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�  
  سخن ناشر

 من شرور أنفسنا و مـن سـيئات         ن الحمد هللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا          إ
ل له و من يضلل فال هادي لـه و نـشهد أن ال الـه اال اهللا                  عمالنا من يهده اهللا فال مض     أ

وحده ال شريك له و نشهد أن محمداً عبده و رسوله، فان أصدق الحـديث كتـاب اهللا        
 ة و كـل بدعـ  ة بدعـ ة و شر األمور محدثاتها و كل محدث�و خير الهدي هدي محمد    

  : أما بعد؛ في النارة و كل ضاللةضالل
از مصادر قانونگذاري اسالمي است كه پس از قرآن بدون شك، سنت، دومين مصدر     

  .مجيد، دومين جايگاه تشريع را به خود اختصاص داده است
از آنجا معلوم مي شود كه سنت، بيانگر        اهميت سنت و جايگاه آن در تشريع اسالمي،         

داده هاي قرآن و شارح احكام آن است و انكار سنت به عنوان يكي از منـابع تـشريع،                   
  . انكار عملي بسياري از اصول و احكام مسلّم اسالم نداردپيامدي جز

امت اسالمي، توجـه ويـژه اي بـه تبليـغ ديـن اسـالم و حفاظـت و حراسـت از آن                       
مبذول داشته اند و در اين ميان تالشهاي گسترده و خجـسته اي در زمينـه پاسـداري از               

 در  �صـحابه . نـد سنت نبوي به عنوان دومين اصل و منبع قانونگذاري اسالمي نموده ا           
 بـه نـسلهاي پـس از خـود، از هـيچ             �عرصه حفـظ، فهـم و تبليـغ سـنت رسـول اكـرم             

 در آغـاز رسـالش، از نوشـتن احاديـث بـه             �كوششي دريغ نكردند؛ البته رسول خـدا      
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از مـن   «: دتبـاس پـيش نيايـد، منـع كـرده، فرمـو           خاطر اينكه با قرآن مخلوط نـشود و ال        
امـا بـا    . »زي نوشته است، بايد آنرا از بين ببرد       جز قرآن، چي  و هر كس ب   . چيزي ننويسيد 

 در آخـر    �گذشت زمان و از بين رفتن احتمال التباس قرآن با حـديث، رسـول اكـرم               
چنانچه طبـق روايـت     . حيات خويش به صحابه اجازه داد تا احاديث را يادداشت كنند          

بـق روايـت    و ط . دارمي، به عبداهللا بن عمرو بن عاص رضي اهللا عنهما اجازه نوشتن داد            
 را يادداشـت  �صحيح بخاري، عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهمـا احاديـث آن حـضرت    

هنگامي كه فردي يمني بنـام ابوشـاه در فـتح           : همچنين در بخاري آمده است    . مي كرد 
 را بعد از فتح مكه، براي وي بنويسند، آن          �مكه از صحابه خواست تا سخنراني پيامبر      

  .»براي ابوشاه بنويسيد«:  خطاب به صحابه فرمود�حضرت
 را مـي نوشـتند؛ چنانچـه برخـي از     �از آن پس تعدادي از صحابه، احاديث پيامبر   

البته با اين حال    . ند بود ها نوشته در آن را   �آنان صحيفه هايي داشتند كه احاديث پيامبر      
سنت در قرن اول هجري به شكل عمومي تدوين نشد؛ بلكه سرآغاز تـدوين سـنت در        

گفتني است همزمان با تـدوين سـنت كـه در نـوع خـود نهـضت             . بودقرن دوم هجري    
 جريان نقد و جرح و تعديل نيز به عنوان يكي از زيرمجموعه هـاي               علمي بزرگي بود،  

اين حركت خجسته علمي، آغاز گرديد و علماي اسالم، بـر اسـاس اصـول و ضـوابط                  
ن سـنت، ضـمن     دقيقي به نقد سند و متن روايات پرداختند و بدين سـان جريـان تـدوي               

صــيانت ســنت از خطــر نــابودي، آن را از جعــل و وضــع حفاظــت كــرد و ايــن منبــع   
گرانبهاي علم و معرفت اسالمي را با تمييز صـحيح و حـسن و ضـعيف، بـراي هميـشه                    

  .تقديم مسلمانان نمود
. در قرن سوم، جريان تدوين حديث به كمال رسيد و پوياتر از گذشته ادامه يافـت      

 بزرگ حديث، مانند محمد بن اسماعيل بخاري، مسلم بن حجـاج            در اين قرن، علماي   
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نيشابوري، ابوداود سجستاني، محمد بن عيسي ترمـذي، ابوعبـدالرحمن نـسائي، و ابـن               
  .ماجه قزويني، كتب ششگانه حديث را تأليف كردند

از آنجا كه فهم اسالم، بدون پذيرش سنت به عنوان يكي از منابع تشريع، امري 
اهداف شوم خود ن است، لذا دشمنان اسالم، همواره كوشيده اند تا محال و غيرممك

اسالم را از ريشه، اين اصل مهم، دنبال كنند و بدين ترتيب از طريق شبهه افكني در را 
  .هدف قرار دهند

دشمنان اسالم، شبهه افكني درباره سنت را از طرق مختلف دنبال نموده اند؛ از 
انكار نموده و گاهي نيز ادعا كرده اند كه سنت، جمله اينكه گاهي، ثبوت سنت را 

 و ها و مشاهدات مسلّم است حاوي مطالب سطحي و حتي مخالف عقل و تجربه
از اينرو انجام پژوهشهاي دقيق و . بدين ترتيب حجت بودن سنت را زير سؤال برده اند

ايرادات وارده از سوي علمي براي پاسخگويي به شبهات مستشرقين و همچنين 
دباختگان فكري و عقيدتي كه مدعي علم و اسالمند، وظيفه اي بس مهم است كه خو

  .فراروي اهل علم و صاحبان قلم قرار دارد
در دفاع از سنت انجام شده، پژوهش دكتر يكي از كارهاي ارزنده اي كه 

  .مي باشد) السنة و مكانتها في التشريع اإلسالمي(مصطفي سباعي در كتاب 
، در راستاي انجام اين وظيفه مهم، ترجمه فارسي اين اثر را انتشارات سنت احمد

پژوهش استاد مصطفي سباعي در كتاب . به خوانندگان گرامي تقديم مي كند
مذكور، توسط آقاي عبدالحكيم عثماني به فارسي ترجمه شده و اينك با ويرايش و 

  .دد محترم مي گرزبانان فارسيتقديم بازنگري آقاي محمد ابراهيم كياني، 

  و من اهللا التوفيق و ال حول و ال قوة إال باهللا
ناشر



  



  

�  
  مقدمه

الحمدهللا رب العالمين والصلوة والسالم علي سيدنا محمد وآله و صحبه و حملة 
  :بعد اما. سنّته والمدافعين عنها الي يوم الدين

اي است كه بنده براي اخذ  دارد، در واقع رساله كتابي كه پيش روي شما قرار
ق برابر .هـ1368فقه، اصول وتاريخ قانونگذاري اسالمي درسال  ي استادي در درجه

  .دانشگاه االزهر نمودم) دانشكده الهيات(ي شريعت  م تقديم دانشكده.1949با 
ازهمه مهمتر اينكه . در آن زمان بنا بر عوامل متعددي از چاپش خودداري نمودم

وده بودم و از اينرو برخي آوري نم بنده مطالب كتاب را در شرائط خاصي جمع
مطالب  از ازمباحث كتاب خيلي مختصر و فشرده بود و دوست داشتم اين قسمت

. كتاب، بيشتر مورد بحث قرار بگيرد و زواياي بيشتري ازآن، براي خوانندگان باز شود
اين مطالب ديگري نيز مربوط به بحث مورد نظر وجود داشت كه فرصت  عالوه بر

از . يسر نشده بود تا تحقيق كافي پيرامون آن مطالب انجام دهمكافي براي برايم م
آنجا كه برخي از مباحث كتاب به صورت فشرده توسط برخي از مجالت علمي و 

 و جاهاي ديگر منتشر گرديده بود، خوانندگان زيادي 1اسالمي قاهره و دمشق
انم مباحثي را درخواست چاپ آنها را داشتند و بنده در پي فرصت مناسبي بودم تا بتو

كه نياز به توضيح وتشريح بيشتري دارد، كامل نمايم؛ بدين جهت شروع كار را به 
                                                           

 .ي المسلمون  الفتح زير نظر استاد محب الدين الخطيب و در دمشق مجلّه  قاهره مجلّهـ در1
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ي محمود ابوريه   نوشته)اضواء علي السنة المحمدية(اينكه كتاب تعويق انداختم تا 
كتاب مزبور عالوه بر داشتن مطالب غيرعلمي و غيرتحقيقي، در . وارد بازار كتاب شد
 آن، حاوي مطالبي بود كه درجاي خود به نقد وبررسي آنها اشاره باب سنّت و راويان

ازاينرو بسياري از دوستان با توجه به نياز شديد وشرائطي كه فراهم شده . خواهم كرد
  .بود، اصرار داشتند تامباحث كتاب حاضر هرچه سريعتر چاپ وپخش گردد

ه گرديده بود، گردد، مباحثي است كه قبالً تهي آنچه اينك تقديم حضورتان مي
 درپاسخ مطالبي كه ابوريه �ي مالحظات مختصري در مورد ابوهريره اضافه به

  . نوشته است�دركتاب خود، پيرامون ابوهريره
اميدوارم صحت وسالمتيم دوباره ايجاب نمايد تا به خواست خداي متعال بتوانم 

  .ام در اين زمينه را به انجام برسانم آرزوي هميشگي
  

  :امون كتاب ابوريهمالحظاتي پير

دراسالم و اثرات عميق آن در فقه اسالمي از ) حديث(ـ جايگاه سنت نبوي 1
ي مجتهدين تا دوران تدوين فقه و مذاهب   و صحابه و ائمه�خدا زمان رسول

ي بزرگ، باعث شد كه فقه اسالمي به  اين سرمايه. اسالمي، بر كسي پوشيده نيست
ود كه در سطح جهان، امتهاي گذشته و حال، ي بزرگ قانونگذاري تبديل ش مجموعه

براي كسي كه با مباحث قرآن وسنّت آشناست، . به هيچ وجه نظيرش را نداشته باشند
ي قانونگذاري  چنان اثر عميقي در گسترش دائره كامالً روشن است كه سنّت، آن

اسالمي و عظمت و جاودانه ماندن آن دارد كه بر هيچ يك ازپژوهشگران فقه و 
  .شناسان مذاهب فقهي پوشيده نيستكار
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ي عظيم قوانين اسالمي در سطح دنيا، ديدگان حقوقدانان جهان را به خود  ذخيره
خيره كرده است و اين شگفتي و تعجب، آن هنگام افزايش خواهد يافت كه به 

. ي آن با روشي متناسب با نسل حاضر پي ببرند عظمت قوانين اسالمي از طريق عرضه
ي الهيات و معارف  دانشكده(ي شريعت  ف فقه اسالمي در دانشكدهدائرة المعار

ي عظيم  به هر حال ذخيره. دانشگاه دمشق، در صدد تحقق همين هدف است) اسالمي
قوانين اسالمي در گذشته وحال، دشمنان اسالم را به تهاجم بر ضد سنّت و زير سؤال 

درصداقت راويان بردن حجت بودن و نيز جامع بودن آن و ايجاد شك وترديد 
  .حديث اعم از بزرگان صحابه، تابعين و راويان بعدي، واداشته است

دشمنان اسالم از منافقان عجم در عصر طاليي تمدن اسالمي گرفته تا مستشرقين 
پروردگان تمدن غرب در عصر حاضر، در اين هدف شوم، هماهنگ و همسو  و دست

قطعاً . ن كوششهاي نافرجام، ادامه داردگذرد و هنوز اي چهارده قرن مي. بوده و هستند
توز اسالم عزيز و حق، وجود داشته  اين تالشهاي شوم تا زماني كه دشمنان كينه

باشند، ادامه خواهد داشت؛ همان دشمناني كه نور درخشان حق، چشمانشان را خيره 
آري؛ تالش دشمنان اسالم با عصبيت وحسادت تمام، به منظور نابودي . ساخته است

ي سيمايي زشت از پرچمداران اسالم  قصد ارائه چه با قرآن وسنّت ارتباط دارد و بهآن
، صحابه و تابعين و ساير حامالن سنّت و شريعت اسالمي، با �خدا اعم از رسول

هدف تحريف حقائق مربوط به تمدن و تاريخ تشريع اسالمي، پيوسته ادامه خواهد 
ه نبردها بين اسالم و دشمنانش همانند گذشته البته ما ترديدي نداريم كه اينگون. داشت

به شكست دشمنان اسالم و برمالشدن اهداف شومشان خواهد انجاميد و اسالم، 
ها، سربلند و  همچون گذشته بسان كوهي استوار، در برابر طوفان شديد دسيسه

 و زيرا نبرد اسالم با دشمنانش، نبرد حق و باطل، نبرد علم و جهل. ماندگار خواهد بود
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، پيروزي باشد وسنّت الهي، اين است كه در چنين نبردهايي نبرد نور و ظلمت مي

 öö :باشد؛ چنانچه خداي متعال، مي فرمايد نهايي، ازآنِ حق مي öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßß∃∃∃∃ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ää ääóóóó tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uuθθθθ èè èèδδδδ ×× ××,,,, ÏÏ ÏÏδδδδ#### yy yy———— 〈〈〈〈 ]مي ما با تمام قدرت حق را بر باطل «] 18:انبياء
  .»رود گرداند،آنگاه باطل، از بين مي كوبيم و حق، باطل را محو و نابود مي

ـ واقعاً جاي تأسف است كه گروهي از علما و نويسندگاني كه در مسلماني و 2
صداقتشان جاي ترديدي نيست، به دنبال دشمنان اسالم حركت نمايند وفريب 

 مورخين غربي، به منظور ي تحقيق علمي كاذبي را بخورند كه مستشرقين و پديده
خوردگان  سان اين فريب سرپوش گذاشتن بر مقاصد پليدشان عنوان مي كنند و بدين

نمايند كه مستشرقين يهودي ونصراني واستعمارگران دنبال  مسلمان هدفي را تأمين مي
ي شك وترديد در مورد اسالم  آن هستند؛ يعني همان هدفي كه چيزي جز اشاعه

 اينجاست كه دشمنان اسالم و پيروان جاهل آنان، درتحقق هدفي .وحامالن آن، نيست
غالباً يكي از چهار مورد ذيل، سبب : گفتني است. واحد، با هم همگام مي شوند

  :خورده، توسط مستشرقين ومورخين غربي شده است هاي فريب فريفته شدن اين دسته
هي نسبت به عدم آگاهي از حقيقت ميراث ارزشمند اسالمي و نيز ناآگا )الف

  .منابع زاللش
اي كه همواره دشمنان و  فريفته شدن به سبك و اسلوب به اصطالح علمي) ب

  .مغرضان مدعي آن هستند
تمايل به شهرت و تظاهر به آزادي انديشه و رهايي از تقليد؛ چنانچه بيشتر اين ) ج

  .باشند فريفتگان، مدعي آن مي
تي كه جز در وراي پيروي از اثرپذيري آنان از انحرافات فكري وتمايال) د

  .مستشرقين و نويسندگان غربي، قابل طرح نيستند
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 را در چنين شرايطي به چاپ )اضواء علي السنة المحمدية(كتاب  ـ ابوريه3
متوجه شدم كه وي   آن دقيقاً بررسي نمودم وبور را قبل از چاپبنده كتاب مز. رساند

ظهار نظر نموده است و نظرياتش مواردي بر خالف نظر جمهور محققين سلف، ا در
  :باشد مصادر ذيل نمي خارج از
  . پيشوايان معتزله كه دركتابهايشان نقل شده استگاههايديد) الف
  .شيعيان افراطي گاههايديد) ب
  .اند  المعارفها وكتابهاي خود ذكركردهةمستشرقين كه در دائر گاههايديد) ج
  .يسنده همراه بوده استاي كه ساليان دراز، با نو انحرافات فكري) د
حكاياتي كه در بعضي ازكتابهاي ادبي وجود دارد و در مورد صداقت و  )هـ

  .جايگاه علمي نويسندگان آنها، جاي بحث و تأمل است
كند، چندين  آنچه نامبرده در كتابش از مصادر معتبر مراكز جهان اسالم نقل مي

ن منابعي، در مبحثي غير از آنچه شده از چني يا اينكه مطلب نقل: احتمال و حالت دارد
ابوريه ازآن بهره جسته، آمده است و يا واقعاً مطالب آن منبع، مورد قبول محققين 

اند، غير از هدفي بوده كه ابوريه آن را  بوده، اما هدفي كه آنها از طرح آن داشته
اهي وي، گ. انديشه است رأي وهم مطرح نموده تا چنين وانمود كند كه با محققين، هم

برخي از متون و عبارات را بصورت بريده و ناقص مي آورد تا به هدف مورد نظرش 
 اين رويه را در پيش �چنانچه در مورد ابوهريره. شده، برسد در موضوع مطرح

ابوريه گاهي به آرا و اقوال برخي از علما . اش را مشاهده خواهيد كرد گرفته و نمونه
ابوريه، در نقل چنين . باشد دگاه معتزليها مياستناد كرده كه اساساً گفته يا دي

نمايد و مصدر اصلي را كه معتزلي  هايي به ذكر نام اين دسته از علما اكتفا مي ديدگاه
 .قتيبه چنين عمل نموده است چنانچه درمورد ابن. كند مي باشند، بيان نمي
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 ابوريه، به هاي مورد استناد رسيم كه منابع و ديدگاه با اين وصف به اين نتيجه مي
هيچ عنوان مورد قبول صاحبان آن منابع نيست و ديدگاه آنان، بر خالف چيزي است 

  .كه ابوريه مطرح نموده است
ابوريه، : به عنوان مثال. باشد گويي ابوريه در موارد متعدد كامالً روشن مي تناقض

 كند كه از نزديك  را متهم به غفلت، نسبت به كعب احبار مي�از يك سو عمر 
دهد و از سوي ديگر به خاطر ايجاد شك و ترديد در  شدن زمان قتلش خبر مي

ي عمر، نسبت به روايات  العاده  به تيزهوشي وخبرگي فوق�احاديث ابوهريره
  .نمايد  استدالل مي�ابوهريره

ابوريه، همچنين از يك سو ظاهراً نسبت به علماء، ائمه و محققين اظهار احترام و 
 سوي ديگر آنها را در سبك تحقيق سنّت به كوتاهي و غفلت در نمايد و از ادب مي

هيچ يك از . كند كه مورد پسند خودش قرار گرفته است روشي متهم مي
اهللا، شيخ طاهر الجزايري، امام محمد  تيميه رحمه االسالم ابن شيخ: شخصيتهايي مانند

ظريات خويش، از اهللا كه ابوريه براي تأييد افكار و ن عبده و سيد رشيدرضا رحمهم
هاي شخصي خود را به آنها نسبت  نامهاي آنان سوء استفاده نموده و مطالب و ديدگاه

اند و يقيناً آنها از باورهاي  داده است، قايل به آنچه كه وي، مطرح نموده، نبوده
 نسبت داده و نيز از نتائج �هاي ناروايي كه به ابوهريره ابوريه، بويژه درمورد تهمت

  .آيد، بدور هستند ه ازتحقيقش برميخطرناكي ك
قابل يادآوري است ابوريه در ثبت مراجع و منابع كتاب خود، به خاطر مهم جلوه 

ي تفسير، حديث، فقه، علوم قرآني  دادن كتابش وباالبردن ارزش آن، منابعي در زمينه
وي، . و حديث نام برده است كه يك كلمه از آنها هم دركتابش نقل نشده است

دي نيز به برخي از منابع تاريخي استدالل نموده است كه از نظر محققين، درموار
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درتحقيق سنّت، راويان وعلماي اين فن، مورد اعتماد نيستند؛ همچنين برخي ازمنابع 
باشند كه  ي ادبيات، زبان، نحو و شعر مي مورد استفاده در كتابش، كتابهايي در زمينه

  .ندهيچ ارتباطي با موضوع مورد بحث ندار
ذيالً برخي ازمنابع ومصادر مورد اعتماد ابوريه را ذكرمي كنيم تا ميزان درستي 

خداي . زند، روشن شود  كه همواره از آن دم مي»تحقيق علمي«ادعايش در مورد 

¨¨  :فرمايد متعال، مي ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããmmmmθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyffff ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 〈〈〈〈 

طور مخفيانه به دوستان خود القا شياطين، مطالب وسوسه انگيزي ب«] 121:انعام[
  .»كنند تا اينكه با شما منازعه و جدال نمايند مي

  :ي ابوريه در كتابش، عبارتند از منابع مورد استفاده
  .ي جرجي زيدان ، نوشتهتاريخ التمدن اإلسالميـ 1
  .ي جمعي از مستشرقين ، نوشتهدائرة المعارف اإلسالميةـ 2

  .ي جرجي زيدان ، نوشتهالعرب قبل اإلسالمـ 3
  .ي كريمر ، نوشتهالحضارة االسالميةـ 4
  .ي فلوتن نوشته� السيادة العربية ـ 5

  ي ابراهيم يازجي ، نوشتهحضارة االسالم في دارالسالم ـ 6
  .فيليپ حتي، ادوار جرجس، جبرائيل جبور: ي ، نوشتهتاريخ العرب المطولـ 7
  ي كارل بروكلمان ، نوشتهالسالميةتاريخ الشعوب ا ـ 8
  ي قس ابراهيم لوقا ، نوشتهالمسيحية في االسالمـ 9

  .ي جمعي از مستشرقين ، نوشتهوجهة االسالمـ 10
  .ي گلدزيهر ، نوشتهالعقيدة والشريعة في اإلسالمـ 11
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نمايد كه مباحث كتابش را با داليل و  ابوريه، با اين حال در آخر كتابش ادعا مي
قوي ثابت نموده و به مراجعي استناد نموده است كه هيچ جاي شك و براهين 

  !ترديدي در مورد درستي آنها وجود ندارد
پردازيم كه پيشتر در پنج مورد  اينك به نقد و بررسي منابع اصلي كتاب ابوريه مي

  :گرديد ذكر
 در در اين كتاب. كند ابوريه از پيشوايان معتزله به نام انديشمندان جسور ياد مي

خوانيم كه آنها، يا اساساً منكر سنت  ي سنّت مي موضع معتزله دربارهمربوط به بحث 
پذير  تحققشان امكان بودند و يا براي صحت سنّت شروطي در نظر داشتند كه هرگز

تشنيع  خالصه اينكه پيشوايان معتزله بويژه آنان كه صحابه را مورد طعن و. نبود
پروا بودند كه يكي ازآنها به  قدري جسور و بي انت بهاند، در باب دين و دي قرارداده

شتابند، به  ميبه سوي مسجد بيشتر كساني را كه براي اداي نماز » ثمامة بن اشرس«نام 
تنفر عربها  ند كه ازا، بقدري متعصب و نژادپرست بوداينه. نمايد تشبيه مي »االغ«

اين : نموده كه گفته است بدين ترتيب جسارت �خدا  به رسولداشتند؛ چنانچه ثمامه
توز و  با اين وصف از چنين افراد كينه. عرب را بنگريد كه با مردم چكاركرد؟

توان داشت؟ و همچنين از اينها   چه انتظاري مي�نزاكتي، در رابطه با اصحاب بي
توان توقع داشت كه در مورد حديث، ديدگاهي همچون ديدگاه امامان و  چگونه مي

  باشند؟محققان حديث داشته 
معتزله، شديداً تحت تأثير فلسفه و منطق يونان، هند وادبيات فارسي قرارگرفته 

ي يونان  كوشيدند تا قرآن را با فلسفه بودند و بيشتر آنان، فارس بودند؛ از اينرو مي
گرايي  آنان، در اين راستا بسياري ازاحاديثي را كه با فلسفه و عقل. همسو نمايند

ي يونان را پيامبران عقل و انديشه  كذيب نمودند و فالسفهيوناني درتضاد بود، ت
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دشمنان اصلي . شوند دانستند، آنچنان كه گويا هرگزمرتكب خطا واشتباه نمي
  .پرداختند، همينها بودند مسلمانان، كه با علماي اسالم به كشمكش مي

بل كند وآنها را درمقا ابوريه، ازاين گروه به نام خردمندان و متفكران ياد مي
  .مسيب قرارمي دهد محدثين وفقهايي همچون مالك، شافعي، بخاري، مسلم و ابن

خردمندان جسور از ديدگاه ابوريه، كساني هستند كه درطول تاريخ از قدرت 
ي اسالم استفاده نموده وساليان درازي علماي  ستمگران و حاكمان وقت، عليه ائمه

گيري ابوريه ازنظريات اين گروه  هبهر. اند چالها، شكنجه كرده حقاني را در سياه
تأويل مختلف «خصوص درمواردي كه مطالبي را از  به. دركتابش كامالً روشن است

سازد  قتيبه، روشن مي اندكي تأمل در كتاب ابن. قتيبه نقل قول مي نمايد ابن» الحديث
كه ابن قتيبه، نخست نظريات پيشوايان معتزله عليه صحابه ومحدثين را نقل كرده 

سپس به رد آنها پرداخته و كتابش را برهمين اساس نوشته است؛ اما ابوريه با و
قتيبه نسبت داده و نام اين عمل را  ي اعتزال را به ابن انصافي تمام، نظريات ائمه بي
  !نهاده است» حفظ امانت علمي«يا » تحقيق علمي«

رمعتبر را پيش از آنكه رويكرد ابوريه در مورد استنادش به برخي از مصادر غي
اي به اين نكته دشته باشم  بيش از اين مورد نقد و برسي قرار دهم، دوست دارم اشاره

آمده در ميان علي ومعاويه را  هاي خونين پديد كه ما، همواره با درد و حسرت فتنه
من، . كنيم خوانيم وآثار و پيامدهاي اين وقايع تلخ را تا به امروزكامالً درك مي مي

ي اسالم بر  يدي ندارم كه يهود و بسياري از كساني كه از بابت غلبهشخصاً هيچ ترد
ي اسالم و مسلمانان را به دل گرفتند، نقش مهمي در ايجاد اين  سرزمينشان، كينه

 اختالفات مسلمانان و گسترش دادن 2آنها، همچنين براي دامن زدن به. ها داشتند فتنه
اين منظور، به جعل احاديث و ساختن هاي زيادي چيدند و براي  ي آن، دسيسه دائره
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من، . ي شوم خود دست يابند سان به نقشه اساس دروغ پرداختند تا بدين روايات بي
شكي ندارم كه جمهورمسلمانان، نسبت به كساني كه در قرآن كريم، از آنان تعريف 

رعايت  ادب را آنها اظهار رضايت نموده است، حق انصاف و شده و خداوند از
رسد كه افرادي كه خداوند متعال در  زيرا به هيچ عنوان معقول به نظر نمي. دان نموده

، �خدا باب هجرت ونصرت، ازآنها تقدير به عمل آورده است، پس از وفات رسول
اند و اصالً چنين  از دين برگردند و چنان وضعيتي پيدا كنند كه برخي ادعا كرده

چراكه پذيرش اين . نيست�داخ ي دين خدا و مقام واالي رسول چيزي، شايسته
 گرد آمده �اساس بدين معناست كه آن جماعتي كه در مكتب پيامبر ادعاي بي

! اند اند كه هيچگونه عاطفه و وجداني نداشته ه بودند، بيشتر شبيه رهزنان و دزداني بود
حال آنكه تاريخ صحيح، گواه است كه بشريت، هيچگاه و در هيچ عصري نظير 

آري؛ دنيا، .  از لحاظ تقوا و سيرت نيك نديده و نخواهد ديد را�اصحاب پيامبر
دهد كه اسالم، بدست توانمند آنها و با جهاد و فداكاري و هجرت  گواهي مي

  .ونصرت آنان درجهان انتشار يافته است
هرچند درگذشته بر سر اينكه چه كسي سزاوار  خالفت و رهبري امت اسالمي 

ي  ما اينك كه سالهاست امت مسلمان، زير سيطرهاست، اختالف نظر به وجود آمد، ا
زيرا اكنون . استعمارگران قرار گرفته، ديگر دليلي براي تفرقه واختالف وجود ندارد

اي براي اختالف و تفرقه وجود داشته باشد و نه  نه خالفت و حكومتي است كه انگيزه
ي گذشته را مورد دهد كه دوباره پيامدهاي اختالفات و تنشها شرايط كنوني اجازه مي

بررسي قرار دهيم و احاديث ساختگي و موضوعي را كه عليه صحابه وحامالن و 
اند، باري ديگر مطرح  مبلغان شرع ونخستين پرچمداران دين ساخته و پرداخته شده

  .شوند
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راستاي  مسلمانان، گامهايي در البته علماي شيعه و سني بنا بر ميل و رغبت جمهور
هاي  ي پژوهش سنت عمالً در زمينه اند و از اينرو علماي اهل تهتقريب مذاهب، برداش

 نمايند؛ چنانچه در مقايسه مي فقهي و از جمله فقه مقارن، فقه شيعه را با مذاهب ديگر
هاي درسي دانشگاهها و نيز كتابهاي برخي از كارشناسان فقهي، بدين نكته  برنامه

ر دانشگاه، عمالً فعاليتهاي يس دبنده نيز از زمان شروع تدر. توجه شده است
  .ام  انجام دادهبه همين روشام را  فرهنگي

واقعيت اين است كه برخي، گامي عملي در جهت تقريب مذاهب اسالمي 
اند و اگر احياناً فعاليتهايي در اين زمينه صورت گرفته، خيلي جزئي و در حد  برنداشته

به همين سبب ناسزاگويي به . جلسات وكنفرانسهاي تهي و نه چندان مفيد بوده است
هايشان در باب  صحابه، همچنان ادامه دارد و چه بسا عملكرد برخي بر خالف گفته

باشد؛ بنابراين از يك سو با هياهوي تمام موضوع تقريب مذاهب  تقريب مذاهب مي
افكن از قبيل  كتابهايي مملو از مسايل تفرقه گردد و از سوي ديگر مطرح مي

  .شود  چاپ و نشر مي�هناسزاگويي به صحاب
اش در شهر  الدين به خانه ميالدي براي ديدن شيخ عبدالحسين شرف1953درسال 
در اين ديدار مطالبي پيرامون . تعدادي ازعلماي شيعه نيز آنجا بودند. صور رفتم

تأكيد گرديد كه مهمترين عامل  ضرورت وحدت اهل سنت و اهل تشيع بيان شد و
م، رفت وآمد علماي دوطرف و چاپ كتابهايي است كه ي مه براي تحقق اين مسأله

شيخ عبدالحسين، در اين زمينه فردي جدي . بيانگر وحدت واخوت مسلمانان باشد
وصادق و نهايتاً تصميم بر آن شد كه نشستي با حضور علما، براي بررسي بيشتر اين 

  .موضوع تشكيل شود
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ه همين سبب دربيروت نيز، ي اين مالقات، خيلي خوشحال بودم و ب بنده از نتيجه
ي سياسي، ادبي و تجاري  پيرامون اين موضوع با برخي از شخصيتهاي برجسته

اي شد كه نتوانستم روي اين طرح  گونه مالقاتهايي داشتم؛ اما متأسفانه شرائط به
  .بيشتركار كنم

پس ازمدتي، متوجه شدم كه شيخ عبدالحسين، شخصاً كتابي در مورد صحابي 
تا . باشد  نوشته است كه مملو از ناسزاگويي به اين بزرگوار مي�وهريرهبزرگوار، اب

اما از طريق كتاب ابوريه به محتواي آن پي . ام كنون موفق به بررسي اين كتاب نشده
كند، معلوم  زيرا با توجه به مطالبي كه ابوريه از كتاب عبدالحسين نقل مي. بردم
  1.كساني دارند نظر ي�شودكه هر دو در مورد ابوهريره مي

اي كه داده بود، خيلي  من ازاين طرز عمل عبدالحسين با توجه به وعده
زده شدم و پي بردم كه وي دراظهارات خويش پيرامون اينكه بايد گذشته را  شگفت

  .فراموش كرد و براي تقريب مذاهب تالش نمود، به هيچ وجه صادق نبوده است

                                                           

ي عبدالحسين شرف الدين به نام ابوهريره را در اختيار   نوشتهچاپ اول اين كتاب، هنگام -1
اي از كتاب مذكور را بعد از چاپ دومش در حيات مؤلف بدست  شتم، اما بعداً توانستم، نسخهندا

ي اين كتاب مطمئن شدم كه آنچه در اين مقدمه در مورد آن قضاوت نموده  پس از مطالعه. آورم
مصنف . مي كردم بودم، نه اينكه بجا بود، بلكه كتابش به مراتب شديدتر ازآن بود كه من تصور

 ابوهريره فردي منافق - العياذباهللا- به اين نتيجه رسيده است كه�مورد ابوهريره ر نهايتاً درمزبو
بدون ترديد وقتي كه ابوريه، .  از دوزخي بودن وي خبر داده است�خدا و كافر بوده و رسول

لخذالن باهللا من ا نعوذ! اي رسيده است ستايد، حتماً خودش نيز به چنين نتيجه چنين كتابي را مي اين
  .المصير سوء و
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دهند؛ چنانچه از يك سو  مچنان ادامه ميالبته همين رويكرد را بسياري از افراد ه
ها و پخش مجالت با ادعاي تقريب مذاهب  در قاهره سرگرم برگزاري گردهمايي

نمايند و از سوي  علماي االزهر در اين زمينه درخواست نوشتن مقاله مي هستند و از
ديگر  در برخي از كشورها، هيچ اقدام عملي براي ايجاد وحدت و تقريب مذاهب 

ي  افكن از قبيل ناسزاگويي به صحابه دهند؛ بلكه همچنان مسايل تفرقه  نميانجام
گردد و بر تصور نادرست و كاذبي كه از سوي   در كتابهايشان مطرح مي�خدا رسول

ورزند و آن را گسترش  شود، اصرار مي  مطرح مي�خدا برخي در مورد ياران رسول
باشد، نه تقريب   به خود ميدهند؛ گويا منظورشان ازتقريب، تقريب ديگران مي

  .مذاهب به يكديگر
 در زمينه تاريخ سنت و مذاهب  تر اينكه چنانچه بحث يا موضوعي علمي عجيب

ي  كنند با بهانه قرار دادن مسأله اسالمي با طرز تفكر آنان همسونباشد، تالش مي
تقريب، آن را رد و انكار نمايند وطرح اين موضوع علمي را بر خالف كوششهاي 

دانند؛ درحالي كه در مورد كتابي مانند كتاب عبدالحسين  مصلحين و مانع تقريب مي
سنت را مورد طعن و تشنيع  الدين كه يكي از بزرگوارترين صحابه ازديدگاه اهل شرف

  !داند گويد وآن را مانع وحدت و تقريب نمي قرار داده، هيچكس چيزي نمي
نيست؛ بلكه كتابهاي زيادي با  »هريرهابو« البته نبايد فراموش كرد كه تنها كتاب

رسد كه هيچ  ي صديقه به چاپ مي كمال وقاحت عليه صحابه و بويژه در مورد عائشه
چنين  قطعاً اين. انسان باوجدان و منصفي، تحمل شنيدن و خواندن مطالبشان را ندارد

  .ردور شدن آتش تفرقه ندا مورد و شعله كتابهايي، پيامدي جز افزايش اختالفات بي
ي خشنودي برخي شده، اما در رديف اين كتابهاست  كتاب ابوريه، هرچند مايه

  .كه در واقع، باب عداوت و نفرت راگشوده است
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بنده در نقد منابع مورد استفاده در كتاب ابوريه و نيز بررسي موضع ساير فرق 
  :ام اسالمي در مورد سنت، دو نكته را مد نظر داشته

احث علمي و تاريخي است و سخن ازحقايق تاريخي ـ نقد من، مبتني بر مب1
  .زماني كه علمي و تحقيقي باشد، براي هيچكس ممانعتي ندارد

ها، سر  ـ هدفم تصحيح اشتباهاتي است كه از ابوريه در استناد به منابع ساير فرقه2
  .زده است

ها در مورد سنت مطرح  البته بحثي كه دراين كتاب پيرامون موضع ساير فرقه
ي دكترا به دانشگاه تقديم  نامه  تحقيقي علمي است كه به منظور تكميل پايانشده،
ي تقريب مذاهب دراين شرايط حساس  از آنجايي كه بنده، ازهواداران نظريه. شد

حتي زماني كه . ام ي خاصي را نداشته ي ادب وتحريك فرقه هستم، هرگز قصد اسائه
 ازكتابم را براي چاپ بعضي از  همسؤول يكي از نشريات از من خواست تا يك نسخ

مباحثش در اختيارش قرار دهم، بنده به وي يادآوري كردم كه اين بخش كتاب نياز 
اما پس از مدتي كه بنده در بيمارستان بستري بودم، اطالع . به توضيح و مقدمه دارد

ي مزبور بحث مربوط به موضع شيعه در مورد سنت را منتشرنموده  يافتم كه مجله
 انتشار اين بحث تا حدودي بعضي از برادران را برآشفت و باعث شد در برخي .است

اينك نيز الزم به يادآوري است . ازمجالت، اين مبحث مورد نقد و بررسي قرار بگيرد
باشد كه هر مورخ  كه مباحث كتاب پيش رويتان، مباحثي تاريخي و علمي مي

وين آن، به طرح چنين مواردي اي ناگزير است در باب حديث و مراحل تد ونويسنده
تواند اين موارد را  اي كه براي كتابش احترام قائل است، نمي بپردازد و قطعاً نويسنده

  .ناديده بگيرد
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 داريم، ازجايگاه علمي و مقام واالي وي �ما، ضمن محبتي كه به علي مرتضي
 احترام �ضيي اهل بيت و خاندان علي مرت در اسالم كامالً آگاهيم و براي تمام ائمه

ي مسلمانان، براي  ي ماست كه اي كاش همه خاصي قائليم و از آرزوهاي ديرينه
  .داشتند تحقق وحدت چنين محبت و رويكردي را در مورد صحابه مي

اينك از تمام علماي مخلص شيعه و سني كه ضرورت وحدت مسلمين را درك 
 جهان اسالم شده، بويژه خواهم تا براي مبارزه با مشكالتي كه دامنگير كنند، مي مي

براي مقابله با تبليغات انحرافي و مخربي كه عقايد جوانان شيعه وسني را بطور يكسان 
 كه امروز دركشورهاي عربي در 1رويدادهايي. هدف قرارداده است، متحد شويم

براي تحقق وحدت، بايد قبل از هر . نمايد حال انجام است، اين زنگ خطر راتأييد مي
ي تقريب بپردازيم، نه  هاي صحيح و عملي در زمينه زيرساختو  اصول چيز به وضع

در اين راستا تقدير و تجليل از . اينكه به وحدت قولي يا ادعاي وحدت بسنده نماييم
 در اولويت قرار دارد؛ چراكه دين خدا توسط آنان به ما رسيده و �خدا ياران رسول

  .اريكيها به سوي نور، هدايت نموده استخداي متعال، به دست تواناي آنها، ما را از ت
 كه ابوريه در كتابش به نظريات آنها تكيه و اعتماد نموده خاورشناسانيدر مورد 

البته زماني اين مطالب را . ام است، بطور مختصر در كتاب پيش رويتان، مطالبي نوشته
ه و به نگارش درآوردم كه هنوز دانشگاههاي اروپايي را از نزديك مشاهده نكرد

نموده بودم؛ به ني آنان گفتگو و تبادل نظر  هاي علمي و برجسته شخصاً با شخصيت
نزديك با آنها گفتگو نمايم و بدين  هر حال اين فرصت، فراهم شد و توانستم از

ترتيب بيش از پيش به درستي مطالبي كه در كتابم مبني بر خطرات جدي آنها نسبت 
 از هميشه به عداوت ام، اطمينان يافتم و بيش ته نوشميراث فرهنگي، فقهي وتاريخيمان

                                                           

 .سال چاپ اول اين كتاب است، 1960 اشاره به سال -1
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نخستين مستشرقي كه . مسلمانان پي بردم توزي آنها نسبت به اسالم، عربها و كينه و
رئيس بخش قوانين مدني » اندرسون«براي اولين بار با وي مالقات نمودم، پروفسور 

التحصيل  رغاو كه فا. در مركز پژوهش علوم شرق و خاورشناسي دانشگاه لندن بود
باشد، يكي از فرماندهان سپاه انگليس در  ي الهيات دانشگاه كمبريج مي دانشكده

جنگ جهاني دوم در مصر بوده و بنا به اظهار خودش، زبان عربي را در مدت يك 
اي يك  سال در دانشگاهي امريكايي در قاهره توسط يكي از اساتيد االزهر كه هفته

ي مصري را نيز در خالل  وي، عربي عاميانه.  استكرده، فراگرفته ساعت تدريس مي
تخصص وي درعلوم اسالمي به . مسئوليت نظامي خويش درمصر ياد گرفته بود

گردد كه اغلب توسط استاد احمد امين، دكترطه حسين و  سخنرانيهاي عمومي برمي
نامبرده، از اين طرق كه . شده است شيخ احمد ابراهيم درمحافل عمومي ايراد مي

ي پروفسوري  دانست، به دريافت درجه ش، آن را تحقيقات عميق و گسترده ميخود
نايل شد و بالفاصله پس از پايان جنگ، به رياست بخش قوانين مدني در دانشگاه 

  .لندن رسيد
هايي از تعصبات مستشرقين عليه اسالم  اينك قصد آن ندارم كه به بيان نمونه

ر مركز فرهنگي اسالمي لندن موارد متعددي مدي» حمود غرابه«چراكه دكتر . بپردازم
را برايم توضيح داد، اما به ذكر يك مورد از زبان شخص پروفسور اندرسون بسنده 

التحصيالن االزهر براي گرفتن مدرك دكترا  كنم كه به محروميت يكي از فارغ مي
التحصيل االزهر،  براي گرفتن مدرك  اين فارغ: گويد اندرسون، مي. اشاره نمود

ي تحقيقي خود را پيرامون  ي حقوق اسالمي ازدانشگاه لندن، مقاله دكترا در رشته
حقوق زن دراسالم تنظيم نموده بود ودر آن ثابت كرده بود كه اسالم، حقوق زن 

پس چه دليلي وجود : من، با تعجب از اندرسون پرسيدم. راكامالً رعايت كرده است
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د؟ مگرشما مدعي آزادي انديشه داشت كه او، ازگرفتن مدرك دكترا محروم ش
  دردانشگاههايتان نيستيد؟
او ادعا كرده بود كه اسالم، به زن حقوق زيادي داده و :اندرسون جواب داد 

مگر او سخنگوي اسالم است و يا ابوحنيفه يا شافعي . برخي از آنها را برشمرده بود
 هيچ يك از فقهاي ي اسالم دارد، گويد؟ نظرياتي كه او درباره باشد كه چنين مي مي

اسالم رابهتر از : خواهد بگويد او، مردي است خودخواه كه مي! اند گذشته نداشته
  !ابوحنيفه و شافعي، شناخته است

باشد و از نعمتهاي الهي ارتزاق  اين، سخن يك مستشرق است كه هنوز زنده مي
 يا بازنشست اما دقيقاً اطالع ندارم كه آيا همچنان مشغول به كار است يا. نمايد مي

  شده است؟
مستشرقي كه درآنجا رياست . ديدن نمودم» ادنبره«اسكاتلند از دانشگاه  در

با . تحقيقات مربوط به اسالم شناسي را بر عهده داشت، يك روحاني مسحي بود
  .ديدنش پي بردم كه اخالق و برخورد نرمي دارد

مدير گروه علوم . مرا نيز از نزديك ديد »گالسكو« همچنين در اسكاتلند دانشگاه
عربي اين دانشگاه، كشيشي بود كه حدود بيست سال را درقدس به سرپرستي 
گروههاي تبشيري مسيحي گذرانده بود و به همين سبب نيز به زبان عربي تسلط 

م در كنفرانس اسالم ومسيحيت در لبنان با وي مالقات 1954البته درسال . داشت
 با رئيس بخش تحقيقات علوم اسالمي و عربي دردانشگاه آكسفورد لندن. كرده بودم

وي، در . كرد وي، يهودي بود و به سختي به زبان عربي صحبت مي. مالقات نمودم
جريان جنگ جهاني دوم عضو سازمان اطالعات بريتانيا در ليبي بوده و عربي عاميانه 

از جاي بسي تعجب است كه تنها صالحيت وي، براي احر. را در ليبي فراگرفته بود
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رياست گروه علوم عربي و اسالمي در دانشگاه آكسفورد، توانايي تكلم به زبان 
برده با اين معلومات ناقص، آيات را ازتفسير  تر اينكه نام عجيب! ي عربي بود عاميانه

بنده، مطمئن هستم كه !! نمود كشاف عالمه زمخشري براي دانشجويان تدريس مي
.  بود تا چه رسد به اين تفسير مهم و مشكلي عربي عاجز وي از فهم عبارات ساده

هايي از فقه و منابع مهم حنفي ومالكي را  همينطور احاديثي از بخاري، مسلم و بخش
  !مي نمود نيز تدريس

كند،  بنده، از وي پيرامون منابعي كه در تحقيق درسهايش ازآنها استفاده مي
  .كنم  استفاده ميازكتابهاي گلدزيهر، مرجليوث و شاخت: جواب داد. پرسيدم

در دانشگاه كمبريج رياست بخش علوم عربي واسالمي به مستشرق معروف 
. واگذار شده بود، درحالي كه تخصص وي، فقط در زبان عربي بود وبس» آريري«

ما مستشرقين در تحقيقاتمان : برده شخصاً درگفتگويي كه با هم داشتيم، اظهارنمود نام
مي شويم و بهتر است كه درچنين مباحثي وارد ازاسالم، دچاراشتباهات بسياري 

ي پرداختن به  نشويم؛ زيرا شما مسلمانان عرب، نسبت به ما توانايي بيشتري در زمينه
  .شناسي داريد مباحث اسالم

او درآن زمان مشغول . مالقات نمودم »روبسون«درمنچستر انگليس با پروفسور 
ي تاريخ  تأليفاتي در زمينه» روبسون «.ي خطي آن بود داوود بانسخه ي سنن ابي مقايسه

خيلي . حديث دارد كه در بيشتر موارد با نظريات مستشرقين تندرو موافق مي باشد
مشتاق بودم كه نادرستي تحقيقات مستشرقين را برايش خاطرنشان كنم؛ از اينرو براي 

يخي مباحثي را برايش تشريح نمودم و برخي از اشتباهات تار» گلدزيهر« نقد نظريات
و علمي گلدزيهر را برايش ثابت كردم، تنها پاسخش، اين بود كه اطالعات 

تر از مستشرقين گذشته امثال  مستشرقين كنوني  نسبت به منابع اسالمي به مراتب قوي
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زيرا امروزه تأليفات متعددي ازمسلمانان كه قبالً ناشناخته بوده، چاپ . گلدزيهر است
  .اند و پخش شده

دهيد، بيش  اميدوارم مباحث و مطالبي كه پس از اين ارائه مي: تممن نيز به او گف
 »گلدزيهر« از پيش با واقعيت و انصاف همراه باشد و در اين زمينه رويكردي همچون

  .نداشته باشيد... و» مرجليوث«و 
مالقات نمودم او،  »تشاخ«لند، با مستشرق يهودي به نام دانشگاه ليدن ه در

ي ايجاد شك و شبهه در  ي گلدزيهر را در زمينه اً رويهخاورشناسي است كه دقيق
  .مورد حقائق اسالمي و نيز وارونه جلوه دادن مسايل اسالمي دنبال مي نمايد

نخست با وي پيرامون اشتباهات عمدي گلدزيهر در تحريف متون و منابع مورد 
اي از  آنگاه من، نمونه. وي، ابتدا انكارنمود. استنادش به بحث وگفتگوپرداختم

اشتباهات عمدي گلدزيهر را در بحث تاريخ سنت برايش تشريح نمودم؛ از آن جمله، 
انّ هؤالء األمراء (: انصافي تمام سخن زهري را كه گفته است اينكه گلدزيهر با بي

االحاديث نقل كرده در كلمة  با حذف الف و الم )اكرهونا علي كتابة االحاديث
ي زهري را در تاريخ سنّت   چهرهدهد و  تغيير مي معني را،حذف اين الف والم. است
همانا امرا ما را به نوشتن و «: ي عبارت اول اين است زيرا ترجمه. نمايد دارمي هخدش

همانا امرا ما را «: ي عبارت دوم، اين است اما ترجمه. »جمع آوري احاديث واداشتند
  .»به نوشتن احاديثي چند، مجبوركردند

اش  ود و سپس با مراجعه به كتاب گلدزيهركه دركتابخانهابتدا تعجب نم» تشاخ«
. درنگ اشتباه گلدزيهر را پذيرفت وجود داشت، متوجه شد كه حق با من است و بي

من افزودم كه اين، تنها اشتباه گلدزيهر نيست؛ بلكه در موارد ديگري نيز چنين 
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شما :  گفتشاخت، با شنيدن اين سخنم برآشفت و. اشتباهاتي را مرتكب شده است
  .خيلي بدبين هستيد

من در جوابش تجزيه و تحليل گلدزيهر در مورد موضعگيري زهري 
دربرابرعبدالملك بن مروان را خاطرنشان كردم و با داليل وحقايق تاريخي اشتباه 

شاخف، اين بار نيز به اشتباه گلدزيهر اعتراف . گلدزيهر در اين زمينه را روشن ساختم
بنده، در اين كتاب : ا، ازاشتباه معصوم هستند؟ گفتني استعلم مگر: نمود و گفت

اهللا در برابر عبدالملك بن مروان را آورده و شرح  جريان موضعگيري زهري رحمه
  .ام داده

يا خاورشناسي است و در » استشراق«من، ادامه دادم كه گلدزيهر مؤسس مكتب 
تعجب اينجاست كه چرا وي . داند ميتشريع و قوانين اسالمي، وقايع تاريخي را دخيل 

گيرد و يا با چه دليلي زهري را  با اين وصف، اصول خود را درمورد زهري ناديده مي
نمايد كه حديث فضيلت مسجداالقصي را به خاطر رضايت عبدالملك بر  متهم مي

ضد ابن زبير جعل نموده است؟ درحاليكه اولين مالقات زهري با عبدالملك هفت 
  .زبير بوده است سال پس ازشهادت ابن

ي شاخت متغير گشت و از ناراحتي دستانش را به هم  اينجا بودكه ديدم چهره
اينگونه اشتباهات كه اينك : ماليد؛ من، بحثم را خاتمه دادم و خطاب به وي گفتم مي

دانيد،  خوانيم و شما اكنون آنها را اشتباه مي ما مسلمانان، آنها را در حيات خودتان مي
 شما، به عنوان حقائق علمي نسل به نسل، مطرح شده است، اما در گذشته توسط

امروزه اميدواريم كه نقدهايمان را برتحقيقاتتان، قبل ازاينكه بميريد و پيش از آنكه 
  .تحقيقاتتان، حقائق علمي قلمداد گردد، مالحظه كنيد و اشتباهاتتان را اصالح نماييد
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 تحصيل كرده و كتابي نيز در مستشرق مزبور در دانشگاه االزهر: گفتني است
ي تاريخ تشريع اسالمي دارد كه به سبك استادش گلدزيهر، نوشته و مملو از  زمينه

  .تحريف وتلبيس است
مالقات كردم؛ » نيبرج« در سوئد با مستشرق كهنسالي به نام» اسبال« در دانشگاه

. ده است زير نظرش به چاپ رسيخياط ابن )االنتصار(وي، همان كسي است كه كتاب 
در مالقاتي كه با او داشتم، بحث مفصلي پيرامون مستشرقين وتأليفاتشان در مورد 

پس از آنكه بنده . شناسي به ميان آمد و محور بحث در اين زمينه، گلدزيهر بود اسالم
نيز بر عدم صداقت و حقانيت وي » نيبرج«برخي از اشتباهات گلدزيهر را برشمردم، 

  .اعتراف نمود
وي درگذشته ازشهرت خاصي برخوردار بوده و : گفت ورد گلدزيهرنيبرج درم

كتابهايش نيز براي مستشرقين به عنوان مرجع مورد قبول قرار گرفته است؛ اما اينك 
ي علوم اسالمي به چاپ رسيده است، نياز چنداني به  كه كتابهاي جديدي در زمينه

مان گلدزيهر به پايان رسيده تحقيقات گلدزيهر به عنوان مرجع وجود ندارد و ظاهراً ز
  .است

در اثناي اين مسافرت، عالوه بر دانشگاههايي كه نام بردم، دانشگاههاي ديگري 
از نزديك  سوئيس و پاريس آلمان، نروژ، فنالند، دانمارك، را نيز در بلژيك،

. مشاهده كردم وبا مستشرقين و استادان اين دانشگاهها به بحث وتبادل نظر پرداختم
ي خاطرات و مالقاتهايي كه با مستشرقين داشتم، تقديم  ذيل به عنوان نتيجهحقائق 

  :گردد حضورتان مي
ندرت  به. ـ بيشتر مستشرقين، يا كشيش هستند يا استعمارگر و يا يهودي1

  .شود كه ازاين سه گروه نباشد مستشرقي پيدا مي
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 نسبت به ـ استشراق و فعاليتهاي خاورشناسي در دولتهاي غربي غيراستعماري2
  .تراست مراتب ضعيف استشراقي كه در دولتهاي استعمارگروجود دارد، به

ـ اغلب مستشرقين معاصر در كشورهاي غيراستعماري از نظريات گلدزيهر 3
  .باتوجه به برمالشدن اهداف نادرستش متنفرند

گيرد و فعاليتهاي خاورشناسي در  كليسا سرچشمه مي ـ استشراق عموماً از4
  .شود تعمارگر با هماهنگي كليسا و وزارت امور خارجه، انجام ميكشورهاي اس

ـ كشورهاي استعمارگر مانند انگليس و فرانسه همچنان بر ضرورت استشراق 5
در . ورزند ي مسلمانان، اصرار مي دار نمودن چهره جهت نابود كردن اسالم و لكه

به عنوان » ماسينيون«و » بالشير«ي فرانسه دو مستشرق به نامهاي  وزارت امور خارجه
كارشناس مسايل مربوط به اعراب ومسلمانان مشغول كار هستند و چنانچه قبالً بيان 

اي  شد، استشراق، در دانشگاههاي آكسفورد، كمبرج، ادنبر و گالسكو، جايگاه ويژه
  .شود دارد كه مستقيماً زيرنظريهوديان، انگليس استعمارگر و مبلغين مسيحي اداره مي

برند تا كتابهاي گلدزيهر،   كه آنها، تمام تالش خود را بكار ميبديهي است
ي دانشجويان غربي و نيز  مرجليوث و شاخت، مراجع و منابع معتبر و مورد استفاده

ي دكترا قرار بگيرند و اصوالً آن دسته از تزها و  دانشجويان عرب و مسلمان در دوره
هاي   انصاف اسالم و افشاگر توطئههاي دانشجويي را كه بيانگر عدالت و نامه پايان

  .كنند باشد، تأييد نمي مستشرقين مي
ي اصول دين از دانشگاه ازهر، از  التحصيل دانشكده دكتر محمد امين مصري فارغ

ي فلسفه از  مشكالت و موانعي برايم توضيح داد كه براي اخذ مدرك دكترا در رشته
شد كه تحقيقي  ت، از آنجا ناشي ميدانشگاه لندن، با آن مواجه شده بود؛ اين مشكال
  .كه انجام داده بود، تحقيقي علمي و منصفانه بود
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ي فلسفه به لندن رفت و به  م براي گرفتن مدرك دكترا در رشته1958او درسال 
خصوص در بخش تحقيقات علوم اسالمي  هاي درسي آنجا، به محض اينكه از برنامه

 »شاخت«هاي مستشرقين و در رأس آنها  طئهاي از دسائس و تو گردد، با هاله آگاه مي
اش را به نقد و  نامه گيرد موضوع پايان شود و تصميم مي ي اسالم مواجه مي در زمينه

  .ي اسالم اختصاص دهد در زمينه» شاخت«بررسي كتاب 
كند  را به عنوان استاد ناظر انتخاب مي نمايد و سعي مي» اندرسون«وي، پروفسور 

اما مستشرق مذكور، . ور پذيرش موضوع تحقيقش، جلب نمايدتا رضايتش را به منظ
شود كه موضوع تحقيق دكتر محمد امين، نقد كتاب  به هيچ عنوان حاضرنمي

آقاي محمد امين، از . نمايد باشد و به شدت با انتخاب اين تز، مخالفت مي» شاخت«
ود و آنجا نيز ر شود و براي ثبت نام به دانشگاه كمبريج مي دانشگاه لندن نااميد مي
موضوع » اندرسون«استادان اين دانشگاه نيز همانند پروفسور . همين تز را ارائه مي دهد

: گويند كنند و نهايتاً با صراحت تمام به وي مي تحقيق دكتر محمد امين را رد مي
خواهي موفق به اخذ مدرك دكترا شوي، بايد موضوع ديگري انتخاب كني و  اگرمي

خودداري نمايي؛ زيرا دانشگاه، به هيچ عنوان با موضوع » شاخت«از نقد كتاب 
  .انتخابي شما موافقت نخواهد كرد

معيارهاي نقد حديث از ديدگاه «شود  سرانجام آقاي محمد امين، ناگزير مي
  .اش قرار دهد نامه را موضوع پايان» محدثين

ويژه اي بود از تحقيقاتي كه شخصاً در مورد مستشرقين و ب آنچه گذشت خالصه
در اين كتاب نيز يك فصل . ي كتابهاي گلدزيهر و نظرياتش، انجام داده بودم درباره

 هدفمندش در  ام تا پرده از گستاخي را به نقد اين مستشرق يهودي اختصاص داده
ي تحريف حقائق و متون بردارم و روشن و واضح نمايم كه  وي، به قصد ايجاد  زمينه
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 اعتماد از ديدگاه ائمه و محققان ديني، به منابعي شك و شبهه در منابع علمي مورد
  .باشند استناد كرده كه فاقد هر نوع ارزش علمي مي

مهمترين مشكلي كه دانشجويان چنين دانشگاههايي با آن روبرو هستند، اين است 
كه براي تحقيق علوم اسالمي چاره اي جزاستفاده ازمنابع نادرست آنها، براي اخذ 

دارند و از آنجا كه اين دانشجويان، به زبان عربي تسلط ندارند و مدارك دانشگاهي ن
شوند مباحث كتابهاي  توانند از منابع اصيل اسالمي استفاده كنند، ناگزير مي نمي

  .مستشرقين را به عنوان حقائق علمي بپذيرند
از اينرو دانشگاههاي كشورهاي عربي و اسالمي بايد به فكر چاره برآيند و 

سان دانشجوياني كه به دنبال اخذ  ه زبان انگليسي ايجاد نمايند تا بدينهايي ب رشته
ها شوند؛ طبعاً انجام چنين مهمي سبب  مدرك مورد نظرشان هستند، وارد اين دانشگاه

شود كه تعداد زيادي از دانشجويان مسلمان از رفتن به دانشگاههاي غرب منصرف  مي
  .تعصب واستعمارگر مصون بمانندهاي مستشرقين م شوند و در نتيجه از دسيسه

متأسفانه برخي از نويسندگان مسلمان، مانند دكتر احمد امين و دكتر علي حسن 
  .اند عبدالقادر نيز فريب مباحث مستشرقين بويژه گلدزيهر را خورده

در مورد استاد احمد امين، در اين كتاب مبحث خاصي را آورده و اشتباهات وي 
ام؛ اما در مورد دكتر علي حسن  ات گلدزيهر، متذكرشدهرا بخاطر اعتمادش به نظري

جويي و   ابتدا ازحق-م1961 مدير مركز فرهنگي اسالمي لندن در سال–عبدالقادر 
پردازم كه بين من و او  كنم و سپس به بيان ماجراي مي فضل و بزرگواريش تقدير مي

  :گذشت
خواهم  امروز مي« :در نخستين درس وي كه نشستم، اين عبارات را از او شنيدم

تاريخ تشريع اسالمي را برايتان توضيح دهم، البته به روشي علمي كه تا كنون 
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دراالزهر نيزمعمول نبوده است؛ بنده، حدود چهارده سال در ازهر مشغول تحصيل 
ام، اما هيچگاه اسالم را نشناختم و فقط زماني كه در آلمان مشغول تحصيل بودم،  بوده

زده شديم و باخود  ما دانشجويان ازاين سخن استاد شگفت. »بردمبه حقيقت اسالم پي 
ي مهمي در مورد اسالم فراگرفته كه  بايد خوب دقت كنيم؛ حتماً استاد، نكته: گفتيم

  !تا كنون دانشگاه ازهر نيز از آن محروم بوده است
استاد، درسش را در مورد تاريخ سنت نبوي، ازكتابي كه در دست داشت، 

بعدها متوجه شديم كتابي كه استاد در . ي كلمه به كلمه شروع نمود مهصورت ترج به
  .اثرگلدزيهر بوده است» دراسات اسالمية«دست داشته، كتاب 

استاد، در نقل عبارات كتاب گلدزيهر، اصل را بر اين نهاده بود كه اينها، حقائق 
مطالب، اشتباه داد و ما در مواردي كه  علمي هستند و بدين ترتيب درسش را ادامه مي

پرداختيم تا اينكه به بحث زهري و جعل  رسيد، با وي به تبادل نظرمي به نظرمي
  .احاديث توسط وي براي امويها رسيد

ي معتبر  من، با توجه به معلومات كمي كه در مورد زهري به عنوان يكي از ائمه
د اعتماد دانستم كه زهري، يكي از علماي مور ي حديث و سنت داشتم و مي در زمينه

استاد، حاضر نشد كه از نظرياتش . باشد، با استاد به مناظره پرداختم در اين زمينه مي
ي مطالب كتاب گلدزيهر را از وي درخواست نمودم كه  برگردد؛ لذا من، ترجمه

ازآن پس من . استاد باخط خود آنها را ترجمه نمود و به من داد. حدود دو كاغذ بود
 روشن شدن حقيقت اتهامي كه گلدزيهر به امام زهري براي تحقيق اين موضوع و

ها شدم و از تمام كتابهاي خطي موجود در  نسبت داده بود، رهسپاركتابخانه
. برداري نمودم ي االزهر و دارالكتب المصريه، در مورد امام زهري يادداشت كتابخانه

انشكده تا اين تحقيق سه ماه طول كشيد و من، در اين مدت پس از پايان درسهاي د
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بعد از اينكه اطالعات قابل توجهي بدست آوردم و . اواخر شب مشغول تحقيق بودم
كامالً مطمئن شدم كه گلدزيهرمستشرق، متون سلف راتحريف نموده است، موضوع 

. چنين چيزي به هيچ عنوان مكن نيست: اوگفت. را به اطالع دكتر عبدالقادر رساندم
فراد منصفي هستند كه هرگز حقائق را تحريف زيرا مستشرقين بويژه گلدزيهر، ا

  .كنند نمي
با شنيدن اين پاسخ استاد، تصميم قطعي گرفتم تا پيرامون اين موضوع، بحثي را 

  .كنندگان ارائه دهم  براي شركت)الهداية االسالمية(در دفتر انجمن 
هايي، ازعلماي ازهر و دانشجويان آن، براي شركت  انجمن، با ارسال دعوتنامه

در موعد مقرر، جمع زيادي از اساتيد و دانشجويان و . رجلسه دعوت به عمل آوردد
نيز شخص دكتر عبدالقادر، گرد هم آمدند و بنده ازحضور ايشان درجلسه كه 
آرزوي آن را داشتم، خيلي خرسند شدم وتصميم داشتم در پايان جلسه، كاري كنم 

  .يابندكه حاضران، از ديدگاه دكتر عبدالقادر نيز اطالع 
محور اصلي بحثم، بررسي و نقد نظريات گلدزيهر درمورد امام زهري بود و تمام 

كنندگان ارائه دادم و در پايان، بحثم را اينگونه  تحقيقاتم را در اين زمينه براي شركت
اهللا و همچنين نظر  اين بود نظر بنده درمورد امام زهري رحمه: به اتمام رساندم

تقديم حضورتان گرديد؛ اگر استادمان دكتر عبدالقادر در جمهورعلما و محققين كه 
شده قانع نيست، منتظر اظهار نظر ايشان  اين مورد نظر خاصي دارد و به مطالب ارائه

  .ا به سمع حاضرين برساندرهستيم و تقاضا داريم تا نظرياتش 
دكتر عبدالقادر كه از ابتدا در جلسه حضور داشت، به جايگاه آمد و با صداي 

كنم كه تا كنون امام زهري را نشناخته بودم و اينك  من اعتراف مي«: سا چنين گفتر
  .»ايشان را شناختم و هيچ اعتراضي به مباحث شما ندارم
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 رئيس -اهللا پس از پايان جلسه، به دفتر استاد سيد محمد الخضر حسين رحمه
تاد عبدالقادر در اس.  رفتيم-ي دانشگاه االزهر انجمن مذكور و يكي از اساتيد برجسته

ي  بحث شما، دريچه«: حضور استاد سيد محمدالخضرحسين، به اينجانب چنين گفت
اگر يك نسخه از آن را به من بدهيد، . جديدي براي تحقيق مباحث مستشرقين گشود

توانم آن را به برخي از مجالت علمي آلمان كه  بيشترمباحث مستشرقين را دنبال  مي
اين بحث در محافل مستشرقين، پيامدهاي مثبتي به دنبال كنند بدهم و مطمئنم  مي

من، از وي تشكر نموده و اظهاراتش راعبارات تشويقي يك استاد .»خواهد داشت
  .براي شگردش تلقي نمودم

همانجا بود كه تصميم گرفتيم، . پس از مدتي استاد، مرا به منزلش دعوت نمود
زيهر را ترجمه نموده و تحريفاتش درتعطيالت تابستان به اتفاق يكديگر، كتاب گلد

اما درآن ايام يعني ابتداي جنگ جهاني دوم، نيروهاي انگليس در . را روشن نماييم
  .قاهره مرا بازداشت كردند و بدين سان به مدت هفت سال از قاهره تبعيد شدم

ي تأليف اين  اين بود ماجراي من با دكتر علي حسين عبدالقادر و همچنين انگيزه
اي جز بيان جزئياتش نداشتم وآن را در واقع درسي براي شيفتگان   چارهكتاب كه

  .دانم مستشرقين مي
ابوريه، يكي از كساني است كه در مورد تاريخ سنت نبوي به تحقيق برخاسته و 

  .از فردي چون گلدزيهر متأثرشده است
 و هاي وي اميدوارم ايشان مباحث اين كتاب بويژه مطالبي را كه در نقد انديشه

جويانه مورد بررسي قرار  ام، با ديدي حق مستشرقين و استاد احمد امين مطرح نموده
  .دهد
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 )اضواء علي السنة المحمدية( همچنين اميدوارم از بسياري از نظرياتش كه كتاب
  .ان شاء اهللا. را بر اساس آنها نگاشته است، رجوع نمايد

 

  يك كالم مستشرقين در

ي غرب، همچنان راه  كست مواجه گرديد، انديشهزماني كه جنگهاي صليبي با ش
نخستين روشي كه غربيان براي اين . جويي از اسالم و مسلمانان را ادامه داد انتقام

و از طرفي در پرتو اين انديشه كه بر . منظور انتخاب نمودند، نقد و بررسي اسالم بود
 از راه زور و ي سيطره بركشورهاي اسالمي، جوامع مسيحي غرب حاكم بود، انديشه

خصوص در شرايطي كه اوضاع سياسي، نظامي، اقتصادي و  به. قدرت نيز بوجود آمد
فرهنگي جهان اسالم، رو به وخامت نهاد؛ بدين سان غرب، كشورهاي اسالمي را 

هنوزتسلط غرب بر بيشتر . داد يكي پس ازديگري، مورد تاخت و تاز قرار مي
ي اسالم و تاريخش،  تحقيقات غربي دربارهكشورهاي اسالمي تحقيق نيافته بود كه 

،  قصد موجه نشان دادن سياستهاي استعماري متجاوزان در مورد ملتهاي ستمديده به
 در قرن گذشته تحقيقات آنها در ابعاد مختلف ديني، تاريخي     افزايش يافت و سرانجام

و دليل، همواره از طبيعي بود كه اين تحقيقات، بنا به د. و فرهنگي اسالم به پايان رسيد
  :حق و انصاف بدورباشند

ـ تعصب ديني اروپاييان و فرماندهان نظامي اروپا؛ چنانچه هنگام ورود نظاميان 1
اينك « :چنين گفت اين ،»لورد«المقدس، در جريان جنگ جهاني اول،  صليبي به بيت

فته بود، آري؛ فقط از نظر نظامي چنين بود كه لورد گ. »جنگهاي صليبي به پايان رسيد
اما تعصب ديني درتأليفات وتحقيقات غربيها، پيرامون اسالم هيچگاه از بين نرفته 

 �خدا ندرت به انصاف و عدالت اسالم و حقانيت رسول است و اگر افرادي هم كه به
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اند؛  ي تعصب رهانيده كنند، كساني هستند كه خود را از تسلط و سيطره اذعان مي
كه كتابش در نوع خود ) تمدن عرب(ي كتاب  هنويسند» گوستاولوبون«همچون 

باشد كه تا كنون يك غربي، از روي انصاف در مورد اسالم  بهترين كتابي مي
گردآوري نموده است و همين باعث شده تا بسياري از غربيها، از وي در مجالس 

  .خويش به خوبي ياد نكنند
اسان قرن نوزدهم شن گوستاولوبون، با آنكه يكي از بزرگترين مورخين و جامعه

ي اسالم، با واكنش منفي غربيها  اش درباره نگري  واقع باشد، اما به خاطر انصاف و مي
  .بويژه فرانسويها مواجه شده است

) قرنهاي هجده و نوزده(اي كه غربيها، در مدت دو قرن  ـ قدرت مادي و علمي2
غرور كرده و شدت م به آن دست يافتند، علما، مورخين و نويسندگان غربي را به

ي  باعث شده تا ادعا كنند كه غربيها، بنيانگذار تمام تمدنهاي بشري هستند و انديشه
. باشد اي صحيح، منطقي و دقيق مي غربي، بر خالف چيدمان فكري ساير ملتها انديشه

پندارند؛ همانطور كه يكي از  چنانچه در اين ميان اسالم را تفكري ساده و سطحي مي
اي  در مورد اسالم چنين نظريه )وجهة االسالم(در كتابش » جب« مستشرقان به نام

وي، در كتابش اين هدف را دنبال كرده تا چنين وانمود كند كه . نموده استارائه 
نبايد . شده از سوي اسالم، جزئي و سطحي است، نه عمقي و فراگير نظريات ارئه

ندگي و جهالتي است ما فراموش كرد كه اين قضاوت آنها، برخاسته از ضعف و عقب
  .اند كه در كشورهاي تحت استعمار خويش مشاهده نموده

در اوائل اين قرن موازي با روابطي كه ميان غرب و جهان اسالم ايجاد شد، 
پژوهان  در اين بحبوحه فرهيختگان و دانش. مبادالت فرهنگي نيز صورت گرفت

 پراكنده و نامنظم قديمي مسلمان، براي جستجوي ميراث فرهنگي ما، به كتابها و متون
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شده درغرب، از نظر تنظيم  آوردند و از آنجا كه اين منابع، با منابع تهيه روي مي
هاي مستشرقين  وتدوين، تناسب وهماهنگي نداشت، لذا پژوهشگران مسلمان، به نوشته

روي آوردند؛ چراكه مستشرقين، در مورد ميراث فرهنگي ما و بررسي منابع اسالم، 
آنها با تالشي گسترده و جدي، همراه با تعصب ديني . رت نشان داده بودندازخود مها

و مقاصد استعماري كه پيشتر به آن اشاره شد، توانستند ميراث فرهنگي ما راچنان تهيه 
و تنظيم نمايندكه نظر روشنفكران و محققان مسلمان را به خود معطوف نمايند؛ بويژه 

 البته هدفدار با روشهاي معمول و پراكنده در ي اين تحقيقات منظم و هنگام مقايسه
بدين ترتيب برخي از نويسندگان و فرهيختگان مسلمان، از . كتابهاي قديمي ما
زده شدند و چنين پنداشتند كه آنها، سخني جز  ي مستشرقين شگفت تحقيقات گسترده

مان، اين پندار نادرست تا بدانجا در اين خودباختگان فكري مسل. گويند حقيقت نمي
ريشه دوانيده كه اگر مستشرقان، در موردي با ما اختالف نظر داشته باشند، بطور قطع 

دانند، البته با اين ادعا كه روش  كنند و حق را با آنان مي از آنها جانبداري مي
  !مستشرقان، روشي علمي و دقيق است

رقين از سوي ديگر محققين مسلمان به خود زحمت ندادند تا منابع تحقيقي مستش
دشوار : انگاري، برخاسته از چند دليل بود؛ از جمله البته اين سهل. را بازنگري نمايند

ي كار  هاي پژوهشي تا نتيجه مورد در زمينه بودن بررسي مصادراسالمي و يا شتاب بي
عالوه بر اين محور اصلي اين تحقيقات، . اصطالح علمي، خيلي زود نمايان گردد به

ه در محافل علمي و ديني مسلمانان مطرح بوده است، در مباحثي بود كه با آنچ
  .تعارض قرار داشت

روزگاري، احساس حقارت و عدم اعتماد به نفس در برابر پژوهشگران غربي 
وتقديروتجليل بيش از حد آنها و عدم كمترين سوء ظني به آنان، شديداً محققين 
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 ادامه داشت كه حركتهاي اين روند تا آن زمان. مسلمان را تحت تأثيرقرارداده بود
ي استقالل سياسي مسلمانان  سياسي و اصالحي در جوامع اسالمي پديد آمد و مرحله

زماني كه به ضرورت استقالل فكري خويش و نيز . ي غرب مطرح گرديد از سيطره
ي خود شرمنده شديم  ارزش تمدن و ميراث فرهنگميان پي برديم، از موضع گذشته

ي اين  دامنه! ، قانون و فرهنگمان به غربيها، اتكا نموديم؟كه چرا در شناخت عقيده
سرعت در مراكز فرهنگي اسالمي مسلمانان، گسترش يافت و پژوهشگران  آگاهي، به

مسلمان در صدد جستجوي حقيقت و اهداف مستشرقان برآمدند و موضوع عدم 
ققين اعتماد به مباحث مستشرقين و ضرورت عدم استناد به نظرياتشان، توجه مح

  .مسلمان را به خود جلب نمود
گرچه اين حركت، هنوز به تكامل و رشد واقعي خود نرسيده است، ولي همچنان 

ي مسلمان از  ادامه خواهدداشت سرانجام روزي فرارسد كه فرزندان و نسلهاي آينده
 يا گذشتگان خود، نسبت به برخي از  انديشي و فريفته شدن گذشته بابت ساده

  .قين، شگفت زده شوندتحقيقات مستشر
زودي روزي فرا خواهد رسيد كه ما مسلمانان، به نقد و بررسي ميراث فرهنگي  به

آري؛ روزي خواهدآمد كه معيارهاي . غرب اعم ازتمدن، دين وعلمشان بپردازيم
ي مستشرقين در نقد و بررسي فرهنگ اسالمي، توسط محققان مسلمان  مورد استفاده

فرهنگ غرب مورد استفاده قرار بگيرد؛ آن زمان است كه براي نقد عقائد، علوم و 
بنده گمان . ضعف و ناكارايي فرهنگ و تمدن غرب براي جهانيان روشن خواهد شد

كنم كه مسلمانان، معيارهاي مستشرقين درنقد قرآن وسنّت را براي نقد كتابهاي  نمي
بها و علومشان به مقدس و علوم تاريخي و موروثي آنها به كاربرند، ديگر چيزي ازكتا

  .عنوان حقيقت و واقعيت باقي بماند
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من مطمئنم كه اگر ما همان معيارها و اصولي را براي نقد دانشمندان، فرماندهان و 
اي غرب بكار گيريم كه آنها در نقد تاريخ و شخصيتهاي ديني  شخصيتهاي افسانه

 صورت تمدن آنان، در اند، در اين مامسلمانان، بعنوان معيار و اصول نقد در نظرگرفته
اي از ابهام و شك و ترديد قرارخواهد گرفت كه با  تمام ابعادش در چنان هاله

هاي ايجادشده از سوي آنها در مورد تاريخ و فرهنگ اسالمي، قابل  ترديدها و شبهه
سان پوچي تمدنشان برمال خواهد شد و رجال سياسي و  مقايسه نخواهد بود و بدين

ي واقعي و شخصيت تهي از ارزش و  نگ خواهند باخت و چهرهفرهنگي و ادبيشان ر
  .اخالق و وجدان آنان، براي همه نمايان خواهد گشت

آوري اخبار غيرمعتبر، تحريف نصوص، تبديل  جمع: اگر روشهايي از قبيل
كه غربيان و مستشرقان، در تحقيقات و ... افكني و واقعيتها به خرافات و شبهه

كنند، روي ميراث فرهنگي وعلمي  مي خود دنبال مياصطالح عل پژوهشهاي به
خودشان انجام گيرد، سيمايي بسيار زشت و مضحك از تمدن و رجال تاريخي آنها 

ي تاريخ و  بجا خواهد ماند و بدين سان خواهند ديد كه روش تحقيقي آنان در زمينه
براي تمدن، وبال جانشان گرديده و خودشان را در چاهي مشاهده خواهند كرد كه 

  .ديگران حفركرده بودند
آري؛ آن دوران كه ما، براي شناخت علوم و تاريخمان به مستشرقين اعتماد 

ايم، اينك  خبر بوده اگر تا كنون از منابع ارزشمند خويش بي. كرديم، گذشته است مي
كامالً روشن است كه . انگاري را كناربگذاريم زمان آن رسيده كه جهالت و سهل

هاي كساني كه از لغت و ادبيات ما   و منابع اسالمي، اعتماد به گفتهبراي فهم مراجع
بنابراين بايد آن دسته از اعتقادات نادرست و . بيگانه هستند، هيچ توجيهي ندارد

سوءظنهايي را كه مستشرقين متعصب، نسبت به دين خدا و علماي اسالم دارند، براي 



49  جايگاه سنت در قانونگذاري

هاي علمي خويش   غبار را ازگنجينههميشه ازمحافل علمي بزداييم و اكنون كه گرد و
ايم، بايد  برطرف نموده و به بيداري و بالندگي به ارزشهاي اسالمي خود دست يافته

  .بيش از هميشه به اين مهم توجه داشته باشيم
با اين حال جاي دارد كساني كه هنوز به بيگانگان و نظريات آنها خوشبين و 

هاي مستشرقين برداشته و   كه پرده از دسيسهعالقمند هستند، اين كتاب و امثال آن را
  .ي واقعي آنها را معرفي كرده است، مطالعه نمايند چهره

گران و فريبندگاني همچون گلدزيهر،  البته ما، در عين حال كه نسبت به تحريف
دهيم، تالش منصفانه و علمي محققان و پژوهشگران باانصاف  از خود شدت نشان مي
زيرا علم، . نهيم زشمند و قديمي و نيز تحقيقات علميشان ارج ميرا در نشر كتابهاي ار

هيچگاه در انحصار ملت خاصي نبوده و اسالم، دين خدا براي تمام جهانيان است و 
ي  اندازه درك و فهمش در انحصار هيچ قوم وملتي نيست و هر كس، مجاز است به

 به اينكه مخلصانه و توانايي خويش در درياي بيكران آن غواسي نمايد؛ اما مشروط
  .هاي نفساني و تعصب حركت كند منصفانه و بدور از انگيزه

به » گوستاولوبون«دانم بحث مربوط به مستشرقين را با مطلبي از  اينك الزم مي
پايان برسانم كه بيانگر رمز تهاجم دانشمندان غرب به ميراث فرهنگي ما و ناديده 

  .گرفتن عظمت تمدن اسالمي است
 پس از بيان اثرات عميق فرهنگ )حضارة العرب(در كتاب » وبونگوستاول«

با توجه به «: گويد اسالمي عربي در غرب و پديدآمدن تمدن نوين غرب، چنين مي
شود كه چرا محققان و دانشمندان  آنچه گذشت، اين سؤال براي خوانندگان ايجاد مي

رات عميق اسالم و ، اث.دهند عصر كه ظاهراً نداي آزادي انديشه و تحقيق سر مي
  گيرند؟ اعراب را در پديدآمدن تمدن كنوني غرب، ناديده مي
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در پاسخ اين پرسش كه بارها براي خودم نيز پيش آمده است، يك جواب بيشتر 
ندارم و آن، اينكه تا كنون استقالل فكري ما، سطحي و ظاهري بوده است و در 

، از ديدگاه ما، انسانها غالباً. ماي دهبسياري از موارد از آزادي الزم فكري برخوردار نبو
  :داراي دو شخصيت هستند

ـ شخصيت نوين و جديد كه در ساختارش تحصيالت ويژه، فرهنگ و محيط 1
  .خاص، نقش داشته است

اش در كردار پدران و گذشتگانش،  ـ شخصيت قديمي و ناآگاهي كه انديشه2
دم، چنين شخصيتي دارند بيشتر مر. خالصه شده و دچار جمود و تحجر گرديده است

سان  پذيرند و بدين و بر همين اساس اعتقادات مردم را تحت عناوين مختلف مي
ظاهر، پذيرش  گردد و از آنجا كه به برخي از آرا و باورها در وجود افراد نهادينه مي

  .اين افكار با آزادي صورت گرفته، مورد احترام قرارمي گيرد
ترين دشمنان اروپاييها  به عنوان سرسخت) �(واقعيت اين است كه پيروان محمد

اند و اين، در حالي است كه نه تنها آنها در زمان شارل مارتل و جنگهاي  معرفي شده
صليبي، ما را توان سالحها و توان نظامي خود نترسانده و يا پس از فتح قسطنطنيه 

 رخ ما كشيده و اند، بلكه همواره ما را برتري تمدن خويش را به ه تهديد نظامي نكرد
  .اند سان بر ما غلبه يافته بدين

به هر حال اين، تصور موروثي ما بر ضد اسالم و مسلمين است كه با گذشت 
توزانه نسبت به  چندين قرن، جزئي از وجود و طبيعتمان گرديده و اين تخيالت كينه

سبت به همانطور كه يهوديها در دل خود، ن. مسلمانان در وجودمان ريشه دوانيده است
  .ما كينه دارند
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ي خود كه يونان التين را تنها منبع علم وادب  جانبه اگر باورهاي جديد و يك
داند، بر باورهاي موروثي خود بر ضد اسالم و مسلمانان بيفزاييم، آنگاه به آساني  مي

دار اعراب و مسلمانان بر تاريخ و فرهنگ اروپا را درك  علت انكار تأثيرات ريشه
د و بدين ترتيب خواهيم دانست كه چرا برخي ازدانشمندان غربي، خواهيم نمو

پرداختن به موضوع نجات اروپاي مسيحي ازدوران توحش را توسط مسلمانان راننگ 
  1.»دانند مي

گوستاولوبون در توضيح سخنان خود به درآميختن باورهاي نادرست اروپا و 
پيرامون اسالم به » سوربون« در  را2»رينان«نمايد و سخنراني  تحقيقات جديد اشاره مي

كند و بيان مي دارد كه اين شخص، در مورد اسالم به  عنوان نمونه ذكرمي
ي اعراب و  گويي دچارشده است؛ چنانچه رينان از يك سو به نقش ارزنده نتاقض

كند و از سوي ديگر اسالم را مانع  ي پيشرفت علمي اعتراف مي مسلمانان، در زمينه
داند و معتقد است كه روح جوامعي كه در برابر اسالم،  سفه ميپيشرفت علم و فل

رينان درعين حال سخنراني خود را اينگونه به پايان .! اند، مرده است تسليم شده
من، وارد هر مسجدي كه شدم، درخود نوعي خشوع احساس نمودم و به : رساند مي

  .لرزه افتادم و از اينكه مسلمان نيستم، تأسف خوردم
ترين چيزي است كه تا   كه ابوريه از كتابهاي ادبي نقل كرده، عجيبحكاياتي

ابوريه با وقاحت تمام، آن دسته از . ام اصطالح علمي ديده كنون در يك تحقيق به
ي حديث و امامان فقه ومجتهدين را كه مورد پسندش نبوده، رد نموده و  روايات ائمه

ها تحقيق تاريخ رجال و سيرت به كتابهايي روي آورده است كه اساساً موضوع آن

                                                           

  . چاپ دوم688  عادل زعيتر رحمه اهللا،صاستاد  اديب بزرگوارترجمه.  حضارة العرب-1

  .محمد عبده در زمان خويش به رد آن پرداخت و با دالئل قاطع آن را جواب دادـ 2
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باشد كه براي سرگرمي مردم، حاوي  راويان نيست؛ بلكه كتابهاي صرفاً ادبي مي
  .حكايات و داستانهايي است كه نقل مجلس مردم بوده است

چنين كتابهايي را انتخاب نموده وسپس براي زيرسؤال بردن سنت، به  ابوريه اين
آيا اين روش ! ني و ادبي پرداخته استذكر دالئل و شواهدي از كتابهاي داستا

كرد و طي آن تمام  اصطالح علمي، غير از آن روشي است كه گلدزيهر دنبال مي به
 )حياة الحيوان(نمود و بر عكس، مطالب كتاب   امام مالك راتكذب ميمؤطااحاديث 

  !را تأييد مي كرد؟
 آنان، بر يكي از نكات بديهي از ديدگاه آن دسته از علمايي كه روش تحقيق

توان علم حديث را از كتابهاي  باشد، اين است كه نمي خالف روش تحقيق ابوريه مي
هاي مصادر و  فقه و علم تفسير را از كتابهاي لغت دريافت نمود؛ زيرا هر يك از رشته

توان در آن منابع  منابع مربوط به خودش را دارد كه حقايق و قضاياي آن را فقط مي
  .تحقيق نمود
توان به مصادر غيرمؤثق و غير قابل اعتماد  يق تاريخ نيز به هيچ عنوان نميدر تحق

روي آورد و اگر كسي بر خالف اصول تحقيق، دست به چنين كاري بزند، عملش، 
. فاقد هرگونه ارزش علمي است و چنين فردي، در ميان علما منزلت علمي ندارد

در موضوعي بس مهم به بنابراين در مورد ابوريه چگونه بايد قضاوت كرد كه 
نعيم،  ثمارالقلوب ثعالبي، مقامات بديع الزمان همداني و الحيلة ابي: كتابهايي از قبيل

، در موضوع رجال تصوف نوشته الحليةاستناد كرده است؟ حال آنكه كتابي همچون 
شده و حاوي مطابل نادرستي است و خود مؤلف نيز ادعا نكرده كه كتابش، در 

  .ل، مرجع مي باشدموضوع تاريخ رجا
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توان گفت؟ اگر او آگاهانه ايـن عمـل را            همچنين در مورد رويكرد ابوريه چه مي      
دانسته كه اين، روش محققين نيست، پس با مستشرقين مغرض، همسو             انجام داده و مي   

تحقيـق  «شده است و اگر ندانـسته، چنـين رويكـردي داشـته، پـس چگونـه عملـش را                    
گذرد و تا كنون هيچ مسلماني چنين جـسارتي           ر سال مي  كه هزا   ناميده در حالي  » علمي

  !نكرده است؟
ذكر مصادري كه ابوريه در بررسي و استناد به آنها دچار اين لغزش بزرگ شده، 

اما در مورد مصادر مؤثقي كه وي، در فهرست مراجع و منابع كتابش از . گذشت
ته از منابع را تحريف آنها، نام برده است، قبالً توضيح داديم كه وي، متون اين دس

قطعاً ! نموده و قرائت شخصي خود را نام نويسندگان آن منابع مطرح نموده است
ترين  باشد و كم چنين عملي، نه تنها قابل رشك نيست، بلكه خصلت بسيار زشتي مي

توان بر آن نهاد، فريبكاري است و به قول خودش كه از امام شافعي نقل  نامي كه مي
براي يك بار هم مرتكب چنين عملي شود، ديگر سخنش قابل  هر كس، :مي كند

از اينرو در مورد شخص ابوريه كه بارها مرتكب چنين عملي شده، . باشد قبول نمي
  باشد؟ توان گفت و آيا سخنانش قابل قبول مي چه مي
 

  :كتاب ابوريهدگاه بنده درباره ي دي چكيده

ي  ين نشده است و بنا به گفته تدو�ـ وي، معتقد است كه سنت، در زمان پبامبر1
اي   ازاين عمل منع نمود و اين، نكته�خدا جمهور علما، علتش، اين بودكه رسول

  .است كه تمام محققين در گذشته و حال برآن اتفاق دارند
 باعث پديد �خدا ـ ابوريه، معتقد است كه عدم تدوين سنّت در زمان رسول2

ف نيز سبب جعل احاديث ساختگي آمدن اختالف در ميان مسلمين شده و اختال
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گرديده است و بدين سان بزرگترين آسيبي كه به اسالم رسيد، ازبين رفتن سنتهاي 
  .واقعي بود

آيد كه عامل اصلي اين  اگراندكي دقت كنيم ازاين پندار ابوريه چنين برمي
 از هوشياري و فراست �خدا گويا اگر رسول.  بوده است�خدا خسارت، رسول

ي تحقيق علمي احاديث و سنتها، برخوردار بود، چنين مشكلي پيش  زمينهابوريه در 
ي خطرناكي، معترف  توان يقين داشت كه ابوريه به چنين نتيجه البته نمي!! آمد نمي
تواند به خود   ايمان دارد، نمي�خدا زيرا هيچ مسلماني كه به حقانيت رسول. باشد

  .چنين جسارتي بدهد
هر چند با معيارهاي –است كه سنتهاي صحيح گفتاري ـ ابوريه، بر اين باور 3

 آنقدر الزامي نيست كه مسلمانان به عنوان دين به آن -شخص خودش منطبق باشد
زيرا به اعتقاد وي، دين همان چيزي است كه در قرآن و سنن عملي آمده . ملزم باشند

رحالي كه د. است؛ چراكه قرآن، متواتر است و سنت عملي نيز حكم متواتر را دارد
  .سنن قولي اينطورنيستند

كامالً روشن است كه اين نظريه، عالوه بر اينكه بسيار خطرناك و گستاخانه 
باشد، مخالفت آشكاري با كتاب اهللا نيز هست و ميراث فرهنگي و منابع  مي

برد؛ از اينرو به معناي عدم ثبوت عقيده و تشريع  قانونگذاري دراسالم را زير سؤال مي
بدون ترديد هيچ مؤمني كه براي دين و كيان اجتماعي امت خويش . باشد مياسالمي، 

  .احترام قائل است، هرگزچنين جسارتي نمي نمايد
اما درمورد آنچه وي به امام محمد عبده و شاگردش، عالمه رشيدرضا نسبت 

اند كه نه ما، ديگران را  اين دو بزرگوار، داراي نظريات خاصي بوده: داده، بايدگفت
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كنيم و نه چنين ديدگاههايي، از مقام و منزلت و جهاد آنها   پذيرفتن آنها ملزم ميبه
  .كاهد مي

ترين پيشگامان نهضت اصالح در عصر  محمد عبده بدون ترديد يكي از برجسته
او در زمان خود فيلسوف، زبان گويا، عقل انديشمند و شمشير بران اسالم . حاضراست

حق نوري  رفت و به ربيها و استعمارگران بشمار ميگو اعم از غ عليه دشمنان ياوه
درخشان در برابر تاريكي و جمودي بود كه در چند سده، بر جهان اسالم چيره گشته 

اما با تمام اين اوصاف، در باب حديث، بضاعت چنداني نداشت و استناد به منطق . بود
تداللهايش به منطق و دانست و در اس و برهان را بهترين وسيله براي دفاع از اسالم مي

امام محمد عبده با توجه به اين دو ويژگي، در مورد سنت و . آورد فلسفه روي مي
راويان حديث و جايگاه سنت، ديدگاههايي داشته كه ابوريه از آن استفاده و به 

سان ديدگاههاي مد نظر خود را كه به ميان  عبارت بهتر سوءاستفاده نموده تا بدين
  .دبكشد و مطرح نماي

 ابتدا از نظريات استادش رحمه اهللا در رسد كه سيد رشيدرضا چنين به نظر مي

رشيدرضا در آن زمان در باب حديث، بضاعت چنداني نداشت، اما . متأثر بوده است
 گرديد و در مباحث فقه پس از آنكه با درگذشت استادش، پرچمدار نهضت اصالح

ديني بسياري از مسلمانان دنيا ور شد ومرجع  وحديث و ساير علوم اسالمي غوطه
گشت، در باب حديث وعلوم سنت به چنان مهارتي دست يافت كه سرانجام يكي از 
پرچمداران سنت گرديد و از آنجا كه علماي ازهر، نسبت به كتابها و علوم سنت 

انگاري كرده و بيشتر در مباحث فقهي، كالمي و لغوي تبحر يافته بودند، سيد  سهل
  .ي سنت و حديث بود اهللا سرآمدترين شخصيت علمي مصر در زمينهرشيدرضا رحمه 
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كردم و از  اش مالقات مي من، درآخر حيات رشيدرضا همواره او را درخانه
بنابراين با شناختي كه از او . نمودم علمش در شريعت و فهمش در سنت، استفاده مي

چنين در رد دهم كه وي، در تمسك به سنن گفتاري و هم حق گواهي مي دارم، به
از اينرو مطمئنم كه . اقوال فقهي مخالف با حديث، خيلي جدي و سرسخت بود

رسيد، نخستين كسي بود مه در رد آن  اگرامروز زنده بود و كتاب ابوريه به دستش مي
  .كرد فرسايي مي قلم

ائمه و فقهايي كه به تدوين حقوق و قوانين اسالمي پرداختند، صالحيت «ـ 4
شخيص صحيح وضعيف را نداشتند و اديبان و علماي علم كالم از بررسي احاديث وت

در مورد غيرت ابوريه نسبت به سنت و ! »معتزله به اين شايستگي دست يافته بودند
كنم و نيازي به  ي وي اكتفا مي خداترسي وي در باب دين، فقط به نقل اين نظريه

  .بينم توضيح نمي
ي حديث، سيزده قرن  تابعين، فقها و ائمهصحابه، «: پندارد كه ـ ابوريه چنين مي5

پروايي وي در جعل احاديث   فريب خورده و هيچگاه به بي�كامل در مورد ابوهريره
  .»اند خاطر جلب رضايت امويها پي نبرده به

اي دست يافته كه هيچكس درطول تاريخ اسالم، متوجه آن  گويا ابوريه به نكته
و [!] اند كه از نظريات درست اي بوده بهره نصيب و بي چه مسلمانان كم! نشده است

  !اند هاي مهم ابوريه در اين چند قرن محروم مانده ديدگاه
ي علما و  آيد، اين است كه همه هاي ابوريه برمي تري كه از گفته ي عجيب نكته

اند كه در كتابهاي  لوحي بوده ي حديث در قرون گذشته، انسانهاي غافل و ساده ائمه
پرور و دروغگو كه هدفي جز خوردن و زراندوزي نداشته  ير، تنخود به فردي حق
  ]العياذ باهللا! [اند است، اعتمادنموده
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عواملي همچون وجود احاديث جعلي و اضافه شدن احتمالي سخنان راويان به «ـ 6
شذوذ و اضطراب و روايت : متن احاديث و نيز ساير موارد متعلق به حديث از قبيل

ي اعتماد  شك وترديد قرار داده و منابع صحيح آن را از دايرهمفهومي، سنت را مورد 
  .»الزم بيرون آورده است

ي ناآگاه از سنت و علوم  چنين پنداري، يكي ديگر از نتائجي است كه خواننده
گيرد و اين، همان هدفي است كه پيوسته مستشرقين  حديث، از كتاب ابوريه مي

با اين حال ابوريه همچنان ادعا دارد كه . اند متعصب، آن را با تمام وجود دنبال كرده
 نوشته و هيچ هدفي جز رضاي �خدا كتابش را به منظور دفاع از سنن قولي رسول

  !خدا نداشته است
دانستم كه تقويت يك چيز، با ايجاد شك و ترديد درآن تحقق  من تاكنون نمي

و كساني كه يابد وخدمت شريعت از طريق توافق و همسويي با دشمنان اسالم  مي
  )ناليه راجعو هللا وانّا انّا( !باشد كوشند، ممكن مي براي نابودي اسالم مي

ـ ابوريه تمام احاديث و آثار صحيحي را كه از كتابهاي يهود و نصارا خبر داده، 7
گيرد كه در جعل اين احاديث، دست يهود و  مورد ترديد قرار داده و نتيجه مي
برخي از احاديث به نقل مطالبي از تورات «: گويد نصاري در كار بوده است؛ وي، مي

پردازد كه اينك آن مطالب، در تورات وجود ندارد و اين خود دليلي است بر  مي
  .»كذب اين نوع احاديث

زيرا خداوند متعال در مورد تورات و . ترديد چنين پنداري، نادرست است بي
گفته است كه در مجموع انجيل و ساير كتابهاي انبياء گذشته، واضح وروشن سخن 

  :به اين نتيجه مي رسيم كه
  .ي كتابهاي آسماني يكي است مبادي همه ـ1
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 .ـ بيشتر پيروان اين اديان در كتابهاي آسماني، تغيير و تحريف ايجاد كردند2
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  .»را تحريف كردند) و مطالب تورات( سخنان آنان،«: يعني]. 13:مائده[
ي كلي در چنين مواردي، اين است كه اگر صحت حديثي در اين موضوع  قاعده

ثابت شد، بايد آن را به كتاب اهللا عرضه نمود؛ اگر باكتاب اهللا توافق داشت، درصحت 
آن حديث هيچ ترديدي وجود ندارد و چنانچه آن حديث با كتاب اهللا تعارض داشت 

توان چنين حديثي را   مي-آيد كه در احاديث صحيح كمتر چنين موردي پيش مي-
  .نپذيرفت؛ هرچند رجال سندش قوي باشند

علماي اسالم از زمان صحابه تا كنون در مورد چنين احاديثي به همين روش عمل 
  .اند نموده و با اهل كتاب نيز چنين برخوردي داشته

ده و آن، اينكه هرحديثي كه از تورات و ي جديدي ايجاد نمو اما ابوريه شيوه
داند و به  ي يهود و نصاري بر ضد اسالم مي انجيل سخن گفته باشد، آن را دسيسه

 در �خدا  از كعب را مبني بر اينكه به اسم رسول�همين دليل روايات ابوهريره
 يا پس �خدا تورات تصريح شده، رد نموده و تمام يهودياني را كه در زمان رسول

  .ن اسالم آوردند، متهم كرده استازآ
داند، چنين ديدگاهي را مطرح  دانم چگونه ابوريه با وجود را محقق مي من، نمي
كند كه   ابوريه در آيات متعدد، تصريح مي ي زيرا قرآن، بر خالف شيوه! كرده است؟

چنانچه خداي متعال . باشند  مي�كتابهاي يهود و نصاري، مؤيد رسالت محمد
  :فرمايد مي
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من، ! اسرائيل اي بني: و خاطرنشان ساز زماني را كه عيسي بن مريم گفت«: يعني

ي خدا به سوي شما هستم و توراتي را كه پيش از من آمده است، تصديق  فرستاده
  .»دهم آيد و نامش، احمد است، مژده مي كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي مي
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هستند، در برابر كافران، تند و سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند؛ ايشان 

جويند و رضاي  آنان، همواره فضل خداي را مي. بيني را در حال ركوع و سجده مي
ل، اين، توصيف آنان، در تورات است و اما توصيف ايشان در انجي. طلبند او را مي

خود را بيرون زده ) هاي خوشه(هاي  چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي  هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه
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اين پيشرفت و (كافران را به سبب ) بدين سان(آورد تا  كه برزگران را به شگفت مي
  .»خشمگين كند) قوت مؤمنان

 در �خدا اين آيات، با صراحت تمام، بيانگر اين مطلب است كه اسم رسول
تورات و انجيل ذكر شده و وصف او و يارانش به صورت تمثيل و تشبيه در تورات و 

بنابراين آيا اگر شخصي از اهل كتاب، مسلمان شده و روايتي را در . انجيل آمده است
فات و ويژگيهاي اصحابش در تورات  يا ص�خدا اين زمينه نقل نمايد كه نام رسول

آمده، مرتكب كار عجيبي شده است كه عقالً مورد قبول نباشد؟ آيا اگر مطالب اين 
توان استدالل كرد  روايت و يا امثال آن، در تورات و انجيل امروزي يافت نشود، مي

يا عدم وجود اين مطالب در تورات و ! كه اينگونه اخبار و روايات، جعلي هستند؟
جيل، بيانگرتحريفي است كه بنا به تصريح قرآن توسط يهود و نصارا، در آنها ان

  صورت گرفته است؟
اي جز اين ندارد كه يكي از اين دو رويه را در پيش  ابوريه در اين ميان چاره

يا به صحت تورات و انجيل فعلي معتقد باشد و آن دسته از روايات و : بگيرد
مطالبي در تورات وانجيل هستند كه اينك در آنها آثاراسالمي را كه بيانگر وجود 

اند،  نمايد و يا با اعتقاد به اينكه تورات و انجيل، تحريف شده وجود ندارد، تكذيب 
حال اگر ابوريه، مطالب چنين رواياتي را در . روايات و اخبار مذكور را تأييد كند

 بداند و يا به خاطر عدم ي يهود و نصارا تورات و انجيل ببيند و اين روايات را دسيسه
وجود مطالب اين روايات در تورات و انجيل، به دروغ بودن چنين رواياتي حكم 

توان آن را تحقيق علمي نهاد؛ بلكه  اي متناقض در پيش گرفته كه نمي نمايد، رويه
  .پروايي نسيت گري و بي اي، جز الابالي چنين رويه
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ي تحقيق   رحمهم اهللا در زمينه ـ وي عالوه بر انتقاداتي كه به سلف صالح8
اي كلي جهت جبران اين كوتاهيها و غفلتها  كند، ضابطه احاديث وارد مي

نمايد و آن، اينكه حديث بايد با عقل سنجيده شود و هرگاه موافق عقل  پيشنهادمي
ي سنجش احاديث  البته نظريه! بود، پذيرفته گردد و هرگاه مخالف عقل بود، ردشود

ضوعي است قديمي كه برخي از معتزله درقرون گذشته خواستار آن با عقل، خود مو
خاطر اينكه از نظر آنان  صرفاً به بودند و به همين جهت بسياري از احاديث را

امروزه نيز مستشرقين و پيروآنها، محققيني همچون . كردند غيرعقلي بودند، رد مي
  .استاد احمد امين، چنين تفكري دارند

 تعدادي ازاحاديث صحيح را كه به نظر وي با عقل سازگار ابوريه بدين منظور،
اي را به بررسي اين موضوع اختصاص  بنده، فصل جداگانه. نيست، ذكر كرده است

  .ام داده
اگر :ابوريه، اين نظريه را مالك رد و يا قبول احاديث قرارداده و گفته است

سياري از ناخالصيها بردند، حتماً سنت را از ب علماي گذشته، به اين نكته پي مي
  .»كردند حفاظت مي

منظورتان از عقل چيست؟ آيا : براي روشن شدن اين مطلب بايد از ابوريه پرسيد
  باشد؟ عقل، حد و مرز خاصي دارد؟  همچنين تا چه اندازه حدود عقل مورداتفاق مي

اگر منظور از عقل، امور بديهي است، بايد گفت كه اين نكته، در تاريخ سنت، 
ي نقد حديث، يكي از عالئم حديث جعلي را ناسازگاري آن  توجه بوده و ائمهمورد 

هاي حديث  يكي از نشانه «:اند  و در مورد حديث موضوع گفته با امور بديهي دانسته
موضوع، اين است كه مفهوم آن، با امور بديهي عقل و با مسائل قطعي ديني يا 

ث، بايد با هر عقلي سازگارباشد، به اما اينكه حدي. »تاريخي يا پزشكي مخالف باشد
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هيچ عنوان درست نيست؛ زيرا درك بعضي از امور توسط عقل، نسبي است و 
خاص و حد  ي درآن تأثير داشته و به هيچ وجه تحت قاعده... فرهنگ و محيط و

اي، از ديدگاه يك نفر، عجيب و غيرقابل درك  لذا چه بسا مسأله. باشد معيني نمي
در : به عنوان مثال. له، براي شخصي ديگر طبيعي و كامالً عادي باشدباشد و همان مسأ

گذشته صحرانشيناني كه هيچ اتومبيلي نديده بودند، با شنيدن ويژگيهاي آن تعجب 
پاره، بدون طناب ونيروي  چگونه امكان دارد يك آهن: گفتند كردند و مي مي

هرنشينان، وجود ماشين، در حالي كه در همان زمان براي ش. اي، حركت نمايد كشنده
  .امري طبيعي و عادي بود

يك فرد صحرانشين تا آن زمان كه راديو را نديده بود، به هيچ وجه حاضر نبود 
گفتند، بپذيرد و براي نخستين بار كه صداي راديو را  آنچه را كه در مورد راديو مي

انچه كند؛ چن كرد كه حتماً يك شيطان، از داخل آن صحبت مي شنيد، گمان مي
  .ممكن است يك طفل، چنين تصوري از راديو داشته باشد

عالوه بر اين هيچ يك ازدستورات اسالم، چنان نيست كه عقل، امكان آن را 
البته در اسالم و در تمام اديان آسماني، مواردي مانند حشر و نشر، بهشت . محال بداند

 آنها عقالً محال و دوزخ و پل صراط و مسايلي از اين قبيل وجود دارد كه تصور
  .است؛ ولي انسان مؤمن و مسلمان موظف است كه به آنها ايمان داشته باشد

  :باشد دراسالم دستيابي به دانش و يا باور قطعي، از سه طريق ممكن مي
: ـ خبر درستي كه شنونده بر صدق و راستي خبردهنده، يقين داشته باشد؛ مانند1

  .السالمياء عليهم ني و اخبار انباخبار الهي دركتب آسما
توان به حقيقت پي  ـ تجربه ومشاهده؛ البته درمواردي كه با تجربه وآزمايش، مي2
  .برد
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  .ـ راهنمايي عقل، در مواردي كه خبر صحيح و تجربه، خالف آن را ثابت نكند3
باشد كه براي حصول علم و يقين، به  ي ذيل يكي از داليل اعجاز قرآن مي آيه
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روي مكن كه از آن، آگاهي نداري؛ چشم و گوش و دل، همه در مورد آن  دنباله

  .»گيرند ي قرار ميمورد پرس و جو
و فؤاد ) مشاهده و ديدن(، بصر )شنيدن(پس درستي يك خبر، از طريق سمع 

اينها، عناصري هستندكه . رسد شود و به ثبوت مي محقق مي) گواهي عقل سليم و دل(
قرآن، هر . باشند و هيچ علمي، منبعي غير از اين سه مورد ندارد منبع تمام علوم مي

 منابع نباشد، به عنوان علم قبول ندارد؛ بلكه آن راگمان، علمي را كه بر اساس اين
  .داند خيال و وهم مي

باشند، حتماً بايد از  آن دسته از نصوص شريعت كه مربوط به اصول عقيده مي
ايمان به خدا : مانند. طريق يقين قطعي، مطابق با واقعيت وهمراه با دليل به ثبوت برسند

اماآنچه مربوط به فروع . الئكه و بهشت و دوزخو صفاتش، بعثت پيامبران، وجود م
زيرا اشتراط و لزوم علم به . باشد، براي ثبوت آنها گمان غالب كافي است شريعت مي

اين امر، براي محققين علوم ديني كامالً . باشد معناي مذكور، در اكثر آنها محقق نمي
  .واضح و روشن است

 موردي وجود ندارد كه از ديدگاه اند، هيچ در احاديثي كه محققين صحيح دانسته
اند كه لزوماً بايد با قرآن  زيرا مطالب احاديث، يا مربوط به عقيده. عقل، محال باشد

موافق باشند و قبالً تصريح نموديم كه در قرآن، موردي نيست كه عقل به فساد، 
بطالن و يا محال بودن آن حكم نمايد و يا مربوط به احكام شرعي مانند عبادات، 
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هيچ يك از احاديث صحيح مربوط به احكام نيز با عقل . هستند... معامالت، آداب و
همچنين موضوع برخي از احاديث، اخبار امتهاي گذشته، جهان . باشد در تعارض نمي

غيب، حشر و نشر، بهشت و دوزخ و مسايل ديگري است كه قابل بررسي و در 
د ندارد كه عقل به بطالن و محال در اينگونه مباحث نيز موردي وجو. دسترس نيستند

البته مواردي وجود دارد كه عقل توان درك آنها را ندارد و به . بودنش حكم كند
اعتقاد به محتواي احاديث . پندارد همين جهت آنها را عجيب و غيرقابل درك مي

باشد و اگر از  صحيحي كه در اين زمينه به ما رسيده و مفيد قطع است، واجب مي
ما برسد كه مفيد ظن غالب باشد، براي يك مسلمان شايسته نيست كه به طريقي به 

  .تكذيب و ترديدشان مبادرت ورزد
پذيرد و  بريم كه بسياري ازمردم، تفاوت آنچه را كه عقل نمي بااين توضيح پي مي

دانند؛ از اينرو در صدد انكار و تكذيب  آنچه را كه عقل توان درك آن را ندارد، نمي
پردازند و اين، در حالي است كه آنچه براي عقل قابل درك نيست،  ميهر دو مورد 

باشد؛ بلكه ناشي از عدم قدرت عقل و عدم توان  ء نمي به معناي محال بودن آن شي
پس تفاوت عميقي بين آنچه محال است وآنچه قابل درك نيست، . درك است
آيد كه موارد  از بررسي تاريخ و تحوالت علمي و فكري چنين برمي. وجود دارد

زيادي در گذشته براي عقل غيرقابل درك بوده، اما امروزه كامالً قابل درك و بلكه 
رفته، امروزه  چه بسا مواردي كه در گذشته، جزو محاالت بشمار مي. اند واضح شده

كنم، نيازي به آوردن مثال  جزو واقعيات و بديهيات گرديده است و من، فكر نمي
هاي فضايي به  كنيم كه انسان به كمك سفينه  زندگي ميزيرا ما در عصري. باشد
بديهي است كه . باشد ي ماه رفته و اكنون در جستجوي يافتن حيات در فضا مي كره

. دانستند داشت، همه، او را ديوانه مي اي مي اگر انساني، در قرون وسطي چنين انديشه
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د، تفاوت بين دانن گويا كساني كه در صحت و سقم احاديث، عقل را حاكم مي
از اينرو آنچه را كه در عقل . اند باشد، نفهميده محاالت وآنچه را كه قابل درك نمي

  .ورزند پذيرند و فوراً به تكذيب آن مبادرت مي گنجد، نمي كوچكشان نمي
تدبيري است كه از طرفي  احتياطي و بي بدون ترديد اين طرز تفكر، نوعي بي

اند و از سوي  باشد كه آنها از عقل خود خورده ناشي از انحراف فكري و فريبي مي
گفتني است بسياري از احاديث و مواردي كه . ي عقل است ديگر، برخاسته از سلطه

پردازند، مربوط به اخبار امتهاي گذشته و يا امور غيبي  چنين افرادي، به تكذيبشان مي
  .باشد است؛ حال آنكه اين احاديث، از ديدگاه جمهور علما، صحيح مي

 كه ابوريه، آن را جهت تأييد ادعاي �به عنوان مثال يكي از روايات ابوهريره
 را متهم كند كه او، � ذكر نموده تا ابوهريره�خويش مبني بر كذب ابوهريره
  :باشد داده است، حديث ذيل مينسبت  �خدا برخي از اسرائيليات را به رسول

جنّة شجرة يسير الراكب في انّ في ال( :فرمود �اهللا رسول: گويد  مي�ابوهريره
 در بهشت درختي وجود دارد كه سواركار صدسال در«:  يعني1)ة سنةئظلها ما

  .»حركت است اش در سايه
اين حديث، يكي از مواردي است كه ابوريه ادعا نموده كه غيرقابل فهم است و 

باشد، آن را تكذيب نموده است؛ به گمان   مي�بخاطر اينكه راوي آن ابوهريره
  �خدا  اين حديث را از كعب احبار شنيده و عمداً آن را به رسول�وريه، ابوهريرهاب

  .نسبت داده است
باشد؟آيا صرفاً  دراين حديث چه چيزي قابل درك نمي: بايد از ابوريه پرسيد

باشد  وجود چنين درختي در بهشت قابل درك نيست؟ مگر بهشت از امور غيب نمي
                                                           

  .مسلمـ 1
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است امور مربوط به بهشت را را از طريقي غير از آنچه و آيا ابوريه، شخصاً توانسته 
  اند، درك نمايد؟  بيان داشته�خدا خدا و رسول

مگر در اين جهان موارد متعددي وجود ندارد كه امروزه عظمت و وسعتشان 
توسط علم، كشف گرديده است؛ آن هم مواردي كه در گذشته در هيچ عقلي 

  گنجيد؟ نمي
اند كه خورشيد، تقريباً يك ميليون برابر  ف نكردهمگر امروزه اخترشناسان كش

اي است كه هركدام ميليونها برابر  زمين است؟ و خورشيد نيز يكي از ميليونها ستاره
  باشد؟ بزرگتر از خورشيد مي

اند كه در اين فضاي وسيع، ستارگاني وجود دارد  مگر اخترشناسان كشف نكرده
   هنوز هم نورشان به ما نرسيده است؟كه با گذشت بيش از يك ميليون سال نوري،

پذيرد كه از  آيا غير از اين است كه عقل، مسايل علمي را صرفاً بدين خاطر مي
  اند؟ طرف دانشمندان و كساني به ما رسيده كه موفق به كشف آنها شده

واقعاًجاي افسوس است كه ابوريه چگونه اخبار و نظريات دانشمندان در مورد 
انگيز را كه با هيچ عقل و خيالي قابل درك نيست، مي  وسعت اين جهان شگفت

اي كه با وحي آسماني در تماس است و  پذيرد؛ اما در مورد سخن انسان برجسته
مگر صد . نمايد باشد، شك و ترديد مي علمش، برگرفته ازعلم خالق اين جهان مي

  ؟باشد سالي كه ذكر آن درحديث آمده است، ازميليونها سال نوري بيشتر مي
متأسفانه مشكل ابوريه و همنوعانشان، اين است كه در باب شريعت، عقل را 

  .بينند دهند؛ اما درموارد ديگر، نيازي به تأييد عقل نمي خداي خويش قرار مي
باشد كه   مي�ي ديگري كه ابوريه به انكار آن پرداخته، حديثي ازابوهريره نمونه

.  و جهنم، با هم به مناظره پرداختندبهشت«: مسلم و بخاري، آن را روايت كرده اند
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بندگان ضعيف و : بهشت گفت. شوند متكبرين و جباران وارد من مي: دوزخ گفت
تو، رحمت من هستي؛ : خداوند خطاب به بهشت فرمود. شوند افتاده وارد من مي

عذاب من هستي ! اي دوزخ ي تو، به هر كس كه بخواهم، ترحم مي كنم و تو بوسيله
. »دهم و هر دوي شما، بايد پرشويد ، هركس را كه بخواهم، عذاب ميكه بوسيله تو
شود تا اينكه خداوند، پايش را بر آن  دوزخ پر نمي«:  افزود�خدا سپس رسول

در اين هنگام دوزخ پر . بس است؛ بس است: گويد گذارد؛ آنگاه دوزخ مي مي
  .»شود مي

، دقيقاً براي ما مشخص كند علت اينكه چرا ابوريه، اين دو روايت را قبول نمي
دهد، بايد گفت  كه خداوند، پايش را در دوزخ قرار مي اگر بدين خاطر است. نيست

ديدگاه ... ي يد، وجه، عين و كلمه: مانند. كه نظير اين مورد در قرآن نيزآمده است
علما نيز در اينگونه موارد كامالًمشخص است؛ علماي سلف اين موارد را بدون 

 تأويل پذيرفته و در عين حال ذات باريتعالي را از هر نوع شباهت به هرگونه توجيه و
دانند و متأخرين نيز در اين باب جهت اجتناب از اثبات مشابهت خداوند  بشر منزه مي

مراد از دست خدا، : گويند نمايد؛ مثالً مي متعال با مخلوق، اينگونه الفاظ را تأويل مي
  .قدرت خداست

 بدليل سخن گفتن بهشت ودوزخ است، پس تكليف اين اما اگر انكار ابوريه،

$$$$  :شود كه خطاب به آسمانها و زمين فرموده است سخن خدا چه مي uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏKKKK øø øøLLLL $$ $$#### %%%% ·· ··ææææ öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� xx xx.... !! !!$$$$ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; ss ss???? rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]چه بخواهيد و چه نخواهيد، پديد «: يعني]. 11:فصلت
دليل انكار، آمدن  اگر و. »دارانه، پديد آمديمفرمانبر: گفتند) آسمان و زمين(آييد؛ 

  :نظيرش راداريمكريم قرآن  هم در خداوند متعال است، باز
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 uuـ 1 uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ àà àà7777 nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yy++++ || ||¹¹¹¹ $$$$ yy yy++++ || و پروردگارت «: يعني]. 22:فجر[ 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅⊅∩∩∩∩ ¹¹¹¹||
  .»صف حاضر آيند بيايد و فرشتگان صف

 ttـ 2 ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttΡΡΡΡ tt ttΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yyffff ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏNNNN hh hh|||| tt ttFFFF øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]يعني]. 30:ق :
مگر افزون بر اين : گويد اي؟ و دوزخ، مي گوييم، آيا پر شده روزي كه به دوزخ مي«

  »هم هست؟
گيريم كه قضاوت عقالني محض در باب الوهيت و صفات خدا،  پس نتيجه مي

 مواردي براي گرايي محض در چنين زيرا عقل. باشد سري ابوريه مي دليل سبك
ي  انجامد، نتيجه خوردگاني مانند ابوريه، جز اينكه به الحاد و سرگرداني آنها مي فريب

ي عقل، اين است كه فقط در چارچوبي بينديشد كه توان  زيرا وظيفه. ديگري ندارد
  .تفكر در آن را دارد

عقلي كه از درك رمز حيات در وجود انسان و از درك كامل بخشي از اين 
  تواند به حقيقت اين جهان، پي ببرد؟ پهناور، عاجزاست، چگونه ميجهان 

كند، ممكن است  ي كوههاي هيماليا حركت مي اي كه در دامنه آيا براي مورچه
  !ارتفاع و قطرو پهناي اين كوهها را درك كند؟

  :نماييم اي ديگر بررسي مي موضوع را از زاويه
 و سقم احاديث درست باشد، فرضاً اگر مبنا قرار دادن عقل در تشخيص صحت

سؤال اينست كه كدام عقل را مالك قرار دهيم؟ آيا عقل فالسفه را؟ خود فالسفه 
آيد، بسياري از  چنانچه هر فيلسوف جديدي كه مي. شديداً با يكديگر اختالف دارند

آياعقل اديبان را مالك قرار دهيم؟ اين . كند افكار فلسفي فيلسوفان گذشته رد مي
چراكه بيشتر به نقل داستانها وحكايات توجه . توان آنها نيز خارج استموضوع از 

  .دارند
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دانان را مبنا قراردهيم؟ اين مسائل، هيچ  آيا عقل پزشكان و رياضيدانان و هندسه
  .ارتباطي به آنها ندارد
لوحي  ؟ ولي آنها كه مورد قبول شما نيستند و آنان را به ساده رايا عقل محدثين

  .كنيد متهم مي
و به زعم شما، طرز . آياعقل فقهاء را؟ آنها داراي ديدگاههاي متعددي هستند

  .فكر آنان نيز مانند طرز فكر محدثين است
آيا عقل ملحدين را؟ اما آنها، شما را بخاطر ايمان به خداوند، جاهل و نادان 

  .پندارند مي
؟ پس بياييد تا آيا عقل كساني را مبنا قرار دهيم كه به وجود خداوند ايمان دارند

  :با گروههاي مختلف اين دسته آشنا شويم
نمايد و از اينرو  اي ازآنان، معتقدند كه خداوند در وجود انسان حلول مي عده

يعني يكي شدن » وحدة الوجود« برخي ازآنها به! رسد انسان نيز به مقام الوهيت مي
يك  راي سه جزء، درباشند و برخي معتقدند كه خداوند، دا مخلوق، معتقد مي خدا با

اي اعتقاد دارند كه گاو، موش و ميمون نيز بايد در عبادت مورد توجه  عده. ذات است
  .قرار بگيرند

خواهيم عقل مؤمنيني را مبنا و مالك قرار دهيم كه به اسالم و  ما مي: شايد بگويند
  .وجود يك خدا باور دارند

پسنديد و مالك قرار   ميعقل پيروان كدامين مذهب را: پرسيم ما از ايشان مي
دهيد؟آيا عقل اهل سنت وجماعت را يا عقل معتزله را و يا عقل خوارج و  مي
  هاي ديگر را؟ فرقه

  باشد؟ پس كدام عقل مورد پسند شما مي
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باشند،  شايد ابوريه معتزله را كه به قول خودش، داراي عقلهاي جسوري مي
كنيم كه آن را بر اساس  ي را بررسي ميبنابراين به عنوان نمونه حديث! نمايد انتخاب مي

 )تأويل مختلف الحديث( قتيبه در كتابش معيارهاي عقلي معتزله رد نموده است؛ ابن
 توفي و درعه �إنّ رسول اهللا(: اند آورده است كه معتزله، حديث ذيل را نپذيرفته

ه  در حالي وفات نمود ك�پيامبرخدا«:  يعني)صواع من شعيرمرهونة عند يهودي بأ
  .»يك يهودي بود) گرو(زرهش در ازاي چند صاع جو، در رهن 

. باشد اند كه اين حديث ازديدگاه عقل مورد قبول نمي معتزله ادعاء نموده
ين وي، همچن. ابن قتيبه، بصورت خيلي ساده و قابل فهم، جوابشان را داده است سپس

 توانش، جواب داده اند، بررسي نموده و در حد كردهتمام احاديثي را كه معتزله رد 
قتيبه نتوانسته رفع شبهه نمايد، علماي ديگر،  است؛ يقيناً در مورد احاديثي كه ابن

  .اند جوابهاي معقول و مقبولي ارائه داده
  :كنيم ي محدث با يك معتزلي را ذكر مي قتيبه اينك يك مورد از برخورد ابن

انتهايش، ابتدايش را ايدكه   روايت نموده�حديثي را ازپيامبر: آن معتزلي گفت
إذا قام أحدكم من منامه فال يغمس يده في اإلناء (: نمايد و آن، اين است ترديد مي

شما  وقتي يكي از«: يعني )حتي يغسلها ثالثاً فإن أحدكم اليدري أين باتت يده
داند كه دستش در  نبرد؛ زيرا نمي شود، دستش را در ظرف فرو ازخواب بيدار مي
  .»ي اصابت نموده استخواب به چه جاهاي

داند دستش در  نمي(نيامده بود كه  معتزلي ادامه داد كه اگر در آخر حديث
چون بديهي است . ، حديث مورد قبول بود)خواب به چه جاهايي اصابت نموده است

داند دستش، شب همانجا بوده كه ساير بدنش، اعم از پاها، گوشها و  كس مي هر
باشد؛ حال  ترين قسمت بدن، شرمگاه آدمي مي ناسباش، آنجا بوده است و نام بيني
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چه  شود، تا آنكه اگركسي در بيداري، به شرمگاهش دست بزند، وضويش باطل نمي
خداوند، . رسد به اينكه در حالت خواب و ندانسته، دستش به آنجا اصابت كند

چه بسا انسان، . كند خاطر آنچه كه به آن علم ندارد، مؤاخذه نمي هيچكس را به
دهد و سخن كفرآميزي بر زبان  گويد، زنش را طالق مي درحالت خواب هذيان مي

آورد؛ اما به هيچ عنوان به خاطر انجام چنين اعمالي درحالت خواب، در دنيا و  مي
  .گردد آخرت، مؤاخذه نمي

خردگراي مزبور، روي يك مورد انگشت : گويد قتيبه در پاسخ اين شبهه مي ابن
گويا به خاطر ندارد كه برخي از فقها، . زيادي غافل مانده استگذاشته،اما از موارد 

كسي كه شرمگاهش را دست بزند، :اند با استناد به اين حديث و احاديث ديگر، گفته
اگرچه ما به اين نظريه اعتقاد . شود و بايد مجدداً وضو بگيرد وضويش باطل مي

باشد؛ از آن  تن دست مينداريم و برداشت ما از اين حديث، اين است كه منظور، شس
لذا با اين توضيح روشن گرديد كه . جهت كه به موضع خروج نجاست، خورده است

، )دستانش را قبل از فروبردن درآب بشويد: ( از اينكه فرمود�خدا هدف رسول
زيرا امكان دارد در اثناي خواب، دستانش به محل خروج . باشد نظافت و پاكيزگي مي
اي دست بزند، بديهي است  به جاي آلوده، ما اگر انسان بيدارو ا. نجاست خورده باشد

ظرف، آلودگي را رفع  كه بايد قبل از خوردن و آشاميدن و داخل كردن دست در
  1.نمايد

اي ازعقل جسور و تواناي معتزلي و ازآن سو عقل ضعيف يك  اين بود نمونه
ي محدث  قتيبه بنضمناً الزم به يادآوري است كه اصول بهداشتي، ديدگاه ا! محدث

  . معتزلي راكند، نه خردِ را تأييد مي

                                                           

  . با اختصار162 -160ي هتأويل مختلف الحديث، صفحـ 1
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البته با رعايت انصاف  ي خود آقاي ابوريه، دانم كه اينجا نظرم را درباره الزم مي
  :و بدور از هرگونه تحقير، بيان كنم

دانم، اين ادعاي ابوريه را تأييد كنم كه در مقدمه و  ـ قبل از هر چيز الزم مي1
 و حيثيت �خدا مباحث كتاب را براي دفاع از سنت رسول: ستپايان كتابش گفته ا

زيرا براي من به هيچ عنوان جايزنيست .. ام آوري كرده دين در برابرتحريفگران، جمع
كه صداقت نيت و صحت هدف و حسن نيتش را زير سؤال ببرم؛ هرچند معتقدم كه 

ي نفساني خود، تنظيم ها ي خواسته ابوريه، با وجود اين نيت صادق، بحثش را در دايره
آمد، حتماً با طرح مباحث كتابش، به نتايج  نموده است كه اگر از اين دايره بيرون مي

  .رسيد ديگري مي
آوري  ـ وي، يادآوري كرده كه چندين سال، رنج و زحمت فراواني براي جمع2

مطالب كتابش و بررسي كتابهاي منبع و نيز تحقيق روايات، متحمل شده است؛ قطعاً 
اما ابوريه كه خود، چنين . حمتها و تحقيقات علما، همواره سزاوار قدرداني استز

ادعايي دارد، متأسفانه زحمات تمامي علماي سنّت از عصر صحابه تا كنون را انكار و 
تحقير نموده و آنان را از آن جهت كه در پيراستن احاديث و جدا كردن سره از 

اند،   احاديث، مبنا و مالك عمل قرار ندادهناسره، كوتاهي نموده و عقل را در نقد
ي علوم حديث كه بخشي از  نظير آنها را در زمينه مورد انتقاد قرار داده و تالشهاي بي

دهد، ناديده گرفته و آنان را باعث و  فرهنگ درخشان و پرافتخار اسالم را تشكيل مي
  .باني ايجاد شك و ترديد بيشتر، درحديث دانسته است

فت و تعجب است كه انسان، خدمات علمي علما در قرون گذشته جاي بسي شگ
توان در جهان  هم زحماتي كه نمي ي علوم حديث ناديده بگيرد؛ آن را در زمينه

ابوريه كه در ! اند دهم آن نرسيده ها و ملتها نيز به يك نظيرش را يافت و ساير فرقه
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 احساس خستگي ي محل اقامت خويش با زير و رو نمودن چند ورق، كتابخانه
كند كه در  گذارد و يا يادآوري مي نمايد و بر تمام علما و انديشمندان، منّت مي مي

نظير علماي  تأليف كتابش، زحمات زيادي متحمل شده، آيا درست كه تالش بي
حديث و سنت را زير سؤال ببرد؟ آن هم در حالي كه اين عمل وي، در برابر رنجهاي 

! رسد اند، چيزي به نظر نمي ث در گذشته تحمل نمودهفرسايي كه علماي حدي طاقت
پيمودند و  چنانچه برخي از آنها براي جمع آوري احاديث، هزاران كيلومتر راه را مي

كردند و دهها سال با استفاده از نور  به اقصي نقاط جهان اسالم با پاي پياده سفرمي
ا با اين حال هرگز پرداختند؛ ام اي به تأليف و تحقيق مي شمع يا چراغ فتيله

اند و هدفشان، فقط  زحمتهايشان را به رخ مسلمانان نكشيده و بر آنها منّت نگذاشته
آيا اين، انصاف و قدرداني از آنهاست كه فردي همچون . رضاي خدا بوده است

  ابوريه آنها را به كوتاهي و عدم انجام وظيفه درخدمت به اسالم، متهم نمايد؟
اين كتاب، تحقيق جامعي است كه »: نمايد گونه تعريف ميـ ابوريه ازكتابش اين3

باشد كه تا كنون  بر اساس قواعد علمي تهيه شده و در نوع خود، نخستين كتابي مي
بويژه آنكه براي مصنف، قبل از : افزايد وي، مي. »نظيرش پديد نيامده است

ما نيز در اي به عنوان الگو وجود نداشت و گذشتگان  آوري اين كتاب، نمونه جمع
گويا بايد اين . »اين زمينه راه همواري را ترسيم نكرده بودند تا ما آن را بپيماييم

  .شد كتاب، هزارسال قبل نوشته مي
ناگفته پيداست كه يكي از بارزترين صفات يك عالم، تواضع و فروتني است؛ 

لش همچنين يكي از بدترين صفات يك عالم نزد خدا و مخلوق، تكبر و تفاخر به عم
نمايد، اجرش را نابود  از لحاظ شرعي نيز فردي كه به عملش تفاخر مي. باشد مي
علماي گذشته، عادت داشتند در مقدمه يا آغاز آغاز تأليفشان، بدين نكته . كند مي
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شان، دچار خطا و لغزش باشند؛ آنها، از  اذعان نمايند كه ممكن است در نوشته
هاتشان را به آنان يادآوري نمايند و براي كردند كه اشتبا خوانندگان درخواست مي

  .آنها استغفاركنند
توانم پيرامون هدف مؤلف از تمجيد و تعريف از كتابش چيزي بگويم؛  بنده نمي

  :كنم اي از ابن عطاءاهللا سكندري رحمه اهللا بسنده مي فقط به نقل جمله
عن ألن تصحب جاهالً اليرضي عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضي (

: يعني )نفسه و أي علم لعالم يرضي عن نفسه و أي جهل لجاهل اليرضي عن نفسه
اگر با جاهلي كه ازخود راضي نيست، مصاحبت و همنشيني نمايي، بهتر است از «

عالمي كه ازخود راضي . اينكه با عالمي مصاحبت نمايي كه ازخود راضي است
  »چه جهلي دارد؟است، چه علمي دارد؟ و جاهلي كه ازخودراضي نيست، 

ـ ابوريه، در مورد كساني كه به حدس و گمان خودش، به رد كتابش خواهند 4
شايد كساني كه «: گويد چنانچه مي: پرداخت، سخنان تند و ناسزايي گفته است

  .»افكارشان، پوسيده و عقولشان، جامداست، به رد اين كتاب بپردازند
: گويد تها و تالشهاي خويش، ميابوريه، در پايان كتابش، پس از تفاخر به زحم

ي كتاب، به درد آيد، هيچ بيمي  از اينكه قلبهاي شيوخ جهل و چارپايان عرصه«
ي حق بر علم جعلي خويش بيم دارند و از بابت  نداريم؛ همان كساني كه از غلبه

ي آن، اموال  ي خويش كه به وسيله رونق شدن بازار كاالي فاسد و از تاريخ گذشته بي
چاپند، نگران هستند و از اينكه نور داليل حق، پرده از واقعيت آنان   ميمردم را

زيرا از . آري؛ ما، هيچ بيمي از اينگونه افراد نداريم. بردارد، احساس خطرمي كنند
  .»ديدگاه ما چنين افرادي، هيچ ارزشي ندارند
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 اهانت مي كند و �شما مالحظه خواهيد كرد كه وي، دراين كتاب به ابوهريرة
برد؛ كلماتي كه  لفاظ تند و كلمات ناپسندي را در حق اين صحابي گرامي بكار ميا

انسانهاي عادي و مردم كوچه و بازار هماز گفتن آن شرم دارند وحتي مستشرقين و 
هاي زشتي را در حق اين صحابي  يهود و نصاري نيز تا كنون چنين كلمات و واژه

  .اند نگفته
نظير و نوين است كه مدعي  ل تحقيق علمي بيدانم آيا اين، جزو اصو من نمي
  ادب و بددهن باشد و بر مخالفينش، شديداً بتازد؟ علم، بايد بي

الحياء من (:  به ياد داريم، اين است كه�خدا آنچه ما از رهنمودهاي رسول
حيا، جزو «:  يعني.)اإليمان و اإليمان في الجنة و البذاء من الجفاء و الجفاء في النار

ناسزاگفتن، جزو جفا و بداخالقي . باشد ايمان، در بهشت مي) جايگاه(ست و ايمان ا
  .»باشد جفا، در دوزخ مي) جايگاه(است و 
 �چراكه راويش، ابوهريره. دانم؛ شايد ابوريه اين حديث را رد نمايد نمي

از اينرو به حديث ذيل توجه نماييد كه راويش، زيد بن طلحه بن ركانه . باشد مي
  :است
 اخالقي است و هر ديني، داراي«:  يعني).لكل دين خلقاً وخلق االسالم الحياءانّ (

  .»ستاخالق اسالم، حيا
بود؛ بنده، دوست داشتم با تفصيل  ابوريه آنچه بيان شد، نقدي مختصر بر كتاب

بيشتري كتاب مزبور را نقد نمايم، اما بيماري و كسالتم كه در اين ايام بيش از پيش 
ي تدوين حديث و   وادارم نموده است تا به حقايق علمي در زمينهدهد، مرا رنج مي
آوري سنت بسنده كنم؛ چرا كه پرداختن به موضوع تاريخ سنت، عمالً  تاريخ جمع
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را در رد كتاب 1هاي ساير علما همچنين، نوشته. باشد نقدي علمي بر كتاب ابوريه مي
  .دانم ابوريه، كافي مي

قدم   را به سوي حق، رهنمون سازد؛ بر آن ثابتخواهم كه ما از خداي متعال مي
بدارد و ما را از لغزش و اشتباه دور بگرداند و براي ما راه نجات و هدايت را فراهم 

  .آورد
  .مصطفي حسن سباعي

                                                           

ريه أمام أضواء السنة المحمدية،  ظلمات ابي) الف: ـ در نقد كتاب ابوريه دو كتاب انتشار يافته است         1

استاد شيخ محمد عبدالرزاق حمزه؛ اين كتاب، كتاب ارزشمندي است كه اگر عاري از الفـاظ                : تأليف

 في كتاب اضواء السنّة من الزلل و التضليل و        األنوار الكاشفة لما    ) ب.. تند بود، ارزش بيشتري داشت    

 .محقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني: المجازفة، تأليف
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  صل اولف

  معناي سنت و تعريف آن

. سنت در لغت به معناي روش و شيوه است؛ چه پسنديده باشد و چه ناپسند
 فله أجرها و أجر من سنّ سنة حسنة( :يثي همين مطلب بيان شده استحد چنانچه در

من عمل بها إلي يوم القيامة و من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها 
ي نيكي از خود بجاي نهد، پاداش آن شيوه و  كسي كه شيوه«:  يعني1)إلي يوم القيامة

ي بدي  ازآن اوست وكسي كه شيوهپاداش كساني كه تا روز قيامت به آن عمل كنند، 
 گناه كساني كه تا روز قيامت به آن عمل كنند، بر او به جاي بگذارد، گناه آن و

  .»خواهد بود
لتتبعنّ سنن من قبلكم شبراً بشبر و ( :همچنين درحديثي ديگرآمده است كه

د  از گذشتگان پيروي خواهي وجب و ذراع به ذراعشما وجب به«:  يعني2)ذراعاً بذراع
  .»كرد

سنت، در اصطالح محدثين، به سخن، عمل، تأييد و يا وصفي از اوصاف ظاهري 
بعثت باشد و چه   نقل شده باشد؛ چه قبل از�خدا گويند كه از رسول يا اخالقي مي

  3.آن از بعد
تأييدي كه از  سخن، عمل و سنت عبارت است از: اما دراصطالح اصوليين

  . نقل شده است�خدا رسول
                                                           

  .ن عبداهللا بجلي روايت نموده استب جرير  مسلم از-1

 . روايت نموده اند�سعيدخدري ابو بخاري ومسلم از-2

 .2  صفحهتوجيه النظر  و38 -35التحديث  قواعد-3
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 در مناسبتهاي مختلف در �خدا گويند كه رسول به سخناني مي: يسنت گفتار
  :مورد تشريع احكام، بيان نموده است؛ مانند

  .»اعمال، به نيتها يستگي دارند«:  يعني1)انّما االعمال بالنيات(

فروشنده و خريدار، تا زماني كه از هم جدا «: يعني.2)البيعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا(
  .»ار فسخ معامله را دارنداند، اختي نشده

 چه در مسايل عبادي و چه در مسايل �ي افعال پيامبر به مجموعه: سنت عملي
روش :  است؛ مانند  نقل شده�شود كه توسط صحابه غيرعبادي، سنت عملي گفته مي

  .نماز خواندن، مناسك حج، آداب روزه، قضاوت بر اساس شاهد و سوگند
 �خدا  كه توسط صحابه، در حيات رسولشود شامل اعمالي مي: سنت تقريري

شد؛ آنگاه با تأييد يا سكوت  گرفت و آن حضرت، از آن اعمال مطلع مي انجام مي
  .نمود خويش، آنرا تحسين و تثبيت مي

اليصلينَّ أحدكم العصر (: قريظه فرمود ي بني  در جريان غزوه�خدا چنانچه رسول
ي   عصر را نخواند مگر در محلههيچ يك از شما نماز«: يعني )قريظة إال في بني

قريظه بخوانند و  بعضي، چنين برداشت كردند كه بايد نمازعصر را در بني. »قريظه بني
اي چنين برداشت  از اينرو نمازعصر را تا بعد از مغرب به تأخير انداختند؛ اما عده

 . اين بوده كه هر چه سريعتر خود را به آنجا برسانيم�خدا نمودند كه هدف رسول
هر دو گروه، . پس بهتر است نماز را سر وقتش بخوانيم و سپس به راهمان ادامه دهيم

  . عمل هر دو گروه را تأييد نمود�آن حضرت.  حاضر شدند�خدا با هم نزد رسول

                                                           

 .�عمر مسلم از بخاري وروايت  -1

  .�ابن عمر مسلم از بخاري وروايت  -2
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 سوسماري آوردند؛ ايشان از آن �خدا همچنين روايت است كه براي رسول
 �خدا از رسول. آن تناول نمود دستش را دراز كرد و از �نخورد؛اما خالد بن وليد

خير؛ ولي چون نزد ما معمول نيست، رغبتي به : مگرحرام است؟ فرمود: پرسيدند
  .خوردن آن ندارم

كنندكه با يكي از  اي از موارد سنت را بر حكمي اطالق مي محدثين، در پاره
 � و حتي اجتهاد صحابه�كتاب اهللا و سنّت رسول اهللا: دالئل و مصادر شرع از قبيل

آوري قرآن و وادار ساختن  به ثبوت رسيده باشد؛ مانند اجتهادشان در مورد جمع
سنتي كه . در مقابل اين نوع سنت، بدعت قرار دارد.... ي قرائت و مردم به يك شيوه

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء (: در اين حديث بيان شده نيز، همين نوع سنت است
 كه سنت من و سنت خلفاي راشدين را در بر شماست«:  يعني1.)الراشدين من بعدي

  .»پيش بگيريد
ثابت  فرض و واجب از پيامبر آنچه غير از: سنّت در اصطالح فقها عبارت است از

از ديدگاه . باشد  سنت، در برابر واجب و احكام خمسه ميتعريف،در اين . شده است
چنانچه . باشدگردد كه در برابر بدعت  برخي از آنها، سنت، به هر چيزي اطالق مي

  2.طالق بدعت طالق سنت و: گويند مي
البته تفاوت اصطالحات مزبور، ناشي از تفاوت اهدافي است كه هر گروه، دنبال 

 به عنوان امام و پيشوا �خدا علماي حديث، بحثشان در مورد شخص رسول. كنند مي
. د كرده استباشد كه خداوند متعال، از وي به عنوان الگو و اسوه براي جهانيان يا مي

سيرت، اخالق، :  مربوط است، اعم از�خدا  بنابراين آنها هر آنچه را كه به رسول
                                                           

 . نقل كرده اند�عرباض بن سارية از  حديث را،ترمذي و ود؛ ابودا4/6 الموافقات-1

 .31 ، صفحه الفحول ارشاد-2
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اند؛ چه آن موارد، موجب حكم شرعي باشند  شمائل، اخبار، اقوال و افعال، نقل كرده
  .و چه آن موارد، هيچ حكمي را ثابت نكنند
است كه قواعد و عنوان قانونگذار   به�خدا علماي اصول، بحثشان درمورد رسول

اصول قانونگذاري را براي مجتهدين پس از خود وضع نموده و اصول زندگي را 
بنابراين آنها اقوال، افعال و تقريراتي را مورد توجه قرار . براي مردم تشريح كرده است

  .باشند اند كه موجب احكام مي داده
دكه هيچ يك ان  را از اين جهت مورد بحث قرار داده�اهللا فقها، شخصيت رسول

از افعالش خالي از ثبوت حكمي شرعي نيست؛ از اينرو در جستجوي يافتن حكم 
در . باشند مي... شرعي در باب افعال بندگان از نظر وجوب، حرمت و يا مباح بودن و

. باشد اين بحث منظور ما از سنت همان اصطالحي است كه مورد توجه اصوليين مي
. ن سنت و جايگاه آن درتشريع اسالمي استزيرا تعريف آنها بيانگر حجت بود

باشد  اگرچه احياناً سنت را از جهت تاريخي و مفهوم عامي كه مورد نظرمحدثين مي
  .ايم نيز بررسي كرده

  

  : در حيات ايشان�خدا وجوب اطاعت از رسول

كردند؛ واضح   احكام شرع را از قرآن دريافت مي� در زمان پيامبر�صحابه
در مواردي كه . آموختند  مي�اكرم قيماً از شخص از رسولاست كه قرآن را مست

آيات قرآن، بصورت اجمالي و بدون تفصيل و همچنين بصورت مطلق و بدون قيد 
 �خدا نازل مي شد، براي فراگيري احكام به صورت واضح و روشن، به رسول

ر قران د: توان نام برد؛ از جمله كردند؛ در اين باره موارد زيادي را مي مراجعه مي
حكم نماز، به صورت مطلق و بدون تعيين تعداد ركعات و بدون مشخص نمودن 
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ي زكات بدون تعيين حد نصاب و  اوقات وكيفيت آنها آمده است؛ همچنين مسأله
خالصه اينكه در قرآن بسياري از احكام، بدون بيان . مقدار و شروط آن آمده است

 اجراي اين حكام بدون شناخت شذائط، مفسدات و اركان آنها آمده، حال آنكه
 ناگزير بودند �از اينرو صحابه. شرايط و اركان و مسايل متعلق به آن، ممكن نيست

  . مراجعه نمايند�خدا براي شناخت احكام، به رسول
داد كه در قرآن در مورد آنها هيچ  همچنين بسا اوقات مسايل و حوادثي رخ مي

براي روشن شدن حكم اينگونه مسايل،  �حكم صريحي نيامده بود؛ بنابراين صحابه
ي   از جانب پروردگارش وظيفه�زيرا رسول اكرم. كردند  مراجعه مي�خدا به رسول

ي اجراي  تبليغ را بر عهده داشت و آگاهترين فرد نسبت به حدود و شريعت و شيوه
  .آن بود

 نسبت به قرآن �خدا ي رسول ي وظيفه خداوند متعال در كالم پاكش درباره

!!  :رمايدف مي !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx++++ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]ايم تا اينكه چيزي  و قرآن را بر تو نازل كرده«: يعني]. 44:نحل
يعني احكام و شرايع (را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است 

  .»و تا اينكه بينديشند) ن رادي
 وظيفه داشت كه هنگام بروز اختالف، به توضيح حق و �خدا همچنين رسول

!! : فرمايد ي متعال، در اين باره ميبيان آن بپردازد؛ خدا !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà++++ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù       ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]64:نحل .[
ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي  را بر تو نازل نكرده) قرآن(ما، كتاب «: يعني
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) نيز بدان خاطر كه اين كتاب(مردم، بيان و روشن نمايي كه در آن اختالف دارند و 
  .»براي مؤمنان، هدايت و رحمت گردد

 را واجب �خدا ف، مراجعه به حكم رسولخداوند در هرمو ضوع مورد اختال

 ŸŸ :گردانيده و فرموده است ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� yy yyffff xx xx©©©© 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

آيند تا تو   پروردگارت سوگند كه آنان، مؤمن بشمار نميبه! اما، نه«: يعني]. 65:نساء[
 را در اختالفات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از

  .»باشند) قضاوت تو(داوري تو نداشته و كامالً تسليم 
 داده �خدا خداوند به ماخبر داده است كه قرآن و حكمت بدان سبب به رسول

 ôô :را به احكام دينشان آگاه سازداندكه مردم  شده ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 ££ ££ tt ttΒΒΒΒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκTTTT ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT nn nn==== tt ttææææ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκTTTT ÅÅ ÅÅ ee ee2222 uu uu““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt ùù ùù:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx....  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 55 55≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ AA AA ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]يعني]. 164:آل عمران :
يقيناً خداوند، بر مؤمنان منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه كه در ميانشان پيغمبري از «

خواند و ايشان را  بر آنان، آيات او را مي) پيغمبري كه. (جنس خودشان برانگيخت
آموخت و آنان، پيش از آن در  داشت و بديشان كتاب و فرزانگي مي پاكيزه مي

  .»هي آشكاري بودندگمرا
نظر جمهور علما و مفسرين، اين است كه حكمت، غير از قرآن و مربوط به اسرار 

. باشد كه خداوند، رسولش را بر آن آگاه ساخته است دين و احكام شريعت مي
اهللا  چنانچه امام شافعي رحمه. كنند بسياري از علما، از حكمت به عنوان سنت تعبير مي

حكمت همانطور كه بسياري از اهل علم  تاب، قرآن و منظور ازك منظور از: گويد مي
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چراكه در قرآن، بعد از نام كتاب، از حكمت .  است�خدا گويند، سنت رسول مي
سازد كه با آموختن كتاب و  سخن به ميان آمده و خداوند متعال، خاطرنشان مي

آيه، منظور ممكن نيست كه در اين .. حكمت به بندگانش، بر آنان منت گذاشته است
همچنين خداوند . زيرا در كنار كتاب آمده است. از حكمت، چيزي غير از سنت باشد

  1.متعال، اطاعت از رسولش را بر مردم فرض گردانيده است
آيد كه وي، يقين و باور قطعي دارد كه  كالم امام شافعي رحمه اهللا چنين برمي از

ي كتاب، معطوف   به كلمهي حكمت، زيرا كلمه. باشد منظور از حكمت، سنت مي
گردد كه حكمت، چيزي غير از كتاب است و آن را  بنابراين مشخص مي. شده است

زيرا در اينجا احسان خداوند نسبت به بندگانش . توان دانست  نميجز سنت،چيزي 
بيان شده و خداوند جز با آنچه كه حق و صواب است با چيزديگري بر بندگانش 

. در اين آيه، وجوب پيروي از حكمت بيان شده استگذارد؛ از طرفي  منت نمي
مسلماً چيزي غير از سنت كه . همانطور كه وجوب پيروي از قرآن بيان گرديده است

  .االتباع باشد تواند واجب شامل احكام و تشريع اسالمي است، نمي
 غير از قرآن، چيز ديگري نيز داده شده كه اطاعت �خدا بنابراين پس به رسول

 ΝΝΝΝ :گويد  مي�خدا چنانچه قرآن، در توصيف رسول. ب استازآن واج èè èèδδδδ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ8888 pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ���� xx xx6666ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ãã ããΠΠΠΠ ÍÍ ÍÍ hh hh���� uu uutttt ää ää†††† uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy]]]] ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt tt6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 

ßß ßßìììì ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu!!!! ññ ññÀÀÀÀ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== øø øøññññ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ôô ôôMMMM tt ttΡΡΡΡ%%%% xx xx.... óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ 44 44 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““ tt ttãããã uu uuρρρρ 

çç ççννννρρρρ ãã ãã���� || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ       yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø++++ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

دارد  دهد و از كار زشت باز مي او، آنان را به كار نيك دستور مي«:  يعني].157:اعراف[
                                                           

 .78ـ الرسالة، ص1
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سازد و بند و   و ناپاكيها را بر آنان حرام مينمايد ها را برايشان حالل مي و پاكيزه
كه به سبب ارتكاب معاصي بر اهل (را ) فرسايي و احكام طاقت(زنجيرهاي آهنين 

  .»دارد از ايشان برمي) كتاب واجب گشته بود
 هم شامل آن دسته از �خدا از آنجا كه الفاظ، عام است، تحليل وتحريم رسول

شود كه منبعش وحي  ت و هم شامل بخشي ميشود كه منبعش، قرآن اس احكامي مي
  .باشد غيرقابل تالوت مي

 : روايت نموده كه فرموده است�خدا ابوداود از مقدام بن معديكرب از رسول
) يعني سنت(به من كتاب و همانند آن «:  يعني)ال إني اُوتيت الكتاب و مثله معهأ(

  .»داده شده است

!! : ي ديگري نيز بيانگرهمين مطلب است آيه !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈 ]از احكام (چيزهايي را كه پيامبر براي شما «: يعني] 7:حشر

كه شما را از آن بازداشته است، دست آورده است، اجرا كنيد و از چيزهايي ) الهي
  .»بكشيد

ز رسولش را در كنار اطاعت خود حداوند متعال، در بسياري از آيات، اطاعت ا

)) : آورده است ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ xx xxmmmm öö öö���� èè èè???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

و از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا مورد رحمت و مرحمت «: يعني]. 132:عمران آل[
  .»قرار بگيريد

$$$$ : همچنين به پذيرش فرمان رسولش دستور داده و فرموده است pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ää ää....$$$$ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà6666‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍŠŠŠŠ øø øøtttt ää ää†††† 〈〈〈〈 ]اي «: يعني]. 24:انفال
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فرمان خدا را بپذيريد و دستور پيغمبر او را قبول كنيد، هنگامي كه شما را به ! مؤمنان
  .»بخشد چيزي دعوت كند كه به شما زندگي مي

 :  را به مثابه اطاعت از خود قرارداده است�اهللا و نيز اطاعت از رسول ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttíííí$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ هر كه از پيغمبر اطاعت كند، در حقيقت «: يعني] 80:نساء[ 〉〉〉〉 ####$$
 �همچنين محبت با خدا را در اطاعت از رسول اكرم. »از خدا اطاعت كرده است

 öö :دانسته و فرموده است öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÅÅ ÅÅssss èè èè???? ©© ©©!!!! $$ $$#### ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö7777 ÎÎ ÎÎ6666 óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö���� ÏÏ ÏÏ++++ øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 〈〈〈〈 ]اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي : بگو«: يعني]. 31:آل عمران
  .»كنيد تا خدا، شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد

 ÍÍ :، شديداً بيم داده است�اهللا خداي متعال، ازمخالفت با رسول ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ àà àà++++ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::;;;; ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]يعني] 63:نور :
كنند، بايد از اين بترسند كه باليي گريبانگيرشان  آنان كه با فرمان او مخالفت مي«

  .»گردد يا اينكه عذاب دردناكي به آنان برسد
ورزد؛   مخالفت مي�اهللا ر كسي اشاره نموده كه با دستور رسولحتي به كف

 öö :فرمايد چنانچه مي öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 11 11==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ++++≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 

از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد و اگر سرپيچي : بگو«: يعني ]32:آل عمران[ 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩
  .»خداوند، كافران را دوست ندارد)  و پيامبر ايمان ندارند و كافرند وبه خدا(كنند، 

 را بطور مطلق ناروا قرارداده و �اهللا و براي مؤمنان مخالفت با دستورهاي رسول

$$$$ : فرموده است tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... 99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ 
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ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu!!!! zz zzeeee ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄÈÈÈÈ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ WW WWξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ $$$$ YY YYΖΖΖΖ;;;; ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش، داوري «: يعني] 36:احزاب[
ي ايشان  اراده و خواسته(باشند، اختياري در آن ندارند و ) و آن را مقرر نموده(كرده 

هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي .)  خدا و پيامبر باشدبايد تابع حكم
  .»گردد نمايد، گرفتار گمراهي كامالً آشكاري مي
 را در موارد اختالفي، ازعالمات نفاق �اهللا حتي اعتراض به داور قرار دادن رسول

 šš :دانسته است ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ss ssùùùù ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ 44 44 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∠∠∠∠∪∪∪∪ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÏÏ ÏÏ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ss ssùùùù ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷èèèè –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã õõ õõ‹‹‹‹ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû rr rr&&&& ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

íí ííÚÚÚÚ uu uu���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ rr rr&&&& (( ((#### ûû ûûθθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† ββββ rr rr&&&& yy yy####‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT nn nn==== tt ttãããã ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 öö öö≅≅≅≅ tt tt//// yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ%%%% xx xx.... tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ßß ßßŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÏÏ ÏÏ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ uu uu//// ää ää3333 óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø++++ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ : يعني] 51ـ47:نور[ 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$
به خدا و : گويند و مي) زنند از جمله صفات منافقان، اين است كه دم از ايمان مي(«

كنيم؛ اما پس از اين ادعا، گروهي  اطاعت مي) از دستوراتشان(پيغمبر ايمان داريم و 
شوند و آنان، در  رويگردان مي) از شركت در جهاد و از حكم شرع(از ايشان، 

شوند تا  حقيقت مؤمن نيستند و هنگامي كه به سوي خدا و رسولش فرار خوانده مي
نفاقشان، ظاهر (در ميانشان داوري كند، بعضي از آنان ) پيامبر مطابق حكم خدا(

چون (ر حق داشته باشند، ولي اگ. گردند رويگردان مي) گردد و از قضاوت پيامبر مي
آيند كه پذيراي حكم  در حالي به او مي) دانند قضاوت به نفع آنان خواهد بود مي
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شك دارند يا ) در حقانيت قرآن(است يا ) كفر(آيا در دلهايشان بيماري . هستند
مؤمنان، هنگامي كه به سوي خدا و ! ترسند خدا و پيغمبرش، به آنان ستم كنند؟ مي

انده شوند تا ميان آنها داوري كنند، تنها سخنشان، اين است كه پيغمبرش فراخو
  .»و رستگاران واقعي، ايشان هستند. شنيديم و اطاعت كرديم: گويند مي

 را در حال حياتش از لوازم ايمان قرار داده �اهللا و اجازه خواستن از رسول

$$$$ : وفرموده است yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÏÏ ÏÏ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 

## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99OOOO öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& 88 88ìììì ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% yy yy`̀̀̀ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 (( ((####θθθθ çç çç7777 yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm çç ççννννθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان دارند و هنگامي كه در كار مهمي 

روند؛ كساني كه از تو  نمي) به جايي(ي وي  با او باشند، بدون اجازه) همچون جهاد(
پس هرگاه از تو براي . گيرند، آنان، واقعاً به خدا و پيغمبرش ايمان دارند اجازه مي

خواهي، اجازه  جام بعضي از كارهايشان اجازه خواستند، به هر كس از ايشان كه ميان
  .»گمان خداوند، بخشايشگر و مهربان است بي. بده و از خدا براي آنان آمرزش بخواه

 را براي �اهللا وقتي خداوند، اجازه خواستن از رسول: گويد اهللا مي قيم رحمه ابن
طريق اولي، مسلمانان بايد براي پذيرفتن  داند، پس به رفتن به جايي از لوازم ايمان مي

 اجازه بگيرند كه اين اجازه، بعد از �خدا نظريه وانتخاب منهج و مذهبي، از رسول
  1.گيرد  از طريق مراجعه به سنت ايشان صورت مي�وفات پيامبر اكرم

                                                           

 .1/58:ـ اعالم الموقعين1
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كردند تا   مراجعه مي�خدا ، به رسول�بر كسي پوشيده نيست كه اصحاب
آيات احكام قرآن را تفسير نمايد و نكات مشكل آن را توضيح دهد؛ مرجع برايشان 

 �صحابه، امر و نهي پيامبر.  بود�اهللا حل و فصل اختالفات صحابه نيز شخص رسول
نمودند؛ مگر  را برخود الزم دانسته، دراعمال و عبادات و معامالت، از وي پيروي مي

  . بود�رامي اسالمدر مواردي كه عمل به آنها مخصوص شخص رسول گ
آنها، احكام، اركان وكيفيت نماز را مستقيماً از آن حضرت فراگرفته و به اين 

نماز «: يعني1)صلوا كما رأيتموني أصلي(: پايبند بودند كه فرموده است�سخن پيامبر
  .»بخوانيد همانطور كه مرا ديديد نماز خواندم

ج را از ايشان فرا  مناسك و اعمال ح�خدا صحابه براي اجراي فرمان رسول
  2)خذوا عني مناسككم(:  فرموده است�خدا گرفتند؛ چراكه رسول مي

يافت كه يكي از يارانش به اعمال وي تأسي   هرگاه اطالع مي�رسول اكرم
چنانچه امام مالك در مؤطا از عطاء بن يسار روايت . شد نجسته است، خشمگين مي

 فرستاد تا در مورد حكم بوسه �اخد كند كه يكي از صحابه، زنش را نزد رسول مي
سلمه رضي اهللا عنها به آن زن خبر داد كه  ام. زدن درحال روزه سؤال نمايد

آن زن، نزد . دهد دار است، انجام مي  اين عمل را درحالي كه روزه�خدا رسول
من مثل پيامبر : او گفت.  به وي خبرداد�اهللا شوهرش بازگشت و از عمل رسول

اين سخن، به . نمايد ه را بخواهد براي پيامبرش حالل ميخداوند، آنچ. نيستم

                                                           

  از مالك بن حويرثروايت بخاري ـ 1

 .روايت مسلم از جابرـ 2
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تقوا و خداترسي من از « : رسيد؛ ايشان شديداً خشمگين شد و فرمود�خدا رسول
  1.»ي شما داناترم ي شما بيشتراست و نسبت به حدود الهي از همه همه

 همچنين زماني كه در صلح حديبيه به يارانش دستور داد تا براي بيرون آمدن از
احرام، موهايشان را بتراشند، اما صحابه در اناجم اين دستور درنگ كردند؛ لذا 

سان  چنين كرد و از احرام درآمد؛ بدين  ناراحت شد و ابتدا خودش، اين�خدا رسول
  .صحابه به آن حضرت اقتدا نمودند و از احرام درآمدند

  ن حضرت انجام بودند كه هر چه آ�خدا صحابه، آنچنان پيرو و فرمانبردار رسول
كرد، آنان نيز ترك   ترك مي�خدا دادند و هر آنچه، رسول داد، آنها نيز انجام مي مي
  .نمودند، بدون اينكه علتش را بدانند و يا در مورد علتش سؤال كنند مي

.  انگشتري ازطال ساخت�خدا كند كه رسول  روايت مي�عمر امام بخاري از ابن
 آن را انداخت و �خدا چنين كردند؛ آنگاه رسولي مردم به پيروي از ايشان  همه

  .صحابه نيز انگشترانشان را انداختند. »من، هرگزآن را نمي پوشم« :فرمود
 چنين نقل نموده است كه �از ابوسعيد خدري» الشفاء« قاضي عياض دركتابش

 در حال نماز بود كه ناگهان كفشهايش را بيرون آورد و در سمت چپش �خدا رسول
هنگامي كه . ي آناني كه شاهد ماجرا بودند، كفشهايشان را درآوردند مهه. گذاشت

: چرا كفشهايتان را بيرون آورديد؟ گفتند:  نمازش را به اتمام رساند، فرمود�پيامبر
 به من خبر داد كه �جبرئيل: فرمود. بخاطر اينكه شما كفشهايتان را بيرون آورديد

  .كفشهايم آلوده هستند

                                                           

عطاء آورده   در الرسالة مرسالً از، اين روايت را امام شافعي بن ابي سلمه؛عمر مسلم از روايت ـ1

 )404( .است
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 در مسجد دو ركعت از نماز �بقات آورده است كه پيامبرسعد در كتاب ط ابن
. ظهر را خوانده بود كه به وي دستور داده شد به سوي مسجدالحرام روي آورد

درنگ از وي  آنحضرت فوراً در اثناي نماز روي به مسجدالحرام نمود؛ صحابه نيز بي
  1.اطاعت نمودند

 نقل �مسعود از ابن»  فضلهجامع بيان العلم و« ابوداود و ابن عبدالبر دركتاب
بيند؛ آن   را در حال ايراد خطبه مي�خدا اند كه وي، روز جمعه رسول نموده

 مسعود كه آن هنگام كنار درب ورودي  عبداهللا بن. »بنشينيد«: فرمايد  مي�حضرت
  .جلوتر بيا! اي عبداهللا:  فرمود�خدا رسول. مسجد بود، فوراً همانجا نشست

دانستند و   را حكم شرعي مي�ول، فعل و تقرير پيامبرخالصه اينكه صحابه، ق
 �خدا بنابراين آنها براي توضيح دوباره، نزد رسول. هيچكس در آن اختالف نداشت

 �خدا كردند كه فعل يا سخن رسول رفتند، مگر در صورتي كه احساس مي نمي
، حباب ي بدر چنانچه در غزوه. اي دنيوي بوده است برخاسته از نظر شخصي يا مسأله

بن منذر پس از دستور پيامبر اكرم براي فرود آمدن لشكر، به آن حضرت مراجعه 
  .كرد و اظهار نمود كه اين مكان، از لحاظ استراتژيكي مناسب نيست

 بر �خدا اي كه هنوز حكم آنها نازل نشده بود و رسول همچنين در مسائل ديني
نمودند و نظر خود را ارائه  يكرد، آنها مراجعه م اساس اجتهاد خود رأيي صادر مي

همچنين .  نظر خود را در مورد اسيران بدر گفت�چنانچه عمر بن خطاب. دادند مي
اي كه حكم آن، براي آنها نامأنوس يا غيرقابل درك بود، توضيح  در مسأله

 �خدا كردند، انجام عملي، مختص رسول خواستند يا در مواردي كه فكر مي مي
فرمود كه صحابه، آن را   چيزي مي�خدا هرگاه رسول. ودندنم است، از وي سؤال مي

                                                           

  )2/7(طبقات ابن سعد ـ 1
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دانستند،  پنداشتند و يا انجام عمل ديگري را بهتر مي به معناي مباح بودن آن عمل مي
خالصه اينكه جز در موارد يادشده، صحابه . دانستند خود را ملزم به انجامش نمي

بندي به دستور و سنتش  و پاي�خدا ي پيروي كامل از رسول كامال ًتسليم و آماده
  .بودند
  

  : بعد از وفاتش�پيامبر وجوب اطاعت از

 در حياتش براي �همانطور كه بر اساس دستور خدا اطاعت و پيروي ازپيامبر
صحابه واجب بود، بعد از وفات آنحضرت نيز، صحابه و ساير مسلمانان موظف به 

 را واجب �امبرزيرا نصوصي كه اطاعت از پي. پيروي از ايشان بوده و هستند
 يا به صحابه، مقيد و منحصر �گردانيده، عام و فراگير است و به زمان حيات پيامبر

، هم صحابه و هم مسلمانان �خدا همچنين علت وجوب پيروي از رسول. باشد نمي
شود كه همان ايمان آوردن به پيامبري است كه خدا اطاعتش را  بعدي را شامل مي

كند كه پيامبر، زنده باشد و يا رحلت كرده  قي نميحال فر. واجب گردانيده است
  .باشد

اند، الزم گردانيده   پيروي از سنتهايش را بر مسلماناني كه او را نديده�پيامبر
اي برايت  اگرمسئله:  را به يمن فرستاد، به وي فرمود�چنانچه زماني كه معاذ. است

. نمايم اهللا حكم ميي كتاب  بوسيله:  گفت�كني؟ معاذ پيش آمد، چگونه حكم مي
بر اساس سنت :  گفت�كني؟ معاذ اگر در كتاب اهللا نبود، چه مي:  فرمود�پيامبر
با : اگر در سنت هم نبود؟ معاذ گفت:  فرمود�پيامبر. كنم  فيصله مي�خدا رسول

خدا «:  زد و فرمود�ي معاذ  به سينه�پيامبر. كنم قياس به كتاب و سنت، اجتهاد مي
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را ) �(خدا را به چيزي توفيق داد كه رسول) �(خدا ي رسول هرا سپاس كه فرستاد
  1.»كند راضي و خرسند مي

همچنين دراحاديث زيادي كه تواتر معنوي دارند، به وجوب عمل به سنتهاي 
يكي ازآن احاديث، روايتي است كه حاكم و ابن .  تأكيد شده است�خدا رسول

