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  تقديم به
ردسالي از آن بهره منـد  خكسي كه مرا از عشق خود تغذيه كرد و من در همان 
  .اي نورس بودم شدم كسي كه راهنمايي او استوارم كرد در حاليكه شاخه

ي ابتـدا كان را داد كـه از همـان   كسي كه ياري او در كسب دانش به من اين ام
  .اندوزي در كسب معرفت كوشا باشم دانش

حمـل آزارهـا در راه خـدا را    كسي كه بانگ اصالح را چنان حمايت كرد كـه ت 
  .برايم آسان نمود

كسي كه صبر او در برابر سختيها چنان بود كه ايثارگري را در آوارگي و گرفتار 
  .شدن در بند زندانها نيكو نمود

هاي مرا به هنگام مرضها و بيماريها كـاهش   او دردتپش قلب مهربان  كسي كه
  .داد

اي  اي از زنجيـره  تقديم به كسي كه تمام آرزوي او اين بود كه مـن هـم حلقـه   
اي باشم كه صدها سال سابقه داشت و تمام درخواسـت او از خـدا    علمي خانواده

  .اين بود كه مرا جزو نيكيهاي او در قيامت قرار دهد
  :به پدر بزرگوارم آري

  ♣حسن السباعي

                                        

 خطيب مسجد جـامع شـهر حمـص و پيـرو پـدر و      ،پدر مؤلف همان مجاهد نستوه شيخ حسني السباعي ♣
ي گروهي از دانشمندان و برادران ديني خود در حمص  ايشان در حلقه .اجداد و نسل پدري خود بوده است

همچنين با استعمار فرانسيها با جان و  .پرداخت و از تعصب مذهبي فاصله داشت به تدريس فقهاستداللي مي
هـاي   اسـالمي و يتـيم خانـه    مال و تالش بسيار مبارزه نمود و يكي از بنيانگذاران اصـلي گروههـاي خيريـه   

ايشان اولين محرك استاد مصطفي براي پيگيري خط و منهج خـود در جهـاد و اصـالحگري و     .اسالمي بود
  ]:كه به تحريك پدر ايشان انجام گرفت [ از جمله اقدامات شيخ مصطفي  .مبارزه با بدعتها بود

كه هرساله » خميس المشايخ « و مراسم هنگامي بود كه استاد ما دكتور شيخ مصطفي دعوت خود را براي لغ
در اين مراسم مشايخ و بزرگان اهل طريقـت بـه همـراه طبلهـا و      .نمودگرفت اعالم  در ماه آوريل انجام مي
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از اين جهت كه به فصل و راهنمايي  ،كنم اولين تأليف علمي خود را تقديم مي
نيكوي او معترضم و به اين وسـيله از خداونـد متعـال تقاضـا دارم كـه در دوران      

زندگيم را پر بركت سازد و پاداش او را به طور كامل عنايـت فرمايـد و    ،حيات او
و اين پـذيرش دسـتور   . نيكوكار را براي پدري گرامي قبول فرمايددعاي فرزندي 

  ٢٤: ا���اء �X�W��°��¯���®����������¬��«��ª��©z}�خداست كه فرموده 
                                                     

  مصطفي                                                                          
  
  
  
  
  

                                                                                                 

ميـزي را مرتكـب   آآمدند و با نام دين هر امـر زشـت و رسـوا كننـده و شـرك       مي خزعبالت خود كرد هم
در چنـين روزي بـور كـه    !! ي است و زنده كنده عظمت اسالم دين ،كردند كه اين كارها شدند و گمان مي مي

ها و بيانات و دست خود به منع اين منكرات  مشهور شد زيرا با خطبه» ابن يتيمه كوچك « شيخ مصطفي به 
  .امجام داد) رح(همانگونه كه شيخ السالم ابن يتيمه  ،پرداخت

امـا   .اد متهم شد و بارها قصد كشتن او را كردندايشان سختيهاي زيادي ديد و به ارتد] در اثر اين حركت [ 
پدر شـيخ مصـطفي در جنـگ     .موضع گيري پدر ايشان براي مبارزه با اين بدعت اثر خوبي بر جاي گذاشت

ي  نقش رهبري و مديريتي داشت و اين در حالي بود كه استاد مصطفي رهبري كتيبـه  1948فلسطين در سال 
 16الت فلسطين بر عهده داشت و برادرش عبدالرحمن نيـز كـه بـيش از    اخوان را براي دفاع از اسالم و اص

شيخ حسني با بـرادران و   .كرد و در ايام جواني در دهه شصت ووفات نمود را همياري مي يسال نداشت و
شيخ حسني در جمادي الثـاني   .كرد شاگردان شيخ مصطفي همانند پسرش با مهرباني و عطوفت برخورد مي

  .در گذشت 1962ري مطابق با دسامبر هجري قم 1381سال 
ت مـ خدا همـه را رح  .در گذشت 1964به دنيا آمد و در سال  1915فرزند ايشان شيخ مصطفي نيز در سال 

  زهير الشاويش.   كند
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ي چاپ دوم مقدمه
  به قلم دكتور محمد اديب صالح

  
شكر و سپاس خدايي را كه دارائيهاي آسمانها و زمين براي اوسـت و بـر هـر    

 اهللامحمـد بـن عبـد    ،و درود وسالم بر معلم خير و نيكي انسـانها . كاري تواناست
اطاعـت از   ،وند اطاعت از او راكسي كه به او قرآن و همانند قرآن داده شد و خدا

پس سنت او ـ درود و سالم خدا براو باد ـ بيان كتـاب كـريم      . خود شمرده است
 �پس هر كس هر چه را كـه از پيـامبر  . خدا ومصدر دوم شريعت اسالمي است

  .پذيرد از خداوند پذيرفته است مي
   ،اما بعد

يكـي از منـابع    در ساختمان فكري اسالم و به عنوان� سخن از سنت پيامبر
ي دامهـا و   مخصوصاً اگر آن را دايره ،قرار داردشريعت اسالمي در نهايت اهميت 

نيرنگهايي قرار دهيم كه بر عليه امت اسالمي ما گسترانيده شده و روي گردانـي از  
در وسيله ارتباطي نسلهاي امت بـا پيـامبر شـان     منهج نبوي و ايجاد شك و ترديد

  . ستهدف قرار داده شده ا ، �
شـود كـه كتـاب     در خالل اين وضعيت جاي خالي بحـث از سـنت درك مـي   

»     �������� 	
������ ���� ����اثـــر دكتــور مصـــطفي   »������� � ����
ي علمـي يكـي از    كتابي كه ميـدان مبـارزه  . اين جاي خالي را پر كرد /السباعي

ت رود كه در اين ميـدانها بـه دفـاع از دعـو     ميادين مبارزاتي مؤلف آن به شمار مي
  .پرداخته استمي اسالمي و شريعت اسال

يابـد در   اكنون به بركت لطف خدا چاپ دوم اين كتـاب ارزشـمند انتشـار مـي    
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حاليكه مؤلف آن توانايي بحث علمي و پيگيري مسائل را در چـارچوب آن دارا و  
اين كتاب تصويري زنده از اين . به همراه آن نسبت به دين خدا غيور و شجاع بود

يابد كه مضمون كتاب بـا عنـوان    و خواننده در مي. فضل مؤلف استدو كرامت و 
كنـد و تكيـه    ها را نيـز رد مـي   ات و شبهمنطبق است و به همراه آن افتراء آن كامالً

  .سازد گاههاي دشمنان سنت را از جهت متن يا سند ويران مي
كه و اگر برخي مسائل را با نرمي و اختصار بيان نموده فقط به اين خاطر است 

موضوع آن بحث سخت و مهم نبوده و از اين رو در هر موضوع به انـدازه ارزش  
  .آن بحث نموده است

به هنگام بحث از زمينه و گذشته تاريخي سنت چه زيباست كـه   /كار ايشان
گذارد كه سنت در گذشته و حـال بـه آن    پس از آن انگشت را در محل دردي مي

پردازد كـه همـه كارهـا را بـه      نداني ميمبتالست سپس به بيان موضع گيري دانشم
  .ميزان آن بازگردانده است

كنـد   ايشان به صورتي روشمند و فراگير آراء مخالفان قديمي و جديد را رد مي
پـردازد و بـا روح علمـي و     و به بررسي ديدگاه برخي مستشرقان و غربزدگان مـي 
. سـازد  كار ميآنها را آش ايمنصفانه موضعگيري آنان و جهل و نيرنگ پشت پرده

كند كه تفكـر   وي در تمامي اين موارد همانند يك عالم دعوتگر و مجاهد عمل مي
مورد پسند خود را بـا جهـت و دليـل آن     دارد و رأي را بر تو عرضه مي] صحيح[

غيرت راسـتين او را نسـبت بـه سـنت در      ،و تو در خالل بحث او.. .كند تاييد مي
علم و تحت عنوان معرفـت بـه سـاحت سـنت      با نام ]دهد اجازه نمي[يابي كه  مي

  .تجاوز شود
اين كتاب را در ظروفـي سـخت تـأليف     /منصفانه است كه اشاره كنيم استاد

او درحـالي كـه بـه جمـع آوري     . نموده و همنشينان او در قاهره شاهد آن بودنـد 
پرداخت به شدت تحت فشار فضاي حاكم بود و هر بار مكـاني ديگـر    مطالب مي
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و جز به سختي به مراجع علمي دست رسي نداشت و بـا دشـواري    نمود ترك مي
چيزي جز عنايت و  ]در اين راه[توانست با اساتيد خود تماس بگيرد و  فراوانتر مي
اين كتاب به چاپ رسمي هم .. .كرد آزارها و خطرات را از او دور نمي ،توجه خدا

  .اپ شدبلكه در آن ايام به صورت رساله دكترا در االزهر چ ،نرسيد
وظايف و  ،مسائل عمومي ،مؤلف اين كتاب به مسائل مربوط به دعوت اسالمي

شريعت و حقـوق و اداره دانشـكده   كارهاي دانشگاهي و تدريس در دو دانشكده 
  .اشتغال داشته است ،حقوق از زمان آغاز چاپ كتاب

چاپ اول .. .و خداوند خواست كه مرضي سخت و العالج وي را غافلگير كند
هرچند  ،زماني نشر يافت كه ايشان از لحاظ سالمتي به شدت در تنگنا بودندكتاب 

كه هر چه بود رضايت و خشنودي از خدا و آرامش به خاطر آزمايش در او مـوج  
  . رحمت خدا براو باد ،زندگي او را زينت بخشيده بود ،زد و در آن مرحله مي

كساني كـه ارزش ايـن    استقبال از اين كتاب بسيار زياد بود مخصوصاً از جانب
دانستند و ايشان با وجود شدت بيماري شروع به تنقيح و اضـافه   موضوعات را مي

تا اينكه مرگ وي را در .. .ماده سازي براي چاپخانه نمودآكردن برخي تعليقات و 
  .بر گرفت ـ خدا وي را مغفرت كند ـ و او همچنان به كتاب مشغول بود

دهد و  موضوع جديد را به خواننده نشان ميايشان در اين چاپ دوم كتاب دو 
در بستر اخرين بيماري به موضوع سومي هم وعده داده بـود كـه نتوانسـت آن را    

  .انجام دهد
بـا در   »السنه و مكانتهـا فـي التشـريع االسـالمي    «در پايان بايد گفت كه كتاب 

سنت را در جايگـاه اصـلي آن در شـريعت اسـالمي قـرار       ،برگرفتن حقايق علمي
دهد و خواننده اهل بينش با قدرت دروني مؤلف در تحليل برخوردهاي قـديم   يم

شـودد و گشـت و گـذارهاي موفـق مؤلـف را بـا        مـي و جديد با سـنت  مواجـه   
  .كند مستشرقان و ساير غربزدگان درك مي
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سـازد كـه هـدف نهـايي و      كتاب را شايسته اين مـي   اين موارد ـ به اميد خدا ـ  
ساخته باشد و تالش بسـياري از محققـان را بـه نتيجـه      رسالت مؤلف را برآورده

ها  آنهم در ووقتي كه شبهاي عمر اسالم با رنگهاي مختلفي از توطئه ،رسانده باشد
هاي دين ما را مخصوصاً سنت پـاك پيـامبر همـه را هـدف      كه اصول و سرچشمه

حراف حقيقي ها بوي ايجاد ان و از اين توطئه.. .كند اند سنگيني مي نابودي قرار داده
  .دور سازد ،وجود دارد� امتش كه در كتاب خدا و سنت پيامبر

را رحمت كند و پاداش او را بـه طـور كامـل عنايـت      »السباعي«خداوند استاد 
مند گردد كه  فرمايد و از آثار پاكش كه در ميادين مختلف دعوت ايجاد نموده بهره

المكتـب  «ه توسـط  چـاپ دوم ايـن كتـاب اسـت كـ      ،از جمله مهمترين اين آثـار 
و در جهت برآورده كردن خواست خوانندگان و محققان چشـم انتظـار    »االسالمي
يابد و اميدواريم كه همه اين موارد در كفـه نيكيهـاي ايشـان     انتشار مي ،اين كتاب
... .شـود و بـر آن برتـري دارد    زيرا قلم علماء با خون شهداء مقايسه مي. قرار گيرد

بيني كه نورشـان   در روزي كه مردان و زنان مؤمن را مي ]به اميد سربلندي ايشان[
  در پيشاپيش و در دست راستشان در حركت است 

 و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمين                                                
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  مقدمه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
قانونگـذاري كـرد و    ،نگرستايش خدايي را كه احكام بندگانش را با كتابي روش

 ،حضرت محمـد ابـن عبـداهللا    ،بيان جزئيات آن احكام را به خاتم انبياء و پيامبران
كه درود و سالم خدا بـر او و بـر آل و اصـحاب او بـاد كـه نـاقالن        ،واگذار نمود

معتمدان حق و دعوتگران هـدايت يافتـه و راسـتين خـدا بودنـد و درود و       ،وحي
  . منش آنان تا روز قيامتسالم او بر پيروان نيك 

  
  : اما بعد

هستيم كه نظامهاي متعدد جهاني دچار اضطراب شده انـد  اي  ما اكنون در دوره
هرچند كه رهبران غالـب  . و از ايجاد آرامش و آسايش براي ملتهاي جهان ناتوانند

و چيره بر ملتهاي جهان به عيبها و ايرادهائي مبتال هستند كه منجر به اين پريشاني 
المي شده است اما بدون شك اسباب مستقيم بدبختي جهانيان همـان نظامهـائي   ع

است كه تا كنون شايستگي آنها براي حل مشكالت انساني ثابت نشـده اسـت بـه    
گونه اي كه بتوانند بشريت را از دست جنگها و درگيريها برهانند و او را از دلهرة 

رامـش را پـس از زنـدگي    و ايـن آ  ،از جنگهاي جهاني خونبار دور سـازد حاصل 
سختي كه در فضاي تاريك و سياه خونريزي و نـابودي و تخريـب داشـته اسـت     

  . برايش فراهم آورد
عقيدة ما مسلمانان اين است كه اگر اين جهان خواستار خوشـبختي و آرامـش   

كـه   ،براي خويش است چاره اي جز رجوع به تعاليم و دستورهاي پـاك خداونـد  
تعاليمي كه اسالم براي تكميـل و  . ي و تغيير است ندارددور از تحريف و دگرگون

توضيح اهداف آن با دقيق ترين و وسيع ترين شيوه ظاهر شد و بيشترين انعطـاف  
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و هماهنگي را با دوره هاي مختلف دارد و براي برآورده كردن نيـاز بنـي بشـر در    
  . زمانها و مكانهاي مختلف آمده است

يه آن و چه در كاوشـهاي فقيهـان و امامـان    شريعت اسالمي  چه در مصادر اول
مذاهب داراي زمينه اي گسترده و راه و روشي وسيع است كه هر حادثه اي را در 

جوامـع و   ،كند و ترازوي عدالت را ميـان افـراد   هر مشكلي را حل مي ،گيرد بر مي
و كند و براي هر ملت مطيع و بيدار و پيشرفته و رو بـه رشـد    حكومتها برقرار مي

كند  ميدولتي عادل و صلح طلب ايجاد  ،اي زندگي دنيايي آنها در تمام زمينه هابر
ارزش عقيـده و اخـالق و   . صلح دوست است ،طلبي ديگرانكه در صورت صلح 

كند و دست هر تجاوز گر گناه كار و سـركش نيرنـگ    آزادي واقعي را حمايت مي
  .كند باز را از اين عرصه كوتاه مي

مورد اطمينان و محفوظ است مشهور  ،المي نزد مسلمانمنابع اصيل شريعت اس
داراي جزئيـات  . و شكي نيست كه سنت پاك نبوي كه دومين منبـع اسـالم اسـت   

حـال اگـر كتـاب خـدا قواعـد عمـومي       . نظم فراگير و وسعت دامنه اسـت  ،بسيار
قانونگذاري و احكام كلي را در بر گرفته و بـه ايـن دليـل بـه جـاودانگي حقيقـي       

 ،بايد دانست كه سنت گرامي پيامبر اسالم به شرح اين قواعد عمومي ،ترسيده اس
پرداخته است و ايـن   ،تثبيت آن نظم فراگير و بيان فروعات و جزئيات احكام كلي

از . شـود  مسئله براي هر كسي كه سنت نبي را به طور كامل بررسي كند آشكار مي
توجـه   ،پناه بردن به آن ،تاين رو شريعتمداران مسلمان چاره اي جز اعتماد به سن

به آن و راهنمايي خواستن از احكام قطعي آن در جهت حل رويدادهاي جديـد را  
  . ندارند

در گذشـته مـورد هجـوم برخـي گروههـاي اسـالمي كـه از         �سنت پيـامبر 
آن هم به دليل وجود شبهه هايي كه  ،روشهاي خدايي منحرف شده اند قرار گرفته

اكنون نيز در عصر حاضر سـنت  . بله با آن را نداشته اندپيروان آن گروهها توان مقا
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پيامبر هم مورد هجوم برخي مستشرقين متعصب كه جـزو دعـوتگران مسـيحي و    
مسلمين قرار گرفته است و با اين هجوم در صدد فتنه افكني ميان  ،استعمار هستند

كـه برخـي از    ،و نابودي اين ركن محكم شريعت اسالمي سرسبز و خـرم هسـتند  
ي آنان را دنبال كرده اند يا به ايـن دليـل كـه در برابـر      يسندگان خودي نيز رويهنو

در حاليكه اين بحثهـا در   ،بحثهاي علمي كادو شده و زينتي آنان فريب خورده اند
يا اينكه بـدون هـيچ تـواني دنبـال      ،برابر نقد علمي بي غرض پايدار نخواهند ماند

ه اند و هيچ تالشي بـراي پاكسـازي آن   آرزوهاي نفساني و شبهه هاي فكري افتاد
افكار با استفاده از ميراث گذشتگان خود و تحقيقات دانشمندان ثابت قـدم نكـرده   

روني ايـن  مستشرقين در مورد سنت مانند آرزوي د] منحرف[اند و در نتيجه رأي 
افراد جلوه يافته است و بـا خوشـحالي بـر طبـل شـادي زده انـد و آواز رشـد و        

  . اند پيشرفت سروده
  ا#�"� ه�اه�  �� ان ا��ف ا��ي 

 '-�دف  ,�ً� +�*(ً� '&%$��   
  . قبل از اينكه مفهوم عشق را بشناسم ،عشق آن زن به سراغم آمد

  
پـس عشـق او در    ،بـود ] از هر عشق ديگري[پس با قلبي مواجه شد كه خالي 

  . قلبم جايگزين شد
ـ  راي رد ايـن تخـيالت و   من در گذشته هم براي برخي از اين افراد تالشهايي ب

از اين رو مناسـب  . انجام داده ام ،كه به ذهن آنها راه يافته بودتهمتهاي مستشرقين 
ديدم كه در اين كتاب از سنت و جايگاه آن در شريعت اسـالمي سـخن گـويم و    

را كه پشت سر نهاده و تالشهايي كه دانشمندان مسلمان بـراي  دوره هاي تاريخي 
و با يك روح علمي لطيف بـه  . جام داده اند را تبيين كنمحفاظت و نگهداري آن ان

تـا چهـره    ،بررسي ستمهايي كه بر در گذاشته و حال بر سـنت روا شـده بپـردازم   
 �حقيقت روشن شود و بدينوسيله و روي سفيد و درخشان سنت مطهر پيامبر 
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  . واضح گردد
ثان با مختصـري از زنـدگي مشـهورترين مجتهـدان و محـد      ،در انتهاي مطالب

مسلمان كه نقش روشني در حفظ و تدوين سنت نبوي داشـته انـد و در اسـتنباط    
  . كتاب را پايان داده ام ،احكام شرعي به آن مراجعه نموده اند

  
  . بنده كتاب را به سه باب و يك خاتمه تقسيم كرده ام

كه خـود شـامل چنـد فصـل      ،و نقل و تدوين آندر بيان معني سنت : باب اول
  . است

تعريف آن و موضع گيري اصـحاب نسـبت بـه     ،در بيان معني سنت: ولفصل ا
  . آن

چگونگي ايجاد پديده جعل حديث و بررسـي زمـان و مكـان ايـن     : فصل دوم
  پديده 

  . در بيان تالشهاي دانشمندان براي پاكيزه كردن و تصحيح سنت: فصل سوم
  نتيجه تالشهاي دانشمندان به نسبت سنت : فصل چهارم

  : در هفت فصل. ه ها و خصومتهايي كه دامنگير سنت شده اندشبه: باب دوم
  برخورد شيعه و خوارج با سنت : فصل اول
  . برخورد معتزله و متكلمان با سنت: فصل دوم

  . كساني كه منكر حجيت سنت بوده و هستند: چهارمفصل 
  . كساني كه منكر حجيت خبر آحاد هستند: فصل پنجم
  . سنتبرخورد مستشرقين با : فصل ششم
  . برخورد برخي نويسندگان جديد با سنت: فصل هفتم
  :در سه فصل. جايگاه سنت در شريعت اسالمي: باب سوم
  . جايگاه سنت در كتاب خدا: فصل اول
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  . قرآن چگونه سنت را در بر گرفته است: فصل دوم
  . نسخ سنت به وسيلة قرآن و يا نسخ قرآن به وسيله سنت: فصل سوم

  : دگينامه علماي بزرگ اسالم در زمينه اجتهاد و حديثدر بيان زن: خاتمه
  زندگينامه امام ابو حنيفه  .1
 زندگينامه امام مالك  .2

 زندگينامه امام شافعي  .3

 زندگينامه امام احمد  .4

 زندگينامه  امام بخاري  .5

 زندگينامه  امام مسلم  .6

 زندگينامه  امام نسائي  .7

 زندگينامه  امام ابوداود  .8

 زندگينامه  امام ترمذي  .9

 زندگينامه  امام ابن ماجد  .10

خواهم كه مرا از لغزش دور نگه دارد و رشد و هدايت را به مـن   از خداوند مي
الهام نمايد و گنجينه هاي رحمت خود را به رويم بگشايد و جزو آنان قرارم دهد 

  . كنند شنود و بهترين آن را پيروي مي كه هر گفته نيكي را مي
  نيان حمد و ستايش براي پروردگار جها

  هـ  1368رجب  6 ،قاهره
  م  1949  »مي« 4برابر با 

  دكتور مصطفي سباعي 
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  مقدمه
شكر و ستايش براي پروردگار جهانيان و درود و سالم بر پيامبر اسالم حضرت 

و بر آل و اصحاب و عامالن سنت او و بر كساني كه تا روز قيامـت از  � محمد
در واقـع رسـالة    ،كـنم  چاپ آماده مي كتابي كه من امروز براي. كنند سنت دفاع مي

دكتراي اينجانب است كه در رشته فقه و اصول و تاريخ شريعت اسالمي نوشته ام 
 1949هجـري برابـر بـا     1368دانشگاه األزهـر در سـال    »الشريعه«و در دانشكده 

من از آن وقت تاكنون به داليلي نسبت به چاپ آن بـي ميـل   . ميالدي عرضه كردم
مترين آن دالئل اين كتاب را در شرايطي سخت و دشوار نوشتيم كه بودم كه از مه

در كرد و براي تكميـل فائـده    مرا وادار به مختصر نويسي در بسياري از مطالب مي
بيشتر و استناد بـه شـواهد زيـادتر و اظافـه كـردن بحثهـاي       گي دآن مطالب گستر

  . شد ديدم اما فرصت اين كارها برايم فراهم نمي ديگري را الزم مي
عالوه بر آن برخي از بحثهـاي ايـن كتـاب بـه صـورت مختصـر در برخـي از        

هـر چنـد   1. شد مجالت علمي و اسالمي در قاهره و دمشق و ساير جاها منتشر مي
از جانب بسياري از خوانندگان آن مقاالت رغبت زيادي براي چاپ اين بحثها بـه  

عه و اضافه برخـي مطالـب   رسيد اما من هنوز به دنبال فرصتي بودم كه توس من مي
اثر  »اضواء علي السنه النبويه«تا اينكه كتابي به نام . را كه در آرزويم بود انجام دهم

در . اسـاس و تحقيقـات غيـر علمـي     محمود ابوريه انتشار يافت و پر از مطالب بي
اين بود كه همان دوستان گرامي به دليل شـدت نيـاز   . زمينه سنت و راويان آن بود

و اكنون من كتـاب را همانگونـه كـه    . اصرار ورزيدند كه چاپ شود ،تاببه اين ك
كنم و تغييري در آن نداده ام مگر اينكه بخشي كوتـاه را   قبالً نوشته بودم چاپ مي

به آن پرداخته است و در مـورد ابـوهريره   » ابوريه«كه كتاب  �راجع به ابوهريره 

                                        

« شـد و در دمشـق مجلـه     كه توسط استاد بزرگ محي الدين خطيـب اداره مـي  » الفتح « مجله  ،ـ در قاهره1
 » المسلمون 
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ه حالت جسماني به من اجـازه  كنم و هنوز هم آرزو دارم ك اضافه مي ،سخن رانده
  . دهد كه بتوانم آرزوهايم را در مورد اين كتاب برآورده سازم

كه درگيريهاي ميان اسالم و دشمنان آن همانند درگيريهاي ما شكي نداريم البته 
گذشته به پايان خواهد رسيد و به شكست آنان و كشف اهداف بسيار پليـد آنـان   

له اي سربلند كه سـنگها و تنـدبادها را بـه جـاي     خواهد انجاميد و اسالم همانند ق
جنـگ   ،زيرا جنگ ميان اسـالم و دشـمنان آن  .استوار خواهد ماند ،نشانده خود مي

بخشش و كينه و نور و تاريكي  ،علم و جهل ،ميان حقيقت پرستي و هوي پرستي
است و سنت جاري خدا در هستي بر اين قرار گرفته كـه در چنـين درگيريهـايي    

����f��e����d��c��b}�. و علـم و بخشـش و نـور پيـروز گردنـد      هميشه حق

��kj��i��h��gz )18: األنبياء(  
بينـيم گروهـي از دانشـمندان و     اين اسـت كـه مـي    ،ـ آنچه ماية تأسف است2

به اين  ،كنند از دشمنان اسالم پيروي مي ،كه در اسالم آنها شك نداريم ،نويسندگان
ني را خورده اند كه دشمنان اسـالم از جملـه   دليل كه فريب تحقيق علمي و دروغي

مورخان و غربيها در جهت حقيقت اهداف و مقاصـد نهـايي خـود در     ،مستشرقان
آگاهانه يا ناآگاهانـه رو بـه هـدفي     ،حال كه اين دسته از مسلمانان. پيش گرفته اند

مسـيحيان يـا اسـتعمارگران ـ در      ،يهوديـان  نـد كـه دشـمنان اسـالم ـ     ا درحركـت 
پس هردوگروه در يك نقطة مشترك كه همان اشاعه شك و  ،ن هستندجستجوي آ

و جرم هـر دو مسـاوي   [رسند  به يكديگر مي ،ترديد در اسالم و حامالن آن است
  . و هيچكدام نه در ميدان علم و نه در ثبت تاريخ بر ديگري فضلي ندارد ]است

قين و اين نكته قابل مالحظه است كه آن گروه از مسلمين كـه فريـب مستشـر   
غالبـاً يكـي از چهـار     ،خورنـد  مورخين و نويسندگان غربي و دشمنان اسالم را مي

  : كند ير است كه آنها را در دام دشمنان گرفتار ميزمورد 
ـ يا جهل آنها به حقايق ميراث اسالمي و ناآگاهي آنان نسـبت بـه سرچشـمه    1
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  . هاي گواراي آن است
  . كنند شمنان ادعا ميخورند كه د ـ يا فريب اسلوب علمي را مي2
كنند خواستار آزادي فكري و  ـ يا به شهرت عالقه دارند و آنگونه كه ادعا مي3

  . رهايي از بند تقليد هستند
و انحرافات فكري قرار گرفته اند كـه  » هواهاي نفساني«ـ يا اينكه تحت تأثير 4

ن غربي براي خود چاره اي جز پنهان كردن آن و پيروي از نويسندگان و مستشرقا
  . يابند نمي
شناسيم ـ  ـ آنگونه كه ما مي »ابوريه« ،ـ در فضايي كه چنين ذهنياتي حاكم بود3

بنده هنگامي كه قصد چاپ كتاب . را تأليف نمود »اضواء علي السنه النبويه«كتاب 
كتاب او را مطالعه نمودم و متوجـه شـدم كـه منـابع اصـلي او در       ،خود را نمودم

از  ،حققين و دانشـمندان گذشـته و جديـد را نيـز نپذيرفتـه     مسائلي كه رأي همة م
  : موارد زير خارج نيست

  . ـ استناد به آراء پيشوايان معتزله كه در كتابهاي مختلف نقل شده است1
  . ـ استناد به آراء غاليان شيعه كه در كتابهاي خود به آن معترفند2
عارفهاي خـود انتشـار داده   ـ استناد به آراء مستشرقان كه در كتابها و دائره الم3

  . اند
ـ استناد به برخي داستانها كه در كتابهاي ادبي  وجود دارد و مؤلفان آن كتابها 4

  . خود مورد ضعف و ايراد هستند و صداقت و حق گرائي آنها جاي ترديد است
مطالبي را از كتابهاي معتبـر و   ،ـ آرزوهاي دروني خود ابوريه در كتاب خود  5

يـا اينكـه آن   ]. از چند حال خارج نيسـت [ ،وامع علمي نقل نمودهمورد پذيرش ج
در واقـع آن   ،اما در مواردي غير از منظور نظـر او  ،مطالب در آن منابع وجود دارد

آن مطالب حقايق مسلمي نزد يا اينكه . مطالب را در غير جاي خود قرار داده است
و او آن مطالب قطعي را  ،كند محققين است اما نه براي اهدافي كه ابوريه مطرح مي
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كنـد كـه صـاحبان آن     كند و وانمـود مـي   به صورت ايهام براي خواننده مطرح مي
 ،يـا اينكـه آن مطالـب   . حقايق و مسلمات علمي با افكـار و آرزوهـاي او موافقنـد   

حـذف   ،خود اوستقسمتهايي را كه بر ضد اهداف  ،منقطع و بريده است و ابوريه
ــ كـه   . ل نموده كه به تنهايي در جهت اهداف اوستكرده و فقط آن قسمتي را نق

يا اينكـه سـخن   . خواهيد ديد ـ » ابوهريره«نمونه اي از اين كار ابوريه را در بحث 
و ابوريه آن را بـه خـود آن علمـاء    اند  برخي از علما است كه از معتزله نقل نموده

خالصه اينكه در . كند آنگونه كه در مورد منقوالت ابن قتيبه نقل مي. دهد نسبت مي
چيزي وجود ندارد كه با تفكرات ابوريه هماهنگ  ،هيچ يك از اين تأليفات و متون

  . باشد
زيـرا مـدعي    ،دهـد  نسبت غفلت را مي �او به عمر بن خطاب  ،مهمتر از اين

در  ،كعب االحبار را از نزديك بودن شهادت خـود خبـر داده اسـت    ،است كه عمر
داند و آن را راهي  را نشانه هوشياري او مي �يرهرهبا ابو� حاليكه برخورد عمر 

در واقع او در حاليكه تظاهر . دهد براي ايجاد ترديد در شخصيت ابوهريره قرار مي
به آنان نسـبت غفلـت و كوتـاهي     ،كند به احترام امامان و دانشمندان و محققان مي

كثـر  و ا. دهـد  ورزيدن در تحقيق در مورد سنت طبـق روش مـورد نظـر او را مـي    
كنـد   كساني كه او از ذكر نام آنها خودداري كرده و تظاهر به نقل مطالب از آنها مي

افـرادي هسـتند ماننـد     ،مطالب آنان در جهت تأييد افكار اوسـت  ،و به گمان خود
امام محمد عبده و سيد رشيد رضـا ـ    ،شيخ طاهر جزائري ،شيخ االسالم ابن تيميه

بيـزار   ،حقيقت همة آنان از گفته هاي ابوريه خدا همه آنها را رحمت كند ـ اما در  
مخصوصاً نسبت به بدگوئيهاي او در مورد ابوهريره و نتايج مهمـي كـه از    ،هستند

  . آورد اين كار به دست مي
كتب بسـياري را بعنـوان منـابع خـود      ،نكتة قابل مالحظه اي ديگر اينكه ابوريه

ب او داراي اهميت فراواني است القا كند كه كتاتا به خواننده چنين  ،معرفي نموده
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وده كـه  مـ ذكر ن ،فقه علوم قرآن و حديث ،حديث ،وي كتابهائي را در زمينة تفسير
بلكـه   ،بحـث او را تأييـد كنـد   حتي يك كلمه هم در آنها وجود ندارد كـه نتـايج   

او همچنـين از منـابع   . كننـد  ادعاهـاي او را تكـذيب مـي    ،برعكس همة اين كتابها
امـا از منـابعي كـه هـيچ يـك از       ،خود اسـتفاده نمـوده اسـت   تاريخي براي بحث 

 ،آنها را به عنوان مرجعي براي تحقيق در زمينه گردآوري سـنت  ،دانشمندان محقق
معتبر نشمرده اند و جمهور محققين هرگز به آنهـا   ،راويان آن و دانشمندان حديث

