمشق -382

  .م 1984مطيع، دارالفكر، چاپ اول 
داهللا بن أسعد عب، ما يعتبر من حوادث الزمان هاليقظان في معرف هو عبر هالجنا همرآ -383

  .م 1993ـ   ه 1413اليافعي، حيدرآباد الدكن، الهند، چاپ دوم 
أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، تحقيق ، مروج الذهب و معادن الجوهر -384

  .م 1948ـ   ه 1368محمد محيي الدين عبدالحميد، دارالمعرفه، 
ري، ابن حبان البستي، تحقيق مجدي منصور الشو، مشاهير علماء األمصار -385

  .م 1995ـ   ه 1416دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ دوم 
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، جمع هالمستشرقون األلمان تراجمهم، و ما أسهموا به في الدراسات العربي -386
  .م 1982الدين منجد، دارالكتاب الجديد، بيروت، چاپ دوم  صالح
سماعيل كاشف، إ ، دكتر سيدمصادر التاريخ اإلسالمي و مناهج البحث فيه -387

 .م 1976ـ   ه 1396قاهره، چاپ ا لثانيه لخانجي كتابخانه ا
  .م 1961م ـ  1957عمر رضا كحاله، چاپخانه الترقي بدمشق  ،المؤلفين معجم -388
أبي عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي، ، المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد ةالروا ةرفمع -389

 .1986 ـ  ه 1406ي إدريس، دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول بتحقيق إبراهيم سعيد ا
ر بشار عواد ، ذهبي، تحقيق دكتالقراء الكبار علي الطبقات و األعصار ةمعرف -390

معروف و شعيب األرنؤوط، و صالح مهدي عباس، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ دوم 
  .م 1982ـ   ه 1408
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دارالجيل، بيروت، بدون ، ابن خلدون همقدم -391
  .تاريخ
ر أحمد حجازي السقا، دار ، فخرالدين الرازي، تحقيق دكتشافعيمناقب اإلمام ال -392

  .م 1993ـ   ه 1413الجيل، بيروت، چاپ اول 
يوسف بن تغري بردي األتابكي، چاپخانه ، قاهرهفي ملوك مصر و  ةالنجوم الزاهر -393

  .م 1930ـ   ه 1349دار الكتب المصريه 
اري، تحقيق محمد أبوالفضل أبي البركات بن األنب، األلباب في طبقات األدباء ةنزه -394

  .م 1967إبراهيم، قاهره، 
عالءالدين علي رضا، دار المعرفه، ، ختالطباال ةاالغتباط بمن رمي من الروا ةنهاي -395

  .م 1988ـ   ه 1408بيروت چاپ اول 
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حمد أحمد عبدالعزيز، حافظ ابن كثير، تحقيق م، في الفتن و المالحم ةالنهاي -396
  .قاهره، بدون تاريخدارالحديث 

محمد ياسين مظهر صديقي،  ، دكترعلي التاريخ اإلسالمي هالهجمات المغرض -397
  .م 1988ـ   ه 1408ر سمير عبدالحميد إبراهيم، دار الصحوه للنشر، چاپ اول ترجمه دكت

صالح الدين خليل بن أيبك، نشر المعهد األلماني لألبحاث ، وفياتبالالوافي  -398
  .م 1985م ـ  1931/   ه 1405ـ   ه 1350الشرقيه، بيروت، چاپ اول 

اس أحمدبن محمدبن خلكان، تحقيق أبي العب، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان -399
 .ر إحسان عباس، دارالثقافه، بيروت، بدون تاريخدكت

  

دايره المعارف و تعريفات معاجم،: ششم  

محمد مرتضي الزبيدي، دار كتابخانه الحياه، ، العروس من جواهر القاموس تاج -400
  .بيروت
علي بن محمدالجرجاني، تحقيق إبراهيم اإلبياري، دار الريان للتراث، ، التعريفات -401

  .بدون تاريخ
، نقلها للعربيه أحمد السنتناوي، و آخرون، نشر دار ةالمعارف اإلسالمي ةدائر -402

  .المعرفه، بيروت، بدون تاريخ
 إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد، ةو صحاح العربي ةالصحاح تاج اللغ -403

  .م 1982ـ   ه 1402عبدالغفور عطار، چاپ دوم، قاهره، 
أبي الهالل الحسن بن عبداهللا العسكري، دار اآلفاق الجديده، ، ةالفروق في اللغ -404

  .بدون تاريخ
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مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادي، چاپخانه األميريه، ، القاموس المحيط -405
  .م 1977ـ   ه 1397تاب تصوير الهيئه المصريه العامه للك ، ه 1301چاپ سوم 

تصوير  ، ه 1278هند ولوي محمدبن علي التهانوي، م، كشاف اصطالحات الفنون -406
  .دار صادر، بيروت

مصطفي عبداهللا حاجي خليفه، تقديم ، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون -407
  .م 1921دين النجفي المرعشلي، چاپ إسطنبول، چاپخانه المعارف ب الشها

ـ   ه 1300الفضل محمدبن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت أبي ، العرب لسان -408
  .م 1882
محمد بن أبي بكر الرازي، عني بترتيبه محمود خاطر، دار النهضه ، مختار الصحاح -409
  .للطباعه
أحمد بن محمدبن علي الفيومي، ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي -410

  .عارف، بدون تاريختحقيق الدكتور عبدالعظيم الشناوي، دارالم
 1980، دكتر عبدالحميد الشلقاني، مطابع جامعه الرياض، چاپ اول ةمصادر اللغ -411

  .م
أبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي البغدادي، دار إحياءالتراث ، معجم البلدان -412

  .العربي، بيروت، بدون تاريخ
  .ريخ، دكتر إبراهيم أنيس، و آخرون، دار الفكر، بدون تاالمعجم الوسيط -413

  
  دفاع از سنت وروات آن: هفتم

قاهره، چاپ مد عجاج الخطيب، كتابخانه وهبه ، دكتر محاإلسالم هراوي ةأبوهرير -414
  .م 1982ـ   ه 1402سوم 
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  .بي تا بي جا، دكتر محمد مصطفي األعظمي، في ضوء مروياته ةأبو هرير -415
بدالمجيد ، دكتر عالقرن الثالث الهجري عند أصحاب الحديث في ةاالتجاهات الفقهي -416

  .م 1980ـ   ه 1400محمود، كتابخانه الخانجي، 
خداع و اإلسالم و استمرار المؤامره، ال(، الجزء األول من سلسله ةالدفاع عن السن -417
  .م 1988ـ   ه 1408قاهره، چاپ اول الدسوقي حبيشي، كتابخانه رشوان ر طه دكت) التضليل
لذلل و التضليل و من ا ةلما في كتاب أضواء علي السن ةاألضواء الكاشف -418
 . ه 1378عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، الكتابخانه السلفيه، قاهره، ، ةالمجازف
، لإلمام عبداهللا بن مسلم بن قتيبه، تحقيق محمدبن الرحيم، تأويل مختلف الحديث -419