درش و او ازجدش روايت نموده كه عبدالبر ازكثير بن عبداهللا بن عمرو بن عوف از پ
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا (:  فرموده است�خدا رسول

درميان شما دو چيز بجاي گذاشتم؛ تا زماني كه به آن تمسك «: يعني )و سنتي
  .»كتاب خدا و سنت من: شويد بجوييد، گمراه نمي

 از �م نيز به نقل ازابوهريره، و بخاري و حاك�بيهقي به نقل از ابوهريره
شوند، مگركسي  ي امتيان من، وارد بهشت مي همه«: اند كه  روايت نموده�خدا رسول

كسي كه «: ورزد؟ فرمود چه كسي امتناع مي! خدا اي رسول: گفتند. »كه امتناع ورزد
شود و كسي كه از من نافرماني كند، در حقيقت  از من پيروي كند، وارد بهشت مي

  .»ورزيده استامتناع 
ي حجه الوداع   درخطبه�خدا كندكه رسول عباس نقل مي ابوعبداهللا حاكم از ابن

اما در مسايلي . شيطان از اينكه در سرزمين شما پرستش شود، نااميد شده است«: فرمود
. شماريد، شيطان راضي شده است كه از وي اطاعت شود كه شما، آنها را ناچيز مي

ام كه اگر به آن تمسك جوييد،  زي بين شما گذاشتهمن، چي. پس مواظب باشيد
  .»كتاب اهللا و سنّت رسول اهللا: شويد هرگزگمراه نمي

                                                           

سعد در طبقات و ابن عبدالبر در جامع   احمد، ابوداود، ترمذي، دارمي، بيهقي در مدخل و ابن-1

  ).2/24(جامع بيان العلم: بيان العلم و فضله؛ نگا
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 نماز �خدا نقل از عرباض بن ساريه روايت نموده است كه رسول ابن عبدالبر به
اي نمود كه اشك چشمها سرازير شد و قلبها تكان  صبح را خواند، سپس ما را موعظه

پس ما را ! ي شما است؟ گويا آخرين خطبه! خدا اي رسول: شخصي گفت. خورد
. بشنويد و اطاعت نماييد؛ اگرچه غالمي حبشي، اميرتان باشد«: فرمود. سفارش كنيد

پس . زيرا هر كس از شما كه درآينده زنده باشد، شاهد اختالفات زيادي خواهد بود
و بطور (و دندان سنت من و سنت خلفاي راشدين را بر خود الزم بگيريد و با چنگ 

به سنت من و خلفا، متمسك شويد و از بدعتها و مسايل ) كامل و بدون سستي
  1.»نوپديدار پرهيز نماييد؛ زيرا هر بدعتي، گمراهي است

 به تبليغ سنت همت گماشتند؛ چراكه سنت، نزد آنها �به همين دليل نيز صحابه
 نيز حاضران �خدا رسول. مودندن امانتي بود كه بايد آن را به نسلهاي آينده منتقل مي

رحم اهللا امرءاً سمع ( :چنانچه فرمود. را به تبليغ علم به نسلهاي آينده سفارش نمود
خداوند رحمت نمايد «:  يعني2)مقالتي فأداها كما سمعها و رب مبلغ أوعي من سامع

شخصي را كه سخن مرا شنيد وآن را چنانچه شنيده بود، به ديگران رساند و چه بسا 
  .»گردد، بهتر از شنونده، مطلب را دريابد سي كه مطلب، به او ابالغ ميك

                                                           

ماجه نيز اين حديث را روايت  ترمذي، ابوداود، احمد بن حنبل و ابن. 2/182:  جامع بيان العلم-1

  .اند نموده

و ترمذي . اند آن را روايت نمودهحبان در صحيحش و نيز ابوداود  ابن. 1/39:  جامع بيان العلم-2

 .آن را حسن قرار داده است
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  :�خدا صحابه و كيفيت فراگيري سنتهاي رسول

اي وجود   هيچ فاصله� در جمع يارانش حضور داشت و بين او و صحابه�پيامبر
 در مسجد، بازار، خانه، سفر و حضر با آنها بود و افعال و اقوال �رسول اكرم. نداشت

آن زمان كه   از �خدا سان رسول  كانون توجه صحابه بود؛ بدين�حضرتآن 
ي او هدايت نمود و از گمراهي و تاريكي به سوي  خداوند، صحابه را به وسيله

  .هدايت و نور، رهنمون شد، محور زندگي ديني و دنيوي آنان شد
 كه اي رسيده بود  به درجه�ي صحابه به فراگيري اعمال و اقوال پيامبر عالقه

برخي از آنان، حضور در مجلس ايشان را به صورت متناوب و پياپي بر خود الزم 
من و : كند  با سندي متصل چنين روايت مي�چنانكه بخاري از عمر. كرده بودند

اميه بن زيد در قسمت شمال مدينه زندگي  اي كه از انصار داشتم در جمع بني همسايه
يك .  را بين خود تقسيم كرده بوديم�خدا ما حضور در مجلس رسول. كرديم مي

شدم و بدين  شد و يك روز من، حاضر مي  حاضر مي�روز او، در مجلس پيامبر
  .گفتيم  را به يكديگر مي�خدا ترتيب اخبار و درسهاي مجلس رسول

 ديدي همراه با �خدا اين عملكرد صحابه، بيانگر آنست كه ديد صحابه، به رسول
زيرا براي آنها ثابت شده بود كه فرمانبرداري و پيروي . طلب و حسن اتباع بوده است

به همين دليل بود كه قبايل دوردست، برخي از .  واجب است�از آن حضرت
 �فرستادند تا آنها، احكام اسالم را از زبان پيامبر  مي�اهللا افرادشان را خدمت رسول

  .ي خود بازگردند وار به سوي قوم و قبيله فرا بگيرند و معلم
افتاد كه يك صحابي، مسافتي طوالني را صرفاً به خاطر پرس و  سا اتفاق ميچه ب

ي خود باز  پيمود وسپس به خانه و كاشانه ي يك حكم شرعي مي جو درباره
زني به عقبه بن حارث خبر داد كه هم عقبه : كند چنانكه بخاري روايت مي. گشت مي
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سپار مدينه شد و حكم شرعي عقبه فوراً از مكه ره. و هم همسر او را شيرداده است
چگونه «:  يعني)كيف و قد قيل(:  فرمود�پيامبر.  پرسيد�خدا اين مسأله را از رسول

عقبه از زنش » خواهي با او زندگي كني حاال كه چنين سخني به ميان آمده است؟ مي
 .جدا شد و آن زن، با شخص ديگري ازدواج نمود

ويي را از ازواج مطهرات سؤال صحابه معموالً مسايل مربوط به زندگي زناش
 از زندگي خصوصي ايشان �دانستند كه كسي همچون زنان پيامبر كردند؛ زيرا مي مي

چنانچه پيشتر اين روايت را ذكر نموديم كه يك صحابي، همسرش را . اطالعي ندارد
دار از همسرش، نزد ازواج   گرفتن روزه براي پرس و جو در مورد حكم بوسه

 در حال روزه چنين عملي را �پيامبر: سلمه در پاسخش گفت  اممطهرات فرستاد و
  .داد انجام مي

رفتند و يا حتي بطور مستقيم  همچنين خود زنان نيز خدمت ازواج مطهرات مي
كردند و اگر چنانچه حكم   سؤال مي�خدا ي بانوان را از رسول اي از مسايل ويژه پاره

توانست به زنان پاسخ دهد، به   نميصراحت  به� خدا اي بود كه رسول شرعي بگونه
  .داد تا آنها را تفهيم نمايند برخي از همسرانش دستور مي
.  آمد و درمورد طهارت زن از حيض سؤال نمود�خدا باري زني خدمت رسول

: آن زن گفت. »اي تميز و خوشبو، خود را پاك كن نخست با پارچه«:  فرمود�پيامبر
.  نشد�آن زن متوجه منظور پيامبر. را تكرار كرد دوباره همان سخن �چگونه؟ پيامبر
عائشه .  به عائشه رضي اهللا عنها دستور داد تا وي را تفهيم نمايد�خدا آنگاه رسول

  1. را به او تفهيم كرد�اي برد و منظور رسول اكرم رضي اهللا عنها، آن زن را به گوشه

                                                           

  .عنها بخاري، مسلم و نسائي از عائشه رضي اهللا -1
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. يك سطح نبودند در �خدا طبعاً صحابه در باب آگاهي از اقوال و احوال رسول
اي بازرگان بودند و برخي  نشين؛ عده بعضي از آنها شهرنشين بودند و برخي هم بيايان

اي از صحابه نيز فقط به  عده. هاي ديگري داشتند نيز كارگر و كشاورز بودند و يا شغل
برخي در مدينه سكونت داشتند و .  مشغول بودند�اهللا عبادت و همراهي با رسول

 به سبك �خدا روش آموزشي رسول. كردند  مدينه زندگي ميبعضي هم بيرون
كنوني نبود كه در اوقات معيني كالس عمومي برگزار نمايد؛ بلكه چنين جلساتي 

  .هاي جمعه و عيدين شد، مگر خطبه ندرت برگزار مي به
 براي هدايت و ارشاد ما، هر �كند كه پيامبر  روايت مي�مسعود بخاري از ابن
  .گرفت تا دچار خستگي و دلسردي نشويم را در نظر ميچند روز يك بار 

من با آنها نشستم : گويد ، مي�خدا از اينجاست كه مسروق، در مورد ياران رسول
ي آب، انواع مختلفي  غدير يا بركه. يافتم) محل تجمع آب(» غدير«و آنان را مانند 

ها نيز  اي از بركه ارهكند و برخي دونفر؛ پ ها يك نفر را سيراب مي برخي از بركه: دارد
طبعاً آن دسته از . نمايد ده نفر و يا صد نفر و برخي هم تمام اهل زمين را سيراب مي

خلفاي راشدين و عبداهللا بن مسعود و : اند، مانند  كه جزو پشگامان اسالم�ياران پيامبر
 و ابوهريرة: اند، مانند  بوده�يا كساني كه بيش از ديگران همراه و همنشين پيامبر

  .اند از نظر علمي بر ديگران پيشي گرفته... عبداهللا بن عمرو بن عاص و
  

 و آيا چيزي از آن در �اهللا علت عدم تدوين سنت در حيات رسول

  زمان ايشان نوشته شد؟

نگاران، محدثان و جمهور مسلمانان، اتفاق نظر دارند كه قرآن، چنان  تمام سيرت
ها،  ها حفظ گرديد و بر شاخه ت كه در سينه و يارانش قرار گرف�مورد توجه پيامبر
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 وفات نمود، قرآن بطور �خدا از اينرو زماني كه رسول. سنگها و پوستها نگاشته شد
  .آوري نشده بود كامل محفوظ و مرتب بود؛ هرچند در يك مصحف جمع

هرچند سنت، يكي از مصادر و منابع تشريع اسالمي است، . اما سنت، اينگونه نبود
 در اينكه سنت، بسان قرآن و به صورت رسمي تدوين نشد، اختالفي ولي هيچكس

 بيست و سه سال در جمع يارانش �خدا شايد دليلش، اين باشد كه رسول. ندارد
، در صحيفه ها و �زندگي نمود و تدوين اقوال و افعال و رفتارهاي آن حضرت

كار وقتشان را فارغ پوستها، كار دشواري بود و بايد تعداد زيادي از صحابه براي اين 
 �خدا مي كردند؛ از سوي ديگر كامالًً روشن است كه نويسندگان، در زمان رسول

ي  شمار بودند و از آنجا كه قرآن، نخستين مصدر تشريع اسالمي و معجزه انگشت
تر به نظر   بود، لذا كتابت قرآن، توسط نويسندگان، ضروري�خدا جاويدان رسول

 كامل و بدون اينكه حتي يك حرف آن ساقط شود، به رسيد تا قرآن، به صورت مي
  .نسلهاي بعدي انتقال يابد

ي خويش اعتماد  ي ديگر اينكه عربها به خاطر بيسواد بودنشان، تنها بر حافظه نكته
. شد، حفظ آن، برايشان آسان بود نمودند و از آنجا كه قرآن به تدريج نازل مي مي

 از زمان شروع �عددي از اقوال و افعال پيامبربنابراين اگر سنت كه شامل بخشهاي مت
رفت  شد، خوف آن مي شود، همچون قرآن تدوين مي رسالتش تا هنگام وفاتش مي

 ناخودآگاه با قرآن مخلوط شود كه اين خود �آساي پيامبر كه شايد سخنان معجزه
اي به سوي شك و ترديد  رفت و براي دشمنان اسالم، دريچه خطر بزرگي بشمار مي

  .گشود مي
با توجه به اين موارد و آنچه كه علما، بطور مفصل در مورد عدم تدوين سنت در 

 از كتابت حديث در زمان �خدا اند، حكمت نهي رسول  نوشته�خدا زمان رسول
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 �خدا نمايد كه رسول  نقل مي�امام مسلم از ابوسعيد خدري. شود حياتش روشن مي
از من چيزي «: يعني. ) غير القرآن فليمحهالتكتبوا عني و من كتب عني(: فرموده است

  .»ننويسيد و هر كس، از من چيزي غير از قرآن نوشته، آن را محو نمايد و از بين ببرد
 اصالً چيزي از سنت نوشته �خدا البته اين، بدان معنا نيست كه در زمان رسول

از آثار اي از احاديث، به صورت غيررسمي نوشته شده و برخي  زيرا پاره. نشده است
 مواردي ازسنت به نگارش �خدا صحيح حكايت ازآن دارد كه در زمان رسول

نمايد كه   نقل مي�چنانچه بخاري رحمه اهللا در كتاب علم از ابوهريره. درآمده است
به قصاص يكي از كشته شدگان ليث را  خزاعه، در سال فتح مكه فردي از بني بني
 بر مركبش سوار شد و �خدا  رسيد؛ رسول�راين خبر به پيامب. ، به قتل رساندندخود

ي فيلها به  خداوند، مانع وقوع خونريزي يا حمله«: به ايراد خطبه پرداخت و فرمود
بدانيد كه مكه، براي . ب گردانيدل و مؤمنان را بر اهل مكه غا�اهللا مكه شد و رسول

براي هيچكس قبل از من و بعد از من حالل نبوده ونيست وفقط بخشي از يك روز 
حرام است؛ بنابراين نه ) براي هميشه(من حالل قرار داده شد و بدانيد كه از اين به بعد 

ود، ي آن، برداشته ش خار آن كنده شود و نه درخت آن، قطع گردد و نه مال گمشده
دن به صاحبش و اگر كسي در آن كشته شود، اولياي مگر به نيت اعالن و بازپس دا

در اين هنگام . »يا ديه بگيرند و يا قاتل را قصاص نمايند: دم، دو راه پيش روي دارند
 �خدا رسول. اين سخنان را براي من بنويس! اي پيامبر خدا:مردي يمني، آمد وگفت

  .» بنويسيدهبراي ابي شا«:  يعني1)أكتبوا ألبي شاة(: فرمود

                                                           

  .اند  اين حديث را بخاري، دارمي، ترمذي و امام احمد بن حنبل روايت كرده-1
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ي  جزيره هايي به فرمانروايان و حكام شبه  نامه�خدا همچنين ثابت است كه رسول
 همچنين به بعضي از اميران و فرماندهان 1.عرب نوشت و آنها را به اسالم فرا خواند

اند، آن را  تا به فالن مكان نرسيده: فرمود داد و مي هايي مي هاي اعزامي، نامه دسته
  .نخوانند

شنيدند،   مي�هايي داشتند كه آنچه را از پيامبر برخي از صحابه صحيفه
.  ناميده بود)الصادقة(ي عبداهللا بن عمرو بن عاص كه آن را  مانند صحيفه. نوشتند مي

هيچكس «: اند كه گفته است  نقل نموده� از ابوهريره)المدخل(امام احمد و بيهقي در 
 از من آگاهتر نبود، مگر عبداهللا بن عمرو كه او �خدا نسبت به احاديث رسول

  .»نوشتم شت و من، نمينو مي
توجه بسياري از صحابه قرارگرفته بود تا آنجا كه به كتابت عبداهللا بن عمرو مورد 

 ممكن است �خدا  را مي نويسي؛ حال آنكه رسول�تو، تمام سخنان پيامبر: او گفتند
عبداهللا . ي تشريعي نداشته باشد در حالت خشم و غضب سخني بگويد كه شايد جنبه

از من «: مود فر�پيامبر.  رفت و موضوع را به ايشان گفت�خدا بن عمرو نزد رسول
بنويس؛ سوگند به ذاتي كه جانم، در دست اوست، جز حق و حقيقت، از دهانم بيرون 

  2.»شود نمي
ي عاقله  اي داشت كه احكام مربوط به ديه  صحيفه�همينطور ثابت است كه علي

 به برخي از كارگزارانش نامه �خدا و نيز ثابت است كه رسول. درآن نوشته شده بود
  3.ت شتر و گوسفندان را معين نمودنوشت و مقدار زكا

                                                           

  .56 -2/22: سعد  مراجعه شود به طبقات ابن-1

  .1/76:  ابن عبدالبر در جامع بيان العلم-2

  . مرجع سابق-3
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ي تطابق احاديث نهي و احاديثي كه بر اذن كتابت حديث داللت  علما، در زمينه
برخي هم بر . اكثراً معتقدند كه نهي، منسوخ شده است. اند كنند، اختالف نموده مي

، اين باورند كه نهي در مورد افرادي بوده كه احتمال اشتباه و درآميختن قرآن با سنت
ي نوشتن احاديث براي كساني صادر شده كه از  از سوي آنها وجود داشته و اجازه

  .اند اين احتمال در امان بوده
زيرا . به نظر من در بين احاديث نهي و احاديث اذن، تعارضي حقيقي وجود ندارد

و . منظور از نهي، نهي از تدوين رسمي سنت بود، آنطوركه قرآن تدوين گرديد
ش و تدوين، در رابطه با برخي از احاديث در شرايط خاص يا براي ي نگار اجازه

با اندكي تأمل در . نوشتند اصحاب خاصي بود كه احاديث را صرفاً براي خود مي
زيرا حديث، عام است و تمام صحابه مورد . رسد حديث نهي، همين نكته به ذهن مي

ي كتابت حديث،  گر اجازهالبته نبايد چنين برداشت نمود كه ا. اند خطاب قرار گرفته
درشرايط خاص يا براي افراد خاصي بوده است، پس حرمت نوشتن بايد براي هميشه 

 به عبداهللا بن عمرو و استمرار وي در كتابت تا زمان �ي پيامبر زيرا اجازه. باقي بماند
، دليل اين امر است كه تدوين سنت، به شكلي غيررسمي و غير از �خدا وفات رسول
چنانچه اين مطلب با حديثي كه امام . باشد آوري قرآن، درست مي عاسلوب جم

وقتي : گويد عباس مي شود؛ ابن عباس روايت كرده است، تأييد مي بخاري از ابن
كه  دفتري بياوريد تا برايتان مطالبي بنويسم«:  شدت گرفت، فرمود�بيماري پيامبر

 �ار، باعث زحمت پيامبراما عمر بدين دليل كه اين ك. »بعد از آن گمراه نشويد
  .شد، در آن لحظه مانع اين عمل گرديد مي
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. باشد كه در نهايت، نوشتن، مجاز بوده است اين مسأله، بيانگر اين نكته مي
  1.بوده و بعداً نهي شده است برخالف آنچه شيخ رشيدرضا گفته كه ابتدا مجاز

 

  :�خدا موضع صحابه در قبال حديث، پس از وفات رسول

رحم اهللا امرءاً سمع ( : فرموده است�اهللا ن روايت بيان گرديد كه رسولقبالً اي
خداوند رحمت نمايد «:  يعني2)مقالتي فأداها كما سمعها و رب مبلغ أوعي من سامع

شخصي را كه سخن مرا شنيد وآن را چنانچه شنيده بود، به ديگران رساند و چه بسا 
  .»شنونده، مطلب را دريابدگردد، بهتر از  كسي كه مطلب، به او ابالغ مي

بدانيد كه «:  يعني3)أال ليبلغ الشاهد الغائب(:  فرموده است�خدا همچنين رسول
  .»فرد حاضر، بايد به كسي كه غائب است، برساند

 مبلغان و راويان را به امانتداري در تبليغ و پرهيز از �خدا از سوي ديگر رسول
 )ي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمعكف(: دروغ گفتن، توصيه نموده و فرموده است

شنود، براي  براي دروغگو بودن شخص، همين كافي است كه هر چه مي«: يعني
  .»ديگران بازگو نمايد

 را به مسلمانان برسانند؛ بويژه �اهللا صحابه ناگزير بودند كه سنت و امانت رسول
عين قرارگرفته اينكه در گوشه و كنار جهان اسالم پراكنده شده و مورد توجه تاب

چنانچه تابعين، شديداً در جستجوي اخبار و محل سكونت صحابه بودند و . بودند
                                                           

  .10جلد:  مجلة المنار-1

و ترمذي . اند ن را روايت نمودهآحبان در صحيحش و نيز ابوداود  ابن. 1/39:  جامع بيان العلم-2

 .آن را حسن قرار داده است

  ] ويراستار؛4406ي صحيح بخاري، شماره: نگا[؛ 1/41ابن عبدالبر در جامع العلم  -3
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اين . رساندند بدين منظور از راههاي دور با تحمل مشقتهاي بسيار، خود را به آنها مي
  .تالشها، در انتشارحديث و انتقال آن به جمهور مسلمانان، تأثير زيادي داشت

، متفاوت بودند؛ به عنوان مثال �ت و كثرت روايت ازپيامبرالبته صحابه از نظر قل
زبير، زيد بن ارقم و عمران بن حصين از كساني هستند كه روايات اندكي نقل 

من، از شما : در روايتي آمده است كه عبداهللا بن زبير به پدرش گفت. اند نموده
من، !  آري:گفت.  همانند فالن و فالن روايت كنيد�خدا شنوم كه از رسول نمي

من كذب علي (: فرمود  جدا نشدم، اما از وي شنيدم كه مي�خدا هيچگاه از رسول
هركس بر من دروغ ببندد، جايگاهش را در دوزخ «:  يعني1)فليتبوأ مقعده من النار

  .»مهيا سازد
براي ما حديث بگو، : گفتند ماجه در سننش آورده است كه به زيد بن ارقم مي ابن

 كار �نقل سخن از پيامبر. ما پير شديم و فراموش كرديم: گفت او در جواب مي
  .دشواري است

از وي يك . با سعد بن مالك از مدينه تا مكه همراه بودم: گويد سائب بن يزيد مي
  . نقل نمايد�حديث هم نشنيدم كه از پيامبر

نمود، در پايان از ترس آنكه   حديثي نقل مي�انس بن مالك هرگاه از پيامبر
يا سخني همانند اين را «: يعني. )كما قال أو(: گفت ا مرتكب دروغ شده باشد، ميمباد

  .»فرمود
از اينرو افرادي چون زبير و زيد بن ارقم و امثالشان، از خوف اينكه مبادا ندانسته 

 �نمودند تا كمتر از پيامبر اند، سعي مي مرتكب گناهي شوند كه قصد آن را نداشته

                                                           

 .كتاب العلم آورده است  بخاري در-1
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ي خويش چندان اعتماد نداشتند كه بتوانند عين   به حافظهو شايد هم. روايت كنند
  .گفتند بنابراين از روي احتياط، كم حديث مي.  را نقل نمايند�الفاظ پيامبر

 نيز تمايل داشت كه مردم، زياد به روايت حديث مشغول �عالوه بر اين عمر
يداً به حفظ، نقل و زيرا مسلمانان شد. تازه را فراموش نمايند نشوند تا مبادا قرآن هميشه

  .درك و فهم قرآن، نيازمند بودند
به قصد عراق بيرون : كند كه گفته است شعبي از قرظة بن كعب روايت مي

پياده آمد، وضو گرفت و هر يك از اعضا را دو بار » صرار« همراه ما تا �شديم، عمر
صحاب آري؛ چون ما ا: دانيد چرا با شما آمدم؟ آنها گفتند آيا مي: شست و گفت

رويد كه با خواندن قرآن،  شما نزد كساني مي:  گفت�عمر.  هستيم�خدا رسول
با بيان حديث، آنها را از قرآن . ي زنبور عسل دارند اي همچون زمزمه زمزمه

برويد؛ من هم در اجر شما . بازنداريد؛ قرآن را خوب بخوانيد و كمتر، روايت كنيد
  .شريكم

ردم از او خواستند تا برايشان حديث بيان هنگامي كه قرظه، به آنجا رسيد، م
  1. ما را از اين عمل نهي نموده است�عمر: نمايد، او در جواب گفت

نمودند؛ مانند   حديث روايت مي�كثرت از پيامبر اكرم ، به�برخي از صحابه
رفت و با اخبار و احاديث،  هاي حديث بشمار مي  كه يكي از گنجينه�ابوهريرة

  . را آراسته و مملو ساختمجالس و دلهاي مردم
رفت و براي اين  عبداهللا بن عباس همواره در طلب حديث نزد اصحاب بزرگ مي

  .نمود منظور انواع مشقتها و مشكالت را تحمل مي
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بسا اوقات از يكي : عباس فرموده است ابن عبدالبر از ابن شهاب نقل كرده كه ابن
توانستم كسي را نزد او  ، ميرسيد كه در صورت تمايل از صحابه به ما حديثي مي

كردم، بلكه خودم  بفرستم تا بيايد و برايم، حديث را نقل نمايد؛ ولي اين كار را نمي
رفتم تا  ماندم و چه بسا همانجا به خواب مي اش منتظر مي رفتم و درِ خانه نزد او مي

  1.نمود آمد و حديث را برايم بازگو مي اينكه بيرون مي
آوري حديث، مشقتها و مشكالت را  ترتيب براي جمع بدين �عباس آري؛ ابن

آوري كرد و بدون اينكه  تحمل نمود تا سرانجام احاديث موجود نزد صحابه را جمع
البته زماني كه جعل حديث شروع . بخل بورزد يا كوتاهي نمايد، به نشرآنها پرداخت

ابش روايتي ي كت امام مسلم در مقدمه. نمود شد، ايشان از بيان حديث خودداري مي
.  رفت و شروع به بيان حديث نمود�عباس ذكركرده است كه بشير بن كعب نزد ابن

او، احاديث مورد . فالن و فالن حديث را دوباره تكراركن:  به وي گفت�عباس ابن
احاديثم را دانستي دانم، آيا تمام  نمي: عباس گفت نظر را تكرار نمود و خطاب به ابن

ما در :  گفت�عباس را دانستي؟ ابناين  ها را ندانستي و فقطن آيا اينكه هيچ چيز از
كرديم؛ اما  بستند، از ايشان حديث نقل مي  افترا نمي�خدا آن زمان كه بر رسول

هنگامي كه مردم، به روايت هر چيزي روي آوردند، ما روايت حديث را ترك 
  .نموديم

دند، اما اين عمل،  روايت نمو�هرچند برخي از صحابه احاديث زيادي از پيامبر
زيرا روش اين دو بزرگوار، . در زمان ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما كاهش يافت

بدينگونه بود كه از يك سو مردم را به دقت و احتياط در نقل احاديث وادار 
  .كردند تا توجه مردم، بيشتر به قرآن معطوف باشد ساختند و از سويي سعي مي مي
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كردي؟   بدين نحو حديث بيان مي�ا در زمان عمرآي:  سؤال شد�هاز ابوهرير
 مرا با �كردم، حتماً عمر  همانند اآلن، حديث روايت مي�اگر در زمان عمر: گفت
  .زد اش مي تازيانه

 و ديگران در قبال �مورد موضع عمر مبحث در دراين قسمت، توضيح دو
  :رسد روايت سنت، ضروري به نظر مي

خاطركثرت روايت حديث زنداني كرده  به را به كسي از صحا�ـ آيا واقعاً عمر1
  است؟
  ـ آيا صحابه براي پذيرفتن حديث از زبان يك صحابي، قايل به شرائطي بودند؟2

  :دهيم اينك پرسش اول را پاسخ مي
ي بزرگ را به سبب كثرت روايت،   سه تن از صحابه�مشهور است كه عمر
  .�رداء و ابوذرعبداهللا بن مسعود، ابود: حبس نمود كه عبارتند از

بنده، پيرامون اين روايت، خيلي تحقيق نمودم، اما آن را در هيچ كتاب معتبري 
 يكي از �مسعود زيرا ابن. از طرفي داليل جعلي بودنش نيز روشن است. نيافتم

 مقام و منزلت وااليي داشت؛ �بزرگان صحابه و از پيشگامان مسلمان بود و نزد عمر
 را به عراق فرستاد، بر اهل عراق منت �مسعود ن، اب�چنانچه زماني كه عمر

  .»در مورد عبداهللا، شما را بر خويشتن ترجيح دادم«: گذاشت و گفت
ناگفته پيداست كه . ، در عراق بود� در زمان خالفت عمر�عبداهللا بن مسعود

خاطر تعليم دين و احكام آن، به عراق فرستاد؛ اغلب احكام، يا از  مسعود را به عمر، ابن
پس چگونه امكان دارد كه عمر، .. �اهللا شوند و يا از احاديث رسول رآن استنباط ميق

  فرستد؟ مي فردي را زنداني نمايد كه او را براي تعليم دين و احكام آن، به عراق 
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در مورد .  روايت حديث نيستند1البته ابودرداء و ابوذر رضي اهللا عنهما، از مكثرين
توان  عليم و تدريس احكام دين به مردم بود نيز مي كه در شام مشغول ت�ابودرداء

  . گفتيم�مسعود همان چيزي را گفت كه در مورد ابن
خواست كه احاديث را  مسعود و ابودرداء رضي اهللا عنهما مي  از ابن�آيا عمر

  كتمان نمايند و بدين سان برخي از احكام دين از مسلمانان، مخفي بماند؟
 حديث روايت كرده باشد، باز هم رواياتش به  هرچقدر�عالوه بر اين ابوذر

پس چرا عمر، ابوذر را حبس نمود، ولي .  نيست�ي بخشي از روايات ابوهريرة اندازه
  !از زنداني كردن ابوهريره صرف نظركرد؟

نمود،   از خوف وي، زياد روايت نمي� در زمان عمر�ابوهريرة: اگر گفته شود
  ترسيد، ابوذرنترسيد؟  مي�ريره از عمرچرا همچنانكه ابوه: گوييم درجواب مي

، عائشه، جابر بن  عباس، ابوهريرهابن: خالصه اينكه آن دسته از صحابه مانند
باشند، هرگز از سوي  كثرت روايت حديث، مشهورمي  كه به�مسعود عبداهللا و ابن

 مورد تعرض قرار نگرفتند و يا زنداني نشدند؛ بلكه قضيه، دقيقاً بر عكس �عمر
آيا همراه ما بودي زماني كه : چنانكه باري عمر به ابوهريره گفت. دباش مي

 �آري؛ بودم و به ياد دارم كه پيامبر:  در فالن مكان بود؟ ابوهريرة گفت�خدا رسول
هركس به من دروغي «: يعني. )من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النّار(: فرمود

 � به ابوهريره�آنگاه عمر. »اده سازدنسبت بدهد، جايگاهش را دردوزخ مهيا و آم
  .حال كه اين حديث را به ياد داري، برو و حديث بيان كن: گفت

 را كه بيش از ساير � فردي همچون ابوهريره�بنابراين چگونه امكان دارد عمر
مسعود را كه رواياتش،  صحابه، حديث روايت نموده، آزاد بگذارد و فردي چون ابن

                                                           

  .اند  روايت كرده�خدا شود كه احاديث زيادي از رسول مكثرين، به آن دسته از صحابه گفته ميـ 1
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ات ابوهريرة هست، زندان نمايد و يا افرادي چون ابودرداء و به مراتب كمتر از رواي
  ابوذر را كه جزو مكثرين نيستند، محبوس كند؟

مدتها در مورد اين روايت شك و ترديد داشتم و آن را از جهات متعدد مورد 
: حزم، اين مطلب را خواندم  از ابن)االحكام(دادم تا اينكه در كتاب  بررسي قرار مي
 را به خاطر روايت حديث �مسعود، ابودرداء و ابوذر  ابن،� عمرروايت شده كه

حزم، بر اين روايت به خاطر انقطاعي كه در سند آن  سپس ابن. زنداني نموده است
ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، راوي اين : گويد گيرد و مي وجود دارد، خرده مي

حزم در اين اشكال  نبيهقي نيز با اب. حديث، است و سماعش، از عمر ثابت نيست
اما يعقوب بن شيبه و طبري و ديگران، سماعِ ابراهيم بن . وارده موافقت نموده است

  .دانند  ثابت مي�عبدالرحمن بن عوف را از عمر
زيرا ابراهيم بن عبدالرحمن .  ثابت نيست�واقعيت، اينست كه سماع وي از عمر

اشته است؛ بنابراين درسال  سال د75 هجري وفات نموده و95 يا 99بن عوف در سال 
در چنين سني امكان ندارد كه .  متولد شده است� هجري، در اواخر خالفت عمر20

  .توان روايتش را پذيرفت بنابراين نمي.  چيزي شنيده باشد�وي، از عمر فاروق
عالوه بر اين، روايت مورد نظر ظاهراً كذب و جعلي به : گويد حزم مي سپس ابن

ي بزرگي است يا  الي از اتهام به صحابه نيست و اين خود مسألهزيرا خ. رسد نظر مي
 با اين عملش از حديث و تبليغ سنت نهي نموده و آنها را به كتمان و �اينكه عمر

انكار حديث وادار كرده است كه چنين عملي، مترادف با خروج از اسالم محسوب 
، بدور بوده است و هيچ  از تمام اين اتهامات�شود؛ حال آنكه اميرالمؤمنين عمر مي

عالوه بر .  وارد كند�دهد كه چنين اتهاماتي را بر عمر مسلماني به خود جرأت نمي
اين اگر عمر، آنها را بدون جرمي زنداني نموده باشد، شكي نيست كه برآنها ظلم 
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پس آناني كه براي تأييد موضع خويش به چنين رواياتي، استدالل . نموده است
  1.ايد يكي از اين احتماالت را بپذيرندكنند، ناگريز ب مي

  آيا در زمان صحابه براي پذيرفتن حديث، شرايطي وجود داشت؟
 �ابوبكر: نويسد  مي� ذيل شرح حال ابوبكرتذكرة الحفاظـ حافظ ذهبي در 1

سپس . نخستين كسي بود كه براي قبول اخبار و روايات، جانب احتياط را گرفت
، براي يك ميتزرگ ه روايت نموده است كه مادربيصذهبي ازطريق ابن شهاب از قب

در كتاب خدا :  گفت�ابوبكر.  مراجعه كرد�گرفتن سهم ميراث خود به ابوبكر
 نيز سراغ ندارم كه در مورد جده چيزي گفته �بينم و از پيامبر سهمي برايت نمي

مبر پيا:  برخاست و گفت�مغيره. سپس ابوبكر در اين باره از مردم سؤال نمود. باشد
آيا كسي با تو شهادت :  از وي پرسيد�ابوبكر. ششم را به جده داده است  يك�خدا
 پذيرفت و سهم آن �ابوبكر.  بلند شد و شهادت داد�دهد؟ محمد بن مسلمه مي

  .ي ميت پرداخت نمود را از تركه) مادربزرگ(پيرزن 
 �موسينضره از ابوسعيد روايت شده كه ابو ـ همينطور از طريق جريري از ابي2

ي ورود داده نشد،   سالم گفت و چون به او اجازه�از پشت درب، سه مرتبه به عمر
چرا :  فرستاد؛ آنگاه از ابوموسي پرسيد� كسي را دنبال ابوموسي�عمر. برگشت

اگر كسي از شما سه مرتبه سالم گفت :  شنيدم كه فرمود�از پيامبر: بازگشتي؟ گفت
براي اين ادعايت شاهد بياور و گرنه :  گفت�عمر. و پاسخي نشنيد، بايد بازگردد

  .دانم با تو چكاركنم مي
از . پريده آمد  رنگ�ما نشسته بوديم كه ناگهان ابوموسي: گويد  مي�ابوسعيد
آيا كسي از شما : چه شده است؟ ماجرا را براي ما بازگو كرد و پرسيد: وي پرسيدم
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يك نفر را از ميان آن .ايم يدهي ما شن همه! آري: اين حديث را شنيده است؟ ما گفتيم
 � فرستادند و او، اين روايت را به اطالع عمر� نزد عمر�جمع با ابوموسي

  1.رسانيد
ـ ازطريق هشام بن عروة بن زبير از پدرش از مغيرة بن شعبه روايت شده است 3

:  گفت�مغيره. نظر خواست) به تعدي( از آنها در مورد حكم سقط جنين �كه عمر
اگر راست :  گفت�عمر. آزاد كردن يك غالم يا كنيز حكم نمود به �پيامبر
 در �محمد بن مسلمه شهادت داد كه پيامبر: گويد راوي مي. گويي، شاهد بياور مي

  .چنين حكم نموده است اين باره اين
هرگاه من، از :  شنيدم كه فرمود�از علي: گويد  ـ اسماء بن حكم فزاري مي4
مند  آن اندازه كه خواست خداوند بود، از آن بهرهشنيدم، به   چيزي مي�پيامبر
دادم  كرد، او را سوگند مي  برايم حديثي بيان مي�شدم و اگر كسي غير از پيامبر مي

 برايم حديثي بيان �ابوبكر. كردم كرد، حديثش را باور مي و چون سوگند ياد مي
اي  هر بنده: د شنيدم كه فرمو�ازپيامبر: نمود و او، در كالمش صادق بود؛ وي گفت

كه پس از ارتكاب گناه، آن وضو بگيرد و دو ركعت نماز بخواند و استغفار نمايد، 
  2.»بخشد خداوند، گناه او را مي

اند كه روش ابوبكر و  بعضي از محققين از اين آثار، چنين استنباط كرده
فر عمررضي اهللا عنهما براي پذيرفتن حديث، بدين شكل بوده كه روايت كمتر از دو ن

بسياري .  در اين زمينه سوگند دادن راوي بوده است�پذيرفتند و روش علي را نمي

                                                           

  .�ابوسعيد خدري  از روايت بخاري و مسلم-1

ي  اين آثار را حاكم نيز در المدخل الي اصول الحديث، صفحه. 10 و7 و6و2/ 1:  تذكرة الحفاظ-2

  .كرده است  ذكر34
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اند؛  از نويسندگان تاريخ تشريع اسالمي و تاريخ سنت، همين برداشت را داشته
ي الهيات دانشگاه ازهر و  همچنين تعداد زيادي از اساتيد بزرگوار ما در دانشكده

 ديدگاه را دارند و در باب شروط ائمه براي نويسندگان تاريخ تشريع اسالمي، همين
  .اند  قرار داده�عمل به حديث، اينها را جزو شروط ابوبكر، عمر و علي

اي با استناد به آثار فوق، يك اشتباه  گذاري چنين اصل و نظريه پايه: بايد گفت
چنانچه ثابت . باشد شده از آن بزرگان، در تضاد مي علمي است كه با ساير آثار نقل

 �علي.  احاديثي را پذيرفته كه راوي آنها، فقط يك نفر بوده است�است كه عمر
 نيز چنين �از ابوبكر. نيز بدون سوگند دادن راوي، روايت وي را قبول نموده است

  :كنيم اي از آنها را بيان مي مواردي ثابت است؛ اينك نمونه
اند  ربيعه روايت كردهـ بخاري و مسلم از طريق ابن شهاب از عبداهللا بن عامر بن 1

رسيد، به وي خبر دادند كه » سرغ« رهسپار شام شد و چون به مكاني به نام �كه عمر
 خبر داد كه � به عمر�عبدالرحمن بن عوف. شيوع پيدا كرده است» در شام وبا

هرگاه شنيديد كه وبا، در سرزميني شيوع پيدا كرده است «:  فرموده است�خدا رسول
 هنوز �و چون عمر. (»قصد فرار آنجا را ترك نكنيد ين بوديد، بهو شما، در آن سرزم
سالم بن عبداهللا بن عمر : گويد شهاب مي ابن. از آنجا بازگشت) وارد شام نشده بود

 شنيد، مردم را از � بر اساس حديثي كه از عبدالرحمن بن عوف�عمر: گفته است
  .آنجا برگردانيد

 ديه از آن عاقله است و زن از :گفت  مي�ـ همچنين روايت است كه عمر2
خدا  برد تا اينكه ضحاك بن سفيان به وي خبر داد كه رسول ي شوهرش ارث نمي ديه
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 با �عمر. ي شوهرش بپردازد  به وي نوشته است كه سهم زن أشيم ضبي را از ديه�
  1.اش برگشت شنيدن اين حديث، از نظريه

 چيزي شنيده �از پيامبرهركس در مورد خونبهاي جنين :  فرمود�ـ باري عمر3
حمل بن مالك بن . دهم كه آن را براي ما بيان كند است، او را به خدا سوگند مي

من، دو كنيز داشتم كه با هم هووبودند، يكي از آنها، ديگري : نابغه برخاست و گفت
 خونبهاي آن را، يك �خدا رسول. را زد و بدين ترتيب جنين آن كنيز سقط گرديد

اي ديگر  شنيدم، بگونه اگر اين روايت را نمي:  گفت�عمر. عيين كردغالم يا كنيز ت
  2.نمودم حكم مي

دانم با اينها  نمي:  از مجوس ياد كرد و فرمود�ـ همچنين روايت است كه عمر4
با آنها «:  شنيدم كه فرمود�از پيامبر:  گفت�چكاركنم؟ عبدالرحمن بن عوف

  3.»همچون اهل كتاب رفتاركنيد
 �هشام بن يحيي مخزومي روايت كرده كه مردي از ثقيف، نزد عمرـ بيهقي از 5

ي خدا را انجام داده و سپس معذورشده است،  آمد و در مورد زني كه زيارت خانه
: آن مرد گفت. خير:  گفت�تواند قبل از پاك شدن، برود؟ عمر آيا مي: پرسيد
 برخاست و �عمر. ت در اين باره به من فتوايي غير از فتواي تو داده اس�خدا رسول
كنيد و فتوا  اي از من سؤال مي چرا در مورد مسأله: اي به آن شخص زد و گفت تازيانه

   پاسخ آن را داده است؟�خدا گيريد كه رسول مي

                                                           

  .اند ابوداود و ترمذي نيز اين حديث را آوردهاحمد، . 426ي  امام شافعي صفحه  الرسالة از-1

  .227ي  امام شافعي صفحه  الرسالة از-2

  .43ي   الرسالة صفحه-3
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ي هر يك   شتر، ديه15ي انگشت بزرگ دست را   ديه�ـ روايت شده كه عمر6
ي   شتر و نيز ديه6 را ي انگشت كوچك  شتر و ديه10از انگشتان سبابه و مياني را 

ي عمرو بن   شتر تعيين كرد؛ اما هنگامي كه نامه9انگشت مجاور انگشت كوچك را 
ي هر  ديه:  فرموده است�خدا رسول: حزم برايش روايت شد كه در آن آمده بود

در . اش برگشت و به اين حديث عمل نمود  از نظريه�باشد، عمر  شتر مي10انگشت 
االسالم  اثر شيخ» فتح الملهم شرح صحيح مسلم«و نيز در بعضي از كتابهاي اصول 
امام شافعي، چنين به نظر » الرسالة« چنين آمده است؛ اما از 1شبيراحمد عثماني هندي

ي آل عمرو بن حزم دست يافتند و   به نامه�رسد كه صحابه پس از شهادت عمر مي
  .د را در اين باره ترك كردن�ي عمر به آن عمل نمودند و نظريه

 �وقاص ها، به روايت سعد بن ابي  در مورد مسح بر موزه�ـ همچنين عمر7
  2.عمل نمود

اي را سنگسار نمايد، اما وقتي او را از حديث   قصد داشت زن ديوانه� ـ عمر8
  3. باخبر ساختند، حكم رجم را لغو نمود)رفع القلم عن ثالثة(

ان بزرگ نقل شده و اماماي از روايات صحيحي است كه توسط  اينها، مجموعه
 احاديثي را كه فقط توسط يك نفر، روايت �، بيانگر اين مطلب است كه عمرهمه
پذيرفت؛ چنين رواياتي، به بمراتب خيلي بيشتر  شد، بدون كوچكترين ترديدي مي مي

ازآنجا كه عموم .  از راوي آنها شاهد خواسته است�از رواياتي است كه عمر
پذيرفتند، بايد آن دسته از مواردي را كه در اين  صحابه، رويت يك صحابي را مي

                                                           

  .7ي   صفحه1 فتح الملهم جلد -1

  .1/7:  فتح الملهم-2

  .2/13بن حزم ز ا االحكام ا-3
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 نقل شده و بر خالف رويكرد صحابه و حتي خالف رويكرد خودش �زمينه از عمر
  .باشد، تأويل كرد مي

دهد كه روايت مغيره بن شعبه در مورد  بازنگاهي به روايات مذكور نشان مي
ن ترديد و بدون  بدو�سقط جنين، ازطريق حمل بن مالك نيز روايت شده و عمر

فقط روايت اجازه خواستن . درخواست شاهد، اين حديث را پذيرفته است
 از وي شاهد خواست؛ چراكه اين روايت، در مورد �ماند كه عمر  مي�ابوموسي

 در اين مورد مطلبي را روايت �افتاد و ابوموسي اي بود كه خيلي اتفاق مي مسأله
 شاهد خواست تا اين �و از ابوموسي تازگي داشت؛ از اينر�نمود كه براي عمر

 در �موضوع، برايش كامالً مستند و ثابت شود و اين، بيانگر حساسيت و احتياط عمر
باشد و در عين حال اين عمل، هشداري براي آن دسته از صحابه بود  نقل احاديث مي

 با اصحاب بزرگواري چون ابوموسي �كه سن و سال كمي داشتند تا ببينند كه عمر
كند؛ لذا بايد در نقل  يره رضي اهللا عنهما در روايت حديث اينگونه برخورد ميو مغ

  .احاديث احتياط بيشتري درپيش بگيرند
 به � بيان شد و سخن عمر فاروق�توجيه صحيح در مورد عملكرد عمر

من، تو را مورد اتهام قرار «: كند كه فرمود  نيز اين توجيه را تأييد مي�ابوموسي
  .» مربوط است، بايد تحقيق شود�ون قضيه به حديث پيامبردهم؛ اما چ نمي

 � در مورد اين عملش انتقاد نمود؛ عمر�فردي بر عمر: در روايتي آمده است
  .»خواستم موضوع، بطور كامل برايم روشن شود«: در پاسخ چنين فرمود
چنانچه .  همين ديدگاه را مطرح كرده استالرسالةاهللا در كتاب  امام شافعي رحمه

 آنها را بدون درخواست شاهد از راويانشان �پس از نقل رواياتي كه عمر فاروق
، �، بايد گفت كه عمر�اما در مورد روايت ابوموسي: نويسد پذيرفته است، مي
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اگركسي .  كامالً مورد اعتماد بود�صرفاً از روي احتياط چنين كرد و ابوموسي
: گوييم اد بوده يا خير، مي مورد اعتم� نزد عمر�بگويد چه معلوم كه ابوموسي

 � به ابوموسي�مالك بن انس از ربيعه و ديگران روايت نموده است كه عمر
من، شما را مورد اتهام قرار ندادم، اما از اين نگران بودم كه مبادا مردم، به : گفت

  1.جعل حديث بپردازند
بالً  جز يك مورد كه ق�ي ابوبكر  بود؛ اما درباره�آنچه گذشت مربوط به عمر

اين يك . بيان شد، در هيچ مورد ديگري ثابت نيست كه وي، از راوي، شاهد بخواهد
 هيچ روايتي را كه كمتر �تواند دليلي بر اين باشد كه ابوبكر مورد، به هيچ عنوان نمي
 عرضه شد و ايشان نيز �مسايل متعددي به ابوبكر. پذيرف از دو راوي داشت، نمي

اي ثابت نيست كه وي، در مورد   و در هيچ مسأله مراجعه نمود�به سنت پيامبر
  .حديثي، گواه خواسته باشد

 در مورد مسأله اي ميان دو �ابوبكر:  چنين آورده استالمحصولرازي در كتاب 
اي، عكس  ، در چنين مسأله�خدا رسول:  گفت� به ابوبكر�نفرقضاوت نمود؛ بالل

  .ضاوتش رجوع نمود بالفاصله از ق�ابوبكر. قضاوت شما، حكم نموده است
كند كه اگر حكم   را در قضاوت، بدين شكل نقل مي�قيم روش ابوبكر ابن
نمود، اگر در  شد، نخست به كتاب اهللا مراجعه مي  سؤال مي�اي از ابوبكر مسأله

كرد و گرنه، به سنت مراجعه  يافت، بر همان اساس حكم مي قرآن، جواب آن را مي
آورد، از مردم سؤال مي  ه حكم سنت را به ياد نميي آن مسأل نمود و اگر درباره مي

اي قضاوتي نموده باشد؟ اگر   در مورد چنين مسأله�آيا سراغ داريد كه پيامبر: كرد 

                                                           

مي كـه مـورد      چنين بود، اما هنگا    �ابن حزم عقيده دارد كه ابتدا نظر عمر       . 434  الرسالة صفحه  -1

  .2/140: االحكام. صحابي واحد را مي پذيرفت گرفت، ازآن به بعد خبر انتقاد قرار
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پذيرفت و گرنه، از  داد، آن را مي  ارائه مي�خدا كسي در اين مورد روايتي از رسول
فاق نظرداشتند، بر ي حكمي ات خواست؛ از اينرو اگر درباره بزرگان صحابه نظر مي
  1.كرد همان اساس حكم مي

 از راويان حديث �به هرحال در هيچ يك از اين موارد ثابت نيست كه ابوبكر
در ميراث كه به احتمال قوي از ) مادربزرگ(گواه بخواهد، جز در مورد سهم جده 

زيرا هرچند بيشتر مسايل . روي احتياط و دقت نظر، بدينگونه عمل نموده است
مند كردن مادربزرگ از سهم ميراث،  ي بهره  با نص قرآن بيان شده، اما مسألهميراث،
بيني بيشتري  بنابراين احتياط و باريك. اي بود كه در قرآن وجود نداشت مسأله
 براي پذيرش احاديث بدين �ي ابوبكر لذا اين، بدان معنا نيست كه شيوه. طلبيد مي

  .نمود كردند، قبول نمي وايت نميمنوال بوده كه هيچ حديثي را تا دو نفر ر
 در مورد حديث مغيره، �رويكرد ابوبكر: گويد  ميالمستصفيغزالي در كتاب 

يا بدين خاطر كه تا : توان به اين موارد اشاره كرد برخاسته از دليلي بوده است كه مي
آن زمان ،كسي، در مورد وارث قرار دادن مادربزرگ، اطالع نداشته است و يا بدين 

، مي خواست تشخيص دهد كه اين حكم، منسوخ شده است يا �كه ابوبكرسبب 
 از مغيره، گواه خواست كه بنا بر شهادت شخص �خير و يا بدان سبب ابوبكر

ديگري، بر حكم مذكور تأكيد نمايد؛ شايد هم بدان سبب اين كار را كرد كه به 
لذا اين موضع . زندانگاري، به نقل حديث نپردا ديگران بياموزد تا با تساهل و سهل

زيرا پذيرفتن خبر واحد توسط .  را بايد بر يكي از اين موارد حمل نمود�ابوبكر
  2. بدون هيچگونه درنگ وترديدي ثابت است�ابوبكر

                                                           

  .1/51:  أعالم الموقعين-1

  .1/154:  المستصفي-2
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 نقل شده، صحيح باشد، �اگر آنچه در مورد سوگند دادن راوي، توسط علي
ي كتاب  نويسندهچنانچه . بايد گفت كه اين رويكرد نيز ازهمين قبيل بوده است

 را در � بدون سوگند دادن، روايت مقداد بن اسود� نقل نموده كه عليالمحصول
 شنيد، �همچنين در روايت ديگري كه از ابوبكر. مورد حكم مذي، قبول نمود

شود كه اين  بنابراين معلوم مي. و او را سوگند نداد» گويد ابوبكر، راست مي«: گفت
  .ي كلي نبوده استا عمل علي نيز بر اساس قاعده

باشد،   صحيح و ثابت مي�خالصه اينكه آنچه از طرز عمل ابوبكر، عمر و علي
اند، مگر در حاالت خاصي كه وجود  اين است كه آنان، خبر راوي واحد را پذيرفته

  .راوي دوم يا سوگند دادن راوي، ضروري به نظر رسيده است
طرز عمل اين سه صحابي گيريم كه  با توجيه و تحقيقي كه گذشت، نتيجه مي

باشد و همگي  ي پذيرش روايات، همانند عملكرد ساير اصحاب مي بزرگوار در زمينه
ي امام  در صفحات آينده نظريه. اند در پذيرفتن حديث، به خبر واحد بسنده نموده

  .شافعي و توضيحات بيشتري در مورد حجت بودن خبر واحد، خواهد آمد
  

  :حديث به شهرهاي دوردستمسافرت صحابه براي فراگيري 

دوران خالفت ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما درحالي سپري شد كه سنت، در 
. هاي اصحاب محفوظ بود و در گوشه و كنارجهان منتشر و پراكنده نشده بود سينه

 جز چند نفر كه خروجشان ازمدينه بنا بر - به هيچ يك از صحابه �زيرا عمر
در مدينه نيز احاديث . داد  كوچ كردن از مدينه را نميي  اجازه-مصلحتهايي الزم بود

زيرا چنانچه قبالً اشاره شد، سياست عمر، بدين منوال بود كه . زيادي منتشر نشده بود
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بايد بيشتر به قرآن بيش از حديث توجه شود تا مبادا مردم در روايت احاديث، دقت و 
  .احتياط نكنند

زه داد تا به ساير شهرهاي اسالمي  در دوران خالفتش به اصحاب اجا�عثمان
سن و سال به وجود  از سوي ديگر نياز مردم بويژه جوانان و افراد كم. كوچ كنند

اينجا بود . شدند زيرا بزرگساالن وكهنساالن، به تدريج كمتر مي. صحابه افزايش يافت
 �آوري احاديث از ياران كهنسال پيامبر ي جوان به فراگيري و جمع كه صحابه

از اينرو برخي براي فراگيري حديث از برخي ديگر، رخت سفر بستند و به . ختندپردا
 و نيز احمد و األدب المفردچنانچه امام بخاري در . نقاط دوردست مهاجرت كردند

اند؛   روايت كرده�طبراني و بيهقي با الفاظ بخاري، حديثي از جابر بن عبداهللا
 رسيد كه خودم، آن را از �ران پيامبربه من حديثي از يكي از يا: گويد مي �جابر

ام را بر آن بستم و سپس به  بنابراين شتري خريدم، كجاوه.  نشنيده بودم�خدا رسول
آنجا ديدم كه صحابي مزبور، . مدت يك ماه، مسافتي را پيمودم تا به شام رسيدم

 به در باب مظالم از تو حديثي: نزد وي رفتم و گفتم.  است�عبداهللا بن انيس انصاري
 �خدا من از رسول: اي؟ وي، گفت  شنيده�من رسيده است؛ گويا آن را ازپيامبر

مردم، بدون ختنه و بهم حشر «:  يعني) بهماًيحشر الناس غُرالً(: شنيدم كه فرمود
 هيچ چيزي يعني «: فرمود� چيست؟ پيامبر)بهم(ما عرض كرديم منظور از . »شوند مي

آن صدا اي كه افراد دور،  دهد، بگونه ينها را ندا م، آندادهنده اي. همراه آنان نيست
يك از دوزخيان به ي روزجزا؛ هيچ منم، جزادهنده: ندشنو  افراد نزديك، ميمانندهرا 

تا آنكه  اوست بر گردنكه حقي رود  دوزخ و هيچيك از بهشتيان به بهشت نمي
و يكي از نسزد كه هيچيك از بهشتيان وارد بهشت شود . تاوانش را از او بگيرم

از او شكايتي داشته باشد، مگر اينكه قصاصش را از او مي گيرم؛ حتي اگر دوزخيان، 
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چگونه؟ حال آنكه ما، در حضور الهي برهنه، :  ما عرض كرديم.»يك سيلي باشد
بالحسنات و (:  فرمود�شويم؟ پيامبر نشده و بدون هيچ چيزي حاضر مي ختنه

  .»بديهانيكيها و با «:  يعني)السيئات
 �اند كه ابوايوب انصاري رباح نقل نموده بيهقي و ابن عبدالبر از عطاء بن ابي

 بشنود كه شخص ديگري كه �رخت سفر بست تا حديثي را از عقبه بن عامر جهني
  . شنيده باشد، نمانده بود�آن را از پيامبر 

 به � امير مصر رسيد، مسلمه� به منزل مسلمه بن مخلد انصاري�وقتي ابوايوب
چه چيزي تو را واداشت تا به ! اي ابوايوب: قبالش آمد و با او معانقه نمود وگفتاست

مرا واداشت » سترمؤمن« در باب �حديثي از پيامبر: اينجا بيايي؟ ابوايوب جواب داد
 : فرمود�ام كه پيامبر آري؛ من نيز اين حديث را شنيده:  گفت�مسلمه. تا اينجا بيايم

 به محض � ابوايوب1)لي كربته ستره اهللا يوم القيامةمن ستر مؤمناً في الدنيا ع(
شنيدن اين حديث، به سوي مركبش رفت و برآن سوار شد و به سوي مدينه حركت 

  .هداياي مسلمه، زماني به وي رسيد كه حال خروج از مرزهاي مصر بود. نمود
 بيش �اصحاب پيامبر. بدين ترتيب نشر و گسترش روايت احاديث شروع گرديد

تابعين، شديداً عالقمند شدند تا پيش وفات صحابه، . شته مورد توجه قرارگرفتنداز گذ
كافي بود يكي از . هاي علمي آنان را فرا بگيرند آنان را مالقات كنند و علوم و داشته

 وارد يكي از شهرهاي جهان اسالم شود؛ در آن هنگام تمام مردم شهر، �ياران پيامبر
كردند كه  شدند و با انگشت اشاره مي پيرامونش جمع ميبا ازدحام و اشتياق فراوان، 

  . است�او، يكي از ياران پيامبر
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 معروف بودند و دليلش، يا �خدا برخي از صحابه، به كثرت روايت از رسول
، يا �عبداهللا بن مسعود:  بود؛ مانند�قدمت مصاحبت  و همراهي با آن حضرت

ع از احوال خصوصي و ، يا اطال�انس بن مالك: مالزمت و خدمت؛ مانند
خاطر توجه زياد به  ي صديقه رضي اهللا عنها و يا به  مانند عائشه�خانوادگي پيامبر

عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عمرو و : ؛ مانند�احاديث و سنتهاي پيامبر اكرم
 �با آنكه عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن عمرو، خردسال بودند و ابوهريره. �ابوهريرة

آوري  اي كه به فراگيري و جمع ان ديرهنگام بود، اما بخاطر توجه ويژهجزو مسلمان
  .سنت داشتند، در اين زمينه از ديگران سبقت گرفتند

مردم در آن زمان بدون هيچ شك و ترديدي، احاديث را ازصحابه دريافت 
اي از احاديث را براي ساير صحابه نقل  نمودند و برخي از صحابه نيز پاره مي
  .نمودند و يا ترديدي نداشتند و در اين ميان، يكديگر را تكذيب نميكردند  مي

قبل از وقوع فتنه، هيچ خبري از جعل احاديث و وجود كذابين و دروغگويان 
وقوع فتنه در صفوف مسلمين، سرآغاز تحول زندگي ديني وسياسي . ساز نبود حديث

  .مسلمانان بود



  



  

  فصل دوم

  جعل احاديثپيرامون مباحثي 

  

  حديث از چه زماني شروع شد؟جعل 

سال چهلم هجري، حد فاصلي است ميان سنت خالص و بري از كذب و جعل و 
اي در خدمت اهداف سياسي و  ميان دوراني كه جعل حديث را به عنوان وسيله

اين، زماني بود كه اختالفات علي و معاويه به شكل . تقسيمات داخلي قرار دادند
اي زيادي ريخته شد و مسلمانان به گروههاي متعددي عيار درآمد و خونه جنگي تمام
  .تقسيم شدند

.  بوده است�البته جمهور امت، بر اين باورند كه در اين اختالفات، حق با علي
 را مورد � بودند، هم علي�اما گروه خوارج كه قبالً از هواداران سرسخت علي

 روي كار آمدن  و�حتي پس از شهادت علي.  را�حمله قرار دادند و هم معاويه
، گروهي از خوارج دست به شورش زدند و خواستار حق خويش در �معاويه

بنديهاي حزبي و  بدين صورت رويدادهاي سياسي، سبب تقسيم. خالفت شدند
بنديها، شكل ديني به خود گرفت و در  گروهي مسلمانان گرديد و متأسفانه اين تقسيم

كوشيد تا با  اي مي چراكه هر فرقه. پي آن مذاهب گوناگوني در اسالم پديد آمد
طبيعي است كه قرآن و سنت، . استدالل از قرآن و حديث، موضع خود را تأييد نمايد

بنابراين برخي از احزاب و گروهها، به تأويل و توجيه . كرد ي آنها را تأييد نمي همه
چ اي توجيه كردند كه به هي گونه نادرست آيات قرآن پرداختند و نصوص سنت را به

رفته كار، به جايي رسيد كه در برخي  عنوان با روح سنت سازگاري نداشت و رفته
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سان جعل احاديث آغاز گرديد و احاديث  بدين. موارد احاديثي را جعل نمودند
  .در هم آميخت) ساختگي(صحيح با احاديث موضوع 

كنندگان احاديث، به جعل حديث در آن موضوع  نخستين موضوعي كه جعل
آنها، احاديث زيادي را در باب فضائل ائمه و .  بيان فضايل اشخاص بودپرداختند،

چنانچه اولين كساني كه به جعل احاديث پرداختند، . سران احزابشان وضع نمودند
البالغه  الحديد در شرح نهج ابن ابي.  بودند�دوستداران افراطي علي مرتضي

و . 1ز سوي شيعه پديد آمدبافي در احاديث فضائل، ا در اصل كذب و دروغ: گويد مي
  .افراد جاهل اهل سنت نيز در مقابل آنان به جعل حديث پرداختند

  
  آغاز جعل احاديث در چه نسلي بود؟

 و كساني كه جان و �اهللا توان در مورد اصحاب رسول هرگز بدين سادگي نمي
  نمودند و در راه اسالم، قوم و وطنشان را ترك كردند و�مالشان را فداي پيامبر

ترس و محبت اهللا با رگ و پوستشان آميخته بود، تصور نمود كه آنها به جعل حديث 
هايي براي اين كار وجود داشت، اما آنها، هنوز به ياد داشتند  پرداختند؛ هرچند انگيزه

انّ كذباً علي ليس ككذب علي أحد و من كذب علي (:  فرموده است�خدا كه رسول
افترا و دروغ بستن بر من، مانند افترا بر كسي «: يعني )لنارمتعمداً فليتبوأ مقعده من ا
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ديگر نيست؛ هر كس، عمداً بر من افترا ببندد، بايد جايگاهش را در جهنم آماده 
  1.»كند

 و چه پس از آن، گواه روشني است بر اينكه �تاريخ صحابه، چه در عصر پيامبر
دادند بر خدا و  ود جرأت نميآنها، داراي چنان خشيت و تقوايي بودند كه هرگز به خ

آنان، شديداً بر شريعت و احكام آن و نيز دفاع از آن و ابالغش . رسولش افترا ببندند
 دريافت نموده بودند، عالقمند و حريص �به انسانها به همان شكلي كه از پيامبر

كردند و با هر امير و  بودند و در اين راستا از هيچ فداكاري و تالشي دريغ نمي
نمودند و  ديدند، مبارزه مي مي و يا هر فردي كه در او انحرافي از دين خدا ميحاك

ترسيدند و نه از مالمت و سرزنش يا آزار كسي  براي اين منظور نه از مرگ مي
  .هراسيدند مي

ي  در مهريه! اي مردم:  در حال سخنراني فرمود�به عنوان مثال روزي عمرفاروق
 در �؛ اگر اين عمل مورد پسند اهللا بود، پيامبرخداروي و افراط نكنيد زنان، زياده

 ايستاد و در انظار تمام صحابه �زني در برابر عمر.. انجام آن، سزاوارتر از شما بود
خداوند، اين حق را به ما داده و تو، ما را آن محروم ! آرام باش اي عمر: گفت
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فتاد  هسيده ور علما معتقدند كه اين حديث به حد تواتر  برخي از حديث مشهوري است؛-1

تمام اين حديث در  .. صحابيهفتاد  ازتر بيش:بعضي هم گفته اند  وصحابي آن را روايت نموده اند

 .بهاي سنت آمده استكتا
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 فوراً اعالم كرد �عمر. »هرچند مال فراواوني، مهر يكي از آنان كرده باشيد«: يعني
  1.ام گويد و من، اشتباه نموده كه اين زن، راست مي
 � تصميم گرفت با مرتدين و مانعين زكات جهاد نمايد، عمر�زماني كه ابوبكر

ازد و ضرورت جهاد با مانعين زكات را پرد در اين زمينه به مناقشه با وي مي
أمرت أن أقاتل الناس (:  فرموده است�خدا رسول: گويد  مي�يابد؛ اما ابوبكر درنمي

حتي يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم و أموالهم إال بحقها و 
ه ال اله اال اهللا من مأمورم با مردمان جهاد نمايم تا اينك«:  يعني2)حسابهم علي اهللا

اند، مگربه  بگويند و چون اين كلمه را گفتند، خون و اموالشان را در امان قرارداده
  .»و حسابشان، با خداست. حقش

 )إال بحقها(:  در اين حديث نگفته است�مگر پيامبر: گويد  در ادامه مي�ابوبكر
  .باشد و يكي از اين حقوق، زكات مي

ساعده به بيعت با  ي بني  كه در سقيفه با آنكه نخستين كسي است�عمر
نمود، اما محبت   مبادرت ورزيد و همواره به فضل و برتري وي اعتراف مي�ابوبكر

اي كه حق را با خود   در ممسأله� كه عمر  مانع از آن نشد�و احترام ابوبكر
  . مجادله ننمايد�دانست، با ابوبكر مي

حامله از زنا را صادركرده  دستور رجم زن �بيند عمر  هنگامي كه مي�علي
لئن جعل اهللا لك عليها سبيالً فإنه (: گويد پردازد و مي است، فوراً به رد اين حكم مي

                                                           

ابي الجعفاء  طريق محمد بن سيرين از اصحاب سنن از مسندش و  اين روايت را امام احمد در-1

  .سلمي روايت نموده اند

  .� روايت بخاري و مسلم از ابوهريره-2
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اگر خداوند، تو را به كشتن اين زن «:  يعني)لم يجعل لك علي ما في بطنها سبيالً
  .»باشد، اجازه نداده است اجازه داده است، به كشتن آنچه در شكمش مي

 اگر«:  يعني)لو ال علي لهلك عمر(:  از تصميمش بازآمد و گفت�ربنابراين عم
  .»شد علي نبود، عمر هالك مي

 عمل مروان والي مدينه را كه خطبه را بر نماز عيد مقدم نمود، عملي �ابوسعيد
  .خالف سنت دانست و اعتراض كرد

  نقل نموده كه حجاج بن يوسف، مشغول ايراد خطبه بود؛تذكرة الحفاظذهبي در 
ي خدا را خراب نمودي و  خانه! اي دشمن خدا:  در مقابلش ايستاد و گفت�عمر ابن

  .دوستان خدا را به قتل رساندي
زبير،كالم  ابن: اش گفت همچنين روايت شده است كه باري حجاج، در خطبه

 �زبير گويي؛ نه ابن دروغ مي:  در جوابش گفت�عمر ابن. خدا را تغيير نمود
تو پيرمرد خرفت و : حجاج گفت. تواني ا تغيير دهد و نه تو ميتواند كالم خدا ر مي
اگر دوباره سخنانت را تكرار كني، من نيز سخنم :  گفت�عمر ابن. گويي هستي ياوه

  .كنم را تكرار مي
طور قطع بيانگر  كثرت وجود دارد و به در كتابهاي تاريخ نظير اينگونه روايات به

 جرأتي در بيان حق و دفاع از باورهاي اين مطلب است كه صحابه، داراي چنان
اي بر روابط و خويشاوندي آنها غلبه يافته بود كه امكان  خويش بودند و حق، بگونه

هاي دنيوي، حديثي جعل كنند و آن را به  نداشت در راه هواهاي نفساني يا خواسته
 بلكه آنان، قهرمان بودند و دروغ گفتن، كار انسانهاي!  نسبت دهند�خدا رسول

وقتي . نشستند كرد، بقيه ساكت نمي حتي اگر كسي چنين مي. باشد ضعيف و ترسو مي
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ايستادند، پس چگونه ممكن است  آنان، در مقابل اجتهادات برخي از بزرگان قوم، مي
  در برابر جعل حديث، ساكت نشسته باشند؟

  . مراجعه نماييم�در اين مورد بهتر است به اظهارات خود صحابه
خاطر  توانستيم به ي ما نمي همه:  چنين نقل نموده است�ءبيهقي از برا

مردم در آن زمان دروغ .  را بشنويم�مشغوليتهايي كه داشتيم، احاديث پيامبر
شنيدند، آنها را براي غائبين نقل   را مي�از اينرو كساني كه احاديث پيامبر. گفتند نمي
  .نمودند مي

 را نقل نمود؛ فردي خطاب به  حديثي�كند كه انس  نقل مي�بيهقي از قتاده
: يا اينكه گفت. آري:  گفت�اي؟ انس  شنيده�آيا اين سخن را از پيامبر: وي گفت

سوگند به خدا، ما هرگز . ام كه دروغ نگفته است من، اين حديث را ازكسي شنيده
  1.دانستيم احاديث دروغين چيست گفتيم و نمي دروغ نمي

 و نه �اهللا ه از صحابه، نه در عهد رسولبنابراين جاي هيچگونه ترديدي نيست ك
آنها به يكديگر اعتماد . پس از وفات وي، دروغي در باب نقل حديث، سر نزده است

اختالفاتي كه با هم داشتند، چيزي جز . كردند كامل داشتند و يكديگر را تكذيب نمي
  .اختالف نظر در امور ديني نبود و هركدام از آنها، طالب حق بود و بس

دوران تابعين؛ شكي نيست كه جعل حديث در دوران بزرگان تابعين كمتر بود اما 
 و نزديكي با زمان صحابه و تدين و �زيرا احترام مقام پيامبر. تا دوران تابعين كوچك

از . ي چنداني نداشت دينداري در آن زمان، بيشتربود و اختالفات سياسي نيز پيشينه
هاي بعدي خيلي كمتر و  نسبت به دورهاينرو عوامل جعل حديث دراين دوران، 

ي  همچنين در اين دوره، يعني در زمان كبار تابعين، وجود صحابه. محدودتر بود
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بزرگ و تابعين مشهور كه در علم، دين، عدالت و آگاهي شهرت داشتند، عاملي 
كنندگان حديث بود و اهداف شومشان را برمال  هاي جعل براي از بين بردن توطئه

  .كاست  حداقل از فعاليتهايشان ميكرد يا مي
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  جعل حديثو مراكز عوامل 

 و خالفت �قبالً گذشت كه اختالفات سياسي پديدآمده در خالفت عثمان
همچنين بيان كرديم كه نخستين كساني كه به . ، عامل اصلي جعل حديث بود�علي

تين  بودند؛ بنابراين عراق، نخس�جعل حديث پرداختند، مدعيان افراطي محبت علي
اند؛ ازجمله  چنانچه امامان حديث به اين مسأله اشاره كرده. مركز جعل حديث بود

رود، يك وجب است؛ اما وقتي از عراق  حديث از اينجا كه مي«: گويد زهري كه مي
  1.»باشد گردد، يك ذراع مي برمي

  .ناميد سازي مي ي حديث امام مالك، عراق را كارخانه
رفت،  سياسي، عامل اصلي جعل احاديث بشمار ميگرچه در ابتدا فقط اختالفات 

طور  كنيم به ترديد بعدها عوامل ديگري نيز به آن افزوده شد كه سعي مي ولي بي
  :هاي جعل حديث را بيان كنيم مختصر تمام انگيزه

  
  :ـ اختالفات سياسي1

هر يك از گروههاي سياسي، كم و بيش در جعل احاديث و نسبت دادن آنها به 
در اين ميان روافض، بيش از ديگران به اين كار نادرست . ، نقش داشت�خدا رسول

با آنها سخن : چنانچه از امام مالك در مورد اينها سؤال شد؛ فرمود. مبتال شده بودند
  2.گويند زيرا آنها دروغ مي. مگو و از آنان روايت نكن
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من از : دگوي رويي بوده است، مي ي ميانه قاضي شريك بن عبداهللا كه خود، شيعه
نمايند و  هر كس حديث نقل مي كنم، جزاز روافض؛ زيرا آنها احاديث را جعل مي

  1.دانند اين عمل را جزو دين مي
ما بر سر هر : يكي از شيوخ روافض به من چنين گفت: گويد حماد بن سلمه مي

رسيديم، آن را به عنوان حديث، جعل  موضوعي كه به اجماع و اتفاق نظر مي
  2.كرديم مي

 3)ما رأيت في أهل األهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة(: گويد امام شافعي مي
  .»ام در بين اهل بدعت، هيچ قومي دروغگوتر از روافض نديده«: يعني

ي  توان به حديث وصيت در غديرخم اشاره نمود كه خالصه از احاديث جعلي مي
ابه را در مكاني به نام  هنگام بازگشت از حجه الوداع صح�پيامبر: آن، چنين است

هذا وصيي (:  را گرفت و در جمع حاضران گفت�غديرخم گرد آورد و دست علي
ي  اين، وصي و برادر و خليفه:  يعني)و أخي و الخليفة من بعدي فاسمعوا له و أطيعوا

  .»شنوي داشته باشيد و از او اطاعت نماييد من است؛ پس از او حرف
ي  كه اين حديث، موضوع و ساخته و پرداختهشكي نيست : گويند اهل سنت مي

  .باشد و ما، در جايش، موضوع بودن آن را توضيح خواهيدداد روافض مي
من أراد أن ينظر إلي آدم في (: همچنين اين حديث نيز، موضوع و ساختگي است

علمه و إلي نوح في تقواه و إلي ابراهيم في حلمه و إلي موسي في هيبته و إلي 
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  .109 اختصار علوم الحديث، از ابن كثير، ص-3
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خواهد علم آدم، تقواي نوح،  هر كس، مي«:  يعني)ه، فلينظر إلي عليعيسي في عبادت
يا اين . »بردباري ابراهيم، هيبت موسي و عبادت عيسي را ببيند، بايد به علي بنگرد

أنا ميزان العلم و علي كفتاه و الحسن و الحسين خيوطه و فاطمة عالقته و (: حديث
من، ترازوي علم «: يعني )نا و المبغضين لنااألئمة منا عمود توزن فيه أعمال المحبين ل

 آويز آن   و فاطمه،وي آنست و حسن و حسين، شاقول تراز هستم و علي، دو كفه
  .»باشد مي

حب علي حسنة ال يضرّ معها سيئة و بغضه سيئة ال ينفع (: همچنين اين حديث
چ بدي و  هي اي است كه با وجود آن، محبت علي، نيكي و حسنه«:  يعني)معها حسنة

اي است كه با وجود آن،  ي علي، بدي و سيئه رساند و بغض و كينه اي، ضرر نمي سيئه
  .»اي مفيد نيست هيچ نيكي و حسنه

ي زهراء رضي اهللا عنها جعل نمودند؛ مانند اين  ي فاطمه يا احاديثي كه درباره
يدة لما أسري بالنبي أتاه جبرئيل بسفرجلة من الجنة فأكلها فعلقت الس(: حديث

جبرئيل در شب «: يعني )خديجة بفاطمة، فكان إذا اشتاق الي رائحة الجنة شم فاطمة
ه، براي پيامبر آورد و آن حضرت، آن را خورد و خديجه، به ي بِ معراج، يك ميوه

شد، فاطمه را  ، مشتاق بوي بهشت مي�خدا فاطمه باردار شد؛ از آن پس هرگاه رسول
زيرا فاطمه قبل . باشد ودن اين حديث كامالً آشكار ميهاي ساختگي ب نشانه. »بوييد مي

از معراج متولد شده و خديجه نيز پيش از فرض شدن نماز وفات نموده است؛ همه، 
  .اتفاق نظر دارند كه نماز در شب معراج فرض شده است
، احاديثي را جعل كردند، �اهل بدعت، همانطور كه در فضيلت علي و اهل بيت

 و بويژه شيخين و بزرگان صحابه نيز به جعل �حابهدر مذمت و نكوهش ص
موارد نادرستي از قبيل فرستادن قنفذ به : گويد الحديد مي چنانچه ابن ابي. پرداختند
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ي فاطمه و اينكه وي، فاطمه را با شالق، طوري زد كه بازويش ورم نمود يا اين  خانه
داد و فغان سر داده و يا ، درب خانه را به پهلوي فاطمه زده و فاطمه، �ادعا كه عمر

 طناب انداخت و آن را كشيد و فاطمه پشت � بر گردن علي�اين داستان كه عمر
گريستند و امثال اين موارد، هيچ  زد و فرزندانش حسن و حسين نيز مي سرش فرياد مي

اند؛  اساسي را نقل نكرده محدثين، به هيچ عنوان چنين روايتهاي بي. ثبوتي ثبوتي ندارد
اند و صرفاً اهل بدعت، اين گونه  اطالع بوده نها، بكلي از چنين ادعاهايي بيبلكه آ

، عالوه بر اين، احاديثي �اهل بدعت و مدعيان محبت علي. 1.كنند روايات را نقل مي
اذا رأيتم معاوية (:  جعل نمودند؛ مانند اين حديث�را در مذمت و نكوهش معاويه

  .»ويه را بر منبر من ديديد، او را به قتل برسانيدهرگاه معا«:  يعني)علي منبري فاقتلوه

همچنين در مذمت معاويه و عمرو بن عاص رضي اهللا عنهما اين حديث را جعل 
آنها را در ! بارخدايا«:  يعني)اللهم اركسهما في الفتنة و دعهما في النّار دعا(: نمودند

بدعت، تا توانستند به بدين ترتيب اهل . »فتنه شكست بده و آنان را در آتش بينداز
چنانچه خليلي . حد گذشتند ميل خود، احاديثي را جعل كردند و در اين راستا از

 و اهل بيت، حدود �اهل بدعت، در فضائل علي: گويد مي» االرشاد«دركتاب 
  .حديث جعل نمودند هزارسيصد

آميز است، اما بيانگر كثرت جعل حديث، توسط اهل  هرچند اين ادعا، مبالغه
اي  ناگفته پيداست كه بيشتر اين افراد، كساني بودند كه در قابل عده. باشد ت ميبدع

كن كردن اسالم را داشتند و يا كساني بودند كه با وجود  نما، قصد ريشه مسلمان
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ي خود، پاك نشده و با  ي اديان گذشته مانده گرويدن به اسالم، هنوز از آثار بجاي
دانستند و مانند كودكان   را چندان مهم نمي�پيامبرذهنيتي آلوده به شرك كه افترا بر 

آري؛اگر اين . گرفتند و جاهالن، در بغض و محبت، هيچ اصلي را در نظر نمي
گرفت كه اكثريت قريب به اتفاق جاعالن جديث، چنين  موضوع مورد توجه قرار نمي

اك مات و پروايي و گستاخي خطرن اند، انسان، در بدو امر از اين بي انسانهايي بوده
متأسفانه در مقابل آنها، تعدادي از جاهالن اهل سنت نيز مقابله به . گرديد مبهوت مي

ي جعل حديث، در ميان اينها، به  مثل كردند و احاديثي را جعل نمودند؛ البته دايره
ما في الجنّة شجرة إال مكتوب علي ( :مانند اين حديث. مراتب كمتر و محدودتر بود

الفاروق، عثمان  الصديق، عمر  اال اهللا محمد رسول اهللا، ابوبكرورقة منها ال اله
  )ذوالنورين
ال اله : هيچ درختي در بهشت نيست مگر آنكه بر برگي از آن نوشته شده«: يعني

همچنين . »النورين اال اهللا محمد رسول اهللا، ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان ذي
  :مانند.  احاديثي راجعل نمودندبرخي از هواداران سرسخت معاويه و امويها،

من، جبرئيل و : ها، سه نفرند امين«:  يعني)جبريل و معاويه أنا و: األمناء ثالثة(
  .»معاويه
تو، از من هستي و من، از تو ! اي معاويه«:  يعني)انت مني يا معاويه و انا منك(
  .»هستم
من أين يا : ولفتقد في الجنة إال معاويه فيأتي آنفاً بعد وقت طويل، فأقأال(

هذا بما نيل من عرضك في : يناجيني و أناجيه، فيقول. من عند ربي: معاويه؟ فيقول
همينطور متعصبين و هواداران سرسخت عباسيان، در برابر حديث جعلي  )الدنيا
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 � را جعل نمودند و اين سخن را به پيامبر�، حديث وصايت عباس�وصايت علي
  )وارثيالعباس وصيي و (: نسبت دادند كه

شايد حديث جعلي ذيل بهترين نمونه، براي بيان ميزان افتراي اين گروه بر 
إذا كان سنة (:  فرمود� خطاب به عباس�پيامبر: گويند  باشد كه مي�خدا رسول

در «: يعني )!خمس و ثالثين و مائة فهي لك و لولدك السفاح و المنصور و المهدي
 فرزندانت سفاح، منصور و مهدي سال يكصد و سي و پنج، خالفت، از آن تو و

  !!»شود مي
  

  :نمودند؟  جعل ميآيا خوارج نيز حديث

ها به جعل حديث  اند كه آنها، كمتر از ساير فرقه علما، در مورد خوارج گفته
علتش، اين است كه آنان، كسي را كه مرتكب گناه كبيره شود، كافر . اند پرداخته

آنان، بطور مطلق، كسي را كه مرتكب گناه : گفته است 1چنانچه كعبي دانند و يا مي
دادند كه به راحتي مرتكب كذب و  بنابراين به خود جرأت نمي. دانند شود، كافر مي

كوشيدند تا جانب تقوا را رعايت كنند؛ اما  ميخود فسق شوند و در اين ميان، به زعم 
ز يكي از چنانچه ا. با اين حال، برخي از بزرگانشان، از جعل حديث سالم نماندند

اين احاديث، دين هستند؛ پس بنگريد از چه : شيوخ خوارج چنين نقل شده است
پسنديديم، آن را به صورت  اي را مي ما، هرگاه مسأله. گيريد كساني دينتان را فرا مي

  2.آورديم حديث در مي
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: خوارج و زنادقه، اين حديث را جعل نمودند: گويد عبدالرحمن بن مهدي مي
:  يعني....)ي حديث فاعرضوه علي كتاب اهللا فان وافق كتاب اهللا فأنا قلتهإذا أتاكم عنّ(
هرگاه حديثي، از من به شما رسيد، آن را به كتاب خدا عرضه كنيد؛ اگر با كتاب «

  .»...ام خدا، موافقت و مطابقت داشت، پس بدانيد كه من، آن را گفته
باشد؛  ي حديث مي زمينهاين، سخن نويسندگان و محدثان پيشين در : بايد دانست

البته بنده، تا كنون حديثي كه توسط خوارج جعل شده . �خدا ي رسول نه فرموده
ام و كتابهاي زيادي پيرامون احاديث موضوع و ساختگي، مطالعه و  باشد، نديده
كنندگان  ام؛ ولي نديدم كه كسي از خوارج در رديف كذابين و جعل بررسي نموده

ث فوق كه به يكي از شيوخ خوارج نسبت داده شده، براي من اما در مورد حدي. باشد
روشن نيست كه اين شيخ، چه كسي است؟ البته پيشتر از سخن حماد بن سلمه را 

بنابراين بعيد نيست، . آورديم كه اين سخن را از يكي از شيوخ روافض نقل نمود
 كه به يك نسبتي كه به شيخ خارجي داده شده، اشتباه باشد؛ بويژه در اين حالت

  .ايم حديث موضوع و خودساخته توسط خوارج دست نيافته
اين حديث : گويد اما سخن عبدالرحمن بن مهدي در مورد حديث مذكور كه مي

را خوارج و زنادقه جعل نمودند، بايد بگويم كه صحت انتساب اين نظريه، كامالً 
ح نداده است كه زيرا عبدالرحمن بن مهدي، دقيقاً توضي. براي من روشن نشده است

باشد و اين حديث، درچه زماني جعل شده  ي اين حديث چه كسي مي كننده جعل
است؟ آنچه ترديد ما را بيشتر مي كند، اين است كه وي، جعل اين حديث را به 

چگونه ممكن است زنادقه و خوارج در جعل اين حديث، . زنادقه نيز نسبت داده است
 آيا در يك زمان به اتفاق هم اين حديث راجعل اتفاق نموده باشند؟ واضح نيست كه

اند و يا بالعكس؟ همچنين غير از  قدم شده اند يا خوارج، در اين زمينه پيش نموده



137  جايگاه سنت در قانونگذاري

اند، تنها از زنادقه به عنوان  هبدالرحمن بن مهدي، ساير افرادي كه اين سخن را گفته
  .اند عامالن جعل اين حديث نام برده

كم إذا جاء(: كنند كه اي روايت مي آنچه عده: ويدگ آبادي مي الحق عظيم شمس
اساس  ، حديثي بدون اصل و بي)الحديث فاعرضوه علي كتاب اهللا فإن وافق فخذوه

اين حديث، «:  زكريا الساجي از يحيي بن معين نقل كرده كه وي گفته است1.باشد مي
  2.اين سخن از خطابي نيز نقل شده است. »توسط زنادقه جعل شده است

البته در . براين در اين دو گفتار، هيچ نامي از خوارج به ميان نيامده استبنا
  .دانند صفحات آينده بيان خواهد شد كه برخي، اين حديث را صرفاً ضعيف مي

ي جعل حديث توسط خوارج بيابم،  بنده، هر چه كوشيدم تا دليلي علمي در زمينه
زيرا خوارج چنانچه . كند  ميبلكه تمام دالئل علمي عكس اين را ثابت. موفق نشدم

دانند و دروغ، يكي از  قبالً بيان شد، مرتكب گناه كبيره و يا مرتكب گناه را كافر مي
  .  نسبت دهند�خدا باشد؛ بويژه وقتي آن را به رسول گناهان كبيره مي

 تمام گروههاي خوارج از دروغگو و كسي كه مرتكب گناهان 3:گويد مبرد مي
خوارج بر خالف روافض، عربهاي خالص بودند . كنند اب ميگردد، اجتن آشكار مي

خوارج، در عبادت سهم .  در صفوفشان نفوذ چنداني نكرده بودند4و زنادقه و شعوبيها
بنابراين . كردند گو بودند هيچگاه تقيه نمي كربزرگي داشتند و انسانهايي شجاع و 

. مرتكب دروغ شوندقومي كه داراي چنين صفاتي باشد، بعيد به نظر مي رسد كه 
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  )ويراستار(.ي عرب بر غيرعرب بودند گرا بود كه طرفدارانش، مخالف سلطه شعوبيه، جرياني قومـ 4
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تر به حكام و  شدند، خيلي راحت  مرتكب دروغ مي�خدا اگرآنان، در رابطه با رسول
گفتند؛ حال آنكه از متون  طاغوتهاي زمان خود همچون زياد و حجاج، دروغ مي

. اند آيد كه آنان، در برخورد با حكام، صراحت و صداقت داشته تاريخي چنين برمي
   دارد كه در زمانهاي بعدي مرتكب دروغ و افترا شده باشند؟بنابراين چه دليلي وجود

مهم، اين است كه ما، دليل روشني داشته باشيم كه : بنده، دوباره تكرارمي كنم
دست داشتن آنها در جعل حديث را ثابت نمايد و اين، همان چيزي است كه من 

در ميان اهل هوا و : دگوي اهللا مي حتي امام ابوداود رحمه. ام تاكنون بر آن دست نيافته
  .»تر باشد بدعت، فرقه يا كسي نيست كه حديثش از خوارج، صحيح

در ميان اهل هواء و بدعت، هيچكس، راستگوتر از «: گويد اهللا مي تيميه رحمه ابن
  .»خوارج نيست

آنها، دانسته و از روي عمد، دروغ «: گويد وي، عالوه بر اين در مورد خوارج مي
ترين  ي معروفي هستند؛ حتي گفته شده كه حديثشان، صحيحيتگوگويند و به راس نمي

  1»رود نوع حديث بشمار مي
  
  :ـ زنديقيت2

. زنديقيت، يعني تنفّر و بيزاري از اسالم به عنوان يك دين و دولت يا حكومت
حكومتهايي كه از . بديهي است كه اسالم، امارتها و حكومتهاي متعددي را كنار زد

 كشاندن عقايد ملتها و به منظور خفت و خواري آنها تشكيل اساس براي به انحراف
سان  ها و خواهشات پليدشان كنند و بدين شده بودند تا آنان را همواره تسخير خواسته

                                                           

 .3/31 منهاج السنّة -1
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ي  ي جنگ بكشانند؛ جنگهايي كه با انگيزه  هرگاه تمايل داشتند آنها را به صحنه
  .شد طلبي حكام و فرماندهان طراحي مي توسعه

ي اسالم، ارزش فرد، احترام به عقيده، آزادي انديشه  گر مردم، در سايهاز سوي دي
ها و كهانتها را مشاهده كردند و از اينرو گروه گروه  و نابودي خرافات، اوهام، افسانه

قدرت سياسي و نظامي اسالم، به حدي رسيد كه تصور اينكه حكام . مسلمان شدند
ست گيرند و به آرزوهايشان دست يابند، گذشته، دوباره بتوانند زمام قدرت را به د

اي جز اين نديدند كه براي خراب  بنابراين آنها، براي انتقام از اسالم، چاره. ازبين رفت
افكني در ميان  كردن عقايد و زشت نشان دادن خوبيهاي اسالم و نيز به منظور تفرقه

نت را بهترين آنان، دستكاري در س. مسلمانان و سربازان اسالم، دست به كار شوند
هاي  سان، تحت لواي فرقه روش براي رسيدن به اين هدف شومشان ديدند و بدين

آنها، در تمام . باطل يا زهد و تصوف و يا فلسفه و منطق، به فعاليت پرداختند
فعاليتهايشان، صرفاً به دنبال ايجاد خلل و شكاف در بناي استواري بودند كه توسط 

اما خداوند متعال، پيشتر فيصله نموده بود كه اين بناي .  ايجاد شده بود�اهللا رسول
ها  استوار، تا قيامت پابرجا و استوار باقي خواهد ماند و در برابر حوادث و دسيسه

هاي خرابكاران كه پاياه و اساس اين بنا را هدف قرار دهند، به  خواهد ايستاد و تيشه
يي و پشيماني برايشان اي جز رسوا هاي خودشان باز خواهد گشت و نتيجه سينه

  .نخواهد داشت
از آن دست احاديثي كه آنها به منظور خراب كردن دين و زشت نشان دادن دين 
به خردمندان و فرهيختگان جعل نمودند و قصد داشتند عقايد عموم مردم را به 

اي ازسخافت و پستي برسانند كه همواره مورد تمسخر ملحدان قرارگيرند،  درجه
  :اديث ذيل اشاره نمودتوان به اح مي
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  )ينزل ربنا عشية عرفة علي جمل اورق يصافح الركبان و يعانق المشاة(
  )خلق اهللا المالئكة من شعر ذراعيه و صدره(
رأيت ربي ليس بيني و بينه حجاب، فرأيت كل شئ منه حتي رأيت تاجاً (

  )مخصوصاً من اللؤلؤ
  )ان اهللا اشتكت عيناه فعادته المالئكه(
  )ما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل واجراها فعرقت فخلق نفسه منهاان اهللا ل(
  )لفخلق الحروف سجدت الباء ووقفت األان اهللا لما (
  )النظر إلي الوجه الجميل عبادة(
  )الباذنجان شفاء من كل داء(

سان زنادقه، هزاران حديث جعلي را در باب عقائد، اخالق و حالل و حرام،  بدين
اعتراف نمود كه وي، شخصاً يكصد » مهدي« آنها در حضور يكي از. جاي دادند

زماني كه عبدالكريم بن . رواج داردحديث جعل نموده است كه هم اكنون بين مردم 
بردند، اعتراف نمود كه چهارهزار حديث جعل نموده و  العوجاء را براي اعدام مي ابي

  .در آنها، حالل را حرام و حرام را حالل نموده است
ي جريان زنادقه، كيان  ناحيه  خلفاي عباسي، به وجودِ خطري كه ازبرخي از

 به تعقيب و دستگيري زنادقه كرد، پي بردند و از اينرو ديد ميسياسي اسالم را ته
اي كه  مشهورترين خليفه. پرداختند و بعضي از آنان را به سزاي اعمالشان رساندند

 گروهبراي اين منظور،  بود؛ وي،شمشير ادب را بر زنادقه، برافراشت، مهدي عباسي 
، مسؤول پيگرد زنادقه اعم از شاعران، اديبان و گروهاين . خاصي تشكيل داد

  .علمايشان بود
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عبدالكريم : مشهورترين زنديقهايي كه در جعل حديث دست داشتند، عبارتند از
بيان العوجاء كه توسط امير بصره يعني محمد بن سليمان بن علي، به قتل رسيد؛  بن ابي

بن سمعان المهدي كه خالد بن عبداهللا قسري، او را كشت؛ محمد بن سعيد كه 
  .ابوجعفرمنصور، وي را به قتل رساند

 

  ...:ـ تعصبات نژادي، قومي، ملي و3

انّ اهللا إذا غضب أنزل الوحي (: چنانچه شعوبيها اين حديث را جعل نمودند
شود،  هرگاه خداوند، خشمگين مي«:  يعني)بالعربية و إذا رضي أنزل الوحي بالفارسية

گردد، وحي را به  فرستد و چون خشنود و راضي مي وحي را به زبان عربي فرو مي
برخي از جاهلين عرب در برابر اين حديث موضوع، !! »كند زبان فارسي نازل مي
انّ اهللا إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية و إذا رضي أنزل (: اينگونه جعل نمودند

شود، وحي را به زبان فارسي فرو  هرگاه خداوند، خشمگين مي«:  يعني)بيةالوحي بالعر
  !!»كند گردد، وحي را به زبان عربي نازل مي فرستد و چون خشنود و راضي مي مي

همچنين كساني كه نسبت به امام ابوحنيفه تعصب داشتند، اين حديث راجعل 
: يعني )هو سراج امتيسيكون رجل في أمتي يقال له ابوحنيفة النعمان (: نمودند

شود؛ او، چراغ  شخصي در امت من، خواهد آمد كه به او ابوحنيفه، نعمان، گفته مي«
سيكون في أمتي (: نيز عليه امام شافعي، اين حديث را جعل نمودند! »امت من است

در امت من، «:  يعني)رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضرّ علي أمتي من ابليس
شود؛ ضرر و خطر او، براي   به او محمد بن ادريس گفته ميفردي خواهد آمد كه

  !!»امت من، بيش از ضرر و خطر ابليس است
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علما، . احاديث ديگري نيز در فضيلت شهرها، قبائل و زمانها جعل شده است
اينگونه احاديث را به صورت دقيق از احاديث صحيح جدا نموده و آنها را به عنوان 

  .اند احاديث موضوع مشخص كرده
  

  :پردازي ـ وعظ و قصه4

پردازاني بر عهده داشتند كه از خدا  ي وعظ و بيان حكايات را اغلب، قصه وظيفه
آنان، هدفي جز اين نداشتند كه در مجالس، شگفتي بيافريند و مردم را . ترسيدند نمي

 �نمودند و به پيامبرخدا آنها، داستانها و حكاياتي دروغين جعل مي. به گريه وا دارند
عامل دوم، : گويد قتيبه، ضمن بيان عوامل فساد در حديث، مي ابن. دادند نسبت مي

آنها براي جلب توجه عوام، مطالب را با احاديث منكر و موضوع . سرايان بودند داستان
گويي  ي مردم، عادت دارند كه در محفل قصه معموالً عوام و توده. كردند بيان مي

مثالً . انگيز و اندوهبار باشد دور از عقل ورقتهايش عجيب و  نشينند كه قصه مي
در آن، حورهايي هستند كه از مشك و زعفران : گويند هنگام توصيف بهشت مي

در بهشت قصري وجود دارد كه از هفتاد هزار قصر كوچك تشكيل !  اند ساخته شده
  1....و» باشد يافته و هر يك از آنها، داراي هفتاد هزارگنبد مي

من قال ال إله إال اهللا خلق اهللا من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب و (: گويند يا مي
اش  كسي كه الاله اال اهللا بگويد، خداوند، از هر كلمه«:  يعني)ريشه من مرجان

  .»آفريند كه منقارش، از طال و پرش، از مرجان است اي مي پرنده

                                                           

 .357:  مختلف الحديث تأويل-1
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افراد در ي حيرت و تعجب است، جرأت و گستاخي اين  بيشترين چيزي كه مايه
  .باشد و متأسفانه اينگونه افراد اندك هم نيستند  مي�خدا ي بستن افترا به رسول زمينه

خواندند كه يك  باري احمد بن حنبل و يحيي بن معين در مسجد الرصافه نماز مي
حدثنا : حدثنا احمد بن حنبل و يحيي بن معين قاال: گو برخاست و چنين گفت قصه

احمد بن حنبل و يحيي بن :  يعني����قال رسول اهللا: نس قالعبدالرزاق عن قتاده عن أ
عبدالرزاق براي ما اين حديث را از قتاده از انس روايت كرده كه : اند معين گفته

و سپس حديث مذكور را بيان نمود و در اين زمينه : ...  فرموده است�خدا رسول
يي بن معين به احمد بن حنبل و يح. حدود بيست صفحه حديث براي مردم بيان نمود

 هر يك از آنان به اي؟  روايت نمودهتو، اين حديث را: يكديگر نگاه كردند و گفتند
. شنوم به خدا سوگند اين، نخستين باري است كه اين حديث را مي: ديگري گفت

. هنگامي كه سخنان واعظ تمام شد، يحيي بن معين به وي اشاره نمود تا نزدش برود
اي  ص، يعني يحيي بن معين، قصد دارد به او هديهواعظ، گمان كرد كه آن شخ

چه كسي، اين حديث را به تو گفته است؟ : يحيي گفت. بدهد؛ لذا نزد وي رفت
  .احمد بن حنبل و يحيي بن معين: واعظ، گفت

ما، هرگز چنين . باشد من، يحيي هستم و اين هم، احمد بن حنبل مي: يحيي گفت
خواهي حديث جعل نمايي، به  مي يم؛ اگرا  نقل نكرده�خدا حديثي را از رسول

  .ديگران نسبت بده، نه به ما
يحيي بن معين، مرد : گفتند شنيدم كه مي من، هميشه از مردم مي: واعظ گفت

  چطور؟: يحيي گفت. ناداني است، اما اينك اين مطلب، برايم ثابت شد
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به نامهاي من از سيزده نفر . مگر در دنيا فقط نام شما، يحيي و احمد است: گفت
  1.ام احمد بن حنبل و يحيي بن معين حديث نوشته

ي  متأسفانه اين گروه از واعظان با وجود جهلشان به حديث و گستاخي در زمينه
ي آنها با  ي مردم قرار گرفتند و علما، از ناحيه جعل حديث، مورد استقبال گرم توده
واص من اكاذيب ذيرالختحسيوطي در كتاب . مشكالت جدي و شديدي مواجه شدند

گويان در بغداد تشكيل جلسه داد و اين آيه را  يكي از اين قصه: گويد  ميالقصاص

##  :كرد تفسير مي ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ss ssWWWW yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ #### YY YYŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈  ] يعني. ]79:اسراء :
  .»اي برساند تودهباشد كه خداوند، تو را به مقام س«

 در كنار خداوند بر عرش �خدا رسول: گفت  ميگو، در تفسير اين آيه آن قصه
  .خواهد نشست

اين سخن به محمد بن جرير طبري رسيد؛ وي، شديداً برآشفت و به انكارش 
سبحان من ليس له أنيس و ال له (: تا آنجا كه بر باالي درب منزلش نوشت. برخاست

رش پاك است آن ذاتي كه همدمي ندارد و نيز بر ع«: يعني ).علي عرشه جليس
  .»خويش همنشيني ندارد

اي  جرير طبري چنان شوريدند كه منزلش را بگونه آنگاه عوام بغداد، عليه ابن
  2.سنگ ايجاد شد اش تلي از سنگباران نمودند كه در مقابل درب خانه

                                                           

 .ي سيوطاز: الخواص من اكاذيب القصاص  تخذير-1

 .2/559الحضارة   االسالم و-1
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  : ـ اختالفات فقهي و كالمي5

برخي از مقلدان مذاهب كالمي و فقهي، براي تأييد مذهبشان، دست به جعل 
  :احاديثي از قبيل. ث زدنداحادي
كسي كه در نماز رفع يدين كند، «:  يعني)من رفع يديه في الصلوة فال صلوة له(

  .»نمازش درست نيست
گردانيدن (سه بار مضمضه «:  يعني)المضمضة و االستنشاق للجنب ثالثاً، واجب(

  .»و سه بار استنشاق آب در بيني، براي جنب، واجب است) آب در دهان
جبرئيل، كنار «:  يعني)»بسم اهللا الرحمن الرحيم«بريل عندالكعبه فجهر بـ امني ج(

  .»كعبه برايم امامت داد و بسم اهللا الرحمن الرحيم را بلند خواند
قرآن، مخلوق است، : كسي كه بگويد«:  يعني)القرآن مخلوق فقد كفر: من قال(

  .»باشد كافر مي
:  يعني)و مخلوق غير اهللا و القرآنكل من في السماوات و األرض و ما بينهما فه(

  .»تمام آنچه در آسمانها و زمين و ميان آنهاست، مخلوقند جز خدا و قرآن«
القرآن مخلوق فمن قال ذلك، فقد كفر باهللا : و سيجيء أقوام من أمتي يقولون(

 در آينده، خواهند افرادي از امت من«:  يعني)العظيم و طلقت منه امرأته من ساعتها
هر كس چنين بگويد، به خداي بزرگ كفر ورزيده و .. آن، مخلوق استقر: گفت

  .»گردد همسرش بالفاصله از او جدا مي
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 ـ جهل و ناآگاهي نسبت به دين با وجود ميل و رغبت به خير و 6

  :نيكي

بسياري از زهاد، عابدان و صالحين، جعل حديث در باب ترغيب و ترهيب را 
كنند و  تند كه با اين عملشان به دين خدمت ميپنداش دانستند و چنين مي خوب مي

  .نمايند مردم را به انجام عبادات و طاعات تشويق مي
 را به آنان يادآوري كردند كه �خدا علما، در برابرشان ايستادند و حديث رسول

هركس بر من «:  يعني)من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النّار(: فرموده است
نحن : آنان در پاسخ علما گفتند. »يگاهش را در دوزخ مهيا سازددروغ ببندد، جا

اين عمل، . »گوييم، نه عليه او  حديث مي�ما به نفع پيامبر«:  يعني ال عليه����نكذب له
  .باشد ي خواهشات مي جهل، غفلت و غلبه ناشي از

  :اي از احاديث جعلي در اين زمينه است احاديث ذيل، نمونه
رآن؛ چنانچه نوح بن ابراهيم، خودش به جعل اينگونه هاي ق حديث فضائل سوره

چنين بيان كرد كه ديدم مردم از تالوت قرآن  احاديث اعتراف نمود و عذرش را اين
لذا اين احاديث . اند اسحاق روي آورده اعراض نموده و به فقه ابوحنيفه و مغازي ابن

  .را جعل نمودم
گير و  گوشه وي، فردي زاهد، .كنندگان غالم خليل است يكي ديگر از اين جعل

حتي روز وفاتش تمام بازارهاي بغداد، در .  عموم مردم بودعبادتگزار و محبوب
با اين حال شيطان، او را فريب داد؛ بدين صورت كه وي، . سوگش تعطيل شد

اين احاديث را : شخصي، به او گفت. احاديثي را در فضيلت اذكار و اوراد جعل نمود
  .اينها را جعل نمودم تا قلوب عموم مردم را نرم كنم: گفتاي؟  كجا آورده از
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  :ـ نزديكي جستن به فرمانروايان و حكام7

توان به عملكرد غياث بن ابراهيم اشاره نمود؛ وي، نزد مهدي  در اين زمينه مي
غياث بالفاصله اين . عباسي رفت؛ در آن هنگام مهدي، مشغول بازي با كبوتران بود

:  يعني1)ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر(: يت نمود كهحديث مشهور را روا
غياث بن ابراهيم، براي خشنود .»شود ، فقط با تير يا شتر يا اسب انجام مي مسابقه«

  !»يا كبوتر«: يعني. )أو جناح(: ساختن مهدي، افزود
: هزار درهم به وي داد و چون غياث پشت كرد و رفت، مهدي گفت مهدي، ده

و سپس دستورداد تا كبوتران را . بندي  دروغ مي�خدا تو بر رسولدهم  شهادت مي
  .ذبح نمايند

: نبايد فراموش نمود كه عوامل ديگري نيز در جعل حديث مؤثر بوده است؛ مانند
تمايل به ذكر احاديث غريب چه از نظر سند و چه از نظرمتن؛ تأييد فتوا؛ انتقام گرفتن 

علما، در اين زمينه . اسها و عطرهاي بخصوصياز گروه خاصي، ترويج خوراكيها يا لب
  .اند موارد زيادي را با ذكر مثال بيان نموده

توان مشهورترين گروهها در جعل حديث را بدين  بنابراين بطور خالصه مي
  :ترتيب نام برد

ـ كساني كه به نژاد يا شـهر يـا امـام            4. ـ شعوبيها 3. ـ اهل هواء و بدعت    2. ـ زنادقه 1
 تـدين و    ـ پيروان و مقلـدان متعـصب مـذاهب فقهـي كـه از             5. اند  هخاصي تعصب داشت  

 ـ  8. ـ زهاد و انـسانهاي صـالح، امـا غافـل    7.  واعظان ـ 6. دانش كافي برخوردار نبودند

                                                           

  . سنن اربعه و شافعي و حاكم؛ حاكم، آن را صحيح دانسته استصاحبان روايت امام احمد و -1
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ـ كساني كه به روايت احاديـث غريـب از لحـاظ سـند و               9. درباريان متملق و چاپلوس   
  .باليدند متن، مي

 دانم كه مدتها مطلبي، ذهنم      ه را ضروري مي   بحث يادآوري اين نكت   مدر پايان اين    
را به خود مشغول نموده بود و هنگام نوشتن اين بخـش ازكتـاب، مطلـب مـورد نظـر،                    

انگــاري حكــام در رابطــه بــا  بــيش از پــيش بــرايم ثابــت شــد؛ منظــور تــساهل و ســهل
يقينــاً . باشــد كــه پيامــدهاي نــاگواري رابــه دنبــال داشــت كننــدگان حــديث مــي جعــل

كردند، احاديث دروغـين تـا         با عوامل جعل حديث، با قاطعيت برخورد مي        اگرحكام،
اي چون مهـدي، ضـمن اذعـان بـه جعـل حـديث                بلكه خليفه . يافت  اين حد انتشار نمي   

بخـشد و فقـط دسـتور         هزار درهم به عنوان پاداش به او مي         توسط غياث بن ابراهيم، ده    
  !ديث شده بودنددهد تا كبوتران را ذبح نمايند؛ چون سبب جعل ح مي

گناه، دستور ذبح آن كذاب را  جاي ذبح نمودن كبوتران بيه اي كاش مهدي، ب
المال مسلمانان پر   را از بيتكه سزاوار مرگ بود، نه اينكه جيب ويكرد  صادر مي

 اين خليفه، نسبت به كذابي ديگر به نام مقاتل بن سليمان بلخي. كند و او را رها نمايد

اگر دوست داري برايت : مقاتل گفته بود. ود و از وي گذشتانگاري نم نيز سهل
نيازي به : مهدي گفت. كنم احاديثي در مورد فضيلت عباس و خاندانش جعل مي

مهدي عباسي، صرفاً به اين سخن اكتفا نمود و هيچ واكنشي در . چنين احاديثي ندارم
گفته شده كه الرشيد  حتي در مورد هارون! برابر اين كذاب، از خود نشان نداد

 ) كان يطير الحمام�انّ النبي(. ابوالبختري كذاب، حديثي را بدين مضمون جعل نمود
الرشيد جز اينكه به اين قاضي خود  اما هارون! كرد  كبوتر هوا مي�خدا رسول: يعني

، واكنش »كردم اينجا برو؛ اگر تو از قريش نبودي، از قضاوت بركنارت مي از«: بگويد
  .ديگري نشان نداد
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خاطر اين  بديهي است در صورت درستي اين موارد، خلفاي مذكور به
  .انگاري مؤاخذه خواهند شد و بايد پاسخگو باشند سهل

هرچند تعقيب و دستگيري زنادقه توسط خلفا، شايان ذكراست، اما بايد توجه 
داشت كه عامل اصلي برخورد شديد خلفا و حكام با زنادقه، صرفاً بدين خاطر نبود 

ي اصلي تعقيب  نديقها، براي نابودي دين به جعل حديث پرداختند؛ بلكه انگيزهكه ز
آنان توسط حكام، اين بود كه آنها شورشياني بودند كه عليه حكومت و قدرت خلفا 

كنندگان  زيرا همين حكام در برخورد با كذابين و جعل. و حكام، قد علم نموده بودند
نمودند،   به بارگاهشان، حديث جعل ميديگر كه به خاطر ارضاي آنها و نزديكي

دهم برخورد شديدي را كه با شورشيان  انگاري نمودند و حتي يك تساهل و سهل
  .كنندگان و چاپلوسان درباري، اعمال نكردند نمودند، در برخورد با جعل

سرايان در حضور امرا و فرمانروايان، با احاديث جعلي و  واعظان و داستان
ز جمعيت پركرده بودند و دروغگويان زاهدنما، بدون احساس دروغين، مساجد را ا

اما خداوند متعال، امامان توانمند و آگاه را در . دادند هيچ مانعي، به كارشان ادامه مي
 را از تحريف و �شهرهاي مختلف جهان اسالم برانگيخت تا اسالم و سنت پيامبر

ي صيانت و   در زمينهبدون شك اگر نهضت علمي سلف صالح. تبديل حفاظت نمايند
كنندگان به   و مبارزه با جعل حديث و جعل�اهللا نگهداري از سنتها و احاديث رسول

  .آمد، خيلي بعيد بود كه ما، به واقعيت و حقانيت اين دين دست يابيم وجود نمي



  



  

  فصل سوم

   جريان جعل حديثدر برابر علما  تالشهاي

وران تدوين سنت را در برابر  تا د�كسي كه موضعگيري علما از زمان صحابه
ي ايشان را در راه سنت و جدا  وقفه جريان جعل حديث مطالعه نمايد و تالشهاي بي

نمايد كه تالش  كردن صحيح از غيرصحيح بررسي كند، ناگزير بدين نكته اذعان مي
نظير بوده و تالشي فراتر از آن امكان  و كوشش آنها در اين راستا، در نوع خود بي

رسد كه روش منتخب آنان در نقد و بررسي،  همچنين بدين نتيجه مي. استنداشته 
توان ادعا نمود كه علما، نخستين كساني بودند  بهترين شيوه بوده است و بطور قطع مي

كه قواعد و اصول نقد علمي را در باب اخبار و روايات بنا نهادند و تالشهايشان در 
  .هاي بعدي اسالم، بر ساير امتهاستي افتخار و باليدن نسل اين زمينه، مايه

  .دارد  اين، فضل خداست كه به هر كس كه بخواهد، ارزاني مي!آري
ي نقد و بررسي سنت صورت  كنيم كه در زمينه اينك به اقداماتي اشاره مي

  :ي نابودي سنت را ناكام ساخت گرفت و دسيسه
 پس از �اهللا ي رسول  چنانچه قبالً مالحظه نموديد، صحابه:اسناد حديث: اول

ي روايت حديث، هيچ شك و   نسبت به يكديگر در زمينه�وفات آن حصرت
شده توسط صحابي را بدون  درنگ حديث روايت سوءظني نداشتند و تابعين نيز بي

پذيرفتند تا اينكه دوران فتنه فرا رسيد و عبداهللا بن سبأ يهودي،  هيچ ترديدي مي
 �ي افراطي و با ادعاي الوهيت عليا دعوت شومش را بر اساس تفكر و انديشه

در . تدريج رشد نمود و افزايش يافت ها، بر ضد سنت به ازآن پس، دسيسه. آغازكرد
نمودند و تنها احاديثي را  آن شرايط علماي صحابه و تابعين، در نقل احاديث دقت مي
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كردند كه راويان و طرق روايتشان مشخص بود و به راستي و ثقه بودن  روايت مي
: كند سيرين چنين نقل مي ي كتابش از ابن امام مسلم در مقدمه. ويان، اعتماد داشتندرا
سموا لنا رجالكم، فينظر إلي : لم يكونوا يسألون عن االسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا(

آنها، «: يعني )أهل السنة فيؤخذ حديثهم و ينظر إلي أهل البدع فال يؤخذ حديثهم
رجال حديث را برايمان : كردند؛ اما با پيدايش فتنه، گفتند نخست از اسناد سؤال نمي

شد اگر رجال حديث، از اهل سنت بودند، حديثشان  بدين ترتيب دقت مي. نام ببريد
اين . »گرفت شد و اگر از اهل بدعت بودند، حديثشان مورد قبول قرار نمي پذيرفته مي

  . شروع شد1ي كوچك بيني از زمان صحابه دقت نظر و باريك
عباس  كند كه بشير عدوي نزد ابن ي كتابش از مجاهد نقل مي امام مسلم در مقدمه

عباس  ابن.  چنين و چنان گفته است�آمد و شروع كرد به نقل حديث كه پيامبرخدا
من از :  گفت�عباس بشير به ابن. داد نگريست و نه به احاديثش گوش مي نه به او مي

 �عباس دهي؟ ابن  به احاديثم گوش نميگويم؛ چرا  برايت حديث مي�خدا رسول
 چنين گفته �پيامبرخدا: گفت شنيدم كه مي زماني بود كه هرگاه از كسي مي: گفت

اما از آن . گشت و گوشهايمان منتظرشنيدن بود است، چشمانمان به سويش خيره مي
پذيريم كه  زمان كه مردم، به نقل هر نوع حديثي پرداختند، ما، فقط احاديثي را مي

  .شده باشد ريق روايتش برايمان شناختهط
خواستند؛ چراكه در آن  تابعين نيز در زمان خود، براي پذيرش روايات، سند مي

كنا نسمع الحديث من الصحابة ( :ابوالعاليه مي گويد. زمان كذب و جعل، رواج يافت

                                                           

 سن و سال �خدا ي كوچك، آن دسته از صحابه هستند كه در دوران رسول منظور از صحابهـ 1

  .نداني نداشتندچ
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 حديث را به نقل از صحابه ،ما«:  يعني)فال نرضي حتي نركب إليهم فنسمع منهم
رفتيم و حديث را از خود صحابه  شنيديم، اما تا آنگاه كه خودمان نزد آنها نمي مي
  .»شديم شنيديم، راضي نمي نمي

 )اإلسناد من الدين و لو ال اإلسناد لقال من شاء ما شاء(: گويد مبارك مي ابن
بود، هر كس، هرچه دلش  بيان سند روايات، جزو دين است و اگر اسناد نمي«: يعني
  .»گفت  ميخواست، مي

 1)بيننا و بين القوم القوائم؛ يعني االسناد(: گويد مبارك در جايي ديگر مي ابن
  .»باشد ، حاكم است، اسناد ميمردمآنچه ميان ما و ميان «: يعني

 اين عمل با مراجعه به صحابه، :باب احاديث كسب اعتماد الزم در: دوم
يات الهي نسبت به سنت پيامبرش يكي از عنا. گرفت ي اين فن انجام مي تابعين و ائمه

اين است كه به تعدادي از صحابه و فقهايشان، عمر طوالني عطا فرمود تا مرجع علمي 
زماني كه جعل حديث رواج يافت، مردم به سوي اين عده از . و راهنماي مردم باشند

شتافتند و از آنها در مورد آثار و رواياتي كه در اختيارداشتند، نظر  صحابه مي
نمايد كه در  مليكه نقل مي ي صحيحش از ابن ابي امام مسلم در مقدمه. خواستند مي

كه در (عباس خواستم كه برايم كتابي بنويسد و موارد و نكاتي را  اي از ابن قالب نامه
).. و از نوشتن آنها خودداري كند(از من پنهان نمايد ) آن ، اشكالي وارد است

نمايم  ي است؛ مواردي را برايش انتخاب ميآدمِ خوب و باشعور:  گفت�عباس ابن
 را خواست و شروع �آنگاه قضاوتهاي علي. كنم اي از موارد را از او پنهان مي و پاره

واهللا ما قضي بهذا علي إال (: گفت نمود به انتخاب برخي ازآنها؛ وي، در مواردي مي

                                                           

 .1/10 صحيح مسلم مقدمه-1
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اينكه در  چنين حكمي نكرده مگر �سوگند به خدا علي«:  يعني)أن يكون قد ضلّ
چنين قضاوت  ، انسان گمراهي نبوده كه اين�به عبارتي علي. [»گمراهي بوده باشد

  ].كند؛ لذا اين حكم، جزو قضاوتهاي علي نيست
به همين دليل تابعين و بلكه برخي ازصحابه، براي شنيدن حديث از راويان ثقه و 

نانچه پيشتر جريان شدند مسافتهاي طوالني را بپيمايند؛ چ مورد اطمينان، ناگزير مي
  .مسافرت جابر بن عبداهللا به شام و ابوايوب به مصر را بازگو كرديم

من در جستجوي يك حديث، چندين شب و روز راه : گويد سعيد بن مسيب مي
  1.رفتم مي

خذها (:  نقل نمود و سپس گفت�باري شعبي براي يك نفر، حديثي از پيامبرخدا
اين حديث را بدون «:  يعني2)ها الي المدينةبغير شيء قد كان رجل يرحل فيما دون

هيچ زحمت و ترديدي فرابگير؛ مردم براي كمتر از اين، به مدينه مسافرت 
  .»نمودند مي

من، در جستجوي يك حديث، از شهري به : گويد بشر بن عبداهللا حضرمي مي
  3.نمودم شهر ديگر مسافرت مي

و راستي يا ظ صدق بيان وضعيت آنان از لحا نقد راويان و: سوم

  :كذب و دروغگويي

اين بخش، داراي مباحث مفصلي است كه از طريق آن، علما توانستند احاديث 
صحيح را از احاديث جعلي و نيز احاديث قوي را از احاديث ضعيف، تشخيص دهند؛ 

                                                           

 .1/94 جامع بيان العلم-1

  .1/92 مرجع سابق-2

 .1/95 مرجع سابق-3



155  جايگاه سنت در قانونگذاري

آنها، حاالت راويان . ي خود عمل كردند آنان، در اين زمينه به بهترين نحو، به وظيفه
دند و در مورد زندگاني، تاريخ، سيرت و تمام خصوصيات آشكار و را بررسي نمو

پنهانشان تحقيق كردند و در اين مسير ازمالمت هيچ مالمتگري نهراسيدند و هيچ 
  .عاملي، آنان را از جرح راويان و بيان خصوصياتشان باز نداشت

ترسي كه فرداي قيامت كساني كه احاديث  نمي: به يحيي بن سعيد قطان گفتند
اگر اينها، خصم من باشند، بهتر : اي، ازتوشكايت كنند؟ گفت آنها را ترك نموده

چرا دروغها را از احاديثم :  خصم من باشد و بگويد�خدا است از اينكه رسول
  نزدودي؟

محدثين در اين باب اصولي وضع نمودند تا بر اساس آن مشخص گردد كه از چه 
يت نشود يا روايات چه كساني نوشته كساني حديث روايت شود و از چه كساني روا

  .شود و احاديث چه كساني نوشته نشود
  

  :شود مهمترين گروههايي كه احاديثشان پذيرفته نمي

 كسي كه  حديثِ، به اتفاق اهل علم؛بندند  افترا مي�خدا ـ كساني كه بر رسول1
ند كه دروغ چنانچه همه اتفاق نظر دار. شود بندد، پذيرفته نمي  افترا مي�خدا بر رسول

البته در مورد اينكه اين عمل، كفر . باشد  از گناهان كبيره مي�خدا بستن بر رسول
برخي به كفر چنين فردي اعتقاد دارند و . است يا خير، اختالف نظر وجود دارد

اش نيز اختالف نظر وجود دارد كه آيا  در مورد توبه . دانند برخي، قتلش را واجب مي
ود يا خير؟ احمد بن حنبل و ابوبكر حميدي استاد امام بخاري، ش اش پذيرفته مي توبه

گردد؛ اما امام نووي معتقد است كه  اش پذيرفته نمي بر اين باورند كه هيچگاه توبه
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باشد  شود و پس ازآن، روايتش نيز همانند شهادتش، قابل قبول مي اش پذيرفته مي توبه
  .آورد و حكم كافري را دارد كه اسالم مي

دروغ كسي كه در مورد يك حديث، ثابت شود، : گويد ظفر سمعاني ميابوالم
  .گردد اش از اعتبار ساقط مي تمام احاديث گذشته

كه معموالً دروغگو باشند، اگرچه دروغشان در باب حديث به ثبوت  ـ كساني2
  .نرسيده باشد

تمام علماي حديث اتفاق دارند، كه اگر يكبار از كسي، دروغي سر زند و 
امام . شود  به ثبوت برسد، احاديثي كه روايت كرده، از اعتبار ساقط ميدروغش،

 فردي كه به جهالت *: شود از چهار نفر علم، فرا گرفته نمي: گويد اهللا مي مالك رحمه
 كسي كه در *. سري مشهور است؛ هرچند بيش از همه، علم داشته باشد و سبك

 نسبت �خدا غي را به رسولسخن گفتن با ديگران مرتكب دروغ شود؛ اگرچه درو
هاي نفساني   اهل هوا و هوس و كسي كه ديگران را به هواها و خواسته*. نداده باشد

 شيخي كه داراي فضل و عبادت است، اما از محتواي احاديثش *. خواند خود فرا مي
  .داند چيزي نمي

 جمهور علما، بر اين باورند كه اگر دروغگو، توبه كند و صداقتش محرز شود،
علت  كسي كه روايتش، به: گويد اما ابوبكر صيرفي، مي. گردد اش پذيرفته مي توبه

خاطر اظهار توبه بر او اعتماد  توان به دروغگويي وي مورد جرح واقع شده باشد، نمي
  .كرد

تمام علما اتفاق نظر دارند كه حديث صاحب :  بدعت و هواهاي نفسانياهل -3
همين طور كسي كه دروغ را . شود يرفته نميبدعتي كه بدعتش كفرآميز باشد، پذ

اما اگر دروغ را روا . نرسيده باشد ي كفر داند، اگرچه با بدعتش به درجه درست مي
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كثير  خواند يا خير؟ حافظ ابن داند پس بايد ديد كه آيا به سوي بدعت فرا مي نمي
ت؛ باور در گذشته و حال پيرامون اين مسئله اختالف نظر وجود داشته اس: گويد مي

خواند و  بيشتر علما بر اين است كه بايد ميان بين بدعتگزاري كه به بدعتش فرا مي
  .خواند، تفاوت قايل شد اي كه به بدعت فرا نمي بدعتي

ابن حبان هم اتفاق نظر علما را . از امام شافعي نيز چنين گفتاري نقل شده است
ونه افراد، نزد تمام ائمه جائز استدالل نمودن به احاديث اينگ: نقل كرده و گفته است

  .نيست و در اين مورد اختالفي سراغ ندارم
حبان درست نيست؛ زيرا امام بخاري از عمران بن حطان  اما ظاهراً ادعاي ابن

عمران بن حطان، يكي از بزرگترين داعيان خوارج . خارجي روايتي نقل كرده است
  . استباشد و از عبدالرحمن بن ملجم نيز تعريف نموده مي

پذيرم، جز  شهادت اهل بدعت را مي: همچنين از امام شافعي نقل شده است كه
توانند براي موافقان خود،  ي خطابيه از روافض را؛ زيرا آنها معتقدند كه مي فرقه

  1.شهادت دروغ بدهند
امام شافعي در : آورده است الفرق بين الفرقامام عبدالقادر بغدادي در كتاب 

نمود و معتزله را نيز مستثني   قبول شهادت اهل بدعت، تجديد نظراش پيرامون نظريه
  2.كرد

. نمايند به نظر من، آنها روايت اهل بدعت را كه موافق با بدعتشان باشد، رد مي
همچنين اگر راوي از گروهي باشد كه در جعل حديث به نفع خواهشات خود 

ا رد كردند و روايات چنانچه روايات روافض ر. پذيرند مشهورند، روايتش را نمي

                                                           

 107  صفحه.  علوم الحديث اختصار-1

 103   الفرق بين الفرق صفحه-2
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مانند مبتدعي . برخي از شيعيان را كه به صداقت و امانت شهرت داشتند، پذيرفتند
  .اند همچون عمران بن حطان كه به جواز كذب معتقد نيست؛ لذا روايتش را پذيرفته

كنند و ساير  دانند چه روايت مي  زنادقه، فاسقان و غافالني كه خود نمي-4
  .شود حفظ، عدالت و فهم در آنها ديده نميكساني كه صفات ضبط، 

راوي مورد قبول، كسي است كه مورد اعتماد باشد و : گويد كثير مي حافظ ابن
كند، بفهمد و مسلمان، عاقل و بالغ باشد و آن دسته از مظاهر  آنچه را كه روايت مي

 برد، ي فرد را زير سؤال مي فسق و ساير مواردي كه در مروت و شخصيت پسندديده
همچنين بايد فردي آگاهي باشد، نه فراموشكار؛ چنانچه با لفظ . در او يافت نشود

. كند، معني را فهميده باشد كند، بايد حافظ باشد و اگر با معني روايت مي روايت مي
  1.گردد اگر يكي از اين شروط، در راوي وجود نداشته باشد، روايتش پذيرفته نمي

  :راويان، توقف كرد؛ مهمترين آنها عبارتند ازبراي پذيرش روايت برخي از بايد 
  .كسي كه علما، در مورد جرح و تعديل وي اختالف نظر دارند ـ1
  .وي زياد بوده و با امامان مورد اعتماد مخالفت نموده باشد كسي كه اشتباهات ـ2
  .ـ كسي كه زياد فراموشكار باشد3
  .ـ كسي كه در اواخر عمرش اختالل حواس پيدا كرده است4
  .اش، خراب شده باشد ـ كسي كه حافظه5
ـ كسي كه بدون تحقيق، هم از راويان ثقه و قابل اعتماد و هم از راويان ضعيف، 6

  .حديث روايت كرده است
بندي حديث  وضع اصول و قواعدي فراگير، به منظور تقسيم: چهارم

  .فصحيح، حسن و ضعي: آنها، احاديث را بر سه نوع تقسيم نمودند :و شناخت آن

                                                           

  98ي  صفحه. علوم الحديث  اختصار-1
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 حديث صحيح، حديثي است كه شخصي عادل و :تعريف حديث صحيح
داراي حافظه، آن را با سندي متصل از كسي چون خود، نقل نمايد تا اينكه به 

 برسد؛ به شرط اينكه روايتش، شاذ و مردود و داراي علتي نباشد كه در �اهللا رسول
  1.كند صحت آن، خدشه وارد 

اگر صحابي، از سند .  انقطاع سند نداشته باشدقيد اتصال سند بدين خاطر است كه
شود و حديث مرسل نزد جمهور محدثين قابل استناد  افتاده باشد، حديث مرسل مي

  .البته فقها در رابطه با حديث مرسل اختالف نظر دارند. نيست
.  در تعريف حديث حسن اختالف نظر وجود دارد:تعريف حديث حسن

نجا كه حديث حسن، بين صحيح و ضعيف قراردارد، از آ: گويد صالح مي چنانچه ابن
  .شناسان، با مشكل مواجه شده است تعريف دقيق آن نزد بيشتر حديث

حديث حسن، بر دو : كند صالح حديث حسن را اينگونه تعريف مي سپس ابن
يكي اينكه در سندش شخصي وجود دارد كه وضعيتش مشخص نشده : نوع است

ه زياد اشتباه كرده و يا از كساني كه متهم به دروغ است؛ البته از فراموشكاراني ك
  .اند، نيست و متن حديث يا نظيرآن، از طريق ديگري نيز روايت شده است شده

دوم اينكه راوي از كساني باشد كه به صداقت و امانت، مشهورند؛ ولي در حفظ 
ت ي راويان حديث صحيح نرسيده است و آنچه را تنها رواي و استواري، به درجه

   2.دار نباشد كند، منكر شمرده نشود و متن روايتش نيز شاذ و علت مي

                                                           

 6ي  صفحه.  اختصارعلوم الحديث-1

 28ي  صفحه.  اختصارعلوم الحديث-2
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البته بايد توجه داشت كه درميان محدثين قرن اول و دوم، اصطالحي به نام 
حديث حسن وجود نداشت؛ بلكه اين اصطالح، در زمان امام احمد و بخاري پديد 

  .آمد و سپس شهرت يافت
ي است كه ويژگيهاي حديث  حديث ضعيف، حديث:تعريف حديث ضعيف

اين ضعف، يا . گويند بنابراين آن را ضعيف مي. صحيح و حسن در آن وجود ندارد
  .ناشي از سند حديث است و يا ناشي از متنش

گويند  باشد؛ مرسل، به حديثي مي يكي از انواع حديث ضعيف، حديث مرسل مي
  .ده است نسبت دا�خدا كه تابعي، آن را بدون ذكر نام صحابي به رسول

فقها، در مورد حجت بودن حديث مرسل اختالف نظر دارند؛ اما محدثين اتفاق 
  .شود نظر دارند كه به آن عمل نمي

از ديدگاه ما و ساير علماي حديث، : گويد ي صحيحش مي امام مسلم در مقدمه
  .روايت مرسل، حجت نيست

يث آنچه در مورد عدم حجت بودن حد: گويد حافظ ابوعمرو بن صالح مي
ي جماعت حفاظ حديث و ناقدان روايات  مرسل و حكم ضعفش بيان كرديم، نظريه

  .اند باشد كه در تصانيف خود نوشته مي
ي محدثين، بيانگر نهايت احتياط دذ دين خدا و حفظ سنت  ترديد اين رويه بي
آنها با وجود اتفاق نظر در مورد عدالت و راستي صحابه، . باشد  مي�خدا رسول

باشد؛ روشن است كه در  ه حديث مرسل، از نوع احاديث ضعيف ميمعتقدند ك
مرسل، جز صحابي كسي ديگر از سند ساقط نشده است و احتمال اينكه صحابي، از 

رسد و اگر چنين حالتي وجود  تابعي روايت كرده باشد، خيلي ضعيف به نظرمي
  .نمود داشت، صحابي آن را بيان مي
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اي را ساقط كرده باشد، در حالي  د، نام صحابيپس اگر چنانچه تابعي مورد اعتما
: شود؟ بايد گفت اي بر حديث وارد مي اند، چه خدشه ي صحابه عادل بوده كه همه

كاري دليل ديگري براي اين كار وجود ندارد و احتياط و محكم  جز احتياط و محكم
  .ي علماي امت در اين زمينه بوده است كاري، رويه

حديث منقطع، . باشد  ضعيف، حديث منقطع مييكي ديگر از انواع حديث
حديثي است كه در سندش نام فردي غير از صحابه افتاده و يا فردي مبهم در سندش 

  .وجود داشته باشد
روايت معضل، : باشد همچنين يكي از انواع حديث ضعيف، حديث معضل مي

بع تابعي كه روايتي است كه در سندش نام دو راوي يا بيشتر بيان نشده باشد؛ مرسل ت
حديث شاذ نيز . دهد، از نوع احاديث معضل است  نسبت مي�روايتش را به پيامبر

حديث شاذ، حديثي است : گويد امام شافعي مي: رود شمار مي جزو احاديث ضعيف به
كه فردي ثقه آن را روايت نموده، اما بر خالف روايت ديگران است و بايد در 

فاظ حديث، حديث شاذ را اينگونه تعريف ح. پذيرفتن چنين حديثي توقف نمود
حديثي است كه يك سند بيشتر ندارد و فردي ثقه يا غيرثقه آن را روايت : اند نموده

اگر توسط شخص ثقه  و قابل اعتمادي نقل شده باشد، بايد در پذيرفتن . كرده است
ل اي نق آن توقف نمود و قابل احتجاج نيست و اگر حديثي، تنها توسط فرد غيرثقه

  .گردد شود و پذيرفته نمي شده باشد، رد مي
رسد؛ زيرا از آنجا كه بسياري از روايات توسط  تعريف امام شافعي بهتر به نظر مي

يك شخص ثقه روايت شده، بايد بنا بر تعريف دوم، در پذيرش احاديث زيادي 
يت زهري، نود حديث را به تنهايي روا: گويد در حالي كه امام مسلم مي. توقف نمود

  .نموده و اين احاديث را كسي جز او روايت نكرده است
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همچنين حديث منكر؛ حديث منكر، حديثي است كه فردي غيرعادل و غيرضابط 
  .شوند به تنهايي روايت كرده است؛ احاديث منكر، پذيرفته نمي

مضطرب؛ حديث مضطرب، حديثي است كه روايات آن در متن يا  نيز حديث
اما از آن جهت كه از لحاظ صحت و روايت راويان ثقه، . دسند با هم متفاوت باشن

چنين حديثي، حديث . همسان هستند، ترجيح يكي از اين روايات، ممكن نباشد
رود؛ البته اگر اختالف در اسم راوي يا اسم پدرش يا نسبش باشد  شمار مي ضعيف به

  .گردد و خود راوي ثقه باشد، چنين حديثي، جزو احاديث صحيح محسوب مي
  

  :هاي آن حديث موضوع و نشانه

علما همچنانكه براي شناخت احاديث صحيح، حسن و ضعيف، اصولي را در 
نظرگرفتند، به منظور تشخيص احاديث موضوع نيز اصول و قواعدي را وضع نموده و 

توان حديث موضوع و ساختگي  اند كه با در نظر گرفتن آنها مي عاليمي را ذكر كرده
هاي اين عمل را بيان  كنندگان حديث و انگيزه تر طبقات جعلپيش. را تشخيص داد

پردازيم كه بيانگر موضوع بودن يك  هايي مي اينك به بيان عاليم و نشانه. نموديم
 -2هاي مربوط به سند؛   نشانه-1: باشد؛ اين عاليم بر دو نوع است حديث مي

  .هاي مربوط به متن نشانه
  

  :ندهاي مربوط به ساختگي بودن س نشانه

توان به ساختگي بودن سند يك روايت پي  مهمتري عاليمي كه بر اساس آن، مي
  :برد، عبارتند از
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 راوي، كذاب و معروف به دروغگويي باشد و حديث مورد نظر، ازطريق هيچ -1
علماي جرح و تعديل، براي شناخت كذابين و . اي روايت نشده باشد فرد ثقه

و چنان وضعيت آنها را مورد تحقيق و بررسي اي نموده  تاريخشان تالشهاي گسترده
  .اند كه هيچ يك از راويان كذاب از قلمشان نيفتاده است قرارداده
 خود واضع به جعل و وضع حديث اعتراف نمايد؛ مانند ابوعصمت نوح بن -2
ها، اعتراف نمود يا همچون عبدالكريم  مريم كه به جعل حديث در فضائل سوره ابي

 به جعل چهارهزار حديث اعتراف كرد و اقرار نمود كه با جعل العوجاء كه بن ابي
  .كرده است آنها، حالل را حرام و حرام را حالل مي

 اينكه راوي از شخصي روايت نمايد كه مالقاتش با آن شخص ثابت نشده و -3
يا تولد راوي پس از وفات آن فرد باشد يا اينكه شخص مورد نظر، اصالً به آن شهر و 

چنانچه مأمون بن . راوي، ادعاي سماع از او را نموده، وارد نشده باشدمكاني كه 
حبان از وي  احمد هروي، ادعاي شنيدن حديث از هشام بن عمار را نمود؛ حافظ ابن

اما : حبان گفت ابن. هجري250در سال: چه زماني وارد شام شدي؟ گفت: سؤال نمود
  !هجري وفات نموده است245كني، در سال  هشام بن عمار كه تو از وي روايت مي

يعقوب حديث، شنيده  عبداهللا ابن اسحاق كرماني نيز ادعا كرد كه از محمد بن ابي
يعقوب، هفت سال قبل از تولد عبداهللا  است؛ اما سرانجام ثابت شد كه محمد بن ابي

محمد بن حاتم كشي نيز ادعاي سماع حديث از عبد . بن اسحاق وفات نموده است
اين آقا سيزده سال پس از وفات عبد بن : ابوعبداهللا حاكم گفت. تبن حميد را داش

  !حميد، از وي حديث شنيده است
: باري معلي بن عرفان ضمن نقل يك روايت گفت: ي مسلم آمده است در مقدمه

مسعود در جنگ صفين  ابن:  يعني)مسعود بصفين حدثنا ابووائل، قال خرج علينا ابن(
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 پس از مرگش، �مسعود مگر ابن: فضل بن دكين گفتابونعيم يعني .. نزد ما آمد
 هجري يعني در دوران خالفت 33 يا 32 در سال �مسعود دوباره زنده شد؟ زيرا ابن

  . وفات نموده است�عثمان
در چنين مواردي تاريخ از اهميت خاصي برخوردار است؛ بويژه تاريخ تولد، 

 طبقات و دانستن تاريخ زندگاني از اينرو علم. اقامت، مسافرتها، شيوخ و وفات راويان
نياز  نسلهاي مختلف، دانشي مستقل است كه ناقدين حديث، به هيچ عنوان از آن بي

اگر به يكي از راويان، مشكوك : گويد چنانچه قاضي حفص بن غياث مي. نيستند
يعني سن خودش و سن كساني را كه از آنها . هستيد، با شمارش سالها وي را بسنجيد

وقتي راويان از دروغ، كار : گويد سفيان ثوري مي. ند، محاسبه نماييدك روايت مي
  .گرفتند، ما نيز از تاريخ كار گرفتيم

هاي  اي از موارد، ساختگي بودن حديث، از حاالت راوي و انگيزه  در پاره-4
كند كه گفته  مانند آنچه حاكم از سيف بن عمر تميمي نقل مي. شود وي، مشخص مي

پدر . كرد خانه آمد و گريه مي د بن طريف بوديم كه پسرش ازمكتبما، نزد سع: است
امروزآنها را رسوا : سعد گفت. معلم، مرا زده است: گريي؟ گفت چرا مي: پرسيد

عباس  حدثني عكرمة عن ابن(: آنگاه حديثي را بدين مضمون بيان كرد. خواهم كرد
:  يعني)ظهم علي المسكينمعلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم و أغل! مرفوعاً

ورزند و  معلمان فرزندانتان، بدترين شما هستند؛ به يتيمان كمتر شفقت و مهرباني مي«
هليم، كمر را «:  يعني)الهريسة تشد الظهر(حديث : و مانند. »با مساكين تندخو هستند

باشد كه   موضوع، محمد بن حجاج نخعي ميراوي اين حديثِ. »كند محكم مي
  .وده استفروش ب هليم
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  :هاي مربوط به ساختگي بودن متن نشانه

  :هاي مربوط به ساختگي بودن متن يك روايت، زياد است؛ از جمله نشانه
راحتي  اي كه انسان آگاه به زبان و ادبيات عرب، به گونه  ركيك بودن الفاظ به-1

سد به آورد چه ر درك نمايد كه هيچ فرد فصيح و بليغي، چنين الفاظي را بر زبان نمي
  . كه از همه فصيحتر بوده است�خدا رسول

صراحت مدعي باشد كه  اين زماني است كه راوي، به: گويد حجر مي حافظ ابن
محدثين در : گويد ابن دقيق العيد مي. است �اين الفاظ، عين الفاظ رسول خدا

بسياري از موارد با در نظرگرفتن اموري كه مربوط به روايت است، به ساختگي بودن 
ي حديث  ي زيادي كه در زمينه برند؛ علتش، اين است كه آنها با تجربه ن پي ميآ

اند كه مي توانند تشخيص دهند آيا اين  اي دست يافته دارند، به چنان استعداد و روحيه
توان از اين  اين مطلب را مي: گويد بلقيني مي.  است يا خير�خدا عبارت از رسول

در خدمت كسي باشد و بداند چه چيزهايي مورد مثال فهميد كه اگر فردي، سالها 
آيد، سپس كسي در حضورش  پسند آن شخص است و از چه چيزهايي خوشش نمي

آيد، شخص خدمتگزار، فوراً تشخيص  ادعا نمايد كه فالني، از فالن چيز خوشش نمي
  .گويد يا دروغ دهد كه اين آقا، راست مي مي

ات عقلي در تضاد باشد و امكان  خرابي در معنا بدين صورت كه با بديهي-2
كشتي نوح هفت بار گرد كعبه «: اين روايت كه: تأويلش نيز وجود نداشته باشد؛ مانند

يا مفهوم روايت با اصول  !»طواف نمود و درمقام ابراهيم دو ركعت نماز ادا كرد
جور الترك و ال عدل (: اخالقي و مفاهيم و ارزشهاي اسالمي در تعارض باشد؛ مانند

يا اينكه مفهوم روايت، عامل فساد و . »ظلم ترك، به از عدالت عرب«:  يعني)عربال
نگريستن به «:  يعني)النظر إلي الوجه الحسن يجلي البصر(: راني باشد؛ مانند شهوت
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هاي قطعي  يا اينكه بر خالف اصول  و يافته. »افزايد ي زيبا، روشني چشم را مي چهره
ي شفا و  بادمجان، مايه«:  يعني) شفاء من كل داءالباذنجان(: پزشكي باشد؛ مانند

يا اينكه با كمال تقديس و تنزيه خداوند بر . »بهبودي براي هر بيماري و مرضي است
إن اهللا خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق (: اساس عقل سليم، در تعارض باشد؛ مانند

از كت درآورد و خداوند، اسب را خلق نمود و سپس آن را به حر«: يعني )نفسه منها
  !!»عرق آن، ذات خويش را آفريد

يا اينكه با شواهد قطعي تاريخ يا با سنتها و قوانين الهي در نظام هستي و وجود 
هزار ذراع  انسان، در تضاد باشد؛ مانند اين روايت كه قد و قامت عوج بن عنق، سه

مرا :  گفت، او را از عذاب الهي و غرق شدن ترساند،�بوده است و زماني كه نوح
وي، آنقدر بلند بود كه سيالب طوفان نوح، . سوار كن) يعني كشتي(ات  در اين كاسه

برد و ماهي  او، دستش را در اعماق دريا فرو مي!! تا برآمدگي پايش هم نرسيد
همچنين ! نمود داشت و كباب مي داشت و آن را زير حرارت خورشيد نگه مي برمي

  . مالقات نمود�خدا ل، عمر كرد و با رسولاين روايت كه رتن هندي، ششصد سا
يا اينكه روايت، مشتمل بر خرافات و اوهامي باشد كه معموالً انسانهاي عاقل از 

الديك األبيض حبيبي و حبيب حبيبي (: نمايند؛ مانند پذيرفتن آن خودداري مي
: و مانند! »خروس سفيد، دوست من و دوست حبيبم جبريل است«:  يعني)جبريل

دار  كبوتران كاكل«:  يعني)ا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجنّة عن صيبانكمإتخذو(
خالصه اينكه هر روايتي كه عقل . »پرورش دهيد تا جنها را از فرزندانتان فراري دهند

  .شود سليم، آن را نپذيرد، پذيرفته نمي
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يم اند كه هر روايتي كه با عقل سل چه خوب گفته: گويد اهللا مي جوزي رحمه ابن
در تضاد باشد و اصول و آثار،آن را نقض نمايد، يقين بدان كه موضوع و ساختگي 

  .است
هر حديثي كه وهم باطلي ايجاد نمايد و : گويد  ميالمحصولامام رازي در كتاب 

  .قابل توجيه نباشد، آن حديث، كذب و ساختگي است
: مانند. اي كه قابل توجيه و تأويل نباشد گونه  مخالفت با نص قرآن، به-3

ولدالزنا، تا هفت پشت وارد بهشت «:  يعني)ولدالزنا اليدخل الجنة إلي سبعة ابناء(
بديهي است كه اين عبارت با نص قرآن در تضاد است؛ چنانچه خداوند ! »شود نمي

 ŸŸ: فرمايد متعال، مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍ““““ ss ss???? ×× ××οοοο uu uu‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ————#### uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘ øø øø———— ÍÍ ÍÍρρρρ 33 33““““ uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& 〈〈〈〈 ]هيچكس، گناه «: يعني] 164:انعام
اين حديث موضوع، برگرفته از تورات : گفتني است. »كشد  بر دوش نميديگري را

  .است
إذا حدثتم عني (: مانند. همچنين حديثي كه بر خالف سنت صريح و متواترباشد

هرگاه حديثي از من «: يعني )بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث
، چه من آن را گفته باشم و چه براي شما نقل شد كه با حق موافق بود، آن را بپذيريد

  .»نگفته باشم
من كذب علي متعمداً (: اين روايت، با اين حديث متواتر در تعارض است كه

هركس به من دروغي نسبت بدهد، جايگاهش را در «:  يعني.)فليتبوأ مقعده من النّار
  .»دوزخ مهيا و آماده سازد

من (: ت صحيح باشد؛ ماننديا اينكه حديث، مخالف اصول برگرفته از قرآن و سن
كسي كه صاحب «: يعني )ولد له ولد فسماه محمداً كان هو و مولوده في الجنّة
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: و مانند. »فرزندي شود و نامش را محمد نهد، خودش و فرزندش، بهشتي هستند
من سوگند «:  يعني)آليت علي نفسي أال أدخل النار من اسمه محمد أو احمد(

بديهي است . »، محمد يا احمد باشد، وارد دوزخ نكنمام كسي را كه اسمش خورده
زيرا نجات انسان، . باشد كه چنين احاديثي، با اصول قطعي قرآن و سنت در تضاد مي
  .صرفاً به ايمان و اعمال شايسته بستگي دارد، نه به نامها و القاب

من قضي صلوات من الفرائض في (: يا اينكه حديث، مخالف اجماع باشد؛ مانند
 )ر جمعة من رمضان كان ذلك جابراً لكل صلوة فاتته من عمره إلي سبعين سنةآخ

ي رمضان بخواند، تا  شده را در آخرين جمعه هركسي كه چند نماز فرض فوت«: يعني
كامالً روشن است كه . »شود اش، محسوب مي هفتاد سال، جبران نمازهاي فوت شده

كه هيچ عبادتي، جبران نماز باشد  اين حديث، با اين اجماع امت در تضاد مي
  .نمايد شده را نمي فوت
حديث وضع جزيه بر : ؛ مانند� مخالفت حديث با حقايق معروف زمان پيامبر-4

 و �و نيز شهادت سعد بن معاذ. تكليف ازآنها اهل خيبر و رفع هر نوع مشقت و
 سال جزيه، در  در همين تاريخ؛ اين، در حالي است كه�سفيان كتابت معاويه بن ابي

. ي جزيه، پس از سال تبوك نازل گرديده است خيبر مشروع نبوده است و آيه
ي خندق وفات نموده و معاويه در سال   نيز پيشتر در غزوه�همچنين سعد بن معاذ

بنابراين حقايق تاريخي، اين حديث را كامالً رد نموده و . فتح مكه مسلمان شده است
  .نمايد موضوع بودنش را ثابت مي

 جالساً و �اهللا دخلت الحمام فرأيت رسول(: گويد  كه مي�ن روايت انسهمچني
يا أنس إنما حرمت دخول الحمام بغير مئزر من : عليه مئزر، فهممت أن أكلمه فقال

 را ديدم كه آنجا نشسته بود و ازاري �من، وارد حمام شدم؛ پيامبر«:  يعني)أجل هذا
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بدين جهت ورود به حمام !  اي انس:بر تن داشت؛ خواستم با وي صحبت كنم؛ فرمود
  .»بدون ازار، حرام شده است

 وارد حمام شده �خدا كامالً روشن است كه از نظر تاريخي ثابت نشده كه رسول
  .چنين حمامهايي وجود نداشته است باشد؛ زيرا در آن زمان در حجاز

 موافقت حديث با مذهب راوي، در صورتي كه راوي، فردي متعصب و -5
اينكه يك دوستدار افراطي اهل بيت، در فضائل اهل بيت، حديثي : شد؛ مانندتندرو با

همچون . حديثي روايت كند» ارجاء«را روايت نمايد يا يكي از مرجئه، در مورد 
عبدت اهللا مع (: گفت  شنيدم كه مي�از علي: گويد روايت حبه بن جوين كه مي

من، با «: يعني ) أو سبع سنين قبل أن يعبد أحد من هذه االمة خمس سنين����اهللا رسول
 پنج يا هفت سال قبل از آنكه كسي از اين امت، خدا را عبادت كند، �پيامبر خدا

 �حبه از مدعيان افراطي و متعصب محبت علي: گويد حبان مي ابن. »عبادت نمودم
  .باشد است و در روايت حديث، ضعيف مي

به . شد ختلف روايت مي اينكه حديث مشتمل بر امري باشد كه بايد از طرق م-6
عنوان مثال روايت، بيانگر اين باشد كه در جمع زيادي بيان شده است؛ اما در عين 
. حال مشهور نيست و فقط از يك طريق روايت شده است؛ مانند حديث غديرخم

هاي ساختگي بودن اين روايت، اين است كه در آن  يكي از نشانه: گويند علما، مي
، درحضور جمع زيادي از صحابه بيان شده است وسپس تصريح شده كه اين حديث

ناگفته . اند  همگي، بر كتمان آن اتفاق نموده�در زمان به خالفت رسيدن ابوبكر
رسد؛ بنابراين از آنجا كه اين روايت،  پيداست كه چنين عملي، خيلي بعيد به نظر مي

 است، خود، تنها از طريق روافض روايت شده و بر خالف ديدگاه جمهور مسلمانان
  .باشد دليلي روشن بر دروغ بودن اين حديث مي
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 نيز از همين نوع �نقل حديث در مورد خالفت علي: گويد اهللا مي تيميه رحمه ابن
زيرا . باشد ما مطمئنيم كه اين حديث، به داليل زيادي موضوع مي. روايات است

يث، متواتر هيچكس، به سند صحيحي براي نرسيده است، چه رسد به اينكه اين حد
صورت مخفيانه هم روايت  هاي متعدد براي بيان آن، به حتي با وجود انگيزه. باشد

ساعده نظريات  ي بني اين، در حالي است كه روز تعيين خليفه در سقيفه. نشده است
، �ي شهادت عمر بديهي است در بحبوحه. متعدد و مشورتهاي متفاوتي ارائه گرديد

 كه مردم در مورد خالفت �نيز در زمان شهادت عثمانزماني كه شورا تشكيل شد و 
 توسط بيشتر مسلمانان بيان  اختالف نظر داشتند، بايد چنين حديث مشهوري�علي
اد به اين حديث، يك ضرورت  بويژه در آن شرايط حساس كه استنشد؛ مي

دانيم كه واقعيت، عكس اين است؛ يعني عدم وجود و بيان  همه مي. ذير بودگريزناپ
  1.ين حديثيچن

ما، در اين مورد، هيچ روايتي از هيچكس سراغ نداريم، مگر : گويد حزم مي ابن
از شخصي به نام اي است و  يك روايت واهي كه راويش، فرد مجهول و ناشناخته

  .آنكه چنين فردي هرگز در تاريخ وجود نداشته است ده؛ حالابوالحمرا نقل ش
يث زيادي در اين باب نقل شده است؛ اگر اخبار و احاد: گويد الحديد مي ابن ابي

اي  يابد كه هيچ نص صريح و قطعي كسي با ديد انصاف آنها را بررسي نمايد، درمي
د كه نپندار چنانچه برخي، مي. اي در آن نباشد، وجود ندارد كه شك وشبهه

 خالفت علي را با نص صريح بيان نموده و مسلمانان را به فرمانبرداري و �خدا رسول
ترديد اگر كسي با ديدي منصفانه به وقايع  بي. شنوي از وي دستور داده است حرف
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 بنگرد و آنها را مورد ارزيابي قرار دهد، قطعاً پي خواهد �خدا پس از از وفات رسول
  1.برد كه چنين حديثي، وجود نداشته است

 معموالً حديثي كه بيانگر پاداش بسيار بزرگ براي عملي كوچك و يا وعيد -7
چنانچه بيشتر واعظان و . باشد يد براي گناهي صغيره است، موضوع و ساختگي ميشد

خاطر نرم كردن دلهاي مردم و برانگيختن احساساتشان و يا به دست  سرايان ،به داستان
من صلي (: كنند؛ مانند اين روايت آوردن دلهاي آنان، چنين رواياتي را نقل مي

كسي كه چندين ركعت، «:  يعني)ن نبياالضحي كذا و كذا ركعة أعطي ثواب سبعي
  .»شود نمازچاشت بخواند، به او ثواب هفتاد پيامبر داده مي

من قال ال إله إال اهللا خلق اهللا تعالي له طائراً له (: همچنين مانند اين روايت كه
كسي كه ال اله اال «:  يعني)سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له

آفريند كه داراي هزار زبان است و هر  اي براي او مي  خداوند متعال، پرندهاهللا بگويد،
  .»كنند باشد و همگي براي وي استغفار و طلب مغفرت مي زبان داراي هزار لغت مي

آنچه گذشت، مهمترين اصول و قواعدي است كه علماي حديث، براي نقد و 
سان واضح  بدين. ندا بررسي احاديث و شناخت صحت و سقم آنها در نظر گرفته

گرديد كه علماي حديث، بر خالف پندار بسياري از مستشرقين و پيروان آنان، فقط 
. اند اند؛ بلكه متن احاديث را نيز مورد توجه قرار داده به نقد سندها مشغول نشده

هاي مربوط به  ي نشانه چنانچه در پرتو مطالب گذشته پي برديم كه آنها، در زمينه
ضوع، چهار مورد را در رابطه با سند و هفت مورد را مربوط به تشخيص حديث مو
 و عالوه بر اين ذوق و توانايي فني را نيز در نقد احاديث و تأييد يا  متن، در نظر گرفته
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 هذا(: اند ديث چنين عباراتي بكار بردهارد آنها دخالت داده اند؛ از اينرو در نقد اح
اين حديث «:  يعني)القلب و ال تطمئنّ له النفسالحديث عليه ظلمة؛ متنه مظلم؛ ينكره 

  ...و» شود دل به آن مطمئن نمي«يا » متنش، تاريك است«يا » داراي تيرگي است
برخي از احاديث، همچون «: بنابراين جاي شگفت نيست كه ربيع بن خثيم بگويد

 تواني آنها را بازشناسي و بعضي از اند كه بدين وسيله مي روز، روشن و نوراني
توان آنها را باز  سان مي فروغند و بدين احاديث نيز همانند شب، تاريك و بي

  1.شناخت
پژوهان، از حديث منكر و  پوست بدن طالبان علم و دانش: گويد جوزي مي ابن

  .شود آيد و قلبشان از آن متنفر مي اساس به لرزه در مي بي
ين موضوع را  بررسي شبهات مستشرقين و امثالشان، اضمندر صفحات آينده 

  .بيشتر مورد بررسي قرارخواهيم داد
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  فصل چهارم

  ي علماي حديث ايج تالشهاي گستردهدستاوردها و نت

با تالشهاي موفقي كه علماي حديث انجام دادند، اصول سنت كه دومين مصدر 
تشريع اسالمي است، استحكام يافت و مسلمانان، نسبت به احاديث پيامبرشان مطمئن 

 هرگونه دستبرد و تحريفي، پاك گرديد و احاديث صحيح و حسن شدند و سنت از
از احاديث ضعيف و موضوع جدا شد و بدين ترتيب خداوند متعال، شريعتش را از 

و مسلمانان به نتايج . گران و زنديقها حفاظت نمود ي دسيسه دستبرد مفسدين و توطئه
اوردهاي اين نهضت ي اين نهضت عظيم و مبارك دست يافتند؛ مهمترين دست ارزنده

  :باشد خجسته، به شرح ذيل مي
  
  :تدوين سنت ـ1

 همانند قرآن، به �خدا قبالً بدين نكته اشاره كرديم كه سنت در زمان رسول
 آن را �ها محفوظ بود و ياران پيامبر بلكه صرفاً در سينه. صورت رسمي، تدوين نشد

اگر چه در زمان . ادندبه صورت شفاهي به نسل پس از خود، يعني تابعين انتقال د
اي از احاديث به قيد تحرير در آمد، اما بدون ترديد سنت، در آن دوران   پاره�پيامبر

سان سنت، در دوران صحابه جز در موارد اندكي  گشت و بدين سينه به سينه مي
 به فكر تدوين سنت افتاد، اما دوباره �البته يك بار عمر فاروق. تدوين نيافت
: ه بيهقي در مدخل به نقل از عروه بن زبير، چنين آورده استچنانچ. منصرف شد

.  مشورت نمود�در اين باره با ياران پيامبر.  تصميم گرفت احاديث را بنوسيد�عمر
 به مدت يك ماه استخاره نمود و نهايتاً چنين �آنها نيز موافق بودند؛ آنگاه عمر
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قوام قبل از شما افتادم كه من تصميم گرفتم احاديث را بنويسم، اما به ياد ا: گفت
سوگند به . كتابهايي نوشتند و به آنها روي آوردند و كتاب خدا را پشت سر انداختند

  1.خدا هرگز حاضر نيستم كه كتاب خدا را با چيزي مشتبه نمايم
 براي صحابه بيان كرد، با توجه به شرايط مسلمانان در آن �يقيناً عذري كه عمر
آوردند و قرآن، برايشان  گروه اسالم مي زيرا مردم، گروه. زمان، كامالً موجه بود

تازگي داشت؛ از اينرو الزم بود همگي به حفظ، مطالعه و تالوت قرآن روي بياورند 
  .تا قرآن، اساس عقيده و حامي و محافظ آن در برابر هر نوع انحراف باشد

دروغ در اين روش همچنان ادامه داشت تا آنكه فتنه به وقوع پيوست و جعل و 
به همين سبب بزرگان تابعين و نسلهاي بعدي، براي مبارزه با . احاديث رواج يافت

. اي در اين زمينه انجام دادند جريان جعل حديث، بپا خاستند و كوششهاي گسترده
نخستين بخش اين تالشها، متوجه تدوين سنت براي حفاظت سنت از ضايع شدن يا 

  . بودكم شدن از آن و يا اضافه شدن برآن
اهللا نخستين فرد  بيشتر روايات، حاكي از آن است كه عمر بن عبدالعزيز رحمه

آوري و تدوين سنت افتاد؛ وي، به استاندار و قاضيش  تابعي بود كه به فكر جمع
 فاكتبه ����أنظر ما كان من حديث رسول اهللا(: ابوبكر بن حزم در مدينه پيام فرستاد
 را بنويس كه �بنگر؛ احاديث پيامبر«:  يعني)اءفإنّي خفت دروس العلم و ذهاب العلم

همچنين ازوي خواست . »من از بابت ناپديد شدن علم و از ميان رفتن علما بيم دارم
و قاسم بن محمد بن ) هـ98(تا احاديثي را كه نزد عمرة بنت عبدالرحمن انصاري 

  .وجود دارد، بنويسد) هـ106(بكر  ابي
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حزم را موظف به  اهللا، تنها ابن بدالعزيز رحمهرسد كه عمر بن ع چنين به نظر مي
انجام اين مهم نساخت؛ بلكه نظير اين نامه را به عموم علماي برجسته و واليان خود در 

عمر بن : چنانچه ابونعيم در تاريخ اصفهان، آورده است. تمام شهرها ارسال نمود
 .) فاجمعوه����اهللا أنظروا إلي حديث رسول(: عبدالعزيز به تمام مناطق چنين نوشت

  .»آوري نماييد  را ببنيد و جمع�احاديث پيامبر«: يعني
 را كه دوست �بدين ترتيب عمر بن عبدالعزيز، آرزوي جدش عمر بن خطاب

  .آوري نمايد، برآورده ساخت  را جمع�داشت، احاديث پيامبر
 حزم دستور عمر بن عبدالعزيز را اجرا نمود و احاديث عمره و قاسم را نزد وي ابن

آوري نكرد و به جاي او امام  فرستاد؛ اما وي، تمام احاديث موجود در مدينه را جمع
او، يكي از علماي . اين مهم را انجام داد] هـ124[محمد بن مسلم بن شهاب زهري 

ي سنت در عصرخويش بود؛ او، همان كسي است كه عمر  بزرگ و برجسته در زمينه
تا در مجلس وي حاضر شوند و دليلش را چنين داد  بن عبدالعزيز به يارانش دستور مي

روي زمين كسي وجود ندارد كه همچون او، از سنت آگاهي : كرد كه مطرح مي
او، داراي نود حديث است : گويد ي زهري مي اهللا درباره امام مسلم رحمه. داشته باشد

يان بسياري از ائمه و پيشوا. كه كسي غير از او، اين احاديث را روايت ننموده است
رفت؛  اگر زهري نبود، بسياري ازاحاديث از دست مي: اند علمي در مورد زهري گفته

رسد  چنين به نظر مي. اين در حالي است كه افرادي چون حسن بصري وجود داشتند
كه تدويني كه به دست زهري انجام گرفت، غير از آن چيزي بود كه به دست افرادي 

تدوين زهري عبارت بود . دثان انجام گرفتبخاري، مسلم، احمد و ساير مح: همچون
 بدون ترتيب ابواب علمي و چه بسا با اقوال �هايش از پيامبر آوري تمام شنيده از جمع
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البته اين، امري طبيعي  و عادي در آغاز هر عملي . صحابه و فتاواي تابعين مخلوط بود
  .باشد مي

در كتابهاي خاص بنابراين، زهري نخستين كسي است كه اساس تدوين سنت را 
پيش از آن تعدادي از علماي تابعين، از نوشتن حديث به خاطر ايجاد . به وجود آورد

حتي خود زهري نيز در ابتدا از نوشتن . كردند ضعف در قوت حافظه، ممانعت مي
نمود تا اينكه از سوي عمر بن عبدالعزيز مأمور انجام اين كار  احاديث خودداري مي

 آينده پيرامون اين موضوع، با تفصيل بيشتري سخن در صفحات. بس مهم شد
  .خواهيم گفت

نخستين كساني كه به . تدوين سنت، در نسل پس از زهري، گسترش يافت
  :آوري احاديث پرداختند، عبارتند از جمع

  ).هـ151(اسحاق  و ابن) هـ150(جريج  ابن: در مكه
و امام مالك ) هـ160(، ربيع بن صبيح )هـ156(عروبه  سعيد بن ابي: در مدينه

  ).هـ179(
  ).هـ167(حماد بن سلمه : در بصره
  ).هـ161(سفيان ثوري : در كوفه
  )هـ157(ابوعمرو اوزاعي : در شام

  ).هـ173(هشيم : در واسط
  )هـ181(عبداهللا بن مبارك : در خراسان

  )هـ154(معمر : در يمن
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، ليث بن )هـ198(همچنين سفيان بن عيينه ). هـ188(جرير بن عبدالحميد : در ري
آوري احاديث  نيز به تدوين و جمع) هـ160(و شعبه بن حجاج ) هـ175(سعد 

  .پرداختند
از اينرو مشخص نيست كه كدامين آنها قبل . ي اينها، معاصر يكديگر بودند همه

روش اين بزرگان در تدوين سنت چنين . از ديگران به تدوين سنت، پرداخته است
نمودند و  آوري مي ا اقوال صحابه و فتاواي تابعين جمع را ب�بود كه احاديث پيامبر

  .آوردند مسائل متعددي را در يك باب گرد مي
اما . آنچه گذشت، منوط به جمع احاديث در  ابواب بود: گويد حجر مي حافظ ابن

زيرا از او . شعبي، نخستين كسي بود كه احاديث شبيه به هم را در يك باب گرد آورد
  1.اين باب بزرگ، دربحث طالق است:  استروايت شده كه گفته

. رود شمار مي اين قرن، درخشانترين دوران تدوين سنت به. قرن سوم فرا رسيد
در اين قرن . ي حديث و تأليفات ماندگار آنها برخوردار بود زيرا از وجود ائمه

  :ها عبارت است از ي مسانيد شروع شد؛ اين شيوه گردآوري احاديث به شيوه
. رغم موضوعات متعدد، دريك باب تمام روايات يك صحابي عليآوري  جمع

عبداهللا بن موسي عبسي : نخستين كساني كه اين شيوه را بكارگرفتند، عبارتند از
  .كوفي، مسدد بصري، اسد بن موسي و نعيم بن حماد خزاعي

اهللا مسند مشهورش را تأليف  پس از آنها، حفاظ حديث آمدند و امام احمد رحمه
روش اين . شيبه انتخاب نمودند مين شيوه را اسحاق بن راهويه و عثمان بن ابيه. نمود

آوري نمودند و از تدوين اقوال   را جمع�گروه، چنين بود كه صرفاً احاديث پيامبر
اين دسته از علما، احاديث : صحابه و فتاواي تابعين خودداري كردن؛ گفتني است

                                                           

