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  همقدم

� ����, �� �	
� �� ������ ������, ���� ��� ������� ��  ���, :�"�� 
كاملتيرين تمام اديـان  و  در عين حال جامعو  با توجه به اينكه دين مبين اسالم آخرين

و  لذا سنت آخرين پيامبر بوده؛و  بهترين �آن محمد آور پيام هم چنان معلم وو  سماوي،

عملـي  و  پربار ايشان از لحاظ اينكه دومين دستور فكـري  روشو  حديث شريف، طريقه

مفسـر  و  بـين در عين زمان مو  مسلمانان و به عبارت ديگر دومين مصدرشريعت اسالمي،

، در دين مقـدس اسـالم از   رود مي منبع اول آن كه همانا قرآن كريم است بشمارو  مصدر

  باشد.  مي جايگاه خاصي برخوردارو  اهميت

ويژة سنت نبوي را در دين مبـين اسـالم بطـور اجمـال و     و  جايگاه مخصوصو  مقام

رك نمود كه خداوند است د �جايگاه صاحب آن كه محمدو  از مقام توان مي بسيار كوتاه

مسئووليت بزرگ پيامبرش را مشخص سـاخته،  و  وظيفه متعال در آية از آيات قرآن كريم

  فرموده است: 

�mU��V���W�X�Y�Z�[�\��]�^��_�l.  :������		
  

ايشـان نـازل   بـه سـوي    تو فرود آورديم تا براي مردم آنچه رابه سوي  واين قرآن را«

  .»ان بينديشنداميد كه آنو  شده است توضيح دهي

سـه سـال    آيات مشابه ديگر در جريان بيست و تاسي از اين آيت كريمه وه ب �پيامبر

، واضـح  كـردارش و  گفتار به وسيلةقرآن را  رسالتش تمام احكام كلي موجود درو  نبوت

  مقيد ساخت.و  مطلقش را مخصوصو  آيات عامو  مسايل مبهم آن را روشن،

 سپس عمل نمودن به احكامو  گفت كه فهم قرآن كريم توان مي لذا بطور بسيار فشرده

از و  غيـر ممكـن.  و  دساتير آن بدون در نظر داشت سنت نبوي امري است بس مشكلو 

ارزشـمند خـويش كـه بـه     و  تـاريخي هـاي   در يكي از توصيه �همين جا است كه پيامبر
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� &�%$# «مسلمانان نموده بودند، فرمودند: � �	'( �� �)*�� +,- ./*(�� 0�1$/ 23 � 451

�,678)1(.  

چنـگ  و  ام كه در صـورت تمسـك   من در ميان شما بعد از خودم دو چيز را گذاشته«

 ديگـرش سـنت پيـامبرش   و  زدن به آن هرگز گمـراه نخواهيـد شـد، يكـي آن كتـاب اهللا     

  .  »باشد مي

 اي است براي فهم لهوسي ترين مصونو  همان طوريكه بهترين �حديث پيامبرو  سنت

و  طريقـة پـاك  و  نيز همـان طوريكـه سـنت   و  عمل نمودن به احكام آن،و  رك قرآندو 

، هـم  رود مـي  گمراهي به شـمار و  يكي از اسباب عمدة نجات از ضاللت �مبارك پيامبر

. رود مـي  اختالف نيز بـه شـمار  و  بيرون رفت از هرگونه نزاعو  لة نجاتوسي چنان يگانه

1� ;"1: �51%# -�1(-�79 �� «وده فرمودند: در اين مورد تصريح نم �چنانچه پيامبر-�$<� =
11>/;11"- ,�,�$511�� #% ��11?�*�� @�11AB� 4511
)�113 �	%11�& ,� �� �	11'�,,C11D�	5��� �11E �F11)#/� 

�,4��� 4G�H I/ J9- ,�	�K� L�G�H �4��M 4��� I/«)2(.  

زيـادي را  هـاي   دگرگـوني و  از شما كسيكه بعد از من زنده بمانـد حتمـا اختالفـات   «

روش و  نيـز از سـنت  و  روش مـن، و  پس پيروي نمـودن از سـنت   .شاهده خواهد كردم

و  از بـدعات و  به شدت بـه آن چنـگ بزنيـد،   و  خلفاي راشدين را برخود الزم قرار داده

 )تـازه سـاخته شـده (در ديـن    و  زيرا هر چيز نـو  تازه ايجاد شده پرهيز نمائيد؛و  امور نو

   .»هي را بدنبال داردهر بدعت گمراو  بدعت به شمار رفته

احاديث فوق جايگاه رفيع سنت را در دين مقـدس اسـالم   و  دقت در آيتو  با توجه

  د بخوبي درك كند.  توان مي هركس

                                                

  .321المؤطأ لإلمام مالك بن أنس، ص:  -1

، شـمارة  433واجتناب البـدع (ص:   لسنةباصحيح، جامع ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في األخذ  -2

  ).2676حديث 



  7  مقدمه

ايمان  �پيامبري حضرت محمدو  باور بنده هم اين است كه هر مسلمانيكه به رسالت

نمايـد، حتمـا از   پيـروي  و  پيشواي حقيقي اطاعتو  از آن جناب به صفت مقتداو  داشته

  ارزش سنتش در دين اسالم نيز آگاهي خوبي خواهد داشت. و  اهميت

و  اعتنـايي  بـي  جايگـاه رفيـع سـنت از يكطـرف، تقصـير،     و  اينك با توجه به اهميـت 

تفاوتي عدة زيادي از مسلمانان در مورد آن از طرف ديگر خواستم تا رسالة كوچكي را  بي

خدمت  »مسؤوليت مسلمان در برابر آنو  ن اسالمجايگاه رفيع سنت در دي«زير عنوان 

برادران مسلمان تقديم نمايم تا باشد كه با مطالعة آن اهميـت سـنت را بصـورت درسـت     

توجـه  و  اعتنـا  �بخش پيامبر گرامي اسالم و دساتير نجات درك نموده، در تعميل احكام

سـنت  و  اب اهللاصادقانه به طرف كتو  خاص خودرا مبذول نموده، با رجوع نمودن مجدد

شرف و  يك پارچگي مسلمانان است، عزتو  حدتو  اقعيو  رمزو  كه راز �رسول اهللا

  از دست رفتة خودرا دوباره به دست بياوريم.و  سلب شده

  دكتور عبد الباري حميدي

  شرعيات پوهن％ی استاد

  پوهنتون كابل

  خورشيدي 1389

  

***  

  

  





  

  

 

  اصطالحي سنتو  لغويمفهوم 

  سنت لغويالف: معناي 

سـنت  و  ء (سنت) در قرآن كريمواژه مفهوم لغوي سنت بايد گفت كهو  در مورد معنا

شيوه را و  روش، طريقهو  زبان عربي معناي راهو  همچنان در لغتو  �مطهر پيامبر اكرم

    .)1(جمع آن سَنن استو  .كند مي افاده -خوب باشد آن طريقه يا بد  -

 منكرين اين امت را از پيروي نمـودن راه و  فارچنانچه خداوند متعال در قرآن كريم ك

 داده فرمـوده اسـت:   پايان كار هـالك شـدند اخطـار   و  روش بد پيشينيان كه در نهايتو 

m¼�½�¾���¿��ÀÁ�l  :43[فاطر[.  

هرگـز بـراى   و  برنـد  شـوم] پيشـينيان را انتظـار مـى     پس آيا جز سنت [و سرنوشـت «

  . »خدا دگرگونى نخواهى يافت سنت

و  نادرسـت اغيـار  ي هـا  روشپيروانش را از تقليد كوركورانة و  امت �امبرهمچنان پي

  نصارا) اخطار داده فرموده است:و  ديگران (يهود

»#%6N J�/ �� �5
 �"6$$�«.)2(  

و  مـذموم پيشـينيان را تعقيـب   هـاي   طريقـه و  متوجه باشيد كه شما (متاسفانه) روش«

  .»كنيد! مي پيروي

حـديث فـوق سـنت بـه معنـاي      و  در آيت نمايد مي هطوريكه خوانندة گرامي مالحظ

 –طريقـه را  و  يا شيوة بد استعمال شده است، اما مثال اينكه سـنت مطلـق روش  و  طريقه

در  �اين حديث شريف است كه پيـامبر د شو مي نيز گفته –يا بد و  خوب باشد آن روش

بد توصيه ي ها شروپرهيز نمودن از و  نيكي ها روشآن پيروانش را به پيروي نمودن از 

                                                

  ).13775ص: 9لغت نامة دهخدا (ج -1

  .1535صحيح البخاري ص:  -2
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�«نموده فرموده است:  OP Q* RDO� Q�O O- S4O5 O� OT S4U5 Q
 V�O� R
VW� VX U� O
 R� O� � V R;1 OY R�1 V� Q� O� R" O� � O V3 OI V� O� R� O� Q* RDO�
 Z@ R[ O? R# VP V�	 QDQ� R� V� O\Q]R5 O) RJO� � V�1R, O O� OJ� O/ S4Ô _, O
 S4U5 Q
 V�O� R
VW� VX U� O
 R� O� ��1 OP Q� R̀ � Q� R̀ V�  �1 O V3 OI1 V� O� R�1 O�

 Z@ R[ O? R# VP V�� Ò R�O� R� V� O\Q]R5 O) RJO� V R; OY R� V� V� V�R" O� R� V�«.)1 (  

پاداش و  برايش اجر رسد مي روش خوبي را بنا كند پس حتماو  كسيكه در اسالم راه«

بـه آن   وي پاداش آن كسـانيكه بعـد از  و  همچنانو  يا طريقة حسنهو  بنا نمودن آن سنت

چيـزي كاسـته شـود،    كننـدگان   بدون اينكه از ثـواب عمـل  اند  عمل نمودهروش و  طريقه

بـروي   رسد مي طريقة بدي را بنا نهد پس حتماو  همچنان برعكس كسيكه دراسالم سنت

به آن طريقه عمل  وي همچنان گناه كسانيكه بعد ازو  بنا نمودن آن طريقة بدو  گناه ايجاد

  .»ي كاسته شودبدون اينكه از گناه ايشان چيزاند  نموده

  نزد علماء كار برد آنو  معناي اصطالحي سنت :ب

اهداف نسـبتا متفـاوت علمـاي حـديث،     و  باتوجه به اصطالحات مخصوص، اغراض

نزد هريكي از ايشان كار بردهـاي متفـاوتي    )ة (سنتواژ اصول فقه،و  عقايد اسالمي، فقه

بـر  و  اثل حديث بودهممو  داشته است، چنانچه در اصطالح علماي حديث، سنت مرادف

  .گردد مي يكسان اطالق �يا سكوت پيامبرو  قول، فعل، تاييد

همچنـان  و  ي اخالقـي ها روشو  تقرير) صفاتو  بلكه نزد ايشان فراتر از (قول، فعل

 را كه از آن بـه عنـوان شـمائل نيـز تعبيـر      �يا جبلّي پيامبرو  مشخصات خلقيو  صفات

  د.شو مي سنت گفته گردد مي

ح فقهاي مذاهب مختلف اسالمي كه موضوع اساسي مباحـث ايشـان همانـا    در اصطال

يا مندوب، حرام، مكـروه نـام   و  ، مستحبواجب احكام تكليفي است سنت مانند فرض،

تشويق و  انجام دادن آن ترغيبو  حكمي از احكام شرعي است كه افراد مكلف را به فعل

                                                

 .86صحيح مسلم ص:  -1



  11  مفهوم لغوي و اصطالحي سنت

تـارك آن در  و  ثـواب گرديـده  و  عامـل آن مسـتحق اجـر   و  د، طوريكه فاعلشو مي داده

  د.گرد نمي تكبر نباشد مستحق عقوبت الهيو  صورتيكه تركش مبني بر عناد

سنت در اصطالح علماي اصول فقه كه موضوع بحث ايشان را همانا شناسـايي دالئـل   

يا و  بر هر قول، فعلو  د يكي از دالئل معتبر احكام شرع به شمار رفتهده مي شرع تشكيل

  .  گردد مي به غرض تشريع صادر شده باشد، اطالق �پيامبرتقريري كه از 

نيز برخي از فقها سنت و  –مخصوصا علماي بخش عقايد اسالمي  –اما علماي سلف 

كـه  هاي  يا گروهو  اين شيوة بينش ايشان افراد براساسو  اند را در مقابل بدعت بكار برده

و  اهل سنت(بعين پيروي نمايند تبع تاو  طريقة صحابه، تابعينو  روش ،�از سنت پيامبر

كسانيكه بر خالف نقش قدم ايشـان رفتـار نماينـد از    و  محسوب گرديده )يا پيروان سنت

  .)1(گردد مي جملة (اهل بدعت) محسوب

پسـرش  و  وبرهمين اساس برخي از علماي سلف مانند امام احمد بـن حنبـل شـيباني   

علماي و  وبكر خالل، امام ابوبكر مروزيعبداهللا بن إمام احمد، امام ابن ابي عاصم، امام اب

�a �يا (و  )،���45��	� يا (و  )،���45ديگر زير عنوان بارز (]$�� �	�451��� IP�( ي ها كتاب

  اند. ارزشمندي را تاليف نموده

ة سنت در اينجا همانا معناي اولي آن اسـت كـه مـرادف    واژ ياو  اما منظور ما از كلمه

  باشد. مي حديث شريف

***  
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  :ل اولفص

  جايگاه سنت در دين

سـاير  و  ،با توجه به اينكه سنت پيامبر اسالم بعد از قرآنكريم در مرتبة دوم قرار داشته

جايگـاه خاصـي   و  از اهميـت  ،باشـد  مـي  داليل شرعي متكي بـر ايـن دو اصـل   و  اصول

  برخوردار بوده كه تفصيل آن قرار شرح ذيل است.

 الهي است وحي سنت مانند قرآن كريم* 

الهي است. بعبارت ديگـر آن دسـته   وحي  مانند قرآن كريم ،�يا حديث پيامبرو  نتس

  .گيرد مي نشأتوحي  كه جنبة تشريعي داشته باشد، از �كردار پيامبرو  گفتار

��mK�L��M�N�Oچنانچه خداوند متعال دراين مورد تصريح نموده فرموده اسـت:  

P�Q�R��S��T�U�l   :4 – 3[النجم[  

 .»شود نيست  مى حىو حيى كهو اين سخن بجز گويد  نمى ر هوس سخناز س پيامبر)(«

را نيز مانند  وحي اين نوع �در پرتو آيت فوق باور ما مسلمانان بر اين است كه پيامبر

   اند. قرآن كريم به امت ابالغ نموده

 االتباع است واجب سنت مانند قرآن* 

االتباع بوده يك  واجب ن كريمالهي است مانند قرآوحي  با توجه به اينكه سنت نبوي

؛ بر همين اساس اهللا تعالي رود مي اساسي براي ثبوت احكام شرعي بشمارو  مصدر عمده

پيـروي نمـودن از   و  متعدد به اطاعتهاي  با بكار بردن شيوهو  در آيات متعدد قرآنكريم،

  رسولش تاكيد فرموده است. 
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پيامبرش را و  ي نمودن از رسولپيروو  چنانچه در برخي آيات، خداوند متعال اطاعت

به آن مسلمانان را مامور سـاخته اسـت كـه چنـد     و  در رديف اطاعت خودش ذكر نموده

  در اينجا تذكر داد. توان مي نمونة آن را

 .�mÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��Ï�ÐÑ�lخداوند متعال فرموده است: 
  ].59[آل عمران: 

اولياى امر خود را [نيـز]  و  پيامبر و ايد خدا را اطاعت كنيد اى كسانى كه ايمان آورده«

  .»اطاعت كنيد

����mn�o�p�sq�t�u�v��w�x:ونيز فرموده است ���zyl آل] .

   ].23عمران: 

پيامبر [او] را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كـافران  و  بگو خدا«

  .»را دوست ندارد

تقل در رديف ساير پيروي از رسول را بطور مسو  ودر برخي آيات ديگر اطاعت

��me�f�g�h�i�jقرار داده است طوريكه فرموده است:  فرايض

k��l�m�l.  :56[النور.[  

پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مـورد رحمـت   و  زكات را بدهيدو  نماز را برپا كنيدو «

  .»قرار گيريد

مقصد بعثت رسول معرفي نموده، فرمـوده  و  ودر يك آيت ديگر تنها اطاعت را هدف

   ].64[النساء:  .�mr�s�t�u�v����w�x�yz�l:است

  .»ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنندو «

در برخي آيات ديگر خداوند متعال پيروي نمودن از رسول را بمثابة پيروي نمودن از 

��mA�B�C�D�E�FG�H�I�Jطوريكه فرموده است:  خودش قرار داده است

K��L�M�N�l  :80[النساء.[  
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رويگردان شود ما  هركسو  خدا را فرمان برده از پيامبر فرمان برد در حقيقت هركس«

  .»ايم تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده

 حرمت مخالفت از آنو  رجوع بطرف سنتوجوب  *

 مسـلمان يـك دسـتور   و  مانند قرآن بـراي هـر مـؤمن    �با توجه به اينكه سنت پيامبر

 مسائل ديني يـك امـر  و  باشد؛ لذا رجوع نمودن بطرف آن در تمام امور مي اعاالتب واجب

  باشد. مي ناجائزو  ن از آن يك عمل حرامورزيد مخالفتو  حتمي بودهو  واجب

و  واجـب  مسائل ديني يـك امـر  و  دليل اينكه رجوع نمودن بطرف سنت در تمام امور

و  احاديـث صـحيح  و  ن كريماحاديث متعددي است كه در قرآو  باشد آيات مي ضروري

احاديث را در اينجا بـا ترجمـة آن تـذكر    و  ارد شده كه يك تعداد آن آياتو  معتبر نبوي

  .نمايم مي داده، سپس احكام مستنبطه از آن را خدمت خوانندگان تقديم

  :كند مي رجوع بطرف سنت داللتوجوب  الف: آياتيكه به

  ه است:مختلف چنين فرمودهاي  خداوند متعال در سوره

 1 - �mA�B��� ��C�D��E�F�G�H�I�J�K�L��M�N�O�PQ�R�S�

T�U�V��W�X���Y�Z�l  :36[األحزاب.[  

اش به كـارى فرمـان دهنـد     فرستادهو  زن مؤمنى را نرسد كه چون خداو  هيچ مردو «

اش را نافرمـانى كنـد قطعـا     فرسـتاده و  خدا هركسو  براى آنان در كارشان اختيارى باشد

  . »كارى گرديده استدچار گمراهى آش

2- �m~�_�̀�a�b�c�d�e�fg�h��ij��k���l����m�n�l  :1[الحجرات[.  

 پيامبرش [در هيچ كارى] پيشى مجوييدو  ايد در برابر خدا اى كسانى كه ايمان آورده«

  .»از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناستو 

3 - mn�o�p�sq�t�u�v��w�x����zyl  :32[آل عمران.[  
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پيامبر [او] را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كـافران  و  بگو خدا«

  .»را دوست ندارد

4 - �mA�B�C�D�E�FG�H�I�J�K��L�M�l  :80[النساء[.  

رويگردان شود ما  هركسو  خدا را فرمان برده از پيامبر فرمان برد در حقيقت هركس«

  .»ايم تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده

5 – �mÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��Ï�ÐÑ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×� � ��Ø�

Ù�Ú�Û��Ü�Ý�Þ�ßà�á�â�ã�ä�å��l  :اى كسانى « .]59[النساء

اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد و  پيامبرو  ايد خدا را اطاعت كنيد كه ايمان آورده

روز بازپسين ايمان داريد آن و  در امرى [دينى] اختالف نظر يافتيد اگر به خداهرگاه  پس

   .»تر است  فرجام  نيكو  [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهترو  به [كتاب] خدا را

۶ – �mA�B�C�D�E�F�G�HI��JK�L���M�N�O�P�
l  :46[األنفال[.   

شـما   مهابتو  شويد  با هم نزاع مكنيد كه سستو  پيامبرش اطاعت كنيدو  از خداو «

  .»تصبر كنيد كه خدا با شكيبايان اسو  از بين برود

 ٧ – �mg��h�i�j�kl�m�n�o�p�q��r�s�t�u�l 

   .]92: ة[المائد

[از گناهـان] برحـذر باشـيد پـس اگـر روى      و  اطاعت پيـامبر كنيـد  و  خدا اطاعتو «

  .»گردانديد بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن [پيام] آشكار است

٨ – �ml�m�n�o���p�q��r�st�u�v�w�x��y�
z�{|�}�~��_�`�a��b�c�d�e�f�� �g�h�i�l  :النور]

63[.  
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خطاب كردن پيامبر را در ميان خود مانند خطاب كردن بعضى از خودتان بـه بعضـى   «

گريزنـد پـس    داند [چه] كسانى از شما دزدانه [از نـزد او] مـى   [ديگر] قرار مدهيد خدا مى

بى كنند بترسند كه مبادا باليـى بديشـان رسـد يـا بـه عـذا       كسانى كه از فرمان او تمرد مى

  .»دردناك گرفتار شوند

٩ – �m«�¬��®�¯�°�±�²��³�´��µ¶��¸�¹�º�
»�¼�½�¾�¿�À����Á�Â�l  :24[األنفال[.   

پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه بـه  و  ايد چون خدا اى كسانى كه ايمان آورده«

دلـش حايـل   و  بدانيـد كـه خـدا ميـان آدمـى     و  بخشد آنان را اجابت كنيد شما حيات مى

  .»هم در نزد او محشور خواهيد شدو  دگرد مى

10 – � mª�«�¬�®��¯�°�±�²�³�́���

µ�¶¸�¹�º�»�¼���½�¾�¿�À��Á�Â�

Ã��Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê��l  :14 – 13[النساء[.  

يى درآورد كـه از زيـر   هـا  بـاغ  ى را بـه و  پيامبر او اطاعـت كنـد  و  از خدا هركسو «

و  همـان كاميـابى بـزرگ اسـت    ايـن  و  انـد  [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه

ى را در آتشى و  از حدود مقرر او تجاوز نمايدو  پيامبر او نافرمانى كندو  از خدا هركس

  .»آور است براى او عذابى خفتو  درآورد كه همواره در آن خواهد بود

11 – �mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�� � ��K�L�M�N�O�P�

Q�R��S���T�U�V�W�X�Y�Z�[�\��]�^�_�̀�

a� ��b�c�d�e�f��g�h�i�j�k�l�m��n�o�l 
  ].61 – 60[النساء: 

[به] آنچه پـيش  و  پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده اى كسانى را كه مى آيا نديده«

خواهند داورى ميان خود را بـه سـوى    اند [با اين همه] مى از تو نازل گرديده ايمان آورده
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خواهـد   [لى] شـيطان مـى  و  ندورز ن كفراند كه بدا طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته

چون به ايشان گفته شود به سوى آنچـه خـدا نـازل    و  آنان را به گمراهى دورى دراندازد

  .»تابند بينى كه از تو سخت روى برمى به سوى پيامبر [او] بياييد منافقان را مىو  كرده

12 – �m¶�¸�����¹�º�»��¼�½��¾�¿�À���Á��Â�Ã��Ä�ÅÆ�Ç�È�

É�Ê�Ë��Ì�Í�Ï�Î�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô���Õl   :52 -51[النور.[  

13- �mp�q�r�s�t��u��v�wx�y�z{�|���}�~���¡��l 

   .]7[الحشر: 

 از آنچه شما را باز داشت بازايسـتيد و  آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگيريد«

  .»كيفر است از خدا پروا بداريد كه خدا سختو 

14– �mÁ�Â����Ã�Ä�Å�Æ�Ç��È�É���Ê�����Ë�Ì�Í�Î������� ��Ï�Ð�Ñ�����Ò��

l  :21[األحزاب.[  

 قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نيكوست براى آن كس كه به خـدا «

  . »كند خدا را فراوان ياد مىو  روز بازپسين اميد داردو 

15 – �mA�B���C�D�E�F�G��H�I�J�K�L��M�N�O�P�Q�R��S��T�

U�l  :4 – 1[النجم.[  

نه در نـادانى  و  [كه] يار شما نه گمراه شده آيد اختر [قرآن] چون فرود مىسوگند به «

  .»شود نيست حى مىو  حيى كهو  اين سخن بجز گويد از سر هوس سخن نمىو  مانده

�mU��V���W�X�Y�Z�[�\��]�^��_�l  :44[النحل[.  

ـ   و « ازل اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سـوى ايشـان ن

  .»اميد كه آنان بينديشندو  شده است توضيح دهى

  دارد. وجود وآيات ديگر نيز در اين ارتباط
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  :كند مي داللت �كه بر لزوم اتباع از سنت پيامبر ب: احاديثي
دارد كـه در تمـام    وجـود  روايات زياديو  معتبر حديث احاديثو  مراجعو  در كتب

، كه از آن جمله احاديث ذيل را كند مي توصيه و پيروي از سنت تاكيدو  امور دين به اتباع

  تذكر داد: توان مي بطور نمونه

b −  �*)*P d� ��� �� �	
� J�� ��N: e[�� �� �F 45f� J	<�) g$�� I/8 �	��1N:  �1��
[�h)��N ?: e45f� I<a g5��j� ��  �[�� �]- k��� ��8)١(l 

   فرمودند: �روايت است كه رسول اهللا �از ابوهريره

صحابه گفتند: يـا رسـول اهللا!   «روند مگر كسيكه ابا بورزد  مي امت من به بهشت مةه«

كسي كه و  ،رود مي كسيكه از من اطاعت نمايد به بهشت«كيست كه ابا بورزد؟ فرمودند: 

    .»ه استورزيد از من نافرماني كند كسي است كه از بهشت رفتن ابا

m −  �� �6� �� *��D ��� ��N: e RLO@� OD  , Z#Vn�O7 O	 QP O� O#U O
 O� V�R, O O� Q�� Uo O� _gV6U5�� OpVF Z4 O%VnO� O�
 O�V� UJVF :�	Q�� O] O- , QJ�Oq R]O) OrR O]�� O� , Z4 O�Vn�O7 O RsO"�� UJVF : R# QE Q'R"O� O�� ON O� , Z#Vn�O7 Q� U7VF : R# QE Q'R"O� O�� O] O- � OC OP R# Q%V6 VT�

, S�O> O� Q�O� �	Q� V Rt�O- , S�O> O�  R� O� O- ,�S, V�� Oa OuO"O� O� S4O� QaRh O� � OE,V- OIO" OD O� ,� S�� Oa [O5 O� vI QD O� VIO> O� O/ Q� QO> O� :�	Q�� O] O-
 O) R Ow O� O�� U��� VI Q< R�O) R Ow OgV�� U��� VrV Qx R Ow R� O� O� ,V4O� QaRhOy� O� V� OI O/O� O� O�� U��� OI O<Oa OgV�� U��� O0� ODO� ,V4O� QaRhOy� O� V� RI Q/Rh

 O-� O� , Z4 O�Vn�O7 O RsO"�� UJVF : R# QE Q'R"O� O�� ON O� , Z#Vn�O7 Q� U7VF : R# QE Q'R"O� O�� O] O- ,� OE RE O] RA O) Q�O� � OP	Q� _�O� :�	Q�� O] , QJ�OqR]O) OrR O]�
 S� U�O QH Oz� OjO� R� O� O- , O#U O
 O� V�R, O O� Q�� Uo O� Z� U�O QH gV�� U��� O� , Q4U5 Of� Q�� U��� O- :�	Q�� O] O- R�O] O- O#U O
 O� V�R, O O� Q�� Uo O� �

 R, O O� Q�� Uo O� Z� U�O QH O� ,OU�� O{ O� R�O]O- O#U O
 O� V�R, O O� Q�� Uo O� � S� U�O QH O{ O� R� O� O� ,OU�� Oz� OjO� Z| R*O- O#U O
 O� V�
 V}�U5�� O RsO�8)2(l 

در حـالي   �ي نـزد پيـامبر  روايت است كه گفت: فرشـتگان  باز جابر بن عبد اهللا «

 هـا  آن بعضي ازو  گفتند كه خواب است، ها آن آمدند كه ايشان در خواب بودند، بعضي از

                                                

  ).7280( 1525ص:  ،�صحيح البخاري، كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا  -1

 ).7281( 1525ص: صحيح البخاري، كتاب االعتصام،  -2
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دلش بيدار است، سپس با خود گفتند كـه بـراي او   و  قلبولي  گفتند كه: چشمش خواب

و  گفتند كه او خواب است، ها آن ، باز بعضي ازكنيم مي مثلي است، آن مثل را برايش بيان

آن مثـل را   هـا  آن قلبش بيدار است. سـپس ولي  گفتند كه چشمش خواب ها آن بعضي از

 سفرة را درآن گسـترده و  ي مانند كسي است كه خانة را بنا نهادهو  بيان داشته گفتند: مثل

و  ،گردد مي مردم را دعوت نموده است، كسي كه دعوت را پذيرفته باشد، به خانه داخلو 

 كسي كه دعوت را نپذيرفته باشد، نه به خانـه داخـل  و  خورد، مي از آن دستر خوان طعام

  خورد. مي نه از آن دسترخوان چيزيو  د،شو مي

 هـا  آن مالئكه با خود گفتند: تاويل اين مثل را بگوئيد تا مقصود را بفهمد، باز بعضي از

دلـش بيـدار   و  گفتند كه چشمش خواب ها آن بعض ديگري ازو  گفتند كه خواب است،

  است.

 �است، كسـي كـه از محمـد    �ميزبان محمد و  گفتند: خانه عبارت از بهشت است،

نـا فرمـاني    �كسي كه از محمـد  و  از خداوند اطاعت كرده است،واقع  اطاعت نمايد در

و  مطيـع (اسـت كـه بـين مـردم      �محمد و  نافرماني خداوند را كرده است،واقع  كند در

   .»جدايي آورده استو  فرق )عاصي

~ −  ��[
	� d��  g65�� ��� ��N: e�>� 27F � ��	N [(� ID� I>�/ �� �� g5>"� �� I>�
��]-: g5,"� :,f� .)�� kF �	N �) � ��	N �� 4An�j ���jh- @��5�� @��5��- J�)*"�� *)C5�� �7� kF

�	�5- #EE� o� �	]�7�- �	fah- � :,f� #E�6�- #��%� �	�6�h- #E5� 4An�j .�C/
#E%Ph- ��� .^D �� �6(�- g5��j� �� I>� +�C- #ET�$D� �k��� �� I>� � �� .^D 2� 0C/
��� ��8)1(.  

مبعوث شـدنم از طـرف   «فرمودند:  �روايت است كه گفت: پيامبر  �از ابو موسي «

مـي گويـد: خـود لشـكر دشـمن را بـه       و  آيد مي خداوند مانند كسي است كه نزد مردمي

                                                

  )..6489شمارة حديث:  1369صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب االنتهاء عن المعاصي (ص:  -1
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بيم دهندة عريانم، پس خود را نجات دهيد، پـس خـود    من همانو  چشمهاي خود ديدم،

  .»را نجات دهيد

 خـود را نجـات  و  گيرنـد،  مـي  از اول شـب آمـادگي  و  گروهي سخنش را قبول نموده

كننـد، تـا آنكـه آن     نمـي  رو  سخنش را باو  گروه ديگري او را تكذيب نمودهو  ند،ده مي

  .»كند مي ها را نابود آنو  رسد مي ها آنوقت  لشكر به سر

4 - �-�� d� �� � ��N:  �� �	
� ��N�: e *�K� �,(h) �$%)�� o� �^%$� #/�T� sA�� �
�	],- �5� .,� �� �� L*�� �� �*�� ��: �� ��a� � ���5"6(� �� 0�$/ � �7�D ��- �F«)1(.  

ه فرمودند: من نبايد فردي را سراغ داشـت  �روايت است كه رسول اهللا  �از ابورافع «

يا آنچه كه من از و  در برابر امري از اوامر منو  باشم كه بر تخت خوابش تكيه زده باشد،

، دانـم  نمي نواهي چيزي راو  آن نهي شده ام چنين اظهار نموده بگويد كه من از اين اوامر

 اگـر در قـرآن نباشـد از آن پيـروي    و  ،نمـايم  مـي  تنها آنچه را كه در قرآن در يابم پيروي

  .  »نمايم نمي

� − 0*/ ��"� �� ���]y� ��� ��N:  �� �	
� ��N� :eJ *1]�� .,(�� kF �� � �1"� �1>�
�	]) �$%)�� o� J�"6? ID� +?	) ��: 21- J *]�� �C3 #%,� ��	Th1- ��1T �1,- #(�1D ��1� 

��	�*�- ��*T �� �,- #(�D ��1PK� �2�� #%� I� � �� �� �*T 2/ �� �	
� �*T �� JF � �
z�6��� �� 0�7 �� I/ ��E6T�1� �E5� g5�$�) J� �F �P�"� 4�]� � � J� #E,1"- �	1]� ��17 �1�

��*])�m� ��*N I>�� #E6]") J� �- ��*]) w J9-8)3(l 

                                                

كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلي اهللا عليه وسلم  ،سنن الترمذي ،صحيح - 1

 ). 431(ص: 

 .يندمهمان بگيرند ويا حق مهمانداري ايشان را ادا نما :يعني -2

  ترمذي وابوداود با سند صحيح روايت شده است. ،حديث توسط امام احمد -3



  جايگاه رفيع سنت در دين اسالم      22

 � − �*)*P d� ��� ���: �� ���� ����: � ����� ����� �� ���  �!�" #$%�& �'

() �*!+,- �� .�*$ /0*�� /��%1*2 �� 3�4� 56 �7%2 8*9:;�b�   

  احاديث فوق:و  ج: احكام مستنبطه از آيات
  استنباط نمود:و  استخراج توان مي ذيل را احاديث فوق احكام مهمو  از مجموع آيات

 وجـود  تفـاوتي و  هيچ نوع فـرق وي  رسولو  فيصلة اهللا متعالو  در مابين حكم – 1

 رسـول برگزيـدة  و  كه از حكم اهللا متعـال  اختيار را نداردو  هيچ مؤمني اين حقو  نداشته

نافرماني حكم و  اين حقيقت را همچنان بايد درك كرد كه مخالفتو  مخالفت نمايد،وي 

 گمراهـي انسـان  و  سـبب ضـاللت  و  بمثابة مخالفـت از حكـم اهللا تعـالي بـوده     �پيامبر 

  .گردد مي

واز نـدارد،  يا پيشدسـتي نمـودن از حكـم اهللا متعـال جـ     و  طوريكه پيشي گرفتن – 2

و  نيز جواز نـدارد، �فيصلة رسولو  يا پيشدستي نمودن از حكمو  همچنان پيشي گرفتن

ممانعت از پيشدستي كنايه از عدم جواز مخالفت با حكم رسول است، طوريكه امـام ابـن   

� )[�"	� � $A( �[ g$A)	� ]) �$T ��*�h([ *�h) �$T	� �� ](	�	� T$« فرموده است: /قيم 
$T �*��� �,- #%� �C�� 	P J	%) ���)8)2(.  

يا امر نكرده باشد، شما هـم در  و  تا زمانيكه رسول در مورد چيزي سخن نگفته باشد«

نظـر  و  تا زمانيكه رسول در مورد چيـزي فتـوا  و  نه امر كنيد،و  مورد آن نه سخن بگوئيد

در مـورد   �يـامبر تا زمانيكه پو  نظر دادن خود داري نمائيد،و  نداده باشد شما هم از فتوا

  .»قضاوت نكنيدو  فيصله نكرده باشد شما هم فيصلهو  چيزي بصورت قطعي حكم

  پيروي رسول عين اطاعت اهللا تعالي است.و  اطاعت – 3

                                                

به شكل مسند روايت نموده وبه صـجت آن نيـز حكـم    وحاكم  به شكل مرسلمالك  حديث را امام -1

  كرده است.

  ).1/58إعالم الموقعين ( -2
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  عمل كفار است.و  روي گردانيدن از اطاعت رسول خصلتو  اعراض – 4

 رسـول و  اختالف در موردي از موارد ديني حتمـا بطـرف اهللا  و  بروز نزاع هنگام – 5

: گويـد  مـي  اين موضوع را توضيح بيشـتر داده  /رجوع نمود، طوريكه امام ابن قيم وي 

فعل يعنـي  و  اطاعت از رسولش امر نموده،و  اهللا تعالي در آية مباركه به اطاعت خودش«

��	
*�� �	",j�� اطاعـت  وجـوب   را بخاطر اين اعاده كرده نموده است تا معلوم گردد كه

فـرامين  و  هر فرد مؤمن مكلف است تا از سنتو  مستقل بشمار رفته از رسول يك حكم

و  پيـروي از امـر  و  بدون عرضه نمودن آن به قرآن پيروي نمايـد؛ زيـرا اطاعـت    �پيامبر

�� kF ��),1. «�اين فرمـودة پيـامبر    براساس -يا نباشدو  در قرآن باشد -�فرمان پيامبر 
0�$%�� ��  . رود مي به شمارحتمي و  واجب يك امر »�"�� �<

و  يا اوليـاي امـور كـه بصـورت مطلـق     و  پيروي از اولي األمرو  بر خالف آن اطاعت

فعل را اعاده كرده نشده است تا اين حقيقـت  وي  مستقل مشروعيت نداشت؛ لذا در مورد

  )1(.»باشد مي رسولو  منوط بر اطاعت اهللاو  معلوم گردد كه اطاعت از اولي األمر مربوط

پذيرفته شدة ديگر اين است كه منظور از رد نمودن بطرف اهللا همانا رد و  سخن اتفاقي

منظور از رد نمـودن بطـرف رسـول همانـا رد نمـودن بطـرف       وي و  نمودن بطرف كتاب

اين و  باشد، مي فاتشو  بعد ازوي  رد بطرف سنتو  در هنگام حياتش �شخص رسول 

  .رود مي رد از شروط ايمان به حساب

آخـرت  و  ن از مخالفت رسول؛ زيرا مخالفت نمودن از رسول در دنيانمودبرحذر  – 7

  خطرناك دارد. و  عواقب بسيار ناگوار

در و  گون،گونـا هـاي   در دنيا سبب مبتال شدن به فتنـه  �مخالفت از اوامر پيامبر – 8 

  .گردد مي آخرت سبب عذاب بسيار دردناك

                                                

  ).1/54اعالم الموقعين ( -1
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ي؛ زيـرا پـذيرفتن   و  امرتعميل اوو  �دعوت پيامبرو  پذيرفتن خواستوجوب  – 9 

  .  گردد مي آخرتو  سعادتمند در دنياو  سبب زندگي خوب �خواست پيامبرو  دعوت

كاميابي بـزرگ  و  سبب داخل شدن در جنت �فرمانبرداري از پيامبرو  اطاعت – 10 

وي  تجاوز نمودن از حدود تعيين كردةو  �نافرماني پيامبرو  بر عكس معصيتو  گرديده

  .گردد مي عذاب بسيار ذلت آورو  ر دوزخسبب داخل شدن د

مسلمان بودن و  مشخصات بارز منافقين كه در ظاهر ابراز اسالمو  يكي از عاليم – 11

را بـه پـذيرفتن    هـا  آن اين اسـت، زمانيكـه   كنند مي در باطن برخالف آن رفتارو  را نموده

يـن دعـوت را   ا ها آن دعوت كرده شود،وي  سنتو  گردن نهادن به فيصلهو  حكم رسول

  ند.شو مي روي گردانو  پذيرند بلكه يكسره از آن اعراض نمي نه تنها

فرا  �فيصلة رسولو  اقعي را زمانيكه بطرف حكمو  اما برخالف ايشان مؤمنين – 12

 زبان قالو  تعلل به اين دعوت لبيك گفته به زبان حالو  بدون كسالت ها آن خوانده شود

5�e: گويند مي"�
 ��5"j�8،  برخـورد، مسـتحق   و  بسبب اين عمـل  ها آن شكي نيست كهو

  .گردند مي بهشت برينو  كاميابيو  هرنوع فالح

توصيه نموده است بايد از آن پيـروي  و  ما را به آن امر �از هر آنچه كه رسول – 13 

  بر عكس از هر آنچه كه رسول ما را از آن باز داشته است باز ايستاد شويم.و  نمائيم

و  باور داشته باشيم پـس بايـد رسـول   و  روز آخرت يقينو  اقعا به اهللاو  اگر ما – 14

  نمونه بشناسيم.و  مسائل ديني خويش بصفت الگوو  را در تمام امور �پيامبر 

يـا آنچـه   و  در مورد آنچه كه به دين ارتباط دارد �رسولهاي  فرمودهو  ها گفته – 15

د، باشـ  نمي تجربه قابل دركو  وسط عقلكه ت رود مي مغيبات به شمارو  كه از امور غيب

الهي تلقي گرديده كه نه در گذشته مورد بطالن وحي  ها اين رسول در مورد همةهاي  گفته

  نه در آينده مورد بطالن قرار خواهد گرفت. و  قرار گرفته

  نازل گرديده است. وي  در حقيقت بيانگر آن قرآني است كه بر �سنت پيامبر – 16 
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؛ لـذا  تواند نمي نياز ساخته بي به اينكه قرآن كريم هيچ گاه ما را از سنت با توجه – 17 

نياز  بي كسيكه خود را از سنتو  بوده واجب پيروي از سنت مانند قرآن يك امرو  اطاعت

ه ورزيـد  پيروي ننموده بلكه باوي مخالفـت و  تصور نمايد بايد بداند كه از رسول اطاعت

راست فاصله گرفته بـر خـالف آيـات گذشـته رفتـار       بسبب اين مخالفت از راهو  است،

  نموده است.