  .م 1995ـ   ه 1415دار الفكر، بيروت، 
 شيخمان الندوي، ترجمها ، للسيد سليإليها ةو بيان الحاج ةتحقيق معني السن - 420

  . ه 1399 سوم چاپو مكتبتها،  هالسلفي چاپخانه، هالمكرم هعبدالوهاب الدهلوي بمك
حديث في بالالسكوت عن االستدالل ) شاخت هنقد قاعد( ةتوثيق األحاديث النبوي -421

ه جمال محمد ، بقلم ظفر إسحاق األنصاري، ترجمموطن االحتجاج دليل علي عدم وجوده
  .م 1994، 11 ة ليبي، شمارهاإلسالمي ةالدعو دانشكدهجابر، مجله 

زي ، دكتر رفعت فوالهجري، أسسه و اتجاهاته دومفي القرن  ةتوثيق السن -422
  .م 1981ـ   ه 1400قاهره، چاپ اول عبدالمطلب، كتابخانه الخانجي 

ـ   ه 1413منصوره، چاپ دوم دالخالق، دار الوفاء ، دكتر عبدالغني عبةالسن ةحجي -423
  .م 1993
 محمد ناصرالدين األلباني، چاپخانه، العقائد و األحكام بنفسه في ةالحديث حج -424

  . ه 1400الدار السلفيه، چاپ سوم 
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، دكتر محمد هالمحمدي ةسنبال ةاإلسالمي ةاألم هالحديث و المحدثون أو عناي -425
  .م 1958ـ   ه 1378محمد أبو زهو، چاپخانه مصر، چاپ اول 

، دكتر محمد مصطفي األعظمي، ريخ تدوينهو تا دراسات في الحديث النبوي -426
  .م 1992ـ   ه 1413المكتب اإلسالمي، 

غداد، العلي العزي، كتابخانه النهضه، بعبد المنعم صالح ، ةدفاع عن أبي هرير -427
  .م 1973ـ   ه 1393دارالشروق، بيروت، چاپ اول 

  .م 1973 اول چاپعثمان مواني، دارالشروق، بيروت،  استاد، ةدفاع عن أبي هرير - 428
تصحيح  ،از علما يعو المحدثين و تفنيد شبهات خصومه جمدفاع عن الحديث  -429

  .م 1972قاهره إلمام، توزيع كتابخانه المتنبي زكريا علي يوسف، چاپخانه ا
، دكتر محمد محمد السمتشرقين و الكتاب المعاصرين هورد شبه ةدفاع عن السن -430

  .م 1989 ـ  ه 1409قاهره، چاپ اول ة شهبه، كتابخانه السنأبو
إبراهيم الحفناوي، دار الوفاء  ، دكتر محمدةالنبوي ةفي السن ةدراسات أصولي -431

  .م 1991ـ   ه 1412منصوره، چاپ اول 
لشباب ، دكتر محمد المنسي، الناشر كتابخانه او علوم الحديث ةالسن دراسات في -432
  .م 1996قاهره، 
   .جا تا بي بي ، دكتر رجب إبراهيم صقر،و مناهج المحدثين ةالسن دراسات في -433
، استاد محمد سرور بن نايف، دار األرقم، برمنجهام، ةالنبوي ةالسير دراسات في -434

  .م 1988ـ   ه 1408چاپ سوم 
ر نقله إلي العربيه دكت، دكتر امتياز أحمد، و الحديث ةدالئل التوثيق المبكر للسن -435
  .م 1990ـ   ه 1410منصوره، چاپ اول المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء عبد
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شيخ محمدبن عبداهللا التويجري، چاپ الرئاسه ، الرد القويم علي المجرم األثيم -436
  . ه 1403، چاپ اول، دارات البحوث العلميه واإلفتاء ، عربستانالعامه إل
تر رئوف شلبي، ، دكبين إثبات الفاهمين و رفض الجاهلين ةاإلسالمي ةالسن -437

  .م 1978ـ   ه 1398قاهره، چاپ اول چاپخانه السعاده 
، دكتر إبراهيم محمد عبداهللا الخولي، نشر الشركه العربيه للطباعه بياناً للقرآن ةالسن -438

  .م 1993و النشر 
داللطيف، ، دكتر عبدالموجود محمد عبو أدعياء العلم ةالفتن ةبين دعا ةالنبوي ةالسن -439

  .م 1990ـ   ه 1410قاهره، چاپ اول دار الطباعه المحمديه 
قاهره، چاپ اول فتحي عبدالكريم، كتابخانه وهبه دكتر  ،تشريع الزم و دائم ةالسن -440
 .م 1985ـ   ه 1405
، )اإلسالم و استمرار المؤامره(من سلسله  الجزء دوم ،أعدائها ةفي مواجه ةالسن -441

  .م 1995ـ   ه 1416قاهره، چاپ اول حبيشي، كتابخانه رشوان  دكتر طه الدسوقي
قاهره، چاپ دوم كتابخانه وهبه مد عجاج الخطيب، ، دكتر محقبل التدوين ةالسن -442
  .م 1988ـ   ه 1408
، دكتر و شبهات صاحب فجر اإلسالم و ضحاه ةبين أصول األئم ةالمطهر ةالسن -443

  .م 1981ـ   ه 1402قاهره، چاپ اول مديه سيد أحمد رمضان المسير، دار الطباعه المح
ح، حلب، چاپ ، دكتر نور الدين عتر، كتابخانه دار الفالو التحديات ةالمطهر ةالسن -444
  .م 1986ـ   ه 1406دوم، 

 1403، دكتر سيد أحمد المسير، دار الطباعه المحمديه، چاپ اول مع القرآن ةالسن -445
  .م 1983ـ   ه
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منصوره، چاپ لم علي البهنساوي، دار الوفاء، مستشار سا، المفتري عليها ةالسن -446
  .م 1992ـ   ه 1413چهارم 
تر سعد المرصفي، خطي دانشكده أصول ، دكبين أنصارها و خصومها ةالنبوي ةالسن -447
  .م 1976ـ   ه 1396 سال، 748قاهره رقم الدين 
 ش، دكتر أحمد محمود كريمه، هديه مجله األزهر الشريف، ةالشريف ةالنبوي ةالسن -448
  . ه 1418األول  ربيع

، دكتر أحمد عمر هاشم، چاپ مجمع البحوث التحدي ةفي مواجه ةالنبوي ةالسن -449
 .م 1980 ـ  ه 1401اإلسالميه 