  .8ي  صفحه توجيه النظرـ 1
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كردند و اين مسأله، طالبان  ين ميآوري و تدو صحيح و غيرصحيح را با هم جمع
زيرا جز كساني كه در اين موضوع مهارت داشتند، . حديث را با مشكل مواجه ساخت

ي  توانستند احاديث صحيح را تشخيص دهند و كساني كه از ملكه ديگران نمي
نمودند و اگر اين  ي حديث مراجعه مي تشخيص برخوردار نبودند، به يكي از ائمه

شد، وضعيت حديث از لحاظ صحت و سقم، همچنان  فراهم نميفرصت برايشان 
  .ماند نامعلوم باقي مي

در ) هـ256(اين موضوع باعث شد تا امام المحدثين محمد بن اسماعيل بخاري 
. آوري نمايد ي جديدي برگزيند و صرفاً احاديث صحيح را جمع تدوين حديث، شيوه

مشهور به صحيح  مع الصحيحالجا چنانچه براي اين منظور كتاب مشهورش يعني
نيز به پيروي ) هـ261(بخاري را تأليف نمود و شاگردش امام مسلم بن حجاج قشيري 

اين دو بزرگوار، براي دسترسي آسان طالب . از وي كتاب صحيحش را تأليف كرد
پس از اين دو . حديث به احاديث صحيح، زحمتها و سختيهاي فراواني متحمل شدند

د زيادي از آنها پيروي نمودند و كتابهاي متعددي نوشتند كه امام بزرگوار، تعدا
، جامع ترمذي )هـ303(، سنن نسائي )هـ275(داوود  سنن ابي: مهمترينشان عبارتند از

باشد، تمام  اين بزرگان چنانچه عادت محدثين مي). هـ. 273(ماجه  و سنن ابن) هـ279(
  .اند  كردهي پيش از خود را در تأليفات خود نقل روايات ائمه

آنگاه قرن چهارم فرا رسيد؛ علماي اين قرن، چيزي جز روايات اندكي كه جاي 
مانده بود، بر روايات محدثان قرن سوم نيفزودند؛ بدين سان بيشتر تالش اين گروه، 

  .آوري رواياتي بود كه گذشتگان آنها گرد آورده بودند جمع
  :مشهورترين محدثان اين زمان عبارتند از
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اش را تأليف نمود؛  گانه كه معاجم سه) هـ360(سليمان بن احمد طبراني  امام -1
صورت  وي،در اين كتاب روايات هر صحابي را به: المعجم الكبير) الف: يعني

اين . اي نقل نموده و اصحاب را نيز به ترتيب حروف الفبا ذكر كرده است جداگانه
. االصغر) ج. االوسط) ب. باشد كتاب، شامل پانصد و بيست و پنج هزار حديث مي

وي، در اين دو كتاب روايات هريك از اساتيد خود را جداگانه آورده و هر يك از 
  .آنها را به ترتيب حروف الفبا نام برده است

  .كه سنن مشهورش را تأليف نمود) هـ385( دارقطني -2
  )هـ354(حبان بستي   ابن-3
  )هـ311(خزيمه   ابن-4
  ).هـ321( طحاوي -5

تيب تدوين و جمع آوري سنت و جدا كردن روايات صحيح از ضعيف، بدين تر
كامل گرديد و علماي  قرون بعدي، جز تدوين مستدركات، عمل ديگري انجام 

وي، در اين كتاب ) هـ405(مستدرك ابوعبداهللا حاكم نيشابوري : ندادند؛ مانند
د، اما آن دو احاديثي را آورده كه به نظرش داراي شرايط امام بخاري و مسلم هستن

علما، بخشي از اين احاديث را . اند بزرگوار اين احاديث را در كتابهايشان نياورده
توان عالمه ذهبي  اند كه از مشهورترين اين علما مي پذيرفته و  بخشي را هم نپذيرفته

  .اهللا را نام برد رحمه
  
  :ـ علم مصطلح حديث2

ين قواعدي است كه علما، يكي از نتايج و دستاوردهاي اين حركت مبارك، تدو
اند؛ قواعدي كه بر اساس آن  در اثناي مبارزه با جريان جعل احاديث، مشخص نموده
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بدين ترتيب بود . چنانچه درابتداي كتاب گذشت. حديث را به سه نوع تقسيم نمودند
علمي كه براي تصحيح روايات، ضوابط علمي را . كه علم مصطلح حديث پديد آمد

اعد، صحيحترين اصولي است كه در طول تاريخ براي تأييد اين قو. وضع نمود
اهللا نيز نخستين  روايات و اخبار در نظر گرفته شده است و علماي بزرگوار رحمهم

اي علمي وضع نمودند و اين عمل را چنان  كساني هستند كه اين اصول را بر پايه
  .اختندنياز س كامل انجام دادند كه آيندگان خود را از چنين تحقيقي بي

الزم به يادآوري است كه علماي حديث و ساير علماي سلف در رشته هاي 
بر اساس همين روش علمي پيش ... تاريخ، فقه، تفسير، لغت، ادبيات و: ديگر مانند

از اينرو تأليفات علمي در ابتدا داراي سندهاي متصل بودند؛ حتي كتابهاي علما . رفتند
اينك ما در : به عنوان مثال. كردند  نسل نقل ميرا شاگردانشان با سند متصل نسل در

زيرا . باشد مورد كتاب صحيح بخاري، هيچ شكي نداريم كه تأليف امام بخاري مي
اين كتاب از امام بخاري با سندي متصل نسل به نسل نقل شده و اين، امتيازي است 

نين كه تأليفات امتهاي ديگر از آن محرومند و حتي كتابهاي مقدسشان ني زازچ
  .مزيتي برخوردارنيستند

. يكي از علماي معاصر تاريخ، كتابي در باب اصول روايت، تأليف نموده است
وي در اين كتاب بر اصول علم حديث تكيه نموده و اذعان كرده كه اين روش، 

ي مزبور در  نويسنده. باشد بهترين روش علمي، براي تصحيح اخبار و روايات مي
پس از تأكيد بر وجوب تحقيق در ) عدالت و ضبط (بخش ششم كتابش تحت عنوان

واقعاً آنچه علماي حديث، «: گويد ي عدالت، راستي و امانتداري راوي، مي زمينه
 منظور قدرداني  به. اند، جاي شگفت و تقدير دارد صدها سال پيش، بدان دست يافته

ي از نصوص و از اين دقت علمي و با اعتراف به مقام واالي آنها در اين زمينه، برخ
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وي، سپس به نقل سخنان امام مالك، . »نماييم هاي آنان را عيناً برايتان بازگو مي نوشته
  .عمرو بن صالح پرداخته است امام مسلم، امام غزالي، قاضي عياض و ابي

علم مصطلح حديث يا اصول حديث، علمي است كه از تقسيم حديث به سه نوع 
ي حديث، به اقسام ديگر  گانه يك از انواع سهصحيح، حسن و ضعيف و نيز تقسيم هر 

گويد و به بيان شرايط مطلوب راوي و روايت و همچنين علل، اضطرابات و  سخن مي
آيد؛ در اين علم، موضوعات ديگري نيز  پردازد كه در احاديث پديد مي شذوذي مي

قوف آنچه كه احاديث به سبب آن مردود و يا مو: گيرد؛ از جمله مورد بحث قرار مي
شوند و نيز بيان كيفيت سماع، پذيرش، حفظ و انتقال حديث و همچنين آداب  مي

  ....محدث و طالب حديث و
نخستين كسي كه در اين زمينه، مباحثي را تدوين نمود، علي بن مديني استاد امام 

بخاري، مسلم و ترمذي نيز در اين زمينه در رسائلي خاص، مطالبي . بخاري بود
ي علمي دست به قلم برد و  اما نخستين كسي كه در اين رشته. اند ودهپراكنده بيان نم

آوري نمود، قاضي ابومحمد رامهرمزي  تمام ابواب و مباحث اصول حديث را جمع
البته وي، تمام .  بودالمحدث الفاصل بين الراوي و السامعي كتاب  نويسنده) هـ360(

آنگاه حاكم ابوعبداهللا .  استمباحث اين علم را در كتابش بصورت فراگير نياورده
 را تأليف نمود؛ معرفة علوم الحديثآمد و كتاب ] هـ405درگذشته به سال[نيشابوري 
آمد و ) هـ430(پس از آن ابونعيم اصفهاني . طور كامل مرتب و پيراسته نبود اين نيز به

سپس . روي كتاب حاكم كار كرد و مواردي را هم براي آيندگان بر جاي نهاد
 پيرامون اصول الكفايةآمد و كتابي تحت عنوان ) هـ463(بوبكر بغدادي خطيب ا

ي آداب روايت   دربارهالسامع الجامع آلداب الشيخ و روايت و كتابي تحت عنوان
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 را با استفاده از كتابهاي اإللماعآمد و كتاب ) هـ544(آنگاه قاضي عياض . نوشت
  .خطيب بغدادي، به نگارش درآورد

) هـ643(الدين ابوعمرو عثمان بن صالح شهرزوري دمشقي  سپس شيخ حافظ تقي
ي  ي اشرفيه  را بر شاگردانش در مدرسهصالح مقدمة ابنآمد و كتاب مشهورش 

اين كتاب، شامل بيشتر مباحثي است كه در كتابهاي قبل از وي . دمشق ديكته كرد
به شرح  اين صالح، در قابل نثر و نظم  علمي پس از ابن. صورت پراكنده آمده است به

 عالمه التقريب عراقي و شرحش توسط عالمه سخاوي و الفية: مانند. كتاب پرداختند
  . و كتابهاي معروف ديگرالتدريبنووي و شرح آن از عالمه سيوطي تحت عنوان 

 علوم الحديث اختصار نيز در كتابي به نام) هـ774(كثير دمشقي  حافظ ابن
  .داخته استصورت مختصر به بررسي علم حديث پر به

 حافظ ،الفية: از آن پس تأليفات متعددي نگاشته شد كه مهمترينشان عبارتند از
از عالمه  توجيه النظرحجر؛   عالمه ابننخبة الفكر في مصطلح األثر،؛ )هـ806(عراقي 

  . از قاسمي دمشقيقواعد التحديثشيخ طاهر الجزائري و 
  
  :ـ علم جرح و تعديل3

شهاي مبارك، پديد آمدن علم جرح وتعديل يا به يكي ديگر از نتايج اين تال
اين علم، دانشي است كه در آن از احوال راويان، . عبارتي علم ميزان الرجال است

 آنان يا بر عكس در مورد كذب، غفلت و  ي امانت، اعتماد، عدالت و حفظ و حافظه
اين نهضت باشد و از  اين دانش، در نوع بسيار ارزنده مي. شود فراموشي آنها، مي

ي تدوين سنت سرچشمه گرفته است و نظير  ي علما در زمينه مبارك و تالش گسترده
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آنچه سبب پديد آمدن اين علم . شود اين دانش، در تاريخ امتهاي ديگر يافت نمي
قصد تمييز و شناسايي  گرديد، اشتياق وافر علما براي اطالع از احوال راويان به

  .احاديث صحيح از ضعيف بود
كردند و  آزمودند و در مورد آنها تحقيق مي  خود راويان معاصر خود را ميآنها

چه بسا ازآنها در . دادند اين تحقيق را در مورد راويان غيرمعاصر خويش انجام مي
شد و آنها نيز با صراحت و قاطعيت تمام، نظر خود را  مورد برخي از راويان سؤال مي

  . بود�خدا اع از دين و سنت رسولزيرا اين عملشان، دف. نمودند ابراز مي
ات را مورد انتقاد  باري به امام بخاري گفتند كه برخي از مردم تحقيقات تاريخي

بخاري در پاسخ . دانند قرار داده اند، چراكه آنان، اين عمل را مترادف غيبت مي
 بئس :�انّما روينا ذلك رواية و لم نقله من عند أنفسنا و قد قال النبي(: گفت
گوييم بر اساس روايت است و از نزد خود و  آنچه ما مي«:  يعني)لعشيرةاخوا

فالني، آدمِ : ( نيز در مورد شخصي فرمود�خدا ايم؛ رسول خودسرانه چيزي نگفته
ي  در مورد تأييد و يا رد راويان، از زمان صحابهگفتن البته سخن . »)بدي است

) هـ34(، عباده بن صامت )هـ68(عباس  ابن: توان  مي كوچك آغاز شده بود؛ از صحابه
شعبي ) هـ93(سعيد بن مسيب : و از تابعين افرادي مانند) هـ93(و انس بن مالك 

را نام برد كه پيرامون اوضاع و احوال ) هـ148(و اعمش ) هـ110(سيرين  ، ابن)هـ104(
  .گفتند راويان، سخن مي

كه خيلي دقيق بود و ) هـ160(اين موضوع پيوسته ادامه داشت و فردي به نام شعبه 
امام مالك . كرد، به تحقيق حال راويان پرداخت تنها از افراد مورد اعتماد روايت مي

  .نيز همين رويه را در پيش گرفت) هـ179(اهللا  رحمه
  :مشهورترين علماي جرح و تعديل در قرن دوم، عبارتند از
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، حماد )هـ161(، ثوري )هـ157(، اوزاعي )هـ154(، هشام دستوائي )هـ154(معمر 
  ).هـ175(و ليث بن سعد ) هـ167(بن سلمه 

، )هـ185(، فزاري )هـ181(عبداهللا بن مبارك : پس از اينها، گروهي ديگر مانند
  .پا به اين عرصه گذاشتند) هـ197(و وكيع بن جراح ) هـ198(عينيه  ابن

و عبدالرحمن بن ) هـ198(از مشهورترين علماي اين طبقه يحيي بن سعيد قطان 
  .توان نام برد كه جرح و توثيق اين دو، نزد علما حجت بود را مي) هـ198(مهدي 

يزيد بن هارون : ي اين فن پا به عرصه نهادند؛ مانند سپس گروهي ديگر از ائمه
و ابوعاصم النبيل ) هـ211(، عبدالرزاق بن همام )هـ204(، ابوداوود طيالسي )هـ206(

  ).هـ212(ضحاك بن مخلد 
در بخش جرح و تعديل آغازگرديد؛ نخستين كساني كه در اين آنگاه تأليف 

، )هـ233(يحيي بن معين : موضوع لب به سخن گشودند و مطالبي نگاشتند، عبارتند از
و ) هـ230(، محمد بن سعد كاتب واقدي و صاحب الطبقات )هـ241( احمد بن حنبل 
ه، ابوحاتم و ابوداود پس از اينها امام بخاري، مسلم، ابوزرع).هـ234(علي بن مديني 
  .سجستاني آمدند

هجري، طبقات مختلفي از علما در اين فن، قد علم نمودند و به 9تا اواخر قرن 
توان در تأليفات اين  راحتي مي اي كه به گونه تأليف و تحقيق در اين باره پرداختند؛ به

بزرگان، نام و بيوگرافي هركسي را كه نامش در كتابهاي حديث موجود است، 
  .بررسي نمود

و راويان مورد اعتماد اكتفا  برخي ازكتابهاي جرح وتعديل، تنها به ذكر ثقات
 در چهار جلد، الثقاتحبان بستي، كتاب   تأليف ابنالثقاتكتاب : نمودند؛ مانند

  ).هـ873( ي خليل بن شاهين  نوشتهالثقاتو نيز كتاب ) هـ881قطلوبغا ي ابن نوشته
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مانند امام بخاري، . اند يل، فقط ضعفاء را ذكر كردهبرخي از كتابهاي جرح و تعد
عدي كه كتابهايي در اين زمينه  جوزي و ابن حبان، دارقطني، عقيلي، ابن نسائي، ابن

عدي كه بهترين كتاب در  ي ابن  نوشتهالكامل في الضعفاءنگاشتند يا همانند كتاب 
ي آنان  ه نحوي دربارهوي، در اين كتاب تمام راوياني را كه ب. باشد اين زمينه مي

سخني گفته شده، نام برده است؛ اگرچه برخي از آنها جزو رجال صحيحين نيز 
زيرا برخي از . ي بزرگوار را نيز آورده است وي، همچنين برخي از ائمه. هستند

ميزان عالمه ذهبي، كتاب . اند دشمنانشان در حياتشان در مورد آنها سخناني گفته
  .عدي برگرفته است تاب ابن را از همين كاالعتدال

چنين . اند برخي از اين كتابها، هم راويان ضعيف و هم راويان ثقه را ذكر كرده
ي امام  گانه ي جرح و تعديل زيادند و مشهورترين آنها تواريخ سه كتابهايي در زمينه

و الصغير، به ترتيب  بخاري است كه التاريخ الكبير، به ترتيب حروف الفبا و االوسط
الجرح و حبان،   از ابنالجرح و التعديلكتاب .  است  زندگاني افراد، تدوين شدهسال

. سعد، جزو همين كتابهاست  از ابنالطبقات الكبريحاتم رازي و نيز   از ابن ابيالتعديل
از  التكميل في معرفة الثقات و ضعفاء و المجاهيلبهترين كتاب در اين زمينه، كتاب 

 عالمه مِزّي و التهذيب اين كتاب، ضمن جمع كتابهاي وي، در. باشد كثير مي ابن
كثير، مفيدترين  سان كتاب ابن بدين.  عالمه ذهبي، مطالبي را نيز افزوده استالميزان

  1.باشد كتاب براي هر محدث و فقيهي مي

                                                           

 .متساهلين مي دانند  ايشان را از، البته برخي-1
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ي بزرگواري كه به جرح و تعديل راويان پرداختند، در معيارهاي نقد خويش  ائمه
ك سطح نيستند؛ برخي، سختگير، برخي آسانگير و برخي هم نسبت به راويان، در ي

  .رو هستند ميانه
ابن معين، يحيي بن : توان افراد ذيل را نام برد از علماي سختگير در اين زمينه مي

  .حبان و ابوحاتم رازي سعيد قطان، ابن
اند؛ احمد، بخاري و مسلم  ترمذي، حاكم و ابن مهدي در اين زمينه آسانگير بوده

به همين دليل است كه در مورد برخي . اند رو بوده  در جرح و تعديل راويان، ميانهنيز
زيرا از نظر بعضي مورد تأييد و . از راويان، نظرات و ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد

علتش، اين است كه هر يك از امامان، معيارهاي . باشند از نظر برخي ديگر، مردود مي
ي  اي از موارد از يك امام، دو نظريه در پاره. داشته استخاصي در نقد افراد راويان 

شود؛ به عنوان مثال روزي يك فرد از نظر يك  متفاوت در مورد يك فرد نقل مي
امام، مورد تأييد بوده و چند روز بعد همين فرد، از نظر امام مزبور، مردود اعالم شده 

  .است و چه بسا عكس اين حالت نيز اتفاق افتاده است
 از عوامل اختالف در جرح و تعديل، اختالف گرايشهاي فقها در اجتهاد يكي

مثالً تنش و اختالف نظر اهل حديث و اهل رأي با يكديگر معروف و . باشد مي
ي اهل رأي را جرح نموده و  از اينرو برخي از اهل حديث، بعضي از ائمه. مشهوراست

اً برخاسته از گرايش اجتهادي است اين اظهار نظر، صرف. اند آنها را جزو ضعفاء دانسته
  .باشد كه با گرايش اجتهادي اهل حديث هماهنگ نمي

ي محدثين بر يكي از بزرگترين امامان  توان به نقد بسياري از ائمه در اين مورد مي
برخي ازمحدثين، .  نام برد .اهللا اشاره نمود در تاريخ فقه اسالمي، يعني ابوحنيفه رحمه

اين مطلب . اند  با وجود تقوا، زهد و جايگاه وااليش، جرح نمودهاين امام بزرگوار را
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را در عبارت ابوبكر خطيب، دركتاب تاريخ بغداد، در شرح حال امام ابوحنيفه 
اين نوع اظهارنظرها صرفاً برخاسته از مسلك فقهي . توان مشاهده نمود وضوح مي به

ي ايشان پوشيده مانده  هباشد كه بر تعداد زيادي از محدثين و حتي بر ائم وي مي
تعصب برخي از اهل حديث، آنها را بر آن داشت تا امام ابوحنيفه را به چيزي . است

شايد اين تفاوت گرايشها و . باشد متهم نمايند كه هرگز مورد تأييد تاريخ نمي
همين نكته، برخي . ي نقد باشد ديدگاههاي ناقدين، ناشي از شدت يا تساهل در زمينه

چراكه ممكن است .  بر آن داشت تا هيچ جرحي را بدون توضيح نپذيرنداز علما را
اهللا  كثير دمشقي رحمه عالمه ابن. منشأ جرح، تعصب ناقد باشد، نه واقعيت و حقيقت

زيرا مردم، در مورد . شود به خالف جرح كه بدون توضيح پذيرفته نمي: گويد مي
پردازد، مورد   به جرح ميعوامل فسق، نظريات متفاوتي دارند و چه بسا كسي كه

نمايد؛ در حالي كه در  گيرد و براساس آن، راوي را جرح مي خاصي را در نظر مي
بنابراين در جرح . حقيقت يا از ديدگاه ديگران، آن مورد، دليل فسق يا جرح نيست

  1.افراد، بيان سبب شرط است
فالني را چرا حديث : اند كه از شخصي سؤال شد اي در اين باره آورده لطيفه

وي را ديدم كه سوار االغ بود؛ بنابراين حديثش را ترك : ترك كردي؟ جواب داد
  !كردم

زيرا . صالح، قابل اعتماد نيست: ي صالح مري پرسيدند؛ گفت از فردي درباره
  .اش را گرفت روزي نزد حماد بن سلمه از وي ياد شد و حماد، بالفاصله بيني

سست و واهي كه هيچ ارتباطي با عدالت و چگونه برخي، با داليلي . دقت كنيد
اما واقعيت اين است كه چنين عملكردي، تنها از . نمودند ثقه بودن ندارد، جرح مي

                                                           

 .101ي  علوم الحديث صفحه  اختصار-1
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ي جرح نداشتند و يا در اين رشته، همچون  كساني سر زد كه دانش كافي در زمينه
ن ي اين فن، يعني كساني كه بر جزئيات اين ف ترديد ائمه بي. كودك ناتوان بودند

آور  اند، به هيچ عنوان مرتكب چنين قضاوتهاي ظالمانه و نقدهاي خنده آگاهي داشته
  .اند نشده
  
  :ـ علوم حديث4

هاي ديگري از علوم نيز در جريان تحقيق اصول و  عالوه بر آنچه بيان شد، رشته
شناسي و روايت حديث و دفاع از  مصادر سنت و در پي مطالعات و فعاليتهاي حديث

 به پنجاه و دو معرفة علوم الحديثآمد؛ چنانچه ابوعبداهللا حاكم در كتاب آن، پديد 
  .اند  به شصت و پنج علم اشاره نمودهالتقريبعلم و نووي در كتاب 

پردازيم  ي علوم حديث مي هاي علمي در زمينه اينك به مهمترين فعاليتها و رشته
  :آن نمايان گرددتا ميزان دقت علماي حديث در نقد و تحقيق سنت و حفاظت از 

ـ شناسايي صداقت و ميزان اعتبار محـدث و صـحت اصـول وي و اسـانيدي كـه           1
ور شخـصي يـا     متناسب با سن و مسافرتهاي وي باشـد و نيـز غفلـت و تـساهلش در امـ                  

يكـي  :  چنانچه حاكم بدين نكته اشاره نموده و گفته است         ؛علمي و اصول و ضوابطش    
، بايد آن را رعايت نمايد، اين است كه         از مواردي كه يك پژوهشگر و طالب حديث       

نخست پيرامون احوال خود محدث تحقيق نمايد كه آيا وي، به توحيد معتقد است يـا                
داند؟ همچنـين دقـت نمايـد         السالم مي   خير و آيا خود را ملزم به اطاعت از انبياء عليهم          

خيـر؟ زيـرا    كه آيا محدث مزبور، عقايدي خرافي دارد كه در صدد تبليغ آنها باشد يا               
توان از كسي حديث روايت كرد كه مردم را به بـدعت              ي مسلمين، نمي    به اجماع ائمه  

سپس بايد سن و سالش را بررسي نمايد و دقت كند كه آيا با توجـه بـه                  . خواند  فرا مي 
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نمايد، ممكن اسـت يـا خيـر؟     سني كه دارد، سماعش از شيوخي كه از آنها روايت مي        
شاهده نموديم كه با در نظرگرفتن سن و سال آنها، مالقاتشان زيرا برخي از راويان را م   

  .اند، ناممكن بود با شيوخي كه به نقل حديث از آنان پرداخته
كنند، بررسي نمايد كه آيا اين  هايي را كه از آنها روايت مي آنگاه كتابها و نسخه

خرند و  را ميكتابها، قديمي هستند يا جديد؟ زيرا برخي، در اين زمان جماعتي كتابها 
هاي خود را با دست خويش در  گروهي نيز شنيده. كنند سپس از آنها روايت مي

اگر كساني كه در اين علم، . نمايند نويسند و سپس روايت مي كتابهاي قديمي مي
سررشته ندارند، از اين افراد چيزي بشنوند، به سبب عدم برخورداري از دانش كافي، 

اي كه دارند، اگر از  اهل فن با توجه به آگاهي و تجربهروند؛ اما  شمارمي معذور به
شود، مگر اينكه  چنين افرادي روايت كنند، اين كار باعث جرح و اسقاطشان مي

  .دوباره توبه نمايند
  :ـ شناخت احاديث مسند2

ي مسلمين در  زيرا ائمه. خود اين بخش نيز علمي گسترده است: گويد حاكم مي
  .رمسند، اختالف نظردارندمورد استدالل از حديث غي

حديث مسند آنست كه محدث، حديثي را از شخصي روايت نمايد كه سماعش 
از آن ثابت باشد و نيز سماع آن شخص، از فردي كه از اوروايت نموده ثابت باشد تا 

  . برسد�خدا اينكه به رسول
  :ـ شناخت آثار موقوف3

كند كه وي  وايت ميمثالش مانند حديثي است كه حاكم از مغيره بن شعبه ر
، با �ياران پيامبر«:  يعني) يقرعون بابه باألظافير����كان أصحاب رسول اهللا( :گفت

كسي : گويد حاكم پس از روايت اين حديث مي. »زدند مياش را  دست درب خانه
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زيرا نام . پندارد كه اين حديث، حديث مسندي است كه اهل علم نباشد، چنين مي
 است؛ حال آنكه اين حديث، مسند نيست؛ بلكه موقوف  در آن ذكر شده�اهللا رسول

به يك صحابي است كه يك عمل همتايان خود را نقل كرده و هيچكس، اين فعل را 
  . مسند ننموده است�اهللا به رسول

  :�ـ شناخت مراتب و درجات صحابه4
 را به دوازده طبقه و گروه تقسيم نموده است؛ �اهللا ي رسول حاكم، صحابه

ه، كساني هستند كه در دوران مكي دعوت اسالم مسلمان شدند و نخستين طبق
واپسين حج (آخرينشان، اطفال و كودكاني هستند كه روز فتح مكه يا در حجه الوداع 

  . را ديدند�آن حضرت) پيامبر
  :ـ شناخت روايات مرسلي كه در مورد استدالل به آنها، اختالف نظر وجود دارد5

 حديث، بسيار مشكل است و تنها كساني كه در بايد گفت كه اين بخش از علم
يابند و موفق  اين علم مبارك تبحر دارند، به نتايج درستي در اين زمينه دست مي

  .شوند مي
  : شناخت حديث منقطع-6

شود كه  كمتر كسي در بين حفاظ حديث پيدا مي. منقطع، غير از مرسل است
 را به سه قسم تقسيم نموده و حاكم، حديث منقطع. تفاوت مرسل و منقطع را دريابد
  :براي هر يك مثالي آورده است

در سند حديث، دو فرد مجهول وجود دارند؛ بدين صورت كه نه نامشان، ) الف
  .اند ذكر شده است و نه شناخته شده

در سند حديث، فردي باشد كه نامش ذكر نشده، ولي از طريقي ديگر، ) ب
  .شناخته شده است
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اي باشد كه  ي راويان به تابعي، راوي ز رسيدن سلسلهدر سند حديث، قبل ا) ج
چنين حديثي نيز منقطع است نه . سماعش از كسي كه از او روايت نموده، ثابت نباشد

  .مرسل
  : شناخت اسانيد مسلسل-7

باشد  اين بخش از علم حديث نيز نوعي سماع ظاهري است كه عاري از شبهه مي
ند، معموالً با لفظ خاصي هنگام روايت زيرا تسلسل س. و داراي چندين نوع است

سمعته ( يا )حدثنا(: گويند مثالً تمام راويان هنگام روايت مي. شود حديث بيان مي
اي از موارد نيز تسلسل سند با فعل  در پاره. )شهدت علي فالن أنه قال( يا )يقول

سبت گيرد كه هر يك از اساتيد روايت، آن را هنگام بيان حديث، ن خاصي انجام مي
   دهد؛ مانند حديثي كه تسلسل سند آن از طريق مصافحه به شاگردش انجام مي

  .گيرد صورت مي
  : شناخت احاديث معنعن-8

 انواع تدليس ي حديث، در صورتي كه راويان از هاين نوع احاديث به اجماع ائم
  .شوند پرهيز كرده باشند، متصل شناخته مي

اين : گويد زند و سپس مي  را مثال ميحاكم، در اين مورد حديث جابر بن عبداهللا
. اند و معتقد به تدليس نيستند حديث را مصريها، اهل مدينه و اهل مكه روايت كرده

بنابراين نزد ما تفاوتي ندارد؛ چه سماعشان را ذكر بكنند و چه نكنند، حديثشان 
  .شود پذيرفته مي

  : شناخت روايات معضل-9
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البته .  بيش ازيك نفرباشد�راوي و پيامبري بين  معضل، حديثي است كه فاصله
شود، نه  زيرا مرسل، صرفاً روايات تابعين را شامل مي. معضل، غير از مرسل است

  .ديگران را
  : شناخت مدرج-10

 چيزي از سخنان صحابه �مدرج، عبارتست از روايتي كه با سخن رسول اهللا
  .درآميخته باشد

 بن مسعود را به عنوان مثال ذكركرده كه حاكم، براي بيان اين نوع، روايت عبداهللا
إذا قلت (: نماز را به او آموزش داد و فرمود  دستش را گرفت و تشهد�خدا رسول

: يعني .)تقوم فقم و إن شئت أن تقعد فاقعدن شئت أن تك إهذا فقد قضيت صال
زماني كه اين را گفتي، اگر قصد قيام داشتي، پس بايست و اگر قصد نشستن داشتي، «
باشد   مي�تا آخر، از سخنان عبداهللا بن مسعود) إذا قلت(از : گويد حاكم مي.. »نشينب

ادعا، به حديثي استدالل اين  اثبات وي، براي. ن حديث درج شده استكه در اي
كرده كه از طريقي ديگر روايت شده است كه راوي آن، پس از نقل تشهد نماز، 

... إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلوتك(:  گفت�آنگاه عبداهللا بن مسعود: گويد مي
  ).الخ

  :ـ شناخت تابعين11
زيرا تابعين، داراي طبقات مختلفي هستند . اين بحث خود شامل علوم زيادي است

تواند صحابه و تابعين را از يكديگر  سختي مي و اگر انسان از اين علم غافل باشد، به
را بشناسد و آنها را از هم تواند تابعين وتبع تابعين  چنين نمي هم. تشخيص دهد
  .تشخيص دهد
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حاكم، به بيان پانزده طبقه از تابعين پرداخته و در نخستين طبقه، كساني را 
سعيد بن مسيب، قيس ابن : اند؛ مانند ي مبشره مالقات كرده برشمرده كه با عشره

 �ي تابعين از بصره كساني هستند كه با انس بن مالك حازم؛ آخرين طبقه ابي
اند؛ از مدينه   مالقات كرده�اوفي اند و از كوفه كساني كه با ابن ابي  نمودهمالقات

اند و از مصر آنهايي كه با حارث بن   مالقات نموده�آنان كه با سائب بن يزيد
  .اند  مالقات كرده�ي باهلي  ديدار كرده و از اهل شام كساني كه با ابوامامه�جزء

  :ـ شناخت فرزندان صحابه12
شماري بر وي مشتبه  اين بخش آگاهي نداشته باشد، روايات بيكسي كه از 

در اين ميان نخستين كساني كه يك محدث، بايد آنها را بشناسد، فرزندان . شود مي
ي بزرگ و فرزندان ساير  سپس شناخت فرزندان صحابه. باشند  مي�خدا رسول

.  ضروري استي مسلمين صحابه و نيز شناخت فرزندان تابعين و تبع تابعين و ائمه
  .اين مسأله خود، علمي گسترده و مفيد است: گفتني است

  :ـ شناخت علم جرح وتعديل13
. جرح و تعديل، به عنوان دو علم جدا و مستقل، از اهميت زيادي برخوردارند

ترين و  ترين سندها و همچنين واهي چنانچه حاكم در اين مورد سخن گفته و صحيح
  . استترين آنها را ذكر نموده ضعيف
  :ـ شناخت حديث صحيح و غيرصحيح14

اي از روايات،  زيرا با آنكه در سند پاره. البته اين، غير از علم جرح وتعديل است
فردي وجود ندارد كه مورد جرح واقع شده باشد، اما با اين حال در شمار احاديث 

يان كرده  را با سند متصل ب�عمر حاكم، براي مثال روايت ابن. اند صحيح قرار نگرفته
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صلوة الليل و النهار مثني مثني و الوتر ركعة من آخر (:  فرموده است�خدا كه رسول
  )اليل

تمام كساني كه در سند اين روايت قرار دارند، ثقه و مورد : گويد حاكم مي
وي، مثال ديگري نيز در .  در اين روايت، وهمي بيش نيست)نهار(اعتمادند، اما وجود 

ما عاب (: گويد  رضي اهللا عنها مين، حديثي است كه عائشهذكركرده و آاين مورد 
 از �خدا هيچگاه رسول«: يعني. ) طعاماً قط إن اشتهاه أكله و إال تركه����اهللا رسول

نمود و گرنه از آن  غذايي عيب نگرفت؛ اگر عذايي را دوست داشت، آن را تناول مي
  .»خورد نمي

و سند آن را يكي پس از اگرچه ائمه و ثقات، اين حديث : گويد حاكم مي
: گويد اند، اما در واقع سند آن متعلق به حديث ديگري است كه مي ديگري نقل كرده

 �خدا هيچگاه رسول«:  يعني...) بيده امرأة قط و ما انتقم لنفسه����اهللا ما ضرب رسول(
بخاطر وهمي كه . »...خاطر خودش انتقام نگرفت هيچ زني را كتك نزد و هيچگاه به

. اند  از راويان صورت گرفته است، آن حديث را با اين سند ذكر كردهتوسط يكي
. اي نرسيدم كارگرفتم تا موضع وهم را پيدا نمايم، اما به نتيجه من، نهايت تالشم را به

ولي گمان غالبم بر اين است كه اين وهم، از سوي علي بن حيان بصري صورت 
  .باشد گرفته است؛ هرچند وي، راستگو و مقبول مي

حديث صحيح، فقط با روايت شناخته : گويد دهد و مي سپس حاكم ادامه مي
  .شود؛ بلكه فهم، حفظ و كثرت سماع نيز الزم است نمي

خاطر روشن نشدن علل مخفي، بايد از اهل فن و كارشناسان  در چنين مواردي به
 .نظر خواست؛ مانند اينكه حديثي با سندي صحيح يافت شود، اما در صحيحين نباشد
  .لذا ضروري است كه براي روشن شدن علتش با كارشناسان اين علم، تبادل نظر شود
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  :ـ شناخت فقه حديث15
باشد و اساس شريعت را  اين بخش نيز از دستاوردها و نتايج علم حديث مي

ي حديث را كه عالوه بر روايت  حاكم، اسامي تعدادي از ائمه. دهد تشكيل مي
ابن شهاب : اند، ذكركرده است؛ مانند رسي قرار دادهحديث، فقه آن را نيز مورد بر

زهري، عبدالرحمن بن عمرو، اوزاعي، عبداهللا بن مبارك، سفيان بن عيينه، احمد بن 
  .حنبل و تعدادي ديگر

  : شناخت احاديث ناسخ و منسوخ-16
  .حاكم، مثالهاي متعددي از احاديث ناسخ و منسوخ را ذكركرده است

  :ـ شناخت احاديث مشهور17
باشد؛ وي، مثالهاي  حديث مشهور، غير از حديث صحيح مي: حاكم، مي گويد

  .زيادي در اين مورد بيان كرده است
  :ـ شناخت حديث غريب18

برخي از احاديث غريب، صحيحند؛ . باشد حديث غريب، داراي چندين نوع مي
نوع . حديث صحيح غريب، حديثي است كه تنها توسط يك راوي ثقه نقل شده باشد

 را )ال يبيع حاضر لباد(چنانكه حاكم بعنوان مثال حديث . يگر، غرائب شيوخ استد
  ....باشد  انس از نافع مياين، حديث غريبي از مالك بن:  استذكر كرده و گفته

  :ـ شناخت احاديث مفرد19
  :حديث مفرد، بر سه قسم است

ابه  كه تنها اهل يك شهر، آنها را از صح�اهللا شناخت سنتهاي رسول )الف
اهل كوفه يا اهل مدينه بدين صورت كه از اول سند تا آخر : مانند. اند ه روايت نمود

  .آن، همه اهل كوفه يا اهل مدينه باشند
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باشد؛ يعني تنها توسط يكي  حديثي كه يكي از ائمه در روايت آن متفرد مي )ب
  .از امامان، نقل شده است

ك نفر از مكيها در روايت از آنها احاديثي كه مربوط به اهل مدينه است، اما ي )ج
  .باشد متفرد مي
  :ـ شناخت مدلسين20

كنند كه معلوم نيست خود،  مدلسين، كساني هستند كه طوري حديث بيان مي
در ميان تابعين و تبع تابعين تا امروز، تعدادي از : گويد اند ياخير؟حاكم مي شنيده

س را با ذكر مثال بيان نموده مدلسين وجود دارند؛ وي،پس از شش نوع از انواع تدلي
  .است

  :ـ شناخت علل حديث21

شناخت علل حديث، در ذات خود علمي مستقل است كه جدا از بحث صحيح و 
  .باشد سقيم و جرح و تعديل مي

گردد كه هيچ ارتباطي با جرح  حديث از جهاتي داراي علت مي: گويد حاكم مي
اما حديث داراي علت، . قط استدار، كامالً سا ندارد؛ زيرا حديث مجروح و خدشه

كنند و  شود، چنانچه حديث را با وجود علت بيان مي در روايات ثقات، بسيار ديده مي
باشد،  آنچه در چنين احاديثي مالك مي. ماند علت حديث از ديدشان مخفي مي

  .حفظ، فهم و شناخت است، نه چيزي ديگر
 و براي هر نوع، مثالي حاكم سپس به بيان ده نوع از احاديث معلول پرداخته

وي، براي شناخت احاديث معلول، قواعد و اصولي را بيان نكرده و تنها .. آورده است
  .اي از احاديث معلول و علت آنها بسنده نموده است به بيان پاره
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ي تداخل حديثي در  بوسيله: آيد بايد گفت كه غالباً علل بدينگونه پديد مي
  1.وي و اتصال حديثي كه مرسل بوده استحديثي ديگر يا اتهام وهم به را

  :ـ شناخت سنن متعارض22
برخي از احاديث يك موضوع، با هم در تعارض قرار دارند؛ در اين ميان، پيروان 

حاكم، تعدادي از . نمايند مذاهب، به يكي از احاديث متعارض استدالل و عمل مي
مثالً برخي . كر كرده استاند، به عنوان مثال ذ احاديث متعارض را كه به ثبوت رسيده

 حج مفرد گزارده و احاديث �خدا از احاديث صحيح، بيانگر اين است كه رسول
 حج تمتع انجام داده و بعضي از �صحيح ديگري، دال بر اين است كه رسول اكرم

بر اساس اين .  حج قران گزارده است�خدا احاديث بيانگر اين است كه رسول
اند و امام  خزيمه احاديث تمتع را ترجيح داده  ابناحاديث، امام احمد بن حنبل و

 را و امام ابوحنيفه نيز معتقد است كه رسول �شافعي احاديث مفرد بودن حج پيامبر
  .. حج قران گزارده است�اكرم

  :ـ شناخت احاديث كه هيچگونه معارضي ندارند23
  .حاكم در اين مورد مثالهاي متعددي را ذكر كرده است

  :ظ زائد فقهي كه توسط يك راوي در حديث، آمده استـ شناخت الفا24
چنين احاديثي، بسيار اندك است و كمتر كسي از اهل فن بر اين قسم احاطه 

حاكم در اين مورد مثالهايي را ذكر كرده كه يكي از آنها حديث . داشته است
: أي العمل أفضل؟ قال( : پرسيدم�خدا من از رسول: گويد  است كه مي�مسعود ابن

                                                           

ايـن  ؛  استي  ظيرن  بياين زمينه كتاب      كه در  ديث دارد  باب علل ح    ابن ابي حاتم رازي كتابي در      -1

سـنت   هايي است كه امكـان داشـت در          حديث نسبت به شائبه    حساسيت ائمه   آگاهي و  كتاب بيانگر 

 .نفوذ نمايد



 198 جايگاه سنت در قانونگذاري

 برّ: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل اهللا، قلت: ثم أي ؟ قال: الصلوة في أول وقتها، قلت
سپس چه : گفتم. »نماز اول وقت«: برترين عمل، چيست؟ فرمود:  يعني.)الوالدين

نيكي به پدر و «: سپس چه عملي؟ فرمود: گفتم. »جهاد در راه خدا«: عملي؟ فرمود
  .»مادر

ي مسلمين،  جماعتي از ائمه. يث، صحيح و محفوظ استاين حد: گويد حاكم مي
اما لفظ . اند اين حديث را از مالك بن مغول و همينطور از عثمان بن عمر نقل كرده

اول وقت را غير از بندار بن بشار و حسن بن مكرم كه هر دو، ثقه و فقيه هستند، كسي 
  .ديگر روايت نكرده است

  :ـ شناخت ديدگاههاي محدثين25
ي حديث را نقل نموده كه بيانگر   موارد و اقوال زيادي از ائمهحاكم،

سان مردم،  اند تا بدين ديدگاههايي است كه برخي راويان، خود را به آن نسبت داده
  .در اين آن موارد آگاهي الزم را داشته باشند

  :ـ شناخت اشتباهات موجود در متن روايات26
اهللا  حاكم رحمه. اند ار اشتباه شدهبسياري از ائمه و محدثين در اين باره دچ

  .مثالهاي متعددي در اين مورد ذكر كرده است
  :ـ شناخت اشتباهات موجود در سند روايات27

  .در اين مورد نيز حاكم مثالهاي متعددي ذكركرده است
اهللا عالوه بر مواردي كه بيان گرديد، اقسام ديگري از علوم را نيز  حاكم رحمه

بوط به ثبت اسامي، انساب، سالها، قبائل، معاصرين، كنيه ها و ذكركرده كه اغلب، مر
همين امر، دليل دقت زياد و اهتمام ويژه نسبت به اين دسته . باشد ي راويان، مي حرفه

  .از علوم است
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كنندگان  ـ برخي از كتابهايي كه پيرامون احاديث ساختگي و جعل5

  :حديث نوشته شده است

شدند و  د كه هرگاه در حديثي متوجه كذبي ميگذشتگان اين امت، عادت داشتن
: گفتند كردند و مي شناختند، اسامي آنها را در مجالس علناً بيان مي دروغگويان را مي

فالني، زنديق است يا فالني، قدري . فالني، كذاب است؛ از وي حديث روايت نكنيد
  ....است و

  :جملهتعدادي از راويان، به كذب و جعل حديث شهرت يافتند؛ از 
وي، سيصد حديث را به امام ابوحنيفه نسبت داده؛ حال : أبان بن جعفر نميري

  .آنكه امام ابوحنيفه رحمه اهللا يكي از آنها را هم روايت نكرده است
وي از امام مالك احاديثي را روايت نموده است كه هيچ : ابراهيم بن زيد أسلمي

  .اصل و اساسي ندارد
  .زاران حديث در تأييد كراميه جعل نموده: احمد بن عبداهللا جويباري

هزار حديث  از جابر حدود سي: گويد اش مي سفيان، درباره: جابر بن يزيد جعفي
دانم كه حتي يكي ازآنها را روايت كنم؛ گرچه در مقابل،  شنيدم، اما هرگز جائز نمي
  .مالهاي هنگفتي به من بدهند
 را جعل نمود و آنها را به وي، در باب تشبيه، احاديثي: محمد بن شجاع ثلجي

  .اهل حديث نسبت داد
  .او، در باب فضائل قرآن براي هر سوره، احاديثي جعل نمود: مريم نوح بن ابي

حارث بن عبداهللا اعور، مقاتل بن سليمان، محمد بن سعيد مصلوب، محمد بن 
يحيي اسلمي، وهب بن وهب قاضي، محمد بن  عمر واقدي، ابراهيم بن محمد بن ابي

ئب كلبي، ابوداود نخعي، اسحاق بن نجيح ملطي، عباس بن ابراهيم نخعي، مأمون سا
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ي كرماني، محمد بن قاسم طايكاني، محمد بن  احمد هروي، محمد بن عكاشه بن ابي
زياد يشكري و محمد بن تميم فريابي، از ديگر راوياني هستند كه به جعل حديث 

  .شهرت يافتند
د بررسي قرار دادند و براي آگاهي عموم، آنها علما، احاديث موضوع را نيز مور

  :مشهورترين اين كتابها عبارتند از. آوري نمودند هاي خاصي جمع را در مجموعه
وي، در ]. هـ597ي سال درگذشته[الفرج جوزي  ، اثر حافظ ابيالموضوعاتـ 1

اين كتاب تمام احاديثي را كه به ساختگي بودنشان معتقد است، اگرچه در صحاح هم 
 38او، دو حديث از مسلم و يك حديث از بخاري، . آوري نموده است باشند، جمع

 حديث از 10 حديث از ترمذي، 30داود،   حديث از سنن ابي9حديث از مسند احمد، 
 حديث از مستدرك حاكم و احاديثي از 60ماجه،   حديث از ابن30نسائي،

  .وضوع آورده استديگركتابهاي سنن را در اين مجموعه، به عنوان احاديث م
حجر، ديدگاه حافظ ابوالفرج جوزي را در  البته برخي ازعلما، مانند عراقي و ابن

طور عام در  خصوص مسند امام احمد مورد بررسي قرار داده و عالمه سيوطي به
 و در اختصاري كه بر كتاب ابوالفرج جوزي التعقبات علي الموضوعات كتابش به نام
، انجام داده، جز در موارد اندكي، بيشتر ديدگاههاي عةالآلئي المصنوتحت عنوان 

اند؛ اما در  اش پذيرفته  ابوالفرج جوزي را به عنوان موضوع بودن احاديث مورد اشاره
رابطه با آنچه كه در مورد حديثي از مسلم و حديثي از بخاري و نيز احاديثي از امام 

  .اند احمد گفته، با وي مخالفت نموده
ي  درگذشته[حفص عمر بن بدر موصلي  ، اثر ابيالحفظ و الكتابالمغني عن ـ 2
وي، در اين كتاب به ذكر ابوابي بسنده كرده كه در مورد آنها، هيچ ]. هـ626: سال

ايمان، كم و (به عنوان مثال در اين باب كه . حديث صحيحي به ثبوت نرسيده است
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مورد هيچ حديثي به در اين : گويد ، مي)شود و عبارتست از قول و عمل زياد مي
  .اند علماي پس از وي، او را نيز مورد نقد قرار داده: گفتني است. صحت نرسيده است

الدين ابوالفضل حسن بن  ، اثر عالمه صغاني رضيالدر الملتقط في تبيين الغلطـ 3
اين كتاب، نيز مورد تنقد و بررسي ساير ]. هـ.650: ي سال درگذشته[محمد بن حسين، 

  .رفته استعلما قرار گ
وي، در اين كتاب احاديثي ). هـ507(، اثر ابوطاهر مقدسي تذكرة الموضوعاتـ 4

  .اند را آورده است كه كذابين، مجروحين، ضعفا و متروكين، آنها را روايت كرده
، تأليف امام سيوطي كه در واقع الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعةـ 6و5

جوزي در  باشد و در مواردي نيز با ابن يجوزي م  ابنموضوعاتي كتاب  گزيده
التعقبات علي . موضوع قرار دادن برخي احاديث، به مخالفت پرداخته است

آوري آن  باشد كه در آن به جمع ، يكي ديگر از آثار عالمه سيوطي ميالموضوعات
  .اهللا، آنها را ذكر نكرده است جوزي رحمه دسته از احاديث موضوع پرداخته كه ابن

وي، ). هـ986(، تأليف محمد بن طاهر بن علي فتني رة الموضوعاتتذك -7
كنندگان حديث و ضعفاء به ترتيب حروف الفبا،  اي پيرامون جعل همچنين رساله

  .ي اين كتاب كرده است ضميمه
  ).هـ1014(ي شيخ علي قاري حنفي  ، نوشتهالموضوعات -8
: ي سال درگذشته[وكاني ، از امام شالفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة -9
  ].هـ1250
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گويان و  وي، بيشتر احاديثي را كه بر سر زبان قصه. اي از امام صنعاني رساله -10
واعظان زمانش بوده، ذكر كرده و در پايان اسامي ضعفاء و متروكين مشهور را هم 

  .نوشته است
، تأليف محمد بن اللؤلؤ المرصوع فيما الأصل له أو بأصله موضوع -11

كه در طرابلس، به دنيا آمده و در اواخر . المحاسن قاوقجي حسني مشيشي ازهري ياب
  . هجري در مصر وفات نموده است1305سال 
  
پيرامون احاديث مشهور و متداول بر سر كه ـ برخي از كتابهايي 6

  :زبانها تأليف شده است

مه سيوطي، عال). هـ794( تأليف زركشي ،الآللي المنثورة في األحاديث المشهورة -1
  . مختصر نموده استالمنتثرة في األحاديث المشتهرة رالدراين كتاب را تحت عنوان 

، تأليف عالمه سخاوي المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة علي األلسنة -2
  ).هـ902(

، تأليف كشف الخفاء و اإللباس فيما يدور من األحاديث علي ألسنة الناس -3
  .ز كتاب عالمه سخاوي استفاده نموده استوي، ا). هـ1162(عجلوني 

، تأليف تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور علي ألسنة الناس من الحديث -4
  ].هـ944: درگذشته به سال[بديع شيباني  ابن

، تأليف شيخ محمد الحوت أسني المطالب في أحاديث مختلفة المراتب -5

  .است استفاده نموده الطيب تمييزوي، از كتاب . بيروتي



203  جايگاه سنت در قانونگذاري

ها و  اي از مراحل سير سنت و دسيسه از خالل مطالبي كه بيان شد، خالصه
ي علما در راستاي  تحريفاتي كه سنت، با آنها مواجه گرديد و نيز تالش گسترده

اي جز اين  راستي هر انسان منصفي، چاره به. حفاظت سنت، تقديم حضورتان شد
 بپذيرد كه زحمات گذشتگان ما، اي را قدر نهد و ندارد كه چنين تالشهاي ارزنده

خداوند متعال، بهترين پاداشها . العاده بوده است براي حفاظت و صيانت از سنت، فوق
  ..را نصيب اين علماي زحمتكش بفرمايد
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  :اشاره

ي شديدي وارد شد و سـرافراز و پيـروز گرديـد،              در شرايطي كه سنت، در معركه     
 برآن وارد شود؛ اما ايـن جراحتهـا، بـه           كامالً طبيعي است كه جراحتهاي محدودي نيز      

  .هيچ عنوان در كيان، قدرت و بالندگي آن تأثيري نگذاشت
امـا  . رفت  شمار مي   سنت، در ادوار مختلف يكي از مصادر تشريع و قانونگذاري به          

ها و گروههاي اسالمي، بـا خـصومت و ايجـاد شـبهاتي       با اين حال از سوي برخي فرقه    
ان . (بعـد بـا تفـصيل در ايـن مـورد سـخن خـواهيم گفـت                مواجه شد كه در فـصلهاي       

  )شاءاهللا



  

  

  

  

  

  بخش دوم

  شبهات وارده بر سنت در ادوار مختلف

  

  .موضع اهل بدعت و خوارج در قبال سنت: فصل اول

  .موضع معتزله و متكلمين در قبال سنت: فصل دوم

  . و منكرين قديمي حجت بودن آنسنت: فصل سوم

  .سنت و منكرين جديد حجت بودن آن: فصل چهارم

  .سنت و كساني كه منكر حجت بودن خبر واحد هستند: فصل پنجم

  .سنت و مستشرقين: فصل ششم

 .سنت و برخي از نويسندگان معاصر: فصل هفتم



  



  

  فصل اول

  موضع اهل بدعت و خوارج در قبال سنت

 � هيچيك از صحابه ترديدي نداشت كه دستور پيامبر�خدا در زمان رسول
 به سوي تمامي انسانها مبعوث شده است؛ �باشد و آن حضرت واجب االتباع مي

 به تمام مردم و به نسلهاي �خدا ظيفه دارند پيام رسول.ه دانستند ك ي صحابه مي همه
  .آينده برسانند

آميز   نسبت به يكديگر نگاه شبهه�اهللا تاريخ، گواه است كه آنها در حيات رسول
اي نداشتند؛ بلكه با يكديگر روابطي صميمي و برادرانه داشتند و يك  و خصمانه

 قلب �برقرار نموده و محبت پيامبري آنان را با يكديگر  عقيده و يك هدف، رابطه
  .تمام آنها را با هم جمع كرده بود

 ÓÓ :فرمايد  مي�ي صحابه ي روابط برادرانه خداوند متعال، درباره ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤++++ ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uu���� ss ss???? $$$$ YY YYèèèè ªª ªª.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ 

WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� rr rrOOOO rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff 11 11¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### 44 44 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι èè èè==== ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### ?? ??íííí öö öö‘‘‘‘ uu uu““““ xx xx.... yy yyllll uu uu���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ yy yy————$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù xx xxáááá nn nn==== øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßß™™™™ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ tt ttíííí#### §§ §§‘‘‘‘ –– ––““““9999 $$ $$#### xx xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤++++ ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο uu uu���� ÏÏ ÏÏ++++ øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ·· ··���� ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]رسولِ  )�(محمد«: يعني] 29:فتح
خدا است و كساني كه با وي هستند، بر كفار تند و سرسخت و با همديگر مهربان و 

بيني؛ آنان، همواره فضل خدا را  ايشان را در حال ركوع و سجود مي. دلسوزند
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ي ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمودار  نشانه. طلبند جويند و رضاي او را مي مي
  .»تاس

 tt :فرمايد  مي�ي انصار همچنين درباره ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu���� yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ ZZ ZZππππ yy yy____%%%% tt ttnnnn !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ×× ××ππππ || ||¹¹¹¹$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yyzzzz 〈〈〈〈 

اند و در  دهدارند كساني را كه به سوي آنان هجرت كر دوست مي«: يعني] 9 :حشر[
كنند و  ، احساس و رغبت نيازي نمين داده شدهدلهاي خود در مقابل آنچه به مهاجرا

  .»دهند؛ هرچند كه خود، سخت نيازمند باشند ايشان را بر خود ترجيح مي
اختالفشان جز . نظير بودند  در محبت و همياري با يكديگر، نمونه و بي�صحابه

نمودند، به محض  رگاه با يكديگر اختالف ميه. ي ديگري نداشت احقاق حق، انگيزه
آنها در . شدند درنگ به حق متمسك مي گرديد، بي اينكه حق، برايشان آشكار مي

همديگر را . اختالفاتشان بهترين انسانها از نظراخالق، آداب و حفظ حرمتها بودند
ابقه كردند؛ به برتري كسي كه در اسالم آوردن بيش از ديگران س تكذيب و متهم نمي
 و احترام كسي را كه در راه دعوت به بذل و بخشش شهرت نمودند داشت، اذعان مي
داشتند؛ نسبت به يكديگر در خير و بركتي كه از جانب اهللا به آنها  داشت، نگه مي

آري؛ برايشان برخورداري از خير بزرگي كه . ورزيدند شد، حسد نمي عنايت مي
ظورم همين خير بزرگ است كه آنان، همگي در آن شريك بودند، كافي بود؛ من

ياران پيامبري بزرگوار و داعيان شريعتي استوار بودند و خداوند متعال، آنها را از 
سان آنها، سعادتمندترين و بهترين  گمراهي به سوي هدايت رهنمون گرديد و بدين

  .انسانها شدند
 مورد  نخستين اختالفي كه بين صحابه روي داد، در�خدا پس از وفات رسول

طلبي و رياست و اختالف نظر بر سر به قدرت رسيدن، يكي  معموالً جاه. خالفت بود
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ها و عوامل خصومت و اختالف است، اما سخنان صحابه در جريان  از مهمترين انگيزه
انتخاب خليفه و استدالل هر يك ازآنان و نهايتاً توافق آنها و نيز خويشتنداري و 

كالم و تالش يكايك آنان براي احقاق حق، يكي از كنترل نفس، حسن اراده، عفت 
هاي روزگار را به ثبت رساند كه در تاريخ پارلمانهاي عصر حاضر نيز  شگفتي

خبر بودند  توان نظيرش را يافت چه رسد به آن دوراني كه امتها، از اصل شورا بي نمي
  .و ملتها در انتخاب زمامداران و حكام خود، هيچ نقشي نداشتند

 انصار، در �خدا بع صحيح تاريخي آمده است كه پس از وفات رسولدر منا
بزرگان مهاجرين كه در .  جمع شدند�ساعده براي تعيين جانشين پيامبر ي بني سقيفه

 و با كمال ادب  بودند، نزد برادران انصارشان رفتند�رأسشان ابوبكر، عمر و ابوعبيده
 رأي خويش و �سپس ابوبكر. دند گوش فرا دا�و احترام، به داليل و سخنان انصار

، پناه �خدا ساير مهاجرين را بيان كرد و حق انصار را در نصرت اسالم، دفاع از رسول
دادن مهاجرين و استقبال از آنها، خاطرنشان ساخت وآنگاه بدون هرگونه خودپسندي 

و افزود كه عربها، جز از قريش از كسي پرداخت و غرور، به بيان فضيلت مهاجرين 
ي  راحتي اطاعت نخواهند كرد و نيز توضيح داد كه اگر امير و خليفه ر بهديگ

شورند و اگر از خزرج تعيين شود،   مياومسلمانان، از اوس تعيين شود، خزرجيها بر 
ي خود مبني بر تعيين  سرانجام سران انصار از نظريه. دهند اوسيها به خالفتش تن نمي

نهاد دادند كه يك نفر از مهاجرين و يك نفر اميز از ميان انصار منصرف شدند و پيش
آنگاه مهاجرين، اين نكته را برايشان توضيح دادند . از انصار به عنوان امير تعيين شوند

كه چنين كاري، به صالح اسالم و مسلمانان نيست؛ زيرا چنين كاري، سرآغاز ضعف 
  .و نابودي است
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 �عمر. ابوعبيده بيعت كنند به حاضرين پيشنهاد داد تا با عمر يا �سپس ابوبكر
ولي تو، از من « : گفت�ابوبكر. »تو، از من بهتري«: بالفاصله به ابوبكر گفت

قوت و توان من، با فضيلت تو همراه است و آنگاه :  گفت�سپس عمر. »تري قوي
 را گرفت و با وي بيعت نمود و تمام مهاجرين نيز با ابوبكر بيعت �دست ابوبكر

اتفاق  بدين ترتيب انتخاب خليفه به.  بيعت كردند�ا ابوبكركردند و سپس انصار ب
ي  كساني كه در سقيفه حاضر بودند، با بيعت ابوبكر به پايان رسيد و پس از آن همه

  .مسلمانان، با وي بيعت نمودند
ي انتخاب خليفه خاتمه يافت و اين مشكل بزرگ، بدون  بدين ترتيب مسأله

ودستگي و تفرقه و خصومت و درگيري،حل و ريختن حتي يك قطره و يا پيدايش د
  .فصل گرديد و به اتمام رسيد

هرگاه چنين مواردي ازتاريخ صحابه مورد مطالعه قرار گيرد، تصويري روشن از 
ي مستحكم و تعاون و  ادب و تفاهم آنان نسبت به يكديگر و نيز يكدلي و رابطه

  .شود همياري و اخوت آنها نمايان مي
ي خالفت عثمان، زندگي مسلمانان به  وبكر و عمر و ابتدادر دوران خالفت اب

همين شكل ادامه داشت، بدين صورت كه دركارهاي خير با يكديگر نهايت تعاون و 
همكاري را داشتند و زيباترين صورتهاي خيرخواهي را نسبت به يكديگر انجام 

ن شكل با يكديگر ترين مفاهيم و البته به بهتري و در مسايل تشريعي در دقيق. دادند مي
. داشت اي، آنها را از اظهار و اعالن حق باز نمي اختالف نظر داشتند و هيچ نوع رابطه

گويي، جزو خصلتهاي عربها بود كه نه نفاق در آن راه داشت و نه  صراحت و رك
زيستي، از آنچنان ادب و  مكر و فريب و در عين حال درآداب معاشرت و هم

 نه سنگدلي، در آن جايي داشت و نه خشونت و فرهنگي برخوردار بودند كه
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بدور از هرگونه تكبر و غرور، همچون برادران حقيقي، با يكديگر . تندگويي
شنوي چون سربازي بودند كه به هيچ  همكاري و تعاون داشتند و در اطاعت و حرف

آنان، براي بناي دولت جديد و به نتيجه رساندن دين و . نمايد عنوان سركشي نمي
وقفه و استفاده  ن نوين و ايجاد امتي نمونه، نهايت دقت نظر، وسعت علم، تالش بيآيي

اي  ، فتنه�بردند تا اينكه در اواخر خالفت عثمان كار مي ي ممكن را به از هر وسيله
بزرگ روي داد و دشمنان خدا از جمله يهود و غيرعربهايي كه تظاهر به اسالم نموده 

ي  ي بزرگ در نهايت به شهادت خليفه اين فتنه.  نمودندبودند، در بين مسلمانان نفوذ
ي چهارم نيز به طرز مشابهي به شهادت رسيد و پس از آن  سوم انجاميد و سپس خليفه

  . روي كار آمد�معاويه
 �اهللا ، زبان طعن بر ضد ياران رسول�ازآن زمان به بعد، با تظاهر به حب علي

هاي دين اسالم را با تمام  ستند كه پايهگشوده شد؛ حال آنكه صحابه، همان كساني ه
آري؛ برخي، زبان طعن بر ضد اصحاب . توان و با تقديم خونها و جانهايشان بنا نهادند

از سوي ديگر . سان بعض و عداوت خويش را خالي نمايند  گشودند تا بدين�پيامبر
ينكه به ي موجود در آن زمان را به دليل ا خوارج نيز قد علم نمودند و تمام صحابه

تصور آنها با امر خدا مخالفت كردند، تكفير نمودند؛ زيرا خوارج، هر آن عملي را 
  .دانند كه به گمانشان، مخالف امر خدا باشد، كفر مي

جمهور . اي اتخاذ نمودند اما جمهور امت در مورد اختالفات صحابه، موضع ميانه
 �اند و علي اوارتر بوده سز�امت، معتقدند كه خلفاي ثالثه در مورد خالفت از علي

 را �كساني كه خلفاي قبل از علي.  سزاوارتر بوده است�نيز در اين مورد از معاويه
 تأييد مي كنند، خود را ملزم به � را نسبت به معاويه�قبول دارند و همچنين علي

آنها، هر يك . دانند  مي�رعايت ادب و احترام نسبت به تمام صحابه از جمله معاويه
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زيرا به هرحال . دانند ه را كه دچار اشتباه شده، معذور و مجتهد خطاكار مياز صحاب
خاطر اسالم در مقاطع مختلف آزموده شده و در به اهتزاز در آوردن   به�ياران پيامبر

 و شريعت اسالم، �اهللا اند؛ آنان، در راه دفاع از رسول پرچم اسالم بر ما برتري داشته
 داشتند �چنان ادب و احترامي نسبت به رسول اكرم چنان فداكاري نمودند و آن آن

ي آنها حسن ظن داشته و  ي همه نهد درباره كه اين وظيفه را فراروي ما مسلمانان مي
اي جز يافتن حق نداشته اند و بنا بر  اند كه انگيزه معتقد باشيم كه آنها مجتهداني بوده

م درستي صادر نمايد،  هر حاكم و مجتهدي كه اجتهاد نمايد و حك�حديث پيامبر
رسد و هر مجتهدي كه در اجتهادش به خطا رود، مستحق يك  دو پاداش، به او مي

  1.باشد اجر مي
ي بزرگوار و تابعين محصور  يقيناً اگر اختالفات صحابه در ميان خود صحابه

ماند، حتماً اختالفات مزبور، همچنان از حسن ادب و احترام متقابل همراه با اظهار  مي
هاي دشمنان اسالم و نفوذشان در  بود؛ اما توطئه و صراحت لهجه، برخوردار ميحق 

اساسي را در تاريخ اين دسته از اصحاب اضافه  ميدان اختالف، سخنان و مسايل بي
  .داشتند نمود كه هرگز آنها نسبت به يكديگر چنين جسارتهايي روا نمي
گوشهايي شنوا يافت و متأسفانه اين سخنان دروغ و روايات جعلي، نزد برخي 

، احاديثي، جعل نمودند و �بلكه نخستين كساني كه عليه صحابه و در فضيلت علي
آنها را در مجالس تكرار كردند به اعتراف ساير محققين، كساني بودند كه ادعاي 

  .باره بيان شد الحديد، در اين  را داشتند؛ چنانچه پيشتر سخن ابن ابي�حب علي

                                                           

 .7352ي صحيح بخاري، حديث شماره: نگاـ 1
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  : خوارج نظريه

ر حال اختالفات صحابه سبب شد تا خوارج و برخي ديگر از اهل بدعت، به ه
  .نسبت به صحابه، ديدگاهي غير از ديدگاه جمهور مسلمانان داشته باشند

ي صحابه را قبل از وقوع فتنه عادل و درستكار  هاي خوارج، همه تمام فرقه
ي  و ابوموس�، اصحاب جمل و عمرو بن عاص�، عثمان�دانند، اما علي مي

دو يا يكي از آنها رضايت دادند، همه را   و نيز كساني را كه به رأي اين�اشعري
  .پذيرند نمايند و از اينرو احاديث جمهور صحابه را پس از وقوع فتنه نمي تكفير مي

ديدگاه ديگري كه از سوي ساير اهل بدعت، در مورد صحابه وجود دارد، 
ابوبكر، عمر، عثمان و تمام كساني : ديدگاه كساني است كه معتقدند اصحابي مانند

اين عده از اهل بدعت، بر عائشه، طلحه، زبير، .  برگشتند كه در كنارآنها بودند، از دين
 �معاويه، عمرو بن عاص و ساير كساني كه به زعم آنها در غصب خالفت علي

  .كنند گيرند و آنان را شديداً رد مي دست داشتند، خرده مي
آنها، تمام صحابه جز تعداد اندكي كه به گمان آنان، واقعيت، اين است كه 

چنانچه برخي از آنها، اين تعداد اندك را . نمايند  را پذيرفتند، رد مي�واليت علي
  .دانند صرفاً پانزده نفر مي

به هر حال، پايه و اساس اين ديدگاه و مذهب، بر طعن صحابه استوار است و به 
 صحابه را رد نمودند و تنها آن دسته از احاديث همين سبب نيز آناان، احاديث جمهور

 نقل شده است؛ آن هم مشروط به اينكه از طريق �را پذيرفتند كه از پيروان علي
  .اي كه به عصمت آنان، اعتقاد دارند، روايت شده باشد ائمه

 را قبول نداشته �اصل كلي اين مذهب، اين است كه هر كس، واليت علي
ي حق در افتاده است و قابل اعتماد  خيانت نموده و با ائمه�اهللا باشد، به وصيت رسول
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البته يك گروه از اين مذهب با جمهور آنان در اين نظريه به مخالفت . باشد نمي
 بر ابوبكر و عمر رضي اهللا �اين گروه، زيديها هستند كه به برتري علي. اند پرداخته

رو  اينها ميانه. دانند يز درست ميعنهما اعتقاد دارند و در عين حال خالفت شيخين را ن
  .ي چنداني ندارند هستند و در مسائل فقهي نيز با ما فاصله

 

  : جمهور نظريه

باشند، چه قبل از بروز فتنه و  جمهور مسلمانان به عدالت تمام صحابه معتقد مي
پس از آن؛ چه كساني كه در جريان فتنه قرار گرفتند  و چه آنان كه از قرار گرفتن 

بدين ترتيب جمهور مسلمانان، روايت راويان عادل و . ريان فتنه مصون ماندنددر ج
پذيرند؛ البته روايات آن دسته از راوياني را كه خود را پيرو  ثقه را از تمام صحابه مي

كنند و در اين ميان تنها روايات شاگردان عبداهللا بن  اند، رد مي دانسته علي مي
دادند تا همچون ساير مدعيان  ها به خود اجازه نميپذيرند؛ چراكه آن  را مي�مسعود

  . حديث جعل نمايند�، از زبان علي�پيروي از علي
ي صحابه، اين بود كه سنت،  يكي از پيامدهاي اين اختالف ديدگاهها درباره

يعني همان مصدري كه توسط ائمه و ناقدين حديث از عصر صحابه تا دوران جمع و 
د، از سوي اين دسته از اهل بدعت كه صحابه را قبول آوري شده بو تدوين آن، جمع

نداشتند، مورد تهاجم قرار بگيرد و آنها، احاديث جمهور بويژه احاديثي را موضوع و 
لذا اين گروه، تنها . دروغ قلمداد كنند كه در فضيلت صحابه روايت شده است

وايات خودشان ي معصوم روايت شده يا با ر پذيرند كه از طريق ائمه رواياتي را مي
از اينرو آنها، احاديثي را موضوع و ساختگي قلمداد كردند كه نزد . موافق باشد

به عنوان مثال حديثي را رد . روند جمهور، از باالترين طبقات حديث بشمار مي
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، دستور داد تمامي �خدا نمودند كه امام بخاري آن را روايت نموده است مبني رسول
  .ي ابوبكر را شد، ببندند، جز درب خانه  ميدرهايي را كه به مسجد باز

 دستور �خدا رسول: گويد به گمان آنها، اين حديث با حديث ديگري كه مي
، در تعارض )ي علي را تمام درهاي مشرف به مسجد را ببنديد، جز درب خانه: (داد

  .است
  .حديث غديرخم: آنان، احاديث ساختگي را صحيح جلوه دادند؛ مانند

دهد و در واقع زيرساخت  تقريباً زيربناي اين مذهب را تشكيل مياين حديث كه 
باشد، نزد ما هيچ ثبوتي   مي�ورزي آنان نسبت به اصحاب و پايه و اساس اصلي كينه

ما معتقديم كه برخي بدعتيان افراطي، اين . ندارد و بلكه از ديدگاه ما، جعلي است
قبالً . ، جعل نمودند�ان پيامبرحديث را به منظور توجيه ناسزاگوييهاي خود به يار

بيان گرديد كه اصول نقد حديث نزد جمهور، به كذب و جعلي بودن اين حديث 
  .حكم نموده است

اي جز پذيرش  طرفي در اين مورد چاره من معتقدم كه هيچ انسان منصف و بي
پذيرد كه جمهور صحابه، دستور و وصيت  زيرا عقل نمي. ديدگاه جمهور را ندارد

چراكه آنها، براي نشر دين و اداي كامل .  را به اتفاق پنهان نمايند� رسولآشكار 
چنان مشتاق بودند كه از اظهار حق، حتي در برابر زمامدارانشان هيچ  احكامش، آن

پس .... ي زنان و باكي نداشتند؛ آن هم در مورد مسايل جزئي مانند موضوع مهريه
  ي آنها  همه�نايي كرده باشند كه پيامبراعت چگونه امكان دارد صحابه، به وصيتي بي
؟ بديهي !ي بعد از خود را تعيين كرده باشد را به انجام آن سفارش نموده و خليفه

، فسق و عصيان است و اعتقاد به صحت چنين �است مخالفت عمدي با دستور پيامبر
و بنابراين چگونه امكان دارد تمام صحابه دروغ بگويند . باشد مخالفتي، كفر مي
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 را كتمان نمايند و در � در مورد جانشيني و وصايت علي�همگي دستور پيامبر
توانيم به شريعتي كه از طريق  از اينرو چگونه مي! ي فاسقان و كفار قرار بگيرند؟ زمره

 هست كه �خدا ي رسول آنها به ما رسيده است، اعتماد داشته باشيم؟ آيا اصالً زيبنده
ي آنها، بر كتمان حق  اي كه همه اري باشد؛ بگونهداراي چنين ياران كذاب و مك

   دشمني كنند؟�اتفاق نمايند و با وصي پيامبر
. خوارج نيز در برابر سنت، موضعي شبيه اين دسته از اهل بدعت اتخاذ كردند

، مبتال �خوارج، اگرچه مانند اينها از روي تقيه به گناه زشت دروغ بستن بر پيامبر
عدد با جمهور به مخالفت پرداختند و به همين سبب نيز احكام نشدند، اما در مواضع مت

اش؛ و  زمان با يك زن و عمه يا خاله ازدواج هم: عجيبي ازآنها نقل شده است؛ مانند
البته خاستگاه پيدايش چنين باورهايي در ميان . انكار حكم رجم موجود در حديث

 نسبت به دين و گستاخي ي برخي از نويسندگان، جهالت خوارج خوارج، بنا به گفته
آنان در برابر خدا و حالل دانستن حرمات الهي نيست، بلكه علتش، همان اعتقادي 

كننده در فتنه و يا پس ازفتنه داشتند مبني بر  است كه آنها نسبت به راويان شركت
  .اينكه رواياتشان قابل قبول نيست

 اختالف علي و خاطر كه صحابه در واقعاً مصيبت بزرگي است كه تنها بدين 
معاويه دخالت نمودند، عدالت همه را ساقط نماييم و احاديثشان را رد كنيم و حكم 

بنابراين خطر اين گروه و فساد رأي آنها كمتر از ساير . كفر و فسقشان را صادر نماييم
  .اهل بدعت نيست

باشد و در  اگر مدار پذيرش روايت و اعتماد بر آن، صداقت و امانت صحابه مي
اقت و امانت آنان شكي نيست و دروغ، به هيچ عنوان با طبيعت، دين و تربيتشان صد

سازگار نبوده، پس نظريات و اشتباهات سياسي آنها چه اهميت و دخالتي در اين 
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مسأله دارد؟ اين قضيه عيناً مانند اين است كه حاكم يك كشور، در جرياني ملي از 
، با قلم، جان و مالش به مبارزه برخيزد، خود صالحيت نشان دهد و در برابر استعمار

خاطر اينكه قيادت يك حزب را بر عهده داشته يا با رهبر يك حزب ديگر  اما به
ي خوبش، از سوي مخالفان حزبش  مخالف بوده، تمام اقدامات درست و كارنامه
از نظر تاريخ، چنين روشي نادرست . انكار گردد و از ليست رهبران ملي جدا شود

س ديدگاه خوارج و ساير اهل بدعت، بر ضد صحابه از اين جهت كه در پ. است
 موافق نبودند، به طريق اولي نادرست �اي از موضعگيريهاي سياسي با علي پاره
انكار خوبيهاي عموم مردم و وارد كردن خدشه بر آنان، درست نيست؛ لذا . است

 و فضايل آنان را كه  خرده گرفت�اهللا توان بدين راحتي بر ياران رسول چگونه مي
 بودند، انكار نمود؛ حال آنكه اگر آنها نبودند، ما �صادقانه در خدمت اسالم و پيامبر

كرديم و هدايت  مانديم و هرگز راه درست را پيدا نمي در تاريكيها سرگردان مي
  .يافتيم نمي

 با ي خوارج و نيز از سوي اهل بدعت هخالصه اينكه سنت صحيح، از ناحي
ي خوارج و اهل بدعت  چراكه ديدگاههاي گستاخانه. جدي مواجه گرديدمشكالتي 

در مورد صحابه، اثرات عميقي در پيدايش اختالفات آرا در فقه اسالمي و ايجاد 
جاي نهاد كه در مبحث شبهات مستشرقين و پيروان آنها،  شبهات در باب سنت، به

  .بخشي از اين اثرات شوم را مورد بررسي قرار خواهيم داد



  



  

  فصل دوم

  ضع معتزله و متكلمين در قبال سنتمو

 علما در مورد موضعگيري معتزله در قبال سنت متفاوت است؛ آيا آنها ديدگاه
مانند جمهور، به حجت بودن هر دو نوع سنت يعني متواتر و آحاد اعتقاد دارند؟ يا 

نند، ولي دا نمايند؟ و يا سنت متواتر را حجت مي حجت بودن هر دو نوع را انكار مي
  نمايند؟ حجت بودن آحاد را انكار مي

نمايد كه وي عقالً قايل به تعبد و وقوع  آمدي از ابوالحسين بصري معتزلي نقل مي
جماعتي از متكلمين نقل نموده كه  آمدي، از جبائي و 1.باشد حكم با خبر واحد مي

  2.عقالً تعبد با خبر واحد، جائزنيست
بوعلي جبائي نقل نموده كه وي، قائل به خبر از ا 3التدريبعالمه سيوطي در 

باشد مگر اينكه راوي عادل ديگري، با آن همراه شود يا ظاهر كتاب و يا  واحد نمي
ظاهر خبر ديگري با آن توافق داشته باشد و يا عملي باشد كه در بين صحابه عموميت 

سين بصري اين مطلب را ابوالح. اند اي ازاصحاب به آن عمل كرده داشته و يا عده
  .نقل نموده است المعتمددركتاب 

ابوعلي جبائي بطور مطلق قايل به پذيرش خبر واحد : گويد استاد ابونصرتميمي مي
  .پذيرفته كه تعداد راويان آن، چهار نفر بوده است نبوده و تنها روايتي را مي
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 �خدا تمام مسلمانان، قايل به قبول خبر واحد ثقه از رسول: گويد حزم مي ابن
ها اعم از اهل سنت، خوارج، شيعه و قدريه با هم  بودند و در اين اعتقاد تمام فرقه

اتفاق داشتند تا اينكه متكلمين معتزله، پس ازگذشت يك قرن به مخالفت اين اجماع 
اين . داد پذيرفت و بر اساس آنها فتوا مي عمروبن عبيد، روايات حسن را مي. پرداختند

  1.نشي در اين زمينه دارد، مخفي نيستنكته، بر كسي كه كمترين دا
كند كه معتزله، بطور مطلق منكر حجيت خبر  حزم در جايي ديگر تصريح مي ابن

تمام معتزله و خوارج بر اين باورند كه خبر واحد، : گويد واحد هستند؛ وي، مي
درست نيست بر اساس آنچه كه امكان كذب و خطأ : گويند موجب علم نيست و مي

ارد، حكمي صادر گردد و يا بر اساس آن، حكمي به خدا و رسولش در آن وجود د
  2.نسبت داده شود

  
معتزله، نصوص صريح و محكم سنت را كه : گويد  ميأعالم الموقعينقيم در  ابن

ي مدثر، رد   سوره48ي آيه: در باب شفاعت وجود دارد، با آيات متشابهي مانند

$$$$  :فرمايد  در اين آيه مي� خداوند3.اند نموده yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè xx xx++++ΖΖΖΖ ss ss???? èè èèππππ yy yyèèèè≈≈≈≈ xx xx++++ xx xx©©©© tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ++++≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

  .»بخشد كنندگان، بديشان سودي نمي ديگر شفاعت شفاعت«: يعني
چنانچه مشاهده نموديد، برداشتهاي فوق در مورد ديدگاه معتزله در مورد خبر 

مناسب ديدم تا به . آيد باشند و حكم صريحي ازآنها بدست نمي واحد متفاوت مي
  .اند  كالم مراجعه كنم و ببينم علماي ملل و نحل، از معتزله چه نقل كردهكتابهاي
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ي المواقف و امام رازي، از  نهايتاً متوجه شدم كه امام ابومنصور بغدادي، نويسنده
اند كه آنها، منكر حجت بودن حديث  هاي معتزله به نام نظاميه نقل نموده يكي از فرقه

باشد و معتقدند كه خبر كذب نيز  واتر، مفيد علم ميپذيرند كه مت متواتر هستند و نمي
تواند به تواتر برسد و امكان اجماع و اتفاق نظر امت بر خطا وجود دارد؛ امام  مي

  .نظاميه، منكر حجت بودن خبر واحد نيز هستند: گويد رازي، عالوه بر اين مي
ضعشان در برابر باشد و مو ي معتزله مي از آنجا كه نظاميه، يكي از بيست و دو فرقه

سنت، برخاسته از موضع آنها نسبت به صحابه است، الزم ديدم تا كالم امام ابومنصور 
را دررابطه با اين گروه مبني بر  الفرق بين الفرقدر كتابش ) هـ429(بغدادي متوفي 

  .ي آنها در مورد صحابه و نيز ديدگاه بزرگانشان را در مورد سنت، نقل كنم نظريه
هاي معتزله در باب عقائد،  ادي پس از بيان مسايل مورد اتفاق فرقهابومنصور بغد

  .ي واصليه شروع نموده است به بيان موارد اختالفي آنها پرداخته و قبل از همه، از فرقه
  )هـ131( واصل بن عطاء متوفي ●

واصل با ارتكاب : گويد ي واصل بن عطاء مي امام ابومنصور بغدادي درباره
ي مردم  بدين صورت كه او، نظريه. گيري نمود اعت سلف كنارهبدعت سومي، از جم

ي طلحه، زبير، عائشه و   و يارانش و همچنين درباره�زمان خود را در مورد علي
ساير اهل جمل متفاوت ديد؛ خوارج بر اين باور بودند كه طلحه، زبير، عائشه و 

د و علي در جنگ خاطر جنگشان در برابر علي، كافرشدن پيروانشان در روز جمل به
جمل و نيز در جنگ صفين تا قبل از پذيرش حكميت برحق بود، اما پس از جريان 

  ! نيزكافرگرديد�حكميت علي
اهل سنت و جماعت بر اين باور بوده و هستند كه هر دوگروه، در جنگ جمل 

 در جنگ جمل ، برحق بود و اصحاب جمل در رويارويي �مسلمان بودند؛ البته علي
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جتهاد كردند و به خطا رفتند و اين خطا، دليل كفر و فسق آنان نيست؛ لذا  ا�با علي
از اينرو اهل سنت معتقدند كه شهادت دو نفر عادل از هر . گردد روايتشان رد نمي

  .تواند حكمي را ثابت نمايد يك از اين فريقين مي
نين ي فوق ارائه نمود و چ ي ديگري بر خالف دو نظريه اما واصل بن عطا، نظريه

تصورنمود كه يكي از آن دو گروه، فاسقند، اما مشخص نيست كه كدامين گروه، 
عباس،  حسن، حسين، ابن: فاسقند و امكان دارد فساق از جمع ياران علي باشند؛ مانند
و نيز ممكن است گروه ! عمار، ابوايوب انصاري و ساير ياران علي در روزجمل

: گفت واصل بن عطا مي. ، زبير و ساير اصحابعائشه، طلحه: مقابل، فاسق باشند؛ مانند
اگر گواهي علي و طلحه يا علي و زبير يا فردي از ياران علي و فردي از اصحاب 

اي معمولي به من برسد، بر اساس شهادت آنها حكمي صادر  جمل، در مورد مسأله
 باشد؛ همانطور كه اگر يكي از چراكه من مطمئنم يكي از آن دو فاسق مي. كنم نمي

زيرا مطمئناً يكي از . پذيرم دو طرف مالعنه، نزدم شهادت بدهند، شهادتشان را نمي
اما اگر هر دو گواه، از يك گروه باشند، شهادتشان را مي . باشد آن دو، فاسق مي
  1.كند كه از كدامين گروه باشند پذيرم؛ فرقي نمي

  :بن عبيد  عمرو●
: گويد  عبيد هستند، چنين ميي عمرويها كه پيروان عمرو بن ابومنصور درباره

عمرو بن عبيد، يك قدم از واصل جلوترگذاشته و معتقد است كه دو طرف درگير 
  .شود باشند و شهادت و گواهي هيچ يك از آنها قبول نمي در جنگ جمل، فاسق مي

پس از واصل و عمرو در اين مسأله اختالف نظر بيشتري پيدا ) معتزله(البته قدريها 
ي   نظام، معمر و جاحظ در مورد هر دو گروه در روز جمل، نظريهچنانچه. كردند
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رهبران و فرماندهانشان نجات : گويند واصل را دارند و حوشب و هاشم االوقص مي
  1.اند، اما پيروانشان، هالك شدند يافته
  : ابوالهذيل●

آنها پيروان ابوالهذيل محمد بن هذيل : گويد ي هذيليه مي ابومنصور، درباره
كفرياتش به قدري است كه تمام . باشند مي) هـ235 تا 227( به عالف معروف

چنانكه . اند هاي امت چه پيروانش در اعتزال و چه ديگران حكم كفرش را داده فرقه
سرآمدان اعتزال همچون مراد، جبائي و جعفر بن حرب، هر يك كتابي در تكفيرش 

: را اينگونه ذكركرده استامام عبدالقادر برخي از نظريات فاسد وي . اند نوشته
در مورد آن دسته از استدالل از طريق اخبار : فضيحت ششم، اين گفتار اوست كه

ت انبيا كه با حواس قابل درك نيست و نيز در موارد ديگري كه آيات و معجزا
چنين هستند، با كمتر از بيست نفر كه يكي از آنها يا بيشتر، بهشتي باشند، ثابت  اين
اي كه  اندازه يعني به-اخبار كفار و فاسقان، هرچند به حد تواتر برسند با . گردد نمي

 تا زماني كه يك بهشتي در بين آنها نباشد، چيزي -اتفاقشان بر كذب، محال باشد
وي، معتقد است كه با كمتر از چهار نفر، هيچ حكمي، ثابت . شود ثابت نمي

توان به يقين دست يافت و  يگردد و با خبر بيش از چهار تا بيست نفر، گاهي م نمي
خبر بيست نفر كه يكي از آنها بهشتي باشد، . شود گاهي يقين و قطعيت، ثابت نمي

حجت است، بدين آيه  وي، در اين مورد كه خبر بيست نفر،. موجب علم يقين است

 ββββ :استدالل نموده است ÎÎ ÎÎ))))  ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã!!!! ôô ôô³³³³ ÏÏ ÏÏãããã tt ttββββρρρρ ãã ãã!!!! ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ==== øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG ss ssLLLL (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈 ]65:انفال [

  .»كنند هرگاه بيست نفر شكيبا از شما باشند، بر دويست نفر غلبه مي«: يعني
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قتال كفار، تنها زماني جايز است كه تعداد : گويد وي، در ذيل اين آيه مي
نقل از عبدالقادر   در ادامه بهالفرقي كتاب  نويسنده. مسلمانان به بيست نفر رسيده باشد

رط قرار دادن بيست نفر و اينكه يكي از آنها بهشتي باشد، ابوالهذيل با ش: گويد مي
شده در  براي استدالل به اخبار وارده، هدفي جز اين نداشته كه اخبار روايات نقل

همچنين منظورش از وجود يك فرد بهشتي، . مورد احكام شرعي را تعطيل نمايد
عقيده  لهي همكسي است كه با وي در بدعتش يعني اعتزال، قدر و فناي مقدورات ا

اي نداشته باشد، مؤمن نيست و از بهشت  زيرا از نظر وي، كسي كه چنين عقيده. باشد
گفتني است قبل از ابوالهذيل، هيچكس ديگري، به چنين بدعتي . محروم خواهد بود
  1.معتقد نبوده است

  :نظام ●
يسار ي نظاميه، يعني پيروان ابواسحق ابراهيم بن  سپس ابومنصور، به بيان نظريه

ي  معروف به نظام پرداخته و چگونگي نفوذ افكار و آراي زنادقه و فالسفه در عقيده
نظام، . ي آنان سخن گفته است را توضيح داده و از چند و چون انحراف و فساد عقيده

 از �، تمام احاديثي را كه در مورد معجزات پيامبر�خدا قصد انكار نبوت رسول به
 و فوران آب از ميان �خدا ها در كف دست رسول ريزهالقمر، تسبيح سنگ شق: قبيل

  .انگشتانش را انكار نموده است
وي، همچنين فروع اسالم را مسايلي اضافي دانسته است؛ هرچند صراحتاً در 

ي ثبوت  ي رد فروع اسالم، جسارت و گستاخي نكرده، اما طرقي را كه مايه زمينه
، به انكار حجيت اجماع و قياس در بدين جهت وي. فروع دين هستند، رد نموده است

. باشند، انكار نموده است فروع پرداخته و نيز اخباري را كه موجب علم ضروري نمي
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اين، درحالي است كه نظام، از اجماع صحابه در فروع كامالً اطالع داشته و از اينرو 
  .گويي خويش پاسخ دهد بايد در قيامت به اين تناقض

هاي امت اعم از اهل رأي، اهل حديث،  و تمام فرقهوي، فتاواي بزرگان صحابه 
  . را زير سؤال برده است1خوارج، شيعه و نجاريه

بيشتر معتزله، نظام را تكفير نموده و فقط تعداد : افزايد سپس امام بغدادي مي
. حايط، فضل حدثي و جاحظ اسواري، ابن: اند؛ مانند اندكي، از وي پيروي كرده

به هر حال بيشتر شيوخ . اند رياتش با وي به مخالفت پرداختهاي از كف هرگند در پاره
. اند معتزله مانند ابوالهذيل، جبائي، ارسكافي و جعفر بن حرب، به كفر نظام فتوا داده

امام بغدادي به بيان فضيحتهاي وي پرداخته و در بيان فضيحت شانزدهم وي گفته 
 نامحدود بودن راويان و اختالف امكان دارد خبر متواتر با وجود: گويد وي، مي: است
اين، درحالي است كه وي، خبر واحد را موجب . هايشان، دروغ باشد ها و اراده انگيزه

مرامانش از  از اينرو بسياري از اهل سنت و نيز برخي از هم! علم قطعي دانسته است
  .اند لحاظ اعتزال، حكم كفرش را داده

ت در هر عصر و زماني، اين امكان نظام، معتقد اس: گويد در فضيحت هفدهم مي
بنابراين بر اساس اين پندار وي، نبايد .وجود دارد كه امت، بر خطا اجماع نمايد

  .زيرا ممكن است بر خطا اجماع نمايند. هيچگاه بر اجماع اين امت، اعتماد نمود
از آنجا كه برخي از احكام شرعي، برگرفته از اخبار متواتر و برخي از احكام، 

باشند و  برخي نيز برگرفته از اجماع و قياس و اجتهاد مي واحد و ه از اخباربرگرفت
شود  ي اين موارد است، لذا روشن مي همه  منكر-نظام–ابواسحاق ابراهيم بن يسار 

                                                           

وبا .  نجاريه پيروان حسين بن محمد نجارمي باشند كه وي خودش ازياران بشرمرسيسي بود-1

   .)126فرق (  وفات نموده 230نظام به مناظره پرداخت، اما موفق نشد ودرحوالي سال 
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ي باطل نمودن طرق اثبات آنها، نداشته  كه وي، هدفي جز ابطال احكام شرعي بوسيله
  .است

 نظام كه برخي ازگمراهيهايش را نقل :گويد وي در فضيحت بيست و يكم مي
كرديم، در مواردي بر اخبار صحابه و تابعين از بابت فتواي آنها از روي اجتهاد، خرده 

  .گرفته است
نظام، : گويد  ميالفتيا و در كتاب مشهورش تحت عنوان المعارفجاحظ در كتاب 
و در مورد خاطر نقل روايات ابوهريره، مورد طعن قرارداده  علماي حديث را به

  !باشد ابوهريره گفته است كه او، دروغگوترين مردم مي
وي، همچنين شخصيت عمر فاروق را مورد طعن قرارداده و چنين پنداشته كه 

 نيز چنين � روز حديبيه در دينش دچار ترديد شد و روز وفات پيامبر�عمر فاروق
  قرارداد و ميراثحالتي به او دست داد و پس از آن نيز فاطمه را مورد ضرب و شتم

  .هوو را هم منع نمود
وي، عالوه بر اين تبعيد نصر بن حجاج توسط عمر را، مورد نقد قرارداده و نيز 

عمر، بدعت نماز تراويح را ايجاد نمود و مردم را ازحج تمتع بازداشت و : گفته است
  .نكاح غيرعربها را بر عربها تحريم نمود

ه كه وي، حكم بن عاص را در مدينه پناه همينطور عثمان را مورد طعن قرارداد
. داد و وليد بن عقبه را كارگزار كوفه كرد و او، در حالت مستي براي مردم امامت داد

گيري بر عثمان گفته است كه عثمان، سعيد بن عاص را با چهل  وي، در مورد خرده
ي نظام، درمورد عل. هزار درهم در نكاحي كه انجام داده بود، كمك نموده است

ي گاوي كشته شده  وسيله ي االغي پرسيدند كه به روزي از علي درباره: گفته است
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: گويد نظام، پس از نقل اين ماجرا مي. كنم در اين باره اجتهاد مي: بود؛ علي گفت
  علي كيست كه بخواهد با اجتهاد خود حكمي صادرنمايد؟

با نظر : واشق گفتوي، عبداهللا بن مسعود نيز خرده گرفته كه در مورد بروع بنت 
كنم؛ اگر درست باشد، از جانب اهللا است و اگر اشتباه باشد،  خودم اجتهاد و حكم مي

  .باشد خطاي من مي
السعيد من سعد في بطن (:  فرموده است�همچنين او را در اين روايتش كه پيامبر

  .، تكذيب نموده است)أمه و الشقي من شقي في بطن أمه
ها نيز  در مورد روايت انشقاق قمر و رؤيت جن را�وي، عبداهللا بن مسعود

 حكم ودآن دسته از صحابه كه بنا بر اجتهاد و نظر خ: گويد  مينمايد و تكذيب مي
كردند كه اينگونه فتوا دادن جائزاست و يا از حرام بودن صدور  اند، يا تصور مي نموده

وان رؤسا و خواستند به عن حكم بنا بر رأي و نظر شخصي، اطالعي نداشتند و مي
  !سرآمدان مذهب مطرح شوند و از اينرو نظريات خود را ابراز نمودند

نظام، بدين صورت اصحاب را به ترجيح خواهشات بر مقتضاي دين، متهم نموده 
  1.است

نظام با نسبت دادن جهل و نفاق به صحابه ادعا : 2افزايد امام بغدادي در ادامه مي
زيرا .  طبق نظر وي براي هميشه دوزخي هستند-هللا  العياذ با-نموده كه بزرگان صحابه 

از نظر نظام، كسي كه نسبت به احكام دين جاهل باشد، كافر است وكسي كه بدون 
ي  سان همه باشد و بدين دليل، اختالفي ايجاد نمايد، منافق، كافر، فاسق و فاجر مي

  !پندارد صحابه را دوزخي مي
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وربغدادي ذكركرده و شهرستاني آنچه گذشت، مطالبي بود كه امام ابومنص
  .در اكثر موارد، با وي موافقت نموده است الملل و النحلي  نويسنده

ي عدالت  با اين توضيحات، روشن گرديد كه برخي از معتزله مانند واصل، درباره
صحابه از زمان وقوع فتنه به بعد شك و ترديد دارند و بعضي از آنها مانند عمرو بن 

پندارند و يا برخي از آنان مانند نظام، بزرگان صحابه را به  اسق ميعبيد، صحابه را ف
چنين ديدگاهي در مورد صحابه، مستلزم آنست . كنند كذب، جهل و نفاق متهم مي

  .باشند شده از طريق اين گروه از صحابه، مردود مي كه احاديث روايت
ر مسلمين ي جمهو اين موضعگيري تند معتزله در مورد سنت كه بر خالف عقيده

است، اثرات و پيامدهاي عميقي در ايجاد تنش ميان سرآمدان معتزله و علماي اهل 
تهاماتي را تدارك  اسنت، به دنبال داشت كه در پي آن، دوگروه عليه يكديگر

كنند و از  ديدند؛ معتزليها، محدثين را متهم نمودند كه اكاذيب و اباطيل را روايت مي
ر اين باب نكاتي را ذكر نمودند كه از برخي از عوام فهمند و د روايات چيزي نمي

ي اعتزال را به فسق، فجور  محدثين نيز ائمه. اهل حديث ثابت است، نه از سرآمدانشان
  .و بدعت و نوآوري در دين متهم نمودند

 الفرق بين الفرق و نيز بغدادي در تأويل مختلف الحديث قتيبه در كتاب ابن
شود و كسي كه با زنش با  طالق با الفاظ كنايه واقع نمي: گويد نظام، مي: اند آورده

گيرد و خواب اگر  نمايد، ظهار صورت نمي ظهار) شرمگاه(و فرج ) شكم(ذكر بطن
شكند و كسي كه نماز فرض را عمداً ترك نمايد،  با حدث نباشد، وضو را نمي

ي بداخالق او، فرد: گويد قتيبه، در مورد نظام مي چنانچه ابن. قضايش درست نيست
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گذرانده و از وي اشعاري در مدح  گساري مي بوده و صبح و شام را در مستي و باده
  1.شراب نقل شده است

كنند  نمود، نقل مي ي خلق قرآن را رهبري مي از ثمامه بن اشرس كه جريان نظريه
كه وي، در زمان مأمون، مردم را ديد كه از بيم فوت شدن نمازشان، به سوي مسجد 

وسپس .. اين االغها وگاوها را ببين: او، خطاب به همراهش گفت. شتابند جامع مي
  . بود�خدا منظورش، رسول! اين مرد عرب با اينها چكار كرده است؟: افزود

ي دشمن  اند، نظريه قتيبه و بغدادي از رؤساي اعتزال، نقل نموده هرچند آنچه ابن
 از ارتكاب محرمات خودداري عليه دشمن است، اما تا حدودي در اين باره كه آنها،

ي  جاحظ كه خود يكي از ائمه. اند، صحيح است نمودند و چندان ديانتي نداشته نمي
  : آورده استالمضاحكباشد، در كتاب  معتزله مي

روزي مأمون، سوار اسب بود؛ چشمش به ثمامه افتاد كه مست و مدهوش، در 
شرم : مأمون گفت. بلي: و، گفتتو ثمامه هستي؟ ا: به وي گفت. گل و الي افتاده بود

. لعنت خدا بر تو باد: مأمون گفت. بخدا سوگند خير! خير: حيا نداري؟ ثمامه گفت و
. برخيز و نمازت را بخوان: كنند كه روزي غالم ثمامه به وي گفت همچنين نقل مي

وقت، تنگ است؛ بلند شو، نمازت را بخوان و : سپس غالم گفت. ثمامه توجهي نكرد
  2.ترم اگر مرا به حال خودم بگذاري، راحت: او، گفت. راحت كنسپس است

ي اعتقاد به  به هرحال تنش محدثين و معتزله در حال گسترش بود تا اينكه فتنه
هجري كه مأمون پرچمدارآن بود، به وقوع پيوست و 218خلق قرآن در سال 

در آن محدثين، . ساخت حكومت، رسماً مردم را مجبور به پذيرش اين عقيده مي
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زمان به دفاع از حق پرداختند و در برابر اعتراضات، تهديدات و حتي زندانها و قتلها 
اهللا در  شكنجه و حبسي كه امام سنت يعني امام احمد بن حنبل رحمه. استقامت نمودند

 سال، بارزترين دليل براي شرايط سختي است كه دامنگير علماي اهل سنت 13مدت 
هجري متوكل، خالفت را به عهده گرفت و جانبداري 232گرديد تا اينكه در سال

خويش از اهل سنت را اعالم نمود و بدين ترتيب مشكالت علما تا حدودي كاهش 
يافت و محدثين از جايگاه خاصي برخوردار شدند و قدرت معتزليها روز به روز 

  .شد و به تدريج از بين رفتند تر مي ضعيف
  :و پيامد بد و خطرناك به دنبال داشتالبته با تأسف فراوان، اين تنش، د

خللي كه توسط رؤساي معتزله نسبت به حريم و جايگاه صحابه به وجود ) الف
ي بزرگوار را زير  آمد، اين فرصت را براي مستشرقين فراهم نمود كه بتوانند صحابه

سؤال ببرند و بر آنها خرده بگيرند و با استناد به دروغهاي نظام و امثالش و نيز 
درازيهاي وي و ساير معتزله، جرأت پيدا كنند تا صحابه را به كذب و بازيچه  انزب

قراردادن دين، متهم نمايند و برخي از نويسندگان مسلمان نيز در اين زمينه، از 
مستشرقين پيروي كردند كه در بحث عملكرد احمد امين و برخي ديگر از مدعيان 

  .مغرور علم، اين مطلب روشن خواهد شد
يشتر معتزليها در فقه پايبند مذهب امام ابوحنيفه بودند؛ حتي يكي از ب) ب
هاي بارز معتزله به نام بشر مريسي، در فقه، مقلد امام ابويوسف بود، اما هنگامي  چهره

 با پيدايش 1.نمود، امام ابويوسف وي را ترك كرد كه در مورد خلق قرآن اظهار نظر
عتزال، محدثين تمام كساني را كه معتقد به اختالف و تنش در ميان محدثين و اهل ا

اي از ياران ابوحنيفه  خلق قرآن بودند، جرح نمودند و اين باعث شد تا برخي، عده
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حتي خود امام ابوحنيفه نيز در . اهللا را به دليل اينكه اهل رأي بودند، جرح نمايند رحمه
ي كه آنچه، افراد مورد  در حال1امان نماند و او را به اعتقاد خلق قرآن، متهم كردند؛

چنانچه محمد بن حسن شاگرد امام . باشد اند، غير از اين مي اعتماد از وي نقل كرده
هر كس، پشت سر يك معتزلي، نماز بخواند، بايد نمازش را «: گفت ابوحنيفه مي
آنان، زنديق «: از امام ابويوسف در مورد معتزله سؤال كردند؛ جواب داد. »اعاده نمايد

  2.»هستند
ي مسلمين كه هيچ  اي از تركشهاي معركه، به برخي از ائمه بدين ترتيب پاره

عباس نبود،  دخالتي در قضيه نداشتند، اصابت نمود و اگر دخالت سه تن از خلفاي بني
  .گرفت اين تنش، تا اين حد باال نمي
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  فصل سوم

  سنت و منكرين قديمي حجت بودن آن

كه حجت كساني ي  كه سنت، از ناحيههنوز قرن دوم هجري فرا نرسيده بود 
همينطور از . دچار چالش شدبودنش را به عنوان يكي از مصادرتشريع قبول نداشتند، 

سوي كساني كه حجيت اخبار آحاد و يا احاديث و سنتهاي مستقل را انكار 
  .كردند، با مشكالتي جدي مواجه گرديد مي

ن مذاهب و ديدگاههايي تا آنجا كه ما سراغ داريم، نخستين كسي كه از چني
 در يك األموي، در كتاب . باشد اهللا مي سخن به ميان آورده است، امام شافعي رحمه

باشد، در اين  اش با يكي از منكرين حجيت حديث مي فصل خاص كه در واقع مناظره
 بحث الرسالةاهللا در كتاب  همچنين امام شافعي رحمه. باره به تفصيل سخن گفته است

  .ون حجت بودن خبر آحاد آورده استمفصلي پيرام
  1:ي امام شافعي و اينك مناظره
يكي از كساني كه معتقد به نپذيرفتن روايات است، خطاب : فرمايد امام شافعي مي

قرآن نيز به زبان عربي نازل شده و يقيناً نسبت به . تو خود، عرب هستي: به من گفت
كه اگر كسي در مورد يكي از در قرآن فرائضي وجود دارد . قرآن از من آگاهتري

نمايي؛ اگر توبه كرد، او  آنها به جهت التباس شك نمايد، از وي درخواست توبه مي
 :گويد ميكريم كني؛ حال آنكه قرآن  نه، حكم قتلش را صادر ميشي و گربخ را مي
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چگونه براي تو و ديگران جائز است تا در موردي كه خداوند، آن را فرض پس 
اين، امر وجوبي : اين، امر عام است و اين، امر خاص يا بگوييد: نموده است، بگوييد

اغلب، در مواردي كه احكام متفاوت است، آنها ). مباح بودن(است و اين، امر اباحه 
آوريد تا اينكه   راوي به نقل از ديگري، مينماييد كه از يك را مستند به رواياتي مي

مرامانتان را تا  اين، درحالي است كه من، شما و هم. رسانيد  مي�خدا آن را به رسول
ام كه با هر كس مالقات نموده و صداقت و حفظش را تأييد  سان ديده كنون بدين

 از اينرو اين كنيد و ايد، او را از اينكه مرتكب خطا و فراموشي شود، تبرئه نمي كرده
فالني، در فالن حديث، اين اشتباه «: شود كه هايتان ديده مي كثرت در گفته سخن، به

؛ اگركسي، يكي از احاديثي را كه شما با »را كرده و فالني، در حديث، اين اشتباه را
ايد، زير سؤال ببرد و  آن حكم حالل بودن و يا حرام بودن چيزي را ثابت كرده

كنيد و  نين نگفته است، شما از چنين فردي درخواست توبه نمي چ�پيامبر: بگويد
اي؛ آيا جائز است بين اخبار  سخن بدي گفته: كنيد كه فقط به اين سخن اكتفا مي

دهيد و با استناد به آن، به جواز  كساني كه شما، اخبارشان را در رديف قرآن قرار مي
  كنيد، اينگونه تفاوت قائل شويد؟ و عدم جواز حكم مي
كنيم و بر اساس آن، به  آنچه ما، با اين اخبار ثابت مي: گويد امام شافعي مي

ي خبر صادق و  پردازيم، مبتني بر علم يقين است، يعني بوسيله صدور حكم و فتوا مي
. كند كنيم، ولي مراتب آنها فرق مي ي آنها حكم صادر مي البته هرچند با همه. قياس

بينه يا با انكار سوگند و يا با سوگند طرف مقابل مثالً يك حكم بر اساس اقرار يا 
شود؛ اينجا بايد توجه داشت كه اقرار از بينه قويتر است و بينه، از سوگند  ثابت مي
كنيم، ولي  بنابراين اگرچه ما احكام را بر اساس اين اخبار ثابت مي. باشد قويتر مي

  .ارندمراتب آنها متفاوت است و به اعتبار قوت با يكديگر فرق د
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اي از شرائط، اخبار  با توجه به اينكه شما با در نظر داشتن پاره: منكر حديث گفت
پذيريد، اگر كسي اين اخبار را نپذيرفت، چه دليلي برايش داريد؟  و رواياتشان را مي

به عنوان مثال از آنجا كه در اخبارشان امكان توهم وجود دارد، من هيچ يك از 
آورند و در  گر اينكه همچون كتاب اهللا كه برايش شاهد ميپذيرم، م اخبارشان را نمي

  .مورد آن هيچ شكي وجود دارد، در اين مورد نيز شاهد بياورند
كسي كه به زبان قرآن و : من در جوابش گفتم: گويد اهللا مي امام شافعي رحمه

ي دارد تا سخنان انسانها احكام الهي، علم داشته باشد، علم وآگاهي، او را بر آن مي
  .دهند، بپذيرد  نسبت مي�خدا صادق را كه چيزي را به رسول

 uu :آنگاه امام شافعي اين آيه را تالوت نمود uuθθθθ èè èèδδδδ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt//// ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$#### ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷FFFF tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT nn nn==== tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκTTTT ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uu““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt ùù ùù:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 ]يعني] 2:جمعه :
نخواندگان، پيغمبري را برانگيخته و به سويشان   است كه از ميان درسذاتيخدا، «

او، . گسيل داشته است تا آيات خدا را براي ايشان بخواند و آنان را پاك بگرداند
آنان، پيش از آن، واقعاً در گمراهي . آموزد و حكمت مي) قرآن(بديشان كتاب 
  .»آشكاري بودند

دانيم كه كتاب اهللا است، اما  نظور از كتاب در آيه را ميم: منكر حديث گفت
  منظور از حكمت چيست؟

  . است�خدا منظور از حكمت، سنت رسول: من، گفتم: گويد امام شافعي مي
صورت اجمال و منظور از حكمت،  شايد منظور از كتاب، قرآن، به: آن فرد گفت
  احكام آن باشد؟
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 متعال، فرائضي مانند نماز، زكات و منظورت، اين است كه خداوند: من گفتم
حج را به صورت اجمال در كتابش بيان فرموده و كيفيت آنها را بر زبان پيامبرش 

  .تشريح نموده است
  .اين احتمال، وجود دارد: خصم گفت

 است �خدا اگر اعتقادت، همين باشد، پس منظور، همان سنتهاي رسول: گفتم
  .ز طريق اخبار وجود نداردكه هيچ راهي براي دسترسي به آن جز ا

ي حكمت، همان كتاب باشد كه براي  شايد منظور از آوردن واژه: خصم گفت
  .تأكيد تكرار شده است

به نظرشما وقتي دو واژه مانند كتاب و حكمت، پشت سر هم ذكر شده : گفتم
  باشند، آيا بهتر است كه يك چيز قلمداد شوند يا دو چيز؟

  رود؟ هر دو احتمال مي: گفت
ضمناً در قرآن . تراست، بايد مد نظر قرار بگيرد هر احتمالي كه واضح: گفتم
 چنانچه خداي متعال،. ي شماست ر خالف گفتهدالئلي وجود دارد كه بكريم 

 šš :يدفرما يم ššχχχχ öö öö���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44‘‘‘‘ nn nn==== ÷÷ ÷÷FFFF ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ££ ££ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÏÏ ÏÏtttt ùù ùù:::: $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ¸¸ ¸¸++++‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ss ss9999 #### ¶¶ ¶¶!!!!eeee ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]انگيز  و آيات خدا و سخنان حكمت«: يعني] 34:احزاب
گمان خداوند، دقيق و  شود، ياد كنيد؛ بي هايتان خوانده مي را كه در خانه) پيامبر(

  .شد هايشان خوانده مي آيد كه دو چيز در خانه از اين چنين برمي» آگاه است
  شود؟ نده ميپذيرم، اما حكمت، چگونه خوا تالوت قرآن را مي: گفت
: منظور از تالوت و خواندن، نطق به آن است و سپس ادامه دادم و گفتم: گفتم

 ŸŸ :گويد قرآن مي ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω 
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(( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]اما «: يعني] 65:نساء
تو را در اختالفات و ه پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نمي شوند تا  ب!نه

و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته 
  .»باشند) قضاوت تو( كامالً تسليم 

 :فرمايد همچنين مي ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttíííí$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ هركه «: يعني] 80:نساء[ 〉〉〉〉 ####$$

  .»ر حقيقت از خدا اطاعت كرده استاز پيغمبر اطاعت كند، د

 ÍÍ :فرمايد و نيز مي ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà++++ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::;;;; ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]كنند،  او مخالفت ميآنان كه با فرمان «: يعني] 63:نور

بايد از اين بترسند كه باليي، گريبانگيرشان گردد يا اينكه عذابي دردناك، به آنان 
  .»برسد

با اين وصف، پس منظور از حكمت چيزي جز سنت نيست و اگر موضوع : گفت
ي برخي از ياران ما باشد كه خداوند، به ما دستورداده تا در برابر دستور  همچون گفته

 نشود، �اهللا  كه همان قرآن است، تسليم شويم، كسي كه تسليم رسول�خدا رسول
  .مسلماً به عدم تسليم در برابر حكم خدا، محكوم است

ض گردانيده و فرموده  را نيز فر�اهللا خداوند متعال، پيروي از دستور رسول: گفتم

!! : است !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈 ]يعني] 7:حشر :
به شما داده است، اجرا ) به عنوان حكم خدا و سنت خود(چيزهايي را كه پيغمبر «

  .»نماييد و از چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، بازآييد
 اطاعت نمود و �اهللا آري؛ كامالً واضح است كه بايد از دستورات رسول: گفت

  .داز آنچه كه بازداشته، بازآم
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در اين شكي نيست كه بر ما وگذشتگان و آيندگان، يك چيز فرض شده : گفتم
  .است

  .پذيرم اين را هم مي: گفت
 براي تو و �اهللا پس آيا براي اداي اين فريضه، يعني اطاعت از اوامر رسول: گفتم

اند، جز اينكه از   را نديده�آيند و پيامبر پيشينيان و نيز براي كساني كه در آينده مي
  اخبار و روايات استفاده كنند، راه ديگري وجود دارد؟

آنگاه امام شافعي، مسائلي در مورد نسخ قرآن با قرآن را به وي يادآوري نمود 
  .پذير نيست كه فهم اين مطالب، جز از راه خبر امكان

 �اهللا داليل شما در اثبات قبول اخبار روايت شده از رسول: آن شخص، گفت
اش، رجوع نمود و به  بدين ترتيب از باورهاي نادرست گذشتهكامالً درست است و 

  .ي عام و خاص قرآن سؤال نمود حق روي آورد و سپس از امام شافعي، درباره
بسا اوقات مطلبي، به . زبان عربي، زباني گسترده است: امام در جوابش گفت

 متعددي در اين زمينه مثالهاي. شود، حال آنكه مراد، خاص است صورت عام بيان مي
مثالً نماز بر . اند ي اخبار و روايات تخصيص شده در قرآن وجود دارد كه عام، بوسيله

زكات بطور عموم . اند عموم مكلفين فرض است، اما زنان معذور، از آن مستثني شده
اند و نيز وصيت براي  در تمام اموال فرض است، اما برخي از اموال تخصيص يافته

همچنين حكم ارث بردن ازپدران، .  ارث، نسخ شده استي تقسيم والدين، با آيه
مادران و فرزندان به طور عام بيان شده است، ولي كافر ازمسلمان، غالم از آزاد و 

تمام اين تخصيصها و استثناها، از . اند قاتل از مقتول، بصورت خاص، مستثني شده
  .باشند طريق سنت ثابت مي
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گفتم تا اينكه به بطالن مذهب  ميمن خودم هميشه خالف اين را : او گفت
مردم در اين : چگونه؟ گفت: گفتم. كساني كه منكر حجيت سنت هستند، پي بردم

گروهي معتقدند كه در مورد آنچه كتاب خدا سخن گفته : مورد دو نوع نگرش دارند
مثالً . از اين رو با مشكالت بزرگي روبرو شده اند. است، هيچ حديثي را نبايد پذيرفت

باشد، به امري كه در  با خواندن حداقل نماز كه دو ركعت در هر زماني مي: يندگو مي
همچنين با پرداخت كمترين مقدار مالي كه . اند مورد نمازآمده است، عمل كرده

  .اند توان آن را زكات ناميد، به امري كه در مورد زكات آمده است، عمل نموده مي
شود كه در كتاب خدا  پذيرفته ميحديث فقط در مواردي : گويند اي مي و عده

اينها، چيزي از  ناسخ و منسوخ و خاص . پيرامون آن چيزي سخني به ميان نيامده است
باشند،  دانم كه هر دوي اين ديدگاهها، باطل و نادرست مي من مي. فهمند و عام نمي

ام كه چگونه شما يك حرام قطعي را با دليل غيرقطعي حالل  ولي خودم قانع نشده
  !شماريد؟ مي

ي اين مرد كه نزد من نشسته است، چيست؟ آيا  نظر شما درباره: امام شافعي گفت
  ريختن خون و تعرض مالش حرام است؟

اگر دو نفر گواهي دهند كه او، كسي را به : امام گفت. بلي، چنين است: گفت
  .كشم او را به قصاص مقتول مي: گويي؟ گفت قتل رسانده است، آن وقت چه مي

  دهي كه آن دو گواه دروغ گفته باشند؟ آيا احتمال نمي: گفتامام 
چگونه خون و مالي را كه قطعاً حرام بود، با دليل : امام گفت. بلي: گفت

چون به من شرعاً دستور داده شده كه گواهي : غيرقطعي حالل ساختي؟ گفت
ي قتل  ألهآيا در قرآن آمده كه گواهي دو نفر را در مس: امام گفت. گواهان را بپذيرم
غير از اين : امام گفت. خير، ولي از مفهوم آن چنين استدالل كردم: بپذيري؟ گفت
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است كه تو، به گواهي گواهان اعتماد نمودي؟ لذا اين را بدان كه ما در مورد راويان 
حديث، حساسيت بيشتري نسبت به گواهان داريم تا كامالً به صداقت آنها مطمئن 

 .شويم

ي امام شافعي با يكي از منكرين سنت بود و  صري از مناظرهآنچه بيان شد، مخت
  :اينك به مالحظاتي پيرامون اين مناظره توجه كنيد

كردند، چه كساني   امام شافعي بيان نكرد كه گروهي كه تمام اخبار را رد مي-1
  .بودند و نيز فردي را كه با ايشان به مناظره پرداخت، نام نبرد

آيد كه منظور   چنين برميتاريخ التشريع اإلسالميب از عبارت شيخ خضري دركتا
امام شافعي، : گويد شيخ خضري در كتابش مي. امام شافعي گروه معتزله بوده است

شخصي را كه با وي مناظره نمود، برايمان معرفي ننمود و تاريخ نيز در اين مورد 
يعني [رأي اي كه با اصحاب   در مناظرهالبته امام شافعي. چيزي نقل نكرده است

 تصريح نموده است آنان كه كرده،]  معتقد به رد اخبار بخصوصي هستندكساني كه
باشند، منسوب به بصره هستند و بصره، مركز جريان علم  معتقد به رد تمام احاديث مي

. كالم بود كه مذاهب معتزله و بزرگان و نويسندگان آنان، در آنجا قد علم نمودند
ل حديث مشهورند و بعيد نيست كه صاحب اين نظريه، آنان، در خصومتشان با اه

به نظر من نيز اين نظريه قابل . يعني كسي كه با امام شافعي مناظره نمود، ازآنها باشد
محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبه   اثر ابيتأويل مختلف الحديثزيرا در كتاب . تأييد است

 عليه صحابه و مفتيان بزرگ ام كه شيوخ معتزله در برابر اهل سنت، ديده) هـ276(
  .اند درازي نموده كثرت زبان به

گيرد كه در زمان امام شافعي از طرف متكلمين، هجوم  خضري، نتيجه مي
بيشتر متكلمين در بصره بودند و يقيناً . اي عليه اهل سنت شكل گرفته بود گسترده



241  جايگاه سنت در قانونگذاري

ظر بنده نيز اين  به ن1.كسي كه با امام شافعي مناظره نموده، از اين گروه بوده است
  .رسد گيري خضري درست به نظر مي نتيجه
 نبايد ترديد داشت كه انكار سنت برخاسته از وجود شك و ترديد در طرق -2

كنندگان  روايت آن و احتمال خطا و وهم از جانب راويان و وجود كذابين و جعل
 به قرآن به همين دليل برخي ضمن عدم اعتماد به سنت، معتقدند كه بايد. بوده است
ي اقوال، افعال و تقرير  آن هم نه بدين خاطر كه احاديث، مجموعه. بسنده كرد

دارد و از هيچ فرقه  زيرا هيچ مسلماني، چنين جسارتي روا نمي. باشند  مي�خدا رسول
اي مترادف  شكي نيست كه چنين نظريه. و گروه اسالمي چنين چيزي نقل نشده است

اي را به برخي  البته چنين نظريه. صحابه و مسلمين استبا رد احكام قرآن و رد اجماع 
هاي علما  تر شدن اين مطلب، به گفته براي روشن. اند از اهل بدعت افراطي نسبت داده

  :در اين زمينه توجه نماييد
از هيچ فردي كه : گويد  مياألم از كتاب جماع العلمامام شافعي در ابتداي كتاب 
 مردم، او را عالم بدانند، نشنيدم كه با اين مطلب خود را به علم نسبت دهد و يا

 و تسليم شدن در �اهللا خداوند، اتباع و پيروي از دستورات رسول: مخالفت نمايد كه
برابر اوامرش را فرض گردانيده است و هيچ سخن و ديدگاهي جز در پرتو كتاب اهللا 

ا و آيندگان فرض  بر م� قابل قبول نيست و قبول خبر رسول اكرم�اهللا و سنت رسول
ي آنها  است؛ آري، همه جز يك فرقه، همين ديدگاه را دارند كه به زودي درباره

اهللا  اي است كه امام شافعي رحمه همان فرقه, اين فرقه. توضيحات الزم را خواهم داد
  .نظرياتشان را بيان نمود و با آنها به مناظره پرداخت
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اي از شبهات پيرامون ثبوت   پارهبنابراين شكي نيست كه مدار انكار احاديث،
  .اخبار است و بس

 تشريع منبعترين  ما معتقديم كه قرآن، نخستين و اساسي: 1گويد حزم مي ابن
بينيم كه خداوند متعال، اطاعت از  مي و با اندك توجهي به قرآن، اسالمي است

 :رمايدف چنانچه در توصيف پيامبرش مي. ي ما فرض گردانيده است  را بر همه�پيامبر

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óórrrr uu uuρρρρ 44 44 yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]و از «: يعني] 4-3:نجم
چيزي كه با خود آورده و آنچه با شما در (گويد؛ آن  روي هوا و هوس سخن نمي

  .»گردد  ميوحي) از سوي خدا به او( پيامي نيست كه جز وحي و) نهد ميان مي
  : دو نوع استوحي بر: بايد گفت

 .آسا يعني قرآن است كه همان كتاب معجزه) قابل تالوت(وحي متلو ) الف

و آن، عبارت است از اخبار وارده از ) غيرقابل تالوت(وحي غيرمتلو ) ب

 tt :فرمايد  مي�اهللاچنانچه . باشد ي قرآن مي دهنده  كه توضيح�اهللا رسول tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx++++ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]تا براي مردم «: يعني] 44:نحل
  .»نان نازل شده است، تبيين نماييآنچه را كه به سوي آ
وضوح بيان شده است كه اطاعت از هر دو نوع وحي، واجب  اين مطلب نيز به

$$$$  :فرمايد مي �اهللاچنانكه . باشد مي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈 ]از خدا و ازپيامبر و از كارداران ! اي مؤمنان«] 59:نساء
  .»مسلمان خود اطاعت نماييد
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اند؛ اين اصول  گانه موظف شده در اين آيه مسلمانان به اطاعت از اصول سه
  :گانه، عبارتند از سه

))  :اصل اول ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$   .يعني قرآن 〉〉〉〉 ####$$

))  : اصل دوم ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$   .�شده از پيامبر يعني اخبار و روايات ثابت 〉〉〉〉 ####$$

’’’’  :اصل سوم ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈 يعني اجماع امت.  
از اينرو براي انسان مسلمان و معتقد به توحيد، جايز : گويد حزم در ادامه مي ابن

.  مراجعه نمايد�اهللا لي غير از قرآن و سنت رسولنيست كه هنگام بروز اختالف به اص
  .چون خروج از حكم كتاب و سنت، فسق و كفر است

جز آنچه در قرآن است، : اگر كسي بگويد: 1گويد حزم در جايي ديگر مي ابن
اجماع علماي امت كافر است و چنين شخصي در باب  پذيرم، به چيزي ديگر را نمي

كعت نماز در روز بخواند؛ زيرا اين، كمترين چيزي باشد كه فقط دو ر نماز مكلف مي
شود و حداكثر آن محدوديتي ندارد و چنين فردي،  است كه نام نماز بر آن اطالق مي

باشد و اين نظريه در مورد برخي از  المال مي كافر، مشرك، مهدورالدم و مباح
  .كند كه به اجماع امت كافر هستند افراطيان بدعتي نيز صدق مي

برخي، منكر استدالل به سنت هستند و اكتفا به قرآن را : گويد سيوطي ميعالمه 
دانند و معتقدند كه نبوت، از آن علي است و جبرئيل در نزول قرآن به  الزم مي
  2.، مرتكب اشتباه شده است�خدا رسول
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ـ بر اساس آنچه شافعي، حكايت كرده، خالصه ي استدالل منكرين حجيت 3
كه قرآن، براي بيان تما مسايل نازل شده و از آنجا كه در اخبار  انواع اخبار، اين است 

و روايات، احكامي وجود دارد كه در قرآن موجود نيست، لذا سنت كه ظني الثبوت 
است، با قرآن كه قطعي الثبوت مي باشد، تعارض پيدا كرده است و قطعاً ظني 

خبر يا روايتي، تأييدكننده همچنين اگر . الثبوت، در برابر قطعي الثبوت اعتبار ندارد
احكام قرآن باشد، در واقع از قرآن اطاعت مي شود، نه از آن خبر يا روايت؛ اما اگر 
خبر يا روايتي، بيان كننده  مجمالت قرآن باشد، پس گويا قرآن را كه منكر يك لفظ 
آن نيز كافر مي شود، با چيزي ظني كه منكر آن كافر نمي شود، تبيين كرده ايم و 

  .ن، كار معقولي نيستاي
شايد اين پرسش ايجاد شود كه اين گروه، احاديث متواتر را بخاطر قطعي بودن 
مي پذيرند، پس چرا امام شافعي، آنها مطلقاً را در زمره منكرين حديث ذكر كرده 

  است؟
زيرا به زعم . در جواب بايد گفت كه آنها، اخبار متواتر را نيز قطعي نمي دانند

. تواتر از طرقي بيان شده اند كه اخبار آحاد اين طرق، ظني بوده استآنان، اخبار م
  .بنابراين به پندار آنان، در اخبار متواتر نيز احتمال كذب مي رود

  :ـ خالصه جواب امام شافعي4
 را بر همه ما واجب گردانيده است و اين �خداوند متعال، اتباع پيامبر اكرم )الف

 و �همه زمانها است؛ چه براي زمان خود رسول اهللاوجوب، همه جانبه، عام و براي 
ناگفته پيداست كه . چه براي كساني كه در ادوار بعدي و پس از آن حضرت مي آيند

 را � براي كساني كه رسول اهللا�عمل به اين واجب شرعي يعني اتباع از رسول خدا
براين نتيجه مي بنا. نديده اند، تنها از طريق پذيرفتن اخبار و روايات ممكن مي باشد
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زيرا آنچه . گيريم كه خداوند متعال ما را به پذيرفتن اخبار و روايات ملزم ساخته است
  .كه واجب بدون آن انجام نمي گيرد، واجب است

زيـرا  . پذيرفتن اخبار بـراي شـناخت احكـام قـرآن، الزم و گريزناپـذير اسـت               ) ب
  .ي باشدشناخت ناسخ و منسوخ در قرآن، منوط به مراجعه به سنت م

ي كــه معتقــد بــه قبــول اخبــار هــم  در ميــان تمــام گروههــا و حتــي فرقــه هــاي ) ج
باشند، پاره اي از احكام مورد اتفاق وجود دارد كه شناخت آنهـا تنهـا بـه وسـيله                    نمي

  .سنت ممكن مي باشد
: بعنوان مثال. در شريعت اسالم، تخصيص حكم قطعي با دليل ظني ثابت است) د

و مال، گواهي دو نفر، پذيرفته واهي دادن در زمينه جان در مسأله شهادت يا گ
  .گردد؛ حال آنكه حرمت مال و جان، قطعي است و گواهي دادن، ظني مي باشد  مي

هرچند در اخبار، احتمال خطا و كذب وجود دارد، اما اين احتمال پس از ) هـ
شود، دقت در عدالت راوي و مقايسه روايتش با روايات محدثين ديگر، مشخص مي 

 تقويت گردد؛ در �بويژه زماني كه روايت مزبور با نص كتاب اهللا يا سنت رسول اهللا
برعكس . اين صورت احتمال وجود خطا يا كذب در روايت، كامالً از بين مي رود

  .است ين احتمالي در آن به مراتب قويترشهادت دو نفركه وجود چن



  

  صل چهارمف

   آنسنت و منكرين جديد حجت بودن

نيز عده اي از افراد بي بهره از اين علم مبارك، به انكار حجيت آن  عصر ندر اي
 7 كه زير نظر مرحوم سيد رشيدرضا بود، در شماره المنارچنانچه مجله . برخاسته اند

از دكتر توفيق صدقي  )االسالم هو القرآن وحده( سال نهم، مقاله اي تحت عنوان 12و 
  .منتشر ساخت

  : سنت وارد كرده بود، عبارتند از صدقي برخالصه شبهاتي كه توفيق

$$$$  :ـ خداوند متعال مي فرمايد1 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈 ]يعني]. 38:انعام :

$$$$  :همچنين مي فرمايد. »ب، هيچ چيز را فروگذار نكرده ايمما دركتا« uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ???? ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 && && óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈 ]كرديم كه بيان قرآن را بر تو نازل«: يعني]. 89: نحل 
  .»كننده هر چيز است

از اين آيات چنين برمي آيد كه قرآن، مشتمل بر تمام امور و احكام دين مي 
باشد و تمام اين امور را بطور كامل بيان نموده است؛ از اينرو براي توضيح بيشتر، 

ويا قرآن، ناقص است و نمي تواند نيازي به سنت و غيره وجود ندارد و گر نه، گ
در نتيجه خالف فرموده الهي ثابت مي شود كه اين، محال . مدعي تبيين هر چيز باشد

  .است

$$$$  :ـ خداي متعال مي فرمايد2 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uu���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏ++++≈≈≈≈ uu uutttt mm mm:::: ∩∩∩∩∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

د، حفاظت قرآن را برعهده در اين آيه خداوند متعال، اعالم نموده كه خو]. 9:حجر[
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بنابراين اگر سنت نيز مانند . گرفته؛ حال آنكه حفاظت سنت را تضمين نكرده است
  .قرآن حجت و دليل بحساب مي آمد، خداوند حفاظت آن را بر عهده مي گرفت

 به كتابت آن دستور مي داد �ـ همچنين اگر سنت حجت بود، حتماً رسول خدا3
 آوري و تدوين آن همت مي گماشتند و بدين سان  و تابعين به جمع�و صحابه 

اما از آنجا كه . سنت، از دستبرد و خطا محفوظ مي ماند و قطعيت آن تثبيت مي شد
زيرا خداوند متعال . تدالل كرداينك سنت، ظني است، نمي توان بدان آن اس

 ŸŸ: فرمايد  مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 〈〈〈〈 ]دنباله از چيزي «: يعني]. 36:اسراء

 ββββ :همچنين مي فرمايد... »روي مكن كه از آن ناآگاهي ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−GGGG ss ss???? �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ££ ££ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 

  .» فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي كنيدشما«]. 148:انعام[
  ثابت است كه از كتابت حديث نهي مي كرد و �عالوه بر اين از پيامبر خدا

 و تابعين نيز در مورد �بود كنند؛ صحابه حتي دستور داد احاديث مكتوب را نا
چنانچه حاكم به نقل از عائشه رضي اهللا عنها . احاديث چنين رويكردي داشته اند

ترسيدم :  پانصد حديث مكتوب را سوزاند و گفت�روايتي آورده است كه ابوبكر 
كه من بميرم و احاديثي به جاي بگذارم كه منسوب به فردي امين و مورد اعتماد 

   1.ت، اما در واقع او چنين نگفته باشداس
 از �معاويه.  به همين شكل عمل نمود� نيز در حضور معاويه�زيد بن ثابت

 دستور �سپس معاويه.  آن حديث را برايش خواند�وي حديثي را خواست و زيد
 به ما دستور داده است تا �پيامبر خدا:  گفت�داد تا آن حديث را بنويسند، اما زيد

  .، آن نوشته را نابود كرد�ا ننويسيم و سپس زيداحاديثش ر

                                                           

  .يصحفهذا ال: و سپس گفته است آورده» )1/5(رة الحفاظتذك«در اين حديث را  ،عالمه ذهبيـ 1
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 نيز باري اراده نمود تا سنن را جمع آوري نمايد، اما از اين كار منصرف �عمر
من مي خواستم سنن را به صورت مكتوب درآورم، اما به ياد پيشينيان : شد و گفت

كتاب الهي افتادم كه كتابهايي نوشتند و شديداً به آنها متمسك شدند، بگونه اي كه 
سوگند به خدا من كتاب خدا را با هيچ چيز ديگري مخلوط نمي . را ترك نمودند

  .كنم
  . نيز از كسي كه مقداري حديث نوشته بود، خواست تا آنها را محو نمايد�علي

  . هم صحيفه اي را كه از طرف وي نوشته بودند، نابود كرد�ابن مسعود
عبيده، قاسم بن محمد، شعبي، نخعي،  تعدادي از تابعين نيز به نامهاي علقمه،

 نوشتن حديث را ناپسند مي دانستند تا اينكه با گذشت زمان، ،مغيره و اعمش منصور،
خطا و نسيان زياد شد و تحريف و تغيير در سنت نفوذ كرد؛ از آن به بعد بود كه 

لذا چنين تدويني، همراه با شك و ترديد بوده و قابل . مكتوب و تدوين شد. سنت
  .تماد نيستاع

 نقل شده كه بيانگر عدم حجت بودن سنت �ـ همچنين رواياتي از پيامبرخدا4
إن الحديث سيفشوا عنّي فما أتاكم يوافق القرآن فهو  ( :از آن جمله اينكه. مي باشد

احاديث زيادي از من رواج «: يعني. )عنّي و ما أتاكم عنّي، يخالف القرآن فليس منّي
  .»آنچه مخالف قرآن بود، از من نيستآن بود، از من است و مي يابد، آنچه موافق قر

بنابراين اگر سنت، حكم جديدي را ثابت كند، آن حكم، موافق قرآن نيست و 
اگر سنت ثابت كننده حكمي نباشد، بلكه صرفاً براي تأكيد باشد، در اين صورت عين 

  .قرآن است
ثتم عنّي حديثاً تعرفونه اذا حد( :اين حديث نيز بيانگر حجت نبودن سنت مي باشد

و ال تنكرونه قلته أو لم أقل، فصدقوا به، فانّي أقول ما يعرف و ال ينكر و إذا حدثتم 
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 )عنّي حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقل، فال تصدقوا به فانّي ال اقول ما ينكر و ال يعرف
ل انكار، آن اگر از طرف من روايتي برايتان نقل شد كه قابل شناخت بود، نه قاب«: يعني

زيرا من هميشه چيزي مي گويم كه . چه من گفته باشم و چه نگفته باشم. را بپذيريد
و اگر حديثي از طرف من برايتان بيان شد كه برايتان قابل شناخت . قابل شناخت باشد

ني نمي گويم چه من گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زيرا من، سخ. نبود، آن را نپذيريد
  .»باشدكه قابل شناخت ن

 نسبت داده مي شود، بايد به �از اين حديث چنين برمي آيد كه آنچه به پيامبر
آنچه نزد مسلمين با توجه به احكام قرآن قابل پذيرش هست، عرضه شود؛ بنابراين 

  .سنت نمي تواند، حجت باشد
إني ال اُحل إال ما أحل اهللا في كتابه و ال أحرّم إال ما (: همينطور اين حديث كه

همانا من، چيزي را حالل نمي كنم مگر آنچه را كه «: يعني )م اهللا في كتابهحرّ
خداوند، در كتابش حالل نموده و چيزي را حرام نمي گردانم مگر آنچه را كه 

اليمسكن ( :و در روايت ديگري آمده است. »خداوند، در كتابش حرام كرده است
: يعني.)و ال أحرّم إال ما حرّم اهللالناس علي بشيء فإنّي ال أحل لهم إال ما أحل اهللا 

ا حالل مي كنم كه زيرا من، تنها چيزي ر. مردم از جانب من به چيزي چنگ نزنند«
  .» مي نمايم كه خدا، حالل كرده است و تنها چيزي را حرامخدا حالل نموده

ه شبهاتي كه دكتر صدقي بر حجت بودن سنت وارد كرده 2اين بود خالص
 پژوهشگري، در ضعف و نادرستي اين شبهات ترديدي ندارد، است؛ بدون ترديد هيچ

پاسخ شبهه ن شدن حقيقت بيان مي كنيم و اينك ولي ما توضيحات الزم را براي روش
  :اول
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بايد توجه داشت كه قرآن كريم مشتمل بر اصول دين و قواعد احكام مي باشد 
 موكول گشته �داكه به پاره اي از آنها، تصريح شده و بيان برخي نيز به رسول خ

 را براي بيان احكام دين فرستاده و �از آنجا كه خداوند متعال، پيامبرش. است
 در باب �اطاعت از وي را بر همه واجب گردانيده است، بنابراين بيان رسول خدا

با اين وصف احكام شريعت چه برگرفته از كتاب . احكام به منزله بيان قرآن مي باشد
ز سنت يا برگرفته مواردي همچون اجماع و قياس كه مبتني بر باشند و چه برگرفته  ا

كتاب و سنتند، همه، احكام قرآن بشمار مي روند؛ چرا كه بوسيله نص و يا با داللت 
از اينرو بين حجيت سنت و تبيان بودن قرآن، هيچ منافاتي وجود . نص، ثابت هستند

  .ندارد
شكلي كه مواجه شود، در كتاب اهللا انسان، با هر م: امام شافعي رحمه اهللا مي گويد

 ëë: ، مي فرمايد�چنانكه خداوند. راي آن وجود داردراه حل و راهكاري ب ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ2222 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yyllll ÍÍ ÍÍ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÅÅ ÅÅÞÞÞÞ ¨̈̈̈uu uu!!!! ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uutttt ùù ùù:::: $$ كتابي است كه به سوي تو فرستاده ايم تا مردم را «: ترجمه ].1:ابراهيم [〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
بياوري، به راه به توفيق پروردگارشان از تاريكيها به سوي نور و روشنايي بيرون 

  .»خداي چيره وستوده

!!  :همچنين خداي متعال مي فرمايد !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx++++ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈] و قرآن را بر تو نازل كرديم «: ترجمه ].44: نحل
يي و تا اينكه آنان، تا براي مردم آنچه را به سوي آنان فرستاده شده است، تبيين نما

  .»انديشه كنند
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$$$$  :و نيز مي فرمايد uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ öö öö;;;; ÏÏ ÏÏ???? ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ jj jj9999 && && óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈 ]ترجمه ].89: نحل :
  .» كرديم كه بيان كننده هر چيز استو كتاب را بر تو نازل«

كلمه بيان، واژه اي داراي معاني متعددي است كه مشتمل بر اصول و فروع 
ست، بسياري مي باشد و به مجموعه دستوراتي كه خداوند در قرآن به بندگانش داده ا

  :مثالً. بيان ناميده مي شوند
 اين است كه خداوند، احكام را بصورت اجمالي بيان نموده ـ يك نوع بيان1
نماز، روزه، زكات، حج و نيز اين حكم كه فواحش : مانند تمام فرائض از قبيل. است

ظاهري و باطني را حرام كرده است يا همانند نصوصي كه در مورد زنا، شراب نوشي، 
ورد وضو آمده گوشت حيوان خودمرده و گوشت خوك و يا مانند بياني كه در م

  .است
 �ـ گاهي منظور از بيان، تثبيت فرائضي است كه كيفيتشان از زبان رسول خدا2

  .تعداد ركعات نماز و احكام زكات و وقت آن و غيره: مانند. روشن گرديده است
 به آنها دستور داده است؛ �ـ گاهي منظور از بيان، سنتهايي است كه رسول خدا3

از آنجا كه خداوند . آنها در قرآن نصي وجود داشته باشدالبته بدون اينكه در مورد 
 � را در كتابش فرض كرده، لذا هر كس، از پيامبر�متعال، اطاعت از رسول اهللا

اطاعت كند و حكم آن حضرت را بپذيرد، در واقع از اهللا اطااعت كرده و حكم اهللا 
  .ض شده است فر�، از سوي اهللا�متعال راپذيرفته است؛ زيرا اطاعت از پيامبر

  1.ـ بيان، شامل اجتهاد نيز مي شود كه خداوند بر بندگانش فرض گردانيده است4

                                                           

  .22ـ 20صفحه: ـ الرسالة1
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  :پاسخ شبهه دوم
حفاظتي كه خداوند متعال تضمين نموده، مختص قرآن نيست؛ بلكه منظور، 

 از جانب خدا آورده است و تفاوتي نمي كند �شريعت و ديني است كه پيامبر اكرم

))  :چنانچه در اين آيه مي فرمايد. كه قرآن باشد يا سنت ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... 

ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]نمي دانستيد، از اهل ذكر بپرسيداگر«: يعني]. 43:نحل «.  

 ŸŸمنظور از  ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ علما هستند؛ يعني كساني كه به دين خدا و شريعت  〉〉〉〉 ####$$
همانطوركه خداوند كتابش را حفظ نمود، از سنت بدون ترديد . اسالم آگاهي دارند

آنها، عمر خود را .  نيز به وسيله ائمه و محدثين بزرگ، محفاظت فرمود�رسول اهللا
وقف تعليم و تعلم حديث و شناسايي صحيح و ضعيف آن كردند و به بركت 

 به مثابه مكتبي محفوظ در آمد كه مصادرش تدوين �زحمات آنان، سنت رسول اهللا
  .استشده 

تمام علما و در رأسشان امام شافعي رحمه اهللا تصريح نموده اند كه سنن، نزد 
اكثر اهل علم موجود است؛ بدين صورت كه اگر تمام علوم نبوي موجود در نزد 

  1.علما يكجا جمع شود، تمام سنن را در برمي گيرد
از، حج،  در باب نم�ما بر اين باوريم كه بدون ترديد هيچ يك از سنتهاي پيامبر

 جمع آوري و �روزه، معامالت و فرائض ضايع نشده و تمام افعال و اقوال پيامبر
  .تدوين گرديده است، اگرچه طرق وصولشان متفاوت مي باشد

هيچ يك از اهل لغت و شريعت اختالف ندارند كه هر آنچه : ابن حزم مي گويد
وحي، در حفاظت خداي از جانب اهللا نازل مي شود، ذِكر منزَّل است و يقيناً تمام 

                                                           

  .43 صفحه: ـ الرسالة1
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متعال قرار گرفته و محفوظ مي باشد و قطعاً هر آنچه كه خداوند متعال، حفاظتش را 
  .بر عهده بگيرد، آن چيز، از نابودي و از تحريف شدن و نفوذ باطل محفوظ مي ماند

مراد از ذكر در آيه : سپس ابن حزم به رد نظريه اي مي پردازد كه مي گويد
اين، ادعايي بي اساس و بدون دليل : ابن حزم مي گويد.  باشدشريفه، فقط قرآن مي

است؛ زيرا ذكر، اسمي عام مي باشد كه بر هر آنچه از جانب خدا باشد، اطالق مي 
  .شود

!!  :همچنين خداوند متعال مي فرمايد !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx++++ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ]44:نحل.[  

در قرآن .  مأموريت داشته كه قرآن را براي مردم بيان نمايد�بنابراين رسول خدا
نماز، زكات، حج و غيره وجود دارد كه جزئياتشان براي ما تنها از : مجمالتي همانند
 در باب اين مجمالت، � بيان شده است و چنانچه بيان پيامبر�زبان رسول خدا

محفوظ بوده و ناسالم باشد، استفاده از نصوص قرآن باطل مي شود و در نتيجه غير
اكثر احكام فرض شده، محكوم به بطالن مي گردد و هدف شريعت پوشيده مي 

  1!!ماند
  :پاسخ شبهه سوم
 به كتابت احاديث دستور نداده و بلكه از نوشتن سنت نهي �اينكه پيامبر اكرم

مي باشد؛ بلكه چنانچه در بحث كتابت و تدوين نموده، دليل عدم حجيت حديث ن
، مصلحت در آن بود �سنت بيان نموديم، در آن زمان با توجه به شمار اندك صحابه

همچنين مسلمانان به خاطر . كه تمام توان و نيرويشان را صرف نوشتن قرآن نمايند

                                                           

  .121/ 1: إلحكاماـ 1
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 به جلوگيري از درآميختن غيرقرآن با قرآن و جلوگيري از ضايع شدن كتاب خدا،
پيشتر توضيح داديم كه نهي واردشده در . حفظ كتاب اهللا توجه بيشتري مي كردند

زمينه كتابت حديث، بر خودداري از كتابت حديث به صورت رسمي و همانند قرآن، 
 ثابت مي باشد؛ بدين صورت �بوده است وگر نه نوشتن احاديث، در زمان پيامبر 

داخت و كتابت حديث، به صورت كه هر كس، به نوشتن حديث براي خود مي پر
  .رسمي انجام نمي شد

اگر : بدون ترديد ثبوت حجيت سنت، منوط به كتابت آن نيست كه گفته شود
زيرا .  به كتابت حديث دستور مي داد�حجت بودن سنت مورد نظر بود، حتماً پيامبر

يق تواتر، نقل روايان ثقه از رجال ثقه و از طر: حجيت سنت با امور ديگري همچون
 صرفاً بر اساس �حتي جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر. نوشتن نيز ثابت مي شود

بايد توجه . نوشته ها نبود؛ بلكه هر آيه اي بايد تا حد تواتر از صحابه ثابت مي شد
. داشت كه صحت انتقال از طريق حفظ،كمتر از صحت آن از طريق كتابت نيست

ه قوت حافظه شهرت داشتند و در اين خصوصاً در مورد قومي همچون عربها كه ب
بسا اوقات يك عرب، قصيده اي را يك بار مي . مورد عجائبي از آنها نقل شده است

 روايت شده كه وي، �چنانچه در مورد ابن عباس. شنيد و تمام آن را حفظ مي نمود
  1.عمر بن ابي ربيعه را حفظ كرد در يك جلسه، تمام قصيده

 احاديثي را مي شنيدند و بدون جا انداختن يك برخي از آنان در يك جلسه،
چنانچه ابن عساكر به نقل از زهري آورده كه . حرف، تمام آنها را حفظ مي نمودند

عبدالملك، نامه اي به اهل مدينه نوشت و آنها را بخاطر موضعگيري مخالف در 
براي عموم اين نامه طوالني . اين نامه در دو طومار بود. ابن زبير سرزنش نمود حادثه
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سعيد كه دير رسيده بود، خواست از محتواي نامه باخبر . مردم در مسجد خوانده شد
شود؛ لذا بدين منظور متن نامه را از شاگردانش سؤال نمود و آنها نيز جوابش را 

! اي ابومحمد: دادند، اما سعيد كامالً مطمئن نشد تا اينكه زهري خطاب به وي گفت
 سپس :راوي مي گويد. بلي: الب نامه دست يابي؟ گفتآيا مي خواهي به تمام مط

  1.زهري تمام نامه را از حفظ خواند
بنابراين اعتماد آنها بر . امثال اين موارد از امام شافعي و ديگران نيز نقل شده است

 نقل مي كردند و آن را مورد �حافظه شان، اساس آن چيزي بود كه از رسول خدا
ين دليل اعتماد به حافظه براي طالب علم و پژوهشگر به هم. بررسي قرار مي دادند

بدين سبب بزرگواراني كه دكتر صدقي، نام آنها را . مفيدتر است تا اعتماد به كتابت
ذكر كرده، كتابت حديث را ناپسند مي دانستند تا حافظه و استعداد شگفت آور، 

  .ضعيف نشود و آنها بر كتابت اعتماد نكنند
 و تابعين در مورد كراهت �از ذكر نظريه برخي از صحابهحافظ ابن عبدالبر پس 

كساني كه در اين باب نظرشان را ذكر كرديم، آنها در واقع نظريه : كتابت، مي گويد
زيرا عربها به قوت حافظه شهرت داشتند و از حافظه هايي . جمهور عربها را دارند
خعي، قتاده و غيره كه ابن عباس، ابن شهاب، ن: افرادي همچون. قوي برخوردار بودند

كتابت را ناپسند دانسته اند،  به قوت حافظه شهرت يافته بودند و فقط به شنيدن اكتفا 
من دستانم را بر گوشهايم : ويدمگر اين ابن شهاب نيست كه مي گ. مي كردند

سوگند به خدا، چيزي در اين گوشها داخل . گذارم تا مبادا سخنان ركيك بشنوم  مي
  .باره فراموش شودنشده است كه دو
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 نيز �رسول خدا. اينها، همه عرب بودند. از شعبي نيز چنين مواردي منقول است
ما ملتي امي و درس «:  يعني)نحن أمة أمية ال نكتب و ال نحسب(: فرموده است
مشهور است كه عربها از حافظه . »يم، نه مي نويسيم و نه مي شماريمنخوانده هست

  1. بودندبسيار قوي و خوبي برخوردار
بديهي است اگر تقوا و زهد به چنين حافظه اي اضافه شود، سبب مي گردد تا باز 
هم نگراني و دقت نظر وجود داشته باشد كه مبادا در اخبارشان وهم و اشتباهي رخ 

 را بر آن داشت كه صحيفه احاديث �داده باشد و اين، همان چيزي است كه ابوبكر
چنين به «: شته باشد و گر نه ذهبي مي گويدعه صحت دارا بسوزاند؛ البته اگر اين واق

  2.» مي رسد كه اين واقعه، صحت نداردنظر
اما اجتناب برخي از آنها از بيان حديث، به خاطر شدت احتياطشان در دين بوده 

  به اين مطلب �چنانچه زبير.  نسبت دهند�است كه مبادا چيزي را به اشتباه به پيامبر
اما آنان كه از حافظه اي قوي برخوردار بوده اند، بدون ترديد و . تصريح نموده است

ابن عباس، ابن مسعود و : دودلي به روايت و بيان حديث پرداخته اند؛ مانند
  .�ابوهريره

ي، علتش را  راضي نبود كه از زبان وي حديثي نوشته شود؛ و�زيد بن ثابت
ن چيزي ي گويم، عيناً هماشايد هر حديثي كه من برايتان م«: چنين بيان كرده است

  .»نباشد كه من بيان كرده ام
بنابراين خودداري برخي از آنها از كتابت و روايت احاديث، صرفاً بخاطر احتياط 

  .و تقوا در دين بوده است
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 و تابعين به حد �البته اخبار و روايات حاكي از كتابت احاديث توسط صحابه
براي . شگران و جويندگان حق پوشيده نيستتواتر معنوي رسيده و اين مسأله، بر پژوه

 اثر ابن عبدالبر و كتاب جامع بيان العلمكسب اطالعات بيشتر در اين مورد به كتاب 

  . اثر خطيب مراجعه كنيدتقييد العلم
تدوين سنت به تأخير : اما اينك به بررسي اين نظريه مي پردازيم كه مي گويد

ن از بين رفته و از اينرو حدس و گمان در آن افتاده است؛ بنابراين اعتماد به صحت آ
  .راه يافته است و در دين خدا نمي توان بر اساس حدس و گمان حكم نمود

اين سخن كساني است كه از كوششها و تالشهاي گسترده علما در زمينه مبارزه با 
 تا پايان قرن اول �زيرا از عصر صحابه. تحريف و جعل احاديث، اطالعي ندارند

ماني كه زهري به دستور عمر بن عبدالعزيز سنت را تدوين نمود، سنت اغلب، يعني ز
 سلسله اي متصل به هم بوده و هيچ انقطاعي ت،از راه حفظ و ضبط و احياناً از راه كتاب

البته علما به . بنابراين جاي هيچ شك و ترديدي وجود ندارد. در آن راه نيافته است
وسط دشمنان پرداختند و بدين سان هيچ بيان و پاكسازي احاديث جعل شده ت

از اينرو اطمينان انسان در مورد سنت به . ترديدي در زمينه سنت به جاي نگذاشتند
البته با اين حال در مورد احاديث آحاد نمي گوييم كه آنها . درجه يقين مي رسد

ث كه احادي: اگر چه برخي از علما گفته اند. احاديث قطعي و مفيد علم يقين هستند
احاديث آحاد، مفيد علم ظني : آحاد هم مفيد علم يقين هستند، اما ما مي گوييم

  .هستند و كمتر كسي، اين را نمي پذيرد
اعتماد به ظن و گمان، در احكام : لذا برخي همچنان خرده مي گيرند و مي گويند

بايد توجه داشت كه اين حكم مربوط به اصول دين است؛ يعني .. دين جائز نيست
وحدانيت خدا، صدق رسالت، : ي كه انكار و شك در آن كفر است؛ ماننداصول
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نسبت قرآن به رب العالمين و نيز اركان اسالم يعني نماز، زكات و غيره كه جزو 
  .الينفك دين هستند

عالوه بر اين . ، كافي است»ظن«اما احكام فرعي، چنين نيستند و براي اثبات آنها، 
زيرا احكامي كه .  كه تمام احكام دين، قطعي هستندمدعي فوق نمي تواند ثابت كند

از خود قرآن اخذ شده اند و قطعي هستند، نسبت به احكام برگرفته از اجتهاد مبتني بر 
قرآن، به مراتب كمتر مي باشند و قرآن، شامل عام و خاص، مطلق و مفيد، مجمل و 

ري مسلّم و مورد مبين است و چنين مواردي، قطعيت را تضعيف مي نمايد و اين ام
  .قبول در اصول مي باشد
  :پاسخ شبهه چهارم

اينك به بررسي احاديثي مي پردازيم كه دكتر صدقي در باب عدم حجيت سنت 
  :ذكر كرده بود
  : تا آخر آن)إن الحديث سيفشو عني( :حديث اول

حديث را خالد بن ابي كريمه از اين : بيهقي در مورد اين حديث گفته است
جعفر، خالد، مجهول و ناشناخته است و ابو روايت مي كند؛ �سول اهللاجعفر از رابو

  1.لذا اين حديث، منقطع مي باشد. صحابي نيست
اين، روايتي منقطع از فردي مجهول : امام شافعي در مورد اين حديث مي گويد

  2.است و ما اصالً چنين روايتي را نمي پذيريم
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شده است؛ ابن حزم در مورد حسين اين حديث از طريق حسين عبداهللا نيز روايت 
حسين بن عبداهللا از درجه اعتبار ساقط است و متهم به زنديق : بن عبداهللا مي گويد

   1.بودن مي باشد
حديثي كه در مورد عرضه نمودن حديث بر : بيهقي در جايي ديگر مي گويد

آن زيرا بطالن اين حديث از خود . قرآن، روايت شده، روايت باطل و نادرستي است
بدين دليل كه اگر ما، بنا به آنچه كه در همين روايت آمده، آن را به . ثابت مي شود

قرآن عرضه كنيم، در قرآن چنين موردي را نمي بينيم كه به عرضه نمودن احاديث 
  2.به قرآن دستور داده باشد

 البته به اين نكته بايد توجه داشت كه اگر رد. اين بود نظر علما درباره اين حديث
حديث فوق بنا بر بيان علماي حديث از جهت سند باشد، پس چاره اي جز پذيرفتن 

اما همه اهل علم بر جعلي بودن اين روايت اتفاق نظر ندارند و عده . نظريه آنها نيست
. چنانچه از نظريه امام شافعي و بيهقي معلوم گرديد. اي، صرفاً آن را ضعيف دانسته اند

متن باشد، بايد توجه داشت كه اين حديث با الفاظ اگر رد اين حديث از جهت 
فما وافق فاقبلوه و ما (: در اكثر روايات چنين آمده است. مختلف روايت شده است
  .)خالف أو لم يوافق فردوه
گرچه عبدالرحمن بن . بي نيست كه مقتضي ضعف آن شوداين نص، متضمن مطل

  .»ج و زنديقان استه و پرداخته خواراين حديث، ساخت«: مهدي مي گويد
چنانچه قبالً بيان نموديم، علما، اتفاق نظر دارند كه از عالئم وضع حديث، آنست 

از اينرو اگر حكم حديثي، مخالف احكام . كه مخالف كتاب و سنت قطعي باشد
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كتاب اهللا باشد و امكان تأويل آن نيز وجود نداشته باشد، چنين حديثي به اتفاق علما، 
  .ساختگي مي باشد

با اين توضيح مگر حديث مورد بحث كه منكرين براي عدم حجيت حديث از 
آن استدالل مي كنند، غير از آن نكته اي را گفته كه علما، درباره اش اتفاق نظر 

فما وجدتموه في كتاب اهللا فاقبلوه و ما لم (: دارند؟ اگر الفاظ حديث، بدينگونه بود
  بپذيريد و آنچهنچه را كه در كتاب يافتيد،هر آ«:  يعني.)تجدوه في كتاب اهللا فردوه

در اين صورت خيلي راحت بطالن حديث مورد نظر . »را كه در قرآن نيافتيد، رد كنيد
زيرا بسياري از احاديث، احكامي را ثابت مي كنند كه به اتفاق اهل . ثابت مي شد

ذيرفته شده و علم، اين احكام در قرآن وجود ندارند؛ اما با اين حال چنين احاديثي، پ
  .به آن عمل شده است

خالصه اينكه به اتفاق اهل علم، سنتهاي صحيح، مخالف كتاب اهللا نيستند و اگر 
حديثي، دربردارنده احكامي باشد كه با كتاب اهللا در تضاد است، به اتفاق علما چنين 

  .حديثي، مردود مي باشد
يچ موردي يافت در احاديثي كه صحت آنها محرز است، ه: ابن حزم مي گويد

  . نمي شود كه با قرآن تضاد داشته باشد
  :حديث بر سه قسم است: محمد بن عبداهللا بن مسره مي گويد

  .ن باشد و استدالل به آن فرض استـ حديثي كه موافق قرآ1
ـ حديثي كه شامل مسأله اي باشد كه در قرآن وجود ندارد؛ پذيرفتن اين نوع 2

  .حديث نيز فرض است
  . با قرآن در تضاد باشد؛ چنين حديثي، مردود و غير قابل قبول استـ حديثي كه3
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به هيچ عنوان حديثي : علي بن احمد يعني ابن حزم در جايي ديگر مي گويد
وجود ندارد كه هم صحيح باشد و هم مخالف قرآن؛ تمام اخبار و روايات شرعي، يا 

ع مفسر مجمالت مضاف و منسوب به قرآن مي باشند و يا معطوف بر آن و در واق
  1.قرآن هستند

هر آنچه را كه با قرآن موافقت نداشت يا : (پس اگر متن حديث اينطور باشد كه
  .در اين صورت نبايد اين حديث را موضوع بدانيم) با قرآن، در تضاد بود، نپذيريد

امام شاطبي را درباره اين حديث، مشاهده نمودم، به اين  بنده هنگامي كه نظريه
خالصه سخن شاطبي . ردمنيازي به رد حديث فوق نيست، اطمينان پيدا كنظريه كه 
حديث، نوعي وحي از جانب خدا است و امكان ندارد كه با كتاب اهللا در : چنين است
آري؛ امكان دارد سنت، داراي حكمي باشد كه نه با كتاب موافق باشد . تناقض باشد
اما اگر دليلي بر . فته باشدچه بسا قرآن در مورد حكمي، چيزي نگ. و نه مخالف

خالف آن حكم وجود داشته باشد، در اين صورت موافقت حديث با كتاب اهللا 
بنابراين حديث مذكور، چه از نظر سند صحيح باشد و چه نه، از لحاظ . ضروري است

  2.معنا، درست است
بدين تريب در حديث مورد بحث هيچ دستاويزي براي دكتر صدقي وجود ندارد 

ارد سازد؛ حتي اگر سند حديث در حجت بودن سنت، شبهه و. ساس آنكه بر ا
  . باشدصحيح

اذا حدثتم عنّي حديثاً تعرفونه و ال تنكرونه قلته أو لم أقل، (: اما حديث دوم
فصدقوا به، فانّي أقول ما يعرف و ال ينكر و إذا حدثتم عنّي حديثاً تنكرونه قلته أو لم 
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اگر از طرف من روايتي «:  يعني)ول ما ينكر و ال يعرفأقل، فال تصدقوا به فانّي ال اق
چه من گفته باشم . برايتان نقل شد كه قابل شناخت بود، نه قابل انكار، آن را بپذيريد

و اگر . زيرا من هميشه چيزي مي گويم كه قابل شناخت باشد. و چه نگفته باشم
چه . ود، آن را نپذيريدحديثي از طرف من برايتان بيان شد كه برايتان قابل شناخت نب

  .»ي نمي گويم كه قابل شناخت نباشدمن گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زيرا من، سخن
حديثي است : اين روايت، ضعيف است؛ ابومحمد بن حزم در اين باره مي گويد

  .مرسل و يكي از راويان آن به نام اصبع، مجهول مي باشد
 نادرستي اين روايت مي باشد؛ در اين حديث جمله اي آمده كه بيانگر كذب و

چه من آن را گفته باشم و چه «:  يعني)قلته أو لم أقل، فصدقوا به(: اين جمله كه
  .»فته باشم، شما آن را تصديق كنيدنگ

.  اجازه دهد كه از زبان وي سخن دروغي نقل شود�امكان ندارد كه رسول خدا
:  يعني) مقعده من النارمن كذب علي متعمداً فليتبوأ(: زيرا خودش فرموده است

 جايگاهش را در دوزخ فراهم هركس به عمد، سخن دروغي به من نسبت دهد،«
  .»نمايد

عبيداهللا بن سعد كه يكي از راويان اين حديث مي : سپس ابن حزم مي گويد
يكي از دروغهايش همين است كه اين سخن را به . باشد، كذاب مشهوري است

گفته باشم، شما آن  من آن را گفته باشم و چه نچه«:  نسبت مي دهد كه�رسول خدا
 نسبت داد كه آن حضرت �چگونه مي توانسخني را به پيامبر. »را تصديق كنيد

آيا كسي جز انسان كذاب، زنديق، كافر و نادان، به خود جرأتي مي ! نگفته است؟
   1 نسبت دهد؟�دهد كه چنين سخني را به پيامبر
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صحت اين حديث، جاي بحث دارد و :  استابن خزيمه گفته: بيهقي مي گويد
نزد يحيي بن آدم در سند و متن اين حديث آنقدر اختالف وجود دارد كه موجب 

 را در سلسله �چنانچه برخي از راويان، ابوهريره. اضطراب و آشفتگي آن شده است
راويان ذكر مي كنند و بعضي نيز ابوهريره را ذكر نمي كنند و حديث را به صورت 

  1.روايت مي نمايندمرسل 
البته حديث فوق از طرق قابل قبولي نيز روايت شده است؛ ولي در اين طرق، 

  . وجود ندارد)قلته أو لم أقله(جمله 
ت دارد، اين است كه يكي از نهايت نكته اي كه اين حديث، بر آن دالل

ر د. هاي درستي حديث، آنست كه با نكات وارده در شريعت توافق داشته باشد  نشانه
ورت امكان كذب و دروغ در آن وجود دارد و اين، نكته اي است كه ما  صغير اين

لذا اين مطلب، به هيچ عنوان نمي تواند دليل عدم حجيت . هم به آن اعتقاد داريم
  ..سنت باشد

حل إال ما أحل اهللا في كتابه و ال أحرّم إال ما حرّم اهللا إني ال أ( :اما حديث سوم
  )في كتابه

شافعي و بيهقي اين حديث را از طريق طاووس روايت : طي مي گويدعالمه سيو
  .اين حديث، منقطع است: و امام شافعي گفته است. كرده اند

 در قبال حالل و حرام به همين شكل بوده و چنين �بدون شك رويكرد پيامبر
 عمل � مطابق دستور اهللا�مأموريتي نيز داشته است؛ ما شهادت مي دهيم كه پيامبر

  .ه استكرد
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 در اين روايت، صحيح باشد، منظور چيزي )في كتابه(اگر لفظ : بيهقي مي گويد
ـ وحي 1: ت نازل شده و وحي بر دو نوع اس�است كه به صورت وحي بر رسول خدا

 قابل تالوت(متلو( 2؛ ـ وحي غير متلو)1).غير قابل تالوت  
چنانكه در . داندرا چيزي عامتر از قرآن مي » كتاب«معلوم مي شود كه بيهقي 

، به معنايي عامتر از قرآن اطالق شده است؛ آنجا »كتاب« نيز �حديثي از رسول خدا
ا بكتاب والذي نفسي بيده ألقضينّ بينكم(:  خطاب به پدر يك زاني فرمود�كه پيامبر

  .)ذا اعترفتاهللا، أما أنّ الغنم والخادم رد عليك و أن امرأته ترجم إ
گوسفند و . ه ميان شما با كتاب خدا حكم مي كنمبه خدا سوگند ك«: ترجمه

گفتني . »ود، رجم مي شودخادم را به تو برمي گردانيم و اگر زن به زنا اعتراف نم
ت گوسفند و خادم صلح نموده پدر آن زناكار، با شوهر زن زناكار با پرداخ: است
  .بود

كه ابتدا به ذهن عالوه بر اين اگر از كتاب اهللا، همان معنايي در نظر گرفته شود 
 حالل يا �زيرا آنچه را پيامبر. مي رسد يعني قرآن، باز هم اشكالي پيش نمي آيد

 داده و از �حرام نمايد، بايد اجرا نمود؛ چراكه قرآن، به اطاعت از رسول خدا
  .نافرماني ايشان نهي نموده است

  :...)ال يمسكن الناس علي بشئ ٍ(اما روايت 
ط به طاووس است و حديثي منقطع ن روايت، مربواي: امام شافعي مي گويد

عالوه بر اين اگر ثابت هم باشد، بدين معنا است كه براي مردم جائز نيست . باشد  مي
 دست به تحريم و تحليل چيزهايي مي زند كه در قرآن وجود �پيامبر: كه بگويند
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ها چيزي را  به بيان و تبليغ شرع مي پردازد؛ لذا تن�ندارد و بديهي است كه پيامبر
حالل مي نمايد كه در شريعت الهي حالل شده نيز چيزي را حرام مي كند كه در 

  .شريعت الهي حرام گشته است
بدين ترتيب روشن گرديد كه برخي از احديث مورد استناد دكتر صدقي، از 
ديدگاه علماي حديث، ثبوت ندارند و برخي نيز از ديدگاه علما ثابتند؛ اما در آنها 