ع مهـم مـورد نظـر    اعتماد ننموده اند كه هيچ رابطه اي ميان اينگونه كتابها با موضو
  . وجود ندارد

همان منابعي كه ما را به . اكنون منابعي باقي است كه مورد توجه زياد او هستند
هاي وحياني  منابعي كه سرچشمه. سازند ميزان صحت تحقيق علمي او رهنمون مي

 »كنند تا با شما مجادلـه نماينـد   همانا شياطين به دوستان خود وحي مي«. او هستند
  ]121/انعام[

  : اين منابع عبارتند از
  . اثر جرجي زيدان »تاريخ التمدن  االسالمي«ـ 1
  . اثر جرجي زيدان »العرب قبل االسالم«ـ 2
  نوشتار گروهي از مستشرقان  »دائره المعارف االسالميه«ـ 3
  اثر كريمر  »الحضاره االسالميه«ـ 4
  اثر فلوتن  »السياده العربيه«ـ  5
  . يازجي اثر ابراهيم »االسالم حضاره االسالم في دار«ـ 6
  . ادوارد جرجي و جبرئيل جبور ،حتي اثر فيليپ »تاريخ العرب المطول«ـ 7
  . اثر كارل بروكلمان »تاريخ الشعوب االسالميه«ـ 8
  . اثر قس ابراهيم لوقا »المسيحيه في االسالم«ـ 9

  . اثر گروهي از مستشرقان »وجهه االسالم«ـ 10
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  . اثر گولدزيهر »ه في االسالمالعقيده و الشريع«ـ 11
كتاب خود مدعي است كه بحثهاي خـود   345با اين وجود او در او در صفحه 

حمايـت نمـوده و در صـفحه     ،را با استفاده از محكمترين داليل و قويترين اساتيد
كند كه او اكنون پنج منبع اصـلي مـورد اسـتناد او را كـه در ابتـداي      ميذكري  197

  . دده ديم مورد تدبير قرار ميذكر كر 3بحث شماره 
كه ابوريه آنـان را صـاحبان عقـل روشـن      ،ـ در مورد عقايد پيشوايان معتزله  4

بايد گفت كه ما در بحث برخورد معتزله با سنت روشن خواهيم كرد كه  ،نامند مي
آنان ميان منكران كامل سنت و افرادي واقعي شده انـد كـه بـراي پـذيرش سـنت      

  .اند دادهشروطي محال را قرار 
ايم كه سردمداران اعتزال ـ مخصوصاً كساني كـه    ما در بحث مذكور ثابت كرده
ي آنان با  كينه ،در نتيجه[اند  اند ـ جزو بردگان بوده  صحابه را مورد هجوم قرار داده

همـه كسـاني    »ثمامه بن اشرس«كه يكي از آنان به اسم  ]اسالم به حدي رسيده كه
در واقع سران اعتزال ! كند تشبيه مي »گروه االغها«ند به باشت را كه به سوي نماز مي

: گويـد  ثمامه اشرس در جايي ديگر مـي . اند و مخالفان عرب بوده 1»شعوبيها«جزو 
با اين وجـود  . »؟بنگر با مردم چه كرده است �يعني محمد (به اين فرد عرب «

داشته باشيم كه  انتظار ،چنين رفتاري دارد �ما ار اين شعوبي ديوانه كه با پيامبر
چه برخوردي كند و ممكـن اسـت رأي او در مـورد سـنت      �با اصحاب پيامبر

معتزلـه گروهـي    ؟پيامبر كه مورد تحقيق امامان محدث قرار گرفتـه چگونـه باشـد   
. بودند كه توسط فلسفه و منطق يوناني و فلسفه هندي و ادب فارسي گمراه شدند

قـرآن را تأويـل   از ايـن رو   ،رسـي هسـتند  ي فا ي آنان يا اكثرشان داراي ريشه  همه
نمودند تا با فلسفه يوناني هماهنگ باشد و هر حديثي را كه با عقل گرايي يونـاني  

                                        

ي امت اسالمي تشكيل شد كه برتري و امتياز اعـراب را بـر    اي است كه در بطن اوليه اسم فرقه» شعوبيه« ــ  1
  مترجم ،آذرتاش آذرنوش ،نقل از فرهنگ عربي ـ فارسي .ديگران پذيرفت
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آنـان همـان كسـاني    . كردنـد  تكـذيب مـي   ،و باورهاي شرك آميز آنان مطابق نبود
هم آنان را دانشـمندان   »ابوريه«. هستند كه جنگ فكري مسلمين با آنان اتفاق افتاد

مالك : گذارد و در برابر امامان حديث و فقه مانند صاحبان عقلهاي روشن نام ميو 
  ! دهد و شافعي و بخاري و مسلم ابن مسيب قرارشان مي

  
روشن است كه صاحبان عقل روشن نزد ابوريه همـان كسـاني هسـتند كـه در     

 بني اميه و بني(زمان خود قدرت اصلي را در حكومت در اختيار داشتند و خلفاي 
را به شكنجه و آزار رهبران مسلمان و زنداني كردن آنـان بـه مـدت چنـد     ) عباس

تأويل مختلف  اعتماد كاملي به منقوالت كتاب  ،اينكه ابوريه ،كردند وادار مي ،دهه
دهد كه آبشخور افكار او همان نظرات معتزليـان   نشان مي ،ابن قتيبه دارد »الحديث

يابد كه ابووريه فقط  در مي ،به مراجعه كندوكسي كه به مطالب كتاب ابن قتي. است
كند اما پـس   معتزله نقل مياز شيوه كند كه ابن قتيبه  مطالبي را از آن كتاب نقل مي

ن آامـا ابوريـه   !! كند و موضوع كل كتاب او همـين اسـت   از نقل آن همه را رد مي
نـت  اآري اين است تحقيق علمـي و ام . دهد نظرات را به خود ابن قتيبه نسبت مي

  !!.داري در تحقيق
دانم كـه قبـل از ورود بـه     ـ در مورد استناد ابوريه به منابع شيعه هم الزم مي  5

هـاي   ما با انـدوه و حسـرت در مـورد فتنـه    .اين بحث مطالب صريحي را بيان كنم
خوانيم و اثار قو نتـايج آن   مطالبي را مي ،خونين ميان علي و معاويه بر سر خالفت

يعني يهوديان  ،من هيچ شكي ندارم كه دشمنان خدا. كنيم س ميرا تا امروز هم لم
نقش مهمـي در   ،و بسياري از عربهائي كه اسالم سرزمين آنان را تصرف كرده بود

ها داشتند و توانستند با كيد و نيرنگ و درووغ پردازي بر پيامبر  ايجاد آتش آن فتنه
سـترش دهنـد و   ي اخـتالف ميـان مسـلمين را گ    دامنـه  ،و جعل احاديث �خدا

 ،در ارتبـاط بـا اصـحاب پيـامبر     ،يعنـي اهـل سـنت    ،معتقدم كه جمهور مسلمانان
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آنهـا را   ،اصحابي كه خداوند در كتـاب خـود  . اند بيشترين ادب و انصاف را داشته
 ،ستايش نموده و از آنها راضي گشته و به فضل و برتري آنان در هجرت و نصرت

كرامـت  پـذيرد و بـا    نيست و عقل هم نميز با اين وجود جاي. اعتراف نموده است
سازگار نيست كـه بپـذيريم چنـين افـرادي پـس از وفـات       دين و رسول خدا هم 

شـما اگـر   . كننـد   اند كه منـابع شـيعه ذكـر مـي     به آن حالتي دچار گشته �پيامبر
 هـم و از حقيقـت  [ها و بحثهاي شيعيان را در مجالس ديني ببينيد و بشنويد  نوشته

بيشـترين شـباهت را بـه     �اصحاب پيـامبر : خواهيد گفت ]اشيداطالع نداشته ب
اند و به هيچ ديـن و وجـداني كـه مـانع دروغ و توطئـه و       دزدان و راهزنان داشته

  .اند پايبند نبوده ،خونريزي براي به دست آوردن دنيا و  اموال و لذائذ دنيوي باشد
از جملـه  [آنـان  . دهـد  نسـبت مـي   �و آنگونه كه صاحب نهج البالغه به علي

دهد  در حاليكه روايات ثابت و صحيح تاريخ زندگاني انان نشان مي ]ابوبكر و عمر
اند كـه   كه با تقوا ترين مردم نسبت خدا و گرامي ترين مردم در روش زندگي بوده

اهـل و  است و اسالم فقط با تالش و جهـاد و تـرك     بشريت تاكنون به خود ديده
به آن ايمان آوردند بود كـه در جهـان انتشـار     وطن آنان در راه خدا و حقيقتي كه

  .يافت
كـه   ،ي اسـالم  بسيار روشن است كه سبب اصلي ايجاد تفرقه ميان نسـل اوليـه  

از  ،تر به خالفت و رياست دولت اسالمي بـود  ي درگيري بر سر فرد شايسته قضيه
ي مـا تحـت    زيرا همه ،مدتها پيش تاكنون ديگر در ميان امت اسالمي وجود ندارد

ام و ملك و خالفتي بر ايمان باقي نمانـده كـه بـه     ي استعمارگران قرار گرفته سلطه
از اين رو وضعيت كنوني امـت  . خاطر آن با هم بجنگيم و يا اختالف داشته باشيم

تجديد پيوند و ايجـاد نزديكـي در ديـدگاهها و اتحـاد مسـلمانان بـر يـك         ،ماسال
ه در مورد داستانهاي دروغيني كـه در  دارد ك طلبد و الزم مي ي مشترك را مي قضيه
و برگزيدگان او و پرچمداران شريعت  �ي آن جنگها در مورد ياران پيامبر نتيجه
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  . ساخته شده است تجديد نظر شود ،و پيغام محمدي
بر اين اساس دانشمندان هر گروه شيعه و سني در عصر حاضر به نياز جمهـور  

دعـوت   ،قـرار گـرفتن متفكـران    مسلمين پاسخ گفته و به تقريب و در يك صـف 
انـد و اقـدام بـه      اند و اهل سنت به صورت علمي اين تقريب را ايجاد نموده نموده

اند و فقه شـيعه   تدريس فقه شيعه و مقارن با مذاهب معتبر جمهور مسلمانان نموده
خـود   ،انـد  ها و تأليفات فقهي خود قـرار داده  را به عنوان سر فصل درسي دانشكده

  .ام اين روش را در پيش گرفته ،مان تدريس در دانشگاه و تأليف كتببنده از ز
اما واقعيت امر اينست كه اكثر دانشمندان شيعه تـاكنون چنـين اقـدام عملـي را     

اي از تعارفـات مجلسـي و در    ي اقـدامات آنهـا در مجموعـه    اند و همه انجام نداده
  .شود گردهماييها خالصه مي

دهند و نسبت به آنـان بدگماننـد و    دشنام مي �و هنوز هم به اصحاب پيامبر
به روايات موجود در اين باره در كتب پيشينيان خـود معتقدنـد و برخـي از آنـان     

كننـد و در حاليكـه نسـبت بـه      گويد عمل مي ي تقريب مي خالف آنچه كه درباره
كنند كه لبريـز از   كتابهائي را منتشر مي. دهند نشان ميي تقريب شور و شوق  قضيه

محبـوب و   ،نه بر اصحاب پيامبر و يا كساني است كه نزد جمهـور اهـل سـنت   طع
  .گرامي هستند

 »صـور «اش در شـهر   عبدالحسين شرف الدين را در خانـه  ،1953بنده در سال 
اي از علمـاي شـيعه نـزد وي     در آن حال عده ،مالقات كردم »جبل عامل«واقع در 

يان دو گروه شيعه و سني و در مورد ضرورت وحدت و ترويج همكاري م ،بودند
بحث كرديم و مهمترين راه براي اين كار را ديدار علمـاي فـريقين از يكـديگر و    

نسبت  /عبدالحسين. دانستيم ،كتابها و تأليفاتي كه به اين مهم دعوت كندانتشار 
در نتيجه براي برپايي كنفرانسي  ،ورزيد به اين تفكر ايمان داشت و به آن عشق مي

من در حاليكه از نتيجه جلسه . اتفاق نظر حاصل كرديم ،عه و سنيميان علماي شي
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سـپس در بيـروت برخـي از شخصـيتهاي      ،از آنجـا خـارج شـدم    ،خوشحال بودم
اما شرايط چنان بودكه  ،ديدار كردم ،سياسي و تجار شيعه را براي القاي تفكر خود

  . نتوانستن كاري از پيش برم
كتـابي را   ،ر يافتم كه همان عبدالحسينبا گذشت مدت زماني كوتاه، ناگهان خب

هر !! دگويي نسبت به اوست در مورد ابو هريره چاپ نموده كه لبريز از دشنام و ب
ام و تالش بسـياري بـراي دسـت     چند كه تاكنون فرصت مطالعه آن كتاب را نيافته

 »ابوريـه «اما برايم مشخص شد كه در كتاب او مطالبي از كتاب  ،ام يابي به آن كرده
فقط به اين  ،مطالب از ابوريه قدرداني نمودهوجود دارد و عبدالحسين به خاطر آن 

  . 1هماهنگ است ،بزرگوار ،خاطر كه با تفكرات او در مورد اين صحابي
 ،بنده ار موقف عبدالحسين و ناهماهنگي ميان گفتار و نوشتار او تعجب كـردم  

. فراموشـي گذشـته نداشـت    موقفي كه هيچ نشاني از تمايل صادقانه اوبه تقريب و
آنان در حاليكـه  . بينم اكنون نيز چنين موقفي را از گروهي از دعوتگران تقريب مي

انـد و از   كنند و مجالتي را به اين امر اختصاص داده جلساتي براي تقريب بر پا مي
اما هنوز در عـراق   ،نوشتن مقاالتي در اين باره هستندگروهي از دانشمندان االزهر 

و ايـن قـوم   . ام نشاني و اثري از اين تقريب از طرف آنان مشـاهده نكـرده   و ايران
ورزند كه بيانگر طعنه و ايراد بـر   پيوسته بر مطلب موجود در كتابهايشان اصرار مي

  . دهد اصحاب است و تصويري دروغين از رويدادهاي ميان آنان ارائه مي

                                        

امـا بـه    .اين مطلب مربوط به مقدمه چاپ اول كتاب و زماني است كه من آن كتاب را در اختيـار نداشـتم   1
ي آن همـه مطـالبي    نيز دست يافتم و پس از مطالعه» عبدالحسين « كتاب خويش به كتاب هنگام چاپ دوم 
عبدالحسين در نهايت چنين نتيجه  .ي چاپ اول گفته بودم و بيشتر از آن هم برايم ثابت شد كه در اين مقدمه

! كـه جهنمـي اسـت    هم قبالً در باره او خبـر داده   �منافق و كافر بوده و پيامبر  �گيرد كه ابو هريره  مي
كند كه اين كار نشان  كند و مؤلف آن را ستايش مي ابوريه نيز پس از چاپ كتاب عبدالحسين از آن تقدير مي

از اينكه دچار رسوايي و بد عاقبتي .. .از اين دارد كه با نتيجه گيري عبدالحسين كامالً هماهنگ و موافق است
 ...بريم شويم به خدا پناه مي
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دن هـردو بـه   نزديك شدن اهل سنت به شيعه است نه نزديـك شـ   ،گويا هدف
  . يكديگر

قابل ذكر است كه هر بحث علمي در مورد تاريخ تدوين حـدايث يـا مـذاهب    
برخي از علماي شيعه فوراً آنـرا   ،اگر با نظر شيعه هماهنگي نداشته باشد  ،اسالمي

را متعصب و سر راه  آن ي تقريب قرار گرفته و مؤلف كنند و پشت پرده  انكار مي
اما كتابي مانند كتاب عبدالحسين شرف الـدين كـه   . ندكن تقريب گرايان معرفي مي

 ،در نظر آن انسانهاي سرزنشـگر و غاصـب   ،دهد ابو هريره را مورد هجوم قرار مي
در حاليكه ابوهريره كسي است  ،شود فعاليتهاي تقريبي قلمداد نميكاري برخالف 
  .نزد جمهور علماي اهل سنت مورد اعتبار و اعتماد است ،كه روايتهاي او

 ،تـأليف عبدالحسـين نيسـت    »ابوهريره«البته اين فعاليتها فقط منحصر به كتاب 
المـؤمنين و جمهـور    بلكه در عراق و ايران كتابهايي در ناسزا گـويي بـه عائشـه ام   

 ،تحمل شنديدن آنرا ندارد ،شود كه هيچ انساني با وجدان اصحاب پيامبر نوشته مي
اندازد و آتش تفرقه را دوباره روشن  ته ميكتابهايي كه مردم را به ياد اتفاقات گذش

كتاب ابوريه يكي از كتابهاست كه اگر تشيع به مطالبي كه در آن در مورد . سازد مي
بدون شك دروازه دشمني را دوباره باز  ،راضي و خشنود باشند ،نوشته �ابوهريره

 خواهد كرد و حداقل سبب ايراد و انكار و يادآوري موضع گيري شيعه نسبت بـه 
  . شود مي �اصحاب پيامبر

. پسنديم كه ابوريه در كتاب خود به منابع شيعه اعتماد كند بر اين اساس ما نمي
و به هنگام سخن از موضع گيري شيعه در برابـر حـديث مـوارد زيـر را در نظـر      

  :داريم
بحث ما در چارچوب علمي و تاريخي و حقـايق تـاريخ اسـت كـه هـيچ      : اوالً

  . را مجال دانش و بررسي و تحقيق استزي ،تعارفي در آن نيست
تصوير خطاهاي تاريخي است كه ابوريه با اسـتناد بـه    ،هدف از آن بحث: دوماً
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  .كتب شيعه به آن دچار گشته است
من بحث در زمينه چگونگي برخورد تشيع با سنت را در اين كتـاب بـا عنـوان    

ام و بـه   ردهكـ دانشگاهي تقـديم  يك موضوع  علمي و براي دست يابي به گواهي 
  : ي اين داليل اين بود كه از جمله. انداختم چاپ آن را به تعويق مي ،داليل متعدد

اي ترتيب دهم كه در آن نظر خويش نسـبت   براي اين بحث مقدمهخواستم  مي
تبيين كـنم و بيـان كـنم كـه     به ضرورت تقريب ميان سني و شيعه در عصر حاضر 

شيع و برانگيختن مردم براي دشمني با قصد من از آن بحث توهين به احساسات ت
زيرا خود من تا كنون جزو دعوتگران تقريب صحيح و فراموش نمودن  ،آنان نبوده

  . اختالفات گذشته بوده ام
نسخه اصـلي بحـث مـذكور بـه خـاطر       ،اما هنگامي كه يكي از مجالت علمي

ردم كـه  مسئول آن مجله را متوجه اين مسئله كـ  ،از من گرفت ،اشتياق به چاپ آن
امـا در  . اين كتاب بحثهايي در بر دارد كه نيازمند مقدمه و مقداري توضـيح اسـت  

اقدام به بحث مربوط بـه   ،ي مذكور مجله ،زماني كه من در بيمارستان بستري بودم
نمود و اين كار اثـر ناپسـندي را بـر جوامـع      »موضع گيري شيعه در برابر حديث«

 ،عليقاتي بر آن نوشـتند و شـاعر بـزرگ   ت ،شيعي گذاشت و برخي از مجالت آنان
به فضل و ارزش او معترفم مرا از ايـن قضـيه بـا    كه  »احمد الصافي النجفي«استاد 

قصد خود را برايش توضيح دادم و گفتم كه بدون اجازه من خبر ساخت و من نيز 
  . چاپ شده است

م كـه  خواهم نظر خواننده را به اين نكتـه جلـب كـن    اكنون نيز براي بار دوم مي
واقعي تاريخ است و هر كسي كـه  فقط بررسي  ،هرچه كه در اين كتاب آمده است

اين بررسي را  ،خواستار بررسي تاريخ سنت و مراحل گردآوري و تدوين آن باشد
و هر عالمي كه خواهان احترام از جانـب ديگـران بـراي خـود و      ،بايد انجام دهد

بنـده در مـورد نوشـته هـاي     . دتواند از آن غافل باش نوشته هاي خويش است نمي
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ي موارد آن داراي پشتوانه علمـي اسـت و علـم آن را     چنين معتقدم كه همه ،خود
  . كند ثابت مي

نسبت به شخصـيتهاي مـورد احتـرام     ،با اين وجود در هيچ يك از نوشته هايم
هرچند كه آنان نسـبت بـه جمهـور اصـحاب تـوهين       ،توهيني وجود ندارد ،شيعه

را دوست داريم  �احترام از جانب ما به اين خاطر است كه عليرعايت . كنند مي
همچنين امامان اهل بيت كـه از   ،شناسيم و ارزش و جايگاه و علم و فضل اورا مي

كـاش كـه   . دانم و به علم و فضل آنـان معتـرفيم   نسل علي هستند را نيز محترم مي
   !داشتيم ي اشتراكي مي كرد تا نقطه شيعه نيز مانند ما عمل مي

گـردانم ـ و    من دوباره دعوت خود را متوجـه دانشـمندان مخلـص شـيعه مـي     
دانم كه در ميانشان انسانهاي هوشياري وجود دارد كه به اتحاد مسلمانان رغبت  مي

دارند ـ كه با همديگر به روياروي مشكالتي برويم كه امروزه جهان اسالم به آنهـا   
ي عقيـده اسـالمي را از قلـوب    كه ريشـه هـا  مانند دعوتهاي ويرانگري . مبتالست

كند و حتـي نسـبت بـه جوانـان شـيعه       جوانان سني و شيعه به طور يكسان بر مي
) ميالدي و هنگام چاپ اول كتـاب  1960سال (شايد آنچه كه امروزه . كاراتر است

افتد مؤيد اين مسئله باشد و دوباره دعوت خود را براي  در سرزمينهاي ما اتفاق مي
  . كنم قريب صحيح عملي و نه قولي تكرار ميايجاد پايه هاي ت

توافـق   �ي اين تقريب بايد نسبت به احترام يـاران پيـامبر   و به عنوان مقدمه
ي آنـان بـود    حاصل شود ياراني كه اين دين از دستان آنان به ما رسيد و به واسطه

  . ها به سوي نور هدايت نمود كه خداوند ما را از تاريكي
گـاهي بـراي    رقان نيز كه ابوريـه از نظـرات آنـان تكيـه    ـ بنده در مورد مستش6

مطالب مختصري در اين كتاب بيان كرده ام و البته نوشته هاي من  ،خويش ساخته
ميالدي انجام دادم و بيشـتر   1956مربوط به قبل از سفرم به اروپاست كه در سال 

ه و با آنان بـه  دانشگاههاي اروپا را ديدار كردم و با مستشرقان نيز مالقاتهايي داشت
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اما با پايان يافتن سفر و انجام آن ديدارها ايمان من به نوشته هايم . گفتگو پرداختم
بيشتر شد و خطري را كه براي ميراث اسـالمي هـم در جنبـه تشـريعي و هـم در      

بيشتر درك كردم و اين به خاطر كينه و تعصبي اسـت كـه بـر     ،جنبه تمدني دارند
  . قلب آنان را فرا گرفته است ضد اسالم و مسلمين دارند و

كسي كه رئـيس  . بود »اندرسون«پروفسور  ،اولين كسي كه من با او ديدار كردم
ايـن  . شـود  شخصيه بود كه در جهان اسالم طبق آن رفتار مـي بخش قوانين احوال 

. ي تحقيقـات شـرق شناسـي دانشـگاه لنـدن انجـام گرفـت        ديدار در پژوهشـكده 
الهيات دانشگاه كمبريج فارغ التحصيل شده و جزو  پروفسور اندرسون از دانشكده

اعضاي اصلي ارتش بريتانيا در جنگ بر عليه مصر بود كـه در جنـگ جهـاني دوم    
او ـ همانگونه كه خود برايم بازگو نمـو ـ زبـان عربـي را از طريـق       . انجام گرفت

اقـع  درسهاي زبان عربي كه يكي از اساتيد دانشگاه االزهر در دانشگاه آمريكـايي و 
سـاعت ارائـه    1و اين درس هر هفتـه بـه مـدت    . داد ياد گرفت در قاهره ارائه مي

او به . شد و پروفسور اندرسون به مدت يك سال از اين كالس بهره برده است مي
ي  خاطر ارتباطي كه با مردم عادي در دورة نظـامي خـود داشـت توانسـت لهجـه     

ي اسالم نيز برگرفته از  او در بارهتحقيقات تخصصي . ي مردم را نيز بياموزد عاميانه
احمـد  «و شـيخ   »طـه حسـين  «و دكتـور   »احمد امـين «سخنرانيهاي عمومي آقاي 

علمي در مورد زبـان  !! آري چنين تحقيقات عميق . و چند تن ديگر است »ابراهيم
را از آنِ خود كند و » پروفسور«را اليق اين كرد كه لقب  »اندرسون«عربي و اسالم 

و خدمت سربازي به رياست بخـش قـوانين احـوال شخصـيه     جنگ  پس از پايان
  . دانشگاه لندن گارده شود

من در صدد اين نيستم كه نمونه هايي از تعصب او بر ضـد مسـلمانان را بيـان    
مدير مركز فرهنگ اسـالمي در لنـدن وقـايع     »حمود غرابه«در حاليكه دكتور  ،كنم

كنم كه خـود   ط به يك مورد اكتفا ميمتعددي را در اين زمينه بازگو نمود و من فق
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التحصيالن دانشگاه االزهـر   پروفسور اندرسون برايم بازگو نمود كه او يكي از فارغ
ي شـريعت اسـالمي دانشـگاه لنـدن      را از دست يـابي بـه مـدرك دكتـراي رشـته     

ي او حقـوق زن در اسـالم بـود و     فقط به اين خاطر كه موضوع رسـاله  ،بازداشت
ي حقوق زن را به طور كامل ادا نموده  ه داده بود كه اسالم همهداليل محكمي ارائ

چگونه به اين بهانه او را از : من از اين پروفسور مستشرق با تعجب پرسيدم. است
در حاليكـه مـدعي آزادي فكـر در دانشـگاههاي خـود       ،مدرك دكترا منـع كرديـد  

نـين و چنـان   اسـالم بـه زن چ  : گفت به اين دليل كه آن دانشجو مي: گفت ؟هستيد
آيـا   ؟گويد آيا او نماينده رسمي اسالم است كه اينگونه سخن مي ،حقوقي بخشيده

نظـرات او در مـورد    ؟گويـد  او ابوحنيفه يا شافعي است كه با نام اسالم سخن مـي 
پـس   ،ي اسـالم مبتنـي نيسـت    حقوق زن بر هيچ يك از نصـوص فقهـاي گذشـته   

دانـم كـه آيـا هنـوز هـم در       نمـي البتـه   ،هنگامي كه هنوز هم در حال حيات است
  . دانشگاه لندن مشغول به كار است يا بازنشست شده است

شخصي كه مسئول تحقيقات . من از دانشگاه آدامزا در اسكاتلند نيز ديدار كردم
گشت  يكي از كشيشان مسيحي بود كه با لباس روز مي ،اسالمي در آن دانشگاه بود

دهـم كـه او    البته  گـواهي مـي  . گذاشته بودو عنوان و لباس ديني خود را در خانه 
  . داراي اخالقي نيكو و گفتاري ماليم بود

رئيس بخش تحقيقات  ،در دانشگاه گلدسكو كه آن هم در اسكاتلند واقع است
كشيشي بود كه قبالً مسئوليت گروه تبليغي مسيحيت را در قدس بـه مـدت    ،عربي

بي مسلط شده بـود كـه هماننـد    بيست سال بر عهده داشته بود و چنان بر زبان عر
البته مـن او را  . اين جريان را خود او برايم تعريف كرد. گفت يك عرب سخن مي

 »بحمـدون «م در  1954يي اسالم و مسيحيت كـه سـال   م آيك بار ديگر در گرده
  . مالقات كرده بودم ،برگزار شد

يـك فـرد    ،اما در دانشگاه آكسفورد رئيس بخـش تحقيقـات اسـالمي و عربـي    
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او نيز در طول جنگ جهاني . دانست هودي بود كه عربي را به كندي و سختي ميي
كرد و همانجا عربـي عاميانـه را    دوم در بخش اطالعات بريتانيا در ليبي فعاليت مي

ي تصـدي ايـن بخـش     فرا گرفته بود و اين مقدار آگاهي به عربي وي را شايسـته 
مشـاهده   ،كـرد  تدريس مـي  عجيب اينكه من در سرفصل درسهايي كه. ساخته بود

آياتي از قرآن كـريم را بـا اسـتفاده از     ،كردم كه براي دانشجويان مايل به استشراق
كـرد ـ در حاليكـه بـه خـدا قسـم تـوان ايـن را          متن كشاف زمخشري تدريس مي

تا چه رسد به متني بالغي . [اي عادي از يك روزنامه را معني كند نداشت كه جمله
و نيز به تدريس برخي احاديث بخـاري و مسـلم و برخـي    ـ   ]مانند تفسير كشاف

من از مراجع بحث او . پرداخت ابواب فقهي از منابع اصلي فقه حنفي و حنبلي مي
 ،گولـدزيهر : در تدريس سؤال كردم كه گفت مـن از كتابهـاي مستشـرقيني ماننـد    

كـنم و تـو خـود نسـبت بـه بحثهـاي سـاختگي و         مركليوث و شاخت استفاده مي
آشـنا   ،كه بر ضد اسالم و مسـلمين در تحقيقـات ايـن افـراد وجـود دارد     دروغين 

  . هستي
ي  رياست بخش تحقيقات عربي و اسالمي آن بر عهده ،در دانشگاه كمبريج هم

وي . ي زبان عربي تخصص داشت بود كه فقط در زمينه» آربري«مستشرق معروف 
ر تحقيقـاتي كـه در   مـا مستشـرقين د  : در ميان سخناني كه با او داشتم به من گفت

شويم و واجب است كه  اشتباهات فراواني مرتكب مي ،دهيم ي اسالم انجام مي باره
زيرا شما مسلمانان عرب براي غـور و بررسـي در ايـن     ،در اين ميدان وارد نشويم

  . زمينه از ما تواناتريد
. نشسـتي داشـتم  » روبسون«بنده در دانشگاه مانچستر انگلستان هم با پروفسور 

وي داراي . ي خطـي آن بـود   بـا نسـخه   »سنن ابـي داود «مشغول تطبيق كتاب  وي
ي تاريخ حديث است كـه در اثـر مـوارد بـا نظـرات مستشـرقان        تأليفاتي در زمينه

من بسيار مشتاق بودم كه براي وي بيـان كـنم   . متعصب و كينه توز هماهنگ است
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بـوده و از  كه تحقيقات خاور شناسان گذشته بـا تعصـب و غـرض ورزي همـراه     
حقيقت دور است و نظرات گولدزيهر را برايش بيان كردم و اشتباهات تـاريخي و  

شكي در ايـن نيسـت كـه    «: او در پاسخ من گفت. علمي او را برايش ثابت نمودم
 ،نسبت به گولدزيهر دارنـد  ،امروزه خاورشناسان شناخت بيشتري از منابع اسالمي

امـروز   ،گولد زيهـر شـناخته شـده نبـود     كه در زمانزيرا بسياري از كتب اسالمي 
از  ،اميدوارم كه تحقيقات شما خاورشناسان اين زمان: به او گفتم. چاپ شده است

. تحقيقات كساني چون گولد زيهر و مرجليوت به حـق و انصـاف نزديكتـر باشـد    
  . من هم اميدورام: گفت

سـتي  نش »شـاخت «هلند نيز با خاورشناس يهودي بـه اسـم    »ليدن«در دانشگاه 
او كسي است كه در عصر كنوني همان نقش گولـد زيهـر را بـراي توطئـه     . داشتم

 ،طي يـك بحـث طـوالني   . عليه اسالم و زشت جلوه دادن حقايق آن برعهده دادر
ي گولد زيهر را در مورد تحريف متوني كه از كتابهـاي مانقـل   اشتباهات و تعهدها

هاي  كرد تا اينكه مثالي را از نوشتاه ياو در ابتدا انكار م. كند به او يادآوري كردم مي
گولد زيهر در مورد تاريخ سنت براي او نقل كردم ـ اين مسـئله در همـين كتـاب     

ن إ(: گويـد  را كـه مـي   »زهري«بيان شده سات ـ و توضيح دادم كه چگونه قول  
بـه   »ا72�دـ6 « 5ه24ء ا��2 اآ�ه�"� �,� آ&�0

شناخت از ايـن مسـئله اظهـار بـي     . استتغيير داده ) علي كتابه احاديث(ي  جمله
در كتابخانه شخصي خود مراجعه كـرد   »گولد زيهر«اطالعاي كردة سپس به كتاب 

آيـا ايـن   : بـه او گفـتم  . آري حق باتوست و او در اينجا اشتباه كرده است: و گفت
چـرا بـه گولـدزيهر در مـورد     : او خشـمگين شـد و گفـت    است؟فقط يك اشتباه 

يخي را ذكر كـردم  ردالملك بن مروان پرداختم و حقايقي تابا عب »زهري«برخورد 
كرد ـ اين مسئله نيز در همين كتاب بيان شـده اسـت ـ      كه نظر گولدزيهر را رد مي

امـا آيـا    ،وسـت ا ر ازخطايي ديگ آري اين هم: پس از بررسي اين مسئله نيز گفت
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ار مكتـب  گولد زيهـر كسـي اسـت كـه بنيانگـذ     : كنند؟ گفتم دانشمندان اشتباه نمي
مكتبي كه حكم خود را در مورد شـريعت اسـالمي بـر مبنـاي      ،خاورشناسي است

ووقابع تاريخي بنيان نهاده است پس چرا به هنگـام سـخن از زهـري نيـز چنـين      
بـراي خشـنودي    »زهـري «كند؟ و چگونه ممكن است كه گولد زيهر بگويـد   نمي

داالقصي جعـل كـرده   ي برتري مسج حديثي درباره »ابن زبير«عبدالملك و بر ضد 
عبـدالملك را   »ابـن زبيـر  «تا هفت سـال پـس از مـرگ     »زهري«است در حاليكه 