دكتر محمدعلي الصابوني،  ،قسم من الوحي اإللهي المنزل ةالمطهر ةالنبوي ةالسن -450
  .تا، بي جا بي

، شيخ دكتر عبدالمهدي عبدالقادر، مكانتها، عوامل بقائها، تدوينها ةالنبوي ةالسن -451
 .قاهره، بدون تاريخداراالعتصام 

األزهر الشريف،  ر موسي شاهين الشين، هديه مجله، شيخ دكتو التشريع ةالسن -452
  . ه 1411عدد شعبان 

تعاون مع بالعقدت  ة، ندوةو الحضار ةو منهجها في بناء المعرف ةالنبوي ةالسن -453
 1989ـ   ه 1410المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن، نشر مؤسسه آل البيت، عمان، 

  .م
چاپ لسيد محمد نوح، ، دكتر او مناهج المحدثين ةشفاء الصدور في تاريخ السن -454

  .منصوره، بدون تاريخدار الوفاء 
مقبل بن هادي الوادعي، الناشر كتابخانه دار األرقم، چاپخانه المدني، ، ةالشفاع -455
  .م 1982ـ   ه 1402مصر، 
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، )اإلسالم و استمرار المؤامره(، الجزء الثالث من سلسله ةضالالت منكري السن -456
  .م 1996ـ   ه 1417ل قاهره، چاپ اوالدسوقي حبيشي، كتابخانه رشوان دكتر طه 

 صديق بشير نصر، منشورات دانشكده، استاد العند المحدثين ةضوابط الرواي -457
العظمي، طرابلس، چاپ  ةالحفاظ علي التراث اإلسالمي، الجماهيري ةو لجن ةاإلسالمي ةالدعو
  .م 1992اول 

 حمد محرم شيخ، چاپخانه األمانه، دكتر أالضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين -458
 .م 1986ـ   ه 1407قاهره، چاپ اول 

ضا، چاپ إداره الثقافه ، دكتر صالح أحمدرو عدم االحتجاج بها ةرفض السن ةظاهر -459
  .م 1993ـ   ه 1414سعودي و الشنر 

دالرازق حمزه، استاد محمد عب ،ةالمحمدي ةأمام أضواء السن هظلمات أبي ري -460
  . ه 1379قاهره، چاپخانه السلفيه 

و إرغام المبتدع الجهول باتباع  في نزول عيسي عليه اإلسالم أهل اإلسالم ةعقيد -461
  .مصر، بدون تاريخالصديق الغماري، كتابخانه قاهره أبي الفضل عبداهللا ة الرسول، سن

ناصر علي شيخ، كتابخانه  ، دكترالكرام ةفي الصحاب ةو الجماع ةهل السنة اعقيد -462
  .م 1995ـ   ه 1415رياض، چاپ دوم الرشد 
أبي بكر ابن ، النبي ةبعد وفا ةالقواصم في تحقيق مواقف الصحاب العواصم من -463

ي اإلستانبولي، كتابخانه السنه و محمد مهد كي، تحقيق محي الدين الخطيبالعربي المال
  . ه 1412قاهره، چاپ ششم 

محمد بن إبراهيم الوزير، ، أبي القاسم ةالذب عن سن العواصم من القواصم في -464
  .م 1985ـ   ه 1405ر البشير، عمان، چاپ اول تحقيق شعيب أرناؤوط، دا
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، دكتر همام عبدالرحيم سعيد، كتاب األمه، چاپ اول الفكر المنهجي عندالمحدثين -465
  . ه 1408
ي بخش، الناشر كتابخانه ، دكتر خادم حسين إلهةالقرآنيون و شبهاتهم حول السن -466

  .م 1989ـ   ه 1409سعودي، چاپ اول الصديق 
قاهره، چاپ اول ر علي أحمد السالوس، دارالسالم ، دكتةالهجوم علي السن ةقص -467
  .م 1987ـ   ه 1408
غده، دار البشائر ، استاد عبدالفتاح أبوو علوم الحديث ةلمحات من تاريخ السن -468

  . ه 1417اإلسالميه، بيروت، چاپ چهارم 
، دكتر محمد أمان بن علي الجامي، دار ةالمحمدي ةعن السن ةالدفاعي ةالمحاضر -469
  .ي، رابطه العالم اإلسالميه، بدون تاريخاألصفهان
، دكتر ةالنبوي ةعن السن ةبحوث في القضايا األساسي ةالنبوي ةالمدخل إلي السن -470

  .م 1998ـ   ه 1419عبدالمهدي عبدالقادر، دار االعتصام 
، استاد عبداهللا بن علي النجدي القصيمي، با و بيانها ةمشكالت األحاديث النبوي -471

  . ه 1405ميس، دارالقلم، بيروت، چاپ اول جعه شيخ خليل الامر
الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق  إمام جالل، ةسنبالفي الحتجاج  ةمفتاح الجن -472

  .م 1987ـ   ه 1407استاد مصطفي عبدالقادر عطا، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول 
يخ ،اثر شعبد الرزاق بن همام الصنعاني في الحديث النبوية، العلمي ةالمكان -473

رد  سنت و جايگاهبزرگوار ما إسماعيل عبدالخالق الدفتار، جزء أول و دوم در زمينه 
عاني في الحديث، و شبهات طاعنين در حجيت سنت، و الثالث و الرابع في مكانه الصن

  .م 1976ـ   ه 1396 سال 2332قاهره، رقم الرساله خطي دانشكده األصول 
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ن علي الجامي، دار حراء ر محمد أمان ب، دكتفي التشريع اإلسالمي ةالسن ةمنزل -474
  . ه 1409قاهره، چاپ اول للكتاب 

حمد سعيد منصور، ، استاد مةمن الكتاب و أثرها في الفروع الفقهي ةالسن ةمنزل -475
  .م 1993ـ   ه 1413قاهره، چاپ اول كتابخانه وهبه 

المنعم عطيه ، دكتر عبدو أثره في صالح المجتمع ة في الحدودمنهاج السن -476
 1979ـ   ه 1399لسنه  1437قاهره، رقم ي دانشكده أصول الدين طلقوي سكران، خعبدا
  .م

ة، دكتر عزيه علي طه، مؤسسه مقارن ةدراس و جمع األناجيل ةجمع السن ةمنهجي -477
  .م 1996ـ   ه 1417قاهره، چاپ دوم الرساله 
وث و المؤتمر العاشر لجمع البح ةالنبوي ةو السن ةالمؤتمر العلمي الرابع للسير -478