يلي وجود ندارد كه ادعاي مدعي را ثابت نمايد و اين در حالي است كه براي دل
احاديث صحيحي وجود دارد كه بر خالف نظريه صدقي، حجيت سنت را ثابت مي 

ال ألفين (:  را نقل نموده كه فرموده است�چنانچه امام شافعي اين حديث پيامبر. كند
: رت به أو نهيت عنه فيقولأحدكم متكئا علي أريكة يأتيه األمر من أمري مما أم

نيابم كسي از شما را كه بر متكايي «:  يعني1)الأدري ما وجدنا في كتاب اهللا اتبعناه
تكيه زده باشد و مسأله اي كه من، بدان امر نموده و يا از آن نهي كرده ام، بر او 

ن تاب خدا بيابيم، مي پذيريم و از آمن نمي دانم؛ آنچه در ك: عرضه شود و او بگويد
  .»پيروي مي كنيم

: همچنين حاكم، با سند خود از مقدام بن معديكرب چنين روايت نموده است كه
يوشك : ����فقال رسول اهللا.  أشياء يوم خيبر، منها الحمار األهلي و غيره����حرم النبي(

فما . بيني و بينكم كتاب اهللا: أن يقعد الرجل منكم علي أريكته يحدث يحديثي فيقول
 ���� استحللناه و ما وجدنا فيه حراماً حرمناه و إنّ ما حرم رسول اهللاوجدنا فيه حالالً

 روز خيبر چيزهايي از جمله االغ اهلي و غيره را �رسول خدا«:  يعني)كما حرم اهللا
كسي از شما پيدا مي شود كه بر متكا تكيه زده و درباره : حرام كرد و سپس فرمود
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ميان ما و شما، كتاب خداست؛ : هسخنان و احاديث من صحبت كند و چنين بگويد ك
پس آنچه را در قرآن حالل يافتيم، آن را حالل مي دانيم و آنچه را در آن حرام 

ي  حرام كرده، مانند آن چيز�همانا آنچه رسول خدا. يافتيم، آن را حرام مي دانيم
  .»است كه خداوند، حرام نموده است

ت شناخت كافي داشته خالصه اينكه مسلماني كه از دين خدا و احكام شريع
زيرا . اسالم يعني فقط قرآن: باشد، هرگز منكر حجيت سنت نمي شود و نمي گويد

بيشتر احكام شريعت توسط سنت به ثبوت رسيده  و اغلب احكامي كه در قرآن 
به عنوان مثال در كجاي قرآن آمده كه . وجود دارد، مجمل و قواعد كلي مي باشند

 نماز خواند؟ و همچنين تعداد ركعات نماز، مقدار بايد در شبانه روز پنج نوبت
  زكات، جزئيات مناسك حج و ساير احكام و معامالت، در كجاي قرآن آمده است؟

چنين ديدگاه تهي و پوچي دارد، از كسي كه : ابن حزم رحمه اهللا مي گويد
در كجاي قرآن آمده كه نماز ظهر، چهار ركعت و يا مغرب، سه ركعت : پرسيم  مي

 ركوع، سجده، قرائت و سالم، بايد با چنين و چنان كيفيتي انجام شوند؟ است و
همچنين بيان كيفيت زكات طال و نقره، گوسفند، شتر، گاو و نيز نصاب زكات، بيان 
اعمال حج از وقوف عرفه تا مزدلفه، رمي جمرات، چگونگي احرام و آنچه در احرام 

يت ذبح حيوان، قرباني، احكام بايد از آن اجتناب نمود، خوردنيهاي حرام، كيف
حدود، احكام بيع، بيان ربا، بريدن دست دزد، احكام شيرخوارگي، احكام طالق، 

  احكام سوگند و نذر و ساير مسائل فقهي در كجاي قرآن بيان شده اند؟
مگر نه اينكه در قرآن صرفاً اشاراتي در اين موضوعات وجود دارد كه اگر فقط 

شود، كيفيت عمل به آنها مشكل و بلكه نامشخص خواهد مجمالت آن در نظر گرفته 
 �بود؟ مرجع ما براي پاسخگويي در تمام اين موارد، رواياتي است كه از رسول خدا
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اجماع نيز در اين زمينه مرجع مسائل اندكي مي باشد؛ از اينرو براي . به ما رسيده است
فردي اعتقاد داشته اگر . شناخت احكام و مسايل دين بايد به حديث مراجعه نمود

غير از قرآن چيز ديگري را نمي پذيرم، چنين فردي كافر است و اگر : باشد كه
شخصي، صرفاً به مواردي كه مورد اتفاق تمام امت مي باشد، اعتقاد داشته باشد و 
موارد اختالفي برگرفته از نصوص را ترك نمايد، چنين فردي به اجماع امت، فاسق 

  .است



  



  

  نجمفصل پ

كساني كه منكر حجت بودن خبر واحد  سنت و

  .هستند

  :اخبار و روايات از ديدگاه علماي حديث بر دو نوع است
به احاديثي گفته مي شودكه توسط جمعي از راويان عادل و مورد : ـ متواتر1

 ادامه داشته �اعتماد، از جمعي همچون خودشان نقل شده و اين سلسله تا رسول خدا
  .باشد
ثي گفته مي شودكه يك يا دو نفر از يك يا دو نفر روايت به احادي: ـ آحاد2

به احاديثي اطالق مي گردد كه : به عبارت ديگر.  برسد�كرده اند تا به رسول خدا
  .تعداد راويانش به حد متواتر نرسيده باشد

هستند؛ مشهور كه به احاديثي » مشهور«احناف معتقد به نوع سومي به نام احاديث 
در ابتدا آحاد بوده اند ولي در قرن دوم و سوم متواترشده اند؛ اطالق مي گردد كه 

  1.)انما األعمال بالنيات(: حديث: مانند
علما، اتفاق نظر دارند كه حديث متواتر، مفيد علم و عمل است و در حجيتش 
هيچ اختالفي نيست و تنها كساني حجت بودن خبر متواتر را انكار مي كنند  مكه از 

اما خبر آحاد نزد جمهور، . چنانچه قبالً بيان شد. نت مي باشنداساس منكر حجيت س
  .مي باشد» مفيد ظن«حجت و موجب عمل است، اگر چه 
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 برخي از 1. مدعي اجماع صحابه بر اين نظريه شده استالمحصولرازي در كتاب 
امام احمد، حارث بن اسد محاسبي، حسين بن علي كرابيسي، ابوسليمان : علما همچون

 نيز معتقدند كه اخبار آحاد، قطعي و موجب علم و عمل 2به قولي امام مالكخطابي و 
. هر دو فريق، داليلي دارند كه در كتابهاي اصول به تفصيل ذكر شده است. مي باشند

نكته مهم در اين مبحث، اين است كه همه آنها خبر واحد را حجت و موجب عمل 
ني و ابن داوود، حجيت خبر واحد برخي از علماي اهل بدعت همچون قاسا. مي دانند

 اين نظريه به اهل بدعت و ابن داوود نسبت داده التحرير در كتاب 3.را رد كرده اند
از گفتار ابن حزم چنين استنباط مي شود كه معتزله نيز منكر حجت بودن . شده است

  4.خبر واحد هستند
؟ هرچند از  تصريح نكرده كه منكر حجيت كيستاألم و الرسالةامام شافعي در 

البته امكان دارد كه آن . سخنانش چنين برمي آيد كه وي، از بصره بوده است
چراكه بصره در . شخص، معتزلي بوده، همانطور كه ممكن است از اهل بدعت باشد

دوران امام شافعي مركز حركتهاي فكري و علمي بود كه مشهورترين شخصيتهاي 
  .مي شدندفرق و مذاهب اسالمي آن دوران، آنجا جمع 

 و شارح المختصر چنين نقل كرده اند، كه اهل بدعت و نيز اهل 5شارح مسلم
قاد به اهل ظاهر، عجيب به نظر البته نسبت اين اعت. ظاهر، چنين اعتقادي داشتند
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زيرا از كتابهاي ابن حزم و روايات علما چنين بر مي آيد كه آنها در اين . رسد  مي
  .مورد با جمهور، هم عقيده هستند

  
  :شبهات منكرين حجت بودن خبر واحد

 ŸŸ :ـ خداوند متعال مي فرمايد1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 〈〈〈〈 ]36:اسراء .[
  .»دنباله روي مكن كه از آن ناآگاهياز چيزي «: يعني
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  .»از حق بي نياز نمي گرداند)  راهيچكس(ظن و گمان، «

بديهي است كه طريق اخبار آحاد، طريقي ظني است؛ زيرا احتمال خطا و نسيان 
از اينرو هر روايتي كه چنين باشد، نمي تواند قطعي و مفيد . در راوي وجود دارد

  .استدالل باشد
 بايد در اصول و عقائد نيز ـ اگر چنانچه عمل به خبر واحد در فروع جائز است،2

در حالي كه همه اتفاق دارند كه عمل به خبر واحد در اصول و عقائد . جائز باشد
  .لذا در فروع نيز نبايد جائز باشد. جائز نيست

 در نماز عشاء، سر دو ركعت سالم داد و در اين زمينه �ـ باري رسول خدا3
و ساير كساني كه در نماز شركت سخن ذي اليدين را نپذيرفت تا اينكه ابوبكر، عمر 

 �بنابراين اگر خبر واحد حجت بود، پيامبرخدا. داشتند، او را تصديق نمودند
  .درنگ سخن او را مي پذيرفت  بي
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چنانچه . عدم عمل به خبر واحد نقل شده است �ـ از تعدادي از صحابه4
خبر و  را در مورد ميراث مادربزرگ نپذيرفت تا اينكه با � خبر مغيره�ابوبكر

  . تأييد گرديد�گواهي محمد بن مسلمه
 � را در مورد اجازه پيامبر�همچنين ابوبكر و عمر رضي اهللا عنهما خبر عثمان

 خبر ابوسنان اشجعي را در مورد �علي. مبني بر بازگشت حكم بن عاص، نپذيرفتند
 خبر كسي ديگر را قبول � جز سخن ابوبكر�همچنين علي.  نپذيرفتمفوضة

  .گر اينكه آن فرد را سوگند مي دادكرد، م نمي
 را در مورد عذاب شدن ميت به سبب �عائشه رضي اهللا عنها نيز خبر ابن عمر

  1.گريه خانواده اش، رد نمود
  

  :پاسخ شبهات فوق

  :خالصه پاسخي كه علما به شبهات فوق داده اند، به شرح ذيل است
  :پاسخ شبهه اول

ني در باب اصول دين و قواعد عامه چنانچه قبالً ذكر كرديم نپذيرفتن خبر ظ
زيرا در فروع و جزئيات، چاره اي جز عمل به اخبار . است، نه در فروع و جزئيات

  .ظني نيست
بديهي است كه برداشت مجتهدين از نصوص قرآن متفاوت مي باشد و از اينرو 
نظريات متعددي وجود دارد و هيچ يك از مجتهدين، به صحت اجتهاد خود يقين 
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د؛ اما با اين حال در مورد وجوب عمل به اجتهاد آنان اجماع شده است؛ آن هم ندار
  .در حالي كه اين اجتهادات،  ظن و گمانهايي بيش نيستند

زيرا از زمان . از سوي ديگر حجيت خبر آحاد، ظني نيست، بلكه قطعي است
 تاكنون، اجماع بر قطعي بودن خبر آحاد ثابت است و اختالف منكرين �صحابه

بنابراين عمل . زيرا اختالف آنان معتبر نمي باشد. حديث، بر اين اجماع تأثيري ندارد
  1.به خبر آحاد عمل به دليل قطعي است نه ظني كه اجماع مي باشد

  :پاسخ شبهه دوم
امت، بر اين اجماع كرده اند كه استنباط اصول دين و عقائد، از طريق ظني به 

  .وع چنين نيستهيچ وجه جائز نمي باشد؛ اما در فر
  :پاسخ شبهه سوم

 بدين جهت بود كه امكان داشت،  در مورد خبر ذواليدين�توقف پيامبر
زيرا او، تنها كسي بود كه از ميان جمع . ذواليدين دچار توهم و اشتباه شده باشد

 در دو ركعت اول پي برد و يا �كثيري كه آنجا حضور داشتند، به سالم دادن پيامبر
هرگاه در خبر واحد احتمال توهم باشد، بايد در پذيرش آن توقف . آن را بازگو كرد

و درنگ نمود و چون ديگران با ذواليدين هماهنگ شدند، احتمال توهم از بين رفت 
  . نيز به موجب خبرش عمل نمود�و پيامبر

  :پاسخ شبهه چهارم
  ثابت شده، اين است كه آنها به�آنچه به صورت قطعي و بدون ترديد از صحابه

در مواردي كه . خبر واحد عمل مي كردند و اين رويكرد آنان، به تواتر رسيده است
آنها از پذيرفتن خبر واحد، خودداري نمودند، صرفاً بدين خاطر بوده است كه آنها 
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در آن خبر دچار توهم و ترديد شده اند؛ نه اينكه آنها نمي خواستند به خبر واحد 
كه منكرين حجيت خبر واحد، ذكر كرده اند، به عنوان مثال، موردي . عمل كنند

 را در مورد ميراث جده نپذيرفت، در واقع بدين � خبر مغيره�مبني بر اينكه ابوبكر
چراكه پذيرش اين .  مي خواست، اين خبر، كامالً تأييد شود�سبب بود كه ابوبكر

موضوع، به تصويب يك قانون شرعي منجر مي شد و از اينرو بايد احتياط الزم 
 شهادت داد كه اين حديث را �لذا هنگامي كه محمد بن مسلمه. صورت مي گرفت

 ترديد و درنگ � در پذيرش خبر مغيره� شنيده است، ابوبكر�از رسول خدا
 را نپذيرفت و اين، در واقع درس � نيز به همين دليل خبر ابوموسي�عمر. نكرد

 دقت �ر مورد احاديث پيامبرارزنده اي براي تازه مسلمانان و نسلهاي آينده بود تا د
  .نمايند

من تو را متهم نمي كنم؛ اما سخن، «:  گفت� به ابوموسي�به همين سبب عمر
  .»)و نبايد در اين زمينه سهل انگاري كرد( است �سخن پيامبر

. لذا با استناد به چنين مواردي نمي توان به عدم حجيت خبر آحاد استدالل نمود
وسط صحابي ديگر، نمي تواند موجب عمل باشد و با زيرا تأييد خبر يك صحابي، ت
در نمي آيد؛ هر چند دو يا سه نفر ديگر » واحد بودن«اين تأييد، خبر آن صحابي از 

در صفحات آينده معناي اين موضوع بررسي مي گردد كه . با او همراه شوند
هاد  از يكديگر سؤال مي كردند، يكديگر را رد مي نمودند و در زمينه اجت�صحابه

 كه بايد بدون هر نوع اشتباه و توهم، نقل �در دين خدا و دقت در احاديث رسول اهللا
  .شود، همديگر را تخطئه مي نمودند و اشتباهات يكديگر را گوشزد مي كردند

اخباري را كه آنان نمي پذيرفتند و يا در مورد آن «: آمدي در اين باره مي گويد
معارض آن : ود كه ايجاب مي كرد؛ مثالًبخاطر مصلحتهايي ب توقف مي نمودند،
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عدم پذيرش پاره اي از روايات از ... .و وجود داشت يا شرط الزم ديده نمي شد
  1.»سوي صحابه،  هرگز بدين خاطر نبود كه آنها اينگونه اخبار را حجت نمي دانستند

اينك كه شبهات منكرين حجيت خبر واحد را بيان نموديم و به پاسخ آنها 
، به داليل ثبوت حجيت اخبار آحاد مي پردازيم و اين نكته را مورد بررسي پرداختيم

قرار مي دهيم كه عمل به خبر واحد صحيح، واجب مي باشد و براي مسلمان به هيچ 
  .آن مخالفت ورزد عنوان جائز نيست كه با

علماي اصول، دالئل زيادي را نقل كرده اند كه برخي از اين داليل، جاي بحث 
   2.رندو نقد دا

 مفصالً نقل الرسالةبنده، در اين زمينه نظريات امام شافعي رحمه اهللا را از كتاب 
زيرا به نظر من، امام شافعي، نخستين كسي است كه در اين موضوع بحث . مي نمايم

  .نموده و علماي پس از او، از نظريات وي استفاده نموده اند
  

  :»آحاد«دالئل حجيت اخبار 

الحجة في تثبيت خبر ( تحت عنوان الرسالةهللا در كتاب امام شافعي رحمه ا
اگر كسي خواهان داليل حجيت خبر واحد اعم از نص يا داللت :  مي گويد)دالواح

  :آن و يا اجماع باشد، در جوابش مي گوييم
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نضراهللا عبداً سمع مقالتي فحفظها و وعاها و ( : فرموده است�رسول خدا ـ1
:  يعني1.)يه و رب حامل فقه إلي من هو أفقه منهأداها، فرب حامل فقه غير فق

خداوند، شاد و باطراوت گرداند آن بنده اي را كه سخن من را بشنود، سپس آن را «
چه بسا حاملين فقه كه خود فقيه . حفظ نمايد و آن را نگه دارد و به ديگران برساند

  .»انندرا به فقيهتر از خود مي رسنيستند و چه بسا حاملين فقه كه فقه 
 درباره حفظ و رساندن سخنانش، معلوم مي شود كه آن �از اين فرموده پيامبر

زيرا بيشتر .  به رساندن امري دستور داده كه بر شنوندگان، حجت مي باشد�حضرت
، يا بيانگر حاللي است كه بايد انجام شود و يا بيان كننده حرامي كه �سخنان پيامبر

 كه بايد قائم گردد و يا مالي كه بايد از ستمكار بايد از آن اجتناب كرد و يا حدي
گرفت يا به مظلوم و صاحب حق بازپس داد و يا نصيحتي در مورد امور دنيا يا 

  .آخرت مي باشد
همينطور از حديث فوق معلوم مي شود كه بسا اوقات فقه، توسط غيرفقيهي ابالغ 

 به �؛ دستور پيامبرمي گردد كه آن را حفظ دارد، اما آن را بخوبي نفهميده است
مالزمت و همراهي با جماعت مسلمانان، حاكي از آن است كه اجماع مسلمانان 

  .حجت مي باشد
 يأتيه األمر من الألفين أحدكم متكئاً علي أريكته( : فرموده است�ـ رسول خدا2

 )ما وجدنا في كتاب اهللا اتبعناه! ال ندري: أمري، مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول
                                                           

، )2580( شـماره     جاء فـي الحـث علـي تبليـغ الـسماع،           سنن ترمذي، كتاب العلم، باب ما     : انگ[ـ  1

؛ سـنن ابـن ماجـه،       )3175(؛ سنن ابي داود كتاب العلم، باب فـضل نـشر العلـم،              )2582(و) 2581(

و ) 231(،  )230(در كتاب المناسك؛ سنن دارمي، باب اإلقتـداء بالعلمـاء           ) 3047(و) 227(،  )226(

  )]ويراستار).. (2068(و ) 16153(، )16138(، )3942(مسند احمد : ك.ين رهمچن). 232(
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نيابم كسي از شما را كه بر متكايي تكيه زده باشد و مسأله اي كه من، بدان امر «: يعني
من نمي دانم؛ آنچه در : نموده و يا از آن نهي كرده ام، بر او عرضه شود و او بگويد

  .»، مي پذيريم و به آن عمل مي كنيمكتاب خدا بيابيم
ه صورت مرسل از اين حديث را برايم ب» محمد بن منكدر«: ابن عيينه مي گويد

 �اين حديث، حجت بودن اخبار روايت شده از پيامبر.  نقل كرده است�رسول خدا
را ثابت مي نمايد و بيانگر آنست كه مسلمانان موظفند به اخبار و روايات واردشده از 

حتي اگر براي آن حديث در كتاب اهللا حكمي صادر نشده .  عمل كنند�رسول اكرم
  .باشد
د بن اسلم از عطاء بن يسار روايت است كه شخصي روزه دار، ـ از مالك از زي3

لذا زنش را فرستاد كه در اين مورد . پس از آن بشدت نگران شد. زنش را بوسيد
آن زن، نزد امه سلمه رضي اهللا عنها رفت و از او در اين مورد . پرس و جو نمايد

اين كار را مي  در حال روزه، �رسول خدا: پرسيد؛ ام سلمه رضي اهللا عنها گفت
آن زن، نزد شوهرش برگشت و گفته ام سلمه رضي اهللا عنها را برايش بازگو . كند
 نيستيم؛ خداوند، �ما، همانند رسول خدا: آن مرد، بيشتر نگران شد و گفت. كرد

زن دوباره نزد ام . براي پيامبرش هر آنچه را كه بخواهد، حالل و جائز مي گرداند
 �آن حضرت.  نيز تشريف داشت� اين بار رسول خداسلمه رضي اهللا عنها رفت؛

اين زن چه مسأله اي دارد؟ ام سلمه رضي اهللا عنها جريان را به اطالع رسول : فرمود
ام سلمه . تو به او نگفتي كه ما اين كار را مي كنيم:  فرمود�پيامبر.  رساند�خدا

، ولي شوهرش مي من به او گفتم و او نيز به شوهرش گفته است: رضي اهللا عنها گفت
 خشمگين شد و �آنگاه رسول خدا.  با ما فرق مي كند�مسأله رسول خدا: گويد
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به خدا سوگند كه تقواي من از شما بيشتر است و من بيش از شما حدود خدا : فرمود
  1.را مي دانم

مگر به او خبر نداده اي «:  فرمود�همين كه رسول خدا: امام شافعي مي گويد
، بيانگر اين مطلب است كه خبر واحد حجت مي باشد و » كنيمكه خود ما چنين مي

  . به ام سلمه رضي اهللا عنها چنين چيزي نمي گفت�گر نه رسول خدا
 روايت است كه مردم، در قباء �ـ از مالك از عبداهللا بن دينار از ابن عمر4

اين آنها با شنيدن . مشغول نماز صبح بودند كه فردي آمد و از تغيير قبله سخن گفت
 كه �خبر، چهره هايشان را به سوي مكه برگردانيدند و بدين ترتيب جمعي از صحابه

اگر خبر . متشكل از بزرگان انصار و از سابقين بودند، به خبر واحد اعتماد نمودند
واحد، نزدآنان دليل ظني به شمار مي رفت، هرگز آنها قبله اول را كه دليلش قطعي و 

 نيز آنان را توبيخ �رسول خدا. يل ظني رها نمي كردنديقيني بود، به خاطر اين دل
  نكرد كه چرا شما، خبر واحد را پذيرفته و تغيير قبله داده ايد؟

 �من به ابوطلحه و ابوعبيده و ابي بن كعب:  مي گويد�ـ انس بن مالك5
 �ابوطلحه. شراب مي دادم؛ درآن اثنا مردي وارد شد و خبر تحريم شراب را آورد

من نيز :  مي گويد�انس. يز و اين كوزه شراب را بشكنبرخ! ساي ان: گفت
  .برخاستم و آن را شكستم

آنها، .  بر كسي پوشيده نيست�علم و فضل و هم صحبتي اصحاب با رسول خدا
خبر يك نفر را در مورد تحريم شراب پذيرفتند و خمره هاي شراب را شكستند و 

                                                           

 ايـن حـديث را      92/ 2» طـأ مو«به نقل از شرح زرقاني بر       » الةالرس«استاد احمد شاكر مصحح      ـ1

ذكر كرده و يادآور شده كه اين حديث را عبدالرزاق با سندي صحيح از عطاء از مردي از انصار، بـه          

  .وده استصورت متصل روايت نم



279  جايگاه سنت در قانونگذاري

ريان را از خود ايشان نپرسيم، نمي  مالقات نكنيم و ج�نگفتند تا ما با رسول خدا
 در همان اطراف حضور داشت و آنان، به آن �در حالي كه رسول خدا. پذيريم

  .حضرت دسترسي داشتند
 دستور داد تا نزد زني برود كه شوهرش، او را به زنا متهم � به انيس�ـ پيامبر6

آن . ر كناگر آن زن، اعتراف نمود، او را سنگسا:  فرمود�آن حضرت.  كرده بود
  . نيز او را سنگسار نمود�زن به زنا اعتراف كرد و انيس

ـ از عبدالعزيز از ابي الهاد از عبداهللا بن ابي سلمه از عمرو بن سليم الزرقي از 7
در ايام حج در منا بوديم؛ در اين اثنا علي بن ابي : مادرش روايت است كه گفت

:  مي گويد�رسول خدا:  گفت در حالي كه بر شتري سوار بود، به مردم مي�طالب
اين روزها، ايام خورد و نوش «: ، يعني)إن هذه أيام طعام و شراب، فال يصومن أحد(

  .»است؛ كسي در اين ايام روزه نگيرد
 عمالً به يك نفر مأموريت داد تا حالل و حرام را �روشن است كه رسول خدا

ا به جمعي از يارانش  مي توانست اين سخن ر�در حالي كه رسول خدا. ابالغ نمايد
لذا اين جريان نيز  بيانگر حجت بودن خبر . بگويد تا آنها، آن را به ديگران ابالغ كنند

  .واحد است
ما در ميدان عرفه، از جايي كه امام ايستاده بود، : ـ يزيد بن شيبان مي گويد8

 �من از جانب رسول خدا:  نزد ما آمد و گفت�ابن مربع انصاري. فاصله داشتيم
 � خود بايستيد و اين، سنت پدرتان ابراهيممناسكمده ام تا به شما بگويم كه در آ

  .است
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.  را به عنوان سرپرست حجاج فرستاد� در سال نهم هجري ابوبكر�ـ پيامبر9
 �آنها در تمام مناسك و مسائل حج از ابوبكر. حجاج از جاهاي مختلف آمده بودند

  .تبعيت مي كردند
 را نيز فرستاد و به او مأموريت داد تا در حضور �ال علي در همان س�ـ پيامبر10

ابوبكر و علي رضي اهللا عنهما در . حجاج در روز عيد آيات سوره برائت را بخواند
ميان اهل مكه به فضل و صداقت و دينداري مشهور بودند و اگر كسي، آن دو يا يكي 

 از صداقت و فضلشان از آنها را نمي شناخت، مي توانست از ديگران سؤال نمايد تا
  . براي شنوندگان حجت بود�بديهي است خبر پيك پيامبر. باخبر شود

 افرادي را براي تبليغ دين به گوشه و كنار مي فرستاد كه اسامي و �ـ پيامبر11
  .مناطق مأموريتشان كامالً مشخص است

 مردم زيرا. قيس بن عاصم، زبرقان بن بدر و ابن نويره را به مناطق خودشان فرستاد
  . آنجا به آنها اعتماد داشتند

 ابن سعيد بن عاص را همراه آنان �پيامبر.  آمد�نمايندگان بحرين نزد پيامبر
  .فرستاد

 را به يمن فرستاد و به وي دستور داد تا با پيروانش � معاذ بن جبل�رسول خدا
فرائض و نيز به وي مأموريت داد تا . عليه كساني كه از او اطاعت نمي كنند، بجنگد

  .ديني را به آنها آموزش دهد و زكات اموالشان را به عنوان حق خدا از آنان بگيرد
 در هيچ منطقه اي از سوي مسلمانان �هرحال مأموران و فرستادگان پيامبره ب

 نيز �رسول خدا. سخنان آنها را مي پذيرفتندجا با مشكلي روبرو نشدند و همه، آن
فرستاد تا خبر آنها براي كساني كه به سوي آنها فقط انسانهاي صالح و صادق را مي 

  .فرستاده مي شدند، حجت باشد
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، آنان را به عنوان فرماندهان سرايا انتخاب �ـ همچين افرادي كه رسول خدا12
مي نمود، چنين ويژگيهايي داشتند و زيردستانشان موظف به حرف شنوي از آنها 

  .بودند
 توسط دوازده نفر به دوازده فرمانروا  در يك زمان دوازده پيام�ـ رسول خدا13

اگر خبر فرد واحد حجت نبود، پس چرا رسول . فرستاد و آنها را به اسالم دعوت داد
   يك نفر را مأمور رساندن پيام عظيم اسالم نمود؟�خدا

 نامه هايي براي واليان خود مي نوشت؛ آنها موظف بودند به �ـ رسول خدا14
 آمده بود، عمل كنند؛ هرچند يك نفر، �نامه پيامبردستورات و رهنمودهايي كه در 

  .حامل نامه آن حضرت بود
 نيز به همين منوال با فرماندهان خود مكاتبه مي كردند؛ در �ـ خلفاي راشدين15

اين ميان اجماع مسلمانان نيز در خور توجه است كه خليفه، قاضي، امير و امام، بايد 
 ، � به عنوان خليفه برگزيدند و ابوبكر را�يك نفر باشد؛ چنانچه آنها ابوبكر

  نيز اهل شورا را مأمور انتخاب خليفه � را به عنوان جانشين تعيين كرد و عمر�عمر
  . شد�نمود و نتيجه اش، به خالفت رسيدن عثمان بن عفان

ـ همچنين واليان اعم از قاضيان و ديگران، به صدور حكم پرداخته و 16
ن، به اجراي حدود و قوانين جزايي پرداخته و احكامشان، اجرا شده است؛ آنا

  .آيندگان، احكام آنها را كه به صورت خبر به ايشان رسيده، اجرا نموده اند
را پانزده شتر و  ديه قطع انگشت شصت �عمر:  مي گويد�ـ سعيد بن مسيب17

 را ده شتر و ديه انگشت مياني را نيز ده شتر و ديه انگشت ديه انگشت شهادت
: امام شافعي مي گويد. يز ديه انگشت كنار آن را هفت شتر تعيين كردكوچك و ن

 از آن جهت در مورد تعيين ديه انگشتان بدين صورت عمل كرد كه برايش �عمر
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و دست .  در مورد ديه كف دست پنجاه شتر حكم نموده است�ثابت بود كه پيامبر
 به تناسب، بر تعداد انگشتها بنابراين او اين رقم را. داراي پنج انگشت نابرابر مي باشد

اما وقتي نامه آل عمرو بن . تقسيم نمود و اين عمل وي، نوعي قياس مبتني بر خبر بود
 نقل شده بود كه ديه هر �حزم در دسترس قرار گرفت و در آن از رسول خدا
  . عمل نمودند�انگشت، ده شتر مي باشد، مسلمانان، به حكم رسول خدا

  : خور توجه مي باشددر اين حديث دو نكته در
  .ـ پذيرفتن خبر1
ـ پذيرش خبر، هرچند تا زمان روايت آن، هيچيك از ائمه به آن عمل نكرده و 2

مسلمانان نيز بدون اعتراض به اينكه اين خبر، . يا حتي بر خالف آن عمل نموده است
 � است و يا بدون طرح اين پرسش كه مگر شما از عمر�بر خالف عمل عمر

بدون .  عمل كردند� بازگشتند و به حديث پيامبر�د، از رأي عمربيشترمي داني
 نيز در قيد حيات بود، به خاطر تقوايي كه داشت، همين كار �ترديد اگر خود عمر

  .را مي كرد؛ چنانچه در بسياري از موارد چنين كرده است
 مي �ـ از سفيان از زهري از سعيد بن مسيب روايت شده كه عمر بن خطاب18
تا » يه، به خويشاوندان ميت تعلق دارد و زن، از ديه شوهرش ارث نمي بردد«: گفت

 به وي نوشته است � خبر داد كه رسول خدا� به عمر�اينكه ضحاك بن سفيان
 از نظريه سابق خود �لذا عمر. را از ديه شوهرش بدهد» أثيم ضبابي«ارث زن : كه

  1.برگشت
 در مورد �ه از پيامبرآيا كسي هست ك:  گفت�عمر: ـ طاووس مي گويد19

دو كنيز كه :  بلند شد و گفت�، چيزي شنيده باشد؟ حمل بن مالك بن نابغه»جنين«

                                                           

  .77/ 6: األمـ 1
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يكي ضربه اي به شكم ديگري وارد كرد كه . هووي يكديگر بودند، دعوا كردند
 به يك غالم به عنوان ديه سقط جنين حكم �رسول خدا. باعث سقط جنين او شد

  .كرد
  .»لب را نمي شنيدم، به شكلي ديگر حكم مي كردماگر اين مط«:  گفت�عمر

 بر �بدين صورت با توجه به حديث ضحاك و حديث حمل بن مالك، عمر
  .خالف نظريه شخصي خويش عمل نمود

 مي خواست با قياس بر ديه قتل �چنين برمي آيد كه عمر: امام شافعي مي گويد
ي نيست، به ديه قتل حكم كه صد شتر است و با توجه به اينكه جنين، از دو حال خال

نمايد؛ بدين صورت كه جنين، يا زنده است و بايد ديه كاملي داشته باشد و يا مرده 
 � به او عمر�اما چون حكم رسول خدا. است كه در آن صورت هيچ ديه اي ندارد

 را پذيرفت و � اطاعت نمود و بي چون و چرا قضاوت رسول خدا�رسيد، از پيامبر
 رجوع نمود و اين، عادت او در تمام مسايل بود و مردم را هم از نظريه شخصي خود

ي خود عمل مي  به در پيش گرفتن اين رويه ملزم مي ساخت؛ وي، در مواردي به رأ
  . كرد كه درباره آن به حديثي دست نمي يافت

 از سفر �ـ مالك از ابن شهاب از سالم روايت مي كند كه عمر بن خطاب20
  . برگشت�رحمن بن عوفشام به خاطر خبر عبدال

 به سوي شام حركت نمود، وي را �يعني هنگامي كه عمر: امام شافعي مي گويد
  .بنابراين سفرش  به شام را لغو نمود. از شيوع طاعون در آن ديار باخبر ساختند

، در مورد �ـ مالك از جعفر بن محمد از پدرش روايت مي كند كه عمر21
چه رويه اي در پيش بگيرم؟ عبدالرحمن بن نمي دانم با اينها : مجوسيها گفت
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:  شنيدم كه فرمود�من شهادت مي دهم كه از رسول خدا:  به وي گفت�عوف
  .»يعني با آنان همچون اهل كتاب برخورد نماييد« )سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب(

 از مجوسيها �عمر: سفيان از عمرو روايت مي كند كه وي از بجاله شنيده كه
 از � به وي خبرداد كه رسول خدا� تا اينكه عبدالرحمن بن عوفجزيه نمي گرفت

  .مجوسيها جزيه گرفته است
 را در مورد گرفتن � حديث عبدالرحمن بن عوف�عمر: امام شافعي مي گويد

 :جزيه از مجوسيها پذيرفت و اين در حالي بود كه وي، همواره اين آيه را مي خواند

 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttFFFF ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷““““ ÅÅ ÅÅffff øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã 77 77‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉóóóó≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 〈〈〈〈 

از آنجا كه . حال آنكه اين آيه، بيانگر گرفتن جزيه از اهل كتاب است]. 29:توبه[
 از �مجوسيها اهل كتاب نبودند و بطور مطلق كافر بشمار مي رفتند، برداشت عمر

كه به هيچ عنوان از مجوسيان جزيه آياتي كه به قتال با كفار امر مي نمود، اين بود 
  .نپذيرد و راهي جز قتال با آنها وجود ندارد تا مسلمان شوند

عمر بن : آنگاه امام شافعي پاسخ اعتراض كساني را داده است كه مي گويند
، خبر واحد را نمي پذيرفت تا اينكه راوي، گواهي براي صداقت گفته خود �خطاب

  .واه طلبيد گ�مي آورد؛ چنانچه از ابوموسي
  :علت گواه خواستن، يكي از اين سه مورد بوده است: شافعي رحمه اهللا مي گويد

ـ عدم ثبوت 3) راوي(ـ عدم شناخت خبردهنده 2ـ احتياط و محكم كاري 1
  .عدالت خبردهنده

.  جانب احتياط و محكم كاري را در نظر گرفت�مثالً در برخورد با ابوموسي
ويي متهم نمي كنم، ولي از اين  تو را به دروغگمن«:  گفت�چنانچه به ابوموسي

  .» گستاخ و جري گردند�ترسم كه مردم، در نسبت دادن هر سخني به رسول اهللا  مي
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لذا .  خبر راوي واحد را پذيرفته است�در روايات مختلفي ثابت شده كه عمر
ي سپس امام شافع. امكان ندارد كه گاهي خبر راوي واحد را بپذيرد و گاهي نپذيرد

  .رحمه اهللا داليل قبول خبر واحد را بيان كرده است
ـ در كالم خدا داليل زيادي وجود دارد كه بيانگر حجت بودن خبر واحد 22

!!  :چنانچه خداوند متعال مي فرمايد است؛ !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& %%%% ·· ··nnnnθθθθ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 〈〈〈〈 ]1:نوح .[
  .»ما، نوح را به سوي قومش فرستاديم«: يعني

تعال، همچنين به بيان آياتي مي پردازد كه در آنها ذكر ارسال ابراهيم، خداي م
اسماعيل، هود، صالح، شعيب، لوط و محمدعليهم السالم آمده و همه اينها، بر اين 

  .داللت مي كند كه خبر واحد، حجت است
 رفت و از او اجازه خواست كه نزد �بنت مالك نزد رسول خداـ فريعه 23

زيرا شوهرش، تازه كشته شده . بازگردد» بني خدره«ر خود در خويشان و كس و كا
در خانه ات بمان تا موعد كتاب «:  به او فرمود�رسول خدا. بود و كسي هم نداشت

من در خانه ام : آن زن مي گويد. شوديعني عده ات، كامل . »به پايان برسد) خدا(
 مسأله مذكور از آن زن ، در مورد�در زمان خالفت عثمان. چهار ماه و ده روز ماندم

بدين سان واضح مي گردد كه خليفه سوم، خبر . پرسيدند و مطابق خبر او فتوا دادند
  .واحد را حجت مي شمرد

در :  گفت� بودم كه زيد بن ثابت�من با ابن عباس: ـ طاووس مي گويد24
از :  گفت�مورد زن حائض چه مي گويي، آيا بدون طواف برگردد؟ ابن عباس

  . به او در اين باره چه گفته است�نصاري سؤال كن و ببين رسول خدافالن زن ا
  .راست گفتي:  خندان بازگشت و گفتي رفت و پس از چند�زيد
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 خبر داشت كه نبايد حاجي، بدون طواف صدر �زيد: امام شافعي مي گويد
 فتوا داد �بنابراين وقتي ابن عباس. برگردد؛ اما از حكم زن حائض اطالعي نداشت

ن حائض مي تواند بدون طواف صدر برگردد، بشرطي كه طواف زيارت را كه ز
اما پس از پرسيدن حكم اين مسأله از زن انصاري، .  نپذيرفت�انجام داده باشد، زيد

  .مطمئن گرديد
:  گفتم�من به ابن عباس:  روايت است كه مي گويد�ـ از سعيد بن جبير25

ر داستاني كه در سوره كهف آمده،  چنين مي پندارد كه همراه خضر د1نوف بكالي،
وغ دشمن خدا در:  گفت�ابن عباس. موسايي غير از موساي بني اسرائيل است

 در خطبه اي در � به من خبر داده است كه رسول خدا�گويد؛ ابي بن كعب  مي
 و خضر، بگونه اي سخن گفته كه از آن معلوم مي شود كه همراه �مورد موسي

  2.ئيل استخضر، همان موساي بني اسرا
، يكي از مسلمانان را � بر اساس حديث ابي بن كعب�بدين صورت ابن عباس

  .تكذيب مي كند و به او، دشمن خدا لقب مي دهد
ابن .  در مورد دو ركعت بعد از نماز عصر پرسيد�طاووس از ابن عباس ـ26
من، اين دو ركعت را ترك نخواهم «: طاووس گفت.  او را از آن منع كرد�عباس
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  .از تابعين مي باشد، از بني بكالراوي قصص است و .  كعب احبار بودهمسر ،مادر ويـ 1

  بخاري و مسلمـ 2
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و (باشند، اختياري از خود ندارند ) و آن را مقرر كرده(خدا و پيغمبرش حكم كرده 
هر كس، از دستور خدا و پيغمبرش ). اراده ايشان، بايد تابع حكم خدا و رسول باشد

  .»سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كامالً آشكاري مي گردد
در اختيار داشت، بر طاووس اتمام حجت  با توجه به حديثي كه �ابن عباس

 من به شما  اين بود كه آنچه�هدف ابن عباس. نمود و اين آيه را تالوت كرد
 است و بدين سان طاووس را �گويم، از طرف خودم نيست؛ بلكه فرموده پيامبر  مي

 را با اين عذر رد نكرد كه �مجاب نمود و طاووس هم خبر ابن عباس با خبر واحد
  . مي باشدخبر واحد

 ظرفي طاليي يا نقره اي را در مقابل طال �معاويه:  بن يسار مي گويدءعطا ـ27
 از چنين معامله اي نهي �رسول خدا:  گفت�ابودرداء. يا نقره بيشتر معامله كرد

چه كسي :  گفت�ابودرداء. به نظر من اشكالي ندارد:  گفت�معاويه. كرده است
 چنين گفته �د؟ من، مي گويم رسول خدا مي پذير�عذر مرا در مقابل معاويه

گز با تو در يك سرزمين سكونت هر! نظر من چنين است: است؛ او مي گويد
  1.كنم نمي

 بيان كرده، اتمام حجت � معتقد بود با حديثي كه وي براي معاويه�ابودرداء
  .نموده است

.  با شخصي مالقات نمود و براي او حديثي بيان كرد�ـ باري ابوسعيد خدري28
به :  گفت�ابوسعيد. آن شخص نيز حديثي بيان كرد كه مخالف حديث ابوسعيد بود

  .خدا سوگند كه من و تو، نمي توانيم زير يك سقف بمانيم

                                                           

اين حـديث در مـورد      : ي نقل كرده است؛ ابن عبدالبر مي گويد       مام شافعي اين روايت را به تنهاي      اـ  1

  .446صفحه » الرسالة«حاشيه . يح استمعاويه و عباده بن صامت ثابت مي باشد و اسنادش صح
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. چند روزي از او كار گرفتم. من غالمي خريدم: ـ مخلد بن خفاف مي گويد29
ايشان . م رفتم و شكايت كرد�نزد عمر بن عبدالعزيز. سپس متوجه عيبي در آن شدم

  .دستور داد كه غالم را با درآمدي كه داشته به صاحبش برگردانم
من از عائشه :  گفت�عروه.  رفتم و جريان را برايش بازگو نمودم�نزد عروه

 در اينگونه موارد، درآمد را در مقابل ضرر �رضي اهللا عنها شنيدم كه رسول خدا
 رفتم و گفته �ر بن عبدالعزيزفوراً نزد عم: مخلد مي گويد. مشتري قرار داده است

نت در مقابل س. اشكالي ندارد:  گفت�عمر.  را برايش بازگو كردم�عروه
 قضاوت عمر بن عبدالعزيز را لغو مي كنم؛ و آنگاه به نفع من حكم �اهللا  رسول
  1.نمود

 در موضوعي بر اساس رأي ربيعه بن �سعد بن ابراهيم: ابي ذئب مي گويد ـ30
 يادآوري � حديثي از پيامبر�من، براي سعد. وت نمود قضا�ابي عبدالرحمن

اين، ابوذئب است و : ابراهيم به ربيعه گفتبن سعد . كردم كه بر خالف قضاوتش بود
 روايتي بر خالف قضاوت ما نقل �نزد من مورد اعتماد مي باشد؛ وي، از پيامبر

:  گفت�دسع. تو اجتهاد كرده اي و قضاوتت نافذ شده است: ربيعه گفت. كند  مي
 را رد كنم؟ خير؛ �قضاوت سعد بن ام سعد را نافذ نمايم و قضاوت رسول اهللا! عجب

 �سپس سعد.  مي نمايم را اجرا�قضاوت سعد را رد مي كنم و قضاوت رسول اهللا
، قضاوت �قضاوت نامه را گرفت و آن را پاره كرد و دوباره بر اساس حديث پيامبر 

  .نمود

                                                           

. آن را ذكر كرده است» الرسالة«استاد احمد شاكر در حاشيه . در اين حديث بحث مفصلي استـ 1

  .449صفحه 
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بوحنيفه بن سماك بن فضل شهابي به من خبر داد كه ا: ـ امام شافعي مي گويد31
 در سال �ابن ابي ذئب از مقبري از ابي شريح كعبي حديثي نقل كرد كه رسول خدا

، در دو )يعني صاحب دم(شخصي كه يكي از بستگانش كشته شده، «: فتح فرمود
 به ابن من: ابوحنيفه مي گويد. »يا ديه بگيرد و يا قصاص كند: زمينه حق انتخاب دارد

آيا به اين نظريه عمل مي كني؟ ابوحارث به سينه ام ! اي ابوالحارث:  گفتم�ابي ذئب
 حديث بيان مي كنم و تو �من، براي تو از پيامبر«: زد و بر سرم داد كشيد و گفت

آري؛ به اين نظريه عمل مي كنم و عمل ! آيا به اين نظريه عمل مي كني؟: مي گويي
 را �خداوند متعال، رسول خدا.  آن را بشنود، فرض استبه آن، بر من و هر كس كه

براي هدايت ما برگزيده و مردم را توسط او هدايت كرده و آنچه را كه براي انسانها 
از اينرو براي مسلمان هيچ راهي جز اطاعت . الزم بوده، به زبان وي بيان كرده است

  .» وجود ندارد�پيامبر
 آنقدر سخن گفت كه آرزو نمودم، �بابي ذئ: ابوحنيفه بن سماك مي گويد

  .كاش ساكت مي شد
در مورد حجيت خبر واحد، احاديث زيادي وجود دارد : امام شافعي مي گويد

  .كه به نظرم آنچه بيان شد، كفايت مي كند
امام . ـ گذشتگان در طول تاريخ تا به امروز، اخبار آحاد را حجت دانسته اند32

 در موضوع �ابوسعيد: نه يافتم كه مي گفت را در مدي�سعيد: شافعي مي گويد
 را � چنين نقل كرده است و بدين ترتيب حديث ابوسعيد خدري�صرافي از پيامبر

 چنين نقل كرده � از پيامبر�ابوهريره: يا مي گفت. به عنوان سنت مي پذيرفت
و همين طور ضمن نقل حديث از ديگران، احاديثشان را به عنوان سنت قبول . است

عائشه رضي اهللا عنها در مورد خراج :  را ديدم كه مي گفت� همچنين عروه.مي كرد
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 در باب حالل �وي، احاديث زيادي از رسول خدا.  چنين نقل كرده است�از پيامبر
  .و حرام از نقل مي كرد و همه را سنت قلمداد مي نمود

 � اين حديث را برايم از رسول خدا�اسامه بن زيد:  مي گفت�همچنين عروه
 روايت نموده � برايم اين حديث را از پيامبر�عبداهللا بن عمر: ل كرده يا مي گفتنق

وي، احاديثي از ديگران نيز نقل مي نمود و حديث هركدام را سنت مي . است
  .دانست

حدثني عبدالرحمن بن عبدٍ القاري (:  در پاره اي از موارد مي گفت�حتي عروه
 و )الرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمرحدثني يحيي بن عبد(:  يا مي گفت)عن عمر

  .  مي پذيرفت�اين روايات را به عنوان اخبار عمر
و در جايي ديگر  )���� عن النبيني عائشةتحدث(:  مي گويدمحمدقاسم بن 

.  وي، خبر هر كدام را مستقالً مي پذيرفت.)����حدثني ابن عمر عن النبي (: گويد  مي
 مجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساء حدثني عبدالرحمن و(: در جايي ديگر مي گويد

  . و در اين روايت، خبر يك زن را مي پذيرد)����بنت خدام عن النبي 
 ����اخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد انّ النبي(: مي گويدعلي بن حسين 

 وي، اين حديث را سنت دانسته و تمام مردم نيز آن را ).ال يرث المسلم الكافر: قال
  .قبول دارند

نطور مي بينيم كه افرادي مانند محمد بن جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن همي
مطعم، يزيد بن طلحه بن ركانه، محمد بن طلحه بن ركانه، نافع بن عجير بن عبد يزيد، 
ابا سلمه بن عبدالرحمن، حميد بن عبدالرحمن، طلحه بن عبداهللا بن عوف، مصعب بن 

ن بن عوف، فارجه بن زيد بن ثابت، سعد بن ابي وقاص، ابراهيم بن عبدالرحم
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ء بن يسار و  عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عبداهللا بن ابي قتاده، سليمان بن يسار، عطا
 يا از تابعين، رواياتي نقل مي كنند و آنها را به عنوان �محدثين ديگر از اصحاب

  .سنت مي پذيرند
، عكرمه بن خالد، عطاء، طاووس، مجاهد، ابن ابي مليكه: همچنين افرادي مانند

عبيداهللا بن ابي يزيد، عبداهللا بن باباه، ابن ابي عمار و محدثين مكه، وهب بن منبه در 
يمن، مكحول در شام، عبدالرحمن بن غنم و حسن و ابن سيرين در بصره، اسود، 
علقمه، شعبي در كوفه و محدثين تمام شهرها، خبر واحد را قبول داشته و به خبر 

  .اندواحد فتوا داده 
مسلمانان در : ـ اگر درست بود كه شخصي، در مورد علم خاصي بگويد33

اما من . گذشته و حال بر آن اتفاق كرده اند، من در مورد خبر واحد چنين مي گفتم
هيچ يك از فقهاي مسلمين را سراغ ندارم كه در مورد ثبوت خبر واحد، : مي گويم

اينكه بعضي از علما عمل به خبر سپس امام شافعي در مورد . اختالف داشته باشد
اين رويه، حتماً برخاسته از عذر و دليل موجهي : واحد را ترك مي كنند، مي گويد

بوده است؛ مثالً وجود حديث ديگري كه مخالف آن خبر واحد بوده يا اينكه راوي 
حديث، حافظ نبوده و يا حديث، چندين معنا و مفهوم داشته كه نتوانسته يكي را 

چراكه امكان ندارد يك فقيه، به ثبوت سنتي قائل باشد و سپس آن را . هدترجيح بد
اگر كسي بدون عذر درصدد ترك حديثي . بدون هيچ توجيه و يا عذري ترك نمايد

  .برآيد، يقيناً دچار خطاي بزرگي شده است
 و عمل �بدين ترتيب امام شافعي رحمه اهللا با استناد به كتاب خدا و سنت پيامبر

 و فقهاي امت، با بياني واضح و روشن ثابت نمود كه عمل به خبر �تابعينصحابه و 
  .واحد و استناد به آن واجب است



  



  

  فصل ششم

  خاورشناسان سنت و 

  :خاورشناسانمروري بر اهداف 

  :يورش صليبيها به سرزمينهاي اسالمي با دو انگيزه آغاز شد
ل ملتهاي اروپايي به ـ انگيزه ديني و تعصب عقيدتي كه روحانيت كليسا در د1

آنان، براي . خاطر باز پس گرفتن سرزمين مسيح از دست مسلمانان، ايجاد كرده بود
اين منظور بدترين افتراها و دروغها را بر مسلمانان بستند و از اين طريق، مسيحيت را 

بنابراين اغلب جنگجويان صليبي، بر اساس عقيده و . بر ضد مسلمانان تحريك نمودند
نيت و تعصب ديني از خانه هايشان بيرون شدند و از هيچ قتل و كشتار و با حسن 

  .هجوم و غارتي دريغ نمي كردند
فرمانروايان اروپايي شنيده بودند كه مسلمانان، . ـ انگيزه سياسي و استعماري2

بويژه مسلمانان شام، ثروتهاي زيادي دارند و از فرهنگ و تمدني واال و بي نظير 
بنابراين لشكريان زيادي را به نام مسيح، ولي به قصد چپاول . ...برخوردارند و

اما به . داراييهاي مسلمانان و كشورگشايي و استثمار، به قلمرو مسلمانان گسيل نمودند
خواست الهي تمام تهاجمات و تجاوزهاي آنان ناموفق گردد و پس از دويست سال 

سالمي را رها كردند و جنگ افروزي و تهاجم، با شكست و ناكامي سرزمينهاي ا
بدين سان تمام مناطقي را كه اشغال كرده بودند، دوباره از دست دادند و با حسرت و 

البته مقداري از نور اسالم و ثمرات تمدن اسالمي را كه از آن . سرافكندگي برگشتند
از سوي ديگر هرچند توده اروپاييان به بازگشت . محروم و بي بهره بود، با خود بردند

ي راضي شدند، اما سردمداران آنها با اين فكر به بازگشت تن دادند كه باري خال
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ديگر در آينده به هر شكل ممكن به اين سرزمينها يورش برند و لو متحمل خسارت 
  .شوند و يا به زماني طوالني نياز داشته باشند

آنان پس از شكست در حمله نظامي خويش، تصميم گرفتند تا قضاياي جهان 
و امور آن را، دقيقاً مورد بررسي قراردهند تا اين امر، مقدمه اي براي تهاجم اسالم 

بدين ترتيب نخستين .فرهنگي و شبيخون فكري بر ضد اسالم و مسلمانان باشد
تخمهاي انجمنها و جمعيتهاي استشراقي كاشته شد و اين جريان، همچنان ادامه دارد؛ 

اقع سرسخت ترين دشمنان اسالم از اينرو دانشمندان يهودي و مسيحي كه در و
البته . هستند، در اين مسأله با هم ائتالف نموده و همچنان يكدست و متفق مي باشند

در اين ميان تعداد اندكي از مستشرقان، منصفانه به بررسي اسالم و قضاياي اسالمي 
اما اغلب، به قصد تحريف و نادرست جلوه دادن اسالم وارد اين ميدان . مي پردازند

مي شوند و عده اي نيز به خاطر بدنام كردن تمدن و فرهنگ اسالمي و خدشه دار 
  .نمودن اسالم در اذهان مسلمانان، در تالش و تكاپو بوده و هستند
  :بيشتر تحقيقات اين گروهها داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد

ـ بدگماني به اهداف و مقاصد اسالمي و نيز عدم فهم صحيح از اسالم و آموزه 1
  .هاي آن
  .ـ بدگماني و سوءظن به بزرگان و علماي مسلمان2
ـ ارائه سيمايي زشت از جامعه اسالمي در تمام مقاطع تاريخي آن بويژه در دوره 3

نخست، به جامعه اي كه خودخواهي، بر سرآمدان و مردان بزرگش، حاكم بوده 
  .است
  . تحقير آثار آنـ ارزيابي تمدن اسالمي، بدور از واقع نگري، به قصد توهين و4
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ـ ناآگاهي از حقيقت جامعه اسالمي و قضاوت نمودن بر اساس معلومات و 5
  .اطالعاتي كه خود مستشرقين از اوضاع و احوال مردم كشورهاي خود دارند

  .ـ حاكم بودن نظريات شخصي در ارزيابي نصوص و رد يا قبول آنها6
مدي و يا به خاطر ـ تحريف نصوص در بسياري از موارد؛ آن هم به صورت ع7

  .نفهميدن مقصود عبارات
مثالً براي بررسي تاريخ . ـ اشتباه در انتخاب مراجعي كه از آنها نقل مي كنند8

حديث، از كتابهاي ادبي استفاده كرده و در تاريخ فقه به كتابهاي تاريخ روي آورده 
 آنچه را امام  تأييد نموده و)الحيوان(را در كتاب » دميري«اند؛ گاهي نيز ديدگاههاي 

اين رويكرد كه برخاسته از پيروي اغراض . آورده، ناديده گرفته اند» مؤطا«مالك در 
مستشرقان، با چنين روحيات و انگيزه هايي، به . شخصي و انحراف از حق، مي باشد

تشويق و حمايت . بررسي تاريخ، فقه، تفسير، حديث، ادب و تمدن اسالمي پرداختند
برخورداري از منابع و مراجع، فرصت كافي براي : واملي از قبيلحكومتهايشان و نيز ع

تحقيق، تحقيق و فعاليت انحصاري و ويژه هر فرد در يكي از امور و مسايل اسالمي، 
اين امكان را به آنها داد كه بتوانند مباحث خود را در پوششي فريبنده و به ظاهر 

ساعد براي مستشرقان از تحقيقي و علمي عرضه نمايند؛ وجود شرايط و عوامل م
يكسو  و شرايط نامساعد علمي از نظر سياسي و امكانات، براي علماي اسالم از سوي 
ديگر باعث شد تا تعداد زيادي از روشنفكران اسالمي به كتابهاي مستشرقان روي 

بدين سان بسياري از به اصطالح فرهيختگان متمدن و البته خودباخته مسلمان، . بياورند
حث آنها را خورده و چنين مي پندارند كه آنان، واقعاً  از لحاظ علمي فريب مبا

توانمند هستند و در تحقيقاتشان، اخالص دارند؛ از اينرو نظريات آنها را مي پذيرند و 
بدون نقد و طرح پرسش، به نقل ديدگاههاي آنان مي پردازند و حتي اين 
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نمي خواهم در اين .  هم مي كنندروشنفكران، در استفاده از نظريات مستشرقين افتخار
زيرا شما خود از عملكرد استاد احمد امين در كتاب . موضوع به ذكر مثال بپردازم

 به عنوان يكي از شاگردان مسلمان مكتب مستشرقين، به اين واقعيت پي )فجراالسالم(
  .برديد
  

  : وي در آنشبهه افكنيسنّت و  گلدزيهر درباره ديدگاهخالصه 

، اكنون به بيان موضع مستشرقين و شبهاتي مي پردازيم كه در باب با اين مقدمه
  .سنت ارائه داده و بسياري از نويسندگان مسلمان را متأثر نموده اند

چنين به نظر مي رسد كه خطرناكترين  كسي كه از نظر خباثت باطني و ناحق 
. گويي، گوي سبقت را از ديگران ربوده، مستشرق معروف گلدزيهر يهودي است

نامبرده، اطالعات وسيعي در زمينه مراجع عربي داشته و به همين دليل در ميان نسل 
گذشته، استاد و پيشواي مستشرقين محسوب مي شود و كتابها و مباحثش، بهترين 

  ..مرجع براي مستشرقين بشمار مي روند
 بسياري )ضحي االسالم( و )فجراإلسالم(استاد احمد امين، در كتابهاي خود يعني 

از نظريات اين مستشرق را غيرمستقيم و برخي را نيز مستقيم و آشكارا، ذكر كرده 
  .است

 )نظرة عامة في تاريخ الفقه اإلسالمي(در كتاب » علي حسن عبدالقادر«دكتر 
خالصه شبهات اين مستشرق را در باب تاريخ حديث، نقل نموده و گزيده نظرياتش 

و » محمد يوسف موسي«كه استاد  )مالعقيدة والشريعة في اإلسال(را در كتاب 
، آن را ترجمه نموده اند، بيان نموده »علي حسن عبدالقادر«و » عبدالعزيز عبدالحق«

  .است



297  جايگاه سنت در قانونگذاري

بنده، خالصه ديدگاههاي گلدزيهر را بدون نقل تمامي عبارات كتابش نقل مي 
زيرا مجال رد يكايك جمالت . كنم و آن را مورد نقد و بررسي قرار مي دهم

از اينرو بنده، صرفاً به خطوط . وجود ندارد و نيازمند كتاب مستقلي استكتابش، 
اصلي و نظريات كلي وي اشاره مي كنم و بررسي جزئيات را به فرصتي ديگر وا مي 

  .گذارم
 126 صفحه )نظرة عامة في تاريخ الفقه(در كتاب » علي حسن عبدالقادر«دكتر 
مورد بحث قرار گيرد، مسأله جعل يكي از مسايل مهمي كه بايد حتماً : مي گويد

تا چندي پيش در ميان مستشرقين، اين نظريه شهرت داشتد . حديث در اين عصر است
بسياري از احاديث، اسناد و آثار قابل اعتمادي از آغاز : درست نيست بگوييم«كه 

ظهور اسالمند؛ بلكه بيشتر احاديث، نتيثجه تالشهاي مسلمانان در دوران رشد و تكامل 
مي باشد كه در كتاب  »گلدزيهر«اين، نظريه : دكتر عبدالقادر مي گويد. »الم هستنداس
بسياري از مستشرقين، اين نظريه .   آن را مطرح نموده است)دراسات اسالمية(
در دوران نخست، زماني كه تنش ميان «: را بدين شكل تشريح نموده اند» گلدزيهر«

ه جمع آوري احاديث روي آوردند و با امويها و علماي رباني شدت گرفت، علما ب
توجه به اينكه احاديث موجود نمي توانست اهدافشان را ثابت نمايد، به جعل احاديثي 

توجيهي كه آنان در برابر وجدان . پرداختند كه ظاهراً با روح اسالم سازگار بود
 و بي خويش در مورد اين عملشان داشتند، اين بود كه خود را در برابر طغيان، الحاد

دشمني داشتند، نخست  »امويها«بودند و با » علوي« ديني قمشاهده مي كردند و چون
به جعل حديث در مورد اهل بيت پرداختند تا از اين طريق بتوانند با امويها مبارزه 

بدين ترتيب ابتدا حديث، ابزاري جهت . نمايند و جايگاه آنها را خدشه دار كنند
  .مبارزه آرام با مخالفين بود



 298 جايگاه سنت در قانونگذاري

زيرا از آنسو حكومت نيز ساكت ننشست و هرگاه . موضوع به اينجا ختم نگرديد
مي خواست مخالفينش را خاموش گرداند و يا نظريه اي را براي توده مردم توجيه 

بدين سان حكومت . نمايد، به جعل احاديثي موافق با موضعگيري خود مي پرداخت
لفين حكومت، به آن متوسل شده نيز به همان ابزاري متوسل گرديد كه پيشتر مخا

دليل لين ادعا، اينكه براي تمام قضايا و مسايل اعتقادي يا سياسي مورد . بودند
بنابراين تاريخ جعل حديث يا . اختالف، پشتوانه اي قوي از احاديث يافت مي شود

. انتشار برخي از احاديث و ناديده گرفتن برخي ديگر، به دوران نخست برمي گردد
 � خطاب به مغيره بن شعبه�يها، چنين رويكردي داشتند؛ چنانچه معاويهامو! آري
ياران .  كوتاهي نكن�و دعاي خير براي عثمان) �(در دشنام دادن علي«: گفت
 و يارانش را ستايش � را دشنام بده و احاديثشان را ناديده بگير و عثمان)�(علي
  .»كن

و براي امويها جعل  شكل گرفت �بدين ترتيب احاديث امويها بر ضد علي
امويها، زيركانه افرادي چون . احاديث موافق با نظرياتشان، چندان اهميتي نداشت

  .را براي جعل احاديث استخدام كردند» زهري«
نسبت به امام زهري را يادآوري » گلدزيهر«در اين قسمت، الزم مي دانم اتهامات 

اين مطلب را قبالً نيز .. ست ذكر كرده ااش راكنم؛ چنانچه دكتر عبدالقادر، خالصه 
به نقل از كالس درس دكتر، در مقدمه كتاب ذكر كردم و همچنان دستخط دكتر در 

، مردم را �عبدالملك بن مروان، در دوران قيام ابن زبير: اختيارم هست كه مي گويد
 را بنا نمود تا مردم، قبة الصخرةسك حج بازداشت و در مسجد األقصي، ااز انجام من
وي، براي اين منظور، درصدد ايجاد انگيزه هايي ديني . را آنجا انجام دهندمناسك 

را كه از شهرت خاصي در بين » زهري«بنابراين . برآمد تا مردم، دعوتش را بپذيرند
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زهري نيز مطابق . امت برخوردار بود، براي اين كار، يعني جعل حديث آماده كرد
ن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره خواسته عبدالملك به جعل حديث نمود كه از آ

  :كرد
ال تشد الرحال إال إلي ثالثة مساجد، مسجدي هذا و المسجد الحرام والمسجد (

مسجد من، مسجدالحرام و : خت سفر نبنديد مگر به قصد سه مسجدر«: يعني ).األقصي
  .»مسجداألقصي

ز در يك نما«:  يعني)الصلوة في مسجد األقصي تعدل ألف صلوة فيما سواه(
  .»مسجد األقصي مساوي با هزار نماز در جاهاي ديگراست

اين احاديث را جعل نموده، اين است كه وي، دوست » زهري«دليل اينكه 
همچنين احاديث . صميمي عبدالملك بود و به كثرت به دربار وي رفت و آمد داشت

  .واردشده در فضيلت بيت المقدس، صرفاً از طريق زهري روايت شده اند
چگونه به نشر احاديث موافق با تمايالتشان پرداختند و توانستند  »امويها«اينكه اما 

را براي اين منظور استخدام كنند، بيانگر فراست و بلكه  »زهري« افراد نامداري مانند
چنانكه از بررسي اخبار و گزارشهاي خطيب بغدادي، اين نكته . حيله گري آنان است
  .كامالً روشن مي شود

از معمر ) هـ. 211(عبدالرزاق بن همام . ر از طرق مختلفي روايت شده انداين اخبا
وليد بن ابراهيم «كسي كه شاگرد زهري مي باشد، نقل كرده كه ) هـ. 154(بن راشد 

آمد و آن را پيش روي زهري گذاشت و از وي   »زهري«با صحيفه اي نزد  »اموي
زهري نيز بي . و اجازه دهددرخواست نمود تا براي نشر احاديث اين صحيفه به ا

چه كسي غير از من مي تواند اين احاديث را برايت روايت : درنگ اجازه داد و گفت
كند؟ بدين ترتيب وليد بن ابراهيم اموي توانست احاديث آن صحيفه را به نقل از 
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زمينه پذيرش تمايالت  »زهري«بنابراين ثابت شد كه در . روايت نمايد» زهري«
هرچند گاهي تقوايش او را متردد مي نمود، اما . وجود داشته استخاندان خالفت، 

در اين زمينه » معمر«چنانچه . چاره اي جز تن دادن به خواسته هاي امويان نداشت
أكرهنا هؤالء (: سخني از زهري نقل نموده كه درخور توجه مي باشد و آن، اينكه

به كتابت احاديثي اين حكام، ما را «:  يعني)األمراء علي أن نكتب أحاديث
زمينه و استعداد » زهري«از اين روايت، روشن مي گردد كه در . »مجبوركردند

برآوردن خواسته هاي حكومت اموي با سوءاستفاده از نام و شهرتش وجود داشته 
  .است
نيز از آن دست افرادي نبوده كه با حكومت كنار نيايد؛ بلكه به همكاري » زهري«

از رفت و آمد به دربار اجتناب نمي كرده و اغلب، با سلطان با حكومت موافق بوده و 
در ركاب حجاج ثقفي، آن فرد مبغوض، ديده  چنانچه در سفر حج. همراه بوده است

. ، زهري را براي تربيت ولي عهد خويش انتخاب نمود»هشام«از آن گذشته . مي شود
ين وي با تأثر از اين بنابرا. او همچنين در دوران يزيد دوم، منصب قضاوت را پذيرفت

حاالت، در موارد زيادي به چشم پوشي روي مي آورد و در شمار آن دسته از علماي 
  .پرهيزكاري كه در مقابل سالطين جور و ستم ايستادند، نبود

مستشرق مزبور، سپس به بيان فتنه هاي ناشي از رفت وآمد به دربار سالطين جور 
كه محدثين، كساني را كه به دربار سالطين و ستم مي پردازد و خاطرنشان مي سازد 

به خاطر فرار از  »شعبي« تا آنجا كه. رفت و آمد داشتند، مورد اعتماد نمي دانستند
» ابن اشعث« و يا. منصب قضاوت، لباسهاي رنگي مي پوشيد و با بچه ها بازي مي كرد

قضاوت در ميان علما مشهور است كه هر كس، . در مقابل حجاج به مبارزه پرداخت
  .را پذيرفت، گويا بدون چاقو ذبح گرديد
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جعل احاديث : مي گويد» زهري«مستشرق مذكور، پس از ايراد اين اتهامات به 
در زمينه مسايل سياسي و منافع خاندان اموي منحصر نماند؛ بلكه در مورد آن دسته از 

ه مشهور چنانچ. امور عبادي كه با نظر اهل مدينه موافق نبود، احاديثي جعل مي شد
جمعه داراي دو خطبه است و خطبه بايد ايستاده خوانده شود و خطبه نمازعيد «بود كه 

اما امويها اين موارد را تغيير دادند و خليفه به يك خطبه آنهم نشسته . »بعد از نمازاست
أنّ ( عن رجاء بن حيوة: اكتفا مي كرد و براي اين كار از اين حديث استدالل كردند

رسول : رجاء بن حيوه مي گويد: يعني. ) الخلفاء كانوا يخطبون جلوساً و����رسول اهللا
 � در حالي كه جابر بن سمره.» و خلفا، در حال نشسته، خطبه مي خواندند�خدا

هر كس «:  يعني) خطب جالساً فقد كذب����من حدثكم أن رسول اهللا(: گفته است
  .» نشسته خطبه خوانده، دروغ گفته است�بگويد پيامبر
 و نيز احداث شبستان مسجد �ر افزايش تعداد پله هاي منبر توسط معاويههمينطو

  .كه بعداً توسط عباسيها از بين رفت
همچنين اين رويه، در نشر احاديث نادرست و هدفدار، منحصر نماند؛ بلكه 
احاديث مخالف شديداً مورد تهاجم قرار گرفت و تالش دامنه داري براي مخفي نگه 

بدون شك آن دسته از احاديثي كه به گونه اي به .  انجام شدداشتن احاديث مخالف
مصلحت امويها بود، با روي كار آمدن عباسيان، تالش وسيعي براي پنهان نگاه 

  .داشتنشان صورت گرفت
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مستشرق مزبور در تأييد نظريات خود، به اقوال بعضي از علماي جرح و تعديل 
 قابل ذكر مي باشد كه گفته 1»لعاصم بن نبي«سخن : استدالل نموده و گفته است

من، صالح را ديدم «: يعني .)ما رأيت الصالح يكذب في شئ أكثر من الحديث(: است
  .»كه در زمينه حديث، بيش از ساير موارد دروغ مي گفت

زياد بن «درباره » وكيع«.  نيز چنين سخني نقل شده است»يحيي بن سعيد قطان«از 
وي با وجود «: يعني )مع شرفه في الحديث كان كذوباًانّه (: مي گويد» عبداهللا بكّائي

  .»جايگاهي كه در حديث دارد، دروغگو بوده است
ثابت نيست «:  يعني)لم يثبت بأن وكيعاً كذبه(:  مي گويدالتقريباما ابن حجر در 

  .»كه وكيع، بكائي را تكذيب نموده و او را دروغگو قلمداد كرده باشد
كوفه در زمان وي، مرتكب تدليس يشتر اهل ب: مي گويد» يزيد بن هارون«
  .شدند؛ حتي سفيان ثوري و سفيان بن عيينه نيز در رديف تدليس كنندگان بودند  مي

مسلمانان، در قرن دوم متوجه شدند كه بايد براي پذيرفتن صحت احاديث، به 
شكل و ساختار آن بازگردند و در ميان احاديثي كه از سند خوبي برخوردارند، به 

براي تأييد اين نظريه حديثي وجود دارد كه . رت احاديث موضوع يافت مي شودكث
سيكثر التحديث عني، فمن حدثكم بحديث فطبقوه علي كتاب (:  گفته است�پيامبر

. روايت حديث از من زياد خواهد شد«: يعني .)اهللا فما وافقه فهو مني قلته أو لم أقله

                                                           

كه مستشرق در » عاصم بن نبيل«است نه » زفر«منظور  ابوعاصم، ضحاك بن مخلد از اصحاب ـ 1

: نگا.  هجري درگذشت212سالگي در سال نقل اسمش دچار اشتباه شده است؛ وي، در سن نود 

  ).323/ 1(تذكرة الحفاظ 
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با كتاب اهللا تطبيق دهيد؛ اگر موافق كتاب هر كس براي شما حديثي بيان كرد، آن را 
  .»اهللا بود، سخن من است؛ چه من آن را گفته و چه نگفته باشم

حتي مي توان در . اين رويه، مدتي بعد در زمان جريان جعل احاديث تحقق يافت
روايت » مسلم«چنانچه . زمينه احاديث مورد اعتماد نيز چنين مواردي را مشاهده كرد

 به كشتن سگها دستور داد و سگ شكاري يا سگ گله را � خدانموده كه رسول
 سگ زراعت را نيز افزوده � خبر دادند كه ابوهريره�به ابن عمر. مستثني نمود

  . زمين كشاورزي داشت�ابوهريره: وي گفت. است
، بيانگر عملي است كه محدث، به خاطر غرض شخصي �اين سخن ابن عمر

  .خود، در حديث اعمال مي نمايد
ر آن دوران، آنها براي اثبات برخي از قواعد و مسايل فقهي، عالوه بر روايات د

.  بود�شفاهي، به اظهار صحيفه هايي بود روي آوردند كه بيانگر سخنان رسول خدا
مه قرار گرفت و اگر در مورد اين نوع احاديث نيز در آن عصر، مورد قبول ه

 درباره اصل آن و نيز پيرامون اي از آن صحيفه ها بحثي به ميان مي آمد، نسخه
  .صحتش تحقيق و جستجو نمي كردند

براي بيان جرأت اين دسته از جعل كنندگان، كافي است به ماجراي ذيل اشاره 
  :شود

در عصر امويها، بعضي از مردم براي ائتالف و يكپارچگي عربهاي شمال و 
تُبع بن «دوران را كه در » توافقنامه اي«آنها . جنوب، دست به اقداماتي زدند

انجام گرفته بود، درآوردند؛ اين توافقنامه را نزد » يمنيه و ربيعه«، ميان »معديكرب
  .يافتند» امير حميري«برخي از نوادگان 
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لذا كساني كه اينچنين توافقنامه هايي را مي پذيرفتند، خيلي زودتر و راحت تر 
مثالً در مورد . زديكتر بودنسخه هايي را مي پذيرفتند كه به مراتب، به دورانشان ن

اما نصوصي كه . زكات گوساله ها و گاوهاي بزرگ، احاديث متفاوتي وجود دارد
از اينرو . بيانگر جزئيات نحوه اداي زكات باشد، در دسترس محدثين قرار نگرفت

 به مأمورين جمع آوري زكات و كارگزارانش �مردم، ناگزير به رهنمودهاي پيامبر
» عمرو  بن حزم«و نامه اش به » معاذ بن جبل« به �وصاياي پيامبر: روي آوردند؛ مانند

در مواردي نيز به نسخه هاي . و ديگران كه راويان، محتواي آنها را نقل كرده اند
 بود و عمر بن �سندي كه نزد عبداهللا بن عمر: مانند. قديمي دست يافتند

تأييد زهري را بر آن نقل  دستور انتشارش را صادر كرد و امام ابوداود، �عبدالعزيز
 وجود دارد كه ابوداود، آن را از �سند ديگري نيز با مهر رسول خدا. كرده است

اين سند، در . نقل كرده است» ثمامه بن عبداهللا بن انس«از » حماد بن أسامه«طريق 
  هنگام اعزامش براي جمع �  به انس بن مالك�واقع همان نامه يا حكم ابوبكر

  .ات، مي باشدآوري اموال زك
اين، نظريه اي بود كه در قرن : دكتر عبدالقار پس از نقل اين مطالب مي گويد

ديدگاه ديگري نيز در ميان : سپس مي افزايد. گذشته در ميان مستشرقين رواج يافت
آنها پديد آمد كه نتيجه اش بر خالف نظريه پيشين، با ديدگاههاي اسالمي، موافق و 

  .مي باشدهمسو 
القادر، ديدگاههاي مستشرقين را بدون هيچ پاسخ و يا انتقادي نقل كرده دكتر عبد

  :است و ما، اينك به پاسخ انها مي پردازيم
 به حفظ احاديث �بازنگاهي به مطالب پيشين در مورد عالقه شديد صحابه

 و نقل آن و همينطور عالقه وافر تابعين، تبع تابعين و نسلهاي بعد، به نقل �رسول خدا
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آوري حديث و حفاظت آن از هر نوع تحريف و ازدياد و همچنين و جمع 
كوششهاي گسترده علماي سنت در بررسي اوضاع راويان و بيان احوال كذابين و 
جعل كنندگان و برمال نمودن اغراض و اهداف شوم و پليدشان و نيز بيان آنچه 

 تدوين سنت در جاعالن، به احاديث افزوده و جعل كرده بودند و نيز تأملي در جريان
كتابهاي صحيح با نگاه تيز و باريك بينانه محقققين و محدثين، اين حقيقت را روشن 

ست و پا مي زنند و گرفتار مي سازد كه مستشرقين، در توهمات خويش د
از اينرو بر هيچ انسان منصف و محققي . هاي نفساني و تعصبات خود هستند خواسته

 آنها پيرامون حقائق و واقعيات، چيزي جز پوشيده نخواهد ماند كه اظهار نظر
  .هواپرستي و تعصب و بازيچه قرار دادن علم و توهين به آن، نبوده و نيست

با اين جمالت مختصر، قصد رد كردن كسي را ندارم؛ بلكه هدفم، اين است كه 
نظر خواننده منصف را به حقائقي معطوف بدارم كه در صفحات آينده بيان خواهد 

م بررسي ادعاهاي اين دسته از انسانهاي متعصب، هيچ نكته اي بر خواننده شد تا هنگا
همچنين در صفحات آينده ضمن مرور مطالب گذشته، به . محترم پوشيده نماند

 .تفصيل پيرامون نكات جديدي بحث خواهيم كرد

اينك به طرح اين پرسش مي پردازيم كه آيا پيدايش احاديث، نتيجه تحوالت 
  اجتماعي مسلمانان مي باشد؟ديني، سياسي و 

بخش اعظم احاديث، نتيجه تحوالت ديني، سياسي و : گلدزيهر مي گويد
  .اجتماعي مسلمانان در قرن دوم و سوم است

ما، نمي دانيم وي چگونه و بر چه مبنايي به خود جرأت داده كه چنين ادعايي را 
رسول . ي نمايدآن هم در در حالي كه آثار ثابت، آن را تكذيب م! مطرح نمايد؟

 زماني به رفيق اعلي پيوست كه اركان اساسي اسالم، توسط قرآن و سنت �خدا
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 قبل از وفاتش �چنانچه پيامبر.  پايه گذاري گرديد�عملي و جامع و كامل پيامبر
دو «:  يعني)تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب اهللا و سنتي(: فرمود

: كه تا زماني كه به آنها تمسك جوييد، گمراه نمي شويدچيز در ميان شما گذاشتم 
م علي الحنيفية السمحة كلقد تركت(:  و فرمود.»يكي، كتاب خدا  و ديگري، سنت من

حنيف و آسان گذاشتم كه شبش ) دين و راهي(شما را بر «:  يعني)ليلها كنهارها
  .»همچون روزش، روشن است

 tt :اين بود نازل شد، �آخرين آيه اي كه بر پيامبر ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 〈〈〈〈 ]امروز دينتان «: يعني]. 3: مائده
تكميل نمودم و اسالم را به عنوان دين شما را براي شما كامل گردانيدم و نعمتم را بر 

  .»دمخداپسند براي شما برگزي
اما . ، دين اسالمن تكميل شده و به كمال رسيده بود�هنگام وفات پيامبر اكرم

البته . اين مستشرق ادعا مي كند كه اسالم، دوران طفوليت و رشدش را مي گذراند
فتوحات اسالمي، حوادث و جزئياتي به دنبال داشت كه در قرآن و سنت، به آنها 

ت، با قياس و استنباط، ديدگاههاي خود را اما مسلمانان پاك طين. تصريح نشده بود
در مورد آن جزئيات و رويدادها، بيان نمودند و هيچگاه از دايره اسالم و فرامينش 

  .بيرون نشدند
 بر دو امپراطور بزرگ �كمال و پختگي اسالم، آنجا نمايانتر مي گردد كه عمر

 عادالنه تر از كسري و قيصر، چيره گشت و سرزمينهاي فتح شده را خيلي كاملتر و
 چگونه �اگر اسالم در دوران طفوليت بود، پس عمر. قيصر و كسري رهبري نمود

توانست اين مسئوليت خطير را بر عهده بگيرد و اين ممالك وسيع را رهبري كند و 
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چنان نظامي را برايشان فراهم نمايد كه به طرز بي سابقه اي ضامن امنيت و سعادتشان 
پژوهشگر منصفي پوشيده نيست كه مسلمانان در تمام گرديد؟ همچنين بر هيچ 

قلمروشان، به يك نحو عبادت مي كردند، يك نوع احكام داشتند و اصول نظام 
زندگي زناشويي و خانوادگيشان يكي بود و اغلب در عبادات، معامالت، عقائد و 

 پخته اي قطعاً اگر مسلمانان، قبل از آغاز فتوحات، از نظام كامل و. عادات يكي بودند
لذا اگر . برخوردار نبودند، امكان نداشت كه چنين هماهنگي و وحدتي داشته باشند

حديث و يا بخش اعظم آن، نتيجه تحوالت ديني در دو قرن اول و دوم بود، حتماً 
زيرا . عبادات مسلمانان شمال آفريقا با عبادات مسلمانان جنوب چين، تفاوت داشت

از اينرو چرا با وجود فاصله زياد شمال آفريقا و . تفاوتنداين دو محيط، كامالً با هم م
جنوب چين، مسلمانان اين مناطق در عبادات، قانون و آداب اسالمي با هم فرقي 

  !ندارند؟
البته پيدايش ديدگاههاي متعدد بعد از قرن اول، نتيجه برداشتهاي متفاوت 

 و نيز در تواترش در محفوظ بودن كتاب اهللا.  از كتاب و سنت مي باشد�صحابه
شكي نيست و تمام اقوال ائمه قرن اول و دوم در مورد سنت نيز به گفته ها و اقوال 

بر خالف ادعاي مستشرق يادشده دين، !   يا تابعين مستند مي باشد؛ آري�صحابه
. دچار هيچ نوع تحولي نشده و از اينرو شبهات واردشده از سوي وي، بي اساس است

ادش، يكي پس از ديگري همچون ساختماني كه رو به ويراني اما داليل مورد استن
  .نهاده، فرو خواهد ريخت
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  :موضع امويها در قبال دينـ 1

گلدزيهر، اساس نظريه اش را بر وجود اختالف بين امويها و كساني بنا نهاده كه 
وي، كوشيده تا امويها را . خودش، آنها را علمي رباني و تقواپيشه ناميده است

دنياطلب معرفي نمايد كه هدفي جز توسعه طلبي و استعمارگري نداشته و در جماعتي 
حال آنكه اين ادعا، چيزي جز . زندگي عادي خود كامالً با اسالم بيگانه بوده اند

  .افتراي بر تاريخ و حقايق طبيعي آن نيست
آري؛ متوني در تاريخ وجود دارد كه چهره امويها را زشت جلوه مي دهد، اما 

فراموش كرد كه اين متون، توسط عباسيان كه عداوت آشكاري با بني اميه نبايد 
داشتند، در گزارشهاي تاريخي ايجاد شده و راويان و داستان سرايان، به ميل و اراده 

 كه توسط عباسيان بر ضد بني اميه و يشايعات. خود، هر چه مي خواستند، مي گفتند
 و خطرناكي را در تاريخ بر جاي نهاد؛ خلفاي اموي انتشار يافت، پيامدهاي ناگوار

بويژه آنگاه كه در كتابهاي تاريخ جاي گرفت و به صورت حقايق غيرقابل انكاري 
حال آنكه اين روايات، حكايات خودساخته كذابان بدنهاد و دروغگوي دوره . درآمد

  .بنابراين نمي توان به چنين رواياتي درباره امويها اعتماد كرد. عباسيان بود
چنين در منابع مختلف تاريخي، متون و گزارشهايي وجود دارد كه مستشرق هم

مزبور را در اتهامات وارده بر بني اميه مبني بر انحراف از اسالم و تجاوز بر احكام، 
  .تكذيب مي كند

تقواي عبدالملك قبل از خالفت، ابن سعد در طبقاتش، درباره عبادت و 
 »كبوتر مسجد« يعني )حمامة المسجد( لقب وي چنان بود كه مردم به او: گويد  مي

 از دنيا بروند، �اگر همه اصحاب پيامبر:  سؤال شد�از عبداهللا بن عمر. دادند



309  جايگاه سنت در قانونگذاري

از اين جوان سؤال كنيد و به :  گفت�مسايلمان را از چه كسي بپرسيم؟ ابن عمر
  .عبدالملك اشاره نمود

رد علما و در بحث مربوط به زهري متوجه خواهيد شد كه عبدالملك در مو
چنانچه روزي به . طالب و محققان را به جمع آوري سنن و آثار، تشويق مي كرد

نزد انصار برو؛ آنجا علم زيادي فرا خواهي : زهري كه در آن زمان نوجوان بود، گفت
  .گرفت

. زماني كه مردم، براي بيعت نزد عبدالملك آمدند، او مشغول تالوت قرآن بود
ك نيز بيشتر مساجد معروف تأسيس شدند و معروف است در دوران وليد بن عبدالمل

  .كه ايام خالفت وي، دوران عمران و هنر مسلمانان مي باشد
اگر چه يزيد تا . غير از يزيد بن معاويه تمام خلفاي بني اميه اينچنين بودند

حدودي در اخالق شخصي خود انحرافاتي داشت، اما برخي راويان تندرو و عباسيان، 
چنانچه در مورد وليد . به وي نسبت داده اند كه در واقع هيچ ثبوتي ندارندمسايلي را 

در حالي كه هر . روايت كرده اند كه وي، قرآن را دور انداخته و پاره كرده است
  .كس، منصفانه چنين رواياتي را مطالعه نمايد، به دروغ بودن آنها پي مي برد

در زمان . و افتخار ياد مي كندگفتني است تاريخ، از فتوحات امويها با اعجاب 
عباسيان قلمرو اسالم گسترش نيافت و قلمرو وسيع اسالمي كه در دست عباسيان 
افتاده بود، توسط خلفاي بني اميه و در نتيجه جنگهايي به دست آمده بود كه فرزندان 

 و نشر شريعت بر كلمة اهللاخلفاي اموي، فرماندهي سپاهيان اسالم را براي اعالي 
  .داشتندعهده 

بنابراين چه لزومي داشت كه علما به دشمني آنها برخيزند و آنان را به عدم فهم 
  اسالم متهم نمايند و بگويند كه آنها نسبت به اسالم بي توجهي كرده اند؟
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پس ادعاي مستشرق مذكور  كه شدت عداوت امويها و علماي آن عصر با 
  .مالً بي اساس استيكديگر را عامل اصلي وضع و جعل حديث دانسته، كا

البته ميان امويها و خوارج و علويها دشمنيهايي وجود داشت و جريان اينها، 
متفاوت از جريان علمايي بود كه به جمع آوري، تدوين و نقد و روايت حديث 

سعيد بن مسيب، ابي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام : پرداختند؛ علمايي مانند
 بن عتبه، سالم آزادشده عبداهللا بن عمر، نافع آزادشده ابن مخزومي، عبيداهللا بن عبداهللا

عمر، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد بن ابي بكر، زهري، عطاء، شعبي، علقمه، حسن 
اينها هيچگونه برخوردي با امويها نداشتند و درباره هيچ . بصري و ساير ائمه حديث

باشد، جز سعيد بن مسيب كه با كدامشان نقل نشده كه به دشمني با امويها برخاسته 
عبدالملك درگير شد و علتش، اين بود كه عبدالملك، مي خواست از سعيد، براي 
: پسرش وليد و پس از آن، براي سليمان بيعت بگيرد؛ اما سعيد نپذيرفت و گفت

سراغ نداريم كه پيش از اين .  از دو بيعت در يك زمان نهي كرده است�پيامبر
البته بين برخي از .. خلفاي بني اميه خصومتي به وجود آمده باشدجريان، بين سعيد و 

علما و حجاج بن يوسف، تنشهايي وجود داشت كه علتش، برخورد شديد حجاج با 
مخالفينش بود، نه اينكه وي، آنچنان در فسق و فجور غرق باشد كه علما، ناگزير به 

ست و اين خود بيانگر زيرا نقش حجاج در اعراب گذاري قرآن مشهور ا. قيام شوند
  .عنايت وي به كتاب اهللا مي باشد

خالصه اينكه اگر منظور اين مستشرق از علماي درگير با امويها، رهبران خوارج 
چراكه خوارج و علويها، جزو كساني نبودند كه به . و علويها باشند كه حرفي نيست

ء، نافع، سعيد، عطا: و اگر منظورش افرادي مانند. حفظ و تدوين سنت همت گماشتند
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و قتاده مي باشد، پس قطعاً آنچه ادعا نموده، دروغ و افترايي  حسن، زهري، مكحول
  .بيش نيست

 

  :ـ علماي مدينه و جعل حديث2

 و )دراسات اسالمية(عجيب اينجاست كه گلدزيهر در هر دو كتابش يعني در 
اي مدينه ذكر م خصومت مزبور را بين امويها و عل)الشريعة في االسالم العقيدة و(

كند و معتقد است كه علماي مدينه، جريان جعل حديث را به خاطر مقاومت در   مي
  .برابر امويها، ايجاد نمودند

ه علماي اسالم در مدينه زندگي كسي نيست كه از اين آقا بپرسد مگر هم
  كردند؟  مي

 و علما �آيا در مكه، دمشق، كوفه، بصره، مصر و ديگر شهرهاي اسالمي صحابه
  جود نداشتند؟و

: حال آنكه تنها در مكه غير از اصحابي كه وفاتشان به تأخير افتاد، افرادي چون
عطاء، طاووس، مجاهد، عمرو بن دينار، ابن جريج و ابن عيينه و در بصره افرادي 

حسن، ابن سيرين، مسلم بن يسار، ابوالشعثاء، ايوب سختياني و مطرف بن : همچون
عمرو  علقمه، اسود،: همينطور در كوفه افرادي چون. شتندعبداهللا بن شخّير وجود دا

بن شرحبيل، مسروق بن اجدع، عبيده سلماني، سويد بن غفله، عبداهللا بن عتبه بن 
قاسم بن  ابراهيم نخعي، عامر شعبي، سعيد بن جبير، مسعود، عمرو بن ميمون،

 بن ذؤيب، ابوادريس خوالني، قبيصه: و در شام عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود
سليمان بن حبيب، خالد بن معدان، عبدالرحمن بن غنم اشعري، عبدالرحمن بن جبير و 
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يزيد بن ابي حبيب، بكير بن عبداهللا اشج، عمرو بن حارث، ليث :  و در مصر»مكحول«
  1.حضور داشتند... مطرف و: و در يمن بن سعد، عبيداهللا بن ابي جعفر

آيا آنها در . مي در زمان امويها، اينها بودندتقريباً برجسته ترين شخصيتهاي اسال
جعل حديث با علماي مدينه مشاركت داشتند؟ و اگر جواب، مثبت است، بگوييد كه 
اين اشتراك و همدستي چگونه تحقق يافت؟ و اساساً نشست يا اجتماعي كه همه 
آنها، تصميم به چنين كاري گرفتند و براي اين منظور همدست شدند، در كجا 

  ار گرديد؟ برگز
اگر شخصيتهاي مزبور در جعل حديث با علماي مدينه همدست نبودند، پس 
چگونه در برابر چنين حركتي سكوت نمودند و حتي احاديثشان را نيز نقل كردند؟ 
آيا در تاريخ موردي وجود دارد كه نشان دهد علماي مذكور، به رد علماي مدينه 

  پرداخته اند؟
را گزارش داده است؛ يعني علماي جهان اسالم، بلكه تاريخ، عكس اين حالت 

. اذعان نموده اند كه صحيحترين و قويترين احاديث، احاديث اهل حجاز است
چنانچه پيشنهاد عبدالملك به زهري مبني بر فراگيري حديث از انصار، بيانگر اين 

  .مطلب است كه وي به صحت احاديث علماي مدينه مطمئن بوده است
بت گرديد كه ادعاي فوق، ادعايي توخالي است كه در برابر نقد با اين توضيح ثا

  .و تحقيق علمي، لحظه اي دوام نمي آورد
آنچه بي اساس بودن اين ادعا را تشديد مي كند، اين است كه گلدزيهر، دشمني 

اگر . عبدالملك با ابن مسيب را دليل متهم بودن علماي مدينه به جعل حديث مي داند

                                                           

  .1781اعالم الموقعين : نگاـ 1
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 پس بايد ابن مسيب را سركرده جعل كنندگان قرار داد، حال آنكه واقعاً چنين است،
  .خود گلدزيهر، چنين اتهامي را متوجه ابن مسيب نمي كند

علماي اسالم، جعل كنندگان احاديث را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و آنها 
 ظاهراً اين اوصاف، مورد پسند مستشرق. را افرادي زنديق و فاسق قلمداد كرده اند

مزبور قرار نگرفته و از اينرو لقب علماي رباني و تقواپيشه را بر آنها نهاده و آنان را 
در صورتي كه در مدينه فقط آن دسته از علما سكونت ! اهل مدينه قلمداد كرده است

داشتند كه به پرهيزكاري، اجتهاد، صداقت در شريعت و مبارزه با دروغگويان شهرت 
  .داشتند
  
  :ن به بهانه دفاع از اسالمـ حكم دروغ گفت3

از آنجا كه آنچه علما در اختيار داشتند، توان «: اين مستشرق يهودي مي گويد
برآوردن اهدافشان را نداشت، به جعل احاديثي پرداختند كه آن را با روح اسالم 
ناسازگار نمي دانستند و وجدان خود را نيز بدينگونه قانع كرده بودند كه ما، از اين 

  .»ا الحاد و بي ديني مبارزه مي كنيمطريق، ب
گلدزيهر، جعل حديث را به بهانه مبارزه با الحاد به علماي اسالم نسبت مي دهد؛ 
چنين ديدگاهي نسبت به علما، ديدگاه كسي است كه به هيچ عنوان به مقام و منزلت 

اگر دقت شود اين، نظريه فردي است كه به اجتناب . علماي اسالم پي نبرده است
يد علما از كذب حتي در زندگي معموليشان پي نبرده و قطعاً ترس و خشيتي را شد

.  را بزرگترين جرم مي دانستند، نفهميده است�كه آنها در دل داشتند و افترا بر پيامبر
 كفر است و �حتي برخي از علماي اسالم معتقد بودند كه دروغ بستن به رسول خدا

  . بايد به سزاي عملشان اعدام شوندتوبه چنين كساني پذيرفته نمي شود و
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گلدزيهر، زياد مقصر نيست؛ زيرا از ويژگيهاي علماي اسالم اطالعي ندارد و 
چنين ويژگيهايي را نه در وجود خود ديده و نه در محيط اطرافش مشاهده كرده 

. معموالً كسي كه دروغ مي گويد، ديگران را دروغگوتر از خود مي داند. است
  .كافر همه را به كيش خود پندارد: هراست گفته اند ك

كه از بيعت همزمان  »سعيد بن مسيب«مگر اين دروغگو نمي داند كه فردي مانند 
 اجتناب مي ورزد و در اين �با دو فرد به علت مخالفت اين امر با حديث رسول خدا

. راستا انواع ضرب و شتم را تحمل مي كند، ممكن نيست به جعل حديث روي بياورد
 مي توان چنين افرادي را كه در مقابل حكام ستمگر مي ايستادند، به جعل چگونه
  ! استواقعاً جاي بسي شگفت.  متهم نمودحديث
  
  :پيدايش جعل حديثچگونگي ـ 4

از آنجا كه علماي رباني و خداترس، با خاندان : گلدزيهر، در ادامه مي گويد
نخست به جعل حديث در بودند، بنابراين » علوي«اموي خصومت داشتند و خودشان 

مدح اهل بيت پرداختند و به صورت غيرمستقيم به عيبگويي امويان و تهاجم بر ضد 
بدين ترتيب در قرن اول، حديث به عنوان ابزار مبارزه آرام بكار . آنان روي آوردند

  .گرفته شد
آنگاه جريان جعل حديث، از انگيزه دفاع از دين، به انگيزه اي ديگر يعني تهاجم 

كساني » (!!)علماي رباني و تقواپيشه«به گمان گلدزيهر، . يه امويها تغيير مسير دادعل
براي پژوهشگر علوم اسالمي، . بودند كه به جعل حديث در مدح اهل بيت پرداختند

اين نكته كامالً روشن و واضح مي باشد كه قرآن كريم، خود، به مدح و ستايش 
چنانچه .  را مدح نموده است�علي نيز � پرداخته و شخص رسول اكرم�صحابه
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 نيز �ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، عائشه و زبير: در فضيلت ساير اصحاب از جمله
  .احاديث صحيحي روايت شده است

اما .  و اهل بيت هستند�بخش عظيمي از احاديث صحيح، در مدح صحابه! آري
حيح در فضيلت نبايد از ياد برد كه مدعيان افراطي محبت اهل بيت، بر احاديث ص

اهل بيت، احاديث ديگري نيز افزودند و در برابر امويها، به جعل احاديثي در باب 
اما علماي اهل سنت در مقابلشان بپاخاستند و احاديث . فضائل اهل بيت پرداختند

به هر حال كساني كه در مدح اهل بيت، . جعلي را در اين زمينه مشخص نمودند
اي تقواپيشه مدينه نبودند؛ بلكه اين علماي راستين، در احاديثي را جعل نمودند، علم

قبل از : مي گويد» ابن سيرين«. برابر اين جريان ايستادند و به مبارزه با آن پرداختند
اين، هيچكس، در مورد اسناد سؤال نمي كرد تا اينكه فتنه ها آغاز گرديد؛ از آن 

اگر از اهل سنت ! في نمائيدراويانتان را معر: پس، محدثين خطاب به ناقلين گفتند
بودند، احاديثشان پذيرفته مي شد و اگر از اهل بدعت بودند، احاديثشان را نمي 

  .پذيرفتند
و امثالش، مي خواهند اهل بدعت را از ديدگاه اهل سنت » گلدزيهر« اگر

بشناسند، به منابع و مراجع عربي مراجعه نمايند؛ همان مراجعي كه گلدزيهر و 
آنگاه .. نقل مطالب آنها به صورت بريده و يا تحريف يافته پرداخته اندپيروانش، به 

متوجه خواهند شد كه اهل بدعت و خوارج و پيروانشان، عامالن اصلي جعل حديث 
  .بوده اند

چگونه امكان دارد علماي حديث، در حالي به جعل حديث روي بياورند كه 
يث نمودند و به مبارزه با كساني تالش بي وقفه اي را براي مبارزه با جريان جعل حد

  !پرداختند كه در فضيلت اهل بيت، احاديثي را جعل كردند؟
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ناگفته پيداست كه اگر علماي مدينه، به جعل احاديث معتقد بودند، ديگر لزومي 
  .داشت با جريان جعل حديث مبارزه نمايند

از جاي بسي شگفتي است كه وقتي ابي الحديد، اهل بدعت را كه خودش يكي 
علمي اين فرقه هست،  اولين گروهي مي داند كه به جعل احاديث پرداختند و در 

 علماي اهل سنت را به جعل »گلدزيهر«فضائل اهل بيت حديث جعل كردند، چگونه 
حديث در فضايل اهل بيت متهم مي نمايد؟ آيا اين، تحريف حقايق تاريخي توسط 

  فردي سركش و مغرض محسوب نمي شود؟
  
  :ا و جعل حديثـ امويه 5

جعل حديث فقط توسط علما انجام نمي گرفت، بلكه خود «: گلدزيهر مي گويد
حكومت نيز آرام ننشست و هرگاه مي خواست نظريه اي را بر عموم تحميل نمايد و 
يا مخالفينش را سركوب كند، به جعل احاديثي مي پرداخت كه با ديدگاهها و 

ملي را انجام مي داد كه مخالفان حكومت، به خواسته هايش موافق بود و عيناً همان ع
  .»آن روي آورده بودند؛ يعني جعل حديث

در . اين هم از آن ادعاهايي است كه جز در وهم نويسنده، وجود خارجي ندارد
هيچ جاي تاريخ سراغ نداريم كه امويان، براي تحميل نظريات خود دست به وضع 

ود كه هيچ حديثي را بدون سند نقل نمي عادت علماي اسالم، بر اين ب. احاديث بزنند
چنانچه اسانيد احاديث صحيح كه در كتابهايمان محفوظ است، دليل اين . كردند

شما در سند هيچ يك از احاديث نمي بينيد كه نام عبدالملك، يزيد، وليد . مدعا است
 چنين اگر. حجاج، خالد بن عبداهللا قسري و غيره وجود داشته باشد: يا واليانشان مانند
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موردي وجود مي داشت، قطعاً از ديد تاريخ پنهان نمي ماند؛ اما اينكه حكومت 
  .اموي، ديگران را به جعل حديث وادار نموده، ادعاي بي اساسي است

  
  :ـ عوامل اختالف در حديث 6

هيچ مسأله اختالفي چه سياسي و چه اعتقادي، وجود ندارد «: گلدزيهر مي گويد
  .»قوي اإلسناد ثابت شده استمگر اينكه با احاديثي 

آيا واقعاً اين نكته مي تواند دال بر اين باشد كه حكومت اموي درصدد جعل 
احاديث بوده است؟ و چرا جعل چنين احاديثي در مسائل اختالفي توسط خود 
مذاهب مورد نظر انجام نگرفته باشد؟ چه لزومي دارد كه علت وجود احاديث 

  متفاوت، حتماً جعل باشد؟ 
ماي اسالم علل زيادي براي اختالف احاديث بيان كرده اند كه مي توان به عل

  :موارد ذيل اشاره كرد
تعدد وقوع فعلي كه يك صحابي، آن را به دو شكل در دو زمان متفاوت بيان  •

 از بابت دست زدن و،وض«:  يعني)الوضوء من مس الذكر(: مانند حديث: كرده است
آيا مگر غير از «: يعني. ) منك؟ ل هو إال بضعةه(:  حديثو» به آلت تناسلي است

 »اينست كه آلت تناسلي، يكي از اندام خود توست؟

 عملي را به خاطر بيان جواز آن، دو بار و به دو صورت انجام داده �اينكه پيامبر •
است؛ مانند احاديث نماز وتر كه گاهي هفت ركعت و گاهي كمتر و بيشتر بيان شده 

 .اند

 مشاهده نموده اند؛ �در روايت وضعيتي كه از رسول اهللا �اختالف صحابه •
.  كه به صورت قران، افراد و يا تمتع بوده است�اختالفشان در مورد حج پيامبر: مانند
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.  اطالعي نداشته است�زيرا اينها به نيت فرد بستگي دارد و كسي از نيت آنحضرت
 .از اينرو طبق برداشت خود، چيزي گفته اند

برداشت يك صحابي از يك : مثالً.  در فهم مطلب حديث�اختالف صحابه •
 .حديث، وجوب است و برداشت ديگري، استحباب

روايت مي كند كه ناسخ حكم اول اينكه يك صحابي حكم جديدي را  •
باشد و در عين حال صحابي ديگر، به علت بي خبري از حكم ناسخ، همچنان   مي

  .حكم اولي را روايت مي نمايد
اي اسالم، عوامل اختالف در احاديث را بيان نموده اند؛ چه خالصه اينكه علم

. مواردي كه مربوط به جعل بوده است و چه مواردي كه برخاسته از عوامل ديگر
علما، در اين زمينه كتابهاي باارزشي تصنيف كرده اند كه مشهورترينشان، تأليفات 

  .مي باشد... امام شافعي، ابن قتيبه و امام طحاوي و
  
  : و جعل حديث�ويهـ معا7

به مغيره بن ) �(معاويه: گلدزيهر دليل ديگري نيز آورده است؛ وي مي گويد
 و اصحابش و طلب رحمت براي �در دشنام دادن علي«:  گفته است�شعبه
  !» كوتاهي نكن� و ناديده گرفتن احاديث ياران علي�عثمان

  .»تشار يافت ان�بدين سان احاديث امويها بر ضد علي «: گلدزيهر مي افزايد
 خطاب به يكي از �معاويه: اين سخن بي اساس را مالحظه كنيد كه مي گويد

 را تحت فشار قرار بده و اصحاب �اصحاب علي: امرا و پيروانش مي گويد
در كجاي اين دستور، آمده است كه حديث !  را به خود نزديك بگردان�عثمان
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خود، چنين برخوردي نمي مگر حكومتهاي ديگر با مخالفين و موافقين . جعل كن
  كنند؟ اين برخورد چه ربطي به موضوع جعل حديث دارد؟

 به جعل حديث دستور داده كه به �در صورتي مي توان دليل گرفت كه معاويه
؛ » دريغ نكن� و به نفع عثمان�در جعل احاديث عليه علي«:  مي گفت�مغيره

  .نمودولي خوشبختانه نمي توان از متن سخنانش چنين استنباطي 
 جانب امانت را رعايت نكرده �گلدزيهر در نقل سخنان معاويه: گفتني است

ال تحجم عن شتم علي و (:  اصل عبارت را اينگونه نقل كرده است1زيرا طبري. است
ذريته والترحم علي عثمان واإلستغفار له والعيب علي اصحاب علي واإلقصاء لهم و 

  .)واإلدناء اليهم واإلستماع منهمترك االستماع منهم و اطراء شيعة عثمان 
و تضطهد (: را با عبارت )اإلقصاء لهم(دقت نماييد مستشرق مزبور، چگونه لفظ 

ميان نيامده و به در متن اصلي، سخني از احاديث . تحريف نموده است ،)هممن أحاديث
. �اگر چنين عبارتي وجود مي داشت، منظور، سخنان خودشان بود، نه احاديث پيامبر

  ).بته اين روايت، از اساس جاي مناقشه و بررسي داردال(
 دستاويز اين مستشرق بود كه بر اساس آن ادعاي دست داشتن حكومت اين، همة

  .اموي در جعل احاديث را مطرح نموده است

                                                           

  .41/ 6ـ 1
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  : ـ امويها و سوء استفاده از زهري براي جعل حديث8

 موافق با نظراتشان، براي امويها و پيروانشان، جعل احاديث: گلدزيهر مي گويد
چندان اهميتي نداشت؛ بلكه آنچه برايشان اهميت داشت، اين بود كه احاديث جعلي 

بنابراين آنها، براي جعل حديثن با زيركي تمام از . به چه كساني نسبت داده شوند
  .استفاده نمودند» زهري«افرادي چون 

شرق بر ضد اينك وظيفه و حق خويش مي دانيم كه پرده از دسيسه اين مست
بزرگترين امام سنت در زمان خود، برداريم تا حقيقت اين دسيسه پليد و شوم برمال 

گلدزيهر، در واقع قصد دارد مطابق نقشه از پيش طراحي شده اي، پايه هاي . گردد
سنت را يكي پس از ديگري متزلزل سازد و از اينرو ابتدا بزرگترين راوي حديث 

م قرار مي دهد كه ما، ضمن پاسخگويي به اتهامات  را مورد تهاج�يعني ابوهريره
احمد امين در اين .   جواب او را خواهيم داد�وارده از سوي احمد امين به ابوهريره

  .زمينه، كوركورانه راه گلدزيهر را پيموده است
 ، به تخريب يكي �گلدزيهر به گمان خود پس از تخريب شخصيت ابوهريره

 تابعين پرداخته و بدين ترتيب تالش نموده تا از دو ديگر از پايه هاي سنت در عصر
يكي از طريق حمله به ائمه و راويان احديث و : ناحيه به اصل احاديث حمله كند

ديگري از ناحيه شبهه افكني در احاديث؛ چنانچه اين رويه، از عملكردش نمايان مي 
باطل را زبون مي اما خداوند، بر هر چيزي غالب و چيره است و حق را پيروز و . شود
  .سازد
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  1:جايگاه امام زهري در تاريخ

قبل از پاسخگويي به اتهامات وارده از سوي مستشرق مذكور به امام زهري، الزم 
مي دانم به شرح حال اين بزرگوار و بيان ديدگاههاي علما در مورد وي و همچنين 

ات علماي اسالم و جايگاه واقعيش در تاريخ بپردازم تا خواننده محترم، بتواند نظري
  .ديدگاههاي گلدزيهر در باره زهري را با يكديگر مقايسه نمايد

  
  :نام، والدت و تاريخ زندگاني زهري

وي، ابوبكر بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب بن عبداهللا بن حارث بن 
 هجري متولد شده 51زهره قريشي زهري، مي باشد و بر اساس قول راجح، در سال 

  .است
 �پدرش مسلم بن عبيداهللا، يكي از كساني است كه به حمايت از عبداهللا بن زبير

زهري، هنگام وفات پدرش، نوجواني تنگدست . در برابر امويان به مبارزه پرداخت
تاريخ، درباره برادر زهري . بود و تحت سرپرستي برادر بزرگش به سن رشد رسيد

  .هيچ گزارشي ارائه نداده است
چيز به حفظ قرآن توجه نمود و در مدت هشتاد شبانه روز قرآن را وي قبل از هر 

آنگاه به . حفظ كرد و سپس به قصد فراگيري انساب قومش نزد عبداهللا بن ثعلب رفت

                                                           

انه هاي  بيوگرافي امام زهري، برگرفته از منابع مختلف است كه اكثرشان خطي هستند و در كتابخ    ـ1

ن ابي حـاتم، تـاريخ      تعديل از اب  الجرح و   التاريخ ابن عساكر،    :  مانند بزرگ عمومي يافت مي شوند؛    

تـذكرة  : همچنين در اين موضـوع، كتابهـايي چـون        . محدثين از سيوطي  السالم از ذهبي و طبقات      اال

  .الحفاظ ذهبي، تهذيب ابن حجر، تهذيب االسماء و اللغات از نووي نيز مورد استفاده قرارگرفته اند
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وي، براي اين منظور تا . تحصيل احكام حالل و حرام و نيز روايت حديث روي آورد
نانچه از ده صحابي،  مي رفت؛ چ�آنجا كه مي توانست به ديدار اصحاب پيامبر

 را �حديث آموخت كه از آن جمله مي توان انس، ابن عمر، جابر و سهل بن سعد
سعيد بن مسيب، عمرو بن زبير، : سپس در جلسات درس تابعين بزرگ مانند. نام برد

عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود و ابوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام 
  .مخزومي نشست

يش از همه از امام بزرگوار سعيد بن مسيب به مدت هشت سال پياپي البته ب
نخستين بار در زمان مروان به . وي، به ديار شام سفرهاي زيادي نمود. استفاده نمود

پس از شهادت عبداهللا بن زبير با عبدالملك ارتباط برقرار نمود و از آن . شام رفت
ن عبدالعزيز، يزيد دوم و هشام بن وليد، سليمان، عمر ب: پس با خلفاي بعدي مانند
سرانجام بر اساس . به عراق و مصر نيز رفت و آمد داشت. عبدالملك ارتباط داشت

 سالگي وفات نمود و مطابق وصيتش در 72هجري در سن 124قول راجح در سال 
  .كنار راهي دفن گرديد تا رهگذران، براي وي دعاي مغفرت نمايند

  

  :بارزترين ويژگيهاي زهري

، داراي قدي كوتاه و ريشي كم پشت و گونه هايي كم گوشت بود؛ موهاي وي
فصيحان آن «: و زباني فصيح داشت؛ چنانچه گفته اند خود را با حنا رنگ مي نمود

  .»زهري، عمر بن عبدالعزيز و طلحه بن عبيداهللا: زمان سه نفر بودند
 يكي از ابن شهاب زهري،: اهل سخاوت و بخشش بود؛ ليث بن سعد، مي گويد

او، هيچ سائلي را دست خالي برنمي . سخيترين افرادي بود كه تا به حال ديده ام
هرگاه سائلي، . بسا اوقات از غالمانش قرض مي گرفت و به سائلين مي داد. گرداند
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نزد زهري مي آمد و او، چيزي نداشت كه به سائل بدهد، چهره اش تغيير مي كرد و 
  .ن مي شدآثار ناراحتي در سيمايش نمايا

باري در يك آبادي . از مردم بر سفره هاي عسل و آبگوشت پذيرائي مي نمود
مردم آنجا به او خبر دادند كه در ميان آنها ده پيرزن هستند كه هيچكسي . اطراق كرد

زهري، چيزي با خود نداشت، بنابراين هجده هزار درهم قرض . براي خدمت ندارند
  .ادم استخدام كردگرفت و براي هركدام از آنها يك خ

زهري آنقدر بذل و بخشش مي كرد كه در پاره اي از موارد متحمل بدهيهاي 
  . سنگيني مي گرديد كه خلفاي بني اميه و يا دوستانش، آنها را پرداخت مي كردند

 ويژگي، او را در تحصيل علم توانمنـد كـرده و باعـث تمـايز و                 برخورداري از دو  
  : شده بودسرآمد شدن وي در ميان معاصرانش

زهري، به مالقات علما شديداً عالقمند بـود و         . ـ تحمل رنج فراوان در طلب علم      1
  .وايات و حفظ آنها بيدار مي ماندشبهاي طوالني را تا صبح براي بررسي ر

  :به اقوال برخي از معاصرين زهري در مورد وي توجه نماييد
 اما ابن شهاب، هر آنچه ما، فقط حالل و حرام را مي نوشتيم؛: ابوالزناد مي گويد

را مي شنيد، مي نوشت و چون به روايات نياز پيدا كرديم، متوجه شديم كه وي، از ما 
  .عالمتر است

چرا ابن شهاب از شما سبقت گرفت؟ : به پدرم گفتم: ابراهيم بن سعد مي گويد
او، از ابتدا و در رأس تمام مجالس حاضر مي شد و از هر پير و جواني : پاسخ داد

رس و جو مي كرد و به خانه هاي انصار مي رفت و از زن و مرد و پير و جوان سؤال پ
  .مي نمود؛ حتي با دوشيزگان پشت پرده نيز به مناقشه و مباحثه علمي مي پرداخت
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زهري، آنچنان حريص و مشتاق تحصيل علم بود كه با همين هدف، خادم 
راي وي، آب تهيه مي نمود و بر در عبيداهللا بن عتبه بن عبداهللا بن مسعود شده بود و ب

چه كسي درب منزل ايستاده : منزلش مي ايستاد؛ عبيداهللا از كنيزش سؤال مي كرد
كنيز، از آن جهت . غالم نابينايت و منظورش، زهري بود: است؟ كنيز جواب مي داد

چنين سخني گفت كه چشمان زهري، كمسو بود و آبريزش داشت و به خاطر رفت و 
ري به خانه عبيداهللا بن عتبه، كنيزش، گمان مي كرد كه زهري، غالم آمد زياد زه
  .عبيداهللا است

درباره زهري نقل شده كه هرگاه در منزلش تنها مي شد، سراغ كتابهايش مي 
رفت و چنان با آنها سرگرم مي گرديد كه تمام روزمرگيها و كارهاي زندگيش را 

به خدا سوگند : روزي چنين گفتفراموش مي كرد تا اينكه همسرش به تنگ آمد و 
  .كه اين كتابها، بر من از وجود سه هوو در زندگيم سخت ترند

زهري عادت داشت پس از شنيدن روايات از اساتيد خود، به خانه مي رفت و 
. كنيزش را بيدار مي كرد و احاديث را يكي بعد از ديگري به سمع وي مي رسانيد

  بطي دارد؟اين احاديث به من چه ر: كنيز مي گفت
مي دانم تو از اين احاديث استفاده نمي كني، اما من آنها را هم : زهري مي گفت

  .اكنون شنيدم و مي خواهم تكرارشان كنم
ـ حفظ و قوت حافظه زهري، دومين عاملي بود كه او را در تحصيل علم، در 2

 روز  شبانه80چنانچه پيشتر گذشت وي در. ميان معاصرانش ممتاز و سرآمد كرده بود
هيچ يك از : از زهري نقل مي كند كه گفته است» ليث«. قرآن مجيد را حفظ كرد

  .علومي را كه در حافظه ام گنجانده ام، فراموش نكرده و از ياد نبرده ام
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براي هيچ حديثي نياز : از زهري چنين  نقل كرده است »عبدالرحمن بن اسحق«
 هيچ حديثي، ترديدي به خود راه به تجديد نظر پيدا نكردم و جز يك مورد، در باره

  .ندادم و چون آن حديث را از دوستم سؤال كردم، مشخص گرديد كه درست است
حافظه قوي و شگفت انگيز وي، از اين ماجرا نمايانتر مي گردد كه ابن عساكر 
نقل نموده كه عبدالملك، نامه اي به اهل مدينه نوشت و آنها را بخاطر موضعگيري 

اين نامه طوالني . اين نامه در دو طومار بود. ابن زبير سرزنش كرد مخالف در حادثه
سعيد كه دير رسيده بود، خواست از محتواي . براي عموم مردم در مسجد خوانده شد

نامه باخبر شود؛ لذا بدين منظور متن نامه را از شاگردانش سؤال نمود و آنها نيز به 
د كامالً مطمئن نشد تا اينكه زهري گوشه هايي از متن نامه اشاره كردند، اما سعي

آيا مي خواهي به تمام مطالب نامه دست يابي؟ ! اي ابومحمد: خطاب به وي گفت
راوي مي گويد سپس زهري تمام نامه را بگونه اي از حفظ خواند كه . بلي: گفت

  .گويا نامه را در دست داشت
الملك، آنچنان از لحاظ قوت حافظه شهرت يافته بود كه باري عبد، زهري

براي اين منظور از زهري خواست تا تعدادي حديث . تصميم گرفت او را بيازمايد
براي فرزندش امال كند؛ عبدالملك به يك نفر نيز دستور داد تا احاديث را مخفيانه و 

: پس از گذشت يك ماه به زهري گفت. طوري كه زهري نفهمد، يادداشت نمايد
د شده است، دوباره آنها را امال كن و اين بار نيز احاديثي را كه امال كرده بودي، مفقو

عبدالملك پس از پايان جلسه، دستور داد . به كاتب خود دستور داد تا آنها را بنويسد
تا نوشته هاي فعلي را با نوشته هاي سابق مقايسه كنند و بدين سان معلوم شد كه حتي 

  .يك حرف هم تغيير نكرده است



 326 جايگاه سنت در قانونگذاري

عسل، :  زياد عسل مي خورد و مي گفتزهري،: اندل يادآوري است كه گفته قاب
وي، از خوردن سركه و سيب كال امتناع مي ورزيد و مي . حافظه را تقويت مي كند

همچنين از او نقل شده كه گفته . اينها، موجب نسيان و فراموشي مي شوند: گفت
  .هر كس مي خواهد حديث حفظ كند، زياد كشمش بخورد: است
  

  :شهرت علمي زهري

پس از تحمل رنجهاي فراوان در كودكي و » زهري«ي تعحب نيست كه آوازه جا
آن همه مسافرت، شب بيداري و خدمت به اساتيد و نيز احتياط شديد در روايت 
احاديث و نيز امانت و صداقت و علم، در گوشه و كنار جهان اسالم طنين انداز گردد 

  .او رخت سفر ببندندو مردم از نواحي مختلف براي فراگيري حديث به سوي 
هرگاه زهري وارد مدينه مي شد، هيچيك از علما : امام مالك رحمه اهللا مي گويد

من، در مدينه شيوخي . به بيان حديث نمي پرداخت تا آنكه زهري، از مدينه مي رفت
را يافتم كه هفتاد الي هشتاد سال، سن داشتند، اما با اين حال مردم، در جلسات ابن 

  .ه جوانتر بود، حلقه مي زدند و ازدحام مي كردندشهاب كه از هم
  

  :ستايش علما از زهري به خاطر علم فراوانش

گفته » ليث بن سعد« آمده كه )تاريخ ابن عساكر( ذهبي و )تذكرة الحفاظ(در 
هيچ عالمي جامعتر از زهري نديدم؛ او در باب ترغيب چنان حديث روايت مي : است

اين رشته است و چون در باب قرآن و سنت كند كه گمان مي كني تخصصش در 
  .سخن مي گويد، سخنش را جامع مي يابي
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دست ربيعه را . به مدينه آمد» ابن شهاب زهري«باري : امام مالك مي گويد
: چون وقت عصر فرا رسيد، بيرون آمد و چنين مي گفت. گرفت و وارد ديوان شد

ربيعه نيز هنگام . »اشته باشدگمان نمي كنم كه كسي همچون ربيعه در مدينه وجود د«
فكر نمي كنم كه كسي در علم به حد و پايه ابن «: بيرون آمدن از ديوان مي گفت

  .»شهاب برسد
به خدا سوگند «: عمرو بن دينار پس از نشستي طوالني با ابن شهاب، چنين گفت

  .»هرگز كسي را همسان اين قريشي نديده ام
 

  :جايگاه زهري در سنت

ر كتاب جرح و تعديل و حافظ ابن عساكر و غيره از عمر بن ابن ابي حاتم د
نزد ابن : عبدالعزيز رحمه اهللا نقل كرده اند كه وي، روزي خطاب به همراهانش گفت

نزد وي برويد كه كسي در باب احاديث : گفت. بلي: شهاب مي رويد؟ گفتند
و » حسن «در آن روز افرادي مانند: معمر مي گويد. گذشته، همچون او عالم نيست

  .امثالش، در آن جمع بودند
زهري و : مركز احاديث صحيح اين شش نفر هستند: علي بن مديني مي گويد

عمرو بن دينار در حجاز، قتاده و يحيي بن ابي كثير در بصره و ابواسحاق و اعمش در 
  .كوفه

كسي را در باب حديث نديدم كه همچون زهري، با «: عمرو بن دينار مي گويد
  .»اهانه سخن بگويدسند و آگ
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پس از زهري كسي عالمتر از يحيي بن بكير «: ابوخطاب به سفيان بن عيينه گفت
در ميان مردم، هيچكس، در زمينه «: سفيان نيز گفت. »به علم اهل حجاز نديدمنسبت 

  .»سنت، از زهري عالمتر نبود
هيچكس در روي زمين نمانده است كه در زمينه سنت از «: مكحول مي گويد

  .»ري عالمتر باشدزه
علمي كه نزد ابن شهاب وجود دارد، نزد كسي ديگر «: يحيي بن سعيد مي گويد

  .»وجود ندارد
بدين سان علماي بزرگ و كارشناسان حديث، تصريح نموده اند كه كسي از 

شايد علتش، همان چيزي باشد كه خود . زهري در زمان خودش عالمتر نبوده است
سي «:  ابن عساكر از وي روايت نموده كه گفته استزهري ذكر كرده است؛ چنانچه

و پنج يا سي و شش سال، كارم، اين بود كه احاديث حجاز را به شام و احاديث شام 
هيچكس را نمي يافتم كه برايم حديثي بيان كند كه آن را . را به حجاز نقل مي نمودم

  .»نشنيده باشم
 

  :آثار زهري در زمينه سنت

اريخ سنت داراي سابقه و آثار باارزشي است كه در ترحمه اهللا، زهري 
  :مهمترينشان عبارتند از

  .ـ تدوين سنت به دستور عمر بن عبدالعزيز رحمه اهللا1
بيان گرديد كه » تالشهاي علما در مبارزه با جريان جعل احاديثپيامد «در بحث 

 نخستين كسي بود كه پس از دستور عمر بن عبدالعزيز به تدوين احاديث زهري،
  .پرداخت
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عمر بن عبدالعزيز به واليانش در شهرهاي مختلف و به ابي بكر بن حزم نامه 
پيشتر ثابت كرديم كه ابوبكر بن .  را جمع آوري كنند�نوشت كه احاديث پيامبر

حزم، مقدار اندكي نوشت و كسي كه در اين امر استقامت ورزيد و به تدوين حديث 
  .شهرت يافت، زهري است

اول من دون العلم ابن شهاب بأمر عمر (: ر فتح الباري مي گويدبن حجر داحافظ 
 عمر بن عبدالعزيز به تدوين علم نخستين كسي كه به دستور«: يعني. )بن عبدالعزيز

  .» پرداخت، ابن شهاب زهري بودحديث
: چنانچه ابونعيم از طريق محمد بن حسن از مالك روايت مي كند كه گفته است

  .)بن شهاباول من دون العلم ا(
  .در تاريخ ابن عساكر نيز نسبت تدوين احاديث به زهري داده شده است

اول من دون العلم (: ابن عبدالبر به نقل از عبدالعزيز بن محمد دراوردي مي گويد
 بدين ترتيب مي توان ميان روايات مختلف در اين زمينه جمع 1)و كتبه ابن شهاب

 به نام زهري ثبت شده و پس از وي، علما نمود كه افتخار تدوين و جمع آوري سنت
  .به تنظيم و ترتيب احاديث پرداختند

ـ زهري به حفظ احاديثي مبادرت ورزيد كه اگر اين كار را نمي كرد، آن 2
چنانچه ابن عساكر از ليث بن سعد روايت مي كند كه سعيد . احاديث از بين مي رفت

يا اباالحارث (:  وي گفته استبن عبدالرحمن بن عبداهللا بن جميل جمعي خطاب به
اگر ابن شهاب نبود، ! اي ابوالحارث«: يعني. )لوال ابن شهاب لذهب كثير من السنة
  .»بخش زيادي از سنت از ميان مي رفت

                                                           

  .1/73.ـ جامع بيان العلم1
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للزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه و ال يشاركه فيه أحد (: مسلم مي گويد
د جيد است كه كسي با وي زهري، داراي نود حديث با اساني«:يعني 1.)بأسانيد جياد

به عبارتي كسي ديگر، آن احاديث را روايت نكرده و . »در روايت آن شريك نيست
  .نها از طريق زهري روايت شده استاين احاديث، ت

ـ زهري، اولين كسي بود كه توجه مردم را به سند حديث معطوف گردانيد و 3
اولين كسي كه : لك مي گويدما. مردم، قبل از او چندان توجهي به اسانيد نداشتند

شايد منظور مالك، اين باشد كه نخستين . بن شهاب استاحاديث را مستند گردانيد، ا
چنانچه ابن عساكر . كسي كه در بالد شام، بدين كار مبادرت ورزيد، ابن شهاب است

يا أهل الشام ما لي أري أحاديثكم ليس (: زهري گفت: از وليد بن مسلم نقل مي نمايد
چه شده است كه من احاديثتان را ! اي اهل شام«: يعني .)زمة و ال خطملها أ

  .»افسارگسيخته و بدون زمام مي بينم
  .از آن روز به بعد، محدثين، اسانيد را مورد توجه قرار دادند

  

  :ديدگاه علماي جرح و تعديل درباره زهري

يث، زهري، ثقه است و در علم روايت و حد: ابن سعد صاحب طبقات مي گويد
  .از دانش زيادي برخوردار مي باشد و همينطور فقيه نيز هست

  : نقل مي شود، عبارتند از�بهترين اسانيدي كه از رسول خدا: نسائي مي گويد
الزهري عن عبيداهللا عن ابن ( و )الزهري عن علي بن حسن عن ابيه عن جده(
  .وي، همچنين دو سند ديگر نيز ذكر نموده است. )عباس

                                                           

  .)1268/ 3(كتاب األيمان و النذور، صحيح مسلم، ـ 1
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  .»زهري، بهترين شخص از لحاظ حديث و سند است«: مي گويدامام احمد 
صحيحترين سند، كدام است؟ : از ابوزرعه سؤال شد: ابن ابي حاتم مي گويد

كه اولين آنها، زهري از از همه صحيحتر هستند ) سند(چهار طريق روايت : گفت
  .پدرش هستسالم از 

 شهاب زهري قريشي محمد بن مسلم بن:  مي گويد)الثقات(ابن حبان در كتاب 
نسبت به .  را ديده است�كه كنيه اش ابوبكر مي باشد، ده تن از اصحاب پيامبر

اخبار، حافظ ترين و بهترين فرد زمانش بوده و فقيه و فاضل نيز بوده است و مردم از 
  .وي، حديث روايت نموده اند
ورد زهري، تابعي و مدني است و م: پدرم به من گفت: صالح بن احمد مي گويد

  .اعتماد مي باشد
و كسي مثل زهري را «:  مي گويدامام مسلم در مورد زهري در مقدمه كتابش

عظمت است و بيشتر حفاظ حديث و راويان مورد اعتماد، شاگردان او يابي كه با  مي
  .»هستند

  .)هو أعلم الحفاظ اإلمام الحافظ الحجة(:  مي گويد)تذكرة الحفاظ(ذهبي در 
هو الفقيه ابوبكر الحافظ المدني أحد (:  مي گويد)التهذيبتهذيب (ابن حجر در 

  .)األئمة و األعالم و عالم الحجاز والشام
  .)الفقيه الحافظ متفق علي جاللته و إتقانه(:  مي گويد)تقريب(ابن حجر در 

بدين سان ائمه و حفاظ و علماي جرح و تعديل، بر ثقه بودن، عظمت و مقام 
  .گان، او را تأييد كرده اندواالي وي اذعان نموده و هم
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  :كساني كه از زهري حديث روايت نموده اند

  :افراد زيادي از زهري حديث روايت كرده اند كه مشهورترين آنها عبارتند از
مالك، ابوحنيفه، عطاء ابن ابي رباح، عمر بن عبدالعزيز، ابن عيينه، ليث بن سعد، 

  .اوزاعي و ابن جريج
حبان سنن اربعه و مالك در مؤطا و شافعي و احمد همچنين بخاري و مسلم و صا

مي توان گفت مسند هيچ محدث و . در مسانيد خود از وي حديث روايت نموده اند
حافظي، خالي از احاديث روايت شده از طريق زهري نمي باشد و اصوالً در هر بابي، 

  .حديث يا اثر و يا روايتي از زهري وجود دارد
 

  :رد شبهات وارده بر زهري

. آري؛ جايگاه علمي زهري و ديدگاه علماي اسالم درباره اش بيان گرديد
همچنين هيچ شك و . چيزي متهم نكرده كه از او سر نزده استبه هيچكس زهري را 

ترديدي در زمينه امانت، ثقه بودن و ديانت زهري نقل نشده است و احدي جز 
اقت و امانت زهري گلدزيهر مستشرق متعصب يهودي را سراغ نداريم كه در صد

پيشتر اتهامات و شبهات وارده از . ترديدي نموده و يا او را در حديث متهم كرده باشد
سوي مستشرق مزبور بر ضد زهري بيان گرديد و اينك به بيان بطالن يكايك اين 

  .شبهات مي پردازيم
  

  :ارتباط زهري با امويها

ها، به آنان فرصت داد تا از بر اين باور است كه ارتباط زهري با اموي» گلدزيهر«
! وجود وي در جعل احاديث موافق با نظريات و اهداف خود، سوء استفاده نمايند
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حال آنكه از لحاظ عقل امكان ندارد كه ارتباط فردي صراحتگو و نصيحتگر همچون 
  .زهري با خلفاي بنواميه، زمينه سوءاستفاده از وي را فراهم كرده باشد

ا خلفا و فرمانروايان ارتباط داشتند و هيچگاه اين ارتباط، در طول تاريخ، علما ب
امانت و صداقتشان را لكه دار نمي نمود و يقيناً ارتباط عالمي چون زهري با خلفا و يا 
برقراري ارتباط از سوي خلفا با زهري، به هيچ عنوان در دينداري و امانت و 

ه از وي بهره مند شدند، زيرا كساني ك. پرهيزگاري وي تغييري ايجاد نكرده است
عموماً مسلماناني بودند كه استادشان، ضمن برگزاري جلسات درس، با خلفا نيز 
نشست و برخاست داشت و در جلسات خلفا حديث روايت مي كرد يا به نشر و 
گسترش انديشه و تفكري مي پرداخت يا حكمي را بيان مي نمود يا علوم ديني و 

موزش مي داد و يا حقوق الهي و حقوق امت را به حكام اسالمي را به فرزندان خلفا آ
زهري در مجلس وليد :  آمده است)العقد الفريد(چنانچه در كتاب . يادآوري مي كرد

اين چه حديثي است كه اهل شام : وليد از او سؤال نمود. بن عبدالملك حاضر شد
: ويندمي گ: منظورت، كدام حديث است؟ وليد گفت: روايت مي كنند؟ زهري گفت

نمايد، حسنات و نيكيهاي او را هنگامي كه خداوند، فردي را بر رعيتي مسلط مي 
. اين، روايت باطلي است: زهري گفت. بديهايش را نمي نويسدو نويسد و سيئات   مي

مگر پيامبري كه خليفه و حاكم نيز هست، گراميتر مي باشد يا خليفه اي كه پيامبر 
خداوند متعال خطاب به : زهري گفت. فه استپيامبري كه خلي: نيست؟ وليد گفت
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پس در ميان مردم به حق داوري كن و از . تو را در زمين خليفه قرار داده ايم
بي گمان . خواهشات و هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي سازد

 مي شوند، عذاب سختي دارند؛ چون روز حساب را كساني كه از راه خدا منحرف
  .»فراموش كرده اند

اين، وعيد الهي به پيامبري مي باشد كه خليفه ! اي اميرالمؤمنين: زهري، ادامه داد
: نيز بوده است؛ پس حساب خليفه اي كه پيامبر نيست، چه خواهد بود؟ وليد گفت

  .ندمردم، مي خواهند ما را در دينمان به انحراف بكشان
مالحظه نموديد كه ارتباط فردي چون زهري با خليفه اي مانند وليد چگونه براي 

بايد ديد كه زهري در دربار خليفه، يك عالم اثرپذير است . امت سبب خير مي گردد
كه سر تعظيم فرود مي آورد و طبق تمايالت آنها به جعل حديث مي پردازد يا اينكه 

 در برابر جعل كنندگان حديث �نت پيامبرفردي ناصح و خيرخواه است كه از س
دفاع مي نمايد و مواظب است تا خليفه مسلمين تحت تأثير راويان كاذب قرار نگيرد 

  و به ظلم و ستم روي نياورد؟
: به واقعه ديگري توجه كنيد كه ابن عساكر به نقل از امام شافعي آورده است

““““  :ر اين آيه سؤال نمودهشام بن عبدالملك از سليمان بن يسار در مورد تفسي ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 
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بخش عظيمي از آن را بر عهده داشته است، عذاب ) بوده وجريان افك انداختن 
  .»بزرگ و مجازات سنگيني دارد

منظور از اين شخص، كيست؟ : يسار پرسيدهشام بن عبدالملك از سليمان بن 
دروغ : هشام گفت.  بن سلول استآن فرد، عبداهللا بن ابي: سليمان جواب داد

البته هشام در اين سخنش زياد جدي . منظور، علي بن ابي طالب مي باشد! گويي  مي



335  جايگاه سنت در قانونگذاري

سليمان بن يسار .  آزمودن علماي مجلسش را داشتبه نظر نمي رسيد و ظاهراً قصد
  .ميرالمؤمنين نسبت به اين موضوع آگاهتر استا: گفت

مصداق اين آيه چه كسي : هشام گفت. سپس نوبت به ابن شهاب زهري رسيد
  .عبداهللا بن ابي بن سلول: بوده است؟ زهري گفت

  .مصداقش، علي بن ابي طالب است! دروغ مي گويي: هشام گفت
ه خدا سوگند ب. من دروغ مي گويم! بي پدر: زهري، با خشم و عصبانيت گفت

اگر منادي از آسمان ندا دهد كه خداوند، دروغ را حالل گردانيده است، هرگز دروغ 
فالن و فالن برايم حديث بيان كرده اند كه مصداق اين آيه، عبداهللا بن . نخواهم گفت

  .ابي بن سلول مي باشد
. اين واقعه را ابن عساكر هشت قرن پيش به نقل از امام شافعي ثبت كرده است

در اين واقعه امانت زهري و اينكه . يعني زماني كه هنوز عالمه زهري متهم نشده بود
ارتباط وي با خلفا، ارتباطي نبوده كه در دين و امانتش نقصي ايجاد كند، مشهود 

  .است
هر كسي نمي ! اي بي پدر: زهري، آنچنان بي باك بود كه به خليفه وقت گفت

بگويد تا چه رسد به حاكم يا باالترين مقام تواند چنين سخني را به افراد عادي 
اين، خود دليل روشني است بر اينكه ارتباط زهري با خلفا، ارتباط ضعيف با . سياسي

قوي نبوده؛ بلكه ارتباط كسي بوده است كه به دينش اعتماد داشته و به علمش افتخار 
ديدگاه علما، فردي كه وقتي آيه اي از كتاب اهللا بر خالف حقيقت و . مي كرده است

از اينرو آيا . تفسير مي شود، همچون شيري مي خروشد و خليفه را مؤاخذه مي كند
عاقالنه است كه چنين فردي را به پيروي از خواسته هاي خليفه وقت و جعل حديث 

  !به نفع خليفه متهم نماييم؟
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زهري در تاريخ اسالم، از آن دسته انسانهاي ممتازي است كه در مكتب رسول 
 پرورش يافته و انساني راستگو و داراي عزت نفس بوده و از دروغ پرهيز مي �خدا

  .كرده است
زهري از همراهي و همسويي با خواسته هاي امويان، چه چيزي را دنبال مي كرد؟ 
آيا قصد زراندوزي و به دست آوردن مال و ثروت داشت؟خوشبختانه پيشتر مستشرق 

كسي نبود كه تسليم مال دنيا گردد؛ چنانچه مزبور، شخصاً اعتراف نموده كه زهري 
رأيت الدينار و  ما(: سخن عمرو بن دينار را درباره زهري نقل كرده كه گفته است

دينار و درهم را «: يعني. )الدرهم عند أحد أهون منه عند الزهري كأنها بمنزلة البعر
 درهم و دينار آنطوركه نزد زهري فاقد ارزش يافتم، نزد كسي ديگر، بي ارزش نيافتم؛

  .»نزد زهري، همچون پشكل شتر بود
آيا زهري به دنبال جاه و مقام بوده است؟ باز هم مستشرق مذكور، خود، قبالً 

پس . اعتراف نموده كه زهري در ميان امت اسالمي از شهرت فراواني برخوردار بود
  چه دليلي وجود داشت كه در صدد جاه و مقام برآيد؟

دنيوي نداشت و از جرأت و شهامت اي انشمندي كه انگيزه براي چنين داز اينرو 
زيادي برخوردار بود، خيلي بعيد است كه دين و ايمان خود را بازيچه دست امويها 

  !حديث پرداخته باشدجعل قرار داده و يا براي آنان به 
گلدزيهر عصر بني اميه را عصر ظلم و جور معرفي مي نمايد و چنين اظهار مي 

بي ترديد زهري نيز در . اي پرهيزگار مدينه با بني اميه به مبارزه پرداختنددارد كه علم
 در جلسات درس هموارهمدينه زندگي مي كرده و از شيوخ مدينه علم را فرا گرفته و 

هر بار كه مالك، زهري را در مدينه مالقات مي . سعيد بن مسيب حضور داشته است
د سي و پنج سال، ميان مدينه و شام زهري، حدو. كرد، از وي حديث فرا مي گرفت
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رفت و آمد داشت؛ پس چرا علماي مدينه، از او اعالن بيزاري نكردند و اگر جريان 
جعل حديث توسط زهري براي امويها صحت دارد، پس چرا علماي مدينه وي را 
تكذيب ننمودند؟ چه چيزي باعث سكوت علما شد؟ آنها كه از نقد عملكرد خليفه 

تند، چگونه از يك فرد عادي مي ترسيدند؟ تازه اگر علماي دوره وقت هراس نداش
امويان، ترس و واهمه اي داشتند، پس چرا علماي دولت بني عباس، به نقد و رد وي 
نپرداختند و چرا علماي جرح و تعديل امثال احمد بن حنبل، يحيي بن معين، بخاري، 

مالمتگري بيم نداشتند، در مورد مسلم، ابن ابي حاتم و امثال اينها كه از سرزنش هيچ 
  ؟ ندكردافشاگري ن، زهري 

آيا سكوت علما و شيوخ مدينه و در رأسشان سعيد بن مسيب، شيخ زهري و  
و همينطور تأييد روايت كرده اند گوشه و كنار جهان از وي ي علماساير آنها و اينكه 

ي با امويها، وبا وجود ارتباط ، علماي جرح و تعديل در عصر عباسيزهري از سوي 
بزرگترين دليل بر اين نيست كه زهري، فراتر از آن بوده كه بتوان او را به بدي ياد 

  .كرد و يا وي را به كذب و جعل حديث و سازش با حكام توصيف نمود
  

  :)ال تشد الرحال( و حديث )صخرةالقبة (ماجراي 

ا و عراقيها از كه عبدالملك به منظور بازداشتن شاميهبر اين باور است گلدزيهر 
ال تشد « را بنا نمود و دوستش زهري نيز حديث )قبة الصخرة(حج خانه خدا، 

  .دكر را جعل »الرحال
حقائق تاريخي چگونه بازيچه دست . ييعجب دروغ شاخدار و تحريف ناروا

  چنين ناداناني قرار مي گيرد؟
  :بزرگ را مورد بررسي قرار مي دهيم اينك اين دروغ
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بنا وليد بن عبدالملك  را )قبة الصخرة( همه اتفاق دارند كه رخين معتبروـ م1
چنانچه ابن عساكر، طبري، ابن اثير، ابن خلدون، ابن كثير و . ، نه عبدالملكهنمود

 يبنانيز يك روايت در رخين حتي وك از اين ميهيچ. ديگران اين را نقل كرده اند
  . نداده است را به عبدالملك نسبت)قبة الصخرة(

به منزله كعبه ، ر كه گلدزيهر مي پنداردنطو آ)قبة الصخرة( ياست اگر بنابديهي 
، اين رويداد بدون ترديد ،مي كردندمردم به جاي كعبه در آنجا طواف و مي بود 

ن رخين بديوو معقول نبود كه مآمد شمار مي  از رويدادهاي مهم جهان اسالم بيكي
 رويدادهاي جزئي مانند ثبت رخيني كه معموالًومآن هم  ؛سادگي از آن بگذرند

، حتماً آن را ذكر ه بودقبةباني ، اگر عبدالملك. نبرده اندوفات اشخاص را از ياد 
 را در تاريخ حكومت وليد ثبت كرده اند و ترديدي قبة ياما آنها بنا. كردند  مي

  .رخين فوق در رواياتشان مورد اعتماد هستندووجود ندارد كه م
باني ، ل از ابن خلكان آمده كه عبدالملك اثر دميري به نق)انالحيو( كتابالبته در 

بناها عبدالملك و كان الناس يقفون عندها يوم (:  عبارتش چنين است؛ بوده استقبة
  .)عرفة

ذكر كرده اند، مورخان  به عبدالملك ضعيف است و با آنچه قبةبناي دادن نسبت 
 را قبة ،عبدالملكحتماً ي شود كه از اين عبارت ثابت نمهمچنين . مي باشددر تضاد 

كه آنها از جانب خود  نظر مي رسد چنين بهبلكه . به خاطر عبادت مردم بنا كرده باشد
به جاي  قبةذكري از حج ، م مي دادند و اصالً در اين عبارتچنين اعمالي را انجا

اين  چنانچه.  در روز عرفه را مي رساندقبة صرفاً وقوف جلوي  وكعبه وجود ندارد
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مردم در ايام حج به بيرون شهر كه عادت در اكثر شهرهاي اسالمي رواج داشت 
  .رفتند و مانند حجاج، وقوف مي كردند  مي

 در روز قبة به جاي كعبه و ايستادن در برابر قبةقابل توجه است كه بين حج 
همانندي به به قصد ثواب و اظهار ، وقوفاين . عرفه، تفاوت زيادي وجود دارد

نبود، بلكه در تمام شهرهاي اسالمي، مردم در روز عرفه از شهر قبه اج فقط در حج
  .بيرون مي شدند و مانند حجاج در ميداني مي ايستادند

، كامالً اي قبه را به عبدالملك نسبت دادهبر اساس آن بن گلدزيهركه  يـ عبارت2
ضح و آشكار چيزي كه مردم در آنجا حج نمايند، كفر واي زيرا بنا. استنادرست 
حمامة (لقب ، كثرت عبادتاز بابت عبدالملك كه امكان دارد چگونه لذا . مي باشد
  ؟نموده باشد ي را داشت، چنين اقدام)المسجد

ند، اما سراغ ه امتهم نمود، را به موارد متعددي، او گذشته از آن، دشمنانش
ان يكي از كارهاي را به عنو قبة بناينداريم كسي او را به كفر متهم كرده و موضوع 

 به منظور عبادت، توسط عبدالملك ثابت قبةاگر بناي .  باشدنادرستش ذكر كرده
  .براي نقد وي نمي يافتند، بزرگتر از اين، دليلي اوفان لمخابود، يقيناً 

شده است و شهادت عبداهللا بن  متولد 58 يا 51ـ چنانچه بيان شد، زهري در سال 3
 سال بيشتر 22 يا 15عمر زهري ، بنابراين در آن زمان. تادفاق اف ات73در سال ، �زبير

آيا معقول است كه در اين سن اندك، زهري از چنان موقعيتي در لذا . نبوده است
جاي كعبه ه  را بقبةامت اسالمي برخوردار باشد كه بتواند حديثي جعل كند و ميان 

 خطرناكي سكوت چنين عملبرابر معرفي نمايد و آنگاه علماي جهان اسالم در 
  !؟كنند
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بيانگر اين است كه زهري در زمان ابن ، تاريخيسوي ديگر تمام متون ـ از 4
  .، عبدالملك را نمي شناخته و اصالً او را نديده است�زبير

 با عبدالملك مالقات 80زهري براي اولين بار در سال، چنانچه ذهبي ذكر كرده
ده كر با عبدالملك مالقات 82ل نمود و ابن عساكر روايت نموده كه زهري در سا

 بوده �از شهادت ابن زبيرپس بنابراين شناخت زهري از عبدالملك، چند سال . است
كه از او توصيه كرد  نوجواني بيش نبود كه عبدالملك به ،در آن زمان زهري. است

  .انصار حديث بياموزد
ين حديث از   ا.  را تمام كتابهاي سنت روايت كرده اند       )ال تشد الرحال  (ـ حديث   5

 �امام بخاري از ابوسعيد خدري    . طرق مختلف غير از طريق زهري روايت شده است        
غير از طريق زهري و همينطور امام مسلم از سه طريق، يكـي زهـري، دومـي از طريـق                 
جرير عن ابن عمير عن قزعه عن ابي سعيد و سومي از طريق ابن وهب عن عبدالحميد                 

. روايت كـرده انـد   � سلمان األغر عن ابي هريره انس عن بن جعفر عن عمران بن ابي       
ه بلكـ .  زهري در روايت اين حـديث منفـرد نيـست          ،گلدزيهربرخالف ادعاي   بنابراين  

  . با وي در روايت اين حديث شريك هستندديگران نيز ـ چنانچه بيان شد ـ
از شيخ االسالم ابن تيميه كه خود منكر سفر زيارت قبور مي باشد، در مورد 

 در صحيحين به :وي جواب داد؛ المقدس و نماز در آن، سؤال گرديديت زيارت ب
  .. تا آخر حديث)...ال تشد الرحال(:  آمده است كه�نقل از پيامبر خدا

خالصه . سعيد و ابي هريره روايت شده استاين حديث در صحيحين از طريق ابو
است و اهل قرار گرفته اينكه اين حديث به كثرت روايت شده و مورد قبول علما 

علماي اسالم از اينرو .  آن را تأييد نموده اندنظر داشته،صحتش اتفاق ، در مورد علم
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 به آنجا رفته و � عبادت مستحب مي دانند و ابن عمرسفر به بيت المقدس را جهت
  .نماز خوانده است

ناگفته . ـ زهري حديث فوق را از شيخش سعيد بن مسيب روايت مي كند6
از زبان سعيد جعل نموده ، بنا به خواسته اموياناين حديث را ، هرياگر زپيداست كه 

امويها سوي از شتر پي سعيد كسي است كه ؛ زيرا، هرگز سعيد ساكت نمي نشستبود
از شهادت پس  بيست سال ق. هـ93سعيد در سال .  قرار گرفته بودمورد ضرب و آزار

اين ت طوالني در مقابل مدلذا امكان ندارد در طول اين  ؛ وفات نمود�ابن زبير
كوهي استوار از قدرت و ، سعيد؛ حال آنكه ه باشدحديث جعلي سكوت نمود

  .هيچ مالمت كننده اي توجهي نداشتو سرزنش ي بود كه به مالمت يگوحق
،  ارضاي عبدالملك جعل نموده به خاطرـ به فرض اينكه زهري حديث فوق را7

حال آنكه ادعا  ؛ده استكرشاره ن اصخرةالقبة پس چرا در اين حديث به فضيلت 
  !؟قبه فرا خوانده استحج را به مردم ، عبدالملكشود   مي

، آمدهاحاديث صحيح در فضيلت بيت المقدس ساير تمام آنچه در اين حديث و 
چيزي ، و اين بيانگر فضيلت نماز و زيارت بيت المقدس در تمام اوقات مي باشد

، عبدالملككه كجا ادعا  ن مطلب كجا و ايناي.  اشاره دارداست كه قرآن نيز به آن
فلعنة اهللا علي (! ؟ را حج نمايندصخرةقبة ال، مردم به جاي كعبهقصد آن داشته كه 

  .)الكاذبين
 احاديث  تأييد علما مي باشد، هيچ ربطي به كه موردال تشد الرحالـ حديث  8

ك از روايات يخوشبختانه در هيچ.  نداردصخرةجعلي در باب فضائل بيت المقدس و 

هر حديثي كه در : نام زهري وجود ندارد و علما گفته اند، صخرةفضائل مربوط به 
  . بيان شود، دروغ استصخرةمورد 
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  :ماجراي ابراهيم بن وليد اموي

صحيفه اي نزد زهري آورد و از ، كه ابراهيم بن وليد اموي ادعا نموده گلدزيهر
، زهرينقل از وي روايت نمايد و صحيفه را به تا احاديث آن  خواستاو اجازه 

چه «: يعني ؟)ن يجيزك بهامن يستطيع أ(: ابراهيم اجازه داد و گفتبه درنگ   بي
؟ بدين ترتيب ابراهيم توانست »كسي غير از من مي تواند به تو چنين اجازه اي بدهد

  .يات صحيفه را به زهري نسبت دهد و آنها را روايت كندارو
  :داريم مي  صورت گرفته كه اينك پرده از آن بر تلبيسي،در نقل اين واقعه

 ،بنابراين ابراهيم. ـ ابن عساكر به سماع ابراهيم از زهري تصريح نموده است1
 اين . شيخش عرضه نموده استهشاگردي است كه روايات مسموعه خويش را ب

  . مي گويند»عرض المناولة«عمل را در اصطالح محدثين 
لحاظ چگونگي روايت نوع چهارم از : دابن صالح در مقدمه اش مي گوي

كتابي از ، صورت بگيرد؛ مثالً شيخ با اجازه »مناولة«اگر .  است»مناولة«، حديث
يا  من روايت كنطرف اين كتاب را از : ياتش را به شاگردش بدهد و بگويدارو

 و شيخ ببردكتابي از مسموعات خود را كه از شيخش شنيده است، نزد وي ، شاگردي
 اين نوع را ؛اين كتاب را از جانب من روايت كن: گويدببعد از بررسي ، )استاد(
  . مي گويند»عرض المناولة«

سماع محسوب مي شود و ، ، نزد بسياري از متقدميناين عمل: حاكم مي گويد
... اين عمل از افرادي چون مالك، زهري، ربيعه، يحيي بن سعيد، مجاهد و سفيان و

  1.نقل شده است

                                                           

 .141ص. و اختصار علوم الحديث 79، صبن صالحامقدمة ـ 1
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زهري عرضه  خود را برو داشته هاي علمي و روايي علوم ، ما: دايوب مي گوي
  .مي كرديم

 سپس  و آن را بررسي نمود؛كتابي را نزد زهري آوردم: عبيداهللا بن عمر مي گويد
  .برايت اجازه مي دهم: گفت

رواياتي ؛ چنانچه شده استتعداد زيادي از شاگردان زهري نقل از  يمواردچنين 
از بررسي به آنها اجازه پس  ،بودند، بر او عرضه مي كردند و اوشنيده زهري كه از را 

، ، اگر صحت داشته باشدابراهيم بن وليد اموي انجام داده آنچه. روايت مي داد
تصريح  اينكه در روايت ابن عساكر ويژهترديد يكي از اين موارد بوده است، ب  بي

  .ه نموده استصحيفه را به زهري عرض، آن شده كه ابراهيم بن وليد اموي
سپس از زهري اجازه روايت چنين احاديثي را ساخته و ، خود، اما اينكه ابراهيم

به هيچ زيرا . دروغي بيش نيست، ودهو زهري نيز با وي موافقت نمخواسته آنها را 
از لحاظ همچون زهري با وجود آن همه شهرتي كه  فردي كهامكان ندارد عنوان 

  .دست به چنين كاري بزند، داردر ميان امت امانت، صداقت و دقت در حديث د
 چنانچه ،چه كسي غير از من مي تواند به تو اجازه دهد؟ «ـ اين سخن زهري كه2

 طبيعي است ..)زك بها غيرييو من يج(: ابن عساكر نقل كرده، در اصل چنين است
،  جمله ابراهيم بن وليدازشاگردان زهري به كه غير از زهري، كسي ديگر نمي تواند 

خصوص كه زهري در ب؛  بدهد كه تنها از زهري شنيده انداجازه روايت احاديثي را
چنانكه قبالً بيان شد بسياري از . آن زمان بزرگترين عالم در باب سنت بوده است

اگر او نبود، بخش عظيمي از سنت نابود :  حق زهري گفته اندبارهامامان حديث در
  .مي شد
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براهيم چنين است كه چه كسي غير از من به اين زهري به اسخن بنابراين مفهوم 
اين نيست ، ؟ و هرگز مفهوم كالمشدهدروايتش را باحاديث علم دارد تا به تو اجازه 

صادر جعلي را ندارد اجازه روايت احاديث جرأت ، جز من هيچيك از مسلمانانكه 
  .نمايد
ت نمي شود و حديثي ياف، در كتابهاي سنت، بن وليدـ جالب اينكه از ابراهيم 3

چگونه از آن صحيفه در لذا اصالً علماي جرح و تعديل در مورد او چيزي ننوشته اند، 
چيزي ، مصحفميان نيامده و از احاديث آن ه  ذكري ب،يك از كتابهاي تاريخهيچ

  !؟ منتشر نشده است
  

  :)حاديثكرهونا علي كتابة أأ( : كهسخن زهريتحليلي بر اين 

  .»مجبور كردندچند  نوشتن احاديثي ما را به «:رار استمعنااي اين سخن از اين ق
نّ إ(: كهزهري با اين سخن كه معمر از وي نقل كرده :  مي گويد»گلدزيهر«

 ،اين سخن.  نموده استمهمي اعتراف ،)هؤالء األمراء أكرهونا علي كتابة احاديث
  . طبق خواسته حكام، حديث جعل مي نموده است،بيانگر آنست كه او

تمايالت سـالطين   به   هيچگاه   ، شهامت و صداقت زهري بيان شد كه وي        در بحث 
، نـشان   برخـي از وقـايع تـاريخي و برخوردهـاي او بـا خلفـاي بنـي اميـه                  . تن نمـي داد   

امـت  ميـان  از شـهرت خـويش در   ، عنـوان امكـان نـدارد، زهـري       دهد كه به هـيچ       مي
  .اسالمي، جهت تحقق اهداف سالطين سوء استفاده نمايد

ين است كه در اينجا گلدزيهر خائن، عبارت تاريخي زهري را وارونه واقعيت ا
  . تا به هدف پليد خود برسدآن را بصورت بريده نقل نمودهبيان كرده و 



345  جايگاه سنت در قانونگذاري

نوشن احاديث براي مردم اجتناب زهري از : اصل ماجرا چنين بوده است كه
ايند، نه بر  خود اعتماد نم مردم بر حافظهكه بودبدان سبب  ظاهراً ،نمود و اين  مي

با اصرار و كه هشام از وي  اما هنگامي. چنانچه قبالً اين مطلب بيان گرديد. نوشته ها
الء نمايد و هدفش آزمودن درخواست نمود تا احاديث را براي فرزندش امپافشاري 
كه از  وقتي.  چهارصد حديث را براي فرزند هشام امالء نمود،زهري بود، ويحافظه 

اينك ما، براي اين جماعت ! اي مردم«: د، با صداي بلند گفتمجلس هشام بيرون آم
) يعني امالي حديث (؛شما را باز مي داشتيمهمان كاري را داريم انجام مي دهيم كه 

يد تا اين احاديث را براي شما هم بياي.  ما را به نوشتن احاديث وادار نمودند،اين امرا
  .روايت نمود را براي آنها سپس تمام احاديث. »بازگو نمايم

چنانكه همين مطلب را خطيب با الفاظي . تاريخي زهري نص گفتهاين است 
  :ديگر بيان كرده است

رهنا عليه هؤالء األمراء فرأينا أن ك كتاب العلم ـ أي كتابته ـ حتي أهكنا نكر(
 نوشتن علم را درست نمي دانستيم، تا اينكه ،ما «: يعني 1)حداً من المسلمينالنمنعه أ

از مسلمانان هيچيك  تا بنابراين مصلحت دانستيم.  نمودند ما را بر آن مجبور،مرااين ا
  .»را از اين عمل باز نداريم

كه توسط سخن زهري گفته اي را كه گلدزيهر از زهري نقل كرده با اين 
وجود دارد؟ ، ميان اين دو مقايسه كنيد و بنگريد چه تفاوتي، شدهرخين نقل وم

 را بصورت نكره ذكر مي كند تا به نوشتن احاديث بخصوصي احاديث ، واژهگلدزيهر
  !داللت نمايد

                                                           

  .107تقييد العلم صفحه ـ 1
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 را از لفظ »الف و الم«يد كه چگونه ي امانت علمي گلدزيهر را مالحظه نمااين
  . برداشته و فضيلتي را به رذيلت تبديل نموده است)األحاديث(

راضي  ،زيرا وي. را در نشر علم مي رساندامانت و اخالص زهري ، عبارت اصلي
اما . كه عموم مردم را از آن منع نموده استقرار دهد در اختيار امرا نبود چيزي را 

عل حديث از را به جو را واداشته تا زهري ااين مستشرق را ببينيد كه چگونه خيانت 
  .روي اجبار متهم نمايد

   چقدر تفاوت دارد؟،اصل مطلب با تحريف عمدي گلدزيهركه يد يدقت نما
  

  :زهري به دربار سلطانرفت و آمد 

به همكاري با ، چون او. زهري از علماي سازش ناپذير نبود: گلدزيهر مي گويد
  .كردقصر و دربار سلطان اجتناب نمي به و از رفت و آمد اعتقاد داشت حكومت 
 مجالس خلفا، به هيچ وجه در امانت و بيان نموديم كه رفت و آمد علما بهقبالً 

حكام خواسته هاي به تن دادن به  گرداند و هرگز آنها را دينشان اشكالي وارد نمي
  .نمي كرده است داروا

 فردي كه ردي مفتخر به علم و دين بوده است؛با خلفا، ارتباط ف زهريارتباط 
  .خليفه دريغ نمي كند باو مخالفت جبهه گيري از در دفاع از حق، هيچگاه 

د و همينطور علماي داشتنرفت و آمد  �لس معاويهامجبه  �چنانكه صحابه
مجلس نيز به   رحمه اهللامجالس امويها رفت و آمد مي نمودند و ابوحنيفهبه تابعين 

  .، حاضر بودسف همواره در مجالس هارون الرشيدمنصور رفت و آمد داشت و ابويو
 بر عدالت و راستي آنانآنها را مورد طعن قرار نداده و ، هيچكسبا اين وصف 

  .خرده نگرفته است، ه اندن رفت و آمد داشتدليل كه با سالطيبدين 
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  :انجام مناسك حجثقفي براي زهري در ركاب حجاج 

يان ، جرعظمت و ديانت زهريبا هدف زير سؤال بردن اين تصور گلدزيهر كه 
، تصوري باطل و پوچ همراهي وي با حجاج ثقفي در مناسك حج را مطرح كرده

.  بود، نه حجاج�اب عبداهللا بن عمر در واقع در ركزيرا زهري در اين سفر. است
  :، چنين است ابن حجر آمدهتهذيب التهذيباصل عبارت چنانچه در 

: كه عبدالملك به حجاج نوشت عبدالرزاق در مصنف از زهري نقل نموده است
در روز عرفه به عبداهللا بن حجاج نيز !  اقتدا كن�در مناسك حج به عبداهللا بن عمر

 ابن شهاب زهري !اطالع بدهما به  حركت نمودي،  هرگاه پيغام داد كه�عمر
 اذيتم ،شدت گرما.  روزه داشتم،من و عبداهللا و سالم حركت نموديم و من: گويد  مي

 با حجاج �كه عبداهللا بن عمر  بنابراين زهري در انجام مناسك حج، هنگامي..نمود
  .حجاجدر شمار همراهان  بود، نه � و همراهان عبداللمالقات نمود، جز

  

  :فرزندان هشامآموزش زهري و 

زهري  ،، اين است كه هشامكندبه زهري وارد مي گلدزيهر يكي از اتهاماتي كه 
  .وليعهد خود انتخاب نمودرا براي آموزش 

 عهد هشام، چون ولي. در اين مطلب نيز تلبيسي صورت گرفته است
ونه سفارش نگعبدالملك ايكه چرا. اش، وليد بن يزيد بود، نه فرزندش برادرزاده

  مربي فرزندان حاكم باشد، چه اشكالي دارد؟، كرده بود و اگر زهري
 �سد و نادرست و دشمنان خدا و رسولآيا بهتر نيست به جاي اينكه انسانهاي فا

 كمر همت را ،چون زهريهمعهده داشته باشند، فردي ر تربيت حاكمان آينده را ب
  براي چنين مسئوليتي ببندد؟
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، داراي غزوات خ شاهد است كه فرزندان هشامگذشته از آن، تاري
آميزي در سرزمين روم بودند و در نشر اسالم در سرزمينهاي دوردست نقش  موفقيت

از اين موفقيتها را مرهون  كه بخشي نيستو بهتر آيا منصفانه . ي ايفا كردنديبسزا
خود، ، زهري رخين معتقدندبويژه كه مو ؟بدانيم،  زهري،تالشهاي مربي آنها

به سرزمين شام ، جهادشركت در براي مجاهدي جليل القدر بوده است و باري 
  .اسالم را مي پوشيدو مجاهدان عزيمت نمود و بسا اوقات لباس سربازان 

  
  :وتپذيرفتن مقام قضا

مقام ،  ويآخرين اتهامي كه گلدزيهر به زهري وارد مي كند، اين است كه
از ، صالحينساير ايد مانند شعبي و  پذيرفت و ب»يزيد دوم«قضاوت را در زمان 

  .كرداجتناب مي پذيرش قضاوت 
  آيا پذيرفتن چنين مقامي، شخصيت علمي كسي را جريحه دار مي كند؟

در تاريخ كسي را سراغ نداريم كه پذيرفتن قضاوت را موجب جرح و اتهام در 
ل،  افرادي چون علي بن ابي طالب، معاذ بن جب�نكه رسول خداچنا. عدالت بداند

 و ديگران را به مقام قضاوت برگزيد و همينطور بسياري از علماي �ل بن يسارقمع
  .امويها و ديگران، منصب قضاوت را پذيرفتندحكمراني تابعين در زمان 

همچنين افرادي چون شريح، ابوادريس خوالني، عبدالرحمن بن ابي ليلي، قاسم 
، منصب قضاوت را در دوران  و تعدادي ديگر�ن عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعودب

اما . حتي برخي در زمان شخص حجاج هم قاضي بودند. بني اميه به عهده گرفتند
احدي از علما را سراغ نداريم كه اين افراد را به خاطر انجام قضاوت در اين دوره ها 

  .متهم نموده باشد
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جاج  عليه ح،اما اينكه شعبي از پذيرفتن قضاوت اجتناب نمود و با ابن اشعث
ابن  مان زمان بعد از فرو نشستن شورشمبارزه نمود، بايد در نظر داشت كه وي در ه

به سؤال لذا اين . يزيد بن عبدالملك پذيرفتدر دوره قضاوت را منصب اشعث، 
شعبي كه قضاوت را پذيرفت، مورد زندگاني چرا دوران اخير وجود مي آيد كه 

  توجه قرار نگرفته است؟
از پذيرفتن قضاوت امتناع پرهيزكار  كه علماي »زيهرگلد«اما اين پندار 

، ادعاي ورزيدند و اين عمل را موجب سقوط عدالت قاضي مي دانستند  مي
من ولي (: نموده كه  استدالل،هرچند گلدزيهر، به اين حديث. اساسي است  بي

كسي كه قاضي شد، بدون چاقو «:  يعني1)و جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكينأالقضاء 
  .» گرديدذبح

عدالت و پيش گرفتن در به ترغيب قاضي براي صرفاً ، اين حديث: بايد گفت
 به اتفاق علما مي توان در حكومت حكام ظالم، قضاوت را قبول نهگر بيان شده و اتقو
و پذيرفتن قضاوت از جانب سلطان جائر :  مي گويد)الهداية(اني در نعالمه مرغي .كرد

زيرا بسياري از . ت مي باشدانب سلطان عادل درس چنانچه از ج؛درست استستمگر 
كه حق با  آنحال؛ ، قضاوت را از جانب وي پذيرفتند� در زمان معاويه�صحابه
بته ال.  پست قضاوت را از جانب حجاج ظالم قبول كردند،همينطور تابعين.  بود�علي

  2.اگر قاضي بداند كه نمي تواند، بحق قضاوت كند، حكم ديگري دارد

                                                           

 روايت كرده و آن را حسن غريـب دانـسته         �، اين حديث را از ابوهريره     روايت ابوداود؛ ترمذي  ـ  1

  .است

 )6/364 (:فتح القديرـ 2
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، واليت«:  در ترمذي مي گويد)القضاء(ي از علماي مالكيه در شرح كتاب ابن عرب
اگر امام وقت از تمام مردم كمك خواست .  بلكه فرض كفايه است؛فرض عين نيست

، مأجور اگر بعضي قبول كردنداما . و كسي قبول نكرد، همه گنهكار مي شوند
  .» ديگران ساقط مي شودعهدهند و فرض از گرد  مي