�e Q :�با توجه به عموم اين فرمودة پيامبر – 18 O" O� Q�O> V�� OJ * Q]�� Q.,V(�Q� _kVF �O�8  آنچه را كه

 رسول حرام معرفي نموده مثل همان چيزي است كه اهللا تعالي آن را حرام قرار داده است،

رسول با خود آورده است كه در قـرآن نباشـد، ماننـد همـان      همچنان هر حكمي را كهو 

  دارد. وجود حكمي است كه در قرآن

 ن به كتـاب اهللا ورزيد تمسك ةوسيل بهگمراهي تنها و  نجات از هرگونه انحراف -19 

يا فارمول تاروز قيامت ادامه داشته و  اين حكمو  بدست آيد، دتوان ميوي  سنت رسولو 

  ة نجات، جواز ندارد.وسيل جدايي در مابين اين دوو  د تفرقهكه به هيچ صورت ايجا

  سنت مانند قرآن يكي از مراجع حل نزاع* 

اختالفـات ذات  و  نـزاع و  فصـل و  سنت نبوي مانند قرآن كريم يكي از مصـادر حـل  

   .رود مي البيني مسلمانان بشمار

صـيه نمـوده اسـت    توو  بينيم خداوند متعال در قرآن كريم مسلمانان را امر مي طوريكه

فصل امور مورد نزاع خويش را به طرف اهللا جل و  اختالف، حلو  تا در هنگام بروز نزاع

  ارجاع نمايند. �محمدوي  رسول برگزيدةو  جالله،

��mÒ�Ó��Ô�Õ�Ö�×����Ø�Ù�Ú�Û��������Ü چنانچه در اين مورد فرمـوده اسـت:  

Ý�Þ�ßà�á�â�ã�ä�å��l  :59[النساء[ .  
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روز بازپسـين ايمـان   و  [دينى] اختالف نظر يافتيد اگر بـه خـدا   در امرىهرگاه  پس«

تـر   فرجـام   نيكو  [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد اين بهترو  داريد آن را به [كتاب] خدا

  .»است

و  خصومات به طرف اهللا جل جاللهو  يا برگردانيدن حل اختالفو  ومنظور از ارجاع

و  ر متنازع فيها به طرف كتاب اهللا (قرآن كـريم)، برگردانيدن اموو  همانا ارجاعوي  رسول

وفـات   بعـد از وي  احاديـث و  سنتو  زنده بودن شان،و  حياتوقت  شخص رسول در

  ايشان است. 

نكتة بسيار مهم ديگري كه در اين آيت به آن تاكيد شده اين است كه خداونـد متعـال   

عالمـة بـارز   و  نت نشانهسو  در اين آيت ارجاع حل نزاع در مسائل ديني را بطرف كتاب

  . �mÚ�Û��������Ü�Ý�Þ�ßà�lايمان قرار داده است، طوريكه فرموده است: 

  . »روز بازپسين ايمان داريدو  اگر به خدا«

سنت رسول اهللا و  خداوند متعال طوريكه ارجاع امور متنازع فيها را به طرف كتاب اهللا

و  هم چنان بـرعكس ارجـاع ننمـودن   ايمان قرار داده است، هاي  نشانهو  يكي از تقاضاها

فيصلة رسول را در آيات ديگر خالف و  مخالفت از حكمو  گوش ندادن به حكم رسول،

  .تقاضاي ايمان قرار داده است

نمايند،  نمي فيصلة رسول قناعتو  چنانچه در مورد نفي ايمان از كسانيكه به حكم

��°��¯�®�¬�m فرموده است: �±�²�³�´�µ��¶�¸�¹�� �º�

»�¼�½��¾�¿�À�Á��l  :56[النساء.[  

آورند مگر آنكه تـو را در مـورد    لى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمىو «

يشان ها دل اى در آنچه ميان آنان مايه اختالف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

  . »كامال سر تسليم فرود آورندو  احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند

 برگرداندن امور متنازع فيها بطرف كتـاب اهللا، و  ن حكم يعني ارجاعشكي نيست كه اي

باشد، كـه ايـن در ذات    مي ساري المفعولو  تا روز قيامت ادامه داشتهوي  سنت رسولو 
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و  فصـل نـزاع  و  يكـي از مصـادر حـل    �ي است بر اينكه سنت پيـامير واضح خود دليل

اين نكته بذات خود جـاي سـنت   شكي نيست كه و  ،رود مي اختالفات مسلمانان به شمار

  د. ساز مي واضحو  بخوبي مشخص را در دين

 توضيح قرآنو  ة تبيينوسيل سنت مهمترين* 

دينـي  و  عالوه بر اينكه در ذات خود دومـين مرجـع احكـام شـرعي     �حديث پيامبر 

سـازد، همچنـان از ايـن جهـت كـه       مي است كه اين امر به تنهايي جايگاه سنت را روشن

توضيح مرجع اول احكام اسالمي (قرآنكـريم) اسـت، نيـز حـايز     و  ة تبيينيلوس مهمترين

  باشد.  مي اهميت فوق العاده

 �ظايف عمدة پيامبرو  توضيح قرآن كريم را يكي ازو  طوريكه خداوند متعال بيان

��mU��V قرار داده فرموده است: ��W�X�Y�Z�[�\��]�^��

_l  :44[النحل[.   

فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سـوى ايشـان نـازل    اين قرآن را به سوى تو و «

  .»اميد كه آنان بينديشندو  شده است توضيح دهى

حقيقي قرآن بود؛ لذا بتاسي از اين توصية و  اقعيو  ممثل �از آنجائيكه پيامبر 

 مشكل قرآن كريم را توضيح نمود، برخي نصوص عامو  پروردگارش برخي آيات مجمل

مستقل را كه و  مقيد ساخت در ضمن برخي احكام جديدو  را خاص مطلق قرآن كريمو 

�O0 «، معرفي نموده فرمود: شد نمي در قرآن ديدهO$V%R�� Q.,V(�Q� [_7VF O�O�  � Q+ V?	Q) O�O� Q�O" O� Q� OR> V�
 O2 O- VJ R* Q]R�� � OCO V3 R# Q%R, O O� Q�	Q]O) V�V$ O%) V� O� Oo O� QJ� O"R6 O? ZI QD O� � V�,V- R#Q( R� OD  Q�	� VTOh O- v�O� OT R� V� �� O� � V�,V- R#Q( R� OD

 _ Vo RPOK� V� O2 V R�� Q# RO� R# Q%O� �IV O� O� O�O� Q�	 Q� _* O�O- v�� O* OT R� V� � V�Q6 U��� O� V� v0�O7 �V� �I Q/ O� � U�VF v� VP� O" Q� Q4O�O]Q� O�
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� OEQ6 VT� O� � OER5 O� O[V5 R�O$ R�O) RJO� � v� R	 O]V� O� O� O7 R� O� VIR> V�V� R# QEO6 V] R" Q) RJO� Q� O O- Q�� Q* R]O) R Ow RJV9 O- Q�� Q* R] O) RJO� R# VER, O O" O-
 Q�� O*VN«)1(.  

همچنان مانند آن را كه حديث است نيـز  و  ،آگاه باشيد كه به من كتاب (قرآن كريم)«

زمان نـه چنـدان دور مـرد شـكم سـيري      و وقت  آگاه باشيد كه باگذشت ،داده شده است

و  تنها قرآن را با خود داشـته باشـيد   :به شما بگويدو  تكيه زدهاش  اريكهو  ختبر ت ،بيايد

آگـاه   ،حرام كـردة آن را حـرام بدانيـد   و  ،حالل كردة آن را حالل بدانيد ،به آن اكتفا كنيد

باشيد كه خوردن خران خانگي براي شما حالل نيست كه قرآن كريم از حرام بودن آن ياد 

گاه باشيد كه حيوان اشك دار كه خاصـيت پـاره كـردن را دارد    همچنان آ ،آور نشده است

متاع گمشدة هيچ انسان حتي و  يا برداشتن مالو  همچنان گرفتن ،براي شما حالل نيست

عـدم   براسـاس ذمي به شـما حـالل نيسـت مگـر در صـورتيكه صـاحبش       و  كافر معاهد

  . »...نيازمندي آن را انداخته باشد

خداوند متعال در آيـات   ،احكام آنو  توضيح دينو  بيينبا توجه به اهميت سنت در ت

زجـر  و  مورد تهديـد  ،ورزند مي مخالفت �متعدد قرآن كريم كساني را كه از سنت پيامبر

  عمل ايشان را سبب نزول عذاب قرار داده است.و  شديد قرار داده

وند كه خدا كنيم مي تهديد آميز را در سورة حشر مالحظههاي  طوريكه يكي از شيوه

��mp�q�r�s�t��u متعال فرموده است: �v�wx�y�z{�|� ��}�~�

��¡��l  :7[الحشر[.  

از آنچـه شـما را بـاز داشــت    و  آنچـه را فرسـتاده [او] بـه شـما داد آن را بگيريــد    و «

  .»كيفر است از خدا پروا بداريد كه خدا سختو  بازايستيد

پيامد بسيار بدي  �ي پيامبرنواهو  كه تخلف از اوامرد شو مي از اين آية كريمه دانسته

د. ده مي شخص تخلف كننده با اين عملش خود را هدف عقوبت الهي قرارو  داشته،

                                                

  .503سنن ابو داود ص:  -1
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يا عذاب چطور خواهد بود؟ نفصيل آن را خداوند متعال در آية و  نوعيت اين عقوبت

����m}�~��_�`�a��b�c�d�e�fديگري چنين بيان نموده است: 

g�hl  :63[النور[.  

كنند بترسند كه مبادا باليى بديشـان رسـد يـا بـه      ز فرمان او تمرد مىپس كسانى كه ا«

  .»عذابى دردناك گرفتار شوند

و  از اوامـر كننـدگان   خداونـد متعـال بـراي تخلـف    د شو مي در اين آيت طوريكه ديده

  را تعيين نموده است: وعيد  يكي از اين دو �احكام پيامبر 

كه در نتيجة آن انسـان از مسـير هـدايت     مصيبت نامعلوميو  اول: مواجه شدن با فتنه

  كند. مي پرتگاه ضاللت سقوطو  منحرف گرديده، در دامن كفر

قتـل،   ةوسيل بهدر دنيا  .در آخرتو  درد ناك در دنياو  دوم: مواجه شدن به عذاب اليم

ساير گنهگاران بسـا  و  ناگواري كه كفارو  حوادث تلخو  ساير آفاتو  هاي مهلك، مرض

  آتش دوزخ است.و  عذاب اليم در آخرت همانا جهنمو  ند.شو مي مواجه اوقات با آن

و  دريك آيت ديگر خداوند عدم اطاعت از سنت پيـامبر را مـرادف اطاعـت از هـوي    

پيروي نكند حتما از و  روش پيامبر اطاعتو  هوس قرار داده است، يعني كسيكه از سنت

خطرناكي را در و  مد بسيار زشتكه پيا كند مي پيرويو  ي خود اطاعتها خواهشو  هوا

  قبال دارد، چنانچه فرموده است: 

�m¹�º� ��»�¼�½��¾�¿�ÀÁ�Â�Ã�Ä�Å��Æ�Ç��� ��È�É�

ÊË�Ì���Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò��l  :50[القصص[.  

و  كننـد  ى خـود را پيـروى مـى   هـا  هـوس  پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط«

ـ  تر از آنكه بى كيست گمراه ترديـد خـدا مـردم     بـى  ؟روى كنـد راهنمايى خدا از هوسش پي

  .»كند ستمگر را راهنمايى نمى
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روش پيـامبر را خـود   و  شوم عدم اطاعت از سـنت و  پيامد زشتو  وهم چنان نتيجه

   اند: در يك حديث چنين بيان داشته �پيامبر

»#%/ )��� �� �F 45f� I<�,  :�	��]-1)!�� �	1
� � � �1�1) I1<a �5��1j� �1� :��1N !?��h
45f�, ����� �]- �7��� �8)1(.  

د. ورز همة شما داخل بهشت خواهيد شد مگر كسيكه از رفتن به بهشت خودش ابـا «

اصحاب با لهجة بسيار شگفت انگيز پرسيدند: اي رسول خدا كسي هست كه از رفتن بـه  

ولـي   فرمودند: كسيكه از من اطاعت كند بهشت خواهـد رفـت   �د؟ پيامير ورز جنت ابا

  . »يده استورز كند او از رفتن به بهشت ابا كسيكه نافرماني مرا

روش و  دونمونة زنـده را بـراي اطاعـت از سـنت     توان مي اكنون بخاطر توضيح بيشتر

و  اتفاق افتـاده بـود، بطـور مثـال     �كه در عصر خود پيامبر عدم اطاعت از آنو  ،�پيامبر

  نمونه ذكر كرد.

راستين است حديثي و  صادق كه شيوة هر مسلمان �در مورد شتافتن به طاعت پيامبر

"��1 («برايش گفت: و  در دست مردي انگشتري طالئي را مشاهده نمود �آمده كه پيامبر
- ��7 �� �*� ��F #/�T�, �E"'� )��«.  

 يا قـوغ آتـش را عمـدا در دسـتش    و  جاي بس تعجب است كه فردي از شما اخگر«

  .»نهد! مي

 �دور انداختند. زمانيكه پيامبرو  سپس انگشتري را از دست آن شخص بيرون نموده 

مردمـان  و  انگشتري طالئي هم روي زمين افتاده بـود افـراد  و  از مجلس برخواسته رفتند

از و  كه انگشتري ات را برداري شود مي موجود در صحنه به صاحب انگشتري گفتند: چه


	� ��� ��� �  >�C«آن مستفيد شوي؟ صاحب انگشتري گفت: � �T*j �N�«)2(.   
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دور انداخته باشد من هرگز آن را در دستم نخواهم  �قسم به خدا چيزي را كه پيامبر«

  .»گرفت

  . �اطاعت از پيامبر اين است نمونة زندة

    نمونة عدم اطاعت از پيامبر را با پيامد زشت آن در روايت ديگري بايد ديد.

امر فرمود تا  �برد. پيامخور مي در روايات آمده است كه مردي غذا را به دست چپش

و  خود خواهي از اجابـت و  نان را به دست راستش بخورد، اما آن شخص به اساس تكبر

  . توانم نمي يده به دروغ گفت: منورز امتناع �پذيرفتن امر پيامبر

ال «راحت شده در موردش دعاي بد نموده فرمود: ناوي  از اين برخورد�پيامبر

را نتواني. در همان لحظه دست آن مرد خشك يعني براي هميش تو اين كار  »استطعت

  .)1(بعد از آن دوباره قادر نشد تا دستش را تا دهانش باال كندو  شد

 درك كرد كه يكـي بـه اسـاس تكبـر     توان مي اكنون تفاوتي را كه ميان اين دونفر است

د من هرگز آماده گوي مي ديگريو  ،توانم نمي غذا خوردهو  د من بدست راستم نانگوي مي

  انداخته است دوباره بدست خود بگيرم.  �نيستم تا انگشتري را كه پيامبر

هـاي   عمل نمودن به سنت ايشان يكي از تقاضـاهاي و  پيروي از پيامبر،و  اطاعت •

 .رود مي كلمة شهادت بشمار

پيروي نمودن از و  نقطة مهم ديگر در مورد جايگاه سنت در دين اين است كه اطاعت

به سنت ايشان يكي از مقتضيات عمدة شهادت دادن به رسالت عمل نمودن و  �پيامبر

 »رسول اهللا اأشهد أن محمد«گفتن كلمه شهادت و  آنجناب است؛ زيرا تقاضاي خواندن

  پنج چيز است: اند، طوريكه علما گفته

  .�فرامين پيامبرو  پيروي نمودن از اوامرو  اطاعت -1

  او.هاي  فرمودهو  ها تصديق كردن به تمام گفته -2

  از آن منع فرموده است. �باز ايستادشدن از همه آن چيزي كه پيامبر -3

                                                

  ).838صحيح مسلم ( -1
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 هـركس  يا دوست داشتن پيامبر بيشتر از دوست داشـتن و  محبت داشتن با پيامبر، -4

  ديگر.  

 .طريقه اوو  انجام دادن تمام عبادات مطابق روش -5

 معارف اسالمي به سنتو  ي تمام علومها * نيازمندي

د اين است ساز مي مشخصو  سنت را در دين اسالم بارز ري كه جايگاهنقطه مهم ديگ

اصول فقه بـدون  و  معارف اسالمي مانند تفسير، عقايد، فقه،و  درك ساير علومو  كه فهم

 هر عالم مفسر، متكلم، فقيـه و  باشد، نمي يا حديث امكان پذيرو  معرفت سنتو  شناخت

نداشـته باشـد بسـيار     صات آن آگاهي كامـل مشخو  يا اصولي اگر در مورد سنت، انواعو 

 اشتباه گرديده، ديگران را هم در خطا افگنده از مسير سـالم منحـرف  و  زود مرتكب خطا

  .گردد مي

 عمل نمودن بر دين بيرون از امكان است ،بدون در نظر داشت سنت* 

 ،عالوه بر آنچه گفته شد، هر مسلمان بايد بخاطر داشته باشد كه به غرض اقامت ديـن 

حـديث  و  رجوع نمودن بطـرف سـنت  و  مقررات آن، برگشتو  عمل نمودن بر احكامو 

و  ؛ زيرا كسيكه تنها به قرآن كريم اكتفا نمايدگردد مي يك ضرورت غير انكار نا پذير تلقي

كيفيـت ادا  و  ، پـس شـيوه  كند مي چنين گمان داشته باشد كه قرآن كريم به تنهايي كفايت

و  مقـدار زكـات، مفطـرات   و  همچنـان نصـاب  و  اوقات آن،و  كردن نماز، شروط، اركان

  نمايد؟.  دتوان مي روزه را از كجاهاي  شكننده

گاهي سنت را مثل قرآن قرار داده، گاهي عمـل بـه سـنت را     �بر همين اساس پيامبر

بمثابة عمل به قرآن قرار داده است. طوريكه در مورد مماثلت سنت با قرآن كريم فرمـوده  

�  Q�O�O «است  O" O� Q� O> V�� OJ * Q]�� Q.,V(�Q� _kVF«)1(.   

  . »مثل آن را داده شده استو  به من قرآن«
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ودر مورد اينكه حرمت ثابت شده با سنت، بمثابة حرمت ثابت با قـرآن كـريم اسـت،    

� T*� ��� ��« :فرموده است� I>� �� �	
� �*T �� JF«)1(.  

ن چيزهاي است كه خداوند حرام قـرار داده  آنچه را رسول حرام قرار داده مانند هما«

  .»است

يا حـديث  و  درك نمايد كه سنت دتوان مي پس از روايات فوق اين حقيقت را هركس

 احاديث فـوق در  براساس به ثبوت رسيده باشد،و  در صورتيكه از صحت برخوردار بوده

و  اتباع مثل قـرآن بـوده، عمـل كـردن مطـابق آن، امـري اسـت حتمـي        و  پيرويوجوب 

احكام آن امر غيـر  و  ضروري، طوريكه بدون در نظر داشت آن عمل نمودن بر قرآن كريم

  .رسد مي ممكن به نظر

با  »محمد رسول اهللا«و  »ال إله إال اهللا«سنت با يكديگر، مانند تالزم و  تالزم قرآن •

  يكديگر است:

 واجب رآنسنت مانند قو  الهيست وحي فوق كه سنت مانند قرآنهاي  از البالي گفته

تشـريع اسـالمي اسـت، بـدون در نظـر      و  سنت با قرآن يكجا مصدر دينو  االتباع است،

لة مهـم  وسي هم چنان سنتو  احكام آن ممكن نيست،و  داشت سنت عمل نمودن به دين

كـه   گردد مي فوق اين حقيقت معلومهاي  تبيين قرآن است، از البالي تمام گفتهو  توضيح

 »محمـد رسـول اهللا«و  »ال إلـه إال اهللا«كـه   گر طوري تالزم دارندقرآن هردو با يكديو  سنت

  پس كسيكه سنت را نپذيرد، قرآن را نيز نپذيرفته است. اند. با يكديگر متالزم

�� �e *%7انكار از سنت را كفر قرار داده، گفته است:  /برهمين اساس امام سيوطي 
�T J	/)�65�� u� �- ��*"y� �j�� �"- �� J�/ �	N *A/ ,4�T �	�K� � �*n�a �� �*<
��
W� ��� �� �T,a	E �=���5��ll8)2(.  