  .م 1985ـ   ه 1406اإلسالميه، مطابع الشروق، 
الصادق األمين، كتابخانه ، استاد األمين ةالنبوي ةمن السن ةالعقلي ةموقف المدرس -479
  .م 1998ـ   ه 1418رياض، چاپ اول الرشد 
ـ   ه 1410، دكتر رفعت فوزي، دار الثقافه العربيه، و دفاع عنها ةنصوص من السن -480
  .م 1990
لطاهر الحامدي، شيخ محمدا، ةالنبوي ةو السن ةعصمدرفيما يتعلق  ةالنفحات الشذي -481

ـ   ه 1417قاهره، چاپ اول لطاهر، الناشر كتابخانه اآلداب طاهر محمد امقدمه و حاشيه از 
  .م 1997
، دكتر رفعت فوزي عبدالمطلب، چاپخانه دحض شبهاته نقد كتاب نصر أبو زيد و -482

  .م 1996ـ   ه 1417ه، چاپ اول قاهرمدني، الناشر كتابخانه الخانجي ال
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، دكتر المسلمين ةو أئم ةو الصحاب هو السن القرآن نقض مطاعن نصر أبو زيد في -483
  .م 1994ـ   ه 1414قاهره، چاپ دوم دار التوزيع و النشر اإلسالميه إسماعيل سالم، 
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  مراجع عمومي: هشتم

  .و النشر، بيروت صائب عبدالحميد، الغدير للدراسات، ، حياته و عقائدهةابن تيمي -484
، استاد مختار سالم، مؤسسه المعارف، بيروت، ةلرسول اإلنساني ةاإلبداعات الطبي -485

  .م 1995ـ   ه 1416چاپ اول 
أحمد صبحي منصور، قاهره، ة، عملي ةدراس البحث في مصادر التاريخ الديني -486

  .م 1984ـ   ه 1404چاپ اول 
  .م 1953ـ   ه 1373مصر، ، أبي حيان التوحيديالبصائر و الذخائر،  -487
موسوي، دارالزهراء، بيروت، چاپ ششم الدين  ، عبد الحسين شرفةأبوهرير -488
  .م 1995ـ   ه 1415
مصر، چاپ ن بحر الجاحظ، كتابخانه الخانجي عمرو ب ، أبي عثمانالبيان و التبيين -489
  .م 1975ـ   ه 1395چهارم 
منصوره، چاپ  ، مستشار دكتر علي جريشه، دارالوفاءةالمعاصر ةاالتجاهات الفكري -490
  .م 1990ـ   ه 1411سوم 

، استاد عبدالرحمن حبنكه الميداني، دار القلم، و خوافيها ةالمكر الثالث ةأجنح -491
  .م 1994ـ   ه 1414دمشق، چاپ هفتم، 

مرتضي العسكري، دارالزهراء، أدوار من حياتها،  ةأحاديث أم المؤمنين عائش -492
  .م 1992ـ   ه 1413بيروت، چاپ دوم 

، دكتر محمد فحال، أضواء السلف، الرياض، چاپ وي في النحو العربيالحديث النب -493
  .م 1997ـ   ه 1417دوم 

، دكتر سعدالدين سيد صالح، اإلسالم هفي مواجه ةاحذروا األساليب الحديث -494
  .م 1995ـ   ه 1415لبيس، چاپ سوم دارالتقوي، 
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يوسف  ردكت أبي الحسن علي بن عمر الدار قطني، تحقيق، أخبار عمرو بن عبيد -495
  .م 1967فان إس، چاپخانه الكاثوليكيه، بيروت 

حسين الحاج حسن، مؤسسه الجامعيه للدراسات، ، أب العرب في صدر اإلسالم -496
  .م 1992ـ   ه 1412بيروت، چاپ اول 

  .م 1997محمد شحرور، األهالي، بيروت، چاپ چهارم ، و المجتمع ةالدول -497
  ه 1404لسعودي، جده، چاپ دوم سيد سليمان الندوي، الدار ا، ةالمحمدي ةالرسال -498

  .م 1984ـ 
، دكتر عمر إبراهيم رضوان، دار طيبه، آراء السمتشرقين حول القرآن و تفسيره -499

  .م 1992ـ   ه 1413چاپ اول 
و محمد شريف الزيبق،  ، دكتر علي جريشهأساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي -500

  .داراالعتصام، قاهره
، دكتر محمود حمدي زقزوق، للصراع الحضاري ةالفكري ةاالستشراق و الخلفي -501

  .م 1989ـ   ه 1409دارالمنار قاهره، چاپ دوم 
سباعي، دار السالم ، دكتر مصطفي االستشراق و السمتشرقون ما لهم و ما عليهم -502

  .م 1998ـ   ه 1418قاهره، چاپ اول 
ي، عدنان محمد وزان، رابطه العالم اإلسالم، نظر هاالستشراق و المستشرقون وجه -503

  .السنه سوم 24ضمن سلسله دعوه الحق شماره ي 
ر عمر فروخ، ، ترجمه دكت)ليبولد فايس(حمد أسد، م، اإلسالم علي مفترق الطرق -504

  .م 1987دارالعلم، بيروت، 
قاهره، مود حمدي زقزوق، كتابخانه وهبه ، دكتر محاإلسالم في تصورات الغرب -505

  .م 1987ـ   ه 1407چاپ اول 
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، نهم، دكتر محمد عمر حسين، دار الرساله، جده، چاپ ةغربيال ةاإلسالم و الحضار -506
  .م 1993ـ   ه 1413
  .البنا، دار الفكر اإلسالمي، قاهره ل، جماةاإلسالم و العقالني -507
ن، عام المعرفه، جده، چاپ اول جمعي از علماي مسلما، المستشرقين اإلسالم و -508
  .م 1985ـ   ه 1405
شحرور، األهالي، بيروت، چاپ اول  محمد، اإليمان منظومه القيم اإلسالم و -509
  .م 1996
، دكتر محمود فجال، حديث في النحو العربيفي الالسير الحثيث إلي االستشهاد  -510

  .م 1997ـ   ه 1417اضواء السلف، الرياض، چاپ دوم 
أبي سعيد الحسن بن عبيداهللا العسكري، دار الكتب ، شرح ديوان كعب بن زهير -511

  .م 1950ـ   ه 1369المصريه، چاپ اول 
قاهره، بدون د، چاپخانه عيسي البابي الحلبي ابن أبي الحدي، هالبالغ شرح نهج -512
  .تاريخ
 1966، تحقيق أحمد محمد شاكر، دارالمعارف، مصر، هابن قتيبالشعر و الشعراء،  -513

  .م
استاد ، و التنوير الغربي ةالتغريب و العلماني ةالفكر اإلسالمي في مواجه هأصال -514