در تمام احاديثي كه بايد توجه داشت :  مي گويد)تبصرة األحكام( در ابن فرحون
 كهاست حاكي از بيم و وعيد هستند، در حق قاضيان جور يا جاهالني ، باب قضاوت

يعني قاضيان پس وعيد در مورد اين دو گروه . بدون علم به اين مقام مي رسند
  .پيشه يا قاضيان بي علم مي باشد ستم
؛ كه گلدزيهر مي گويد نيست ، آنچنانن گرديد كه قضاوتا اين توضيح روشب
، مي باشد؛ در شرف و فضل قضاوت يبسيار بزرگافتخار و فضيلت قضاوت، بلكه 

دستورات بر اساس مردم قضاوت و داوري در ميان همين كافي است كه قاضي در 
  . مي باشد�، نايب رسول خداالهي

 گريختند و در اين مسير با  مقامالبته تعداد زيادي از علما از پذيرفتن اين
موجب ، ين جهت بود كه قضاوتدفرار آنها نه ب. هايي نيز روبرو شدند شكنجه

پذيرش  قضاوت  ا از فقط با انگيزه زهد و تقو آنها، بلكه؛سقوط عدالت مي شود
مورد  مبادا فردا در بارگاه الهي با حقوق مردم احضار شوند وسرباز زدند تا 

  .يرندبازخواست قرار گ
 را اينگونه بيان �ن مقام قضاوت توسط برخي از اصحاب علت نپذيرفت،ابن عربي

، بايد همواره از كوتاهي در انجام شرائط آن اعمال صالح ، هنگام انجامانسان :مي كند
اين البته . ، بهراسدمورد قبول واقع نشود، اعمال نيكشبيمناك باشد و از اينكه مبادا 
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 محض، يعني حق اهللا مي باشد و آنجا كه عبادت مربوط به نگراني در مورد عبادات
  .بيشتري داشت، بايد ترس و نگراني استحق بندگان 

بحثي مفصل در مورد امام زهري و كوششهاي نافرجام و اباطيلي ، آنچه گذشت
اگر اين  و  اين امام بزرگوار انجام دادهعليه، »گلدزيهر«كه مستشرق يهودي است 

اين امام بزرگوار سلب نقل شده يات اي رسيد، از احاديث و رومفرجام تالشها به 
تمام از مي شد، ناگزير اعتماد و چون از اين امام جليل القدر سلب اعتماد مي گرديد 

، امام زهري در زيرا چنانچه قبالً ذكر كرديم. اعتماد مي گرديدكتابهاي سنت سلب 
، داراي مقام بس بزرگي ودهخستين كسي كه سنت را تدوين نمن، به عنوان علم سنت

  .است
 پرده »گلدزيهر«اهللا با توضيحاتي كه بيان گرديد، توانستيم از اباطيل اما بحمد

 چقدر جفاكار و عليه اين امام بزرگوار، يم كه اين فرديبرداريم و روشن نما
: مي گويدزهري  شيخ االسالم ابن تيميه در مورد حال آنكه. انصاف بوده است  بي
  .»هفتاد سال به اسالم خدمت كرد«:  يعني)الم سبعين سنةسخادم اإل(

علم، بهترين چيزي است كه خداوند، با آن عبادت «: امام زهري مي گويد
امانت ،  و اين علمپرورش داد را با آن �علم الهي است كه پيامبر، اين علم؛ شود  مي

كسي كه علمي  .مي نمود بود كه بايد آن را به ديگران منتقل �الهي در سينه پيامبر
  .» قرار دهدحجتي ميان خود و خداي خويشرا ، آن به او برسد

و يكي از آسيبهاي علم، رها كردن است ، آسيب پذير علم«: همچنين مي گويد
شديدترين  .مي باشد و نسيان نيز يكي از آسيبهاي علم مي باشد توسط عالم علم

  .»كذب در علم است، آسيب علم
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رغم عليو ن خود، يكي از بزرگان علم و هدايت بود چون زهري در زماهمامامي 
يكي از سرآمدان علم و چنان ، هممنكرين و متعصبين، تا آنگاه كه خدا بخواهدوجود 

  .رفتخواهد هدايت بشمار 
  

  خاورشناسانادامه بررسي شبهات 

  : ايجاد تغيير و تحول در مسائل عبادي توسط امويهاـ9

امويها فقط به جعل «: مي گويد، ام زهريامپس از بستن افترا بر  »گلدزيهر«
بلكه . احاديث سياسي يا احاديثي كه در راستاي منافع خاندان اموي بود، اكتفا نكردند

دو خطبه قبل از ، آنانچنانچه . كشيده شدنيز  ديني و عبادي جنبه هايبه ، اين رويكرد
د و خطبه هاي نشسته خواندنبه صورت ، خوانده مي شدجمعه را كه معموالً ايستاده 

استناد حديثي از رجاء بن حيوه آنان به . بعد از نماز عيد را به قبل از آن انتقال دادند
، خطبه هاي جمعه را نشسته � و خلفاي راشدين�پيامبر: كه مي گفتنمودند 

نشسته ، �هر كس بگويد رسول خدا:  مي گويد�در حالي كه جابر. خواندند  مي
  .»تدروغ گفته اس، خطبه مي خواند
 و ايجاد شبستان براي �افزودن پله هاي منبر توسط معاويههمچنين «گلدزيهر 

 .ه استساخته امويان دانستاز كارهاي خودمساجد را كه توسط عباسيها از بين رفت، 
نظريات و بر خالف ديث پرداختند، بلكه احاديثي را كه به جعل حتنها امويها نه 

نيز به نفع امويان ترديدي نيست كه احاديثي ه البت. ، كتمان كردندبودتمايالت آنها 
  .»وجود داشت كه توسط عباسيها از بين رفت
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با تفكري كامالً متفاوت با ) گلدزيهر(كه اين آقا با اندكي دقت مي توان دريافت 
  .مسلمانان و كامالً بيگانه از محيط علمي سخن مي گويد تفكر

الطين در امور زندگي بوده اند  شاهد اقداماتي توسط حكام و سديرزمانمردم از 
از اينرو نمي توان چنين . اندهم داشته  يمخالفين و موافقيندر اين پهنه كه معموالً 
در راه به بازي گرفتن و يا سوء استفاده از علما دين بازيچه قرار دادن مظاهري را 

ه در چنانك.  شاهد چنين مواردي هستيمهمچنان ما ه نيزامروز. دين، محسوب كرد
ام امروز، چنين اعمالي را انجبه  تا �لفا و فرمانروايان از زمان صحابهگذشته نيز خ

 مردم �عمر.  قرآن را در يك مصحف جمع نمود� ابوبكر:به عنوان مثال .دادند  مي
 اذان اول جمعه را ترويج داد و عمر �كرد و عثمانيكجا  اقامه نماز تراويح برايرا 

  .را گسترش داد �، مسجد رسول خدابن عبدالعزيز
 نيز امرا و فرمانروايان، مساجد را بازسازي مي كنند، گسترش مي دهند و هامروز

چه كسي مي تواند اين اقدامات را انحراف و . تغييراتي در آنها بوجود مي آورند
  ازدياد در دين تلقي نمايد؟

 و ايجاد شبستان در مسجد توسط امويها، �افزودن پله هاي منبر توسط معاويه
  گونه مي تواند دليل تغيير حيات ديني باشد؟چ

 بر ستون حنّانه �بعد از اينكه پيامبر. تغيير نمود � خدامنبر در زمان حيات پيامبر
 را بشنوند، �و اينكه همه بتوانند صداي پيامبرمي ايستاد، به خاطر ازدياد جمعيت 

بر پله هاي منبري داراي سه پله ساخت و اگر مصلحت اقتضا كند و كسي ديگر نيز 
  !منبر بيفزايد، چه اشكالي دارد؟

 نيز به همين منظور �يت شرعي اي وجود ندارد و معاويهبديهي است هيچ ممنوع
  .پله هاي منبر را افزود
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ايجاد شبستان براي مسجد نيز به هيچ وجه ايجاد تغيير در زندگي ديني محسوب 
معاويه  ترور قصد ،كه خوارج ويژه زمانيمسائل امنيتي بخاطر نمي شود، بلكه صرفاً به 

چنين  �، معاويه به شهادت رسيد� را نمودند و علي�و عمرو بن عاص و علي
ين نكته بدابن خلدون . امان باشدمود تا از حمالت احتمالي دشمن در اقدامي ن

  1.تصريح كرده است
ت، اما به هيچ وجه چه تغييري در شكل عبادت اسنشستن در خطبه دوم اگر

شعبي  .بلكه مربوط به زماني است كه وي توان ايستادن نداشت ؛عمدي نبود
ول من خطب الناس قاعداً معاويه و ذلك حين كثر شحمه و عظم أ(: گويد  مي

زماني بود كه ،  بود و اين�، معاويهاولين كسي كه نشسته خطبه خواند«:  يعني2.)بطنه
  .»دن نداشت و توان ايستاچاق شده بود

چنان مورد اعتراض و انتقاد علما قرار گرفت كه چنين به خاطر  �البته معاويه
اشد كه آن را  مي ب بر عدم سازش و سكوت علما در برابر اعمالييخود دليل روشن

  .ناشايست مي دانستند
روز جمعه در حالي كه عبدالرحمن بن كعب بن عجره نقل مي كند كه  3بيهقي

كه اين خبيث بنگريد به :  نشسته خطبه مي خواند، وارد مسجد شد و گفت،حكم

                                                           

 .299، ص المقدمة ـ 1

 .قل از ابن قتيبه به ن143، صريخ الخلفاء از سيوطيتاـ 2

البته با اين تفاوت كه او به جاي ) 864(؛ روايت مسلم در جامع صحيحش)3/166(ـ بيهقي3

  .عبدالرحمن بن حكم، عبدالرحمن بن ام حكم آورده است
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####  :نشسته، خطبه مي خواند؛ حال آنكه خداوند مي فرمايد ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ ¸¸ ¸¸οοοο uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### ³³ ³³θθθθ øø øøλλλλ mm mm;;;; 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx++++ΡΡΡΡ $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888θθθθ ää ää.... uu uu���� ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% 〈〈〈〈 ]11:جمعه.[  
  .شوددر حال قيام انجام بايد كه خطبه جمعه ، چنين بر مي آيد اين آيه از 

استناد ننمود و ن اين جمالت تند، به هيچ حديث و سنتي بعد از شنيد، ابن حكم
  .پاسخ او را نداد
 و خلفا نقل � از رسول خدا مبني بر اينكه رجاء بن حيوه»گلدزيهر«اما ادعاي 

ي بيش نيست كه گلدزيهر آن را يكرده كه نشسته خطبه مي خوانده اند، دروغ و افترا
و در است مه مورد اعتماد مسلمانان زيرا رجاء يكي از ائ. به رجاء نسبت داده است

كه با جان و دل از جود داشتند و �مي زيست كه تعداد زيادي از صحابهعصري 
پس محال است كه رجاء چنين روايتي را نقل ؛  دفاع مي كردند�سنت رسول اهللا

از كتابهاي حديث وجود يك در هيچ، اين روايت منسوب به رجاءهمچنين . نمايد
 درآورده »شب هزار و يك« اين حديث را از كتاب »گلدزيهر«كه بعيد نيست . ندارد
  .مي باشد دميري الحيوانبرگرفته از اين كتاب ، مطالب ويزيرا اكثر . باشد

  
  :جايگاه رجاء بن حيوه نزد محدثين

:  يعني1)العلم كان رجاء فاضالً ثقة كثير(: ذهبي به نقل از ابن سعد مي گويد
  .»د اعتماد بود و علم زيادي داشتور، اهل فضل و ثقه و مرجاء«

                                                           

 .1/111ـ تذكرة الحفاظ 1
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 مثل ابن سيرين بالعراق و ال مثل رجاء بالشام و ال لم أر(: ابن عون مي گويد
كسي همچون در عراق  و در شام كسي همچون رجاء«:  يعني.)مثل القاسم بالحجاز

  .»و در حجاز كسي همچون قاسم نديدمابن سيرين 
ستخالف عمر بن عبدالعزيز را به رجاء بن حيوه كسي بود كه ا: ذهبي مي گويد

  .پيشنهاد كردسليمان 
 اينست كه در شام ، گناه اين امام جليل القدر،»گلدزيهر« گويا از ديدگاه

  .زيسته و با خلفاي اموي ارتباط داشته است  مي
 خطبه ، نشسته� رسول خدا:هر كس بگويد«: اما سخن جابر بن سمره كه گفت

 ؛ جعل شده بود حديثي، نبود كه در اين مورداطربدين خ ،»، دروغ گفته استخوانده
 نشسته �كنند رسول خدا  مي خواست اين احتمال را كه عده اي گمان جابربلكه

 � سنت رسول اهللاخالف بر ،خطبه خوانده، دفع نمايد و نشان دهد كه چنين عملي
  .مي باشد

ان براي اما در مورد تقديم خطبه نماز عيد توسط مروان، بايد گفت كه خود مرو
 حديثي استناد نكرد، بلكه آن را اينگونه توجيه نمود كه چون مردم بعد از نماز بهآن 

  .حاضر به شنيدن سخنان ما نيستند، مجبور شديم خطبه را قبل از نماز ارائه كنيم
  .، شديداً در مقابل چنين عملي جبهه گيري كردند�با اين حال صحابه و تابعين

 عمل مروان را در ،سعيد خدري ابول نموده كه نقچنانكه بخاري در صحيحش
اما . مورد تقديم خطبه نماز انكار نمود و حتي گوشه لباس مروان را گرفت و كشيد

  .پرداخت خطبه  به ايراد رهانيد و�مروان خود را از دست ابوسعيد
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آنچه كه تو : مروان گفت. داديدبه خدا سوگند، تغيير :  گفت�ابوسعيد
 بهتر از آن چيزي است ،آنچه من مي دانم:  گفت�ابوسعيد. ت از بين رف،داني  مي

  .مردم بعد از نماز نمي نشينند: مروان گفت. كه تو بدان عمل نمودي
  .مسلم نيز روايت مشابهي دارد كه روايت بخاري را تأييد مي نمايد

آيا در هيچ كتابي سراغ داريد كه مروان : اكنون از گلدزيهر و امثال او مي پرسيم
 براي �ايد؟ و آيا سراغ داريد كه معاويه حديثي استدالل نم به اين عملشبراي

  د؟كن ناد حديثي استبهخواندن خطبه در حالت نشسته و يا ايجاد شبستان در مسجد، 
 وقوع چنين اعمالي را انكار نمي كنيم، اما آنچه به هيچ ،واقعيت اين است كه ما

ط خاص و به صورت ا كه در شرائوجه قابل قبول نيست، اينكه چنين اقداماتي ر
بدانيم و بر اين باور جهت تغيير زندگي ديني مردم در ، كوششي اجتهادي رخ داده

چنين چيزي حال آنكه . احاديثي چند، جعل شده استكه براي اين منظور باشيم 
اين عملكرد مستشرقين نشان مي دهد كه آنها همواره بدون . هرگز تحقق نيافته است

ت و خياالت خود حكم قطعي صادر نظر مي كنند و بر اساس توهماآگاهي اظهار 
  . مي مانند دروغ يا بي عملي خود و نهايتاً خودشان هم در لجننمايند  مي

بي ترديد احاديث زيادي به نفع «: همچنين اين ادعاي گلدزيهر را كه مي گويد
 نداريم و از او  قبول،»مصالح امويها وجود داشت كه بعداً توسط عباسيها ناپديد شدند

 ،ناكتمان شدند؟ آيا عباسيچگونه   وسؤال مي كنيم كه اين احاديث كجا هستند
  علماي حديث را از ذكر چنين احاديثي در كتابها بازداشتند؟

 و گلدزيهر در ، مسأله اي است كه در تاريخ اسالم نيامده است،هرحال اينه ب
  .داردزيادي جعل اينگونه موارد، مهارت 
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  :كذب صالحين و تدليس محدثين مبني بر اي گلدزيهرادعـ 10

 علما، چنين استدالل ايراد خدشه برگلدزيهر به خاطر تأييد نظريه خود جهت 
كثر أ يءِما رأيت الصالح يكذب في ش(: محدث ابوعاصم نبيل مي گويد :نموده است
هيچ صالحي را نديدم كه در چيزي بيشتر از حديث دروغ «:يعني )من الحديث

  .»يدبگو
  .يحيي بن سعيد قطان هم نقل شده است شبيه چنين سخني از 

 داشت، ييكه در حديث يد طوالي وكيع در مورد زياد بن عبداهللا بكائي در حال
  .»دروغگو بود«:  يعني)كان كذوباً(: مي گويد

قبالً گذشت كه ابن حجر اين سخن را در مورد زياد بن عبداهللا بكائي رد نموده (
  ).است

 مرتكب ،اهل كوفه غير از يك نفردر زمان وي همه «:  هارون مي گويديزيد بن
 تدليس مي شدند، حتي سفيان ثوري و سفيان بن عيينه نيز در جمع مدلسين ذكر

  .»اند شده
ايشان با جريان جعل  قبالً در اوائل اين كتاب بحث تالشهاي علما و مبارزه

 نقد دقيق راويان بود كه ،شهاو بيان گرديد كه يكي از نتائج اين تال حديث گذشت
چه كساني روايتشان پذيرفته مي شود و چه كساني روايتشان مردود است و چه 

در اين راستا طبقات جعل كنندگان . گيردبكساني رواياتشان بايد مورد بررسي قرار 
 آنها را به ، جمله زهاد و جاهالني بودند كه جهلشان آنكه ازنام برديم حديث را 

 وضعيت اين ،علما. ادار نمود و اين عمل خود را كار نيكي مي دانستندجعل حديث و
 گروه از راويان را كامالً روشن كردند و ماهيتشان را برمال ساختند تا كسي فريب

،  ظاهري آنها را نخورد و قول ابي عاصم كه مستشرق مذكور آن را نقل كردهحالت
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 و تصنعي است، نه صالح صالح ظاهري  به همين نكته اشاره دارد و منظورش،
  .حقيقي

 بايد افرادي چون سعيد بن مسيب، عروه، شافعي، احمد، صورت در غير اين
  !! زهري را در ليست انسانهاي كاذب قرار دهيممالك، ابوحنيفه، حسن و

 امام مسلم در مقدمه صحيح خود، هنگام بحث از وجوب احتياط بر همين اساس
كه اشتباهاتشان زياد است يا در عقيده دچار  در پذيرفتن اخبار و روايات كساني

 مانند صالحيني كه ذكرشان مي باشد،انحراف شده اند و غفلتشان براي همه روشن 
 ي صالحينچنين ،كه مانند ابوعاصمنقل كرده گذشت، نظريه يحيي بن سعيد قطان را 

  .نمايد را رد مي
نمايان يا صالحان زاهد در مورد ،نظريه يحيي بن سعيد قطانپس از نقل امام مسلم 

بدون اينكه قصد «: يعني )يتعمدونه اليجري الكذب علي لسانهم و(:  مي گويدجاهل
  .»بدي داشته باشند، دروغ بر زبانشان جاري مي شود

آيا امكان دارد منظور امام مسلم از صالحين، ائمه حديث يا محدثين معتبري چون 
  ؟ باشندبخاري، احمد، اوزاعي و غيره

  :يدي توجه نما»صالحين مورد نظر«ي ديگر در مورد به تفسير
 شيخ اإلسالم زكريا از شيخمان،:  مي گويدالعهود الكبريشعراني در كتاب 

 به 1)اكذب الناس الصالحون(  كهاين سخن محدثين: شنيده ايم كه مي گفت  اهللارحمه
م مردم گمان خير داشتند و چنين جهت سالمت باطن آنها بوده است كه به تما

 »صالحين«از منظور بنابراين .  دروغ نمي بندد�پنداشتند كه كسي بر رسول خدا  مي
                                                           

  .به شرح اين جمله در متن توجه نماييد. »دروغگوترين مردم، صلحا هستند«ـ 1
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كه بين كالم نبوت و غيره تفاوت قائل نيستند، نه عارفيني كه اين  هستنداراني زعبادتگ
  1.مطلب بر آنها پنهان نمي ماند

ئي  وكيع در مورد زياد بن عبداهللا بكاگفتارنقل در اين باره كه گلدزيهر به اما 
 بوده است، بايد دقت »كذوب«كه وي با وجود مقام وااليش در حديث، پردازد   مي

  .بكار استانداشت كه اين مورد يكي ديگر ازتحريفات روشن اين مستشرق 
و ( : امام بخاري آمده، اينگونه استالتاريخ الكبيراصل عبارت چنانچه در كتاب 

 .)ن يكذبأشرف من أ) عبداهللاي زياد بن أ(و ه: دوسي عن وكيعسقال ابن عقبه ال
التر از ، بايو«: وكيع در مورد زياد مي گويد«:  يعني]329 بخش اول، جزء دوم، صفحه[

  .»گردداين است كه مرتكب دروغ 
وكيع مطلقاً چه در باب حديث و چه در غير آن، كذب را از زياد نفي مي كند و 

اما اين .  كذب آلوده گرداندبهست كه خود را  از آن باالتر و گرامي تر،وي: مي گويد
وي با وجود مقام بااليش در :  عبارت را تحريف نموده و مي گويد،مستشرق يهودي

  !اين است امانتداري اين مستشرق.  بوده است»كذوب«حديث، 
معني تزوير و فريب دادن نيست، بلكه ه  بايد گفت كه ب»تدليس«در مورد 

 در اين مورد به عبارت شيخ ابن  است بين محدثين و بر دو قسم است؛اصطالحي
  :صالح توجه كنيد

  : بر دو قسم است»تدليس«
كه روايت كند ، چيزي را نكه از كسي كه او را مالقات كردهاي :ـ تدليس اسناد1
  روايت كنداز كسي  يا اينكه. استكه از وي شنيده نمايدو چنان وانمود نشنيدهاز او 

                                                           

 .147ز قاسمي، ص قواعدالتحديث اـ 2
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 نمايد چنان وانمود و در عين حال نكرده است ، ولي با او مالقاتكه با او معاصر بوده
  .كه او را مالقات كرده و از او شنيده است

 كندكه از او شنيده است، اما آن  از شيخي حديثي را روايت:ـ تدليس شيوخ2
 كه در بين مردم با آن كنيه و صفت نمايدشيخ را با نام و كنيه و صفتي معرفي 

  .ن نام واقعي شيخ استمعروف نيست و هدفش از اين عمل، كتما
  .نوع اول شديداً نادرست مي باشد و اكثر علما آن را نكوهش كرده اند

 مي پردازد و »مدلّس«سپس ابن صالح به بيان اختالف علما در مورد قبول روايت 
 ،سدر واقع اين مسأله نياز به بحث و تفصيل دارد و آن اينكه اگر مدلِّ: مي گويد

 اين ، درر آن به سماع و اتصال تصريح نشدهو بيان كرد كه دروايت را با الفاظي دوپهل
: مانند با الفاظيروايتي را  ،مدلّس البته اگر. را دارد حكم حديث مرسل صورت

 مقبول و قابل ، چنين روايتي نقل كند، و امثال آن،»اخبرنا«، »حدثنا«، »سمعت«
حاديث به كثرت در صحيحين و كتابهاي معتبر ديگر از اين نوع ا. استدالل است

 بن بشير  هشيم،سفيان بن عيينه،  ثوريمانند تدليس قتاده، اعمش، سفيان. وجود دارد
سپس . هام با الفاظ محتمل است كذب نيست، بلكه نوعي اي،زيرا تدليس. ...و

  ....يتي ندارداما قسم دوم چندان اهم: صالح مي گويد ابن
 عيينه و سفيان ثوري و  تدليس سفيان بناز اين توضيحات معلوم مي شودكه

 و رواياتشان در كتب معتبر ديگران، هيچ جرح و خدشه اي بر آنان وارد نمي كند
 بالد اسالمي وجود داشته، پس ازي از طرفي اين عمل در يك. مورد قبول است

  .تطبيق داد  بر تمام بالد اسالمي آن راتوان نمي
. ..از، حرمين، مصر واهل حج:  مي گويد)معرفة علوم الحديث( حاكم در كتاب
يك از ائمه خراسان، جبال و اصفهان و بالد  هيچچنينو هم. تدليس نمي كردند
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 اهل كوفه و تعداد ،فارس، خوزستان و ماوراء النهر تدليس نكرده اند و بيشتر مدلسين
  . بصره هستند از،اندكي

 ي عذر موجهدر مورد سفيان ثوري و سفيان بن عيينه،از طرفي علماي حديث 
تدليس وي بر راويان : در مورد سفيان بن عيينه گفته اند. راي اين كار، ارائه داده اندب

، ججريو سؤال مي شد، نام افرادي چون ابن زيرا اگر از ا. ثقه بوده و مقبول مي باشد
  .معمر و امثالشان را ذكر مي كرد

 اال هذا شئ ليس في الدنيا(:  مي گويدمطلب را ابن حبان هم تأييد كرده،اين 
  1.)لسفيان بن عيينة

تدليسش از قبيل عوض كردن اسم با كنيه يا : اما در مورد سفيان ثوري مي گويند
اين مطلب را بيهقي در . برعكس بوده و اين عمل در واقع، تزيين است نه تدليس

  .عامر نقل كرده است از ابوالمدخلكتاب 
  

و  تأييد احاديث، شكلي اينكه ادعاي گلدزيهر مبني برـ 11

  :ظاهري است

مسلمانان در قرن دوم پي بردند كه تأييد احاديث بايد شكلي «: گلدزيهر مي گويد
. ، احاديث موضوع هستند2جيدة اإلسنادو ظاهري باشد و بسياري از احاديث 

                                                           

سفيان بن عيينه، تنهـا  : ، يعني ...ثقة  فانه كان ال يدلس اال عن : و تمامه1/84شرح الفية العراقي   ـ  1

سـفيان بـن عيينـه      راد ثقه را فقـط       رويكرد، يعني تدليس از اف     يان ثقه، تدليس مي نمود و اين      از روا 

  .انجام داد

  .احاديثي كه سند خوبي دارندـ 2
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التحديث عني فمن  سيكثر(: كه اين نظريه را حديث ذيل هم تأييد مي كندبخصوص 
و اين . 1)لم أقله  فما وافقه فهو مني قلته أوحدثكم بحديث فطبقوه علي كتاب اهللا

  .»وضعيتي بود كه بعد از اندك زماني، هنگام شيوع جعل حديث، تحقق يافت
  :مستشرق مذكور در اين بخش در دو مورد بر علماي اسالم افترا بسته است

كه تأييد صحت احاديث بايد فقط شكلي باشد و اينكه در بين  ـ اين تصور1
، احاديث موضوع هم وجود دارد، تصوري است جيدة اإلسنادديث بسياري از احا
  . علما چنين چيزي نگفته اندغلط و هرگز

 اختالف ،ظن موجب  كه مفيد قطعيت است يا»خبر واحد«علما در مورد 
خبر : و جمهور مي گويند.  مفيد قطعيت است،خبر واحد:  برخي گفته اند؛اند كرده
ه به حسب شروط و اصول كلي صحيح است، اما زيرا اگر چ.  مفيد ظن است،واحد

و اين حدس فقط در حد يك . احتمال اينكه في الواقع صحيح نباشد، وجود دارد
نموده  احتمال عقلي است كه احتياط در دين و دقت در احكام اسالمي، آنها را وادار

  .تا چنين اعتقادي داشته باشند
 ،نموده اندينهمه احتياط چگونه ممكن است كساني كه در مورد حديث صحيح ا

چه قضاوت گلدزيهر در مورد احاديث موضوع دچار سهل انگاري شوند؟ واقعاً 
  !ه است كرد ايظالمانه
قل ن )...يث عني التحدسيكثر(مطلبي كه وي بر اساس حديث :  دوميـ افترا2

اين حديث را ائمه نپذيرفته اند و بر موضوع بودن آن حكم : بايد گفت. كرده است
  . اندكرده

                                                                                                                                          

  .بيان شد و نقد اين روايت، در صفحات گذشته ترجمه و شرحـ 1
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اين موضوع را در بحث حجيت اخبار به نقل از امام شافعي پيرامون حديث فوق، 
  .توضيح داده ايم

  
  : � ابوهريرهبر � نقد ابن عمربه استدالل گلدزيهرـ 12

 نقل كرده »كلب زرع« را در حديث � ابوهريرهبر �، نقد ابن عمرگلدزيهر
.  ذكر مي كنيمستاد احمد امين پيرامون اي اين موضوع را در بحث مالحظات؛ ما،است

 و  به عنوان نكات رامطلب اين  و متأثر مي باشد از افكار اين مستشرق،احمد امين
  . علمي خود اظهار نموده استمطالب
  
  :صحيفه هاي مكتوبـ 13

 روايات ه فقط ب،گلدزيهر بحثش را اينگونه خاتمه مي دهد كه علماي حديث
 صحيفه هايي ايجاد تفا نكردند، بلكه بهشفاهي جهت اثبات قواعد فقهي خود اك

 �، بيانگر خواسته هاي پيامبرمكتوب روي آوردند و گمان نمودند كه اين صحيفه ها
 براي اين منظور روايات متعددي را وي،.  است»صدقه« مباحث ،منظورش. باشند  مي

 اينكه اثبات براي ي،و. ذكر كرده است كه به بحث پرداخت صدقه اختصاص دارد
 را مي پذيرند، توافقنامه عربهاي شمال و جنوب را  و اسنادي وثيقه هاچنين ،باعرا

 مي رسد، مثال زده و خاطرنشان ساخته است »تبع معديكرب« دورانكه تاريخش به 
 لذا دليلي نداشت كه قديمي بودنش پذيرفتند، جود چنين وثيقه اي را با و،كه مردم

  .صحيفه هاي تازه را نپذيرند
 آنان زيرا.  تاريخي ندارديكه سند است  ديگري بر علماي اسالم ريشخند،اين

 كه در قرن اول و دوم ظاهر شدند،  را نصوص مكتوبيخالف ادعاي گلدزيهر بر



365  جايگاه سنت در قانونگذاري

بلكه شديداً آنها را مورد نقد و بررسي قرار دادند و اصول دقيق خود را بر . نپذيرفتند
ه، دينار و ابي الدنيا األشج هديآنها اجرا كردند و به همين جهت بر نسخه هاي ابن 

  .نمودندبودن را صادر  يحكم جعل
 كه مشتمل بر امور زكات و نصابهاي شتر، گاو و گوسفند بودند، مكتوباتيالبته 

 به � صحت نامه ابوبكردر مورد. گرفتندشديداً مورد توجه و عنايت علما قرار 
 دارقطني، شافعي، حاكم  تمام علما اتفاق نظر دارند و بخاري، نسائي، ابوداود،�انس

  . اين نامه را ذكر كرده اند،و بيهقي
 يا سل ومر صحيح، حسن، مبني بردر مورد نامه هاي ديگر نظريات مختلفي 

  .آنها وجود داردمنقطع بودن 
 بدون نقد و تحقيق، ،كه آنها، پوشيده نيست بر هيچ پژوهشگريدر هر صورت 

 و بر صحيفه ها را طبق شرايط خاص هيچ مكتوبي را نمي پذيرفتند، بلكه محتويات
  .، مي پذيرفتنداساس اصول و ضوابط مورد نظرشان در مورد روايات شفاهي

  دارد؟ وجود چه ربطي بين وجود اين صحيفه ها و جعل حديثحال   هردر
ل بر آن است كه آنها هرگاه از  دا�از زمان رسول خداآيا وجود نصي مكتوب 

د، به جعل كتابهاي حديثي روي مي آورند؟ وجود روايات شفاهي عاجز مي شدن
را داشتند، در جوانب مختلف زندگي توانايي جعل حديث كه  مگر كساني

 نصوص جعل تا مجبور به بسازندد چند حديث در باب مقادير زكات نيز توانستن نمي
  مكتوب نشوند؟

 اختالف در صحت نصي پيرامون مسأله اي كه داراي چندين كنون وجودآيا تا 
 آن باره درهبوده، دليل بر موضوع بودن و بي اساس بودن تمام نصوص واردنص 

  ؟وده استمسأله ب
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اما موضوع تنش بين عربهاي شمال و جنوب و توافقشان بر نصي مكتوب از زمان 
زيرا مردم در خيلي از موارد سهل انگاري مي كنند و . ع، مقايسه اي باطل استبت

مربوط به  امور باعث نمي شود در ، امر اينولي. نمايندچيزهاي زيادي را تأييد مي 
بلكه در اينجا ديدگان باز .  ، احتياط را از دست بدهند�دين و شريعت و رسول خدا

ثانياً كساني كه نص مكتوب در نزاع . دگرد بحث و تحقيق شروع مي  ومي شود
 بطي به اين بحث چه رلذا. عربهاي شمال و جنوب را پذيرفتند، علماي حديث نبودند

  موضوع مورد نظر دارد؟
ست و چنانچه ، فاقد هرگونه انصاف و حياعلمپهنه  اين مستشرق، در براستي

يب  و آنها را با يكديگر تركرا از جانب خود مي بافدمالحظه نموديد، دروغهايي 
دعاي خويش مطالبي را سرهم مي كند و ا سپس از اينجا و آنجا در تأييد  ونمايد  مي

 آنچه دليل نيست و اعراض از بهص و فهم نادرست و استدالل از كذب در نصو
  .، هيچ باكي ندارديل قطعيدال

 درباره براي بي انصافي وي همين كافي است كه دالئل قطعي را كه همه علما
 دميري »الحيوان« كتاب برگرفته از  متون دارند، ترك نموده و به نظراتفاقصحتشان 

كه روي آورده  ي و كتابهاي ادب»اغاني« و »دالعقد الفري« و »هزار و يكشب«و 
  .نويسندگانشان به هيچ وجه پايبند جمع آوري مطالب درست نبوده اند

  !كه دم از علم و تحقيق مي زننداست  قومي وضعيت ،اين
مد امين، آنها را در  همان افرادي هستند كه مسلماناني چون اح، اينها!آري

 علماي حديث، امام خود قرار مي دهند و ، جرح تابعين و حمله بر�تكذيب صحابه
  .به آنها اقتدا مي كنند
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، پاكي؛ هر كس را كه بخواهي، هدايت مي دهي و هر كس را كه تو! بارالها
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) با نور ايمان باز و( سينه اش را آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند، «: يعني

 گمراه و سرگشته  را كه خداوند بخواهدازد و آن كسبراي اسالم گشاده مي س
.  صعود مي كندنمايد، سينه اش را بگونه اي تنگ مي سازد كه گويي به سوي آسمان

  .»، عذاب را بهره كساني مي نمايد كه ايمان نمي آورندبدين منوال خداوند



  



  

  فصل هفتم

  معاصرسنت و برخي از نويسندگان 

 پيرامون ،يكي از معاصريننيز شبهات  و قبالً به شبهات برخي از فرقه هاي اسالمي
كه مي پردازيم تهاجمي بررسي اينك به . سنت و انكار حجيت آن، اشاره نموديم

اين . توسط برخي از مسلمانان به پيروي از مستشرقين بر حديث صورت گرفته است
 به ميدان آمده اند و از صراحت گفتار نيز خودداري گروه با سالح علم و دين

اهللا المستعان و هو  و(.  از اينرو خطر اينها حتي از مستشرقين هم بيشتر است.كنند  مي
  .)حسبنا و نعم الوكيل

در اين راستا گام برداشته و راه مستشرقين كه  بارزترين نويسندگان معاصريكي از 
 دانشكده دير فارغ التحصيل رشته حقوق و م،، مرحوم احمد امينرا در پيش گرفته
 ظهراإلسالمو  ضحي اإلسالم ،فجراإلسالم  خود ـ و مؤلف كتابهايادبيات ـ در زمان

  .مي باشد
 وي عليه ابتدا بصورت خالصه از تحريف حقائق و انحراف از حق و تهاجم

  .يمآوري ميان مه  سخن ب�برخي از ياران رسول خدا
  

  :بحث حديث در كتاب فجراإلسالممصه خال

صي را كه حدود بيست صفحه  بخش خافجراإلسالم استاد احمد امين در كتاب
 تا تاريخ تدوين سنت را بيان ه حديث اختصاص داده و كوشيده استمي باشد، ب

زوده است كه حديث در  و اهميت سنت را بيان كرده و افا جهت معندين بيو. نمايد
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حديث  براي خود �ين نشده بود و فقط برخي از صحابه تدو�زمان پيامبر
  : دو گروه بودند� بعد از پيامبر�صحابه: مي دهداحمد امين ادامه . وشتندن  مي

ت ح و از راوي براي صمي پنداشتندـ برخي روايت احاديث زياد را نادرست 1
  .روايتش دليل مي خواستند

  .برخي هم به كثرت روايت مي كردندـ و 2
بب گرديد تا عدم تدوين حديث در كتابي خاص و اعتماد محض بر حافظه، س

 كه كذب در حديث از به نظر مي رسد چنين . شايع گردد�جعل و كذب بر پيامبر
 وارد شدن ملتهاي جديد به اسالم، اثرات : مي افزايد وي،. شروع شد�زمان پيامبر

عميقي در جعل حديث داشت و جعل حديث چنان افزايش يافت كه امام بخاري 
  . حديث شايع در آن زمان انتخاب نمود000/600كتاب صحيحش را از ميان 

 كه ما نيز در د سپس به بيان مهمترين علل جعل حديث مي پردازد اميناحم
 و نهايتاً به ذكر تالشهاي علما در مبارزه با جعل بحثهاي گذشته به آن اشاره نموديم

 آنقدر ،كه آنها است از انتقاداتي كه بر علماي حديث دارد، اين يكي مي پردازد و
ي ا اندازه يك دهم آن به متن و معنكه سند حديث را مورد توجه قرار دادند، به

ث پيش مي برد و سپس بحث را در مورد اصحاب كثيرالحدي. حديث توجه نكردند
 مي گفت حديثوي نمي نوشت، بلكه از حافظه اش :  مي گويد�در مورد ابوهريره

بنابراين .  نشنيده بود�ت سخني بيان مي كرد كه آن را مستقيماً از پيامبرو بسا اوقا
  .ندكرد و شديداً او را نقد ند در حديثش شك نمود�صحابهبرخي از 

 اين بخش از كتابش را با بيان تدوين سنت در مراحل مختلف تاريخ تا ،سپس وي
  .زمان بخاري و مسلم و مؤلفين كتب سته، به پايان مي رساند



371  جايگاه سنت در قانونگذاري

ز قبل ا. فجراإلسالم كتاب 274 تا255 از صفحه فصل حديث ن بود خالصهاي
امين بپردازم، الزم است خاطرنشان سازم كه نظريه وي ظرات استاد احمداينكه به نقد ن

  .در مورد سنت مشهور است
ق رساله اي در . هـ1353 به نام اسماعيل ادهم درسال گرادالحايكي از مسلمان 

 عظيم احاديث و آنچه در بخش كه نمودمورد تاريخ سنت منتشر كرد و در آن ادعا 
كان و اصول ثابتي ندارد و در معرض شك و ترديد كتابهاي صحيح وجود دارد، ار

  . بر آنها غالب است،و احتمال جعلمي باشد 
 ه تا آنجا كه بنا ب؛اين رساله از طرف مراكز اسالمي مورد انتقاد قرار گرفت

  جمع آوري و منع چاپ مجدد رسالهدرخواست شيوخ ازهر، حكومت مصر مجبور به
، از 1 ارسال مقاله اي به يكي از مجله هاي اسالمي نويسنده رساله نيز با.مذكور گرديد
و افزود كه وي در ابراز چنين نظريه اي تنها نيست، بلكه جمع زيادي  خود دفاع نمود

امين را نيز ذكر كرده بود مدهستند و نام استاد اح ، با وي هم نظرنويسندگاناز علما و 
  .كه طي نامه اي با وي موافقت نموده است

.  ولي متأسفانه چنين نشد؛م تا اين ادعا توسط استاد تكذيب شودما منتظر بودي
كه با دوست و بلكه ايشان در يكي از مجالت هفتگي و ادبي، از برخورد بدي 

 بود، اظهار تأسف و شگفتي نمود و اين عمل را منافي با همكارش صورت گرفته
  !آزادي انديشه و مانع پيشرفت علمي و تحقيقي دانست

كه بحث در مورد امام زهري در ازهر به اوج خود   زمانيق.هـ. 1360در سال
 كه سبب برانگيخته شدن اين ين به دكتر علي حسن عبدالقادررسيد، استاد احمد ام
ازهر، نظريات علمي آزاد را نمي پذيرد، پس بهترين راه براي « :مباحث بود، مي گويد
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، اين است كه آنها را به خود انتشار اقوال مستشرقين كه شما آنها را مناسب مي دانيد
 را در كتابهايم كارچنانچه بنده اين . يدينسبت دهيد و بين ازهريها منتشر نما

اين مطلبي بود كه در آن زمان بنده شخصاً  . انجام داده امضحي االسالم و اإلسالمفجر
 اين بنابراين اگر در .به نقل از استاد احمد امين شنيدم »دكتر علي حسن عبدالقادر«از 

 و سنتزمينه رد  وي در ديدگاههاي استاد احمد امين و به بيان يكتاب به نقد آرا
م؛ را نداشته ا انسانهاي بي گناه كردن متهم قصدم، تحريف حقائق اسالمي پرداخته ا

 انتقاد بنده از مطالب  از اينرو.مروشن شدن حقائق از روي دالئل هستبه دنبال بلكه 
بنده، . نظر داشتن اين حقيقت است  و تاريخ آن، با در پيرامون سنتاإلسالم فجر
 از كه استاد ممورد منتشر كرد  مطالبي در اين،زمان حيات استاد احمد امين در پيشتر

 »فجراإلسالم« اولين انتقاد علمي از كتاب ، نمود كه اينذعانآنها اطالع يافت و ا
  1.است
  

   آغاز شد؟�آيا جعل حديث در زمان پيامبر

چنين به : مي گويد آغاز وضع حديث درباره 258 در صفحه راإلسالمفجصاحب 

من كذب علي ( پديد آمد و حديث � رسد كه جعل حديث در زمان پيامبرنظر مي
 به من سخن دروغي نسبت دهد، بايد هر كس«:  يعني)متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

كه در آن به ن گرديدبيا در مورد حادثه اي ،»يگاهش را در دوزخ آماده گرداندجا
  . سخن دروغي نسبت داده شده بود�رسول خدا

                                                           

»  الـدين خطيـب  محب«تحت سرپرستي استاد » الفتح«  دفتر مجله  عبدالواحد وافي در   دكتر علي ـ  1

 .رسانيداين مطلب را به اطالع من 
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 در مورد آغاز جعل حديث فجراإلسالم صاحب ديدگاهبايد توجه داشت كه اين 
نيز نظريه اش درباره حديث مذكور، هيچ مستند تاريخي اي ندارد؛ هرچند حديث و 

ر زمان  د شاهد است كه،بلكه تاريخ .مذكور، در كتابهاي معتبر آمده است
 مصاحبت نمودند، �اني كه اسالم آوردند و با پيامبركس هيچيك از از�خدا  رسول
 و نمايد روايت �كه سخني را بناحق به عنوان حديث پيامبرعملي سرنزده چنين 

 چنين  و زشتي جهت بيان قباحت�موردي تحقق مي يافت، حتماً صحابهاگرچنين 
 كه آنها به ارد چنين نكنند، در حاليچگونه امكان د. مطلبي، آن را نقل مي كردند

يدن، لباس راه رفتن، نشستن، خوابنحوه  حتي �نقل تمام رويدادهاي زمان پيامبر
  . بودندمشتاق و شمارش تعداد موهاي سفيد سر مبارك، شديداً پوشيدن

ق دارند كه اين حديث را در مورد حديث مذكور تمام كتابهاي صحيح سنت اتفا
 تبليغ دين و شريعتش را توصيه �ارشاد فرمود كه به صحابه آن  پس از�رسول خدا

 � از طريق عبداهللا بن عمرو)ما ذكر عن بني اسرائيل(چنانكه بخاري در باب  .نمود
بلغوا عني و لو آية و حدثوا عن بني اسرائيل (:  فرمود�روايت نموده كه رسول خدا

 از من تبليغ كنيد و«:يعني .)ركذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النا منو و ال حرج 
 نباشد  كتاب و سنت صحيحبني اسرائيل نيز ـ آنچه مخالفمورد  در و. يك آيه را لو

 آماده  دروغي را به من نسبت دهد، جايگاهش را در دوزخ،ـ بيان كنيد و هر كس
  .»سازد

ال (:  فرمود� روايت مي كند كه رسول خدا�مسلم از طريق ابوسعيد خدري
ي و من كتب عني غير القرآن فليمحه و حدثوا عني و ال حرج و من كذب تكتبوا عنّ

قرآن، چيزي را از طرف من غير از « :يعني .)علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
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 و از من حديث بيان كنيد و هر از بين ببرد آن را ، هر كس چيزي نوشته استننويسيد؛
  .»ا در دوزخ مهيا نمايد نسبت دهد، جايگاهش ركس به من سخن دروغي را

اتقوا (:  روايت مي كند كه فرمود� از رسول خدا�همچنين ترمذي از ابن عباس
از «: يعني .)الحديث عني اال ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

هر كس به من سخن . يد بپرهيزيد، مگر آنچه كه مي داننقل حديث از سوي من
  .»، جايگاهش را در دوزخ مهيا نمايد نسبت دهددروغي را

عليكم (: فرمود � رسول خداامام احمد از ابوموسي غافقي روايت مي كند كه
قل فليتبوأ ألم   مانيفمن قال ع. بكتاب اهللا و سترجعون الي قوم يحبون الحديث عني

كتاب خدا را برخود الزم «:يعني 1.)مقعده من النار و من حفظ شيئاً فليتحدث به
دوست دارند؛ لذا را زودي قومي خواهند آمدكه نقل حديث از من ه ب. دبگيري

هركس از طرف من چيزي بگويد كه من نگفته ام، جايگاهش را در جهنم آماده 
  .»باشد، آن را بيان نمايد حفظ  چيزي از احاديثم راسازد و هركس،

م  مي دانست كه اسال�ث چنين معلوم مي شود كه رسول خدااز ظاهر اين احادي
بنابراين .  آن را مي پذيرندينژادهاي مختلف  و و اقواممي گرددزودي منتشر ه ب

 قاطعانه به وجوب تحقيق در حديث و اجتناب از كذب در آن، هشدار �خدا  رسول
مبلّغ دين و  �رسول خدا از پس چون آنها . بود� متوجه صحابه، و اين خطابداد

يست كه اين ن روايات اشاره اي نيك از ايدر هيچ. بودندشاهد نبوت و رسالتش 

                                                           

روايـت آمـده كـه      در ايـن    . .لفاضي نزديك به اين   ابا   171/ 1  مشكل اآلثار  درطحاوي  روايت  ـ  1

 . اين حديث را در حجةالوداع، بيان فرمود�خدا رسول
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 يي افترا�ي بيان شده است كه در طي آن كه عليه پيامبر خاصحديث در مورد واقعه
  .صورت گرفته بود

دو روايت ديگر نيز وجود دارد كه سببي ديگر غير از آنچه در روايات سابق 
  :گذشت، بيان مي كنند

از پدرش نقل مي كند كه  از عبداهللا بن بريده مشكل اآلثارـ امام طحاوي در 1
 دستور داده �پيامبر: مردي نزد قومي آمد و گفتدر نواحي مدينه : وي گفته است

  .تا طبق نظر خودم در فالن و فالن مورد قضاوت نمايم است
 اما آنها ؛ در جاهليت، زني از آنها را خواستگاري كرده بوددر دوران ،اين فرد

 � نزد پيامبر آن قوم نيز كسي را.زن رفت اين فرد نزد آن .امتناع ورزيده بودند
دشمن خدا، «:  يعني)كذب عدواهللا(:  فرمود�پيامبر. ادند تا جوياي موضوع شودفرست

 ،اگر وي را زنده يافتي:  فردي را فرستاد و گفت�سپس پيامبر. »دروغ گفته است
  را مرده يافتي، اوگردنش را بزن و گمان نمي كنم وي را زنده پيدا كني و اگر

او نيز . ودآن مرد رفت و آن فرد را در حالي يافت كه با نيش عقرب مرده ب. بسوزان
  ....)من كذب علي متعمدا(:  فرمود�آنجا بود كه پيامبر. جسدش را سوزاند

، نموده كه شخصيروايت  � از عبداهللا بن عمرو بن عاصاوسطـ طبراني در 2
 به من �پيامبر: ر مدينه شد و گفتمنزلي د و وارد  پوشيد� شبيه رداي پيامبرييردا

فرستادند و ايشان   �، فردي را نزد پيامبرآنها. دستور داده است كه چنين و چنان كنم
:  فرمودرضي اهللا عنها خطاب به ابوبكر و عمر �پيامبر. باخبر كردندرا از موضوع 

 ديدند كه آنها رفتند و. »برويد، اگر وي را زنده يافتيد، بكشيد و جسدش را بسوزانيد«
.  نيش ماري از پا درآمده استبا قضاي حاجت بيرون رفته و آنجا برايوي شب قبل 
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را از ماجرا مطلع  برگشتند و ايشان �سپس نزد پيامبر. سدش را سوزاندندآنها ج
  ....)متعمداًمن كذب علي ( : فرمود�پيامبر. ساختند

  :يلالبته نمي توان روي اين روايتها اعتماد كرد، به چند دل
 �زيرا در سيرت پيامبر. ات جعل استـ متن اين دو روايت، منكر و داراي عالم1

حديث حتي يك  و كتابهاي معتبر سراغ نداريم كه به سوزاندن مردگان دستور دهد
  .مورد را نقل نكرده اند

 كساني هستند كه ،راويانشان ميان رـ سند هر دو حديث ضعيف است و د2
 همين دليل سخاوي در مورد اين حكايت، حكم وضع  به؛حديثشان قبول نمي شود

  .صحيح نيست:  يعني.ال تصح :گفته استداده و 
ـ به فرض صحت روايات فوق، در آنها تصريح شده است كه در يك حادثه 3

 تزويري اتفاق افتاده است و مقايسه كردن اين حادثه با تزوير ،دنيوي، توسط يك فرد
مسلمانان مي باشد، مقايسه اي است باطل و چنين در امور ديني كه مربوط به عموم 

  . باشد� آغاز جعل حديث در زمان رسول خداحادثه اي نمي تواند بيانگر
ـ روشن است كه در دو روايت مذكور، فردي كه اين تقلب را انجام داده، 4

چنين به نظر مي رسد كه با  از مدينه رفته و ظاهراً ، بيرونمجهول مي باشد و نزد قومي
اصالً اسالم نياورده و جزو   شايد چه معلوم لذا مالقات نكرده است؛�امبرپي

بنابراين چنين موردي به هيچ وجه نمي تواند دستاويزي براي .  نبوده است�اصحاب
  . ترديد ايجاد نمايند� در صداقت صحابه قصد دارندكساني باشد كه

اهل   نظريه نادرست اثبات و تأييد طرح اين موضوع، از، اگر هدف استاداز اينرو
 است، بايد بداند كه در � و برخي از صحابه�مورد ابوهريرهو خوارج در بدعت 
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كه پيموده است انتخاب مسير اشتباه كرده و از حق فاصله گرفته و راه خطرناكي را 
  ..مي كندنرا تأييد  تاريخ صحيح و حديث ثابت، آن

يده انديشه ينتيجه تحقيق و زاآنچه استاد اظهار نموده، كه يادآوري است ه الزم ب
 مي باشد، �را كه منسوب به علياز نهج البالغه اتي خود وي نيست، بلكه دقيقاً عبار

 از نقل اين مطالب، سخن از ابي الحديد شارح ، پسچنانكه استاد.  استنقل نموده
 اين مطالب را از همين  وي، كهنشان مي دهد ،آورده كه اين خودبه ميان نهج البالغه 

  .كتاب نقل كرده است
 � از جرح و تنقيص صحابهافراطيان بدعتياما سؤال اينجاست كه اگر هدف 

  ؟چه هدفي را دنبال مي كند استاد بزرگور از اين كار ،است �اثبات خالفت علي
  

  :احاديث تفسير

 ، كافي استجعليزان در مورد م«:  كتابش مي گويد529احمد امين در صفحه 
 آنكهبا (:  كه در مورد احاديث تفسير گفته استنقل شدهحنبل بداني كه از احمد بن 

يك از آنها نزد من صحيح  هيچ اماهزاران حديث در مورد تفسير جمع آوري شده،
 كه مشتمل بر هفت هزار حديث  بايد دانست و در مورد كتاب بخاري..)نيست
از ، ي بخارصحيح:گفته اند ؛صورت تكرار آمده استه باشد كه سه هزار از آنها ب  مي

  .»هزار حديث متداول در آن زمان انتخاب شده استشصدميان ش
 منكر جعل در احاديث نيست، اما استدالل احمد امين در اين مورد قابل ،كسي
  :توجه است

تمام  به از ظاهر عبارت وي پيرامون احاديث تفسير چنين برمي آيد كه ايشان
ريه امام احمد حنبل را نقل مي كند زيرا نظ.  مي نگرداز همين زاويهاحاديث تفسير 
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 ،با وجود اينكه صدها حديث در مورد تفسير جمع آوري نموده اند: كه فرموده است
 جايگاه امام احمد در موضوع :بايد گفت. .ولي هيچكدام نزد من صحيح نمي باشد

احاديث تفسير، صحيح : بنابراين وقتي ايشان بگويد. سنت بر كسي پوشيده نيست
ست كه اگر تمام احاديث تفسير موضوع نباشند، حداقل مشكوك و دين معنانيستند، ب

  .غير قابل استدالل مي باشند
  : د بر دو نكته متمركز خواهد بوداينك بحث ما با استاد در اين مور

  .ـ پيرامون احاديث تفسير1
  .ـ و پيرامون آنچه كه ايشان از امام احمد نقل نموده است2

مورد مطالعه قرار دهد، به اين مطلب پي خواهد برد كسي كه كتابهاي سنت را 
كه در كتابهاي سنت، احاديث زيادي در مورد تفسير با سندهاي صحيح وجود دارد و 

احاديث تفسير، را به تقريباً هيچ كتاب حديثي وجود ندارد، مگر اينكه مؤلفش بابي 
د، الزم ه قرآن را تفسيركنعلماي تفسير نيز براي كسي ك. اختصاص داده است

  .اطالع داشته باشد، زمينه موضوع تفسيرش در �پيامبراز احاديث اند تا  دانسته
ست برخي از مطالب قرآن، طوري ا: امام ابوجعفر طبري در تفسيرش مي گويد

 معني و مفهوم امر، نهي و بلكه ؛ فهميده نمي شود�كه تفسير آن بدون بيان پيامبر
موارد، تنها از طريق آن آمده، در بسياري از و ساير مسايلي كه در قرارشاد قرآني 
  1. قابل درك مي باشد�سنت پيامبر

:  در توضيح نيازهاي مفسر مي گويدالبحرالمحيطمفسر ابوحيان اندلسي صاحب 
د را بايد اين موار: تعيين مبهم و تبيين مجمل و سبب نزول و نسخ آيات) وجه چهارم(

                                                           

  .چاپ اميري) 1/25(تفسير طبري ـ 1
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كتابهاي اصلي به علم حديث مي باشد و  فهميد كه مربوط �از روايات صحيح پيامبر
  . حاوي اين مطلب مي باشند... جامع ترمذي، سنن ابي داود وصحيحين،: مانند حديث

بايد : گفته است كه  شده اثر سيوطي، اين سخن ابن تيميه نقلاإلتقاندر كتاب 
 همانطوركه الفاظ قرآن را براي شاگردانش بيان كرده، �دانست كه رسول خدا

 tt :چنانكه آيه. معاني آن را نيز براي آنها بيان نموده استمفهوم و  tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈، شامل هر دو نوع بيان مي شود.  

  : نموده است، تقسيمبخشدو   از لحاظ تفسير به قرآن را،زركشي
و چه از  �بيان شده؛ چه از رسول خدانقل از طريق  ـ بخشي كه تفسيرش1
  .ه و تابعينصحاب
نشده و يا صحابه و تابعين بيان  �رسول خدادر احاديث ـ بخشي كه تفسيرش 2
  .است

  : تفسير را بر دو نوع دانسته انددر كل چنين به نظر مي رسد كه مفسرين قرآن،
  ـ منقول1
  .ـ و غير منقول2

  اگر دربنابراين.  براي يك مفسر، دانستن تفسير منقول را الزم دانسته اندآنها،
نداشت، دانستن تفسير منقول را براي مفسر الزم  احاديث صحيحي وجود زمينه تفسير،
 روايت � تفسير آيات بدون آنچه از پيامبررين معتقدند كهس بعضي از مف.نمي دانستند

  .شده، جائز نيست
 بهعلما در مورد اينكه آيا هر كس مي تواند :  مي گويداإلتقانعالمه سيوطي در 

جائز نيست  كسهيچبراي : برخي گفته اند. د، اختالف نظر دارنددازپرتفسير قرآن ب
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چند عالم، اديب و آگاه به دالئل فقه و اخبار و  قرآن اظهار نظر نمايد، هربارهكه در
  .دپردازبقرآن تفسير به  � احاديث رسول اهللاساس برروايات باشد، مگر اينكه 

 مي شود كه در باب تفسير اين نظر اگر چه مورد قبول نيست، اما از آن ثابت
 .مي باشداحاديثي وجود دارد كه نبايد آنها را ناديده گرفت و انكارشان هرگز جائز ن

تفسير :  ثابت است كه وي فرموده استيمختصر بويطويژه اينكه از امام شافعي در ب
 اجماع اساس بر يكي از صحابه يا خبر يا �پيامبرآيات متشابه قرآن، جز با سنت 

  .ائز نيستعلما، ج
 نقل شده، كمتر از �بديهي است آن دسته از آيات قرآن كه تفسيرش از پيامبر

 در اين زمينه از همينطور آنچه. رش نقل نشده است است كه تفسيآن آياتي
اما  ؛كه به صحت نرسيده استمواردي است از   به صحت رسيده، كمتر�خدا  رسول

  .ر نمي شوداين نكته هرگز سبب مردود دانستن احاديث تفسي
آنچه از امام احمد حنبل در مورد احاديث تفسير نقل كرده اند، برگرفته از اين 

 و )التفسير، المالحم، المغازي: ثالثة ليس لها اصل(:  كه مي گويداستعبارت ايشان 

  .)المغازي، المالحم، التفسير: ثالث كتب ال اصل لها(: در روايتي ديگر گفته است
  :هت قابل بررسي استاين عبارتها از چند ج

 زيرا. ت انتساب اين عبارت به امام احمد بايد دقت كردحـ نخست اينكه در ص1
پس . آورده است احاديث زيادي در باب تفسير، در مسند خويش  امام احمدخود

نظر  آنگاه اظهار كند وكه چنين احاديثي را با سند متصل نقل امكان دارد چگونه 
 از اين عبارت همچنين مورد به صحت نرسيده است؟ ر ايننمايد كه هيچ حديثي د

 اخبار عرب و در زمينهامام احمد بن حنبل چنين برمي آيد كه تمام رواياتي كه 
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 ي عاديممكن نيست كه فرد. مغازي مسلمين وجود دارند، همه كذب مي باشند
  !تا چه رسد به امام احمد  دهدچنين نظريه اي ارائه

 نفي ،نكه از امام احمدويژه آب. ا ضعف نيستـ نفي صحت، مستلزم جعل ي2
در تأويل نظريه امام احمد . صحت از احاديثي نقل شده است كه آنها مقبول هستند

نوي هچنانكه عالمه لك. اين اصطالحي است مخصوص امام احمد بن حنبل: گفته اند
اين حديث : گاهي مي گويدامام احمد حنبل :  مي گويدالرفع و التكميلدر كتاب 

ند، چنين تصور كه به اين اصطالحات علم ندار كساني. صحيح نيست يا ثابت نيست
، برآمده از اين تصور.  موضوع و يا ضعيف مي باشند، احاديثمي كنند كه اين

  . عدم اطالع بر تصريحات احمد است به مصطلحات وتناآگاهي نسب
 جعل  بيانگر،عدم ثبوت:  گفته استتذكرة الموضوعات در كتاب علي قاري

از احمد :  مي گويدنتائج األفكاري به م مستخريج احاديث األذكارابن حجر در . نيست
 من. در مورد تسميه، حديث ثابتي را سراغ ندارم: كه گفته استنقل شده بن حنبل 

زيرا احتمال دارد منظور . از نفي علم، نفي ثبوت الزم نمي آيد: گويم مي) ابن حجر(
حيح باشد، بگونه اي كه حتي حديث حسن را شامل ايشان از ثبوت فقط حديث ص

  .نشود
در باب تفسير چيزي به صحت نرسيده است، بلكه گفته : ـ امام احمد نگفته است3
ظاهراً هدفش نفي كتابهاي خاصي در اين علوم سه گانه . سه چيز اصلي ندارند: است

خطيب .  تصريح شده استثالثة كتب لفظ ، بهدر روايت دومكه چرا. بوده است
هدف امام احمد كتابهاي :  مي گويدزيرا. همين مطلب را فهميده استبغدادي نيز 

 . كلبي و كتاب مقاتل بن سليمانسه گانه مي باشد؛ مانند كتابخاصي در اين علوم 
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 من اوله الي آخره كذب ال يحل النظر( :امام احمد در مورد تفسير كلبي مي گويد
  .» نگاه كردبدانلو از دروغ است و نبايد ممآن، يعني از اول تا آخر «. )فيه

ـ شايد منظور امام اين باشد كه آنچه در باب تفسير به صحت رسيده،كمتر از آن 4
 همين توجيه را ،چنانكه بسياري از علما. چيزي است كه به صحت نرسيده است

  .ترجيح داده اند
تش به بخشي كه صح: بن تيميه نقل مي كند كه گفته است از ااإلتقانصاحب 

چه امام احمد بن حنبل گر ؛گيري وجود داردوت رسيده است، بحمدهللا تا حد چشمثب
  . مراسيل هستند، زيرا اغلب)....ثالثة ليس لها اصل(: گفته است

براي تفسير قرآن منابع زيادي وجود دارد كه : مي گويد البرهان زركشي در
  :مهمترينشان چهار تا هستند

 ضعيف و موضوع اجتناب  روايات ولي بايد از، است نقل شده�ـ آنچه از پيامبر1
 امام از اينرو ؛ در اين زمينه وجود دارد بسياريزيرا احاديث موضوع و ضعيف. نمود
ـ 3ـ مالحم 2ـ مغازي 1: هيچ اساسي ندارنددسته از كتابها سه : گفته است احمد
ب داراي لمنظور امام احمد اين است كه اغ: احمد مي گويندمحقق اصحاب . تفسير

  .گر نه بسياري از اين احاديث داراي سند صحيح مي باشندو . سندهاي متصل نيستند
 عبارت امام احمد جهت ايجاد ترديد در تمام احاديث بهاينكه استدالل  خالصه

تفسير، به هيچ وجه قابل قبول نيست و وجود احاديث تفسير در كتابهاي معتبر صحيح 
 اين نظريه را رد ،ي و حتي در خود مسند امام احمدمانند بخاري، مسلم، مؤطا، ترمذ

  .مي كند
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مام احاديث صحيح را در كتابش ترحمه اهللا، بخاري امام آيا 

  آوري نموده است؟ جمع

امام بخاري احاديث صحيح كتاب خود را از  بين : احمد امين مي گويد
  .حديث برگزيده است هزارششصد

  :اهد بود بر دو نكته متمركز خوبررسي اين موضوع
بدون ترديد تعداد احاديث متداول در : ـ تعداد احاديث متدوال در عصر بخاري1

چنانكه از امام احمد منقول . حديث بوده است ششصد هزارعصر امام بخاري بيش از
 به صحت رسيده و اين جوان هفتصد و چند هزار حديث :است كه مي گويد

  . نموده استفظ ححديث هفتصد هزارادعا مي كند كه ) ابوزرعه(
 يا به عبارتي حقيقت اينهمه  اين رقم بزرگ حيقيقتاست كه اكنون سؤال اين

يا اينكه   مي باشند احاديثي در موضوعات مختلف،آيا همه آنها چيست؟حديث 
منسوبند يا اينكه به  �مبر احاديث، به پيا و آيا همه؟ند داراي طرق مختلفاحاديثي

  مي شوند؟ نسبت داده نيز �صحابه و تابعين
 اين سؤاالت الزم است، اختالف محدثين را در معاني حديث و خبر و براي پاسخ

 �چيزي گفته مي شود كه به پيامبر حديث به آن: برخي گفته اند. اثر متذكر شويم
  منظوربنابراين هر وقت كلمه حديث بصورت مطلق گفته شود،. منسوب مي باشد

ود داشته باشد كه آنها را نيز ه دليلي وجمگر اينك. احاديث مرفوع است، نه موقوف
  .گيرد ببر در

 اخبار تمامرا شامل مي شود و هم موقوف و   هم مرفوع ؛اما خبر، عام است
  هر حديث را خبر مي گويند، اما هر سبب همينهب.  را�منسوب به صحابه و تابعين
منسوب (ل هر خبر مرفوع  شام،حديث: عده اي گفته اند. خبر را حديث نمي گويند
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طبق اين . مي باشد) �منسوب به صحابه و تابعين( موقوف و هر خبر) �به پيامبر
  .، دو واژه مترادف هستندنظريه، حديث و خبر

مترادف با خبر است و فقهاي خراسان موقوف را اثر مي نامند و مرفوع را : اما اثر
 1.خبر

ترتيب به راحتي بدين . اين بود اختالف علما در تعريف دقيق حديث، خبر و اثر
  .تعداد ششصد و يا هفتصد هزار حديث قابل درك است

 مي شود و �، صحابه و تابعين� شامل تمام احاديث منقول از پيامبر،اين رقم
بسا اوقات محدث، يك . در برمي گيردعالوه بر آن طرق متعدد يك حديث را نيز 
 از يك تعددي،صورت كه روايان مين دحديث را از طرق متعدد روايت مي كند، ب

اينجاست كه محدث، تمام اين . نقل مي كنندروايتي را  ،صحابي و يا از يك تابعي
چنانكه گاهي يك حديث داراي ده طريق مي باشد . طرق را مورد توجه قرار مي دهد

كه يك حديث بيش  آنحال؛  آن را به عنوان ده حديث بيان مي كند،و محدث
ة وجه كل حديث لم يكن عندي من مائ(: يدابراهيم بن سعيد جوهري مي گو. نيست

رسد، من در نقل بدستم ه ق بياز صد طرهر حديثي كه از كمتر «:يعني 2)فأنا فيه يتيم
  .»آن حديث يتيم بشمار مي روم

 و � باضافه اقوال صحابه�ال، افعال و تقريرات پيامبربا اين توضيح اگر اقو
 جمع آوري شوند، �و تابعين، صحابه �طور طرق هر حديث منسوب به پيامبرهمين

  . عجيب به نظر نمي رسدعنوان وجود رقم بااليي در تعداد احاديثبه هيچ 

                                                           

  .3توجيه النظر صـ 1

 .151ـ تأنيب الخطيب2
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با اين توضيح كه برخي از محدثين، حديث : عالمه شيخ طاهر جزائري مي گويد
 براي خيلي از  بوجود آمدهرا به احاديث مرفوع و موقوف اطالق مي كنند، اشكال

 تعجب و اشكالي است كه براي مردم با شنيدن اين  برطرف مي شود؛ منظورممردم
زيرا . فالني، هفتصد هزار حديث را حفظ داشته است: مطلب به وجود مي آيد كه

همه  چرا اين مي دانند و سؤال مي كنندزيادي از احاديث را بعيد آنها وجود تعداد 
نقل  اكنون در دسترس نمي باشد؟ آيا حفّاظ حديث فقط يك دهم آنها را ،ديثح

   را كتمان كنند؟� اكثر احاديث پيامبركهكرده اند؟ چگونه به خود اجازه داده اند، 
 روايات ذيل را كه بيانگر مقدار و حقيقت حفظ حفّاظ براي اين منظور جاي دارد

  :حديث است، مورد توجه قرار دهيم
حديث به صحت هفتصد و چند هزار : از امام احمد نقل شده است كه مي گويد

. حديث را حفظ نموده است هفتصد هزارادعا دارد كه ) ابوزرعه(و اين جوان رسيده 
 � و اقوال صحابه و تابعين� منظور امام احمد، احاديث پيامبر:بيهقي مي گويد

  .باشد  مي
حديث حفظ داشت هفتصد هزارابوزرعه : ابوبكر محمد بن عمر رازي مي گويد

  .فظ داشت تفسير ح حديث فقط در زمينهچهل هزار و و يكصد
صد هزار حديث صحيح و دويست هزار : از امام بخاري نقل است كه گفته است

  .حديث غير صحيح حفظ دارم
سيصدهزار اين مسند صحيح را از بين : از امام مسلم منقول است كه گفته است

  .حديث كه شنيده ام، جمع آوري نمودم
 قابل درك است كه صورت مثالً آنچه ابوزرعه در زمينه تفسير حفظ داشته، بدين

 ÉÉمورد  ده نظريه از مفسرين در: عنوان مثاله ب ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ¢¢ در آيه  〉〉〉〉 ####$$ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ££ ££ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççFFFF ss ss9999 >> >>‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ≥≥≥≥ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 
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ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ حديث را به معناي عام اطالق كه   نقل شده و كساني]8:تكاثر[ 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∇∇∇∇∩∩∩∩ ####$$
  .كنند، هر يك از اين نظريات را حديث مي گويند  مي

 tt همينطور در مورد ttββββθθθθ ãã ãããããã$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  tt در آيه 〉〉〉〉 ####$$ tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχρρρρ ââ ââ !! !!#### uu uu���� ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ ãã ãããããã$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$   1. شش نظريه وجود دارد]7 ـ6:ماعون[ 〉〉〉〉 ####$$
  :ـ احاديثي كه نزد امام بخاري به صحت رسيده است2

حديث متداول  ششصد هزار چنين مي پندارد كه از مجموعفجراإلسالم مؤلف
 نزد امام بخاري به صحت رسيده كه تكراري غير  حديثچهار هزار درآن زمان فقط

  .وي آنها را در كتاب خود ثبت نموده است
 احاديث انمود مي كند كه امام بخاري تماماحمد امين به خواننده كتاب خود و

. صحيح را كه تعدادشان از مرز چهار هزار تجاوز نمي كند، جمع آوري كرده است
چنانكه ابن صالح در . دارندقبول نكه علماي سنت چنين چيزي را  در حالي

 تمام احاديث صحيح را در كتابهايشان ،امام بخاري و امام مسلم: اش مي گويد مقدمه
: امام بخاري مي گويد. نده ا ندانستنيزجمع آوري ننموده و خود را به اين عمل ملزم 

من در كتابم جز احاديث صحيح، چيزي ديگر ذكر نكرده ام و چه بسا احاديث 
  .ده امنموكتاب ترك  طوالني شدن حي را از ترسصحي

 ثبت يثي را كه نزد من به صحت رسيده است،تمام احاد: گفته است امام مسلم نيز
  2.كه صحت آنها، مورد اتفاق است احاديثي را ذكر نموده ام فقطو كرده 

                                                           

 .2 ص1ج. فتح الملهم شرح صحيح مسلم :؛ همچنين نگا4 -3توجيه النظر صـ 1

در باب التشهد في ) 2/15(سلم ؛ اين عبارت امام مسلم در صحيح م10ص مقدمة علوم الحديث، ـ2

 .الصالة آمده است
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 خود را ملزم به تخريج تمام احاديث ،بخاري و مسلم: حافظ ابن كثير مي گويد
 آنها را در ،كه خودشاندانسته اندزيرا آنها احاديثي را صحيح . نموده اندصحيح ن

يح احاديثي را توسط بخاري نقل  تصح،چنانچه ترمذي. كتابهايشان نقل نكرده اند
 1.دوجود دار... دارد، بلكه در كتابهاي سنن وكند كه در كتاب بخاري وجود ن  مي

به بخاري خود را ملزم : ويد مي گئمة الخمسةشروط األحافظ حازمي در كتاب 
 چنانكه ابوالفضل عبداهللا . استنكردهكه نزد وي به صحت رسيده،  هر حديثينوشتن 

سعيد ماليني خبر داده كه وي از طلحه در كتابش از ابو: د مي گويدبن احمد بن محم
از محمد : محمد بن احمد به من گفت: عبداهللا بن عدي خبر مي دهد كه گفته است

هزار صد: گفته است) بخاري(بن اسماعيل محمد : شنيدم كه مي گفتبن حمدويه 
  .حديث صحيح و دويست هزار حديث غير صحيح حفظ دارم

خرج في هذا ألم (: همچنين حازمي از امام بخاري نقل مي كند كه گفته است
  رواياتدر اين كتاب جز«:يعني 2)كثرأصحيحاً و ما تركت من الصحيح  الإالكتاب 
م، بيشتر از تعداد ه ام و تعداد احاديث صحيحي كه ترك كرده اوردنيا را صحيح

  .»نموده اماحاديثي است كه ذكر 
بش  كه امام بخاري تمام احاديث صحيح را در كتابنابراين چون علما معتقدند
، پس مطلبي كه مؤلف  صحيح حفظ بودههزار حديثجمع ننموده و وي مجموعاً صد

 بدور از علم و تحقيق وست نيست و سخني عاميانه  نقل كرده، درآن را فجراإلسالم
  .است

                                                           

 10ـ9اختصار علوم الحديث صـ 1

ظ ابـن طـاهر     حـاف كه با كتاب شروط األئمة الـستة از          47، ص حازميشروط األئمة الخمسة از     ـ  2

 .مقدسي چاپ شده است
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  آيا عبداهللا بن مبارك انسان غافلي بوده است؟

:  در بحث جعل كنندگان حديث مي گويد260 در صفحهفجراإلسالم مؤلف
بنابراين حديثي كه به آنها مي رسيد، گمان مي كردند، . بعضي داراي نيتي سالم بودند

، ذاتاً صادق بودند و هر آنچه اين افراد. مودندصحيح است و آن را ثبت مي ن
مردم هم فريب صداقتشان را . شنيدند، آن را به صورت حديث بيان مي كردند  مي
چنانكه در مورد عبداهللا بن مبارك گفته شده .  و از ايشان مي پذيرفتندخوردند  مي

هللا، ثقه و عبدا «:يعني )دبرأقبل و أانه ثقة صدوق اللسان و لكنه يأخذ عمن ( :است
  .»مي گيرد كس و ناكس، راستگوست؛ اما حديث را از هر

اين سخن در مورد عبداهللا بن مبارك، : سپس مؤلف در حاشيه كتابش مي افزايد
بحث مؤلف در مورد جعل كنندگان حديث است و اين . در صحيح مسلم وجود دارد

ديد، احاديث را از  كساني هستند كه بر اساس اهداف متفاوت كه قبالً بيان گر،افراد
كه داراي نيت درست مي باشد و به هر حديثي كه  اما كسي. طرف خود مي سازند

دست پيدا مي كند، آن را صادقانه جمع آوري مي نمايد، ممكن نيست كه از جاعلين 
 مرتكب كذب شده است و نه ،زيرا او نه در سند. بشمار رود) جعل كنندگان حديث(

  .در متن حديث
 بوده و آدم غافليكه  است اين ،گفت درباره اش  مي تواني كهبيشترين چيز

پس در مورد چنين فردي بايد .  هر حديثي را مي پذيرفته است،بدون تحقيق و بررسي
اگر از افراد مورد اعتماد روايت مي كند  ؛دقت نمود تا وضعيت حديثش روشن شود

وايتش پذيرفته مي شود و يا راويان ثقه ديگري در اين روايت با وي شريك باشند، ر
 فجرهمچون نويسنده اما اينكه . و در غير اين صورت حديثش قبول نمي شود
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: ، بايد گفتقرار دهيمكنندگان حديث   جعلچنين فردي را در ليست ،اإلسالم
  . كه حاكي از عدم دقت مي باشدآشكار اشتباهي است

 كنندگانجعل سخن از خالل از عبداهللا بن مبارك در همچنين سخن گفتن 
  . اين توهم را به وجود مي آورد كه وي در رديف آنها بوده است،حديث

شرح ذيل اين يك نقد ظاهري و سطحي بود، اما نقد موضوعي و تحقيقي به 
  : در سه مورد خالصه مي شودفجراإلسالم مؤلف گفتارباشد كه   مي

راين بدون بناب. عبداهللا بن مبارك داراي نيتي سالم بود:  مي گويدويـ اينكه 1
  .اينكه رجال را نقد نمايد، هر چه مي شنيد، بيان مي كرد

كه از وي را تمام احاديثي  رومي خوردند و از اين فريب صداقت وي را ،ـ مردم2
  . پذيرفتند مي به عنوان حديث صحيحمي شنيدند،

عبارتي را از صحيح مسلم در مورد عبداهللا بن مبارك نقل كرده احمد امين ـ 3
  .است

  .اد در هر سه مورد كامالً اشتباه نموده استاست
 ،»عبداهللا بن مبارك هر چه را مي شنيد، بيان مي كرد«: در مورد اول كه مي گويد

ابن مبارك از مشهورترين ائمه زمان خود و از كساني . به هيچ وجه حقيقت ندارد
 در ، رحمه اهللاچنانكه امام مسلم. است كه رجال را شديداً مورد نقد قرار مي داد

وي با استناد به . بيان كرده است را  رجالخود چندين مورد از نقد وي برمقدمه 
اي : ابواسحق ابراهيم بن عيسي طالقاني ذكر كرده كه من به عبداهللا بن مبارك گفتم

ن من البرّ بعد البرّ أإن (:  كهنظر شما در مورد اين حديث چيست! ابا عبدالرحمن
را روايت نموده  چه كسي اين: گفت )ع صومك؟تصلي ألبويك و تصوم لهما م

از چه كسي روايت نموده اما او ثقه است، : گفت. شهاب بن خراش: است؟ گفتم
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او نيز مورد اعتماد است، اما از چه كسي : گفت. از حجاج بن دينار: است؟ گفتم
بين حجاج و بين !  اسحاقاي ابا: گفت. �ااز رسول خد: روايت نموده است؟ گفتم

البته در دادن صدقه ـ براي پدر و مادرـ .  وجود داردفاصله زيادي �خدارسول 
  .نيستاختالفي 

: مسلم در مقدمه خود با استناد به علي بن شقيق ذكر كرده است كه وي مي گويد
نه دعوا حديث عمرو بن ثابت فإ(: عام مي گفت من از ابن مبارك شنيدم كه در مأل

، سلف را دشنام كه ويرها كنيد بن ثابت راحديث عمرو «:يعني )كان يسب السلف
  .»مي داد

من از عبدالرزاق شنيدم كه : كرده كه مي گويد، نقل احمد بن يوسفهمچنين از 
 بگويد، مگر در مورد »كذاب«من نديدم كه ابن مبارك در مورد كسي : مي گفت

  .»است كذاب«:  كه من از وي شنيدم كه در مورد او مي گفت»عبدالقدوس«
كه عبداهللا بن ست و چندين مورد ديگركه در مقدمه مسلم آمده، بيانگر اين ااينها 

مبارك شديداً پايبند قانون جرح و تعديل بوده و به اسناد حديث توجه شاياني داشته 
  .است

بيننا و بين القوم القوائم، يعني (:  مسلم از ايشان نقل كرده كه گفته استچنانچه
سند، معيار ما براي :  يعني.»وجود داردقوم ـ راويان ـ سند  بين ما و اين «: يعني)اإلسناد

  .پذيرش روايت راويان است
 از مسيب بن واضح نقل مي كند كه از ابن مبارك سؤال تذكرة حافظ ذهبي در

از كسي كه علم «:يعني )من طلب العلم هللا(:  از چه كساني حديث بگيريم؟ گفت:شد
در سند حديث خيلي سخت مي گرفت و  ابن مبارك،. »را بخاطر خدا طلب مي كند
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بايد فرد ثقه از ثقه روايت كند، نه اينكه ثقه از غير ثقه و يا بالعكس روايت : مي گفت
  .نمايد

ذهبي نقل نموده است كه هارون الرشيد، زنديقي را احضار نمود تا او را به قتل 
 ) وضعتها؟أين أنت من ألف حديث(: آن زنديق خطاب به هارون الرشيد گفت. برساند
  »يثي كه جعل نمودم، چكار مي كني؟با هزار حد«: يعني

ابن المبارك  اهللا من ابي اسحاق الفزاري و وأين أنت يا عد(: هارون الرشيد گفت
تو با ابواسحاق فزاري و ابن ! اي دشمن خدا«:يعني )يتخلالنها فيخرجانها حرفاً حرفاً؟

 ش رافو حرمي كنند و يكايك احاديث را غربال ها،آن مبارك چكار مي كني كه
  »درمي آورند؟
تعيش لها (: كار مي كني؟ فرمودبا اين احاديث موضوع چ: ك گفتندبه ابن مبار

  .» آنها زنده هستندييبزرگان علم به خاطر شناسا« : يعني)الجهابذه
ذهبي از ابراهيم بن اسحاق نقل مي كند كه وي از عبداهللا بن مبارك شنيده است 

شيخ، حديث دريافت نمودم و فقط از هزار نفر روايت  هار هزارچاز: كه مي گفت
  .كردم

 در وصف اين امام فجراإلسالم  اشتباه فاحش صاحب كتاب،با اين توضيحات
 اما هر چه ، پاك نيتي استآدم «:روشن مي شود كه درباره اش گفته استبزرگوار 

  .»مي شنود، بيان مي كند
 از صداقت ابن مبارك فريب دم مي پندارد كه مرفجراإلسالمـ صاحب 2

  ...خوردند
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 ؛ را مالحظه نموديد عبداهللا بن مبارك در مورد رجال و باريك بينيدقت
 و اصوالً وقتي صداقت، قبول دارد فجر االسالمصداقت عبداهللا بن مبارك را نويسنده 

عدالت و دقت يك راوي ديده شود، بايد احاديث وي را پذيرفت و به هيچ وجه 
  . صداقتش را خورده اند، فريبمردم: يمي كه در مورد وي بگوصحيح نيست

 ابن مبارك، امامت و مقام ثقه بودناين در حاليست كه ائمه جرح و تعديل بر 
  .وااليش در سنت، اتفاق نظر دارند

الثوري و مالك و حماد بن زيد و ابن : األئمة اربعة(: ابن مهدي مي گويد
 .»ثوري، مالك، حماد بن زيد و ابن مبارك : هستند چهار نفر،امامان« : يعني)المبارك

لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه جمع أمراً عظيماً، ما كان ( :امام احمد مي گويد
در « : يعني.)قلّ سقطاً منه، كان رجالً صاحب حديث و كان يحدث من كتابأحد أ
رگي سرمايه علمي بز. علم نبودكسي بيشتر از ايشان طالب  ابن مبارك،زمان
 داراي حديث بود و از ،يمي شد؛ و  لغزشاز همه دچار  كمتر؛آوري نمود جمع

  .»روي كتاب، حديث بيان مي كرد
و براي زيرك، ثقه و عالم بود و احاديث صحيحي داشت «: ابن معين مي گويد

  .» مي خواستپذيرش روايات، سند و دليل
 و داراي حجتثقه، مورد اعتماد، اهل «:  صاحب طبقات مي گويد،ابن سعد

  .»احاديث زيادي بود
او، امام دوران خويش در همه جا بود و بلكه از لحاظ علم، «: حاكم مي گويد

  .»زهد، شجاعت و سخاوت، فراتر از همه قرار داشت
ال نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك و ال أعلم (: نسائي مي گويد

در دوران ابن مبارك، كسي را سراغ  «:ييعن ).جمع لكل خصلة محمودة منهمنه و ال أ
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هاي نيك را در  او ويژگيندنداريم كه از ابن مبارك، بزرگوارتر و داناتر باشد و همان
  .»خود جمع كرده باشد

علماء در مورد امامت و «: نووي در شرح مسلم بعد از شرح حال وي مي گويد
  1.» واالي وي، اتفاق نظر دارندجايگاه

 در ،ت، فردي كه تمام نقادان حديث و ائمه جرح و تعديلواقعاً جاي تأسف اس
 توسط  بدين سان در آخرالزمانو عدم لغزش وي اتفاق نظر دارند،نظر  دقت مورد
  ! مورد اعتراض واقع شودفردي

علما به امامت و مقام واالي وي در علم حديث، تمام اتهامات ذعان بديهي است ا
  . را تكذيب مي نمايدفجراإلسالمصاحب 

 ،كس، هر آنچه را بشنود هر : كهامام مسلم اين گفته امام مالك را نقل مي كند
  .، نمي تواند امام باشدنقل نمايد

كسي  تنها«: نموده كه گفته است نقل  نيزاز عبدالرحمن بن مهديامام مسلم، 
كه از بازگو كردن و نقل برخي از شنيده هايش خودداري تواند امام و مقتدا باشد  مي
  .»كند
 اين فن به امامت كسي اعتراف مام اين نظريات بيانگر اين است كه علمايت
د و نماي مگر اينكه آن فرد در محفوظاتش دقت داشته و در روايتش تأمل كنند نمي

  . مي شنود، بيان نكند كههر چه را
ـ عبارتي كه وي از صحيح مسلم در مورد عبداهللا بن مبـارك نقـل كـرده، واقعـاً                   3

  . قابل انتظار استتعجب آور و غير
                                                           

ـ  از ابن    ي مفصل الجرح و التعديل شرح حال     تقدمة در   327ابن ابي حاتم متوفي     ـ  1 ته و  مبارك نوش

 .280 ـ262التقدمة، صص: است؛ نگا را نقل كرده در آن، سخنان علما درباره عبداهللا بن مبارك
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سمعت وهباً يقول عن : حدثني ابي قهزاد قال( :زيرا اصل عبارت مسلم چنين است
 .)لكنه يأخذ عمن اقبل و أدبر بقية صدوق اللسان و: سفيان عن ابن المبارك، قال

 او از ابن مبارك نقل كرده كه ابن قهزاد به نقل از وهب و او از سفيان و«: يعني
  .»ست، اما از هر كس حديث بيان مي كندوراستگ هبقي: گفت  مي

  در مورد يكي از»عبداهللا بن مبارك«كه  ، واضح مي گرددبا مالحظه اين عبارت
  اما مؤلف چنين برداشت نمودهنموده است،، اظهار نظر »هبقي« روايان حديث به نام

در حالي كه خود سند اين ! كه اين نظريه در مورد خود ابن مبارك بيان شده است
  . ابن مبارك است، بيانگر اين مطلب است كه گوينده اين سخن،وايتر

.  اشتباه بگيرد»ثقة« را با »بقية« ، وي را برآن داشته كه كلمهسهل انگاري مؤلف
كه نموده  روايتي است كه مسلم به نقل از ابي اسحاق فزاري نقل ،دليل اين مطلب

 تكتب عنه ما روي عن اكتب عن بقية ما روي عن المعروفين و ال(: گفته است
 از انسانهاي معروف نقل مي كند، بپذير و »هبقي«رواياتي را كه « :يعني .)غيرالمعروفين

  .»روايات ديگرش را ننويس
انه (:  مي گفتهبقيهمينطور ذهبي از خود ابن مبارك نقل مي كند كه در مورد 

صورت ه ب از ضعفاء ه،بقي«:يعني )يدلس عن قوم ضعفاء و يروي عمن دب و درج
  .»مي پردازدي  از هر كس و ناكس به نقل روايتتدليس روايت مي كند و

باره با توضيحاتي كه بيان شد، روشن گرديد كه مؤلف در نقل عبارت مسلم در
  :ابن مبارك دچار اين اشتباهات گرديده است

كه  آن سخن ديگران در مورد ابن مبارك است، حال،ـ گمان كرده است كه اين1
  .بن مبارك در مورد ديگران مي باشدسخن خود ا
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  . اشتباه گرفته است»ثقة« را با »بقية« لفظ فجراإلسالمـ صاحب 2
يا اينكه خودش اين : با اين توضيحات وضعيت مؤلف از سه حالت خالي نيست

 عبارت را در صحيح مسلم مالحظه نموده و نقل كرده، اما آن را اشتباه فهميده است
 و يا اينكه اين عبارت را از مستشرقين نقل ارونه جلوه داده است ويا اينكه عمداً آن را

اين مطلب كرده و به خود زحمت مراجعه به اصل كتاب را نداده است و فقط به نقل 
به احتمال قوي همين مورد آخر، اتفاق . از دشمنان اسالم و شريعت اكتفا كرده است

رت مزبور را با آن صراحت، زيرا بعيد به نظر مي رسد كه مؤلف، عبا. افتاده است
من به تمام نسخه هاي چاپي صحيح . نفهمد و يا اينكه بفهمد و آن را تحريف نمايد

بصورت اشتباه  مذكور، عبارتيكي از اين نسخه ها، مسلم مراجعه كردم كه شايد در 
سفانه يا خوشبختانه در تمام  ولي متأ؛چاپ شده باشد تا مؤلف را معذور بدانم

  .رت را صحيح و بدون تحريف يافتمها، عبا نسخه
اينجا بود كه احتمال سوم را ترجيح دادم، يعني اينكه ايشان اين مسأله را از كتاب 

البته مستشرقين در ارتكاب اينگونه اشتباهات عمدي يا . استيك مستشرق نقل كرده 
 از سوي ديگر، دشمني با اسالمبه سبب و  يكسوخاطر فقدان ذوق عربي از ه سهوي ب

 يكي از امامان هم عليه  اما يك مسلمان براي چنين اشتباه خطرناكي آنذري دارند؛ع
   اسالم، چه عذري خواهد داشت؟سرآمد
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  1: األبوابحديث سد

 به بيان مهمترين عوامل جعل حديث پرداخته و 260 در صفحه فجراإلسالممؤلف 
 و  بن زبير و معاويه و بين عبداهللاو بين علي تنشهاي سياسي بين علي و ابوبكر

 را مهمترين عامل جعل حديث معرفي كرده يان و عباسان اموينيز نزاععبدالملك و 
  .است

قبل از همه، :  از ابن ابي الحديد پرداخته كه گفته استسخنيسپس به نقل 
، در �آنگاه پيروان ابوبكر.  ساختند� احاديثي در فضيلت عليمدعيان محبت علي،

كنت متخذا  لو( :حديث  مانندجعل نمودند؛ � ابوبكرسخ آنها احاديثي در فضيلتپا
  )....بي بكرأاألبواب إال باب  اسدو( : و حديث)خليال

در نمي توان  است، ت اهل بدعمعتزلي و،  ابن ابي الحديدبدون شك از آنجاكه
اطر حفظ كه بخ بر او گرفت؛ چرا، چندان خرده اي اين دو حديثقرار دادنموضوع 

، دانستن اين احاديث در موضوع فجراإلسالماما مؤلف ،  داردمذهبش چنين ديدگاهي
ث فوق زيرا دو حدي. با ابن ابي الحديد هم عقيده باشداينكه هيچ عذري ندارد مگر 

اري از طريق حديث اول را بخ. آنها را نقل نموده اند، صحيح مي باشند و ائمه حديث
نقل ا مرضي اهللا عنهمسعود سعيد و ابن  و مسلم از طريق ابو�ابن عباس و ابن زبير

 و امام مسلم از �ث دوم را امام بخاري از طريق ابوسعيد و ابن عباسو حدي .كرده اند
 و همينطور امام مالك، ه روايت نمود�طريق ابوسعيد و جندب و ابي ابن كعب

  .كرده اندنقل ترمذي، طبراني، احمد و ابن عساكر و غيره نيز آن را 

                                                           

 باز  � دستور داد تمام درهايي را كه به مسجد آن حضرت          �منظور، حديثي است كه رسول خدا     ـ  1

  . را�مي شود، ببندند، جز درب خانه ابوبكر
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 عقد � بين خود و علي�پيامبر: مي گويند بدعت اهل كه »إخاء«اما حديث 
  .اخوت برقرار نمود، از هيچ طريق موثّقي به صحت نرسيده است

نزد اهل حديث موضوع است و ، اين حديث:  مي گويدشيخ اإلسالم ابن تيميه
دي در جعلي بودن آن ندارند و كساني كه با حديث آشنايي دارند، هيچ تردي

 1. واضح و روشن مي باشد، است كه كذبش فردي كذاب،كننده اش جعل

درب آن را روايت مي كنند و اهل بدعت  كه )األبواب سد(اما در مورد حديث 
 اكثر نقادان مي گويند كه حديثي :، بايد گفتمي نمايندمستثني  را ازآن �عليخانه 

بر موضوع بودن اين روايت، ابن جوزي، عراقي، ابن تيميه و ديگران . است موضوع
  .يح كرده اندتصر

 نقل فتح الباريبه فرض صحت اين حديث، علما در جواب نظريه ابن حجر در 
 دستور � ابتدا به بستن تمام دروازه ها جز درب خانه علي�رسول خدا: كرده اند كه

زودتر به مسجد داد، آنها درها را بستند و روزنه هايي را باز نمودند كه از آن طريق 
. را �هم ببنديد، جز پنجره خانه ابوبكرپنجره ها را : د فرمو�سپس پيامبر. برسند

صحيح به نظر ، در جمع بين اين دو حديث، اين توجيه : سپس ابن حجر مي گويد
 چنين معاني األخباري در ذ و ابوبكر كالبامشكل اآلثارآيد و امام طحاوي در   مي

د و پنجره اي  دري از بيرون مسج�كه خانه ابوبكرتصريح كرده اند  و هتوجيه نمود
  .به داخل مسجد داشت
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  :احاديث فضائل

احاديث زيادي مشاهده مي شود :  مي گويد261در صفحه نويسنده فجر االسالم 
همچنين به همين . كه در تأييد و يا در رد امويها، عباسيها و علويها جعل شده است

ثي در احاديبه مي توان كه از آن جمله  شدهجعل احاديثي در فضيلت قبائل شكل 
در مورد شهرها نيز وضعيت چنين . اشاره كردفضيلت قريش، انصار، جهينه و مزينه 

مانند مكه، . كمتر شهر بزرگي وجود دارد كه احاديثي در فضيلتش نباشد. است
احاديث . مدينه، كوه احد، حجاز، يمن، شام، بيت المقدس، مصر، فارس و غيره

  .متعددي در فضيلت اين مناطق وارد شده است
جان و روح، خود را فداي ايشان  در جمع ياراني بود كه با �بايد گفت پيامبر

چنانچه در پذيرفتن . آنها در استعداد و از خود گذشتگي متفاوت بودند. كردند  مي
برخي از يارانش  كه بنابراين جاي تعجب نيست. اسالم نيز بر يكديگر سبقت داشتند

 و چيزي از فضائلشان را فتهيشان سخن گرا مورد ستايش قرار داده، از استعدادها
مركز تأسيس   مكان آغاز وحي و مدينه،همينطور در مورد مكه. نموده باشداعالم 

شهرها و نيز درباره بيت المقدس كه ستايش آن در قرآن بيان شده و  دولت اسالمي و
قبائلي كه به سوي خير و هدايت شتافتند و فرزندانشان در راه اسالم داراي سهم 

  .، به بيان فضايلي پرداختبسزائي بودند
احاديثي را در فضائل بزرگان، ، تعدادي جاهل و متعصبكه امكان دارد البته 

  .افزوده باشند يا بر فضائل وارده در احاديث صحيح نمودهشهرها و قبائل خود جعل 
 يعني وجود احاديث صحيح در فضائل و جعل احاديث موضوع در ،اين دو مورد

د احاديث صحيح و ثابت در جولذا و. ، قابل انكار و اختالف نمي باشداين زمينه
وجود احاديث به معناي عدم هرگز ، ائلفضيلت برخي از اشخاص، شهرها و قب
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و كسي كه جانب انصاف را رعايت مي كند، نبايد  موضوع در اين باره نمي باشد
لذا . رد كندين احاديث را تمام انيز نبايد عجوالنه تمام اين احاديث را تأييد نمايد و 

وي را به تكذيب تمام اين احاديث  احاديث موضوع در اين مباحث، نبايدوجود 
نمايد و همچنين وجود احاديث صحيح در اين زمينه نبايد وي را به تأييد تمام وادار 

  .كندوادار  احاديث
احاديث صحيح و روايات موضوع و تمييز آنها از يكديگر علما جهت شناخت 

كه در مي يابند با نقد سند و متن حديث، بعد از تحقيقات دقيق و شهايي دارند رو
 صحت سند و روايتي كه. كدام حديث، صحيح و كدام حديث، موضوع مي باشد

و ، صحيح قرار مي گيرد و آنچه صحتش به ثبوت نرسد، موضوع گرددمتنش ثابت 
  .ساختگي قلمداد مي شود

كه با احاديث  و ائمه حديث نيز زمانياست روش معقول در چنين حاالتي ، اين
از بحث و بررسي، صحت تعداد پس متعدد فضائل روبرو شدند، چنين كردند و 

آنها را در كتابهايشان ، يث به ثبوت رسيد كه ائمه بزرگوارزيادي از اين احاد
به عنوان مثال امام بخاري كه كتابش صحيح ترين و دقيق ترين كتاب  .اند آورده

ترين فرد در اين زمينه سرسخت  بخاري، ،فجراإلسالمه اعتراف خود صاحب است و ب
 هگشودمي باشد، در كتاب صحيح خود ابواب متعددي در فضائل مهاجرين و انصار 

 و �عمر، عثمان، علي، سعد، ابي، معاذفضيلت افرادي مانند ابوبكر، در و حتي 
 مكه، مدينه، شام و يلتفضو همينطور در احاديثي آورده بسياري از بزرگان صحابه 

نقل چون قريش، مزينه و جهينه احاديثي را همقبائل مختلف نيز در فضيلت غيره و 
  .موده استن
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چنين احاديثي به صحت رسيده نيز ... ائمه مانند احمد، مسلم، ترمذي وساير نزد 
و  پرداخته كشف احاديث موضوع در اين بارهدر عين حال اين بزرگواران به . است
 و علل هآنها را مورد نقد و بررسي قرار داد، يت راويان آنها را مشخص كردهوضع

  .نده اجعل را با ذكر نام افراد و احوالشان توضيح داد
تمام و رد اين حقيقت آشكار به ناديده گرفتن  را فجراإلسالمچه چيزي مؤلف 

  ؟واداشته استاحاديث فضائل 
ز جانب مستشرقين است كه قبالً اسازمان يافته شكي نيست كه اين عمل، طرحي 

  !نها تقليد نموده استموضعگيري آنها در اين باره گذشت و استاد نيز كوركورانه از آ
  

  :حنيفهاحاديث ابو

عامل دوم در جعل حديث، :  مي گويد162در صفحه نويسنده فجر االسالم 
، ثيك حدي، غالباً بدينگونه است كه مسايل فقهي. اختالفات كالمي و فقهي است

 حتي ؛نمايدمسأله اي را تأييد مي كند و حديث ديگر، مسأله مقابل آن را تأييد مي 
 از ابوحنيفهاحاديث صحيح نزد «:  ابن خلدون مي گويد كهابوحنيفه كتابهاي مذهب

  .مي باشند، مملو از احاديث »هفده حديث تجاوز نمي كند
اند، مطلبي داشته  اثرات عميقي در جعل حديث ،اينكه اختالفات فقهي و كالمي

 و اين موضوع در بحث عوامل جعل بيان را انكار نمي كندآن ، است كه كسي
،  حديث نزد ابوحنيفه به صحت رسيده اما اين ادعاي مؤلف كه فقط هفده؛گرديد

، يكي از رحمه اهللا زيرا مذهب ابوحنيفه. كامالً اشتباه و بدور از انصاف است
كه چنان. مي باشدباط و برخورداري از مسائل وسيعترين مذاهب فقهي از نظر استن
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اين سرمايه عظيم فقهي لذا امكان ندارد . صدها هزار مسأله از آن بجا مانده است
  .يده چند حديث باشد كه تعدادشان از هفده حديث نگذرديزا

در جواب ، د را بر اساس قياس استنباط نمودهفقه خو ،ابوحنيفهاگر گفته شود كه 
اشند دي كه شاگردان ابوحنيفه از وي نقل كرده اند، دهها مسند مي بمساني: بايد گفت

  .مي باشدبرگرفته از سنت ، و بيانگر اين است كه فقه وي
، به هيچ وجه فقط از هفده حديث صحيح گرفته شدهاين نظريه كه فقه ابوحنيفه 

  .درست نيست و چنين چيزي عمالً امكان ندارد
و با تعبيري ضعيف قطعي را به صورت غيره ، اين نكتابن خلدون: گفتني است
چنين نظريه اي ، كسي از ابن خلدونهمچنين سراغ نداريم كه پيش . بيان نموده است
نزد ، حاكي از آن است كه احاديث زيادي،  صريح علمااقوالبلكه . را ارائه داده باشد

ه زندگي امام ابوحنيفبررسي اين موضوع را ضمن . استابوحنيفه به صحت رسيده 
  .بررسي خواهيم كرددر بحثي دقيق و علمي ، رحمه اهللا در آخر كتاب

  
  :توجه بيش از حد مردم به سنت

پيرامون علل جعل حديث اين كتاب  263در صفحه فجر االسالم مؤلف 
به گمان من يكي از مهمترين علل جعل حديث، توجه بيش از حد مردم به : گويد  مي

چه مربوط به كتاب و سنت بود، غير از آنزيرا هيچ علمي را . كتاب و سنت بود
لذا آن . پذيرفتند و غير از كتاب و سنت علوم ديگر نزد آنان ارزشي نداشت نمي

، چندان مورد توجه قرار مبتني بر اجتهاد بودندصرفاً كه احكام حالل و حرام دسته از 
  .د و اهميتي نداشتندنمي گرفتن
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 ، ساير علوم را شديداً رد نموده، سنتبسياري از علما در آن عصر، غير از كتاب و
 كساني را كه چنين روشي ،هيچ ارزشي برايشان قائل نبودند و حتي برخي از آنها

ريشه هندي، يوناني و نكات آموزنده اي كه  هاحكمتچنانچه  ؛داشتند، مالمت نمودند
اين . شروح تورات و انجيل مورد توجه قرار نمي گرفتنيز  داشت و ايرانيو 

تا تمام اين علوم را به خاطر اينكه مورد قبول  بسياري از مردم را واداشت، موضوع
و ر حديث را بهترين گذرگاه يافتند واقع شوند، رنگ ديني بدهند و براي اين منظو

در نتيجه فقهي ساختگي، حكمتي هندي و . روي آوردندبي پروا به جعل حديث 
  .روز دادندشتي و مواعظي اسرائيلي و نصراني بتفلسفه اي زر

اتفاق نظر بايد گفت كه مسلمانان گذشته و حال جز عده اي از اهل بدعت ـ 
 مي باشند و براي ي اسالماساسي در تشريع دو اصل ،كتاب و سنتدارند كه 

همينطور . خالف مفاهيم كتاب و سنت صادركندحكمي بر كه نيست هيچكس روا 
 ،رجوع به كتاب و سنت در مسأله اي بدون  كهبراي هيچ مجتهدي درست نيست

  .اجتهاد نمايد
  : بر دو نوع اند،معموالً مجتهدين

ـ دسته اي معتقدند كه بايد بدون تعليل و قياس، از ظاهر نصوص، مسائل را 1
  .استنباط نمود و اينها اهل ظاهر و اهل حديث مي باشند

و انديشه ـ دسته اي معتقدند كه بايد در استنباط احكام از نصوص، از فكر 2
استفاده از كتاب اهللا و سنت، از قياس نيز بهره جستند و به اينها، ضمن . مك گرفتك

به بيان ناسخ و جستجوي علل پرداختند، عام را خاص نموده و مطلق را مقيد كردند و 
  . تا امروز هستند�ور مجتهدين و علما از زمان صحابه اينها جمه.منسوخ پرداختند
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، احاطه بر سنت و شروط ي از قياس و تعليلته در بهره گيراگرچه بين اين دس
ات اهل فهايي وجود داشت و از همين جاست كه اختالتفاوت صحت و عمل به آن

 بدون در نظراجتهاد دارند كه نظر  اما همگي اتفاق ،ي و اهل حديث آغاز گرديدأر
ث احاطه علمي ي جائز نيست و بر مجتهد واجب است تا به تمام احاد،داشتن حديث

  . باشدداشته
از امام شافعي نقل مي كند كه بـراي          جامع بيان العلم  حافظ ابن عبدالبر در كتابش      
مگـر از روي علـم      يـا حـرام اسـت       و  حالل  ،  اين چيز : هيچكس جائز نيست كه بگويد    

  1.يعني از روي كتاب، سنت، اجماع و قياس
 به سپس خدا، كتاب بهنخست بايد دارند كه مجتهد نظر ائمه مجتهدين اتفاق 

 ،و اگر اجماعي وجود نداشته باشدكند  رجوعل صحابه ا اقوبه و �خداسنت رسول 
به استنباط و قياس روي آورد كه در بحث بيان اصول مذاهب اربعه در اين مورد به 

  .يل سخن خواهيم گفتصتف
حكام مبتني بر مبتني بر اجتهاد، از ارزش ااحكام « از اين ادعاي مؤلف كه

وجود دسترسي به   كه مجتهدين باچنين به نظر مي رسد ،»د برخوردار نبودن،حديث
لي از هيچ مدر حالي كه چنين ع. ردنداحاديث، اجتهادهايي بر پايه غير حديث مي ك

  .نيست جائز نصست كه اجتهاد در برابر  از قواعد مسلم آنها يكينزده و مجتهدي سر
كه با قرآن و ان  زماما استفاده از حكمت و مواعظ حسنه نزد هيچ امامي تا آن

: نقل شده كه از برخي محدثين چنانچه. نداشته باشد، ممنوع نيستتعارض سنت 
  .»من استؤ گمشده م،حكمت«:  يعني.2) المومنة ضالةالحكم(
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 سخنان  به همه بندگانش را در قرآن اينگونه وصف مي نمايد كه،خداوند متعال
 حكايات زيادي از ،آنقر.  و از بهترين آن پيروي مي كنندگوش فرا مي دهند

 نيز جهت بيان �پيامبر.  را نقل كرده است و حكمتهاي آنان و مواعظگذشتگان
 .استنموده  چنين حكاياتي را بيان ،ي نداردتاينكه استفاده از علوم گذشتگان ممنوعي

و أذا قصه اهللا إلنا شرع شرع من قبلنا (: از اينرو در يكي از قواعد اصول آمده است
آن دسته از شرايع پيشين كه خداوند و رسولش، «: يعني ) من غير نكيررسوله علينا

  .»آنها را بدون نكوهش، بيان كرده اند، براي ما نيز مشروع هستند
 � روايت مي كند رسول خدا�امام بخاري در صحيحش از عبداهللا بن عمر

از من  «: يعني)الحرجو حدثوا عن بني اسرائيل و ة يآي و لو عنّ بلغوا(: فرموده است
ث بيان كنيد و بر شما گناهي برسانيد؛ اگر چه يك آيه باشد و از بني اسرائيل حدي

  .»نيست
البته . يث از آنها بر شما هيچ حرجي نيستدر نقل حد: بن حجر مي گويداحافظ 

 قبل از استقرار ،نموده بود و اين نهيرا منع كتابهايشان از استفاده �قبل از اين پيامبر
  اين احتمالكه  به خاطر وقوع فتنه بود و هنگامي،و اصول دينياحكام اسالمي 
امام مالك : سپس ابن حجر مي افزايد. برداشته شد ممنوعيت نيز ،برطرف گرديد
 اما آنچه كذبش ثابت باشد، نقلش .است ، جايز نقل امور مفيديعني: فرموده است
  1.جائز نيست
 ؛ نقل كرده اند زياديتاي روا،ازكعب احبار و وهب بن منبهنقل  به �صحابه

هاي تصوف  چنانچه كتاب. استهاي تفسير مملو از روايات اسرائيليبگونه اي كه كتاب
نيست با اين وصف منصفانه . مي باشدامتهاي گذشته  از حكمتهاي ، آكندهو اخالق
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  و منابعلومواعظ حسنه را چون برگرفته از اص  حكمتها و،مسلمانان: يمي بگوكه
  . رد نموده اند،باشنداسالمي مي غير

 ،له اي بديهي و روشنأمسبه عنوان  آن را  فجراالسالممؤلفاينكه آنچه خالصه 
نمي دانم .  مي كنندرد اين ادعا را ،تابهاي اسالمي بي اساس است وكمطرح نموده،

  دررا عامل جهلچه انگيزه اي وجود داشته كه ايشان شدت تمسك به كتاب و سنت 
  !؟ستحديث بر شمرده ا

  
  :عدالت صحابه

اكثر نقادان حديث، تمام صحابه را :  كتابش مي گويد265احمد امين در صحفه 
يك از آنان را به بدي ياد نمي كنند و به دروغ متهم نند و هيچدا عادل ميبطور عموم 

چون ديگران مورد انتقاد قرار همصحابه را  نقاداني كه ندبسيار اندك و سازندنمي 
  .اند  داده

را عادل  تمام صحابه ،خصوص متأخريناكثر نقّاد حديث ب: زايدس مي افسپ
 جرح و نمي كنند و قانون متهم  به كذب و جعل حديثادانند و هيچ كدام ر  مي

  . نمايند، اجرا ميافرادي كه بعد از صحابه آمده اند را صرفاً در مورد تعديل
  در مورد، از تابعين و ساير نقّادان حديث اعمجمهور مسلمانانگفتني است 
خوارج و و تنها   دارند نظر اصحاب بويژه در نقل حديث اتفاقييعدالت و راستگو

  .اهل بدعت، عدالت صحابه را قبول ندارندمعتزله و 
 بنابر اهدافي كه قبالً اشاره شد، در اين زمينه ايجاد ترديد فجر اإلسالم اما مؤلف

كه تمام  آن حال مي دانند،به را عادلاكثر نقّادان حديث، صحا: نموده و گفته است
  .نقّادان حديث نه اكثرشان، صحابه را عادل مي دانند
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چون ديگران مورد نقد قرار هم صحابه را ،يعده اندك: همچنين مي گويد
  .دهند  مي

كه  كساني كه  در حالي.نموده است عبارت غزالي استداللبه ره با در اين ي،و
بلكه كساني هستند كه  ؛يث نيستند از نقادان حد،نده امورد صحابه سخن گفت در

هاي معروفي در تاريخ اسالم مي باشند كه نسبت به بعضي از صحابه داراي گرايش
  .داشته اندبغض و تعصب 

 حوادثي اتفاق افتاد، �اصحابگرچه در ميان :  مي گويدمه اهللاحرحافظ ذهبي 
رفتن زيرا در عدالت آنها و پذي. ست با بقيه جدا،� اصحاب پيامبرحساب اما

  1.سخني نيست و اين عقيده ما در مورد آنان است، هيچ بحث و رواياتشان
.  عادلند� تمام صحابه، اهل سنت و جماعتاز ديدگاه :بن كثيرمي گويد احافظ

كه با  ند جز كسانيتمام صحابه عادل: اين نظريه معتزله كه مي گويند: دسپس مي افزاي
  .است مردود و باطل ديدگاهي ،علي جنگيدند

 : جاهل و كوتاه فكر كه مي گويندفرقه هاياما اين سخن  :ابن كثير ادامه مي دهد
  2.ذياني بيش نيست، هابه به جز هفده نفر مرتد شده انداكثر صح

 �هاي خاص سياسي نسبت به برخي از اصحاباين افراد كه در اثر گرايش
اينگونه توصيف آنها را  ،فجر االسالملف ؤارند، از آن نقاداني نيستند كه متعصب د

جهت منزه نمودن حديث از آنچه به آن كه  صادق يجماعتي از علما« :نموده است
  .»آميخته شده است و جهت تمييز جيد از غير جيد قيام نمودند

                                                           

  4رسالة الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم، صـ 1

  222-220 ص،اختصار علوم الحديثـ 2
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 اكثر ناحيهه از اعتقاد به عدالت صحاب: گويد لف فجر االسالم ميؤاما اينكه م
 زيرا احدي از .ي است باطل، سخنخيرين بوجود آمدهأخصوص متنقادان حديث و ب

يك از اصحاب را طعن ننموده و حديث را ، هيچ ديگران از تابعين و اعممتقدمين
ت رلف براي اثبات ادعاي خود از عباؤجالب اينجاست كه م. استترك نكرده 

 بيانگر اين است كه تمام سلف به غزالي،ت ركه عبا در حالي. غزالي استدالل مي كند
 و جماهير ةالذي عليه سلف االم و(: چنانكه مي گويد. دارندعدالت صحابه اتفاق 

آيا اين عبارت  ..» دارندآنچه سلف و جمهور خلف بر آن اعتقاد« : يعني)الخلف
نمي باشد كه مدعي فجر االسالم لف ؤپندار نادرست مبر واضح  ردي ،خود ،روشن

  لت صحابه اتفاق دارند نه متقدمين؟عدابه خرين أاست اكثر مت
  
  ند؟كردتكذيب مي  ا صحابه يكديگر راآي

اتهاماتي كه مقام  بر كيدأبه اين هم اكتفا ننموده و جهت تفجر االسالم، لف ؤم
كه خود  رسدبه نظر ميچنين  :، مي گويدنموده را خدشه دار �شامخ اصحاب پيامبر

دند و برخي را بر برخي ترجيح كر مي د انتقايكديگراز اصحاب در زمان خود 
  .دادند  مي

ديث مبني بر ح مي خواهد بر موضع نقادان  فجراالسالمنويسنده ترتيب بدين
  :؛ چنانچه به ارائه داليل زير پرداخته استعادل بودن اصحاب اعتراض نمايد

  .� از ابوهريره رضي اهللا عنهاشهئ و عا�انتقاد ابن عباس -1
  . از راوي براي صحت روايتشدرخواست شاهد -2
  . بنت قيس و فاطمه�ماجراي عمر -3
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 به پاسخ هر يك از دالئل فوق مي پردازيم تا كامال روشن گردد كه اكنون
  .نداردي هيچ سندنيز ادعاي ايشان در اين زمينه 

است  بي اساسي  در صداقت يكديگر ترديد داشتند، ادعاي� صحابهعا كهاين اد
كه اهل بدعت، چرا. مي توان نظيرش را يافت  اهل بدعت،هاي دركتابكه تنها

 آنها را نثار ،جعل نموده و ادعا كرده اند كه وي،�دشنامهايي را از زبان علي
  !مخالفانش كرده است

 از ديگري  راحديثي از آنان، يكيچون  همديگر را قبول داشتند و �صحابه
 بالفاصله آن را مي پذيرفت و در صداقت گوينده اش هيچ شك و ترديدي ،شنيد  مي

 ش، حديث را ازنان برخورد مي نمود كه گويي خودداد و با آن چ راه نميبه خود 
اين مطلب را در موضوع مراسيل صحابه بيان چنانچه  . شنيده است�سول خدار

چنين نبود كه برخي از ما، «:  را نقل كرديم كه فرموده است�نموديم و گفته انس
 :گفته است كه را آورديم � و همين طور سخن براء.»برخي ديگر را تكذيب كنند

تمام ما، « :يعني )صحابه عنهأ يحدثنا كان �ا كل الحديث سمعناه من رسول اهللام(
  .» ما نقل مي كردند، براي بلكه اصحابش؛ نشنيده ايم� از پيامبر خداااحاديث ر

راستگو  زيرا همه ؛ بر اعتماد اصحاب به يكديگر مي باشدال د،تمام اين موارد
  .بودند

 به بحث ويژه ابوهريره مه ابوهريره درمورد اعتراض عائشه و ابن عباس بدر 
  .يل سخن خواهيم گفتصتف

لف به ؤ برخي از اصحاب و اشاره م از راوي توسطدر مورد درخواست دليل -2
، � در برابر ابوموسي� و موضعگيري عمر�مغيره  در برابر�موضعگيري ابوبكر

بار صحابه را كه آنها در موارد زيادي اخ و بيان نموديم يل سخن گفتيمصقبال به تف
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  به همين منوال بوده است؛بدون شاهد مي پذيرفتند و عادتشان در پذيرفتن احاديث
و در احاديث جهت وادار ساختن عموم مسلمانان به دقت كه  در موارد خاصيمگر 

  . شاهد خواستند،راويانوضيعت 
  ترديد داشته باشد در حالي� در صداقت ابوهريره�چگونه امكان دارد عمر

 اما من مي خواهم به ؛امين بودي � نزد رسول خدا، تو؛آري «: وي مي گويدكه به
  .»جري نباشند � در بيان احاديث پيامبر كهمردم بفهمانم

 سرزنش نمود  را�در اين مورد نقل شده كه عمر �چنانكه در مسلم سخن ابي
  .» سخت مگير� اصحاب پيامبربر«: گفتو 

 در اين مورد �ر كه موضعگيري عم بيانگر آن است،�يقينا اين سرزنش ابي
  .غير عادي بوده است

 چنانچه ، رضي اهللا عنها در برابر فاطمه بنت قيس�اما موضعگيري عمر -3
 را او ، فاطمه بنت قيس است كه شوهر از اين قرار،لف فجر االسالم نقل كردهؤم

 و به نست و نه مستحق مسكنمستحق نفقه دانه  فاطمه را �خدا سولر . دادنطالق بائ
  .ست چون ابن ام مكتوم نابينا؛د بگذرانه اش رادر خانه ابن ام مكتوم عد: وي گفت
كتاب پروردگار و سنت پيامبرمان  ،ما: وايت اين زن را رد نمود و گفت ر�عمر

را در مقابل سخن زني كه نمي دانيم راست گفته يا دروغ و حفظ نموده يا فراموش 
  ...از خدا نمي ترسي: ز به وي گفت عائشه ني. ترك نمي كنيم،كرده است

 و از استاين حديث در اكثر كتابهاي سنت روايت شده و نزد فقها نيز معروف 
  :توان آن را مورد بحث قرار داد چند جهت مي

بديهي است كه اصحاب در برداشت، دقت و استنباط با هم متفاوت بودند و چه 
 آن برخورد را به ،و آنهاه  بودشرائط خاصي با عده اي در  �رسول اهللابسا برخورد 
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 و گاهي بين آنها اختالفات علمي ؛نده اله اي مربوط به عموم نقل كردأعنوان مس
محض پيش مي آمد كه هيچ ارتباطي به شك و ترديد پيرامون صداقت و كذب و 

 صحابي كه ودمي نم حديثي را روايت  صحابي،به عنوان مثال يك. غيره نداشت
يا اينكه حديثي را روايت ، يا مقيد مي دانست يا مخصوص و آن را منسوخ ،ديگري

 حكم راآن  � كه پيامبرست كه ديگري آن را مخصوص همان كسي مي دانكردمي 
 در مواردي نيز يك صحابي،بر شرائط خاصي صادر كرده است و   بنادرباره اش

كرد روايت مي  آن را به شكلي ديگر ، و ديگريودحديثي را به شكلي روايت مي نم
ن ترتيب تمام آثاري كه از صحابه يبد.  ساختو اولي را به وهم و نسيان متهم مي

 كالم ،مبني بر ترديد بعضي نسبت به بعضي ديگر نقل شده و اينكه يك صحابي
 تكذيب  از اين قبيل مي باشند و هرگز به معناي،تصحيح نموده استرا صحابي ديگر 

  .برخي توسط برخي ديگر نيست
 در ،»دروغ نمي دانيم كه راست مي گويد يا«:  فرمود� عمركه اين سخن -2
 در  كهيثي راد تمام مصادر حبنده. از كتابهاي حديث نيامده استيك هيچ

 اين لفظ را ، در هيچ كتابي و بررسي نمودمدر دسترسم بود،هاي مختلف   كتابخانه
نمي دانيم «:يعني ).حفظت ام نيست( بلكه فقط اين جمله به چشم مي خورد كه ؛نديدم

در برخي از   صرفاً)صدقت ام كذبت( لفظ .» فراموش كرده استكه حفظ نموده يا
 جهت مغالطه آن را  فجراالسالم،لفؤكه مآمده  )مسلم الثبوت(كتابهاي اصول مانند 

 آمده )نسيتحفظت ام (  فقط جملهصحيح مسلمدر حالي كه در  . ناميده استمسلم
  .است ه نكته اشاره نمودديننيز ب چنانكه شارح مسلم الثبوت ؛است

 اين حديث در حاشيه كتاب عجيب اينجاست كه صاحب فجر االسالم بعد از نقل
  ..مراجعه شود به شرح نووي بر مسلم و به شرح مسلم الثبوت: مي گويد
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خبري نبود و با  ،)صدقت ام كذبت(جمله   از،ميوقتي به شرح نووي مراجعه نمود
صدقت (ت دريافتيم كه شارح تصريح نموده است كه لفظ مراجعه به شرح مسلم الثبو

  .در صحيح مسلم وجود ندارد، لثبوت آن را افزودهام  كه صاحب مسلّ)ام كذبت
 از كتابهاي سنت ،لف  فجر االسالم مي داند كه مسلم الثبوتؤروشن است كه م

لف ؤكه م  در حالي. نمي توان به آن مراجعه نمود�نيست و در شناخت حديث پيامبر
 اصلي حديث رجوع منابع در ابراز نظريات خود به ، تاريخ تدوين حديثپيرامون بايد
 را از جايي ديگر نقل نمي كرد و بايد در امانت و نقل و دقت،  متني و هيچنمودمي 

صول اطمينان در مورد قبل از حنظر قرار مي داد و هيچ نصي را  را مدا صفات علم
هاي حديث كتاببه   تنها نهوانه وي چنين نكرده سفأ اما مت؛ نقل نمي نمودصحتش،
نكرده  كتابهاي حديث و اصول، امانت را رعايت بلكه در ارجاع به ،مودهنمراجعه ن

 حواله داده )مسلم الثبوت(دروغ نصي را به شرح نووي و شرح  به است؛ چنانچه
  .است

يا مرجعي ديدن دو منبع  به مجرد ،چنين پنداشته كه خوانندگان كتابشوي، شايد 
  !مطلب را مي پذيرند و مطمئن مي شوند ،كه حواله داده

كه تاكنون صحتش  - باشد صحيح )م كذبتأصدقت أ( به فرض اينكه عبارت -3
 چنانچه ؛ باز هم بايد آن را بر خطا و صواب حمل نمود-به ثبوت نرسيده است

  . كذب را بر خطا اطالق مي كنند، اهل مدينه:حجر مي گويد ابن
 صورت معناي عبارت، بدين شكل مي شود كه ما نمي دانيم اين زن اشتباه در اين

  ..مي كند يا درست مي گويد
با ، وي ين دليل رد نمود كه خبرد را ب رضي اهللا عنها خبر فاطمه� غالبا عمر-4

 ،گاه دو خبر، با هم متعارض باشند و طبيعي است كه هر در تعارض بودكتاب و سنت



 412 جايگاه سنت در قانونگذاري

 قويتر ، مدلول كتاب از مدلول سنتبدون ترديدشود و  ه ميقوي ترين آنها پذيرفت
تر و  را رد نمايد و به داليل قويس خبر فاطمه بنت قيناگريز بود �بنابراين عمر. است

 دچار  شايد در خبر خود: و بگويدبداندسك جويد و فاطمه را معذور ثابت ديگر تم
فاطمه محسوب ني براي أله هيچگونه كسر شأفراموشي شده است كه اين مس

  .شود نمي
 ،»آيا از خدا نمي ترسي «: فاطمه بنت قيس گفت به اين سخن عائشه كه خطاباما

، مخصوص فاطمه بوده �گمان عائشه اين حكم رسول خداه خاطر بود كه بدين ب
خود را ه  حكم مخصوص ب،است و در مورد ساير زنان مطلقه نمي باشد و چون فاطمه

 از خدا : گفتو، عائشه به امردم بيان مي نمود حكم عام براي به عنوان يك
  .ايد و به دروغگويي متهم سازد نم نه اينكه او را تكذيب..ترسي؟ مين

 ! يا رسول اهللا: آمده است كه فاطمه بنت قيس گفتمسلمصحيح چنانكه در 
  او به�بنابراين پيامبر.  من تعرض نمايده مرا طالق ثالثه داده و مي ترسم كه ب،شوهرم

  عائشهبه نقل ازچنانكه در روايت بخاري . را ترك كندخانه شوهرش كه ور داد دست
چون فاطمه در خانه شوهرش احساس امنيت نمي كرد، : آمده كه رضي اهللا عنها

  .اجازه داد تا از آنجا بيرون شود به او �رسول خدا
ا لف فجر االسالم، نمي تواند اين مطلب رؤيك ازاستداللهاي مخالصه اينكه هيچ

 بلكه ؛ نموده اند متهم، به كذب يكديگر را در نقل احاديث�صحابهكه ثابت كند 
اساس برداشتهاي متفاوت بوده است يا   تبادل نظر و انتقاداتي بر،آنچه اتفاق افتاده

اهتمام  مورد دقت و نسلهاي آينده در  مي خواسته اند درس مهمي به،اينكه برخي
  . بدهند�فوق العاده نسبت به احاديث پيامبر
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بهترين پاداشها را خداوند متعال از آن انسانهاي ممتاز تاريخ بشريت راضي باد و 
  .به آنها بدهد

  
  : و پيامدهاي آنجرح و تعديل زمينه دراختالف علما 

 در ، اثرات عميقياختالفات مذهبي:  مي گويد266لف فجر االسالم در ص مؤ
 را جرح نموده و تصريح يانشيع اهل سنت بسياري از بر جاي نهاد؛ جرح و تعديل

 ؛نمي باشدصحيح ،  و يارانش از وي نقل كرده اند�كرده اند كه آنچه شيعيان علي
  .ده اندنمو از وي نقل �شاگردان عبداهللا بن مسعودكه مگر آنچه 

له باعث شده تا كسي كه أاين مس. ن اهل سنت اعتماد ندارندشيعيان نيز به راويا
چنانكه  . شده است توسط گروه دوم جرح شودتأييد ، يك گروهعدالتش از سوي

علي  ن علي توثيق ضعيف و الألم يجتمع اثنان من علماء هذا الش( :هبي مي گويدذ
ييد ضعيفي و يا بر ترديد ثقه اي أ بر تفندو نفر از علماي اين « : يعني)ةتضعيف ثق

 ؛ديل مي باشداين سخن، بيانگر عمق اختالف در مورد جرح و تع .»فاق ننموده اندتا
اسالم  بزرگترين مورخ رويدادهاي نخست ،مورد محمد بن اسحق  در:به عنوان مثال

  :سخنان مختلفي گفته شده است
مد بن اسحق در بين مردم زنده  محكه تا زماني«: گويد قتاده در مورد اين مرد مي

از «:  سفيان مي گويد.» قوي نيست«:نسائي مي گويد .»، علم وجود دارداست
به او و «: دارقطني مي گويد .»مايدمد بن اسحاق را متهم نحكس نشنيدم كه مهيچ

، كذاب و گواهي مي دهم كه او«: مالك مي گويد. »پدرش اجتجاج نمي شود
  .»ستدروغگو

  :، در دو گزينه ذيل خالصه مي شوداين مورد  فجر االسالم درچكيده مبحث
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  .اصول جرح و تعديل -1
  . محمد بن اسحق دربارهي و نظريات ويب عبارت ذه-2

پيرامون اصول جرح و لف فجر االسالم ؤدر مورد نكته اول بايد اذعان نمود كه م
 مذهبي نيز زيبا سخن اتچنانچه از اثرات اختالف.  جالب بحث نموده است،تعديل

 نظريات متفاوت در جرح و أكه منشرسدگفته و از ظاهر سخنش چنين به نظر مي 
 اما بايد توجه داشت كه اختالف در جرح و ،بوده استاختالفات مذهبي  ،تعديل

سنت   يا بين خود اهل؛ بدين صورت كه اين اختالفاتتعديل از دو حال خالي نيست
  .سنت و مخالفانشان و يا بين اهلاست 

اساس حكم  هاي اهل سنت برمورد جرح و تعديل بين گروه اختالف نظرها در
اري راوي لت و فسق و حفظ و فراموشك عدا، و كذبقاز آنها پيرامون صدهر يك 
 بلكه ؛اساس اين موارد نيست ، برساير فرقه هاسنت و  اما اختالف بين اهل .مي باشد

 بيان كرديم، مخالفين خود را زماني جرح مي نمايند كه طور كه قبالًسنت همان اهل
 مرتكب اهانت �داراي بدعتي كفرآميز باشند يا اينكه نسبت به ياران رسول خدا

ييد بدعت خود أدر ت  رايا احاديثيو  باشند به سوي بدعت خود داعيشوند يا اينكه 
صداقت و امانتداري راوي مورد ترديد قرار  در اين گونه موارد،. روايت كنند

اهل سنت و ديگران با يكديگر در زمينه جرح و الف نظر ت اخبنابراين .گيرد  مي
واقع صداقت و مورد   بلكه در؛اشد بنمي به اختالفات مذهب منوط  صرفاًتعديل،

ويژه خي از نويسندگان حديث و باز اينرو بر. است مورد نظر ،اعتماد بودن راوي
ت كه متهم به دروغگويي نبوده اند، حديث روايت بخاري و مسلم از برخي اهل بدع

  .بان بن تغلب شيعيأعمران بن حطان خارجي و : مانند. كرده اند
  .ولي راستگوست، تندروشيعه اي : ي گويد من بن تغلبچنانكه ذهبي در مورد ابا
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 از كساني  را�برخي روايات منسوب به علي، محدثين اهل سنتسبب به همين 
  .زيرا اكثر اين روايات تحريف شده اند. مي پذيرندن، كه مدعي محبت وي هستند

، دست به تحريف سخنان � كه مدعيان محبت عليزماني: ابن اسحق مي گويد
چه علم باارزشي را ! نفرين خدا بر آنان باد:  گفت�يكي از ياران علي، ندوي زد

، شايع گرديد، �مدعيان پيروي از علي، در ميان دروغ از روزي كه ..تحريف كردند
  .ث آنان را ترك نمودندي احادمحدثين به خاطر احتياط

واقعا پيچيده و  لف فجر االسالمؤروشن گرديد كه عبارت مبا اين توضيح 
اين ادعاي وي كه اختالف نظر در جرح و تعديل نادرستي واضح مي باشد و غير

  .روشن گرديد نيز اختالفات مذهبي بودهاز  خاسته برصرفاً
، فات باعث شده تا فردي توسط گروهياين اختال: مي گويدفجر اسالم لف مؤ

ي استدالل بعبارت ذهبه  در اين مورد ،ي و.تعديل و توسط گروهي ديگر جرح شود
 بايد گفت كه .ه استذكر كردرا بن اسحق محمد درباره  و اختالفات محدثين همودن
  :آنها مي پردازيم، دچار اشتباهاتي شده است كه به شرح لف در ايراد اين مطالبؤم

از   ناشي، ارائه گرديدهقمحمد بن اسحدرباره  مختلفي كه ديدگاههاي -1
از اهل سنت است و كساني كه محمد بن اسحاق خود زيرا . نيستاختالفات مذهبي 

  .رده اند نيز از اهل سنت مي باشنداو را جرح يا تعديل ك
 را فهميده كه هدف چيزي ، عكس آنيب ازعبارت ذهلف فجر االسالمؤم -2

ي اين برداشت را كرده است كه ب، از عبارت ذهلف محترمؤم. ذهبي بوده است
اگر يكي . فرد، هماهنگ نيستند اين فن، در جرح و تعديل يك اهلهيچگاه دو نفر از 

ي او را تعديل كرده است و  كسي را جرح نموده است حتما آن ديگر،از آنان
  .بالعكس



 416 جايگاه سنت در قانونگذاري

لف فجر االسالم، ؤخالف برداشت مي بكمي انديشيدن در عبارت ذه اما با
باريك بيني و ، از چنان ين فن اياين است كه علمازيرا هدف ذهبي . فهميده مي شود

يافته و  شهرت فردي كه به ضعف يقثثو كه هرگز در ند برخوردارلاجرنقد  دردقتي 
؛ يا در تضعيف فردي كه به ثقه بودن شهرت يافته است، با هم اختالف ننموده اند

نظر پيدا ، اختالف در ضعف و يا ثقه بودن مشهور نيستبلكه در مورد كسي كه 
  .است روشن كامالً، ذهبيدر عبارت ، ه اين مفهومچچنان. اند دهكر

 يجتمع مل(: لف فجر االسالم بود، بايد مي گفتؤاگر هدف ذهبي طبق برداشت م
دانستن يك ، در مورد ثقه دو نفر«: يعني. )علي تضعيفه ال اثنان علي توثيق راو و

  .»يده اند نظر نرسراوي يا ضعيف شمردن وي، به اتفاق
ارت ذهبي را تواند عب در مورد محمد بن اسحق به هيچ وجه نمينظر اختالف  -3

 اصل قضيه چنين است كه صاحب . استبه اعتراضي واردشده بر آن بلكه ؛ييد كندأت
، وي اعتراض مي نمايد كه اين تعميمبه ، يبعبارت ذهپس از نقل  ،مسلم الثبوت

د محمد بن زيرا علما در مور. ثابت مي كندخالف آن را ، صحيح نيست و تحقيق
بن ا علما را در جرح و تعديل يدگاههايدسپس وي، . اسحق اختالف نظر دارند
، ثقه است،  اگر محمد بن اسحاق؛خوب دقت كنيد«: گويد اسحق ذكر مي كند و مي

او را ، بيش از دو نفر كرده اند و اگر ضعيف استنپس بيش از دو نفر او را تضعيف 
  .»اندثقه ندانسته 

 نه برداشت ه برداشت شارح ولف فجر االسالم نؤاما با تمام اين توضيحات م
عبارت  واقعاً، او آيا . و نه هدف خود ذهبي را درك كرده استصاحب مسلم الثبوت

، برايش مفهوم نبوده و آيا نفهميده كه آنچه در ذهبي را نفهميده يا عبارت شارح
 ،لفؤاينكه م  يا!؟اعتراضي است به تعميم عبارت ذهبي،  شدهمورد ابن اسحق گفته
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 زحمات  اما تجاهل نموده و به خاطر بي اساس جلوه دادن،تمام اين مطالب را فهميده
  بدين تاه است، عبارت ذهبي را طوري ديگر توجيه نمودعلما پيرامون جرح و تعديل

ييد أمورد ت خوانندگان كتاب خود خاطر نشان سازد كه محدثين دربه صورت 
از اينرو . اندارائه داده نظريات متفاوتي متأثر بوده و گرايشهاي مذهبي از ، راويان
گيرد و توسط امامي بييد قرار أ، مورد تاست كه يكي از راويان توسط اماميممكن 
ييد أبخاري تمثالً  راوياني را كه  بنابراين ما موظف نيستيم حتماً. تضعيف شود،ديگر

  . به تأمل و تدبر زيادي نياز دارد،اين نكته! بپذيريم، كرده است 
  

  :اصول نقد سند و متن

محدثين براي جرح و  «:مي گويدش  كتاب266 صفحه در ر االسالملف فجؤم
قواعدي را وضع نموده اند كه اينجا محل ذكرشان نمي باشد، اما نبايد اين ، تعديل

. نقد متن مورد توجه قرار داده اندمطلب را ناديده گرفت كه آنها نقد سند را بيشتر از 
را با شرائط موجود سنجيده  �پيامبر را سراغ داريم كه احاديث يبنابراين كمتر محدث

در نظر گرفته يا در متن ، حوادث تاريخي را كه با حديث تناقض داردآن دسته از و 
شتر شبيه بسياري از عبارات آنها به تعبيرات فلسفي بيچنانچه . نموده باشدحديث دقت 

 ث از يك دهم عنايتي كه محدثين به اسناد احادياساساً. �است تا به سخنان پيامبر
آن با حتي امام بخاري . ه اندنداشت، به متن احاديث نظر جرح و تعديل رجال داشته اند

 و مشاهدات تجربي برگذر زمان احاديثي در كتاب خود آورده كه ، دقتي كه داشته
ال حديث توجه اين است كه ايشان به نقد رج، عدم صحت آنها داللت دارد و علتش

 نفس ة سنةرض بعد مائاأل اليبقي علي ظهر(: ثمانند حدي. داشته تا به متن آن
فس زنده اي بر روي زمين باقي ، هيچ نپس از گذشت صد سال«: يعني .)ةمنفوس
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سحر ذلك   سم و اله تمرات لم يضرعبسوم يمن اصطبح كل ( :و حديث. »ماند نمي
در آن ، هر كسي كه هر صبح، هفت دانه خرما تناول نمايد«: يعني )لي الليلإاليوم 

  .»و جادويي در وي اثر نخواهد گذاشتوز هيچ سم ر
  :ت است ازر در اين بحث عبامفجر االسال لفؤ مگفتارخالصه 

  .مقررنموده اند ، علما جهت نقد احاديثنقد قواعدي كه -1
لف ؤنظر گرفتن قواعد جديدي كه م نقد دو حديثي كه در بخاري آمده با در -2

  .وضع نموده است، براي احاديث
  

  :ول علما در نقد حديث اص:اول

،  علماي حديث در نقد احاديثاين بحث را دنبال مي كنيم تا ببينيم كه آيا حقيقتاً
ناگفته پيداست كه ؟ جالي براي نقد بيشتري گذاشته اندكوتاهي كرده اند و آيا م

رصدد مطمئن شدن نخست دشما ،  برسانديكسي به شما از جانب كسي خبرهرگاه 
، گزارشگرو پس از حصول اطمينان در مورد ده بر مي آييد دهناز صدق و كذب خبر

 احوالي كه از ، مورد توجه قرار مي دهيد و با اقوال وخبري را كه آورده است
 خبراگر با احوال و اقوال صاحب ؛ بدين سان صاحب خبر مي دانيد، مقايسه مي كنيد

ي توانيد در گرنه م  شما به صداقت خبردهنده اعتماد مي نماييد و،هماهنگ بود
يش آمده و ممكن است علت شبهه اي پشما  چون براي .نماييددرنگ پذيرفتن آن 

.  ديگر كه شما به آن پي نبرده ايددهنده باشد و يا رازيخبر، و هم و نسيان اين شبهه
اكتفا نكنيد و حكم به  ، به درنگ كردنخبر صورت اگر شما در پذيرفتندر اين 
ود كه شما  نوعي افترا بر كسي محسوب مي ش،ن حكم اي،صادر نماييدرا  خبركذب 

، چنين راويان و متن حديث باتعامل علماي حديث نيز در .  اعتماد كرده ايداوبه 
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اول از نظر سند  :وضعيتي دارند و احاديث را براساس دو چيز مورد نقد قرار مي دهند
  .سپس از نظر متن و

ثبوت سماع در و  دقت ،، حفظدر مورد نقد سند قبال شرائطي، از قبيل عدالت
لف ؤكه مبنده معتقدم . را در مورد راويان ذكر كرديمتمام سلسله سند تا صحابي 

را ما  ي به هيچ وجه دستاويزي نخواهند يافت كه علما)مستشرقين(محترم و اساتيدش 
، همچون ما و كوتاهي متهم كنند و آنهاقصور  به ،در نقد و بررسي وضعيت راويان

اند كه براي هيچ ناقد و  اسالم به مرحله اي از دقت رسيده يكه علماورند بر اين با
  .اد باقي نگذاشته اندجاي انتق، پژوهشگري

در نظر گرفته اند  طي رايشرا، علماي حديث بيان گرديد كه در مورد متن نيز قبالً
  :از ترين آنها عبارتندكه مهم
د كه شايسته گوينده فصيح نباشو فرومايه اي متن حديث داراي الفاظ ركيك  -1

  . نيستو بليغي
هيچ صورت نتوان آن به كه نباشد مخالف با مسائل بديهي عقلي حديث  متن -2

  .را تأويل نمود
  .نباشددر تعارض حكمت و با اصول عام اخالق حديث متن  -3
  .نباشدمنافي حس و مشاهدات  با ،متن -4
  .نباشددر تعارض متن با مسائل بديهي پزشكي  -5
  .فرا نخواند، كري كه شرائع از آن بازداشته اندمتن به امر من -6
  .نباشددر تعارض تعالي و پيامبران  با اصول عقيده در باب صفات باري، ن مت-7
  .در وجود آدمي، نباشد افي سنن الهي در جهان ونم،  متن-8
  .ندنهاي عاقل از آن اجتناب مي ورز انسالي نباشد كه معموالًي مساشامل،  متن-9
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گونه اي نباشد، بمنافي  اجماع و ضروريات دينو ، سنت صحيح نآبا قر، متن-10
  .ويل آن ممكن نباشدأكه توجيه و ت

  . نباشد�منافي حقائق تاريخي معروف عصر پيامبر، متن-11
 گونه اي نباشد كه؛ به عبارتي متن روايت، بموافق مذهب راوي نباشد،  متن-12

  .يردجانب عقيده منحرف راوي را بگ
  . نباشدمنفرد،  عظيمي اتفاق افتاده است كه در حضور جمعي راوي در خبر-13
  . ناشي از انگيزه خاص راوي نباشد، متن-14
مشتمل بر پاداش بسيار زياد در مقابل عمل بسيار كوچك و يا وعده و  متن -15

  .مقابل عمل ناچيزي نباشد وعيدي بسيار بزرگ در
تمييز به نقد احاديث و ،  اصول محكمياساس  بر، حديثيعلمابدين سان 

كه است پايه هاي محكمي ، بدون ترديد اين اصول. صحيح از ضعيف پرداخته اند
ن علماي ايعالوه بر .  نمايدركانهيچ انسان منصفي نمي تواند استحكام آنها را ا

 ذشا، علت ، از نظر اضطراب،شرائط فوقدارا بودن  متن حديث را پس از ،حديث
به صحت يا ضعف آن ، از آنپس مورد بررسي قرار داده و ادراج نيز  و  قلب،بودن

  .نده احكم نمود
اين تالش گسترده  شاهدوجود دارد كه در كتب حديث نمونه هاي بيشماري 

، گفته اند احاديث آحاد، پس از طي مراحل فوقدر مورد جمهور علما چناچه . است
، بيانگر اوج احتياط در د كه اين شيوهن به خدا سوگ.كه مفيد علم ظني هستند نه يقيني

  .ق علمي مي باشديدين خدا و اثبات حقا
 از ، و دقت فوق العاده در نقد احاديثانه اين احتياط و حساسيت بي نظيرسفأمت
خشنودي  نا،نآشايد علت ناديده گرفتن . لف فجر السالم مخفي مانده استؤنظر م
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 را نپذيرفته و پيشنهاد شيوه كار محدثين، وي به همين دليل .اساتيد مستشرق وي باشد
موارد ذيل را رعايت ،  در مورد متن حديث،كاش علماي حديثاي كرده كه 

  : و دقت مي كردند كهنمودند  مي
  شود با شرائط آن زمان هماهنگ است؟  نسبت داده مي�آيا آنچه به پيامبر -1
  ؟ييد حوادث تاريخي مي باشدأيا مورد ت آ-2
  خالي است؟، �يرات پيامبرعببا تمغاير عبيرات فلسفي  آيا حديث از ت-3
  بهت دارد؟مشاآيا شرائط و قيود حديث با متون فقهي  -4

  :موارد ذيل را مي افزايد) 131-2/130(ضحي االسالم همچنين ايشان در كتاب
  واقعيت منطبق است يا خير؟، با آيا حديث -5
  خير؟ يااست آيا انگيزه سياسي در جعل حديث وجود داشته  -6
   سازگار بوده يا خير؟،آيا حديث با محيطي كه درآن گفته شده است -7
  داشته يا نه؟آيا در راوي انگيزه جعل حديث وجود  -8

نظر گرفته و   جهت نقد متن حديث درلف فجر االسالمؤكه ماست  اصولي ،اينها
ي اگر به اين اصول پ حديث از اين اصول غفلت ورزيده و يت كه علماسا معتقد
  .كرد  فرق مي،صحت آنها حكم شدهبه كه  يوضعيت بسياري از احاديث، نددبر  مي

ضحي در كتاب نيز  دو حديث از بخاري و فجر االسالمسپس در كتاب وي، 
عنوان مثال بيان ه ، بن مي باشد آراوي � حديثي از ترمذي را كه ابوهريرهماالسال

  :كرده است
  ) من السمء و هي شفاة من الجنةو العجو للعين ءها شفاؤ و ماه من المنّأالكم(
از ، ست و خرماي عجوهآبش براي چشم شفا ؛استقارچ از خانواده ترنجبين «: يعني

  .»داروي مسموميت استمي باشد و بهشت 
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قارچ را خواص ، محدثين در نقد اين حديث: لف فجر االسالم مي گويدؤم
 خبر مي دهد كه خوده تجرببر اساس  �در حالي كه ابوهريره؛ ردندنكآزمايش 

گاهي راويان كه نموده لف فجر االسالم اعتراف ؤالبته م .ستافش، موجب قارچ
 حديث �چنانكه ابن عمر؛ مي كردنداحاديث را از درون و از لحاظ شخصيتي نقد 

چون : نقد كرد و گفت،  آمده بود)ب زرعلك( را كه در آن لفظ �ابوهريره
  .ن كلمه را افزوده است ايمي باشد،صاحب زراعت ، ابوهريره

دهيم  مي مورد بررسي قرار، مطرح نمودهلف فجر االسالم ؤاصولي را كه ماينك 
در لف را ؤموفقيت مميزان كنيم و مي تجديد نظر ، و در مثالهايي كه انتخاب كرده

  :سنجيممي اين زمينه 
 در نظر نگرفتهرا حديث وايت رشرائط و اوضاع ، محدثينباره اين دعا كه در -1

بايد گفت كه ، ث با آن شرائط سازگار است يا خيرحديو توجه نكرده اند كه آيا 
به عنوان .  متوجه اين مسئله بوده اندزيرا محدثين كامالً. پنداري نادرست است، اين

، اين  علما.بيان گرديدتوضيحش كه قبال  را نام برد حديث حماممثال مي توان 
 در  وحمامي داخل نشدهبه  هيچگاه �يامبركه پرد كرده اند خاطر دين حديث را ب

  .مرسوم نبوده است، حمام زمان ايشان و در سرزمين حجاز استفاده از
اين موضوع نيز ؛ ييد مي كنند يا ترديدأرا ت، روايت اما اينكه حوادث تاريخي -2

. آن را از عالئم وضع مي دانستند  توجه داشتند و،كتهنبيان گرديد كه آنها به اين 
ه با حوادث تاريخي ك دليل نپذيرفتنددين  بر اهل خيبر را بيهه حديث تعيين جزچنانك
تكذيب راويان در مالقات با يا ييد أد تردر مو، محدثينمهمتر اينكه . ر نبودسازگا

  .شيوخ، از تاريخ استفاده كردند
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، افي با تعبيرات نبوين محديث را از نظر تعبيرات فلسفيِ:  ايشان مي گويد-3
 بيان يكي از اصول محدثين همانطور كه قبالً: بايد گفتدر اين باره  ؛دنسنجيدن
  .نباشدو فرومايه داراي الفاظ ركيك ، اين است كه حديث، گرديد

از ، حديثي را گاهي علما: را نقل كرديم كه مي گويد ابن دقيق العيد  سخنپيشتر
 استفادهمورد ، از عبارات انستند كه تشخيص مي دادند الفاظش جعلي مي دآن جهت
بود كه حديثي را به خاطر ن بنابراين براي محدثين چندان مشكل ؛نيست �رسول خدا

 لف فجراالسالمؤ ما در اينجا از م.از كالم نبوت جدا كنند تعبيرات فلسفي غيرمعمول،
 آن،  را كه علماي حديثياحاديثچنين فقط يك مورد از براي نمونه خواهيم كه  مي
  .ارائه دهد ،صحيح دانسته اندرا 

 روشن گرديد ، قبالًبا متون فقهي مشابه نباشد، اما اينكه شرائط و قيود حديث -4
ب صكه محدثين براي صحت حديث شرط گذاشتند تا حديث با مذهب راوي متع

موافق نباشد و به همين دليل بسياري از احاديث را در باب عقائد رد كردند و همچنين 
شاق ن و االستةالمضمض(: روايتمانند ؛ قه نپذيرفتنددر باب فرا بسياري از احاديث 

 بار مضمضه و سه بار استنشاق آب، براي جنب فرض سه«: يعني .)ة فريضللجنب ثالثاً
  .»است

عيدت أالدرهم من الدم غسل الثوب و  كان في الثوب قدرا ذإ( :همچنين حديث
يد شست و نماز را هرگاه خون به اندازه يك درهم باشد، لباس را با«: يعني )ةالصلو

 براي . آنها را موضوع قرار داده اند،و امثال اين احاديث كه علما .»د كربايد اعاده
ي لالآل( ابن جوزي و )موضوعاتال(، )ةنصب الراي( به يل بيشتر در اين موردصتف

  . كنيدمراجعهاز سيوطي  )ةالمصنوع
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 را نيز محدثين در  اين مورد؟اما اينكه حديث با واقعيت مطابقت دارد يا خير -5
ر عدم تحقق اين شرط صحت احاديث شرط قرار داده و بسياري از احاديث را بخاط

 زيرا اين حديث 1)ة مولود هللا فيه حاجةاليولد بعد المائ( : حديثمانند. رد نموده اند
شهرت زيادي  با واقعيت عيني منافات دارد و بسياري از ائمه حديث كه از

  .نده ا شددي شدن قرن اول متول بعد از سپر،برخوردارند
س دعليكم بالع( يا حديث 2)الباذنجان شفاء من كل داءٍ(طور در مورد حديث همين

 چون . باطل هستند،اينها :حدثين گفته اند م3)ةنه مبارك يرقق القلب و يكثر الدمعإف
  .علم پزشكي، خالف آن را ثابت كرده است تجربه و
  جعل حديث انگيزه سياسي وجود داشته يابرايآيا  اين نكته كه  موردا درام
وايت متعصبيني را كه ، ر همانطور كه قبال بيان گرديد محدثين:؟ بايد گفتخير

ت شيعيان افراطي را در اچنانكه رواي؛ اند، نپذيرفته اندهاي خاص بوده داراي گرايش
  و احاديث� را در مورد ابوبكر»بكريه« هاياحاديث تندرونيز  و �مورد علي

مورد بني اميه   اموي را درهاي و احاديث تندرو� عثمانيه را درمورد عثماناطيانافر
 بني عباس را در مورد بني عباس رد كردند و نپذيرفتند و روايات افراطيانو 

به .  مهمترين عامل جعل حديث بوده است،خاطرنشان ساختند كه اختالفات سياسي
احاديثي كه ض نقد قرار گرفت و  مورد توجه و در معر، شديداًهمين جهت احاديث

                                                           

ه دنيا نخواهد آمد كه براي خدا كاري        ، كسي ب  م مي باشد كه پس از گذشت يكصدسال       بدين مفهو ـ  1

 .بكند

 .» مرضي است هربادمجان، مايه شفا و بهبود«: يعنيـ 2

 كـه خونـساز اسـت و قلـب را رقيـق      ، به كثرت استعمال نماييـد ـ بدين مفهوم مي باشد كه عدس   3

 .كند مي
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اتي بود كه مورد قبول قرار ، به مراتب كمتر از روايپس از نقد و بررسي، پذيرفته شد
  .نگرفت
  با شرائطي كه در آن گفته شده است، همخواني دارد يا خير؟اينكه  -7

محدثين به اين اصل تصريح كرده و احاديث متعددي را به خاطر عدم هماهنگي 
،  من:نقل شده كه گفته است �رسول اهللاي كه از  مانند حديث؛ندنموده ارد  لبا اين اص

به قرآن :  گفت�جبرئيل ؛به جبرئيل گفتماين موضوع را  .مشدمبتال  چشمدرد به 
  ..زياد نگاه كن
ن مكتوب آ قر�زمان رسول خدا كه درخاطر دين  اين حديث را ب،محدثين

  .، مردود دانسته اندتوجود نداشته اس
 انگيزه دروني وجود داشته يا ما در نظر گرفتن اين مورد كه در جعل احاديثا -8

:  گفته اند؛ چنانچهنده ا، اين نكته را نيز از خاطر نبرد حديثي علما:خير؟ بايد گفت
مانند روايت . ث از طرف خود راوي آشكار مي گرددچه بسا انگيزه جعل حدي

اين روايت را . »استحكام مي بخشد كمر  به)هليم( حلوا«: يعني. ) تشد الظهريسةالهر(
  .فروشي بوده استحلوا، كه شغل راوياز آن جهت رد كرده اند 

چون راوي اين حديث ؛  را نپذيرفتند)صبيانكم شراركممعلموا ( همينطور حديثِ
گريه كنان از نزد معلمش ،  زماني آن را بيان كرد كه فرزندشسعد بن طريفيعني 

  .مي گشت بر
باره لف فجر االسالم درؤممورد نظر ات روشن شد كه تمام اصول با اين توضيح
لف فجر ؤمبيش از گمان  مورد توجه علماي حديث بوده و شديداً، نقد متن احاديث

، علماي حديث را به مورد عنايت قرار گرفته اند؛ هرچند مؤلف فجر االسالماالسالم 
زحمت مراجعه به كتابهاي به خود ؛ اگر وي توجه به اين اصول متهم نموده استعدم 
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را جرح و تعديل و نوشته شده پيرامون احاديث موضوع و مصطلح الحديث و معاجم 
  اومراتب ازه ، ب كه علماي حديث در نقد متون حديث اعتراف مي نمود يقيناً،مي داد

اسايي متون حديث مقرر  قاعده و اصل جهت شن15حدود چنانچه . حريصتر بوده اند
  .داشته اند
يچ  اصول فوق را در موارد الزم به اجرا در مي آوردند و ه، حديثي علما!آري

گرچه توجه  . مقبول يا مردود اعالم نمي كردند،حديثي را بدون رعايت اين اصول
بلكه دهها هزار و هزاران ؛ چنانچه در اين رهگذر دآنها بيشتر به نقد سند معطوف بو

ولي ؛ دندكرجدا  �طهر رسول اهللا و از سنت مندحديث ساختگي را شناسايي نمود
ر دادند و به هيچ وجه در با اين حال متون را نيز در چارچوب خاصي مورد توجه قرا

 از روي احساسات و عواطف سخن  ويت تخمينروصب و هنسنجيد، دين خدا
لف ؤمهمچون  به خاطر همين دقت و حساسيت بيش از حد بود كه .گفتند نمي

  . دچار نگشتند و موضوع قرار دادن احاديث صحيحياوه گوييبه  )االسالمفجر(
له اي أنبايد فراموش كرد كه حساسيت علماي حديث در عملكرد خويش مس

به منسوب احاديث بررسي ، زيرا رشته تخصصي آنان؛ استواضح و طبيعي 
، كار ساده اي �رسول اكرمسخنان منسوب به نقد و بررسي پس . است �خدا  رسول
، جامع و كامل مطابق وحي سخن گفته و سخنانشمبر خداست و پيا، اوكه چرا. نيست

كه انسان عادي،  چنان اطالعاتي از اسرار غيب داشتهبه خواست پروردگار مي باشد و 
ردم لذا به هيچ عنوان بعيد نيست كه سخناني فراتر از درك م. از آن بي بهره است

همچنين ممكن . يه باشدزمانش گفته و گاهي سخنانش، به تعبيرات فلسفي پيشرفته شب
 ه كه بوده باشدكلماتي مختصر، احكامي را وضع نمقالب است در باب معامالت در 
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:  يعني1)لم يفترقا المتبايعان بالخيار ما(: مانند؛  قوانين پيشرفته شبيه باشدعبارات
و . »كه از هم جدا نشده اند، اختيار فسخ معامله را دارند فروشنده و خريدار تا زماني«
 عمه و وزن نكاح همزمان «:  يعني2)خالتها ه علي عمتها و الأ المرحالتنك(ديث ح

  .»اش جايز نيست  خاله
آنچه از طريق « :يعني 3) النسبنيحرم من الرضاع ما يحرم م( :و مانند حديث

  .» از طريق شيرخوارگي نيز حرام مي شود،نسب حرام است
 � از قدرت بالغي رسول خدابرآمده،  فراموش كرد كه اينگونه سخن گفتننبايد

توسط  حقوقي عباراتچنين گفتن  بنابراين به هيچ وجه درست نيست كه .بود
زيرا چه كسي . بدانيمبعيد ، متون فقهي مشابهت دارد را به دليل اينكه با �خدا  رسول

 براي گفتن اين جمله هاي فصيح عربي كه به صورت خيلي صريح بر �از رسول خدا
  ؟ شايسته تر است، مي نمايندمدلوالت خود داللت

                                                           

بـه شـماره   ...) البيعـان بالخيـار   : (؛ بخاري، كتاب البيوع، بـه ايـن الفـاظ         )370(مسند احمد   : نگاـ  1

البيعان كل واحد منهمـا بالخيـار علـي صـاحبه مـا لـم               : (ه اين الفاظ  ؛ مسلم، كتاب البيوع ب    )1968(

ــا ــماره)يتفرق ــذي)2821(، ش ــوداود)1166(؛ ترم ــسائي)2996(؛ اب ــك )4389(؛ ن ). 1177(؛ مال

 ].ويراستار[

؛ ترمذي، كتاب   )4718(؛ بخاري، كتاب النكاح،     )2518(مسلم، كتاب النكاح، حديث شماره      : نگاـ  2

؛ )977(؛ مالـك    )6836(؛ احمد   )1919(؛ ابن ماجه  )1768(؛ ابوداود )3236(؛ نسائي )1045(النكاح،  

 ]ويراستار. [لفظ از مسلم است).. 2084(دارمي

؛ )1928(؛ ابــن ماجــه)3254(؛ نــسائي)1065(؛ ترمــذي)2624(؛ مــسلم)2451(بخــاري: نگــاـــ 3
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عين اين الفاظ را نقل نموده و در متون فقهي ،  اسالميآيا اكنون كه فقها
 و  اين احاديث با متون فقهي مشابهت دارند:كه ما بگوييماست ، شايسته گنجانده اند

  !؟ هستند باطلاز اينرو
گاهي از خواص بعضي گياهان و ميوه جات خبر داده  �همچنين رسول خدا

تجربيات مردم با  ، از اعجاز نبوتش مي باشد كه در هر عصري سخنانش،است و اين
 پي �ن پيامبراآن عصر صادق مي آيد و اگر در زمانه اي برخي از مردم به اسرار سخن

  .بشمار نمي رود دليل جعل احاديث مذكور ،، ايننبردند
دائره ، ش دادندئره نقد سند حديث را گسترادعلما به همان ميزاني كه  از اينرو

، احوال انسانهايي بررسي مي شود  زيرا در نقد سند. نمودندگنقد متن حديث را تن
ن متنقد  اما ؛توان بر آنها اجرا نمود ر انسانها هر اصل و قانوني را مييكه مانند سا

جاي ه  گاهي بكهاست سخنان كسي  ،زيرا حديث. كار ساده اي نيست، حديث
، معارف و استعداد ر علومد  واز مجاز استفاده مي نمايد، استفاده از كالم حقيقي

در . ن نيز چنين مواردي آمده استآ چنانچه در قر.بشر قرار داردافراد باالتر از ساير 
ان نقد آنها هنوز فرا كه در آينده تحقق مي يابد و زموجود دارد ، اخباري سنت

  .بادرت ورزيدانكار چنين احاديثي مبنابراين نمي شود به . نرسيده است
عصر  داده كه نه درخبر قي علمي ياز حقا �همين طور در مواردي رسول خدا

 بلكه پس از گذشت قرنها حقيقت ؛عصر ناقدين كشف شده اند رسالت و نه در
، از ه بيان حكم ظرفي مي پردازد كه سگحديثي كه ب مانند. ه استمطلب كشف شد
 ،در حالي كه بسياري از علما. است يا دهانش را در آن فرو برده آن آب خورده و

، انستند و برخي از پژوهشگران جديد تعبدي مي ديمضمون اين حديث را امر
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 جديد اكنون صحت مفهوم اين حديث توسط علم ولي. صحتش را انكار نمودند
  .ثابت گرديده است

 از ليسندشان خاكه ، علماي حديث در مورد احاديثي فوقبنابر داليل ارائه شده 
در  حق داشته اند كه از مردود دانستن آنها بخاطر برخي شبهات ،ل بوده استاشكا
  .خودداري كنندمتن، 

بلكه ؛ چنين رويكردي نداشتند � احاديث رسول اهللادر زمينه، اما مستشرقين
 كه سخنان عموم مردم را با آن ب اصول عام نقدس را بر ح�آن حضرتاحاديث 

از ديدگاه منحرف آمده برو اين عملكرد آنها ، نقد كردند د نقد قرار مي دهندرمو
 يك فرد �رسول خدا ، زيرا از نظر مستشرقين.است �آنان نسبت به رسول خدا

  .عادي مي باشد
ه اي علمي زجعحديثي روايت مي شود كه از م �بنابراين هرگاه از رسول خدا

، اين حديث: دمي گوين، بوده استن شناخته شده در عصرش كهمي دهد خبر 
آن  هرگاه از همچنين .كه با علوم و معارف زمانش منطبق نيستراچ. تگي استساخ

به خاطر : مي گويند، يت شود كه داراي رنگ قانوني باشدحديثي روا �حضرت
و  �با سادگي عصر پيامبرو عدم سازگاري فقه اسالمي در مذكور ل يمساشباهت به 

ژده و خبري در مورد ل ممهرگاه حديثي روايت شود كه حا و، موضوع است صحابه
ين پيشگويي  مجال ا�ط زمان پيامبريشرابر اساس : گويند  مي،آينده مسلمين باشد

  .استوجود نداشته 
انه رسالت وي را انكار گستاخايستادند و  �رسول خدا  آنها در برابربدين سان
 و از اعتراف به ند، ترديد نمودتبليغ كرده صداقت آنچه از جانب اهللا نمودند و در

 علم و وو نور و حكمت ا اعلي مرتبط بود و ازآنجا بر روح بلند نبوي كه با مأل



 430 جايگاه سنت در قانونگذاري

 بلكه بر ؛ندبه اين هم اكتفا نكردآنها  .گرديد، لجاجت ورزيدندمي معرفت سرازير 
 موضعي همچون موضع مستشرقين اتخاذ نكردند،علماي اسالم نيز به جرم اينكه 

، ري نادرست مستشرقين را نپذيرفتندگيموضعه ينكادر   اسالم راياما بايد علما. تاختند
يني يد كه با آنپيامبري برگزيده مي دان را �زيرا آنها محمد بن عبداهللا. ور دانستعذم

  . به سوي جهانيان فرستاده شده استمحكم و سعادتي فراگير
، مستشرقين هستندمانند مؤلف فجر االسالم كه دنباله روي مسلماناني متأسفانه اما 
 نهفته در فراخوان راه افتاده و از عواقب و توطئه هايبه گاه به دنبال آنها ناخودآ

.  را تكرار مي كنندو شبهات مستشرقينانتقادات ، خبرند و چشم بسته، بي مستشرقين
گفته هاي  تازه اي جز تكرار زين در نوشته هاي احمد امين در اين باب چيبنابرا

  .مستشرقين ديده نمي شود
عقل در نقد م قرار دادن كَححمد امين و همفكرانش از اكه جالب اينجاست 

 آن منظورتان كدام عقل است كه قدرت: حال بايد پرسيد .احاديث سخن مي گويند
 در دنيا ؟ طبعاًقي كه علماي حديث مقرر داشته اند، بيشتر استاز اصول و ضوابط دقي
تعدادها نيز گوناگون ها متفاوت است و معيارها و اسبلكه عقل؛ يك عقل وجود ندارد

ولي نزد ديگران معقول ،  اي با عقل يك انسان سازگار نيستلهأچه بسا مس. مي باشد
، اما پوشيده بودامور بر مردم از ي خ برعراز تشريو طور كه زماني حكمت همان .است

، حكمت و فلسفه آنها نيز اسرار زندگيبا گذشت زمان و پيشرفت علم و هويدا شدن 
  .گرديدآشكار 

قلي كه ضابطه و حدود اساس ميزان ع  نقد احاديث بربابگشودن بطور قطع 
ير  دستخوش تغي،مرج منتهي خواهد شد و احاديث صحيح ، به هرج ومشخصي ندارد
اساس عقل كوچك  بررا حديثي و كسي مي آيد بدين سان . د گرديدو ترديد خواه
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 آن رديگري دنيز فرد  و ديگري آن را رد مي نمايدنيز فرد خود ثابت مي گرداند و 
، در نتيجه احاديث و دين خدا. و درباره اش اظهار نظر نمي نمايدتوقف مي كند 

لف فجر االسالم در ؤهمين اشتباهات فاحشي كه م. اين و آن مي گرددبازيچه عقل 
بسياري از احاديث و عقل در نقد احاديث به آن مبتال گرديده معيار قرار دادن اثر 

  .ونه واضحي از نتايج اين رويه است، نمقلمداد كرده و ساختگي صحيح را موضوع
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  :احاديث صحيح بخارياز نقد برخي  :دوم

پس از «: يعني ).ة نفس منفوسة سنةرض بعد مائاليبقي علي ظهر األ( :حديث اول
ي نخواهد بر روي زمين باق) از كساني كه اينك زنده اند(گذشت صد سال، هيچكس 

  .»ماند
 برداشت .كرده اند، روايت ائمه حديثساير بخاري و مسلم و   را حديثاين

خواهد پايان  سال دنيا به 100اين است كه بعد از ، لف فجر االسالم از اين حديثؤم
 بنابراين حديث فوق را حديثي ساختگي و مخالف با حوادث تاريخي و .رسيد

  .واقعيت مشهود دانسته است
ز حديث كاملي است كه امام بخاري ا، قسمتي ين حديثا: در پاسخ بايد گفت