زرد شـد و شـروع بـه مـالش      »شـاخت «مالقات نكرده است؟ اينجا بود كه رنـگ  
من سخن خود را . اش ظاهر شد دستهايش به هم كرد و خشم و اضطراب بر چهره

صالح شما در قرن گذشته به شهرت چنين خطاهايي به ا: با او چنين پايان دادم كه
گيـرد و نقـل    رسيده است و هر كدام از خاورشناسـان شـما آن را از ديگـري مـي    

اين در حالي است كه آن . كنند كند و مانند حقايق ثابت علمي با آن برخورد مي مي
اكنـون مـن از   . رسـد  كند به دست ما نمي تأليفات تا زماني كه مؤلف آن وفات مي

كنم كه انتقادهاي ما را نسـبت بـه خطاهـاي خـود بشـنويد و تـا        شما خواهش مي
آن را  ،زمانيكه در حال حيات هستيد و اين اشتباهات به حقايق علمي ثابت نشـده 

  . اصالح كنيد
انشگاه قاهره ـ كـه قـبالً فـؤاد نـام      دقابل مالحظه است كه اين خاورشناس در 

اسالمي تأليف نموده كه با  كرد و كتابي در زمينه تاريخ تشريع داشت ـ تدريس مي 
  .اسلوب استادش گولد زيهر آن را تأليف نموده و سراسر توطئه و تحريف است

كه به گمـانم  . ديدار كردم »نيبرگ«با مستشرق پير در سوئد  »آبسال«در دانشگاه 
البته . نظارت داشته است »االنتصار ابن خياط«همان كسي است كه بر چاپ كتاب 

. انجام شده بـود  »ي قاهره كميته تأليف و ترجمه«ته توسط چاپ آن كتاب در گذش
ميان من و او بحثهاي فراواني انجام گرفت كه بيشـتر مربـوط بـه خاورشناسـان و     

را بـه عنـوان    »گولـد زيهـر  «بنده . ي اسالم و تاريخ اسالم بود تأليفات آنان در باره
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اشتباهات و تحريف هايي از  ي خاورشناسان قرار دادم و نمونه محور سخنم درباره
  .حقايق را كه توسط او انجام شده بود، برايش بازگو نمودم

گولد زيهر در قرن گذشته : از جمله سخناني كه پس از بحث گفت اين بود كه
 ،از شهرت علمي بااليي برخوردار بود و مرجعي براي شناخت خاورشناسـان بـود  

ديگر  ،مينهاي شما مسلماناناما امروزه پس از انتشار كتابهاي علوم اسالمي در سرز
ي گولد زيهـر   به نظر ما ديگر دوره... ..گولد زيهر همانند قرن گذشته مرجع نيست

  !..گذشته است
براي بنده فرصت ديدار دانشگاههايي غير از موارد مـذكور نيـز    ]نكهآخالصه [

 ،بلژيـك : فراهم شدة مانند دانشـگاههاي موجـود در پايتخـت كشـورهايي چـون     
ي مستشرقاني را كه در اين  سويس و پاريس و همه ،آلمان ،فنالند ،روژدانمارك، ن

و در مدت اين سفر و مالقاتهـايي كـه بـا    . برند مالقات كردم دانشگاهها به سر مي
  :حقايق زير برايم روشن گشت ،خاورشناسان داشتم

يـا اسـتعماري و يـا     ،يا كشيش هسـتند  ،ثر قريب به اتفاق خاورشناسانكا: اوالً
  .مورد بسيار نادر استم و غير اين مورد سه يهودي

  .ر كشورهاي غربي غير استعماري استي استشراق د پديده: دوماً
 ،كننـد  خاورشناسان معاصر كه در كشورهاي غير استعماري زنـدگي مـي  : سوماً

  .جويند دوري مي ،از آراء و نظرات او ،پس از آشكار شدن اهداف پليد گولد زيهر
گيـرد و ايـن    صورت كلي از كينه سرچشـمه مـي  تشراق به ي اس پديده: چهارماً

ي  پديده در كشورهاي اسـتعماري بـا كينـه و وزارت خارجـه آن كشـورها رابطـه      
  .شود تنگاتنگ دارد و از هر دو مركز كامالً حمايت مي

فرانسه در توجيـه استشـراق بـه    كشورهاي استعمارگري مانند انگليس و : پنجم
به عنـوان ابـزاري بـراي نـابودي اسـالم و تخريـب       و ي تقليدي  يك پديده عنوان
  .حريص و كوشا هستند ،ي مسلمانان آوازه
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ــال در فرانســه  ــوان مث ــه عن ــداران  1»ماســينيون«و  »بالشــر« ،ب ــه جــزو علم ك
خاورشناسي در فرانس و عصر حاضر هستند به عنوان دو مسئول آگـاه از مسـائل   

  .كار هستند مشغول به ،ي فرانسه عرب و مسلمين در وزارت خارجه
ي خاورشناسي داراي جايگاهي  پديده ،همانگونه كه ذكر كردم ،در انگلستان نيز

ارزشمند در دانشگاههاي لندن و اكسفورد و كمبريج و آدانبرا و گالسـكو و غيـره   
بـر ايـن    »تبشـيري «و انگليسيها به عنوان استعمارگر و بـا هـدف   است و يهوديان 

و » ولـدزيهر گ«د كـه كتابهـاي افـرادي ماننـد     پديده نظارت دارند و بسيار حريصن
ي  جزو منابع اصلي دانشـجويان غربـي رشـته    »شاخت«و پس از آنها » فرجليوس«

شرق شناسي و دانشجويان عرب و مسلماني باشد كه خواهان مدرك دكتـرا از آن  
ي اين  البته آنان هرگز موافق اين نيستند كه موضوع پايان نامه. باشند دانشگاهها مي

  . عدالت اسالم و يا كشف دسيسه هاي مستشرقان باشد ،شجوياندان
دانشـگاه   »اصول الـدين «ي  التحصيل دانشكده دكتر محمد امين مصري كه فارغ

ي  در بـاره  ،ي تربيت دانشگاه قاهره است ي ادبيات و پژوهشكده األزهر و دانشكده
تحمل كـرده   ،ي دكتراي خود در انگلستان نامه مشكالتي كه به خاطر موضوع پايان

  . بود با من سخن گفت
ميالدي براي خواندن درس فلسفه و گرفتن مدرك دكتـرا   1958ايشان در سال 
هاي درسي آن دانشگاهها مخصوصاً درسهاي  او نسبت به برنامه. به انگلستان رفت

كه شناخت توطئه هـا و دسيسـه هـاي     ،علوم اسالمي ـ در حال كسب آگاهي بود 
اين . وي را به وحشت انداخت »شاخت«اسان مخصوصاً موجود در كتب خاور شن

 ]در جهت رسـوا كـردن آن دسيسـه هـا و دفـاع از اسـالم      [بود كه تصميم گرفت 
نزد پروفسور  ،در نتيجه. قرار دهد» شاخت«نقد كتاب ي خود را  موضوع پايان نامه

                                        

« وط به چاپ اول كتاب است كه مؤلف اين مقدمه را براي آن نوشته است و اكنون ـ اين مطلب مرب1
 ..سالهاست كه جزو مردگان است» ماسينيون 
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 ،رقاما اين پروفسور مستش. رفت تا او را استاد راهنماي خود قرار دهد» اندرسون«
دكتر محمد امين . ي او نپذيرفت را به عنوان موضوع پايان نامه» شاخت«نقد كتاب 

پس با نااميدي از دانشگاه لندن . تالش بيهوده اي براي راضي كردن او به خرج داد
به دانشگاه كمبريج رفت و به آنجا پيوست و با شوق و رغبت فراوان پيش ناظران 

ي خـود جلـب    ا نسبت به موضوع پايـان نامـه  درسهاي اسالمي رفت تا نظر آنان ر
او پس از مدتي دوباره براي به دست آوردن . اما آنان هيچ رغبتي نشان ندادند ،كند

خـواهي در مقطـع    اگـر مـي  : اما به صراحت به او گفتند ،تالش كرد ،موافقت آنان
 ي ايـن  اجازه ،زيرا دانشگاه ،پرهيز كن» شاخت«از انتقاد  ،دكتراي خود موفق شوي

معيارهـاي  «ي خود بـه   نامه در نتيجه مجبور به تغيير موضوع پايان. دهد كار را نمي
شد و آنان با اين موضوع موافقت كردند و توانسـت بـا   » نزد محدثين ،نقد حديث

ي  گرفت و اكنون در دانشگاه دمشق در دانشكدهاين رساله مدرك دكتراي خود را 
  . مشغول به تدريس است» الشريعه«

مطالب مختصري كه شخصاً در مورد مستشرقين و مخصوصاً كتابهـاي   اين بود
ل خاصـي را در كتـاب بـراي بيـان     صـ تحقيق كـرده ام و ف  ،گولدزيهر و نظرات او

وقايع تـاريخي   ،تحريف حقايق و نصوص ،غرض ورزيها و اين مستشرق يهودي
در ارزش از لحاظ علمي و تكذيب مصـا  اعتماد بر منابع بي ،بر اساس اهداف خود

  . اختصاص داده ام ،علمي مورد اعتبار ميان پيشوايان و عالمان محقق ما
آور اين است كه دانشجويان جهان اسالم كه در منـاطق انگليسـي    موضوع درد

همـواره بـراي ورود بـه دانشـگاههاي      ،خواننـد  زبان با زبـان انگليسـي درس مـي   
بـراي خـود    ،الميانگليسي در سختي و اظطرار هستند و دانشجويان رشته هاي اس

مگـر آن منـابع مسـمومي كـه      ،يابنـد  مراجعي جهت تحقيقات دكتراي خـود نمـي  
پندارنـد كـه    وچون به زبان عربي آشنايي ندارند چنين مي. خاورشناسان نوشته اند

ايـن  . حقايقي است برگرفته از كسـب فقهـا و دانشـمندان مسـلمان     ،آن دسيسه ها
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عربـي مـا باشـد كـه بخشـهاي خاصـي از        اي براي دانشگاههاي مسئله بايد انگيزه
مـن  . را براي دستيابي به مدرك دكترا بـه زبـان انگليسـي ايجـاد كننـد     ها  دانشكده

 ،شود كه نگاه بسياري از دانشجويان جهان اسـالم  معتقدم كه چنين كاري باعث مي
و . دانشگاههاي غربي منصرف شده و به سـرزمينهاي عربـي مـا معطـوف شـود     از 

انيم اين دسته از جوانان را از تأثير دساس و مستشرقان متعصب و تو بدينوسيله مي
از جمله  ،از جهت ديگر گروهي از نويسندگان فاضل ما. محفوظ داريم ،استعماري

 ،فريـب بحثهـاي مستشـرقين   » علي حسن عبدالقادر«و دكتور » احمد امين«دكتور 
احمـد  «با استاد  بنده در رابطه. مخصوصاً مستشرق يهودي گولدزيهر را خورده اند

بحث خاصي را در اين كتاب اختصاص داده ام و درآن به بيان اشـتباهات او   »امين
  . پرداخته ام ،و نظرات او به آن دچار گشته است» گولدزيهر«كه با تأثير از 

مدير مركز فرهنگي اسالمي لنـدن  » علي حسن عبدالقادر«اما در رابطه با دكتور 
دانم قبل از  طبق اطالعي كه به من داده شد ـ الزم مي  ميالدي ـ البته  1961در سال 

به فضل و خوش خلقي و حـق گرائـي او اعتـراف     ،ي خود با او نقل داستان رابطه
  . كنم
هنگاميكه ما دانشجوي سال دوم و سوم بخش تخصـص در   ]:داستان من با او[

ي از كـه يكـ  (بـوديم  » الشـريعه «ي  ي فقه و اصول و تاريخ تشريع دانشـكده  زمينه
 ،مـيالدي بـود   1939مصادف با سال  و 1)ي استادي است مراتب رسيدن به مرحله

دكتور علي حسن عبدالقادر را به  ،/شيوخ األزهر در زمان شيخ مصطفي المراغي
ايشان درس خـود را بـه   . عنوان استاد تاريخ تشريع اسالمي براي ما معرفي كردند

ي اصول الدين نيز در بخش  از دانشكدهگي در آلمان به پايان رسانده بودند و ه تاز
ي  او چهار سال در آلمان به سر برده بود تـا در رشـته  . مجاز به تدريس بود ،تاريخ

                                        

اي كه األزهر مصر و دانشگاه قرويين تونس به علم آموختگان خـود   درجه ،نام دارد» عالميه « ـ اين مرحله 1
 ) مترجم (آذرنوش  ،برگرفته از فرهنگ فارسي ـ عربي .دهند مي
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  . فلسفه به مدرك دكترا دست يابد
  : اولين درسي كه ما از ايشان گرفتيم با چنين جمالتي آغاز شد

ي  اما به شيوه ،من قصد دارم درس تاريخ تشريع اسالمي را براي شما بيان كنم«
و بايد اعتراف كـنم كـه مـن حـدود     . به خود نديده است» األزهر«چنان علمي كه 

اما اسالم را نفهميدم تا اينكه به آلمان رفـتم   ،چهارده سال در األزهر درس خواندم
ما از اين سخن تعجب كرديم و  »و با تحصيل در آنجا بود كه اسالم را درك كردم

شايد واقعاً مطلبي از اسالم فهميده كه  ،ستاد گوش فرا دهيمبايد به ا: با خود گفتيم
ايشان درس خود را در مورد تـاريخ سـنت   . در األزهر نشنيده ايمما تا كنون آن را 

كه ما پس . آغاز نمود كتابي قطور كه در دست داشت نبوي با ترجمه لفظ به لفظ 
لدزيهر بود بـود كـه   گو» دراسات اسالميه«از آن فهميديم كه آن كتاب همان كتاب 

بر اين اسـاس كـه يـك حقيقـت علمـي       ،نمود استاد ما عين عبارت آن را نقل مي
بـا او بـه گفتگـو     ،دانسـتيم  ما دانشـجويان كـه آن مطالـب را صـحيح نمـي     . است

امتناع  ،اما او از مخالفت با نظرات گولدزيهر كه در آن كتاب آمده بود ،پرداختيم مي
رسـيد كـه گولـدزيهر در    » زهري«بحث خود به قضيه تا اينكه در طول  ،ورزيد مي

مـن كـه بـه طـور     . كتاب خود او را متهم به جعل حديث براي امويان كـرده بـود  
دانسـتم كـه او جـزو پيشـوايان      اطالع داشـتم و مـي  » زهري«مختصر از شخصيت 

 ،با استاد به مناقشه پرداختم ،حديث و مورد اطمينان همه دانشمندان اسالمي است
گشت و مجبور شـدم از او درخواسـت كـنم كـه تمـام       از نظر خود باز نمياما او 

. برايم ترجمه نمايد ،در كتاب خود آورده» زهري«مطالبي را كه گولدزيهر در مورد 
با دردست گـرفتن  [من هم . ايشان اين كار را با خط خويش در دو ورقه انجام داد

تـا در زمينـه    ،ومي نمودمهاي عم ي كتابخانه شروع به جستجو در همه[ آن مطالب
 ،زندگاني امام زهري و تهمتهايي كه اين مستشرق يهودي به ايشان نسبت داده بود

دار الكتـب  «ي األزهـر و   من هيچ كتـاب خطـي موجـود در كتابخانـه    . تحقيق كنم
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ي آنها مراجعه كردم  ي زندگينامه بود رها نكردم و به همه را كه در زمينه »المصريه
كار من هـر روزه بـا   . آوري كردم ي امام زهري بود را جمع ر بارهو هر مطلبي كه د
اينگونـه   ،داشت و سه ماه شد و تا اواخر شب ادامه مي آغاز مي ،پايان يافتن كالس

بـه اسـتاد    ،هنگاميكه اطالعات صحيحي را گـردآوري كـردم  . مشغول تحقيق بودم
متون پيشينيان را  ،براي من روشن گشته است كه گولدزيهر: دكتور عبدالقادر گفتم

زيـرا   ،ايـن امكـان نـدارد   : ايشان گفتنـد . راجع به امام زهري تحريف نموده است
خاورشناسان ـ مخصوصـاً گولـدزيهر ـ از دانشـمندان منصـف هسـتند و متـون و         

  ! .كنند حقايق را تحريف نمي
ي جمعيـت   ي ايـن موضـوع در خانـه    در اين هنگام تصميم گرفتم كه در بـاره 

مسـئولين  . ـ كه قبالً نزديك سراي عابدين بود ـ سخنراني كـنم    »سالميهالهدايه اال«
اين گروه كارتهاي دعوت را براي اساتيد و دانشجويان األزهـر جهـت شـركت در    

بود كه  »عبدالقادر«استاد ما دكتر  ،كه يكي از دعوت شدگان ،اين سخنراني فرستاد
ي مطالب بنده اظهـار   ر بارهحضور يابد و نظر خود را د ،آرزو داشتم در اين جلسه

دعوت را پذيرفت و به سخنراني بنـده كـه سراسـر نقـد      ،ايشان با كمال ميل. كند
من گفتار خود را . گوش فرا داد ،ي امام زهري بود در باره »گولدزيهر«نوشته هاي 

ي ايـن موضـوع و نظـر علمـاي مـا در       اين بود نظر بنده در باره: چنين پايان دادم
حال اگر استاد ما دكتر عبدالقادر به اين رأي قناعت نكرده اند و  ،هريي امام ز باره

به پـا خاسـت و    /دكتر . خواهشمندم مطالب خود را بيان بفرمايند ،بحثي دارند
كـنم كـه تـاكنون     مـن اعتـراف مـي   : ي حاضران شـنيدند گفـت   با صدايي كه همه

جمعيـت  . ارمدانستم كه زهري كيست و هيچ اعتراضي به گفته هاي شـما نـد   نمي
رئـيس جمعيـت    /پراكنده شد و ما به اتاق استاد سـيد محمـد الخضـر حسـين    

دكتر عبدالقادر از مواردي كه در . و بزرگترين استاد دانشگاه األزهر رفتيم »الهدايه«
تحقيقي كه شما انجام داديد : به من گفت اين بود كه /حضور سيد خضر حسين
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نسـخه اي   ،ان است و من خواهشمندماي جديد براي تحقيقات خاورشناس دروازه
از بحث خود را به من دهي تا آن را بـراي مجـالت علمـي آلمـان كـه بـه بحـث        

من معتقدم كه در جوامع مستشرقين غوغا به  ،ارسال كنم ،پردازند خاورشناسان مي
من از ايشان تشكر كردم و آن را تشويق يك استاد براي شـاگردش  . پا خواهد كرد

  . تلقي كردم
ي خود دعوت كرد و از مواردي كـه در آنجـا بـا هـم      ز مدتي مرا به خانهپس ا

ي كتـاب گولـدزيهر و رد آن    توافق كـرديم ايـن بـود كـه تابسـتان را بـه ترجمـه       
اما من از جانب نيروهاي انگليسي موجود در قاهره و در ابتـداي  . اختصاص دهيم

در . بـودم  دستگير شدم و به مـدت هفـت سـال از قـاهره دور     ،جنگ جهاني دوم
الفقـه   نظـره عامـه فـي تـاريخ    «خالل اين مدت دكتر عبدالقادر كتابي تحت عنوان 

ي آن را  فرصت مطالعه ،اما من تا سه سال پس از چاپ آن ،تأليف نمود »االسالمي
  . تا اينكه در اواسط جنگ اخير آزاد شدم ،نداشتم

 ،نيـز هسـت   داستان من با دكتر علي حسن عبدالقادر كه سبب تأليف اين كتاب
پـس بـه   . به بيان آن پـرداختم  ،اين بود و چون مانعي براي بازگو نمودن آن نديدم

حق گرايي و عدم تحريف متون  ،دكتر از رأي خود در مورد امانت داريگمان من 
مخصوصاً گولدزيهر انجام شده بازگشت  ،اسالمي و تاريخي كه توسط مستشرقين

  . نموده است
و » گولـدزيهر «شگر در تاريخ سنت نبوي است كـه از  سومين پژوه» ابوريه«اما 

كتاب دائره المعارف اسالميه و ساير كتب مستشرقين متأثر شده است و اميـدوارم  
كه اين كتاب را بخواند و همانند يك شخص جستجوگر حق مطالب درون كتـاب  

شـايد از  . مستشرقين و اسـتاد احمـد امـين را مطالعـه كنـد      ،و مباحث راجع به او
را  »اضـواء علـي السـنه المحمديـه    «ري از نظرات خود كه به خاطر آن كتاب بسيا

  . اميد است كه به خواست خدا او چنين كند ،نوشته باز گردد
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  : كنم ي خاورشناسان بيان مي آخرين نكته اي كه در باره
 ،ي نظامي و سياسي با شكست روبرو شد در جبههاز زماني كه جنگهاي صليبي 

هـاي   در راستاي انتقام جوئي از اسـالم و مسـلمانان بـه شـيوه    تفكر غربي پيوسته 
  . ديگري بوده و هست

در چنين جوي كه در طول . ي اسالم و نقد آن عبارت بود از مطالعهروش اول 
تفكـر غلبـه و چيرگـي بـر      ،قرون وسطي بر فضاي مسـيحيت غـرب حـاكم بـود    

يه از زمـاني بـود كـه    اين قض. ايجاد شد ،از طريق زور و غلبه ،سرزمينهاي اسالمي
اقتصادي و فرهنگـي دچـار ضـعف شـد و      ،نظامي ،از جهت سياسي ،جهان اسالم

ي  هنـوز سـلطه و غلبـه   . شد غرب هر بار بر يكي از سرزمينهاي اسالمي غالب مي
غرب بر بيشتر نقاط جهان به پايان نرسيده بود كه تحقيقات غربيها در مورد اسالم 

را نسـبت   زايش نهاد تا سياستهاي استعماري خودو تاريخ اسالمي رو به رشد و اف
تـاريخي و   ،آنان توانستند در قرن گذشته تحقيقات ديني. توجيه كنند ،به اين ملتها

كـه چنـين   پـس طبيعـي اسـت     ،ِ اسالم به پايـان برسـانند   را در باره فرهنگي خود
  : آن هم به خاطر وجود دو مانع ،تحقيقاتي به حقيقت نرسد

دينـي موجـود در ميـان سياسـتمداران و فرمانـدهان نظـامي       تعصب : مانع اول
تا اينكه نيروهاي متفقين در جنگ جهاني اول وارد بيت المقدس شدند و . اروپايي

اكنون جنگهـاي صـليبي بـه پايـان     «: ي مشهور خود را گفت كه جمله» البني«لورد 
كنون اثر آن در اما تعصب ديني آنان تا. ي نظامي آن بود البته منظور او جنبه. »رسيد

در ميـان  . بسياري از نوشته هاي غربيها در مورد اسالم و تمدن اسالمي باقي است
ي اسـالم و پيـامبر اسـالم     نويسندگان غربي كساني كه بيشترين انصاف را در بـاره 

خـارج   ]مسيحيت تحريف شـده [ي ديني  افرادي هستند كه از زير بار سلطه ،دارند
زنيم  را مثال مي  »گوستاولوبون«اثر  »حضاره الغرب«اب كت ،به عنوان مثال. اند شده

ي عدل اسالم و تمـدن اسـالمي نوشـته شـده      كه بزرگترين كتابي است كه در باره
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  . است
يك فيلسوف مادي است و بـه هـيچ      »گوستاولوبون«اين بدان خاطر است كه 

ورد تمـدن  ديني ايمان ندارد و به همين دليل و نيز به دليل قضاوت عادالنـه در مـ  
وي را تقدير  ،ي علم اوست  آنگونه كه شايسته ،اسالمي غربيها در محيطهاي علمي

در حالي كه او بدون شك يكي از بزرگترين دانشمندان جامعه شـناس و  . كنند نمي
غربيها و مخصوصاً فرانسـويها   ،اما با اين وجود ،تاريخ نگار در قرن نوزدهم است

  . اند وي را مورد هجوم قرار داده
آن قدرت مادي و علمي كه غربيها در قرون هيجـده و نـوزده بـه آن    : مانع دوم
در درون دانشمندان و مورخان و نويسندگان آنـان غـرور فراوانـي     ،اند دست يافته

 ي تمـدنهاي  اند كه غربيها اصل و اساس همـه  اي كه باور كرده ايجاد نموده به گونه
هستند و عقل آنان تنهاعقليـت دقيقـي    بشري در طول تاريخ ـ به غير از مصريها ـ  

است كه توانايي تفكر منطقي و درست را دارد و ديگر ملتها ـ مخصوصاً مسلمانان  
مستشرق تعبير » جب«ـ داراي عقليتي ساده و ناتوان و به عبارت دقيقتر آنگونه كه 

 »وجهه االسـالم «زيرا او در كتاب  ،هستند» اي ذره«كند مسلمانان داراي عقليتي  مي
ي جزئيـات   امـور را بـه واسـطه    ،از اين اصطالح چنان قصد دارد كه تعقل اسالمي

البتـه چنـين حكمـي از    . تواند درك كلي از امور داشـته باشـد   كند و نمي درك مي
جانب غربيها فقط در پرتو ضعف ملتهاي مسلماني است كه خود غربيها اسـتعمار  

قـب مانـدگي در كـل جوانـب     ي آن جهل بر آنان غالـب و ع  كرده اند و در نتيجه
  . زندگي بر جمعيت آنان چيره گشته است

از زماني كه ارتباط ما با تمدن غربي در ابتداي اين قـرن آغـاز شـد و فرهنـگ     
ساير فرهنگيـان مـا در پـيش     ،غير از دانشمندان ديني ،در ميان ما منتشر شد] آنان[

جـود در كتـب قـديمي    ي مو يافتند كه از ميراث پراكنده روي خود راهي آماده نمي
خود سخن بگويند و كتبي هم كه داراي نظم علمي كتابهاي غربي در آن ايام باشد 
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مستشرقيني كه . مگر كتابهائي كه مستشرقين تأليف نموده بودند ،در اختيار نداشتند
ــه ــات خــود را در راه مطالع ــان   حي ــابع آن در مي ــا و جســتجوي من ــگ م ي فرهن

اي كه يكي از آنـان بيسـت سـال را     به گونه ،كردندفدا  ،هاي عمومي خود كتابخانه
اي از فرهنـگ مـا مسـلمانان ربـط      نمود كه فقط بـه گوشـه   صرف تأليف كتابي مي

ي مـا را   ي منابع قديمي و كتابهاي دانشمندان گذشـته  داشت و براي كار خود همه
  . كرد استفاده مي ،كه قابل دستيابي بود

غربي و اختصاص كامـل خـود بـه ايـن     ي خستگي ناپذير دانشمندان  اين شيوه
در درون آنها كـه بـه آن اشـاره    هدف و شوق و رغبت استعماري و ديني موجود 

تحقيقات مربوط به فرهنگ اسـالمي را چنـان   كردم آنان را قادر ساخت كه بتوانند 
ايـن  . تنظيم كنند كه چشمان فرهنگيان ما را خيره سازد و بر مغز آنان چيره گـردد 

يافت كه اسلوب علمي غربيها را بـا   رهنگيان ما زماني شدت ميشگفت و حيرت ف
اي شد كه با شگفت  كردند و اين انگيزه ي نوشتار گذشتگان خود مقايسه مي طريقه

زدگي در برابر علوم و اطالعات وسيع آنان از كتابهايشـان اقتبـاس كننـد و چنـين     
حقايق ثابت ميان مـا  گويند و در مواردي كه با  پندارند كه آنان جز حق چيزي نمي

زيرا بر  ،حكم آنان صحيح تر و رأي آنان به حق نزديكتر است ،اند مخالفت ورزيده
  . شوند منبع بسيار دقيق و علمي در حركتند و از آن منحرف نمي

از اينجا بود كه تحقيقات و نظرات غربيها مورد اعتماد و اطمينـان واقـع شـد و    
ي  مكان فراهم نشد كه به منـابع مـورد اسـتفاده   براي اين دسته از فرهنگيان ما اين ا

 ،يا به دليل دشواري اين كار ،كنند] مجدد[ي  خاورشناسان و محققان غربي مراجعه
يا به دليل اشتياق به سرعت توليد علم يا به دليل عالقه به مخالفت با حقايقي كـه  

  . در محيطهاي علمي و ديني ما رايج است
زمان اين احساس بر ما غالب بود كه خود را ناقص اي از  عالوه بر اين در دوره

اعتماد به نفـس نداشـتيم و آنـان را قابـل      ،پنداشتيم و در برابر غربيها و ضعيف مي



 

 

41

تـا اينكـه    ،تعظيم و بزرگداشت دانسته و در موردشـان سـوء ظنـي قائـل نبـوديم     
تحركاتي براي هوشياري سياسي و استقالل سياسي در برابر حاكميت  غرب آغـاز  

درك شخصيت واقعي خـويش و ارزش   ،شد و در ميان ما وجوب استقالل فكري
فرهنگ و ميراث خودي را دانستن و شرمندگي نسبت به مواضـع گذشـته كـه بـر     

كرديم و آن را معيار شـناخت ميـراث و    تحقيقات و نظرات خاورشناسان تكيه مي
محيطهـاي   احساس شد آري اين بيـداري در  ،داديم عقيده و شريعت خود قرار مي

علمي ما ـ چه ديني و غير ديني ـ گسـترش يافـت و شـروع بـه كشـف حقيقـت         
اهداف ديني و استعماري خاورشناسان  ،ي تحقيقات حقيقتي كه پشت پرده ،كرديم

جهتـي كـه    ،ما تاكنون به صورت پيوسـته در ايـن جهـت در حـركتيم    . پنهان نبود
زيرا ايـن سـنت   . يده استقدرت و استقالل ذاتي موجود در آن هنوز به كمال نرس

اما به اميد خدا به ايـن   ،]كه به تدريج كامل شوند[جاري خدا در ميان اشياء است 
هاي ما از اينكه مـا تـا    مرحله خواهيم رسيد و روزي خواهد آمد كه فرزندان و نوه

  . تعجب كنند ،ايم ي مستشرقان بوده بضاعت و فريب خورده اين حد بي
بار مـا بـه نقـد و بررسـي ميـراث دينـي و علمـي و        روزي خواهد آمد كه اين 

ي مـا بـا اسـتفاده از     روزي كه فرزندان و نسـل آينـده   ،پردازيم فرهنگي غربيها مي
كنند و  براي نقد عقيدع و علوم خود آنان استفاده مي ،معيارهاي موجود نزد غربيها

روز به عقيـده  يابند كه تا چه حد ياوه گوئي كرده اند و آن تهمتهايي را كه ام مي در
  . است] و بي اساس[چسبانند تا چه حد ضعيف  و علوم ما مي

آيا اگر مسلمانان معيارهاي غربيها را كه امروزه براي نقد قرآن و سنت اسـتفاده  
همان معيارها را براي نقد كتب مقدس و ميراث گذشتگان آنـان بـه كـار     ،كنند مي

نيرويـي و چـه ثبـوتي بـاقي     از اين كتب مقدس و علوم تاريخي آنان چـه   ،گيرند
   ؟ماند مي

پندارنـد در   آيا اگر مسلمانان در آينده از معيارهاي نقد علمي كه مستشرقان مي
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از همان معيارهـا بـراي نقـد تـاريخ      ،گيرند مورد تاريخ و امامان ما از آن بهره  مي
 ،رؤسا و دانشمندان آن استفاده كنند ،فاتحان ،تمدن اروپايي عصر حاضر مقدسات

ا شك و سوء ظن بيشتري از آنچه كه خاورشناسان به تمدن و بزرگان ما دارند ـ  آي
پوشـي ايـن    آيا فرسودگي و ژنـده  ؟آورند نسبت به تمدن اروپاييها ـ  به دست نمي 

و آيا مردان اهل علم و سياست و ادب به صورت رنگ  ؟تمدن آشكار نخواهد شد
ي از كرامت و خلقـت خـدايي و   اي كه هيچ اثر پريده نمايان نخواهند شد به گونه

   ؟شود وجدان در آنها يافت نمي
بسيار آرزو دارم كه مرداني از ما نيز براي نوشتن در مورد اين تمدن و تاريخ و 

وقـت   ،ي نويسـندگان مستشـرق   ي مـورد اسـتفاده   دانشمندان آن بـه همـان شـيوه   
ـ  ،اختصاص دهند و مانند آنان به اخبار ساختگي استناد كنند ي را در غيـر  متون دين

نيكيها را بدي جلوه دهنـد و در هـر خيـري كـه از ايـن       ،جاي خود به كار گيرند
آور و رسـوا   اگر چنين شود شكلي خنده. شود ايجاد ترديد نمايند غربيها صادر مي

شود كه خود غربيها قبل از ديگـران تمـدن    كننده از تمدن و رجال غربي ظاهر مي
ميان كسي هست كه به انجـام ايـن مسـئوليت مهـم     آيا از !! كنند  خود را انكار مي

يعني استفاده از معيارهاي نقد موجود نزد غربيها با همان شيوه كه بيـان   ؟اقدام كند
تا خود مستشـرقان آن   ،عقايد و فرهنگ آنها ،كرديم و نشان دادن تصويري از آنان

و ديـن مـا   تا بدانند كه روشي را كه آنان براي شناخت حقيقت تـاريخ  . را بخوانند
شـايد كـه شـرمنده    . استفاده كرده اند چگونه به عذابي بر عليه خودشان تبديل شد

  ! شوند و از اين پس تحريف و گمراه سازي و نابودي حقايق را دنبال نگيرند
و اگر تا كنون افرادي باقي هستند كه نسبت به فهم و برداشت غربيها از علـوم  

توانند اين كتاب و يا ساير كتابهـائي   مي ـ در صورت تمايل ـ . ما حسن نيت دارند
دارد را مطالعه كنند تا حقيقت دروني آنان  كه از دسيسه هاي مستشرقين پرده برمي

كـه خـود   [ديگران شناخته شـوند  آشكار گردد و آنگونه كه خود خواسته اند براي 
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كننـدگاني ماننـد    و اگر ما در مورد تحريـف گـران و كمـراه    ]كرده را تدبير نيست
دهيم اما ارزش كار ساير نويسندگان غربي  ولدزيهر تا اين حد شدت به خرج ميگ