  .قاهره، بدون تاريخله أنور الجندي، دارالفضي
دسوقي حبيشي، دار دكتر طه  ،و الثقافات األخري ةاإلسالمي ةالصراع بين الثقاف - 515

  .م 1997ـ   ه 1418علي للطباعه، قاهره، چاپ اول 
  .م 1973، دكتر علي أبي المكارم، دارالقلم، بيروت، أصول التفكير النحوي -516
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بشيربن نصر، نشر  قصدي، جوزف شاخت، ترجمه استاد أصول الفقه المحمدي -517
  .م 1994سال 11ليبي، شماره  ة،الدعو مجله دانشكده

  . ه 1376دمشق  دانشگاهأفغاني، چاپخانه ، سعيد أصول النحو -518
جمال البنا، چاپخانه حسان ، ةجديد ةرؤي ةاألصالن العظيمان الكتاب و السن -519
  .قاهره

المعارف ، محمود أبوريه، دارأو دفاع عن الحديث ةالمحمدي ةأضواء علي السن -520
  .مصر، چاپ سوم، بدون تاريخ

سيد ، و تطهير البخاري منها ةفي اكتساح األحاديث اإلسرائيلي ةاألضواء القرآني -521
  .م 1974صالح أبوبكر، مطابع محرم الصناعيه، 

  .م 1997قاسم أحمد، كتابخانه مدبولي الصغير، چاپ اول ، تقييم الحديث ةإعاد -522
وائل غالي شكري، تقديم أحمد صبحي  اك بيرك، ترجمه، ژالقرآن ةقراء هإعاد -523

  .م 1996منصور، دارالنديم للصحافه و النشر و التوزيع، قاهره، چاپ اول 
أندلسي، چاپ لجنه التأليف و الترجمه و النشر، قاهره، ، ابن عبد ربه العقد الفريد -524
  .م 1952
  .أمين، چاپ دارالتعارف للچاپ، بيروت، محسن ةأعيان الشيع -525
عكبري، دارالمنتصر، ، محمدبن نعمان علي ابين أبي طالب ةاإلفصاح في إمام -526

  .م 1989ـ   ه 1409بيروت، چاپ دوم 
  .م 1985ـ   ه 1405، ةالرسال ةأحمد صبحي منصور، مؤسس، األنبياء في القرآن -527
نيازي عزالدين، األهالي للطباعه و النشر و التوزيع، ، )ةالنظري(إنذار من السماء  -528

  .م 1996بيروت، چاپ اول 
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صالح الورداني، كنوته للطباعه و النشر و التوزيع، ة شعب اهللا المختار، ل السنأه -529
  .م 1997ـ   ه 1417چاپ اول 

مصر، چاپ ، إمام أكبر دكتر عبدالحليم محمود، دارالمعارف أوروبا و اإلسالم -530
  .چهارم، بدون تاريخ

  .قاهرهمحمدحسن العماري، دار األنصار  ، دكتر عليالرسول ةبالغ -531
عيد األلفي لألزهر، األمانه في العليا لالحتفال  ة، اللجنةالقرآن و السن بحوث في -532

  .م 1983ـ   ه 1403العامه، قاهره، 
  ه 1418إسماعيل منصور جوده، قاهره، ، بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين -533

  .م 1997ـ 
، مهدوي، داراآلفاق الجديده، الدار البيضاء، ليبي، مصطفي كمال قرآنفي البيان  -534

  .م 1990چاپ اول 
شركه الطباعه و النشر  صدر، چاپ، سيد حسن لعلوم اإلسالم ةتأسيس الشيع -535

  .م 1951بغداد العراقيه 
زكريا عباس داود، دارالنخيل للطباعه و ، ةو الشيع ةالسن تأمالت في الحديث عند -536

  .م 1995ـ   ه 1416النشر، بيروت، چاپ اول 
ر عمر فروخ، ، دكتر مصطفي خالدي و دكتةالبالد العربي التبشير واالستعمار في -537

  .الكتابخانه العصريه، چاپ اول بدون تاريخ
  .م 1995ـ   ه 1416أسماعيل منصور جوده، قاهره، ، ةالسن ةبحقيق ةتبصير األم -538
غزالي، داراآلمان، الرباط، ، شيخ محمد تراثنا الفكري في ميزان الشرع و العقل -539

  .م 1993ـ   ه 1414المغرب، چاپ سوم، 
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، صفوت حسن لطفي و ةو شعارات الفتن ةبين الحقيق ةاإلسالمي ةتطبيق الشريع -540
و جالل يحيي كامل، تقديم يحيي كامل أحمد، دارالثقافه العربيه  محمد عبدالعظيم علي

  .للطباعه، قاهره
ر سمير ، شيخ محمد منظور نعماني، ترجمه دكتفي ميزان اإلسالم هاإليراني ةالثور -541

  .چاپخانه عبير للكتاب و األشغال التجاريه، قاهرهعبدالحميد إبراهيم، 
 .م 1989ـ   ه 1410محمد التيجاني، مؤسسه الفجر، لندن، چاپ دوم ، ثم اهتديت -542
أحمد صبحي منصور، دار طيبه للدراسات و ة تاريخه، أصولي ةدراس ةحد الرد -543

  .النشر، قاهره
المحروسه  أحمد صبحي منصور، الناشر مركزة، تاريخي ةأصولي ةدراس ةالحسب -544

  .م 1995للنشر و الخدمات الصحفيه، چاپ اول 
  .م 1992عشماوي، كتابخانه مدبولي الصغير، ، محمد سعيد حصاد العقل -545
، دكتر محمد محمدحسين، دارالرساله، جده، چاپ من داخلها ةحصوننا مهدد -546

  .م 1993ـ   ه 1413م ازدهدو
ـ   ه 1394، چاپ اول هران، ابن خطيب، چاپخانه أفق، تفي اإلسالم ةحقائق ثابت -547
  .م 1974
عشماوي، كتابخانه مدبولي الصغير، ، محمد سعيد الحديث ةالحجاب و حجي ةحقيق -548

  .م 1995ـ   ه 1415چاپ دوم 
أحمد حجازي السقا، كتابخانه الكليات األزهريه، چاپ اول ، ةالنبوي ةالسن ةحقيق -549
  .م 1990ـ   ه 1410
ام آل قطيط، دارالحجه البيضاء، هش، أم المؤمنين هكتاب عائش ةحوار و مناقش -550

  .م 1998ـ   ه 1418بيروت، چاپ اول 
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  .م 1996للكتاب،  ةالعام ةالمصري ة، دكتر محمدحسين هيكل، الهيئمحمد ةحيا -551
صالح الورداني، دارالخليج للطباعه و النشر، ، ةإلي الشيع ةرحلتي من السن ةالخدع -552