گيري علم و دانش روايت نموده  باب شب بيداري براي فرادر كتاب نماز،آن را 
 در �رسول خدا: گويد  مي�عبداهللا بن عمر: مي باشداين چنين ، حديث. است

ه امشب را ب«: برخاست و فرمود نماز عشااداي پس از ،  خودآخرين روزهاي زندگي
، بر روي زمين هستندامروز از كساني كه ، هيچيك صد سال بعد؛ خاطر داشته باشيد

  .»ماندنخواهد باقي 
 اما برخي . معني حديث همين بود كه بيان گرديد،) امروز:اليوم(لفظ با توجه به 

 الهي براي همه ي، به اين كلمه توجه ننمودند و فكر كردند كه اين قانون�از صحابه
به آنها خاطرنشان رضي اهللا عنهم و علي  اهللا بن عمرعبداز اينرو . زمانها خواهد بود
  ]رانيبط[ .مي باشد متعلق به همان زمان ،لهأساختند كه اين مس

، آخرين واقع يك معجزه بود  كه در�پيشگويي رسول خداطبق چنانكه 
  يعني دقيقاً؛ وفات نمودجري ه110 بود كه درسال� ابوطفيل عامر بن واثله،صحابي

  .گفته بودفوق حديث  در �كه رسول خداي سالصد همان س أدر ر
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: مي گويد �ابن عمر:  مي گويد1 الباريدر اين باره حافظ ابن حجر در فتح
از كساني كه يكصد سال بعد از اين تاريخ هيچيك اين بود كه  �هدف رسول خدا

  .چنين هم شد ، باقي نخواهد ماند و زنده هستنداكنون
بن  ابوطفيل عامر، از دنيا رفت �پيامبردوران انسانهاي آخرين فردي كه از ميان 

بود كه از  � رسول اهللاصحابيآخرين ، ويدارند كه نظر  بود كه همه اتفاق �واثله
 صد سال بعد از سخن  دقيقاًيعني.  وفات نمودق.ـ ه110در سال �ابوطفيل .دنيا رفت

  .�پيامبر
  از رسول�برچنانكه جا ؛ متعددي ذكر كردهقامام مسلم اين حديث را از طر

هي   وة سنةئي عليها ماتأاليوم تة وسفمن نفس من ما(: نقل مي كند كه فرمود �اكرم
  .) يومئذةيح

برخي مبين و تفسيركننده برخي ، باره آمده احاديثي كه در اين: نووي مي گويد
ديگر هستند و منظور همه اين است كه هيچيك از انسانهايي كه در آن شب بر روي 

 شامل ،و اين حديث ، پس از گذشت صد سال زنده نخواهد مانده اندبودزنده زمين 
  .نمي شود، كساني كه بعد ازآن شب، متولد شده اند

اين بود كه نسل حاضر در  � بطال نقل مي كند كه منظور پيامبرنكرماني از اب
صورت اشاره اي به كوتاهي عمر آنان  طول صد سال، از بين خواهد رفت و بدين

  .ر به فكر زندگي اخروي خود باشندتنمود تا بيش
آخرين :  مي گويد�طفيلو در مقدمه اش در مورد وفات ابابن صالح

 بود كه در سال صد هجري �لهثبن وا طفيل عامر كه از دنيا رفت، ابواي يصحاب
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 هجري و برخي هم 100در سال �ابوطفيل آمده است كه ةسدالغابأ  در1.وفات نمود
  .فات نمود هجري و110گفته اند در سال
 سال از 110 معاصرت است و مدتش،شرط دوم:  مي گويدةصاباإلابن حجر در 

يتكم أرأ(: امبر در آخرين روزهاي عمرش فرمودزيرا پي. مي باشد �هجرت پيامبر
اليوم  رض ممن هو منها اليبقي علي وجه األةن سةس مائأن علي رإف ه؟ذهليلتكم 
  ]سلممبخاري و [ .)حدأعليها 

 را كه بعد از اين مدت ادعاي هيچكس، ائمه حديث، اشتن اين نكتهبا در نظر د
چنانكه افرادي مانند . نمي پذيرندبه عنوان صحابي ، را بكند �مصاحبت با رسول خدا

  2. چنين ادعايي كردند كه توسط امامان حديث تكذيب شدندرتن هندي
 �از معجزات پيامبر خدايكي كه در واقع مالحظه نموديد كه حديث فوق 

فرا  به آن ب فجر االسالمح، چگونه در منطق نقد جديد كه صامحسوب مي شود
  !قلمداد شده استحديثي جعلي و دروغين ، خواند  مي

موضعي چنين ل اين حديث ابحمد امين در شگفتم كه چگونه در قمن از استاد ا
 خرده گيريهاي در بحث ويل مختلف الحديثأتابن قتيبه در كتاب  !اتخاذ نموده است

 احاديثي را ،محدثين: اهل حديث به نقل از آنان مي گويدبر  و جماعت وي »نظام«
 سپس ابن . از جمله حديث فوق.روايت مي كنند كه با واقعيت در تضاد مي باشد

  .راض آنان را در بحثي مفصل مي دهد، پاسخ اعتقتيبه
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سهل انگاري علماي حديث است، بيان  دصد  كه درلف فجر االسالمؤولي م
خاطر هاي كنوني مستشرقين را با اطمينان  نقد نيز نظام عليه سنت وةقدهاي گذشتن

، پيرامون اين حديث شارحين حديثاما دفاع ابن قتيبه و آنچه را كه ، نقل مي كند
را در اين باره ناديده مي گيرد و فقط به ارائه يك  �نوشته اند و حتي تفسير ابن عمر

 وجود )اليوم(در آن كلمه  لم بخاري آمده واز حديث فوق كه در كتاب العبخش 
كه ايشان ؛ چرا كه عذر امام بخاري پذيرفته است آنكهحال؛ ندارد، اكتفا مي نمايد

  . مختلف يك حديث را در ابواب متعدد بيان مي كندياجزا
ستند  كساني ه،منظور: حديث بخاري مي گويداز ن حجر پس از نقل اين قطعه با

ثابت مي شود روايت شعيب از زهري ، از لهأ و اين مسشتندكه در آن زمان وجود دا
  1. خواهد آمدةصلوبحث  كه در

 ، در پايان اين بحثلف فجراالسالمؤاينكه م، افزايد انسان را مي تعجبآنچه 
و ا ذكر مي كند كه قبل از همه نام فتح الباري  خود رمنابع مورد استفادهمهمترين 

،  حديثانرحاي كه صاحبان اين دو كتاب و شدر حال. چشم مي خورده  بشرح نووي
لف ؤچيزي را كه م نه آن، بيان كرديمما كه د از حديث ارائه داده انيي را اهمان معن

طرق مختلف حديث و ، از واقعا اگر استاد احمد امين! فهميده استفجر االسالم 
ساختگي بودن تي به أچگونه و با چه جر، پس  اطالع داشتهانرحا شديدگاههاي
 فتح الباري و شرح نوويپس چگونه ، اطالع نداشته ؟ و اگر نموده استمحديث حك

  !؟بحث معرفي نموده استمورد استفاده خود در اين م منابعرا 
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 رسـح  ال  و  لم يضره سـم    ةمن اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجو       ( :ث دوم حدي
مـاي عجـوه    ت دانـه خر   فـ  روزانه هنگام صبح ه    ،هر كس «: يعني )لي الليل إذلك اليوم   

  .»، به او آسيب نمي رساندهيچ سم و سحري،  در آن روز تا شب،بخورد

نقل از  امام احمد به  نيزمسلم وامام  و  بخاري در كتاب الطب را اماماين حديث
آن نظريات مختلفي  پيرامون ، و علماي حديث نموده روايت�سعد بن ابي وقاص

  .ارائه داده اند
نكه در روايت مسلم  چنا،ي مدينه دانسته اند اين حديث را مختص خرما،برخي

كه هفت خرما  كسي« : يعني)هايكل سبع تمرات مما بين البتأمن ( :چنين آمده است
يد اين مطلب ؤنيز مرضي اهللا عنها حديث عايشه . »...بخوردرا  )مدينه(از خرماهاي 

  .»ش استين خرماي باالي مدينه شفابخا«:  يعني) شفاءةاليع الة عجوهن هذإ(: است
 ، خاصيتي بدهدشهريك ميوه ، به � كه خداوندبعيد نيستهيچ : علما گفته اند

 چنانكه داروها . را نداشته باشدويژگي آن يدر شهر ديگركه ميوه اي از همان نوع 
از آن له را مرتبط به آب و هواي مدينه دانست يا أتوان اين مس مي؛ نيز چنين هستند

غرس  �به دست رسول خدااصيتي دارد كه چنين خخرماي عجوه مدينه جهت 
  1.ه استگرديد
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چنين داراي ، ماي عجوه به خاطر حرارتي كه داردهر خر: برخي گفته اند
  .دت سم را از وجود انسان مي زدايدخاصيتي مي باشد و برو

كه ويژگي فوق به خرماي  است اين، ييد اكثر علما مي باشدأاما آنچه مورد ت
غذاي مناسب و ، خرما:  مي گويددالمعادابن قيم در زا. اختصاص دارد مدينهعجوه 

 .ن عادت داشته باشندآ بخصوص براي كساني كه به خوردن .حافظ تندرستي است
 زيرا نرم كننده پوست بدن مي باشد و ؛ويژه خرماي شمال مدينه ب....مانند اهل مدينه و

سي را مي افزايد و  توان جن؛قرار داردمواد غذايي و دارويي و ميوه جات گروه در 
گر ا . مواد غذايي به وجود آمده اند، از بين مي بردسايررا كه در اثر مواد زائد بدن 

،  غذاهايي كه خورده استو مسموميتاز بوي بد ، كسي به خوردن آن عادت كند
  .نجات مي يابد

 داراي خصوصياتي هستند كه مناطق ديگر از آن ،بدون ترديد برخي از مناطق
 در حالي ،شوند ثر واقع ميؤ بعضي از داروها در برخي از مناطق م.باشندمحروم مي 

 علتش آب وهوا و خاك آن .ثير را نداردأآن ت، كه همان دارو در جايي ديگر
 خوردن هستند در حاليقابل مناطق   برخي از گياهان در برخي از.سرزمين مي باشد
  .قرار دارند ي سم، در رديف گياهانكه در مناطق ديگر

خوردن خرما قبل از صبحانه بخاطر حرارتي كه : ابن قيم در جاي ديگر مي گويد
 هم ميوه است و هم غذا و هم ،خرما.  باعث از بين بردن انگل معده مي گردد،دارد

  ....شيريني و
، اثرات سم و اين شهر كه خرماي عجوهاگر اين سخن : در جاي ديگر مي گويد

، الينوس و پزشكان ديگر بيان مي شد و جاز بين مي برد، توسط سقراط حر راس
 در حالي كه سقراط و جالينوس از مواجه مي شد،طبا و پزشكان  اَبالفاصله با استقبال
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 واز وحي سخن مي گويد  �و رسول خداگفته تخمين سخن و  و گمان سروي حد
  1. قاطع وغير قابل انكار مي باشند،سخنانش

به بنابراين مبادرت .  گفته شده استاتي كه در اين بارهاين بود خالصه نظري
نظر سند داراي   مگر اينكه از،تكذيب و ترديد حديث، به هيچ وجه جائز نيست

. نمايندحكم اشكال باشد و يا اينكه عقل سليم و طب به تكذيب و بطالن قطعي آن 
از طرق مختلف توسط ائمه حديث به صحت رسيده و راويان ثقه و  ،حديثاين 

، روايتش كرده اند و متنش نيز تكذيب نمود توان آنها را چ وجه نميعادلي كه به هي
ه چچنان.  شده استبسياري از مردم و از جمله خودم تجربهتوسط صحيح مي باشد و 
  دستگاه گوارش را ماليم و جسم راعجوه ييد نموده كه خرمايأطب جديد نيز ت

  .ن مي بردياز ب  بدن رابانشاط مي سازد و سموم
 براي معالجه امراض و ،جوهع حديث از اين جهت كه خرماي راينلذا د
  .هيچ اشكالي وجود ندارد،  باشد مفيد ميمسموميتها

، دارويي يقينا جز معالجه روحي و رواني، نوعي بيماري روحي است، اگر سحر
كنيم كه خرماي  ، باورپس اگر به صورت تلقين .ثيري نخواهد داشتأديگر در آن ت

شهر عجوه به خود بقبوالنيم كه و  خاصيت تقويت كنندگي دارداست و  مفيد ،عجوه
تجويز نموده است  �و اين عالج را خود رسول اهللا چنين خاصيتي دارد �خدا رسول

اين  ، يقيناً بلكه از وحي الهي الهام مي گيرد، ايشان از جانب خود سخن نمي گويدو
 كه طب جديد چيزي . اثرات عميقي در وجود فرد مسحور خواهد گذاشت،تلقينات

  .نيز به آن معتقد است
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 به ،كه توجيه حديث به شكلي معقول ممكن بود لف تا زمانيؤآيا بهتر نبود كه م
  ؟ديورزمي تكذيبش مبادرت ن

چگونه پس ، نشده ديد موفق به كشف تمام خاصيتهاي عجوهاگر هنوز طب ج
  ؟را رد نماييم كه حديث مذكور ستروا

 كه طب به آخرين حد تكامل خود رسيده و كسي ادعا نمودهتاكنون مگر 
  اهان و ميوه جات را كشف كرده است؟ها، گيواص همه خوردنيها، نوشيدنيخ

 كه جسورانه به تكذيب حديث لف فجر االسالمؤمكنم كسي در اشتباه  فكر نمي
بدون ، حديثو همچنين متن كه سند از آنجا  يقيناً.  ترديد داشته باشد،پرداختهفوق 

مي به هيچ وجه لف فجراالسالم در مراكز علؤنظريه م، حيح مي باشدص، اختالف
  .ارزشي نخواهد داشت

 مي داشت يا اينكه  مراكز پيشرفته پزشكي وجود،به نظر من اگر در حجاز
تحقيقات پزشكي جديد ، غربيها معمول مي بوددر ميان  خوردن خرماي عجوه

شافي امروز به چنين اكتاگر . كشف نمايد توانست خواص زيادي از عجوه را  مي
  . آينده به خواص آن پي خواهند برددر، دست نيافته اند

 و هي شفاء ة من الجنةشفاء للعين و العجو هاؤ من المن و ماأةمكال(: حديث سوم
قارچ، از خانواده ترنجبين است و آبش، براي چشم شفابخش «: يعني )من السم

  .»مي باشد) مسموميت(م فاي س شباشد و خرماي عجوه، از بهشت است و مايه  مي
 �1 و احمد در مسند خود از سعيد بن زيد�اين حديث را ترمذي از ابوهريره

آيا محدثين «: السالم در مورد اين حديث مي گويدلف فجر اؤم. روايت نموده است
به اين اكتفا كردند كه آنها  نقد اين حديث، قارچ را آزمايش نموده اند؟در 
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رچ برداشتم و آب آنها را در سه يا پنج يا هفت عدد قا: ستگفته ا �ابوهريره
 را در چشمانش ريختچند قطره از آب قارچ  ، سپس كنيزكي نابينا؛اي گرفتم  شيشه

 �طبيعي است اين عمل ابوهريره. . بيماري چشمانش بهبود يافتو بدين ترتيب
 ، خواص داروهاچراكه يك تجربه جزئي. تواند دليل صحت حديث فوق باشد نمي

  1.»... بايد براي اين منظور بارها تجربه و آزمايش نمود ورا اثبات نمي كند
  :در اين بحث دو نكته وجود دارد

هيچ است و اين حديث در صحيحين و غيره وجود دارد و سندش نيز محكم  ـ1
  .آن وجود نداردسند متهم يا مجروحي در فرد 

 . آن را دريافته استصحت اين حديث را تجربه نموده و شخصاً � ابوهريرهـ2
چنانكه  امام  . نيز آن را تجربه نموده اند� افراد زيادي بعد از ابوهريرههمانطور كه

ديدگان خود را از نووي در مورد برخي از علماي زمان خود مي گويد كه بينايي 
 . يافتند بازان را، روشنايي چشمانشبا استفاده از آب قارچسپس ، دست داده بودند

  .اثرش بيشتر خواهد بود، بر آن افزوده شودسرمه اگر : فته اندحتي برخي گ
 نموده و به بررسيناگفته نماند كه برخي از پزشكان اسالمي نيز اين موضوع را 

  .ده انداذعان كرصحت حديث فوق 
مسيحي و  مانند اعتراف پزشكان مشهور گذشته )الهدي النبوي( در كتاب ابن قيم
  . جهت بينايي ديدگان ذكر كرده استچدن قارفيد بو را مبني بر م...ابن سينا و

 نبهتري، آميخته شودسرمه كه با  آب قارچ وقتي:  در مفرداتش مي گويدرابن بيطا
  . مژگان چشم را تقويت مي نمايد و بينايي را مي افزايد؛دارو براي چشم است
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با اين توضيحات معلوم گرديد كه علما و پزشكان در بررسي و آزمايش قارچ 
 به اين تجربه ها راضي )االسالم فجر(لف ؤمحال اين با اما . ده اندكوتاهي نكر

  .بهبود يابدشود مگر اينكه هر مسلماني از آب آن استفاده نمايد و  نمي
در گذشته ، ، نووي و پزشكان ديگر�ابوهريره: از احمدامين پرسيدبايد اكنون 

 آيا شما كه منكر .فيد يافته اند براي چشم مارا مورد آزمايش قرار داده وآن ر قارچ
آن را داده ايد و آيا شنيده ايد آزمايش خود زحمت ه بار ب ، يكخاصيت آن هستيد

ربه اي هم اگر كسي چنين تجعالوه بر اين  ؟را تجربه كند و نتيجه نگيرد كسي آن
 از آن �جاي تكذيب حديث رسول اهللابه ، بهتر نيست كرده و موفق نشده باشد

همان قارچ سرزمين حجاز است ،  كه آيا قارچي كه آزمايش كردهدسؤال شوشخص 
  ؟مي باشديا از انواع ديگر قارچها 

سازگاري  �رسيده است كه اگر با حديث پيامبرجايي  علم پزشكي به هيا امروزآ
  ؟ حديث حكم نماييمي بودنبه جعل، نداشت

به هيچ چون دو حديث قبلي همواقعيت اين است كه استاد در اين حديث نيز 
را  �ت نموده كه حديث صحيح پيامبرأ روي نياورده و نمي دانم چگونه جريآزمايش

  تكذيب نمايد؟
 چيزي را به اثبات مي رساند ،خالف اين حديث بر، اگر تحقيقات پزشكي امروز

به اساس آن از پذيرفتن حديث خودداري مي نمود و گذشتگان را  و ايشان بر
مروز به هيچ وجه  اما چنين چيزي تا به ا؛ب آور نبود، زياد تعجكوتاهي متهم مي كرد

  !تحقق نيافته است
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 :روايت مي كند كه فرموده است �از سول خدا �ابن عمر :حديث چهارم
، هر روز از پاداش اعمال نيكش لهپرورش دهد به غير از سگ گكسي كه سگي را «

  .»راط كاسته مي شودبه مقدار دو قي
 يستثنمسگ زراعت را نيز در اين حديث  �يره ابوهر:ال شدؤس �از ابن عمر

  .داراي زمين كشاورزي است �چون خود ابوهريره: گفت �؟ ابن عمرمي كند
 صورت �توسط ابن عمر، اين نقد«:  مي گويد1ي االسالمحضصاحب كتاب 

، � اين است كه ابن عمرمنظور احمد امين، .»و خيلي دقيق و بامحتواستگرفته 
 . استهتهم كردميعني سگ كشاورزي  )ب زرعلك(كلمه ن  را به افزود�ابوهريره

 داراي زمين كشاورزي بوده و شايد بخاطر نگهباني آن نياز به سگي �زيرا ابوهريره
  .داشته است

 ولي ،آورده است �بايد گفت كه اين حديث را امام بخاري به نقل از ابوهريره
  .در اين باره نقل نشده است �در آنجا سخني از ابن عمر

 حديث مذكور را آورده و حديث عبداهللا الصيدكتاب  مين طور امام ترمذي دره
  . و ديگران را نيز ذكر كرده است� و عبداهللا بن مغفل�بن عمر

 آورده � اين حديث را با حديث ابن عمرالمساقاتامام مسلم نيز در كتاب 
  لفظ احاديث ديگري نيز آورده كه،�حديث ابوهريرهبر امام مسلم عالوه . است

 در نقل اين � بيانگر آن است كه ابوهريره، در آنها آمده است و اين)كلب زرع(
  .كلمه، تنها نيست
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مورد  را  و ديگران� توسط ابوهريرهشارحان حديث، زيادت لفظ كلب زرع
 بيان ،) زرعاًةر البي هرينّإ(: است را نيز كه گفته �بحث قرار داده و منظور ابن عمر

تصديق  ،� كه منظور ابن عمرضمن بيان اين نكته 1ر فتح الباري ابن حجر د.دكرده ان
 راوياني چون سفيان بن زهير و ،)زرع(در ذكر :  مي گويد،بوده است �ابوهريره

 چنانچه روايات آنها در مسلم وجود،  موافق هستند�عبداهللا بن مغفل با ابوهريره
  .دارد

 �در مورد ابوهريره �سخن ابن عمر، پيرامون رحمه اهللاي ونو بر اينعالوه 
 و نه شك و ترديد � نه توهيني است به ابوهريره�اين سخن ابن عمر: گويد  مي

 �اين بوده كه چون ابوهريره، شبلكه هدف. مي رساندرا  �وي نسبت به ابوهريره
 حتي امام .اين حديث را بهتر از ما حفظ كرده است، استداراي زراعت و كشاورزي 

 �نعيم بجلي به نقل از ابن عمرون الحكم عبدالرحمن بن ابا از ابمسلم اين زيادت ر
، �سي از ابوهريرهأبه تنيز  �بنابراين امكان دارد كه خود ابن عمر. ذكر كرده است

  .اين زيادت را پذيرفته و روايت كرده باشد
 بلكه جمعي از صحابه ،در روايت اين لفظ تنها نيست �خالصه اينكه ابوهريره

در نقل اين زيادت تنها  �اگر ابوهريره. ا وي هم عقيده هستند اين زيادت بدر نقل
  2. و مورد احترام بودباز هم روايتش مقبول، بود

كه هدف عبداهللا بن   روشن استكامالً. له كه بيان گرديدأاين بود واقعيت اين مس
 چگونه امكان دارد  اصالً.نبوده است �به هيچ وجه تكذيب ابوهريره �عمر
اذعان  �كه نسبت به ابوهريره را تكذيب نمايد در حالي �ريره ابوه،�عمر ابن
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اين چنانچه  ؟حافظ ترين آنان بوده است �دارد كه وي در باب احاديث رسول خدا
 �ابوهريره ،�ابن عمراگر  .يل بيان خواهد شدص به تف�موضوع در بحث ابوهريره

 ههم ديث آنائمه حديث كه در نقل احاامكان داشت  چگونه ،را تكذيب مي نمود
 را در كتابهايشان جمع آوري نمايند �، روايات ابوهريرهخرج مي دادنده حساسيت ب
  ؟ استنباط احكام و مسائل بپردازند، به اوتاساس روايا و فقها بر

 دچار ،�ابن عمرمورد سخن  در لف فجر االسالمؤ اين است كه م،واقعيت
وي را ، س امانت علمي جالب اينجاست كه ح.شده استو سوء برداشت فهمي  كج

به شرح نووي مراجعه «:  بنويسدمربوط به اين بحثشته تا در ذيل صفحه بر آن دا
تكذيب  بويي ازتنها ، نه كه در بحث نووي پيرامون اين حديث در حالي .»كنيد

آن را  ، بكلي عكسنوويبلكه ، شام نمي رسدم به � توسط ابن عمر�ابوهريره
  .است ثابت كرده

 پرسيد كه مگر عبارت عالمه نووي ،لف فجر االسالمؤ م،ز احمد اميناكنون بايد ا
 يهودي را بر راما نظريه گلدزيه،  يا اينكه عبارت ايشان را فهميده؟را نفهميده است

   اسالم ترجيح داده است؟ي علماديدگاههاي
 آنها را به عنوان نمونه هايي از نقد عميق لف فجر االسالمؤكه م اين بود احاديثي

روشن گرديد كه ، يمد توضيحاتي كه دابر اساسبدون ترديد .  استي ذكر كردهملع
 . كشف نكرده است، باشندي كه علماي اسالم به آن پي نبردهلف مزبور چيز جديدؤم

 در اين است كه وي در تطبيق معيارهاي مورد نظر خود  تازگي اين مباحثتنها
نقد قرار داده كه صحت آنها براي  ، احاديثي را موردبدون دقت و احتياطگستاخانه و 

  .ودي توطئه هاي مستشرقين كافي استناب
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ير حق و هدايت س اسالم به هيچ وجه از ميهللا ثابت گرديد كه علماابحمد
اصولي كه آنها در نقد رجال و متن احاديث در نظر گرفتند و بلكه . منحرف نشده اند

و  شيوه ن، بهتريت يافتندتخدام اين اصول به آن دسموفقيتي كه آنها در حسن اس
  .گرفتند ترين مسيري بود كه بايد آن را در پيش مي دقيق

راويان از طريق صحيح و علمي با نقل سلسله كه حديثي به هيچ عنوان رد و انكار 
، درست ستامتن آن نيز قابل پذيرش رسيده و به ما  �مورد اعتماد تا رسول خدا

خواهد بود و هيچ مسلماني  �ار سخن پيامبرانك،  زيرا انكار چنين حديثي.نمي باشد
تكذيب در واقع ، از سوي ديگر انكار چنين حديثي .دهد چنين اجازه اي به خود نمي

كساني كه با بررسي سيرت و ؛ ث يعني صحابه و تابعين خواهد بودراويان حدي
يي  تاكنون انسانهايتبشر ، پي برده ايم كه انسانهاي مورد اعتمادي هستند واناخالقش

  .تر و راستگوتر از آنها نديده استپرهيزگار
، نيستيممعتقد ما به تكذيب اين راويان ثقه و عادل : اگر استاد احمد امين بگويد

اين : مدر جوابش مي گويي، يم كه دچار توهم و خطا شده باشنداما احتمال مي ده
 يه علماالبت؛  نمي تواند بر گمان قوي غالب شودخيلي ضعيف است و هرگز، احتمال
  . مفيد گمان غالب هستند،احتياط گفته اند كه احاديث آحاداز روي اسالم 
  

  : خبر واحدهعمل ب

 دو نوع تقسيم ه حديث، احاديث را بي علما1: مي گويد،لف فجر االسالمؤم
 تا جايي كه برخي .اما وجود خارجي ندارد ،يقين است كه مفيد علم »تواترم«: نمودند

هفت حديث : برخي هم گفته اند ث متواتر وجود دارد و فقط يك حدي:گفته اند
                                                           

  .267فحهـ ص1
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 هستند كه فقط مفيد ظن مي باشند و »آحاد « احاديث، دومنوع. متواتر وجود دارد
  ..خواهد بود آنها جايز به، عمل ينكه صداقت راويانشان ثابت گرديدپس از ا

اد پيرامون تعدنظر اختالف   اوالً؛ سخنان احمد امين بايد دقت نموددر اين
متواتر است و حديث تعريف پيرامون ديدگاهها  تفاوت ساسا ، براحاديث متواتر

 احاديث  وتعدادنيستمنحصر حديث هفت يا ، در يك يا دو گرنه احاديث متواتر
 ي از علما»آحاد«نچه ايشان در مورد احاديث آاما .  خيلي بيشتر از اين استمتواتر،

،  نمي دانم ايشان: بايد گفت،»استنها جائز عمل به آ« : كه گفته اندهحديث نقل نمود
 توضيح داديم كه جز منكرين ؟ قبالً عالم نقل كرده استاين سخن را از كدامين

را روايات ديگران  ،حجيت حديث و روافض تندرو كه غير از روايات ائمه خود
، نه وجوب عمل به مقتضاي خبر واحد مي باشد،  نظريه جمهور مسلمين،پذيرند مين

  يا بر، كه احمد امين نقل كرده است به احاديث آحادجواز عمل بنابراين . آنجواز
عميق ايشان ناآگاهي  بيانگر ، علما مي باشد كه اينديدگاه آگاهي از اساس عدم

روي معرفت وآگاهي بوده يا اينكه از و نسبت به دعوت اسالمي و فرهنگ آن است 
 نيز بيان  چنانچه قبالً.جود نداردمستلزم تحريف است و گزينه سومي و، و اين خود

، زعم ايشانبه  .داردنسنت در هدفي جز ايجاد شك و ترديد ، كردم، اين تحريف
جواز عمل ، اخبار آحاد نيزدر مورد د و ن وجود خارجي نداراحاديث متواتر اصالً

 يمصدر قانونگذار تا  چيزي از سنت باقي نمي ماند با اين حساب عمالً؛شود  ثابت مي
  .انان باشدمسلم

اين است نتيجه تالشهاي احمد امين و امثال وي و اين است افتخارات اين مردان 
  !!بزرگ
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  : �ابوهريرهشخصيت 

ب ، اكنون به آخرين قسمت از نقد كتا بيان گرديدبا توضيحاتي كه قبالً
  .مي باشد �كه در مورد شخصيت ابوهريرهمي پردازيم فجراالسالم 

در و  � در توجيه ايراداتش به ابوهريرهفجر االسالم لفؤبايد اذعان نمود كه م
خيلي زيركانه ، اين صحابي بزرگواربر ضد  در هجوم »امنظّ«ي با مستشرقين و يهمسو

ش نسبت به اين  را كه مبادا اعتقاد دروني دقت و احتياط كامل ضمناً.عمل نموده است
 در مواضع مختلف و  بنابراين ايراداتش را. از دست نداده است،صحابي نمايان شود

 اما سبك بيان و تحريف حقايق در تاريخ ،به صورت پراكنده بيان نموده است
افشاكننده ، گراميين صحابي ترديد در صداقت ا و تالش وي براي ايجاد �ابوهريره

  .مي باشد اين صحابي بزرگوارلف نسبت به ؤديد واقعي م
به ، �در مورد ابوهريرهلف ؤت م نظرياختن بهين الزم دانستم تا قبل از پردابنابرا

واقعي تاريخ و نظر ياران ديدگاه  تا 1بپردازم �بيان شرح حال مختصري از ابوهريره
و روشن گردد بزرگوار  تابعين و ائمه مسلمين در مورد اين صحابي ي و علما�پيامبر

لف فجر االسالم به ؤكه ماين صحابي را با سيمايي چهره درخشان بدين سان بتوانيم 
  .نماييممقايسه ، ساتيد مستشرق خود عرضه داشته استيروي از اپ

                                                           

تهذيب  ؛بن حجرااز  ةاالصاب؛ بن عبدالبراز ا ابعاالستي متعدد مانند منابع اين شرح حال را از ـ1

  .ه ام اقتباس نمود...وي ووناز  ءاالسما
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   :�نام و كنيه ابوهريره

، قطب حلبي.  اختالف شديدي وجود دارد، و اسم پدرش�در مورد نام ابوهريره
حافظ ابن حجر آنها را در سه نظريه خالصه   نظريه را ذكر كرده كه44در اين باره 

  .ده استنمو
 معروف بوده خرصعبدشمس بن  زمان جاهليت به است كه ايشان درمشهور 

  .يد نامرا عبدالرحمن وي �، رسول خدا كه مسلمان شدزماني اما ،است
اميمه بنت  ،ادرش منسوب بود و م»دوس«حمن به يكي از قبائل يمن به نام عبدالر

  .وسيه نام داشتديح بن حارث صف
ور بيان مي كند كه ، اين ط را به اين نام�، علت معروف بودن ابوهريرهترمذي

 .گربه كوچكي داشتم. گوسفندان قوم خود را مي چراندم ،من:  مي گويد�ابوهريره
 آن با صحرا مي بردم و هي گذاشتم و روزها آن را با خود بشبها آن را باالي درختي م

  .ريره يعني پدر گربه صدا مي كردندمرا ابوه، نهاآ به همين جهت .ي مي كردمزبا
  

  : �مصاحبت با رسول خدا آوردن و اسالم

 واقعه حديبيه و در فاصلهدر سال هفتم هجري  �ابوهريرهست كه آن ،مشهور
ايشان  به ،از خيبر � پيامبربازگشتِ هنگام � ابوهريره.ه استخيبر مسلمان شد

  . اقامت گزيد1صفهبا وي به مدينه برگشت و در پيوست و 

                                                           

شبها را در آنها  كه به مهاجرين بي سرپناه اختصاص داشت؛  بودمكاني در مسجد النبيصفه، ـ 1

  .سپري مي كردند صفه
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الزم گرفت و اين د بر خو ررا در سفر و حض �مصاحبت پيامبر �ابوهريره
  . ادامه داشت�تا وفات پيامبر، وضعيت
  

  : و خصوصيات شمايل

 و داراي داشتگون و موهاي بلند چهره اي گندمبود و چهار شانه ، �ابوهريره
 از، وي .ش را كوتاه مي نمودكه آنها را رنگ مي زد و سبيلبود محاسن بلندي 

ه ابن ابي الدنيا در چچنان . بودرا شوخ برخورديصداقت لهجه و روحيه اي شاد و طبع
در من «: گفت � نقل مي كند كه مردي به ابوهريرهاركّبن ب زبير از المزاحكتاب 

 از ،از روي فراموشي من . به من غذا دادفاو.  رفتممنزد پدر، زه داشتمحالي كه رو
 خدا .اشكالي ندارد«:  گفت�ابوهريره. »سير خوردم، نان و گوشتي كه نزد پدرم بود

د فالني رفتم، آنجا گوسفند زسپس ن«مرد ادامه داد كه آن . »ه تو غذا داده استب
 به وند خدا؛اشكالي ندارد«: گفت �ابوهريره. »ن نيز نوشيدم آ از شير.يافتمشيردهي 

و  آنجا به من آب دادند ؛سپس به خانه خود برگشتم«:  مرد گفت.»تو نوشانيده است
  .»روزه گرفتن عادت نكرده ايبه س تو اصال پ«: گفت � ابوهريره.» نوشيدممن هم

  را� در معارف روايت مي كند كه مروان بن حكم، ابوهريرهههمچنين ابن قتيب
 چادري بر روي االغ خود ،�هريرهوب ا.جانشين خود تعيين كردبه عنوان در مدينه 

 راه را براي :گفت ، ميروبرو مي شد وقتي با كسي .گذاشت و بر آن سوار شد
  . باز كنيدنتاامير

 نارسايي  را دليل� اين شوخ طبعي ابوهريره، و ديگرانگلدزيهرافرادي چون 
 نيز اين نظريه را لف فجر االسالمؤ كه مرسدوي دانسته اند و چنين به نظر مي عقلي 

  .اين نكته اشاره كرده استبه  ،نموده �پذيرفته و در بحثي كه در مورد ابوهريره
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انصافي و كمال بي  ،از حكايت فوقي گيريجه نتاين  اين است كه ،واقعيت
ن وي أ، سبب كسر ش طبعي فردشوخ زيرا به هيچ وجه ؛ناديده گرفتن حقيقت است

 بايد  لزوماً،زيرا اگر چنين حكم نماييم. سبك سري وي نيست يلنمي شود و هرگز دل
 را عاقل و يي را فاقد عقل و هر انسان سخت و درشت خويهر انسان شوخ طبع

  .مند بدانيمانديش
  

  : �، عبادت و تقواي ابوهريرهزهد

سول و در سفر و حضر ربود  از اصحاب صفه � بيان گرديد كه ابوهريرهقبالً
  . غذا مي خورد، سفره ايشانرِس و معموالًكرد مي  همراهي  را�اكرم

 از فرط تاوقابخدا سوگند بعضي : كهنقل نموده است  �امام بخاري از ابوهريره
 در جايي ديگر .سنگ مي بستممين مي شدم و گاهي بر شكم خود گرسنگي نقش ز

مردم . فتادم مي ا رضي اهللا عنهاو حجره عائشه � بين منبر رسول خدا،من: گويد مي
م و جز گرسنگي كه من ديوانه نبود  در حالي. مي كردند من ديوانه شده امگمان

  .مشكلي ديگر نداشتم
سوء ، »مي افتادم من بيهوش« : كه مي گويد�برخي از اين سخن ابوهريره

  بزرگيي خيانت و افترا، دانسته اند و ايناو را مبتال به بيماري صرعو  هاستفاده نمود
 علت افتادن خود را توضيح داده كه در اثر گرسنگي �زيرا خود ابوهريره. است

  .بيماري صرعبه سبب  نه ،بوده است
 را مورد بررسي قرار �يرهمورخين اسالمي كه زندگي ابوهرهيچيك از از طرفي 

  اين افتراگلدزيهر معلوم نيست . نگفته كه وي دچار بيماري صرع بوده است،داده اند
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ديگري در   آنها كه جز نوشته هاي مورخين اسالمي مرجع!؟ده استوراز كجا آرا 
  !ندارند �مورد ابوهريره

نضره از ، ابن حجر از جريري از ابي �در مورد عبادت و پرهيزگاري ابوهريره
كس از هيچ:  بوده و گفته است�ميهمان ابوهريره ،كه او  نقل كرده استشخصي

  .زي مانند او نديدمصحابه را در عبادت و مهمان نوا
  ميهمانِ،عثمان نهدي نقل مي كند كه هفت شبوامام احمد بن حنبل از اب

 سه ، شب را بهزن وي  و خادم و�ابوهريره: مي گويداو،  . بوده است�ابوهريره
، سپس دومي را ي بر مي خاست و نماز شب مي خوانديك.  تقسيم كرده بودندبخش

  . سومي را،بيدار مي كرد و او
ر مرتبه تسبيح هر روز دوازده هزا �كند كه ابوهريره كرمه نقل ميعابن سعد از 

  .به اندازه گناهانم تسبيح مي گويم: مي گفت و مي فرمود
را بر امارت بحرين  �ابوهريره ،� عمر:ندك عبدالرزاق از ابن سيرين نقل مي

 از � عمر.ده هزار درهم از بحرين آورد �ابوهريره ديري نگذشت كه .گماشت
 . زاد و ولد كردند؛اسبهايي داشتم:  اين همه مال از كجا؟ جواب داد:ال كردؤوي س

  .عطايايي بود كه مردم به من دادند
باره از او  بنابراين دو. شد� پس از بررسي امور متوجه صداقت ابوهريره،�عمر

  . عذر آورد و نپذيرفت� اما ابوهريره،شودخواست كه امير بحرين 
 � ابوهريره.ت را طلبيده استكه از تو بهتر بوده، امار كسي:  گفت�عمر

ميمه أ ابوهريره بن ،، اما منبي خدا و فرزند نبي خدا بوده است، نيوسف، او: گفت
 وم يناحق فيصله نما اينكه بدون علم سخن بگويم و بزا: از سه چيز بيم دارم هستم و

  .گيرم و حيثيت و مالم را از دست بدهمبمورد ضرب و شتم قرار 



 452 جايگاه سنت در قانونگذاري

   :�قدرت حافظه ابوهريره

 وي بر مواردي از اقوال و ،� با رسول خدا� مصاحبت مستمر ابوهريرهبه خاطر
از ، كه اسالم آورد اميهنگ.  كه ديگران اطالع نداشتند اطالع پيدا نمود�افعال پيامبر

. ردكشكايت از اين مشكل  � به همين جهت نزد پيامبر.حافظه خوبي برخوردار نبود
آن را امر نمود سپس . ور داد كه دامن لباسش را پهن كنددستوي به  �رسول خدا

ه بعد هيچ از آن روز ب نمود و چنين � ابوهريره.باندسجمع كند و به سينه اش بچ
  .كردنحديثي را فراموش 

يعلي و واب، يئنسا،  توسط ائمه حديث مانند بخاري، مسلم، احمد،اين ماجرا
  .نعيم نقل شده استواب

ييد أ ساختگي مي باشد و بعديها جهت ت، مدعي است كه اين رويداد،رگلدزيهاما 
البته اين مستشرق يهودي . ساخته اندآن را ، او و توجيه كثير الروايه بودن �ابوهريره

  .ندارد �به ابوهريرهنسبت اي خود جز كينه و عداوت عاين مددليلي براي 
مستشرقين و همفكرانشان همواره با ديد تعجب و ترديد به قوت حافظه 

 مي نگرند، اما اگر با ديد انصاف و از ديد روانشناسي و جامعه شناسي �ابوهريره
اراي  د هر قومي زيرا.، تعجب و ترديدشان برطرف مي شودندموضوع را بررسي كن

ميان  در . بوده استها، يكي از ويژگيهاي عربخصوصياتي است و قوت حافظه
، دند كه در سرعت حفظ و قدرت حافظهافرادي بو، صحابه، تابعين و نسلهاي بعدي

ا با سند و احمد  بخاري سيصد هزار حديث رمكه مي دانند اما  كساني.نداشتندنظير 
 ،اندحفظ داشته را هزار حديث هفتصد، زرعهوششصدهزار حديث و اب، بن حنبل

 زيرا مجموعه احاديثي كه . تعجب نمي كنند�هرگز از محفوظات ابوهريره
پنج هزار و سيصد و ، آمده لدخبن مبقي چنانچه در مسند ،  حفظ داشته�ابوهريره



453  جايگاه سنت در قانونگذاري

 گذشته و حال كساني بوده اند كه ي درميان علما.هفتاد و چهار حديث بوده است
مقابل آنها چيزي در  �اشته اند كه محفوظات ابوهريرهآنقدر نثر و نظم حفظ د

معي پنج هزار رجز از رجزهاي ص نقل كرده اند كه ا،چنانچه راويان.  نمي آيدشمارب
همچنين استاد محب الدين خطيب از محفوظات عالمه . عرب را حفظ داشته است

 مات ،نسان، مواردي را نقل كرده است كه اي رحمه اهللا كه خود شاهد آن بودهشنقيط
از نزديك را شيخ احمد بن امين شنقيطي : ايشان مي گويد. و مبهوت مي ماند

حفظ معري را  لعالءواهمينطور تمام اشعار ابو  تمام اشعار جاهلي ، وي.شناسم  مي
. ه بزرگي پديد خواهد آمداگر بخواهيم محفوظاتش را بشماريم مجموعداشت كه 

 آخر در پاسخ به پيشنهاد  را از اول تا)طء شنقيالوسيط في تراجم علماء و ادبا(كتابش 
  . از حفظ نوشت، شيخ طاهر جزائرياستادمان

 هاي زنان و مردانب مشتمل بر بيان نس، مي دانم كه اين كتاباًچنانچه من شخص
  اين،شيخ شنقيطي. لفات و اخبارشان استؤذكر قبائل، منظومات و مو نيز » طشنقي«

  .استكتاب را كامال از حفظ نوشته 
در برابر آنچه ، حفظ كرده �در طول مصاحبت با پيامبر �ابوهريرهاحاديثي كه 

ست  ااست و اين در حاليو ناچيز بسيار كم ،  مي دانيمما از شيخ شنقيطي رحمه اهللا
  1. ممتاز بوده اند،كه از نظر قوت حافظهاند وجود داشته ، افراد زيادي ين امتاكه در 

. اذعان داشته اند � حفظ ابوهريره به كثرتِ�نبايد فراموش كرد كه صحابه
را در اين  �، ابوهريرهباري مروان. فحات آينده به آن اشاره خواهد شدچنانچه در ص

چنانكه ابن حجر  .د و موفق بيرون آمد، سربلن از اين امتحان�آزمود و ابوهريرهزمينه 
 �ابوهريره،  مروان: مي گويد»الزعيزعهبوا« به نقل از كاتب مروان ةاالصابدر كتاب 
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 را نيز پشت الزعيزعهو ابمروان، .حديث نمودگفتن  شروع به � ابوهريره؛را فراخواند
سال  بعد از يكوي،  . را ثبت نمايد�پرده نشانده بود تا احاديث ابوهريره

 .ال كردؤاز وي سرا آن احاديث دوباره  و فرا خواندرا دوباره  �ابوهريره
نگاه ،  مروان به احاديثي كه نزد وي بود.ه تكرار نمود احاديث را دوبار�ابوهريره

  .استجابجا نشده  متوجه شد كه يك حرف هم  وكرد
، اتهامات مستشرقين متعصب و هواداران مسلمانشان را كه هدفشان ماجرااين 

  .سازدمي كلي نابود ب، استايجاد شك و شبهه در پيكره اسالمي 
  

  : �وهريرهتابعين و اهل علم از اب، تجليل صحابه

 �از پيامبر � ندارم كه ابوهريرهيهيچ ترديد: مي فرمايد �طلحه بن عبيد اهللا
  .مطالبي شنيده است كه ما نشنيده ايم

 آنچه به عنوان و نسبت بهاست از من بهتر  �ابوهريره: مي گويد �ن عمراب
  .مي باشدعالم تر ، حديث بيان مي كند
 نزد : گفت� زيد؛ي كردالؤآمد و از وي س �بن ثابت مردي نزد زيد

دعا بوديم كه  زيرا من و ابوهريره و فالني در مسجد مشغول ذكر و ؛برو �ابوهريره
، ادامه كاري را كه انجام مي داديد«: تشريف آورد و نشست و فرمود �رسول خدا

 نيز چنين دعا � ابوهريره.آمين گفت � من و رفيقم دعا كرديم و رسول خدا.»يدده
تو ، از خواهم و افزون بر آن  من نيز مي،ها از تو خواستند آنچه اين!بارخدايا(: نمود

 سپس زيد و .آمين گفت �رسول خدا. )علمي مي خواهم كه فراموش نكنم
: فرمود �پيامبر. ي مي خواهيممما نيز چنين عل!  رسول خدااي: همراهش گفتند

  .»سبقت گرفت  شماازجوان دومي «
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 مالزمت و �رسول خدا از ما باش ، بيويقينا ت: گفت � به ابوهريره،�عمر
  .از ما حافظتري �و نسبت به احاديث پيامبرهمراهي نموده اي 
كه پيرامون چيزهايي زمينه پرس و جو در  �ابوهريره: گويد مي �ابي بن كعب

  .ت داشتأجر، نمي پرسيدند �ديگران از پيامبر خدا
دي بوده كه  فر، حافظتريندر زمان خود �ابوهريره: امام شافعي مي گويد
  .حديث روايت نموده است
روايت  �از ابوهريره، ر از اهل علمحدود هشتصد نف: امام بخاري مي گويد

  .بوده است �سول خدار حافظ ترين فرد در روايت حديث از ،كرده اند و ايشان
قوي تر  �تمام ياران رسول خداحافظه از  �ابوهريرهحافظه : ابوصالح مي گويد

بيشتر هيچ صحابه اي : مي گويد) برادر حسن بصري( الحسن بن ابي سعيد .بوده است
از  �ابوهريرهحافظه : گويد  حاكم مي. حديث روايت نكرده است�از ابوهريره

مالزمت  �با رسول خدابوده و بيش از همه تر قوي �تمام ياران رسول خداحافظه 
 در سفر و ،� مي نشست و تا وفات رسول خدا� سر سفره پيامبر، وي.وده استنم

  . ركاب ايشان بوددرحضر 
، �تر بوده و رسول خدا قوي�ابوهريره حافظه ،صحابااز همه : ابونعيم مي گويد

، منينؤبه همين جهت م. او را دوست داشته باشند، منانؤحق وي دعا نمود تا م در
  . را دوست دارند�ابوهريره

از همه بيش  �رهدارند كه ابوهرينظر تمام محدثين اتفاق : ابن حجر مي گويد
  .ه است حديث در اختيار داشت،�اصحاب رسول خدا
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كساني كه نيز  از آنها روايت نموده است و �كساني كه ابوهريره

  :روايت كرده اند �از ابوهريره

 مانند ابوبكر، عمر، فضل بن �از بسياري از اصحاب رسول خدا �ابوهريره
روايت نموده است و بسياري حديث  �، اسامه بن زيد و عائشهعباس، ابي بن كعب

 از او حديث �نس و واثله بن اسقعا، ابن عمر، ابن عباس، جابر: به ماننداز صحا
  .روايت كرده اند

 عروه ،، عبداهللا بن ثعلبه)� ابوهريرهدداما(مسيب سعيد بن : از تابعين افرادي مانند
، سالم بن الك، سليمان بن يسار، عراك بن مرغيب ، سلمان األذؤ، قبيصه بن بيرزبن 

، و حميد فرزندان عبدالرحمن بن عوف، محمد بن سيرين، ابوسلمه عمربن عبداهللا 
 ، كه امام بخاريعلما و فقهاار و تعداد زيادي از ، عطاء بن يس بن ابي رباحءعطا

  . حديث شنيده اند�، از ابوهريرهتسشان را هشتصد نفر بيان كرده اتعداد
به  � بزرگان صحابه و تابعين از ابوهريرهشكي نيست كه روايت هشتصد نفر از

 سوي ديگر مي باشد و از �ابوهريرهي هشتصد دليل بر عظمت و صداقت امعن
همان ؛ استتكذيب و ترديد مستشرقين و هواداران مسلمانشان  دليل برايهشتصد 
  .است بيمار گردانيده قلبهايشان را، كه حسادت، عداوت و تعصب كساني
  

  :تبيماري و وفا

 ابي الدنيا با سندي صحيح از ابي سلمه بن عبدالرحمن نقل مي كند كه در ابن
: م و گفتم او را به آغوش كشيدنزدش رفتم،، بودشديدا بيمار  �ابوهريرهكه  حالي
و اين را دوبار ! او را برنگردان! بارالها: گفت �ابوهريره. .ه بد ابوهريره را شفا!بارالها

كه جان   سوگند به ذاتي!بمير، مردن دارياگر توان : سپس گفت. تكرار كرد
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 زماني مي آيد كه انسان بر قبر برادرش مي گذرد و آرزو ، اوستدستابوهريره در 
  .كاش به جاي او در قبر بود مي كند

ي از عبدالرحمن بن مهران از يحهمچنين امام احمد بن حنبل و نسائي با سند صح
پا بر من خيمه اي بر: گفتات  هنگام مرض وف،نقل مي كنند كه وي �ههريرواب

  .به قبرستان ببريدبا شتاب  مرا  ونيندازيدنكنيد و عود خوشبويي پست سر جنازه ام راه 
 مردم از .هنگام وفات گريه نمود، ويكه نقل مي نمايد  �ابوهريرهدرباره وي غب

  .اندك است، طوالني و توشه، راه:  گفت؛ال كردندؤو علت گريه را سا
. تو را شفا دهد، خداوند: ، مروان نزدش آمد و گفتايشان در بيماري وفات

تو نيز مالقات مرا دوست . مهست مالقات تو ، مشتاق من!يابارخدا:  گفت�ابوهريره
 �هنوز چند قدمي نرفته بود كه ابوهريره. سپس مروان برخاست و به راه افتاد. .بدار

 يا 58 يا 57 بعد از عصر سال سفيانو وليد بن عقبه بن اب.جان به جان آفرين تسليم كرد
  . سال بود79 يا 78حدود هنگام وفات  �ابوهريره عمر . نماز جنازه اش را خواند59

د به فرماندارش در مدينه دستور دا، رسيد  �كه خبر وفاتش به معاويه هنگامي
زيرا وي از ؛ بدهد و رعايت حالشان را بنمايد �تا هزار درهم به وارثان ابوهريره

  .اصره ياري دادحرا در روز م �د كه عثمانكساني بو
  

  : �لف فجر االسالم به ابوهريرهؤموارده از سوي شبهات 

.  اسالم بودياز ديدگاه تاريخ و علما �ي ابوهريرهسيماي واقعآنچه گذشت 
تا ببينيم كه چه تصويري نگاهي مي اندازيم ، لف فجر االسالمؤاكنون به نوشته هاي م
  .ه داده استاز اين چهره زيبا ارائ
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 توسط آنها را يادآور �نخست ردود ابن عباس و عائشه و تكذيب ابوهريره، وي
 ر را بيان مي كند فقط به ذك� سپس به رغم اينكه شرح حال ابوهريرهاست وشده 
 .مي نمايداز شوخ طبعيهاي او اكتفا خي ، اصل و تاريخ مسلمان شدن و بيان برنسب

نخست مقام ، لفؤكه مد ، چنين مي طلب علميكه انصاف و رعايت امانت در حالي
تقدير آنان از وي و  نيز ، تابعين و ائمه حديث ودر ميان اصحاب �ابوهريره

 اصلي شرح حال جنبهزيرا . را بيان مي كرداو  دقت و صداقت ،اعترافشان به حفظ
  .اقتضا مي كند، همين جنبه مي باشد آن را ، كه بحث مورد نظر�ابوهريره

كه پرداخته  به جوانب ديگري لذاآشكار است،  ،لفؤما كه هدف اما از آنج
  . فراهم مي كند ويو تاختن به  و�ابوهريرهاز زمينه را براي انتقاد 

بدين صورت را  � عليه ابوهريرهلف فجر االسالمؤاينك تمام دسيسه هاي م
  : كنيمخالصه مي

 او ،را رد نموده �حديث ابوهريره �برخي از صحابه مانند ابن عباس و عائشه ـ1
  .را تكذيب كردند

  . فقط به حافظه اش اعتماد مي نمود احاديث را نمي نوشت و�ابوهريره ـ2
از را كه  بلكه آنچه ،شنيده بود اكتفا نمي كرد � او تنها به آنچه از پيامبرـ3

  .نيز روايت مي نمود ديگران مي شنيد
  .دندكرقتش ترديد در صدا،  از وي انتقاد نمودهبرخي از صحابه شديداً ـ4
نمي پذيرند و ، يث وي را اگر با قياس معارض باشداحاد ، پيروان ابوحنيفه ـ5
  .فقيه نبوده است، وا :گويند  مي

 احاديث ، حديث از كثرت روايات وي سوء استفاده نموده جعل كنندگان ـ6
  . به وي نسبت داده اندوده كرشماري را جعل بي
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 ي جز ادعا،جه خواهيد شد كه موارد فوق، متوبا توضيحاتي كه خواهيم داد
  . نيستي چيز ديگره، تحريف و مغالطدليل  بي

  :نستن رواياتش توسط برخي از اصحابابوهريره و مردود دا ـ1
 � نسبت به ابوهريره�فجر االسالم در بحث موضعگيري صحابهلف ؤم
:  يعني.)أ فليتوضةمن حمل جناز(: اين حديث را روايت نمود �ابوهريره 1:گويد مي
  .»هر كس جنازه اي را بر دوش گرفت، بايد وضو بگيرد«

 از حمل كردن چوب هاي خشك:  اين حديث را نپذيرفت و گفت�ابن عباس
  .الزم نمي شود ما وضو بر

،  كه در صحيحين نيز آمده است و آنحديثي روايت كرد � ابوهريرهرهمين طو
؛ فرو بردن در ظرف آب، بشوييدها را قبل از ، دستبرخاستيدهرگاه از خواب «: اينكه

  .»ان كجا دور زده استتچون نمي دانيد كه دستان
ـ  با مهراس :يعني ع بالمهراس؟صننكيف : نپذيرفت وگفت  اين حديث را،عائشه

  ]چكار كنيم؟ـ كه كوزه اي از سنگ بود 
مطالب فوق از شرح :  بحث مذكور مي نويسدنوشتلف فجر االسالم در پاؤم

  . نقل شده است)2/178( مسلم الثبوت
ذكر كرده تا چنين وانمود  نمونه، اين دو مورد را به عنوان لف فجر االسالمؤم

 يادآوري  ما قبالً.دندقرار مي داد برخي از صحابه، برخي ديگر را مورد انتقاكند كه 
ي ملاساس اختالف ع  جز بر در مورد سخنان يكديگر�كرديم كه ترديد صحابه

 اجتهاد و استنباط و يا بو تفاوت مراتديدگاهها اوت تفاساس  آن هم بر ،محض
چيزي ديگر نبوده و به هيچ وجه اين ، راموشي بعضي و يادآوري بعضي ديگربخاطر ف
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خصوص در  ب.ناشي از شك و ترديد و يا تكذيب يكديگر نبوده است، اختالفات
ان نمي تو ، حفظ و دقت وي اعتراف داشتند،به صداقت، همهكه  �مورد ابوهريره
  .چيز ديگري حمل كرد  را براواختالفاتشان با 

و  �كه بين ابوهريرهباره تمام مسايل مورد اختالفي دراين بود نظري اجمالي 
لف ؤ مواردي مي پردازيم كه ميلص تفبه؛ در ذيل است وجود داشته �ر اصحابيسا

  .فجر االسالم آنها را ذكر كرده است
اين حديث را از  �ابن عباساينكه  ؛)أ فليتوضزةاجنمن حمل ( :حديث اول) الف
  :از چند جهت قابل بررسي است،  نپذيرفته�ابوهريره
  حديث و فقههايكتاباز  يكهيچ ، درتنبنده اثري از حديث فوق با اين م* 
را رد نموده  �روايت ابوهريره � همچنين اثري از اين واقعه كه ابن عباس.نديدم
،  حديثيعلماقطع بطور ،  وجود مي داشت،و واقعه فوقحديث نيافتم و اگر ، باشد
وت اين  صاحب مسلم الثب اصول مانندياز علمارخي البته ب.  نمي كردندتن غفلآاز 

 مي باشد واهلين در فن حديث سجزو مت، وي: ؛ گفتني استحديث را نقل كرده اند
 زيرا .هيچ اصل صحيح و ضعيفي ندارندبسا اوقات به بيان احاديثي مي پردازد كه 

 نبايد فراموش كرد كه همچنين .در فن حديث تخصص ندارداحب مسلم الثبوت ص
بگيرند و فقط افراد اين كتابها به هيچ وجه نمي توانند در علم حديث مرجع قرار 

  .كتابها روي مي آورندباب حديث به اين  ، درسودجو و مغرض
ست كه ير از آن چيزي ا، غبهاي حديث در اين مورد وجود داردآنچه در كتا* 

مرفوع نقل به صورت  � ترمذي از ابوهريره. ذكر كرده استمؤلف فجر االسالم،
، از بابت غسل ميت«: يعني. )ءمله الوضومن غسله الغسل و من ح(: كهرده است ك

  .»گرفتوضو بايد ، بايد غسل كرد و از جهت حمل جنازه
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مورد ر اهل علم د:  مي گويد�ن دانستن روايت ابوهريرهس ضمن ح،ترمذي
و  � بعضي از اصحاب پيامبر.دارندنظر  فاختال، كسي كه ميت را غسل مي دهد

خودش نيز غسل كند و برخي ، كسي كه ميت را غسل مي دهد: ديگران مي گويند
  .فقط وضو بگيرد: گويند ديگر مي

ميت ، پس از غسل دادن كردنغسل ، از ديدگاه من: مي گويد �مالك بن انس
امام  . ديدگاهي دارد نيز چنين�امام شافعي. جب نمي دانم و اين را وامستحب است

ميدوارم كه غسل بر وي واجب  ا،كسي كه ميتي را غسل مي دهد:  مي گويد�احمد
از عبداهللا بن  . حتمي است،وضو: اسحق مي گويد .اما حداقل وضو بگيرد؛ نباشد

  .و و نه وضدنه غسل الزم مي گرد،  ميتدنكه از غسل داشده مبارك روايت 
 تنها نيست و علي و عائشه نيز ، حديث فوقدر روايتِ �ابوهريرهخالصه اينكه 

 روايت شده است و هم به صورت مرفوعهم  ،�آن را روايت كرده اند و از ابوهريره
 ،�گر ابن عباسا ؛تهيچ اثري نيس � و از ترديد ابن عباسموقوفبه صورت 

 ديدگاههايچنانچه . نقل مي كردندن را آ ، محدثينحتماً، را رد مي نمود �ابوهريره
توضيح داديم اهل علم در اين عالوه بر اين همانطور كه . ر صحابه را نقل كرده انديسا

 كه استدالل استبيانگر اين مطلب ، دارند و تمام اين مواردنظر با هم اختالف باره 
باطل  ،نمودهرا رد  �، حديث ابوهريره� االسالم مبني بر اينكه ابن عباسلف فجرؤم

 در روايت غسل ميت �، ابوهريرهبول مي باشد و چنانچه بيان گرديدو غير قابل ق
  .اين روايت را نقل كرده اندلكه ديگران نيز ب؛  نيستدمنفر

، باز هم د نيز ثابت گرد�به فرض اينكه اين واقعه صحيح باشد و رد ابن عباس* 
برداشت و فهم حديث به  ،بلكه اين اختالف.  نيست�به معناي تكذيب ابوهريره

 واجب مي داند و ابن وضو را با توجه به ظاهر حديث �ابوهريره. گردد مي بر
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ه از چ چنان؛حديث را حمل بر استجاب مي كندو  را واجب نمي داندآن  �عباس
 چنين ،)اليلزمنا الوضوء(:  كه مي گويد)در صورت ثبوت( �ابن عباسكلمات 

 �و ابن عباس است معتقدس از حمل جنازه  به لزوم وضو پ� ابوهريره.مي آيد بر
فقيه و مجتهدند و حق چنين استنباطهايي را ، صحابي بزرگواردو هر . به عدم وضو

  .دارند
 در مورد اين حديث بايد .)...امهنحدكم من مأظ يقمتي است( : حديث دوم)ب
روايت  را  آن، بخاري و مسلم و صاحبان صحاحي است كهصحيح حديث :گفت

  . نيز ورايت شده است�، جابر و عائشهاز ابن عمر اين حديث .كرده اند
 و اين �بر ابوهريرهرضي اهللا عنها مبني بر رد عائشه مؤلف فجراالسالم اما ادعاي 

 است كه در كتابهاي حديث به ادعايي، ) بالمهراسنصنعذا ما( :سخنش كه فرمود
رح طلي عراقي در فظ وبلكه آنچه ابن عربي و حا.  نرسيده و ذكر نشده استثبوت

 �كسي كه بر ابوهريرهين است كه ا، از بيهقي نقل كرده اند، بتقريالالتثريب شرح 
  . بود�از ياران ابن مسعود عيجقين اش، اعتراض نمود

 از ياران ابن مسعود به نام قين اشجعي هنگام شنيدن اين حديث، به يكي
 در �؟ ابوهريرهيمي چكار كنبا اين كوزه سنگ:  اعتراض كرد و گفت�ابوهريره

  ].بيهقي[ .»پناه به خدا از شر تو«: پاسخ گفت
 و افزوده اند نمودهنقل  �قطني و بيهقي اين حديث را از ابن عمرهمچنين دار

 ، اگر در كنار حوض آبي بوديم:و گفت كه مردي با شنيدن اين حديث اعتراض كرد
  . و عصباني شد سنت دانست مقابله باراال وي ؤ كه ابن عمر اين س؟كاركنيمچ

نيز  � بلكه ابن عمر؛در نقل اين روايت تنها نيست �پس روشن شد كه ابوهريره
نيز رضي اهللا عنها  حتي ترمذي نقل كرده كه عائشه .اين حديث را روايت كرده است
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، �كه هنگام روايت اين حديث توسط ابوهريره ده و كسينمواين حديث را روايت 
  .نه عائشه ، بودقين اشجعي، اعتراض نمود

.  بود�تابعي و از ياران ابن مسعود، قين اشجعي :ابن حجر در مورد قين مي گويد
رديف صحابه ذكر كرده در  ابن منده وي را . ماجرايي رخ داد�ابوهريرهو بين او 
  1.استآورده ابن حجر گفتگوي قين با ابوهريره را سپس  .است

 صحت � بر ابوهريرهعنها رضي اهللا با اين توضيح روشن گرديد كه رد عائشه
حديث فقه  از اختالف برداشت رهم حمل ب باز، ندارد و اگر صحت مي داشت

معقتد به وجوب شستن دستها قبل از فرو بردن  �صورت كه ابوهريره  بدين.شد  مي
، امام احمدنظر  چنانكه . كه از خواب بر مي خيزدبوده يبراي كس ،ظرف آب آنها در

اهل علم در اين عائشه و ابن عباس و جمهور نظر اما . تين اس همداود و طبري نيز
كه اين  تكذيب و ترديد كسيهيچ ضرورتي براي بنابراين . مورد، فرق مي كند

  .وجود ندارد، حديث را روايت كرده
لف فجر االسالم بعد از ذكر ترديد عائشه ؤاين نكته قابل توجه مي باشد كه م

كه به اين   نسبت مي دهد و زمانيمسلم الثبوت حراش اين مطالب را بهرضي اهللا عنها 
 اين مطلب را ذكر كرده سلممگردد كه صاحب  روشن مي، كتاب رجوع مي شود

اشتباه صاحب مسلم را خاطرنشان نموده است كه ،  بلكه شارح. نه شارح آن،است
  .درست نمي باشدرضي اهللا عنها عائشه به اين سخن دادن نسبت 

د از اين ر:  صاحب تيسير مي گويد: كه مي گويدرح توجه كنيدبه عبارت شا
كه در است ثابت بلكه از فردي به نام قين اشجعي ، عائشه و ابن عباس ثابت نيست

  .وجود داردنظر صحابي بودن وي اختالف مورد 
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از ، م الثبوت به آن اشاره نمودهارح مسلّشكه بايد توجه داشت كه عبارت تيسير 
 ما حافظ در مورد استاد:  منقول است كه درآن مي گويدالحاج اثر ابن امير تقريرال

از كتب يك  در هيچ،اين مطلب: مي گويد، از عائشه و ابن عباس نقل مي كنندآنچه 
 به نام فردي،  نموده� بلكه كسي كه اين اعتراض را به ابوهريره؛وجود نداردحديث 

  1. بوده استقين اشجعي
، اين مطلب نقلدر لف فجر االسالم ؤ مبا توجه به مطالب فوق، معلوم مي شود كه

  :مرتكب دو اشتباه شده است
كه خود  ، در حالي به شارح مسلم الثبوتنقل اين مطلبنسبت دادن  )الف
  .استرا آورده مسلم اين مطلب صاحب 
تباه مؤلف آن را تصحيح ، اش به اينكه شارح كتاب مسلم الثبوتعدم توجه )ب

 را توجيه كرد جز لف فجر االسالمؤان عمل مچگونه مي تواز اينرو . نموده است
 �ابوهريرهبويژه صحابه از برخي سخنان  وي درصدد اثبات تكذيب :اينكه بگوييم

  . اصحاب مي باشد سايرتوسط
  : � عدم كتابت احاديث توسط ابوهريرهـ2

يه نمي نوشت و بر حافظه اش تكرا  احاديث �اما در مورد اينكه ابوهريره
 بلكه جز .، اختصاص نداشت�له تنها به ابوهريرهأ اين مس: بايد گفت،نمود  مي

 كه داراي صحيفه اي بود و احاديث را در آن �عاص عبداهللا بن عمرو بن
گر از اصحابي كه راوي حديث بودند، به كتابت حديث كسي دي، نوشت  مي
لف ؤ و خود ممي دانند ، اين مطلب را كامالًآگاهان به تاريخ حديث. پرداخت نمي
به هر حال عصر اول : چنانكه مي گويد. م نيز به اين مسئله اعتراف دارداالسالفجر 
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احاديث را ، حفظاز  و يشفاهبه صورت گذشت و تدوين حديث شايع نبود و آنها 
 براي خودش صرفاً، ي به تدوين حديث مبادرت مي ورزيدبيان مي كردند و اگر كس
  1.اين عمل را انجام مي داد

اول توسط تابعين لوم مي شود كه تدوين حديث در قرن لف معؤاز اين سخن م
 جز عبداهللا ،به تدوين حديث مشغول نشدند �اما اصحاب پيامبر، انجام گرفته است
  . كه براي خود صحيفه اي نوشت�بن عمرو بن عاص

د كه وقتي خود شما به اين مطلب اعتراف دارينمود ال ؤلف سؤاين ماز  بايدحال 
 پس چرا به ،، معمول و مرسوم نبوده استتن احاديثكه در زمان صحابه نوش

پس معلوم مي شود كه ! ؟يد كه احاديث را نمي نوشتياعتراض مي نما �ابوهريره
جاي اينكه بيانگر يك تحقيق علمي ه  ب،ست و اين اعتراضازير نيم كاسه ، كاسه اي

يعني ( ،صحابي بزرگواراين به لف نسبت ؤه و عداوتي است كه منباشد، نمايانگر كي
  . دارد)�ابوهريره

اگر دقيق و ـ حديث را از كسي كه از حفظ بيان مي كند ، قبول چه بسا علما
چنانچه . ترجيح داده اند ،ش بيان مي كندياه ه بر كسي كه از نوشت ـحافظ باشد

اگر دو حديث با هم تعارض داشتند و يكي ازآنها مسموع و  : اصول گفته انديعلما
 االحكامآمدي در كتاب  .مسموع ترجيح داردديث ح، ري مكتوب بودديگ
 اول اينكه از دو .داراي ترجيحاتي است،  آنچه مربوط به روايت مي شود2:گويد  مي

، روايت سماعي، تروايتي كه يكي از روي سماع باشد و ديگري از روي كتاب
  .ترجيح دارد
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كتابت  ،صحابه و تابعينعده اي از از اعم از سلف صالح خي به همين جهت بر
ه شود و استعداد حفظ از بين  بر كتابت تكيحديث را نمي پسنديدند تا مبادا صرفاً

  .برود
 چون ؛ننويسيد:  به نقل از ابراهيم نخعي مي گويد1جامع بيان العلمدر  ابن عبدالبر

  .نوشتن تكيه مي نماييد بر
  .د اكتفا مي نماينوشته اشبه ، هر كس چيزي بنويسد: در جايي ديگر مي گويد

كه از دهان  اين علم تا زماني: همينطور از اوزاعي نقل مي كند كه مي گويد
ت و در ، نورش از بين رفرجال ادا مي شد، شريف بود و چون در كتابها جمع گرديد

  .اختيار نااهالن قرار گرفت
كه كتابت  و ديگران ه، قتاداب، نخعيه، ابن شابن عباس، شعبي همچون كساني

 به گوش دادن  بنابراين صرفاً. عادت كرده بودندبه حفظ كردن، را نمي پسنديدند
  .اكتفا مي كردند

من از بقيع مي گذرم و گوشهايم را : ه است گفت كهشدهاز ابن شهاب نقل 
ر گوشهايم فرو دچيزي به خدا سوگند . نادرست بشنومسخنان بندم تا مبادا   مي
  .رود كه من آن را فراموش كنم نمي

در مورد خود و پيروانش  � رسول خدا.سخني نقل شده استاز شعبي نيز چنين 
نوشتن و  ملتي بيسواد هستيم كه ،ما« : يعني)نحسب  النكتب و الةميأ ةمنحن اُ( :فرمود

  .»حساب كردن را بلد نيستيم
 . حفظ و قدرت حافظه بوده است،مشهور است كه يكي از ويژگيهاي عربها

  . آن را حفظ مي كردند،ي بزرگه هايدبار شنيدن قص برخي از آنها با يك
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 يكبار شنيدن قصيده عمر بن نقل مي كنند كه وي با �در مورد ابن عباس
  .استثبت  و تاريخ يات چنانچه اين واقعه در كتابهاي ادب.، آن را حفظ كردربيعه  ابي

  : نشنيده است� از شخص رسول خدات احاديثي كه آنها را و رواي�ابوهريره ـ3
شنيده  به صورت مستقيم �ابوهريره به روايت آنچه از پيامبر :احمدامين مي گويد

، كردند نقل مي �كه ديگران براي او از پيامبررا بلكه رواياتي ؛ اكتفا نكرد، بود
 :فرموده است �پيامبر:  از جمله اين روايت كه گفت.پذيرفت و روايت مي كرد  مي

 روايت را انكار نمود و ، اينا عائشه رضي اهللا عنه..)وم لهص ا فالبصبح جنأمن (
 سپس ؛هنوز جنب بود �طلوع مي نمود و پيامبر، فجر، ا اوقات در رمضانبس: گفت

 ،اطالع يافتاين موضوع از  �ابوهريرهزماني كه  ..گرفت غسل مي نمود و روزه مي
؛ نشنيده ام �، اين را از خود پيامبرمن .تر استدانان معائشه در اين مورد از : گفت

  1.ما بن عباس شنيده بلكه از فضل
  :ين مورد از دو جهت بايد بحث نموددر ا
نشنيده  � از رسول خدااحاديث را مستقيماًاز  برخي �در اينكه ابوهريره )الف

 بايد گفت كه ابوهريره در اين ؛ در اين بارهمي كردنقل  بلكه از اصحاب ديگر ،بود
مسلمان شده ديرتر كه بسياري از جوانان صحابه و كساني و عمل تنها نبوده است 

 ، و امثالشان�، براء، ابن عباس و ابن عمر، انسچنانكه عائشه.  چنين مي كردندند،بود
 نسبت داده اند كه از ياران وي شنيده اند و علتش هم اين بود �به پيامبر احاديثي را

 يعملكردلذا چنين  .بودو قطعي  براي آنها مسجل �كه عدالت و صداقت اصحاب
  . نداردهيچ اشكالي
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ما الربا في انّ(: روايت مي كند كه فرمود �از پيامبر �عنوان مثال ابن عباسه ب
 �ان النبي( :طور روايت مي كند كهو همين. »ربا، تنها در نسيه هست«: يعني )ةالنسيئ
 تا رمي جمره عقبه، تلبيه �پيامبر«: يعني )ة العقبة يلبي حتي رمي جمرللم يز
از اسامه بن :  گفت، از وي جويا شدند،رد حديث اولكه در مو هنگامي. »گفت  مي
 اين حديث را �برادرم فضل بن عباس: و در مورد حديث دوم گفت 1. شنيده امدزي

  2.برايم بيان كرده است
: يعني. ) فله قيراطةي علي جنازمن صلّ( :كهنمود  نيز از پيامبر روايت �ابن عمر

 اين ،بعدها وي. »اداش يك قيراط استهر كس بر جنازه اي نماز بگزارد، براي او پ«
  3.نسبت داد �حديث را به ابوهريره

نقل  �ما تمام آنچه را كه از پيامبر: گفتكه كرديم  را ذكر � سخن انسقبالً
  . بلكه برخي از ما براي برخي ديگر نقل كرده اند؛ نشنيده ايمدشوخ از ،مي كنيم
بلكه  ؛امبرنشنيده ايمم احاديث را از پيتما: كه گفت �طور سخن براءهمين

ما را  ، زيرا محافظت و نگهداري شتران.نقل مي كردندحديث ارانش از او براي ما ي
  .به خود مشغول گردانيده بود

 همه در مورداين نوع احاديث نزد علما تحت عنوان مرسل صحابه مشهور است و 
 غير از .اننددارند و آنها را جزو احاديث مرفوع مي دنظر ، اتفاق ت اين احاديثحجي

، احتمال دارد در مراسيل صحابه: اسحق اسفرايني كه ايشان گفته استاستاد ابو
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اجماع اهل   مردود است و، اسفراينيديدگاه اين .صحابي از تابعي روايت كرده باشد
  .حديث و اصول، برخالف آن مي باشد
 باس ومانند روايات ابن ع مراسيل صحابه، ما: ابن صالح در مقدمه اش مي گويد

 .در رديف مراسيل ذكر نكرده ايم،  نشنيده اند�كه از پيامبررا اصحاب جوان ساير 
 چون آنها از صحابه . مي باشند،زيرا اين نوع مراسيل در حكم احاديث متصل و مسند

 چراكه همه . موجب طعن در حديث نمي باشد،صحابيناآگاهي روايت مي كنند و 
 نظر  اختالف،حدثين در حجيت مراسيل صحابه بايد گفت كه م1.صحابه عادل هستند

استاد ابواسحق اسفرايني معتقد به .  اختالف نظر دارند، اما اصوليها در اين باره.ندارند
ه حجيت اين ند و بمخالفبا وي  است و بيشتر اصوليها عدم استدالل از اين نوع مراسيل

، سل را ذكر مي كندتالف در حجيت مر نووي بعد از اينكه اخم اما.نداحاديت معتقد
اما مراسيل صحابه . تمام اين اختالفات در مورد مراسيل غير صحابه است: مي گويد
  . نقل شده اند� از خود رسول خدااست كهي مانند اخبار

 ،مذهب صحيح و مشهور كه جمهور محدثين و اهل علم  به آن اعتقاد دارند
  .حجت بودن مراسيل صحابه است

احاديث صحيح هستند و مرسل را حجت ه شروطي براي قايل بتمام محدثيني كه 
در صحيح  .دارندنظر ، اتفاق  بودن مرسل صحابي و صحت آنجتنمي دانند، بر ح

  .بخاري و مسلم از اين نوع احاديث به كثرت وجود دارد
 قابل احتجاج نيست و حكم ،مرسل صحابي:  ابواسحق اسفرايني مي گويدشيخ

از  و يا �از پيامبرتنها  ،كه ثابت شود كه اين راوييل را دارد مگر اينس مراساير
 يعني از تابعين هم روايتاز غير صحابه  زيرا صحابه .روايت مي كندديگري صحابي 
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است و ، درست نظريه نخست:  ذيل نظريه ابواسحق مي گويد،امام نووي .كرده اند
 صحابي نادر  چون روايت صحابي از غير.مي باشد قابل احتجاج مطلقاً، مرسل صحابي

يك كه  زمانيلذا . كرده اند آن را بيان لزوماًه، دافتا ياگر چنين اتفاقو مي باشد 
 معلوم ،»چنين فرموده است �رسول خدا«: صورت مطلق مي گويدصحابي به 

  1.شود كه از تابعي روايت نمي كند  مي
 �ابوهريرهروايت نمودن  پس . بود�علما در مورد مراسيل صحابه، ديدگاه اين

آن را با آب و تاب ذكر لف فجر االسالم ؤچه اشكالي دارد كه مبه صورت مرسل 
  ؟نموده است

است، از چند   فجر االسالم به عنوان شاهد ذكر كردهلفؤحديثي كه م) ب
  :جهت مورد بحث مي باشد

 نقل چنين، اما انكار عائشه را نقل نكرده اند، نخست اينكه كتابهاي صحيح
 كه روزه اش دفتوا داوي  .شداستفتاء در مورد جنب  �يرهاند كه از ابوهر دهكر

:  گفت،ال شدؤ در اين باره سا وقتي از عائشه رضي اهللا عنه.صحيح نيست
اين وقتي .  گاهي در ماه رمضان در حالي صبح مي كرد كه جنب بود�خدا  رسول

گشت بر از فتواي خود ابوهريره،  نقل شد�براي ابوهريرهرضي اهللا عنها سخن عائشه 
  .از من عالم ترند) عائشه و ابن عباس(آنها : و گفت

  :در اين زمينه دقت نماييدمسلم  به متن صحيح ،براي روشن شدن مطلبخوبست 
 شنيدم �از ابوهريره: گفتعبدالرحمن بن حارث روايت است كه بن از ابوبكر 
ن اي. اش درست نيست، روزه ريابد كه فجر صادق را با جنابت دكسي: كه مي گفت

 انكار نمود و جهت ، وي.نقل كردم) پدرم(ريه را براي عبدالرحمن بن حارث نظ
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 .ما رفت و من نيز همراهش رفتمم سلمه رضي اهللا عنهأله نزد عائشه و أروشن شدن مس
 ما .. سپس روزه مي گرفت ومي كردصبح  جنابت در حال �رسول خدا: آنها گفتند
 حتماً:  مروان گفت. براي وي بيان كرد موضوع را، عبدالرحمنبرگشتيم؛نزد مروان 

  . بروي و كالمش را رد نمايي�بايد نزد ابوهريره
 �ابوهريره. فت و موضوع را براي وي توضيح دادر � نزد ابوهريره،عبدالرحمن

 .آري: ؟ عبدالرحمن گفتبه تو چنين گفتند) ام سلمه و عائشه(آنها  :گفت
 � اين سخن را از فضل بن عباس،نند و مآن دو از من عالم تر: گفت �ابوهريره
 از نظريه �ابوهريره:  عبدالرحمن مي گويد.�ارسول خدشخصِ  نه از ،شنيده ام

  .خود برگشت
در اين : آنجا كه مي گويد؛ ين نكته اشاره كرده استدشارح مسلم الثبوت نيز ب

 ديده نمي شود و اين �ابوهريرهبر   رضي اهللا عنهاعائشهناحيه موضوع ردي از 
 ردمبني بر آنچه در حاشيه :  مي افزايديو. هيچ سندي ندارد) رد عائشه(وع موض

 هيچ ثبوتي  آمده، به خاطر مخالفت سخنش با كتاب� ابوهريرهبر المومنين عائشه ام
  1.را نقل كرده است � فعل پيامبر بلكه وي صرفاً؛ندارد

كه تنها از نه اين، ؛ وير االسالم عجيب و شگفت انگيز استلف فجؤ عمل مواقعاً
بلكه نقل ،  چشم پوشي كرده رضي اهللا عنهاموضعگيري شارح مبني بر عدم رد عائشه

لف فجر االسالم در ؤالبته اين عملكرد م. ب را به خود شارح حواله داده استاين مطل
ا به ايشان تبريك  رعايت اين امانت علمي ر واقعاً. مي شودموارد زيادي ديده

  !گوييم  يم
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هيچ وجه نبايد باز هم به ، را بپذيريمرضي اهللا عنها انكار عائشه بوت ثاگر : دوم
، ه مفهوم آن چنين خواهد بود كه وي بلك.نماييمتلقي  �ابوهريرهتكذيب آن را 

دانسته   سراغ نداشته و خالفش را مي�ابوهريرهمطابق ديدگاه  اي راله أحكم مس
 عائشه از اصحاب بزرگ است كه اين عمل از نوع تصحيح اشتباهاتي است كه احياناً

د و ابن عباس و زيد بن ثابت و ابن مسعو و علي و و فرزندش و ابوبكر مانند عمر
معمول بود كه  � اغلب در ميان ياران رسول خدا1.مي گرفته است �سعيد خدريواب

 قلمداد، د و اين عمل را به هيچ وجه تكذيباشتباهات يكديگر را مي گرفتن
فرموده  � زيرا پيامبر.تنددانساي امانت مي دوعي تصحيح و ارا ن نآ بلكه ،كردند نمي
 ،كسي كه علمي را بپوشاند«: يعني 2)ارمه اهللا بلجام من النّجلأ من كتم علماً(: است

  .»بنددمي روز قيامت به دهانش لگامي از آتش خداوند در 
، ذكر �به رسول خدا �، رفع اين حديث توسط ابوهريرهاكثر رواياتدر : سوم

روايات از برخي   در.نقل شده است �به عنوان فتوايي از خود ابوهريره تنها هنشد
  .نسبت داده است �و يا به اسامه � آن را به فضل،�تصريح شده كه ابوهريره

يا به ؛  از فتواي خود رجوع نمود�ابوهريره: عالمه ابن حجر مي گويد: چهارم
ر روايات و يا اينكه وي معقتد ايسبر رضي اهللا عنها منين ؤالمرجحان روايت ام خاطر 

شد و نظر اكثر علما نيز ناسخ روايات ديگر مي بارضي اهللا عنها، روايت عائشه بود كه 
  .همين است
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 معتقد ،�ابوهريرهبه فتواي  همچنان ، برخي از تابعين، ترمذيبنا به روايتالبته 
عايشه رضي اهللا يت بر خالف ديدگاه وي يعني بر اساس رواتا اينكه سرانجام  ماندند

  1.نموده استتصريح چنانچه نووي به اين مطلب . عنها اجماع شد
  : به خاطر كثرت روايت�بر ابوهريره �اصحاب  ردـ4
جهت كثرت از را  �ابوهريره، برخي از صحابه: لف فجر اسالم مي گويدؤم

ت چنانچه رواي. ودندروايات وي ترديد نمدر  ، مورد انتقاد قرار دادهروايت شديداً
به : مي گويد �كه ابوهريرهآمده  در صحيح مسلم .مسلم بر اين موضوع داللت دارد

خداوند خودگواه ؛  روايت مي كند�پيامبرزيادي از احاديث ، � ابوهريرهزعم شما
 به خاطر سيري شكمم خدمت را � فردي مسكين بودم كه رسول خدا،است كه من
مشغول بودند و انصار نيز به مهاجرين در بازارها به خريد و فروش . مي كردم

 �در حديثي ديگر در مسلم آمده است كه ابوهريره ..اشتغال داشتندكارهايشان 
چرا انصار و : گويند و مي ابوهريره زياد روايت مي كند: مردم مي گويند: گويد  مي

ين موضوع را برايتان توضيح  علت ا،؟ من حديث بيان نمي كنندهمهمهاجرين اين 
ان انصارم را كار و كشاورزي و برادران مهاجرم را تجارت در بازارها  برادر؛دهم  مي

حضور در آنها از  ؛بودم �سيري شكمم همراه پيامبربه خاطر  من .مشغول كرده بود
 .حاضر بودم �در مجالس رسول خداو من همواره  باز مي ماندند �مجلس پيامبر

  2.ن حفظ مي كردمآنها فراموش مي كردند و م
با اين تفاوت ، مي باشدر هيگلدز همان عبارت  فجر االسالم عيناًلفؤعبارت م

  بهرا �ابوهريره، ر رعايت ادب به چشم مي خورد و او بيشترهگلدزيكه در عبارت 
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فقط به اين اكتفا بلكه  . توصيف ننموده است،، متهم به دروغ بوده�اينكه نزد صحابه
 به احاديثي �ابوهريرهسترده گچنين به نظر مي رسد كه علم : گفته استنموده كه 
 كه از وي روايت ش در وجود شاگردان،به آنها حضور ذهن داشتنسبت كه همواره 

  1.هايي ايجاد كرده بودمي كردند، شك و ترديد
كه  �، مستشرق شك و ترديد را به شاگردان ابوهريرهچنانچه مشاهده نموديد

 ،صحابهبه شك و بدبيني را لف فجر االسالم اين ؤ نسبت داده، اما م،تابعين باشند
از  �لف فجر االسالم در ايراد طعن به ابوهريرهؤ بدين ترتيب م.نسبت داده است

  .است، قدمي جلوتر گذاشته استاد خود
 در � كه ابوهريرهه نقل نمود� ابوهريرهازفجر االسالم لف ؤبه هر حال آنچه م

. رساند قت وي را نمي در صدايدي، هيچگونه طعن و ترد به دفاع از خود پرداختهآن
 گرچه ؛روايات زيادي نقل نموده است �از رسول خدا �بديهي است كه ابوهريره

 با شمالزمت و همراهي مستمر، علت كثرت روايت وي. خير مسلمان شده بودأبا ت
  .بوده است �كه در سفر و حضر و همه جا در ركاب آن حضرت است �پيامبر

بود و عالقه  �خصوصي رسول اهللا گرد شا�ابوهريرهتوان گفت كه   مياصالً
 ،�ن حضرتآ پس از وفات ي حت.خاصي به جمع آوري و حفظ احاديث داشت

براي شنيدن حديث به اصحاب بزرگسال مراجعه نمود و بدين  مانند اصحاب نوجوان،
  . پيشگام باشد، توانست در علم حديثسان

سالمي پراكنده در بالد ا �كه ياران پيامبر در دوران خالفت راشده زماني
، مشمول ادا در صورت امتناع از بيان حديث از ترس اينكه مب�، ابوهريرهگرديدند

، زندگي خود را وقف بيان احاديث وعيدي شود كه در مورد كتمان علم آمده است
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اگر :  مي گويد،ه در حديثي كه بخاري و مسلم روايت نموده اندچچنان. نمود �پيامبر
  سپس اين دو آيه را. هرگز به بيان احاديث نمي پرداختم،ن نمي بودآاين دو آيه قر
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  )159،160:قرهب(
بي گمان كساني كه پنهان مي دارند آنچه را كه از داليل روشن و «: ترجمه

 نموده ايم، خدا و  مردم در كتاب بيانهدايت فرو فرستاده ايم بعد از آنكه آن را براي
مگر كساني كه توبه كنند و به اصالح كار  آنها را نفرين مي كنند، ، نفرين كنندگان
؛ توبه چنين كساني آشكار سازند) حقايقي را كه پنهان مي ساختند( خود بپردازند و 

  .»به پذير و مهربان هستم بسي تو،را مي پذيرم و من
براي ، ، كثرت روايات وي�ابوهريرهخير اسالم أتوجه به تبا طبيعي بود البته 

 اما ،ال برانگيز باشدؤس، ي كه از محيط مدينه فاصله داشتند از تابعين و يا اصحابخيبر
  .شدند راي آنها توضيح داد، قانععلت اين امر را ب � ابوهريرهآنكهپس از 
يانگر همين حيرت ب، آمدههاي حديث در كتابپيرامون اين موضوع  آنچه اينبنابر

نها آ به �با پاسخي كه ابوهريرههمه آنها  و تعجب برخي از اصحاب است كه ظاهراً
نيز نسلهاي بعد  بهله به صورت شفاف بيان گرديد و أمسبدين سان  . شدندقانع، داد

لف ؤصحابه و مشاجراتي كه م توسط �ابوهريرهست تكذيب پس كجا. منتقل شد
به  ،نخستين و مسلمانان � صحابهرويكرد اين ؟ادعا كرده استفجر االسالم 

مي نمايد و اگر آنها داللت له حديث أويژه در مسل ديني و بيحساسيت آنها در مسا
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را  � به هيچ وجه ساكت نمي نشستند و ابوهريره،قانع نمي شدند �با پاسخ ابوهريره
 بيش  كسي كه ـمگر ممكن بود در جامعه اي كه عمر بن خطاب .آزاد نمي گذاشتند

 وجود  ـاز شدت و صالبت برخوردار بوداحاديث از حد در اثبات مسائل ديني و 
اين امكان وجود يا  و آ ساكت بماند؟،داشته باشد و در مقابل فردي مانند ابوهريره

  او سكوت نمايند؟برابر ، در  كه اصحاب بزرگ و جمهور تابعينداشت
، نمي كردندت و اشتباهات سكدر مقابلبه هيچ عنوان گواه است كه آنها ، تاريخ

منين ؤاميرالمكسي همچون  هرچند اگر ،بلكه بالفاصله جلوي اشتباهات را مي گرفتند
  .له اي دچار خطا مي گرديدأدر مس �يا عائشه همسر پيامبر

از جماعت صحابه و يا ، كه معترضين چنين به نظر مي رسد �از سخنان ابوهريره
چرا مهاجرين و : آنها مي گويند: چنانچه مي گويد .پيشگامان صحابه نبودنداز حداقل 

اگر گويندگان ؟ روايت نمي كنند  انصار اين تعداد حديث كه تو روايت مي كني،
به اندازه چرا ما : اين طور مي گفت �ابوهريره ،بودند �، اصحاب پيامبراين سخن
  ؟روايت نمي كنيم  حديث�ابوهريره

، عذر مهاجرين و انصار را  آن جماعتدر پاسخ اشكال �ابوهريرهعالوه بر اين 
 از حضور در برادران مهاجر و انصار من به خاطر مشغوليتها «:اينگونه بيان مي كند
 ،اگر خود مهاجرين و انصار، معترض بودند ..»... باز مي ماندند�تمام مجالس پيامبر

  .»...دمشغول تجارت و زراعت بوديشما چون « :بايد مي گفت
با صيغه غائب  �رهيابوهر ،نموده نقل  رحمه اهللاكه بخاريو در حديثي ديگر 

  )ما اليحضرون و يحفظ ما ال يحفظون ويحضر( :گويد  مي
ما ( يا )ما التحضرون( بايد صيغه مخاطب ،اگر خود اصحاب معترض بودند

  .بكار مي برد )التحفظون
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 ه صحاب،� رسيدم كه  معترضين به ابوهريرهبر شواهد فوق، بنده به اين نتيجه بنا
 چنانكه سرانجام .نبودند و براي اين منظور سعي كردم تا به نام يكي از آنها دست يابم

  . يافتمبن حجرا )اإلصابة(گمشده خود را در 
  كهشنيد �ابن سعد از طريق وليد بن رباح نقل مي كند كه وي از ابوهريره

چرا در  :فتله اي گأدر مورد مس خطاب به مروان كه هنوز به امارت نرسيده بود،
مردم : مروان عصباني شد و گفت دخالت مي كني؟، كاري كه مربوط به تو نيست

 تابعي ، روشن است كه مروان...ابوهريره احاديث زيادي نقل مي كند: گويند  مي
  .است

به نظر  چنين خود پرداخته است،از به دفاع  كه �ابوهريرهگفته از حال به هر 
اتفاق مسأله اي و اگر چنين نبوده اند  �ر، اصحاب پيامبرسد كه معترضين  مي
گونه كه رد بعضي از اصحاب بر  همان.، پنهان نمي ماندخي از حافظه تار يقيناً،افتاد  مي

  .نقل گرديده استديگر بعضي 
مستشرق وي و تمام استادان  و ر االسالمجفنويسنده در اين بحث از  ما

حداقل ، ندر ادعاهايشان صادق اگر دهمفكرانشان در گوشه و كنار دنيا مي خواهيم
ه نمايند كه ثابت كند يكي از اصحاب معروف چنين ضيك نص صحيح تاريخي عر

از  را از بيان حديث منع كرده و يا مردم را � ابوهريره،�يا اصحاباست گفته 
بلكه ؛  ندارد به چنين داليلي دست يابند هرگز امكان.دباز داشته انشنيدن سخنان وي 

باشد و  مي �ابوهريرهبه حفظ و صداقت  � صحابهاذعانيانگر ب، نصوص تاريخي
  .اطالعات وي درحديث از آنها بيشتر است داشته اند كه نشان مي دهد كه آنان قبول
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 و ديگران از برخي احاديث وي اظهار تعجب �حتي گاهي عائشه و ابن عمر
يثش را احادعلمي وي، گذشت كه با اعتراف به احاطه مي اما ديري ن. كردند  مي
  .پذيرفتند  مي

: يعني. ) فله قيراطةتبع جنازامن ( :كه نمود  روايت�از پيامبر �روزي ابوهريره
  .»هر كس، جنازه اي را تشييع كند، پاداش يك قيراط به او مي رسد«

 اما عائشه .كند ابوهريره زياده روي مي: و گفت  اين سخن را شنيد،�ابن عمر
پس :  گفت� ابن عمر.ييد نمودأروايت فوق ت  را در�هريرهوبا، رضي اهللا عنها

 همين حديث را � از آن پس، خود ابن عمر.. را از دست داده ايمي زياديراطهايق
:  يعني.حدثني ابوهريره :گفتمي   روايت مي نمود و�به پيامبرآن اسناد با 
 بنابراين به ابوهريره .»... فرمود� برايم حديث بيان كرد كه پيامبر�ابوهريره«

 از ما با تو بيش«: يعني. )علمنا بحديثهأ و �نا لرسول اهللالزمألقد كنت (: گفت  مي
همچنين بخاري . » احاديث وي اطالع دارياز و بيش از ما يهمراه بود �رسول خدا
 وبيهقي در المدخل نقل كرده اند كه روزي محمد بن عماره بن عمرو بن شدر تاريخ

براي آنها  � ابوهريره.نشسته بود، ندر بود نف10بيش ازم در جمع شيوخ صحابه كه حز
 احاديث بي اطالع بودندآن از ،  كه برخي از آنها، بيان نمود�از رسول خدااحاديثي 
 بارها �، به آن پي مي بردند و ابوهريرهآن پرس و جو مي كردنددر مورد و چون 

 �از آن روز فهميدم كه ابوهريره: محمد مي گويد .برايشان حديث روايت نمود
  .بيش از همه، حديث، حفظ دارد

  . را ترك مي كنند�حديث ابوهريرهدر پاره اي از موارد احناف ـ  5
 با  در صورتي كهرا � حديث ابوهريره،احناف: صاحب فجر االسالم مي گويد

اين  . چنين كردند)ةمصرا( چنانچه در حديث .ترك مي كنند، قياس معارض باشد
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شير شتر و «: فرمود � خدارسول: مي گويد �رهحديث از اين قرار است كه ابوهري
اگر كسي چنين . )تا توجه مشتري جلب شود(فند را در پستانشان نگه نداريد گوس

  قبلسپس متوجه شد كه اين شير از چند روزو (حيواني را خريد و شيرش را دوشيد 
در ( خرما ع مختار است كه حيوان را نزد خود نگه دارد يا آن را با يك صا،)بوده

  .»به صاحبش برگرداند) ازاي شيري كه دوشيده
فقيه نيست و حديث  �اين روايت به خاطر اينكه ابوهريره :ناف مي گويندحا

 تجاوز ينوع، زيرا اين. قياس مخالف مي باشد، اعتباري نداردانواع مذكور با تمام 
 و نه نه مثل آن، يا قيمت پرداخت مي كنند و يك صاعمثل با است و ضمان تجاوز را 

  1.ن استآقيمت 
  :، عبارتند ازله مي بيندأدر اين مسفجراالسالم لف ؤاشكاالتي كه م

  .ندمعتقدخبر  به تقديم قياس بر ،قياس و خبرتعارض هنگام ناف حا ـ1
رويكردي  چنين ، قياسهنگام تعارض آن با �احاديث ابوهريره دربارهآنها  ـ2
  .دارند
  .يستنناف فقيه ح ااز ديدگاه �ابوهريره ـ3

  .لف در هر سه مورد دچار اشتباه شده استؤ خواهد شد كه مناكنون روش
امام (بلكه امام ابوحنيفه و صاحبين . نيستندمعتقد  به تقديم قياس بر خبر ،احناف

 بر قياس مقدم مطلقاً، پيروانشان معقتدند كه خبرو جمهور ) ابويوسف و امام محمد
د و جمهور ، احم نظر امام شافعي.ا خيرفقيه باشد ي،  فرق نمي كند كه راوي.است
  . نيز همين استيهااصول
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 راوي اگر فقيه : معتقدند،ر االسالم و ابن ابان و ابوزيد كه حنفي هستندخاما ف
مگر اينكه با ، باشد نيز چنين استن بر قياس مقدم است و اگر فقيه  خبرش مطلقاً،باشد

  . را بيان كرده اندةمصراديث ، حقياس مخالف باشد و به عنوان مثالتمام انواع 
روشن گرديد بدين ترتيب  و س علما پيرامون تعارض خبر و قياديدگاهاين بود 
بر  و يارانش معتقد به تقديم خبررحمه اهللا ويژه امام ابوحنيفه ناف بحكه جمهور ا
به اين فجر االسالم لف ؤ پس آنچه م.فقيهفقيه باشد و چه غير  راوي؛ چهقياس هستند

  .نادرست مي باشد، دادهان نسبت بزرگوار
.  اصول را در اين زمينه يادآوري نمايمينيازي نيست كه نظر تمام علما اينجا

 در مبحث شرح حال امام ابوحنيفه ويل ذكر شده صكتابها به تفدر  ديدگاهشانكه چرا
  .بيان خواهد شدرحمه اهللا 

باوري كه چنين  ساني نزد ك، يعني تقديم قياس بر خبر،اين عملكرد: اما مورد دوم
فقيه چنين  بلكه در مورد تمام راويان غير، نمي باشد�مربوط به ابوهريره، تنها دارند

ر خ ف: مسلم الثبوت و شرحش توجه نماييد براي ثبوت اين مطلب به عبارت.مي گويند
 ،خلفاي اربعه، عبداهللا بن مسعودمجتهد باشد مانند ، اگر راوي: االسالم مي گويد

روايتش مقدم است و اگر راوي به عدالت شهرت  عبداهللا بن عباس، زبير ون عبداهللا ب
 در اين صورت نيز ،...ورضي اهللا عنهما انس  و  فقاهت مانند ابوهريرهبه و نه دارد

 و نظر راهي أي تعارض با قياس ترك نمي شود مگر اينكه براي رطراه خروايت ب
 ، به اين حكم�صيص ابوهريرهبنابراين تخ ..ةمصراحديث همچون  ؛باقي نماند

  .نادرست است، بر مي آيدسخن احمد امين چنانچه از ظاهر 
ناف نسبت حبه ا �لف فجر االسالم در مورد عدم فقاهت ابوهريرهؤآنچه م: سوم

 ،ر االسالم و دو تن از شاگردانشخ زيرا غير از ف.نيستبه هيچ وجه صحيح ، داده
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را خالف اين نظريه ، نافح ارجمهو چنين نظريه اي نداشته است و كس ديگري
ن همام  اب.مورد طعن قرار داده اند، ديدگاهي دارندكساني را كه چنين  دارند و حتي

ابن امير .  فقيه است� ابوهريره: مي گويدمسلم الثبوتبعد از نقل نظريه فوق از 
 در باب اجتهاد، هيچ كمبودي �ابوهريره:  شارح مسلم الثبوت مي گويد،الحاج
 ،جز فرد مجتهدهيچكس  فتوا مي داد و در آن زمان � وي در زمان اصحاب.نداشت

جابر و ، تابعي از جمله ابن عباس و  صحابي800بيش از . نمي توانست فتوا صادر كند
، همين �بوهريرهدر مورد اديدگاه درست  . از وي حديث روايت نموده اند�انس
  1.است

 در ،دن، مقدم مي دانتعارضه هنگام بناف با وجود اينكه خبر را بر قياس ح ا!آري
 � را ترك كردند، نه به خاطر اينكه راويش ابوهريره�اين مسئله حديث ابوهريره

 اصلي ديگر كه عبارت بر  بلكه بنا،نده باشاز اصولشان تخطي كرديا اينكه است و 
 به آن عمل ،داشته باشد تعارض ، هرگاه خبر با كتاب و سنت و اجماعكهاست از اي

  . شودنمي
 شش مورد فتح الباري اند كه ابن حجر در جوابهاي ديگري نيز در اين مورد داده

  .نها عبارت است از اينكه حديث فوق، منسوخ شده استترين آقوي را ذكر كرده و
 � كه بيانگر طعن بر ابوهريرهوجود نداردموردي هيچ احناف مكتب  در پس

با ، نظر داده � فقاهت ابوهريرهكه بر عدم السالم در عين حالر اخ حتي ف.باشد
  . و امانتداري وي تصريح نموده است، صداقتبه عظمتتمام صراحت 

 سه گانه فوق روشن گرديد و مشخص شد كه وضعيت اشكاالت ،با اين توضيح
 اما اينكه . گرديده استات اساسي دچار اشتباهنيزد رلف فجر االسالم در اين مواؤم
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 در، نظريه را از كجا اقتباس كرده استو اين ارد  دچنين موضعي، لف مزبورؤمچرا 
فجر لف ؤ و امانت علمي م صداقت و دقت. به آن اشاره خواهد شدادامه بحث،

  !!قابل رشك استاالسالم 
لي تحت عنوان اموري كه وجودشان در راوي شرط است و ص فممسلّ صاحب

 اموري دانسته يكي از آورده و اجتهاد را ،نيستاموري كه وجودشان در راوي شرط 
  . شرط نيست، در راويكه وجود آن
كساني كه بين راوي مجتهد و غيرمجتهد تفاوت  ديدگاه بيان ضمن ممسلّشارح 

 استدالل نموده اند ةمصراحديث به ) ينشقفاراالسالم و موخف(آنها : مي گويد، قائلند
  ).كند  ذكر ميو سپس روايت را(. مي باشد �كه راويش ابوهريره

شارحان، : مي گويد، ر االسالم و موافقينشخف، پس از نقل ديدگاه مشارح مسلّ
 ؛مل داردأ نياز به بحث و تر االسالم را اينگونه بيان كردند و اين نظريه شديداًخنظر ف

 وي در . نيستترديديش هيچ ت است كه در فقاهي فقيه و مجتهد،�زيرا ابوهريره
 و فتاواي ديدگاهها با چه بساو و بعد از آن نيز فتوا مي داد  �زمان رسول خدا

 است كه وي با آمده ي چنانچه در روايت صحيح.مخالفت مي نمود �عباس ابن
،  در مورد عده زن حامله اي كه شوهرش فوت نموده است�نظريه ابن عباس

  .مخالفت نمود
 هعد �و ابوهريرهعده چنين زني را طوالني ترين عده مي دانست ، �ابن عباس

 � گاهي از ابوهريره،�يسلمان فارسهمچنين  . حمل مي دانست را وضعچنين زني
 بر عدم فقاهت يلي به هيچ وجه دلةمصرا حديث ، بنابراين.استفتاء مي نمود

  1.نيست �ابوهريره
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نقل بريده و ناقص  با لف فجر اسالمؤ اما م.رح مسلم الثبوتااين بود عبارت ش
و ضمناً ناف نسبت داده حر را به اخب ، اين نظريه و همچنين تقديم قياس بركالم شارح

 ناديده گرفته را كامالًو ااز  و دفاع � مبني بر نفي فقاهت ابوهريره،توضيحات شارح
  .است

ف و  كالم مصنّيا اينكه واقعاً: لف فجر االسالم بايد گفتؤبنابراين در مورد م
، ه نظرياتنتيج له اطالع نداشته و درأ مذاهب در اين مساتنظر ازنفهميده و  شارح را

ه جمهور احناف  ب رانظر فخر االسالم و موافقينش بنابراين .برايش مشتبه گرديده است
بعيد به مبتدي و دانش پژوه  براي يك طالب واقعاًچنين برداشتي،  كه نسبت داده است

يا اينكه مطلب و ! شهرت علميهمه ن آرسد به استاد احمد امين با  چه ،نظر مي رسد
 از روي ،دگاهها و نسبت دادن آن به ديگرانبيان دياما در ،  است فهميدهرا كامالً

باز  �براي حمله به ابوهريرهاي تا از اين طريق روزنه مباحث را در هم آميخته عمد 
 دانشنظر من با توجه به علم و به  .نسبت به ايشان بدبين گرداند نمايد و خواننده را

  . اال باهللاةالحول وال قو .دارد بق ترجيح اين احتمال بر احتمال سا،استاد احمد امين
  : حديث از كثرت احاديث ابوهريره سوء استفاده جعل كنندگان ـ 6

 كه جعل كنندگان حديث از كثرت مؤلف فجر االسالم مورد اين ادعاي اما در
، احاديثشان  بايد گفت كه جعل كنندگان1، سوءاستفاده نموده اند�ابوهريرهاحاديث 

نها احاديثي به نقل از عمر، علي، عائشه، آبلكه ، دادند نسبت نمي �ريرهتنها به ابوهرا 
كه به هيچ وجه اين  و ديگران نيز جعل نمودند �نسا، جابر و ابن عباس، ابن عمر

  .شود ن اين اصحاب بزرگوار نميأ باعث كسر ش،لهأمس
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 هك گره كار را مي گشايد و خبر مي دهد ة المعارف االسالميةدائراينجاست كه 
ن دست يافته آ به رگلدزيه نتيجه اي است كه ،نمودهكيد أن تآ راحمد امين ب آنچه
 كه ي از احاديثيبسيار : مي گويد� آنجا كه وي در بحثي پيرامون ابوهريره.بود

  .دجعل شده اندر دوره هاي اخير ، راويان به وي نسبت داده اند
شك وترديد  �ريرهيات ابوهابا اين بيان مي خواهد در مورد رواحمد امين 

ما را بر آن مي دارد تا ، تمام اين موارد:  چنانچه در جاي ديگر مي گويد.ايجاد نمايد
  .» موضع ترس و ترديد داشته باشيم،�هنسبت به روايات ابوهرير

به چنين  �بحث خود پيرامون ابوهريرهدر  ركه گلدزيهزماني بديهي است 
 چنين ،�ر بيان شرح حال ابوهريرهدنيز شاگردش احمد امين  ،اي مي رسد نتيجه

  .مطرح مي نمايد يستردديدگاههاي نا
روشن گرديد كه صاحب فجراالسالم در پيروي از دشمنان اسالم چقدر ! آري

هر  ر تا چه حد خود را موظف نموده است تا درگديسوي اخالص داشته و از 
خواهد از  هرگاه مي، وي يت بي نظير را مورد طعن قرار دهد؟مناسبتي اين شخص

رد ،  اولين مثالي كه مي آورد،يكديگر بحث نمايدنسبت به سخنان ترديد صحابه 
  .است � بر ابوهريره�عائشه و ابن عباس

 مي افزايد كه وي از حافظه اش ،گويدمي  از شرح حال ابوهريره سخن چونو 
 مگر .اختصاص داشته است �گويا اين عمل تنها به ابوهريره؛ حديث بيان مي كرده

  ؟ندپرداختنمي حديث بيان به يگران از حافظه خود د
در نقد متن  و كوتاهي قصوربه خواهد گذشتگان را   ميهنگامي كه، وي
 حكم ،با واقعيت تضاد دارندوي احاديثي كه به زعم به نمايد كه چرا متهم احاديث 

  ! نمي بيندي حديث ديگر�روايت ابوهريره  جزنمونهصحت داده اند، براي 
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مالتي ناجوانمردانه با سبكي دقيق و اهدافي حلف فجر االسالم ؤيب مبدين ترت
راستاي اثبات تفكر نادرستي كه   آنهم در.كند خاص، به اين صحابي بزرگوار مي

ت بزرگان دين اسالم را كه تراوش ذهن مستشرق هواپرستي است كه مي خواهد سير
 به احمد ،ما  بنابراين. دهدمعيوب و زشت جلوه، دشريعت الهي را به ما منتقل نموده ان

 ،كه در اين راستا حركت مي كنند ساير كسانيو امين و مستشرقين قبل از وي 
  :گوييم  مي

 در محضر بزرگان و ،� سال تمام بعد از وفات رسول اهللا47 �ابوهريره
، اعم از ياران و ازواج مطهرات، حديث بيان مي كند و �نزديكترين افراد رسول خدا

 به او مراجعه ثشناخت احادي و دربيند  ديگري نمي چيز، زرگداشتليل و بجت جز
، د و سيد التابعيننرخت سفر مي بندوي  تابعين از هر گوشه دنيا به سوي ،مي شود

ورد و حدود آبه عقد خويش در مي   را� ابوهريرهامام پرهيزگار و باشهامت، دختر
 در تاريخ ،سيزده قرن تمامفضل مي آموزند وو  از وي علم ، نفر از بزرگان قوم800

چگونه ساير مسلمانان و ائمه و ست كه ؛ سؤال ايناسالم از وي به عظمت ياد مي شود
قاي  آنكه جنابعالي وآتا  نشناختند را �ابوهريره ،اصحاب و تابعين و محدثين

  !؟  يهودي و هم مشربان شما پرده از چهره واقعي ايشان برداشتيدرگلدزيه
اينهمه و  كه چنين ديدگاهي دارندكساني كوبيد را به چهره  بهتر است اين موضع

  .سبك سرند و باز هم مدعي علم و فضل هستند
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ة المحمديةسنل علي اءضواأ( شه و كتابابوري(  

توهين شخصيت اين صحابي  به تحقير و �ه از ابوهريرهرياغلب انتقادات ابو
صداقت در روايات و عدم و متهم نمودن وي به عدم اخالص در اسالم و القدر جليل 

به كه گردد  طلبي و شكم پرستي و طرفداري از بني اميه و غيره بر ميهمين طور دنيا
  . پيرامون اين موارد، سخن خواهيم گفت،يلصتف

 � در مورد ابوهريرهكنونب ترين شخصي است كه تا دابي ، ابوريه به عقيده من
 اين .پشت بسته استاز ا ر ، روافض و مستشرقيندست معتزلهو لب به سخن گشوده 

زودي در ه دارد كه بحكايت باطن وي و پليدي  تثاخب عقيده و ءاز سوضع ابوريه مو
خواهد رسيد و در بارگاه الهي در صحيفه  دنيا و آخرت به سزاي كردار نادرست خود

  .، خواهد ديدحقايقي را كه تحريف كرده استمجازات اعمال خويش، 
  :عبارتند از �رهاتهامات ابوريه به ابوهري

  
  : �ختالف نظر پيرامون نام ابو هريرها ـ1

وجود دارد كه نظر حدي اختالف ه  ب،مورد نام ابوهريره  در1:ه مي گويدابوري
 در مورد اسم كسي چنين اختالفي وجود ،تاكنون نه در اسالم و نه در جاهليت

ش او ا كه خانواده  بنابراين كسي بطور قطع نمي داند نام واقعي ابوهريره.داشته استن
 نووي مي نويسد كه م به نقل از اماسپسوي،  ..چه بوده است،  آن مي خوانده اندارا ب
هريره، اين مورد ترجيح دارد كه نام وي و نام ابدرباره قول 30ميان حدوداز 
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 كه در مورد اسم ابوهريره و از قطب حلبي نقل شده. عبدالرحمن بن صخر بوده است
  .نظريه وجود داردار و چه چهل شاسم پدر

 اين نكته را ثابت كند كه ابوهريره، در واهدمي خ، اين توضيحاتبيان ابوريه با 
  . استنبوده شخص معروف و شناخته شده اي ،�ميان اصحاب رسول خدا
  :در جواب بايد گفت

ن و مقام آن شخص أاختالف در مورد نام يك فرد، به هيچ وجه از شـ 1
 خداوند متعال .ان، وابسته به كردار اوست نه به نامشزيرا ارزش انس. كاهد ينم

 اگر كسي خالف ط به نامها و القاب ننموده ووهرگز رسيدن به بهشت و سعادت را من
  .ن شخصي نسبت به دين خدا جاهل است چني، واقعاًاين را تصور نمايد

اين  ، اختالف نظر وجود دارد و� پيرامون اسامي بسياري از اصحاب پيامبرـ2
قدير مسلمانان ازآنها نكاسته  به اسالم وتانوضوع به هيچ وجه از مقام و خدمات آنم

  .است
 زماني كه ايشان :بايد گفت �علت اختالف پيرامون اسم ابوهريره در مورد ـ3

 چنانكه امروزه بسياري از . خوانده مي شدابوهريرهيعني به همين نام ، مسلمان شد
ابوبكر   چون. را نمي دانند�ابوبكر،  بزرگيحابصلي خليفه اول و صامسلمانان نام 

 پس .است، حال آنكه نام وي، عبداهللا مي باشد با كنيه خود معروف شده �صديق
 كه �ابوهريرهبه  چگونه ، اشكالي ايجاد نمي كند� ابوبكرق در ح،لهأوقتي اين مس

چه  اصالً. كند ، اشكال وارد ميوس و از منطقه اي دوردست مي باشداز قبيله د
   را نداند؟�اشكالي دارد كسي نام اصلي ابوهريره
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 قول مي رسد، 40يا  30به و پدرش �اما اينكه اختالف در مورد نام ابوهريره ـ4
 بر اثر رفاًصنظريات ديگر  ،اين باره فقط سه نظريه وجود داردزيرا در ؛ حقيقت ندارد
  . بوده استخير برخي از الفاظأتقديم و تبر اساس و مي باشد توهم راويان 

 �كه به ابوهريره نامهايي از خيبر:  مي گويدةاالصابچنانكه حافظ ابن حجر در 
 برير و يزيد كه هر ، مانند، بر. دچار تحريف و اشتباه گرديده اً شديد،نسبت داده شده

 . سعيد كه يكي مي باشندو سعد و ياسكين  و سه در واقع يكي هستند يا مانند سكن
تعدادشان به ده مورد هم نمي رسد و ، نشان مي دهد كه ادقيق اين نامهبررسي 

 عمير، عبداهللا : فقط سه نظر مي باشد كه عبارتند از،ترين روايات در اين موردحيصح
  1.و عبدالرحمن

و ، فقط در سه مورد مي باشد �نامهاي ابوهريرهرد وماختالف در  تيقيقحدر 
ريه  شش نظو يا پنج يا چهار ،ها تن از صحابهدهدر مورد نام اين در حالي است كه 

  .وجود دارد
دليل ديگري براي ، يش اذهان و ايجاد بدبيني و اهانتبديهي است كه جز تشو

  .وجود ندارداز سوي ابوريه مغلطه كاريها اينگونه 
  
  : �پيدايش و نسب ابوهريره ـ2

وجود شديدي  اختالف � ابوهريرهكه در مورد نام همانطور«: ابوريه مي گويد
 خودش بيان نچهآ جزكسي چيزي  يزنوي زندگاني ، در مورد پيدايش و تاريخ دارد
كرده و فقير و مي  با گربه اي كوچك بازي :، نمي داند؛ چنانچه مي گويدنموده
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مورد  تمام آنچه در. كرده است كار مي، ست بوده و در مقابل سيري شكم خودتنگد
سليم بن فهم از قبيله ازد و فه طاي، اينكه وي از مي باشددر دست وي نسب و عشيره 
  1.دوس بوده است

 براي خود احترام قائل است و ادعاي علم وكه  فكر نمي كرديم انساني ،ما
رينش و نسلهاي صتش بر معارنسبت به يك صحابي مشهور كه شه، معرفت مي نمايد

  : در پاسخ بايد گفت.، اينگونه اهانت نمايدديگر پوشيده نيست
كه عرب بود مشهور ، يكي از قبايل  دوس.يله دوس مي باشداز قب �ابوهريره ـ1

  .داشتجايگاه و موقعيت ويژه اي ، در ميان قبائل عرب
هم نفر جز اندكي كه تعدادشان از ده  � اكثر صحابهتجاهليدوران زندگي  ـ2

 گمنام و محصور ، دوران جاهليتدر زيرا عربها . معلوم و مشخص نيست،نمي گذرد
نيز امور مربوط به آنان  ارتباطي نداشتند و  خارج با جهان وودند بة العربيرزجدر 

روابط آنها با جهان خارج فقط در چارچوب . براي جهان خارج، چندان مهم نبود
 پساما .  داشتندستانيره عربزجشبه تجار خارج از مبادالت تجاري بود كه با برخي از 

 ي شدند، هر يك براي خود حامالن رسالت الهن،اآن و آنگاه كه  اسالمظهوراز 
پيرامون   در مورد آنها بحث شد و؛ از آن پسسرگذشت و تاريخي پيدا كرد

  .به رشته تحرير درآمدزندگيشان چيزهايي 
 ن؟ چرا مخفي ماندمورد با ديگران تفاوت داشته باشد در اين �آيا بايد ابوهريره

قلمداد وي ن أكسر ش،  دوره جاهليتدر �ابوهريرهو وضعيت زندگاني تاريخ 
  ؟ل حال ديگران نمي شودام ش، در حالي كه اين قاعده،گردد  مي
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 پوشيده تشجاهليدوران تاريخ ، هر كسكه نمايد   با چه دليلي ادعا مي،ابوريه
  ؟رواياتش را پذيرفتنبايد باشد، مقام و منزلتي نخواهد داشت و 

 ةحجارشان در كه آمسؤال كرد ابي حصاتن از بايد از ابوريه در مورد هزاران  ـ3

 تجاهليدوران تاريخ  ،ابوريه آيا ؛رسيدنفر چهار هزار بيست و صد و يك به الوداع
جز ب، ابوريه پس آيا به نظر .استمنفي ، جواب  يقيناً؟ مي داندهمه آنها را بطور مفصل

و آن جمع  � ساير اصحاب پيامبر،چند نفر كه زندگي جاهلي آنها مشخص است
   قبول است؟ و رواياتشان غير قابلارندمقام و منزلتي ندعظيم، 

   همين است؟،مي داند آن را بي نظير ،دشوخكه آيا تحقيق علمي ابوريه 
  
  : � بودن ابوهريرهدسوابي ـ3

  1. و نوشتن نداشتنسواد خواند، �ابوهريره: ابوريه مي گويد
و سواد بودن صحابي، موجب طعن ي، باسالم از ادوار تاريخ يكدر هيچ

و نقاط  را جزورد اين م، جز دوران ابوريه كه وي،نبوده استوي  گيري بر خرده
  . برشمرده است�ابوهريرهضعف 
در ميان آنان مبعوث  �كه ساير عربهايي كه رسول خدااست در حالي ، اين
، از نعمت يجز تعداد انگشت شماربيشتر آنان  چنين وضعيتي داشتند و ،گرديد
، شمارشان به بر روايتي م اصحاب كه بنابلكه تما.  و نوشتن محروم بودندنخواند

سواد خواندن و نوشتن  و ند بي سواد بود،مي رسيدنفر  يكصد و بيست و چهار هزار
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و ايراد اتهام به وي در اين زمينه  ي به بيسواد�هريرهو بنابراين اختصاص اب.نداشتند
  چه دليلي دارد؟

را  �رمبث پيا احاديديگران،، �قبال بيان گرديد كه جز عبداهللا بن عمر
ل بيسواد بودنشان يات تمام اصحاب را به دلياآيا ابوريه مي خواهد رو ؛نوشتند نمي

  زير سوال ببرد؟
  
  : �فقير بودن ابوهريره ـ4

  بخاطر اين صحابي بزرگوار را،�تا ابوهريره در موارد زيادي مي كوشد ،ابوريه
 نموده را همراهي مي �پيامبر، مقابل سيري شكمش در ت بوده وساينكه فقير و تنگد

 فردي ،قبيله اشميان  در �كند كه ابوهريره تكرار ميبارها  نمايد و تحقير، است
  .جزو اشراف و بزرگان نبوده است  بوده واختهناشن

ما شنيده بوديم كه افراد ثروتمند و داراي مقام و نفوذ، فقرا و مستمندان را تحقير 
 ،ايستادندمي ه در برابر دعوت پيامبران ك  و كسانيدشمنان انبيا؛ همچنين مي كنند

$$$$  :ندبه ايشان گفت �قوم نوحچنانكه  .نددورآهمين بهانه ها را مي  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu���� tt ttΡΡΡΡ 

yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ ss ssΨΨΨΨ ää ää9999 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt//// ÄÄ ÄÄ““““ ùù ùù&&&& §§ §§����9999 $$ كه ما مي بينيم «: يعني) 27:هود( 〉〉〉〉 ####$$
  .»از تو پيروي نكرده استرومايه و كوته فكر و ساده لوح ما، جز افراد فكسي 

د، نعمتها و نخرت ايمان ندارآكه به خدا و روز  همچنين شنيده بوديم كساني
  .اندوخته هاي دنيا را معيار ارزش و احترام قرار مي دهند

 اما در ،ر مي دهند اهانت قرا فقرا را مورد،همچنين جوامع اشرافي و سرمايه داري
 آيا ابوريه . كه چنين ذهنيتي داشته باشد فكر نمي كرديمابوريه مورد فردي مثل
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 پس به اين ؟ الهي را تكذيب كردنديذهنيتي مشابه ذهنيت كساني دارد كه انبيا

!!  :دقت كند كه مي فرمايد �فرموده خدا به نقل از نوح !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ//// tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 44 44 ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ àà àà))))≈≈≈≈ nn nn==== –– ––ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ûû ûû ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyγγγγ øø øøgggg rr rrBBBB ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )29:وده(  
آنها با . رد نخواهم كردط كساني را كه ايمان آورده اند، ،من«: ترجمه

  .»نادان مي بينمگروهي ولي شما را . پروردگارشان مالقات خواهند نمود

 II IIωωωω uu uuρρρρ ãã ããΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 üü üü““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷““““ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã‹‹‹‹ ôô ôôãããã rr rr&&&&  ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uuTTTT ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ¶¶ ¶¶!!!! öö ööeeee yy yyzzzz (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ©© ©©9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )31:هود( 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ####$$
، خيري ندشما حقيرنظر كساني كه در  به ،خداوند: نمي گويممن «: ترجمه

) اگر چنين كنم(؛  داردبهتر آگاهي، از آنچه در درون دارند وندخدا. رساند نمي
  .»آنگاه از ستمكاران خواهم بود

 ي اظهار نظر چنينيسرمايه دارو تفكري  ذهنيت ، بادر جامعه اسالميكه ريه ابو
 مالك برتري قرار داده ، تقوا راكند، بايد اذعان داشته باشد كه خداوند متعال مي

¨¨      : مي فرمايد چنانكه.نه مالكهاي مادي موجود در جوامع غيراسالمي، است ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

öö öö//// ää ää3333 tt ttΒΒΒΒ uu uu���� òò òò2222 rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss)))) øø øø???? rr rr&&&& 〈〈〈〈 )13:حجرات(  
  .»سترامي ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماهمانا گ«: ترجمه
مورد فقر و گرسنگي  كه درابوريه اين نظريه نادرست و احمقانه از من 
  . تعجب مي كنم، ارائه داده است�ابوهريره

روز فتح مكه در برابر ، كه برده اي سياه پوست بود �ذن رسول خداؤ م،مگر بالل
 مگر او و ؟عار اسالم بر خانه كعبه باال نرفتشساي قريش براي اعالن ؤبزرگان و ر
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 بزرگان قوم مقدم ، بر�هيب و ديگر فقرا و ضعفاي اصحاب، نزد عمر بن خطابص
گان د فقرا و بر،ضعفاءبيشتر مسلمانان پيشگام از نه اينكه  مگر شمرده نمي شدند؟

در از موقعيت آنها ا يا و پيامرش يت از مقام و منزلت آنان نزد خدع آيا اين وض؟بودند
  ؟تاريخ دعوت اسالمي و جهاد در راه خدا كاسته است

د و عظمت و اخالص در راه حق و ج بهترين صفحات م،آيا مگر تاريخ اسالم
 ثبت نكرده ،ضعفانمست و  براي اين دسته از فقراخودگذشتگي در راه نشر دين رااز

  است؟
 و بزرگوار فنها را شريآ ، و امثال ابوريهآيا امكان دارد كساني كه كفار قريش

ود را به مقام و جايگاه اين مستضعفان مخلص دست يابند يا خبه مقام ، مي دانستند
  آنان نزديك نمايند؟

از كساني است كه  خود ابوريه تا آنجا كه ما سراغ داريم از فقراي قوم خود و
 راينبايد ب، ن مي باشدآ  پس براساس قاعده اي كه خود طراح.شهرت و منزلتي ندارد

  .قائل شدي ارزشش سخنان
  

  : �با رسول خدا ويعلت همراهي  و �ابوهريرهاسالم آوردن  ـ 5

 به اسالم ، خيبرهسال هفتم هجري در غزو در � بيان گرديد كه ابوهريرهقبالً
 ولي ،مدتها قبل از اين تاريخ ايمان آورده بود،  ويگفتني است ؛ديگردمشرف 

  ؛در سال هفتم بوده است �رسول خدانه و شرفيابي به حضور مديهجرتش به 
نوشته است  �ليل كه ابن حجر در شرح حال طفيل بن عمرو دوسيين د بد:اوالً
 سپس نزد قومش بازگشت و آنها را به اسالم . قبل از هجرت اسالم آورد،كه طفيل

اين در . . كسي ديگر دعوتش را نپذيرفت، و پدرش�ابوهريرهجز دعوت داد و 
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ايمان  �خدابه رسول پيوستن قبل از سالها  �روايت تصريح شده است كه ابوهريره
  .بودآورده 
عيد بن عاص ابان بن سو  �در موضوع مشاجره ابوهريره مسلم و بخاري: ثانيا

خواست كه براي  �سول خدار بيان نموده اند كه ابان از ، خيبرهنگام تقسيم غنائم
.  قاتل ابن قوقل است،او: مانع اين كار شد و گفت � ابوهريره.كندوي سهمي جدا 

گ احد به دست ابان به ، همان نعمان بن مالك بن ثعلبه است كه در جنابن قوقل(
  1.)در آن زمان هنوز مسلمان نشده بودابان . شهادت رسيد
در  �به رسول خداهنگام پيوستن  �ن است كه ابوهريرهآ بيانگر ،اين ماجرا

 بود و به همين جهت ايمان آوردهقبل ها  بلكه مدته بود؛مان نشد تازه مسل،غزوه خيبر
  .دانست ميرا  �غزوه هاي رسول خداو اخبار جنگها 

  به هر.نتيجه نادرستي گرفته است  از اين واقعه نيزشسفانه ابوريه طبق عادتأمت
 . خالص براي رضاي الهي بوده است،چون اصحاب ديگرهم ،� اسالم ابوهريرهحال

دوسي شنيد و ديري و  نخستين بار دعوت اسالم را از طفيل بن عمر�بوهريرها
شد تا اينكه در غزوه خيبر  �رسول خدامالقات مشتاق و نگذشت كه آن را پذيرفت 

  .ملحق گرديد �به رسول خدا
 اما .غزوه خيبر بودپايان  مصادف با ،اين است كه آمدنش  بيانگر،اكثر روايات

 و در بعضي روايات كه صحيح و مورد اعتماد هنگام تقسيم غنائم حضور داشت
 �سهمي هم به ابوهريره ،از مال غنيمت � چنين آمده است كه رسول خدا،باشد  مي
  .داد
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 مكاني در ، زيرا صفه. باشدهصفّدر  � طبيعي بود كه محل اقامت ابوهريرهكامالً
 كه فاقداختصاص داشت طالب علم و مجاهدين و كساني به  كه صرفاًبود مسجد 

همواره آنها  �اقامت داشتند و پيامبر � در اين مكان بهترين ياران پيامبر.مسكن بودند
  . تشويق مي نمود،نيز جهت اكرام و خدمت به آنانرا  نمود و ديگران را اكرام مي
، در خدمت ايشان �روزهاي زندگي رسول اهللاواپسين همچنان تا  �ابوهريره

اي فراهم شد كه توانست در مدت كوتاهي زمينه  �بنابراين براي ابوهريره. بود
سايرين كه زندگي خود را وقف مالزمت براي احاديثي بشنود و جمع آوري كند كه 

  .نگرديد ميسر ، و شنيدن سخنانش نكرده بودند�با پيامبر
 ،مورد هجرت وي به مدينه  اما در. بود�ماجراي مسلمان شدن ابوهريره، اين

  : در مسير هجرت چنين رجز مي خوانده مشتاقانهبخاري و دوالبي نقل كرده اند ك
  1تنج الكفر ةنها من دارأعلي          ا و عنائهاـ من طولهةليل اـفي

ال مرا از سرزمين كفر، نجات ح اما به هر ،شب طوالني و پرمشقتي است«: يعني
  .»داد

 .گريختدر اثناي راه كه  داشت با خودبرده اي  در مسير هجرت، �هريرهوبا
 .برده نيز از راه رسيد نآ ،آمد و با او بيعت كرد �نزد رسول خدا � ابوهريرهوقتي

او را بخاطر :  گفت� ابوهريره؟»ستبرده تو، اين! اي ابوهريره«: فرمود �رسول خدا
  2.زاد كردمآخدا 

و بيعت با او بقدري شادمان شده بود كه  �رسول خدا هنگام مالقات �ابوهريره
به شكرانه اين ،  تنها سرمايه اش را كه غالمش بود وبه هيچ چيزي فكر نمي كرد
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  در،است � عداوت ابوهريره، سرشار ازريه كه قلبشاما ابو. نعمت عظيم آزاد نمود
از فرط او كه  نمي بيند غير از اين چيزي �هريرهوبماجراي مسلمان شدن و هجرت ا

  .گرسنگي براي سير كردن خود از شهري به شهري ديگر آمده است
و  براي فرزندانش مي پذيرد؟براي خودش يا چنين تصويري را ارائه ابوريه يا آ

  ؟ قبول مي كندي راسيمايچنين ارائه دوستانش  آيا براي يكي از
ارائه  چنين تصويري � راضي مي شود از يكي از ياران رسول خداچگونهوي، 

  دهد؟
 حامل امانت بهترينرا  � ابوهريره،اسالم از عصر تابعين تا امروز يتمام علما

  .مي دانند �علمي رسول خدا
  
  : �رسول خدابا  وي و مالزمت � ابوهريرهماجراي گرسنگيـ  6

 � فقري كه سبب شد ابوهريره؛گويد ميسخن  زياد � از فقر ابوهريرهابوريهـ 1
  .ا باشدجد و يكي از چهره هاي شاخص آننه اقامت گزيدر صفّ

نزد خدا و ، ت در صفهنسكو زيرا فقر و ؛ابوريه از خدا و بندگانش شرم نمي نمايد
هاي  انساناز نظر محسوب نمي شود و فقط يعيبهيچ  ،هاي شريفرسولش و نزد انسان
مقام مي دانند، عيب مال و  در كه عزت و كرامت را كساني پست و فرومايه و

  .گرددمحسوب مي 
د  به خوبي متوجه مي شد كه خداون،ن را تالوت مي كردآ قرتياآبوريه ااگر 

كه با دعوت انبيا و سخن مي گويد ه دار و اشرافي از طبقه سرمايمتعال، با چه كيفيتي 
  . افتادندهاي اصالحي درحركت
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 ناشي را �با رسول خدا �ابوريه مي كوشد تا مالزمت و مصاحبت ابوهريره ـ2
اساس محبت و ايمان  بر �ابوهريرهكه قبول ندارد و   جلوه دهد،از فقر و گرسنگي او

بر  �طور كه ساير اصحابهمان .وده استنم يهمراه را �، رسول خداايتو هد
  .انه وار گرد شمع نبوت مي چرخيدند، پرويماناساس محبت و ا

چنين ادعاي احمقانه اي را كسي مي كند كه قلبش از بغض و عداوت مملو باشد 
كه  كند  ادعا مي،عاقلانسان و نارسايي عقلي داشته باشد و گرنه چگونه يك 

 براي خوردن و  و صرفاًنمايد، قبيله و شهر خود را ترك سرزمين �بوهريرها
 ميان قوم خود، خوردني و �آيا ابوهريره! ملحق شود؟ �شاميدن به رسول خداآ

؟ آيا سرزمين دوس كه قبيله اي داراي موقعيت و مقام بود، نوشيدني نمي يافت
ردد جهت سير كردن مجبور گ �علف بود كه ابوهريره سرزميني خشك و بي آب و

 به مدينه آمد؟آيا نمي توانست در �چرا ابوهريره ؟ از آنجا هجرت كندششكم
   و از اين طريق امرار معاش نمايد؟ين خود به تجارت و كشاورزي مشغول گرددمسرز

  !با انسان چه كارها كه نمي كند؟ ، كوردلي و عداوتواقعاً
بنا به روايت بخاري در كتاب  ، استفاده نمودهءروايتي كه ابوريه از آن سو ـ3

 �من هميشه در كنار رسول خدا: ويد مي گ�است كه ابوهريرهبيوع از اين قرار 
پاسخ سخن را در اين  � ابوهريره.بودم و به سير شدن شكم خود قناعت مي كردم

  .دناعتراض كساني داد كه به كثرت روايتهايش معترض بود
 �ين روايت كرده است كه ابوهريرهباب فضائل صحابه چن  نيز درچنانكه مسلم

  .) بطنيءعلي مل �خدم رسول اهللاأ  مسكيناًكنت رجالً(: مي گويد
علت كثرت  � بلكه ابوهريره.ي از مصاحبت نيستثدر اين روايات هيچ بح

 به كارهاي � به تجارت و انصار�روايات خود را اينگونه بيان مي كند كه مهاجرين
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 ،قانع بودم مز آن جهت كه به سير شدن شكم، اكشاورزي اشتغال داشتند و من
  .باشم � رسول خداخدمتترجيح مي دادم همواره در 

ات مختلفي توسط علماي  نظر)بطني ءعلي مل(: اين جمله كه فرمود در مورد ـ4
  .فرق مي كنندبكلي اسالم ارائه شده است كه با نظريه و برداشت ابوريه 

دنبال جمع آوري مال به بود كه من اين  �هدف ابوهريره: امام نووي مي گويد
بر همه چيز ترجيح  را �مالزمت پيامبر ، قانع بودهيشكم خو بلكه به سيري ش.نبودم

  1. به او مي رسيدمزد نه اينكه سيري شكم به عنوان ،مي دادم
  .فظ ابن حجر نيز همين را گفته استحا

  .قانع بودمه من، به روزي كفاف خود منظور اين است ك: عالمه عيني مي گويد
با  �خواهد از ماجراي اسالم و مصاحبت ابوهريره خالصه اينكه ابوريه مي

ايجاد شك و  �در صداقت و اخالص ابوهريره نتيجه نادرستي بگيرد و �رسول خدا
 يكي از ،و عدم جمع آوري مال �كه مصاحبت ابوهريره در حالي؛ ترديد نمايد

 محبت خالصانه اي كه ؛مي باشدمحبت وي با خدا و رسولش نشانه هاي ترين قوي
  .در آن هيچ جايي نداشتجاه و مال به حب دنيا و رغبت 

 فراگيريو  �كه تصميم گرفت جز مالزمت رسول خدا از آن روزي �ابوهريره
ي ر به كار ديگ،هاي آيندهين امانت به نسل ا رسانيدنو �آن حضرتاحاديث 
  . به دنيا پشت كرد بكلي،نپردازد
را به  �نتوانسته است ابوهريره، جسارتي كه ابوريه داردحماقت و وجود با 

  .متهم نمايداندوزي و جمع آوري مال رز
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 عظمت و منزلت ، مطالبي آورده است كه واقعاًابن كثير در تاريخ خود
  . تثبيت مي گرداند،را در دل مسلمانان �ابوهريره

: گفت نقل مي نمايد كه وي مي �سعيد بن هند از ابوهريرهاز  ابن كثير،
آيا تو، همچون دوستانت، چيزي از اين غنايم درخواست « :فرمودبه من  �خدا  رسول

آنچه  ، اينست كه از شمادرخواست من: من گفتم: مي گويد �ابوهريره» نمي كني؟
  1؟به من تعليم دهيد، خداوند به شما تعليم داده است را

 وجود علماگيري در باب اخالص در راه خدا و فراز اين زيباتر اي آيا صحنه 
  دارد؟

روزي خطاب به  �نقل كرده است كه دختر ابوهريرهنيز  واقعه ديگري ،ابن كثير
ا پدرت براي تو زيورآالت  دختران به من طعنه مي زنند كه چر! اي پدر:پدرش گفت

 از آتش جهنم بر من ،پدرم: به آنها بگو! دخترم:  گفت�؟ ابوهريرهنمي خرد
اطر هجرت كه به خ  بايد اذعان داشت كسي،ه و مقاماجمورد   همچنين در.ترسد  مي

كه به آن ديار در حركت قرار بگيرد قافله اي  در خدمت در راه خدا حاضر مي شود
 اقامت گزيند و در راه علم تلخيها و مرارتهاي در صفهنيز حاضر مي شود است و 

بي بدور ي به مراتب از جاه طل، بديهي است كه چنين فردسنگي را تحمل نمايدگر
  .است

مقداري ، وا وگماشت  بحرين به امارترا  �، ابوهريره�كه عمر  زمانيچنانچه
 براي بار دوم از رفتن به بحرين امتناع ورزيد و ،بحرين را به مدينه آورد از اموال

  . نمايمقضاوترعايت بردباري  م سخن بگويم و بدون بدون علمي ترسم :گفت
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 .�در اسالم و مصاحبت وي با رسول خدا � واقعي ابوهريرهسيماياين است 
 تاريخ ودگرگون نمايد  بنابراين ابوريه چگونه به خود اجازه مي دهد تا حقايق را

  !؟بر انسانهاي بي گناه افترا ببنندو تغيير دهد واضح و روشن را 
 �هر روز در خانه پيامبر. فردي شكم پرست بودابوهريره، : ريه مي گويدابو  ـ5

  .وي متنفر بودند از  از اين بابت آنها.اب غذا مي خورديا يكي از اصح
اما اينكه  .ابوريه نسبت به ابوهريره مي باشداز اتهامات  يكي ديگر ،اين
 به فرض .در هيچ روايت صحيحي نيامده است،  زياد غذا مي خورده،�ابوهريره

 هرگز در عدالت و صداقت و منزلت ،باشدوجود داشته اينكه چنين روايتي هم 
 ،ين و مذهبي خوردن زياديهيچ آ زيرا در. ثير منفي نخواهد گذاشتأت �هريرهوبا

پليدي جز جسارت و چيزي باعث جرح نمي باشد و و موجب از بين رفتن عدالت 
ليه اين صحابي بزرگوار وادار به اين تهاجم ناجوانمردانه ع، ابوريه را باطن
  .ده استكرن �خدا  رسول

  مي خورد،ايا يكي از اصحاب غذ �نه پيامبراما اينكه وي همواره در خا
  اخبار ونقل جهت حفظ و � يادآوري نموديم ابوهريرهموضوعي است كه قبالً

يا يكي از اصحاب اكتفا  � روزانه خود در خانه پيامبربه قوتِ �احاديث رسول خدا
  .نمودمي 

ل اؤس �در مورد كثرت روايات ابوهريره �چنانكه وقتي از طلحه بن عبيداهللا
 يهايچيز �از رسول خدا �ابوهريرههيچ شك و ترديدي ندارم كه  :شد، گفت

 قومي غني و داراي ،زيرا ما ؛ي فهميده كه ما نفهميديمهايشنيده كه ما نشنيديم و چيز
 � اما ابوهريره.مي آمديم �خانه و كاشانه بوديم و فقط صبح و شام نزد رسول خدا

 جا دستش در دست مهه؛ لذا نه خانواده ايخانه اي داشت و نه ه كفردي مسكين بود 
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 از آنها ، آگاهي يافته است كه ماليي مسااز ،بدين جهت او. بود �رسول خدا
  1.خبريم  بي

 وي را بر آن ، اما تحقيق علمي ابوريه؛اين بود كه بيان گرديد، حقيقت حق و
 گداييچهره  � كه اين فضيلت را نوعي عيب محسوب نمايد و از ابوهريرهداشته

از منزلي مي كرد و چون او را  رفت و آمد خانه اين و آن، بهترسيم نمايد كه 
 .، دروغگويان را لعنت نمايد خداوند..دمو به منزل ديگري مراجعه مي ن،نددانر  مي

:  يعني)حبا دغبا تزد زر(:  گفت� به ابوهريره�بنابراين پيامبر: ابوريه مي افزايد
  .»يبت قرار بگيركمتر مالقات كن تا بيشتر مورد مح«

زيرا ؛ شود دفع مي داده است،، هي كه خود ابوريي است كه با توضيحاتيافترا، اين
تعدادي نزد :  جواب داد�؟ ابوهريرهكجا بوديديروز :  پرسيد�ابوهريرهاز  �پيامبر

  .خانواده ام رفته بودماز افراد 
 در اين  عالمه سخاوي.ز نظر سند نيز به صحت نرسيده استالبته حديث فوق ا

اين حديث از طريق فردي به نام طلحه و افراد : عقيلي گفته است: مورد مي گويد
  .، روايت شده استچون وي ضعيف هستندهمكه  يديگر

به هر حال اين اما  ،نمايند اگرچه بعضي از اين طرق بعضي ديگر را تقويت مي
  2.از ضعف نيستخالي  روايت،

 �اين سخن را تنها به ابوهريره �فوق، هرگز رسول خداحديث به فرض ثبوت 
  .را گفته است  بلكه به حدود ده صحابي ديگر نيز آن؛نفرموده است
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، دروغي تنفر داشتند �اما اين پندار ابوريه كه برخي از اصحاب از ابوهريره
ير صحابه و همچنين مسلمانان ، سا�اساس دعاي رسول خدا بلكه بر؛ محض است

  .خواهند داشت ه و را دوست داشت�، ابوهريرهبعدي
كرد   ميال ؤ س آيه اي، بسا اوقات از شخصي�ابوهريره: ابوريه مي نويسد  ـ6

و را با ، اآن فردمي كرد كه  خاطر را بديناين كار ، وي ؛تياد داش آن را شكه خود
ا با جعفر بن ابي طالب انجام مي داد ر اين عمل .خود به منزلش ببرد و به او غذا بدهد

 ترجيح �اصحابساير ، علي و  ابوبكر، عمر، عثمانبررا جعفر و به همين جهت 
  1.داد  مي

  :بهم آميخته شده اند  چندين دروغ و افترا،بايد توجه داشت كه در اين موضوع
ال مي كرد، در صحيح ؤ آيه را مي دانست و باز هم س،ابوهريرهاين مطلب كه 
من از : يعني )...ستقري الرجلألي إن(: مي گويد �ابوهريره؛ بخاري آمده است

او او فكر مي كرد از اما ، مرا دعوت كند و غذا بدهدكه  خواستم  ميشخصي
  .و شروع به قرائت قرآن مي نموددرخواست قرائت قرآن نموده ام و از اينر

 سپس ابن حجر .استداده را اينگونه شرح  � ابوهريرهسخن ،ابن حجر
 � به نقل از ابوهريره)ةالحلي(ر روايت ابن نعيم د توضيح اين مطلب در: افزايد  مي

مرا :  يعني)قرنيأ( :ي گفتو به وديد را  �عمر ،�باري ابوهريره: چنين آمده است
تعليم قرائت به ؛ لذا استقرآن تصور نمود كه منظورش قرائت  � عمر.دعوت كن

من از وي غذا : مي گويد � ابوهريره. و به او خوراك نداد را شروع نمودوي
  2.خواستم
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 �ين جهت بود كه هرگاه وي از جعفردب �جعفراز  �عريف ابوهريرهتاما 
 چنانچه .دداغذا مي   او را به خانه مي برد و� جعفردرخواست ميزباني مي كرد،

  .غذا مي دادبه او ش مي برد و اا به خانه ر م،او: مي گويد �ابوهريره
فرد براي بهترين ، او: در مورد وي مي گويد �به همين دليل است كه ابوهريره

 زيرا مهمان نوازي و سخاوت ؛هيچ بعيد نيست �رفجعچنين رويه اي از  .مساكين بود
لقب  � تا جايي كه رسول خدا.به مساكين مشهور استنسبت  هويژب �جعفر

  1. را بر او نهادابوالمساكين
و به وي لقب او را ستوده  �كه پيامبر فردي از � ابوهريرهتعريفآيا 

 �در مورد جعفر �پس اينكه ابوهريره مالمت است؟مايه ، دادهرا ابوالمساكين 
 نگذاشتهبر روي زمين قدم  �كسي بهتر از جعفر �پس از رسول خدا«: گفته است

 و بودهمجالست و همكاري با مساكين، يعني  �جعفربه خاطر خصلت خاص  ،»است
برتر   عمريره، جعفر را بر ابوبكر و ابوهر: گويدن دعاي ابوريه كه ميبه هيچ وجه اي

  . صحيح نمي باشد،مي دانست
نقل  �جعفرتعريف را در  �حافظ ابن حجر نيز آنجا كه سخن ابوهريره

 بدين �از جعفر �كه تعريف ابوهريره نظريه را ترجيح مي دهد همين، كند  مي
 را بهترين انسان بداند؛ بلكه بدين معناست �معنا نيست كه او، به صورت مطلق جعفر

  . براي مساكين استكه او بهترين فرد
مخصوصي غذاي سپس ابوريه به نقل از ثعالبي و بديع الزمان همداني در مورد  ـ7
 تا آنجا كه به وي ، داشت را خيلي دوستغذا آن � ابوهريره: مي گويدمضيره به نام
سخنان عبدالحسين شرف الدين در مورد  بهابوريه در ادامه . )شيخ المضيره(گفتند  مي

                                                           

  )7/62 (فتح الباريـ 1



 504 جايگاه سنت در قانونگذاري

و با گزارد نماز مي  � با علي ابوهريره:گفته استكه الل مي نمايد استد �ابوهريره
تر  چرب، داناتر است و غذاي معاويه، علي: غذا مي خورد و مي گفت�معاويه

  1.باشد  مي
در اين ، شريعتو در اصول  �و در سنت رسول خدا بايد گفت در كتاب خدا

خاصي از غذا را دوست نوع  ،كه انسان، هيچگونه نهي و يا ممنوعيتي نيامده مورد
شانه گوسفند و بود، سرور زاهدان كه سيد انبياء و  �خداحتي رسول . داشته باشد

، طور كه رهبانيت جنسي وجود ندارد در اسالم همان. را دوست داشتريدتغذاي 
وارد مي شود كه  �رهيابوهربر  بنابراين چه اشكالي .رهبانيت شكم نيز وجود ندارد

سراغ  �آيا جرمي بزرگتر از اين براي ابوهريره ؟استاشته  را دوست ديغذاي خاص
  !؟نداريد

 و نماز را پشت ه مي خورد كه وي نزد معاويه غذايي به نام مضيرهاما اين سخن
عالبي و ث مانند ي مطلبي است كه كتابهاي شيعه و كتابهاي ادب،علي مي خوانده سر

  . نقل كرده اند،همداني كه به صحت اخبار توجهي ندارند
در مشاجرات بين علي و  �اين است كه ابوهريره، آنچه ما به آن دست يافته ايم

  . هيچ نقش و مداخله اي نداشته استمعاويه
در حال طواف  �ابوهريره:  مي گويدةيلالحنعيم در كتاب و از ابابوريه به نقل ـ 8

نفس كشيدن برايم مشكل ،  اگر سيرش كنم؛آه از دست شكم: بود و مي گفت
  . مي گرداندمد و ناتوانده مي دشنام مرا ،نگه دارماش و اگر گرسنه دد گر  مي

 اما در ،اظ بزرگ بوده استخود از حفّزمان در اين ترديدي نيست كه ابونعيم در 
به ذكر روايات صحيح اكتفا نكرده و تعداد زيادي از روايات   االولياءةحليكتاب 
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عف آنها را خاطرنشان ض ، علماآورده است كهنيز ضعيف و حتي موضوع و منكر را 
 است كه مالقات او با »يبخسفرقد «آن  زيرا راوي .روايت از جمله همين ؛نموده اند
  .نمي باشدضمن اينكه مورد اعتماد هم ؛  ثابت نيست�ابوهريره

ي در آن وجود نادرستن خس چه مگر ،صحيح باشد، روايتاين به فرض اينكه 
 مگر نه اينكه ؟، واقعيت را نگفته استمورد شكمدر  �ابوهريرهمگر  انصافاً؟ دارد

انسان ، و هرگاه گرسنه باشد گردد، نفس انسان تنگ مي هرگاه شكم سير شود
 شكم  شايد.وضعيتي ندارد چنين هابوري  آيا مگر شكم خود.شودضعيف و سست مي 

  ايشان در همه حال يكسان است؟
 .ا كارواني به جايي مي رفتب �ابوهريره: گويد  ميةالحليابوريه به نقل از  ـ9

 .فرستادند � كسي را نزد ابوهريره. پهن كردند تا غذا بخورنده سفر،آنها در مسير راه
آنها شروع به . من روزه هستم: به قاصد گفت؛  مشغول خواندن نماز بود�بوهريرها

آمد و با آنها شريك  � هنوز تمام نكرده بودند كه ابوهريره كردند وغذاخوردن 
؟ مي كنيد نگاهبه من چرا :  گفتقاصد .نگاه كردندتعجب به قاصد  ضرين با حا.شد

  .روزه دارم :به خدا سوگند خودش گفت
روزه  «:شنيدم كه فرمود � من از رسول خدا؛گويد راست مي: گفت �ابوهريره

سه روز من  .دهر محسوب مي شودروزه ، ن و روزه گرفتن سه روز در هر ماهرمضا
  1.خورم  رخصت الهي ميبر اساساي ماه روزه گرفته ام و اكنون اين ماه را در ابتد
 زيرا .دچار اشتباه شده است � ابوهريره در جستجوي معايب، ابوريه:بايد گفت

فوق غير ماجراي  آيا .را تشخيص نداده است �موارد ظرافت گويي و مزاح ابوهريره
  ؟باشدمي  � طبعي و مزاح ابوهريرهخوش بيانگر از اين است كه صرفاً
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 شده كه ابوريه درصدد اين موضوع خاص مرتكب چه گناهي  در�ابوهريره
  كشف آن است؟
نقل كرده  �، امام احمد در مسند خود، مورد مشابهي درباره ابوذرگذشته از اين

بيفتد و  � ابوذرن، ابوريه با اطالع از آن به جاست كه مي ترسم اگر آن را نقل كنما
    .مورد تاخت و تاز قرار دهد �نيز مانند ابوهريره او را

را نقل كرده  � اين سخن ابوهريرهيثعالب )خاص الخاص( ابوريه از كتاب ـ10
 كره اياز  م وه ا عطري بهتر استشمام نكرد،از بوي حرارت نان :است كه مي گويد
  1.مه ا نديدي بهترسواركار، كه روي خرماست

  فرض اينكه روايت فوق باعالبي را حجت قرار دهيم و بهثبه فرض اينكه روايت 
و خرده گرفتن ثابت شود، چه چيزي درآن موجب طعن  �سند صحيحي از ابوهريره

ن أروايت را موجب كسر شاين  خردمند، كدامين ؟ مي شود�ابوهريرهبر 
   مي داند؟�ابوهريره
  
  شوخي و ياوه گويي ـ7

گو بوده شوخ و ياوه  �دارند كه ابوهريرهنظر مورخين اتفاق ، به زعم ابوريه
يعني پرحرفي و : و گفته است پرداخته »مهذار« وي سپس به تشريح معني .است
  .بندي خالي
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 . افترايي بيش نيست،� ياوه گويي ابوهريرهمبني برنقل اجماع توسط ابوريه 
از مورخين سراغ نداريم و از ابوريه مي خواهيم تا در اين  حداقل ما چنين چيزي را

  .رائه دهد روايت صحيح امورد حتي يك
قابل  ين و يا مورخن، تابعيبصحاا از يكه يكمي خواهيم از ابوريه ن همچنيما 

و گرنه براي كرده باشد را به ياوه گويي متهم  �كه ابوهريرهاعتماد را نام ببرد 
 بندگان خدا بازي يغگويي است كه با آبروو در،همگان ثابت خواهد شد كه ابوريه

  .مي نمايد
، كه خداوندسرچشمه مي گرفت سن اخالق وي از ح �يرهاما شوخ طبعي ابوهر

  .او را بدان آراسته بود
عكس آن يعني اما  . در دين الهي هيچگاه ممنوع نبوده است و شوخي،مزاح

 öö: دفرماي چنانكه خداوند به پيامبرش مي . امري ناپسند است،تندخويي ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù 

xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx++++ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm 〈〈〈〈 )159:ل عمرانآ(   
  .»ندد از اطرافت پراكنده مي ش،بودياگر سخت و تندخو  «:يعني

حتي ؛ چگاه شوخ طبعي عيب شمرده نمي شود، هي انسانهاي بزرگواراز ديدگاه
مي نمود و در ميان اصحاب نيز گاهي با ياران خود مزاح � شخص رسول خدا

، مزاح و نيكاخالق  ريعت و كه در چارچوب شندطبعان زيادي وجود داشت شوخ
چنانكه وقتي امير  .را نام برد �ابوهريرهمي توان جمله آن  از  كهشوخي مي كردند

راه را براي : گفت  از كنار مردم مي گذشت و مي،مدينه بود، گاهي سوار بر االغ
راه را براي :  به شوخي مي گفتاهي بار هيزم بر دوش داشت وگ ! باز كنيدتانامير
  !از كنيد بتانامير
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 ، ولي صد افسوس كه حسودان و كينه توزان!چه عظمتي! چه تواضعي، ببين
: مي گفت،  بر سفره اش مي نشست كسيهنگامي كه گاهي .درك نمي كنند

به او گوشت  � فكر مي كرد كه ابوهريرهمهمان. استخوان را براي امير بگذاريد
  !ذا چيزي ديگر استتوجه مي شد كه غ، م وقتي غذا را مي آوردند اما،دهد  مي

 . غذا خوردميفراموشو از روي من روزه داشتم : جواني آمد وگفتباري 
 سپس آن جوان . تو را مهمان كرده است،خداوند ؛داردناشكالي : گفت �ابوهريره

 � ابوهريره. نوشيدممن هم از آن  وآنها به من شير دادند ، نزد خانواده ام رفتم: گفت
 .آب نوشيدم و با همسرم مقاربت كردم: ن جوان گفت سپس آ.اشكالي ندارد: گفت

  !عادت نداريگرفتن به روزه تو مثل اينكه :  گفت�ابوهريره
، شوخيهاي او را ه سراغ نداشت� جرمي ديگر براي ابوهريره، ابوريهاز آنجا كه

مدعي اي كاش ابوريه كه . ه استمطرح كرد ينان جرم و جنايت نابخشودعنوه ب
، به اين عبارت مورخ مي شود �در مورد ياوه گويي ابوهريرهمورخين نظر اتفاق 
، توجه مي نمود كه بعد از ذكر لطائف اعتماد جهان اسالم يعني ابن كثيرمورد 

،  كسي كه از صداقت، حافظه، ديانت، عبادت: در مورد ايشان مي گويد�ابوهريره
  1.، بهره وافري داشتالحزهد و عمل ص
، اين اجماع  دروغين و مورد ادعايشار آن اجماعكاش ابوريه در كناي همچنين 
فردي شوخ طبع و اهل مزاح  �ابوهريره: كه مي گويندهم نقل مي كرد مورخين را 

  :مصداق اين آيه باشد كه مي فرمايده مي خواهد يشايد ابور. بوده است tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ,,,, ÏÏ ÏÏ%%%%$$$$ tt tt±±±± çç çç„„„„ 
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tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ss ss???? ãã ãã&&&& ss ss!!!! 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ uu uu!!!! öö ööeeee xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÏÏ ÏÏ kk kk!!!! uu uuθθθθ çç ççΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ ¯¯ ¯¯<<<< uu uuθθθθ ss ss???? 

 ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ#### óó óóÁÁÁÁ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyγγγγ yy yy____ (( (( ôô ôôNNNN uu uu !! !!$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ #### ¶¶ ¶¶!!!!eeee ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )115 :نساء(  
با پيامبر به ، نكه راه هدايت برايش آشكار گرديدو كسي كه بعد از اي«: يعني

كه به دوزخ (ان سو گيرد، ما او را به همبمخالفت بپردازد و راه غير مؤمنان را در پيش 
به دوزخ مي رسانيم و او را م و بر مي گرداني ،و دوستش داشته است) منتهي مي شود

  .»چه بد مسيري است
بن عبداهللا مزني نقل نموده است كه   از بكراالدب المفردامام بخاري در كتاب 

 با خربزه يا هندوانه بازي مي نمودند و آن را به سوي يكديگر �اصحاب رسول خدا
 1.ني جدي مي يافتيمرداآنها را ، اما وقتي كه كار مهمي پيش مي آمد .مي غلطانيدند
بازي  نيز �اما اگر از ابوهريره؛ نيز يكي از آنان بوده است �ابوهريرهبدون ترديد 

  . ابوريه از آن كوهي مي ساخت،كردن با هنداونه نقل مي شد
نقل مي كند كه  �ن عوف از عبدالرحمن باالدب المفرد امام بخاري در همچنين

 آنها در مجالس خود شعر ؛ انسانهاي بي جاني نبودند�اصحاب رسول خدا
بقدري ، كردند و چون امر مهمي پيش مي آمد از جاهليت ياد مي ،خواندند  مي

  2.آمد مي شان از حلقه درنچشماگويا مي شدند كه و تيزبين جدي 
 بن زياد بن انعم افريقي  از عبدالرحمناالدب المفردهمچنين امام بخاري در 

 ي در جنگ�در زمان معاويهكه مي كند كه وي از پدرش نقل مي نمايد روايت 
 وقت نهار ؛قرار گرفت �كنار قايق ابوايوب انصاري  روزي قايق ما در.بوديمدريايي 
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،  من روزه دارم:گفت. بيايدنزد ما رف نهار براي ص از ابوايوب خواستيم تا .رسيدفرا 
شنيدم كه  �رسول خدا زيرا از .چاره اي جز پذيرفتن ندارم ، كرديدموتولي چون دع

 اگر يكي از آنها را ترك ؛حق مسلمان بر برادر مسلمانش شش چيز است«: فرمود
 دعوتش را اجابت ؛كند هنگام مالقات سالم :، حق واجبي را ترك كرده استكند
 ، وقتي از دنيا رفت؛ود اگر بيمار شد به عيادتش بر؛ عطسه اش را جواب دهد؛نمايد
، نصيحت درك خواست نصيحتدرو اگر از او شركت كند تشييع جنازه اش در 

هان كه در در قايقمان فردي شوخ طبع بود كه به يكي از همرا با ما:  مي گويد.»نمايد
چند مرتبه اين جمله را ، وي.  و براً جزاك اهللا خيراً:گفت، سفره ما غذا خورده بود

: ال نمودؤس � سپس اين شوخ طبع از ابوايوب.مرد عصباني شدآن . تكرار كرد
 ،بگويي و او عصباني شود  و براًمورد كسي كه به او جزاك اهللا خيراً نظرت در
  چيست؟

 ،او را اصالح نمي كند ،و نيكيما به چنين فردي كه خير  : گفت�ابوايوب
رو به صحابي  اًفور،  شوخ طبعبي صحاآن .. نمايدمي او را اصالح ، شر:گفتيم  مي

آن صحابي برطرف ، عصبانيت  با اين جمله. و عراًجزاك اهللا شراً: ديگر كرد و گفت
 آن صحابي .تو هيچ وقت دست از شوخيهايت بر نمي داري: شد و خنديد و گفت

  1.ند، به ابوايوب انصاري جزاي خير دهد خداو:طبع گفت شوخ
طبعي شوخ كه به   پس كسي. داري چنين اخالقي بودند،�اصحاب پيامبر

  .را رد نموده استمباح ديني امر يك ، در واقع  خرده گرفته�ابوهريره
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  : �استهزا قراردادن ابوهريره مورد - 8

رواياتش را ، بودگوناگون زياد و  ،كه روايات ابوهريره  از آنجا1:ابوريه مي گويد
قريش نزد ست كه مردي از  از ابورافع روايت ا.ريشخند مي نمودند، نادر دانسته

 به ابوهريره، او. خرامان راه مي رفتفاخر به تن داشت و  جامه اي ؛ وي،مدآ ابوهريره
ن نيز چيزي آيا در مورد جامه م؛ احاديث زيادي شنيده اي �از پيامبر: گفت
از امتهاي شخصي : القاسم شنيدم كه مي گفتواز اب: گفت  ؟ ابوهريرهاي شنيده

 وي را به زمين فرو ، ناگهان خداوند؛راه مي رفت خرامان ،گذشته در جامه اي فاخر
 به خدا سوگند نمي دانم شايد آن فرد از .تا روز قيامت در زمين فرو مي رودو برد 

  .باشدقوم و طائفه تو 
ال آن فرد ؤاز نوع س: مي گويد، دادهابوريه اين روايت را به ابن كثير استناد 

  .پرسش، نه  شود كه هدفش ريشخند بوده استميمعلوم 
  :وضوع بايد به چند مورد توجه نمودبراي توضيح اين م

شريعت و ني كه تابعياز صحابي بود و نه نه ،  مورد نظرپرسشگربايد دانست كه  ـ1
بود كه ش يقر، يكي از جوانان ياوه گوي وي. گرفتندفرا داب آن را از اصحاب آ

فردي هم  آنچنان همچنين. مي دانسته باشد را �انتظار نمي رود منزلت ابوهريره
  . مرجع يا منبع قابل استنادي باشد�گفته يا ديدگاهش درباره ابوهريرهنيست كه 

وي را بر آن داشت تا ، طبيعتش. د جامه فاخرش مي نازيهي بهجوان مرف ـ2
نيز  �؟ ابوهريرهيا در مورد جامه من چيزي مي داني آ:بگويد �خطاب به ابوهريره

 از امتهاي گذشته با جامه اي شخصي«:  كه فرمودخاطر داشته را ب �حديث پيامبر
  .» زمين فرو بردبه او را ،فاخر راه مي رفت كه خداوند
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آن : گفت � ابوهريرهه كه جوان مغرور و ياوه گو، ب1آمدهدر بعضي روايات 
ال پايش لغزيد و  اينطور راه مي رفت؟ در همين ح،جواني كه به زمين فرو رفت

  .نزديك بود بشكند

$$$$  : اين آيه را خواند�هابوهرير ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ xx xx++++ xx xx.... šš šš ÏÏ ÏÏ ÍÍ ÍÍ““““ ÷÷ ÷÷κκκκ yy yyJJJJ óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )95:حجر(  
  .»استهزاكنندگان مصون مي داريم) و اذيت و آزاراز مكر (ما، تو را «: يعني

وان ياوه گو و مي باشد كه خداوند از اين ج �بيانگر كرامت ابوهريره ،اين خود
  .متكبر انتقام گرفت

و اگر مورد ديگري و سبك سر روي داد  نادان يسط مردتوچنين ماجرايي  ـ3
عمومي و  اين مطلب را ،حال او ولي با اين،  ابوريه ذكر مي كرد حتماً،وجود داشت

  .احاديثش ريشخند مي كردندبه  ا، آنه:و مي گويدفراگير مي داند 
براي تأييد ابوريه بار ديگر ثابت كرد كه فردي هواپرست است كه ترتيب بدين 

  .نه پژوهشگري كه دنبال حقايق باشد، ار و پندار باطلش، به دنبال شبهه استگفت
  

   :�كثرت احاديث ابوهريره ـ9

چنانچه در مسند بقي بن  را كه تعدادشان � كثرت احاديث ابوهريره،ابوريه
كه اسناد   در حالي. مورد انتقاد قرار داده است، حديث مي باشد5374، مخلد آمده

ه از كثرت اين احاديث  ابوري.زد محدثين مورد قبول نمي باشدتمام اين روايات ن
سه سال بيشتر در  �اين ، در حالي است كه ابوهريره: مي گويد، تعحب نموده

  .نبوده است �مصاحبت رسول خدا
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ابن كثير ، مطلبي را كه بر آنعالوه  علت اين موضوع را بيان كرديم و اكنون قبالً
  :كنيم  ذكر مي،نقل كرده
با مروان بن حكم درگير  �در مورد دفن حسن بن علي �كه ابوهريره زماني

 � احاديث زيادي به پيامبر:مردم مي گويند:  مروان با خشم و غضب به وي گفت،شد
، به مالقات وي �اندك زماني پيش از وفات رسول خداكه نسبت مي دهي در حالي 

در  �كه پيامبر سال هفتم هجري ؛ آري:جواب داد �؟ ابوهريرهمشرف گشته اي
 � نزد پيامبر. داشتمل سان زمان سيآمن در .  پيوستم�، به آن حضرتخيبر بود
 هميشه با او نماز .من تنگدست بودمزمان آن در  .دم تا اينكه وفات نمودياقامت گز

 به خدا سوگند، از همه نسبت به .مي رفتمجهاد كابش به حج و ر در  ومدارزگ مي
ي طوالني ا و انصار كه سابقه يان بسياري از قريش.ودمآگاهتر ب �احاديث آن حضرت

 براي اطالع از سخنان و ، داشتم� بخاطر مالزمتي كه من با پيامبر،در اسالم داشتند
 به .� طلحه و زبير،عليعمر، عثمان،  حتي .به من مراجعه مي كردند ايشان احاديث

كسي هر وضعيت از   همين طور؛حديثي در مدينه بر من پنهان نبودخدا سوگند هيچ 
اطالع  ، داراي منزلتي بود�كه خدا و رسول را دوست داشت يا نزد رسول خدا

كه برخي از افراد را  و مي دانم يار وفادارش بود �مي دانم كه ابوبكرچنانچه . داشتم
هر چه در اين :  سپس به مروان گفت.)بودپدر مروان منظورش  (.از مدينه تبعيد كرد

 گفتني زيادي نزد ان چون علم و سخن.ال كنؤمي خواهي از من س يا امثال آنزمينه 
 � مروان از درگير شدن با ابوهريره،از آن به بعد:  راوي مي گويد.من وجود دارد

  .اجتناب مي ورزيد
 اختيار و خواست هب، من: به مروان گفت �كه ابوهريرهآمده در روايت ديگري 

 اما شما . عالقمند گشتم�پيامبر به شديداً م وده اخود هجرت نموده و اسالم آور
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 او ؛رديدكبيرون خود  داعي دين را از سرزمين ، مركز دعوت بوديددر مكه كه اهالي
در آن زمان كه مسلمان شدن، براي شما سخت و و يارانش را شكنجه نموديد و 

  1.بدين سان مروان پشيمان شد.. ناخوشايند بود، ديرتر از من اسالم آورديد
به ،  علميري كاشانه خود به قصد فراگ وقتي كسي از خانه وطبيعي است

حداكثر وقت و تالش خود را ،  از هر فرصتي استفاده نموده، ملحق شود�اهللا  رسول
  .مي كندعلم صرف فراگيري 

 ،شاناستاد و همنشيني آنها باكه دوران شاگردي در مورد برخي از شاگردان 
 جزئيات مورد اعتماد تمام اخبار ورجع ممي خوانيم كه ، چندان طوالني هم نبوده

شدي كه كه اين معلومات از ديد شاگردان ار در حالي؛ زندگي استاد خود شده اند
چه چيزي در اين موضوع تازگي بنابراين  .ستپنهان مانده ا، سالها نزد استاد بوده اند

 �هردر صداقت ابوهريو تابعين اصحاب از يك هيچ؟ مهم صداقت است كه دارد
 ب اما تمام آنچه ابوريه مبني بر تكذي،اين است گواهي درست تاريخ.  نداشتيدترد

از برگرفته  دروغهايي ،ل نموده استقن �ت به روايات ابوهريرهبو ترديد اصحاب نس
  .مصادر علمي بنامدرا  كه انسان شرم دارد آنها ي استكتابهاي
  :يه مي پردازيمرست ابورشريح برخي از پندارهاي نادت به  مختصراًجاايندر 
 ياحاديث زياد، تو:  شالق زد و گفترا � ابوهريره،�عمر: ابوريه مي گويد ـ1

  .نسبت مي دهي �به رسول خدا
نخست ما از ابوريه مي خواهيم آن روايت را از يك كتاب علمي مورد قبول 

هاي نند و نه از كتابكه حق و ناحق را جمع مي كادبي اي هاي  نه از كتاب،ثابت نمايد
  .پوشيده نيست  بر هيچكس�كه عداوتشان نسبت به ابوهريرههل بدعت ا
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 ،بيان مي كندذكر منبع رواياتش را با  با وجودي كه ابوريه معموالًگفتني است 
  1.اين روايت را بيان نكرده استمنبع 
 يا شرا به تبعيد به سرزمين خود � ابوهريره،� عمر،همچنين به گمان وي ـ2

  .نموده استتهديد  »قرده«سرزمين 
. را از روايت حديث منع نكرد �، تنها ابوهريره�نبايد فراموش كرد كه عمر

 چنين زيرا در آن زمان .ثابت نيست كه وي را به تبعيد از مدينه تهديد كرده باشدالبته 
د نوشتن  را در مورشنظرنيز و در اين باره را  �عمر عملكرد  قبالً.ج نبودي رايمجازات

  .ماحاديث بيان كردي
به سرزمين قرده تبيعد تو را «: گفت �به ابوهريره �عمر: مي گويدابوريه 
  .»خواهم نمود

باره  زيرا عبارت ابن كثير در اين .تلبيس و حقه بازي ابوريه را مي رساند ،اين
 ضرأقنك بحلأل وأ) عن االول(لتتركن الحديث  :بارحقال عمر لكعب األ(: چنين است

 از نقل روايات و اخبار بني اسرائيل باز: بار گفتحكعب ابه  �عمر«: يعني 2.)ةالقرد
  .» را به سرزمين قرده تبعيد مي كنم توهن و گر،يآ

را  � در مورد ابوهريره� نهي عمر رحمه اهللا، ضمن اينكه ابن كثير،عالوه بر آن
 محمول بر احاديثي است كه احتمال داشت � نهي عمر: مي افزايد،كند نقل مي

به خاطر  بوهريرهيا فكر مي كرد شايد ا داشت ديگري داشته باشندمردم از آنها بر
له، برايش أ از اينكه مس پس اما؛ دچار خطا گرددكثرت رواياتي كه نقل مي كند،

                                                           

ابن ابي الحديد در شرح ؛ همچنانكه اين روايت را از اسكافي نقل كرده كه رسدچنين به نظر مي ـ 1
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ه ابن اثير نيز چ چنان.داد كه حديث، روايت كنده زاجا �هروشن گرديد به ابوهرير
  .يد اين نظريه استؤمطلبي دارد كه م

 را وي و عملكرد ندرا به كذب متهم نمود  ابوهريره،صحابه: مي گويدابوريه  ـ3
اين :  سپس ابوريه مي افزايد.�، عثمان و علي ابوبكر، عمر،ويژه عائشهب. نپسنديد

  . ارائه داده استويل مختلف الحديثأتكه در كتاب مي باشد نظريه ابن قتيبه 
 زيرا .مي گويد دروغ ابن قتيبه انتساب اين نظريه بهدر ابوريه  :گفتني است

 در مقام ، سپس خود و و امثال او نقل نموده»امنظّ« اين نظريه را از طرف ،قتيبه ابن
  .سخن گفته است �ي و دفاع از ابوهريرهيپاسخگو

دسترس در   يك نسخه ندارد كه صرفاًويل مختلف الحديثأتخوشبختانه كتاب 
ام نقل از نظّابن قتيبه ظري را كه ن ابوريه قرار داشته باشد تا بتواند به وي افترا ببندد و

 ،اين كتاب در دسترس تمام علماي اسالم .نسبت دهدابن قتيبه به خود ، كرده است
 يكسي كه خود را مبتكر تحقيق علمي بي نظير كه چگونه  من در شگفتم.قرار دارد
  شود؟بت مي كند مرتكب چنين دروغ آشكاري أ، جرمي داند
ي دروغگويان و تحريف كنندگان تاريخ و حتي رو با اين عمل خوده ي ابورواقعاً

  . اال باهللاةالحول و ال قو .استكرده مستشرقين را سفيد 
 به مبارزه،  جسارت مي كنند�كه عليه ابوهريره را  ابوريه و تمام كساني،ما
كه بياورند  نص ثابت و صحيحي ،از آنها مي خواهيم اگر مي توانند،  طلبيدهعلمي

يكي توسط ابوبكر يا عمر يا عثمان يا علي يا عائشه و يا  �ريره ابوهببيانگر تكذي
رزو را چنين نصي ارائه نخواهند داد و اين آبطور قطع .  باشد�ديگر از اصحاب پيامبر

  .با خود به گور خواهند برد
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 ن و از راوياني مانند اببدائع الزهور  وعيون االخباراما اگر از كتابهايي مانند 
ميدان علم  د، درنكنامثالش عبارتي نقل  ني مانند نظام ويي و متهمفاالحديد و اسك  ابي

  .چنين عبارتي فاقد ارزش علمي است ،و نزد علما
اظهار بي اطالعي  � گاهي از احاديث ابوهريرها ترديد، عائشه رضي اهللا عنهدونب

شما درون خانه بوديد :  مي گفتآن بانوي بزرگواربه  � اما وقتي ابوهريره،مي كرد
با ادب و  ،صديقه رضي اهللا عنها  عائشه،بودم �همه جا در ركاب رسول اهللامن و 

 در مقابل سخن ترتيب  شايد اين طور باشد و بدين: مي گفت واحترام مي پذيرفت
محروم چيزي كه ابوريه و امثالش از آن . دبانه و محترمانه تسليم مي گرديدؤحق، م
  .هستند

قبل از اين توضيح  ،مهراس ره پيرامون موضوععائشه به ابوهريدر مورد اعتراض 
 از ياران عبداهللا بن ـ قين اشجعي  ـ بلكه فردي به نام،ه، عائشه نبوديم كه معترضددا

  .ه استبود �مسعود
 اذعان  به ابوهريره در مورد روزه گرفتن جنب وههمين طور اعتراض عائش

از ،  بوده� خانه رسول خدابه علت آنكه دررضي اهللا عنها  به اينكه عائشه �ابوهريره
 اين حديث را از كسي ديگر  و بيان مي كند كهوي در اين مورد آگاهتر مي باشد

 �با وجود اين، برخي از فقها، تابعين و مجتهدين به روايت ابوهريره. شنيده است
  . و بر اساس آن فتوا دادندتمسك جستند

 �احاديث ابوهريره در مورد �كند كه زبير  از ابن كثير نقل مي،ابوريه -4
  .است، با هم درآميخته راست و دروغ: گفت
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.  كتاب را در پيش گرفته است روش اهل،� ابوريه در نقل سخن زبير:بايد گفت

 tt :آنان مي فرمايدباره  در�ه خداوندچچنان ttββββθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççGGGG ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� àà àà++++ õõ õõ3333 ss ss???? uu uuρρρρ 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈 )85:بقره(  
د و به بخش ايمان مي آوري) آسماني(كتاب ) دستورات(از آيا به بخشي «: يعني

  »ديگر آن كفر مي ورزيد؟
:  گفت� كه عروه به پدرش زبيرنموده را اينگونه نقل �، سخن زبيرابن اثير

 �؟ زبير معنايش چيست،»راست و دروغ، با هم درآميخته است«: يياينكه مي گو
 . ترديدي ندارم،شنيده است �دا احاديث را از پيامبر خ�هريرهوب در اينكه ا:گفت

  ..را فهيمده و برخي را نفهميده استاما برخي از آنها 
 را آنطور كه ابوريه � ابوهريره،� زبير آيا واقعاً.شما به اين روايت توجه نماييد

  او راتصديق نموده است؟ تكذيب كرده يا ،گمان مي برد
اما ، روايت مي كند  را� پيامبر واقعاً سخنان�ابوهريره: گويد مي �اينكه زبير

 هيچ ارتباطي به عدم صداقت و امانت  زبير،اين سخن ، آيابرخي را نمي فهمد
   دارد؟�ابوهريره

من غسل (:  را كه گفت� اين نظريه ابوهريره�ابن مسعود: ابوريه مي گويد  ـ5
شما با دست ! اي مردم:  رد نمود و گفتشديداً 1)أفليغسل و من حمله فليتوض ميتاً

جامع مطلب را از ابن عبدالبر در كتاب  ابوريه اين .مردگانتان پليد نمي شويدبه  زدن
  . نقل كرده استبيان العلم

                                                           

 بايد خودش هم غسل نمايد و هر كس، جنازه اي را ،كسي كه جنازه اي را غسل دهد«: يعنيـ 1

 .»حمل كند، وضو بگيرد
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 ،كه بيانگر خيانت علمي و تحريف حقائقاست اين هم يكي ديگر از مواردي 
در كتاب خود فصلي در مورد اختالفات فقهي البر  ابن عبد.توسط اين مرد مي باشد

؛ از استو مثالهايي نيز ذكر كرده يكديگر در برخي مسائل آورده علما و صحابه با 
له قتال با مرتدين و أمقابل همه صحابه در مس در � موضعگيري ابوبكر:جمله

له عذاب ميت به خاطر أ در مس�ابن عمردر برابر رضي اهللا عنها موضعگيري عائشه 
له دچار اشتباه أن مسابوعبدالرحمن در اي: مودگريه نمودن خانواده اش كه عائشه فر

رضي  در مقابل ابوموسي و سلمان بن ربيعه �گيري ابن مسعودموضعنيز  و شده است
 �ابوهريرهدر مقابل  �گيري ابن مسعودموضعهمچنين له ميراث و أدر مساهللا عنهما 

  . ميتله غسلأمس در
ن  بنابراين در اي. امري طبيعي است، اختالف نظر پيرامون مسائل فقهيدون ترديدب
 بسياري از فقها به حالبا اين . را رد كرد �، فتواي ابوهريره� ابن مسعود،لهئمس

، واجب و برخي  غسل را بعد از تغسيل ميت، و برخيهعمل نمود �فتواي ابوهريره
  .مستحب دانسته اند

 از ذكر :با اين سخنان خاتمه مي دهدرا  تحقيق علمي و بي نظيرش ،ابوريه  ـ6
ابوهريره به خاطر عدم كاالت صحابه پيرامون احاديث و اشيكايك انتقادات 

  .گنجايش كتاب، خودداري مي كنم
 � تمام آنچه را در مورد ابوهريره، چون وي.اين هم دروغ و بهتان ديگري است

ارزش علمي در اين زمينه  كه ي حتي از كتابهاي ادب وهبررسي نمود، گفته شده
 ،نآاز ذكر وي كه ين زمينه باقي مانده  پس چه چيزي در ا. دريغ نكرده است،ندارند

  ؟ستصرف نظر كرده ا
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 توسط �ابوهريرهالزم مي دانم به صورت مختصر جمالتي پيرامون رد  در اينجا
 به ظاهر ،ويلأبدون هيچ گونه توجيه وت � ابوهريرهمعموالً .برخي از صحابه بنويسم

 با وي ،اوت صحابه به خاطر برداشت متفو عمل مي نمود  �احاديث رسول خدا
  .مخالفت مي كردند

ه از بررسي اخبار و احوال كچنان. اتفاق مي افتادبه كثرت صحابه ، ميان اين مسأله
 روشن  اين نكته كامالً...و �ذ معا وموسي، عائشهو، ابعمر، علي، ابن مسعود، ابن عمر

، به اين مسأله فصل مستقلي جامع بيان العلمالبر در كتابش  ابن عبد.مي گردد
سخنان يكديگر را در ، اهل علم، كامال عادي است كه اين .ده استتصاص دااخ

ديانت  ، امانت و يا صداقتبه معناي ردِ، اين عملشان و البته  مي نمايندردمواردي 
  .باشدنمي يكديگر 

 موارد زيادي از اين قبيل ذكر ، و كتابهاي ديگرعينوقماعالم الابن قيم نيز در 
دي از ي از مفتيان بزرگ صحابه بود كه تعداد زيايك � ابوهريره.كرده است

  .فتواهايش جمع آوري شده است
 � خود در مورد تكذيب ابوهريرهيابوريه بعد از فراغت از افتراها و دروغها ـ7

رحمه اهللا را دستاويز خود ، روايت نادرست ديگري منسوب به ابوحنيفه توسط صحابه
استدالل  � از احاديث ابوهريرهرحمه اهللا،ابوحنيفه كه و ادعا مي كند  قرار مي دهد

  .نمي كرده است
 رحمه اهللاين روايت به امام ابوحنيفه دادن نسبت مي دانيم كه بطور قطع ما 
  منقول از امام ابوحنيفه مملو از احكامي است كه بر بلكه فقه حنفيِ.نيست درست

نفي ح يمورد فقهااين سخن ابوريه در .  استنباط شده اند،�اساس احاديث ابوهريره
سخني است كه از علم و منطق فاصله ،  اعتقاد ندارند�كه آنها به فقاهت ابوهريره
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در مورد  حنفي ييم كه تمام فقهاد ما در بحثمان در رد احمد امين توضيح دا.دارد
  1.بان و امثال ويأافرادي مانند عيسي بن  جز ،دارندنظر اتفاق  �فقاهت ابوهريره

 و ذمعا،  و اصحاب ديگر مانند انس�اين عمل ابوهريره: دابوريه مي گوي ـ 8
 �ن را به پيامبرآ حديث روايت مي كردند و ،كه از بزرگان صحابه �عبداهللا بن عمر

تدليس و  پيرامون علماديدگاههاي سپس به ذكر . نسبت مي دادند، نوعي تدليس بود
  . مي پردازدسينمدلّ

  !است يسيار زشتتدليس ب،  خود، اين عمل ابوريه قطعبطور
 هبه هيچ وج �روايت صحابي از صحابي ديگر و نسبت دادن آن به رسول خدا

مقبول   مرسل صحابي، حديثيبلكه ارسال است و بنابر اجماع علما؛ دليس نيستت
كسي ديگر و تمام نه از  ، زيرا صحابي از صحابي ديگر نقل مي كند.باشدمي 

  . عادل و راستگو هستند،اصحاب
 ابوريه كه يادعااين  پس .نه منقولو معقول است نه  ،صحابي از تابعياما روايت 
 ينسل علما پيرامون تدليس و مدلّا را تدليس ناميده و به نقل اقوبهاين عمل صحا
  .كلمه مي باشدتدليس به معناي واقعي ، خودشپرداخته است، 

اردي وم  دربه خود اجازه داده است تا � كه ابوهريرهبر اين باور است ،وريهاب ـ9
ابوريه به  .جعل نمايدرا ، احاديثي يا تحريم حالل نمي شود كه سبب تحليل حرام و

 �از ابوهريرهاستدالل كرده كه  ي مرفوعاحاديثپندار خود براي اثبات ادعايش به 
 و لم تحرموا حالالً و أصبتم المعني فال ذا لم تحلّوا حراماًإ(:  مانند؛استروايت شده 

هرگاه حرامي را حالل و حاللي را حرام نكرديد و معني را رسانديد، « : يعني )بأس به
                                                           

ائمه احناف و اعترافشان ديدگاه بيانگر كه  بحث مفصلي دارد باره در اين يسخشمس االئمه سرـ 1

  .مي باشد �ضبط و حفظ ابوهريره، عدالت به
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خني بگويد كه  هر كس س:ين مضمون كهروايت ديگري بدهمچنين . »مشكلي نيست
  .گويا من آن را گفته ام، اگر چه آن را نگفته باشم  ،مورد پسند خدا باشد
گان و راويان  جعل كنندو را ائمه حديث كامال بررسي نموده ثاين نوع احادي

 �آنها به ابوهريرهدادن ضعيف آنها را شناسايي كرده اند و به هيچ وجه نسبت 
  .درست نيست

 در .م نسبت داده استحزشگفت اينكه ابوريه يكي از اين احاديث را به ابن 
  . سخنان تندي گفته است، در مورد جعل كننده آنم مفصالًحزحالي كه خود ابن 

فريفتن  غير از اين است كه وي درصدد ؟بناميمچه  احال اين عملكرد ابوريه ر
  .علم حديث اطالعي ندارند كساني برآمده است كه از

 احاديث را از كعب �درجايي ديگر ابوريه، مدعي شده است كه ابوهريره ـ10
  . نسبت مي داد�ي گرفت و به رسول خداماحبار 

اساس حدس و  بركه ابوريه مي باشد نيز يكي از ادعاهاي دروغين مورد اين 
  .شكل گرفته است،  نصوصفگمان و تحري

روايت ، مورد روايت اكابر صحابه از اصاغرعلماي حديث در : ابوريه مي گويد
  .ه اندذكر كردرا و معاويه و انس از كعب احبار  1عبادله ابوهريره و

را از كعب فرا  � حديث رسول اهللا،نهاآآيد كه  از اين عبارت ابوريه چنين بر مي
در نيافته را  �پيامبر دوران،  زيرا كعب.دروغي است خنده آور، ي گرفتند و اينم

را از او نقل  �آن حضرت احاديث � پس چگونه اصحاب پيامبر.است
مسلمان شدند، كه  البته صحابه از كعب و علماي ديگر اهل كتاب اند؟  هدرك  مي

اين مورد  در �اريخ امتهاي گذشته را روايت مي كردند و رسول خدااخبار و ت

                                                           

  )ويراستار (. مي باشدزبيراهللا بن مسعود، عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن منظور، عبدـ 1
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اهل كتاب را نه تكذيب  « : يعني) و التكذبوهمبهل الكتاأالتصدقوا (: فرموده است
  .»كنيد و نه تصديق

 قرآن و ر نه اينكه ب،عبرت روايت مي شوندو پند خاطر اخبار اهل كتاب به 
  .برتر و فراتر از آنها مي باشد بلكه قرآن همواره .مباحث آن ترجيح داده شوند

تجليل مي نمود و اظهار  � همواره از ابوهريره،كعب:  افزايدابوريه مي
 از مطالب آن ،نخوانده است با وجود اينكه تورات را �داشت كه ابوهريره  مي

  .آگاهي دارد
 زيرا بسياري از .، مورد خاصي در آن نيستچنانچه به صحت برسداين نكته اگر 

  .نكه كتابي بخوانند ايبدون ، اخبار را از مجالس و محافل مي شنوند،مردم
ل علمي خويش راعرضه مي كند و مي كوشد تا در ذهن يدالبدين سان ابوريه 
احاديث را از كعب مي شنيده و به رسول  �اين مطلب را بنشاند كه ابوهريرهخواننده 

  .نسبت مي داده است �اكرم
 روايت ،ده استذكركريكي از داليل جالب توجهي كه ايشان در جايي ديگر 

 .از خدا بترسيد و در مورد احاديث دقت نماييد: سعيد است كه گفتهبسر بن ز مسلم ا
رد و برايمان روايت مي ك � او از پيامبر.مي نشستيم �به خدا سوگند ما با ابوهريره

، كه با ما بودند كسانياز برخي از  من .سپس بر مي خاستو طور از كعب احبار همين
نسبت  � رسول اهللابه كعب را سخنكعب و  بهرا  �مي شنيدم كه حديث رسول اهللا

  .سيد و در مورد احاديث دقت نماييد از خدا بتر.مي دادند
 مفهوم اين عبارت را به خوبي درك ، سواد داشته باشديخواننده اي كه اندك

  .نيست �خواهد كرد كه در آن هيچگونه اتهامي متوجه ابوهريره
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را  �د كه احاديث ابوهريرهبن سعيد از قومي سخن مي گوي در اين روايت بسر
 .بار را خلط مي كردندحو از كعب ا � سپس روايات وي از رسول خدا.مي شنيدند

 برخي از ،نسبت مي دادند �كه سخنان كعب را به رسول خدا بنابراين كساني
  .�بودند نه خود ابوهريره �شنوندگان ابوهريره

دروغگويي دليل  اين موضوع را به عنوان ،اما صاحب تحقيق علمي بي نظير
 به نظر .ذكر كرده است، نسبت مي داد �به پيامبرو ابوهريره كه از كعب مي شنيد 

كه نه و جسارتي ي ي است يا بي ديني و يا بي حياادانين، شما علت اين سوء برداشت
  !؟ از تاريخ و نه از خوانندگان باهوشنهشرم مي كند و ، از خداوند

به نقل از كه مسلم  روايتي است ،اين مورديكي ديگر از تلبيسهاي ابوريه در 
 �پيامبر :مي گويد،  در ابتداي اين روايت�ابوهريره. كند ميروايت  �ابوهريره

 ابوريه از ..ان مي كنديها ب در مورد آفرينش آسمانسپس حديثي، وي. .دستم را گرفت
  .تاين روايت را از كعب شنيده اس �بخاري و ابن كثير نقل مي كند كه ابوهريره

صداقت معتقد به  صور نموده است كه جمهور مسلمانانِابوريه با بيان اين نكته ت
 پي ،كه اگر وي اندكي شعور داشت  در حالي. مي كندش دچار چالراابوهريره 

  را نداشته اند و اصالً� قصد متهم نمودن ابوهريره،برد كه بخاري و ابن كثير  مي
  .ي سخن آنان چيزي ديگر استامعن

بيان نموديم كه چگونه به  را �از مقام ابوهريره حليل اين دو بزرگوار تقبالً
  .ي اعتراف نموده اند امانت علمي و ديني و وصداقت، تقوا
به تفضيل سخن گفته در اين باره ) ةنوار الكاشفاأل(اني در كتاب مي يمعالمه معل

.است
1  

                                                           

1- 188-192  
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  :به بني اميه �گرايش ابوهريره ـ10

عليه اهل بدعت  در كتب موجدي دشنامها و ناسزاهاين موضوع تمام ابوريه در ا
ته كه فلبي دست ياا پنداشته كه وي به مطينجمع آوري نموده و چن  را�ابوهريره

  .هيچكس تاكنون به آنها دست نيافته است
 ،مي باشد مملو �قلبش از بغض و عداوت ابوهريرهبدين ترتيب از آن جهت كه 

بستن افترا مبني بر اصحاب بزرگ كردن اتهام به از نقل قول اهل بدعت در زمينه وارد 
  .دريغ نكرده است �به خاطر جلب رضايت معاويه �رسول خدابه 

 زندگي مي كنيم كه برانگيختن يعصر نبايد فراموش كرد كه ما اكنون در
 او را ،اختالفات گذشته چندان خوشايند به نظر نمي رسد و كسي كه چنين مي نمايد

 آن هم . كند دودستگي تالش ميو ايجاد تفرقه ياستاريم كه در تفرقه اندازي مي دان
عه و فرق  كه دليلي براي تفرقه و جدايي و ايجاد تنش بين اهل سنت و شييدر عصر

  .ديگر اسالمي وجود ندارد
ام ، به ايراد اتهبه شيعه بودنو تظاهر ميان شيعيان اما ابوريه به خاطر نشر كتابش در 

  .از سوي شيعيان مورد اتهام هستندكه پرداخته اصحابي به 
، ر راهي كه مي خواهد انتخاب نمايدزاد است هآ كتابش نشر ابوريه جهت !آري

  .نظير بنامد اما اجازه ندارد كه عملكرد خود را تحقيق جامع و بي
و اعتماد به كتابهايي  �ياران رسول خداها بر ضد اگر تازه كردن دروغها و افترا

 دقت شهرت ندارند يا اينكه به عداوت شديد عليه برخي  و تلفينشان به صداقؤكه م
، پس اين علم و  معروفند، تحقيق بي نظير علمي نام دارد�بويژه ابوهريره از صحابه

 گمان نمي كنم  برادران خردمند شيعه در . ابوريه مبارك بادراين تحقيق ب
نظريات وي به ت  اهل سنابربردر م قرار دهند و كَتشان چنين فردي را حاختالفا
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و مغرور نه تنها براي خود دردسر ايجاد نادان  ،جاهلفرد چه بسا يك ؛ استدالل كنند
: گفته شده كه .مي كند بلكه براي ديگران نيز موجب شر و ناراحتي مي گردد

  .»، نزد خدا آبرويي نداردرو انسان دو«: يعني 1.)ذوالوجهين اليكون عنداهللا وجيها(
از دوستداران اهل بيت  �اين است كه ابوهريره، اد داريمنچه ما به آن اعتمآ

چندين حديث روايت ا مرضي اهللا عنه حسن و حسين ضيلتبوده و در ف �رسول اهللا
 �در كنار جدش رسول خدا �حسنكرده است و با مروان در مدينه به خاطر دفن 

اس ميان او و مروان احس �اثرات اين درگيري تا وفات ابوهريرهكه درگير شد 
 �مانند علي و حسن و حسين ،�در روز حادثه شهادت عثمان � ابوهريره.شد  مي

و گسترش سنت و  با تمام وجود به نشروي،  ضمن اينكه . دفاع نمود�از عثمان
 � و معاويه�خدمت به دين روي آورده بود و از شركت در فتنه اي كه بين علي

 مشاجرات د و ترجيح داد تا در، اجتناب ورزي مانند بسياري از صحابه،اتفاق افتاد
  .را مورد پسند خدا مي دانسترويه ين هممسلمانان دست نداشته باشد و 

، و هركس غير از اين را بگويد در قبال اختالفات بود �وضع ابوهريره، ماين
  .شده استدچار سوء نيت  نفاق و جهل وبه دروغ گفته و 

  :مي يابيمايج ذيل دست  به نت، گفتيم�از آنچه تاكنون در مورد ابوهريره
نقل  � است كه بيشترين روايات را از رسول خدا ايصحابي �ابوهريرهـ 1

، به اختيار كرد را �رسول خداكه اسالم آورد و مصاحبت   از زماني،او؛ كرده است

                                                           

: غير با اين لفظ ذكر كرده استصسيوطي آن را در جامع ال؛ استمشهور چنين ، زبانهاسر ر ب -1

قيامت آدم دو رو در دنيا، روز «: يعني ؛)له وجهان من النار  وةماتي يوم القيأذوالوجهين في الدنيا ي(

ن را حسن قرار داده و مناوي آن را ضعيف آسيوطي . »در حالي مي آيد كه دو چهره از آتش دارد

  .دانسته است
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 اين به دنبال ريال هجرت پرداختقبل از �حفظ احاديث و جستجوي اخبار پيامبر
 دست يافت كه براي هيچ صحابي ثه اي از احاديتالشهاي مداوم به چنان ذخير

از احاديثي كه بيان خي  گرچه در بدو امر بر.ديگري چنين توفيقي حاصل نشد
اما ، بودنداز كثرت رواياتش شگفت زده شده ، ال برانگير بود و برخيؤ، سكرد  مي

 يي همگي اعتراف نمودند كه وي نسبت به روايت و حفظ احاديث از مقام باالنهايتاً
ته است و در صداقتش ترديد  گرفسبقتاز همه اين زمينه  درمي باشد و برخوردار 

  .كردندن
 و برخي از كساني كه �كه ميان ابوهريرهماجرا مي پردازيم در اينجا به ذكر دو 

جواب پيشتر  . اتفاق افتاده است،از كثرت روايات وي شگفت زده شده بودند
  . اين زمينه ذكر كرديمعائشه را دركننده ابوهريره به   قانع

 در طبقات خود از وليد بن عبدالرحمن نقل كرده است كه 1ابن سعد )الف
 ) فله قيراطةمن شهد جناز( :كهنقل نمود  �اين حديث را از رسول خدا �ابوهريره

  .» به او يك قيراط پاداش مي رسد،كندكس در نماز جنازه اي شركت  هر«: يعني
 تو احاديث زيادي ؛ببين چه حديثي بيان مي كني! اي ابوهريره: گفت �ابن عمر

را گرفت و او را  �دست ابن عمر �؟ ابوهريرهروايت مي نمايي �از رسول خدا
از كه در اين زمينه آنچه را : فتبرد و خطاب به عائشه گرضي اهللا عنها نزد عائشه 

  .بگو �شنيده اي به ابن عمر  �امبر خدايپ
اي : گفت � سپس ابوهريره.ييد نمودأرا ت �ابوهريره ،رضي اهللا عنهاعائشه 

مشغول به خود مرا ، اشتغال در بازارو به خدا سوگند كه غرس نهال ! عبدالرحمنابو
  .بود باز نداشته �و از حضور در مجلس پيامبرنساخته 
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 � تو از ما نسبت به احاديث رسول خدا!اي ابوهريره: گفت �عبداهللا بن عمر
  .تر و حافظ تر هستيگاهآ

: ر بن ابي عامل نقل نموده كه مي گويدس در تاريخ خود از ابي الي1ابن كثير )ب
 به !)طلحه(اي ابومحمد  : مردي وارد شد و گفت.بودم � نزد طلحه بن عبيداهللا،من

 �رسول خدانسبت به احاديث از شما ) ابوهريره( خدا سوگند ما نمي دانيم اين يمني
نسبت مي دهد كه از شخص آن  �پيامبرچيزي را به بيشتر آگاهي دارد يا اينكه 

  نگفته است؟ � پيامبريا اصالً  وهنشنيد �حضرت
از  �م كه ابوهريرهي نداريهيچ ترديد، مابه خدا سوگند :  گفت�طلحه

 ما . و چيزهايي مي داند كه ما نمي دانيممطالبي شنيده است كه ما نشنيده ايم �پيامبر
 �فقط صبح و شام نزد رسول خدا اينرو؛ از مي غني و داراي زن و فرزند بوديمقو
 د ووبفردي مسكين  � اما ابوهريره،گشتيم و سپس به منازلمان برميرفتيم   مي

هر جا  �؛ رسول اهللابود �دستش در دست رسول خدالذا ؛ اي هم نداشتخانواده 
ايتي ، روترمذي:  ابن كثير مي گويد..آن حضرت بودهمراه نيز او ، تمي رفكه 

  . نقل كرده استهمانند اين را
ام و همچون نظّ كساني دهان،  از طرق مورد اعتماد نقل شده اندكه ماجرا اين دو

  .مي بندد، به طعن و تهمت گشوده مي شود �را كه عليه ابوهريرهابوريه 
به روايت ) هجري 60يا و  59 يا 58يعني سال (تا زمان وفاتش  �ابوهريرهـ 2

 مسلمانان نيز .ندمان اصحاب زيادي وجود داشت ادامه داد و در آن ز�احاديث پيامبر
  . دولت اسالمي نيز مقتدر بود و و آگاه بودندنددادمي  اهميت نبه مسائل دي
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 زدند و تشنگان ه ميقحل � گرد اصحاب پيامبرعلماي جوان، همچون پروانه
 چنانكه .نزد او مي آمدند �هاي دور به قصد استفاده از ابوهريرهعلوم نبوت از راه

 دختر با و بود �ابوهريره دمتخر بالمنازع تابعين يعني سعيد بن مسيب نيز در سرو
امام بخاري نقل كرده . بود  آن بزرگوارنزد ،�ابوهريرها وفات ت و كرد ازدواج ايشان
. نده ا بيش از هشتصد نفر بود،از اصحاب و تابعين اعم �ابوهريره شاگردان :است

بيانگر ، خود ور اصحاب به آن نمي رسد اين رقمي است كه تعداد شاگردان ساي
بسيار  در بين صحابه و تابعين و دانشمندان زمان خود از مقام  ،�آنست كه ابوهريره

  .ر بوده است، برخوردا و جايگاه رفيعي از صداقت و علمباال
، و تابعين �آن نسل ممتاز يعني اصحاب رسول خدااز ويژگيهاي كه  كساني

، حق طلبي، باطل ستيزي، از صداقت گفتاررجسته آنان اعم اطالع داشته و از صفات ب
برخورد شديدشان با منحرفين از   واهل بدعتمبارزه با منكر، ايستادگي در برابر 

نها كوچكترين ترديدي در صداقت آاگر  به يقين مي دانند كه ،باشندآگاه  ،سنت
 � ابوهريره حتي اگر.ابل او ساكت نمي نشستندقهرگز در م، داشتند �هريرهواب

  . هيچيك از اينها را نداشت وي،در حالي كه؛ داراي قدرت و جاه و مقام بود
والي مدينه بود و كه چگونه در برابر مروان  � بيان گرديد كه ابوهريرهقبالً ـ3

در كنار جدش  �در ماجراي دفن حسن، مويها قرار داشت، در دست احكومت
در كاري دخالت : ه مروان گفت نمود و با عصبانيت بجبهه گيري �رسول خدا

  !كني كه به تو ربطي ندارد  مي
 .خرده گرفت كثرت روايات وي ر، ب�ه جهت ساكت كردن ابوهرير،مروان
  .نيز پاسخ دندان شكني به او داد �ابوهريره
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تهم است و با امويها همكاري يا ممكن است فردي كه در ديانت و صداقتش مآ
  ؟نمايدموي مدينه اتخاذ ، چنين موضعي در برابر حاكم ادارد
، زاهد و بسيار ، مردي عابدبا وجود مشغوليت علمي و نشر سنت �ابوهريرهـ 4

 عثمانو از اب1 چنانكه ابن كثير در تاريخ خود.كننده بودكر، نمازگزار و استغفاراذ
و در  يك سوم شب را خودش بيدار مي ماند �نهدي نقل نموده كه ابوهريره

يدار مي كرد و در يك سوم ديگر، فرزندش را بيدار ا بسوم ديگر همسرش ر  يك
  .نمود  مي

شب را به : نقل كرده است كه مي گويد �از ابوهريرهديگري همچنين روايت 
، بخشي براي خواب و بخشي  بخشي براي تالوت قرآن.مه ا تقسيم نمودتسه قسم
  .�احاديث رسول خدايادآوري براي 

داخل منزلش چند جاي نماز  �ابوهريرهه كابن كثير از ابوايوب نيز نقل مي كند 
نماز محلها اين ، در هر يك از از آنيا خروج به خانه و همواره هنگام ورود داشت 

  .مي خواند
مرتبه دوازده هزار در هر شب  � كه ابوهريرهشدهكرمه روايت عهمچنين از 

  .به اندازه گناهانم تسبيح مي گويممن : مي فرمودتسبيح مي گفت و 
  .استخداپرستي ، آخرين درجه عبادت و وگند كه اينبه خدا س

فرياد با گاهان  صبحمعموالً �كه ابوهريرهشده سره نيز روايت يمابواز ميمون بن 
، شامگاهان وي ..ل فرعون بر آتش عرضه شدندآ ؛شب رفت و روز آمد: مي گفت
  . آل فرعون بر آتش عرضه شدند؛روز رفت و شب آمد: مي گفت
  .از آتش جهنم به خدا پناه مي جست،  را مي شنيد�وهريرهسخن ابكس اين  هر

                                                           

  .114-8/110 ة و النهاية البداي-1



531  جايگاه سنت در قانونگذاري

 ،تي كه به وي داده شده استمري به خاطر نعج فاچبر هي: همچنين مي فرمود

$$$$  :ست كه خداوند درباره آن مي گويدتشي در انتظار اوآزيرا . رشك نبريد yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯==== àà àà2222 

ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— #### [[ [[!!!!eeee ÏÏ ÏÏèèèè yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )بب به س(ه زبانه آتش هر زمان ك«: يعني) 97:اسراء
با تجديد گوشت و (فروكش كند، ) سوختن گوشت و استخوان جهنميان

  .»م افزاييبر زبانه آتش مي) استخوانشان
گناه  ، سرقت، كفر ودر سجده اش از زنا �همچنين روايت شده كه ابوهريره

 مگر تو هم از اين گناهان مي ترسي؟ : به او گفتشخصي .كبيره به خدا پناه مي برد
قلبها را ،  زنده است و مصرف القلوب،ابليس، حال آنكه چگونه در امان باشم: فرمود

  ند؟، مي چرخادههر گونه كه بخوا
 :؟ گفتچگونه روزه مي گيري: پرسيدم �از ابوهريره: ابوعثمان نهدي مي گويد

ل روزه يك  اگر نتوانستم تا آخر ادامه بدهم، اجر كام؛گيرم اول ماه سه روز روزه مي
  .ه را به دست مي آورمما

له أاگر روز قيامت مس:  روزي به او گفت.داشتي  نافرمان كنيز�ابوهريره
ولي اكنون تو را به كسي . و را با اين مسواك تنبيه مي كردم ت،قصاص در كار نبود
  .ي هست به خاطر خدا آزاد،برو:  سپس به او گفت.نياز دارماو  به مي فروشم كه شديداً
 ي كافي است كه در ايام عيد در منهمين �و تقواي ابوهريرهبراي بيان صالح 

  . مردم تكرار مي نمودندتكبير مي گفت و �به اتفاق ابن عمر
چرا : پرسيدنداز وي  ؛، گريه نموددر واپسين لحظات زندگانيش �ابوهريره

 طوالني ي، سفراندك  بلكه با توشه.مگرينمي خاطر دنياي شما ه ب: ؟ گفتگريي  مي
كه نمي دانم به بهشت منتهي مي شود يا گرفته ام در سراشيبي اي قرار و ارم در پيش د

  .خدوزبه 
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ترس از و بردگان  كردن د گريه و آزا،، وعظ تسبيح،نماز، تدعباهمه آيا اين 
گستاخ  ،�پيامبر بستن بر به ارتكاب بزرگترين گناه يعني افتراكه فردي عهده از ، خدا

 yy ؟بوده، ساخته است yy7777 ss ssΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí≈≈≈≈ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷κκκκ ææ ææ5555 ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈〈〈〈.  

، آن را رسيد مردي تنگدست بود و هرگاه چيزي بدستش مي �ابوهريره  ـ5
مروان دويست دينار نزد : عه كاتب مروان مي گويدززعيابوال ؛صدقه مي داد

و فرستاد  �نزد ابوهريرهرا كسي مروان، دوباره  ، چون صبح شد.فرستاد �ابوهريره
.  هدفم كسي ديگر بوده است.تباه آنها را نزد تو فرستاده امكه من به اشپيام داد 
  .از حقوق من كم كنآنها را  اًبعد. نها را انفاق كرده امآمن : گفت �ابوهريره

  1.را بيازمايد �مروان با اين عمل مي خواست ابوهريره
فالن مكان در  قصري در عقيق و قصري ،ابوهريره«: مي گويد اينكه ابوريه

: زيرا ابن اثير روايت كرده است. شاخدار استي بزرگ و دروغي  تهمت،»تشاد
دليل  گاهداشتن منزل هيچ.  در منزل خود واقع در عقيق وفات كرد�ابوهريره

بلكه اكثر صحابه هر كدام داراي منزلي بودند و . نبوده استثروت و توانمندي 
  .ندداشتكاخ  و  قصر،آنها: بگويدكه هيچكس جسارت نمي كند 

مورد توجه  �وز عصر صحابه و تابعين نگذشته بود كه احاديث ابوهريرههن  ـ6
 احاديث صحيح ه،پرداختاحديث كه به نقد و بررسي  خاص ائمه حديث قرار گرفت
 .دندكر مشخص ، آنهايي را كه داراي ضعف بودند،را از غير صحيح تفكيك نموده

رد و بخش زيادي كتابهاي حديث باز ك ابوهريره جاي خود را در �احاديث صحيح
ام و قبل از اينكه نظّ. اختصاص داد و در رأس مسانيد قرار گرفتاز آنها را به خود 

  . استفاده مي كردند�هريرهوب همه از احاديث اءظهور كنند، بدون استثنا، يفاسكا
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مورد توجه و عنايت  �هريرهو احاديث اب،شهرهاي مختلف جهان اسالم در ـ7
ثابت  � از احاديث ابوهريرهصحت يكيكه   زماني.فقها و ائمه مجتهدين بود

ابراهيم نخعي و ، البته به استثناي كس اظهار نظر شخصي نمي كردهيچ ديگر ،شد  مي
، داراي شروطي  در پذيرفتن احاديث آحاد كهيأراصحاب  كوفه و يبرخي از علما

ست كه در  ثابت ني رحمه اهللا اسالمي حتي خود ابوحنيفهي البته از جمهور فقها.بودند
  . كرده باشد موضعي شبيه ابراهيم نخعي و امثال وي اتخاذ�برابر احاديث ابوهريره

 به طعن گشودند، برخي از دهان �كه نسبت به ابوهريره نخستين كساني  ـ8
 بلكه نسبت به تعداد �رهيهرو آنها نه تنها نسبت به اب.شيوخ معتزله مانند نظام بودند

ه اي چنانچه در مورد سنت نيز روي.  خاصي گرفتندمواضع منفي ،زيادي از اصحاب
 .كردندبسياري از احاديث ثابت و صحيح را تكذيب ، اتخاذ نمودند كه بر اساس آن

آنها سيطره پيدا كرد كه تمام بينش چنان بر عقل و ، بود كه فلسفه يونان، اين علتش
 ، مسلمانان نبودرمسائل ديني را با عقل ارزيابي مي نمودند و اگر ترس از نقد جمهو

مانند نيز ن آ زيرا در قر.دهندن را هم مورد انتقاد قرار آاحتمال مي رفت كه قر
البته بايد . نها سازگار نمي باشدآوناني يهاي  مطالبي وجود دارد كه با عقل،احاديث

 عقلي خويش توجيه باور مطابق را ينآقردانست كه در اين ميان برخي از داده هاي 
  .هيچ ترديدي برحق استبدون عتقدند كه فلسفه يونان آنها م. نمودند
خ آنها را در اين تواند پاس ديني مييك مبتدي و نوآموز علوم  ،عصر حاضردر 

ه آنها را صاحبان عقول ي فلسفه يوناني بدهد، اگرچه ابور نسبت بهتقديس مضحكشان
  .مي داندو به عبارتي خردمندان برتر راحج 

 چنين ديدگاهي �ابوهريرهتنها درباره جه داشت كه بايد تواهل بدعت در مورد 
مانه و كينه توزانه خص يموضع، عداد انگشت شماريجز تاكثر صحابه  بلكه با؛ ندارند
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  و، سعدابوبكر، عمربويژه  ه صحابر جمهو،فرقه هاي آنانتا آنجا كه اكثر ، دارند
ت نمود و هداي انتوسط آن، انسانيت را اوندخدحال آنكه . را تكفير مي كنند �خالد

  .بشر را به سعادت رسانيد
آن اعتقاد دارند يعني بغض  بهكه  بر اصلي ،در اين موضعگيري خوداهل بدعت 

  دليل كه اصحاب بردينبآنها  .را نپذيرفتند، پايبند هستند �كه خالفت علي كساني
 را اين عمل اصحاب ،هبا تمام صحابه دشمني ورزيد، اتفاق نمودند �خالفت ابوبكر

كه به زعم آنها به مي دانند  �و مخالفت با وصيت رسول خدا �توطئه اي عليه علي
  .كرده بودسفارش  �جانشيني علي

 از ، نمي خواهم بيشمان مي باشدموضوع خارج از چارچوب بحثالبته چون اين 
با تو در مورد  ، گرچه آنها:گويممي  اما به هر حال به ابوريه ،به آن بپردازماين 

رضي اهللا  ولي نبايد فراموش كرد كه نسبت به ابوبكر و عمر ،ي هستندأ هم رابوهريره
اگر . كينه بيشتري در دل دارند و افسانه هاي نادرستي به آنان نسبت مي دهندعنهما 
د به عنوان مستندات علمي قابل اعتما � مطالب آنان را در مورد ابوهريره،شما
 يدعلمي آنان را نسبت به تمام صحابه خواهبه اصطالح  ساير مطالب  يقيناً،ديپذير  مي

  .پذيرفت
 ايجاب مي نمايد ، چنينبايد دقت داشت كه در شرائط كنوني مصلحت اسالمي

 ،بود ابوريه در اين خصوص نيشود و اگر موضعگيرن اختالفات فوق دوباره احيا كه
  اما اجباراً جهت رد دروغهاي وي كه تحت.ممي كرد هم اين بحث را مطرح نبنده

  . به اين موضوع پرداختم،عنوان تحقيق علمي بي نظير مطرح كرده است
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الزم مي دانم در پايان اين بحث ، مطلبي از عالمه محقق مرحوم احمد محمد 
 امام احمد بن حنبل 1 از كتاب مسند�هريرهومسند ابابتداي  وي در .ر ذكر كنمكشا
ايراد طعن به   جهت،عصر حاضردر دشمنان سنت و دشمنان اسالم  :ي گويدم

 تالش  شديداً،وي و متردد گردانيدن مردم در صداقت و روايت �ابوهريره
 ،ن هستندآبه احاديث صحيح و اكتفا به قردر پي دستيابي ظاهر ه باگر چه ؛ كنند  مي

 مستشرق خود هدفي جز ايجاد ترديد نسبت به اسالم اناما در واقع به پيروي از استاد
 از ديدگاه آنها صحيح است كه با خواسته ها و شعارهاي  احاديثيو معموالً ندارند
تمايالت و با مطابقت ن را نيز به خاطر آچه بسا قر. ي آنان هماهنگ باشدياروپا

  .نمايندمي توجيه ، اهداف نادرستشان
 .نده االبته آنها نخستين كساني نيستند كه در اين زمينه به مبارزه عليه اسالم برخاست

 اما اسالم همچنان به .م نموده و به ميدان آمده اندلَساتيدشان قد ع از آنها نيز اقبل
به هياهوي آنها توجهي  بدون اينكه .اطمينان در حركت است مسير خود با آرامش و

  .ده استنيز آنها را تار و مار نموگاهي داشته باشد و 
 همان چيزي است كه  عيناً،مي گويندها آنچه امروز اين !است عجيب واقعاً

 بودند و اغلبشان دانشاهل علم و ،  با اين فرق كه گذشتگانشان.انشان مي گفتندپيشيني
اساس   اما معاصرين فقط بر. گمراه شده بودند و دانش، علموجودكساني بودند كه با 

 دهان مي گيرند ، بهاز گذشتگان مانده استكه ، لقمه هاي بزرگي را جهل و جسارت
  .نددو در كفر خود مقلّ

                                                           

مرحوم ت ا، پس از وفشرح مسند احمد؛ )12/84( شاكر  محمدمسند احمد به شرح شيخ احمد  -1

  .احمد محمد شاكر، توسط شاگردانش تكميل شد
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استاد  سخن ـ ه405حاكم ابوعبداهللا متوفي ) 3/513(ركتاب مستدرك بنده د
بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه در رد ناقدين وامام االئمه اب  يعنياستادانش
ه رد ناقدين معاصر مطلب ابن خزيمه بگونه اي است كه گويا ب. را يافتم �ابوهريره

ه سخن لب ب �وهريرهكساني جهت رد روايات اب« :پرداخته است؛ چنانكه مي گويد
معاني اخبار را ، آنانقلبهايشان را مسخ نموده و ، مي گشايند كه خداوند متعال

را منافي  �يهاي اهل تعطيل هستند كه اخبار ابوهريرهما جهي ،اينها .فهمند نمي
مبادرت  � ابوهريرهدشنام به همين جهت به  وآميز خود مي دانندمذهب كفر

 وي را به چيزي ،فراد كودن و ساده لوح را فريب دهندد و به خاطر اينكه ارزنو  مي
  .گردانيده استپاك متهم مي سازند كه خداوند او را از آن 

ند و از هيچ امام و خليفه اي به جهاد عليه امت اسالم معتقديا خوارج هستند كه 
 مذهب را منافي �كه روايات ابوهريره ياين افراد نيز زمان. اطاعت نمي نمايند

  بهريز ناگ،رد احاديث وي نداردبر بينند و دليلي  خود مي گمراه كننده منحرف و
  .برند  هجوم مي � ابوهريرهشخصيت

 اينها نيز ؛كافر مي دانندرا ا منكرين قضا و قدر الهي هستند كه معتقد به تقدير ي
 اخبار ريزناگ، امون اثبات تقدير برخورد مي كنند پير�هريرهواحاديث اببا وقتي 

  .د كه اخبار وي قابل استدالل نيست اظهار مي نماين،ال بردهؤرا زير س �ابوهريره
ن دسته آبا  و چون دن كه فقه را از غير منبع آن جستجو مي كنندسته نييا جاهال

 تضاد ان فقهي مورد نظرشديدگاههايد كه با نمواجه مي شو �احاديث ابوهريرهاز 
 ايات ابوهريره را كه مخالفور د ونمي گشاي �ناچار لب به طعن ابوهريره ،دارد

  .دنرد مي نماي، مي باشدآنان مذهب تقليدي 
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از آن جهت رد نمودند كه مفاهيم و  را �ها روايات ابوهريرهبعضي از اين گروه
  .» به برخي از اين روايات اشاره خواهم نمودبنده. را درك نكردندمعاني آنها 

رواياتي مي پردازد كه سبب ايراد آنگاه ابن خزيمه رحمه اهللا، به ذكر پاره اي از 
  . بوده است و سپس پاسخ اين اشكاالت را ارئه مي دهد�اشكال بر ابوهريره

علم از نظر ائمه دين، بزرگان  �هريرهوآنچه بيان شد حقايقي پيرامون احاديث اب
 پژوهشگران اهل منطق و تاريخ صحيح و ، صاحبان حجت و برهان، اسالميو فقها

  .راستين بود
  

  : پيرامون ابوريه و كتابشچندي سخن

 به كتاب ابوريه انداختم و ا گذري، نظرمقدمه اين كتاب را مي نوشتم وقتي
از اينكه مطالب كتابش را با دقت پس  اما .مطالبي را در مقدمه كتاب، يادآوري نمودم

  :يج ذيل دست يافتم، به نتا تحقيق نمودمپيرامون مطالبشبررسي نمودم و 
 .نيستمورد اعتماد صادق و  به هيچ وجه ،مطالبي كه نقل مي كندنويسنده در  ـ1

  مورد نظر خويش،دن متني كه نقل مي كند با هدفكربسا اوقات به خاطر همسو 
ز مسيري كه كالم را او خراب مي كند اضافه مي نمايد كه معنا را در متن  ايكلمه 

ين همكلماتي را به ن بسا اوقات چني هم.سازدمنحرف مي ، هدف نويسنده بوده است
  .دماي حذف مي ن،منظور از متن مورد نظر

، به فردي غير از طالب را جهت گمراه نمودن خوانندهنيز مدر بسياري از موارد 
 گذشته بيان  نموديم ث نمونه هايي از اين قبيل را در مباح.ت مي دهدنسبگوينده اش 

 ،گان محترمخوانندشما  تا تقديم حضورتان مي گردد، از اين موارد خينيز برو اينك 
  .ابيدگاهي الزم دست يآ به ، علمي اين نويسنده و تحقيق ويدر زمينه امانت
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هاي زيادي از داراي كتابابن عمر  1:مي گويد� در مورد عبداهللا بن عمر، وي
 ، ابوريه..نمودمي روايت  �اهل كتاب بود و آنها را براي مردم از جانب رسول خدا

حال آنكه در  .حواله مي دهد) 1/166(حجر در فتح الباري ه ابن اين مطلب را ب
 به پيامبر �توسط ابن عمراديث ح يعني نسبت دادن ا)عن النبي(، لفظ الباري  فتح

  . وجود ندارد�اكرم
 سپس جهت گمراه نمودن خواننده  وهاضافه نمودرا  عن النبي لفظ ،ابوريه

  ! حجر نسبت داده است، آن را به ابنكتابش
 را متهم مي نمايد كه احاديث را از اهل كتاب مي شنيدند و سپس صحابه ،ابوريه
به  وي به اين بهتان و افترا اكتفا ننموده و اين مطلب را .نسبت مي دادند �به پيامبر

چنين چيزي رحمه اهللا، كه نه تنها ابن حجر  در حالي. است نسبت داده حجر ابن
نيت اطالع ل بي نظير در تاريخ انساآن نس وضعيت بلكه هيچ مسلماني كه از، هنگفت

رعايت حدود الهي توسط آنان مطلع و ، استقامت در دين دارد و از صداقت گفتار
خوشايندتر از ، چيزي  براي دشمنان اسالمواقعاً.  چنين چيزي نمي گويد،باشد  مي

  .رداوجود ند، �اصحاببر ه يابورسوي شده از اتهامات وارد
روايت : گفت  به كعب احبار،� نمايد كه عمر نقل مي2از ابن كثيرابوريه 

  .تبعيد مي كنم) قرده(ن و گرنه تو را به  را رها ك�حديث از رسول خدا
اديث و اخبار اسرائيلي را روايت اح«: كه عبارت ابن كثير اينگونه است در حالي

اما امانت علمي ابوريه به وي اجازه داده است كه جهت اثبات اين . »...ترك كن
چنين رواياتي نسبت مي داد و اصحاب نيز  � احاديثش را به پيامبر،ه كعبمطلب ك

                                                           

  3 پانوشت شماره 162 ص -1

  )8/206(ة و النهايةالبداي به نقل از 115ص -2
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اين دروغ بدون شك  .، نص فوق را اينگونه تحريف نمايدمي پذيرفتندكعب را از 
اثرات اظهار نموده اند تا بدين سان  رمحض را مستشرقين يهودي امثال گلدزيه

آنها دريافت  اين دروغها را از ،چون ابوريه  افرادي؛در اسالم ثابت كننديهوديت را 
  .برآمده اندآن در صدد اثبات ،  فريبنموده و با تزوير و

را تهديد  �ابوهريره ،�ابن كثير نقل نموده است كه عمر ازابوريه همچنين 
يا سرزمين قرده او را به سرزمين دوس ،  را ترك نكندحديثنمود كه اگر روايت 

 ؛در اينجا يكي ديگر از افتراهاي ابوريه است ن كلمه قردهدافزو. تبعيد خواهد نمود
از نقل روايات امتهاي را كعب احبار  ،� خطاب بنعمرچنانچه پيشتر گذشت  بلكه

  .پيشين باز داشت
نقل كرده  �پيرامون ابوهريره را ي نصوص از كتابش،ابوريه در مواضع متعددي

؛  مي باشد�يره ابوهربر و ديگران �، عائشه علي،عمر، عثمانرد است كه بيانگر 
 نسبت داده ويل مختلف الحديثأت سپس اين مطالب را به ابن قتيبه در كتاب ،وي

  .است
 براي اهل سنت ،وي: در حاشيه كتابش در شرح حال ابن قتيبه مي نويسدابوريه 

از در بين معتزليها  حظاجاست كه از قدرت بيان و ارائه حجت داراي همان منزلتي 
 خاطرنشان كتابشنست تا به خواننده آ ،دفش از اين توضيح ه.مي باشدبرخوردار آن 

را مورد طعن قرار  �ن اهل سنت نيز ابوهريرهايمآن مقام واال در با  ،سازد كه ابن قتيبه
عليه را  ويل مختلف الحديثأت كتاب ،اين در حالي است كه ابن قتيبه .داده است

 ابن قتيبه دوران تا �حابهحديث از زمان صائمه  به طعن دهانكساني نوشته است كه 
... مانند نظام وبزرگان مكتب اعتزال ، كه اين افرادساخته  خاطرنشان ، وي.گشوده اند

  .هستند
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 نظام عليه ابوبكر، عمر، يها ييبيان ناسزاگوبه ابن قتيبه بعد از بيان اين مطلب 
 يدگاهد،  پرداخته و در پايان� ابوهريره و بزرگان صحابه، ابن مسعود، علي،عثمان

  . نموده استردتخطئه و مذكور  از اصحاب  را در مورد هر يكامنظّ
  را به ابن قتيبه نسبت داده و از رد� در مورد ابوهريره نظامديدگاه، اما ابوريه

 اين . توسط وي چشم پوشي كرده استنظريه نظامبر نظام و اثبات نادرستي قتيبه  ناب
  !است امانت و تحقيق علمي ابوريه

دكعب و وهب نقل كرده از مرحوم سيد رشيد رضا سخني در مورهمچنين  ريهوبا
 اصل كه در حالي ..يات موقوف به اين دو نفر بر گرددشايد تمام روا: كه گفته است

 هچ«: ييعن ...)ما يدريك لعل تلك الروايات كلهاو (: عبارت رشيد رضا اينگونه است
  .»...مي داني، شايد تمام آن روايات

رضا به روايات كعب و وهب بن منبه  رشيد  را كه مرحوم سيد)تلك( لفظ ،ابوريه
ن وانمود كرده كه تمام روايات ي ساقط نموده و چن،كردهاشاره از اهل كتاب 

  .مي گرددبر  به اين دو نفر �صحابه
آن به غير دادن نسبت و ي از تحريف نصوص توسط ابوريه ك نمونه هايي حا،اينها

سراغ ندارم كه در از مستشرقين را هيچيك  كه  سوگندبه خدا . بودگويندگانشان
عالمه محقق و  درباره اينك .، اينقدر گستاخ باشددر تحريف نصوصو دسيسه گري 

  ؟يمي چگونه بايد قضاوت نماامين،
 گذشته نيز يوانمود كند كه علما شكتاببراي خواننده كه خاطر بدين ابوريه  ـ2
، آن نهاآكه نموده سوب به علماي گذشته استدالل من، به متوني نمايندييد مي أاو را ت
  . موضوع مورد نظر ايراد نموده اندرا در موضوعي غير ازمتون 
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 آن ر ب،�به عنوان مثال موردي كه ابوريه به عنوان اثبات تدليس ابوهريره
بدين صورت كه . اتفاق دارندبدان است كه تمام علما چيزي ، هانگشت گذاشت

حديثي را از يك صحابي مي شنيدند و آن را به  �حاب و ساير اص�ابوهريره
صحت آن به مرسل صحابي نام دارد و همه ، چنين حديثي ؛نسبت مي دادند �پيامبر

 اما ابوريه اين ، سر زده است� از تعداد زيادي از اصحاب،اين عمل .حكم كرده اند
قوط اعتبار  علما در مورد جرح مدلس و سديدگاهعمل را تدليس مي نامد و به بيان 

اصولي  بر اساس �از اين طريق ثابت كند كه احاديث ابوهريرهمي پردازد تا تا وي 
  .قابل احتجاج نيست، كه علما در نظر گرفته اند

علما را در اقوال  سپس ومي نمايد متهم را به كذب  �ابوريه نخست ابوهريره
 چنين رواياتي از و مي افزايد كهمي دهد ، ارائه راوي كاذببي اعتبار بودن مورد 

و بدين سان  استكافي ،  راويياعتباربي  حديث براي يعلمااز ديدگاه بعضي 
با چندين يعني ؛ تطبيق دهد � مورد نظر را بر ابوهريرهديدگاههايكوشد تا   مي

  .نمايداستنباط نتيجه مورد نظر خود را از آن ، صغرا و كبرا
لمي  عمنابعاز منظور ، بدين او. چنين است، اين شث در تمام مباحابوريهعملكرد 

موضع  برعكس كامالًموضعي ع مزبور ناب محال آنكه، معتبر به كثرت استدالل نموده
در  است كه يدادن خوانندگانفريب  صرفاً، عناب از ذكر اين م ابوريه هدفرند؛وي دا
  . اينگونه مباحث اطالع كافي ندارندمورد
  خود دربرداشتاساس  و سپس بر نصوص را نادرست مي فهمد عمداًابوريه  ـ3
چنانچه . علمي در كار نيستو روش  بحث  هيچ وجههبنمايد و مي  آنها حكم مورد

ه و كرد همين كار را 1)علي ملء بطني(: كه مي گويد �در مورد اين سخن ابوهريره
                                                           

 .ت در صفحات قبل آمده استين روايترجمه و نكات مربوط به اـ 1



 542 جايگاه سنت در قانونگذاري

است؛ چنانچه در صفحات  چنين رويكردي داشتهن سعيد نيز ب رس بسخندر مورد 
  .ن عملكرد وي، بيان گرديدستي اي، نادرقبل

  .بايد توجه داشت كه اين روش، روش مستشرقين متعصب مي باشد
  آن را كه علما بر صحتي، نصوصيشخوكيد بر تفكر غالب بر براي تأابوريه  ـ4

 بر بطالنش تصريح ،كه علما غينيدرو رواياتبر  رد مي نمايد و ،اتفاق دارند
ابع ، از مناتي اعتماد مي كند كه خودشو روايادبي  اتحكايبر نيز ند و ا هكرد

 را خويشرا كه رداي  �حديث ابوهريره، وياز اينرو . غيرقابل اعتماد نقل مي نمايد
كه اين  در حالي .، رد نموده استبراي قوت حافظه اش دعا كرد �پهن نمود و پيامبر

  .مسلم و سنن اربعه نقل شده است ، مانند بخاري،در كتابهاي صحيح سنتحديث 
كتابهايي به  اما ،اين روايت را ترك مي كندابوريه، كه است تعجب بسي جاي 

عيون و  مقامات بديع الزمان همداني ،شرح ابن ابي الحديد، ميريدهمچون الحيوان 
  !نمايداالخبار اعتماد مي 

 آنها اقتدا به، همه تن كه ويمي باشد  روش مستشرقين متعصب عيناً، روشاين 
  .تنموده اس

ه هو تكذيب وي و ايجاد شك و شب �ابوريه در ناسزا گفتن به ابوهريره بعمنا  ـ5
 المعارف ة كريمر، و دائرن، فوشپرنگر ر، نوشته هاي گلدزيه،در سنت و روايان آن

جسارت و گستاخي بيشتري  قدمي فراتر از آنان برداشته و ،بلكه ابوريه. بريتانيا هستند
ايد كه اكثر رواياتي كه به ابوهريره نسبت اعتراف مي نمر گشپرن مثالً. نموده است
 گناه تمام  وي با اين بيان.شده اندو پرداخته هاي بعدي ساخته  در زمان، اندداده شده

را  گناه تمام روايات جعلي ،اما ابوريه. اندازد ابوهريره نمي گردناحاديث جعلي را به 
را به كذب متهم  �ه، با الفاظي ابوهريرشپرنگر! مي داند �به حساب ابوهريره
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ادب قلمداد ، نوعي اظ و عبارات مورد استفاده ابوريه با الفهسيامقسازد كه در   مي
 حديث  را به جعل�، ابوهريرهدشنام و كلماتي زشتكه ابوريه با چرا. گردد  مي

  .براي امويان متهم مي نمايد
ل  به جواز جع�كه ابوهريره بر اين باور است ،ابوريه توضيح داديم كه قبالً

ب تحليل حرام يا تحريم حالل كذب مورد نظر موجكه  بشرطي، حديث اعتقاد داشته
، از نظر ائمه حديث، ويكه به گمان استناد مي كند سپس به احاديثي  ،ابوريه. نشود

 سبقت دشاگرد از استاد خوبدين سان ! آري.  هستند�رواياتي از زبان ابوهريره
  ....گستاخي و بي ادبي وبلكه در ، نگري، ادب و ژرف كاوتذ اما نه در ،گيرد  مي

كه گفته ه و سخناني كردرا رعايت ن عملي نقدابوريه در مباحث خود آداب  ـ 6
 نويسنده  ويك مؤلفن أد و در شمي باش عادي در واقع سزاوار اهل بازار و مردم

  .نيست
 عبارت است از عدم مطابقت خبر ،بحث خود ادعا نموده كه دروغابتداي وي در 

لعنت خدا بر كساني : و سپس مي افزايد . چه عمدي باشد و چه غير عمدي؛ واقعيتبا
برخي  در حالي است كه وي معتقد است ،اين. به عمد يا غيرعمد دروغ مي گويندكه 

و  افتو در روايات يادر در پاره اي از موارد ، فقها و علما از بزرگان صحابه، محدثين
شمول م تمام اين بزرگان را  ابوريه پس ظاهراً.ده اندشدچار اشتباه و وهم  ختارييا در 

پاره اي از ما توفيق داد تا خود به عدل ، با خداوند متعال. لعنت الهي مي داند
صورت خودش نيز مشمول همين  بدين؛ دروغهاي عمدي ابوريه را روشن گردانيم

  .نفرين گرديد
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ره، معاويه و ساير الفاظ ناشايست و ركيك وي را در حق ابوهرياين عالوه بر 
كه وي و بنگريد  مالحظه نماييد ،ندبا بحث علمي بي نظير وي مخالفكه  كساني

  .نموده است را نثار اين افراد يها و ناسزاهاي شديدچگونه دشنام
، احترام قائل است خود رايكه بفردي كه تعجب نمودم ، هنگام مطالعه مطالبش
بنده را از  ،يكي از آشنايانشنكه  زبان مي آورد تا ايرچگونه چنين كلماتي ب

از  چون به قول معروف .م را برطرف نمودبوي مطلع ساخت و تعجواقعي شخصيت 
  .همان تراود كه در اوستكوزه 
 ابتكاري نموده كه گذشتگان از آن اينكه ابوريه جهت اثبات نبوغ خويش و ـ7

 دست يافته كه حقايقيبه  �مورد ابوهريره درنيز براي اثبات اينكه عاجز مانده اند و 
افرادي چون ، مانده استپنهان صحابه و تابعين تن از علماي حدود هشتصد از ديد 

سته از اهل كتاب كه اسالم به آن د  كه متهم نموده، را به غفلت و ساده لوحي�عمر
و سپس  افترا ببندند � به رسول خدا واجازه داد تا عليه اسالم توطئه كنند، آوردند
 ابوريه را هوشيتيزت و وكاذ بدون اينكه ذره اي از ،ا را نقل نمايندهاي آنهدروغ

تا مفاهيم و عقايد ديني را كنند  فراهم دشمنانزمينه را براي بدين سان داشته باشند و 
  !كشندببه فساد 
، ويان فوق را كه هزاران عالم از راپسبلكه نسلهاي ، اكتفا نكردهبه همين  يو

 دست به آنچه اين محقق نابغه ن غفلت و عدم درك آ به،فقيه و محدث مي باشند
 كه وي در كتاب ي است كه آنها از شناخت حقايقكرده، متهم نموده و ادعا يافته

محروم ،  سال پيش اين حقايق نگاشته مي شدعلمي خويش گنجانيده و بايد هزاران
 مي گيرد انجامتوسط وي  براي نخستين بار است كه اين كار مهم ،ند و اكنونه اماند

  !دچار تحول مي گرداندرا و مسير تحقيقات علمي 
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انش گفته و با قلمش نوشته است و ب مطالبي بود كه وي با ز،آنچه گذشت
  .مشاهده نمودتوان چنين ادعاهايي را در يكايك صفحات كتابش   مي

دال بر يك چيز است و  تنها ،بديهي است اين ادعا و غرور و تكبر و خودخواهي
  .و انصاف ابوريه را نشان مي دهدميزان عقل  آن، اينكه
، حال آنكه وي، در نصوص بخاري ترديد نمودمي توان  معتقد است كه ،ابوريه

صحيح روايات بر اين باور است كه  همچنين . اشكالي نمي بينديفاسكادر حكايات 
امام احمد  وي، معتقد است كه .نيستي  شكّ، اما در صداقت ثعالبيد،نضعيف مسلم
  . در همه منقوالت خود صادق است، اما ابن ابي الحديد،ذيب را روايت مي كنداكا

 1 اما از آن اديب؛ گله اي ندارم،من از كسي كه چنين ادعاهايي نموده است
، از كثرت منابعش شگفت زده شده استكه بر اين كتاب مقدمه نوشته و برجسته اي 

 در رديف  و اصالًدانستالم را عديدگاههايي صاحب چنين توان  يا ميآ: سممي پر
  ؟ي از علم برده استيبو ،وي ؟ آيا واقعاًطالب علم بشمار آورد

 .اصول تحقيق علمي نگاشته استاساس ابوريه معتقد است كه كتابش را بر  ـ 8
اصل به نگارش در آورده است و چه منهجي اساس ال اينجاست كه كتابش را بر ؤس

  ر نظر گرفته است، چيست؟ت تصحيح احاديث ديا اصولي كه وي جه
ضعف و آورده كه هيچ   ادعا نموده است كه در كتابش دالئل زيادي،وي
  . در آنها وجود ندارداشكالي

                                                           

 ابوريه نوشته  اديب مزبور دكتر طه حسين است كه در برخي از مجالت مقاله اي پيرامون كتاب-1

احث مربوط به نيز از وي در مبتندي البته با اين وصف انتقاد ؛ نموده استرا تحسين  و آن

د كه تقدير و تجليل دكتر در ي را ببين)ابوريه(داري محقق مزبور اما امانت ،ده استكر �ابوهريره

  . را حذف نموده استويانتقاد اما ، هذكر كردرا وصف خويش 
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مورد استفاده اش را در برابر كافي است منابع و مراجع ، براي درك حقيقت اين ادعا
 از چه هاي مختلفسل عليه مسلمانان ن،بررسي نماييم تا روشن شود كه ويمخالفينش، 

يا پاره اي  مطالبي را نقل كرده و از آنها ابوريه كه يمنابع؛  استهمنابعي استفاده كرد
  : ازندعبارتاز مطالب را به آنها ارجاع داده، 
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ادعا كرده   در آخر كتابش درج نموده وابوريهصادر فوق نمونه اي بود از آنچه م
هدي را از آنها اقتباس نموده است كه هيچ شك و ترديد و ضعفي در اكه داليل و شو

  1.نها وجود نداردآ
طا، سنن ؤ، م مسلم، مسند امام احمد، در بخاريموجودبسياري از نصوص ابوريه 

 چون به زعم . استهنمودرد بق ميل خود اطممعتبر سنت را  ترمذي و مراجع ونسائي 
 با اين ذخيره سنت چه پس:اينك بايد پرسيد. وجود داردوي در آنها احتمال شك 

ي را بپذيريم و برخي ؟ يا اينكه برخ دور بيندازيم يا همه را بپذيريمآيا همه راكنيم؟ 
يا عقلي كدام عقل؟ آ؟ ؟ عقلاييمنمدر اين مورد به چه اصلي تكيه  را ترك كنيم؟

 روايات بخاري كند،ييد مي أت مي نمايد و حكايات دروغين رارد كه روايات ثابت را 
 چكار �احاديث ابوهريرهبا  د و حكايات اسكافي را مي پذيرد؟مردود مي دانرا 

                                                           

 را ذكر  ابوريه تاريخ ابن عساكر و حليه ابي نعيم و تاريخ بغداد خطيبمورداستفادهمنابع  در بيان -1

ر ك ابن عساو ابونعيم ، الزم به يادآوري است كه خطيب.نموديم و سپس به نقد اين مصادر پرداختيم

  اند كه حتماًكردهن خود را ملزم يشانها بزرگ بودند، اما در كتاباناگرچه در زمان خويش از حافظ

 بلكه به جمع آوري تمام رواياتي پرداختند كه با موضوع د؛رواياتشان را از طرق صحيح ذكر نماين

 البته ؛ر مورد نظر يا كذب آنبصدق خو ت سند يا ضعف آن صح ز قطع نظر ا،شتكتابشان ارتباط دا

  دراز اينرو. ت روايت پي بردصحميزان به توان  شناخت رجال آن ميو ذكر سند مورد نظر با 

پيرامون آن سخن هاي مذكور بسياري از احاديث واهي و ضعيف ذكر شده است كه علما نيز كتاب

: گويد  مي ذيل نام خطيب11 ص،ت الثقاةرسالكه ذهبي در كتاب به همين خاطر است . گفته اند

في  ةكبر من روايتهم االحاديث الموضوعأا ذنبعلم لهم أخرين الأء المت و كثير من علماميهو و ابونع(

  .)عنا و عنهم وف علي السنن فاهللا يعيةثم و جناإ هذارين منها و حذليفهم غير مĤت
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؟ براي تكذيب كنيم را يا برخي ازآنها بشماريمدروغ وي را يا تمام روايات آ؟ كنيم
  ؟نماييمز ضعيف بر چه اصلي تكيه شناخت صحيح ا

پي كه به زعم خود نبوغ خويش را در است  اين، تنها كاري كه ابوريه انجام داده
طور از هيچ تالشي جهت ايجاد ترديد  گذشته نشان داده و همينيبردن به غفلت علما
ن هاي بعدي فروگذار ننموده و در پاياتابعين و نسليا صحابه از اعم  ،در سنت و راويان

  ! خدمت به سنت بوده است،ادعا كرده كه هدفش
به ادعاي  كه  بي نظيري آيا اين است تحقيق؟اين را تحقيق علمي مي نامندواقعاً 
  در تاريخ، سابقه ندارد؟بر اصول علمي استوار است و ابوريه، 

 خود راي از كساني كه بيكقبل از ابوريه هيچكه  من نيز شهادت مي دهم !آري
چنين تحقيقي ارائه ، بوده اند احترام قائل ، خوانندگانراييش و ب عقل خورايو ب

و مصداق  هگرديدل ي ناافتخاري به چنين نخستين كسي است كه ابوريه،نداده اند و 
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، ؟ آنانميآيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه ساز: بگو «:يعني )103،104:فهك(
ند كه تالششان در زندگي دنيا هدر مي رود و خود گمان مي برند كه به هستكساني 
  .»جه كار نيك مي كنندوبهترين 

بر دو دليل كه عبارتند از فقدان  كتاب ابوريه بنا، ن گرديدتي كه بيابا توضيحا
  .  فاقد ارزش مي باشد،امانت علميفقدان منهج علمي و 
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  .»هدايت مي نمايد) راست(به راه او، حق را مي گويد و 
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  فصل اول

  سنت و كتاب اهللا

هدايت پرهيزگاران و دستور العمل زندگي مسلمانان و ، براي خداوند متعال
 زفرابر ، چراغ روشن و راهگشايي مي خواهدلهايشان را شفاي د كه شفاي دل كساني
اين كتاب . قرآن را بر پيامبرش نازل فرمود، � خداوند.شته استاراه انسانها گذ

خاطر تحقق ه  را ب� اكرمپيامبر، كه خداوند است حاوي اهداف متعددي، مانيسآ
 حكايت و ،يبه، ترغيب و ترب معاشرتادآ،  بر قانون، مشتمل قرآن.آنها فرستاد
سي و اگر كمي باشد اشتباه بدون صحيح و ، لب آناهمه مطو بطور قطع  توحيد است

  .فر مي شودكا، نمايدد ي، تردنسبت به حرف يا كلمه اي از آن
 احكام الهي و شناخت اصول و قوانيني درك، مهمترين وظيفه يك عالم ديني

  .د براي بندگانش در نظر گرفته استاست كه خداون
فرا گرفتند  �از رسول اكرمبه صورت شفاهي ن را آ مسلمانان قر،در عصر صحابه

  .متواتر به آن دست يافتندبه صورت هاي بعدي و نسل
كه داشت  وظيفه ديگري نيز ،رساندن كتاب خدا به مردمبر عالوه  �پيامبر

  :عبارت است از
بنابراين .  احكام مجمل و بيان قواعد عام آنيلصتوضيح و شرح كتاب و تف

بديهي . نيز نيازمند بودند �پيامبربه بيان  شناخت كتاب اهللا لزوماًبر مسلمانان عالوه 
 باتنها  ،اري از آيات احكامن و دست يافتن به مقاصد بسيآقردرست است كه فهم 

  نازل شدوا ربكه قرآن  كسيهمان ؛  ميسر و ممكن مي باشد�مراجعه به رسول خدا
  .ا براي مردم بيان نمايدو موظف بود كه آن ر
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تعداد اندكي از فرقه هاي منحرف ـ جز ـ تمام مسلمانان گذشته و حال از اينرو 
 يكي ،تقريريو چه  چه عملي ،شدي بالچه قو �دارند كه سنت رسول خدانظر اتفاق 

از مصادر قانونگذاري اسالمي است كه هيچ قانونگذاري نمي تواند در شناخت حالل 
لي از كتاب اهللا و سنت ي چنانكه در مباحث گذشته دال.و حرام از آن بي نياز باشد

جايگاه ،  و آنچه در اين فصل مورد نظر ماست در اين زمينه بيان نموديم�رسول اهللا
  خير؟ به كتاب اهللا مي باشد كه آيا در يك درجه از اهميت قرار دارند يانسبت  سنت

 ، داللتاز نظر البته .، ترديدي وجود ندارد قطعي الثبوت است،قرآنمتن در اينكه 
قطعي ، ، سنت متواترتهاسنانواع اما در ميان  .آيات قطعي و برخي ظني هستنداز برخي 

بديهي است كه جايگاه ظني الثبوت چه از نظر . ثبوتظني ال، الثبوت است و غيرمتواتر
 ، بنابراين.، بعد از جايگاه قطعي الثبوت خواهد بودچه ظني  وداللت قطعي باشد

  .جايگاه سنت پس از جايگاه كتاب اهللا مي باشد
اگر بيان كتاب  .اضافه بر آن استو يا يا توضيح كتاب اهللا ، ديگر سنتسوي از 

 نص اصلي،  زيرا اصوالً.جايگاه دوم قرار مي گيرد  قرآن در، پس نسبت بهباشداهللا 
را در اضافه اي  مطلب ،آن مي باشد و اگر سنت بعد از، و تفسيربوده پايه و اساس 
  .ز هم كتاب اهللا بر آن مقدم استبا، برداشته باشد

 .ييد گرديده استأبسياري از اخبار و روايات ت ي قضيه بود كه باناين جنبه عقال
: داود و ترمذي آن را روايت نموده اند است كه ابو �له با اين روايت معاذاز جم

 ةنبس: ؟ قال)ن لم تجدإف( :قال ؛بكتاب اهللا:  قال؟)ذا عرض لك قضاءإكيف تقضي (
  يي؟أجتهد برأ: ؟ قال)ن لم تجدإف( :قال. رسول اهللا
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با : ؟ گفت»چگونه قضاوت مي كني« :پرسيد �معاذاز  �رسول خدا: ترجمه
 .با سنت رسول اهللا: ؟ گفت»نيافتي) حكمش را در كتاب( اگر «: فرمود. اب خداكت

  .، اجتهاد مي كنمي خودأ ربه: گفت؟ »نيافتي) حكمش را در سنت(اگر «: فرمود
قض بما في كتاب اهللا  فامرأتاك أذا إ(:  نوشت،قاضي شريحبه در نامه اي  �عمر

هرگاه برايت «:  يعني)�يه رسول اهللاسن فبما تاك بما ليس في كتاب اهللا فاقض أن إف
ايت ، حكم كن و اگر مسأله اي بر بر آنچه در كتاب خداست، بنامسأله اي پيش آمد

  .»...حكم نما �، بر اساس سنت پيامبرپيش آمد كه در كتاب خدا نبود
التلتفت   وه في كتاب اهللا فاقض بذا وجدت شيئاًإ(: در روايت ديگري آمده است

هرگاه در كتاب خدا، چيزي ديدي، به آن حكم نما و به چيزي «: يعني 1)لي غيرهإ
نظر ما تبين لك في كتاب اهللا أ(:  روايت ديگري آمده استدر. »ديگري توجه مكن

اين  )� رسول اهللاةيتبين لك في كتاب اهللا فاتبع فيه سنلم حداً و ما أل عنه أفالتس
  .يز به مفهوم روايت پيشين مي باشدروايت ن

قرار شد كه هر كس از شما «: كه فرمودشده روايت نيز  � بن مسعوداز عبداهللا
در حكمش را و اگر نمايد ، قضاوت پس به آنچه در كتاب خداست، كندقضاوتي ب

  .» مراجعه نمايد� به سنت رسول اهللا،كتاب اهللا نيافت
 ،له اي پيش مي آمدأگاه مسهر .بودال به همين منوشيخين روش  گذشت كه قبالً
 در كتاب اهللاحكمش را خست حكمش را در كتاب اهللا مي جستند و اگر ن آنان،

                                                           

ابن عربي . سندش، نزد من متصل نيست:  گفته؛ ترمذي هم آن را روايت كرده و روايت ابوداود-1

  .در شرح ترمذي، آن را حديث مشهوري دانسته است
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 ، صحابه اقوالدرمواردي  چنين .مراجعه مي كردند � به سنت پيامبر،ديدند نمي
  .ئمه و مجتهدين به كثرت وجود دارد ا،تابعين

ي ذكر شده مبني بر اينكه ديدگاههاي از بعضي علما ،البته در رد آنچه ذكر كرديم
 ؛جمالت كتاب اهللا مي باشدم بيانگر ، زيرا سنت. استزمينه تشريع، اصلدر ، سنت

اهي ظاهر كتاب اهللا گاز اينرو و  مطلق آن را مقيد و عام آن را خاص مي گرداند
 كتاب داراي چند ص بسا اوقات نچه چنان.شودمي و به سنت مراجعه مي گردد ترك 

 ين مي گردد و به آن احتمالتعيياحتماالت احتمال است كه به وسيله سنت يكي از 
به . گرددكه توسط سنت تعيين شده است عمل مي شود و مقتضي كتاب ترك مي 

 را  آن،اما سنت، تضي است كه دست هر سارقي قطع شود مق،عنوان مثال آيه سرقت
 همچنين ظاهر آيه .باشد رسيده يميزان مشخصكه سرقتش به ند مي دامختص سارقي 

را  از انگشتان تا آرنج دست سارق قطع شود و معموالً، مقتضي آن است كه سرقت
  .ي داندفقط مچ دست را محل قطع م، ولي سنت، نامند يدست م

از ولي سنت آن را به برخي ، شود شامل مي اموال را ه، همزكات  همچنين آيه
  .داده استتخصيص اموال 

¨¨ : همچنين قرآن مي گويد ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ 〈〈〈〈 .اج با زدواين آيه، ا
اما  زنان را جز زناني كه در آية قبل از آن مشخص شده اند، جايز قرار مي دهد،

 يا عمه اش را از اين عموميت مستثني كرده خالهو زن يك با همزمان  ازدواج ،سنت
  .است

اينكه  ل فوق چنين مي طلبد كه سنت بر كتاب مقدم باشد و ياينظر داشتن دال در
 عملكرد سنت در چنين مواردي : در جواب بايد گفت.دنقرار بگيره جايگادر يك 

 حدود قطع دست را در آيه سرقت ، سنت مثالً.كتاب اهللا استمنظور  توضيح صرفاً
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ز مچ دست باشد نه از آرنج و همينطور سنت توضيح مي دهد توضيح مي دهد كه ا
اين سنت در اين  بنابر. نصاب مشخص است سارقِ،سارق در كتاب خدا  ازمنظوركه 

  .مي دهد بلكه مجمل كتاب اهللا را توضيح ؛موارد حكم جديدي را ثابت نمي كند
: گويد  را نيز برخي قبول ندارند و ترمذي در مورد آن مي� معاذحديث

  1.سندش، نزد من متصل نيست
حديث : گفته استدرباره اش ر رديف موضوعات شمرده و جاني آن را دجوز
  .ريعت نمي توان به آن اعتماد نموديچيك از اصول شهدر  است كه يبي اساس
 ،، ابن مسعودر، عمصحابه مانند ابوبكربزرگان عمل : جواب بايد گفت در

براي ، عمل علماي سلفنيز و شده  ثابت ح، و ديگران كه از طرق صحي�عباس ابن
  .اثبات اين مطلب كافي است

، بدون جود داردطرق ثبوتشان ظن و گمان ودر مورد احاديث آحاد كه در 
 و فهم ددارند و نبايد فراموش كرد كه از حيث اجتهاقرار ترديد در مقام بعد از قرآن 

  زيرا.ت مراجعه نمودنس به  بايدريز ناگ،نصوص قرآنظاهر  قبل از تنفيذ ،نصوص
 بنابراين از اين .د و شرح و بيان كتاب توسط سنت وجود داردي تقي،حتمال تخصيصا

 با هم نصوص كتاب و سنت رابايد  يعني اينكه .ب مساوي استناحيه سنت با كتا
  .سي كردهاي جمع بين آنها را برر راه ومقايسه نمود

  
  ؟، يك منبع قانونگذاري مستقل استآيا سنت

  :دارند كه نصوص سنت بر سه قسم استنظر علما اتفاق 

                                                           

  )6/70(عربيشرح ابن  ترمذي به -1
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 با كتاب اهللا، يلصاجمال و تفلحاظ و از است قرآن يد احكام ؤي كه متسن ـ1
و د نسانر يرا مروزه  ب نماز، زكات وو وج مانند احاديثي كه صرفاً.مي باشدموافق 

 با كتاب اهللا موافق كامالًچنين احاديثي . اي به شرايط و اركان آنها ندارندهيچ اشاره 
 اًن محمدأهللا و اال إله إن ال أ ةسالم علي خمس شهادبني اإل(:  مانند حديث.هستند

ليه إصوم رمضان و حج البيت من استطاع   وةيتاء الزكاو إ ةلصلوقام اإرسول اهللا و 
اقرار به شهادتين، اقامه نماز، اداي  : ر پنج چيز استوار شده استاسالم ب « :يعني )سبيالً
  .» كه بتواند و استطاعت داشته باشد، روزه رمضان و حج خانه خدا براي كسيزكات

  : استطابقم  ذيل كامالًتاين حديث با آيا

 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ را برپاي بداريد و و نماز  « :يعني) 83:بقره( 〉〉〉〉 ####$$
  .»زكات بدهيد

 $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 〈〈〈〈 )نانكه بر  شما فرض شده همچروزه بر! اي مؤمنان « :يعني) 183:بقره
  .»گذشتگان شما فرض شد

 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ii iikkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 〈〈〈〈 )يعني) 97:آل عمران: 
  .»انايي رفتن به آنجا را دارند، واجب الهي است براي كساني كه توحج خانه خدا« 

خوردن  « : يعني)اال بطيب نفسه مسلم ءل مال امريحال ي(: آمده استحديث در 
  .» آنكه او، با طيب خاطر راضي باشد، حالل نيست مگرمال هيچ مسلماني

$$$$  :مي باشد آيه همسوبا اين ، مذكورحديث  yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? 

ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ΜΜΜΜ àà àà6666 ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ¸¸ ¸¸οοοο uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏBBBB  tt ttãããã << <<ÚÚÚÚ#### uu uu���� ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 〈〈〈〈  )29:نساء( 
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اموال يكديگر را بناحق نخوريد مگر اينكه داد و ستدي باشد ! اي اهل ايمان «  :يعني
  .»سرچشمه بگيرد) دو ظرف(رضايت كه از 
يل ص، تفيد مطلقيتقلحاظ  كه بيانگر احكام قرآن از ندسته احاديثي ،نوع دوم ـ2

 حج و ،كام نماز، روزه، زكات مانند احاديثي كه اح؛دنمجمل و تخصيص عام مي باش
 اغلب .اندجمل ذكر شده به صورت مكه در قرآن بيان مي كنند را بيوع و معامالتي 

  .هستنداين نوع از و احاديث روايات 
تصريح نه د كه در قرآن نباشمي كه بيانگر حكمي هستند قسم سوم احاديثي  ـ3

 بين زن و عمه يا حرمت جمعدال بر احاديث مانند  .شده و نه منتفي شده است
  ...وله ارث جده أمس، زناكار مجرد، تبعيد هلأي متن، رجم زااش و احكام شفعه  خاله

  واستثابت مستقل  ، به صورتاحكامشانبايد گفت كه نوع اول دو در مورد 
 اما در .ندارد وجوددر اين مورد علما در ميان اختالفي ند و ، از اين نوعاحاديثبيشتر 

 احكام وجود دارد كه آيا اين نوع احاديث مستقالًنظر تالف  سوم اخ،مورد قسم
 ،آوردتحت نصوص قرآن درآنها را  ،جديدي را ثابت مي كنند يا بايد به نوعي

  ويل باشد؟أچند كه با تهر
  .ند اهدادنظريه اول را ترجيح ،  نظريه دوم و جمهور، و ديگرانتاموافقصاحب 

سپس و مه اهللا در اين زمينه نقل كنيم بهتر است نخست عبارتي از امام شافعي رح
 تهاي در اينكه سن1:امام شافعي مي گويد؛ پردازيمباختالف اين به توضيح و شرح 

 سپس .. سراغ ندارمفيتالخهيچ ا اهل علم مياندر ، بر سه قسم است �پيامبر
  : آن اتفاق دارنددو نوع اهل علم بر: گويد  مي

  .ستدر كتاب خداموجود يد نص ؤه مكسنتي ـ 1
                                                           

  91 ،ة الرسال-1
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و ، حكمي بيان شده مجمل سنتي كه در مورد آن در كتاب اهللا به صورت ـ2
  . در اين دو مورد اختالفي نيست. مراد آن حكم مجمل را بيان كرده است�پيامبر
  .آن نصي وجود نداردپيرامون كه در كتاب اهللا است  سنتي ،قسم سوم اما

  : متفاوتي دارندديديگاههايدر اين مورد علما 
فرض گردانيده در حالي را  � اطاعت پيامبر�خداوند: اي مي گويندعده  ـ1

 احاديثيپيرامون برخي از مسايل، ، پيامبرشاست كه مي دانسته و راضي بوده كه 
  .در كتاب خدا وجود نداردحكم مربوطه گويد كه ب

 اينكه هيچ حكمي صادر نشده است مگر �از طرف پيامبر:  برخي مي گويندـ2
 ،ات نمازركعد اعدبيان تدر مورد  � پيامبرت چنانچه سن؛ خدا داردريشه اي در كتاب

در  � پيامبرتهايطور تمام سن همين.ست نماز از جانب خدا بودن اصل فرضمبتني بر
  :اجمال فرموده است زيرا خداوند متعال به طور؛  و سائر شرائعمورد بيوع

 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ xx xxmmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yyìììì øø øø‹‹‹‹ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ (( ((#### 44 44θθθθ tt tt//// ÍÍ ÍÍ hh hh����9999 $$ $$#### 〈〈〈〈1  

 ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== àà àà2222 ùù ùù'''' ss ss???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ΜΜΜΜ àà àà6666 ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈2  
در واقع تبيين حكم الهي ، حالل يا حرام گردانيده �رسول خدا بنابراين آنچه

  .ه استدنموطور كه نماز را تبيين همان؛ است
از جانب   آندر مورد، بيان نموده �كه رسول خداآنچه هر : اندبرخي گفته  ـ3
  .ه استموريت داشتأ م�وندخدا

  .وي الهام شده استبر مطالبي است كه  � پيامبرتهايتمام سن:  برخي گفته اندـ4

                                                           

 .»ل نموده و ربا را حرام كرده است داد و ستد را حال،خداوند«: ؛ يعني275: بقره ـ1

 .»اموال يكديگر را بناحق نخوريد«: ؛ يعني29:نساءـ 2
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، ذكر اختالف در قسم سومالزم به يادآوري است كه هدف امام شافعي از 
جايگاه آن مورد در  بلكه اختالف ،وجود يا عدم وجود آن نيستبر سر اختالف 

  .باشد  مي
  

  :در قانونگذاري معتقدندسنت  به مستقل بودن داليل كساني كه

مانعي از استقالل در  ، عقالً ثابت است،از خطا � پيامبرمتكه عص تا زمانيـ 1
مي تواند پيامبرش را به تبليغ  متعال از هر طريقي كه بخواهد اهللا. تشريع وجود ندارد

براي اين امر چون و دستور دهد، چه از طريق كتاب و چه از طريق غير كتاب احكام 
 پس چه دليلي ،ا تحقق يافته استم نيز به اتفاق تمام علعمالًانعي وجود ندارد و  معقالً
  ارد؟ آن وجود دعدم پذيرشبراي 
 �كه بيانگر وجوب اطاعت از رسول اهللاوجود دارد در قرآن زيادي نصوص ـ 2
بلكه برخي  .بيان نمايدده و مستقله ه و موكّن مبيتهايتفاوتي بين سنبدون اينكه . است

$$$$ : مي فرمايد �اهللاچنانچه  .دارنداشاره  سنت لبه استقالن نصوص از اي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã���� ss ssùùùù 

’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$   )59:نساء( 〉〉〉〉 ####$$

پس اگر در . از خدا و از پيامبر و واليان امر اطاعت نماييد! منانؤاي م«: ترجمه
 اگر واقعاً به خدا و روز واپسين ايمان را به خدا برگردانيد  آن،چيزي اختالف كرديد

  .»داريد
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به كتاب اهللا به معناي رجوع ، وند متعالبه خداارجاع يك مسأله بديهي است 
بعد  �به سنت هاي پيامبربه مفهوم مراجعه  ، �ست و برگردانيدن به سوي رسول اللا

  .از وفاتش مي باشد

))  : مي فرمايد�جايي ديگر خداوند در ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷nnnn $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 )از مخالفت با و ( و از پيغمبر فرمانبرداري كنيد از خدا « :يعني) 92:مائده

  .»يدبرحذر باش) فرمان خدا و پيامبر
 �وند با اطاعت از خدا�اطاعت از رسول خدادر آنها كه آياتي تمام هدف از 
زيرا . ي است كه در كتاب خدا وجود ندارد اطاعت از ايشان در احكام،مقارن شده

 � اهللا اطاعت از رسول داشت ، نيازي نبود كه مستقالًدر قرآن وجوداين احكام اگر 

 ÍÍ     :چنانكه مي فرمايد. بيان نمايدرا  ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà++++ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍOOOO öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? 

îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::;;;; ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈) 63:نور(  
، بايد از اين مخالفت مي كنند �رسول اهللاپس كساني كه با دستور «: ترجمه

  .» يا عذابي دردناك بديشان رسد شوندكه دچار فتنهبترسند 
در قرآن وجود ندارد و به چيزي اختصاص داده شده كه  �در اين آيه پيامبر خدا

  .�؛ يعني سنت رسول اهللابايد از آن پيروي كرد

      :همچنين مي فرمايد ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù tt ttíííí$$$$ ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$  هر « :يعني )80:نساء(  〉〉〉〉 ####$$
  .»س در واقع از خدا اطاعت كرده است، پعت كنداز پيامبر اطاكه  يكس

 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈 )آنچه  « : يعني)7:حشر
  .»يديآ و از آنچه شما را از آن منع كرد، بازگيريدپيامبر به شما داد، آن را بر
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 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm xx xx8888θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyssss ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� yy yyffff xx xx©©©© óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷;;;; tt tt//// §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& %%%% [[ [[`̀̀̀ uu uu���� xx xxmmmm $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ çç çç„„„„ uu uuρρρρ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ∩∩∩∩∉∉∉∉∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )ه  ب!اما نه«  :يعني) 65:نساء
تو را در اختالفات و درگيريهاي پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نمي شوند تا 

و كامالً تسليم  ماللي در دل خود از داوري تو نداشته خود به داوري نطلبند و سپس
  .»باشند) قضاوت تو(

  در�و يكي از انصار �بين زبير �اين آيه در مورد قضاوتي كه رسول خدا
  .زل گرديد كه حكم آن در قرآن نبود، ناب كشاورزي كرده بودآمورد استفاده از 

نيز امر و  آورده و � پيامبرل قرآن بيانگر اين است كه آنچهيبدين ترتيب تمام دال
  .ن يكي استآاز نظر حكم با قر، �نهي آن حضرت

شكل گرفته احاديث زيادي وجود دارد مبني بر اينكه شريعت از دو اصل ـ 3
مطالبي است كه   شاملِ، از طرفي سنت.كتاب خدا و سنت پيامبر: است كه عبارتند از

احكام عمل به  ، همانند مده انددر قرآن وجود ندارد و عمل به احكامي كه در سنت آ
 :ه استمود فر� رسول خدا چنانچه. واجب و ضروري است،برگرفته از كتاب اهللا

در آن حالل را كه  آنچه .ستكتاب خدا، اين : به زودي يكي از شما خواهد گفت«
 آگاه باشيد به . آن را حرام مي دانيم،حالل مي دانيم و آنچه در آن حرام است ،است

را  خدا و رسولش ناام ه، آن را تكذيب نمود،جانب من حديثي رسيد و اوهر كس از 
  1.»تكذيب كرده است

                                                           

  .آورده است) 2/189( جامع بيان العلم آن را درابن عبدالبر ؛ جابراز االوسط در طبراني يت  روا-1
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دليل آن ،  ذكر كرديم و اينديگري را در اين موضوعبل از اين نيز حديث ق
  1.است كه در سنت احكامي وجود دارد كه در كتاب وجود ندارد

 وأال كتاب إ نا عندما(: ه است كه گفتنقل شده � از علي در اين مورديسخنـ 4
تنها چيزي كه نزد ماست، «:  يعني...).ة الصحيفهعطيه رجل مسلم و ما في هذأفهم 

  .»...قرآن يا فهمي است كه به يك مسلمان داده شده و نيز آنچه در اين صحيفه هست
ن لم إف: قال. بكتاب اهللا: ؟ قالبماذا تحكم: است نيز آمده �ذو در حديث معا

  2.�سول اهللا رةفبسن: تجد؟ قال
 مشتمل بر احكامي است كه در ،راحت روشن است كه سنتص به ،در اين روايت
ترك الكتاب موضعا (:  كه گفته اندست سخن علما و اين همچونقرآن وجود ندارد

 نيزجاهايي براي سنت و سنت ، نآقر « :يعني 3)نآ موضعا للقرة و تركت السنةللسن
  .»جاهايي براي قرآن گذاشته است

  
  : در زمينه تشريعل منكرين استقالل سنتيالد

 ، خود از دالئل ذيل كه نظر شاطبي نيز هستديدگاه براي اثبات يگروه ديگر
  :استدالل مي كنند

                                                           

  )4/15( الموافقات -1

 .مه و تخريج اين روايت بيان شده استدر صفحات قبل ترجـ 2

  17-4/16 الموافقات -3
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با ، ار كتاب اهللا آمده مشكل و توضيح اختص،كه سنت براي بيان مجمل از آنجا
ياي همين آيه اي در قرآن نيز گو؛ چنانچه  تفسير كتاب استا زير.تسكتاب يكي ا

!! : مطلب است !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 )44:نحل(  

 قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را به سوي آنان فرو ،ما « :يعني
  .» تبيين نمايي،فرستاده شده است

 به  و يابه صورت مجمل يا ،نآرسنت وجود ندارد مگر اينكه ق  درهيچ امريپس 
  . به معني آن داللت داردصورت مفصل

در زمينه تشريع ن و كلي بودن آن آلي كه بيانگر منبع بودن قريهمينطور تمام دال
  . دليل اين نظريه هستندد،باشنمي 

 yy :مي فرمايدمتعال، همچنين خداوند  yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 @@ @@,,,, èè èè==== ää ääzzzz 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )4:قلم (
  .»، داراي خلق و خوي بس سترگي هستيتو«  :يعني

:  و گفتكردهمين آيه را بيان  �براي بيان اخالق پيامبر عائشه رضي اهللا عنها
  .»خلق و خوي او، قرآن بود « :يعني )كان خلقه القرآن(

گردد و اخالق نيز  به قرآن بر مي � فعل و تقرير پيامبر،شود كه قول معلوم مي
 قرآن را بيانگر هر ،متعال خداوندسوي ديگر از . اشدمي بمحصور در همين موارد 

  . مي باشدست كه سنت زير مجموعه قرآناين، الزمه اشكه  قرار داده زچي

$$$$  :انكه مي فرمايدچن ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈 )در  « :يعني) 38:انعام
  .»اب هيچ چيز را فروگذار نكرده ايمكت

 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 〈〈〈〈 )ز دينتان را براي شما امرو « :يعني )30:مائده
  . نزول قرآن است،از اين تكميل منظور .»تكميل كردم
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  1.بيانگر قرآن و تفسير آن است، خالصه اينكه سنت
: مي گويند، معتقدند تقالل سنت در تشريعبه اسكساني كه اين گروه در جواب 

آياتي كه شما جهت اثبات از   و منظوريانگر كتاب استب، كه سنتبر اين باوريم  ،ما
 در شرح و بيان �، اطاعت از رسول اهللاكر نموديدذوجوب اطاعت از خدا و رسول 

آن فرد به ، عمل نمايد �بيان رسول اهللامطابق كه   يعني كسي.كتاب اهللا مي باشد
اطاعت نيز  � از رسول خداكالمش عمل كرده و ضمناًالهي در منظور د و ومقص

 كرده از خدا نافرماني ، عمل نمايد�نموده است و اگر كسي بر خالف بيان پيامبر
نافرماني نيز  � از پيامبر خداالهي عمل كرده و ضمناًمنظور كالم  زيرا بر خالف .است
  .ده استنمو

استدالل چنين  ،دستور مي دهند �ياتي كه به پيروي رسول اهللاآاز نبايد بنابراين 
  .وجود دارد كه در قرآن وجود نداردت چيزي كه در سنكرد 

ودند كه در  ذكر كردند و ادعا نم�به نفع زبير �آنچه آنها از داوري پيامبر
نصوص   بلكه اين داوري برگرفته از احكام و.نيست، درست كتاب اهللا وجود ندارد

  .نچه در فصل آينده بحث خواهد شد چنا.ن استآقر
 اما ،دارد  وجودافزون بر احكام قرآن يدر سنت، احكامكه ما مي پذيريم 

  زيرا شرح نيز نوعي زيادت بر. در قرآن ندارندين نيست كه اصلآ دال بر ،زيادتشان
  .مطلب اضافه اي تلقي نمي كند، آن را هيچكس ولي ،متن است

در سند آن فردي به نام زيد بن : گفته اند ...)رجل منكميوشك (در مورد حديث 
وست و البته ، راستگاو: ام احمد در مورد او گفته استه امجاب وجود دارد ك

 وي . داردمشابهيه ي نظر، ابن حبان نيز در مورد اين فرد.اشتباهات زيادي دارد
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جاي بحث و مناقشه  ،وري روايت كرده كه آن احاديث نزد علماثاحاديثي از سفيان 
  .اند احاديث وي را ترك كرده ، به همين جهت امام بخاري و مسلم.دارند

  

بر سر استقالل يا عدم استقالل سنت در زمينه ، نظراختالف 

  .است هاختالف در واژهتشريع، 

، معتقدند كه در سنت  گروه،بر مي آيد كه هر دو چنين فريقيناز نظريات 
 با اين تفاوت كه گروه .نيامده است به صراحت كه در كتاب اهللا،د وجود دار ياحكام

زيرا . بيانگر استقالل سنت در تشريع است ،احكاموجود اين نوع : گويد اول مي
  .احكامي توسط سنت ثابت مي شود كه در كتاب اهللا وجود ندارند

قبول ،  در قرآن نيستنداًرا كه صراحتدر سنت گروه دوم نيز وجود چنين احكامي 
  .مي دانندداخل  در نصوص قرآن نحوي،اين نوع احكام را به  ،آنهااما دارند، 

د كه هيچ حديث صحيحي وجود ندارد كه حكمي را ثابت نمايد و آنها معتقدن
يا قاعده اي از قواعد قرآن در آن حكم در قرآن نباشد مگر اينكه تحت نص و 

 ، ثابت نيستن حديثآ صحت قطعاً، گر حديثي پيدا شود كه چنين نباشدآيد و ا  مي
  .و عمل كردن به آن درست نمي باشد

ن آكه در قراذعان دارند  احكامي در سنت كه هر دو گروه به وجود ازآنجا
  .حقيقينه  ،توان نتيجه گرفت كه اختالفشان لفظي است  مي،وجود ندارند



  



  

  فصل دوم

  ؟است سنت حاويقرآن چگونه 

و نيز آيه  نحل سوره 89ه و با توجه به آيآنطور كه شاطبي و موافقينش مي گويند 
ل همه احكامي است كه اجماالً يا مبين قرآن است و قرآن شام، سنت،  سوره انعام38

  هستيم كه در قرآنيسياري از احكامو از طرفي شاهد بتفصيالً در سنت بيان شده اند 
  ؟و داللت چگونه صورت گرفته است شمول پس اين ؛ده انديامن

  : پنج نوع داللت را ذكر كرده اند،علما در بيان اين مطلب
مطابق داده هاي  هر عملي كه ؛ عمل به سنت داللت داردب قرآن به وجو:اول

 �عبداهللا بن مسعودبه  نظريه ، اين. در واقع عمل به قرآن است،شودسنت انجام 
! اي اباعبدالرحمن: سد نزد ايشان آمد و گفتاچنانكه زني از بني  .استمنسوب 

ورتشان را مي گيرند يا كوبي كرده يا موهاي صع يافتم كه شما زناني را كه خالاطال
رين ف، نند و خلقت الهي را تغيير مي دهندايشان فاصله ايجاد مي كنهبين دندان

نفرين ، آنان را �چرا كساني را كه پيامبر:  گفت�ايد؟ عبداهللا بن مسعود  نموده
من تمام : زن گفتآن  ؟نفرين نكنم، كرده در كتابش نفرين  آنان را،وندنموده و خدا

ن را با دقت آاگر :  گفت� مسعودعبداهللا بن. آن را خواندم و چنين چيزي نيافتمقر

!!  :يدفرما مگر خداوند نمي ؛يافتيمي  نفرين خدا را حتماً، مي خواندي !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu 

ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈1) آنچه پيامبر به شما داده  « :يعني )7:حشر

  .»يديبازآ، يد و از آنچه شما را نهي كره است برگير،است
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 احرام ديد كه به جاي لباس احرام،  فردي را در،همچنين عبدالرحمن بن يزيد
 آن . او را از اين عمل نهي نمود،عبدالرحمن .بود خود را پوشيده يهاي معموللباس

. لباسهايم را از تنم در آوردكه آيه اي از كتاب اهللا برايم بياور : شخص گفت
  1.تالوت نمود آيه فوق را ،عبدالرحمن بن يزيد

 .مي خواندنماز  بعد از نماز عصر دو ركعت همچنين روايت است كه طاووس
اين دو ركعت زماني : س گفتطاوو. اين دو ركعت را نخوان: گفت �عباس ابن

از  �پيامبر خدا:  گفت�ابن عباس.  است كه به عنوان سنت اتخاذ شوندناجائز
من نمي دانم شما با خواندن اين دو  كرده است و  نهيرخواندن نماز بعد از نماز عص

$$$$  :مي فرمايد � اهللاپاداش؟ زيرامستحق عذاب مي شوي يا سزاوار ركعت  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... 

99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ >> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%% ªª ªª!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu!!!! zz zzeeee ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 〈〈〈〈2 

  )36:باحزا(
، باشندداوري كرده خدا و رسولش در كاري كه ن مؤمني هيچ مرد و ز«: ترجمه

  .»اختياري از خود در آن ندارند
، و سنتاست  مجمل،  علماست كه كتابنزد ر مشهوروشمنظور همان : دوم
بيانگر ن وارد شده اند و آ مانند احاديثي كه در توضيح احكام اجمالي قر.بيانگر آن

 ، در مورد نماز مثالً. امثال آن مي باشند، لواحق و عمل، اسباب، شروط، موانعكيفيت
، وقت و  يا در مورد زكات، بيان مقدارآن، سجود و سائر احكام بيان وقت، ركوع

كه جزييات ... ايات وجن، بيوع، ، نكاححبائذ، حج، روزهطور احكام  همينو. نصاب
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 آيه ايندر   ظاهراً.ستاما توسط سنت بيان گرديده ا، كر نشدهآنها در كتاب اهللا ذ

!!  :استبيان شده ن مطلب همي !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 

 قرآن را فرو فرستاديم تا براي مردم توضيح بدهي آنچه را كه ،ما « : يعني)44:نحل(
  .»بسوي آنها فرستاده شده است

 . هستينادان فردي ،تو: فتروايت است كه به شخصي گ �از عمران بن حصين
 ؟و بايد خفيه خوانده شود آيا در كتاب اهللا ديده اي كه نماز ظهر چهار ركعت است

 اين احكام را ليصآيا تف:  به عنوان مثال متذكر شد و افزود را نيز...سپس زكات و
  توان در كتاب اهللا يافت؟  مي

  1.نها را تفسير نمايد اين موارد را مبهم گذاشته است تا سنت آ،كتاب اهللا! آري
 برايمان يجز قرآن از چيز ديگر: به مطرف بن عبداهللا بن شخير گفتشخصي 

 يسوگند به خدا كه ما نيز نمي خواهيم براي قرآن جايگزين: مطرف گفت ..سخن نگو
  2. اما دنبال كسي هستيم كه او نسبت به ما در مورد قرآن بيشتر آگاهي دارد.بياوريم

 بيشتر به سنت نيازمند است  خدا،كتاب: ه اوزاعي مي گويدبه همين دليل است ك
  .ت به كتابنتا س

 بيانگر اهداف قرآن ،منظور اوزاعي اين است كه سنت: ابن عبدالبر مي گويد
  3.باشد  مي
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سنت، حكم قرآن را نسخ (: سؤال شد كه اين سخناز امام احمد در مورد 
اما معتقدم كه ، نين بگويمكنم چ ت نميأمن جر:  گفتاحمد رحمه اهللا ؛)كند مي

  1.را تفسير و تبيين مي نمايدكتاب ، سنت
در نصوص مختلف قرآن از نظر  كه  كلييدر نظر گرفتن مفاهيم: سوم

 از اين مقاصد و معاني جدا ، است و احكامي كه در سنت آمدهگذاري ملحوظقانون
  .نيست
يا و است كه قرآن جهت تحقق سعادت مردم در دنبدين شكل يل مطلب صتف

  : سعادت در سه چيز خالصه مي شودآخرت آمده و اصوالً
  .، مال و عقل، نسلنفس، ت دينحفاظ: كه عبارتند ازضروريات  ـ1
 رجو رفع تنگي و حايجاد آساني كه باعث  تمام احكامييعني : نيازها ـ2
  . مانند خوردن روزه در سفر و بيماري؛شود  مي

  .سن اخالق و رفتار نيكندبه حمربوط كه  احكامييعني : حسينات تـ3
بيان نموده است كه اصولي متعلقاتشان را قرآن به عنوان و امور سه گانه فوق 

 مسايلدر سنت نيز به عنوان مذكور امور . گيرند بسياري از احكام را در بر مي
 تمام ،و با تجزيه و تحليلو تفصيل آن بيان گرديده است كتاب ذكر شده برگرفته از 

  .صول سه گانه فوق منتهي مي شوندنصوص سنت به ا
نيز  بيان مي دارد و مواردي دو حكم متقابل را صراحتاً ،قرآنبسا اوقات : چهارم

 آنگاه سنت مي آيد و اين مشابهات را بر .وجود دارد كه با اين دو حكم تشابه دارند
يك علت در  وجود به همچنين قرآن . نمايديحسب تناسب به يكي ازآنها ملحق م
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 از طريق قياس، مسائلي را كه �رسول خداسنت  سپس .تصريح مي نمايدم يك حك
  . به آنها ملحق مي گرداند،علت مزبور در آنها وجود دارد

  :هايي درمورد دو حكم متقابلمثال
 ميان در اين . طيبات را حالل و خبائث را حرام گردانيده است،خداوند متعال ـ1

 مي آيد و ، سنت؟خبائثجزو ند يا طيبات جزومعلوم نيست د كه نوجود دارچيزهايي 
  .ندزو كدام گروهكند كه ج اشياء قضاوت ميآن در مورد 
داراي چنگال نهي  درنده و پرندگان تاز خوردن حيوانا �ه رسول خداچچنان

 برخي  وطور از خوردن گوشت االغ اهلي نيز نهي كرده و خرگوشهمين. نموده است
  .ار داده استطيبات قرو پرندگان و سوسمار را جز

ست و يكي از خبائثي ريا، شكار دهحالل گردانيدخداوند يكي از طيباتي كه  ـ2
در اين ميان حكم خودمرده دريا . استكه در قرآن تصريح شده، حيوان خودمرده 

آب دريا پاك است و خودمرده آن «:  آمد و فرمود�تا اينكه رسول خدا بودمشتبه 
 ك ومما الميتتان فالسأ ؛نميتتان و دما لت لناحأ(:  و در جايي ديگر فرمود1»حالل

 در اين حديث به حالل بودن ماهي و ملخ و 2)د و الطحالبما الدمان فالكأالجراد و 
  .ل بودن جگر و طحال تصريح شده استنيز حال

                                                           

  .ترمذي و ابن ماجه، نسائي ،ابوداودروايت  -1

  .�ابن عمراز  و حاكم و بيهقي هابن ماجروايت  -2
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 .مرده را حرام و حيوان ذبح شده را مباح گردانيد حيوان خود،خداوند متعال ـ3
 بارهدر اين  �به بود تا اينكه رسول خداتشمشده همچنان  حيوان ذبح نينجاما حكم 

  .»ذبح مادرش مي باشد، ذبح جنين « :يعني 1)مهأ ة الجنين ذكاةذكا(: فرمود
  : در مورد صدور احكام خاص پيرامون مسائل دو جانبهمثالچند 

 اما حكم ، نكاح و ملك يمين را حالل و زنا را حرام گردانيد،خداوند متعال ـ1
به بود تا اينكه رسول تهمچنان مش، عايت شروط انجام نشودر ه براساسنكاحي ك

 ،ها باطلحذن وليها فنكاحها باطل فنكاإ نكحت بغير أةيما امرأ(:  فرمود�اكرم
  2)ا استحل منها بمن دخل بها فلها المهرإف. فنكاحها باطل

هر زني كه بدون اجازه ولي خود ازدواج كند، نكاحش باطل است، «: يعني
 يههر ماگر در اين صورت با او همبستر شد، ؛ش باطل استح باطل است، نكاشحنكا

  .»پرداخت نمايدكامل 
 ديه را مقرر نموده و در قتل خطا،قصاص ، عمدقتل له أهمچنين خداوند در مس ـ2

آسيب رساندن به اعضاي بدن ديگران، در صورت عمدي بودن، به و در مورد 
  .كرده كه احكامش را سنت، بيان نموده است حكم ، به ديهقصاص و در صورت خطا

بيان نشده ،  ضربه كسي سقط مي شوددر اثراما حكم جنيني كه از شكم مادر 
نيز بخاطر اينكه و از طرفي است  بدن انسان ي اعضااز طرفي مشابهنين ج .است

  .مي باشديك انسان كامل ، شبيه خلقتش تكميل شده

                                                           

ابن حبان و ته است؛  آن را حسن دانس؛ ترمذي،ابن ماجه  و ترمذي،كماح ، ابوداوديت روا-1

  .ند نيز اين حديث را روايت كرده ادارقطني

 . ترمذي با اختالف اندكي در الفاظ روايت ابوداود وـ2



575  جايگاه سنت در قانونگذاري

 مخصوص ، و اين حكم شدهمقرركنيزي مي بينيم كه ديه آن، غالم يا  در سنت
  . كامل انسان محض است و نهنه عضوِ زيرا .استجنين 

  : الحاق احكام زير از طريق قياسي چند پيرامونمثال
ين شكل د رباي مرسوم در جاهليت ب. ربا را حرام گردانيده است�خداوندـ 1

خير أر مقابل تا پرداخت كن و يا درطلبم يا :  به بدهكار مي گفت بستانكاربود كه
  .پرداخت، مبلغي به آن مي افزايم

بسياري از  �، رسول خدا ربا در اين عمل سود بال عوض بودكه علت از آنجا
 :ه است فرمود� خدارسول .معامالت را به خاطر وجود اين علت، حرام گردانيد

  الملحبالشعير و التمر بالتمر و و الشعير بالبر و البر ة بالفضة و الفضالذهب بالذهب(
ختلفت هذه اذا إربي فأو ازداد فقد أ زاد نمف بيد  بسواء يداًءبالملح مثال بمثل سوا

طال را در مقابل طال و نقره را در «: يعني 1) بيدذا كان يداًإم تصناف فبيعوا كيف شئاأل
مقابل نقره و گندم را در مقابل گندم و جو را در مقابل جو و خرما را در مقابل خرما 

اگر يك طرف . كنيده صورت مساوي و نقد معامله  ب، در مقابل نمكو نمك را
، هرگونه كه بخواهيد، اما در صورت اختالف جنس ،اضافه بود، ربا محسوب مي شود

  .»و دست به دست باشدكه نقدي   بشرطيمعامله كنيد
 در قرآن آمده ؛ردانيدرا حرام گدو خواهر با ، ازدواج همزمان  خداوند متعال ـ2

¨¨  :است ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ 〈〈〈〈  )عالوه بر اينها ساير زنان «: يعني) 24:نساء

  .»استشده  شما حالل ايبر

                                                           

و روايت  نداذكر كرده نزديك به هم با الفاظي را  آنها تمام كتابي است كه  حديث مشهور-1

  .احمد مي باشد  ابوداود و،، روايت مسلممذكور
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 دو خواهر كه عبارت است از ازدواج همزمان با حرمتسنت با توجه به علت 
زن و عمه يا ازدواج همزمان با يك  سست شدن پايه هاي صله رحم و خانواده،

 زيرا .حرام قرار دادرا  زاده و خاله و خواهر، جمع بين برادرزاده و عمه و نيزاش  خاله
  .له نيز موجود استأدر اين مس، به سبب آن حرام شدهدو خواهر كه جمع بين  علتي
  رسول ؛خواهران رضاعي را حرام گردانيدمادران و با  خداوند متعال ازدواج ـ3
، دختر  عمه، خاله، دختر برادرساير بستگان رضاعي مانند ،از طريق قياس �اكرم

حرم من   ماعةمن الرضاحرم  ن اهللاإ(:  را نيز حرام گردانيد و فرمودانخواهر و امثالش
، از شيرخوارگي و رضاعت خداوند، آنچه را كه از نسب حرام كرده«: يعني 1.)النسب

  .»نيز حرام نموده است
يلي موجود در صتفيلي موجود در سنت به احكام صارجاع تمام احكام تف: پنجم

  :به عنوان مثال؛ قرآن
به « :فرمود �به عمر � پيامبر.در حالت حيض طالق داد زنش را �ابن عمر ـ1
سپس او را بگذارد تا پاك شود و بعد از آن وقتي دچار ، به زنش رجوع نمايد: او بگو
نگه دارد يا اينكه قبل از مقاربت را اگر خواست او . گرديد و از آن پاك شدحيض 
 زنان مطلقه را به گذاراندن آن ،عده اي كه خداوند متعال اين است . دهدشطالق

  .»دستور داده است

$$$$  : مصداق اين آيه است�اين دستور پيامبر pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ii ii ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø)))) ¯¯ ¯¯==== ss ssÛÛÛÛ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

££ ££ èè èèδδδδθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù      ∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎκκκκ ÌÌ ÌÌEEEE ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 〈〈〈〈 )ن را طالق تي كه خواستيد زناوق! اي پيغمبر«: يعني) 1:طالق
  .»، آنان را در وقت فرا رسيدن عده طالق دهيددهيد

                                                           

  .ي نزديك به اينلفاظ امسلم و ترمذي و نسائي و شافعي باروايت  -1
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شوهرش او را طالق  كه  رضي اهللا عنهاساما در مورد حديث فاطمه بنت قي ـ2
 ،بودمسكن كه مستحق  براي او نفقه و سكني در نظر نگرفت در حالي �داد و پيامبر

  .بدزبان و تندخو بوداو خاطر اينكه ه ب : بايد گفت،نه نفقه

 ŸŸ :است كه مي فرمايد تفسير اين آيه عيناً �ين حكم پيامبرا ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ôô ôô____ ãã ãã���� øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

ββββ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 77 77ππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx++++ ÎÎ ÎÎ//// 77 77ππππ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii;;;; tt tt7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )ز منازل ، اتا پايان عده(و زنان هم «: يعني) 1:طالق

  .»اينكه كار زشت آشكاري انجام دهند، مگر بيرون نروند) شوهرانشان 
ده روز بعد از وفات شوهرش وضع حمل نمود و حديث سبيعه اسلمي كه پانز ـ3
سوره بقره، 234  آيه پس1.عده اش تمام شده استكه اطالع داد  به وي �پيامبر

 tt :مخصوص زنان غير حامله است tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttFFFF ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ %%%% [[ [[`̀̀̀¨̈̈̈uu uuρρρρ øø øø———— rr rr&&&& zz zz óó óóÁÁÁÁ −− −−//// uu uu!!!! yy yyIIII tt ttƒƒƒƒ 

££ ££ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ss ssππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� åå ååκκκκ ôô ôô−−−− rr rr&&&& #### [[ [[!!!! ôô ôô³³³³ tt ttãããã uu uuρρρρ 〈〈〈〈 مسراني پس و كساني از شما كه مي ميرند و ه«: ييعن
  .»انه روز عده بگذرانند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شباز خود بجاي مي گذارند

 àà : سوره طالق4 و آيه ààMMMM≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& zz zz ÷÷ ÷÷èèèè ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ tt ttƒƒƒƒ ££ ££ ßß ßßγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷ΗΗΗΗ xx xxqqqq 〈〈〈〈، زنانهعد  
  .مطلقهغير چه مطلقه باشند و چه ،باردار را بيان مي كند

 موارد از تمام اما نصوص قرآن در ، در سنت به كثرت وجود داردي اخبارچنين
  .برخوردار نيستندگستره اي چنين 

نصوص  چنانچه در .اين قاعده در همه جا صدق پيدا نمي كند: شاطبي مي گويد
د مگر اينكه يابق نمي ادصم ... ومربوط به نماز، حج، زكات، حيض، لقطه، مساقات

                                                           

  .ر كتابهاي شش گانه حديث آمده است، در سايز در سنن ابي داوداين حديث ج ـ1
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 كاري .ن خارج سازندآخرج دهند و كالم را از محتواي ه  تكلف ب،ن اين قاعدهمدعيا
  1.كه سلف صالح و علماي راسخ بدان راضي نمي شوند

سنت مطالب بيان شده در  قرآن بر موليتبود كه بيانگر شداليلي  مهمترين ،هااين
  .ن استآ زير مجموعه قر،سنتمي باشد و نشان مي دهد كه 

  
  :ت سن درموجودحكايات 

 يا ، اين نوع روايات.، امثال و مواعظ هستندبرخي از روايات به شكل حكايات

))   در تفسير آيهه مانند احاديث وارد؛يات مي باشندآتفسير برخي از  ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ 

šš ššUUUU$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff ßß ßß™™™™ 〈〈〈〈 )يعني 2)يزحفون علي اوراكهم دخلوا(: فرمود �پيامبر، )58:بقره :
طور در و همين: خداي متعال مي فرمايد .»وارد شدنديشان نشيمنگاههابا خزيدن بر «

 tt تفسير ttΑΑΑΑ ££ ££‰‰‰‰ tt tt6666 ss ssùùùù šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß »» »»ωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uu!!!! öö ööeeee xx xxîîîî ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 〈〈〈〈 )فرمود) 59:بقره :

  3. و امثال اينها)ة في شعرةحب قالوا(

                                                           

  4/52: الموافقات-1

  .بوداودابخاري و روايت  -2

)) : يل گفته شدبه بني اسرائ:  فرمود� رسول اكرم : مي گويد�ابوهريرهـ 3 ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššUUUU$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤ffff ßß ßß™™™™ 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ×× ××ππππ ©© ©©ÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏmmmm 〈〈〈〈 خدايا گناهان ما را : ارد شويد و بگوييدروازه آن شهر وبا فروتني از د«: يعني

ي حطه كه به معناي ، وارد شدند و به جا خزيدند و عقب عقباما آنان با نشينگاههايشان. »ببخش

صحيح بخاري، حديث : نگا... دانه اي در جو  : يعني)حبة في شعرة(: طلب آمرزش است، گفتند

  ]ويراستار). [4479(
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تكليف اعتقادي و عملي نيز  حاوييا اينكه تفسير آيه اي ازآيات قرآن نيستند و 
 ولي با اين ؛صلي در قرآن داشته باشندا ،اين نوع احاديثلزومي ندارد كه . باشندنمي 
ي هستند و در نوع اول نيز از حيث ترغيب و ترهيب در رديف قصص قرآنحال 
 مانند حكايت سه نفر از ملتهاي گذشته كه يكي نابينا و ديگري پيس و سومي .ندداخل

ابد و همچنين داستان سه نفر كه به غار  عيجيا روايت مربوط به جريان جر. كچل بود
  .ندپناه برد



  



  

  فصل سوم

   نسخ قرآن با سنتنسخ سنت با قرآن و

  : قرآنقرآن بانسخ 

بنا به روايتي البته ؛ دنمورد جواز نسخ كتاب با كتاب اختالفي ندار  در،علما
طور در جواز نسخ سنت  همين. منكر وجود نسخ در قرآن شده است،ابومسلم اصفهاني

 سخشنا، باشدمتواتر ، سنتاگر يل كه ص با اين تف.ا سنت نيز اختالفي وجود نداردب
حد   متواتر و يا دربايد سخش نا،متواتر باشد و اگر حديث از آحاد استبايد نيز 

: از جمله ؛ براي اين موضوع نمونه هاي زيادي از احاديث ذكر كرده اند.خودش باشد
زيارت قبرها نهي از  شما را قبالً«: يعني 1)زوروهاف الأ القبور ةكنت نهيتكم عن زيار(

  .»آنها را زيارت كنيدمي توانيد  اكنون ،مي كردم
 .، اختالف نظر وجود داردخ سنت با كتاب و نسخ كتاب با سنتاما در مورد نس

يلش را به عهده خوانندگان ص اين دو مورد را به اختصار بيان مي كنيم و تف،ما
  .اي اصول مراجعه نمايندبه كتابهتا گذاريم   مي

  
  :قرآننسخ سنت با 

در .  نيز تحقق يافته استو عمالً صورت مي گيرد نزد جمهور نسخ سنت با كتاب،
استقبال با نسخ استقبال بيت المقدس :  مانند.هاي متعددي ذكر شده استاين مورد مثال

 يه به سو مدت چندين ما،و مسلمانان در بدو هجرت به مدينه � چنانكه پيامبر.كعبه

                                                           

   ابن ماجه ترمذي و، ابوداود، مسلميت روا-1
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سپس اين . ين زمينه در قرآن نصي وجود نداردبيت المقدس نماز مي خواندند و در ا

 ôô :با اين آيه نسخ گرديد، اساس سنت بود حكم كه بر ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 33 33““““ uu uu���� tt ttΡΡΡΡ || ||==== aa aa==== ss ss)))) ss ss???? yy yy7777 ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΨΨΨΨ nn nn==== ss ssùùùù ZZ ZZ'''' ss ss#### öö öö7777 ÏÏ ÏÏ%%%% $$$$ yy yyγγγγ9999 || ||ÊÊÊÊ öö öö���� ss ss???? 44 44 ÉÉ ÉÉ ee eeΑΑΑΑ uu uuθθθθ ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ uu uu���� ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### uu uu���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 〈〈〈〈 

؛ پس ز چندگاهي به سوي آسمان مي بينيمما روگرداندن تو را هر ا«: يعني) 144:بقره(
 و لذا رو به سوي تو را به سوي قبله اي متوجه مي سازيم كه از آن راضي خواهي شد

  .»مسجد الحرام كن
مسلمين به قريش به مقتضاي صلح حديبيه، بازگرداندن  لهأهمچنين در مس

$$$$  :آيه نسخ گرديداين ن زنان مهاجر با برگردانيد pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ;; ;;NNNN ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅssss tt ttGGGG øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ££ ££ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ 

ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤++++ ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ££ ££ èè èèδδδδ @@ @@≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ aa aa==== ÏÏ ÏÏtttt ss ss†††† ££ ££ çç ççλλλλ mm mm;;;; 〈〈〈〈 )يعني) 10:ممتحنه: 

ي شما مهاجرت كردند، ايشان را هنگامي كه زنان مؤمن به سو! اي اهل ايمان«
هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد، آنان را به . خداوند از ايمان آنان آگاهتر است؛ بيازماييد

اين زنان، حالل ، براي اناين زنان، براي آن مردان و آن مرد. كافران برنگردانيد
  .»نيستند

 دليل امام ،عده اي . شوديسنت با قرآن نسخ نم:  امام شافعي مي گويدولي
 دشمنان ،اينگونه بيان كرده اند كه اگر سنت به وسيله قرآن نسخ شود شافعي را

 احكام ، ادعا مي كنند كه خداوند متعال،استفاده نمودهاين مسأله سوءاز  �پيامبر
  . استكردهنها را نسخ آ پيامبرش را نپذيرفته و سويصادره از 

 : آنجا كه مي گويد؛، دليل بهتري ارائه داده استةالرسال شافعي در  امامالبته خودِ
 به شنچه پيامبرآ زيرا اگر خداوند به چيزي غير از ؛ نسخ مي كندسنتفقط سنت را «
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 مردم بيان خواهد يآن را برا � پيامبر، حكم نمايد،وسيله سنت مشروع كرده است
، بخشي ديگر را منسوخ شبخشي از سنتكه  براي مردم ثابت نمايد كرد تا عمالً

ن آبگوييم كه با قر �ها و احاديث رسول اهللاز سنتيكي اما اگر در مورد  .نداگرد  مي
،  حديثي گفته نشده،ييد نسخأدر ت � در حالي كه از رسول خدا،نسخ شده است

وسيله ه باين حديث : بگويد � مورد ساير احاديث پيامبرتواند در كس مي آنگاه هر
معامالت منع از احاديثي كه در آنها برخي :  بگويدالًث م.فالن آيه نسخ شده است

 èè و رجم زاني به وسيله آيه سوره بقره 275با آيه، هگرديد èèππππ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ àà àà$$$$ ÍÍ ÍÍ#### ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ss ssππππ ss ssLLLL (( (($$$$ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ;; ;;οοοο tt tt$$$$ ùù ùù#### yy yy____ 〈〈〈〈 يا ميزان نسخ شده  موزه ها توسط آيه وضو  برحو مس

)) با آيه ، ين شده و مشروط به مال محرز بودهسرقت كه چهار درهم تعي ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããèèèè ss ssÜÜÜÜ øø øø%%%% $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 〈〈〈〈چيز اندك   را در مقابل هريتوان دست هر دزد  نسخ شده است و مي
ها و ادعاي نسخ آنها  سنتسايرعمل به قطع كرد و بدين صورت راهي به سوي ترك 

  1.» باز مي شود، قرآنت آيااب
را دارند و پاسخهاي جمهور ، نظريه  به يادآوري است كه محققين شوافعالزم

  .مختلفي در برابر اين نظريه امام شافعي ارائه نموده اند
  

  : با سنتقرآننسخ 

  :در اين موضوع دو نظريه وجود دارد

                                                           

  113-108 ،صصركتحقيق مرحوم احمد محمد شا : ة الرسالـ1
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اخبار اما با ، متواتر و مشهور جائز استنسخ كتاب با سنت : ناف مي گويندحا ـ1
  .آحاد جائز نيست

مانند قرآن كه دين خاطر ب ،متواتركه  دليل خود را اينگونه بيان مي كنند ،احناف
 متواتر  عمالً،وجه به شهرت و عمل فقها به آنتقطعي الثبوت است و مشهور نيز با 

  .نها جائز استآب با  پس نسخ كتا،وحي غير متلو هستند ،دواست و هر يك از آن 
ناسخ است و مشهور و  را كه حديثي 1احناف، به عنوان مثال حديث مسح خفين

||  ب وصيت را كه در آيهوهمين طور وج ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu!!!! || ||ØØØØ xx xxmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ßß ßßNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 uu uu���� ss ss???? #### ¶¶ ¶¶!!!! öö ööeeee yy yyzzzz èè èèππππ §§ §§‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈uu uuθθθθ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈2  به وسيله حديث آمده و

  . ذكر كرده اند، نسخ شده است) لوارثةوصي ال(مشهور 
كتاب با حديث جائز نيست و تفاوتي ندارد كه نسخ : جمهور مي گويند ـ2

دالل  از طرف جمهور اينگونه است، امام شافعي.مشهور و يا آحادباشد يا حديث متواتر 

$$$$ **** : مي كند كه خداوند مي فرمايد tt ttΒΒΒΒ ôô ôô‡‡‡‡ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ΨΨΨΨ çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttΡΡΡΡ 99 99!!!! öö ööeeee ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 !! !!$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
!! !!$$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )و از (گردانيم فراموش آن را كه نسخ كنيم يا هر آيه اي «: يعني )106:بقره

  .»از آن و يا مانند آن را مي آوريمبهتر ، )يادها ببريم
  .نه مثل قرآن و نه بهتر از آن استدر حالي كه سنت اين، 

                                                           

  )3/67.(رخي از ابويوسف آورده استكمطلب را در اصول خويش به نقل از  امام سرخسي اين -1

، مرگ فرا رسـد   ) امراض مرگبار و اسباب و علل     (هنگامي كه يكي از شما را       «: ؛ يعني 180:بقرهـ  2

 بايـد بـراي پـدر و مـادر و           صيت واجب شـده اسـت و      اي گذاشت، و  دارايي فراوان از خود بج    اگر  

 .»نزديكان، بطور شايسته وصيت نمايد
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 öö: مي فرمايدهمينطور  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt//// éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ›››› !! !!$$$$ ss ss)))) ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø++++ tt ttΡΡΡΡ (( (( ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? rr rr&&&& 

�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 〈〈〈〈 )سزد كه خودسرانه و به ميل خود، آن مرا ن: بگو«: يعني) 15:يونس
وحي كه بر من ) و چيزي را مي گويم(را تغيير دهم؛ من، تنها به دنبال چيزي مي روم 

  .»گردد
 از آنچه به وي وحي اًفصر �شود كه رسول خدا از اين آيه نيز معلوم مي

  .بودن وحيدهنده و ناسخ د و هرگز تغييروپيروي مي نم، شد  مي

 tt همچنين در آيه tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ hh hh““““ çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö ööTTTT ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ¤¤ ¤¤6666 xx xx++++ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 

 .، تبيين وحي براي مردم است�فه پيامبر خاطر نشان شده است كه وظي،)44:نحل(
  ؟پس چگونه آن را تبيين خواهد كرد، ناسخ كتاب باشد �پس اگر پيامبر
 اتهام و طعن مورد � بايد راهي در پيش گرفت كه در آن رسول خداهمچنين

 حكمي صادر نمايد كه بر �و اگر جائز باشد كه رسول خدا دشمنان قرار نگيرد
،  خود)�(محمد:  دشمنان خواهند گفت،اهللا نسخ شود حكمي از كتاب ،اساس آن

س چگونه پ. عمل مي نمايد، دهشنخستين كسي است كه بر خالف آنچه بر وي نازل 
 بردر قرآن سخني بگويد كه آيه اي او ؟ همچنين اگر به سخنان وي اعتماد كنيم

نه ، آنگاه ما چگو او را تكذيب مي كند،پروردگارش: خواهند گفت،  باشدخالف آن

####  : چنانكه خداوند مي فرمايد؟او را تصديق نماييم ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø9999 ££ ££‰‰‰‰ tt tt//// ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu šš ššχχχχ%%%% xx xx6666 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu       
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ ii ii”””” tt tt∴∴∴∴ ãã ããƒƒƒƒ (( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤!!!! yy yyIIII øø øø++++ ãã ããΒΒΒΒ 〈〈〈〈 )آيه اي را هرگاه «: يعني) 101:حلن

: مي گويندـ كند ي مخدا بهتر مي داند كه چه نازل جايگزين آيه اي ديگر نماييم ـ و 
  !»بر خدا دروغ مي بندي) !محمداي (تو 
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 öö : مي دهد و مي فرمايدپاسخ اين تكذيب را �خداوند öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ ßß ßßyyyyρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ßß ßß‰‰‰‰ àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈 )را جبرئيل از جانب پروردگارت به حق  آن: بگو«: يعني )102:نحل
  .»آورده است

 چون طعن و . اشكالي ندارد،باخ كتاب به وسيله كتبنابراين روشن گرديد كه نس
رسول ،  اما در نسخ كتاب به وسيله سنت.نمي شود �اتهامي متوجه رسول خدا

نمود تا  بهتر عمل  پس الزم است.گيرد در معرض طعن و اتهام قرار مي �اكرم
و از هر نوع طعن  �زيرا ما معتقديم كه رسول خدا؛ دروازه چنين اتهاماتي بسته شود

  1.ستاتهامي مبرا
از مواردي ، شده كه سنتنثابت نيز نظر مي رسد و صحيحتر به نظر جمهور 

 خفين و وصيت كه احناف ؛ مثالهايي از قبيل مسح كتاب را نسخ نموده باشدهاي  داده
جواز و بر سر  اختالف ،به نظر بندهكه ذكر كردند، در اين باب مطرح نيست؛ چرا

ع واحناف به عنوان وقكه نچه آزيرا . ع و عدم وقوععدم جواز است نه از حيث وقو
 نروش، ا دقت در دالئلي كه ذكر كرده اند درست نيست و ب،نسخ ادعا مي كنند

  .شود كه جاي بحث همچنان باقي است  مي
 ،يم كه به توفيق او توانستيم مباحث مربوط به سنتيس مي گواسپرا در پايان خدا 

حفظ و تدوين و پاكسازي سنت و پاسخ شبهات از قبيل تالشهاي علما در راستاي 
ن آارتباطش با قرنيز اري اسالمي و ذگاين موضوع و جايگاه سنت در قانون  درهوارد

  .بيان نماييمرا كريم 

                                                           

-106 :امام شافعي ) ةالرسال( و همين طور مراجعه شود به كتاب ) 68 ،2/67( اصول سرخسي ـ1
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 با نيز ائمه اربعه پيرامون سنت و بيان جايگاه آنان و اكنون بحث را با بيان موضع
كتابهايشان در مورد ختصري زندگي صاحبان كتب سته و توضيح مبه نگاهي گذرا 
  .ادامه مي دهيم



  



  

  ث كتب ششگانه حدين ائمه اربعه و صاحبانامهزندگي

  ): هجري150-80(امام ابوحنيفه 

 قبل از سه امام ديگر به . ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي و اهل كوفه است،وي
  .ندهب ديگر بيشترامد و پيروان مذهبش نيز از پيروان مذآدنيا 

 و يا در سال ـه 70در سالديگر روايتي به  و ـ ه63در سالبه يك روايت ، تولدش
  . بوده استـ ه80

 در محله  در بغداد وفات نمود و امروز نيز قبرشـ ه150سالامام ابوحنيفه در 
  .اعظيمه بغداد وجود دارد

 در آن زمان كوفه از بزرگترين شهرهاي اسالمي .پرورش يافتدر كوفه  ،وي
ويژه ائمه لغت و ب. مختلف در آن وجود داشتنده هاي لماي فرقشهري كه ع. بود

  .ادبيات عرب
نخست به فراگيري علم كالم پرداخت و در آن به چنان مهارتي دست ابوحنيفه 

 .پيوست حماد، سپس به حلقه درس شيخ كوفه.  گرديدخاص يافت كه زبانزد عام و
 �شاگرد عبداهللا بن مسعود علقمه،يم نخعي و او شاگرد علقمه و حماد شاگرد ابراه

، شاگردانش در يك تصميم همگاني،  وفات نمودـه120ي كه حماد در سالزمان .بود
س مكتب فقهي أ ابوحنيفه در ر سانبدين .س استاد نشاندندسي دررك ابوحنيفه را بر

ترتيب بدين  ؛ي شهرت يافتأكه بعدها به نام مكتب اهل رقرار گرفت كوفه 
  .زه اش در سراسر جهان اسالم پيچيدكوفه شد و آواامام فقهاي ، ابوحنيفه

ترين علماي زمان خود نشست و با آنها كه و مدينه با مشهور، مبصره ابوحنيفه در
در حلقه علمي ايشان محدثين . پيرامون مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخت
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 چون ي بن غياث و فقهاي بزرگصچون عبداهللا بن مبارك و حفهم يبزرگ
دان بزرگي چون فضيل بن با و عدر، حسن بن زياد و زهاف، امام محمد، زيوسفابو

  .عياض و داود طائي گرد هم آمدند
و عمل  �عبادت و زهد و اطاعت خدا و پيامبر  وقف علم و،زندگي ابوحنيفه

  . عموم مسلمانان بودهبراي رفا
  

  :اصول مذهب امام ابوحنيفه

زد سفيان بودم كه مردي آمد ن:  گويدريس نقل كرده كه ميخبيهقي از يحيي بن 
نخست به كتاب اهللا مراجعه مي كنم و اگر : كه مي گويداز ابوحنيفه شنيدم : و گفت

 ،و اگر آنجا هم نيافتم  مراجعه مي نمايم� به سنت رسول اهللا، نيافتمدر آنحكمي را 
رجوع  كسي ديگر ديدگاه به ،قول آنان  و ازمراجعه مي كنم �به قول صحابه پيامبر
، ء، عطاله به افرادي چون ابراهيم، شعبي، ابن سيرين، حسنأنمي كنم و اگر مس

 من هم مانند  ونها كساني بودند كه اجتهاد كردند آ،مسيب و امثالشان ختم گرديد ابن
به سنت ،  اگر در كتاب اهللا نديدمكهآمده روايتي   در1.آنها اجتهاد خواهم نمود

  .مراجعه مي كنم، د افراد ثقه هستندنز كه يو روايات صحيح �پيامبر
 پيرامون آنها نص و يا قولي از صحابه وجود ،كه در كتاب و سنتمواردي اما در 

 يكي از انواع قياس ،قياس بوده است و استحسانرحمه اهللا  امام ابوحنيفه  مرجعندارد،
  .كند  ياد مي،در برابر قياس جليي خفنزد وي مي باشد كه از آن به عنوان قياس 
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  :ابوحنيفهدرباره بزرگ  و جنجالي هياهو

چنانچه .  در فقه و اجتهاد بودابوحنيفه اصول عام مذهب ،آنچه بيان گرديد
خصوص ائمه ر ائمه بيتفاوتي با اصول سااصول مذهب ابوحنيفه  ،مالحظه نموديد

ي را  بزرگيو علمابنا نهاد  اصول فقه را  رحمه اهللا، ابوحنيفهكه ثالثه ندارد و از آنجا
به اش  جا داشت كه علماي جهان اسالم به پاس خدمات شايسته ،به دنيا تقديم نمود
 ولي مي بينيم كه عده اي . همواره نام وي را به نيكي ياد مي كردند،اسالم و مسلمين

 وفاتش نسبت به شخصيت آن بزرگوار و همچنين بعد ازآن بزرگوار در حيات 
،  گروهي به فضل.دن مي باشديدگاه داراي دو  در مورد ايشانمردم. ندلطفي كرد كم

گروهي و  .ندهستعلم و امانتش اذعان و اعتراف دارند كه اينها جمهور مسلمانان 
مردم را از فقهش متنفر ساخته و نسبت به ايشان و ، نسبت به ايشان حسد ورزيده

  .نموده انديارانش بدگماني ايجاد 
  ست و اينها چه كساني هستند؟ينجاست كه علت اين بدگماني چيال اؤاما س

  
  :عوامل اين هياهو

ابوحنيفه رحمه اهللا نخستين كسي بود كه در استنباط احكام فقهي و استخراج ـ 1
 از ، كه هنوز واقع نشده بوداحتماليس اصول و در نظر گرفتن حوادث اسا فروع بر

اين  قبل از وي ي اين در حالي بود كه علما. زمان خود سبقت گرفتير علمايسا
و سرگرم نمودن مردم به چيزهاي آن را ضايع كردن وقت  ،ستهنعمل را نادرست دا

  .كردند  ميقلمدادمفيد رغي
 نخست مي پرسيد كه ،ال مي شدؤله اي سأدر مورد مس �هرگاه از زيد بن ثابت

  .بگذاريد تا تحقق يابد: مي گفت، قق يافته است؟ اگر جواب منفي بودآيا تح
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د و تمهيد فقه را وظيفه مجتهد  ديگر مي انديشيطوري هللا رحمه ا ابوحنيفهاما
 به زودي ،دانست و معتقد بود كه حوادثي كه در زمان مجتهد روي نداده است  مي

  .تحقق خواهد يافت
 در اين خطيبرا كه آنچه بهتر است رحمه اهللا  ابوحنيفه براي پي بردن به ديدگاه

  1: مالحظه نماييد،باره ذكر كرده است
 در مورد  شمانظر: ال نمودؤ ابوحنيفه از وي سكه قتاده وارد كوفه شد، هنگامي«

به گمان اينكه شوهرش وي  وسالهاست از خانه بيرون رفته مهريه زني كه شوهرش 
  ؟ چيست،ددگر  سپس شوهر اولش بر مي ودكنازدواج مي ، مرده است
ي بيان كند،  اگر در اين مورد حديث: به يارانش گفته بود،اين ابوحنيفه قبل از

 قتاده . مرتكب خطا مي شود،خود اظهار نظر نمايد دروغ گفته است و اگر از طرف
   داده است؟رويآيا اين قضيه : گفت

  .خير:  گفتابوحنيفه
كه هنوز اتفاق نيفتاده سؤال مي كني قضيه اي در مورد پس چرا : قتاده گفت

  است؟
هنگام كنيم تا مي د را مهيا خو، دي قبل از اينكه مشكل پديد آ،ما: ابوحنيفه گفت

  .. وارد شويم و از چه راهي خارجبدانيم از چه راهي بروز مشكل
مشهور ) اهل رأي( كه مكتب فقهي ابوحنيفه به عنوان آرائيونين دليل بود دب

 :ال مي كردندؤارت سببا اين ع، ها از مسائلي كه تحقق نيافته بود زيرا آن.گرديد
  »؟ نظرت چيست،گر چنين شودا«: يعني !؟حصل كذا ت لوأيرأ
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سؤال له اي أامام مالك در مورد مس  ابوحنيفه روزي از از شاگردانچنانچه يكي
ي شما أر، اگر چنين شود:  سپس آن شخص گفت.داد  امام مالك جوابش راكرد؛

ي هستي و از عراق أمگر تو از اهل ر: اني شد و گفتب مالك عصم؟ اماچيست
  ؟اي آمده

ز قيل زماني مردم اين سرزمين ا: م مالك نقل مي نمايد كه گفتز اماابن عبدالبر ا
منظور امام مالك از : ابن وهب مي گويد. متنفر بودند، و قالي كه اكنون رواج دارد

  .ال مي كنندؤ مسائلي است كه در مورد آنها به كثرت س،قيل و قال
، يدندساس آنچه مي دانستند و مي شن برامردم در گذشته: امام مالك مي گويد

  .در آن زمان نبود، قيل و قالي كه اكنون رواج داردفتوا مي دادند و 
له اي أابن عبدالبر نقل مي كند كه عبدالملك بن مروان از ابن شهاب در مورد مس

 له تحقق يافته است؟أيا اين مسآ !اي امير المومنين:  ابن شهاب گفت.ال كردؤس
  .خير: عبدالملك گفت

راه  خودش ،خداوند، ه اي تحقق يابدلأگاه چنين مسبگذار هر: ابن شهاب گفت
  1.گشود براي آن خواهد حلي

از اين قوم چنان  «: مي گويد،ابن عبدالبر به نقل از شعبي كه از ائمه عراق بود
منظورت ! اي اباعمرو: من گفتم. »قدر بيزار نيستمنفرم كه از زباله هاي خانه ام آنمت
  .يأاهل ر: ؟ گفتيستك

 استاد ،دحما( .هستند حكم و حماد و يارانش آنهااز جمله : ي مي گويدشعب
  .)ابوحنيفه است
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نزد من مبغوض تر هيچكس : ر از شعبي نقل مي كند كه مي گويدي ديگيدر جا
  1.نيستاز اهل رأي 

سبب شد تا مسائل رحمه اهللا  گسترده ابوحنيفه جستدالل و استخرااين نوع 
به صدها ،  نقل كرده است)ةهدايالشرح في  ةعنايال(طور كه صاحب استنباطي وي آن

  2.دسله برأهزار مس
نيست كه از هيچ امام ديگري اما ترديدي ، به نظر رسدميز آمبالغه ، شايد اين رقم

خود    خشم و كينه،حتي بعضي از منتقدان حسود ايشان . نقل نشده استهئل مسقدراين
نتر و ااز همه ناد،  آنچه اتفاق افتاده نسبت به،او :اينگونه ابراز نموده اندرا نسبت به وي 

  3.استتر از همه آگاه،  اتفاق نيفتادهزهنونسبت به آنچه 
توجه  و باسختگيري مي كرد  خيلي ،امام ابوحنيفه در پذيرفتن اخبار و روايات ـ2

در ط سختي در پذيرفتن حديث قائل بود و از طرفي يشرا، به جعل حديثگسترش به 
ليت حركتهاي مهم فكري و انقالبي جهان اسالم بود و به زمان عراق مركز فعا آن

همين دليل نيز جعل حديث به كثرت در آن رواج داشت تا آنجا كه امام ابوحنيفه 
تنها احاديث مجبور گرديد احتياط و دقت فوق العاده اي از خود نشان دهد و 

 وي نسبت به به همين جهت. در اختيار افراد مورد اعتماد بود كه ي را بپذيردمشهور
 او را بر آن داشت تا ،محدثين ديگر از احتياط و دقت بيشتري برخوردار بود و اين امر

  .، ضعيف بداند صحيح و مقبول بود،بسياري از احاديث را كه نزد سائر محدثين
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احاديث مرسل به به  ، بر خالف سائر محدثين امام ابوحنيفه،يگردسوي  از ـ3
 استدالل مي نمود و اين باعث شد تا احاديثي ،ده باشند ثقه نقل شقشرط اينكه از طر

  .دنگيرباستدالل قرار ، مورد وينزد ، د ديگران ضعيف و قابل عمل نبودندكه نز
 ابوحنيفه در عمل به حديث و شرائطي كه وي جهت  در نتيجه سختگيريـ4
ياورد ي روي بأتا به قياس و رناگزير شد ،  شدن از احاديث در نظر گرفته بودمطمئن

  استفاده ازحق در اين زمينه از استعداد عجيب و بي نظيري برخوردار بود و طبعاًو ب
 چنانچه بين او و بسياري از فقها كه به . بين او و اهل حديث فاصله ايجاد كرد،قياس

  .انداختكردند نيز فاصله  قياس عمل نمي
جيب و عميقي  دقت فوق العاده ع، ابوحنيفه در استنباط و استخراج مسائل ـ5

 را به هنمايد كه ابوحنيف چنانكه ابن ابي العوام از محمد بن حسن چنين نقل مي .تشدا
ر فقها و محدثين نزد يبن عمرو و سا ، اسدزفر شاگردانش .بغداد دعوت كرده بودند

له اي كه بعد أمسوي پيرامون  نمودند كه نخست از توي جمع شدند و با خود مشور
ال كنيم تا ببينيم چه ؤ س،ده ايم به آن حكم نموو دقت زياداز بحث و تبادل نظر 

آنها و حكمي كه  برخالف تصور ،ابوحنيفه، ال كردندؤوقتي س ..دپاسخي خواهد دا
: وردند و گفتندآرياد برفه سآنها از گوشه و كنار جل .جواب داد صادره كرده بودند،

  ؟ا از بين برده استكاوتت رذ ذهن و ، آيا غربت؟ تو را چه شده است!ابوحنيفه
 نظر ما، : شما چه مي گوييد؟ آنها گفتند. آرام باشيد، آرام باشيد:ابوحنيفه گفت

  .استغير از اين 
  .با دليل:  يا بدون دليل؟ گفتندآيا نظرتان را با دليل مي گوييد: ابوحنيفه گفت
  .دليلتان را بياوريد: ابوحنيفه گفت
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ه پرداخت تا باحثمبه چنان با آنها آن ،هابوحنيف؛  دليلشان را عرضه نمودند،آنها
  . ابوحنيفه اذعان نمودندديدگاهنظريه خود برگشتند و به صحت از  اينكه

، آنگاه چه ر ثابت شود كه نظر شما درست بودهاگ: ابوحنيفه گفتآنگاه 
  ؟گوييد  مي

  .چنين چيزي امكان ندارد، نظر شما صحيح است: آنها گفتند
رد كرد كه همه  چنان مناظره نمود و نظريه سابق خود را ابوحنيفه بار ديگر با آنها

  .كردي و نظريه ما را رد نموديجفا تو بر ما : قانع شدند و گفتند
 اگر ثابت شود كه نظريه سومي غير از اين دو ؟چه مي گوييد: ابوحنيفه گفتپس 

نين چ عنوان چبه هي:  ارائه شده نادرست؟ آنها گفتندديدگاهنظريه درست باشد و دو 
  .چيزي ممكن نيست

 نظريه سومي ارائه داد و در اثبات آن، ،شدهله يادأ پيرامون مس،ابوحنيفهنگاه آ
اي :  و گفتندچنان داليل قوي اي ارائه كرد كه حاضرين پذيرفتند و قانع شدند

  .له را به ما بگوييأاكنون بايد حقيقت اين مس! ابوحنيفه
  .ه همان بود كه بار اول گفتملأحكم واقعي اين مس: آنگاه ابوحنيفه گفت

بديهي است وقتي كسي داراي چنين توان فوق العاده اي در بيان احتماالت متعدد 
آنها داليل قانع كننده اي ارائه دهد، از بتواند براي هر يك از له باشد و أدر يك مس

  بنابراين امام.مي باشدبرخوردار ي زيادي در استنباط و استخراج مسائل فقهي يتوانا
هد ثابت كند كه بخوا) ابوحنيفه(اگر اين فرد :  است كه گزاف نگفته رحمه اهللامالك

  .تواند مي، اين ستون از طالست
ر علما و اهل ي با ساشهاي در استنباطبنابراين مخالفت امام ابوحنيفه رحمه اهللا

حديث كه اغلب به ظاهر احاديث مي نگرند و از علت يابي و سنجش احاديث 
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، گروهي از محدثينميان اينكه در  بويژه جاي تعجب ندارد؛، نمايند خودداري مي
 آنها صرفاً: يي بن يمان در مورد آنها مي گويدراه يافتند كه يحعوام و توده مردم 

يكي از آنها از  هرگاه ؛دن فهم و تدبري داشته باشحديث را مي نويسند بدون اينكه
  1.ذارد، دست روي دست مي گال شودؤله اي سأمسپيرامون 

 . بجا مانده استدارحتي برخي بقدري بيسواد بودند كه از آنها فتواهاي خنده 
 به اين حديث گمان خوده مي خواند تا ب نماز وتر، نانكه يكي ازآنها بعد از استنجاءچ

اين است كه براي  ،كه منظور  در حالي.)وترير فلممن استج(: عمل كند كه مي گويد
  همچنين يكي از. استفاده كرددادي سنگ به صورت فرد، بايد از تعاستنجا با سنگ

 اجتناب ،نماز جمعه قبل از شتراشيدن موهاي بدناز  ،آنها حدود چهل سال
 ةق قبل الصلولعن الح �نهي رسول اهللا(:  چون در حديث ديده بود كه.ورزيد  مي

  . جلسه گرفتن بودو، حلقه زدن منظور اين حديثحالي كه   در)ةيوم الجمع

عدم آبياري باغهاي  )هسقي الرجل ماء زرع غيرين أ نهي(حديث از  ديگري
 حامله اي است كه از كنيز مقاربت با ،كه منظور در حالي؛ بود ههمسايگان را فهميد

  . سابق خود حامله مي باشدشوهر
 .كه مرغي در آن افتاده بودپرسيدند  در مورد حكم چاهي فردياز همچنين 

  ؟ تا مرغ در آن نيفتدنبستي چرا سر چاهت را: گفت

                                                           

، لف به برخي محدثين نسبت دادهؤالزم به يادآوري است لطائفي كه م 2/121 جامع بيان العلم ـ1

 واقعاً. و حقيقت نداردمي باشد افراد شوخ طبع ساخته و پرداخه آميزي است كه سخنان طنز

را به يك دانش آموز ابتدايي دين نسبت دهيم تا چه رسد به ن سخناني يمنصفانه است كه چنرغي

  )ناشر( .پاسداران واقعي دين بوده اندكه محدثين بزرگوار 
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ناخشنود در احاديث   رحمه اهللا از دقت ابوحنيفهافراديروشن است كه چنين 
 بدبين اودرك نمي كنند و به سرعت به   وي راهايند و چه بسا استنباطوش  مي
  .مي نمايندمتهم و او را به اهميت ندادن به حديث  ندشو  مي

باعث ايجاد ، ابت رقطبعاًو  داشت رديفاني  و همنابيابوحنيفه در عصر خود رق  ـ6
، رتش فراگير و پيروانش زياد باشندويژه در مورد شخصي كه شه ب.حسادت مي شود

  .اين حسادت، بيشتر مي گردد
 مگر كساني كه ،از چنين رقابت و حسادتي حتي علما نيز در امان نمي مانند

  .بشان مملو از هدايت و آرامش باشدقل
بيان رقابت علما با يكديگر به  بحث ويژه اي م العلجامع بيان ابن عبدالبر در

: را نقل كرده است كه مي گويد �ابتدا اين سخن ابن عباس  و درهاختصاص داد
 .باور نكنيدرا  عليه يكديگر  اما سخنان آنها،علم و دانش علما را بشنويد و فرا گيريد

ه يكديگر پرداخته ليگوشه اي از سخنان علما ع بيانبه بحث در اين سپس ابن عبدالبر 
مانند اقوال مالك در مورد محمد بن اسحاق و سخنان يحيي بن معين در مورد ؛ است

  .نان حماد در مورد اهل مكه و همينطور سخنان زهري در مورد اهل مكهشافعي و سخ
باعث شد كه معاصرين وي در مجالس رحمه اهللا شهرت و جايگاه ابوحنيفه  ،مقام
فه خليبه  او مطالبي نادرست ناحيهاعتراض بگشايند و از  عليه او لب به ،مختلف

ي ليلي نام برسانند تا آنجا كه ابوحنيفه در مورد يكي از آنها كه عبدالرحمن بن اب
  ت به من چنان به خود اجازهب نسيابن ابي ليل: گفت، داشت و قاضي كوفه بود

  . اي نمي دهمگشايي داده است كه من نسبت به حيوانات به خود چنين اجازه  لب
با توجه به مجموعه عوامل فوق مردم از ابوحنيفه مطالبي را نقل كردند كه به  ـ7

 اين مطالب .ابوحنيفه چنين اجتهادي نداشته استو هرگز نيست هيچ وجه درست 
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 مطالباساس  نها نيز برآ به علماي مناطق دوردست رسيد و ، ابوحنيفهمنسوب به
چه بسا عده اي از .  بود، عليه او سخناني گفتندرسيده آنهابه كه  ابوحنيفه منسوب به

 به تعريف و ، از موضع خود رجوع نموده،آنها بعد از اينكه به واقعيت امر پي بردند
  .تمجيد وي روي آوردند

 نقل كرده است كه اوزاعي در بدو امر قبل از  الحساناتالخيرچنانكه صاحب 
ت به وي بدبين بود تا اينكه به ب نس،اشته باشد آشنايي داينكه با نظريات ابوحنيفه دقيقاً

ابوحنيفه ، اشه ياين مبتدع كه در كوفه ظهور كرده و كن: عبداهللا بن مبارك گفت
  است، كيست؟

سائل  پاره اي از م، به او در اين مورد چيزي بگويدابن مبارك قبل از اينكه
 اوزاعي . بيان كردنها راآ و حكم مربوط به هر يك از پيچيده و مشكل را بيان نمود

   است؟داده چه كسي راتواها اين ف: گفت
  .وسط شيخي كه در عراق مالقات كردمت: ابن مبارك گفت

  .ي بايد از وي بيشتر استفاده كن؛ بزرگوار استيشيخ: اوزاعي گفت
  .همان ابوحنيفه است، او: ابن مبارك گفت

مسائلي آنها،  .نمودند در مكه با يكديگر مالقات ،بعد از مدتي اوزاعي و ابوحنيفه
ند و براي د با يكديگر مورد بررسي قرار دا،را كه ابن مبارك يادآوري نموده بود

 چون از يكديگر جدا . ابوحنيفه بوده استااوزاعي روشن گرديد كه صاحب آن فتاو
؛ ك بردمعقلش رشكمال به كثرت علم و : اوزاعي به ابن مبارك گفت، شدند

بر خالف آن چيزي ، او. اين فرد را رها مكن؛ بودمر اشتباه  د كامالً،من .استغفراهللا
  1.است كه به من رسانيده بودند

                                                           

  33 ص، الخيرات الحسانـ1
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  : ابوحنيفهو ديگران در موردامام مالك ديدگاه 

 گ و معاصر امام ابوحنيفهر مختلف علماي بزديدگاههايدر اين بحث جا دارد تا 
  . را در مورد وي بررسي نماييمرحمه اهللا

، عبداهللا بن مبارك و يهن، سفيان بن عيالك، ثوري، اوزاعيدر مورد ايشان از م
 كه خطيب با ذكر  اين مطلب را در بحثي.ديگران اقوال گوناگوني نقل شده است

 عيسي بن نيز مانند ما .، به وضوح مي توان ديدروايات مدح و ذم ابوحنيفه نقل كرده
حنيفه ابوطعن ر را دمنسوب به علماي بزرگ روايات ،  و ديگران1بكر ايوبيواب

  .يميتكذيب مي نما
 با آشنايي ذكر كرديم بعيد نيست كه برخي قبل از البته با توجه به عواملي كه قبالً

در بهترين توجيه ، باشند و اينموضعي اتخاذ نموده  چنين ،فكار و عقايد ابوحنيفها
 . است كه عليه ابوحنيفه توسط علماي معاصرش گفته شده استديدگاههاييزمينه 

،  بصره و بغداد نمود و علما،هن، مديبعد از اينكه ابوحنيفه سفرهاي متعددي به مكه
 چنانچه .وي اعتراف نمودندمقام به فضل و ، ايشان را از نزديك مالقات كردند

 در اين سفرها با علماي شهرهاي  حدود پنجاه و پنج بار به حج رفته و يقيناً:اند گفته
  .ستمختلف مالقات و گفتگو داشته ا

  :يل نمونه اي از اين اعترافات استماجراي ذ
كند كه روزي ابوحنيفه و مالك در   نقل ميالمداركقاضي عياض در كتاب 

 ث لي.مدآبيرون ، دكه خيس عرق بو  لحظاتي بعد مالك در حالي.تندسمدينه با هم نش
  چرا اين همه خيس عرق هستي؟: ال نمودؤبن سعد از وي س

                                                           

  السهم المصيب في كبد خطيبدر كتابش به نام  ـ2



601  جايگاه سنت در قانونگذاري

  . فقيه استواقعاً،  او.مابوحنيفه نشسته بودبا  !رياي مص: گفتمالك 
را به كثرت ) يعني كتابهاي شاگردانش( كتابهاي ابوحنيفه ،همچنين امام مالك

  1.نمود مي مطالعه
امام مالك تعريف و تمجيد به ، يلفين بزرگ مذهب وؤاصحاب امام مالك و م

بر ت و ايرادهاي وي انتقادااذعان نموده و توجيهات متعددي در مورد ابوحنيفه از امام 
  .داده اندارائه ابوحنيفه، 

 عذر امام مالك را اينگونه بيان أالنامي علي الموطامام ابوجعفر داودي صاحب 
  .مي كند كه وي در حالت عصبانيت چنين كلمات تندي را اظهار كرده است