                                                

  .12سنن ابن ماجه، ص:  -1

2- <�+��� =�>*9?� @ <�A� B�*1'  :8ص.  
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دليل بودن حديث نبوي اعم از اينكه قولي باشـد آن حـديث يـا    و  كسيكه از حجت«

پذيرفته شدة صحت حـديث دران  هاي  معيارو  د البته بعد از اينكه شرايطورز فعلي، انكار

دليـل بـودن سـنت كـافر     و  نش از حجـت موجود باشد، آن شخص به سبب انكار نمـود 

 نصـاري يكجـا حشـر   و  روز قيامـت بـا يهـود   و  گردد مي از دائرة اسالم بيرونو  گرديده

  .»گردد مي

منزلتـي كـه حـديث در چوكـات شـريعت اسـالمي دارد،       و  با توجه بر اهميت، مقـام 

و  كاست آن ترغيبو  نقل بدون كمو  روايت حديثو  همواره امتش را به حفظ �پيامبر

�e اند: تشويق نموده، فرمودهP��	- g$��]� ��
 S�@*�� �� �7 ��E"�
 2/ �P�a� #G �EqAT8l)١(  

سـپس  و  نهـد  مي حرف من گوشو  تازه نگهدارد كه به قولو  خداوند آن مرد را تر«

  .»رساند مي طوريكه شنيده به ديگرانو  كند مي آن را حفظ

سامعين حاضر در و  الوداع مردم 4�Tيخي بعد از ارائة خطبه تار �وهمچنان پيامبر

«امر نموده، فرمودند: اند  صحنه را به تبليغ آنچه شنيده-,, 0*- ,rn���� #%5� �P���� �6
���
 �� ���� �6�8.)2(  

اشخاص حاضر در صحنه بايد به افراد غايب از صحنه ابالغ نمايد؛زيرا بسا افراديكـه  «

  .»تر باشند شايد فهميدهاند  ه شنيدهنسبت به كساني كاند  مستقيما نشنيده

جايگاه رفيع آن در دين اسالم) كـه در پرتـوي   و  اين بود نكات چندي پيرامون (سنت

در اين شكي نيست كه تمام نكات متـذكره  و  ارائه گرديد، �احاديث رسول اكرمو  آيات

را يكـي   �احاديث به ثبوت رسيدة پيامبر اكـرم و  تا تمام مسلمانان سنت نمايد مي ايجاب

و  عملـي، فـردي  و  از مراجع عمدة شريعت اسـالمي تلقـي نمـوده، در مسـائل اعتقـادي     

  از آن پيروي نمايند.  ...اقتصاديو  اجتماعي، سياسي

                                                

  .404سنن ابو داود ص:  -1

  .67صحيح البخاري ص:  -2



  35  فصل اول: جايگاه سنت در دين

روايات صـحيح را بـه   و  يكتعداد احاديثها  اما جاي بسيار تاسف اين است كه برخي

سـائل اعتقـادي ناديـده    در برخـي م  رود مـي  دليل اينكه از جملة احاديث آحاد بـه شـمار  

احاديث صـحيح نبـوي،   و  ميگيرند؛لذا در فصل دوم كتاب مناسب ميدانم تا در پرتو آيات

بررسـي قـرار دهـم تـا     و  موضوع حجيت احاديث احاد را نيز به شكل موجز مورد بحث

باشد كه در ضمن روشن شدن جايگاه سنت به شكل عموم جايگاه خبر آحاد كه اكثريـت  

  د نيز روشن گردد.ده مي سنت را تشكل





  

  

 

  :فصل دوم

  احكامو  در باب عقائدواحد  حجيت خبر

  تمهيد

تمـام مسـائل   و  در ارتبـاط بـا علـم    روش پذيرفته شدة اسالمو  شكي نيست كه منهج

احكـام   يـا بـه  و  برابر است كه آن مسائل به اعتقاديات تعلق داشته باشـد  -ديني و  علمي

يكنواخـت  و  يكسـان ها  اين الم در مورد همةروش اسو  منهج –عملي مسلمانان و  فقهي

ديني بايد از دليل و  هشيار در تمام ساحات علميو  آن اينكه هر مسلمان با دركو  است،

هرگاه در و  بدور از هرگونه تعصب همواره در جستجوي آن باشد.و  معتبر پيروي نموده

موضـوع مـورد   مسّلم كـه صـدق آن   و  موضوعي از موضوعات بحث بر انگيز دليل معتبر

مقولة پذيرفته شـدة   براساسداشته باشد، پس  وجود درسان مي مناقشه را به اثباتو  بحث

)F�� �*q5�� I�� *GK� a�� دليل پيروي نمايد.و  نظر را كنار گذاشته از آن اثرو  هرگونه رأي  

را هـاي   گـروه و  دور تا امروز افـراد هاي  اما برخالف حقيقت مسلمة فوق، از گذشته 

درست بر موضوعي از موضوعات اعتقادي و  نداشتن باور صحيح براساسغ داريم كه سرا

 يا حديث به ثبوت رسيده است اين صدا را با بسيار بيباكي بلند نمـوده و  كه توسط سنت

كـه تنهـا افـادة    واحد  توسط خبرو  است،واحد  يا روايت خبرو  كه اين حديث گويند مي

  د. رس نمي ادي به اثبات، موضوع اعتقكند مي گمان راو  ظن

 منفـي را در قبـال دارد كـه هـركس    و  واينگونه باورها شكي نيست كه اثرات بسيار بد

خطرنـاك كـه در   و  آن اثـرات نـاگوار  و  گستردة آن را درك كند.و  خيمو  ابعاد تواند نمي

عقايد ثابته توسـط حـديث خوانـد،    و  آن را يك توطئه شوم عليه حديث توان مي حقيقت

  از:اند  عبارت
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سلف صـالح  و  متزلزل ساختن عقايد اسالمي كه مسلمانان صدر اسالمو  تضعيف – 1

   اند. همواره مطابق آن عمل نمودهو  باور داشته،و  دور به آن اعتقادهاي  از گذشته

 ائمة سلف به شمول صـحابه و  زهرآگين كه علماو  براه انداختن اين تبليغات شوم -2

يكسـره آن را  و  را در باب اعتقادي نپذيرفتـه واحد  ين همه خبرساير امامان دو  تابعينو 

  اند. رد نموده

مرجع و  احاديث نبوي كه دومين مصدرو  ايجاد نمودن فاصله در مابين مسلمانان – 3

در واحـد   معتبر دين اسالم است با براه انداختن اين ادعا كه مسالة عدم استدالل بـه خبـر  

اعدة پذيرفته شدة اصولي است كه علماي حديث حـق  يا قو  باب اعتقاديات يك موضوع

  بحث را دران ندارند.و  مداخله

و  در عين حال خطرناك بودن نكات فوق، علماي سلفو  با توجه به اهميت موضوع

و  احكام تحقيقات مفيدو  در باب عقايدواحد  دليل بودن خبرو  خلف در مورد حجت

 در كتاباز تحقيقات امام شافعي  توان مي هكه از آن جملاند  سودمندي را ارائه نموده
4��
در جلد  هشيخ اإلسالم ابن تيميو  امام بخاري در صحيح البخاري،و  )،371(ص: ��*

 C� D6��E�� F*G%��>عالمه ابن قيم در كتاب و  ) كتاب مجموع الفتاوي،18/ 17(

  برد.  ) نام1/119عالمه ابن حزم در كتاب إحكام األحكام (و  )،242 – 2/233(

بسيار ارزشمندي را در ارتباط و  مستقلهاي  همچنان برخي علماي معاصر ديگر رساله

از كتاب محدث بزرگ عصر عالمه  توان مي كه از آن جملهاند  اين موضوع تاليف نموده

� e u)���4�Tناصر الدين الباني كه زير عنوان: ]"�� � ��A5�n� ���%TK�8  تاليف نموده

و  خبر الواحد«ور احمد محمود عبد الوهاب شنقيطي كه زير عنوان كتاب دكتو  است،

كتاب شيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين كه زير و  تاليف نموده است، »حجيته

 تاليف نموده، »هابالعمل بموج –مفادها  –حجيتها  -أخبار اآلحاد في الحديث النبوي « عنوان

كتاب شيخ سليم الهاللي كه زير و  مان األشقر،از دكتور عمر سلي »أصل االعتقاد«كتاب و 
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���D	���  0	�4�aK� �o� �P«عنوان %TK� � �T�	�� ��� C<K� ��]"��n�«  تاليف نموده

  است، نام برد.

***  

  احكامو  در باب عقائدواحد  صحت استدالل بر خبرو  داليل حجيت

  دالئل قرآني: -الف
  اند: احكام آيات ذيلو  در باب عقايد از قرآن كريمواحد  دالئل حجت بودن خبر

 �حـديث رسـول اهللا  و  اخـذ بـه سـنت   وجـوب   شامل بودن دالئـل و  دليل اول: عام

هيچ دليلي بـراي  و  ،گردد مي عملي هردو را يكسان شاملو  طوريكه تمام مسائل اعتقادي

  ندارد.  وجود يا مسائل اعتقاديو  استثناي عقايد

  د فرموده است:طوريكه خداوند متعال در اين مور

 �mA�B��� ��C�D��E�F�G�H�I�J�K�L��M�N�O�PQ�R�S�T�

U�V��W�X���Y�Z�l  :36[األحزاب[.   

اش به كـارى فرمـان دهنـد     فرستادهو  كه چون خدا سزدزن مؤمنى را نو  هيچ مردو «

اش را نافرمـانى كنـد قطعـا     فرسـتاده و  خدا هركسو  براى آنان در كارشان اختيارى باشد

  .»ى آشكارى گرديده استدچار گمراه

  . ]7[الحشر:  �mp�q�r�s�t��u��v�wx�l ونيز فرموده است:

از آنچـه شـما را بـاز داشــت    و  آنچـه را فرسـتاده [او] بـه شـما داد آن را بگيريــد    و «

  .»بازايستيد
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  وجه استدالل: 

در مورد شيوة استدالل از اين دوآيت مباركه بايد گفت كه كلمة: (امرا) در آية اولي كه 

كلمة (مـا) در آيـة دومـي كـه از     و  شده است،واقع  روند عمومو  در سياقو  نكره است

  .گردند مي احكام هردوو  ، شامل عقايدرود مي عموم به شمارهاي  صيغه

 احكـام همـه را يكسـان شـامل    و  شامل بودن كلمة (دين) كه عقايـد و  دليل دوم: عام

  :گردد مي

تمـام مسـائل   و  بودن اخبار آحـاد در ديـن   دارد كه بر حجت وجود در قرآن كريم آية

كـه در برخـي آيـات تـذكر گرديـده       )ديـن (كلمة واژه و  شكي نيست كهو  ،كند مي ديني

  .گيرد مي احكام هردو را در برو  است، عقايد

��m¸�¹�º������»�¼��½¾��¿�Àطوريكه خداوند متعال فرموده است: 

Á�Â� � � � ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È���É�Ê�Ë�Ì��Í��Î��Ï�
Ð��l ]122: بةالتو[.  

اى از  شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند پس چـرا از هـر فرقـه   و «

 قوم خـود را و  ] در دين آگاهى پيدا كنندو  اى بمانند كنند تا [دسته اى كوچ نمى آنان دسته

  .»باشد كه آنان [از كيفر الهى] بترسند هدهند قتى به سوى آنان بازگشتند بيمو 

دعـوت نمـوده اسـت تـا     و  مسلمانان را ترغيبو  مباركه اهللا تعالي مؤمنيندر اين آية 

و  برونـد  �تفقه ديني نزد پيامبرو  فراگرفتن دانشو  گروهي از ايشان جهت آموختن دين

هـاي   مردم خويش عودت نموده، آموختـه و  بعد از فراگرفتن مسايل مهم دين بطرف قوم

  خوش را به ايشان ابالغ نمايند. 

تفقه ديني كه مسلمانان بـه  و  ندارد كه فراگرفتن دانش وجود هيچگونه شكيودر اين 

مخصوص بـه احكـام   و  احكام همه را يكسان شامل گرديدهو  عقايداند  آن مامور گرديده

آموز گـار  و  پذيرفته شده است اين است كه معلمو  د، بلكه آنچه كه مسلمباش نمي فرعي
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تـر   ضـروري و  تر آموزش مطالبيكه از همه مهمو  ممسائل ديني در قدم اول به تعليو  دين

فراگرفتن مسائل اعتقادي نسبت به و  بديهي است كه آموختن عقايدو  ،كند مي است آغاز

    باشد. مي تر ضروريو  تمام احكام، مهمتر

بينش آناني را كه اخبار آحاد را در بـاب عقايـد حجـت    و  پس اين آية كريمه ديدگاه 

گروهـي  و  ؛ زيرا اهللا تعالي در آية مباركة فوق طوريكه طائفهكند مي نميدانند بصراحت رد

احكام هردو را و  دانش ديني كه عقايدو  فراگرفتن تفقهو  از مسلمانان را به آموختن دين

، ترغيب نموده است همچنان در عين زمان ايشان را مكلف ساخته است تا گردد مي شامل

و  ديني، قومهاي  آموختهو  ا ابالغ نمودن آن دانشب �بعد از برگشت نمودن از نزد پيامبر

     نمايند.برحذر  اند بي اعتنايي در برابر آنچه كه ابالغ نمودهو  مردم خويش را از مخالفت

�1Anدر مورد كلمة (j4  يـا لفـظ   و  ) كه در آيت تذكر گرديده است بايد گفت كـه كلمـه

)4An�jگردد مي زبان عربي بر يك فرد نيز اطالقو  ) در لغت.  

�4An«: گويد مي چنانچه عالمه ابن اثير جزري در مورد���: }�5�� �� 4�2f� �o� �]( 
�T�	��«.)1 (  

  . »كند مي كه بر يك فرد نيز صدقد شو مي طائفه جمعي از مردم را گفته«

� (��]� :گويد مي در صحيح خود /امام بخاري"( ��	]� 4An�j ID*��p: �βÎ)uρ 

Èβ$tG x�Í←!$sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑø9$# (#θè= tGtG ø% $#﴾ ،5"� � �<a J�D� I$$N� �	-[ 4)��.)2(  

  زيرا اهللا تعالي فرموده است:  طائفه گفت؛ توان مي يعني يك آدم را نيز

  . »اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگندو «

  .گيرد مي بجنگند حكم آيت آن دو را نيز فراو  پس اگر دو نفر با هم در گير شوند

                                                

  ).4/153في غريب الحديث ( يةالنها -1

  ) .1520صحيح البخاري (ص:  -2
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�4An «د: نويس مي افظ ابن حجر عسقالني شارح مشهور صحيح البخاريحj �A� JF
�N	- 2- �T�	�� ���5$) �,s"� a�"� \$  � �}�6� ��� �� �	]5� 	P �g"�5��/ �;Y 

��P�¡lll«.)1(  

�4Anيعني لفظ (jمخصـوص عـدد   و  ،گيـرد  مـي  فرد را در بر باالتر از يكو  فرد ) يك

و  غير او ماننـد امـام ابـراهيم نخعـي    و  اين نظر از ابن عباسو  د،باش نمي خاصيو  معين

  مجاهد نيز نقل شده است.

و  فوق اين است كه اگر توسط اخبار آحاد در باب عقائـد هاي  ثمرة گفتهو  پس نتيجه

اهللا تعـالي  وقـت   هيچ ،يدگرد نمي شرعي بر مردم حجت قائمو  احكام هردو حجت الهي

فراگـرفتن  و  بـر خـروج   گردد مي اقل يك فرد را نيز شامل گروهي از مسلمانان را كه حد

كـرد. پـس از اينجـا     نمي توصيهو  رسانيدن آن تشويقو  سپس تبليغو  تفقه دينيو  دانش

  .گردد مي نيز حاصلواحد  معلوم گرديد كه علم توسط خبر

ا نمايد اين است كه خداوند متعال ب مي نكتة مهم ديگري كه مفهوم فوق را تاكيد بيشتر

حذر نمودن را بر انذار آن طائفه مرتـب نمـوده   و  احتياط ��"C1� #E���Jاش  اين فرموده

كـه توسـط انـذار     گـردد  مي معلومواضح و  پس از اين تعليل الهي اين حقيقت نيز ،است

يقـين بـراي مخاطـب    و  علـم  ،دشـو  مي گروهي از مؤمنين كه يكفرد را نيز شاملو  طائفه

  .گردد مي حاصل

را در واحـد   گفت كه آية كريمة فوق حجت بـودن خبـر   توان مي كاملپس بصراحت 

  د.رسان مي احكام هردو يكسان به اثباتو  باب عقائد

  دليل سوم: ممانعت از پيروي نمودن آنچه كه فاقد دليل باشد:

   ].36[اإلسراء:  �mÁ�Â�Ã�Ä�Å�Æ�ÇÈ��lخداوند متعال فرموده است: 

  .»ل مكنچيزى را كه بدان علم ندارى دنباو «

                                                

  ).13/234ري (فتح البا -1
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نـه مطـابق آن   و  باور كامل نداري، نه پيروي كـن و  يعني از آنچه كه در مورد آن علم

همه ميدانند كه مسلمانان از زمان اصحاب رضوان اهللا عليهم تا امروز و  عمل كن،و  رفتار

آن  ةوسـيل  بـه و  روايات احاد نه تنها پيروي نمودند بلكه مطابق آن عمل نمودهو  از اخبار

و  مسائل اعتقادي، مانند: مسائل مربوط به آغاز خلقـت، عاليـم قيامـت   و  غيبي حتي امور

هـا   طويكـه برخـي   -روايات احاد و  صفات اهللا تعالي را نيز به اثبات رسانيدند، اگر اخبار

 بود، پـس الزم آن ايـن   نمي مثبت مسائل اعتقاديو  كرد افادة علم را نمي - نمايند مي ادعا

تابعين بر خالف آية كريمـه رفتـار   و  تبعو  م از صحابه، تابعينشد كه علماي سلف اع مي

شكي نيست كـه جـرأت اظهـار ايـن     و  ،)1(نموده از آنچه كه علم نداشتند، پيروي نمودند

  سخن را در مورد ايشان شايد هيچ مسلماني نداشته باشد.

  تثبت:و  دليل چهارم: توصيه به پذرفتن سخن شخص عادل بدون ضرورت به دقت

 �mO�P�Q�R���S�T�U�V��l وند متعال در اين مورد فرموده است:خدا 

   ].6[الحجرات: 

  .»ارسى كنيدو  ايد اگر فاسقى برايتان خبرى آورد نيك اى كسانى كه ايمان آورده«

 معلومد شو مي كه دليل خطاب ناميده ﴾R�S��TH﴿صفت و  از مفهوم شرط

يا از چيزي و  معلومات دهد غير فاسق در مورد چيزيو  كه اگر شخص عادل گردد مي

بررسي در تمام امور كه و  خبر دهد، پس بايد سخن او را بدون در نظر داشت تثبت

غير و  با خبر دادن آن شخص عادلو  بايد پذيرفت، گيرد مي احكام را نيز در برو  عقايد

  .گردد مي مخاطب قائمو  فاسق حجت الهي بر خلق

ساير علماي سلف است كه و  عامل صحابهواضح صحت اين استدالل تو  دليل بارز


	� �� «را با جمالتي، مانند:  �يا عملكرد رسول اهللا و  همواره سخن، فرمان� ��N� 
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�� �	
� I"- ,�C/� ,�C/ �,�C%� *�� ��� �C/ ��« ،جانب و  به يكديگر ابالغ نمودند

  پذيرفت. مي را �فرمودة پيامبرو  ترديد آن خبرو  مقابل بدون شك

عقايد كه و  در باب احكامواحد  ين بود آيات چندي در مورد صحت استدالل بر خبرا

 عالوه بر آيات ذكـر گرديـده آيـات ديگـري نيـز     و  جه استدالل بيان گرديد،و  با توضيح

و  كه در اين مورد تاليف گرديـده اسـت بـا تفصـيل    هاي  رسالهو  دارد كه در كتب وجود

  توضيح بيشتر بيان گرديده است.

  احكام از سنت نبوي:و  ديدالئل حجت بودن خبر آحاد در عقا :ب
معتبر نيز و  روايات صحيحو  آنچه كه از آيات مباركة فوق به اثبات رسيد، از احاديث

همچنـان روش عملـي صـحابه    و  ،�فعلي پيامبرو  آن اينكه سنت قوليو  ،گردد مي ثابت

احكـام يكـي از داليـل    و  ب عقايـد د كه اخبار آحاد در بارسان مي اين حقيقت را به اثبات

خواننـدگان  و  كه برخي از آن احاديث را خـدمت عالقمنـدان   رود مي معتبر شرعي بشمار

  تقديم ميدارم.