  .م 1996ـ   ه 1416چاپ دوم 
بغدادي، تحقيق عبدالسالم هارون، ، عبدالقادر العرباألدب و لب لباب  ةخزان -553

  . ه 1387دارالكتاب العربي، قاهره، 
عسكري، دار الزهراء، بيروت، چاپ ، مرتضي صحابي مختلق ةخمسون و مائ -554
  .م 1991ـ   ه 1412ششم، 
حسيني، دار الخليج ، إدريس مؤرخ ةتاريخ أم أزم ة، أزمهالمغتصب ةالخالف -555

  .م 1996ـ   ه 1416دوم للطباعه و النشر، چاپ 
 1321والق، چاپ اول ، ابن تيميه، چاپخانه األميريه بدرء تعارض العقل و النقل -556

  .تصوير دارالكتب العلميه، بيروت، با حاشيه ي منهاج السنه ، ه
صديق بشير نصر، نشر مجله دانشكده يهر، ترجمه استاد ال، گلدزةدراسات محمدي -557

  .م 1993 سال 10م، و شماره  1991 سال 8ليبي، شماره الدعوه اإلسالميه، 
موريس بوكاي، كتابخانه ، ةفي ضوء المعارف الحديث هالكتب المقدس ةدراس -558

  .م 1996مدبولي الكبير، چاپ اول 
صالح الورداني، الناشر تريدنكو ، دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثين -559

  .م 1997ـ   ه 1418للطباعه، بيروت، چاپ اول 
مد الغزالي، حشيخ م، ضد مطاعن السمتشرقين ةو الشريع ةدفاع عن العقيد -560

  .م 1988ـ   ه 1408دارالكتب اإلسالميه، قاهره چاپ پنجم 
أحمد حجازي السقا، كتابخانه الكتليات ، محمد الغزالي شيخدفع الشبهات عن  -561

  .م 1983ـ   ه 1410األزهريه، چاپ اول 
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حسين أحمد ، عشرينالقرن ال دليل المسلم الحزين إلي مقتضي السلوك في -562
 .م 1983ـ   ه 1403أمين،دارالشروق، قاهره، چاپ اول 

ازي عزالدين، األهالي للطباعه و النشر و التوزيع، بيروت، ين) برهانال( السلطان دين -563
  .م 1997چاپ اول 

محمد سعيد العشماوي، كتابخانه مدبولي الصغير، قاهره، ، اإلسالم في ةالربا و الفائد -564
  .م 1996ـ   ه 1416چاپ اول 

  .، استاد أنور الجندي، داراألنصار، قاهرهرجال اختلف فيهم الرأي -565
نذير حمدان، چاپ رابطه العالم اإلسالمي، ، في كتابات المستشرقين الرسول -566
  .جده

، و أخطر من سلمان رشدي، دكتر خالد نعيم، ةالعالمي ةالصليبي ة، صنيعهرشاد خليف -567
  .چاپخانه المختار اإلسالمي، بدون تاريخ

، استاد أحمد غراب، المنتدي اإلسالمي، چاپ دوم لالستشراق ةإسالمي ةرؤي -568
  . ه 1411
صالح الورداني، كتابخانه مدبولي الصغير، چاپ ، هحالل عند أهل السن ةزواج المتع -569

  .م 1997ـ   ه 1417اول 
الدين نوفل، كتابخانه التراث  ، استاد تاجةمن الفجر ةو الوقاي ةالسحر و السحر -570
  .ي، قاهرهاإلسالم
عبد الجواد ياسين، ، اإلسالم، العقل الفقهي السلفي بين النص و التاريخ في ةالسلط -571

  .م 1998 چ اولالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
قرضاوي، دارالشروق، قاهره، چاپ ، دكتر يوسف ةو الحضار ةمصدر للمعرف ةالسن -572

  .م 1997ـ   ه 1417اول 



  بررسي سنت نبوي 

 

720

نصر أبوزيد، كتابخانه مدبولي، ، ةالوسطي ةتأسيس األيديولوجياإلمام الشافعي و  -573
  .م 1996چاپ دوم 

 1994ـ   ه 1415إسماعيل منصور جوده، قاهره، ، شفاء الصدر بنفي عذاب القبر -574
  .م

خليل عبدالكريم، دار سينا درقاهره، چاپ ، هبأحوال مجتمع الصحاب هشدو الرباب -575
  .م 1997اول 

ه األعلمي للچاپ، بيروت، چاپ حمود أبوريه، مؤسس، م)هأبو هرير( ةشيخ المضير -576
  .م 1993ـ   ه 1413 چهارم
  . ه 1409محمد مال اهللا، كتابخانه ابن تيميه، چاپ سوم ة، و المتع ةالشيع -577
  .تا ، أسد حيدر، نشر چاپ النجاح قاهره، بيةاإلمامي ةفي نظر الشيع ةالصحاب -578
  .، قاهرهةياإلسالم ةالمعارف العلميةمحمد نجيب، دائر، ةالصال -579
  .يط، أحمد صبحي منصور، خالقرآن في ةالصال -580
، جمعي از علماي پيرو هعلي الجنيين و الكهان و السحر ةصواعق الحق المرسل -581

  .، إعداد عبدالمجيد محمد صالح، چاپخانه العمرانيه، قاهرهسنت محمدي
، ألبي ةاإلمامي ةو الشيع ة، بين السنصورتان متضادتان لنتائج الرسول األعظم -582

  .م 1985ـ   ه 1405الحسن، علي الحسني الندوي، چاپخانه الكلمه درجيزه، 
قاهره، چاپ ة المصري ة، استاد أحمد أمين، نشر كتابخانه النهضضحي اإلسالم -583
  .م 1961ششم 
  .تا ، دكتر أحمد طه، داراالعتصام قاهره، بيالطب اإلسالمي -584
، چاپخانه الزهراء صيدلي، عمر محمود عبداهللا، عميد الطب الوقائي في اإلسالم -585

  .م 1990ـ   ه 1410الحديثه المحدوده عراق، چاپ اول 
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مرتضي العسكري، دار الزهراء، بيروت، چاپ ، عبداهللا بن سبأ و أساطير أخري -586
  .م 1991ـ   ه 1412ششم 
  .عكاشه عبدالمنان الطيبي، داراالعتصام، قاهره، عذاب القبر في الميزان -587
حمد صبحي منصور، دار طيبه للدراسات و النشر، أ، عذاب القبر و الثعبان األقرع -588
  .قاهره

، دكتر محمد الحد في ضوء القرآن الكريم و أثرها في إصالح المجتمع ةعقوب -589
  .م 1989ـ   ه 1405 سال 1748ش قاهره، دانشكده أصول الدين  يطزواوي عبداهللا، خ