انـد و روشـي    گيريم كه كتابهاي نفـيس و قـديمي مـا را انتشـار داده     را ناديده نمي
علـم در  ] دانـيم كـه   مي[زيرا  ،پسنديده براي جستجوي حقيقت در پيش گرفته اند

   .شود ميان گروهي از افراد و ملتها احتكار نمي
و امكان ندارد كه اسالم ـ كه دين خداوند براي تمام جهانيان اسـت ـ فقـط در     

تواند آن را بفهمد به  بلكه هر كس كه بخواهد  مي ،فهم گروعي از اقوام قرار گيرد
شرط اينكه به صفت دانشمندان كه همانا انصاف و اخالص براي حـق و دوري از  

  . تعصب و هوي پرستي است مزين گردد
ر اين بحث چنين پسنديدم كه سـخن خـود در مـورد مستشـرقين را بـا      در آخ

به پايان رسانم كه رمز هجوم دانشمندان غربي به » گوستاولوبون«گفتاري از عالمه 
  . كند ميراث اسالمي ما و انكار برتري آن را تجزيه و تحليل مي

تأثير  پس از آنكه داليلي براي »حضاره العرب«در كتاب » گوستاولوبون«عالمه  
: گويـد  كنـد مـي   جديد غربي بيان مـي  نعربي اسالمي بر غرب و ايجاد تمد تمدن

چـرا دانشـمندان   : ممكن است كه خواننده پس از مطالب گذشته سـؤال كنـد كـه   «
تأثير عرب را انكار  ،دانند عصر حاضر كه آزادي فكر را برتر از هر ارزش ديني مي

خودم نيز سؤال است فقـط يـك   من در جواب چنين موضوعي كه براي  ؟كنند مي
دانم و آن هم اين است كه در حقيقت استقالل فكري ما فقـط   پاسخ را مناسب مي

خواهيم در برخي موضـوعات داراي آزادي   در امور ظاهري است و آنگونه كه مي
  . فكر نيستيم

يك شخصـيت جديـد و روز    ،انسانها داراي دو شخصيت هستند ،و در نظر ما
او را تحصيالت خاص و فضاي اخالقـي و فرهنگـي جامعـه    كه موجوديت  ،مدار

دهد و يك شخصيت قديمي و ناخودآگاه كه توسـط اعمـال اجـداد او     تشكيل مي
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و ايـن  . ي طـوالني اوسـت   اي از گذشـته  خشك و بي روح گشته است و عصـاره 
شخصيت ناخودآگاه به تنهايي و بدون دخالت نيروهاي ديگر است كـه در بيشـتر   

شود و اعتقادات دروني آنها را با نامهاي مختلف در آنها نگه داشته  يمردم نمودار م
كند كه اين الهامات هـم بـه صـورت نظراتـي      و نظريات آنان را به ايشان الهام مي

  . گردد شود و مورد احترام واقع مي ظاهراً آزادمنشانه و محققانه در افراد آشكار مي
تـرين   چند قرن به قـوي در طول  �كه پيروان محمداين يك حقيقت است 

آنان اگر در زمان شارل مارتل و جنگهاي صـليبي  . دشمنان اروپا تبديل شده بودند
ترسـاندند يـا پـس از فـتح قسـطنطنيه مـا را تهديـد         ما را با سالحهاي خود نمـي 

ذليـل  ي خود مـا را   بلكه با برتري تمدن كوبنده  ]به خاطر ضعف نبود[كردند  نمي
تخيالت موروثي و . ديروز از نفوذ و تأثير آنان آزاد نبوديم به طوريكه تا ،كردند مي

انباشـته شـده و بـه     ،اجدادي ما بر ضد اسالم و مسلمانان در طول قرنهـاي بسـيار  
جزئي از وجود ما تبديل گشته است كه در درون ما خصلتي ريشه دار كـه مبنـاي   

يشـگي كـه   خصـلتي عميـق و هم   ،ر نصاري نيز هست را ايجاد نمودي يهود ب كينه
  .]و اكثر اوقات آشكار[گاهي مخفي است 

تخيالت و اوهام ديگرمان  ،حال اگر بر تخيالت موروثي خود بر ضد مسلمانان
ـ         ثير فرهنـگ  ارا نيز اضافه كنيم ـ تخيالتـي كـه در طـول قرنهـاي متعـدد تحـت ت

توز ما رشد يافته است و معتقد است كه يونان و آمريكا به تنهايي  اي و كينه مدرسه
كنـيم كـه    منبع علوم و آداب در زمان گذشته است ـ به آساني رمز اين را درك مي 

چرا ما غربيها به طور كلي تأثير بزرگ عرب بر فرهنـگ اروپـا را در طـول تـاريخ     
  . كنيم انكار مي

ي اين مطلب مثالي براي تناقض ميان تخـيالت   سپس  گوستاولوبون در حاشيه
 »موسيو رينـان «اما پس از سخنراني . كند كر ميي فاضله ذ موروثي با فرهنگ مدينه
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زيرا از يك سو به  ،او در قضاوت خود دچار اضطراب شد1» سوربون«در دانشگاه 
برتري عرب در پيشتازي علوم به مدت ششصد سال معترف  بود و از طرف ديگر 
معتقد است كه اسالم در سرزمينهايي كه تسليم آن شده است به علم و فلسفه ستم 

» گوسـتاولوبون «در پايان سخنراني  » رينان«. و روح آنها را از بين برده است كرده
من به هر يك از مساجد «: گويد چنين مي ،اي از اين تناقضات وجود دارد كه نمونه

خوردم كه چرا  لرزيدم يا حسرت مي شدم در خشوع به خود مي مسلمانان وارد مي
 ،كند بوريه از برخي كتابهاي ادبي نقل مياما داستانهايي را كه ا2 »من مسلمان نيستم

زيـرا ابوريـه   . عجيب ترين چيزي است كه در يك تحقيق علمي مشاهده كرده ايم
تمام رواياتي را كه پيشوايان ثابت قدم و توانايي حديث و فقهاي مجتهد نقل كرده 

ي حقـايقي اسـت كـه او     فقط به همـين دليـل كـه در برگيرنـده     ،كند انكار مي ،اند
پردازد كه هيچ ربطي بـه تـاريخ رجـال يـا      آنگاه به نقل از كتابهايي مي. پسندد نمي

بلكه فقط به هدف گـردآوري اخبـار شـاذ و     ،بررسي زندگاني و احوال آنان ندارد
پردازنـد و مطـابق امـر     حكاياتي تأليف شده كه مردم به نقل آنها در ميان خود مـي 

ي كتـب    همـه [آري ابوريـه  . ازندپرد هوي و هوس و تخيالت خود به بيان آنها مي
رود و از داسـتانهاي   و به سراغ چنـين كتابهـايي مـي    ]نهد معتبر حديث را كنار مي

كنـد   آماده مـي ] بررسي سنت[موجود در آنها داليل و شواهدي براي اين كار مهم 
  . كنند ديت سنت و اعتبار آن را به طور كلي نابود ميجوكه اگر صحيح باشند مو

يق علمي اين است يا چنين كاري پيروي از گولدزيهر است كه تمام آيا راه تحق
دميـري را   »يـوان حيـاه الح «محتويات موطاي مالك را انكار اما مطالب موجود در 

  . ! ؟كند تأييد مي

                                        

  .ـ امام محمد عبده در همان وقت جواب مشهور خود را براي رد اين بيانات اعالم فرمود1
و  688چ دوم ص ) رح(» عادل زعيتـر  « استاد  ،ي اديب بزرگ ترجمه» حضاره العرب« ـ برگرفته از كتاب 2
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ي ابوريـه تحقيـق    ي محققين ما ـ البته كساني كه بـه شـيوه    اين مسئله نزد همه
و علـم   ،توان از كتابهاي فقهـي  را نميكنند ـ امري مسلّم است كه علم حديث   نمي

زيـرا هـر علمـي داراي منـابعي      ،توان از كتابهاي لغت به دست آورد تفسير را نمي
تـوان بـه دسـت     مخصوص به خود است كه حقايق و مسائل آن علم را از آنها مي

  . آورد
له جزو  مسلمات است كه حقايق اين علـم فقـط   أدر تاريخ حديث هم اين مس

پس اگر كسي وقايع مربوط به تاريخ حديث . شود ريخي معتبر گرفته مياز منابع تا
تحقيق او هيچ ارزشي ندارد و انجـام   ،را از منابع غير  معتبر و غير مربوط نقل كند

  . ي اين كار نيز نزد دانشمندان محترم جايگاهي نخواهد داشت دهنده
پرداخته و طـي  با اين وصف نظر شما راجع به ابوريه كه به بحث بسيار مهمي 

ي  پردازد كـه در طـول تـاريخ چهـارده قرنـه      آن به نابود كردن شخصيت كسي مي
جـاي   ،سنت و نزد صدها هزار ميليون انسان مسـلمان از زمـان اصـحاب تـاكنون    

در حاليكه در چنين بحثي مهم و هجومي عظـيم  . !!؟چيست ،احترام و تقدير است
و  »مقامات  بديع الزمان همـداني «و  »يشمار القلوب ثعالب«به كتابهائي مانند كتاب 

ابـونعيم ايـن   . كنـد  ابونعيم اسـتناد مـي  » الحليه«يا سندهاي ويران موجود در كتاب 
كتاب را براي اهل تصوف و زاهدان تأليف كرده و در اسناد آن موارد غير صـحيح  

اما ـ خداوند او را رحمت كند ـ هرگز  ادعاي اين را نكـرده كـه ايـن     . وجود دارد
  . تأليف كرده استاب را به عنوان منبعي در تاريخ رجال كت

صحت  ،البته هر كس كه كتاب ابو نعيم را بخواند و در سندهاي آن تحقيق كند
  .يابد ي ما را در مي گفته

 ،دانسـت كـه چنـين كـاري     ي اين كار ابوريه چه بگوييم؟ اگر او مـي  ما در باره
دانسـت كـه    اما اگر نمي ،ار دادهپس خود را جزو آنان قر ،روش غير محققان است
 ،ا تعيين كرده استرارزش تحقيق خود  ،با اين نا آگاهي ،كار او غير تحقيقي است
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هزار سال گذشته كسي به اين رو آن را به انجام نرسانده است  تحقيقي كه درطول
دارد كـه مخـالف    ؟آري ابوريه با استناد به چنان منابعي است كه نظـر اظهـار مـي   !

اگـر در   ،البتـه همچنانكـه بيـان كـرديم    . تسي دانشمندان و محدثين ا هنظرات هم
خـورد روش او در آن مـوارد    نام كتابهاي معتبـر بـه چشـم مـي     ،فهرست منابع او

يـا اينكـه آن را بـراي     ،تحريف متون و يا استفاده از آنها در غير موضوع آن اسـت 
 ،د البته كـه ايـن روش  ان چنين نخواسته ،هدفي به كار گرفته كه صاحبان آن نظرات

مهارتي قابل حسادت نيسـت و خصـلتي اسـت كـه فاعـل آن سـتودني نيسـت و        
اينسـت كـه او بـر حافظـان حـديث       ،شود ي آن گفته مي كمترين چيزي كه درباره

طبق برداشت خـود او از   ،دروغ بگويد ،دروغ بسته است و اگر كسي حتي يك بار
  .رفتني نيستپذي] نزد محدثين[خبر او / كالم امام شافعي

در مـوارد   ،راجع به نتايجي كه ابوريه از بحثهاي خود گرفتـه ] مؤلف[نظر بنده 
  :شود زير خالصه مي

تدوين نشـده و درايـن    �ابوريه معتقد است كه سنت در زمان پيامبر: )اول (
 �نهي پيـامبر  ،كند كه سبب تدوين نشدن سنت مورد همانند دانشمندان فكر مي

  .از آن بود
  .است گجمهور محقيقين گذشته و حال هماهنا نظر اين نظر ب

منجـر بـه    �ابوريه معتقد است كه تدوين نشدن سنت در زمان پيامبر :)دوم(
ي جعـل حـديث و دروغ    هاي مسلمان و ايجاد قضـيه  ايجاد اختالف در ميان فرقه

د وار �شد كه بزرگتـرين لطمـه را برسـنت حقيقـي پيـامبر      �بستن بر پيامبر
  .ساخت

سـبب وارد آمـدن آن    �كند كه خود پيـامبر  ه گيري او چنان القا مياين نتيج
همانند ابوريه زيرك بـود و بـه    �و اگر پيامبر. لطمه بزرگ بر سنت حقيقي شد

اين ضرر  ،يافت دست مي ،خود به آن رسيده نتايجي كه ابوريه در تحقيقات علمي
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  !!!گشت  هم به سنت وارد نمي
وجـود  بي نا گواري كه از نظـرات او   چنان نتيجهآيا ابوريه به  ،دانم م نميه من

كنم هـيچ مسـلماني كـه بـه خـدا وروز       آيد راضي است ً در حاليكه گمان نمي مي
  .به چنين حدي از غرور برسد ،قيامت و پيامبر او ايمان داشته باشد

كـه دانشـمندان مـا     »الزم المذهب لـيس بمـذهب  «ي  البته ما او را مطابق جمله
ي زشـت و   گوييم امكان نـدارد كـه او بـه نتيجـه     دانيم و مي ور ميمعذ ،اند فرموده
  . نظر خود معتقد باشدقطعي 

سنت صحيح ـ حتي بـه معيارهـاي ابوريـه ـ ديـن عـامي نيسـت كـه          ): سوم (
زيـرا متـواتر    ،بلكه دين عام متن قرآن اسـت . مسلمانان به پيروي از آن ملزم باشند

ن عام باشد زيرا به خاطر عمل به آن تواند دي هم مي �سنت علمي پيامبر. است
  .به متواتر تبديل شده است

گيرد ـ واجب نيسـت    اما عمل به ساير موارد سنت ـ كه سنت قولي را در برمي 
زيـرا   ،تواند برخي از آن را انجام دهد و برخي موارد را انجام ندهد وهر انساني مي

بـراي مسـلمان    ،چه كه چنـين باشـد  ترك برخي موارد سنت كفر نيست و در هر 
  !!!دارد  دجووآزادي عمل كردن و عمل نكردن 

در اين نظر عالوه بر مخالفـت آشـكار بـا كتـاب خـدا و       ]اين نظر ابوريه بود[
ي ميراث شريعت اسالمي، فراخواني وجود دارد براي هرج و مرج در  نابودي همه

 شريعت خـود و كيـان اجتمـاعي    ،يده و شريعت اسالمي كه هر كس براي خودقع
  .كند امت خود ارزش قائل باشد از آن دوري مي
هاي امام محمد عبده و شاگردش سيد  اما مواردي را كه ابوريه با استناد به گفته

مـا در مـورد    ]جاي دلخوشي براي ابوريه نيست، زيرا[كند  بيان مي /رضا درشي
ظـر از  البته ايـن ن . كنيم اين دو نفر نظري داريم كه كسي را به پذيرش آن ملزم نمي

  .كاهد ارزش و جهاد ارزشمند آنها چيزي نمي
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در مورد شيخ محمد عبده ـ رحمت خدا بر او باد ـ بايد دانست كه بدون شك   
زبـان   ،ي فيلسوف اسالم او از بزرگترين رهبران اصالح در رمان ماست و در دوره

و دروغگويـان   گوياي آن عقل متفكر آن و صالح مدافع اسالم در برابـر دشـمنان  
ي اسـالم در برابـر جمـود و بـي      او نور تابنـده . بي و مخصوصاً استعمارگر بودغر

ايشان  ،اما با اين وجود. حركتي بود كه صدها سال بر جهان اسالم اليه افكنده بود
پنداشت كه منطق و برهـان عقلـي    ي حديث كم بهره بودند زيرا چنان مي در زمينه

ايشـان نظراتـي در    ]ه داليل عقلـي يعني كم علمي در حديث و استناد ب[دو عامل 
گـاه   راويان آن و عمل به حديث داشتند كه بـراي امثـال ابوريـه تكيـه     ،مورد سنت

  .نظراتي را ابراز دارندمناسبي وجود دارد  تا بر عليه مسلمانان چنان 
در مورد سيد رشيد رضا ـ رحمت خدا بر او باد ـ نيز بايد گفت كـه ظـاهراً در     

ي حديث  استاد خود متأثر بوده و در ابتداي امر او نيز  در زمينه ابتدا از مقام واالي
د عبده كه ايشـان پـرچم   ممح امام اما پس از وفات ،و علوم آن كم بهره بوده است

حديثي و غيره وارد شد و به  ،ي فقهي اصالح را بر دوش گرفت و به ميدان مبارزه
ي او  بهـره  ،امدار گشتعنوان مرجعي براي مسلمانان جهان و حل مشكالت آنان ن

اي كه در اواخر كار خود  دياد يافت به گونهحديث و آگاهي او از علوم حيث از از
مخصوصاً در مصر،  ،و برجسته ترين دانشمندان اين عرصهجزو پرچم داران سنت 

  .قرار گرفت
زيرا آنـان  . البته اين جايگاه او به نسبت دانشمندان االزهر بسيار روشن تر است

كالمـي و لغـوي    ،كتب و علوم حديث كم توجه بودند اما مذاهب فقهي نسبت به
  .توانا بودند

ي ايشـان رفـت و آمـد     با ايشان ديدار كردم و به خانـه  من در اوخر زندگي او
اي بردم كه بر  داشتم و از دانش و فهم ايشان از شريعت و دفاع از سنت چنان بهره

دانشمنداني بود كه نسبت به عمل به دانم كه شهادت دهم كه او جزو  خود الزم مي
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 ،سنت قولي و مخالفت با افـرادي كـه چنـان روشـي در مـذاهب فقهـي نداشـتند       
بيشترين توجه را داشت و من مطمئنم اگر ايشان در زمان انتشار كتـاب ابوريـه در   

  .كرد بود ه در چندين موضوع آن كتاب را در مي حال حيات بودند اولين كسي مي
روه از امامان و فقهاي مسلمان كه بـه قـوانين اسـالمي توجـه     آن گ): چهارم ( 

بلكـه   ،انـد  ي بررسي سنت و تفكيك صحيح و موضوع آن نبـوده  اند شايسته نموده
  .اند ي آن بوده اهل اين كار و شايسته ،اديبان و دانشمندان كالم معتزله

يقـت  يـابيم كـه حق  رنمـاييم تـا د  نقل  ا كافي است كه اين نظر ابوريه رابراي م
  .تقواي او در دين خدا چيستغيرت او نسبت به سنت 

ن حـديث بـه   ابعين و فقهـاي اسـالم و پيشـواي   ات ،�اصحاب پيامبر: )پنجم (
اند و نسبت به ياوه گوئيهاي او و  مدت سيزده قرن كامل فريب ابوهريره را خورده

ي حقير او و جسارت او در درووغگويي براي خشنودي امويـان تـوجهي    خانواده
   .ًاند داشتهن

اند و مسـمانان چـه    آري آنان به مسايلي كه ابوريه به آنها پرداخته توجه نداشته
ها بي  اند كه نظرات ابوريه و حقگرايي و بينش عميق او در تمامي اين قرن بد اقبال

و اسالم نيز چه بد اقبال است كه در اين مدت طـوالني بـه امامـان و    ! اند بهره بوده
هـاي فقهـي و    هـا و در برداشـت   و غافلي مبتال بوده كه در كتـاب دانشمندان نادان 

 اند كه امروزه ابوريـه او را ايـن گونـه    اجتهادي خود بر مردي اعتماد و تكيه داشته
ي تـالش او جمـع آوري    پر خور و دروغگو كه همه ،مردي حقير«: كند وصف مي

  »..!.مال و خوردن طعام است
هاي  در ميان احاديث و وارد شدن گفته هاي جعلي قرار گرفتن روايت: )ششم(

خود راويان مورد اعتماد نسبت در فن حديث و ملحق شدن و اضطراب و نقل به 
معني و غيره به احاديث باعث شده است كه سنت و كتابهاي صحيح آن بـه طـور   

اي كه جايي براي اطمينان و اعتماد بـه   به گونه ،كلي مورد شك و ترديد قرار گيرد
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  .نگذاشته استحديث باقي 
آري اين موارد از جمله نتايجي است كه خوانندگان نا آگاه به حديث و علوم ـ  

همـان اسـت كـه     ،ايـن مـوارد  . آورنـد  ديث آن را از سخنان ابوريه بدسـت مـي  ح
، با اين وجود ن آن هستندددر تالش براي بدست آورخاورشناسان متعصب قديم 

ع از سـنت قـولي و تفكيـك آن از    بـرد كـه كتـابش را بـراي دفـا      ميابوريه گمان 
كند نوشته و به جز رضايت خدا هدفي نداشته است  چيزهايي كه آن را لكه دار مي

دانستم كه حمايت كردن از يك امر با ايجـاد شـك در    تا كنون نمي) مؤلف(من !! 
بـا همكـاري دشـمنان و     ،گيرد و خدمت كردن به شريعت خدا آن مسئله انجام مي
مـي وجـود   و باالتر از هر صاحب دانش عل! گيرد ن صورت ميتالشگران نابودي آ

  .گرديم دارد و ما از خدائيم و به سوي او باز مي
ي  هـاي صـحيحي را كـه دربـاره     ابوهريره تمـامي احاديـث و روايـت   : )هفتم (

قرار داده مورد ترديد  ،گويد محتويات كتابهاي حال حاضر يهود و نصارا سخن مي
از اين كتابها دليلي است بر دخيل بودن دست يهوديت است و معتقد است كه نقل 

وچـون آن آثـار و احـاديثي را كـه     . يا مسيحيت بـراي دروغ پـردازي در حـديث   
خـود دليـل دروغ    ،يـابيم  ي تورات به دست ما رسيده در تورات كنوني نمي درباره

  !بودن آن احاديث است
قيقي بـه آن دچـار   اين موضع گيري ابوريه كامالً متناقض است و هيچ عالم مح

زيرا خداوند متعال دو حقيقت واضـح را در مـورد تـورات و انجيـل و     . گردد نمي
  :پيشين در كتاب خود بيان نموده است كتابهاي ساير پيامبران

ي  ها بر پيامبران خداونـد اسـت و سرچشـمه    ي آن كتاب اينكه نازل كننده: اول
  .ي اديان الهي يكي است آنها در همه

}�: انـد  دههـاي خـود را تبـديل و تحريـف كـر      كتـاب ايـن اديـان   پيروان : دوم

¢¡�������~��}z )هنگاميكـه   ،پس روش مؤمن عـالم ) 13: المائدة
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اينست كه آن را بر كتاب خدا عرضه  ،ستنادي را برايش نقل كنندحديث صحيح اال
اگر موافق با كتاب خـدا بـود كـه بـا اطمينـان قلبـي و اعتقـاد قطعـي آن را          ،دارد
ـ كه البته حديث صحيح به طـور قطـع بـا     رد و اگر مخالف كتاب خدا بودپذي مي

ن اتـو  قرآن در تضاد نخواهد بود و چنين حديث صحيحي اصالً وجود ندارد ـ مي  
  .هر چند كه به راويان آن بيشترين اعتماد را داشته باشد ،آن حديث را نپذيرد

باد ـ بر اين روش   دانشمندان ما از زمان اصحاب تا كنون ـ رحمت خدا برآنان 
و  �آنچه را كه با قـرآن و اقـوال ثابـت رسـول خـدا       ،و از اهل كتاب ،اند بوده

رهـا   ،پذيرفتنـد و هـر چـه را كـه مخـالف آنهـا بـود        مخالف نبود مي ،قواعد دين
اما ابوريه روشي ديگر برگزيده است و معتقد است كه هر حديثي كه از . كردند مي

اي است از جانب يهوديان و مسـيحيان بـر    دسيسه ،تورات و انجيل نقل شده است
او بر اين اساس هر چه را كه ابوهريره و ديگران از كعب االحبار نقـل  . ضد اسالم

كنـد و   تكذيب مي ،را ذكر نموده �اند كه تورات به  طور صريح نام پيامبر  كرده
م و پس از آن را به دسيسه چينـي مـته  � ي پيامبر ي دوره يهوديان مسلمان شده

  .كند مي
در تـورات آمـده تأييـد     �دانم چگونه اين حقيقت را كه نـام پيـامبر   من نمي

  : كند مي

�{��n��m���l��k��j��i��h��g��f���e��d

��oz )157: األعراف(   

�{��R����Q��P��O��N��M����L�������K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
��YX��W��V��U��T��Sz )6: الصف (  

 �{��E��DC��B��A��P��O��N��M���LK��J�������I��H��G��F
��c���b��a`���_��^��]��\[����Z��Y��X��WV��UT��S���R��Q
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���p���o��n��m��l��k�j��i��h��g��f�����e��d
��rqz )29: الفتح(   

دهند كـه نـام    آري اين موارد آياتي از قرآن هستند كه با داللت صريح نشان مي
نجيل به صورت صريح و نـام اصـحاب بـه    به طور قطعي در تورات و ا �پيامبر

با اين وجود كجا جـاي  . صورت تشبيه و تمثيل در آن دو كتاب ذكر گرديده است
شگفتي و تناقض است و چرا عقل مسلمان نتواند بپذيرد كه مسلمانان اهل كتـاب  

ي ياران او يا برخي از آنان در تورات  يا وصف همه� ت كنند كه نام پيامبررواي
و اگر چنين مطالبي را ما اكنون در تورات و انجيل مورد قبول يهود  ؟مكتوب است

آيا اين دليلي براي دروغ بـودن آن اخبـار اسـت يـا نشـان از       ،بينيم و نصاري نمي
  اند؟ تحقيق خبر خداست كه آنان كتابهاي خود را تبديل و تحريف كرده

رات و انجيل يا بايد اعتراف كند كه تو: در هر حال ابوريه ميان دو حالت است
و قـرآن كـه   � ي روايتهاي بيان شده توسط پيامبر همهاند و بايد  موجود صحيح

يا بايد اعتراف كند كه تـورات و   ،امروزه در تورات و انجيل نيست را تكذيب كند
هـر چنـد كـه در     ،اند و بايد آن اخبار و روايات را تأييـد كنـد   انجيل تحريف شده

گويـد كهچـون آن اخبـار و     يا اينكـه ابوريـه مـي   يابيم  تورات و انجيل كنوني نمي
ايـن مسـئله دليـل     ،روايات با مطالب موجود در تورات و انجيل هماهنـگ اسـت  

يهودي و مسيحي بودن روايت كنندگان آن است و اگر هم برخي از آن روايتهـا را  
دانـيم در   مـا نمـي  . [بينيم پس آن اخبار دروغ هستند اكنون در تورات و انجيل نمي

از  ،چنـين تفكـري متنـاقض اسـت     ]اما در هر حال ،پذيرد ت كدام رأي را مينهاي
  .تحقيق هروي هوس حكم نمودن و جسارت است ن

ي  ابوريه پس از اتمام انتقـاداتي كـه از دانشـمندان گذشـته در زمينـه     : )هشتم (
دهـد كـه    اي قرار مي براي ما قاعده ،گيرد كوتاهي ورزيدن در پاكسازي حديث مي

كوتاهي و يا غفلت گذشتگان را كرده باشد و آن قاعده هم عرضه كردن جبران آن 
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در غيـر   ،پذيرد حديث بر عقل صريح است كه هر حديث با عقل موافق بود را مي
 ،ي حـديث بـر عقـل    واقعيت اينست كه داستان عرضه ،كند اينصورت آن را رد مي

امروز ابوريـه آن را  داستاني قديمي است كه برخي از معتزليها به آن فراخواندند و 
خاورشناسـان نيـز   . كند انكار ميد دنپس كند و هر حديثي را كه عقلش نمي اجرا مي

اسـتاد  . هم از آنان پيروي نمـوده اسـت   /اند و استاد احمد امين به آن فراخوانده
احمد امين به عنوان مثال برخي از احاديث صحيح را نيز مثـال زده اسـت كـه در    

ي ادعاي ايشـان مبنـي بـر     ما در زمينه. عقل پذيرفتني نيست مقابل معيار ايشان نزد
و فصلي را در اين كتاب صحيح نبودن آن احاديث در ميزان عقل گفتگويي داشتيم 

امروز هم استاد ابوريه اين قضيه را مطـرح  . ايم به گفتگوي با ايشان اختصاص داده
حاديـث قـرار داده   ساخته و عقل را ميزان و معياري اساسي براي پذيرش و انكار ا

سـنت را از   ،دانسـتند  دانشمندان پيشين ما اگر اين مسـئله را مـي  : گويد است و مي
  . گرداندند بسياري ناخالصيها پاك مي

كـه ابوريـه بسـيار بـه آنـان اهتمـام        ،چنين ادعايي نزد بسياري از روشـنفكران 
و هـيچ   هيچ مفهـومي نـدارد   ،اما به هنگام موشكافي مسئله. مقبول است ،ورزد مي

نتيجه اي هم براي علوم شريعت در بر ندارد مگر ايجاد هرج و مرج در پذيرش و 
  . رد احاديث

و حـدود و مـرز    ؟بايد پرسيد كه آن عقل صـريح مـورد نظـر ابوريـه چيسـت     
اگر منظور او از عقل صريح امور بـديهي اسـت كـه     ؟مشترك آن نزد علما چيست

 ،اتفاق افتاده و امامان جـرح و تعـديل  اين مسئله در تاريخ حديث  ،پذيرد عقل مي
 ،مشـخص كـرده انـد    ،هايي عقالني براي شناخت احاديث موضوع و جعلي نشانه
حديث زماني جعلي است كه با امـور بـديهي عقلـي و قطعيـات دينـي يـا       «: مانند

دانشمندان گذشته  ،بر همين اساس »تاريخي يا طبي و يا غيره مخالفت داشته باشد
  . اند في كرده و حكم جعلي بودن را در مورد آنها صادر نمودههزاران حديث را ن



 

 

55

بايـد   ،اما اگر منظور ابوريه اين است كه آن مسائل براي عقـل پـذيرفتني باشـد   
امري نسبي و تابع فرهنگ و فضاي حاكم بر  ،گفت كه غرابت يك شيء براي عقل
 ،ر اوقاتبسيا. گنجد ي ثابت و مشخصي نمي جامعه است كه تحت قاعده و اندازه

ديگري كـامالً عـادي   اما براي  ،مسائلي براي شخصي غريب و غير قابل باور است
ي ما هستند كه براي آنها عجيب است كه ماشـين   هنوز هم افرادي در منطقه. است

در حاليكه ايـن مسـئله    ،حركت كند ،بدون اينكه اسبها آن را به دنبال خود بكشند
گرد مطـالبي را كـه    يا يك عرب بيابان. استنزد غربيها امري عادي و مألوف شده 

پنداشت و دروغي از دروغهـاي شـهريها    غير قابل باور مي ،شنيد راجع به راديو مي
گمان برد كه شـيطان   ،كرد و براي بار اول كه از درون راديو صدايي شنيد تلقي مي

كند كه صدايي كـه از   همانگونه كه يك طفل گمان مي ،گويد از درون آن سخن مي
  . شنود مربوط به انساني است كه در آن فرو رفته است راديو مي

اي در آن وجود ندارد  است كه هيچ مسئلهثوابت البته اين مسئله در اسالم جزو 
ي اديان آسماني در اسالم نيـز   بلكه مانند همه ،عقل آن را رد كند يا محال بداندكه 

باشد و نتواند آن را  اموري وجود دارد كه ممكن است براي عقل عجيب و غريب
. مانند مسائل مربوط بـه پيـامبران و حشـر و نشـر و بهشـت و جهـنم      . تصور كند

ي انسان مسلمان اين است كه هر گاه خبـري شـنيد و بـا معيارهـاي عقلـي       وظيفه
آن را انكار كند اما در مواردي كه براي عقل جـاي شـگفتي اسـت     ،هماهنگ نبود

  . روشن گرددتأمل كند تا صدق و كذب آن برايش 
  : در اسالم سه راه براي ايجاد يقين علم وجود دارد

ـ از طريق خبر انسان راستگو كه شخص شنونده به صداقت خبر دهنده يقين 1
  . رسد كتابهاي او و يا پيامبران مي ،مانند اخباري كه از طريق خداوند. دارد
رستي تجربـه در  البته پس از اطمينان از د. ي عيني ـ از طريق تجربه و مشاهده2

  . مواردي كه تجربه پذير و آزمايش پذير هستند
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اي قابـل   آن هم زماني كـه خبـري صـحيح يـا تجربـه      ،ـ از طريق حكم عقل3
گانـه را بـراي بـه     ي قرآن كريم است كه اين قواعد سـه  اين معجزه. مشاهده نباشد

��Å��Ä��Ã��Â��Á��Æ}�: دست آوردن علم يا يقين در اين آيـه گـرد آورده اسـت   
���Ò��Ñ��Ð����Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��É���ÈÇz )36: اإلسراء(  

كمال اعجاز آيه در اين است كه موارد كسب جز به ترتيب آمـده اسـت يعنـي    
 (=آنگاه دادگاه عقلي ) البصر(= سپس تجربه  ،)السمع (=خبر انسان راستگو : ابتدا
و در زندگي انسانها  عناصري هستند كه منشاء هر علمي ،اين موارد سه گانه .)فؤاد

قرآن هر علمي را كه از غير اين . آيد هيچ علمي جز از اين سه طريق به دست نمي
ي احتمال وجود يك  يعني غلبه(بلكه آن را ظن  ،نامد سه راه به دست آيد علم نمي

آن دسته از متون شريعت اسالمي كه مربوط بـه  . نامد يا  وهم و يا خيال مي) شيء
يعني يقين جازم مطابق با واقعيت و مستدل (ايد از طريق علم اصول عقيده است ب

ايمان به پيامبران و مالئكه  ،مانند ايمان به خدا و صفات او ،دريافت شود) به دليل
يعنـي  (و بهشت و جهنم و آن دسته از متون شريعت كه مربوط به فروع شـريعت  

زيرا شرط علـم   ،كافي است كه از طريق ظن دريافت شوند ،هستند) احكام عملي
يابد و اين مسئله نزد محققين شريعت و علوم شرعي  در بسياري از آنها تحقق نمي