روايت مقوله و  گوش دادن، حفظو  در يك حديث متواتر به استماع �پيامبر – 1

�«توصيه نموده فرمودند: و  هايش ترغيبP��	- g$��]� ��
 �*�� �� �7 ��EqAT 
��E��lll«.)1(   

مـن گـوش   هاي  گفتهو  ها سخن تازه نگهدارد مردي را كه بهو  اهللا تعالي هميشه شاد«

   .»به ديگران نيز ابالغ نمودو  حفظ كردو  نهاد، سپس معناي آن را بخوبي درك كرد

و  گوش دادن به مقولهو  به استماع �در اين حديث شريف طوريكه گفته شد پيامبر 

در اين و  اند، ترغيب نمودهو  اداي آن به ديگران توصيهو  همچنان حفظو  رواياتش،

 احكام هردو را يكسان شاملو  عقايد �سخنان ارزشمند پيامبرو  شكي نيست كه مقاالت

كه در قدم اول متوجه فرد غير  �ارزشمند پيامبرو  دعاي نيكو  ، پس اين توصيهگردد مي
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 ينكه توسط ابالغ يك فرد نيز حجت قائمدليل است بر ا ) شده است��*¢�مشخص (

 طوريكه ايشان سفرا كند مي هم تأييد �برداشت را تعامل پيامبرو  اين مفهومو  ،گردد مي

با فرستنادن ايشان و  دند،فرستا مي رؤساي مختلفو  نمايندگان خود را بطرف ملوكو 

  .گرديد مي حجت الهي قائم

تمـام  و  تفاق جمهور علماي اهل سنتدر صحيح البخاري كه به ا /امام بخاري – 2

، بـاب مطـولي را در مـورد    رود مـي  كتاب بعد از كتاب اهللا به شمارترين  مسلمانان صحيح

  نموده فرموده است: وضع واحد صحت استدالل به خبر

»J��K� � |����� �T�	�� �< �`�DF � @�D �� 0��  ������ ��	��� �£n�*A�� ���%TK� 
�p�"( �� �	N: �m¿�À�Á�Â���� ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È���É�Ê�Ë�Ì�

Í��Î��Ï�Ð��l  �[��) p�"( ��	]� 4An�j ID*��: �mi�j��k�l�

m�l  5] ��(4فلو"� � �<a J�D� I$$N� �p�"( ��	N: �mR���S�T�U�l  و u"� ¤,/
 g65��� �@�*�� �T���"� �  �T��45��� pF a� #E5� �T� �E
 J9-«)1(.  

كه از خاصيت واحد  روايت فردو  بودن استدالل به خبر يعني باب در بيان مجاز«

 ساير فرايضو  ،روزه ،نماز ،ي چون: آذانها باب راستي بر خوردار بوده باشد درو  صدق

�������m¿�À�Á�Âفرموده است:  در مورد اين آية مباركه كه خداوند متعالو  ،احكامو 

Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È���É�Ê�Ë�Ì�Í��Î��Ï�Ð��l  و

���mi�j طوريكه خداوند متعال فرموده است: ،طائفه ناميد توان مي يزرا نواحد  فرد

k�l�m�l  پس اگر دو نفر هم بايكديگر به جنگ بر خيزند مشمول حكم آية

�����mRهمچنان باب در بيان اين آية مباركه كه خداوند متعال فرموده است:و  گردند مي فوق
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S�T�U�V��l  نمايندگان و  امراء �مبرهمچنان در مورد چگونگي فرستادن پياو

وقت  زمامدارانو  خود را طوريكه ايشان يكي را بعد از ديگري را بطرف رؤساء

    .»شد مي بطرف سنت بر گردانده گرديد مي اشتباهو  اگر يكنفر مرتكب سهوو  ،دفرستا مي

مجـاز  و  در تحت باب فوق بخاطر توضيح مطالب ترجمة الباب /سپس امام بخاري

احاديث متعددي را ذكر نموده و  روايات عمل نمودن به آنو واحد  ه خبربودن استدالل ب

  اند: است كه برخي از آن روايات قرار ذيل

3  - g65�� �5,(� :��N ¥*)	�� �� +��� ���  �� �	�7 ��5� �5�Nh- J	���]$� 466? ��7�
4,� �)�� ��� �	
� J�/� N �� �5P� �5,E$?� �N �7� �¦ 2- �],-� 2,T� ��� �5�h
 �5]$?� �

��N ��7�<h- �7�"� �5/*(: »#E,- �	�,Nh- #%,P� pF �	"D�� �#P	�� �#P�*� � 2/ �	�
��� k	�$)��«)1(.  

: مـاجمعي  گويـد  مي بيان كرده �داستان آمدنش را نزد پيامبر  �مالك بن الحويرث «

تقريبـا بيسـت   و  مديمآ �از جوانانيكه در عمر از يكديگر تفاوت اندك داشتيم نزد پيامبر

نـردم دل  و  چونكه يك شخص بسـيار مهربـان   �شب را نزد ايشان سپري نموديم، پيامبر

خود را داريـم از  هاي  عالقة برگشت به فاميلو  بودند؛لذا زمانيكه درك كردند كه ما شوق

مـا هـم در مـورد معلومـات داديـم،      و  بازمندگان مان سـوال نمودنـد  و  ما در مورد فاميل

اجازة برگشت مـا را توصـيه نمـوده فرمودنـد: بطـرف      و  بعد از كسب معلومات �پيامبر

 در مابين ايشان اقامت نمائيد، همچنان ايشان را آموزش دهيدو  عودت نمودههايتان  فاميل

و  خوانم شما هـم بـه همـان كيفيـت     مي همان طوريكه مرا ديديد نمازو  توصيه نمائيد،و 

   .»شيوه نماز بخوانيد

هر فردي از آن دسته جوانـان را امـر    �حديث شريف تذكر گرديد پيامبرطوريكه در 

در اين شكي نيست كه و  آموزش دهند،و  خانوادة خويش را تعليمو  فرمود تا افراد فاميل

                                                

  ).7246شمارة حديث:  1520 صحيح البخاري (ص: -1



  47  فصل دوم: حجيت خبر واحد در باب عقائد و احكام

بلكه مسايل اعتقـادي در   گيرد مي مسائل عقيده را نيز در برو  آموزش موضوعاتو  تعليم

دليل و  در باب اعتقاد حجتواحد  پس اگر خبررأس تمام موضوعات تعليمي قرار دارد، 

  د.ده مي مفهوم خود را از دست �نباشد اين امر پيامبر

و  آمدنـد  �روايت شده است كه مردمان يمن نزد رسـول اهللا  �از انس بن مالك – 4

  احكام آن بفرستند.و  آموزش اسالمو  از ايشان تقاضا نمودند تا فردي را جهت تعليم

  در دست خود گرفته فرمودند: �دست ابوعبيده �رهمان بود كه پيامب

»4�K� �CP s�� �CP«)1(.   

  . »فرستم امت است ميترين  اين شخص را كه امانت دار«

 #%,�F �>"�K��D « به مردم نجران گفتند: �آمده است كه پيامبر �ودر روايت حذيفه
s�� �T �5,��8§�*f� �� ��,6� ��� u"6- }�5�� �¨ ��$
�- l8)2(.  

 �اقعا امانت داري ميفرستم، مردم با دقت متوجه ايـن سـخن پيـامبر   و  نزد شما مرد«

   .»را به ايشان معرفي نموده فرستادند �شدند، همان بود كه ابوعبيده 

  فرستاد. نمي را به تنهايي �ابوعبيدهوقت  هيچ �پيامبر شد نمي حجتواحد  اگر خبر

مانند علي بن ابي طالب، معـاذ بـن جبـل،    برخي از ياران ديگر خود  �همچنان پيامبر

روايات ايشان و  غيره را به مناطق مختلف فرستادند طوريكه احاديثو  ابوموسي اشعري،

در اين شكي نيست كه اصـحاب نـامبرده   و  ساير كتب حديث آمده است.و  در صحيحين

ئل اعتقـادي  همچنان مسا نمودند مي تلقينو  پهلوي اينكه ساير احكام را به مردم تعليم در

 شـد  نمـي  . پس اگر با فرستادن ايشان حجت بر مردم قـائم نمودند مي تعليمو  را نيز تلقين

كـه   گرديـد  مـي  بيهوده تلقـي و  آموزگار كار عبثو  فرستادن يك يك نفر به عنوان معلم

  باشد. مي منزهو  از همچو عمل پاك �پيامبر

  
                                                

  صحيح مسلم، وامام بخاري با اندكي اختصار روايت نموده است. -1
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5- � � @�6]� }�5�� �5,� :��N *�� �� �� �6� �� �	
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46"%�� pF �����$
�-)1(.  

 نمـاز گـزاران در  و  : زمانيكه مردمگويد مي است كه روايت بعمر از عبد اهللا بن «

 �گفت: امشـب بـر رسـول اهللا   و  شخصي نزد ايشان آمدقبا در نماز صبح قرار داشتند كه 

روي نمودن بطرف كعبه مأمور شدند مردم و  قرآني نازل گرديد كه دران به استقبالوحي 

بطرف شام بود همزمان با راپور يكنفر در جريان نماز بطـرف كعبـه   شان  هاي قبا كه روي

  .»برگشتند

را در مورد واحد  خبر �پيامبرياران و  اين روايت نص صريح است بر اينكه اصحاب

آن قـبال معتقـد بودنـد،    وجـوب   منسوخ شدن روي نمودن بطرف بيت المقـدس كـه بـه   

بود هرگز بسـبب آن از آنچـه    نمي دليل معتبرو  نزد ايشان حجتواحد  پذيرفتند، اگر خبر

  ند.شد نمي كه به آن اعتقاد داشتند، منصرف

6 - F :}�6� ��� .N :��N ;6D �� �,"
 �� rT�� [
	� J� #��) ª�%6�� �-	7 J
�N r"/ �� d� k�<� �� ��� 0C/ :}�6� ��� ��]- I,n�«F g67 [
	� ¬,� �B�� �56�< :

[
	� u)�T */� #G �� �	
� ��B� rT�� ����� �,� [
	� J� o� ��) @� �B�)2(.  

ه گفـتم: نـوف   سـوال نمـود   ببن عبـاس  : من از عبد اهللا گويد مي سعيد بن جبير«

 كنـد  مي بكالي به زعم خود در مورد موسي نامي كه با خضر يكجا سفر كرد چنين ادعا را

در جـواب ايـن پرسـش سـعيد بـن       بكه گويا او موسي بني اسرائيل نبود! ابن عباس 

است)؛زيرا ابـي بـن كعـب بـرايم      جبير گفت: دشمن خدا دروغ گفته است (اشتباه نموده

خضـر عليهمـا   و  يان خطبة كه به ما ايـراد فرمودنـد از موسـي   در جر � رسول اهللا گفت:

                                                

  ).7251( 1521صحيح البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، ص:  1

  ).121( 31ص:  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل . . . 2
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كـه موسـاي    گردد مي از آنچه در مورد ايشان اظهار داشتند معلومو  السالم ياد آور شدند،

  .»كه با خضر سفر كرد همان موسي بني اسرائيل بود

 پرهيزگاري، احتيـاط و  صف تقويو  با بعبد اهللا بن عباس د شو مي طوريكه ديده

پـذيرد بلكـه    مـي  خضر نه تنهـا و  ش روايت ابي بن كعب را در مورد جريان موسيدقتو 

  .نمايد مي آن نظر نوف بكالي را بشدت رد براساس

  .كند مي را تاييدواحد  رواياتيكه صحت استدالل بر خبرو  اين بود برخي احاديث

***  

  واحد پيرامون حجيت خبر پيشوايان دينو  ديدگاه علماء

دانشمندان معتبر در مورد اخبـار آحـاد   و  روايات فوق تعامل علماو  به تاسي از آيات

 احكـام و  احاديث آحاد را بدون استثنا در باب عقايدو  روايات ها آن چنين بوده است كه

 پژوهشـگران تقـديم  و  پذيرفتند كه چند نمونـة تعامـل ايشـان را خـدمت خواننـدگان      مي

  .نمايم مي

  :واحد خبرو  امام أحمد بن حنبل
در مورد احاديث رؤيت اهللا تعالي چنين نقل شده كه گفتـه   /ز امام احمد بن حنبلا

7®�� 3�« است: �#"7 ��� o� ��]7 �T �3 #"��8)1(.  

به معلوم بـودن آن نيـز   و  باور داريمو  حق بودن آن ايمانو  ما به رؤيت باري تعالي«

  .»يقين كامل داريم

با تمسك نمودن بـه احاديـث آحـاد    اش   جهميه و همچنان امام در كتاب رد بر زنادقه

   )2( نظر مخالفين رؤيت باري تعالي را رد نموده است.

                                                

1- <�U�� �V W7�+C� :242، ص.  

2- X7�Y*6?� �T  :16ص.  
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واين نظر امام احمد را جمعي از محققين مانند: عالمـه ابـن تيميـه، عالمـه ابـن قـيم،       

  )  1( اند. شوكاني نقل نمودهو  سفاريني، ابن حزم

  :واحد خبرو  امام شافعي

�-"�� �< Jh� �6$/ � g	�A) �T,� � :گويد مي ��E��<��%C� D6امام ابن قيم در ��� §¯ �N
,#"�� o� \7�  S��¯ +�� ,+��� ��$<� 0�$/ � �4)°y� 4��
*�� � �°7)2(.  

 افـادة علـم را  واحـد   ي خود بصـراحت تـذكر داده كـه خبـر    ها كتاب امام شافعي در«

در رسـالة  و  بصراحت بيـان داشـته   ، چنانچه اين مطلب را در كتاب اختالف مالككند مي

  )3(.»نيز آن را تاييد بيشتر نموده استاش  مصريه

  :  واحد خبرو  امام مالك
ي خويش از فقيـه مـالكي ابـن خـويز     ها كتاب ديگران درو  ابن قيمو  عالمه ابن حزم

كه او در كتاب اصول فقه خود از مالك نقل قول نموده است كـه  اند  منداد نقل قول نموده

    )4(.كند مي افادة علم راوي  نزدواحد  خبر

  

***  

                                                

 .17صل االعتقاد، ص: أ -1

  ).2/476( سلةالمر الصواعق -2

  ).2/476( سلةالمر الصواعق -3

 ).1/107)، واإلحكام في أصول األحكام (2/275( سلةالمر الصواعق -4
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  :واحد خبرو  هبوحنيفااما 
نص صريحي را سراغ نداريم اما واحد  در مورد ديدگاه امام ابوحنيفه پيرامون خبر

# ��,[E�y� u)���  �,s	�  �5� �,A)��4A,5T d«شيخ محمد ابوزهره گفته است: "�� ������ 
�*(�	$��� #"�� J�a �%� � 	P� �� a��) �N� #P�5� J *]��«)1(.  

و  نزد امام ابوحنيفـه  – رود مي به شمارواحد  كه نوعي از خبر –يعني حديث مشهور 

اما مرتبة اين علـم از علميكـه توسـط حـديث      كند مي قطعي راو  يارانش افادة علم يقيني

ـ  تـوان  مي توسط حديث مشهورو  ،تر است كمو  تر پائين گردد مي متواتر حاصل ادت را زي

  بر نص قرآن قبول كرد.

  داود ظاهري:و  نظر امام ابن حزم

داود ظاهري رحمهما اهللا كه از پيروان مذاهب ائمة اربعـة بشـمار   و  نظر امام ابن حزم

روايت آن راوي كه از خصوصيت عدالت بـر خـوردار بـوده    و  نميروند اين است كه خبر

وايت كند، روايت همچو شخص قابـل  حديثي را ر �از مانند خود تا رسول اهللا و  باشد،

  .)2( كند مي عمل هر دو راو  افادة علمو  قبول بوده

  برخي علماي ديگر:و  نظر ابن صالح
برخي علماي ديگر مانند: حافظ ابن كثير، ابن حجر عسقالني، امـام  و  امام ابن الصالح

وجوديـت  حامل برخي قراين باشد ماننـد م واحد  ديگران اين است كه اگر خبرو  سيوطي

                                                

  .108أصول فقه ص:  -1

  ).1/107إحكام األحكام ( -2
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يا اينكه حديث مورد پذيرش تمام علمـا قـرار   و  ،ها آن يا يكي ازو  آن خبر در صحيحين

   )1( .كند مي يقين راو  گرفته باشد، پس همچو روايت افادة علم

 عدم پذيرفتن اخبار آحاد در باب عقايد موجب رد تعـداد زيـادي از مسـائل اعتقـادي    

  :گردد مي

، گـردد  مي عقايد سبب رد برخي از مسائل اعتقاديدر باب واحد  انكار از حجيت خبر

از آن مسائل اعتقادي ذيل انكار  اند، را رد نمودهواحد  كه خبرهاي  طوريكه برخي از گروه

  اند: نموده

سـاير پيامبرانيكـه نبـوت ايشـان در قـرآن      و  پيـامبري آدم عليـه السـالم   و  نبوت – 1

  بصراحت ذكر نشده است.

  به ساير پيامبران.نسبت  �افضيلت پيامبر – 2

  .�اختصاص شفاعت عظمي براي رسول اكرم محمدو  ثبوت – 3

  در حق مرتكبين كبائر اين امت. �شفاعت پيامبر – 4

نسبت كرده شده است كه تفصيالت شق  �غير از قرآن ساير معجزاتيكه به پيامبر – 5

  .گردد مي مهتاب را نيز شاملو  شدن قمر

  .�خالقي پيامبربرخي مشخصات او  صفات بدني - 6

پيـدايش، صـفات مالئـك، صـفات     و  رواياتيكه در مورد آغاز خلقـت و  احاديث – 7

از جنت آمدن سـنگ حجـر االسـود آمـده     و  ،ها آن مخلوق بودنو  دوزخو  جنت ها، جن

  است.

مشخصاتي كه امام سيوطي در كتاب الخصائص الكبـري  و  آن دسته خصوصيات – 8 

و  نموده اسـت، ماننـد داخـل شـدن ايشـان در جنـت       جمع آوري �خود در مورد پيامبر

  مسلمان شدن قرين جني ايشان.و  مشاهده نمودن باشندگان آن

                                                

 نخبـة )، شـرح  1/134تـدريب الـراوي (  ، 35، مختصر علوم الحـديث، ص:  41واإليضاح ص:  التقييد -1

  .8 – 7الفكر ص: 
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  باور نمودن به بهشتي بودن عشرة مبشره. – 9

  نكير در قبر.و  ايمان داشتن به سوال منكرو  باور – 10

  باور به عذاب قبر.و  ايمان – 11

  قبر.تنگ شدن و  باور به فشارو  ايمان – 12

  باشد. مي ترازوي داراي دو پلهو  باور به ميزانو  ايمان - 13

  باور به پل صراط.و  ايمان – 14

اينكـه هـركس از آن بنوشـد هرگـز تشـنه      و  �باور بـه حـوض پيـامبر   و  ايمان – 15

  شود. نمي

  كتاب.و  داخل شدن هفتاد هزاز فرد اين امت در بهشت بدون حساب – 16

  حشر از انجام تبليغ.سوال پيامبران در م – 17

  نشر آمده است.و  باور به تمام آنچه كه در مورد صفت قيامت، حشرو  ايمان – 18

اجـل هـر انسـان    و  شقاوت، رزقو  اينكه سعادتو  قدرو  باور به قضاو  ايمان – 19

  باشد. مي ثبتو  مقدر

  باور به قلميكه همه چيز توسط آن نوشته شده است.و  ايمان – 20

  كرسي به شكل حقيقي آن.و  باور به عرش و ايمان -21

  ماند. نمي باور به اينكه مرتكبين گناهان كبيره هميشه در دوزخو  ايمان – 22

 باور به اينكه ارواح شهدا بـه شـكل پرنـدگان بـزرگ در جنـت پـرواز      و  ايمان – 23

  .كنند مي

  رار داده است.ايمان به اينكه اهللا تعالي بر زمين خورد ن اجساد انبيا را حرام ق – 24

و  كنند مي آمدو  رفتو  فرشتگانيكه در زمين سياحت،و  مالئك وجود ايمان به – 25

  .نمايند مي ابالغ �درود مردم را به پيامبر

ايمان به مجموع عالمات قيامت، مانند: ظهور مهدي، نزول عيسي عليه السـالم،   – 26

  ديث صحيح تذكر رفته است.ساير عالمات ديگر كه در احاو  3�Z� <��7و  خروج دجال
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 راهـي دوزخ ها  اينكه تمام گروهو  گروه،و  فرقه 73حديث متفرق شدن امت به  – 27

و  عمل ايشان ماننـد اعتقـاد  و  آن همان گروهي است كه اعتقادو  ند مگر يك گروهشو مي

  عبادت اصحاب باشد.

آن  براسـاس صفات برتر خداونـد متعـال،   و  باور به تمام اسماي حسنيو  ايمان – 29

 د، ماننـد: رسـان  مـي  صفات را به اثبـات و  معتبريكه آن اسماءو  روايات صحيحو  احاديث

  غيره.و  صفات فوقيت، نزولو  ي چون: العلي، القدير،ها نام

مشاهده نمودن و  مأل أعلي،و  بطرف آسمان �باال رفتن پيامبرو  ايمان به عروج – 30

  آيات بس بزرگ.