روايات طعن از طريق شاگردان حديث امام مالك : بن عبدالبر معتقد استاحافظ 
 از طرفي ابوالوليد . اما شاگردان فقيه وي چنين رواياتي را قبول ندارند.استده نقل ش

 منتفي دانسته كامالًرا اين اقوال به امام مالك دادن  نسبت اطّؤم باجي در شرح خود بر
 فقط در مورد  وامام مالك به هيچ وجه در مورد فقها اظهار نظر نكرده: گفته استو 

  .استنموده ظر ميزان حفظ راويان اظهار ن
 از  كهز عبداهللا بن مباركاامام مالك ليل وصف ناپذير جتبه در اين مورد  باجي

  .است، استدالل نموده مي باشد ابوحنيفه خاصياران 
نيست هيچ ترديدي ، به امام شافعي در مورد ابوحنيفهمنسوب اما در مورد سخنان 

بلكه با  ؛ مالقات نكرده است ابوحنيفه امام باامام شافعي، زيرا .كه ساختگي هستند
اذعان نموده ده و كرمالقات نموده و از ايشان استفاده محمد، ويژه امام شاگردانش ب

در حالي ترك كردم كه دو بار شتر از علم محمد بن حسن را با را است كه بغداد 
  .خود همراه داشتم

                                                           

  3ب الخطيب صأني تـ1
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 در فقه مردم:  كه در مورد ابوحنيفه گفته استشده نقل مام شافعيهمچنين از ا
  .ابوحنيفه هستند و نيازمند عيال

 بلكه با ابويوسف مالقات ،نكرده مالقات مه اهللابوحنيفه رحامام امام احمد نيز با 
اين سخن مشهور از .  درس وي نشسته استو در آغاز فراگيري علم در حلقهنموده 

  1.تم نوشقفسه كتابسه از علم ابويوسف ، در مدت سه سال: امام احمد نقل شده كه
 از .كه امام احمد كتابهاي محمد بن حسن را مطالعه مي نمودنقل شده همچنين 

هاي محمد از كتاب: فرمود؟ ال شد كه اين جوابهاي دقيق را از كجا يادگرفتيؤوي س
  2.بن حسن

 وجود ندارد كه از امام احمد بن حنبل در مورد مسلك فقهي يالبته ترديد
نها در آ زيرا .در مورد شخصيت خود ابوحنيفهنه اما  .ي نقل شده استاتابوحنيفه انتقاد

  .مسك به سنت، روشهاي متفاوتي داشتندت
امام اما  ،ي رجال استأحديث ضعيف نزد من بهتر از ر: فتامام احمد مي گ

از افراد ثقه تنها  و حديث را ورزيد احتياط مي ابوحنيفه در صحت حديث شديداً
  .پذيرفت  مي

  .ها باعث ايراد طعن به يكديگر نمي شودتالف نظرطبيعي است كه اينگونه اخ

                                                           

  28 ابي يوسف القاضي ص ة حسن التقاضي في سيرـ1

  180 صيب الخطيبتأن ـ2
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  : رحمه اهللاهاي جنجال عليه ابوحنيفهپيامد

اين جنجال در مورد شخصيت ابوحنيفه بيان شد، سبب عوامل آنچه پيرامون 
 ديدگاههاو قرار بگيرد  ي شديد از هر طرف هدف حمالت،گرديد تا اين شخصيت

  .نها را نگفته و به آنها اعتقاد نداشته استو عقايدي به وي نسبت داده شودكه هرگز آ
م وي را قائل به تناسخ هبعضي   او را قدري و،و عده ايئي جِر وي را م،برخي

 ،او در دين خدا: گفتندنيز دانستند و عده اي ايشان را منكر حديث خواندند و برخي 
  . خود را دخالت داده استه هايتس و خواديدگاهها

د از وفات ابوحنيفه و انتشار فقه وي توسط شاگردانش در اما ديري نپاييد كه بع
آشكار درباره ابوحنيفه رحمه اهللا نادرست  پوچي اين نظريات ،گوشه و كنار جهان

امروز به قوت  تاكه   اتهامات وارده از جانب دشمنان ابوحنيفه از ولي آن دسته.گرديد
  :دو نوع اتهام است كه عبارتند از، خود باقي مانده

  .دم بضاعت ابوحنيفه در حديثع ـ1
  . توسط ابوحنيفهي و قياس بر حديث صحيحأمقدم نمودن ر ـ2

حنيفه و آنچه از فقه و اجتهاد وي نقل وتوجه به حقائق ثابت در تاريخ اباكنون با 
  .اين دو مورد را بررسي خواهيم كرد، استشده 

  در حديث بضاعت چنداني نداشته است؟ ابوحنيفه آيا واقعاً
 در آن نسبت به عدم بضاعت كهبغدادي روايات مختلفي ذكر كرده خطيب 

چنانكه اين سخن ابن مبارك را نقل  .ابوحنيفه در حديث سخن به ميان آمده است
 يتيم ،ابوحنيفه در حديث«:  يعني) في الحديثكان ابوحنيفه يتيماً( :كرده كه مي گويد

  .»بود
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ابوحنيفه «: يعني. ) في الحديثناًمِكان ز(  :نين از ابن قطن نقل نموده است كههمچ
  .»در حديث، ناتوان بود

: يعني. )لم يكن صاحب حديث(: نقل نموده است كهنيز از يحيي بن سعيد قطان 
  . دانش چنداني در زمينه حديث نداشتبه عبارتي. »فه، صاحب حديث نبودابوحني«

يث حتي  من الحدةيش كان عند ابي حنيفأ(: از ابن معين نقل نموده است كه
  »از او بپرسي؟چه چيزي از حديث نزد ابوحنيفه است كه «: يعني. )ل عنهأتس

 ،او«: يعني. )حديث ي و الأرله نه ليس إ(: از احمد بن حنبل نقل نموده است كه
  .»نه صاحب نظر و نه صاحب حديث است

 من ةروي عن ابي حنيف جميع ما(: داود نقل نموده است كهواببن بكر واز اب
 احاديثي كه از ابوحنيفه تمام«: يعني. )خطا في نصفهاأ و خمسون حديثا ةمائالحديث 
  .»در نصف آنها، دچار اشتباه شده است، يكصد و پنجاه حديث مي باشد كه نقل شده

: يعني 1.)خطا فيهاأنه روي خمسين حديثا إ( :از ابن مديني نقل نموده است كه
  .»تباه شده استدچار اش، پنجاه حديث روايت كرده و در آن او«

ما در اين بحث درصدد آن نيستيم تا اين روايات را از جهت سند مورد بررسي 
و علت جسارت خطيب پرداخته اين روايات به رد  زيرا قبل از ما  محققين ؛قرار دهيم

تا انديشه اي را كه دشمنان مي خواهيم اما  2.را در ذكر اين اقوال بيان كرده اند
مورخين نيز با از مي پرورانند و بعضي   همواره در سر،ان سنتابوحنيفه و بلكه دشمن
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 اثر شيخ ، ابي حنيفه من االكاذيبة الخطيب علي ما ساق في ترجمنيبتأ مراجعه شود به كتاب ـ2

  محمد زاهد كوثري
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 چنانچه ابن خلدون در. ي قرار دهيممورد نقد و بررس ،كمال ميل آن را ذكر مي كنند
 مورد هفدهاز ابوحنيفه  روايات :گفته شدهيض بيان نموده كه مقدمه اش با صيغه تمر

  .تجاوز نمي كند
از بزرگترين ائمه يكي معتقد باشيم كه ست  ايخطرناكاين پندار بسيار  واقعاً

ميليون مسلمان در شرق و  ترين مذهب فقهي كه دههاگسترده مسلمين و صاحب 
 حديث يكصد و پنجاه الي هفدهحديث در  شمايه اسر ،غرب به مذهبش اعتقاد دارند

   اين نظريه درست مي باشد؟آيا واقعاً. بوده است
مجتهد بوده است و ،  مخالفين، امام ابوحنيفهوافقين و بايد گفت كه به اتفاق مـ1

زاران حديث  اين است كه مجتهد بر احاديث احكام كه ه،يكي از شرايط اجتهاد
.  علمي داشته باشدچه برخي حنابله گفته اند، احاطها بر اكثر آنها چنانيباشند و   مي

 نموده در حالي اجتهادامام ابوحنيفه و مي توان پذيرفت كه پس چگونه جايز است 
معتبر  ائمه چگونه اجتهادش را  و اساساًبوده است؟فاقد مهمترين شرط اجتهاد كه 

 در ؛و فقهش را مورد توجه قرار دادند و آن را به گوشه و كنار جهان رساندنددانستند 
  !؟اساس و پايه اي نداشته استفقهش، كه  حالي
له را موافق أصدها مس، ابوحنيفه را با دقت مطالعه نمايداگر كسي مذهب امام  ـ2

به در كتابي ) سيد مرتضي زبيدي(شارح قاموس چنانكه  .احاديث صحيح مي بيند
كه در روايتشان اصحاب  ابوحنيفه پرداخته استي احاديث مسانيد امام جمع آور

 )ة ابي حنيفةدلأعقد الجواهر في (، اين كتاب را وي .كتب سته هم توافق داشته اند
  .استيده نام

چگونه پس  ،ياد نداشتهو پنجاه حديث   يا صدپنجاه يا دهيفه بيش از اگر ابوحن
  ؟وافق داشته استماجتهادش با صدها حديث صحيح 
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كه اختصاص داده لي يابن ابي شيبه در مصنف كبير خود بابي را به ذكر مسا ـ3
 و از صدها  تعداد آن.ابوحنيفه در آن مسائل با حديث صحيح مخالفت ورزيده است

  .له تجاوز نمي كندأنج مسبيست و پ
 به ،گونه مسائل دقيق عمل كرده استكه ابن ابي شيبه در جمع آوري ايناز آنجا 

موافق حديث ، ير مسائل مطرح شده توسط ابوحنيفهاين نتيجه مي رسيم كه سا
  .باشند  مي

كه   در حالي،باشدمسأله  هزار  هشتاد و سهابراين اگر مسائل ابوحنيفه حداقلبن
در اين تعداد انبوه ، حكايت داردمسأله دويست هزار و ت از يك ميليون برخي روايا

له دچار اشتباه شده فقط در صد و بيست و پنج مسأ، ابوحنيفه شيبهابي به اعتقاد ابن 
 الزمه اش اين است ، يا در برخي از آنها حديث وارد شده باشددر بقيه وو اگر  .است

آنها استنباط ه اين مسائل را از كجود داشته  و حديث نزد ابوحنيفهانهزارو كه صدها 
  .كرده است

 ذكر ، مصطلح حديثزمينهدر  ديدگاههايشابوحنيفه از كساني است كه  ـ4
با اين حال ضاعت باشد و  بي ب،چگونه امكان دارد وي در حديث؛ پس شود  مي

   رجال ثبت كنند؟و نظريات وي را در اصول حديث حديث،علماي 
وي ، حديث روايت نموده است تا آنجا كه ذهبي ار هزار شيخابوحنيفه از چه  ـ5

روزي وارد اتاق : گويد يحيي بن نصر مي. است را در رديف حفاظ ثبت نموده
   اينها چه كتابهايي هستند؟:گفتم. ديدم مملو از كتاب است. ابوحنيفه شدم

،  بوديدف مقدار اندكي از آنها را كه متنهاند اينها مجموعه اي از احاديث: گفت
  .مودمروايت ن
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 حلقه روايت حديث تشكيل نداد و ،ر محدثينسايابوحنيفه اگرچه مانند   ـ6
  احاديث وي را در،، اما شاگردانشوشتدر اين زمينه ننكتابي امام مالك همچون 

و مشهورترين آنها  ده كتاب مي باشند  بالغ بركهكتابها و مسانيد جمع آوري نمودند
  :عبارتند از 

  .امام ابويوسفاز  راثكتاب اآل
  .امام محمداز  ةار المرفوعثاآلكتاب 

  .دامام محماز  ة و الموقوفةثار المرفوعاآل
  .يلؤؤ حسن بن زياد لمسند

  .حنيفهابو حماد بن امام مسند
وهبي، حارثي :  مانندي مسانيدي از امام ابوحنيفه توسط علماي بزرگاينعالوه بر 

ابوبكر محمد بن ، قاضي صفهاني، ابونعيم الدع، محمد بن جعفر البخاري، ابن مظفر
  . جمع آوري شده استرو بلخيسخ ن اب و سعديم، ابن ابي العواعبدالباقي انصاري

 اين ـ ه665يد محمد بن محمود خوارزمي متوفي ؤ ابوالمةچنانكه قاضي القضا
 ترتيب ابواب فقهي با بر اساس جامع المسانيديد را در كتاب بزرگي تحت عنوان مسان

از در شام از برخي  :گفته است اشمقدمه در و حذف اسناد مكرر جمع آوري نموده 
ن و أ مطالبي شنيدم كه موجب كسر ش،كه مقام ابوحنيفه را درك نكرده اند كساني

 ابوحنيفه را به ، امام مالكءطاؤ شافعي و مممسند امااستناد به اهانت به امام بود و با 
 كه امام ابوحنيفه داراي ندچنين مي پنداشتو  ندمتهم مي كردبضاعتي در حديث   بي

 ، اين موضوع. چيز ديگري روايت ننموده است،مسندي نيست و جز چند حديث
وش آيد و پانزده كتاب از مسانيد امام ابوحنيفه را كه جم به يباعث شد تا غيرت دين
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 كتاب فوق.  يكجا تدوين نمايم،توسط بزرگترين علماي حديث جمع آوري شده اند
  . صفحه چاپ گرديده است800در

، به سه صورت قرائت، سماع و كتابتكه مسانيد مذكور را  كسانيجمله از 
 فهرست اوسط درمحدث ديار شام حافظ شمس الدين بن طولون ، اندروايت نموده 

  .حافظ محمد بن يوسف صالحاني هستندو محدث ديار مصر 
ن حفاظ حديث و تري از بزرگابوحنيفه:  مي گويدانمعقود الجصالحاني در كتاب 

ت، شچنانچه نسبت به حديث توجه شديد نمي دا و از سرشناسان اين جماعت بود
ا در طبقات حفاظ  ذهبي ايشان ر.موفق به استنباط اين همه مسائل فقهي نمي گرديد

  .قرار داده است
، اشتغال وي به استنباط احكام يفه ابوحنات روايقلتعلت : صالحاني مي افزايد

از امام مالك و شافعي نيز نسبت به روايت شده احاديث تعداد  كما اينكه ؛ه استبود
طور روايات منسوب به بزرگان  همين.استكمتر ، احكامي كه استنباط كرده اند

، گاهي و اطالعي كه داشتندآنسبت به رضي اهللا عنهما چون ابوبكر و عمر همصحابه 
  .دارد ت زيادي وجودكه از ديگران روايا  در حالي؛ مي باشدتركم

ي از كثرت روايات ابوحنيفه ك سپس به بيان اخباري مي پردازد كه حاصالحاني
است و همينطور بحث مفصلي در بيان اسانيد تدوين كنندگان مسانيد امام ابوحنيفه 

  .دارد
 ستفهر امام را در ده گانههاي هفد مسنديحافظ شمس الدين بن طولون نيز اسان

  . ذكر كرده استاوسط
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 مسند امام ابوحنيفه ، كه خطيب به دمشق مسافرت مي نمايدزماني افزون بر اين،
خطيب را   مسند امام ابوحنيفه اثر خود،اثر دار قطني، مسند امام ابوحنيفه اثر ابن شاهين

  .دارد و اين سه مسند غير از مسانيد هفدگانه مي باشندي همراه خود در سفر بر م
 به مسند ابوحنيفه اثر ابن عقده: رش آورده استن عيني در تاريخ كبيبدرالدي
  .اين مسند نيز غير از مسانيد فوق است. تمل بر بيش از هزار حديث مي باشدتنهايي مش

و جزو افراد ثقه كبار حفاظ ، از ابن عقده:  مي گويدالتعقيباتسيوطي دركتاب 
  .ست و تنها متعصبان، او را ضعيف قلمداد كرده اندا

روايت به كثرت ن از ابوحنيفه آكه در است  ثاراآلراي كتابي به نام ر نيز داف زماما
  علوم الحديثةمعرفحديث را حاكم در كتاب زمينه  كتابهاي امام زفر در ؛مي نمايد

  1.ذكر كرده است
و در زمينه حديث رحمه اهللا اين بود بحث مربوط به بي بضاعتي ابوحنيفه 

شده بر ابوحنيفه  واضح شد كه اتهام واردنكه بطالن اين موضوع هويدا گرديد،همچنا
 زيرا . اتهامي مردود مي باشد،فقط ده و اندي حديث ياد داشته استمبني بر اينكه 

آن را ذكر ، غير از ابن خلدونكسي بري ذكر نشده و در هيچ كتاب معتمزبور اتهام 
ون  اين سخن ابن خلد به هر حال. نيز صريح نيست2نكرده است و عبارت ابن خلدون

                                                           

  156نيب الخطيب صأ تـ1

طا را ؤ م،ابوحنيفهامام  است كه امام محمد شاگرد  اين، به احتمال زياد علت اشتباه ابن خلدون-2

ايت روچهار حديث از ابويوسف و سيزده حديث از ابوحنيفه در آن  ووايت نموده از امام مالك ر

 پنداشتند كه روايات مزبور تمام مرويات كه از علم تهي بودند، چنين بنابراين كساني كرده است؛

 اين ، نيز بايد بيشتر تحقيق شود تا روشن گردد كه ابن خلدونحال با اين .صحيح ابوحنيفه مي باشد

  ؟ا از كجا گرفته استر نظريه
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به صحت امام ابوحنيفه  كه از ي زيرا مسانيد.به هيچ وجه نمي تواند صحيح باشد
 بيش از صدها حديث ،رسيده و رواياتي كه در فقهش از وي نقل شده است

  .باشند  مي
را تجزيه و تحليل كنم كه برخي از نويسندگان ضرورتي نمي بينم اين اشتباه 

البته  . مركز حديث نبوده است، و كوفههابوحنيفه در كوفه، اقامت داشت: اند گفته
گاهي آ ناش، و علتمي باشداشتباه بزرگي ، ادآوري اين نكته كافي است كه ايني

معترضين از جايگاه علمي كوفه و سفرهاي علمي ابوحنيفه به شهرهاي مهم مسلمانان 
  .است

حل م ـ ه17سال يعني از سيس أ از بدو ت، اين شهرهمورد كوفه بايد گفت ك اما در
 معروف � عبداهللا بن مسعود،� فاروقعمر چنانچه. اقامت بزرگان صحابه بوده است

ن و آبراي تعليم قر، دكه ششمين صحابه از نظر تقدم در اسالم مي باشرا  به ابن ام عبد
ر من شما را بر خودم د: نجا فرستاد و فرمودآبه ، آموزش دين به مردم آن سرزمين

  .دماستفاده از عبداهللا ترجيح دا
 به  خالفت شديداًمركزدر مسلمانان ن است كه خليفه آ بيانگر ، اين نكتهيقيناً

  .داشته است احتياج �عالمي توانا چون ابن مسعود
 أهنزل فليقرأ كما ن غضاًآ القرأيقرأن راد أمن (: ه استنيز فرمود �رسول خدا

  آنگونه بخواندتباطراود قرآن را هكس مي خوا هر«:  يعني.)...دبم عأ ابن ةعلي قراء
  .»خواندب پس مانند ابن مسعود ،نازل شدهكه 

  .است از علم سرشارگنجينه اي : در مورد وي مي گويد �عمر
  .زيادند �عبداهللا بن مسعودت وارده در وسعت علم و مناقب اروايحال  ر هبه
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تا  �از زمان اعزامش توسط عمر، � چون عبداهللا بن مسعوديصحابي بزرگوار
به  ي اهل كوفه را با عنايت و جديت وصف ناپذيرتعليم � عثماناواخر خالفت

؛ از اينرو انجاميدتعداد زيادي از قاريان و فقيهان در كوفه به پيدايش  داشت كه عهده
: مي گويد � خطاب به ابن مسعود،كثرت فقهاي كوفه  ازبسيار تعجببا  �علي

  .»ر كردي فقه و علم پين قريه را ازا«: يعني. )و فقها  علمايةت هذه القرمأل(
مي رسد تن هزار  شاگردانش به چهارانشاگردنيز تعداد شاگردان و : گفتني است

  . چراغي تابان بود،كه هر كدام براي كوفه
  اهلبه فقه تعليمبه بيشتري توجه ،  و قاريان صحابه به كوفه�تقال عليبعد از ان

قامت جمع كثيري از سكونت فصيح ترين قبائل عرب و اخاطر گرديد و كوفه به 
  و همچنينكثرت فقها و محدثين  كه درشديكي از شهرهايي ، ن آصحابه در

  .بي نظير بود، متخصصين علوم قرآني و لغت
 ي كتاب بزرگريزناگ، ، جمع آوري شود�شاگردان ابن مسعودشرح حال اگر 

  .پديد خواهد آمد
و نفر بيان كرده  1500، فقط در كوفه سكونت داشتندكه  را ه آمار صحاب،عجلي

  .اقامت نمودندشهرهاي عراق  غير از تعداد اصحابي است كه در ساير ،اين
به شش نفر منتهي  �علم ياران رسول خدا: مسروق بن اجدع تابعي مي گويد

سپس ؛ � كعبن و ابي بءادردوعبداهللا، عمر، زيد، اب ،علي: شود كه عبارتند از  مي
  .� عبداهللا بن مسعود ـ2 �علي ـ1 :دردگعلم اين شش نفر به دو نفر منتهي مي 
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  :مسافرتهاي ابوحنيفه

 130 از( مدت شش سال .ها مرتبه به بصره و مدينه مسافرت نمودده امام ابوحنيفه،
در دو شهر مقدس مكه و مدينه با اكثر علما و . در مكه اقامت داشت )هـ136 تا ـه

اين  در. اوزاعي مالقات نمود مشهور مناطق ديگر امثال امام يعلما مشاهير آن ديار و
انش را از شاگرد �را از شاگردانش در مكه و علم عمر � علم ابن عباس،دو شهر

 مانند زيد بن علي زين العابدين تطور از برخي ائمه اهل بيدر مدينه فرا گرفت و همين
  1.محمد بن عبداهللا بن حسن نيز علم فرا گرفتو و ابرد باقمو مح

مجلس منصور وارد شد و به روزي ابوحنيفه : استآورده خطيب در تاريخش 
  . آنجا حضور داشتنيزعيسي بن موسي 

  .ابوحنيفه عالم دنياست، اين فرد: ي به منصور گفتعيسي بن موس
  علم را از چه كساني آموختي؟:  ابوحنيفه گفتمنصور به

 از عبداهللا بن ؛ توسط يارانش� از علي؛ توسط يارانش�از عمر: ابوحنيفه گفت
علم  در دوران خودش از همه عالمتر بود؛ �ابن عباس . توسط شاگردانش�عودمس

  .نيز از شاگردانش فرا گرفتماو را 
  2؟ يافته هايت را محكم كرديواقعاً: منصور گفت

چون ابوحنيفه كه علم مشهورترين هم مورد امامي رمنصفانه نيست كه دبنابراين 
عا شود كه چون در شهري مانند اد، زمان خود را در سينه اش جاي دادهاصحاب 

در حديث ابوحنيفه پس ، نبود، احاديث زيادي داشته و در كوفهكوفه اقامت 
  .بضاعت است  بي

                                                           

   اثر مكية مناقب ابي حنيف كتاب:ك.ر ـ1

  14/334:  تاريخ بغدادـ2
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  ش را بر حديث مقدم مي نمود؟ي خوديدگاهآيا ابوحنيفه 

به وضوح ، ل مذهب امام ابوحنيفه بيان گرديد پيرامون اصوبا توضيحاتي كه قبالً
مقدم  حديث صحيحبر نظر خود را نه به هيچ وجه  روشن شد كه امام ابوحنيفه

  .نمود و نه قياس و نه استحسان را  مي
له اي أهرگاه مس«: ي گويدكه مچنانكه ابن ابي العوام از امام ابويوسف نقل نموده 

 روايات  چونآيا اثري در اين مورد داريد؟ و:  امام ابوحنيفه مي گفت،يش مي آمدپ
، همان ديدگاهي نموديمله بيان مي أرا پيرامون مسمان يديدگاههاذكر مي كرديم و را 
در يك سطح ديدگاهها ار مي كرد و اگر ياخت، اراي روايات بيشتري بودكه درا 

  1.بررسي مي نمود و يكي را ترجيح مي دادهمه اقوال  ،بودند
العلم  بن سلم سمرقندي در كتاب صاز ابي مقاتل حفخود موفق خوارزمي با سند 

و چه شنيده  چه آن را  را� پيامبرسخنانتمام « : ابوحنيفه نقل نموده است از و المتعلم
به آن ايمان داريم و شهادت مي دهيم كه چنان مي نهيم و  بر سر و چشم ،نشنيده ايم

  .»فرموده است �است كه پيامبر خدا
خدا «: ابوحنيفه نقل نموده است كه فرمودامام  از )ءاالنتقا(ابن عبدالبر در كتاب 

 خداوند ما را به در حالي كه ورزد تمخالف �لعنت كند كسي را كه با رسول خدا
  .»به وسيله او نجات دادما را وسيله او گرامي داشت و 

از ابوحنيفه شنيدم كه  : از ابن مبارك نقل نموده استالمدخلبيهقي دركتاب 
 �النبياصحاب عن ذا جاء إس و العين و أفعلي الر �يبذا جاء عن النإ(: گفت  مي
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 �اگر از رسول خدا« :يعني 1.) التابعين زاحمناهم منذا جاءإنختار من قولهم و 
،  به ما برسد�اصحاب پيامبراقوال بر سر و چشم قبول است و اگر ، روايتي به ما برسد

 ما  ، آنانديدگاه، در مقابل ار مي كنيم و اگر از تابعين برسداز بين آنها يكي را اختي
  .» نماييماظهار نظر مينيز 

آنچه در : نمايد كه علم بر چهار قسم استابن عبدالبر از محمد بن حسن نقل مي 
وجود دارد  �نچه در سنت منقول پيامبرآو ؛ اب خدا تصريح شده است و امثال آنكت

در  .ده اندكراختالف در آن ن اتفاق نموده اند و آنچه اصحاب آو آنچه اصحاب بر 
  ازتوان خيلي  علمي محسوب مي شود كه مي، شدهمسايل اختالفي، گزينه انتخاب

پس علم .  و چهارم آنچه فقهاي مسلمين آن را نيك بدانند.ن قياس نمودآل را بر يمسا
  2.چهار مورد خارج نيستاين از 

ما قياس را : بگويد، كه هر كس  نموده از ابوحنيفه نقلالميزاني در كتاب نشعرا
.  بسته استبطور قطع دروغ گفته و بر ما افترا، ترجيح مي دهيم )قرآن و سنت(بر نص 

  ست؟ه نيازي به قياس ،وجود نصمگر با آيا 
 و ة الشديدةال عند الضرورإنحن النقيس ( : كهتطور از وي نقل نموده اسو همين

د نج ن لمإ فة الصحابةقضيأو أ ة من الكتاب والسنةلأنظر في دليل المسن نانأذلك 
 تنها در ضرورت شديد، به ،ما«: يعني. ) علي منطوق به مسكوتا عنهئذينحليال قسنا د

بررسي كتاب و سنت و ، هنگامي است كه پس از قياس روي مي آوريم و آن
، مسأله اي را كه در اين صورت. قضاياي صحابه، دليلي براي مسأله نمي يابيم
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ه م كه پيرامونش چيزي گفت، بر مسأله اي قياس مي نمايياش چيزي گفته نشده درباره
  .»شده است
 ةقضيأ ثم بةوال بكتاب اهللا ثم بالسن أذخأننا نإ(: ه اندطور نقل نمودنو همي

 بين ة قسنا حكما علي حكم بجامع العلان اختلفوإا يتفقون عليه فم و نعمل بةالصحاب
، ابتدا كتاب خدا و سپس سنت و آنگاه ما«: يعني .)لتين حتي يتضح المعنيأالمس

نيم و ، عمل مي كنچه بر آن اتفاق كرده اندم و به آقضاياي صحابه را مي گيري
وجود علت مشترك در ، حكمي را بر حكمي ديگر با چنانچه اختالف نموده باشند

  .»ميان دو مسأله، قياس مي كنيم تا معنا، واضح گردد
س و العين أفعلي الر �ما جاء عن رسول اهللا(: همچنين نقل شده كه گفته است

ا جاء عن غيرهم فهم مو تخيرنا صحابه أه و ما جاء عن تمخالفمي و ليس لنا أ بي وأب
، بر سر چشم قبول  به ما برسد�آنچه از رسول خدا«: يعني 1.) رجالنحنرجال و 

يم و اگر از  را ندار�است و پدر و مادرم فدايش كه ما حق مخالفت با آن حضرت
، آنان مرداني برسد به ما ، مي پذيريم و اگر از افراد ديگرياصحاب وي به ما برسد

  .»م و به خود اجازه اجتهاد مي دهيمهستند و ما نيز مرداني هستي
خبر واحد آورده و از  ل فصلي پيرامون استدالالمبسوطامام محمد رحمه اهللا در 

همين مطالب را امام . است هزيادي از روايات و عمل صحابه را ذكرنمودتعداد در آن 
  .رده است ذكر كةالرسالدركتاب نيز شافعي 

امام نشان مي داد  بود كه يمتعددو متون از نصوص بخشي آنچه بيان گرديد 
 .ح مقدم نمي شمردحيرا بر حديث صي و قياس أبه هيچ وجه ررحمه اهللا ابوحنيفه 
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كه حديث ضعيف بر دارند نظر بلكه ابن حزم نقل مي كند كه فقهاي عراق اتفاق 
  .قياس ترجيح دارد

ياران ابوحنيفه اتفاق دارند بر اينكه : گويد  ميم الموقعيناعالهمچنين ابن قيم در 
ي ترجيح دارد و مذهبش بر اين اصل بنا أنزد ابوحنيفه حديث ضعيف بر قياس و ر

طور  ضعفش بر قياس ترجيح داده و همين را با وجود چنانچه حديث قهقهه.شده است
ر قياس ترجيح داده ب، ضعيف مي باشدآنكه در سفر را با افشره خرما و با ضحديث و

 در .منع نموده است، كمتر از ده درهم سرقت نموده باشدو از قطع دست سارقي كه 
براي اقامه نماز  همچنين .تسضعيف ا، در اين خصوصروايت شده كه حديث  حالي
آمده نيز باره كه حديثي كه در اين  آنحال؛ بودن را شرط قرار داده است، شهر جمعه

به جهت وجود احاديثي ) چاهها (آبارمربوط به ائل در مسو ضعيف مي باشد 
  .ترك كرده است رانظر قياس و ، غيرمرفوع

و  نظر امام ابوحنيفه ي،أبنابراين تقديم حديث ضعيف و آثار صحابه بر قياس و ر
 در اصطالح سلف غير از »ضعيف« البته منظور از .امام احمد بن حنبل مي باشد

 ،خرين حسن مي نامندأچه بسا احاديثي كه را متخرين است و أضعيف در اصطالح مت
آنها استدالل نموده است و به  كه امام ابوحنيفه ي البته احاديث.نزد سلف ضعيف هستند

؛ ضعيف نيستندنزد خود امام ابوحنيفه زوماً  ل،محدثين آنها را ضعيف قرار داده اند
ند و در چنين مواردي بايد صحيح باش، ه به اصولي كه داردج نزد وي با توبلكه حتماً

ي را كه يك چه بسا نظر علما با هم متفاوت مي باشد و بسيار اتفاق مي افتد كه احاديث
  .مي شوندقلمداد  ضعيف ،يامام ديگر، از ديدگاه امام صحيح قرارمي دهد



617  جايگاه سنت در قانونگذاري

 مبني بر تقديم خبر ضعيف بر  افرادي مثل ابن حزم و ابن قيماذعاننتيجه اينكه 
چيزي است كه برخي  بيانگر خالف آن، نافحامذهب اصول به عنوان قياس 

  .پندارند  مي
يم كه پذيرفتن احاديث مرسل و تقديم آنها بر د توضيح دا قبالًاينعالوه بر 

 با شرايط خاصي مي راكه امام شافعي مراسيل   در حالي. نظر ابوحنيفه است،قياس
 مذهب ،رفتن مراسيلپذي ترديدبدون  ؛مراسيل را رد مي كنند، پذيرد و تمام محدثين

كسي است كه به قياس روي نمي آورد مگر اينكه اثر صحيحي در اختيار نداشته و 
 با اين وصف تقديم قياس بر حديث .چاره اي جز روي آوردن به قياس نداشته باشد

  ؟از كجا پديد آمد، به عنوان يك افتراحنيفه توسط ابو
اديثي بر  مي كند كه احخطيب بغدادي در تاريخش تعدادي از راويان را ذكر

از يوسف بن اسباط نقل چنانچه  .ولي او آنها را رد نمود، ابوحنيفه عرضه نمودند
  . چهارصد حديث يا بيشتر از آن را نپذيرفت،كند كه ابوحنيفه  مي

  . ابوحنيفه با دويست حديث مخالفت نمودكه نقل مي نمايد عهمچنين از وكي
 خود رد ديدگاههاينن را با آثار و س ،نيفهابوحاز حماد بن سلمه نقل مي كند كه 

  .نمود  مي
زيرا ؛  به صاحبانشان جاي بحث وجود داردوالقدر رابطه با صحت نسبت اين ا

برخي از آنها كساني هستند كه در مصاحبت با امام و استفاده از وي چنان شهرت 
  . صحت انتساب چنين سخناني به آنان بعيد به نظر مي رسد كهددارن

محدثين در زمان وي نسبت به ترك  بعضي ازترديدي وجود ندارد كه ال به هر ح
  .اعتراضاتي داشتند، از ديدگاه آنان صحيح بود كه ياحاديثاز برخي 
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له مخالفت ابوحنيفه را با أيست و پنج مسب و  در صدمشهور است كه ابن ابي شيبه
ه است كه اهل  با توجه به آنچه از امام شافعي نقل شد. حديث متذكرشده است125

 � با حديث صحيح رسول خداتمخالفهيچ مسلماني  ايبردارند كه نظر علم اتفاق 
چگونه ممكن ،  كه از شخص امام ابوحنيفه نقل شدجايز نيست و نيز با توجه به اقوالي

 اين اشكال را از چند ؟مخالفت ورزد �است كه ابوحنيفه با احاديث رسول خدا
  :توان جواب داد جهت مي

ديدگاههاي ، ح و تضعيف يك حديث از نظر راويانست اينكه در تصحينخ ـ1
شايد ،  مي باشدل ثقه و عاد، كسي كه نزد امام ابوحنيفهمثالً؛ متفاوتي وجود دارد

اطالعات  روشن است كه .ديماناشكال وارد آن فرد كسي ديگر در ثقه بودن 
 زيادي بين ابوحنيفه و  از ديگران كاملتر بوده و در مواردشابوحنيفه نسبت به شيوخ

حنيفه نقد دو راوي ي وجود دارد و در چنين مواردي براي ابووصحابي فقط دو را
خيلي ، ردداكه نسبت به آنها آشنايي   زمان و وجود افراديينزديكمزبور به جهت 

مانند راويان  -  ندارنديادستنسبت ابا ابوحنيفه اما در مورد افرادي كه . تر استآسان
د و بسا اوقات ينها سكوت مي نماآ در مورد ،امام ابوحنيفه، لباغ -و شام حجاز

امام ابوحنيفه به  از اينرو . مي باشداننظرش در مورد آنها غير از نظر شاگردانش
چنانچه ديگران به برخي ؛ استعمل نكرده ، ثي كه ديگران صحيح قرار داده انداحادي

  . عمل ننموده اند، او به صحت رسيده انداز ديدگاهاز احاديثي كه 
 در حديثي كه نزد او و ديگران به صحت ،افتد كه مجتهد  گاهي اتفاق ميـ2

  مثالً. صرف نظر مي كند حديث از ظاهر،بر دليلي كه به آن پي برده  بنا،رسيده است
وخ بودن روايت و يا مخصوص منس  راوي و ياهمِوا به يند يب  مخفي در آن مييعلت

اينجاست كه محدثي ديگر اين عمل مجتهد مزبور را ترك .  پي مي برد...بودن و
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امام   بن سعد در نامه اي كه بهثليخاطر است كه  به همين .عمل به حديث مي داند
 حديث صحيح را ترك نموده 70به وي خاطرنشان مي نمايد كه، مي نويسد مالك
  .استآورده  طاؤمامام مالك در كتابش خود  و آنها احاديثي هستند كه 1است

الئل كه خود به آنها پي به جهت برخي دكه شود  بنابراين كمتر امامي پيدا مي
محدث را  اين موارد  اصوالً.ترك نكرده باشد احاديث صحيح رابرخي از ، برده است

است كه امام ، همان سخني محدثيچنين  نيه و ايدر نظر نمي گيرد و تفاوت بين فق
مانند ، زدوجستجو مي نمايد و فقه نمي آمكسي كه حديث را : ابوحنيفه فرموده است

داروفروشي است كه داروها را جمع آوري مي نمايد و نمي داند براي چه دردي در 
توجيه حديث را نمي داند تا اينكه به همين شكل ،  طالب حديث.نظر گرفته شده اند

  2.را بيان مي كند  توجيه آنفقيه
  :اهميت اين مطلب از روايت ذيل روشن مي شود

 اعمش از من :ابن عبدالبر از ابويوسف شاگرد امام ابوحنيفه نقل نموده است كه
گر آنجا نبود و من جوابش ل نمود كه غير از من و او كسي ديأله اي سوأدر مورد مس

با استدالل : گفتم اين جواب را از كجا آوردي؟! اي يعقوب: به من گفتاو، . را دادم
پس آن حديث را برايش روايت و س! نمودين حديثي كه خودت برايم روايت آاز 

وز پدر و م كه هنداراين حديث را من از زماني حفظ ! اي يعقوب: گفت. نمودم
  .له پي نبرده بودمأاما تاكنون به اين مس ،ده بودندكرمادرت با هم ازدواج ن

در :  عمر نقل مي نمايد كه وي مي گويداهللا بن ديعبدالبر از عبابن همينطور 
، اما او جواب ال نمودؤسدر مورد مسئله اي مردي آمد و از وي  ؛م بودمجلس اعمش
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سؤال آن نظرت چيست؟ امام ابوحنيفه ! نعمان: اد و به ابوحنيفه نگاه كرد و گفتند
  اين جواب را از كجا آوردي؟: اعمش گفت . دادبجواشخص را 

  !از همان حديثي كه خودت برايمان روايت نمودي: ابوحنيفه گفت
  1.فروش هستيم و شما پزشك هستيد دارو،ما: تاعمش گف

از وي پنهان ، ز احاديثي كه به ابوحنيفه نرسيدهما منكرآن نيستيم كه برخي اـ 3
در شهرهاي مختلف پراكنده شدند و در هر  � زيرا ياران رسول خدا.مانده است
نه در همچنين هيچكس  . نبودهاشهرساير  احاديثي وجود داشت كه در شهري غالباً
كه بر همه احاديث  نكرده هاي بعدي ادعاو نه در زمان تابعين و نه در نسلزمان صحابه 
  .احاطه دارد

چنين حديثي را ما : گفتشعبي . كرد حديثي بيان شعبيروزي جواني در حضور 
 جوان. خير:  گفتمگر تمام علوم را شنيده اي؟ شعبي:  گفت آن جوان.مينشنيده ا
 ،اين حديث:  گفتجوان آن .خير: پاسخ داد شعبي ؟آيا نصفش را شنيده اي: گفت
  2! همان نصفي است كه نشنيده ايجزو

معاصر  �با رسول خداآنكه  با �حتي تعداد زيادي از اصحاب بزرگ پيامبر
 حديث � به عنوان مثال فردي چون عمر.بسياري از احاديث را نشنيده بودند، بودند

 عبدالرحمن بن  تا اينكه نمي دانستحديث ربا را و نيز 3تعيين جزيه بر مجوسيان
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را از 1»استئذان«حديث  �عمرين چن هم.تخاز اين دو حديث آگاه سااو را  �عوف
  .شنيد �زبان ابوموسي

 �عمار، اما از حديث تيمم خبر نداشتند �و عمر �همچنين عبداهللا بن مسعود
  .ن اطالع داشتندآاز و ديگران 

 ،پنهان مانده بود �هريرهو عمر و اب ابن، از ديد عائشهنخفيبر مسح و حديث 
  . از آن اطالع داشتند رضي اهللا عنهماعلي و حذيفه

 ،مشخص نبود �و زيد بن ثابت �مرع براي ضائحهمچنين حكم طواف زن 
  .از آن اطالع داشتندرضي اهللا عنها ام سليم   و�ولي ابن عباس

ي را مطلع  وديگرانت تا اينكه شاز تحريم متعه خبر ندا �ابن عباسنيز و 
  .نمودند

از برخي احاديث  �به كثرت وجود دارد كه ياران رسول خداچنين مواردي 
كه  هدكرآنها را متهم نهيچكس  با اين حال،  اما ديگران اطالع داشتند،اطالع نداشتند

 قبل از اينكه به ان، چه بسا اين بزرگوار.نده ابود بي اطالع �احاديث رسول خدااز 
 بنابراين در چنين . دادندابرخالف محتواي آن فتو، اشته باشندعلم د، برخي روايات

  .به طريق اولي معذور دانستامام ابوحنيفه را بايد مواردي 
جعل گسترش  با توجه به شيوع كذب و مه اهللامام ابوحنيفه رح بايد دانست كه ـ4

ه  بذيلدر كه   در پذيرفتن احاديث شرايط ويژه و دقيقي داشت،ديث در زمان ويح
  :برخي از آنها اشاره مي شود

                                                           

بـار اجـازه خواسـت و بـه او اجـازه      ، سه شماهر گاه يكي از «:  اشاره به همان حديثي است كه ـ1

) 5180(و ابـوداود     ) 2153( ، مـسلم    )6245(بخـاري، شـماره       : نگا. »باز گردد داده نشد،   ) ورود(

 ]ويراستار[
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موارد شرع در نظر گرفته بررسي بعد از وي با اصول جامعي كه ، خبر واحد *
 خاطربه  ،اگر خبر واحد با اصول مزبور تعارض داشتاز اينرو  .نباشدمعارض  ،است
  . مي دانستذ آن را شا،آن خبر را ترك نموده، دليل قويتر هبعمل 
از اينرو  .كتاب اهللا تعارض نداشته باشده هاي عمومي دادخبر واحد با ظواهر و  *

 اگر  اما؛درد و آن خبر را ترك مي كوبه ظاهر كتاب عمل مي نم، در صورت تعارض
  .دو حكم جديدي به آن عمل مي نمعنوانه ب، ودخبر واحد بيان مجمل نص ب

  .داشته باشدنتعارض ،  و چه عملييخبر واحد با سنت مشهور چه قول *
  دو اگر چنين بود يكي از آن.احد با خبري مثل خود تعارض نداشته باشدخبر و *

 دو اينكه يكي از  مثالً.دوبر ديگري مقدم مي نم، از وجوه ترجيح دادهيكي  بر  بنارا
 يا يكي فقيه و تر باشد  به ديگري فقيهسبتن، تندس كه راوي حديث ه ايصحابه

  . باشدسالخوردهي فقيه باشد يا يكي جوان و ديگري خيلديگري غير
در  �هريرهو مانند حديث اب.اينكه راوي بر خالف حديثش عمل ننموده باشد *

. يا دهانش را در آن داخل كرده استظرفي كه سگ ليسيده و مورد هفت بار شستن 
  .تعارض دارداو  با فتواي خود �اين روايت ابوهريره

ه در چنين موردي ب . منفرد نباشد، سندت در متن ودحديث مورد نظر در زيا *
  . جهت احتياط در دين عمل مي شوداز، ت نيستندداحاديثي كه داراي آن زيا

 زيرا در . كه همه مردم با آن سر و كار دارندنباشد له ايأبيانگر مس،  واحدخبر *
  .مي رسيد تواتر ياشهرت حد ر به بچنين موردي بايد آن خ

استدالل ثي يحدبه  ،ارند در آن اختالف ديله اي كه دو صحابأدر حكم مس *
 حتماً، ثابت مي بودآن حديث زيرا اگر . شود آن دو نسبت داده ميبه ه كنشده باشد 

  .آن حديث استدالل مي نمودند، به آن دو
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  .باشدخرده نگرفته ر حديث مورد نظر ، ب از سلف هيچيك*
نگر بياكه عمل شود  ي روايتهب، مجازاتهاحدود و در زمينه روايات متفاوت از  *

  .تر است تنبيه خفيف
ادامه داشته ، اظهار آنحفظ راوي نسبت به روايتش از زمان فراگرفتن تا زمان  *
  . باشدنشدهفراموشي دچار ، اين فاصلهو در 
ي كه صحابه و تابعين بدون اختصاص به يك شهر، از  با عمل،حديث مورد نظر *

  .شديكديگر دريافت نموده و به آن عمل كرده اند، مخالف نبا
  .اگر روايت را به ياد ندارد، راوي تنها به خطش اعتماد نكند *

طي بود كه امام ابوحنيفه براي صحت خبر واحد و عمل ائموارد فوق مهمترين شر
  1.ستبه آن در نظر گرفته ا

ط با ئ در بعضي از اين شرا والبته محدثين در اكثر شرائط فوق با وي موافق نيستند
بحث درصدد آن نيستيم تا از نظرياتش دفاع ما در اين م؛ وي اختالف نظر دارند

عذر نيز ل و يبحث براي ما حائز اهميت است شناخت دالم فقط آنچه در اين .يمينما
  .مي باشدحنيفه در ترك بعضي از اخبار واحد واب

كه وي گفته شده ديد كه آنچه در مورد ابوحنيفه با اين توضيح روشن گر
 ، اگر از روي اجتهاد بوده،قياس مراجعه كرده استاحاديث را ترك نموده و به 

اگر از و چنين نموده اند  ن نيز چه قبل از او و چه پس از اوديگرا چون .اشكالي ندارد
بلكه جايگاه واال و نيز . نيستاهل اين حرفها  ابوحنيفه ز بوده كه هرگد و عنااروي هو

  . استآشكاربر همه  �بردر برابر حدود خدا و سنتهاي پيامتسليم بودنش  و اتقو

                                                           

و  مسلم الثبوتنيز و  آن  و شرحقريرتالي و و و كشف االسرار بزد1/364اصول سرخسي : نگا ـ1

  .شرحش در بحث خبر واحد
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  :ابوحنيفه در مورد برخي از احاديثهاي نمونه هايي از ديدگاه
چرا شما : اوزاعي گفت .باري ابوحنيفه و اوزاعي با يكديگر به مباحثه پرداختند ـ1

  ؟از آن رفع يدين نمي نماييدنيز هنگام برخاستن هنگام رفتن به ركوع و
  .چيزي به صحت نرسيده است �ادر اين مورد از رسول خد: ابوحنيفه گفت
زهري از سالم از پدرش نقل نموده است كه حال آنكه  ؟چگونه: اوزاعي گفت

م نيز هنگاركوع و به رفتن كه نماز را شروع مي كرد و هنگام  وقتي �رسول خدا
  .دستها را بلند مي نمود، برخاستن از ركوع
عبداهللا بن مسعود نقل نموده  از  حماد از ابراهيم، از علقمه و اسود،: ابوحنيفه گفت
  .دكري ديگر دستها را بلند نمي ي در جا،غير از تكبير تحريمه �است كه رسول خدا
كنم و  سالم از ابن عمر برايت حديث روايت مياز من از زهري : اوزاعي گفت

  ؟ از ابراهيم روايت مي كنيدتو از حما
ه در فقه م سالم و علقحماد از زهري فقيه تر است و ابراهيم از: ابوحنيفه گفت

اما اسود هم ،  را داردابي اگر چه ابن عمر فصيلت صح.نيست � از ابن عمركمتر
فضليت صحابي بودن اگر «كه آمده  زيادي است و در روايتي ديگر تداراي فضيل

 ساكت شد و ، اوزاعي.»و فقيه تر استاه از معلق :مي گفتم ،نمي بود �ابن عمر
  1.چيزي نگفت

 است درست آيا :ال كردؤنه با ابوحنيفه مقاالت نمود و از وي سيعيسفيان بن  ـ2
قبول بحث ديگري را و كه تو فتوا داده اي هرگاه فروشنده و مشتري بعد از ايجاب 

                                                           

 و 1/219همام ن از اب اوزاعي و فتح القدير ةسيرفي  و محاسن المساعي 1/331 ة اهللا البالغة حجـ1

  1/61 ةعقود الجواهر المنيف
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 اختيار فسخ معامله ساقط ، اگر چه از مجلس تكان هم نخورند،شروع كردند
  ؟دشو  مي

در  در حالي مي دهي چنين فتواييچگونه : سفيان گفت .آري: ابوحنيفه گفت
خريدار و فروشنده تا «: يعني ؟)رقافالبيعان بالخيار ما لم يت(:  استحديث صحيح آمده

  .» اختيار فسخ معامله را دارند،ه انداز هم جدا نشد
، جدا اشنددر سفر بو يا  يا در زندان يتكش، سوار اگر آن دو: ابوحنيفه گفت

  ؟چگونه استشدن آنها از يكديگر 
بلكه ، نكرده كه امام ابوحنيفه حديث را رد دث مشاهده مي نماييدر اين بح

 تفرق اقوال است نه تفرق اجسام و علتش هم در نظر ، و جداييرقفاز توي برداشت 
بيشتر فراگير شود و است تا رخصت مزبور  در حكمترعايت داشتن مقاصد عقود و 

كه را زندان يك در بند زندانيان دريك سفر و يا همراهان مسافرين يك كشتي يا 
تا : گفتمورد چنين افرادي  درمي توان آيا  .شامل گردد ،ها و روزها با هم هستندماه

 حمل ؟ را دارندمعامله اختيار فسخ د،نه اكه با هم هستند و از يكديگر جدا نشد زماني

))  :آمده استكريم  زيرا در قرآن .مزبور بر اقوال نيز درست استتفرق  ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx++++ ss ss???? 〈〈〈〈 )يتنسناگس(همه به ريسمان «: يعني )103:آل عمران (
  .»خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد

  ....)افترقت اليهود(: فرمود �كه پيامبراست آمده طور در حديث همين
 ،نكندتوجه امام ابوحنيفه در اين استنباط نظر و باريك بيني دقت به لذا كسي كه 

ايجاب و قبول  خريدار و فروشنده هرگاهابوحنيفه كه شنيدن اين فتواي به محض 
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 بالفاصله ادعا ، اختيارشان سلب مي شود،اگرچه در يك مجلس باشند، نمودند
  . نيستچنينكه   در حالي،نمايد كه ابوحنيفه با حديث مخالفت ورزيده است  مي

  :حنيفه دقت نماييدابي شيبه به ابوبه نمونه اي از ايرادات ابن  ـ3
محمد بن نعمان روايت مي كند كه پدرش نقل از به سند خود ابن ابي شيبه با 

 �آن حضرترفت تا  �غالمي را به وي هديه داد و نزد رسول خدا، بن بشيرنعمان 
  .شاهد بگيرد را بر اين عملش

  ؟داده اياي آيا به هر يك از فرزندانت چنين هديه : فرمود به نعمان �پيامبر
  .خير:  دادنعمان پاسخ

  .پس غالم را از فرزندت پس بگير: فرمود �پيامبر
، ر نيز با الفاظ متفاوت ذكر نمودهابن ابي شيبه همين حديث را از دو طريق ديگ

اشكالي  هديه به يك فرزند گفته استدادن ابوحنيفه در مورد : در آخرش مي افزايد
  .ندارد

  :چنين است، ثر كوثري آمدها فةالنكت الطريجوابش چنانچه در كتاب 
مي باشد و از اينرو ر با يكديگر متفاوت يالفاظ راويان در حديث نعمان بن بش

 جمهور ائمه يعني .را گسترانده استاين مسئله مورد ائمه فقه در دامنه اجتهاد براي 
، ر تساوي هديه را كه در حديث آمده ام،، ابوحنيفه و يارانش شافعي، ليث،امام مالك

 .انده ت جائز دانست اين نوع هديه را با كراه،اب نموده اند و برخيحبر استحمل ب
با توجه به الفاظ بعضي از هم  عده اي .ضمن اينكه رعايت تساوي نزد همه بهتر است

اسحاق نيز . ، احمد و ظاهريهابن مبارك:  مانند.روايات، تساوي را واجب دانسته اند
  .ه نظريه جمهور رجوع كردبولي سرانجام   ،را داشتهمين نظريه 
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د همه مالش را به يك توان وقتي علما اجماع دارند به اينكه يك شخص مي
 .ييد مي شودأبه فرزند تدادن له هديه أمسمورد پس نظر جمهور در ، اجنبي ببخشد

چه  اگر.است استحبابي دانسته ، صيغه امر در حديث فوق رادليلبا ذكر ده بيهقي نيز 
  . دالئل مخالفت نموده اندي در اينبرخي با و

بدين صورت كه ؛ اظ متفاوت حديث استله ناشي از الفأاختالف نظر در اين مس
 و در روايت )شهد علي هذا غيريأ( ،)فارجعه( :آمده استمختلف در روايات 

داللت اب حب بر است،اينها .)سواء في البر نوان يكوأيسرك أ( :ديگري آمده است
رعايت تساوي در ميان  بيانگر وجوب )شهد علي جورأ ال(دارند و الفاظي مانند 

 قاضي عياض .باشد  از جور در اينجا محض تمايلنظور مگر اينكه ماستفرزندان 
بهتر همچنين ؛ ستبهتر از ترك برخي از آنها، بجمع بين احاديث با: گويد   مي

  .كنيماب حببر استحمل  آنها را ،بدانيمو آشفته نها را مضطرب آاست به جاي آنكه 
را اب حب دليل حمل احاديث فوق بر است،مسلم نوشتهصحيح در شرحي كه بر وي 

  .نيز ذكر نموده است
ديدگاهي همچون  ، بلكه جمهور فقها؛له تنها نيستأپس ابوحنيفه در اين مس

  .ديدگاه او دارند
رضي اهللا عنها ، عايشه �فعي تصريح كرده كه در بذل و بخشش، ابوبكرامام شا
طور عمل برخي ديگر همين.  ساير فرزندانشان ترجيح داده اند عاصم را بر،�را و عمر

 ،استحبابي است، يثاز صحابه با توجه به دالئل فوق كه مراد از امر مزبور در حد
  1.مي باشدابوحنيفه امام ديدگاه ترين دالئل يكي ديگر از قوي

                                                           

  22-21 الطريقه ص ت النكـ1
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در مبني بر اينكه نچه گذشت نمونه اي از ايرادات ابن ابي شيبه به ابوحنيفه بود آ
،  روشن گرديد كه امام، مورد احاديث را ترك نموده و با توضيحي كه داديم125
 در  بلكه؛ ترك نكرده استي،أ و تقديم رحرا به خاطر ترجيحديثي ل به هيچ عم

 چنانكه مجتهدين ديگر در موارد .ور استعذم، مواردي اجتهاد نموده و مجتهد
 بلكه فقهاي . ابوحنيفه تنها نيست،ر اكثر اين مسائل د. خود معذور مي باشندياجتهاد

  .ي هستندأديگري نيز با او هم ر
  

  :مه اهللارح علمي ابوحنيفهجلسات 

 دركسي كه منهج و شيوه ابوحنيفه با شاگردانش را : توان گفت ت ميأبا جر
 انديشمندان آن روز نكه با حضور بزرگتريوي علمي جلسات بداند و از  اجتهادزمينه 

 پي خواهد برد كه امام ابوحنيفه باالتر از  مطمئناً،گاهي داشته باشدآ ،شدمي كيل تش
  .اين اتهامات است

امه اي به من نوشت كه  ابن ابي ثور ن:طحاوي گفته است: گويد ابن ابي العوام مي
ياران آن دسته از :  داده كه مغيره به حمزه گفته استسفيان به او خبرونوح بن اب

 چهل تن از بزرگترين علماي وقت ،تابها را به اتفاق وي تدوين نمودندككه وحنيفه با
  .بودند

، داود طائي، زفر بن هذيل، نشمنداني مانند ابويوسفدا: ابن ابي العوام مي افزايد
از شاخص ترين يحيي بن زكريا بن ابي زياده و يوسف بن خالد ، اسد بن عمرو

  .بودندهاي مذكور  چهره
ابوحنيفه ، علمايي كه در جلسات علمي پاره اي از موارددر : همچنين مي گويد

و به بيان  ي با يكديگر اختالف مي نمودنداله أدر مورد مس، رحمه اهللا حاضر مي شدند
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 فوراً ،ابوحنيفهله را به امام ابوحنيفه مي سپردند و أ سپس مس.داليل خود مي پرداختند
له بحث و تبادل نظر أيك مس آنها سه روز تمام در مورد ؛پاسخ الزم را مي داد

  . سپس آن را در دفتر بزرگ ثبت مي كردند ونمودند  مي
 له اي بحث و تبادل نظرأبا وي در مس ياران ابوحنيفه: ق بن ابراهيم مي گويدااسح

له را أمس: گفتمي  ابوحنيفه ، عافيه بن زيد حضور نداشتكهمواردي در  . نمودندمي
حاضر مي شد و با آنها عافيه كه زماني  .شودمطرح نكنيد تا عافيه بن زيد حاضر 

فيه با عاهنگامي كه اما  ،له را ثبت كنندأدستور مي داد تا مسابوحنيفه  بود،موافق 
  .له را ننويسيدأمس: امام ابوحنيفه مي گفت، ديدگاه ديگران موافق نبود

به نقل از فضل بن ركين  ) التاريخ و العللةمعرف(يحيي بن معين در كتاب 
بنده و ايويوسف و محمد بن حسن گاهي : گفت از امام زفر شنيدم كه مي: ويدگ  مي

  .بان وي مي نوشتيمزله اي با ابوحنيفه اختالف مي نموديم و ما مسائل را از أدر مس
هر ؛ مواظب باش! اي يعقوب:  روزي ابوحنيفه به ابويوسف گفت:زفر مي افزايد

 فردا .ارم و فردا از آن رجوع مي كنم امروز نظري دزيرا. ننويس، شنوي چه از من مي
  .مايمنظري دارم و پس فردا از آن رجوع مي ن

ابوحنيفه به : كه مي گويدپي مي بريم   سخن موفق مكيدرستياينجاست كه به 
اساس   مذهبش را بر،منينؤبراي خدا و رسول و مخيرخواهي خاطر اجتهاد در دين و 

  1. شخصي خوديديدگاههانه براساس تدوين نمود، ي شورا أر
 پي مي بريم كه ، از ابن كرامه نقل كرده2طور به ظرافت آنچه خطيبو همين

 .ابوحنيفه دچار اشتباه شده است:  فردي گفت.روزي نزد وكيع بوديم: گويد  مي
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كه افرادي   در حالي،مرتكب اشتباه شود، ممكن است ابوحنيفهچطور : وكيع گفت
 حبان و مندل ، بن غياثص حف،ابي زائدهي بن يزفر در قياس و يح چون ابويوسف و

 و داود طائي و فضل بن يعربزبان در حفظ حديث و قاسم بن معن در شناخت 
  دارند؟ در مجلس وي حضور اعياض در زهد و تقو

 كمتر اتفاق مي افتد كه ، با او همنشين باشنديكه چنين چهره هاي شاخص كسي
  .تصحيح مي نمايند اشتباهات وي را ، زيرا آنها.دچار اشتباه شود

، موافق وجه اشتباه نكرده است اينكه امام ابوحنيفه به هيچدر البته ما با وكيع 
داراي چنين ياراني باشد و از  كه امامي چون ابوحنيفه كه  باوريم اما ما بر ايننيستيم؛

 برخورداردرك عميق و اجتهاد دقيق در دين نيز از  صحابه و هزماني بموقعيت قرب 
  .نه اي نيستا هيچ وجه سزاوار چنين حمالت ظالم، بهباشد

 رفابويوسف و زو هيچيك از يارانش از جمله ابوحنيفه : خطيب بغدادي مي گويد
 در مورد مريسي و ابن ابي داودبشر  بلكه ؛ سخني نگفته اندنآدر مورد قر ،و محمد

  1.قرآن سخن گفتند و باعث متهم شدن ياران ابوحنيفه گشتند
  

  :همنصفانسخني 

 2جامع بيان العلمدر كتاب  بن عبدالبرا اين بحث جا دارد تا سخنان حافظ پاياندر 
؛ اهل حديث در نكوهش ابوحنيفه دچار افراط شده اند: تقديم خوانندگان نماييمرا 

كه   در حالي.ي و قياس بر آثار و احاديث استأعلتش هم اعتبار و ترجيح دادن ر
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 باطل ،قياس و نظر، ت رسيدبه صح) خبر(ي گاه اثرهر: گويند اكثر اهل علم مي
  . و اعتبار نداردشود  مي

ويل أتمل تمح بايد گفت كه اكثر اخبار آحاد كه توسط ابوحنيفه رد شده اند،
مواردي است كه وي از ،  اغلب.ديگران نيز چنين كرده اند، قبل از ويو  ندبوده ا

اين تفاوت كه ابوحنيفه  با .پيروي نموده است �ابراهيم نخعي و اصحاب ابن مسعود
، و همين و يارانش در طرح فرضيه ها و مسائل ذهني و پاسخ نظري آنها افراط نمودند

از اهل يك  هيچ. مورد نكوهش قرار گيرندباعث گرديد تا از طرف مخالفين شديداً
در و باشد نعلم را سراغ ندارم كه درباره برخي از آيات و احاديث داراي نظرياتي 

در اين زمينه  ؛ البتهباشدده كرن نسخ ترك يتوجيهي مناسب يا ادعارا با  حديثينتيجه 
  .ابوحنيفه از ديگران سبقت گرفته است

 امت چنين نيست كه حديثي از ي از علماهيچيك: همچنين ابن عبدالبر مي افزايد
 مگر اينكه با استناد به حديثي ديگر ،ن را رد نمايدآبرايش ثابت باشد و  �رسول خدا

اگر چنين  . استسندش متوجه مشكلي شده يا در  نسخ حديث مزبور را نمودهيادعا
مورد امامي در جايگاه  چه رسد به اينكه او ،عدالت چنين فردي ساقط مي شود، نباشد
  .، قرار بگيردقبول

اين اتهام را به  البته .نمودندمتهم  ) بودنرجئهم( همچنين ابوحنيفه را به ارجاء
گران چندان مورد توجه قرار اتهامات دي گفتني است .كردند  واردبسياري از علما

، بيشتر حنيفه به خاطر مقام و امامتشواتهامات نادرست در مورد امام ابكه ؛ بلنگرفت
  .مورد توجه قرار گرفت
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ديگر امام ابوحنيفه مورد حسادت كينه توزان نيز قرار گرفته بود و به سوي از 
 او ،از علمابسياري كه  آن حال.ه وي نسبت دادندهمين دليل مطالب نادرست و جعلي ب

  .به فضيلتش اعتراف كرده اندستوده و را 
: گويد  مي، از ذكر ستايش برخي ازعلما نسبت به ابوحنيفه، پسابن عبدالبر

 دليل عظمت آن فرد است و ،يشينيانپ اختالف نظر مردم در مورد فردي از :اند گفته
  : خود را هالك نمودند� عليدر مورددو گروه، :  گفته اندنيز

  .محبان افراطي ـ1
  .كينه توزان افراطي ـ2

كه در دين و فضل به   كساني.استبزرگ هاي مردان يكي از ويژگي، اين
  .واهللا علم.  درجات رسيدندواالترين
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  ) هجري179-93(امام مالك

  : مالكزندگي و مقام علمي

شهورترين محدث آن ديار  و مة امام دار الهجر،ابوعبداهللا مالك بن انس، وي
  .باشد  مي

، در )سير الوصوليدر مقدمه ت(و طبق تحقيق ابن ربيع شيباني  هجري 93در سال 
رد و سرانجام در كگشود و همانجا زندگي جهان  در مدينه چشم به جريـ ه95سال 
  . سالگي درگذشت86 در سن ـ ه179سال 

 روايت يرهزاري از  احاديث بسي.فقهاي بزرگ  تابعين فرا گرفتعلم را از 
 غالم ، از نافع. به همين جهت مشهورترين شاگرد وي محسوب مي شود.كرده است

روايت وي از نافع از ، يادي نقل نموده كه در عرف محدثينت زانيز رواي �ابن عمر
  . مي گويند الذهبةسلسلرا  �ابن عمر

معروف  هجرلهراادبه مقام امامت رسيد و به امام در حجاز علم و فضل   درمالك
و شهرتش در جهان اسالم پيچيد و طالبان علوم ديني از گوشه و كنار جهان  گرديد

  .ندمدآبه سراغش 
يد و شمي پورا كه بهترين لباسهايش  با كمال وقار و ادب و فروتني در حاليوي 

پايين  �به خاطر احترام رسول اهللارا از مواد خوشبو استفاده مي كرد و صدايش 
  . درس حديث تشكيل مي داد حلقه،آورد  مي
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  :اصول مذهب امام مالك

 در فقه و حديث شهرت داشت و در استدالل از احاديث مرسل مانند مالك،
 نقل نموده طاؤم ، تعدادي از احاديث مرسل را در كتاب خود.ابوحنيفه، مشهور بود

  .است
 ، يعني كتاب؛ همان اصولي است كه نزد سائر ائمه اعتبار دارد،اصول مذهبش

  :كه عبارتند ازاضافه دو چيز ديگر  ب، اجماع و قياس،سنت
  .عمل اهل مدينه ـ1
  . مصالح مرسلهـ2

اما عمل اهل مدينه  ،جزو اصول مورد اتفاق دانست  را مي توانالبته مصالح مرسله
كه اهل مدينه بر آن  البته به شرطي. پذيرفته استبه عنوان دليلي معتبر مالك را فقط 

  .نداتفاق داشته باش
امام مالك معتقد است كه اهل مدينه بر هيچ عملي التزام نمي نمايند مگر اينكه 

به آن عمل كرده اند و  � امري مشروع بوده و صحابه در زمان پيامبر،عمل آن حتماً
  .ي مانده استييد نموده و نسل در نسل باقأنيز آنها را ت �پيامبر

هنگام  بنابراين .تر استنيز قويم مالك عمل اهل مدينه از احاديث آحاد نزد اما
  .دادمي ترجيح را  عمل اهل مدينه ،عمل اهل مدينه و حديث واحد تعارض

 هفتاد حديث را متذكر شده كه امام مالك  است كه ليث بن سعدسبببه همين 
 با وي در ائمهالبته ساير .  اما آنها را ترك نموده است،هآنها را در كتاب خود آورد

  .يستنداين باره موافق ن
 ، امام شافعي امام مالك در اين زمينه پرداختكه به مخالفت با يكي از كساني

  حجيت عمل اهل مدينه را در مقابلترين كساني كهيكي از مشهورهمچنين  .است
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صول أحكام في اإل وي در كتاب .امام مالك رد نموده است، ابن حزم مي باشد
مباحث نيز در  ليحالمدر كتاب  وشدت با امام مالك مخالفت كرده به  حكاماأل

كس به  م با هرحز ابن  معموالً.است اين نظريه امام مالك را رد نموده ،متعددي
  1. خيلي تند و زننده برخورد مي كند،مخالفت مي پردازد

 در مغرب و مصر هاي اسالمي بخصوصذهب امام مالك در بسياري از كشورم
  .انتشار يافته است

  
  أطوكتاب م يث و شروح، روايات و احادجايگاه

 كتابي .باشدطا ؤ كتابش م،شدهشايد مهمترين چيزي كه سبب شهرت امام مالك 
 منصور از امام مالك خواسته بود تا كتاب جامعي . نوشته شد،بر پيشنهاد منصور كه بنا

 �سابهاي ابن عو رخصت �در آن از سختگيريهاي ابن عمركه جمع آوري نمايد 
  .طا را نوشتؤ پذيرفت و كتاب م،مالك امام .اجتناب شده باشد

يان نموده كه امام اينگونه برا طا ؤاين كتاب به مسبب نامگذاري عالمه سيوطي 
همه آن را . من كتاب خود را بر هفتاد فقيه مدينه عرضه كردم: مالك گفته است

  . يعني متفق عليه گذاشتمأطوم را  بنابراين نام آن؛پسنديدند
 طا راؤكتاب م و راي انجام مناسك حج به مدينه آمد ب، مهدي،سپس خليفه وقت

 به هر ر آنگاه دستور داد تا پنج هزار دينار به امام مالك و هزار دينا.از امام مالك شنيد
  .يك از شاگردانش بدهند
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طا را از امام ؤهمچنين هارون الرشيد به اتفاق فرزندانش به حرمين آمد و كتاب م
عنوان صحيح ترين ه طا بؤعالقمند بود تا كتاب مهارون الرشيد  حتي .مالك شنيد

 اما امام .براي همه مردم الزامي گرددشود و عمل به آن نصب در خانه كعبه ، كتاب
در  � زيرا ياران رسول اهللا؛كنمچنين ! اي اميرالمومنين: گفتو مالك نپذيرفت 

كدام در ه شدند و هر در شهرهاي مختلف پراكند  با يكديگر اختالف داشتند وفروع
هارون الرشيد با شنيدن سخنان امام مالك از خواسته  ..حق مي باشدنظريه اش بر

  .)الحليه (.ديش منصرف گرديخو
طا را در دلها جاي داد و از هر طرف براي فراگرفتن و ؤ مقبوليت م،خداوند

، را از امام مالك شنيدند طاؤآوردند و مشهورترين اماماني كه مشنيدن آن روي مي 
طاي ؤ، معروف به محمد مي باشند كه روايت امام محمداوزاعي، شافعي و مامام 

  .طا استؤمحمد از مشهورترين و معتبرترين روايات م
نهايت  ، جمع آوري احاديث صحيح در آنوليف كتاب مزبور أامام مالك در ت

 سال تمام به 40وي به مدت: نده انجا كه گفتآ تا .سعي خويش را مبذول داشت
ي از اوزاعي در ط سيوچنانكه .ه استهذيب كتاب خويش پرداختتصحيح و ت

 ، ما، در مدت چهل روز:طا نقل كرده كه اوزاعي گفته استؤاش بر شرح م مقدمه
 من در چهل سال جمع آوري كتابي را كه: مالك گفت. مؤطا را از مالك فرا گرفتيم 

فقه اندكي يشيد و چه اندك در آن مي اند ؛شما در چهل روز فرا مي گيريد، كرده ام
  .از آن خواهيد گرفت

و  ابواب هكتابش را ب، ين نحو است كه ويدطا بؤمتدوين شيوه امام مالك در 
و آثار صحابه و  �احاديثي از پيامبر، نموده و در هر بابتقسيم مختلف علم بخشهاي 
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 زيرا امام مالك هميشه در مدينه .استكرده ، ذكر مدينه بودنداهل تابعين كه همه 
  .بوده است

 بعد از ذكر حديث، الفاظ آن را تفسير مي كند و امام مالك، در پاره اي از موارد
نمايد و در برخي از ابواب كه احاديث آحاد در  مفهوم برخي جمله ها را روشن مي

عمل اهل مدينه تصريح به  مخالف عمل اهل مدينه است، امام مالك وآن ذكر شده 
  .مي نمايد

برخي ؛ مختلفي دارندديدگاههاي، طا در سنتؤاه مدر مورد جايگعلما 
 ،ه به جهت جايگاه امام مالك و دقتي كه ايشان در انتخاب احاديث داشت:گويند  مي

كتابش را در مدت ، و همين كافي است كه ويمي باشد كتابش بر صحيحين مقدم 
 آن و ازرا دارد  يكي از كساني است كه اين نظريه ، ابن عربي. سال نوشته است40

  . نيز چنين استهاكيدفاع مي كند و نظر جمهور مال
المه شاه  چنانچه ع.عده اي نيز آن را با صحيحين در يك درجه قرار مي دهند

صحيحين  طا وؤ در بحث طبقات سنت، م)لعة اهللا الباةحج( ولي اهللا دهلوي در كتاب
  .در طبقه نخست قرار داده استرا 

نظريه جمهور ، صحيحين قرار داده اند و ايند از طا را در مرتبه بعؤبرخي هم م
، نزد وي و پيروانش، كتاب امام مالك: گويد ميباره ابن حجر در اين . ين استثمحد

نقطع را قابل ؛ اين در حالي است كه امام مالك احاديث مرسل و مصحيح است
  .احتجاج مي داند

ابل احتجاج نزد محدثين ديگر ق، ان گرديد كه احاديث مرسل و منقطعبيپيشتر 
طا در درجه پايين تري از صحيحين قرار ؤنيستند و به همين جهت نزد آنها كتاب م

توجيه  طا اينطورؤوجود مرسل و منقطع را در م،  البته صاحبان دو نظريه فوق.دارد
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بنابراين صحيح ؛ ي دارندمتصل، سند د كه اينگونه احاديث از طرق ديگرنموده ان
 به متصل بودن احاديث مرسل، منقطع و معضل موجود كه  يكي از كساني.باشند  مي
كه  تعداد تمام احاديثي:  ابن عبدالبر مي باشد كه مي گويدكيد دارد، حافظأطا تؤدر م

 شصت و يك حديث ،)ةعن الثق( و)بلغني(: امام مالك در مورد آنها گفته است
  :د ازند جز چهار حديث كه عبارتن متصل،د كه تمام آنها از طرق ديگرباش  مي

  ).يسنَأُنسي و لكن أني ال إ( ـ1

نه تقاصر أ فك،اهللا من ذلك ءشا و ماأعمار الناس قبله أري أ �ن رسول اهللاإ( ـ2
 ة اهللا ليلهعطاأ الذي بلغ غيرهم في طول العمر فلاليبلغوا من العمل مثأمته  أعمارأ

  .)القدر
  .)ك للناسحسن خلق( :ن قالأ �وصاني به رسول اهللاأآخر ما :  قول معاذـ3
  .)ة غديقعينت فتلك ءمشاتثم ) ةسحاب( ةت بحريأذا نشإ( ـ4

ديث هيچ احامعاني اين : چهار حديث فوق گفته انداز در دفاع البته علماء 
 شيخ .احاديث ديگري نيز استدالل كرده اندبه در اين رابطه  علما .اشكالي ندارد

و  ابن صالح نقل كرده  اتصال احاديث فوق را از الحالكةءضاإنقيطي در كتاب ش
طا ؤاينكه احاديث م: ه مي گويدكچنان ؛كيد كرده استأهمين نظريه تسيوطي نيز بر 

نزد همانطور كه طا ؤدليل است كه مراسيل موجود در مبدين بطور مطلق صحيحند، 
 نزد ما نيز حجت ،امام مالك و موافقينش بدون هر قيد و شرطي قابل استدالل هستند

آن استدالل به توان   مي،هرگاه مرسل با حديثي ديگر تقويت شود زيرا .دنباش مي
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ييد أ مگر اينكه با حديثي ديگر ت،طا وجود نداردؤمرسلي در مروايت نمود و هيچ 
  1.شده است
آنها  طا احاديث ضعيفي وجود دارد كه علماؤمدر م بر اين باور است كه زابن ح

احاديث ضعيف : مي گويدحزم د ابن نوي در رهك اما عالمه ل.را ضعيف قرار داده اند
در مورد ضعيف م حزابن سخن و شايد .  و وضع نرسيده اندبي اعتباريطا به درجه ؤم

اساس طرقي  ناشي از حكم آنها بر، خي از علماتوسط برطا ؤاحاديث مقرار دادن 
 صحيح ، اما امام مالك اين احاديث را از طريق خود.باشد كه به آنها رسيده اند

 نه ،در مورد شيوخش پذيرفترا پس بهتر است كه نظر امام مالك . استدانسته 
  . زيرا وي نسبت به شيوخ و اساتيد خود داناتر بوده است.ديگران راديدگاه 

  :سد كه مشهورترين آنها عبارتند ازطا به سي نسخه مي رؤروايات متداول م
 و ابن وهب أطو ابن مصعب، مأطو، م ابن بكيرأطو م،يثطا يحيي بن يحي الليؤم

 زيادت و ،خير الفاظأتفاوت نسخه هاي فوق به اعتبار تقديم و ت.  محمد بن حسنأطوم
هايي تجديد نظر ماني در روايت از امام مالك واختالف ز  و نيز به خاطرنقصان

  .صورت گرفته استكه از طرف امام مالك بر كتابش باشد   مي
 ابوبكر .دارد  اختالف نظر وجود،أطواحاديث موجود در متعداد در مورد اينرو از 

گرفته تا  �پيامبراحاديث  از أموط تعداد تمام احاديث موجود در: گويد  مييابهر
؛ مسند، ششصد حديث ،از اين تعداد. مي باشدروايت ) 1720 (،آثار صحابه و تابعين

 و دويست فموقو، مرسل و ششصد و سيزده حديث، بيست و دو حديثو و دويست 
  .استاثر از تابعين ج پنهشتاد و و 
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ين و هند و در حرممي باشد  أترين نسخه هاي موط محمد بن حسن از مشهورأموط
و صحابه  ثار موقوفآتعداد تمام احاديث مرفوع و . داراي شهرت فراواني است

هشتاد حديث  و احاديث مسند و مرسل و منقطع هزار و صددر نظر گرفتن  ديگران با
، چهار  سيزده حديث از امام ابوحنيفه،از امام مالك حديث هزار و پنج .دمي باش

  .استحديث از امام ابويوسف و بقيه از ديگران 
 آن شرحهايي نوشته شده و و بر مورد توجه علما بوده أدر طول تاريخ، موط

 حافظ ابن عبدالبر مي باشد ،أموطشارحان و يكي از گرديده است ش تخريج ثاحادي
  :ست نوشته اأموطبر  حكه دو شر

 در اين كتاب شيوخ امام ، وي.)سانيدمن المعاني و األأ  في الموطلماالتمهيد ( ـ1
م در مورد اين كتاب ز ابن ح. ذكر نموده استالفبامالك را به ترتيب حروف 

دانم كه آن را چگونه  سراغ ندارم و نمي در فقه حديث، چنين شرحي: گويد  مي
  .تحسين نمايم

  .)مصار األء علماستذكار في شرح مذاهباإل( ـ2
حافظ ابوبكر محمد بن : ؛ از جملهنيز به شرح موطأ پرداخته اندعلماي ديگري 

 دهلوي، ) هـ1122(رقاني مالكي ، ز)ـه911(جالل الدين سيوطي  ،)ـ ه543(عربي 
التعليق (در كتاب ) ـ ه1304(نوي هو لك) هـ1014(كي علي قاري م، مال )1180(

  .) االمام محمدأجد علي موطمالم
ابن  ،)ـ ه388 (ي مانند ابوسليمان خطاب؛ اندرا مختصر نمودهطا ؤم نيز يافراد زياد

  .)ـ ه463 (و ابن رشيق قيرواني) ـ ه463 (عبدالبر
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 و شواهدواژه هاي بيگانه و سخت موطأ و نيز هاي زيادي در شرح همينطور كتاب
اب ارزشمند ت امت به اين كيي از توجه و عنايت علماكن نوشته شده كه حاآرجال 

  .مي باشد
  

   كتاب فقه يا حديث؟،أموط

مانده از سلف  ي كتاب بجان قديمي تريأدارند كه موطنظر تمام علما اتفاق 
 ، چنانچه مالحظه نموديد.حديث نوشته شده استزمينه در  ،قرن دوم كه درباشد   مي

،  برند نام مي هرگاه از كتابهاي حديث.اين كتاب همواره مورد توجه علما بوده است
كتب حديث در ميان جايگاه آن مورد در البته ؛ قبل از همه مي درخشد أموطنام  يقيناً

  .اختالف نظر وجود دارد
زبان درازي  �تاريخ علما و ياران رسول خدانسبت به در اين عصر كه مستشرقين 

 امام مالك كتابي أموط: برخي از مسلمانان مي گويند، و مي كنند هو جسارت كرد
 ةنظر( عبدالقادر در كتابش نعلي حس چنانكه دكتر. ، نه كتابي حديثيستفقهي ا

  .موطأ را كتابي فقهي دانسته است ) في التاريخ الفقه االسالميةعام
  

  :أشبهه فقهي بودن كتاب موط

أ،  مدعي شده است كه موط1 در كتاب مذكور،دكتر علي حسن عبدالقادر
نخستين آن را نمي توان و مي باشد ا مست داكنون در كه نخستين كتاب فقهي است 

جايگاه از در اسالم ، لفشؤكتاب و مچند اين هر ؛ر آوردبشماحديث در زمينه كتاب 
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 زيرا اين كتاب در اصل به عنوان كتاب حديث در نظر گرفته . برخوردارندوااليي
 كتب سته وجزرا اهل مغرب آن گرفته است و فقط نقرار ه ستنشده و در رديف كتب 

  .در رديف كتب صحاح قرار داده انداز روي احتياط را   آن،خرينأ البته مت.ندمي دان
واقعي كلمه  به معناي كتاب صحيحي، كيد مي نمايد كه اين كتابأ سپس ت،وي

بلكه هدفش ؛  جمع آوري احاديث صحيح نبوده استلف نيز صرفاًؤنيست و هدف م
مي بينيم فتاواي از اينرو  . استبررسي فقه و قانون و عادات و عرف اهل مدينه بوده

له ذكر مي كند تا نظريه موافق را از خالل آنها استنتاج أ بزرگ را پيرامون يك مسائمه
  . راا نه فتاو، احاديث را ذكر مي كرد،بودمحدث موطأ، لف ؤ اگر م.نمايد

اينجاست كه پي : بعد از بحثي طوالني مي گويدآنگاه دكتر علي حسن عبدالقادر
فرتر از  بلكه ؛احاديث نبوده است، تدوينگر و جمع آوري كننده  مالكماممي بريم ا

امام مالك  اينكه  ذكراز، پس وي . بوده استشارح احاديث، آن از نقطه نگاه علمي
امام در مي يابيم اينجاست كه  :مي گويد، استدالل كردهقياس  و، به رأي در مواردي

عرف كه چرا كتفا نكرده است؛، به عنوان مرجع اديثحبه محدث نبوده و ، مالك
واقعي ، به معناي امام مالكچند هر البته .پذيرفته است مردم مدينه را به عنوان حجت

نقد تاريخي  اينكه ،اما براي محدثين نتيجه خوبي ارائه كرده و آن، نبودهمحدث كلمه 
مالك امام ، اسناد از ديدگاه عالوه بر اين. استه حمايت نمود ،اسلوبي ارزشمندرا با 

  .احاديث مرسل را آورده است  خودأزيرا در موط، امري ضروري نبوده
اساسي وجود  دو نكته ،در كتابشعلي حسن عبدالقادر بحث طوالني دكتر در 

  :دارد
  ! محدث نبوده است،امام مالك ـ1
  .است  بلكه كتابي فقهي، حديثي نيستي كتاب،أموط ـ2
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  : شبهه فوقپاسخ
منصفانه و دور از واقعيت غيرادعايي ،  محدث نبودههللامه ااينكه امام مالك رح ـ1
 امام مالك از بزرگترين كهرا چ. مي باشد امتي علماهمهديدگاه خالف بر  واست 

نقاط  علما از  وش معروف و مشهور استثمحدثين زمان خود بوده و حلقه هاي حدي
  .مراجعه مي نمودند او جهت فرا گرفتن حديث به ،دوردست

 او .، در فقه نيز امام بودمقام امامت را داشت، اينكه در حديثر مالك عالوه ب
د و در فقه حديث و مسائل  احاديث را رديف مي كننمانند محدثيني نبود كه صرفاً

 تابعين نيز يفقها.  ... اعمش و،مانند يحيي بن معين ، صاحب نظر نيستند؛اجتهادي
  . فقهد و هم ازبرخوردار بودنحديث هم از علم  ، اغلب وچنين بودند

ي خود أاز ر، كه نصي وجود نداشتپاره اي از موارد در مالك چون اما اينكه 
فقط فقيه بوده است، نشانه عدم آگاهي از شيوه  محدث نبوده و، استفاده مي كرد

  .مالك مي باشدامام محدثين از عصر صحابه تا زمان 
نصي كه ي در جاي، يكي از بزرگترين راويان حديث استكه  �ابن مسعود

از بزرگترين  به عنوان يكي �كه ابن عمر  در حالي. اجتهاد مي كرد،نداشت وجود
از .  و اظهار نظر شخصي پرهيز مي نمود، به نص بسنده مي كرد و از اجتهادمحدثين
چنانچه  .بيرون نمي شودبودن حدث مدائره از ، نمايدو استنباط كه اجتهاد  كسياينرو 

نظريه خود را ، نصوصي كه در اختيار دارد با وجود ،چنين نيست كه هيچ محدثي
د نچون اوزاعي و ثوري وجود دارهمبه عنوان مثال در بين تابعين افرادي  .نكنداعمال 

  . امام هستند،كه هم در حديث و هم در فقه
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 ،منقطع را ذكر كردهو در كتاب خود احاديث مرسل مالك اينكه امام علت اما 
 نه بوده است؛ البتهمرسل و منقطع معتقد به  صحت احتجاج  بهاست كه وي اساساًاين 

  .استي نداشته اهميت، وياد نزد نه اسكين دليل دب
كه خود  در حالي، ندهديد اهميت نچگونه امكان دارد امام مالك به اسا

ولي ما حتي ، تمام روز براي ما حديث بيان مي كردندچه بسا شيوخي كه  :گويد  مي
خذ العلم عن ؤالي(:  در جايي ديگر مي گويدو.  نكرديمنقليك روايت آنها را 

منظور، همان سخن امام مالك است  [. اين موضوع را توضيح داديم كه قبالً.)...ةاربع
سري   فردي كه به جهالت و سبك*: شود از چهار نفر علم، فرا گرفته نمي«: كه

ن گفتن با  كسي كه در سخ*. مشهور است؛ هرچند بيش از همه، علم داشته باشد
 *.  نسبت نداده باشد�خدا ديگران مرتكب دروغ شود؛ اگرچه دروغي را به رسول

هاي نفساني خود فرا  اهل هوا و هوس و كسي كه ديگران را به هواها و خواسته
 شيخي كه داراي فضل و عبادت است، اما از محتواي احاديثش چيزي *. خواند مي
  1].»داند نمي

در وي دقت نظر به امامت وي در حديث و  ،مالكام  معاصرين امعالوه بر اين
، فقط احاديث صحيح را مالك:  سفيان بن عيينه مي گويد.ندانموده زمينه اذعان اين 
  .ايت مي كرد و تنها از راويان ثقه، حديث مي گفترو

  .مالك در زمينه حديث، امام بود: يحيي بن سعيد قطان مي گويد
  .ز همه معاصرانش، حافظ احاديث بودمالك، بيش ا: ابن قدامه مي گويد

                                                           

 )ويراستار. ( ذكر كرديممطلب داخل كروشه را به خاطر يادآوري سخن امام مالك، مجدداًـ 1
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ماي مكاتب مختلف به  با عنايتي كه عل،طا كتاب حديثي نيستؤم اين ادعا كه ـ2
امام  امام محمد بن حسن كه از ياران هك چنان.در تضاد مي باشد، آن داشته اند

  .با عنايت تمام آن را روايت كرده است، مي باشدرحمه اهللا ابوحنيفه 
 . را از مالك روايت نموده استأ موط،امي داراي مذهب استاوزاعي كه خود ام

  .استكرده  مالك روايت ور امام شافعي نيز آن را از امامهمين ط
 البته. پرداخته اندموطأ  و شافعي به شرح و اختصار في حنيديگر علماسوي از 

 احبِامام و ص كتابِكه چرا .ندده ان را مورد توجه قرار دااز ديگران آمالكيها بيش 
  .مذهبشان مي باشد

 مورد توجه علما و مذاهب اين چنين  به هيچ وجه، بودي فقهيكتابأ، اگر موط
 مقاصد و مباحث فقهي  كتاب موطأ بر اساس اينكه ابواب.مختلف قرار نمي گرفت

 چنانچه امام ؛در نمي آوردرديف كتابهاي حديث را از   به هيچ وجه آن،شدهمرتب 
بدين شكل بخش بندي و  ،كتاب حديث است تفاق علمابخاري كتابش را كه به ا

 سعي نموده تا در هر بابي دطور امام ترمذي در كتاب خو همين.است مرتب نموده
ن ابوداود نيز چنين كرده اي عالوه بر .شان را ذكر نمايدديدگاههاياختالفات علما و 

  .است
جه مستلزم آن  حديثي، به هيچ ويصحابي يا تابعي در كتابديدگاه ذكر همچنين 

 كه خصوص نزد كساني ب.هاي حديث خارج شودآن كتاب از رديف كتابكه نيست 
  .اطالق مي نمايندنيز عنوان حديث را بر آثار صحابه و تابعين 

در آن ين دليل است كه د ب،نده ا را در رديف كتب سته نشمردأاينكه كتاب موط
  .احاديث مرسل آمده است
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بر  اما بنا، ب حديث استاز كتبه اتفاق علما   امام احمدمسندچنانكه كتاب 
  .اندقرار نداده ن را در رديف صحاح سته آ علما ،مالحظات خاصي

 را أموط كه بر آن داشت آنها را ،خرينأ متياتقو: گويد ميكه دكتر اين گفتار 
خرين در اين أنه مگر تقواي متاست و گر شيوه مستشرقين ،جزو كتب صحاح نشمارند

   متقدمين بيشتر بوده است؟ز تقوايباب ا
من : كه امام شافعي مي گويد  در حالي پذيرفت،چگونه مي توان چنين سخني را

  .تر باشدسراغ ندارم كه از كتاب مالك صحيح علمي در روي زمين ي كتابهيچ
، اين سخن را پيش از شافعي: سخن شافعي را اينگونه توجيه مي كندابن صالح 
 يعني در زماني اين سخن گفته شده كه 1.ته است گفاري و مسلمبختدوين صحيح 

  .حيح بخاري و مسلم تدوين نشده بودص
به عنوان  امام مالك أگر توجه و عنايت خاص آنان به موطآيا اين نظريات بيان

سخن ، ابن صالح كه در غير اين صورت چه نيازي بود  نمي باشد؟كتاب حديثييك 
، توجيه ح، موطأ را كتابي فقهي مي دانستاگر ابن صال. نمايدامام شافعي را توجيه 

بي است فقهي و صحيح بخاري و كتاموطأ، : عادي سخن شافعي اين بود كه بگويد
  .مسلم، كتابهايي روايي و حديثي هستند

                                                           

  9 ص، علوم الحديثة مقدمـ1
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  )جري ه204-150 (امام شافعي

  :شافعيزندگي و مقام علمي 

صي  به ق،شسب ن وعبداهللا محمد بن ادريس بن عباس بن شافع استابو، وي
  .يكي مي شود �مناف با نسب رسول خدابدرسد و در ع  مي

 را به مكه ، او دو سال داشت كه مادرش. به دنيا آمد غزهر دجري ه150در سال
  .در آنجا فرا گرفترا ن آ در مكه بزرگ شد و قر.آورد

 به همين . گرفتا از آنها فرار قبيله هذيل ماند و لغت و شعر ميان سال 10حدود
  . اشعار هذيليها از همه آگاه تر بودجهت در شناخت

  . اشعار هذيليها را نزد امام شافعي تصحيح مي نمود،روايت شده است كه اصمعي
 سپس آموخت و) زنگي( مسلم بن خالد زنجي ،فقه را از مفتي مكه، شافعي

 ، امام مالك به ذكاوت. را فرا گرفتأ موط،رهسپار مدينه گرديد و نزد امام مالك
 يبيشترتوجه او و آموزش  بيت بنابراين به تر. تيزهوشي شافعي پي بردقدرت حافظه و

  .اشتمبذول د
 ولي به . از واليات يمن به انجام شغلي دولتي مشغول شديشافعي مدتي در يك

 توسط هارون الرشيد به بغداد ،ستهمبني بر اينكه شيعه شايعاتي عليه او خش پخاطر 
  . اتفاق افتادجري ه184 اين ماجرا در سال .احضار گرديد

از امام شافعي پرداخت و خليفه فاع محمد بن حسن شيباني نزد هارون الرشيد به د
 اينجا بود كه رابطه امام شافعي با امام محمد .را نسبت به برائت وي قانع گردانيد

در : و علم زيادي از وي فرا گرفت تا آنجا كه هنگام خروج از بغداد گفت شدبرقرار 
 . علم محمد بن حسن را با خود داشتمبار شتر از بيرون آمدم كه يك حالي از بغداد



 648 جايگاه سنت در قانونگذاري

به مكه بازگشت و از آن به بعد همواره بين عراق و حجاز رفت و شافعي پس از آن 
 در مصر اقامت گزيد و مذهب جديد خود را جري ه199آمد داشت تا اينكه در سال 

لي كه جهان را از علم و  در حاجري ه204در آنجا تدوين نمود و سرانجام در سال 
جويندگان علم در مصر و . فاني را وداع گفت  دار،اجتهاد خود مملو ساخته بود

ذكاوت فوق  ،، نطق گوياده بودند و چون داراي علم فراوانجمع ش، پيرامونش عراق
 دل همه را از ،م لغت تسلط داشت بود و بر كتاب و سنت و علجوالعاده و ذهن حقيقت

  .به امامتش تسخير كرده بوداذعان خويش و ت بزرگداشمحبت و 
  

  :نقش امام شافعي در دفاع از سنت

 نزد اهل حديث رفيعي داراي مقام ،فقهيواالي  جايگاهامام شافعي عالوه بر 
 شكلاو كسي است كه اصول روايت را مقرر نمود و از سنت به بهترين  .باشد  مي

اه حديث با سند متصل از رسول دفاع كرد و اين نظريه خود را مطرح ساخت كه هرگ
 بدون توجه به اينكه با عمل اهل ، آن واجب مي شوده عمل ب،ثابت گردد �خدا

 گونه آنقيد و شرطي،بدون هيچ نيز  آنطور كه مالك مي گويد و ،باشدمدينه موافق 
  .كه ابوحنيفه مي گويد

 را ةنناصر الس كه لقب اهل حديث قرار گرفت تا آنجاكنار بدين ترتيب وي در 
  .به خود اختصاص داد
 از هايي هستند كه در دفاع از باارزشترين كتاب،ماأل و ةالرسالدر واقع كتابهاي 

 سبكي قوي و باه آن هم .گذاري نوشته شده اندحجيت سنت و مقام آن در قانون
مباحث يا لح حديث ورد مصطمدر هر عالمي كه  . واضح و روشنيليدالبا و محكم 

  .ن نوشته هاي امام شافعي مي داند خود را مديو،تسنت چيزي نوشته اس
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اهل حديث با زبان شافعي سخن  :جالب گفته است كه، خيلي محمد بن حسن
  .گويند  مي

 را بيدار ، آنان اهل حديث، خواب بودند؛ شافعي:طور زعفراني مي گويدينو هم
  .كرد

به از او ورده و آعمل ه  جهت نيست كه علماي حديث از وي تجليل بيپس ب
  .خوبي ياد كرده اند

 مگر ،نگرفته استبه دست قلم و دواتي  ،هيچكس: گويد  بن حنبل مياحمد
  .بر گردن اوستاحسان امام شافعي منت و اينكه 

 � منسوخ حديث پيامبرو مفسر و ناسخ ومل جم، ما: و در جايي ديگر مي گويد
  .م تا اينكه با امام شافعي نشستيمنمي دانستيرا 

را  امام شافعي يةرسالالكتاب كه  هنگامي: مهدي مي گويدعبدالرحمن بن 
.  فصيح و خيرخواه را ديدم،كالم انسان عاقل، ن كتاباي زيرا در ؛ متحير ماندم،مديد

  .هستم شافعي يگومواره دعاهبه همين جهت 
 تا اينكه از شافعي تچيسو سنت ما نمي دانستيم كتاب : ي مي گويدبيسكرا
ديده نكسي مثل خود را نيز ديده ام و خود شافعي نشافعي را مانند ، كسي من .شنيديم
  . فصيح تر و آگاهتر از او نديده ام، من.است
  

  :اصول مذهب امام شافعي

، ب، سنت كتا يعني.اصول مذهب امام شافعي مانند اصول مذهب سائر ائمه است
طر استفاده از خاالبته با اين تفاوت كه دائره عمل به سنت نزد ايشان به  .اجماع قياس و

دايره عمل به ه البت .تر از دائره آن نزد مالك و ابوحنيفه مي باشداخبار آحاد وسيع
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 ،دو بزرگوارنزد آن  از دايره آن ،مراسيلعمل به خاطر ترك ه  بسنت نزد شافعي،
  . مگر در مورد مراسيل تابعين بزرگ مانند سيعد بن مسيب،تر استمحدود

 به سنن شافعي به روايت ابوالعباس اصم و  شافعيمسندجز  از امام شافعي ضمناً
به نظر  چنين ظاهراً. شده استنكتاب مستقلي در حديث نقل ، روايت طحاوي

 . نه توسط خودش،كه اين كتاب توسط شاگردانش جمع آوري شده استرسد   مي
آن است كه امام شافعي مانند ساير ،  و علتش؛مانند مسانيد منسوب به امام ابوحنيفه

به عنوان يك   بلكه او،ثين به بيان احاديث و جمع روايات و طرق آنها نپرداختمحد
 پس او به دنبال حديث بود تا آن . در سنت به جستجوي اصول تشريع بود،امام مجتهد

و  .نه اينكه با جمع آوري آن دفاتر را پر كند ،را پايه اجتهاد و فقه خود قرار دهد
ند با اماماني كه فقه رده احاديث را جمع آوري ك اهمين است فرق محدثيني كه صرفاً
  .و تشريع را مورد توجه قرار داده اند
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  )جري ه241ـ164(امام احمد 

  :زندگي و مقام علمي احمد

 در بغداد جري ه164سال در باشد كه  ابوعبداهللا احمد بن حنبل شيباني مي، وي
امام ابويوسف نخست در مجلس . پرورش يافتا جگشود و در همانجهان چشم به 

 وي . حضور يافت و بعد از آن به فراگيري حديث روي آورد)شاگرد امام ابوحنيفه(
در طلب حديث و مالقات با شيوخ و استفاده از آنان چنان كوشيد كه در حفظ سنت 

امام ، و تسلط بر آن به باالترين مقام علمي رسيد و در زمان خود به اتفاق  تمام علما
  .گرفت لقب ةالسن

  . حديث را از وي فرا گرفت،و شافعيآموخت حمد، فقه را از شافعي اام ام
، ، امانتداري و دقتازهد، تقو در ،او .امام بخاري و مسلم از شاگردان وي هستند

 مورد آزمايش قرار گرفت و از ، در ماجراي خلق قرآن.بودجايگاه وااليي داراي 
 مهم وي در  موضع. نمود خويش استقامتموضع متوكل بردوران  مون تاأمزمان 

 .گذاشتو حقيقت ماجراي فوق اثرات عميقي در تثبيت قلوب توده مردم، بر حق 
 را در قلوب مردم و احمد حنبل جايگاه ،آزمايشاين در استقامت شكوهمند وي 
  .تثبيت نمودرا اعترافشان به امامت وي 

كه در اينجا فقط  به حقانيت امام احمد رحمه اهللا گواهي داده اند ،علماي راستين
رون يز بغداد در حالي با: امام شافعي مي گويد. اييممبه شهادت امام شافعي اكتفا مي ن

 جاي رتر از احمد بن حنبل در آنجا بو پرهيزگار تر عالم،كه كسي را برتر شدم
  .نگذاشتم
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 در بغداد وفات نمود و جنازه اش در ميان جريـ ه241سرانجام در سالامام احمد 
  . تشييع گرديدي و بي سابقه اجمع عظيم

  
  :صول مذهب امام احمد بن حنبلا

،  يعني كتاب، سنت؛اصول مذهب وي همان اصول مذهب سه امام ديگر است
  .اجماع و قياس

از ديدگاه من حديث : بقدري به سنت متمسك بود كه مي فرمودامام احمد 
  .ضعيف، از رأي مردمان، برتر است

 اي دو نظريه از لهأ حتي اگر در مس.استفاده مي كردزياد  از آثار صحابه نيز، وي
 او را ، بنابراين برخي.له داراي دو نظريه مي شدأدر آن مسنيز و ا، صحابه منقول بود

 و ابن جرير طبري در ءاالنتقا  چنانچه ابن عبدالبر در كتاب.ه انددانست فقها ندر شمار
  .ين مطلب تصريح كرده اندبد اختالف الفقهاء

 اگرچه رنگ ،مجتهد و فقيه توانايي بود ،احد حنبل اين است كه ،عيت واقاما
  .او غالب بود ، برحديث
  

  :احاديث و جايگاه مسند احمد

، مسند وي باب سنت  آثار امام درثرترينؤترين و م مفيد،يكي از جاويدان ترين
  هزار را40 ،وجود داشتامام  كه در حافظه ي هزار حديث750مي باشد كه از مجموع 

 شيوه امام . استكرده در اين كتاب جمع آوري ، مكرر مي باشد،كه ده هزار آن
ليف اين كتاب از اين قرار بود كه احاديث هر صحابي را در باب مستقلي أاحمد در ت
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و همچنين بقيه را باب   مثال روايات مختلف ابوبكر را در يك.كردمي جمع آوري 
  .ده استنموجمع آوري در ابواب جداگانه 

تمام ،  بعضي؛ديدگاههاي متفاوتي دارند احمددر مورد جايگاه مسند  لماع
دليل آنان، اين سخن . دانسته اند حجت و صحيح  رااحاديث موجود در مسند احمد

 به اين ،هر گاه در مورد حديثي اختالف كرديد«: گفته استكه  امام احمد مي باشد
 .»پس حجت نيست، نيافتيدب آن حديث را در اين كتاكتاب مراجعه نماييد و اگر 

  .مي باشددسته از علما ي از اين نابوموسي مدي
صحيح وجود هم احاديث ف و ياحاديث ضع، هم در مسند: برخي هم گفته اند

 حديث از مسند را در كتاب 29 كه فراد مي باشدا ابن جوزي يكي از اين ؛دارد
 9حافظ عراقي نيز  .آنها را داده استجعلي بودن  خود آورده و حكم الموضوعات

 كه حديث ديگر به اين رقم افزوده و به آنها حكم وضع داده است و در رد كساني
 ،در مسندش ذكر كندرا  شرط نموده كه احاديث صحيح ،امام احمد: گفته اند

 نه ؛ حجت نيست،تاب نمي باشدكچه در اين ر اين است كه ه، منظور امام:گويد  مي
  .مي باشد حجت حتماً ،اين كتاب هست چه در اينكه هر

 هم حديث صحيح ،در مسند احمد: و مي گوينددارند  ميانه اي برخي هم موضع
ه و يابن تيم ،، ابن حجر عالمه ذهبي. وجود داردن نزديك به حسو هم حديث ضعيفِ

 در اندابن جوزي و عراقي كه ادعا نموده د  آنها در ر.، چنين ديدگاهي دارندسيوطي
و نموده براي احاديث مزبور پيدا ي دارد، شواهد في وجود ضعيمسند احمد احاديث

 . خالي از تكلف نمي باشد،كه البته اين دفاعيه  از امام احمد دفاع كرده اندشديداً
در مسند بي اصل و موضوع  به وجود سه يا چهار حديث  نهايتاً،چنانچه ابن حجر
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 است كه وي قبل از اعتراف نموده و عذر امام احمد را اينگونه بيان نمودهاحمد 
  .وفاتش به حذف كردن اين چند حديث سفارش نموده بود

اهل مي باشد و در س متل،آنجا كه امام احمد بن حنبل در احاديث فضائ البته از
 ،يش ابوبكر قطيعيوو تعديل نيز ميانه رو است و از طرفي فرزندش عبداهللا و راجرح 

شن است كه نظر ابن جوزي و عراقي  رو،معروفي در مسند وي افزوده اندات غيردزيا
ترين ناقدان حديث  زيرا آنها از ماهر.ورد مسند احمد از نظر ديگران مقدم استمدر 

 اوقات به نقد متن احاديث نيز  بلكه بسا،دنهستند كه نه تنها سند را نقد مي نماي
ز ز تعصب و حميت ديني اناشي ااز امام احمد پردازند و دفاع ابن حجر و سيوطي   مي

  . مي باشدةامام السن
 به جايگاه اين امام بزرگوار ،البته به هيچ وجه وجود چنين احاديثي در مسند

  .زداسه اي وارد نمي خدش
امام يكي از شروط  : مي گويدةمنهاج السننانكه عالمه ابن تيميه در كتاب چ

 اگرچه برخي از ؛معروفندبه كذب ، عدم روايت از كساني است كه احمد در مسندش
 نادرستي بر اضافات ،از وي و همينطور ابوبكر قطيعيپس  فرزندش .راويانش ضعيفند

، احاديث موضوعي وجود دارد كه برخي كه در ميان اين اضافات اندن افزوده آ
  .مان مي كنند كه اين احاديث موضوع، در اصل مسند بوده استناآگاهان گ
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  )جريه206ـ 194(امام بخاري 

 .بردزبه جعفي مي باشدبن ن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره  ابوعبداهللا محمد بوي،
 13روز جمعه او در  .استحفاظ و امام المحدثين  استاد بخاري، بطور مطلقامام 
 هنوز ده سال از عمرش نگذشته بود . در بخارا چشم به جهان گشودجري ه194شوال 

مي علاي  و در جستجوي حديث به مشهورترين شهرهدكه به حفظ حديث روي آور
به شام و مصر رفتم و دوبار به : گويد چنانچه خودش مي .آن زمان مسافرت نمود

بارها به . دم و شش سال در حجاز اقامت نمودم نيز عازم بصره شرر بااجزيره و چه
  .مسافرت كردن و نزد محدثين رفتمكوفه و بغداد 

 ،كرد مي او آهنگ مگر اينكه ، نمي رسيدگوششنام هيچ شيخي از محدثين به 
يد و ن قدرت حافظه و درك علل اسا، در حفظ.ال مي نمودؤاو را مي آزمود و از او س
  .متون آن نابغه روزگار بود

 ، قصد امتحان او را داشتند، آن سرزمينيكه علما در بغداد زمانيبخاري ماجراي 
  . حفظ و امامتش در اين فن مي باشدبيانگر ميزانو مشهور است 

راه  سفر و سختيهاي مشقتهاي بردباري و تحمل ،رابر صبرب خداوند متعال در
 مسلمانان از او به خير وعموم  سربلند گردانيد و همواره وي را در دنيا، سنتفراگيري 

، من به بصره، شام: ن سهل شافعي مي گويد بمحمود بن ناظر. خوبي ياد مي كنند
محمد بن اسماعيل   از هرگاه. آن ديار ديدار نمودميكوفه رفتم و با علما وحجاز 

  .خود ترجيح مي دادند  وي را بر، آنها،بخاري ياد مي شد
 شيخ خود اسحاق بن راهويه شنيد كه خطاب به شاگردانش از بخاري باريك 

جمع آوري  �كاش كتاب مختصري از احاديث صحيح رسول اهللاي : گفت
  .نموديد  مي



 656 جايگاه سنت در قانونگذاري

 از آن پس به  در قلبم نشست واين سخن استاد«: امام بخاري مي گويد
  .»پرداختمصحيح جامع آوري  جمع

 .تمام به جمع آوري و تصحيح كتاب خود مشغول بود سالشانزده امام بخاري 
غسل مي نمود و دو ركعت نماز  ،وي هرگاه مي خواست حديثي در كتابش بگنجاند

  .مي كردو طلب خير خواند و سپس استخاره  مي
از ثبوت صحت آن از رسول آنكه  هيچ حديثي در كتاب خود نياورده مگر، وا
و مالقات رجال راويان ، قدرت حفظ تل همراه با ثبوت عدا،با سند متصل �اكرم
  .شده است ، مطمئنآن

، اكتفا امكان معاصر بودن شاگرد با شيخبه امام بخاري درمورد رجال حديث 
ست كه  به همين دليل ا.يز شرط قرار دادن بلكه ثبوت سماع و ثبوت مالقات را ؛نكرد

 سط دقيق و حساودر حديث داراي شركه كتاب بخاري نخستين كتابي است 
را در خود و فقط احاديث صحيح است  از احاديث ضعيف و حسن خالي  وباشد  مي
  .دارد

ش داراي ياهابواب فقهي ترتيب داده و در استنباطمطابق امام بخاري كتابش را 
افق عناوين ابواب با احاديث  تو به همين جهت احياناً.نظري ژرف و عميق است

 يبسا اوقات خواننده حديثي را در باب. درس پيچيده به نظر مي  در ابواب،موجود
  .است كه اين حديث در اين باب باشدنكرده هم  خطور ش در ذهنبيند كه اصالً  مي

، فتاواي احاديث موقوف، معلقكتاب خود بر  درنيز عليقاتي ت ،بخاري ضمناً
  .علما افزوده است ديدگاههاي صحابه و تابعين و
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بخاري صحيح تعداد احاديث  :چنانچه ابن حجر در مقدمه فتح الباري مي گويد
مي باشد كه بدون حديث  7397 متابعات و موقوفات ،با مكررات و بدون معلقات

  .رسدمي حديث  2602به ، متصلاحاديث  اركرت
 ابن معين و ابن  احمد و، آن را به اماماز اتمام و تصحيح كتابشپس امام بخاري 

به استثناي چهار حديث،  به صحت تمام احاديث آن،  آنها؛مديني عرضه نمود
  .شهادت دادند

  .امام بخاري ترجيح داردنظر در آن چهار حديث نيز : مي گويدعقيلي 
در آفاق پيچيد و مردم از مسافتهاي طوالني جهت از آن پس شهرت بخاري 

هزار نفر كتاب بخاري را  حدود صد تا آنجا كه جمعاً، آهنگ او كردند،گرفتن آنفرا
، سالمي منتشر گرديد و مردم به حفظ نسخه هايش در شهرهاي انمودند ورد و بدل 
 توسط الجامع الصحيحليف كتاب أدر واقع ت .شرح و تلخيص آن پرداختند، خواندن

  .تمي رف شمارخبر براي محافل علمي آن زمان بترين  بخش شادي ،امام بخاري
هاي جهان اسالم بهترين كتاب ح بخاري از مهمترين وي صحكتاب: ذهبي مي گويد

 را بپيمايد، نگ مسافت هزار فرس،آن اگركسي براي شنيدن .بعد از كتاب اهللا است
  .ارزش دارد

 از اين  حديث از احاديث بخاري انگشت گذاشته اند كه110ظ حديث براحف
  .استرا مسلم نيز تخريج كرده حديث  32 ميان

البته تمام « :حافظ ابن حجر در مقدمه كتابش پيرامون اين احاديث مي گويد
يل كه جواب اغلب آنها داده شده و ص با اين تف.احاديث مزبور مورد طعن نمي باشد

از اندكي  در بعضي از آنها احتمال برطرف كردن ايراد وجود دارد و در تعداد
  .»ه مي شودپاسخهاي ارائه شده، تكلف و اشتباهاتي ديد
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 يست بر اصل حديث ن،كه انتقاد، نشان مي دهد بررسي دقيق احاديث مورد انتقاد
مانند اعتراض بر ؛ ست ناشي از احتياط و دقت عمل علما ظاهري مي باشد كهو صرفاً

اتصالش ،  مرسل است و در واقعكه ظاهراً  در حالي.حديثي مبني بر اينكه مرسل است
  .مورد اتفاق علما مي باشد

 همان حديث ؛ حديثي را بعضي از راويان به صورت مرسل روايت نموده اندمثالً
 البته امام بخاري در چنين .متصل روايت شده است، به صورت توسط معاصرين راوي

از روايت اول را برطرف مرسل بودن را ذكر مي نمايد تا شبهه روايت مواردي هر دو 
  .بحث مفصلي داردنه زمي ابن حجر در مقدمه خود در اين .كند

 تن از رجال بخاري را مورد نقد قرار داده اند كه 80، ظ حديثاهمچنين حف
كه امام با آنها مالقات نموده و با   كساني؛ شيوخ و اساتيد امام بخاري هستندها،اكثر آن

  .آگاهتر بوده استهمه نها مجالست داشته و بر احوال و اخالق آنها از آ
ثير انتقادات به رجال و يا متن احاديث أكه مانع تبه هر حال يكي از داليلي 

 بعد از عنوان صحيح ترين كتابه ت بم مقبوليت آن نزد علماي ا،بخاري مي باشد
 قطعي است و يا ،در اينكه تمام احاديث موجود در بخاريعلما  البته .ستكتاب خدا

  . اختالف نظر دارند،خير
امام نووي ؛ اما تقد استيث بخاري معابن صالح به قطعي بودن صحت احاد

باز هم ، ولي ي هستندياالودرجه ، داراي صحتاز لحاظ هرچند احاديثش : گويد  مي
  .دارند  و جمهور نيز همين نظريه رادمفيد ظن و گمان مي باشن

  .فرو بستجهان  چشم از جري ه256مام بخاري در سالسرانجام ا
چون كتاب همتابي جالب توجه است كه علماي اسالم بعد از قرآن به هيچ ك

 و شرح حال رجال ها مختصر، تا آنجا كه آمار شروح،توجه نكردند بخاري اهتمام و
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هايش بيش از ت كه فقط تعداد شرحساي وي به رقم خيلي بااليي رسيده و همين كاف
  .د شرح مي باش82

  :هستندچهار شرح ذيل از مشهورترين شروح بخاري 
  )ـه794(ين زركشي الدر اثر بد،التنقيح ـ1
ترين  و مفيدنتريكه مشهور) ـه852( اثر شيخ االسالم ابن حجر ،فتح الباري ـ2
  .استبخاري شرح 
  .)ـ ه855(ي ف اثر عالمه عيني حن، القاريمدةع ـ3
  )ـه911( اثر جالل الدين سيوطي حالتوشي ـ4
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  )جري ه261ـ204(امام مسلم 

 حديث مي باشد و مشاهير يكي از ائمه ،امام مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري
 از دوران كودكي به طلب علم پرداخت .در نيشابور متولد شد هجري 204كه در سال

 مشايخ آن ديار و از شيوخ  از و، شام و مصر سفر نمود حجاز،ين منظور به عراقدو ب
  .بهره جستامام بخاري و ديگران 

 از .مي گذاشت داشت و همواره به وي احترام وافريبه امام بخاري محبت وي 
آوري  گردالجامع الصحيح در مام بخاري را نيز به شيوه ا صحيح خويشكتاباينرو 
  .رتباطشان مقداري به تيرگي گراييد، اخرعمراوا اما در ،نمود

  . در نيشابور درگذشتجري ه261سرانجام امام مسلم در سال 
كتب حديث كتاب امام مسلم كه به نام صحيح شهرت دارد و از مهمترين 

بر امور ذيل   اما اكثر علما بنا،در رديف كتاب بخاري قرار گرفته است ،باشد  مي
  :بخاري را بر مسلم ترجيح داده اند

هم عصر بودن از ديدگاه  راويان با يكديگر و عدم اكتفا به مالقات شرط ـ1
  .بخاري
  . فقهيياه دقت فقهي امام بخاري و مشتمل بودن كتابش بر استنباطـ2
گونه اي كه تعداد راوياني كه حفاظ  مورد رجال، بدقت امام بخاري در ـ3

كه در كتاب  حالي  در. نفر است80آنها در بخاري انگشت گذاشته اند،حديث بر 
  . تن مي رسد160مسلم تعداد آنها به

 در ، بودن متهم استحديث از طرف برخي به شاذ و معلول 78در بخاري فقط ـ4
  .مواجه مي باشدام  حديث با اين اته130مسلمدر صحيح حالي كه 
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 بر برتري امام ه، صحيح بخاري را بر صحيح مسلم ترجيح داد،علمايشتر از اينرو ب
اين امر  امام مسلم نيز برخود  ؛اتفاق دارنددر زمينه حديث  بر امام مسلم بخاري

 البته كتاب صحيح .، شاگرد امام بخاري استامام مسلمسويي از  .اعتراف نموده است
 . صحيح بخاري ترجيح داردبر، ليف كتابأمربوط به تخي امور فني مسلم از نظر بر

تر ان به مراتب از پيدا كردن حديث در بخاري آس،ه پيدا كردن حديث در مسلمكچنان
  .است

 مقدمه زيبايي بر كتابش نوشته و در آن به شرح شيوه خود ، مسلم،اينعالوه بر 
  .در جمع آوري احاديث پرداخته است

  :بخاري يا مسلم، چنين سروده انددر مورد برتري 
  عليأالبخاري :  قلت  لـلمسلم فض: قالوا
  حليأالمكرر :  قلت  هـالمكرر في:  قالوا

در : گفتند .بخاري، برتر مي باشد: راي فضل است؛ گفتمدا  ،مسلم: گفتند«
  .»، شيرين تر استتكرار: احاديث تكراري آمده؛ گفتم بخاري، 

تعداد .  مي باشد7275تكرار  حديث و با 4000كرارت بدون ،تعداد احاديث مسلم
كشف كه صاحب پرداخته اند كتاب امام مسلم به شرح زيادي از حفاظ حديث 

زكريا وشهورترين آنها شرح امام حافظ ابم .است كرده ذكرشرح را  پانزده الظنون
 صحيح طور تعداد زيادي از علما همين.است) ـ ه676(يحيي بن شرف نووي شافعي 

و ) ـه656( احمد بن عمر قرطبي ،را اختصار نموده اند كه مشهورترين آنانم مسل
  1.مي باشند) ـه656(حافظ زكي الدين عبدالعظيم منذري 
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  جري ه)303ـ215( امام نسائي

 حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب خراساني است كه در زمان خود ،نام وي
يكي از شهرهاي خراسان به نام  در جري ه215 در سال .امام و الگوي محدثين بود

 اشام حديث فرو مصر  ،حجاز، عراق ، خراساناز ائمه حديثوي  .شد متولد ءانس
  .گرفت
 وم حديث مهارت و حفظ وصف ناپذيريدر عل  وبسيار متقي و پرهيزگار بود، او
  . از مسلم نيز حافظ تر بوده استنسائي :گويد تا آنجا كه عالمه ذهبي مي؛ داشت

  .در رمله وفات نمود هجري 303ال در سنسائي 
 احاديث صحيح و معلول لام را كه شسنن الكبريالامام نسائي نخست كتاب 

 .يد نامالمجتبيآن را و  مختصر كرد يغرسنن ص سپس آن را در ،ليف نمودأ ت،بود
،  زيرا كمتر از ديگر كتابهاي سنن. بعد از صحيحن مي باشد، از نظر رتبهنسائيكتاب 

  . داردلضعفا احاديث شديد
  )زهر الربي علي المجتبي(نام به عالمه جالل الدين  سيوطي بر آن شرح مختصري 

  .نوشته است
ن شرح مختصر و آبر نيز ) ـ ه1138( حنفي يابوالحسن محمد بن عبدالهادي سند

  1. استنگاشتهمفيدي 

                                                           

  79 صة و مفتاح السن2/89وي وناز  تهذيب  االسماء ـ1
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  جري ه)275ـ 202(داود ابوامام 

 م چشجري ه202ل در سا.ست اسدي سجستاني اقن بن اشعث بن اسحاسليموي، 
از  خراسان عزيمت نمود و ، شام، مصر و فراگيري علم به عراقبرايگشود و جهان به 

 ابي ابن و از امام احمد و  مسلم، حتي از شيوخ بخاري.شيوخ آن ديار علم فرا گرفت
 نسائي و برخي ديگر از علماي ماما. استفاده نمودنيز شيبه و قتيبه بن سعيد و ديگران 

  .گرفتند  حديث فراامام ابوداود از ،يثحد
 .افظه و تقوا و ديانتش ستوده اندقوت ح خاطر علم وسيع وه  را بابوداودعلما، 

 امام اهل ،اتفاق تمام علماه ابوداود در زمان خود ب: حاكم در اين مورد مي گويد
  .حديث بود

  .در بصره وفات يافت هجري 275 سرانجام در سال ،يو
 تعداد .حديث انتخاب نمودهزار پانصدكتاب سنن خود را از ميان ، م ابوداوداما

بيان احاديث احكام به  ابوداود در اين كتاب . حديث مي باشد4800،نآاحاديث 
نخستين كسي ، ، اواصحاب سنن و صحاحميان  از سبب به همين .است اكتفا نموده

  .شته استواست كه در باب احكام كتاب ن
 دين را از آنها م احكا، احاديثي است كه فقهاي اسالم سايرشامل ،داودسنن ابو

بايد :  مي گويدمعالم السننن دليل امام ابوسليمان خطابي در به همي. استنباط نموده اند
كنون ا ، بهترين كتابي است كه نظيرش تيندداود در علم ودانست كه كتاب سنن اب

ن علما و فقهاي ميادر ، تاباين ك .ليف نشده و مورد پسند همگان قرارگرفته استأت
اما اهل ،  اسالمي استديار هر گروه درآن بهره  وم را داردكَ نقش ح،طبقات مختلف

ط وشرهايي هستند كه طبق ه كتاب صحيح بخاري و مسلم و كتاب شيفت، اغلب،خراسان
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فقهي از همه بهتر  البته كتاب ابوداود از نظر ترتيب و محتواي .آن دو نوشته شده است
  .عيسي ترمذي نيز كتاب جالبي استوكتاب اباست و 

مقدمه  درابن صالح طور كه  آن، خود ابوداودبه گفتهليف اين كتاب، أشيوه ت
  : از اين قرار استخويش نقل كرده،

ر  اگ.احاديث صحيح و مشابه و نزديك به صحيح را ذكر نموده امكتاب در اين «
 ن كرده ام و احاديثي كه در بياآن راحتماً ، حديثي داراي ضعف شديد بوده است

 كه البته بعضي از آنها از بعضي ديگر صحيح تر دن چيزي نگفته ام، صحيحهامورد آن
  1.»هستند

؛  سند ضعيف را ذكر مي كند،وقتي ابوداود سند قوي نيابد: ابن منده مي گويد
  .رأي و ديدگاه افراد، قويتر استت حديث ضعيف از سا كه معتقدچرا

هايي بر كتاب سنن ابوداوود نوشته اند كه از آن جمله شرحبسياري از علما، 
  :توان اينها را نام برد  مي

 )ـه844( شهاب الدين رملي ،)ـه752( قطب الدين يمني شافعي ،)ـ ه388(خطابي 
س همين مختصر پسو ر گرديده صمخت) ـه656( وي توسط حافظ منذري كه شرح

  .ه استدشاصالح ) ـ ه751(توسط ابن قيم 
بر سنن شرحي  عون المعبود تحت عنوان ،يدر شرف الحق عظيم آباهمينطو

شيخ محمود خطاب سبكي، شرح مفصلي بر ، علماي معاصراز . نوشته استابوداود 
  .است، نگاشه ودداسنن ابو

                                                           

  18 ص ـ1
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  جري ه)279 ـ209(امام ترمذي 

 در ترمذ جري ه209 در سالكه ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي است ، وي
  . نقل كرده استجري ه200ترمذي را در سالاليت و، ينبع شيباير ابن .متولد شد

  سفيان بن وكيع و، اسحاق بن موسي، سعيدبناز محدثين زيادي چون قتيبه 
  .فرا گرفتحديث  بخاري و ديگران لمحمد بن اسماعي

 حديث فرا ،هاي از خراسانيها، عراقيها و حجاز.به شهرهاي مختلفي سفر نمود، او
 امام زمان ، حفظ و ثقه بودن و نيزا ديانت و تقو،علم حديث  در تا آنجا كه،گرفت

  .خود گرديد
اعتماد است و همه بر ثقه بودن  ثقه و قابل :مي گويدباره اش ابويعلي خليلي در

؛ همين براي ثقه بودن او كافي است كه امام المحدثين محمد بن نظر دارند، اتفاق او
در سال  ترمذي،. از او حديث فرا مي گرفتمي كرد و اسماعيل بخاري به او اعتماد 

  .يافت در شهر ترمذ وفات جري ه279
 مشتمل بر ،ليف نمود و كتابشأرا به ترتيب ابواب فقهي ت كتابش امام ترمذي

 در هر باب و پيرامون هر حكمي .احاديث صحيح، حسن و ضعيف مي باشد
 ،ترمذيتاب  يكي از خصوصيات ك. ذكر كرده استرا صحابه و علما ديدگاههاي

 حديثعلوم  اصول و قواعد شامل كه ت كه در خاتمه آن فصلي به عنوان عللاين اس
  .شده استپيوست  ،باشدمي 

  : عبارتند از،شرح نوشته اند، علمايي كه بر كتاب ترمذي
و ) ـه759(، ابن رجب حنبلي ، جالل الدين سيوطي)ـ ه543(ابوبكر بن عربي 

  .) االحوذيةتحف(تحت عنوان ) ـ ه1353(ي  عبدالرحمن مباركپوري هنداًاخير
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  جري ه)273ـ 207(امام ابن ماجه 

 چشم به جري ه207ه است و در سال جحافظ ابوعبداهللا محمد بن يزيد بن ما، وي
ليث بن و از شاگردان مالك  جهان گشود و در طلب علم حديث مسافرتها نمود و

  .سعد حديث فرا گرفت
ماجه در اين فن عالم بود و داراي ابن  امام :دابويعلي خليلي قزويني مي گوي

  .مصر و شام عزيمت كرد، عراقبه ، او .تصانيف زيادي در تاريخ و سنن است
 ابن ماجه، صاحب سنن مشهوري است و همين، بيانگر علم، :ابن كثير مي گويد

  .و از سنت در اصول و فروع مي باشد، تبحر و اطالع وي از سنت و نيز اتباع اعمل
 حديث مي باشد كه تمام 4000 باب و150 كتاب و32 مشتمل بربن ماجه اسنن 
  .جيد هستند ،جز تعداد اندكياحاديثش 

  . وفات نمودجري ه273در سال ابن ماجه 
  

  :جايگاه كتاب سنن ابن ماجه

  يعني؛را پنج كتاب مي دانستنداصلي كتابهاي ، خرينأ متومتقدمين بسياري از 
 سپس با توجه به اهميت و مفيد بودن . ترمذيوداود وب، ايئ، نسابخاري، مسلمصحيح 
 اولين فردي كه اين . افزودنداساسي حديثهاي  آن را نيز به كتاب،ابن ماجهكتاب 

 البته برخي با .بود) جريه 507(قدسي م ابوالفضل محمد بن طاهر ،عمل را انجام داد
 زيرا ابن ماجه در .درا به سنن دارمي دادنجايگاه اين و اين نظريه مخالفت نمودند 

متهم و سرقت احاديث كذب به كه كتاب خود از افرادي حديث روايت نموده است 
  .مي باشند
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  . را ششمين كتاب قرار داده اندمالك يطاؤمعده اي هم 
به كذب و سرقت از راوياني كه  ابن ماجه :المجتبي مي گويد سيوطي در شرح

  .است ، احاديثي نقل كردههستندحديث متهم 
همچنين و ) ـه 808(محمد بن موسي الدميري  :ارحان سنن ابن ماجه عبارتند ازش

  .ستنوشته ا را )ة علي سنن ابن ماجةمصباح الزجاج( كهسيوطي 
  .اين بود آنچه خداوند به ما توفيق گردآوري آن را داد

  
  هللا رب العالمين و الحمد صحابه و سلمأو صلي اهللا علي محمد و آله و 



  



  

  ضميمه

  .راه نفوذ دشمن را مسدود نماييماييد ـ بي1

 اب، امروز مطالعه نمايدبه تا  � تاريخ اسالم را از آغاز بعثت رسول اهللا،كس هر
ه اسالم همواره به ميادين و  اينك،و آنمواجه مي شود  روشن  اي كامالً پديده
 رويگردانيو اسالم  ينابودبراي ، متعددي كشانيده شده است و دشمنانهاي  صحنه

  .نده اچيددسيسه هاي زيادي  ،يين راستين الهيسلمانان از آم
؛  برنامه ريزي شده و قوي بوده است،سنجيده ،از جانب دشمنان ،دسيسه هان يا

، با دفاعي سطحي در مقابل غافل بوده و فقط در مواردي چندولي مسلمانان 
يكي  ،نبود  و الهييدين آسمان، اسالمكه  در صورتي .نده اهاي دشمن ايستاد  توطئه

  .ي يكسره كردن كار اسالم كافي بوددسيسه ها برااين از 
 اندشمن وقتي .اسالم در هر زماني شكل خاصي داردبر ضد مانه خصدسيسه هاي 

 از طريق تهاجم فرهنگي و انهدام ،مي بينند ، قدرت و توانايي مسلمانان رااسالم
ضعيف و ، ند كه مسلمانانبدان چنانچه اما .اجتماعي وارد صحنه مي شوند اخالقي و

و اگر از طريق دست بكار مي شوند  مسلماناننابودي براي ند، از طريق نظامي ناتوان
فريب  درصدد  ونظامي به اهدافشان نرسند، نقشه هاي ديگري پياده مي كنند

در نتيجه در داخل سرزمينهاي اسالمي دسته هايي پديد ؛ يندآهاي غافل بر مي  انسان
 به عقايد و افكاري روي مي آورند كه با ،عقايد اسالمي منحرف شدهآيند كه از  مي

اسالم را تحقق نظر دشمنان  و اهداف مورداست  در تضاد ،مبادي اساسي اسالم
  .بخشد  مي
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به عنوان يكي از اساسي ترين  �ايجاد شك و ترديد در سنت صحيح پيامبر
 در روي زمين هيچ تضعيف بناي شكوهمند فقه اسالمي كهنيز و باورهاي مسلمين 

گذشته و   در،دشمنان اسالمشوم هاي  از نمونه هاي بارز تالش،ملتي نظيرش را ندارد
  .حال است

نيز  ثير گذاشت و امروزأ در گذشته در افكار بسياري از فرق اسالمي ت،اين توطئه
  . از آن درامان نماندند...احمد امين ومانند برخي از نويسندگان مسلمان 

شده است كه مستشرقين يهودي و حساب و يك توطئه بزرگ ، اينبطور قطع 
همواره  ،اصرار دارند و در دانشگاههاي غربيبر آن  متعصب در نوشته هايشان شديداً

قت تمام به اين  داتوجه دانشجويان مسلمان را ب، ي كوشند تا در زمينه علوم اسالميم
ي دهند تا موضوع زه نمبه هيچ دانشجويي اجااز اينرو . موضوع جلب نمايند

 دهد كه آنان به سنت و راويان به رد افتراها و دروغهايي اختصاصاش را  نامه پايان
  .اده و مي دهند، نسبت دآن

  يكي از، معالجه در آلمان بسر مي بردمبراي زماني كه ،تابستان گذشته
 در رشته علوم اسالمي در دانشگاهدانشجويان دختر كه مسلمان و اهل آلمان بود و 

از من  پيرامون پايان نامه اش  گرفت وتماسبا من  ،كردفرانكفورت تحصيل مي 
  .كمك خواست

بررسي ، ن نامه اش با اصرار رئيس دانشكدهموضوع پايااظهار داشت كه او 
رييس دانشكده از اين دانشجو خواسته بود كه  .است تعيين شده زندگي ابوهريره

 آنچه در مورد رار دهد و پيرامونجوانب مختلف اين موضوع را مورد بررسي ق
در اين ، تحقيق نمايد و اقوال فرقه هاي اسالمي غير از اهل سنت را ابوهريره گفته شده

  .باره تجزيه و تحليل نمايد
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 .كنفرانسي پيرامون تحيقات اسالمي در الهور پاكستان برگزار شدقبل چند سال 
حضور اين كنفرانس صر در سوريه و مجمله كشورهاي مختلف از از  اي مسلمان،علم

مسلمان  ي علما نهايتاً. همچنين تعدادي از مستشرقين نيز حضور داشتند.يافته بودند
 متوجه شدندكه پيشنهاد برگزاري اين كنفرانس از جانب ،در اين كنفرانسحاضر 

  .و پاكستان بوده است در هندآنها مستشرقين و برخي از شاگردان 
 يهودي احتماالًو كه از همه جاهلتر » اسميت«م مستشرقين متعصب به نايكي از 

 بحث ،نمودند كيد ميأآنچه مستشرقين بر آن ت. حضور داشت، در اين كنفرانس بود
مورد نظر پيرامون سنت و وحي بود كه مي كوشيدند تا اين موضوع را با قواعد علمي 

  .تطبيق دهندخود 
 ،است ياسالمتشريع در يكي از مصارا كه  وحي بعضي از شاگردان آنها نهايتاً

كه توسط دانستند صرفاً مجموعه اي از افكار اصالحي و اسالم را انكار كردند 
گروهي . در پاكستان بوجود آمدجنجالي در سال گذشته . ديكته شده است)�(محمد

از روشنفكران اسالمي، خواستار لغو سنت به عنوان يكي از مصادر اسالمي شده 
  .بوده اند» اسميت«يعني كه آنان شاگردان مستشرق مزبور بعداً روشن گرديد . بودند

 ،رد نظرش را بر پاكستان تحميل نمودو قانون اساسي م،زماني كه ايوب خان
البته روشن بود كه . كميسيوني جهت نظارت و تحقيق بر مصوبات پارلمان تشكيل داد

 يتمام اعضا اما ظر توده مردم مسلمان پاكستان بود،گنجاندن اين ماده جهت جلب ن
يك از علماي مسلمان پاكستان بودند و هيچ» اسميت«ظر، شاگردان كميسيون مورد ن

  .در آن عضويت نداشت
تمام و در آن  پيرامون سنت كتابي نوشت ،زماني كه يك فرد جاهل و مغرور

كينه و عداوت خويش نسبت به بزرگترين تهاجم قرارداد و  سنت را مورد گنجينه
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كتاب ، گروههاي استعماري و اجنبي  ابراز نمود،را  � ريرهراوي سنت يعني ابوه
  .مزبور را چاپيدند و به دانشگاههاي غربي ارسال نمودند

 ترديدي به خود راه ،ال نمايدبرا دنها ي كه اين رويدادمنصفهر انسان آگاه و 
سنت نبوي ، يكي از حلقه هاي بهم پيوسته دسيسه ها بر ضد تهااين حرككه نمي دهد 

  .محدثين مي باشد يه بزرگترين راويان وو عل
 از ، خاصي دارندديدگاههاي �كه نسبت به ابوهريره در چنين شرايطي كساني

 يهايي مملو از دروغ و افترا عليه اين صحاباستفاده مي نمايند و كتابسوءفرصت 
  . كرده است كاري كه عبدالحسين در كتاب خود به نام ابوهريره.بزرگوار مي نويسند

توطئه هاي دقيقشان عليه اسالم توجه و مونه اي ديگر از بيداري دشمنان اسالم به ن
 اسالم بين صحابه رصد كه دراست  ياز اختالفآنان استفاده ء سو؛ منظورم،ديينما

ملت   اختالفي كه نظير آن در هر. به وقوع پيوست�پيرامون خالفت و جانشيني پيامبر
ه قرن تمام د ملتي مانند مسلمانان تا چهار اما هيچ،و در هر عصري اتفاق مي افتد

  .دله اي نمي شوأدرگير چنين مس
رهبران آنگاه  .نخستين دسيسه توسط يهودي مكار عبداهللا بن سبا آغاز گرديد

هاي ظالمانه و عقايد را از سيطره نظاميده آنها مردم ستمد،  فارس كه اسالمدملح
 را ااي ابن سب ه نقشه،نور گردانيد نور حق ما را بان آنهايات داد و دلجملحدانه ن

  راهي براي ،آنها پس از شكست نظامي در مقابل سپاهيان اسالمبراي . ادامه دادند
 اسالم و ارائه وجود نداشت جز اينكه براي ضربه زدن بهان مسلمان گرفتن از مانتقا

  .ر اخبار و اقوال دروغين بپردازند، به انتشاسيمايي زشت از آن
توجه م، زهاي كينه تودشمني اين انسان، اين است كه ل اين ادعاروشن ترين دلي

فرماندهان نظامي و مسئوالن و افتخارآفرينان تمدن اسالمي يعني دانشمندان و رهبران 



673  جايگاه سنت در قانونگذاري

ا با چنان رعلم كه علوم اسالمي را منتشر نمودند و   بويژه كساني.بوده است آن اداري
  .شود مين ديده د كه نظيرش در تاريخ انتقال دادنهاي بعديامانت و اخالصي به نسل

  عميقي در ايجاد تفرقه بين مسلمانان ورثاآ، عمليات و فعاليت حساب شده دشمن
با اين حال البته . جاي نهاده بهاي بعدي  ضعف تدريجي آنها در نسلدر نتيجه

ن مي شدند و درصدد پاسخ آن متوجه توطئه دشم، مخلص اسالميانديشمندان 
آوردن امت از منجالب بيرون سفانه بسياري از آنها جهت أا مت ام.آمدند مي بر

 قلم ، قدرت و تمدن،جهالت و عقب ماندگي و سوق دادن آن به سوي ميادين علم
 ي بلكه تمام نوشته ها و تالشهايشان در احيا؛به دست نگرفتندحق و حقيقت را 

 ردشان شعله و بگونه اي كه آتش تفرقه را ميان خو.خالصه مي شدگذشته  اتاختالف
  .نموداستفاده دشمنان فراهم مي ءمي ساخت و زمينه را براي سو

ال شود كه اين تالشها ؤس،  اختالف را گسترش مي دهند  دامنهكه اگر از كساني
ها كه امت را از احيا و بازسازي اين كوشش: نيز اگر به آنان گفته شودو براي چيست 

 دهد تا باري ديگر اهداف يتعمار اجازه محيثيت از دسته رفته باز مي دارد و به اس
دن امت اسالمي و چپاول داراييهاي آن عملي انلت كش خود را در به ذيارماستع
از حق ضايع شده  ،ما، اين است كه كه مي دهندپاسخي ، تنها  براي چيست،نمايد

 ردآيا ملتي را سراغ داريد كه وقت خود را : از اينها بايد پرسيد! خود دفاع مي كنيم
؟  رخ داده استن بين اجدادشا، پيشنكه چهارده قربگذرانند كردن اختالفاتي بازگو 

د و ارزش خويش را ن خود احترام قائل باشرايآيا امروز در دنيا ملتي وجود دارد كه ب
 چنان دست و پنجه نرم د دروني خوات با اختالف حالد و با ايننمورد توجه قرار ده

و د ن بگذر،آنها را احاطه كرده استسو  كه از هر د كه از خطرات جدي موجودنكن
  د؟نرا ناديده بگيراختالفات 
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امت و شريعت دسيسه گري بر ضد در نمونه اي از بيداري دشمنان و دقتشان ، اين
كه مي باشد غفلت و سهل انگاري مسلمانان از ست و مثال گويايي امو تاريخ 

  .كننداهداف دشمن حركت مي مسير ناآگاهانه در 
، نمونه اي از بيداري ناي .اين جريان در طول تاريخ اسالم، تكرار شده است! ريآ

، غفلت و اسالم و تاريخ اسالمي و در مقابلدشمنان اسالم در دسيسه گري بر ضد 
 زماني اين خطر بزرگ را ،مسلمانان. ي ما از برنامه هاي دشمن مي باشدناآگاه

دست و پا زدن و ديگر مي يابند دشمنان  اسير دام كامالًخود را احساس مي كنند كه 
  .نداردمبارزه سودي و 

است يا از اسالم آنان و بيزاري خباثت دشمنان آمده از بر ،آيا اين دسيسه ها
  ؟مي باشدطبيعت خير و شر در هر زماني چنين 

 ،ار كشف توطئه هازفقط طبيعت دوران گذشته چنين بوده كه وسائل و اب ياآ
  ؟ استنداشتهوجود جرائم و خيانات 

وقت آن نرسيده آيا  اما ،ست باشددرهر يك از اين موارد اگر چه ممكن است 
و اهداف دشمنان را ها دسيسه اين ثار آتا ي تشكيل شوند يهانهادو مؤسسات كه 

هاي اسالمي جهت بررسي پيامدهاي سياسي و از كشوريك كنترل نمايند و در هر 
  ؟اد گرددسازمانهايي ايجي دشمن برنامه هانظامي 

قابل بخشش تاريخ براي  جرمي است نابخشودني كه نه ،اين غفلتتداوم  يقيناً
 اگر يكي از كشور هاي اسالمي يك دهم بودجه خود .هاي آيندهنسلبراي و نه است 

 به شرف بزرگي در تاريخ بشريت  يقيناً،دمي دارا به كشف اين دسيسه ها اختصاص 
 خشكانيدن ريشه هاي شري كه درصدد  كه عبارت است از شرفمي گرديدنائل 
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از ميان به بدبختي انسانيت و ،  هم خيري كه نابودي آن؛ آن خير برآمده استنابودي
  .منجر مي شودرفتن بشريت 

كه از  تمام انديشمندان و نويسندگان اسالمي و كسانيكه  وقت آن نرسيده ياآ
 آثار وخوانده شوند  به وحدت و يكپارچگي فرا ،كننداق نمي رتزاختالفات مذهبي ا

دفع را  همه جانبهكه خطرات كنند اختالفات گذشته را نابود سازند و چنان عمل 
ها و  كه خواهشكنندفعاليت  در كنار هم ، همچون افرادينمايند و صادقانه و مخلصانه

را  � به قلوبشان و توطئه ها به مغزهايشان سرايت نكرده و محمدهواهاي نفساني
نشر هدايت و نور   دهند و نجات مسلمانان و تبليغ رسالت اسالم والگوي خويش قرار

فتنه از جهان ريشه كن شود و دين از آن اساسي خود بدانند تا هدف ، را در جهان آن
  .خدا گردد

  
  !هرگز اي دشمن خدا؛ هرگزـ 2

  .م ماليميرا به خاك بيني دشمن  ،با حق و حقيقت

كه رسيد  به دستم محمود ابوريه از كتابي ،آماده چاپ مي شداين كتاب وقتي 
 پاكسازي ي علمي و بي نظير،دقيق، سنت را با شيوه آن به گمان خود در شلفؤم

  .بودنموده 
 از تحريف حقايق، بازيچه قرار دادن نصوص، ،كه كتاب را مطالعه كردم هنگامي

از  �، ناسزاگويي و حمله عليه تمام ياران رسول خدابه تاريخ سنتنسبت جهالت 
 ،...و �، عمر و عثمان گرفته تا انس و عبداهللا بن عمررگانشان مانند ابوبكربز

زرگوار ب ي صحاب،�به ابوهريرهنسبت را قلب نويسنده مذكور  زده شدم و شگفت
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بود و اين سرمايه عظيم علمي را به  �آن حضرتكه حافظ سنت  �رسول خدا
  !ت يافتمعلماي صحابه و تابعين انتقال داد، مملو از كينه و عداو

همگام است و دشمنان اسالم  با، اش متوجه شدم كه نويسنده  كتابمطالعهاز پس 
دار نمودن خدشه تخريب كيان سنت نبوي و براي كه مي باشد يكي از توطئه گراني 

  . قلم به دست گرفته است،هدايت و پيام آوران علم و �ساحت ياران رسول خدا
 و حيا، بي ، دروغگو، مغرورفردي جاهل ،يقين نمودم كه آقاي ابوريهبدين سان 

ست بزرگان دكه رسيده ي حدبه  اش گستاخيمي باشد و نصوص  گر تحريف
كه از است دراز   و زبانبفردي بي اد،  همچنين او.پشت بسته استاز مستشرقين را 

 مانند آن باديه نشيني كه در موسم حج در ؛مي باشدكسب شهرت د اين طريق درصد
مي خواستم مردم : گفت، تي علت اين كار را از وي پرسيدند وق. نمودرارادچاه زمزم 

  .ن و نفرين باشدع لياد كردن با، هرچند اين از من ياد كنند
مرا بر آن داشت تا ابوريه و كتابش را مورد بررسي قرار ، لميامانت و غيرت ع

و خدا  وي نسبت به هاياجهالت و افتربه بررسي  مختصر، تحقيقدهم و در اين 
در اين ؛ عمال كرده استكه در نصوص اِبپردازم  تحريفاتي نيز بهرسولش و علما و 

 بلكه ؛ ارزشي علمي نداردبه هيچ عنوان روشن مي شود كه كتاب ابوريه ،بررسي
  . از دروغ و افترا مي باشدآكنده

شود كه مدعي  طور پرده از اين ادعاي مغرورانه و دروغينش برداشته ميهمين
قبل  هزار سال بايدكتابش، كه   مي باشد؛ چنانچه ادعا نمودهكتابشن نظير بود يب

 فقه و رجال يعلماو از تابعين و ائمه مجتهدين اعم  حاملين علم گويا .نوشته مي شد
حديث در طول اين هزار سال، داراي چنين ذكاوتي نبودند كه خداوند به ابوريه 

به وي عنايت شود تا بحث علمي اين افتخار  و خواست خدا بوده كه [!]عنايت كرده
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به گمان خودش  و جلوه دهدت اسالمي را واژگون  تحقيقاكند،تاريخ را تحريف 
به عنوان يك مجدد و مصلح خود  و پيشگامان علم جديد را به سوي مستشرقيننگاه 
  !جلب نمايد ،خر الزمانآدر 

ده چاپ  كتاب بن،كه جهت معالجه در قاهره بودم  زمانييالدي م1961در سال 
جهت كه پرده از بدين  البته نه ؛ نويسنده مزبور با شنيدن اين خبر غافلگير شده بود.شد

 آنچه .نيستها ارزشي قائل اي چيزر ب، زيرا او.جهالت و اشتباهاتش برداشته شد
است  و استعمارگراني  دشمنانويژهخدمت به دشمنان سنت ب، مي باشديش مهم ابر

  . اسالم تالش مي كنندنابوديكن در راستاي كه همواره و با هر وسيله مم
ها، وزارت فرهنگ و ارشاد مصر، در شرف چاپ نمودن كتاب در آن روز

 اداره مزبور از كتاب بنده در رد نكه مسئولي زماني .مختصري از وي در اين زمينه بود
  .دچاپ كتابش خودداري كردنابوريه براي  از همكاري با ،كتاب وي اطالع يافتند

 ،ب خورده بودندي يعني عمامه و جبه اش فر،كه از ظاهر علميش ن كسانيهمچني
 جز خودنمايي و فريب توده مسلمانان كار ومتوجه شدند كه سرابي بيش نبوده 

 šš :مي فرمايدچنانچه خداي متعال  .ديگري نداشته است ššχχχχθθθθ ãã ãããããã ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ãããããã yy yy‰‰‰‰ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà++++ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ∩∩∩∩∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ÖÖ ÖÖÚÚÚÚ zz zzOOOO ££ ££∆∆∆∆ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu““““ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

$$$$ ZZ ZZÊÊÊÊ uu uu���� tt ttΒΒΒΒ (( (( óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )10ـ9:بقره(  
 گول مي زنند كه ايمان خداوند و كساني را) اينها به گمان خودشان(«: يعني
در دلهايشان .  فهمند، ولي نمير صورتي كه فقط خود را مي فريبند؛ دآورده اند
نيز با ياري دادن و پيروز (است و خداوند ) حسادت و كينه توزي با مؤمنان(بيماري 
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بيماري ايشان را افزايش مي دهد و عذاب دردناكي به سبب دروغگويي ) كردن حق
  .»شان مي باشدآنان در انتظار

را در عقده هايش  ش برگشت و اي از بغض و عداوت به خانهكوله باربا ابوريه 
گردآوري  �صحابي بزرگوار ابوهريرهبه كتابي جديد و مملو از دشنام و ناسزاگويي 

  .نمود
  عليه كتاب جديدش را به چاپ دوم كتابيبنده رد علمي، تحقيقي و مفصل

 صحت و سالمتي عنايت ،موكول مي نمايم و اميدوارم خداوند متعالپيش رويتان 
 حالشتباهات چاپ اول كتاب اشراف داشته باشم، اما با اين فرمايد تا بتوانم به رفع ا

اين   در،نيز الزم مي دانم  تا به برخي از مواردي كه در كتاب دوم ابوريه آمده است
  :بحث اشاره نمايم

 مورد حمله قرار داده و  شديداًرا ازهر ي، علماش در هر دو كتابستاخگنويسنده 
 متهم نموده تحجر و ي فكردآنها را به جمو وال برده ؤزير سرا مدارك علمي آنها 

وشيده و به خود لقب شيخ داده  ازهر را پيلباس علماخود كه   البته از انساني.است
بان همشهريان زقعيت را از ا اما وقتي كه ورسد،ن سخني عجيب به نظر مي ي، چناست

  .شد تعجبم برطرف ،شنيدمآشنايان وي و 
 متوسطه مي رسد، با وجود   وقتي به مرحلهاما، بودهازهر در در بدو امر ابوريه 

 سپس در دفتر . موفق به اخذ مدرك نمي گردد،چندين مرتبه شركت در امتحانات
  .يح اشتباهات چاپي استخدام مي شودروزنامه جهت تصح

عنوان ه ب در شهرداري شهر خود  تا اينكه  نهايتاًهچند سالي به اين كار مشغول بود
  .منشي جذب مي شود
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 ،از خود راندرا  او ، ديگر ازهربيرون رفت و يا به تعبير كه از ازهر زمانيبوريه ا
آنها را به باد تمسخر مي گرفت و از اينكه آنها و  نشستسر راه دانشجويان ازهر مي 

طعنه مي زد و به آنان  ،را به فراگرفتن علوم ديني و شريعت منحصر نموده بودندخود 
  .دانست  فكري و عقلي ميداين عمل آنها را نوعي جمو

 علما و متفكرين شهرش ات اظهاربر اساساين چهره واقعي ابوريه ! آري
 نه در حضور استادي نشسته و نه علم ،دشنكه در مرحله متوسطه قبول  كسي؛ باشد  مي

آموخته   روزنامه هاازعلم را ي فرا گرفته و روزنامه نگاري بيش نبوده كه مرا از عال
  .است

 وي در تحريف اقوال صحابه و تأ كينه ابوريه نسبت به علما و جراين است راز
  .تابعين

ي خطاب نموده و به تعبير وي حماقتي كه م بنده را شا،وي در كتاب جديدش
  . بايستموشاميها به آن شناخته شده اند، باعث شده است كه در برابر ا

 زيرا .نموده است بنده را به حماقت توصيف و،براي من مهم نيست كه ااين، البته 
توزي همچون نه افراد كينه  ،مورد بنده و ايشان قضاوت مي كنندخوانندگان در 

كه مي باشد توجه به حقيقت و ديانت اين فرد ، اما آنچه براي من مهم است؛ خودش
 حتماً، ، واقعاً مسلمان استاو اگر .استشده گرفتار تعصب قومي و جاهلي به 
از اينكه در اين صورت  ؛ لذاي به منزله يك وطن است كه سرزمينهاي اسالمددان  مي

، علمي حقايقبدون ترديد . ، شرم مي كردبنده را شامي و خود را مصري معرفي نمايد
كشوري ديگر قبول مردم  كه از شهروندان يك كشور قبول شود و از ن نيستيچن

  .نشود
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 و شاميها مي دانست كه مصريها چقدر از شاميها، حتماً اگر وي اهل علم بود
به همين ها و در از عراقي همچنين هر دو گروه چق.چقدر از مصريها استفاده نموده اند

  .نده ابهره جستاسالمي د علماي ساير بالها چقدر از منوال علماي تمام سرزمين
به آن را ، فلسطين و اردن سوريه، لبناناهالي يعني شاميها ، حماقتي كه اين مرد

انگيختن عداوتهاي برو وي  ديانت و كينه توزي  عدمبرر  دليلي ديگ،توصيف نموده
 خونيني در صدر اسالم بوجود آمد و از افكار ي فتنه ها،ديرينه اي است كه در اثر آن

لطائفي دروغين از از آن سبب  هم پديدار گشت كه يهاي ادب در كتاب ونمود تجاوز
تا آنجا كه شاعر مشهور ؛  را در آن كتابها مشاهده مي كنيمهاعراقيو حماقت اهل شام 

  . مي پردازدانبه هجو و ناسزاگويي مصريشام 
الزم است خواننده گرامي به عمق كينه و بدزباني اين فرد توجه نمايد كه وي با 

  ؟داردرا ري يبي نظاين وصف چگونه ادعاي تحقيق علمي و 
ت اين اس، باطني و شهرت طلبي وي بر مي داردنكته ديگري كه پرده از خبائث 

  جزكه وي ادعا نموده كه كتاب اولش چنان غوغايي به پا كرد كه هيچ كتابي عربي
  .كتاب طه حسين چنين كاري نكرد

 در وهايي در رد كتابش نوشته شده نين ايشان افتخار مي كند كه كتابهمچ
  . اين است ابوريه و اخالص وي.مورد نقد قرار گرفته استكتابش ها نيز   مجله

ي بلط شهرتگرفتار شهوت ب و فاجر است كه لط شهرت ،هلابوريه انساني جا
ن كه لعنت كينه توزاو انساني كه مي خواهد در محافل منحرفين  يقيناً.شده است

ترين  ت بدبخ، خود را مطرح نمايدد،منان نثارشان باؤر ميخداوند و فرشتگان و سا
  .انسان روي زمين است
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هاي كتاب اولش توسط يرا نسخه  ز.شكي نيست،  مشهور مي شودابوريهدر اينكه 
هاي غربي كتابخانه هاي دانشگاهبه ، خريداري و  قاهرههاي اجنبي دريكي از سفارت
 �و صحابه � پيامبر و نيز دشمنان دشمنان كينه توز اسالمتا به دستفرستاده شد 

 كتاب دومش نيز .دشواستفاده  خاورشناسانبيفتد و از دروغها و اباطيل آن در مباحث 
 توانستيم بر آن ديد و ما توسط يكي از دوستان بعد از چاپ در بازار ناياب گرفوراً

 [!]في سبيل اهللابه صورت رايگان و  ،در شرق و غرباين كتاب   ظاهراً.دست يابيم
  !توزيع مي شود

اما آيا فراموش كرده است كه .  اين شهرتش را تبريك گفت، بايد به ابوريهواقعاً
كه جز رسيدن به حق، هدفي ديگر از نشر اين بود رده در كتاب اولش سوگند خو

  كتاب ندارد؟
سوزد و  ميدلمان، به حالش  بلكه ،  شهرت وي نيستيمبه هر حال ما از حسودانِ

  .سفيمأ متبرايش
يك در ميالدي  1961 در سال: در مورد بنده گفته است،در مقدمه كتاب دومش

 اظهار ي،وهمچنين . اش رفته امعيادت به من  و ست بستري بوده ا،بيمارستان اسرائيلي
حال بجاي اينكه   با اينم،ا كارت تبريك عيد فرستادهسباعي داشته كه يك بار براي 
  . عليه من مقاله اي در روزنامه االهرام منتشر نموده است،جواب احسان مرا بدهد

ه يك  بلك، اسرائيلي نبود، بيمارستان مزبوردر اين مورد نيز بايد بگويم كه اوالً
تابع ، حقبر خالف پندار ابوريه، ديگر سوي بيمارستان نظامي و مصري بود و از 

  برايم كهيخاطر كارت تبريكه ه باشد كه بت پس نبايد از من انتظار داش.روابط نيست
و يا كنم  سازش وي از نظرياتم بگذرم و با ،فرستاده و مالقاتي كه با من كرده است

  .در برابرش سكوت نمايم
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در مورد سنت و بزرگترين راويان آن كه   سكوت نمايمه در مقابل كسيچگون
  شمنان اسالم را خنك گردانيده است؟، چشم د)صحابهيعني (

باطل خويش اصرار مي ورزد و عليه صحابه  آيا با كسي سازش كنم كه بر
  ؟درازي مي كند زبان همچنان �پيامبر

 تيشه به دست گرفته و به .ه اياز هدايت روي برتافتو  با حق درآويخته ، تو.خير
آب به آسياب  و دشمن خدا شده اي،  و با اين عملايبناي شامخ سنت حمله برده 

 رم؟ چگونه با تو سازش كنم؟ذ چگونه از تو بگ، بنابراين .دشمنان اسالم ريخته اي
ت ا كننده  از چهره واقعي و گمراههمچنان پردهبلكه  ! اي دشمن خدا؛ هرگز؛هرگز

اينكه تا  مسازمي هايت را آشكار غ درووم مي كنخراب م و آرزوهايت را ردا مي بر
ات را به خاك ذلت بمالد و مكر و توطئه تو و دشمنان اسالم اعم از  بيني �خداوند

به بند بكشد  ين را به خودتان بازگرداند و شما را در تارهايياگرا استعمارگران و ملي
  .تنيدرده عليه اين امت و دينش مي كه پشت پ

باطل خويش لجاجت ورزيد، ما نيز در حق در هر قدر شما بايد بدانيد كه 
 خداوند نيز .هاي شما نداريم هيچ بيمي از عداوت، كينه و دشنام واستقامت مي ورزيم

ما را با كمك و توفيق خويش  ، او.وعده داده استما از ما تعهد گرفته و بهشت را به 

 øø ؛و شكست نخواهد كرددچار سستي ياري مي كند و ما را  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt,,,,≈≈≈≈ ss ssVVVVŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää⊥⊥⊥⊥ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ uu uu;;;; çç ççFFFF ss ss9999 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? 〈〈〈〈 )187:ل عمرانآ(  
 پيمان گرفت ، كه خدا از كساني كه به آنها كتاب داده شده استزماني«: يعني

  .» ننماييدكتمانن را آكنيد و  تببين مكه آن را براي مرد
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و هم  في رواية[ال تزال طائفة من أمتي و (:  فرموده است�همچنين رسول خدا
: يعني 1) ظاهرين علي الحق ال يضرهم من خالفهم حتي يأتي أمراهللا]من أهل الشام

 مخالفت ديگران به آنان ضرري .، بر حق استقامت خواهند ورزيدگروهي از امت من«
:  در روايتي بر خالف ميل ابوريه آمده است.»ا رسدنمي رساند تا اينكه امر خدا فر

  .آنان، اهل شام هستند
 كه  بيان نمايمجا دارد مطالبي پيرامون صدر الدين شرف الديندر قسمت پاياني 

 . مقدمه اي نيز بر آن نوشته است،عالوه بر چاپشو  را به بغل گرفته كتاب ابوريه
 ؛دكر خواهم متهم را به تغيير مذهب ريهواب،  كه بندهمي كندپيش بيني  صدرالدين،

به نظر وي به ابوريه  است كه ه ادعا نمود،يو. امده كر درگذشته نيز چنين چنانچه
  . محقق استاتمام معن
  زيرا ارتباط من با .دانم خاطر اين اظهاراتش معذور ميه  صدر الدين را ب،بنده

  كامالً، سال اول،السالم اةحضارر شماره نهم مجله دكه بر مي گردد وي به ماجرايي 
استفاده هاي اقتصادي وي از سوء بحث ازم بنده در آن .ه شده استتوضيح داد
  . پرده برداشتم،مذهبيتعصبات 

پيرامون كتاب پدرش عبدالحسين پيش رويتان از طرفي من در مقدمه كتاب 
 و او را دوزخي هپرداخت �به تكفير ابوهريرهدر آن  كه »ابوهريره«تحت عنوان 

  .داد نموده نيز مطالبي بيان نمودملمق
                                                           

را  )هل الشاما( لفظ اما ،ندرا روايت نموده ا مسلم و احمد آن، بخاري؛  استيحديث صحيح ـ1
 و همينطور )1/54(ن تهذيب ابن عساكر اثر بدرا: ك.ر .تاريخش روايت كرده است بخاري در

حاديث فضائل أ :نگا . است����بن جبلذ  از معا به نقل از بخاري كه اين سخن)5/193(المسلم دزا
  8 ص رحمه اهللا،لبانيآ شيخ ناصر الدين به تخريجشام و دمشق اثر ربعي ال
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كه چندين حديث پيرامون محبت  �عبد الحسين با شاگرد مكتب پيامبر! آري
با حسن و حسين و به آغوش گرفتن آنها و دعا براي دوستداران آنها، روايت  �پيامبر

  .اينگونه برخورد مي كند  نموده است،
 مهمترين منبع ،ه كتاب ويست و نبايد فراموش نمود ك خداعبدالحسين باسزاي 

  .بوده است �به ابوهريرهيهايش يگو در ايراد اتهام و ناسزاو سند ابوريه
 مرامان هم ،ابوريه با اين عملش:  منكر اين مطلب نيستم كه در آنجا گفتم،من

 الدينصدركه اما آنگونه  ،را راضي كرده استعبدالحسين و ساير پيروان اين مذهب 
 ابوريه، البته بدون شك. كرده امن متهم تغيير مذهبه را به  ابوري، مي نمايدادعا

 را بزرگترين حافظ و راوي احاديث �احساسات عموم مسلمانان جهان كه ابوهريره
زيرا يقيناً براي مسلمانان دشوار است . و فردي صادق و امين مي دانند، برانگيخته است

  .ين صحابي بزرگوار بشنوندي زننده و تندي را نسبت به ايكه چنين فحش و ناسزاگو
در راستاي دو فرقه  مخلص يكه مي بايست تالش علمااست در حالي  ،اين

د بنيادين ي در برابر خطرات گسترده عليه اسالم و عقاييتفرقه زداوحدت كلمه و 
  .جوانان شده استگريزي  دين باعث خطراتي كه. اسالمي مبذول مي گرديد

پندار بيهوده اي است كه برخي افراد به ايجاد اين : من در مقدمه اين كتاب گفتم
ي روي مي آورند كه يليف كتابهاأوحدت تمايل نشان مي دهند و در عين حال به ت

  .است انچه خود عبدالحسين چنين كردهچن. موجب تفرقه مي شود
ساعتها از ضرورت وحدت دعوتگران اسالمي و لزوم  بنده با ايشان در شهر صور

او . صحبت نمودم  ،در اين خصوصي دو طرف ا حضور علمابرگزاري كنفرانسي ب
سوي ديگر سفانه از اما متأ. له نشان دادأنيز اظهار عالقه و تمايل شديدي به اين مس
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به همه [!] د و به قصد اجر و ثواببوچاپ دوم كتابش به نام ابوهريره مشغول 
  .جمه نمايندنويسندگان اجازه مي داد تا كتاب مزبور را به زبانهاي مختلف تر

. مادر مورد عبدالحسين گفته پيش رويتان  كتاب اينها مطالبي بود كه در مقدمه
 از مقدمه. نيت فرزندش صدر الدين گرديده بودبايقيناً اين مطالب، باعث خشم و عص

 ،كه اين پدر و پسر چنين به نظر مي رسد صدرالدين عبدالحسين بر كتاب فرزندش
الدين در كتاب خود، اصحاب صدر. مي گذارندم فوق العاده به يكديگر احترا

و ، ، به آنها بشارت بهشت داده شده�را كه توسط پيامبر خدا �بزرگوار رسول اهللا
، وفا و تي صدق و راس، از فضيلتبا رضايت كامل از آنها دنيا را وداع گفته �پيامبر

  بر اينصدرالدين عالوه. اخالص و غيرت و حميت اسالمي عاري قلمداد نموده است
، ترين، ماندگارترين شاخص، ترين دشمنان اسالم به اعتراف سرسختآنها را كه 

، ، به مكري فرهنگ و تمدن اسالمي هستندهاترين و بزرگوارترين چهره  روشن
ترين  متهم نموده كه هيچكس به فرومايهي و صفاتي يگوروغطلبي، د نيرنگ، منفعت

  .انسانها روا نمي دارد
 بوده كه وي را بيش از حد محبوب پدر الدين صدريهادبيا  يقيناً همين بي

 ،من«: در مقدمه كتاب فرزندش مي گويدچنانچه عبدالحسين . گردانيده است
الدين  قلم فرزندم صدرعمار بن ياسر را در اين كتاب بهمسلمان شدن حكايت 

نده اي اغلب كسي كه با نويس. ها مرتبه خوانده بودماين داستان را قبالً صد. واندمخ
مطالعه مي نمايد، شگفتي و عالقه اش به آن نويسنده، را ش ي دارد و كتابهاييآشنا

فرزندم اما من شهادت مي دهم كه كتابهاي . داراي حد و مرز خاصي مي شود
م نسبت به وي از حد خاصي ا شگفتيصدرالدين را به كثرت مطالعه نمودم و عالقه و 

، عالقه و احساساتم نسبت به يش را مي خوانمكتابهاچه بيشتر هر. تجاوز نموده است
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 از محبت در دلم گشوده مي خوانم روزنه جديديكه  هر سطري ؛وي بيشتر مي شود
  .»...مي شود

به خاطر  اين پدر و پسر، خشمگين شدن صدرالدين با توجه به اين محبت عميق
  .رسد نظر ميه ، طبيعي بانتقادي كه از پدرش شده
ا وجود آشكار شدن جهل و دورغهاي بابوريه وي از علم البته تقدير و تجليل 

  :برده از دو حال خالي نيست نام
  . مي باشديا لجوج و معاندو نادان است و جاهل يا واقعاً فردي 
 آيا به صدرالدين حسد م؟دام يك از اين دو قهرمان رشك ببرم بر كبنده نمي دان

 يا به ود ابوريه دست يافته استيع در وجم كه به چنين گنجي گرانبها و علمي وسورز
 و هالدين به علم و فضلش پي بردرشك ببرم كه صدرمجدد اسالم در قرن بيستم 

 : خداوند معال، مي فرمايد كتابش را چاپ و منتشر نموده است؟ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß···· ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã 
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tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 )37 و 36:زخرف(  
 شيطاني را با او همنشين  گردان شود،يهر كس از ياد خدا غافل و رو«: يعني

گمان مي برند ) بگونه اي كه (ز مي دارند آنان را از راه راست با،سازيم و آنها مي
  .»هستنديافتگان حقيقي  هدايت
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