  . امري مسلَّم است
داراي مفـاهيمي   ،انـد  صحيح دانسـته شـده   /احاديثي كه توسط دانشمندان ما

كه  ،زيرا يا مربوط به امور عقيده است ،نيستند كه عقل آن را نپذيرد يا محال بداند
ـ زيرا قبالً گفتيم كـه در قـرآن    رت واجب است با قرآن هماهنگ باشددر اين صو
يـا آن  . اي وجود ندارد كه عقل آن را فاسد يا باطل يـا محـال بدانـد ـ     چنان مسئله

آداب و غيـر آن   ،معـامالت  ،از جملـه عبـادات   ،م شـرعي ااحاديث مربوط به احك
عقـل آن را  كه در اين صورت نيز هيچ حديث صحيحي وجـود نـدارد كـه     ،است

يا آن احاديث مربوط به اخبار و احوال گذشتگان و عـالم  . نپذيرد و يا محال بداند
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كـه   ،گيـرد  غيب و آسمانها و حشر و بهشت و جهنم است كه تحت نظر قرار نمي
هـر چنـد ممكـن     ،در اين موارد نيز مطلبي وجود ندارد كه عقل آن را باطل بدانـد 

  . راك عقل نگيرد و آن را عجيب بپندارداست مسائلي در آنها باشد كه تحت اد
پس اگر حديثي از طريقي ثابت و قابل قبول به دست مـا رسـيد و مفيـد قطـع     

اعتقـاد بـه   [اما اگر از طريق آن مفيد ظن راجح بود  ،اعتقاد به آن واجب است ،بود
  . اما در شأن مسلمان نيز نيست كه آن را انكار كند] آن واجب نيست

پسندد بـا   بينيم سكه ميان آنچه عقل نمي ياري از مردم را ميبر اين اساس ما بس
فرقـي قائـل نيسـتند و هـر دو را ماننـد هـم انكـار         ،داند آنچه كه عقل عجيب مي

با وجود اينكه حكم به رد يك امر ناشي از محال دانستن آن و حكم عقل . كنند مي
امر محال با امر  به غرابت يك امر ناشي از ناتواني در درك و فهم آن است و ميان

  . بزرگي وجود داردغير قابل درك فرق 
بينيم كـه بسـياري از    ما با استقراء تاريخ و پيگيري پيشرفت علمي و فكري مي

از مدتي به مفاهيم واضـح و آشـنا   مسائل پيچيده و غير قابل درك براي عقل پس 
پس از  ،ودتبديل شده اند و يا بسياري از مسائل كه به عنوان حقايق معروف شده ب

امـروزه يـك    ،يا آنچه كه تا ديروز محال بود ،مدتي به خرافات تبديل گشته است
زيـرا در عصـري زنـدگي     ،ما در اين زمينه مثالهاي اندكي نداريم ،امر واقعي است

و اكنـون   ،كنيم كه انسان توانسته است با موشـكهاي خـود مـاه را كشـف كنـد      مي
اما اگر يـك انسـان قـرون     1ره ها فرود آيد ي اين است كه در آن و ساير سيا آماده

 ،كرد اي فكر مي زيست به چنين مسئله وسطايي يا كسي كه صد سال قبل از اين مي
  . رفت وانگان به شمار مييجزو د

كساني كه خواستار اين هستند كه عقل در مورد صحت و كذب احاديث حكم 
و هر چه را كه عجيـب و   گذارند فرقي نمي ،ميان امر محال با امر شگفتي آور ،كند

                                        

  .تحقق يافت ،ـ مسئله پس از وفات مؤلف1
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اين جسارت و سبك مغزي از يـك  . كنند بالفاصله آن را تكذيب مي ،بداندغريب 
سو ناشي از معزوريت آنان به عقلهايشان است و از سوي ديگـر ناشـي از فريـب    
خوردن آنان در برابر حكم عقل و نيز ميزان صحت حكم عقل در مـواردي اسـت   

  .گنجد كه تحت حاكميت عقل نمي
بينيم كه آنان بـراي تكـذيب مسـائل مـورد اتفـاق جمهـور        اين اساس ما ميبر 

نان به احاديثي اسـت كـه در مـورد اخبـار گذشـتگان و      آبيشترين استناد  ،مسلمين
  .مسائل غيبي است

اي از دروغ پردازيهاي ابوهريره  ان نمونهنوبه عنوان مثال آنچه را كه ابوريه به ع
�  اسرائيلياتي است كـه ابـوهريره بـه پيـامبر    كند و معتقد است كه جزو  نقل مي

: كنـد كـه   نقل مـي  �مسلم از ابوهريره و از پيامبر: گيريم در نظر مي ،نسبت داده
ي آن درخت صد  در بهشت درختي وجود دارد كه يك شخص سواركار در سايه«

  .»كند سال حركت مي
ر اين حديث جزو مواردي است كه ابوريه عجيب و غريب پنداشـته و بـه طـو   

زيرا جزو روايـات ابـوهريره اسـت و در گمـان      ،ضمني آن را دروغ شمرده است
نسـبت داده   �ابوهريره هرچه را كه از كعب يهـودي شـنيده بـه پيـامبر     ،ابوريه
  .است

در اين حديث چه مفهـوم  : توانيد از ابوريه بپرسيد كه ي گرامي مي شما خواننده
جاي شگفتي اسـت كـه در آن   ] يهبراي ابور[آيا به اين خاطر  ؟عجيبي وجود دارد

تواند به مـدت صـد سـال در     نام درختي بهشتي ذكر شده كه شخص سوار كار مي
توانـد   آيا بهشت جزو موارد غيبي نيست؟ ايـا ابوريـه مـي    ؟ي آن حركت كند سايه

آيا در همين عـالم   ؟محتويات بهشت را بشناسد مگر از طريق جز خدا و رسول او
اي  كه از عظمت و وسعت آن پرده برداشته بـه گونـه   شهادت مسائلي وجود ندارد

دهنـد   آيا فضاشناسان به ما خبر نمي ؟كه شايد عقل توان تصور آن را نداشته باشد
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خورشيد بيشتر از يك ميليون برابر زمين است و همـين خورشـيد هـم    كه بزرگي 
يد يكي از ميليونها خورشيد ديگري است كه برخي از آنها يك ميليون برابر خورش

 ،انـد كـه در ايـن فضـاي گسـترده      ما بزرگترند؟ آيا فضا شناسان به ما خبـر نـداده  
خورشيدهايي وجود دارد كه پس از گذشت چند ميليون سال نوري هنوز نـور آن  
به زمين نرسيده است؟ آيا عقل اين امور علمـي را كـه دانشـمندان در ايـن عصـر      

كرد؟  جاي تعجب اسـت   ميقبل از گزارش آن دانشمندان تصديق  ،اند كشف كرده
وسـعت فضـا را تـا ايـن حـد درك       ،كند كه دانشـمندان  كه ابوريه چگونه باور مي

گنجـد؟ و از سـوي    در حاليكه در تخيل بزرگترين عقل انساني نيـز نمـي   ،اند كرده
را كه به وحي آسمان متصل است و علم خالق اين جهان پر ديگر سخنان پيامبري 

  كند؟ ور نميبا ،گيرد از شگفتي ياري مي
صد سالي كه در حديث بيان شده به نسـبت ميليونهـا سـال نـوري چـه جـاي       

   ؟شگفتي دارد
حتـي   ،مشكل ما با ابوريه و امثال او در استفاده يا عدم استفاده از عقـل نيسـت  

بلكـه ايـن    ؟مشكل ما با او بر اين نيست كه آيا عقل را به خدايي گرفته يا خدا را
قصد دارند كـه عقلهـاي خـود را بـه      »ان شريعت شناسبزرگمرد«و  »آزاد فكرها«

  .همراه خدا به خدايي گيرند و آن را به غير شريعت خدايي بسپارند
كـه   ،كنـد  اي ديگر را بنگر كه ابوريه به قصد طعنه بر ابـوهريره ذكـر مـي    نمونه

. بهشت و جهـنم بـه مشـاجره پرداختنـد    «: حديثي است به روايت بخاري و مسلم
مـرا چـه   : بهشت نيـز گفـت  . ام براي متكبران و جباران آماده شدهمن : جهنم گفت

شـود؟ خداونـد تعـالي     شده كه جز انسانهاي ضعيف و افتاده كسي وارد مـن نمـي  
را كـه بخـواهم   هر كدام از بندگانم  ،ي تو تو رحمت من هستي و به  وسيله: گفت

هسـتي و  و تو اي آتش عـذاب مـن   : آنگاه به جهنم گفت. دهم مورد رحم قرار مي
هركـدام از شـما پـر    . دهم ي تو عذاب مي هر كدام از بندگانم را بخواهم به وسيله
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گـذارد و   اما جهنم تا زمانيكه خداونـد پـاي خـود را درون ان مـي    . خواهيد گشت
در اين حال است كـه   ،پر نخواهد شد ،هرگز ،هرگز: گويد مي] در اثر فشار[جهنم 

  1.افتد ديگر ميهاي آن بر هم شود و گوشه جكهنم پر مي
  شدن اين حديث چيست؟ منكردانيم دليل  ما نمي

دسـت و   ،بايد دانسـت كـه در قـرآن    ،قرار دادن پا براي خداست ،اگر دليل آن
روش علمـا نيـز   . چهره و چشم و آمدن براي خدا و ساير مسائل اثبات شده است

ـ    سلف امت آنها را مي. در برخورد با اين مسائل مشخص است دون پذيرنـد امـا ب
اما او  ،كنند دست خدا را به قدرت تأويل مي ،معاصرين نيز. تأويل و تشبيه به بشر

دانند و در هرحال عدم تشبيه خـدا بـه بشـر اسـاس      را از مشابهت با بشر منزه مي
آنچه كه در مورد ايت الفاظ قرآنـي گفتـه   . مورد قبول همگان در اين مسائل است

  .كاربرد دارد همدر مورد الفاظ حديث صحيح  ،شود مي
بايد دانسـت كـه   . سخن گفتن بهشت و جهنم است ،اما اگر دليل انكار حديث

¼��½��¾���¿����Â��Á��À}�: خداوند به آسمانها و زمين چنين گفتـه اسـت  

���Ãz )11: فصلت( 

و اگر دليل انكار يا عجيب دانستن حديث ايـن اسـت كـه در آن گفتـه شـده       
زمينه هم بايد گفت كه در قرآن عمل آمدن  رود در اين خداوند به سوي جهنم مي
  : براي خدا ثابت شده است

�{��À��¿��¾��½��¼��»z )22: الفجر(   

��Ë��Ê��É}�: فرمايـد  و نيز در قرآن كريم آمده است كه خداوند به جهنم مي

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìz )30: ق(   
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ار دادن را در قـر  ،يـت و صـفات الـوهي   هي الو به طور كلي عقل را در مسـئله 
 ،مغرورنـد اين مسئله آنان را كه به عقل خـويش  در . ي فرومايگي عقل است نشانه

پـس بـراي عقـل همـين بهتـر كـه در چيـزي         ،كند اكثر دچار الحاد و بي ديني مي
زيرا عقلي كه تاكنون از شـناخت رمـز   . بيانديشد كه توان انديشيدن در آن را دارد

در صـحراي ايـن جهـان شـگفتي آور     حيات خود انسان و تسلط بر يك دانه شن 
آيـا   ؟تواند كه حقيقت خـالق ايـن هسـتي را دريابـد     چگونه مي ،عاجز مانده است

توانـد بـر    امـا نمـي   ،كنـد  ي كوه هيماليا زندگي مي بيني كه يك مورچه در دامنه مي
   ؟ارتفاعات اين كوه از جهت وسعت و قطر آن احاطه يابد

النجفي راضي باشد كه اين بيـت را از  احمد الصافي  ،خداوند از شاعر معروف
  : او شنيدم

  من بعض مخلوقاته العقل       يعترض العقل علي خالق 
در حاليكه خود عقل يكـي از مخلوقـات    ،كند عقل بر خالق هستي اعتراض مي

  . نگريم ي ديگر مي حال به مسئله از زاويه. اوست
ديث كاري فرض كنيم كه داور قرار دادن عقل در تشخيص صحت و كذب احا

  : پرسيم اكنون مي ،درست باشد
   ؟خواهيد داور قرار دهيد آيا عقل را مي

در حاليكه آنان دچار اختالفند و هر فيلسوف جديد نظر  ؟آيا عقل فيلسوفان را
  . كند فيسوفان قبل از خود را رد مي

در حاليكه بررسي اين مسئله در شأن آنان نيست و توجه آنان  ؟ياعقل اديبان را
  . ببخشايشان ـ يامالت و متون نادر و حكايتها معطوف گشته است ـ خدابه ج

و چه ربطي ميان تخصص آنان  ؟پزشكان و مهندسان و رياضي دانان رايا عقل 
   ؟و حديث شناسي وجود دارد

پسـنديد و بـه    در حاليكـه شـما آنـان را نمـي     ؟يا عقل خود حديث شناسان را
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  . كنيد كودني و ساده لوحي متهم مي
كه به مذاهب متعدد مبتال شده انـد و در نظـر شـما تفكـري      ؟عقل فقيهان را يا

  . مانند محدثين دارند
در حاليكه آنان ايمان شما  ؟دهيد يا عقل ملحدان و خدانپرستان را داور قرار مي

  . دانند ي جهل و خرافه پرستي شما مي به وجود خدا را نشانه
بيائيد با هـم گروههـاي    ؟دهيد ار مييا اينكه عقل مؤمنان خداپرست را داور قر

  : ايمان داران را بررسي كنيم
برخي از آنان معتقدند كه خدا در انسان حلول كرده و انسان نيز به خدا تبـديل  

  ! گشته است
كنـد و بـه خـدا     برخي ديگر معتقدند كه روح خدا در يكي از اجساد حلول مي

  ! شود تبديل مي
  ! وقات او در يك وحدت كاملندو مخلگروهي ديگر معتقدند كه خدا 

  !گروهي ديگر معتقدند كه خدا داراي سه گوهر و يك ذات واحد است 
  ! عبادت شوند  ،و گروهي نيز معتقدند كه واجب است گاو و موش و ميمون

خواهيم كه عقل مؤمنـاني را داور قـرار دهـيم كـه بـه       مامي: شما خواهيد گفت
  . اشته باشندخداي واحد معرفي شده در اسالم ايمان د

   ؟عقل كدام يك از مذاهب اسالمي: پرسيم اكنون ما از شما مي
  . كند شيعه و معتزله را راضي نمي ،اين عقل ؟آيا عقل اهل سنت و جماعت را

  . كند اين عقل نيز اهل سنت و خوارج را خشنود نمي ؟آيا عقل شيعه را
  . كند مياين عقل هم جمهور مسلمانان را راضي ن ؟آيا عقل معتزله را

   ؟پسنديد پس شما كدام عقل را مي
زيرا  ،پسندم من عقل معتزله را مي«: خواهد گفت ]در پاسخ اين سؤاالت[ابوريه 

  . آنان صاحبان عقل صريح و روشن هستند
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كنـيم كـه عقـل معتزلـي آن را رد      پس ما براي ابوريه مثالي از حديث نقل مـي 
  . نموده است

كنـد كـه از جملـه مـوارد      نقل مـي  »ف الحديثتاويل مختل«ابن قتيبه در كتاب 
رهونه عند متوفي و درعه  �ان رسول اهللا«: حديث زير است ،مورد انكار معتزله

در حـالي وفـات نمـود كـه زره      �يعني پيامبر خـدا   »يهودي باصواع من شعير
  . نزديك يهودي گرو بود ،ايشان در عوض چند پيمانه از جو

سپس ابن قتيبـه   1. در ديدگاه عقل مردود است اند كه اين حديث معتزليها گفته
  . كند ي عقلي آن را رد مي دهد و با داليل بسيار ساده رأي عقلي آنان را شرح مي

ابوريه و امثال او چه نظري راجع به انكار عقلي معتزلـه بـر ايـن حـديث     حال 
يـري  با وجود اينكه ابن قتيبه تمام نظرات عقلي آنـان را رد احاديـث را پيگ   ؟دارند

بنده اكنون . آن نظرات را رد نموده است ،با پاسخهاي موفق در اكثر مواردنموده و 
معقول به يـك حـديث را    مثالي براي ناموفق بودن ابوريه در پاسخ گويي مقبول و

ي محدث و عقل  مثالي كه مورد گفتگو و اختالف ميان عقل ابن قتيبه. كنم ذكر مي
  . فالن معتزلي است

  : يدگو ابن قتيه مي
نقل كرده ايد كه آخر آن اولش  �شما حديثي را از پيامبر: گويند معتزليها مي

احدكم من منامه فال يغمس يده فـي االنـاء حتـي يغسـلها      قام اذا«: كند را فاسد مي
   »فان احدكم ال تدري اين باتت يده ،ثالثا

 ،دست خود را داخل ظرف نكند ،هرگاه يكي از شما از خواب بيدار شد(يعني 
هنگام خواب دستش كجا  ،داند كه شب زيرا او نمي ،شويد تااينكه آن را سه بار مي

  ) بوده است
 ،نبـود  »فانه ال يدري اين باتت يـده «ي آخر حديث  اگر جمله ،گويند معتزله مي
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دسـت مـا كجـا     ،دانيم كه شب هنگام ي ما مي زيرا همه ،بود مقبول مياين حديث 
جسم و پا و گوش و بيني و ساير اعضاي بدن مـا  بوده است و دستان ما به همراه 

در حاليكه . حداكثر مسئله اين است كه دست ما با عورت برخورد كند. بوده است
تـا چـه    ،برد طهارت او را از بين نمي ،اگر مردي در بيداري آلت خود را لمس كند

هـا  و خداوند نيز مردم به خاطر نادانسـته  . رسد به اينكه فرد در حال خواب باشد
شخص خوابيده ممكن است سـخنان بيهـوده گويـد و در حـال      ،كند مؤاخذه نمي

امـا نـه در احكـام     ،خواب زن خود را طالق دهد يا كافر شود و يا افترا زندگينامه
ابـن قتيبـه ايـن سـخنان را     . گيرد دنيا و نه در احكام قيامت مورد مؤاخذه قرار نمي

چيـزي را   ،شخصـي بـا ايـن ديـدگاه     چنـين : گوييم ما مي«: گويد اينگونه پاسخ مي
آري او دانسته كـه بسـياري از فقهـاء وضـو را     . فهميده و چند چيز را درك نكرده

و دليل آنهـا همـين    ،دانند پس از لمس آلت جنسي در خواب و بيداري واجب مي
هـر كـس آلـت    ( »من مس فرجه فليتوضا«: حديث و حديث ديگر است كه فرمود

هرچند كه ما چنين رأي نداريم و منظور . )بگيرد  وضو ،جنسي خود را لمس نمود
زيرا آلت انسانها محل خروج نـواقض   ،شستن دستهاست ،از وضوي پس از لمس
  . وضو و نجاسات است

اكنون كه دانستيم منظور از وضـوي پـس از لمـس    : گويد ابن قتيبه در ادامه مي
شـده از   فرد بيدار� گردد كه  رسول خدا روشن مي ،شستشوي دستهاست ،آلت

 ،قبل از  اينكه آن را وارد ظروف گردانـد  ،خواب را به شستشوي دستها امر نموده
يد به عقب و شا. اند دستان او به كجا برخورد نموده ،داند كه موقع خواب زيرا نمي

وشخص در حال خواب از اين . ده شده باشدوو آل يا جلوي بدن او برخورد نموده
و در حديث نام شخص خوابيده .. .برخورد كندايمن نيست كه دستش با نجاستها 

آمده زيرا ممكن است دست او با آن نجاستها برخورد كن و خود او هم احسـاس  
آن را قبـل از   ،اما شخص بيدار به محض تماس دست او با هر چيـز نجـس   ،نكند



 

 

65

  .1»شويد استفاده از ظروف يا غذا خوردن و يا دست دادن با ديگران مي
  .ميان عقل صريح معتزلي و عقل ضعيف يك محدث اي بود اين مقايسه
عقل پزشكي را در اين مسـئله مؤيـد    ،كنم كه اصول بهداشت جهاني اضافه مي

  .گرداند نه عقل محدث عقل محدث مي
عقـول خـود را در    ،حـديث و فقهـاي مسـلمان   ي كالم اينكه پيشوايان  خالصه

آن را در همان حـدي   بلكه ،اند يح احاديث باطل و بي عمل نگذاشتهحي تص زمينه
متوقـف   ،كه واجب است به حكم شرع و به حكم عاقالن غير مغرور به عقل خود

  .اند متوقف نموده ،شود
دانـد كـه    دارم و خدا مـي  نظر خود را نسبت به ابوريه اظهاي مي ،بنده در پايان

  .قصدم ضايع نمودن حق او نيست
انتهاي كتاب بـاوركنم كـه   كنم كه ادعاي مؤلف را در ابتدا و  من تالش مي: اول

ودفاع از بانگ ديـن اسـت    �دفاع از سنت رسول خدا  ،قصد او از طرح بحثها
زيرا براي من جايز نيست كه در مورد نيت . در برابر هجوم كذابان و ساير دشمنان

اما به نظـر مـن او   . ال برموو هدف او داوري كنم و ادهاي حسن نيت او را زير س
را نيـز اعمـال نمـوده و بحـث را بـا      يالت نفساني خـويش  تما ،در كنار اين نيات

زيـرا اگـر كـار او دور از ايـن     . ي اين تمايالت نفساني آغـاز نمـوده اسـت    انگيزه
  .بود ي تحقيق او چيزي ديگر مي نتيجه ،تمايالت بود

                                        

قابل مالحظـه اسـت    .با اندكي اختصار .162و ص  160ص  ،»تأويل مختلف الحديث «ـ برگرفته از كتاب 1
 .و اين سوء برداشت اسـت  ،اند كه دست شخص خواب آلود نجس است كه معتزله از حديث چنين فهميده

زيرا امر پيامبر به خاطر نجاست دست نيست بلكه به خاطر احتياط در نظافت آن است زيرا احتمـال دارد در  
اي در ساير اعضـاي   و چنين مسئله .برخي از نقاط نجس بدن را لمس كرده و آلوده شده باشد ،هنگام خواب

شخص [ پس  .اين اعضاء وسيله لمس و مالش نيستند رود چون بدن مانند گوش و بيني و چشم احتمال نمي
در برداشت صاحبان عقل صريح تأمل كند كه ميان دست و بيني و چشم در اين زمينـه  فرقـي قائـل    ] دقيق 

  !!نيستند 
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او از دشواريهاي كار و سختيهايي كه در مسير تحقيق و پيگيري كتابهـا و  : دوم
. گويد يات در طول چندين سال به آن دچار گشته سخن ميجستجوي اخبار و روا

ي  ي بحث و جستجوي علمي شايسـته  ندي در زمينهو بدون شك تالش هر دانشم
ي دانشمندان اهل سـنت   همه اما او با وجود اين تالشهاي . تشكر و قدرداني است

سـت  انكار او از اين جهـت ا . كند تا امروز انكار مي �را از زمان اصحاب پيامبر
و نيز از اين جهت كه تالشهاي آنـان  . كند كه آنان را به خاطر كوتاهي سرزنش مي

شـاز و معلـل ـ كـه خـود جـزو        ،مضطرب ،ي شناخت احديث مدرج را در زمينه
مفاخر بيداري علمي در ميدان اين علـم اسـت ـ را راهـي بـراي ايجـاد شـك در        

ي اين دانشمندان را در  آري او تالشهاي همه. داند نه اطمينان به حديث حديث مي
طول سيزده قرن و بيشتر ـ كه تالشي بي نظير و بي همتاست و هيچ يك از ملتهـا   

ي  اما تالش چنـد سـاله   ،داند اند ـ جاي پند و عبرت مي  يك دهم آن را انجام نداده
او كه در شهر خودش انجام داده و ورق چند كتـاب را زيـر و روكـرده و سـختي     

دانـد كـه    ي آن مي ك را بر خود هموار كرده را شايستهفصل بندي يك كتاب كوچ
و . بگـذارد  ي آن بر دانش و اهل فرهنگ و بر محققين مسائل ديني منـت  به وسيله

آيـا چنـين تالشـي در كنـار تالشـهاي آن      . از خداوند اجر و پاداش آن را بخواهد
ا بيـدار  كردند و شبها در زير نور شـمعه  را طي ميها دانشمندان كه هر كدام مايل 

بـا وجـود اينكـه هـيچ كـدام از تالشـهاي خـود را         ؟قابل مقايسه است ،ماندند مي
ي منت گذاردن بر مسلمانان قـرار نـداده و فقـط رضـاي خـدا را جسـتجو        وسيله
آيا شناخت درست آنان اين است كه شخصي مثل ابوريه آنان را متهم به . اند نموده

سـال پـيش كتـابي ماننـد كتـاب       كوتاهي و غفلت كند؟ چون واجب بود كه هزار
پاسـخ   ،ي كتاب ابوريه تـوان پاسـخگويي دارد   اگر خواننده.. .!!ابوريه تأليف كنند؟

  .گويد
اين كتاب تحقيقـي فراگيـر و   «: كند كه او كتب خود را اينگونه وصف مي: سوم
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مبتني بر قواعد تحقيق علمي است و در موضوع خود اولين است كه كسي بر اين 
ي  مخصوصاً اينكه اين كتاب در گذشـته «: گويد و مي »...أليف نكردهكتابي ت ،روش

اي ندارد كه ما آن را جستجو كنيم و راهي نيز نيسـت كـه كسـي آن را     خود نمونه
و واجـب   »هموار نموده باشد تا ما آن را پيگيري كنيم و بر آن مسير حركت كنـيم 

  .شد تأليف ميچنين كتابي  ،بود كه طي هزار سال گذشته
و زشـت   بارزترين صفات يك عالم تواضع استدانيم يكي از  حاليكه ما مي در

تفاخر او بـه علـم و تـالش خـود اسـت و از       ،او در نزد خدا و مردم ترين صفت
قواعد شريعت اسالم اين است كه تفاخر انسان به علمش موجب نابودي اجـر آن  

ي كتابهاي خـود   گردد و اين مسئله جزو اخالق دانشمندان ماست كه در مقدمه مي
كنند و از هـر كـس كـه آن خطاهـا را دريابـد       به احتمال خطا و لغزش اعتراف مي

  . ن هستندستار اصالح و استغفار براي مؤلف آخوا
بنده درصدد اين نيستم كه از ماهيت سـتايش ابوريـه از كتـابش از جهـت     البته 

شناسـي نيـز   ي خود او بـه تحليلهـاي روان   زيرا طبق گفته ،روانشناسي سخن گويم
: كـنم  مـي ) رح(اي از ابـن عطـاءاهللا اسـكندي     اما من در اينجا جملـه ! آشنايي دارد

همنشيني با انسان جاهلي كه مبتال به خود ستايي نيست براي تو بهتر از همنشيني «
اين چه علمي است كه شخص عالم را  ،با دانشمندي است كه از خود راضي است

است كه شـخص جاهـل را از خـود سـتايي     از خود راضي كرده و اين چه جهلي 
  .1»؟نجات داده است

او با كساني كه در آينده مسئوليت رد كردن مطالب كتـاب را بـه عهـده    : چهارم
احتماالً در آينده «: گويد رفتار است و در مورد آنان مي دشديد و ب ،خواهند گرفت

افكـار گنديـده و   افرادي كـه داراي   ،كنند افرادي بر عليه من اقدام به رويارويي مي
او در پايان كتـابش پـس از تفـاخر بـه تالشـهاي خـود       . »عقلهاي خشكيده هستند

                                        

 .مترجم .ـ منظور اينست كه براي چنين فردي جهل به حساب آمده و در حقيقت علم است و برعكس1
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جهـل و يـاران كتـاب     خ، شـيو »هـا  حشويه«هاي  ي آن سينه و به وسيله«: گويد مي
خـود   ي حـق بـر علـم نيرنـگ     آمدن تازيانهكساني كه از فرود  ،مقدس تنگ شود

ي آن اموال مردم را  ي خود به وسيله ديدهترسند و از كساد بازار كاالي ناچيز گن مي
نيرنـگ آنـان را كشـف كنـد و پرتـو       ،در هراسند كه نور علم صـحيح  ،خورند مي

زيرا امثال اين  ،البته اين مسئله مورد توجه ما نيست. پرده از آن بدرد ،حجت كامل
  .»افراد براي ما خطري ندارند و در حساب ما بي قدر و وزن هستند

هايي را خواهيد ديد كه او  نوشته ،امي در پيگيري ما از بحث اوشما خواننده گر
تحرير كرده و با الفاظ زشت و زننـده و   ، �ابوهريره  ،ي صحابي گرانقدر درباره

كنندــ او را ووصـف    نفرت آور ـ كه مردم عوام نيز از به كارگيري آن امتنـاع مـي   
يـز مثـل آن را   نموده است و الفاظي كه حتـي خاورشناسـان يهـودي و مسـيحي ن    

  !!اند  ي ابوهريره نگفته درباره
بينظيـر و بـي سـابقه ايـن     دانم كه آيا اين هم جزو قواعد تحقيق علمي  من نمي

ادب و زشت گو باشد و بر عليـه كسـاني كـه     كه فرد مدعي علم و دانش بي تاس
 ،دگيـر  ي تاريخ او هستند يا درآينده مسئوليت انتقاد بر او را برعهده مي دربرگيرنده

   ؟هجومي چنان زشت داشته باشد
حيـا جـزو ايمـان    «فرموده اسـت كـه    �دانم كه رسول خدا اما من اين را مي

اما بدگويي جزو جفاست و جفا هـم در  . ايمان در بهشت است ]صاحب[است و 
   »آتش

البته اگر ترديد ابوريه و طعن او بر اين حديث هم به خاطر اينكه از روايتهـاي  
كنم كه زيدبن طلحه  پس حديث ديگري را روايت مي ،ي شودجار ،ابوهريره است

هر دينـي داراي اخالقـي اسـت و اخـالق     «: كند كه نقل مي �بن ركانه از پيامبر
  . »اسالم حياء است

البته دوسـت داشـتم   . ريهواين مقدمه يك تعليق مختصر بود بر كتاب اب ،اما بعد
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كه مخصوصاً هنگـام نوشـتن   اما بيماري من  ،نوشتم كه يك تعليق مفصل بر آن مي
كنم و بـه حقـايق    اين مقدمه شدت يافت مرا وادار نمود كه به همين مقدار بسنده

كـه آن  . اكتفـا كـنم   ،ثابت نزد علماء كه در تاريخ سنت و تدوين آن بيان كـرده ام 
البته كتابهـايي  . مطالب ردي واضح بر اباطيلي است كه در كتاب ابوريه آمده است

مـرا از   1از دانشمندان فاضل نيز در اين زمينه چاپ شده است  كه از جانب برخي
  . بي نياز كردتفصيل 

  
از خداوند تمنا دارم كه ما را به سوي حقيقـت رهنمـود سـازد و بـر آن ثابـت      

از خطا و اشتباه محفوظمان داشته و راه رشد و هدايت را براي مـا مهيـا   گرداند و 
  . سازد

  دمشق                                                   
  هـ 1379شعبان  15                                                

  م 1960ي  فوريه  12                                              
  دكتور مصطفي سباعي                                               

  دانشگاه دمشق رئيس بخش فقه اسالمي و مذاهب آن در  
  »الحقوق«و » الشريعه«هاي  و استاد احوال شخصيه در دانشكده  

                                        

ظلمات ابـي ريـه امـام اضـواء السـنه      « كتاب  :ه دو كتاب چاپ شده است ـ اول ـ در زمينه رد كتاب ابوري1
كه كتاب ارزشمندي است اما مـن آرزو داشـتم كـه خـالي از      ،اثر استاد محمد عبدالرزاق حمزه» المحمديه 

» فه االنوار الكاشفه لما في كتاب اضواء السنه من الزلل و التضليل و المجاز« كتاب  :دوم .بود الفاظ زشت مي
كه بنده حدود چند ماه است از هر دو كتاب  .شيخ عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني ،دانشمند محققاثر 

  .خداوند پاداش خيرشان دهد .آگاه شده ام
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  ولباب ا
  
  

  

  شامل چهار فصل

  

  معني سنت و تعريف آن : فصل اول

  جعل حديث و برخي مباحث مربوط به آن : فصل دوم

  ي جعل حديث  تالشهاي علما براي رويارويي با پديده: فصل سوم

   الشها نتايج اين ت: فصل چهارم
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  :فصل اول

  معني سنت و تعريف آن 
كـه   �حـديث پيـامبر  . سنت در لغت به معني روش پسنديده يا ناپسند است

',: ا��ه� و ا�ـ� �ـ8    �975 8�5 �8 ��&«: فرمود
     � �م ا*;(� <� ا=   �% �5     ��  8�  8�  �5(?  5و 

'�,(ــ: وزرهــ� و وزر �ــ8 �%ــ� <ــ� ا= ــ�م 
8 آ�ن  ـ�,$A  *&&��8 ��8 �«و نيز حـديث   1»5ا*;(��

  .از اين قبيل است E�«2ا و EF0 و ذرا�� C0راع
ل و عـ ماننـد قـول و ف   �مانده از پيامبر به آثار بجا ،سنت در اصالح محدثين

چه قبل از بعثت يا پـس از   ،شود اخالقي و سيرتي گفته مي ،تقرير يا صفتي فطرتي
  3.آن

  .سنت به اين معني نزد گروهي از محدثين مترادف حديث است
گفتـه   �در اصطالح اصوليون نيز سنت به اقوال و افعال و تقريرهـاي پيـامبر  

  .شود مي
در مناسـبتهاي مختلـف در    �هرچه را كه پيـامبر  : �مثال براي قول پيامبر

انمـا االعمـال   «: ماننـد  ،شـود  مـي رابطه با تشريع احكام بيان نموده است را شـامل  
  5 »تفرقاالبيعان بالخيار ما لم ي«: يا فرمود4»بالنيات

هرچـه را كـه اصـحاب از اعمـال عبـادي و غيـر       : �مثال براي فصل پيامبر 
آداب  ،مراسم حـج  ،اداي نماز: مانند ،شود شامل مي ،اند نقل كرده� عبادي پيامبر