يا و  درست اسالمي كه توسط احاديثهاي  باورو  قادات صحيحبرخي از اعتاند   ها اين

  قبول امت اسالمي قرار گرفته است.و  مورد پذيرشو  مشهور به اثبات رسيده

رد كرده شود پـس   كند مي گمان راو  پس اگر احاديث آحاد را به علت اينكه افادة ظن

   .)1(رود مي اعتقادي فوق زير سوالهاي  باورو  پذيرفتن مسائل

***  

  

                                                

  .78 – 75اصل االعتقاد، ص:  -1



  

  

 

  :فصل سوم

  مسئوليت امت در برابر سنت

  تمهيد

صـف  و  بـا  هـا،  يا گـروه و  با تاسف فراوان بايد گفت كه در عصر حاضر برخي افراد

يـا نـا   و  ، امـا آگاهانـه  دانند مي يا منسوب به اين امتو  را بخشي از اين امت، اينكه خود

 �حديث مطهر پيامبرو  يآگاهانه در مورد دومين منبع تشريع اسالمي كه همانا سنت نبو

آن هـاي   پيامـد و  كـه آثـار   شـوند  مـي  يا اشتباهاتيو  است، مرتكب يك سلسله تقصيرات

برخـي از   شـود  مي باشد. طوريكه ديده مي هم چنان بس خطرناكو  ناگوارو  تلخها  خيلي

سهل انگاري كار گرفتـه، بـدون   و  يا استناد به سنت از تساهلو  ايشان در هنگام استدالل

 روايات ضعيف، بلكه به روايـات موضـوعي اسـتناد   و  تثبت، نه تنها به احاديثو  يقتحق

  نمايند. مي

نادرسـت ازسـنت در مـورد    و  يـا درك سـطحي  و  برخي ديگر ايشان در اثر عدم فهم

اقعي و  غيرو  نادرست، غير علمي،و  فاسدها  صريح آن تاويالت خيليو  نصوص صحيح

  مي شوند.و  را مرتكب شده

 تـار عنكبـوت هـم   و  يـا توجيهاتيكـه از جـال   و  ديگر ايشان با استناد به عللوبرخي 

 غيـر قابـل عمـل دانسـته، سـعي     و  را متروك �يا حديث پيامبرو  است، سنت تر ضعيف

  نياز سازند. بيو  را از آن مستغني خود ورزند تا به نحوي از انحا مي

نا آگاهانه، هاي  ديدگاهو  دهابا اين عمل كرها  يا گروهو  شكي نيست كه تمام اين افراد

يا خصمانة خويش در برابر سنت طوريكه گـروه آخـري   و  بينانه،واقع  غيرو  غير عادالنه

و  غير منطقـي، و  تاويالت غير علميو  نمايند تا با توجيهات مي سعي اند، مرتكب آن شده

و  پـالن شـده اسـت، ارتبـاط    و  شبهات كه يك حركت كامال عمـدي و  يا با ارائة شكوك
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 40شـريعت اسـالمي كـه در بيشـتر از     و  پيوند نا گسستني مسلمانان را با منبع دوم اسالم

 پيروي از آن امر فرمـوده اسـت،  و  مورد قرآن كريم خداوند متعال مسلمانان را به اطاعت

  يا قطع نمايند.و  تضعيف

جايگاه رفيع آن در ديـن مقـدس اسـالم كـه بـه      و  اينك بنده با توجه به اهميت سنت

شـارح  و  در عين حال مبـين و  اتفاق تمام افراد امت اسالمي منبع دوم دين مقدس اسالم،

در عـين  و  عمل كردهاي منفيو  هم چنان با توجه به موقفو  ،رود مي منبع اول به شمار

خواسـتم   دانند مي كه خودرا به اين امت منسوبهاي  يا گروهو  حال خطرناك برخي افراد

نمـايم،  ارائه اساسي امت در برابر سنت و  عمدههاي  ليتؤون مستا نكات چندي را پيرامو

توضـيح  و  نصـيحت و  ايماني خودرا كه پندو  دينيهاي  وليتؤتا بدينوسيله برخي از مس

از طـرف ديگـر توانسـته باشـم توجـه مسـلمانان بااحسـاس،        و  حقايق است ايفا نمـوده، 

شـان در قبـال سـنت،     ايمـاني هـاي   مخصوصا محصلين جوان را به برخـي از مسـؤوليت  

  معطوف سازم.

هـاي   اقعا مسـؤوليت و  ندارد كه اگر امت اسالمي وجود ترديديو  زيرا هيچ نوع شك

 نبـوي  سـنت و  كـريم  دومي آن كه همانا قـرآن و  منبع اوليو  بزرگ خودرا در قبال دين

فـرامين آن دو عمـل   و  در تمام شئون زندگي شـان مطـابق هـدايات   و  است درك نموده،

ند در برابر هر نوع تهـاجم ايسـتادگي   توان مي تواناو  ياري خداوند قادرو  ، به لطفنمايند

  حيثيت ازدست رفته شان را دوباره بدست بياورند.و  نموده، عزت

  از:اند  عبارتعمدة امت در برابر سنت هاي  مسؤوليت

  تثبت در مورد سنت.و  تمحيص - 1

  فهم درست سنت. – 2

  عمل به سنت.و  التزام – 3

  تبليغ سنت.و  نشر – 4
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ياري خداوند متعال هريكي از مطالب چهار گانة فوق را با استفاده از و  اينك به توفيق

  .مده مي بررسي قرارو  مراجع معتبر مورد بحث

***  

  يا دقت در برابر سنتو  تثبتو  تفحص) 1( 

 لمزيرا اين يك امر مس تثبت است؛و  همانا تفحص مسؤوليت اول امت در برابر سنت

 نسبت كرده شده �يا حديثي را كه به پيامبرو  حقيقت انكار نا پذير است كه هر سخنو 

الزم نيسـت كـه از    -يا غيـر متخصـص   و  مخصوصا توسط افراد كم علم – شود مي ياو 

 باشد زيرا ما در كتب مختلف تفسير، حديث، عقايد، فقه، سـيرت  كامل برخوردار صحت

حتي موضوعي را نيز به كثـرت سـراغ داريـم كـه     و  يفروايات ضعو  احاديث ...تاريخو 

  انكار نمايد.  ها آن از موجوديت تواند نمي هيچكس

پس با توجه به موجوديت احاديث ضعيف بلكه موضوعي ضروري است تا در مـورد  

تثبت بيشتر كـار گرفتـه شـود تـا     و  تدقيق، تفحصو  از تحقيق �احاديث پيامبرو  سنت

  روايت نشده، به آن جناب نسبت كرده نشود. �حديثي را كه از پيامبر

وضـع  و  در مـورد جعـل   �و نا گفته نبايد گذاشت كه با توجه بـه اخطاريكـه پيـامبر   

در مـورد   �زيـرا پيـامبر   ؛گردد مي روايات دادند مسؤوليت نامبرده بزرگتر بلكه چند برابر

ي را بـه ايشـان   روايتو  احتياط سخنو  يا بدون دقتو  بندد، مي دروغ �كسيكه به پيامبر

�	� ��U «، فرمودند: كند مي نسبت VC%( � O� �79- , R�  O��5�� V±VO, RO- ²�� O0 OC O/8.   

بايـد جـاي خـود را در دوزخ آمـاده      دكسيكه عمدا از قول خود بـر مـن دروغ ببنـد   «

  )1(.»بسازد

در مورد روايت احاديث  �تكان دهنده مانع اين شد كه انسو  عيد سختو  اينو  

دقت بيشتر كار بگيرد، چنانچه در حديث متفق عليه ديگري اين حديث و  ياطاز احت

                                                

  . 5متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص:  1
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� �Ug65�� UJO د: گوي مي روايت شده است كه S;>/ �S>)�T #%G ²�T� RJO� [V5 Q"O5 R�O,O� �7VF�    ��N: » R� O�
��5�� �� Q� O� O" R] O� R� U	O6O$O, RO- � S� VC O/ ²�� O� U�"(«.  

منــع كــرد ايــن بــود كــه  �ت از رســول اهللايگانــه چيــزي كــه مــرا از كثــرت روايــ«

بايـد جـايش را در دوزخ مهيـا     دهـد  مي كسيكه قصدا بمن نسبت دروغ فرمودند:�پيامبر

    .»سازد

يا چگونگي مسؤوليت ما در اين راستا بايـد گفـت كـه علمـا     و  اما قبل از بيان نوعيت

طاليي صدر  و مخصوصا در قرون سه گانه ها، مخصوصا امامان برجستة حديث در گذشته

ــا ايجــاد علــم تخــريج احاديــث و  معرفــي نمــودن علــم مصــطلح الحــديث و  اســالم ب

  جه احسن ادا نمودند.و  خويش را در اين زمينه بههاي  مسؤوليت

تفكيـك حـديث ثابـت از غيـر     و  علم مصطلح الحديث كه در اساس بخاطر تمحيص

لوم متعددي اسـت  شده است، فشردة ع وضع يا شناخت حديث مقبول از مردودو  ثابت،

 علمـاي حـديث بـا   و  تعديل قـرار دارد. و  علم علل حديث، علم جرح ها آن كه در رأس

تزوير، و  معرفي نمودن قواعد كلي آن توانستند احاديث پيامبر را از دسو  اين علم وضع

  تغيير حفظ نمايند.و  اشتباه

نايي داشـته  كتب تاليف شـده پيرامـون آن آشـ   و  واقعا كسيكه با علم مصطلح الحديث

د اين حقيقت را درك كند كه علمـاي مصـطلح در راسـتاي تفكيـك     توان مي باشد بخوبي

  ي را به خرچ دادند؟. ها تالش حديث مقبول از مردود چه انداز

مختلـف كـه   هاي  ظهور فتنهو  بينيم علماي حديث در نتيجة بروز حوادث مي طوريكه

و  غير سياسي شد در پهلوي نقدو  مختلف سياسيهاي  گروهو  سبب روي كار آمدن فرق

وفـات   تـا والدت  كوائف زندگي راويان حديث را ازو  بررسي متن حديث، تمام حاالت

يا اجتماعي مراتب و  دقيق ارزيابي نموده، بدون در نظر داشت روابط فرديو  بطور علمي

  .تعديل روشن ساختندو  ايشان را از لحاظ جرح
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امام ابن سيرين را در مورد تاريخچة ظهور علم  امام مسلم در مقدمة صحيح مسلم نظر

%)2	7	� e w) يا بررسي اسانيد نقل كرده، كه گفته است:و  رجال- a�5
W� �� J	�h�  � ."N
- #%��D� �5� �	�
 �	��N 45$A��,- 45��� IP� ��F *q5,�T C<®)#E> �) �- z�6�� IP� ��F *q5) C<®

�T)#E>«)1(.   

چگـونگي  و  يتوضع امانت ازو  اكم بودن فضاي صداقتمردم در گذشته بخاطر ح«

كه بقول مشهور منظـور ابـن    -نمودند، اما زمانيكه فتنة بزرگ  نمي روايات سوالو  اسانيد

تنـد: اكنـون از   رخ داد، مـردم گف  –باشـد   مي �بشهادت رسيدن عثمان  هسيرين از آن فتن

 ز اهـل سـنت باشـد روايـتش    اگـر راوي ا  شود مي رجال روايات تان نام ببريد، پس ديده

يا روات ذكـر شـده در اسـناد از اهـل     و  د قابل قبول باشد، اما اگر بر عكس راويتوان مي

    .»باشد تواند نمي بدعت باشند پس روايات ايشان قابل قبول

معـارف  و  كتـب  �روايـات پيـامبر  و  بعبارت ديگر احاديثو  بار ديگر زمانيكه سنت

منـابع  و  اكثريت مؤلفين با عدم بيان نمودن مراجـع و  درج گرديد،و  مختلف بكثرت ثبت

 ة تمحيصوجيب رد بهو  از لحاظ قبول ها آن درجةو  نيز با عدم تعيين مرتبهو  آن احاديث،

و  را مكلف ديدند تا مسـؤوليت  تثبت خود عمل نكردند، اينجا هم علماي حديث خودو 

و  ،هـا  كتابث ذكر شده در آن وجيبة خويش را در اين راستا بوسيلة تخريج نمودن احادي

عدم قبوليت ادا نمايند، تـا كسـانيكه از   و  از لحاظ قبوليت ها آن مرتبةو  بيان نمودن درجه

آگاهي كامل برخوردار نيستند با استفاده از كتب تخريج از حقيقت آن احاديث آگاه و  علم

يج بوجـود  انگيزة فوق فـن تخـر  و  عامل براساسواقعيت هم همين طور شد كه و  شوند.

  طبع گرديد.و  كتب زيادي در قرون مختلف زير عنوان كتب تخريج حديث تاليفو  آمد،

يا تثبـت  و  ي علماي سلف پيرامون تمحيصها تالش يا پارة اندكي ازو  اين بود گوشه

  يا سنت.و  در مورد حديث

                                                

  .11مقدمه صحيح مسلم، ص:  -1
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ون الزم به تذكر است كه انشاء اهللا در ضميمة اين بحث عناوين كتب تاليف شده پيرام

كتـب  و  كتب تاليف شده در تخريج احاديث،و  يا مصطلح الحديث،و  علم اصول حديث

تعديل را به عنوان بحث تكميلي خدمت خوانندگان ذكـر خـواهم   و  تاليف شده در جرح

خواهد گرديد كه علماي حـديث   واضح اين حقيقت ها كتابكرد كه از بررسي اسامي آن 

  سؤوليت خود را اداء نمودند. هاي عصر م مندينياز براساسدر گذشته 

اما سواليكه قابل طرح است اين است كه مسؤوليت مسلمانان مخصوصا علماي امـت  

  كنوني چيست؟و  در عصر حاضر

تكنالوژي اسـت در ايـن   و  مسؤوليت عمدة علماي امت در عصر حاضر كه عصر علم

سالمي يـك  همكاري كشورهاي مطرح او  با اشتراكو  راستا اين است كه به سطح جهان

ن با گماشتن افراد متخصص در آدر و  يا نهاد متخصص علمي را تاسيس نمايندو  مؤسسه

يا مخطوط و  دواوين حديث اعم از مطبوعو  علوم آن، تمام متون سنت از كتبو  حديث

 تحقيق پيرامون متونو  جمع آوري با بررسيو  بعد از ذخيرهو  آوري گردد، جمعو  ذخيره

پذيرفتـه  و  ي احاديـث مقبـول  ها نام احاديث را در دو بخش بزرگ زير اسانيد آن، تمامو 

  تكثير نمايند.و  يا مردود، چاپو  احاديث ضعيفو  شده،

 واين كار در عصر حاضر كه برخي از كشورهاي اسالمي از امكانات نسبتا خوب مالي

ر د طوريكـه برخـي كشـورها عمـال د    رس نمي تخنيكي برخوردار هستند، دشوار به نظرو 

د در اين راستا توان مي ها گام اينو  ي مقدماتي را در اين راستا برداشتند،ها گام سطح خود

حيثيت خشت اول را داشته باشد، اما به سطح جهاني با تاسف در اين راسـتا كـار عملـي    

  صورت نگرفته است.

  درك سالم از سنتو  فهم ياو  ،بينش درست) 2(

تصفية سنت از و  ة اول كه همانا تمحيصوجيب اييا ادو  بعد از انجام دادن مسؤوليت،

موضوعي بود، مسؤوليت ديگري كه در جاي خود نيز از اهميـت فـوق   و  روايات ضعيف
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برداشـت  و  ، همانـا فهـم درسـت   گـردد  مي عائد حال ما مسلمانانو  العادة برخوردار بوده

  باشد. مي سالم از سنت

 يـا اسـتعداد انجـام دادن ايـن    و  ت،ظرفيو  در اين شكي نيست يگانه كسانيكه توانايي

 باشند كه از مي رباني اين امتو  بهتر دارند، همانا علماي متبحرو  ه را به نحو احسنوجيب

¤ �����«در يك حديث  ها آن< �� #"�� �CP I��«)1(.   

و  ايشـان را حـاملين  و  شايسته تعبير صورت گرفته،و  به نام عدول يعني افراد خوب«

حديث است، نه تنها معرفي كرده شده و  وت كه همانا علم مستنبط از قرآناقعي ميراث نب

  .»گذاشته شده است ها آن خطر ناك را بدوشو  ظيفة بس مهمو  بلكه اين

اقعـي ميـراث نبـوت، در نتيجـة     و  اهميت اين مسؤوليت در اين است كه تنها حاملين

گرايان ادعـاي نادرسـت    اطايي اين را دارند تا تحريف افردرك سالم خويش از سنت توان

  دانش را دور نمايند.   بيو  تاويل افراد جاهلو  ياوه سرايان،و  ياوه گويان

 اكنون قبل از اينكه مسؤوليت امت را در اين راستا بازگو نمائيم بهتر است تا از برخـي 

  علماي سلف در اين مورد ياد آور شويم.ي ها كوشش

و  فهم درست سنت، علـوم و  خاطر دركب نه چندان دورهاي  علماي سلف در گذشته

و  معارف مخصوصي را در حاشية علوم حديث ايجاد نمودند كه بـا اسـتفاده از آن علـوم   

معـارف  و  آن علـوم و  احاديـث را درك كـرد،  و  معنـاي صـحيح سـنت    توان مي معارف

  از:اند  عبارت

  علم غريب الحديث. -1

 علم مختلف الحديث.   -2

 منسوخه. و  علم ناسخ الحديث -3

  رود حديث.و اسباب علم -4
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  معرفي مختصر علم غريب الحديث: 
يـا غـامض موجـود در    و  كلمات مشكلو  علم غريب الحديث: علمي است كه الفاظ

درك درسـت  و  اين علم در راستاي فهمو  نمايد. مي تشريحو  احاديث را توضيحو  سنت

يكـي از  در مـورد   /سنت حيثيت خشت اولي را دارد، چنانچه از امام احمد بن حنبـل  

يا كلمات غريب سوال كرده شد، او در جـواب گفـت: توضـيح ايـن كلمـه را از      و  الفاظ

زيرا من براي خودم اين اجـازه را نميـدهم تـا در     علماي غريب الحديث استفسار نمائيد؛

  .)1(يا گمان حرف بزنمو  به اساس حدس �مورد سنت پيامبر

ـ   و  كتب تاليف شده در تفسير باشـد كـه    مـي  زيـاد هـا   يتوضيح غريـب الحـديث خيل

�«كتاب:  ها آنترين  مشهورE5��)� 4 *Y)��� r)u«   است كه توسط عالمه ابن اثير جـزري

  هـ تاليف گرديده است.  606متوفي 

  معرفي مختصر علم مختلف الحديث:
است كـه توسـط    معارف متعلق به علوم حديثو  علم مختلف الحديث، يكي از علوم

 احاديثي را كه در ظـاهر بـا يـك ديگـر متعـارض پنداشـته      عدم هم آهنگي و  آن تعارض

و  قـائم  هـا  آن هم خواني را در مـابين و  هم آهنگيو  ، مرفوع ساخته بگونة توافقشود مي

  برقرار ميدارد.

روايات، بامشكلي مواجـه  و  درك معاني برخي احاديثو  هم چنان اگر انسان در فهم

و  د مشكل موجود را مرفوع ساخته، معناوانت مي رجوع بطرف اين علمو  گردد، با استفاده

به همين اساس اين علـم را بـه نـام (مشـكل     و  را به نحو خوب درك نمايد، ها آن مفهوم

ايـن علـم هـم ماننـد علـم غريـب       و  يا مشكل اآلثار) نيز شناخته شده اسـت. و  الحديث

  .كند مي الحديث در حسن فهم سنت نقش بس مؤثري را ايفا
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 منبع بسيار مهمو  از دو كتاب توان مي مشهور اين علم،و  ي معتبرها كتابودر اينجا از 

نام دارد، كه توسط امام ابن قتيبـه متـوفي    )تأويل مختلف الحديث(مشهور آن، كه يكي و 

توسط امام و  كتاب دومي كه (شرح مشكل اآلثار) نام دارد،و  هـ تاليف گرديده است،276

  ديده است، نام برد.هـ تاليف گر321ابوجعفر طحاوي متوفي 

  معرفي مختصر علم مختلف الحديث
 ورود يا ازبـين بـردن حكـم يـك حـديث بـا      و  نسخ در حديث عبارت است از ازاله

  حديث ديگر متاخر از آن.