كتابخانه النور،  ، دكتر عبدالعظيم المطعني،ةو الشريع ةو موقفها من العقيد ةالعلماني -590
  .م 1992
أصول  خطي، دانشكده، دكتر عزت عبدالمجيد، و موقف اإلسالم منها ةالعلماني -591

  .1109 شالدين قاهره، 
، استاد جمال سلطان، مركز الدراسات اإلسالميه علي التراث اإلسالمي ةالغار -592

  .م 1992ـ   ه 1412برمنجهام، بريطانيا، 
شاتليه، نقلها إلي العربيه محدردين الخطيب، و ل . ، أعلي العالم اإلسالمي ةالغار -593

  . ه 1398مساعد اليافي، چاپخانه السلفيه و مكتبتها، چاپ چهارم 
أميني، دارالكتاب العربي، ، عبد الحسين أحمد و األدب ةالغدير في الكتاب و السن -594

  .بيروت، چاپ سوم
چاپ اول  إسماعيل منصور جوده، قاهره،، علي أهل الكتاب هفتح الوهاب ال جزي -595
  .م 1998ـ   ه 1419
شيخ محمد عبدالقادر آزار، چاپخانه عبير ، ةايراني ةالثور ةحقيق ةالخميني ةالفتن -596

  .م 1986ـ   ه 1406للكتاب، حلوان، چاپ اول 
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  .دهممصر، چاپ ، طه حسين، دارالمعارف، )عثمان(الكبري ةلفتنا -597
  .م 1959اپ هفتم ، چةقاهرة المصري ةأحمد أمين، كتابخانه النهض، فجراإلسالم -598
، حسين بن محمدتقي نوري أربابرد فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب  -599

  .چاپ سنگيطبري، 
  .م 1948ـ   ه 1367قاهره، چاپ اول ة ، البن الخطيب، چاپخانه المصريالفرقان -600
موسوي، چاپخانه الدين  ، عبد الحسين شرفةفي تأليف األم ةالفصول المهم -601

  . ه 1330سالالعرفان، صيدا 
، دكتر محمد البهي، كتابخانه ستعمار الغربيفي االالفكر اإلسالمي الحديث وصلته  -602

  .م 1991ـ   ه 1411وهبه، چاپ دوم عشر 
، محمد أركون، ترجمه هاشم صالح، دارالساقي، الفكراإلسالمي نقد و اجتهاد -603

  .م 1998بيروت، چاپ سوم 
  .همشانزدطه حسين، دارالمعارف، مصر، چاپ ، في األدب الجاهلي -604
ر أحمد محمد قاسم، قاهره، ، سيوطي، تحقيق دكتاالقتراح في علم أصول النحو -605

  .م 1976ـ   ه 1396چاپ اول 
عبد الودود يوسف، دار االسالم ، دمورا اإلسالم أبيدو أهله :الغرب يقولون ةقاد -606
  .م 1994ـ   ه 1413قاهره، 
  .يطصبحي منصور، خأحمد ، في صحيح البخاري ةقراء -607
  .رشاد خليفه، مسجد توسان، أمريكا ،قرآن أم حديث -608
  .يط، رشاد خليفه، خالقرآن و الحديث و اإلسالم -609
  .م 1986للكتاب  ةالعام ةالمصري ةمحمود أبو ريه، الهيئ، الحديث المحمدي هقص -610
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مبرد تحقيق محمد أحمد ، أبي العباس محمد بن يزيد بن و األدب ةالكامل في اللغ -611
  .م 1993ـ   ه 1413دوم الدالي، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ 

الچاپ للتوزيع و النشر،  ةمحمد شحرور، شرك، ةمعاصر ةالكتاب و القرآن قراء -612
  .م 1992ـ   ه 1412بيروت، چاپ اول 

، حسن بن يوسف بن مطهر حلي، تحقيق كشف اليقين في فضائل أميرالمؤمنين -613
  .م 1993ـ   ه 1414دركاهي، دارالمفيد، بيروت، چاپ دوم حسين 
جمال البنا، چاپ دارالفكر ، ، كال لفقهاء التقليد ثم كال ألدعياء التنويركال ثم كال -614

  .م 1994ـ   ه 1414 سالاإلسالمي، 
، چاپ ةقرضاوي، دارالوفاء، منصور، دكتر يوسف ةالنبوي ةكيف نتعامل مع السن -615
  .م 1994ـ   ه 1415هفتم 

دريس ، إلقد شيعني الحسين، االنتقال الصعب في رحاب المعتقد و المذهب -616
  .م 1996ـ   ه 1416حسيني، دار النخيل العربي، بيروت، چاپ چهارم 

  .بي تا بي جاأحمد صبحي منصور،  ، عبد اهللا خليفهلماذا القرآن -617
  ه 1407غزالي، دار ثابت، قاهره، چاپ سوم ، شيخ محمد سؤال عن اإلسالم ةمائ -618

  .م 1987ـ 
موسوي، ، موسي ةالفتن ةإلي وال ه، من معاويةالمتĤمرون علي السملمين الشيع -619

  .م 1996كتابخانه مدبولي، چاپ دوم 
خليل ، في العهدين المحمدي و الخليفي هبين الرجل و المرأ همجتمع يثرب العلقا -620

  .م 1997عبدالكريم، دار سينا، قاهره، چاپ دوم 
، دكتر شعبان محمد إسماعيل، ةو العلوم اإلسالمي ةالقرآن و السن ةالمدخل لدراس -621

  .م 1980ـ   ه 1400مصر، چاپ اول  دار األنصار،
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  .موسوي، دار األندلس، بيروت، بدون تاريخالدين  ، عبد الحسين شرفالمراجعات -622
حسين يعقوب، الغدير،  أحمد، ةالحقيق ةللحوار من أجل الوفاق و معرف ةمساح -623

  .م 1997ـ   ه 1418بيروت، چاپ اول 
بحي منصور، قاهره، أحمد ص، هالمسلم العاصي، هل يخرج من النار ليدخل الجن -624

  .م 1987ـ   ه 1407چاپ اول 
ب، مخطوط در ، دكتر رمضان مصطفي ديالمسيح عليه السالم في القرآن الكريم -625

  .957دانشكده ي أصول الدين قاهره رقم 
، دكتر طه الدسوقي في مسجد توسان، الظهور الجديد، وراء المحيطات همسيلم -626

  .حبيشي، كتابخانه رشوان، قاهره
، چاپ دوم ة، دكتر عبدالعظيم الديب، دارالوفاء منصورو التراث المستشرقون -627
  .م 1992ـ   ه 1413
أصفهان كتابفروشي  ، علي موسوي بهباني، ناشرةفي إثبات الوالي ةمصباح الهداي -628