                                        

 .ـ به رويات مسلم از جرير بن بجلي1
 .ـ به روايت بخاري و مسلم از ابوسعيد خدري2
 .2ر ص و توجيه النظ 38ـ  35ص  ،ـ قواعد التحديث3
 .�ـ به روايت بخاري و مسلم از عمر 4
 �به روايت بخاري و مسلم از ابن عمر  ـ5
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  .روزه و قضاوت با كمك شاهد و سوگند خوردن افراد
هر عملي را كه بعضي اصـحاب انجـام   :  �پيامبر ) سكوت(مثال براي تقرير 

اي بـراي   تأئيدش نموده است و نشـانه  ،با سكوت در برابر آن� اند و پيامبر داده
جـزو   ،رضايت از آن وجود دارد يا آن عمل را نيك شمرده و تأئيـد نمـوده اسـت   

  . سنت تقريري است
تأئيد اجتهاد اصحاب در مورد نماز عصـر   ،مثال براي سكوت همراه با رضايت

ال يصلين احدكم العصـر  «به آنان فرمود  �بري بني قريظه است كه پيام در غزوه
  1)هيچ كدام از شما نماز عصر را جز در بني قريظه نخواند( »اال في قريظه

برخي از اصحاب اين امـر را بـه حقيقـت گرفتنـد و آن را تـا پـس از مغـرب        
بـه تـأخير انداختنـد امـا بعضـي ديگـر چنـين         ]موقعي كه به بني قريظه رسـيدند [

پس نماز در  ،تشويق آنان به سريع رفتن بوده است� پيامبرفهميدند كه مقصود 
رسيد و ايشان هر دو گروه را  �خبر هر دو گروه به پيامبر. وقت عصر خواندند

  . تأييد فرمود و هيچ كدام را انكار نكرد
روايت است كه خالد بـن  : عملمثال براي تقرير همراه با نيك شمردن و تأييد 

برده شده بود و ايشان آن را  �قبالً نزد پيامبر سوسماري را خورد كه� وليد 
پرسيدند كه آيا خوردن آن حرام است � برخي از اصحاب از پيامبر. نخورده بود

   ؟اي رسول خدا
اما در سرزمين قوم من نيست و اين مسئله مرا وادار كرد كه آن را  ،خير: فرمود

  .2معاف كنم 
يـل شـرعي هـم باشـد گفتـه      سنت در اصطالح اصوليون به چيزي كه داراي دل

. يا از اجتهاد صحابه  نقل شده باشد �شود حال چه از قرآن باشد يا از پيامبر مي

                                        

 �ـ به روايت بخاري و مسلم از ابن عمر 1

   � ـ به روايت بخاري و مسلم از ابن عباس2
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در مقابـل  . قرآن و يكي كردن قرائات و تدوين ديوانهـاي حـديثي  مانند گردآوري 
علـيكم بسـنتي و سـنه    «: چنان فرمـود �اين مسائل بدعت وجود دارد كه پيامبر 

از سنت من و سنت خلفاي راشدين پـس از مـن   (. »يالخالفء الراشدين من بعد
  1. )پيروي كنيد 

اما  ،صادر شده �شود كه از پيامبر فقها به مواردي گفته ميسنت در اصطالح 
اي احكـام   در واقع امور غير واجب و خارج از دايره. حالت فرض و واجب ندارد

گـاهي  . مي داننـد  را سنت  ]حج و زكات ،روزه ،نماز ،اقرار به شهادتين[پنج گانه 
طـالق سـني و طـالق    : ماننـد  ،نيز به امري گفته مي شود كه مخالف بدعت باشـد 

علت اصلي اين اختالف در معني اصالحي سنت به اخـتالف هـر دسـته از     2بدعي
  .بر مي گردد ،اهل علم و هدفي كه از سنت دارند

 را بـه  �جنبه هاي مختلف شخصيت پيـامبر  ،دانشمندان اصول ،به طور مثال
را بـراي مجتهـدان پـس از خـود وضـع      مي كنند كه قواعدي عنوان كسي بررسي 

ـ . كند ي زندگي را براي مردم تبيين مي نمايد و برنامه مي ال و وپس به آن دسته از اق
  . دارند پردازند كه احكام دين را بيان مي مي �افعال و تقريرات پيامبر

فقـط در ايـن    ،�پيامبر بررسي خود را در مورد ،ي فقه نيز دانشمندان عرصه
و آنان  ،دهند كه افعال ايشان فقط براي داللت بر حكم شرعي است زمينه انجام مي

ي وجوب و حرمت  و اباحـه و غيـره    حكم شرع را در مورد افعال بندگان از جنبه
  . كنند بررسي مي

زيـرا   ،كنـيم  اما ما در كتاب خود سنت را بر اساس تعريف اصوليون بررسي مي
ريفي است كـه از حجيـت و جايگـاه سـنت در تشـريع اسـالمي سـخن        چنين تع

                                        

ترمزي ايـن   .و حديث مذكور به روايت ابو داوود و ترمذي از عرباض بن ساريه 6ص  ،4ـ الموافقات ج 3
  .داند صحيح مي حديث را

 .31ص ،ـ ارشاد الفحول4
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گويد و اگر هم در مواردي به اثبات تاريخي سنت پرداخته ايم طبق معني عامي  مي
  . است كه مورد توجه و نظر محدثان است

  : در حال حيات ايشان�وجوب اطاعت از پيامبر

ـ     ،�صحابه در عهد پيامبر ي  ه واسـطه احكام شـريعت را از قـرآن كـريم و ب
بسياري اوقات آيـات قـرآن بـه صـورت خالصـه و      . كردند دريافت مي� پيامبر

امـا   ،كه به صورت اجمالي در قرآن آمده ،شد مانند امر به اداي نماز مطلق نازل مي
 ،هيئات و بدون قيد كمترين حدي كه زكـات در آن واجـب اسـت    ،تعداد ركعات

و بسياري از . قرآن نيامده است بيان شده و مقدار و شروط پرداخت زكات هم در
احكام ديگر كه اجراي آن وابسته به آگاهي از مسائل مربـوط بـه آن اسـت چنـين     

در چنين مـواردي   ،و بايد شروط و اركان و مفسدات آن اعمال بيان شود. باشد مي
  . براي شناخت جزئيات احكام وجود ندارد �اي جز مراجعه به رسول خدا چاره

افتد كه در قرآن نصـي بـراي    اصحاب حوادثي اتفاق مي به همين صورت براي
زيرا نبود  �اي جز مراجعه به پيامبر آن وجود نداشت و براي بيان حكم آن چاره

 ،حـدود  ،ترين فرد بـه مقاصـد شـريعت خـدا     بيانگر امور و آگاه ،او از جانب خدا
  . روش و اهداف آن بود

قـرآن خبـر داده و بيـان    نسـبت  بـه    �ي مهم پيامبر خداوند متعال از وظيفه
هـاي قـرآن و آيـات آن     ي خواسـته  فرموده كه ايشان تبيين كننده و توضيح دهنـده 

��Z��Y��X��W�����V���U]��\���[��}�: فرمايـد  خداونـد مـي  . است

��_���^z )44: النحل(  
توضـيح حقيقـت در    �قرآن همچنين بيان فرموده كه يكي از وظايف پيـامبر 

  : شوند اختالف ميمواردي است كه مردم دچار 

�{��ß��Þ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò
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���á��àz )64: النحل(   
 �خداوند بر مردم واجب نموده كه به هنگـام هـر اختالفـي بـه نظـر پيـامبر      

  : مراجعه نمايند

�{��º������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±������°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»z )65: النساء(  
داده شـده تـا    �ند همچنين بيان نموده كه قرآن و حكمـت بـه پيـامبر   خداو

´����º��¹��¸��¶��µ«��¼��½��}�احكام دين را به مردم آمـوزش دهـد   

����������È��Ç��Æ������Å��Ä��Ã��Â��Á��À������¿��¾

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz )164: آل عمران(  
چيـزي غيـر از    ،جمهور دانشمندان و محققان بر اين رأي هستند كـه حكمـت  

پيامبرش را از آن آگاه كرده است  ،قرآن است و عبارت است از اموري كه خداوند
كـه علمـاي اسـالم حكمـت را همـان سـنت        ،مانند اسرار دين و احكام شـريعت 

خداوند در اين آيه از كتاب اسم برده كه «: فرموده است) رح(امام شافعي . دانند مي
بيـان نمـوده كـه مـن از      ]صـورت جـدا   بـه [همان قرآن است و حكمت ابـراهيم  

ام كه منظور از  ي خويش كه به قرآن آگاهي دارند شنيده دانشمندان اهل علم منطقه
به مراد خدا نزديكتر است ـ واهللا اعلم ـ   سنت رسول خداست و اين نظر  ،حكمت

منـت خـود را بـر    ذكر شده و پس از آن حكمت بيان شـده و خداونـد    زيرا قرآن
پـس  . دانسته كه كتاب و حكمت را به آنهـا آمـوزش داده اسـت    بندگانش در اين

جايز نيست ـ واهللا اعلم ـ كه در اينجا حكمت چيزي غيـر از سـنت رسـول خـدا       
را  �زيرا سنت به كتاب خـدا نزديكتـر اسـت و اطاعـت از پيـامبر     . دانسته شود

و جايز نيسـت كـه جـز    . فرض نمودهو پيروي از او را بر مردم واجب كرده است
 ،سخني ديگر را فرض شده از طرف خدا دانسـت  ،اب خدا و سنت رسول خداكت
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 ،ايمان بـه خـود  را همراه � به دليل اينكه بيان كرديم كه خداوند ايمان به پيامبر
  . 1»بيان نموده است

روشن است كه ايشان حكمت را به طور قطعي بـه  ) رح(از بيانات امام شافعي 
را بر قرآن عطف نموده و اين عطـف بيـانگر    زيرا خداوند آن. دانند معني سنت مي

 ،و صحيح هم نيست كه حكمت چيزي غير از سـنت باشـد  . تفاوت ميان آنهاست
زيرا خداوند با آموزش آن بر ما منت نهاده است و ايشان جـز بـه حـق و راسـتي     

نهد و در اين آيه پيروي از حكمت مانند قرآن واجب است و غيراز قرآن  منت نمي
پس بر اين اساس حكمت همـان  . چيز ديگري بر ما واجب نيست پيروي ،و سنت

  .شود صادر مي ،در قالب احكام و اقوال و در زمينه تشريع �است كه از پيامبر
قرآن و چيـزي ديگـر عطـاء     �حال كه چنين است بايد دانست كه به پيامبر

شده كه پيروي از آنها واجب است و اين مسئئله به صـورت صـريح در قـرآن بـه     
�: آمده است �گام وصف پيامبرهن �

����{��x��w��v��u��t��s���r��q��p

`��_��~��}��|��{��z���y���baz )157:األعراف ( 

شود كه پيامبر  ماداميكه لفظ آيه عام است پس شامل حالل و حرامهايي نيز مي 
ابـو داوود از مقـدام بـن    . كنـد  از قرآن يا وحـي خـدايي حـالل و حـرام مـي     �

او#(ـ�   إ"� ا2«: كند كه فرمـود  نقل مي�خدا معديكرب از رسول 
:�� :,G� ب و�به من قرآن و همانند قـرآن داده شـده   همانا ( »ا*$&

  ).است
در امر و  �كند كه خداوند پيروي از رسول خدا اين مسئله بر اين داللت مي

��xw��v����u���t��s��r��q��p}�: نهي واجب نموده است و فرموده
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z )7: الحشر(  
را در آيات بسياري به همـراه اطاعـت از خـدا ذكـر     �ت از پيامبرقرآن اطاع

  )132: آل عمران( ���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îz}�: نموده

»��¬����®��}�: قــرآن همچنــين بــه پــذيرش دعــوت او تشــويق نمــوده 

¶µ���´��³���²��±��°��¯z )24: األنفال( 

دوسـتي بـا   ي  همچنين اطاعت از او را اطاعت از خدا و پيروي از او را نشـانه  

  ) 80: النساء( ��GF��E��D��C��B��Az}�: كند خدا معرفي مي

�{��ih����g��f��e���d��c���b��a��`��_��^z )31: آل عمران(   

{��~����_��`��}� :نهي كـرده  �قرآن از مخالفت با دستورات پيامبر
��i��h��g������f��e��d��c��b���az )63: النور(  

��p��o��n}�: بـا اوامـر او كفـر اسـت     قرآن بيان كرده اسـت كـه مخالفـت   

��z��y���x��w��v��u��t��s��rqz )32:آل عمران (   

}�: اي نداده كه از حكم و دستور او سـرپيچي كننـد   و براي مؤمنان هيچ اجازه

��S��R��QP��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A
��Z��Y��X��W�V��U��Tz )36: األحزاب(   

داند كه به هنگـام اخـتالف از حكـم     نفاق را در اين ميهاي  نشانهقرآن يكي از 
  :رسول خدا سرپيچي شود

 �{��k��j��ih���g��f��e��d��c��b��a��`��_��~���}
��|��{��z��y��x��w��v��u��t������s���r��q���p��o��n��m���l
���±��°¯��®��¬��«��ª���©��¨��§����¦��¥��¤��£��¢��¡����������~����}
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³��²����Â���Á�����À��¿��¾����½��¼����»��º��¹���������¸��¶���µ���´
��Ê��É��È��Ç��ÆÅ��Ä����Ãz )51 – 47: النور( 

نبايـد بـدون    نـد داند كـه اگـر همـراه او نبود    قرآن اين را جزو لوازم ايمان مي 

��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B���A}�ند روي او ب اجازه
��T��S��R��QP��O����N��M���[��ZY��X��W�����V��U

��i��h��g��fe���d�����c��b��a���`��_��^��]���\
��k��jz )62: النور(  

حال كه خداوند اين را جزو لوازم ايمان قـرار داده كـه   «: فرمايد امام ابن قيم مي
پـس بـه طريـق     ،ي او برنگزينند هيچ روشي را تا زمانيكه با او هستند بدون اجازه

ي او گفتـه و روش علمـي را    ازم ايمان است كه بدون اجـازه اولي اين هم جزو لو
با داللت پيام ايشان بر جـواز آن امـر شـناخته    � ي پيامبر انتخاب نكنند و اجازه

  .1»شود مي
اي جز مراجعـه بـه پيـامبر     شود كه اصحاب چاره از تمام اين مسائل روشن مي

داوري در ميان انها نداشتند و آنان در تفسير احكام قرآن و تبيين مشكالت و  �
به هنگام درگيريها و رفع دشمنيها به ايشان محتاج بودند ـ رضوان خدا بر آنان باد  
ـ حدود امر و نهي او را مراعات كرده و اعمـال و عبـادات و معـامالت ايشـان را     

ايشان بـا صـدور    ،دانستند خاص اوست ر مواردي كه ميكردند ـ مگر د  پيروي مي
 ،.2»نمـاز بخوانيـد   ،بينيـد  مرا به هنگام نماز ميهمانگونه كه «: فرمايد اين امر كه مي

گرفتند و مراسم و شعائر حج را نيز از  احكام و اركان و هيئات نماز خود را فرا مي

                                        

  58ص  ،1ج / ـ اعالم الموقعين 1
  ـ به روايت بخاري از مالك بن حويرث 2
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  .1 »مراسم حج خود را از من بگيريد«: گرفتند كه فرمود اين دستور ايشان مي
 ،ايشان پيـروي نكـرده  دانست فردي از اصحاب در افعال خود از  ايشان اگر مي

مـردي  : كند كه موطا از عطاء بن سار نقل ميهمانگونه مالك در  ،شد خشمگين مي
ي بوسـيدن زن در حـال    از اصحاب زن خود را نزد رسول خدا فرستاد تا او دربـاه 

در حـال روزه زنـان   �به وي گفت كه رسول خدا �ام سلمه  ،روزه سؤال كند
. د بازگشت و جريان را برايش تعريف كـرد بوسيد آن زن نزد شوي خو خود را مي
خداوند هرچه را بخواهـد بـراي رسـول     ،من همانند رسول خدا نيستم: مرد گفت

ايشـان عصـباني شـدند و    . اين گفته بـه رسـول خـدا رسـيد    . كند خود حاصل مي
ي شـما   ي شما تقواي بيشتري دارم و به حدود خـدا از همـه   من از همه«: فرمودند

  .2»داناترم
هنگامي كه در صلح حدبيبه اصحاب را امر كردند كـه سـرهاي خـود را    ايشان 

البتـه انجـام   [عصباني شـدند   ج شوند اما آنان انجام ندادندربتراشند و از احرام خا
تا اينكه خود  ]ندادن اين كار به خاطر سنگيني پذيرش تسليم در برابر مشركان بود

  .ا كردنداز احرام خارج شد و آنان نيز به وي اقتد�پيامبر 
داد  به حدي رسيده بود كـه هرچـه را انجـام مـي     �پيروي اصحاب از پيامبر

كردند بدون اينكه سبب آن  آنان نيز ترك ميكرد  دادند و هرچه را رها مي انجام مي
: كنـد كـه   نقل مـي  �بخاري از ابن عمر ،را بدانند يا علت و حكمت آن را بپرسند

در نتيجه مردم نيز انگشترهاي خـود را   ،پيامبر يك انگشتري طال براي خود گرفت
مـن هرگـز آن را   «: آن را دور انـداخت و فرمـود  �پـس پيـامبر   ،از طال ساختند

. هاي طالي خـود را بيـرون آوردنـد    در نتيجه مردم نيز انگشتري ،»كنم استفاده نمي

                                        

  .ـ به روايت مسلم از جابر3
ب صـورت مرسـل    404ص » الرساله « و نيز به روايت شافعي در  ،ـ به روايت مسلم از عمر بن ابي سلمه1

  از عطاء
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يـك بـار   : كند كـه  نقل مي �از ابي سعيد خدري »الشفاء«قاضي عياض در كتاب 
هاي خود را در طرف چـپ   كرد و كفش اصحاب خود امامت مي رسول خدا براي

خود گذاشت جماعت كه اين صحنه را مشاهده كردند بر پيروي از ايشان در حال 
چه «: فرمود �پيامبر ،پس از پايان يافتن نماز ،د را در آوردندوهاي خ نماز كفش

يـن حـال   شـما را در ا : گفتند» هاي خود را بيرون آوريد؟ باعث شد كه شما كفش
هـايم   جبرئيل مرا خبـر كـرد كـه در كفـش    «: ايشان فرمود ،ديديم كه چنين كرديد

دو ركعت  �كند كه پيامبر نقل مي »الطبقات«ابن سعد در كتاب . »نجاستي هست
 ،خواندنـد  از نماز ظهر را در مسجد خوانده بود و مسلمانان پشت سر وي نماز مي

و جهت خود را تغيير [عبه نماز گذارد بع ايشان در حال نماز امر شد كه به سوي ك
  1.ايشان چنين كرد و مسلمانان نيز همين كار را كردند ]دهد

حتي به جايي رسيد كه در مسائل دنيوي نيز  �پيروي اصحاب از رسول خدا
نقـل   »جامع بيان العلم و فضله«ابو داود و ابن عبدالبر در . گرفتند از ايشان الگو مي

در حال خطبه بـود   �روز جمعه رسيد و پيامبر: گفت �كنند كه ابن مسعود مي
من با شـنيدن ايـن دسـتور همانجـا دم مسـجد       »بنشينيد«: كه من شنيدم كه فرمود

  .»جلو بيا اي عبداهللا بن مسعود«: اين را ديد و فرمود �نشستم و پيامبر
و قول و فعل و  ،در زندگي چنين بود �برخورد اصحاب با رسول خداآري 

دانسـتند و هيچكـدام در ايـن بـاره اخـتالف نظـر        را حكم شرعي ميتقرير ايشان 
پيـروي  . خالفـت كننـد  دانستند كـه امـر قـرآن را م    ايز نميو براي خود ج. نداشتند

ي ايشان مربوط  ه عمل يا گفتهكنكردن اصحاب از رسول خدا فقط در اموري بود 
 ي بـدر   ههمانگونـه كـه در غـزو    ،به مسائل دنيايي و اجتهاد شخصـي ايشـان بـود   

البته اگر اجتهاد پيامبر . ي مكان استقرار با وي گفتگو نمود درباره »ابن منظرحباب «
مربوط به يك بحث ديني هم بود و خداوند هنوز آن را تقدير نكرده يا از آن  �

                                        

 7ص  ،2ج  ،ابن سعد» الطبقات اكبري « ـ نقل از 2
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وجـود   �نهي ننموده بود باز هم براي اصـحاب امكـان برگشـت از رأي پيـامبر    
ـ  �داشت مانند برگشـت عمـر   يران بـدر و صـلح   سـ در مـورد ا �امبراز رأي پي

 ،بود شگفت وعجيب در عقل اصحاب  �و نيز اگر امر صادره از پيامبر. حديبيه
يـا اگـر    ،كردنـد  گفتگو مـي  �آنان براي فقط براي شناخت حكمت آن با پيامبر

دانسـتند بـه پيـروي از آن     عمل صادر شده از ايشان را مخصوص خود ايشان مـي 
فرمودند و اصحاب حكم مباح را از  امري مي نا اگر ايشاكردند ي خود را ملزم نمي

دانستند بازهم مجاز بودنـد كـه   و انجام ندادن آن را در اولويت مي فهميدند  آن مي
در غير اين موارد آنان به طور مطلق در برابر رسول خدا . آن دستور را انجام ندهند

  .تسليم بودند و پيروي و التزام كامل داشتند
  

  :پس از وفات ايشان �از پيامبر وجوب اطاعت

در قرآن ملزم بـه پيـروي   طبق امر خدا  �همان گونه كه اصحاب رسول خدا
هاي مسلمان  بر آنان و ساير نسل ،از پيامبر و اطاعت از ايشان در حال حيات بودند

زيـرا  . را پيروي كننـد  �پيامبرنيز واجب است كه پس از وفات ايشان هم سنت 
ن را بـه زمـان   آاند عـام اسـت و    را واجب كرده �يامبرنصوصي كه اطاعت از پ

حيات ايشان و يا فقط به اصحاب او مقيد نكرده است و علت وجـوب پيـروي از   
هاي پـس از اصـحاب مشـترك اسـت و ان علـت       ميان اصحاب و نسل �پيامبر

نها ملزم به پيروي از دستوري هستند كه خداوند بـه  آي  مشترك اين است كه همه
ي حيـات و پـس    اين علت مشترك ميان دوره. اعت او امر نموده استپيروي و اط

از جانـب قانونگـذاري   حكم و فعل  ،از حيات ايشان نيز وجود دارد زيرا اين قول
معصوم صادر شده كه خداوند امر به پيروي از او نموده است و اين امر ربطي بـه  

ا بـراي افـراد   وجوب پيروي از سـنتش ر  �پيامبر ،حال حيات يا وفات او ندارد
ن جبل را به يمن فرسـتاد و بـه   وده و اين هنگامي بود كه معاذ بغايب نيز تبيين نم
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طبـق  : معاذ گفـت  ؟كني اگر قضاوتي به نزد تو آوردند چگونه حكم مي«: او فرمود
چـه   ،اگر در كتاب خدا موجود نبود: فرمود �پيامبر. كنم كتاب خدا قضاوت مي

و : فرمـود �پيـامبر . ت مطابق سنت رسول خدادر اين صور: معاذ گفت ؟كني مي
كنم و از قضـاوت خـود    اجتهاد مي: معاذ گفت ؟ل خدا هم نبود.اگر در سنت رسو

سـتايش خداونـدي را كـه    : ي او زد و فرمـود  پس پيامبر بـر سـينه   ،كنم داري نمي
ابـو   ،امام احمـد . »ي رسول خود را توفيق داد كه رسولش را خشنود سازد فرستاده

و ابن عبدالبر  »الطبقات«و ابن سعد در  »خلدالم«دارمي و بيهقي در  ،يذمتر ،داود
بـه همـين صـورت    . انـد  اين حديث را رويت كـرده  »جامع بيان العلم و فضله«در 

به وجوب عمل به سنت خود پـس از وفـاتش نيـز در احاديـث بسـيار       �پيامبر
ها  ي اين روايت ملهاز ج. زيادي كه به تواتر معنوي رسيده مردم را امر نموده است

آن است كه حاكم و ابن عبدالبر از كثير ابن عمـر و ابـن عـوف از پـدرش و او از     
ميان شما دو چيز را از خود گذاشـتم كـه   «: جدش نقل نموده كه پيامبر خدا فرمود

كتاب خدا و سـنت   ،آن دو ،اگر به آن دو تمسك جوئيد هرگز گمراه نخواهيد شد
بخـاري و  . اين حديث را نقل كرده است �ابي هريرهبيهقي نيز از . 1»خودم است

تمـامي  «: نقل نمـوده كـه فرمـود    �حاكم هم از ابوهريره و او هم از رسول خدا
اي رسول خـدا  : گفتند. شوند مگر كسي كه سرپيچي كند امت من وارد بهشت مي

كسي كه از من اطاعت كند داخل بهشت شـده  : كند؟ فرمود چه كسي سرپيچي مي
  .»را نافرماني كند از من سرپيچي نموده استو كسي كه م

رضوان خدا بر آنان باد ـ به تبليغ سنت بسيار  �به همين دليل اصحاب پيامبر
نزد آنان بود كه بايد به نسـلهاي پـس از    �داشتند زيرا امانت رسول خداتوجه 

  . كردند خود ابالغ مي
يق نمودنـد و  رسول خدا نيز به تبليغ علم از جانـب ايشـان بـه آينـدگان تشـو     
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 ،كنـد  شنود و آن را همانگونـه نقـل مـي    خداوند كسي را كه گفتار مرا مي: فرمودند
  .1 »ي آن هوشيارتر باشد و چه بسا پيام گير از شونده. مورد رحمت خود قرار دهد

  ؟كردند يشان دريافت مياچگونه سنت را از ا اصحاب رسول خد

كـرد و در مسـجد و    مـي  ميان ياران خود بدون هيچ حجابي زندگي �پيامبر
بازار و خانه و سفر و حضر با آنان رفت و آمد داشت و افعال و اقوال او نزد آنـان  

دينـي و دنيـوي آنـان قـرار     اي كه محور زنـدگي   به گونه ،جاي تقدير و توجه بود
آن هم از زمانيكه خدا به وسيله آن هدايتشان كرده بود و از گمراهي و  ،گرفته بود

ي آنان به پيـروي   شدت عالقه ،هدايت و نور رهنمون ساخته بودتاريكي به سوي 
هر روز يكي از آنان مـالزم و   ،از اقوال و اعمال به حدي بود كه به صورت نوبتي

در روايتي كـه بخـاري بـا سـند متصـل نقـل        �عمر بن خطاب. همراه ايشان بود
د در ميـان بنـي   ام بو انصار كه همسايهمن به همراه يكي از : گويد چنين مي ،كند مي

اي بودند ـ بوديم و به نوبت نزد رسـول خـدا     هاي مدينه اميه بن زيد ـ كه خانواده 
همسـايه   ،رفتم هرگاه من نزد ايشان مي ،يك روز او و يك روز من ،رفتيم مي �

اين مسـئله دليـل ايـن    . »كرد كردم و او نيز چنين مي ام را از اخبار آن روز آگاه مي 
نظر پيروي و راهنمايي خواستن از نظـرات   �ه پيامبرباست كه اصحاب نسبت 

زيرا براي آنان ثابت شده بود كه پيروي از ايشان و اوامر و  ،اند و اعمال او را داشته
  . نواهي او واجب است

 �برخي از افراد خود را نـزد پيـامبر   ،دور افتاده از مدينهبه همين دليل قبايل 
آنگـاه بـه عنـوان     ،آموزش ببينند �ول خدافرستادند تا احكام اسالم را از رس مي

  . معلم و راهنما به نزد قبايل خود بازگردند
در  �تـا از پيـامبر  پيمـود   گاهي فردي از اصحاب مسافتهاي طـوالني را مـي  

                                        

و حافظ ابو نعـيم   .و به روايت ترمزي و ابو داود و امام احمد و ابن ماجد 182ص  2ج  ،ـ جامع بيان العلم2
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و به هنگام بازگشت نگران هـيچ مسـئله اي    ،ي يك حكم شرعي سؤال بپرسد باره
راً از مكـه بـه سـوي مدينـه     بخاري از عقبه بن حارث سوار اسبش شد و فو. نبود

او در مورد كسي پرسيد كه با زني ازدواج . شتافت تا خود را به رسول خدا رساند
كرده كه تا كنون ندانسته خواهر شيري اوست و اكنون زن شـيرده آنهـا را از ايـن    

  چگونه چنين كرديد در حاليكه «: به او گفت �پيامبر. مسئله باخبر كرده است
  . و با زن ديگري ازدواج كرداز همسرش جدا شد آنگاه در وقت خود 

عادت داشتند كه در مورد مسائل زناشويي از همسـران پيـامبر    �ياران پيامبر
زيرا آنان به مسائل خانوادگي و خصوصي زن و شوهري خود  ،سؤال بپرسند �

مانند داستاني كه در مورد آن صحابي نقل كرديم كه زن خـود  . با پيامبر آگاه بودند
فرستاد تا از بوسيدن به هنگام روزه سؤال بپرسد و ام سلمه وي را مطلع كرد كه را 

  . بوسيد در حال روزه زنان خود را مي �رسول خدا
رفتنـد و احيانـاً در مـورد     مي �به همين صورت زنان نيز نزد همسران پيامبر

اي مـانع   پرسـيدند حـال اگـر مسـئله     سؤال مي �مسائل مربوط به خود از پيامبر
به طور صريح حكم شرعي را براي زنان بيان كند به يكـي از   �شد كه پيامبر مي

مـثالً زنـي از پيـامبر    . فرمود كه مسئله را براي آنان تفهيم كند همسران خود امر مي
و بـه وسـيلة   «: فرمود�پيامبر ؟سؤال پرسيد كه چگونه از حيض پاك شود �

ي آن وضـو بگيـرم؟    يلهاي رسول خدا چگونه به وس: آن زن گفت» آن وضو بگير
پيـامبر  . دوباره همان جمله را تكرار فرمود، اما زن چيـزي نفهميـد  � پس پيامبر

عايشه وي را تفهـيم  . اشاره كرد تا منظور او را برايش تفهيم كند �به عايشه �
  1. ي آن اثر خون را پاك كند ي تميز بردارد و به وسيله اي پنبه كرد كه تكه

      

                                        

در تفسـير   20ص  ،2ج » المغـرب  « مطـرِّزي در كتـاب    .سـائي از عايشـه  ـ به روايت بخاري و مسلم و ن1
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و گفته هاي ايشان در  �سبت به شناخت احوال پيامبري اصحاب ن البته همه
 ،برخي تاجر و برخـي سـازنده   ،برخي شهري و برخي بيابانگرد ،يك سطح نبودند

براي عبادت و برخي مقيم شهرها و برخي بسيار كـم بـه آن   برخي بريده از دنيا و 
  . كردند رفت و آمد مي

ي اصـحاب در   همـه عادت نداشته كه در مجالس عمومي بنشيند كه  �پيامبر
آنجا حضور داشته باشند مگر به ندرت و بجز روزهاي جمعه و دو عيد و هر چند 

پـي در پـي بـا     �پيـامبر «: كنـد كـه   از ابن مسعود نقـل مـي   بخاري. وقت يكبار
منـد   مـا را بهـره   ،هـاي خـود در روزهـايي كـه از خسـتگي تـرس داشـت        مواعظه

همنشيني داشـتم   �ياران محمد من با: گويد مسروق در اين باره مي. »ساخت مي
برخـي دو   ،كند كه آنان را همانند آبگير ديدم برخي آبگيرها يك مرد را سيراب مي

كند و برخي آبگيرها جنان  برخي ده مرد را و برخي صد مرد را سيراب مي ،مرد را
طبيعـي   ،كنـد  آنان را سيراب مي ،ي اهل زمين از آن آب بنوشند هستند كه اگر همه

افـرادي   �نشمندترين اصحاب و آگاه تـرين آنـان بـه نسـبت پيـامبر     است كه دا
ي بيشتري هستند مانند خلفاي اربعه و عبداهللا بن  هستند كه در اسالم داراي سابقه

همنشـيني بيشـتري داشـته و مطالـب ايشـان را يادداشـت        �يا با پيامبر ،مسعود
  . اند مانند ابوهريره و عبداهللا بن عمرو بن عاص و ديگران كرده
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   ؟چرا سنت در زمان رسول خدا گردآوري نشد

   ؟و آيا قسمتهايي از آن در زمان ايشان نوشته شده است
حتي دو نفر از نويسندگان سيره و علماي سنت و جمـاهير مسـلمانان در ايـن    

و اصحاب به  �مسئله اختالف نظر ندارند كه قرآن كريم به دليل توجهات پيامبر
 ،نوشـته شـد  .. .و سنگها و 1محفوظ و در رقاع و سعفها  جايي رسيد كه در سينه

وفـات نمـود و قـرآن بـه صـورت محفـوظ و مرتـب در         �تا اينكه رسول خدا
  . باقي مانده بودها در يك مصحف  دسترس بود و فقط كار گردآوري اين نوشته

هرچند كه جزو مصادر مهم شـريعت اسـالمي    ،اما سرگذشت سنت چنين نبود
بود و كسي هم در اين زمينه اختالف نظر ندارد كه سنت  �در عهد رسول خدا

شايد به اين علت كـه پيـامبر   . همانند قرآن و به صورت رسمي تدوين نشده است
به مدت بيست و سه سال در ميان اصحاب زيسـت و گـردآوري كلمـات و     �

ها و رِقاع از لحاظ مكاني سخت بود و نياز بـه   اعمال و معامالت ايشان در صحيفه
در حاليكه تعداد نويسندگان  ،راد زيادي داشت كه اين عمل سخت را انجام دهنداف

و چـون قـرآن مصـدر    . اندك و در حد انگشتان دسـت بودنـد   �در زمان پيامبر
ي كـم   همـان عـده   ،بـود  �جاودان پيـامبر ي  اساسي و او قانونگذاري و معجزه