احكـام آن نقـش   و  درك حديثو  منسوخ در حديث نبوي در فهمو  وشناخت ناسخ

از وي  روايت شده كه روزي �نمايد، چنانچه از علي بن ابي طالب مي بس مهمي را ايفا

 ي؟توان مي گفت: آيا تو ناسخ را از منسوخ تفكيك كردهو  گذشت، اعظو  نزد يك شخص

  )1(ديگران را نيز هالك نمودي!و  شدي فرمود: هالك �اعظ گفت: نخير. عليو 

ي را ها كتابمنسوخ در فهم سنت برخي از علماي حديث و  با توجه به اهميت ناسخ

��C+�[ /  �?J*6�� "\ �����]( كتاب ها آنترين  كه از مشهوراند  يف نمودهدر اين مورد تال

��^V� �  هـ) تاليف شده است. 584متوفي سال ( ) است كه توسط امام حازمي'

  منسوخهو  معرفي مختصر علم ناسخ الحديث
 ورود يا ازبـين بـردن حكـم يـك حـديث بـا      و  نسخ در حديث عبارت است از ازاله

  خر از آن.حديث ديگر متا

احكـام آن نقـش   و  درك حديثو  منسوخ در حديث نبوي در فهمو  وشناخت ناسخ

از وي  روايت شده كه روزي � از علي بن ابي طالب چنانچه ،نمايد مي بس مهمي را ايفا
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 ي؟توان مي گفت: آيا تو ناسخ را از منسوخ تفكيك كردهو  ،گذشت اعظو  نزد يك شخص

  )1(ديگران را نيز هالك نمودي!.و  : هالك شديفرمود �اعظ گفت: نخير. عليو 

ي را ها كتابمنسوخ در فهم سنت برخي از علماي حديث و  با توجه به اهميت ناسخ

³ ���6$�� �� كتاب ها آنترين  كه از مشهوراند  در اين مورد تاليف نموده
�5�� � �� ´	�5y�
���G�� ف شده است. هـ) تالي584متوفي سال ( است كه توسط امام حازمي  

  حديث: ورود معرفي مختصر علم اسباب
يـا بازگوكننـدة   و  احاديثي است كـه بيـانگر   ورود حديث، ورود منظور از علم اسباب

  باشد. مي احاديث ورود يا انگيزةو  جريان،

جايگاه اين علم در چوكات علوم حديث، مانند جايگاه علـم اسـباب نـزول قـرآن در     

و  درك حقايقو  دانستن اسباب نزول آيات قرآن، در فهمتفسيرقرآن كريم است، طوريكه 

 ورود يا دسترسي به اسبابو  تاثير بس عمدة دارد، همچنان دانستنو  معارف قرآني نقش

درك سـبب  و  زيرا فهم مسايل نهفته دران نقش بس بسزاي دارد؛و  حديث در فهم سنت

  . گردد مي درك مسببو  مستلزم فهم

ي قبلـي در  هـا  بخش م در فهم حديث، علماي حديث مانندبا توجه به اهميت اين عل

تـرين   كـه مشـهور  اند  تاليفاتي را به طور يادگار بجا گذاشتهو  اين بخش هم از خود كتب

_� /%�*��2@ ` X.�J� 7/�/ �4�2���J(كتاب:  ها آنa�� L2`( ه است كه توسط ابن حمز

  هـ) هـ تاليف گريده است.1120(مشقي متوفي سال 

ة امـت  وجيب گذشته در فهم درست سنت، اماو  د برخي از مساعي علماي سابقاين بو

  در عصر حاضر در اين راستا چيست؟

مسؤوليت علمـاي امـت در   و  هوجيب نيز به نظر بندهو  به نظر برخي از علماي معاصر

يـا در نتيجـة   و  درك صحيح سنت در عصر حاضر اين است كـه در ادامـه،  و  ارتباط فهم
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يـا بـه عبـارت ديگـر تهيـة      و  ي كه همانا جمع آوري متون صحيح سـنت عمل بزرگ قبل

فقـه زيـر   و  حه) بود، مجموعة ديگري توسـط متخصصـين حـديث   ي(موسوعة متون صح

  تاليف گردد.و  در چوكات يك نهاد جهاني تهيه  عنوان (موسوعة فقه سنت)

به عهده  بررسي متون حديث راو  كه نقد يا مؤسسة جهانيو  بعبارت ديگر همان نهاد

ميگيرد، تهية يك (موسوعة فقه الحديث) را نيز بايد بعهده بگيرد تا يكجا اين هردو پروژة 

  علمي به دست رس مردم قرار گيرد.

پيروزي ايـن پـروژه رعايـت    و  يا موفقيتو  اما بخاطر برآورده شدن اين هدف بزرگ

  باشد. مي نمودن نكات ذيل ضروري

ابسـته بـه تمـام كشـورهاي     و  يس يك نهاد جهاني كهدر قدم اول البته بعد از تاس - 1

  مهيا گردد. و  مادي اين پروژه آمادهو  اسالمي باشد، بايد تمام امكانات بشري

يـا  و  هـا  بشري آن بايد از تمـام اندوختـه  و  امكانات مادي بعد از مهيا شدن تمام - 2

ط اسـتفاده  يـا مخطـو  و  يا علماي سلف، اعـم از مطبـوع  و  ذخيرة علمي بزرگ گذشتگان

  صورت گيرد.

علمي سنت هاي  ه در تفسير جنبهدر قدم سوم بايد از حقايق علمي عصر حاضر ك – 3

  تاثير مهمي دارد، استفادة اعظمي صورت گيرد.

با توجه به اينكه هدف از راه اندازي اين پروژه نزديك ساختن سنت صـحيح بـه    – 4

مؤثر روز هاي  شيوهو  بان، ميتود، ادبيات،لذا در تهية اين پروژه بايد از زاذهان مردم است؛ 

  استفاده صورت گيرد.

***  

  عمل نمودن بر حكام آنو  ،ضرورت التزام به سنت )3(

 فهم درست آن، مسؤوليت مهم ديگـري متوجـه مـا   و  تفحص در سنتو  بعد از دقت

  يا تطبيق نمودن سنت.و  آن عبارت است از التزام،و  ،گردد مي



  جايگاه رفيع سنت در دين اسالم      66

عمـل  و  رجـوع بطـرف سـنت   وجوب  الزم گردانيدن سنت همانايا و  منظور از التزام

يك حكم را افـاده كنـد   وجوب  نمودن بر احكام مستنبطه از آن است، طوريكه سنت اگر

و  اگر سنت افادة استحبابو  بدانيم، واجب پس ما بايد عمل نمودن بر آن حكم را برخود

و  را نيز مستحب بدانيم، يا مستحب بودن يك حكم را كند پس ما بايد عمل نمودن بر آن

يا چيز مشخص را نمايد، پس ما از آن و  يا حرام بودن يك عملو  اگر سنت افادة حرمت

اگر سنت افادة كراهت يك امر را نمايـد  و  خود داري نماييم،و  به صورت قطعي اجتناب

نـد  اگر سنت مباح بودن يك امـر را افـاده ك  و  پس ما اجتناب نمودن از آن را بهتر بدانيم،

  ترك آن مخير بدانيم.و  پس ما بايد خود را در فعل

يا قضية التزام بر سنت از جملة موضوعاتي است كه در آيات متعـدد قـرآن   و  موضوع

احاديث نبوي بر آن تاكيد صورت گرفتـه اسـت، بلكـه اگـر     و  هم چنان در سنتو  كريم

، هرگـز  رود مـي  رچنين ادعا نماييم كه اين مساله از جملة مسايل ضروري ديـن بـه شـما   

  مبالغه نخواهد بود.

��mÇ�È�É�Êهاي:  كه بر اين موضوع تاكيد دارد، آيهبطور مثال از جملة آياتي

Ë�Ì�Í�l  59:نساء(سوره(،  �mÎ�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó��l ) سوره

كه در هردو آيت خداوند متعال مسلمانان را بر اطاعت از پيامبرش  ،) است132:آل عمران

پيروي از و  در آيت دومي اطاعتو  امر فرموده ،كند مي افاده كه همانا التزام بر سنت را

  سنت پيامبر را سبب نزول رحمت الهي قرار داده شده است.

داشته برحذر  قرآن كريم در جاي ديگري از مخالفت پيامبر ،عالوه بر اين امر صريح

���m}�~��_�`�a��b�c�d�e�fفرموده است:  �g�h�i�l 

  ].63[النور: 

بايد از اين بترسند كه باليي در برابـر عصـياني    ،كنند مي رمان او مخالفتآنان كه با ف«

  .»يا اينكه عذاب دردناكي دچار شان شود ،ورزند گريبانگير شان گردد مي كه
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يا قسم صفت ايمان را از و  ودر آية ديگري خداوند متعال با ياد كردن سوگند

ا حكم سنت را نپذيرفته در برابر آن يو  ،گردانند نمي كسانيكه سنت پيامبر را برخود حاكم

��°��¯�®�¬�mفرموده است:  ،نفي نموده شوند نمي تسليم �±�²�³�

�́µ��¶�¸�¹���º�»�¼�½��¾�¿�À�Á��l  :65[النساء.[   

در و  آينـد تـا تـورا در اختالفـات     نمي به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن به شمار«

 ماللي در دل خود از داوري تو نداشتهسپس و  قضاوت نطلبندو  گيريهاي خود به داوري

  .»قضاوت تورا كامال تسليم نمايندو 

پيـروي از سـنتش را راه   و  نيز التزام �عالوه بر تاكيدات موجود در آيات فوق، پيامبر

	 �� �F 45f� J���I/g )N l ��$«رسيدن به جنت قرار داده، فرموده است: <�,:I � ��1) ��h
)�j� �� :��N ?�� �	
� �5�g ,45f� I<a �k��� �� ��� �]-8)1(.  

تمام افراد امت من داخل بهشت خواهند شد مگر كسيكه خودش از رفتن به بهشـت  «

فرمـود:   �ورزد؟ پيـامبر  مـي  د. گفته شد: اي پيامبر! چه كسي از رفتن به بهشت اباورز ابا

فـتن بـه   كسيكه نافرمـاني كنـد از ر  و  كسيكه از من اطاعت كند داخل بهشت خواهد شد،

   .»يده استورز بهشت ابا

در يك حديث ديگر از ادعاي برخي مردميكه خودرا از حديث بـي   �هم چنان پيامبر

 �1�� �s��A«داشته فرموده است: برحذر  پندارند، مي مستغنيو  نياز� �1^%$� #/�1T� ) �1$%
)(h,� �� �� L*�� �� =*�� �� *�K� �,- �5� .,��;=��7� :�	]  � �7�D� /��5"6(� �� 0�$«)2(.  

ودر و  بـالين تكيـه زده باشـد   و  چنين شخصي را نبايد سراغ داشته باشم كه بر تخت«

بگويد: تنها از آنچه در كتاب خداونـد  و  يا نهي از نواهي من بايستدو  برابر امري از اوامر

  .»كنيم مي آمده است پيروي

                                                

  .1525صحيح البخاري، ص:  -1

  .503سنن ابو داود، ص:  -2
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ــود برخــي داليــل ــزاموجــوب  ايــن ب ــا الزم دانســتن ســنو  الت ــامبري ــه از  �ت پي ك

  .رود مي هر مسلمان به شمارهاي  مسؤوليت

گذشتگان امت داشته باشيم اين حقيقـت  و  راستي اگر يك نظر كوتاه بر زندگي سلف

پيشگام و  احكام آن نسبت به همه پيشتازو  در تطبيق نمودن سنت ها آن يابيم كه مي را در

وضـوع را طـوالني سـازد امـا يكـي از      يا شواهد در اين مورد شايد مو  ارائة مثالو  بودند

تاسـرحدي التـزام    �زندة آن موقف عبد اهللا بن عمر است كه بـه سـنت پيـامبر   هاي  مثال

  نمود. مي نيز پيروياش  در افعال جبلي �داشت كه حتي از پيامبر

 همچنـان در  ،زمان ائمـة مجتهـدين نظـر بيـافگنيم    و  بعد از عصر صحابه اگر به عصر

عالقة زايد الوصف داشتند، چنانچه و  حرص �يز به تعميل سنت پيامبرن ها آن يابيم كه مي

1R�� U©1«در اين مورد نقل شده اسـت كـه گفتـه بـود:      /از امام ابوحنيفه O� � O�F1 O	1 QE O- Qu) V� O�
gV6 OP RC O�8)1(.  

  .»مسلك من استو  زمانيكه حديث به صحت رسد همان مذهب«

ب را بـازهم صـاحب حاشـية رد    وتفصيل بيشتر اين عبارت بسيار جـامع امـام صـاح   

  المحتار از شارح هدايه ابن الشحنه نقل نموده، كه گفته است:

»u)��� ©� ��F �u)���� I�� rPCy� ��< o� J�/ �,�6PC� +�� J	%) � �*  �
6PC� 	E- u)��� ©� ��F :��N �7� �5� ©� �]- ,�� I�"��� �A,5T �7	/ �� ��]�g«.  

در ظاهر بر خالف مذهب هم باشد، بـر آن  و  حت برسدزمانيكه حديث به درجة ص«

و  كنـد  مـي  ، بلكه همان حديث حيثيت مـذهب را پيـدا  شود مي حديث نه تنها عمل كرده

از امام صاحب اين قول  مقلد بسبب عمل نمودن بر حديث از مذهب خارج نميگرد؛ زيرا

©R�� U « ثابت شده، كه فرموده است: O� � O�F1 OP RC O� O	 QE O- Qu) V� O�gV6«)2(.  

                                                

  ).2/166رد المحتار علي الدر المختار ( -1

  ).72/ 2رد المحتار علي الدر المختار ( -2
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�Q¶V «واز امام مالك نقل شده كه گفته بود:  R<Q� Z O�O� � O7 O� O2 U7F � RJV9 O- gV)R� O� V� �� Q*QqR7� O- Qr, V�Q� 
� O0�O$V%R�� O�O-� � Q�� QC Q�O- O4U5 ���� � Q�	 Q/ Q* R(� O- O2 QE R]V-� O	Q) R Ow � O�«)1(.  

و  شما در راي ، پسشود مي صواب هر دو از من صادرو  من چون بشر هستم اشتباه«

سـنت يافتيـد آن را   و  پس از دقت اگر آن نظـر را موافـق بـا قـرآن    و  نظر من دقت كنيد

  .»سنت يافتيد آن را ترك كنيدو  اگر آن را برخالف قرآنولي  بپذيريد،


451 ��1 «واز امام شافعي نقل شده كه گفته بود:  �1� J�6$1
� �1� J� �1� J	�1�y� �1��
�� �	
��  w� J� �� I)�T� �	]� �E��8)2(.  

 �ي رسـول اهللا هـا  سنت تمام مسلمانان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه هرگاه سنتي از«

درسـت نيسـت كـه بخـاطر     و  روشن گردد، پس برايش هيچگاه جايزو  بر شخصي ظاهر

  .»راي آن شخص سنت پيامبر را ترك كند

1�  �
1	� �� u� ��)��1T a«نيز نقل شده كه فرموده است:  /واز امام احمد� 	1E-
4%P �A?«)3(.  

  .»كسيكه حديث پيامبر را رد نمايد او در لبة هالكت خواهد بود«

فشرده بايد گفت كه تمام افراد امت بايد مسـؤوليت  و  در آخر اين بحث بطور خالصه

خويش را در اين راستا در برابر سنت طوريكه اسالف راسـتين شـان درك نمـوده بودنـد     

ت تعميل احكام آن تمام از تمام امكانـات خـداد داد شـان اسـتفاده     در جهو  درك نموده

 نهفتـه و  مضـمر  �آخرت تنها در پيروي سنت رسـول اكـرم   و  زيرا سعادت دنيا نمايند؛

  باشد. مي

***  

                                                

  .213الشرح الكبير علي مختصر خليل، ص:  -1

  .26النبي صلي اهللا عليه وسلم، ص:  ةصالصفة  -2

 .29النبي صلي اهللا عليه وسلم، ص:  ةصال صفة -3
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  مسئوليت چهارم: تبليغ سنت) 4(

و  تعميل احكـام آن همانـا تبليـغ   و  فهم سنتو  مسؤوليت عمدة ديگر ما بعد از درك

  است.نشر سنت 

از مخالفـت از آن  و  طوريكه امتش را به پيروي از سنتش دعوت نمـوده  �پيامبر اكرم

مختلف تاكيـد  هاي  نشر آن به شيوهو  به تبليغوقت  برحذر داشته است، هم چنان در عين

  فرموده است. طوريكه در يك حديث فرمودند:

»5� �	��g �  	�)4«)1(.   

  .»ديگران ابالغ نماييد شنويد به مي از من اگر يك آيت را هم«

«الوداع با اين فرموده شان:  4�Tودر روز -,rn���� #%5� �P���� �6«)2(.  

پـر  و  تمام حاضرين را امر فرمودند تا خطبة روز عرفات را كه يك خطبة بسيار جامع

  محتوي بود به، سمع كسانيكه حضور نداشتند برسانند.

نت دعـاي خيـر نمـوده، فرمودنـد:     ودر يك حديث مشهور ديگري در مورد مبلغين س

»�EqA�- �$��]� ��
 �@*�� �� �7 ����
 �� ���� �6� 0*- �E"�
 2/ �P�a� #G �P��«)3(.  

سـپس آن را  و  سخن مـرا شـنيد  و  شخصي كه حرف دتازه نگهدارو  خداوند خوش«

چون هستند كسـانيكه نسـبت    حفظ نمود سپس طوريكه شنيده بود به ديگران ابالغ نمود؛

  .»يا داناتر اندو  ه مبلغين فقيهب

تبع تابعين در و  تابعينو  صحابه �مكرر پيامبرهاي  توصيهو  به تاسي از اين ارشادات

از تمام امكانات در دسته شان نه تنها استفاده نمودند،  �تبليغ حديث پيامبرو  جهت حفظ

  نمودند. وقف بيشتر عمر خودرا در اين راههاي  بلكه فرصت

                                                

  .712صحيح البخاري، ص:  -1

  .28صحيح البخاري، س:  -2

  .404سنن ابوداود، ص:  -3
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و  محـدثين  ها آن گذشتگان ما كه در راسو  تابعين ساير اسالفو  صحابهبعد از عصر 

هـم چنـان بـا    و  تدريس آن،و  وري احاديث، درسآ جمعو  ائمه دين قرار دارند با تاليف

يا مراكز حـديث شـهرت   و  )ايجاد حلقات علمي كه بعدها به نام (دار الحديثو  تاسيس

  :ة الهيوعد يافته بود، توانستند طبق اين

m�g�h�i�j���k�l��m�n��l  :9[الحجر[.  

  .»قطعا نگهبان آن خواهيم بودو  ايم ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده بى«

در و  ادامه داشت ها قرن -هللا الحمد -تبليغ حديث و  پروسة مبارك نشرو  واين سلسه

دار  مراكـزي بنـام  و  تمام كشورهاي اسالمي افرادي بنـام شـيوخ حـديث عـرض انـدام،     

مشهور پوهنتون اسالمي مدينـه منـوره را   ها  ی％پوهنة الحديث كه يكي از يياكلو  الحديث

  .تاسيس گرديدو  د، ايجادده مي تشكيل

 اما جاي تاسف اين است كه در كشور ما افغانستان در پهلوي ساير خالها اين خال نيز

 باكفايـت و  علوم آن نه شخصيت مطـرح و  تدريس حديثو  دارد كه بخاطر درس وجود

  علمي.و  يا مركز تخصصيو  نه كدام نهادو  دارد وجود

  

***  





  

  

 

   ضمايم كتاب

  .ي مختلف علوم حديثها بخش پيرامون كتب تاليف شده در

و  عنـاوين  خـواهم  مـي  ه نمـوده بـودم  وعـد  اكنون در ضميمة فصل سوم طوريكه قبال

كتـب تـاليف   و  يا مصطلح الحديث،و  اسامي كتب تاليف شده پيرامون علم اصول حديث

تعديل را خدمت خوانندگان ايـن  و  كتب تاليف شده در جرحو  شده در تخريج احاديث،

رساله تقديم نمايم تا اين حقيقت به همگان معلوم گردد كه علماي حديث به نحو بسـيار  

  خويش را در قبال سنت ادا نمايند.هاي  خوب توانستند مسؤوليت

  حديث كتب تاليف شده در فن مصطلح :بخش اول

ي مختلف متون دينـي مخصوصـا   ها بخش تدوين درو  هم زمان با آغاز نهضت تاليف

يـا مصـطلح حـديث را در ابـواب مختلـف      و  اساسات اصولو  علم حديث علماء قواعد

از دو كتاب معتبر امـام شـافعي رح كـه     توان مي كه از آن جملهاند  تاليفات خود گنجانيده

1��4بنامهاي (
كـه   /تواريخ سـه گانـة امـام بخـاري     و  ،ف نموده است) تالي�)�Kو  ��(*

كتـاب (العلـل) امـام    و  ،(التاريخ األوسط) ،(التاريخ الصغير) ،التاريخ الكبير)(از: اند  عبارت

(مقدمة صـحيح مسـلم) از امـام    و  ،باشد مي يا جامعش موجودو  ترمذي كه در آخر سنن

  د.نام بر توان ميوي  هم چنان كتاب (التمييز)و  ،مسلم

جداگانه در اين فن به تاليف كتاب آغاز نمـوده اسـت   و  اما اولين كسيكه بطور مستقل

كه در نيمة دوم قرن چهارم هجري كتابي را زيـر   ،باشد مي هـ)360امام رامهرمزي (متوفي 

  عنوان:

1 - )\6�%�� �� �T�1�� b��C� /\6��دران اكثـر مسـايل اصـول    و  ،) تاليف نموده��

  ه است.حديث را گنجانيد

  از:اند  ي ديگري كه به تعقيب آن نوشته شده است عبارتها كتاب
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هــ) صـاحب   405ابوري (متـوفي  شـ علوم الحديث از أبو عبد اهللا حـاكم ني  �"*-4 – 2

  المستدرك علي الصحيحين.