  .دين و دانش، چاپخانه رباني
  .، بيروت، بدون تاريخةأسد رستم، منشورات العصري، مصطلح التاريخ -629
ـ   ه 1414، بيروت، چاپ پنجم ةتضي العسكري، الدار العالميمر، معالم المدرستين -630
  .م 1993
ابن قيم الجوزيه، دارالكتب ، هاهللا العلم و اإلراد ةو منشور والي ةمفتاح دارالسعاد -631
  .، بيروتةالعلمي

  .، دكتر نصر أبو زيد، بيتا و بيجامفهوم النص -632
  .، قاهره، استاد أنور الجندي، دار األنصارمقدمات العلوم و المناهج -633
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من العلماء، مكتب  ةجماع، ةو اإلسالمي ةمناهج المستشرقين في الدراسات العربي -634
  .م 1985ـ   ه 1405العربي لدول الخليج، الرياض،  ةالتربي

، دكتر سعيد محمد صوابي، چاپخانه الفجر ةاإلسالمي ةلألسر ةمن التوجيهات النبوي -635
  .م 1990ـ   ه 1411الجديد، 

علي الشهرستاني، مؤسسه األعلمي للچاپ، ، باب و نتائجمنع تدوين الحديث أس -636
  .م 1997ـ   ه 1418بيروت، چاپ اول 

عزالدين بليق، ة، و الموضوع ةو الضعيف ةموازين القرآن و السنه لألحاديث الصحيح -637
  .م 1983ـ   ه 1403دار الفتح، بيروت، چاپ اول 

  .قاهره ، استاد أنور الجندي، دار االعتصام،علي اإلسالم هالمؤامر -638
 1988  ه 1408، ةو الدعا ة، الدعوهالمؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث اإلسالمي -639

  .م
ة الوقف اإلسالمي، ، دكتر جعفر السقا، جمعيموقف اإلسالم من المجتمع الجاهلي -640
  . ه 1409، چاپ اول هلند

حديثي، دار الرشيد، ، دكتر خديجه حديثفي من االحتجاج  ةموقف النحا -641
  .الثقافه و اإلعالم، الجمهوريه العراقيهمنشورات وزاره 

هران، ، سيد محمدحسين طباطبايي، دارالكتب اإلسالميه تالميزان في تفسيرالقرآن -642
  .چاپ دوم

عبد اهللا أحمد النعيم، ترجمه و تقديم حسين أحمد ، نحو تطوير التشريع اإلسالمي -643
  .م 1994أمين، دار سينا للنشر، قاهره، چاپ اول 

  .ال البنا، دارالفكر اإلسالمي، قاهره، بدون تاريخجم، نحو فقه جديد -644
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محمد حسين الحاج العاملي، دارالهادي، ، هالنسخ و البداء في الكتاب و السن -645
  .م 1997ـ   ه 1418بيروت، 
الدين الموسوي، مؤسسه األعلمي للچاپ،  عبد الحسين شرف، النص و االجتهاد -646

  .م 1966ـ   ه 1386بيروت، چاپ چهارم 
، دكتر محمد عبدالمنعم القيعي، دارالمنار، قاهره، و العقاب ةن إلي الجريمالقرآ ةنظر -647
  .م 1988ـ   ه 1408
أحمد حسين يعقوب، ، في اإلسالم ةالسياسي ةو المرجعي ةالصحاب ةعدال هنظري -648

  .چاپخانه الخيام، عمان، األردن، چاپ اول، بدون تاريخ
لحاج حسن، مؤسسه الوفاء، ، دكتر حسين اهو الدراي هنقد الحديث في علم الرواي -649

  .م 1985ـ   ه 1405بيروت، چاپ اول 
  .م 1994نصر أبو زيد، دار سينا، قاهره چاپ دوم ، نقد الخطاب الديني -650
، دكتر رفعت فوزي عبدالمطلب، كتابخانه دحض شبهاته كتاب نصر أبوزيد و -651

  .م 1996ـ   ه 1417قاهره، چاپ اول  الخانجي در
ات، الغدير للدراسات و الطباعه و النشر، بيروت، مروان خليف، هو ركبت السفين -652

  .م 1997ـ   ه 1418چاپ اول 
علي الوردي، دار كوفان، لندن، توزيع دارالكنوز األدبيه، بيروت، ، وعاظ السالطين -653

  .م 1995چاپ دوم 
أحمد صبحي منصور مركز المحروسه درمعادي، ، الناسخ و ال منسوخ في القرآن -654

  .م 1997چاپ اول 
لحكيم األربد، ر عبدا، روبير برونشفيج، ترجمه دكتت حياته و آثارهف شاخجوز -655

 .م 1994 سال 11الدعوه بليبي، شماره ي  نشر مجله دانشكده
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  مجله ها و روزنامه ها: نهم

ـ   ه 1418 سالاألول  ، شماره ربيعة، مجمع البحوث اإلسالمياألزهر الشريف همجل -656
  .م 1997ـ   ه 1418 سالاآلخر  م، و شماره ربيع 1997
  .م 1418اآلخر  ربيع 17، هآفاق عربي روزنامه -657
درقاهره، شماره  ةالمحمدي ة، دار الطباعهقاهر درأصول الدين  ي دانشكده همجل -658
  .م 1984ـ   ه 1404سال  دوم

 ة، الجماهيريةاإلسالمي ةي الدعو دانشكده، هاإلسالمي هالدعو ي دانشكده همجل -659
م، 1993سال  10م، و  1991سال  8طرابلس، شماره هاي العظمي،  ةالشتراكي ةالليبي ةالعربي

  .م 1994 سال 11و 
ـ   ه 1411،سال 3564، 3563، 3559، 3530: ، شماره هايروز اليوسف همجل -660
  .م 1997ـ   ه 1417سال 3586م، و شماره ي  1996
  .م 1998ـ   ه 1419، 480، شماره ي العربي همجل -661
رارات العلميه في خمسين عاماً، تخريج ، مجموعه القهالعربي همجمع اللغ روزنامه -662
از محمد شوقي أمين، و إبراهيم الترزي، الهيئه العامه لشئون المطابع األميريه،  جعهاو مر

  .م 1984قاهره، 
، 12، 11، 10، 9محمد رشيدرضا، چاپخانه المنار، مصر شماره هاي ، المنار همجل -663

19 ،21 ،27 ،28 ،29 ،33.  
ه از وزارت أوقاف و شئون أسالمي در دولت كويت، شماره ي ، صادرالوعي األسالمي همجل -664

  .م1998ـ   ه 1419سال  396شماره ي  م، و 1997ـ   ه 1417، سال 375