دادند تا قـرآن را   نويسندگان نيز خود را براي كتابت آن به غير از سنت اختصاص
نوشته شده و كامالً ثبت شده كه يك حرف آن هم ناقص نباشد براي نسلهاي پس 

  . از خود آماده كنند
سوادي ناچار بودند كه جهت حفظ مطالب  مطلب ديگر اينكه عربها به خاطر بي

و چون قرآن به صورت تدريجي و در آيات  ،مورد نظر خود به حافظه اعتماد كنند
امكـان حفـظ آن بـراي آنهـا فـراهم شـده و        ،شـد  كوچك نازل مـي  و سوره هاي
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امـا اگـر سـنت نيـز ماننـد قـرآن        ،اي بود كه آن را بـازگويي و حفـظ كننـد    انگيزه
همراه حفظ قرآن به حفظ سنت نيز توجـه   ،شد الزم بود كه اصحاب كردآوري مي

اقوال در حاليكه سنت داراي جنبه هاي مختلف و شامل اعمال و  ،و عنايت ورزند
از زمان آغاز رسالت تا مالقات با خدا بود و سختي ايـن كـار    �تشريعي پيامبر

ي  هـاي مختصـر و حكيمانـه    عالوه بر اينكه امكان اختالط برخي گفته. بسيار زياد
به صورت غير عمد ـ با قرآن وجـود داشـت و چنـين احتمـالي خطـر        �پيامبر

ـ    د را بـراي دشـمنان اسـالم    بزرگي براي كتاب خدا بود و راه ايجـاد شـك و تردي
نمـوده و آنهـا را   اي بر عليـه مسـلمانان ايجـاد     گشود و آنان از اين مسئله رخنه مي

ي اين موارد  همه. ي اسالم گريخته اند طهلكردند كه از زير بار احكام و س متهم مي
انـد از جملـه اسـرار     و مسائل ديگري نيز كه دانشمندان به طور وسيع بيان نمـوده 

از �بود و بر اين اساس رمز نهي پيـامبر  �ن سنت در زمان پيامبرتدوين نشد
كنيم كه در صـحيح مسـلم از ابوسـعيد خـدري و او از      كتابت حديث را درك مي

�I «: ده كه فرمـود نقل نمو �پيامبر J&و �8 آ I�2 #$&��ا 
:K%),' ن	ا*;� LM« ) اگـر   ،من چيزي ننويسيد ]گفته ها و رفتار[از

  . )آن را پاك كند  ،ن چيزي غير از قرآن نوشتهم] طرف[كسي از 
يه صـورت غيررسـمي هـم     �البته اين به آن معني نيست كه در زمان پيامبر

زيرا روايتهاي صحيحي وجود دارد كه بـر ايـن    ،چيزي از سنت نوشته نشده باشد
. نوشته شـده اسـت   �كند كه برخي از احاديث در عصر پيامبر مسئله داللت مي

ي خزاعـه   قبيلـه : كند كـه  صحيح خود از ابوهريره نقل مي »العلم«ب بخاري در كتا
هاي خـود   ي بني ليث را در سال فتح مكه و در عوض يكي از كشته مردي از قبيله

و بـه  [ايشان سوار بر شتر خود شـد   ،رسيد �اين خبر به پيامبر. به قتل رساندند
ق شك بخـاري ـ از مكـه    خداوند قتل را ـ يا فيل را طب «: و فرمود ]ميان آنان رفت

پـس مكـه    ،منع نموده است و رسول خدا و مؤمنان را بر اهل مكه مسلط گردانيـد 
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آگاه باشيد كه مكه به مـدت  . حالل نيست ،براي هيچ كس قبل از من و بعد از من
اشـياء گمشـده    كنده نمي شود، درخت آن ،شود سال خارهاي مكه چيده نمييك 

هـر كـس   . براي كسي كه آن را گم كرده اسـت  گيرد مگر در آن به كسي تعلق نمي
يــا از انتقــام دســت نگــه دارد و يــا : كــه داراي مقتــولي اســت، دو راه نيكــو دارد

] پس از اين سـخنان [مردي از يمن  1» اي مقتول را به قصاص رهبري كند خانواده
 �پيـامبر  . اي رسـول خـدا، ايـن را بـرايم بنـويس     : آمد و گفت �نزد پيامبر

  2) براي ابو شاه بنويسيد(» وا البي شاهاكتب«: فرمود
  

بـراي پادشـاهان زمـان خـود و اميـران       �اين هم ثابت است كه رسول خدا
و گاهي به 3جزيره العرب نامه هايي نوشتند و آنها را به اسالم دعوت نموده است 

رمـود تـا   ف فرسـتاد و امـر مـي    همراه برخي از فرماندهان سريه ها نوشته هايي مـي 
  . ين آن را نخوانندي مع ن نقطهرسيدن به فال

بعضي از اصحاب هم داراي صحيفه هايي بودند كه در آن برخي مطالب را كـه  
ي عبداهللا بن عمرو بـن   مانند صحيفه ،كردند يادداشت مي ،شنيدند مي �از پيامبر

از  »المـدخل «امام احمد و بيهقي در . ي صادقيه ناميده بود عاص كه آن را صحيف
هيچ كس بـه غيـر از عبـداهللا بـن عمـر بـه       «: اند كه گفت ت كردهرواي �ابوهريره

نوشـت و مـن    زيرا او مي ،آگاه نبود �ي من نسبت به احاديث رسول خدا اندازه
كتابت عبداهللا بن عمر توجه برخي اصحاب را به خود جلب كـرد كـه    »نوشتم نمي
شـان  در حاليكـه اي  ،نويسـي  گويـد مـي   تو هرچه را كه رسول خـدا مـي  : گفتند مي

شوند و ممكن است چيزي بگويد كه به عنوان يك قانون عمـومي   عصباني هم مي

                                        

  .مراجعه شود 175ص  ،12ج  ،ـ به شرح حديث در فتح الباري1
  .ترمذي و امام احمد ،دارمي ،ـ به روايت بخاري2
  56ص  .22ص  ،2ج  ،طبقات ابن سعد :ـ نگا1
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 ،بنـويس « :بـه او گفـت   �پيـامبر . مراجعه كرد �عبداهللا به پيامبر. اتخاذ نشود
 »آيد قسم به كسي كه جانم در دست اوست از دهان من جز حق چيزي بيرون نمي

1.  
وجود داشـت كـه در آن   اي  صحيفه �است كه نزد عليدر روايات ثابت شده 

و ايـن هـم   . 2ي واجب بر سرپرست عاقل و غير عاقـل وجـود داشـت     احكام ديه
براي بعضي از كارگزاران خود اوراقي نوشته كـه در آن  � مستند است كه پيامبر

  .3مقادير زكات شتر و گوسفند را برايشان بيان نموده است
ثار كه داللت بـر وجـود   دانشمندان در جمع ميان روايات نهي از كتابت و اين آ

اگر آنها معتقدند كه نهي از كتابت بـه  . اند دچار اختالف شده ،ي كتابت دارد اجازه
برخـي هـم معتقدنـد كـه نهـي مخصـوص       . ي اذن به آن منسوخ شده است وسيله

انـد و اذن هـم    كساني بوده است كه از تركيب و اختالط قرآن با سنت ايمن نبـوده 
بنده معتقـدم كـه    ،رفت چنين اشتباهي از آنها نميمخصوص كساني بوده كه ترس 

به اين شـيوه كـه    ،هيچ گونه تعارض حقيقي ميان احاديث نهي و اذن وجود ندارد
نهي را مخصوص جلوگيري از كتابت رسمي مانند قرآن بدانيم و اذن به كتابـت را  
هم سهل گيري در نوشتن برخي احاديث به خاطر ظروف و روابطي خـاص و يـا   

  . 4نوشتند بدانيم  را فقط براي خويش ميبه بعضي از اصحاب كه سنت اجازه 
ي  زيرا به صورت عام آمده و همه ،كند تأمل در متن نهي اين مطلب را تأييد مي

البته عموميت الفاظ نهي به معني ايـن نيسـت   . اصحاب را مخاطب قرار داده است

                                        

 از ابن عمرو  .76ص  ،1ج  ،به روايت ابن عبدالبر در جامع بيان العلمـ 2
  .ـ همان منبع3
   .ـ همان منبع4
ال  :كنـد  كند تأييـد مـي   كه از ضحاك نقل مي 47ص  ،مسئله را روايت خطيب بغدادي در تقييد العلم نـ اي1

  .احفتتخذوا للحديث كرارس المص
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اي ظروف و اشخاص كه حتي پس از جمع آوري قرآن نيز استمرار دارد و فقط بر
چنين فهمي از عموميت الفاظ نهي . مشخص و معين اذن كتابت وجود داشته است

عمر تا وفات  نبه عبداهللا ب �ي پيامبر گوئيم دوام اجازه درست نيست زيرا ما مي
امري بدون اشـكال و جـايز بـوده    �ايشان دليل كه كتابت حديث در نظر پيامبر

چـون از كاتبـت در   . تدوين رسمي پيدا نكنـد  ي است ماداميكه همانند قرآن جنبه
كند نيز روشن است و آن  از روايت بخاري كه از ابن عباس نقل مي �نظر پيامبر

ا&ـ�"�  «: افـزايش يافـت و فرمـود    �هنگامي بود كه شدت درد پيـامبر 

N�0 ا�,O# 2 �0�&آ A$* J&ب اآ�برايم ورقي (. »0$&

مـانع آن   �امـا عمـر  . ) هرگز گمراه نشويداي برايتان بنويسم كه  بياوريد تا نوشته
اين روايت هـم  . غالب شده است �كرد درد بر پيامبر شد به دليل اينكه فكر مي

بـوده   �كند كه اذن به كتابت آخرين دستور صادره از پيامبر أي را تأييد مي آن ر
  . است

گمان برده كه در ابتداي امر اذن وجود داشت و در / نه آنگونه كه رشيد رضا
  . 1نسخ شد ،ي نهي از كاتبت نهايت به وسيله

  
  :�برخورد اصحاب با حديث پس از وفات پيامبر 

كـه توسـط    �در بحثهاي گذشته روايت ابو داود و ترمذي را از رسول خـدا 
"Oـ� اP  «: كـه فرمـود   2زيد بن ثابت نقل شده بود براي شـما نقـل كـرديم   

ا �ءا ;� VW�RSTK' U*� و و��ه� 'Qداه� آ%�        
WV��� 8� ��در حـديث ديگـري هـم    . »�R�  �ب ��,X اد

                                        

  10ج  10مجلد  ،ي المنار ـ مجله2
   .پس از وفات ايشان �ـ در بحث وجوب اطاعت از پيامبر3
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  .1»اال ليبلغ الشاهد منكم الغائب«:آمده است كه
را به تبليغ سنت بـه نسـلهاي پـس از     اصحاب خود ،به همين شيوه �پيامبر

. كننـد  البته با تأمل و دقت فراوان در آنچـه كـه روايـت مـي     ،سفارش فرمود ،خود
همـين بـراي   (. 2»ان يحـدث بكـل مـا سـمع     كفي بالمرء كـذبا «: فرمود �پيامبر

  ).كند شنود بازگو مي دروغگو بودن يك فرد كافي است كه هر چه را مي
اي جز اين نداشتند كه امـر دعـوت را آشـكار كننـد و امنـت       پس صحابه چاره

مخصوصـاً كـه اصـحاب در شـهرها و      ،را به مسـلمانان برسـانند   �رسول خدا
تـابعين بـوده و بـه قصـد ديـدار آنهـا سـفر         سرزمينها پراكنده شده و مورد توجـه 

نهـا  آكردند و بـراي ديـدار    تابعان اخبار و منازل اصحاب را جستجو مي. كردند مي
  . هرچند كه سختي و دشواري سفر زياد بود ،كردند سفر مي
ي اين تالشها عاملي بود در جهت انتشار حديث و انتقـال آن بـه جمهـور     همه

  . مسمانان
با همديگر تفـاوت   �ت و كثرت روايت حديث از پيامبرالبته اصحاب در قل

از جمله زبير و زيد بن ارقم و عمران بن حصـين كـه بسـيار كـم روايـت      . داشتند
  .اند كرده

شما همانند بينم كه  من نمي«: از عبداهللا بن زبير روايت شده كه به پدرش گفت
جـدا   �مبرمـن از پيـا  : پدر گفت. حديث نقل كنيد �فالني و فالني از پيامبر

جايگـاه   ،هر كس كه بـر مـن دروغ بنـدد   «: فرمود اما از ايشان شنيدم كه مي ،نبودم
  .3»خود را از آتش مهيا كند

: شـد  كند كه به زيد بن ارقم گفته مـي  هم در كتاب سنن خود نقل مي هابن ماج

                                        

  41ص  1ج  ،از ابوبكرة» جامع بيان العلم « ـ به روايت ابن عبدالبر در 4
  .ـ به روايت مسلم از ابوهريره1
  .»العلم « متاب  ،ـ به روايت بخاري در صحيح بخاري2
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ايـم و روايـت    ما پير شديم و فراموش كـرده : گفت او مي. براي ما حديث نقل كن
مـن  : گويد سائب بن يزيد هم هم مي. سخت استهم كاري  �يامبرحديث از پ

. اما حتي يك حديث از او نشنيدم ،از مدينه تا مكه همسفر بودم1با سعد بن مالك 
يـا  (يعنـي   »او كمـا قـال  «: گفت مي �انس بن مالك نيز پس از روايت از پيامبر

گفت كـه از   يانس اين جمله را بدين خاطر م ،)فرموده است �آنگونه كه پيامبر
پرهيز كرده باشـد و درواقـع چنـين     �دروغ بستن احتمالي و نااگاهانه بر پيامبر

بهع خـاطر   ،زيد بن ارقم و سايرين ،از جانب زبير ]روايت كم حديث[عملكردي 
ي  واضح است كـه حافظـه  . پرهيز از خطا و اشتباهي بود كه قصد انجام را نداشتند

و  �كه الفاظ حديث را دقيقاً مطابق لفظ پيامبر داد انان چنين امكاني به آنان نمي
چنـين صـالح    ،پس به خاطر رعايت احتياط در ديـن خـدا  . روش ايشان نقل كنند

  .ديدند كه احاديث زيادي نقل نكنند
زيـرا وي معتقـد    ،هم جزو موانع نقل زياد حديث بود �عالوه بر اين اشتياق 

ي مـردم بـا قـرآن كمرنـگ      ابطـه ر ،بود كه نبايد به خاطر اشتغال به روايت حديث
و مسلمانان بـه حفـظ و نقـل قـرآن     . درحاليكه قرآن تازه و با طراوت است ،شود

شعبي از . بسيار نيازمند بودند ،ي آن براي يكديگر و تأمل و تدبر در فهم و مطالعه
عمـر   ،به قصد عراق از مدينه خارج شـديم : گفتقرظة بن كعب روايت كرده كه 

سپس وضو گرفت و دوبـار غسـل كـرد و     ،را همراهي كرد ما »صرار«هم تا  �
زيـرا مـا يـاران رسـول      ،آري: چرا با شما آمـدم؟ گفتـيم   ،دانيد آيا مي: انگاه فرمود

ف اصلي من اين بود ده[: فرمود �عمر. مديآخدائيم و به اين خاطر به همراه ما 
ن بـا قـرآن و   ي آنـا  رويد كه در اثر رابطـه  با شما آمدم زيرا به سوي قومي مي ]كه

 ،صدايي مانند طنين كندوي زنبور عسل ايجاد شـده اسـت   ]درمساجد[ ،تالوت آن
ي مشـغوليت بـه حـديث از قـرآن      آنان را به واسطه] آمدم تا به شما هشدار دهم[

                                        

 .ابو سعيد خدري است ،كـ منظور از سعد بن مال3
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 ،اسـتفاده كنيـد   �قرآن را با تجويد بخوانيد و كمتر از روايتهـاي پيـامبر   ،نگيريد
 ،هنگاميكه قرظـة بـه مقصـر رسـيد    . هستمهم شريك اين عمل شما برويد كه من 

مـا را از   �عمـر : او گفـت . بازگو كن �ديث پيامبرابراي ما از اح : مردم گفتند
  .1اين كار نهي كرده است 

نقـل   �روايـات فراوانـي از پيـامبر    ،با ايـن وجـود برخـي از اصـحاب هـم     
مانند يك ظرف حـديث اسـت كـه بـراي مسـلمين از       �مثالً ابوهريره. كردند مي
ها و مجالس مسلمين  سينه ،�ديث لبريز شده و با اخبار و احديث رسول خداح

  .را پر كرده است
كرد و در ايـن راه   حديث را از بزرگان اصحاب طلب مي ،عبداهللا بن عباس هم

ابن عبدالبر از ابن شهاب روايت كـرده  . كرد سختي و مشقت فراواني را تحمل مي
به مـا   �روايتي از پيامبر ،ردان اصحابگاهي از مردي از م: بن عباس گفتاكه 
نزد او بفرستم تا پيش مـن بيايـد و آن    ،توانستم من در صورت تمايل مي ،رسيد مي

ي او  رفـتم و دم در خانـه   اما خود من نزد او مي ،حديث را مستقيماً برايم نقل كند
  .2شدم تا بيرون بيايد و حديث را برايم بازگو كند منتظر مي

مل شد تا توانست حين سختيهايي را در راه كسب حديث متآري ابن عباس چن
ي احاديث موجود نزد اصحاب را گردآوري كند  و بدون هيچ غرور و خـود   همه

رسد كه او پـس از   البته چنين به نظر مي. پسندي و كم كاري به نشر آن اقدام نمود
ي  مسـلم در مقدمـه  . از روايت حديث كاستبه وجود آمدن جريان جعل حديث 

كند كه بشير بن كعب نزد ابن عباس آمد و برايش حـديث   صحيح خود روايت مي
 تكـرار كـرد  او برايش . فالن احاديث را تكرار كن: ابن عباس به او گفت. نقل كرد

يـا فقـط همـين    ي احاديث مرا شناختي  دانم آيا همه اي ابن عباس نمي: مرد گفت

                                        

  120ص  2ج  ،ـ جامع بيان العلم1
  94ص  1ج  ،همان منبع -2
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ي حـديث نقـل   بـه شـرط   �امـا از رسـول   : ابن عبـاس گفـت   ؟يك حديث را
اما پس از اينكه مردم به هر كاري دسـت   ،كرديم كه دروغگويي برايشان نباشد مي

  .ما روايت حديث را ترك كرديم ،زدند
امـا   ،نقـل كردنـد   �هر چند كه برخي از اصحاب روايتهاي زيادي از پيـامبر 

زيرا منهج آنان  ،كم صورت گرفت ))رض(ابوبكر و عمر (اينكار در زمان شيخين 
ي اول مسلمانان به قرآن بپردازنـد و در مـورد حـديث     ين مبنا بود كه در وهلهبر ا

اينگونه حديث  ،هم �آيا تو در زمان عمر: به ابوهريره گفته شد. بسيار تأمل كنند
  .1زد مرا با شالق مي ،كردم اگر در زمان عمر نيز چنين مي: گفت ؟گردي نقل مي

ع گيري عمر در برابـر حـديث و   دو بحث را در مورد موضدر اينجا الزم است 
  .موضع ساير اصحاب در اين رابطه بيان كنيم

فردي از اصحاب را به خاطر روايت زياد حديث زنداني  �آيا عمر: بحث اول
   ؟كرده است

  ؟شروطي را براي پذيرش خبر صحابي قرار داده بودند ،آيا اصحاب: بحث دوم
  

  ؟آيا عمر كسي را به خاطر روايت زياد حبس نمود

سـه نفـر از بزرگـان     �مشهور است كـه عمـر   ،اين مسئله بر زبان برخي افراد
ابـن   ،و آن سـه نفـر  . حـبس نمـوده اسـت    ،حديث را به خاطر كثرت نقل حديث

من تالش فراوان كـردم كـه بـراي ايـن شـايعه      . و ابوذر هستند ،ابو درداء ،مسعود
هـاي جعـل ايـن     يك كتاب معتبر پيدا كنم اما موفـق نشـدم و نشـانه    روايتي را از

زيرا ابن مسعود جزو بزرگان اصحاب و پيشتازان مسلمان بود  ،روايت واضح است
اي كه به خاطر ارسـال ابـن مسـعود     به گونه ،جايگاه وااليي داشت �كه نزد عمر

                                        

  120ص  2ج  ،ـ جامع بيان العلم2
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من به خاطر وجود عبداهللا در ميان «: براي امارت عراق بر آنها منت گذارد و گفت
در  �عبداهللا بن مسعود تا پايان خالفت عمر . »مشما را بر خودم ترجيح داد ،شما

عمر به اين خاطر او را به عراق فرستاد تا احكـام ديـن را بـه    . مقام خود باقي بود
كـه او را بـراي همـين هـدف بـه       �پس چگونه عمر ،آنها برگرفته از سنت است

در مـورد ابـوذر و ابـودرداء     ؟كند وي را به خاطر روايت حبس مي ،اق فرستادهرع
معلـم  آري ابـودرداء  . هم بايد گفت كه احاديث بسياري از آنها نقـل نشـده اسـت   

و اسـتدالل مـذكور    ،همانند ابن مسعود كه معلم عراقيها بود ،مسلمانان در شام بود
چگونه ممكن : در مورد ابن مسعود در مورد ابودرداء هم صادق است و بايد گفت

تعليم دهنده و فقيـه ديـن آنـان    ابودرداء را حبس كند در حاليكه  �است كه عمر
   ؟است

ـ    �و آيا امكان دارد كه عمر درداء بخواهـد كـه برخـي     ناز ابـن مسـعود و اب
  ؟احاديث را كتمان كنيد و آنان چنين كنند

پس  ،ي روايتهاي او به اندازه يك جزء روايتهاي ابوهريره نيست همه ،ابوذراما 
  ؟ود گذارداما ابوهريره به حال خ ،او را حبس كند �چرا عمر

حـديث   ،كه ابوهريره به خاطر ترس از عمـر در زمـان او  اگر هم كسي بگويد 
گوييم پس چرا ابوذر همانند ابوهريره از عمـر نترسـيده    ما مي ،كرد زيادي نقل نمي

  ؟است
مانند ابـن   ،اند به نقل زياد حديث مشهور شدهدر نتيجه بايد دانست افرادي كه 

طبق هيچ روايتي مورد  ،ر بن عبداهللا و ابن مسعودعباس و ابوهريره و عايشه و جاب
بلكه روايت شده كه هنگاميكـه ابـوهريره بـه نقـل      ،اند قرار نگرفته �تعرض عمر

 ،بـود  �آيا در فالن مكان كه پيامبر: به او گفت �عمر ،زياد احاديث روي آورد
  ؟تو هم با ما بودي

 »ده من النـار قعيا م من كذب علي متعمدا فليتوا«: آري و شنيدم كه فرمود:گفت
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پـس  . برو و حديث نقل كـن  ،حال كه اين حديث را ياد داري: به او گفت �عمر
كه بيشترين روايتها مربوط بـه اوسـت ـ بـه      �پذيرد كه ابو هريره چگونه عقل مي

يـا   ،حـبس شـود   ،اما ابن مسعود كـه روايتهـاي كمتـري دارد   . حال خود رها شود
كه اصالً در ميان اصحاب جزو بسيار ناقالن حديث افرادي مانند ابو درداء و ابوذر 

  ؟وندشحبس  ،اند شناخته نشده
بسيار تأمل كردم و از  �من در مورد روايت زنداني شدن اين افراد توسط عمر

ابـن خـرم   » االحكـام «تا اينكه به مطلب زير در كتاب  ،هر نظر آن را بررسي كردم
عود و ابـو درداء را بـه خـاطر    ابن مس �روايت شده كه عمر«: گويد رسيدم كه مي

اين روايـت   ،ي سخن خود ابن خرم در دنباله. »زنداني نموده است ،روايت حديث
امـا يعقـوب بـن شـيبة و     . بيهقي نيز با او موافق اسـت . نشنيده است �را از عمر

اند و امـا ظـاهر امـر نشـان      را ثابت كرده �سماع ابراهيم از عمر ،طبري و ديگران
وفات نموده  95يا  99زيرا او در سال  ،سماع نكرده است �عمردهد كه او از  مي

پس بايد در سال بيست هجري يعنـي اواخـر   . و هفتاد و پنج سال سن داشته است
قابـل تصـور    �به دنيا آمده باشد و سماع او در اين سن از عمـر  �خالفت عمر

ن خرم اب. شود چنين روايتي حجت نيست و به آن اعتماد نميبر اين اساس . نيست
زيـرا يـا بيـانگر    . ظاهر خبر هم بر كذب و جعل آن داللت دارد: گويد در ادامه مي

اصحاب را به دروغگويي متهم كرده يـا از حـديث و تبليـغ آن     �اينست كه عمر
در حاليكه اين  ،نهي نموده و اصحاب را به كتمان و انكار حديث وادار كرده است

را از آن نجـات داده   �المؤمنين عمـر مسئله خروج از اسالم است و خداوند امير
و اگـر ايشـان آن سـه    . چنين باوري ندارد �هيچ مسلماني در مورد عمر و ،است

 �كـه عمـر   [ ،پس به آنها ظلم نموده استس ،نفر را بدون گناه حبس نموده باشد
پس طرفـداران مـذاهب فاسـد بـه چنـين روايتهـاي       ]. از اين نسبت هم پاك است

زيرا كار به جايي [. استدالل كنند ،اين دو طريق كه بخواهند ملعوني به هر كدام از
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  .1 ]برند نمي
  آيا اصحاب براي پذيرش حديث شروطي قرار داده بودند؟

 �ي ابـوبكر صـديق   ضـمن زندگينامـه   »تـذكرة الحفـاظ  «ـ حافظ ذهبـي در  1
ذهبي از طريق ابـن  . اولين كسي كه در پذيرش اخبار احتياط كرد او بود: گويد مي

. كـرد  كند كه پير زني نزد ابوبكر آمد و طلـب ارث مـي   از قصيبه روايت مي شهاب
 �يـابم و از پيـامبر   من طبـق كتـاب خـدا سـهمي بـراي تـو نمـي       : ابوبكر گفت

پاخاست و ه مغيره ب. پس ابوبكر از مردم سؤال كرد ،ام همچيزي در اين باره نشنيده
ابـوبكر بـه مغيـره    . داد رسول خدا يك ششم مال را به جده اختصـاص مـي  : گفت
پـس  . محمد بن مسلمه بـر چنـين روايتـي شـهادت داد     ؟آيا شاهدي داري: گفت

  .ابوبكر آن را در مورد مادر بزرگ اجرا كرد
كنـد   ـ حافظ ذهبي از طريق جريري از ابي نضرة از ابو سعيد هم روايت مـي 2

نشـد و   اما به او اجازه داده ،سالم كرد �از پشت در بر عمرابو موسي سه بار : كه
: ابو سعيد گفت ؟چرا بازگشتي: به دنبال او فرستاد و گفت �سپس عمر. برگشت

هرگاه كسي از شما سه بار سالم داد «: خدا شنيدم كه فرمود �زيرا من از رسول
يا براي روايت : فرمود �عمر. »بازگردد ،و اجازه خواست اما به او پاسخ داده نشد

ما نشسته بوديم كه ابوموسـي  . رد خواهم كردآوري و يا با تو برخو دليلي مي ،خود
او ما را از جريان با خبـر كـرد و    ؟خواهي چه مي: گفتيم. با رنگ پريده نزد ما آمد

. ايم ي ما شنيده آري همه: گفتيم ؟آيا كسي از شما اين روايت را شنيده است: گفت
اميـر المـؤمنين   خود با او فرستادند تا نزد آنان مردي را از ميان : گويد ابو سعيد مي
  .2گواهي دهد

ـ ذهبي همچنين از طريق هشام بن عروة بن زبير از پدرش از مغيره بن شعبه 3

                                        

  .193ص  ،2ج  ،ـ االحكام1
  .ـ اين حديث در صحيحين هم از ابو سعيد خديري روايت شده است1
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خواسـتار   ،نظر آنان را در مورد سقط جنـين توسـط زن   �كند كه عمر روايت مي
را قـرار داد و  ) غـرّه (ي جنـين   در اين مورد ديه �رسول خدا: مغيره گفت. شد

ويي كسي را بياور كه او هم اين مسـئله را بدانـد و   گ اگر راست مي: فرمود �عمر
چنـين حكـم    �گويد كه محمد بن مسلمه شهادت داد كه رسول خـدا  مغيره مي

  .كرده است
كند كـه او از   بي با سند خويش از اسماء بن حكم فزاري هم نقل ميهـ امام ذ4
 ،شـنيدم  حـديثي مـي  �من هرگاه از رسـول خـدا  : شنيده است كه گفت �علي

رساند و اگر كسي ديگـر بـرايم نقـل     خواست به من نفع مي آنگونه كه مي خداوند
كردم و ابـوبكر ـ    خورد به او باور مي اگر سوگند مي ،دادم او را سوگند مي ،گرد مي

هـر  «: شـنيدم كـه فرمـود    �من از پيـامبر : گفت ـ به من گفت  كه راست هم مي
سـپس از   ،بخوانـد ) وبـه ت(اي اگر پس از گناه وضو بگيرد و دو ركعـت نمـاز    بنده

  .1»خداوند وي را خواهد بخشيد ،خداوند طلب بخشش كند
در  �اند كه روش ابوبكر و عمـر  برخي از محققان از اين روايتها چنين فهميده

ونه بوده كه هيچ حديثي را نپذيرند مگر اينكه دو نفر و يا بيشـتر  مورد حديث اينگ
چنين فهمـي بـه   . ي بوده استهم سوگند دادن راو �آن را نقل كند و روش علي

ي تاريخ شريعت اسالمي و تاريخ سنت كـه در   ذهن بسياري از نويسندگان عرصه
ي مسلّم تبديل شده و به همراه  اند سرايت كرده و به يك قضيه عصر حديث زيسته

اسـاتيد   ،انـد  از جمله كساني كه اين رأي را پذيرفتـه . كنند آن چيز ديگري نقل نمي
مـذكرة تـاريخ   «ي دانشگاه االزهر است كه تأليف كنندگان  نشكدهبزرگوار ما در دا
و در باب مربوط به بيان شـروط   ،انان در كتاب خود. نيز هستند» التشريع السالمي

شرط ابوبكر و عمر و علي براي عمـل   ،اند كه اين روش ائمه براي عمل ذكر كرده

                                        

 34ص » صـول الحـديث   المـدخل الـي ا  «اين روايتها را حـاكم نيـز در    .10و7و2ص  1ج،ـ تذكرة الحفاظ2
  .روايت كرده است
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  .به حديث است
آن آثـار و روايتهـا يـك خطـاي      اي بـر  اما واقعيت اينست كه بناي چنين قاعده

روايتهايي كه بيانگر ايـن   ،كند علمي است كه آثار و روايتهاي ديگري آن را رد مي
احاديثي را پذيرفته كه فقط يك تن آن را نقل كرده است و  �مسئله است كه عمر

در مورد . حديث برخي از اصحاب را بدون سوگند دادن هم پذيرفته است �علي
  .رابوبكر هم همينطو

  : پردازيم اكنون به بررسي اين روايتها مي
ـ بخاري و مسلم از طريق ابن شهاب از عبداهللا بن عـامر بـن ربيعـه روايـت     1
رسيد به او خبر دادنـد  » سرغ«هنگامبكه به . به طرف شام رفت �اند كه عمر كرده

 �عبدالرحمن وي را مطلـع كـرد كـه پيـامبر    . منتشر شده است» وبا«كه در شام 
هرگاه شنيديد كه در سرزميني وبـا پخـش شـده و شـما هـم در آن      : استفرموده 

: گويـد  ابن شهاب مي ،بازگشت» سرغ«از  �عمر »از آنجا فرار نكنيد ،مكان بوديد
فقط به خـاطر حـديث عبـدالرحمن بـن      �سالم بن عبداهللا بن عمر گفته كه عمر

  . عوف با مردم بازگشت
يه به سرپرست عاقل شـخص  د: گفت مي �ـ روايت شده كه عمر بن خطاب2

تـا اينكـه ضـحاك بـن     . گيـرد  ي شوهر خود چيزي نمي گيرد و زن از ديه تعلق مي
از  »اشـيم ضـبي  «براي او نوشـته كـه زن    �خبر داد كه پيامبر �سفيان به عمر 

   1. عمر هم با شنيدن خبر ضحاك از قول خود بازگشت. برد ي او ارث مي ديه
دهـم   به خدا تذكر مي] شمارا[من : گفتروايت شده كه  �ـ بازهم از عمر3

مل بن ج. شنيده به من خبر دهد �مطلبي از پيامبر ،نينچكه اگر كسي در مورد 
يكـي از آنهـا    ،من ميـان دو كنيـز خـود بـودم    : مالك بن نابغه بپا خواست و گفت

                                        

چاپ جديد  به روايت احمد و ابو داوود و ترمذي كـه آن را حـديثي حسـن     ،426ص  ،شافعي ،ـ الرساله1
  .داند و ابن ماجد و مالك صحيح مي
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. كه در اثر آن ضربه جنين داخل شكم او مرده بيرون آمدزد  1»مسطح«ديگري را با 
. را در مـورد او حكـم كـرد   ) يعني جنين برده يا كنيـز (ي غره  ديه �رسول خدا
  2. كردم اي ديگر حكم مي به گونه ،شنيدم اگر اين را نمي: عمر گفت

: گفـت و فرمـود   در مورد مجوسيان سخن مي �ـ بازهم روايت شده كه عمر4
مـن از  : عبدالرحمن بن عـوف بـه او گفـت    ؟دانم كه با آنان چگونه رفتار كنم نمي

  .3 »روش اهل كتاب را در مورد آنان اجرا كنيد«: شنيدم كه فرمود �پيامبر
ـ بيهقي از طريق هشام بن يحيي مخزومي روايت كرده كه مردي از ثقيف نزد 5

 ،ي خـدا  عمر بن خطاب آمد و از او در مورد زني پرسيد كه در حال زيارت خانـه 
 �عمـر  ؟آنجا خارج شود بايد از ،آيا قبل از اينكه پاك شود ،شود دچار حيض مي