حـافظ  و  نوع از انواع علوم حديث را گنجانيـده اسـت   52موصوف در اين كتاب تنها 

تنظـيم خـوب هـم بـر     و  راد را هم گرفته است كه از ترتيـب ابن حجر در مورد آن اين اي

  .باشد نمي خوردار

3 –  \�6 =%c*+C�4-*"�  L2�4� d��6 هــ) صـاحب   430از ابو نعيم اصفهاني (متوفي

كتاب T, 4.األولياء  

4 – �A%��)4 �  ��6��*��)l4  

5 – V e'�A�/�%�� .�7P  /e'�+�� .�7f  هـ)463از خطيب بغدادي (متوفي  

ديگـري را پيرامـون انـواع    ي هـا  كتـاب خطيب بغدادي بر عالوة اين دو كتاب مشهور 

در نتيجة اين نقش خطيب بغدادي حافظ و  ،مختلف علوم حديث به ياد گار گذشته است

��G«ابوبكر بن نقطه گفته است: y� J� #� ¤�7� �� I/s�B� �"� ,� r,�6$/ �� ��« .  

كـه محدثينيكـه بعـد از     كنـد  مي يقت را يقينا درككسيكه انصاف داشته باشد اين حق«

  .».. بودند.خطيب بغدادي آمدند همه

6 – gJh \" H�Ci� ��/%�2<  /H(+�� ���Y�  متوفي) هـ).544از قاضي عياض يحصبي  

7 – j�kN b��C� e+2? �' .از ابو حفص ميانشي  

رزوري (متـوفي  يا مقدمة ابن الصالح از حافظ ابن الصـالح شـه  و  علوم الحديث - 8

  هـ).643

موصوف بعد از اينكه تدريس حديث را در مدرسة اشرفية دمشق رسما بدوش گرفت 

مباحث مربـوط بـه علـوم    و  يا در روشني آن تمام مسايلو  ي سابقهها كتاببا استفاده از 

در عين حال مهمي را زيـر عنـوان: (علـوم    و  كتاب جامعو  ،حديث را جمع آوري نموده

  نمود. الحديث) تاليف
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 ،تنظيمو  كار علماي كه بعد از حافظ ابن الصالح در اين عرصه قدم نهادند تنها ترتيب

  يا در آوردن آن در قالب نظم بوده است.و  تنكيتو  تعليق ،اختصارو  شرح

يا اختصار كتاب حـافظ ابـن الصـالح بـه     و  ي را كه علماء در تلخيصها كتابو  آثار

 ،ي عمدة اصول حديث به شمار ميروندها كتابحال از در عين و  رشتة تحرير در آوردند

   از:اند  عبارت

  هـ).676سنن خير الخالئق از امام نووي (متوفي  '�%"> إرشاد طالب الحقايق إلي – 9

b· – %Y*��2l  /*���+m\"  nJ�� ��� <"%�'m Q���2% ;%$Q�� o�" d�'� p� 
١١ – ���2/�%�� lP %Y� Bq \"2r/����� l متوفي  وطيين سيالل الداز امام ج)

  هـ).911

و  جامع بر كتاب التقريـب و  اين كتاب طوريكه از نامش پيدا است شرحي است معتبر

  .التيسير امام نووي

bm – �4� d��6 F*G \" r/%�� �k�C�2r�J��� L ن ابن جماعة (متوفي ياز بدر الد

  هـ).733

١٣ – @ <Tst� �4� ��TX2L هـ).743بي (متوفي ياهللا طن بن عبد يعالمه حس از   

هــ) كـه عالمـه    774اختصار علوم الحديث از حافظ ابن كثير دمشـقي (متـوفي    – 14

  احمد شاكر آن زير عنوان (الباعث الحثيث) شرح نموده است.

المقنع في علوم الحديث از عالمه سراج الدين مشـهور بـه ابـن ملقـن (متـوفي       – 15

  هـ).804

ين كتاب ابن الصالح از شيخ االسالم أبو حفص عمر محاسن االصطالح في تضم – 16

  هـ).805بن رسالن البلقيني (متوفي 

17 – X1��<  هـ).806الحديث از عالمه زين الدين عراقي (متوفي  
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كـه توسـط    رود مـي  ابن الصالح به شمار مةمشهور مقدهاي  اين كتاب يكي از منظومه

  برخي علماي ديگر شرح شده است.و  خود عالمه عراقي

18 – WFJ*�� /\��%6 j's6 p� W%$Q*��l  

  هـ).925العراقي تاليف شيخ زكريا انصاري (متوفي  >�1�X فتح الباقي علي – 19

  أغلق من كتاب ابن الصالح از حافظ عراقي.و  اإليضاح لما أطلقو  التقييد – 20

ني نيز عالوه بر علماييكه از عناوين تاليفات ايشان نام برده شد حافظ ابن حجر عسقال

قـرار   هـا  آن ي ارزندة را در اين راستا تاليف نموده اسـت كـه عنـاوين   ها كتاببنوبة خود 

  اند: ذيل

uv – #!��� \�6 .�*$ ��� BsE��; 

uu – <Jcw %!1�� \" S�xE' ��X %^Z�; 

uy – <�zw %{��� Bq <Jcw %!1�� d�w ;7%� 

ن چهارم تـا قـرن دهـم    ي كه در رشتة اصول حديث از قرها كتابترين  اين بود عمده

  هجري تاليف شده است.

  كتب تاليف شده در فن تخريج حديث: بخش دوم

يا تفكيك احاديث مقبـول  و  علماي حديث طوريكه در قرون متمادي بخاطر شناخت

تـاليف  و  وضـع  ي متعدد آنها كتابو  از غير مقبول قواعدي را در چوكات علم مصطلح

اصـول پذيرفتـه   و  با استفاده از آن همـان قواعـد   ها آن هم چنان يكتعداد بزرگ اند، نموده

مشـخص  و  ،احاديث كتب معيني را با بيـان نمـودن مĤخـذ    ،تطبيقو  شده در صحنة عمل

  اند. تخريج نموده ،ضعيفو  يا حسنو  اند از لحاظ اينكه صحيح ها آن ساختن احكام

ي تاليف شـده  ها كتابنمايم تا عناوين برخي از  مي ة قبلي ام سعيوعد اينك بنده طبق

  در تخريج احاديث را خدمت عالقمندان رشتة معارف حديث تقديم نمايم.
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تخريج أحاديث ( – 1n�� D��| \�Z .QkC�mrp�     از محمـد بـن موسـي الحـازمي (

  هـ).584(متوفي 

تخريج احاديث (المختصر الكبير ابن حاجب) از محمد بن أحمد بن عبد الهـادي   – 2

  هـ).744المقدسي (متوفي

3 – �%�� lEw27�9Z <2��}� L2<  هـ).762از عبد اهللا بن يوسف الزيلعي (متوفي  

  .تخريج أحاديث كشاف زمخشري از زيلعي – 4

5 – ��C� ��J�m%~ \" 27�9Z� �2L  /J!�� Ba�� \" <������ ��^V�m \�"�%��   از عالمه ابـن

  هـ).804الملقن (متوفي 

سفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار از عبـد  المغني عن حمل األسفار في األ – 6

  هـ).806متوفي (الرحيم بن حسين عراقي 

للرافعي از حافظ احمـد   ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير – 7

  هـ).852بن علي بن حجر العسقالني (متوفي 

8 – L27�9X �2%~ \" <2����� ��}�2< از ابن حجر عسقالني.  

9 – /�%�� <1�P �    تخريج أحاديث البيضاوي از عبد الرؤف بن علي المنـاوي (متـوفي

1031.(  

از أبو محمـد عبـداهللا بـن يحيـى      تخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني - 10

  هـ).682الغساني (ت

11 - L27�9Z� �2%~ @ ����i�  / ��^V�W7����� ��n!�� mاز بـدر الـدين    @ �1+

  هـ).767( ���4إبراهيم بن سعد اهللا بن محمد بن 

12 - <1� lN�4� ��� F*G L27�9X <"%�U� l��x��  از عماد الدين أبو الفداء

  .هـ)774(إسماعيل بن عمر بن كثير 
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13 - 4)�از محيي الـدين أبومحمـد عبـدالقادر بـن محمـد       �¨��(4بتخريج أحاديث  ��"5

  هـ).775القرشي (ت

  هو الشرح الكبير للرافعي.و  تخريج أحاديث فتح العزيز الذهب اإلبريز في - 14

  هـ).794از بدر الدين أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن بهادر الزركشي (ت

المنهـاج هـو   و  المختصر للزركشي أيضـاً. و  المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج -15 

لعثمان بن عمر بن  األملو  المختصر هو مختصر منتهى السولو  منهاج األصول للبيضاوي،

  هـ).646الحاجب (ت

التناقيح في تخريج أحاديث المصابيح ازصدر الدين محمد بن إبراهيم و  المناهج - 16

  هـ).803المناوي (ت

17 - �*/C( .المحتاج إلى أحاديث المنهاج  

  إسحاق الشيرازي. dK )المهذب(تخريج أحاديث  - 18

19 - ����Z� W%$Q� خبار هر سه از سراج الدين عمر بن علي بن بما في الوسيط من األ

  هـ). 804الملقن (ت

20 - L27�9Z� �2%~  /P/���J�� =�k�' @ <������ ��^V�;  

  أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه. جتخري - 21

  تخريج أحاديث اإلحياء للغزالي  - 22

ز زين الدين أبـو  المغني عن حمل األسفار في األسفار مختصر الذي قبله. هرسه ا - 23

  هـ)806الفضل العراقي عبدالرحيم بن الحسين (ت

  الكاف الشاف تخريج أحاديث الكشاف. - 24

  نتائج األفكار بتخريج أحاديث األذكار. - 25

تخريج أحاديث المختصر الكبير البن الحاجب هرسه ازحافظ أبو الفضـل أحمـد    - 26

  بن علي المعروف بابن حجر العسقالني.

  أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي.  تخريج - 27
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   »المختار«شرح  »االختيار«اإلخبار بتخريج أحاديث و  التعريف - 28

29 - ;M��9i� L27�9X �' ��" (� M��9Z� <1�   

  تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهروردي. -30

 األصول للبزدوي علـي بـن محمـد ابـن     '�%">تخريج أحاديث كنز الوصول إلى  - 31

  هـ).482حسين (ت

32 - 0�CZ� <��' هر شش اينها از زيـن الـدين    .فيما فات من تخريج أحاديث الزيلعي

   .هـ) 879قاسم بن قُْطلوبغا الجمالي (ت

33 -  jY1�� @ K�k+�� ����%�| �� �U� �'�9 �Z <2�1!�� L27�9X �2%~ @ <2����� �2%�

;0�"�n�� 
~¸ − ��Y��� Bq L27�9X �2%~ ;<�1+��� � 

  تخريج أحاديث شرح المواقف في الكالم.  - 35

  تخريج أحاديث الموطأ. - 36
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  تعديلو  ي تاليف شده در فن جرحها كتاب :بخش سوم

و  تعديل در شناخت حديث صحيحو  يا علم جرحو  با توجه به اهميت معرفت رجال

امامان حديث همزمان با آغاز نهضت علمي تـدوين متـون حـديث در    و  صحيح نقادغير 

يا شناخت و  تعديلو  ي را پيرامون جرحها كتابمسانيد و  سنن ،صحاح ،چوكات جوامع

 در ضمنو  كه در اين ضميمهاند  تصنيف نمودهو  همه جانبة احوال روات تاليفو  مفصل

  برم. مي تعديل نامو  طبع شده در جرحو  تاليفكتب ترين  ي متعدد تنها از عمدهها بخش

  رامون شناخت ثقات:يطبع شده پو  فيآثار تالو  : كتبالف

  هـ).261معرفة الثقات از امام ابوالحسن عجلي (متوفي  .1

  كتاب الثقات.  .2

  هـ). 354ر علماء األمصار هردو از امام ابن حبان بستي (متوفي يكتاب مشاه .3

  هـ).385ن (متوفي يبوحفص عمر بن شاهخ أسماء الثقات از امام ايتار .4

  رامون ضعفاء:يطبع شده پو  آثار تاليفو  ب: كتب

v; �E�� M�1����m r��c� d�'� p� ,�  \"�*'&u�v-�; 

u; ��%�� o���� ��X p� ��N%�� ���9X� �� �2 \"�*'& \w�Np�N .�Y�u��;-� 

y;  \"�*'& rp�� <6�p��X d�'� p� M�1���� .�*$-; 

	; M�1����  / _�$/RC� \"�*'& \��+w d�'� p�y�y;-� 

�; �E�� M�1����mY6 d�'� p� �;\� 

�; 9/%>C� .�*$� \"�*'& \*+� _�J9 ��� d�'� p� y�	;-� 

�;  \"�*'& \w�N%N r�6 �� �� �J6 ��� ��� p� ��N%�� M�1�h \" �'�!��y��;-� 



  جايگاه رفيع سنت در دين اسالم      82

�; ��� .�*$2M�1���� M(�X [  /��Q!�����  �� %U6 �19��� d�'� p� � \"�*'& 

y��;-� 

�; M�1����  / \"�*'& \�x���7 d�'� p� _�$/RC�y��;-� 

10. �E�� \�| ���C�� \"�*'& ���*+' l9�T �$�4� �� �J6 ��� d�'� p� S	��;-�   

  ضعفاء:و  ن ثقاتيج: كتب جامعه در ماب

v;  \"�*'& ��� ��� d�'� p� r�!�� ��YJx��uy	;-� 

u; ��*��2�' ��� d�'� p� [� \"�*'& uyy;-� 

y; ����*2J!�� [m; 

	; ��*��2�E�� [m r��c� d�'� p� /7%� �  \"�*'&u�v;-� 

�; ��*��2 \"�*'& \Yn'7 <6�p ��� d�'� p� [u�v;-� 

�; B%A�  /��*��2 \"�*'& rp�� ���9 \�� ��� p� �yu�;-� 

ي ها كتابيا راويان و  ن رجالطبع شده پيراموو  كتب تاليف :بخش چهارم

  مخصوص

  ده پيرامون رجال موطأ:طبع شو  الف: كتب تاليف

v; ��|�� xJC��  \"�*'& \���� �2��� �sN d�'� p� ���C� ��N%��vv ;-� 

يـا  و  ،مسـلم و  طبع شده پيرامون رجال صحييح بخـاري و  ب: كتب تاليف

  .ها آن يكي از

v; ����*�� M(�X %$�  /r��cJ�� ��6 ��Y �� �6 j*2�/� #�T �¡ ����� �'  / ��+'

'& \�x���7 d�'� p� \"�*y��;-� 



  83  ضمايم كتاب

u;  �& r���s$ Fw��� p� r��cJ�� S��T ��N�y��;-� 

y; r��cJ�� �kN%�X �' <�U+�  /��+',  /�$ j� 7%1w� �'  �9�/(k�',  �� �J6 ��� p�

 \"�*'& �$�9	��;-� 

	; ��+' S��T ��N�  \"�*'& \w�kJT� j2�>�' �� \�6 �� ��� p�	u�;-� 

�; �2��*��  /r��cJ�� j� =%� �C S2%>*��  �� _(��� ������ ��� p� S��E�� e'�A� \"

 \"�*'& \N�� `��	�	;-� 

�; _��J��  /S��E�� \" j� =%�X �C S�h�*��  / <6�p ��X p� S2%>*�� �' .¢� �'

 \"�*'& \��%6�u�;-� 

�; r���s!�� Fw \�X \��*$ �� eUA� .�*$  /r��cJ�� ��N� \" \w�kJTZ� %!� \�X 

 /�Y' %��� ��� p� ��+'\"�*'& \w�£�� ��� j� �/%�' \�-; 

  ج: كتب تاليف شده پيرامون شيوخ ائمة سته:

v; �n' \'���2r��cJ�� d�'i� [,  \"�*'& \w�kJTX W��' �� o���| �� �U� p�

y�� ;-� 

u;   M(�X %$� \�6 �U*nC� �>�C���J��� <U�Z� ]�,  \"�*'& %$�+6 ��� ¤"�9 p�

��v;-� 
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  ن:يرامون شناخت مدلسيف شده پيو: كتب تال
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 گـردد  مـي  كتاب بالغ 122ارده دران به و  در آخر اين ضميمه كه تعداد مجموعي كتب

كـه سـلف صـالحين مخصوصـا علمـاي       گردد مي واضحو  اين حقيقت بر همگان روشن

هم  ،مؤثر نمودندو  بسيار زيادي ها كوشش حديث طوريكه در جمع آوري متون احاديث

ارده در كتـب مختلـف بخـاطر    و  نيز تخريج احاديثو  تمحيص احاديثو  چنان در نقد

شكي نيسـت  و  ،عي را بخرچ دادندوسي يها كوشش تفكيك احاديث مقبول از غير مقبول
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  ة الهي است كه فرموده است:وعد بيانگر اين ها كوشش اين همه

﴿$‾ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9̈“tΡ t� ø.Ïe%! $# $‾Ρ Î)uρ … çµs9 tβθÝàÏ�≈ptm: ∩∪﴾.  

  پايان

  





  

  

 

  نتايج

  اند: آنچه را كه زير عنوان نتايج بايد گنجانيد امور ذيل

 يا شـيوه را خـوب باشـد يابـد افـاده     و  طريقه ،روشو  سنت در لغت معناي راه •

 �يـا تائيـدي كـه از پيـامبر    و  اقرار ،فعل ،در اصطالح عبارت است از هر قولو  .كند مي

  صادر شده باشد.

يـا  و  ،عملي مسـلمانان و  از لحاظ اينكه دومين دستور فكري �اكرم سنت پيامبر •

مفسـر مصـدر اول   و  در عين زمان مبينو  ،به عبارت ديگر دومين مصدر شريعت اسالمي

  .باشد مي يژة برخوردارو  جايگاهو  قرآن كريم بوده در دين اسالم از اهميت

ر نظـر داشـت سـنت    نيز عمل نمودن به احكام آن بـدون د و  ،تفسير قرآنو  فهم •

 غير عملي.و  امري است غير ممكن �پيامبر

 الهي است. وحي يا حديث هم مانند قرآنو  سنت •

اساسي براي ثبوت و  يك مصدر عمدهو  االتباع بوده واجب سنت هم مانند قرآن •

 .رود مي احكام شرعي به شمار

نـي  اختالفات ذات البيو  فصل نزاعو  يا حديث نبوي يكي از مصادر حلو  سنت •

 .رود مي مسلمانان به شمار

بر عالوة اينكـه در ذات خـود دومـين مرجـع احكـام       �يا حديث پيامبرو  سنت •

توضيح مرجع اول احكام اسالمي (قـرآن  و  لة تبيينوسي شرعي است از اين جهت نيز كه

 باشد. مي كريم) است حايز اهميت فوق العاده

ورزنـد   مـي  مخالفت �يامبرخداوند متعال در آيات متعدد كساني را كه از سنت پ •

 عتاب شديد قرار داده است.و  زجر ،مورد تهديد
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عمل نمودن به سـنت آن يكـي از مقتضـيات عمـدة     و  ،پيروي از پيامبرو  اطاعت •

 است.وي  ايمان داشتن به رسالت

عمل نمودن بـه آن امـري اسـت غيـر     و  ،بدون برگشت به طرف سنت اقامة دين •

 .ممكن

منسوب به اين امت را در مـورد  هاي  يا گروهو  افرادكوتاهي برخي از و  تقصير  •

  .خالصه كرد توان مي احاديث نبوي در سه موردو  سنت

  يا موضوعي.و  الف: استناد بر روايات ضعيف

  روايات.و  يا تفسير نادرست برخي از احاديثو  ب: تاويل

 تـر يا ناديده گرفتن سنت كه خطرش نسبت به خطر دو مورد قبلي جـدي  و  ج: انكار

  باشد. مي

امت پيرامون سـنت كـه در چهـار نقطـة ذيـل      هاي  بررسي مسئوليتو  تشخيص •

  :گردد مي خالصه

  تثبت پيرامون سنت.و  الف: تدقيق

  برداشت درست سنت.و  ب: فهم

  ج: التزام به سنت.

  د: تبليغ سنت.

يـا حـديث شناسـي يـك     و  علمي كشور كـه در رشـتة حـديث    وضع تاسف بر •

 يا نهاد علمي.و  يا يك مركزو  رفته شدهپذيو  شخصيت علمي مطرح

و  تخريج احاديـث  ،يك ضميمة جامع پيرامون كتب تاليف شده در اصول حديث •

كتـاب   122بـه   ها آن تعديل روات كه تعداد مجموعيو  جرح ،ي مختلفها كتابارده در 

 .گردد مي بالغ

***  
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