عمـر    ،در اين چيزي غير از اين گفت  �پيامبر: آن مرد ثقفي گفت. خير: فرمود
چـرا در مـورد چيـزي از مـن اسـتفتا      : پا خاست و با شالق وي را زد و فرمودبه 
  4 ؟ي آن فتوا داده است كنيد كه رسول خدا در باره مي

شـتر و   15» ابهـام «شـت  ي انگ در مورد ديـه  � ـ و نيز روايت شده كه عمر6
ده شتر و براي انگشت بعـد   ،ده شتر و براي انگشت وسطي ،براي انگشت كنار آن

اما پس از اينكه . ديه قرار داد ،شش شتر ،نه شتر و براي انگشت كوچك هم ،از آن
: فرمـوده  �پيـامبر  ،ودبي عمرو بن خرم به او رسيد كه در آن نوشته شده  نوشته

بـا شـنيدن ايـن    � عمـر  ،»ده شتر ديه وجـود دارد  ،ن انگشتهابراي هر كدام از اي«
اين مطلـب  . روايت از نظر خود بازگشت و نظر مطرح شده در حديث را پذيرفت

ي شـيخ االسـالم    نوشـته  »فتح الملهم شرح صحيح مسلم«در كتابهاي اصول مانند 

                                        

   .ي صاف كردن خمير نان ـ وسيله1
  427ص  ،شافعي ،ـ الرساله2
  430ص  ،ـ همان3
  31ص  ،سيوطي ،ـ مفتاح الجنه4
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امـام   »الرسـاله «اما آنچه كه از كتـاب   ،آمده استچنين 1شبير احمد عثماني هندي 
 �شود اين است كه اصحاب پس از وفـات عمـر    شافعي در اين مورد فهميده مي

و بـر اسـاس آن نظـر    بود كه به كتاب عمر بن حزم كه نزد آل او بود دست يافتند 
  . را ترك كردند �عمر
ح خفـين عمـل   مسهمچنين به روايت سعد بن ابي وقاص در مورد  �ـ عمر7
  2. كرد

ي رسول خـدا   يوانه را رجم كند تا اينكه گفتهخواست كه يك زن د �ـ عمر8
با شنيدن آن امر كـرد كـه    �عمر. »رفع القلم عن ثالثه«: به او رسيد كه فرمود �

  3. رجم نشود
اين روايتها كه به حد شهرت رسيده است توسط امامان مورد اطمينـان روايـت   

توقـف و  بدون  �گذارد كه عمر شده و جايي براي جدال در اين مسئله باقي نمي
. حديث روايت شده توسط يك صحابي را پذيرفته و به آن عمل كرده است ،شك

بـراي پـذيرش    �مرع. كنند تعداد اين روايتها بيشتر از روايتهايي است كه بيان مي
راوي ديگري را نيز طلب كرده و روايت يك صحابي را قابل  ،حديث يك صحابي

حابه بر اين اساس بوده كه به ي ص وچون عمل همه. اثبات و صحيح ندانسته است
پس الزم است كه برخي عملكردهاي مخالف آن  ،خبر يك صحابي عمل كرده اند

كه حتي با بيشتر عملكردهاي خـود او نيـز مخـالف اسـت ـ تاويـل        �را كه عمر
شويم كـه روايـت    البته با مراجعه به آن دسته از روايتهاي مخالف متوجه مي. كنيم

از طريق حمل بن مالك هم روايت شـده   ،سقط جنين زنمغيره بن شعبه در مورد 
و فقـط روايـت   . خبر فردي او را بدون ترديـد پـذيرفت   �در حاليكه عمر ،است

                                        

   .نقل نموده است 13ص  ،2ج » االحكام « ابن حزم نيز اين مطلب را در  ،7ص  1ج  ،ـ فتح الملهم5
  .7ص  1ـ فتح المهلم ج 1
 .13ص  ،2ج  ،ابن حزم ،ـ االحكام2
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بايد احكام  ،شود ماند كه چون اين مسئله بسيار انجام مي استئذان ابوموسي باقي مي
خود  و ظاهراً[آن شناخته شود و چون ابوموسي از اين روايت اطالع كافي نداشت 

و در اين . آنگاه خبر را نقل كند ،عمر خواست كه اطمينان يابد ]او هم مطمئن نبود
در تأمل و درنـگ بسـيار در مـورد روايـات و      �عملكرد عمردر مورد  زمينه بايد

پـس  . كه قصد داشـت اصـحاب را هـم اينگونـه بـار آورد      را در نظر داشت اخبار
ره ـ اگـر بپـذيريم كـه معارضـي      ي ابوموسي و مغي در مورد قضيه �عملكرد عمر

براي آن روايتها وجود ندارد ـ بر اين اساس بوده كه خواسته است  به اصـحاب ـ    
ي كم سال ـ درس تأمل و اطمينان را در قبول اخبـار و روايـات     مخصوصاً صحابه

از افرادي مانند ابوموسي و مغيره ـ كـه داراي چنـان مقـام      �يعني اگر عمر . دهد
كنـد كـه بـراي روايـات خـود شـاهد        حاب بودند ـ درخواست مي وااليي ميان اص

اين مسئله براي اصحاب كوچكتر و پايين تر از سطح آنـان و نيـز تـابعين     ،بياورند
در مورد روايات را بر خود الزم دارند و در نقل اخبـار و  تر است كه تامل  شايسته

فتگـوي او بـه   اسـت كـه گ   �اين مسئله توجيه عملكرد عمر. روايتها انديشه كنند
اي ابوموسي بدان كه مـن تـو را مـتهم    : كند كه فرموده ابوموسي نيز آن را تأييد مي

و شـايان  [اسـت   �كنـي حـديث رسـول خـدا     كنم اما چيزي كه تو نقل مي نمي
مـن  «: او را سرزنش كرده چنين فرموده است» اُبي«در روايتي ديگر هم كه ]. دقت

پس از نقل رواياتي كه » الرساله«فعي هم در امام شا. »خواستم كه دقت و تامل كنم
در توجيـه   ،حـديث را از يـك صـحابي پذيرفتـه اسـت      �دهد كه عمـر  نشان مي

در مـورد حـديث ابوموسـي بـه خـاطر رعايـت        �ي ديگر كه عمر روايات دسته
زيرا ابوموسي نزد او مـورد اطمينـان و امـين بـوده اسـت ـ ان        ،احتياط بوده است

دليل ما روايتي است كه : گوييم مي ؟دليل آن چيست: بگويد شاءاهللا ـ اگر كسي هم 
مالك بن انس از ربيعه و چند تن از علماي ديگر در مورد حديث ابوموسـي نقـل   

ترسم كه مردم بر رسول  اما مي ،كنم من تو را متهم نمي: اند كه عمر به او گفته كرده
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  . 1 »دروغ ببندند �خدا
  . اهللا عنه بود تا اينجا مطالب مربوط به عمر رضي

هيچ روايتي كه نشان دهد او بـراي   ،اما در مورد موضع گيري ابوبكر بايد گفت
مگـر روايـت    ،راوي ديگري هم خواسته است وجود نـدارد  ،پذيرش خبر صحابي

تواند دليل اين باشد كه او فقط  ، و اين يك روايت هم نمي2مربوط به ميراث جده 
قضاياي زيـادي بـر ابـوبكر    . وي داشته باشدپذيرفت كه دو را زماني حديث را مي

مراجعه نمـوده و در   �عرضه شده كه جهت حل آنها غقط به سنت رسول خدا
» المحصـول «رازي در . هيچكدام دو راوي طلب نموده مگر در همان يك روايـت 

بـالل   ،اي قضاوت كرد دو شخص در مورد مسئلهميان  �كند كه ابوبكر روايت مي
 ،اي ديگر حكم نموده بود در اين زمينه به گونه �پيامبروي را مطلع كرد كه  �

كه اين روايت در صورت صحت تأكيد  3اين بود كه ابوبكر از رأي خود بازگشت 
روش ابـوبكر را در قضـاوت چنـين ذكـر      /امام ابـن قـيم  . موضع گيري ماست

ابتـدا بـه كتـاب خـداي تعـالي نظـر        ،اي براي حكم هر مسئله  �ابوبكر«: كند مي
يافت بـه سـنت    كرد و اگر در كتاب خدا نمي حكم مي ،يافت اگر پاسخ مي ،ردك مي

آن حكـم  يافـت مطـابق    اگـر حكـم را در آن مـي    ،كرد مراجعه مي �رسول خدا
آيـا شـما در ايـن    : كـرد  از مردم سؤال مي ،شد اگر از هر دو منبع ناكام مي. كرد مي

كردنـد كـه رسـول     ميگاهي افرادي اقرار  ،دانيد مي �مورد چيزي از رسول خدا
و اگر هم سـنتي  ]. كرد واو هم آن را اعمال مي[ ،چنين و چنان حكم كرد �خدا

                                        

در ابتداي امر دو راوي براي پذيرش يـك   �ابن حزم معتقد است كه عمر  .434ص /شافعي ،ـ الرساله1
االحكام  :نگا .پذيرفت ما با سرزنش ابي از اين روش كنار زد و از يك صحابي ميا ،خواسته است حديث مي

  .140ص  ،2ج 
  141ص  ،2ج  ،االحكام ،ـ كه ابن حزم اين روايت را به خاطر منقطع بودن آن غير صحيح دانست2
  .ي خطي نسخه ،رازي» المحصول « ـ 3
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كـرد و از آنهـا مشـورت     شد رهبـران مـردم را جمـع مـي     يافت نمي �از پيامبر
  . 1 »كرد طبق آن حكم مي ،كردند خواست كه اگر همه بر يك نظر اجتماع مي مي

از راويـان   �كه بيان كند كه ابـوبكر  يابيم حاصل بحث اينكه ما هيچ نصي نمي
خواسته باشد كـه رواي ديگـري را بـراي تأييـد روايـت خـود        �حديث پيامبر

اين مورد را هم احتمال دارد كه به خاطر احتياط زيادتر  ،مگر حديث جده ،بياورند
حكمي است كـه در قـرآن تشـريع     ،زيرا ارث بردن جده. و دقت بيشتر گفته باشد

پس الزم بود كه احتياط و هوشـياري فراوانـي   . د آن حديث استنشده بلكه مستن
ي  مخصوصاً اينكه اكثر احكـام ارث و ميـراث بـه وسـيله     ،در مورد آن به كار رود

ي  روش دائمي و طريقه �پس اين عملكرد ابوبكر. متون قرآني تشريع شده است
امـام  . اشـد هميشگي او نبوده كه فقط زماني حديث را بپذيرد كه دو راوي داشته ب

در مورد حديث مغيره در مورد  �توقف ابوبكر«: گويد مي »المستصفي«غزالي در 
شايد به اين خاطر بوده كه وجهي مقتضي توقف داشـته و چـه    ،ارث گرفتن جده

يا به اين دليل بوده كه شايد قصد تامل در اين را داشـته   ،بسا كسي به آن پي نبرده
روايتي  ،يا بداند كه آيا نزد شخصي ديگر همكه آيا آن حكم ثابت است يا منسوخ 

همانند آن وجود دارد كه حكم را مؤكدتر كند يا روايتي مخالف باشد كه آن را رد 
مانند اينكه قاضي پـس از   ،اي بر آن افزوده گردد كند يا توقف نموده تا شايد زياده

  . ددماند تا اگر زيدتي نيست قطعيت حكم آشكار گر شهادت دو شاهد منتظر مي
ي رد آن نبوده يا اينكه توقف نموده تا تساهل در  وتوقف ابوبكر به خاطر اراده 

بر يكـي   �باالخره واجب است كه عملكرد ابوبكر. روايت حديث گسترش نيابد
زيرا از ايشان ثابت شده كه خبر واحد را پذيرفته و با  ،از وجوه مذكور حمل شود

  .2 »نموده استنمعتقدان به اين نظر مخالفت 

                                        

  .51ص  ،1ج  ،ـ اعالم الموقعين1
   .154ص  ،1ج  ،ـ المستصفي2
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ما  ،1اگر ثابت شود كه راوي را سوگند داده  ،�اما در مورد جهت گيري علي 
 ،در غير اينصورت او هم ماننـد سـاير اصـحاب اسـت    . سخني در اين باره نداريم

روايت مقداد بن أسود  �روايت شده كه علي  »المحصول«حتي از صاحب كتاب 
و  ..:بلكـه فقـط گفتـه    ندادهسوگند  او را هم  و2پذيرفته » مذي«را در مورد حكم 

   .ي عمومي نيست هم قاعده �پس اين عملكرد علي. ابوبكر راست گفت
در مورد رفتار ابوبكر و عمر و علي ـ رضاي خدا بر  ي كالم اينكه آنچه  خالصه

آنان باد ـ ثابت شده اين است كه آنان به خبر فقط يك راوي عمل كرده اند و اگر  
واسته شده يا همان يك راوي سـوگند داده شـده   راوي دومي خ ،در برخي حاالت

شود و بـا ايـن نگـرش و توجيـه      روش عمومي و رفتار ثابتي براي آنان تلقي نمي
عملكرد اين سه تن از بزرگان صحابه با عملكرد سـاير اصـحاب كـه در پـذيرش     

البتـه در بحـث   . هماهنـگ خواهـد شـد    ،انـد  روايت به خبر يك راوي اكتفا كـرده 
  . شود در اين باره نقل مي /كالم امام شافعي ،حجيت خبر واحد

  
  : براي جستجوي حديث ،سفر اصحاب به شهرها

ي اصحاب محفوظ بود  به پايان رسيد و سنت هنوز هم در سينهي شيخين  دوره
 /زيرا عملكرد عمـر : نه در نقاط مختلف ،شايع نشده بود ،و به صورت گسترده

و فقط به برخي افـراد بـه خـاطر بعضـي      كرد اكثر صحابه را از ترك مدينه منع مي
زيرا همـانطور  : و در خود مدينه هم شايع نشده بود. داد ي خروج مي مصالح اجازه

                                        

پس از آن بـرايش  » دانم  من اين را بعيد مي«  :مؤلف گفته بود ،پس از اين جمله ،ـ در چاپ اول اين كتاب1
اند  صحيح است و ابو داود و ترمذي و ابن ماجد آن را روايت كرده ،ي منسوب به علي ثابت شد كه اين گفته

 ،بكر كه در كتب سته وارد شـده اسـت  آن را جزو مرويات ابو 146ص  ،3ج » ذخائر المواريث « و صاحب 
  .ذكر نموده است

   .ي خطي نسخه ،ـ المحصول رازي2
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بود كه عنايت و توجه اصـحاب متوجـه   بر اين اساس  /كه ديديد سياست عمر
كاهش يابد تا از ايجـاد تحريـف و    �قرآن شود و روايت حديث از رسول خدا

اما در . شود و خطا و گمان در روايت حديث راه نيابدجعل در حديث جلوگيري 
به اصحاب اجازه داده شد كـه در شـهرها پراكنـده شـوند و مـردم       �زمان عثمان

زيرا تعـداد بزرگـان اصـحاب     ،مخصوصاً افراد كم سال به اصحاب نياز پيدا كردند
ي جـوان اصـحاب اقـدام بـه      بـر ايـن اسـاس طبقـه    . يافت روز به روز كاهش مي

وري حديث از بزرگان خود و نقل از آنان نمودند بـه طوريكـه بـراي طلـب     آ گرد
احمـد و طبرانـي و    ،»االدب المفـرد «در بخـاري  . رفتند حديث به نزد يكديگر مي

بيهقي از جابر بن عبداهللا روايت كرده اند كـه گفـت از طريـق مـردي از اصـحاب       
به اين خاطر شتري  ،امبه من رسيده كه تا كنون آن را نشنيده  �حديثي از پيامبر

روايـت   ،خريدم و بر آن بار سفر بستم و پس از يك مـاه سـفر بـه شـام رسـيديم     
از جانب تو : نزد او رفتم و گفتم ،عبداهللا بن انيس انصاري بود ،ي آن حديث كننده

 ،اي و در مـورد مظـالم اسـت    شنيده �حديثي به من رسيده كه گويا تو از پيامبر
مـن از  : او گفـت . يرد و من موفق به شنيدن حديث نشومترسيدم كه يكي از ما بم

  .1 »يحشر الناس غرال بهما«شنيدم كه فرمود  �پيامبر
افرادي كه همراه آنها هيچ چيز نيست و ندايي : گفت ؟چيست مهب معني: گفتيم

مـن ديـان   : گويـد  شنوند و مي شنوند كه افراد دور و نزديك مانند هم آن را مي مي
در حاليكه يكي . ز اهل جهنم شايسته نيست كه وارد جهنم شودهستم هيچ كسي ا

و هـيچ  . گيرم تا اينكه آن حق را از آن جهنمي مي ،از اهل بهشت حقي نزد او دارد
شايسـته نيسـت وارد    ،يك از اهل بهشت هم اگر حق يك فرد جهنمي نزد اوست

: گفتيم ،اشدحتي اگر يك سيلي ب ،گيرم بهشت شود تا زماني كه آن حق را از او مي

                                        

شـود كـه همـراه او     به كسي گفته مي» بهما «  .جمع اغرل و به معناي شخص ختنه نشده است» غرل  « ـ 1
  .252ص  ،االدب المفرد :نگا .همين معاني در تفسير خود حديث بيان شده است .چيزي نيست
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در حاليكه ما به حالت ختنه نشده و لخت و بدون هـيچ چيـز نـزد خـدا      ؟چگونه
   ؟رويم مي

  ،»به وسيله نيكيها و بديها: فرمود �پيامبر
اند كه ابو ايوب انصاري به  بيهقي و ابم عبدالبراز عطاأ بن ابي رباح روايت كرده

 �از رسـول خـدا  سوي عقبه بن عابر جهني سفر كرد تا در مـورد حـديثي كـه    
هنگـامي  . از او سؤال بپرسـد  ،شنيده است و از راويان آن كسي جز او باقي نمانده

بيرون آمـد   ]عقبة[كه به منزل مسلمه بن مخلد انصاري ـ كه امير مصر بود ـ رسيد   
بـه اينجـا كشـانده    چه چيز تـو را   ،اي ابو ايوب: و او را در آغوش گرفت و گفت

اي كـه در مـورد    شـنيده  �م حـديثي از پيـامبر  ا شـنيده : است؟ ابو ايـوب گفـت  
: شـنيدم كـه فرمـود    �من از پيامبر ،آري: گفت. پوشاندن عيوب مسلمانان است

مـؤمني را در دنيـا و بـه هنگـام مصـيبت او بپوشـاند خداونـد         ]عيوب[هر كس «
سپس ابو ايوب سوار مركـب خـود   . »او را در روز قيامت خواهد پوشاند ]عيوب[

  .1زگشتشد و به مدينه با
يث رو به رشـد و گسـترش نهـاد و نظرهـا بـه شـدت       داين بود كه روايت احا

نهان در شد و تابعان براي ديدن آنان و نقل علوم  �بيشتر متوجه اصحاب پيامبر
كافي بود كه يكي . ـ حريص بودنداينكه به مالقات رفيق اعلي   هايشان قبل از سينه

هل آن شهر گرد او آيند و بـه هنگـام   ي ا از اصحاب به يكي از شهرها برود تا همه
رفـت كـه او    شد و انگشتان آنها به سوي او نشانه مـي  ورود او جمعيت مزدحم مي

  .ي رسول خداست صحابه
خـاطر  ب مشهور شدند يا  �از رسول خدا برخي از اصحاب به كثرت روايت

ـ  �ي مالقات آنان با رسول خدا طوالني بودن دوره ه مانند عبداهللا بن مسعود يا ب
يا به  ،مانند انس بن مالك ،خاطر ملتزم بودن و هميشه در خدمت رسول خدا بودن

                                        

 .93ص  1ع بيان الحكم جـ جام1
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يـا بـه    �مانند عايشـه  �ي رسول خدا خاطر آگاهي آنان از احوال دروني خانه
و عبـداهللا بـن    �مانند عبداهللا بن عمر �خاطر توجه زياد به حديث رسول خدا

از ابوهريره  ]بن عمر و ابن عمرويعني ا[هرچند كه دو نفر اولي  ،و ابوهريره عمرو
ي اين موارد از  كوچكتر بودند و خود ابوهريره هم دير مسلمان شد ة مردم در همه

كردنـد و اصـحاب هـم     حديث را بدون شك و ترديد نقل مي �اصحاب پيامبر
ي تحريـف   قضيه. كردند از همديگر حديث نقل مي ،بدون تكذيب و سخت گيري

وجود نداشت و همان فتنـه بـود    ،ن تا زمان وقوع فتنهدروغگويا حديث و پيدايش
  .كه منشأ تحول در زندگي ديني و سياسي مسلمانان شد

  
  

  فصل دوم

  ي جعل حديث  درباره

  چه وقت جعل حديث آغاز شد

سال چهل هجري مـرز ميانپـاكي و خلـوص سـنت از دروغ و جعـل بـود بـا        
ـ   ناخالص شدن و تبديل شدن آن به وسيله ه اهـداف سياسـي و   اي براي خـدمت ب

اين دگرگوني در سنت مربوط به زماني است كه اخـتالف ميـان   . تقسيمات داخلي
علي و معاويه شكل جنگي را به خود گرفت كه در اثـر آن خونهـا ريختـه شـد و     

اكثـر ايـن گروههـا    : تقسيم شدند جانها به در آمد و مسلمانان به گروههاي متعدد
و معاويه را بـا هـم مـورد خصـومت قـرار       علي ،خوارج ،دادند حق را به علي مي

 ،هر چند كه در گذشته جزو پيروان علي و نسبت به او متعصـب بودنـد   ،دادند مي
و جانشـيني   �شـهادت علـي  اهل بيت و گروهي از طرفداران آنـان هـم پـس از    

كردنـد و برعليـه دولـت امـوي      معاويه حق خود را در مورد خالفـت مطالبـه مـي   
هاي سياسي بدين صورت سبب تقسـيم مسـلمانان بـه    آري رويداد. شورش كردند
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اما با تأسف بايد گفت كه ايت تقسـيمات شـكل   . پيروان و گروههاي مختلف شد
زيـرا هـر    ،ديني به خود گرفت و تأثير بسيار زيادي در برپايي مذاهب ديني داشت

 ،ي قرآن و سنت تأيي كند گروه و حزبي در تالش بود كه موقف خود را به وسيله
ي گرايشـهاي مختلـف    ي همه چون به صورت طبيعي قرآن و سنت تأييد كنندهاما 

آنان به سوي تأويل متون قرآن و تحميل مطالب مورد  ،اين مذاهب و گروهها نبود
 �حتي برخـي از آنـان اخحـاديثي را برزبـان رسـول خـدا       . نظر خود پرداختند

 ]تحريف و جعل حديثروي آوردن آنان به [ ،گذاشتند تا ادعاي آنان را تأييد كند
هـا و نقـل فـراوان آن توسـط      از اين رو بود كه به خاطر حفظ شدن قرآن در سينه

پس آغاز وضـع حـديث و اخـتالط     ،امكان تغيير و تبديل آن نبود ،عموم مسلمين
  .صحيح و ضعيف و موضوع از اينجا آغاز شد

اديـث  اولين اقدام خود را از فضائل اشخاص آغاز كردند و اح ،جاعالن حديث
گفتـه  . جعـل كردنـد   ،خـود ي فضل پيشوايان و رؤسا و احـزاب   فراواني در زمينه

گروههـاي   ،شود كه اولين گروهي كه به جعل حديث در ايـن زمينـه پرداخـت    مي
: گويـد  اين مطلب را ابن ابي الحديد در شرح نهج البالغه مي. مختلف شيعه بودند

فضائل از طرف شيعه صـورت  بدان كه اصل دروغ پردازي در احاديث مربوط به «
  .»و برخي از جاهالن اهل سنت نيز به مقابله با آنان پرداختند 1...گرفت
  

  ؟در چه نسلي جعل حديث آغاز شد

را به جعل حديث مـتهم   �اصحاب پيامبرباور اين مسئله آسان نيست كه ما 
اني نـان كسـ  آزيرا  ،هاي جعل در ميان انان هم فراوان باشد كنيم هر چند كه انگيزه
ك وطـن  ردر راه اسالم ت ،خود را فداي رسول خدا كردند ،بودند كه با جان و مال
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و خويشاوندان كردند و محبت خدا و ترس از او با خون و گوشت آنـان تركيـب   
حبيـب و نجـات    ،نزد انان به شهرت رسيده بود �ي پيامبر شده بود و اين گفته

نند مانند دروغ بستن بر هـيچ يـك   بر من دروغ بستن ما«: ي انان فرموده بود دهنده
هر كس كه بر من دروغ بندد جايگاه خود را در آتش فـراهم آورده   ،از شما نيست

 ،و  پس از ايشان هـم  �ي رسول خدا تاريخ زندگاني اصحاب در دوره. 1»است
رساند كه آنان داراي چنان تقوايي بودند كـه از دروغ بسـتن و    ما را به اين باور مي

آنان همانگونه كـه حـديث   . ر برابر دشمنان و تبليغ آن به مردم داشتنددفاع از آن د
در راه پاسـداري از   ،كردنـد  دريافت مي ]به آن شيوه كه ذكر شد[ل خدا ورا از رس

آن هم همه چيز خود را فدا كردند و با هر اميـر و خليفـه و هـر انسـان منحرفـي      
  .هراسيدند ودي نميكردند و در اين راه از سرزنش و مرگ و ناب مبارزه مي

اي مـردم در  : گويـد  خوانـد و مـي   ن عمر است كه در ميان مـردم خطبـه مـي   با
اگر اين مسئله كرامتي نزد خدا به حسـاب   ،ي زنان زياده روي نكنيد ي مهريه زمينه

زني بـه سـوي او   . .داد آن را انجام مي �ي شما رسوول خدا قبل از همه ،آمد مي
آيا آنچه ! آرام باش اي عمر: گفت ،اصحاب شنيدند ي رفت و با فرياد بلند كه همه

���G}�آيا خداونـد نفرمـوده كـه     ؟كني را كه خدا با ما بخشيده بر ما حرام مي

��I��Hz )زني راست گفـت و مـردي خطـا    (: گفت �عمر )20: النساء
   2)كرد 

                                        

زيرا هفتاد صـحابي و حتـي    ،اند آن را متواتر دانسته ،حديث مشهوري است كه برخي از علما ،ـ اين روايت2
 .اند ي كتابهاي سنت هم آن را تخريج كرده بيشتر آنرا روايت كرده و همه

و اصحاب سنن از طريق محمد بن سيرين از ابو عجفـاء   را امام احمد در مسند خود �ي عمر ـ خبر خطبه1
اما خبر پاسخ آن زن به او را ابويعلي موصلي در مسند خود روايت كرده كـه داراي   .اند مسلمي روايت كرده

  .يك راوي ضعيف است و ساير طرق آن هم منقطع است
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است با اهـل ارتـداد و    بينم كه با ابوبكر كه تصميم گرفته را مي �بازهم عمر
داند و به ايـن   كند و جنگ با آنان را صحيح نمي مجادله مي ،زكات بجنگند مانعين

ام كه با مـردم بجـنگم    من امر شده«: فرمايد كند كه مي استناد مي �حديث پيامبر
اگر اين را گفتند خون و مال آنهـا بـر مـن    . كنند تا اينكه به الاله اال اهللا اعتراف مي

  .1»خداستحرام است مگر به حق و حساب آنان با 
و زكات هم جزو آنحق  »مگر به حق«: نفرمود �آيا پيامبر: گويد مي �ابوبكر

با ابـوبكر  در حاليست كه اولين بيعت كننده  �با ابوبكر �آري جدال عمر. است
امـا بـا ايـن     ،در روز سقيفه خود عمر بود و به فضل و برتري او اعتراف نمود �

از آنچه كه خـود   �نشد كه عمر باعث اين �محبت و بزرگداشت ابوبكر ،وجود
  .را در اشتباه دست بكشد �بيند و ابوبكر حق مي

كنـد و بـا ايـن     ي رجم زن زناكار حامله مخالفت مـي  علي نيز با عمر در مسئله
اگر خداوند راهي بـراي اجـراي حـد زن در اختيـار تـو      «: كند او را انكار مي ،بيان

عمـر  . »در اختيار تونيسـت  ،كم اوراهي براي لطمه زدن به انسان داخل ش ،گذاشته
  .شد عمر هالك مي ،اگر علي نبود: گويد ايستد و مي از رأي خود بازمي

والـي مدينـه ايـراد     ،بـر مـردان   ]در راه دفاع از سنت[بينم كه  يا ابو سعيد را مي
ر نمود و برايش بيان كرد كه ايـن  ذارا پيش از نماز عيد برگگيرد كه چرا خطبه  مي

  .است و كاري برخالف روش رسول خدا است كار مخالف سنت
ي حجـاج   ـ به هنگام خطبه» تذكرة الحفاظ«يا ابن عمر ـ طبق روايت ذهبي در  

ي خـدا ويـران و    خانـه  ،حرام خـدا را حـالل   ،دشمن خدا: گويد خيزد و مي بپا مي
ي  يك بار ديگر حجاج در خطبه]. ظور او حجاج بوداز و.. [.دوستان خدا را كشت

تو : گويد و ميخيزد  ابن عمر بپا مي ،ابن زبير كالم خدا را تغيير داد: تگف خود مي
حجـاج  . زيرا نه ابن زبير و نه تو توانايي تحريف كالم خدا را نداريد ،دروغ گفتي
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  .دهم اگر ادامه دهي ادامه مي: ابن عمر گفت. تو پيرمرد خرفتي هستي: گفت
زندگينامـه  و همـه بـر     مي چنين اخبار و صدها مثال ديگر در كتب تاريخ موج

نسبت به حق و ايثار در  �اين مسئله داللت قاطع دارند كه اصحاب رسول خدا
بسيار با شهامت بودند و حق را بر هر دوست و همنشـين   ،دفاع از اعتقادات خود

به طوري كه براي آنان محال بود كه به خاطر پيروي از  ،دادند و فاميلي ترجيح مي
زيرا فقط انسان ترسو دروغ  ،دروغ ببندند �ا بر روسل خداهوي يا رغبت به دني

در برابر كسي كه بـر رسـوا    �همچنين محال بود كه ياران رسول خدا. گويد مي
در حاليكه انان حتـي نسـبت بـه خطاهـاي      ،ساكت بمانند ،بندد دروغ مي �خدا

  .نشستند اجتهادي يكديگر هم ساكت نمي
  : گويند بشنو باره مياكنون انچه را كه خود اصحاب در اين 

 ،نيدمشـ  حـديث نمـي   �ي ما از پيامبر همه«: كند كه بيهقي از براء روايت مي
شـاهد   ،گفتنـد  زيرا داراي مشاغل و امالك زراعي بوديم، اما چون مردم دروغ نمي

  .»]پذيرفتند و آنان نيز مي[نمودند  براي غائبان بازگو مي
مـردي بـه او   . حـديثي روايـت كـرد   انس : كند كه بيهقي از قتاده نيز روايت مي

هرچند مـن  [آري : انس گفت ؟شنيدي �آيا اين حديث را از رسول خدا: گفت
بـه خـدا   . و يا از فردي كـه دروغگـو نبـوده اسـت     ]ام يا از رسول خدا بوده شنيده

  .1دانستيم كه  دروغ چيست گفتيم و نمي سوگند ما دروغ نمي
و  �در زمان رسـول خـدا  مشخص شد كه جعل حديث  ،با بيان اين مطالب

هم، وجود نداشته است و انان به يكديگر اطمينـان داشـتند و    پس از وفات ايشان
ي اختالفات فقهي ميان آنان خارج از اخـتالف   كردند و همه همديگر تكذيب نمي
در مورد تابعين هم . اند ي ديني نبود و همه به دنبال حق بوده ديدگاه در يك مسئله

ي صـفار   يث در ميان بزرگان تـابعين بسـيار كمتـر از دوره   بايد گفت كه جعل حد
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ي بزرگان تابعين قـويتر از   دوين در دورهتزيرا احترام به رسول خدا و  ،است  بوده
همچنين اختالفات سياسي در ابتداي شـروع خـود   . ي پس از آنان بوده است دوره

. دنـد هـاي بعـدي محـدودتر بو    هاي جعل حديث هم به سـنت دوره  پس از انگيزه
عالوه بر اين وجود برخي اصحاب و بزرگان تابعين كه به علم و دين و عدالت و 

كرد كه دروغگويان از عرصه خارج شده  چنان اقتضاء مي ،هوشياري مشهور بودند
ي جعـل   هاي آنان رسوا گـردد يـا فعاليـت انـان در زمينـه      و نيات دروني و توطئه

  .حديث محدود شود
  

  هاي ايجاد آن  مينههاي جعل حديث و ز انگيزه

و طول  �در گذشته بيان كرديم كه اختالفات سياسي در اواخر خالفت عثمان
نظـر برخـي   . و علـت مسـتقيم جعـل حـديث بـود      سر برآوردند �خالفت علي

اولين گروهي كه جرأت جعل حديث  ،دانشمندان را هم روايت كرديم كه معتقدند
اني هـم كـه جعـل حـديث در آن     پس بر اين اساس اولين مك. بودند شيعه ،يافتند

 ،انـد  حديث هم به اين مسئله اشـاره داشـته  عراق بود كه پيشوايان  ،صورت گرفت
امـا از   ،شـد  ي يك وجب خارج مي حديث از طرف ما به اندازه«: فرمايد زهري مي

عـراق را   ،مـام مالـك  ا. 1»گشـت  ي يك بال بـاز مـي   همان حديث به اندازه ،عراق
شـد و بـه دسـت     ي در آنجا حديث مانند سكه ضرب ميناميد يعن مي» دارالضرب«

شـوند و بـراي معـامالت خـارج      ها ضـرب مـي   همانگونه كه سكه. رسيد مردم مي
شكي نيست  ،سياسي اصلي و مستقيم جعل حديث بود هايگ راهناما ت. شوند مي

ي جعل حديث  كه پس از آن هم اسباب ديگري ايجاد شدند كه در گسترش دايره
ي اسـباب و علتهـاي جعـل حـديث را بـه طـور        توانيم كه همه ا ميمؤثر بودندو م
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  :بيان كنيم ،مختصر و در حد آگاهي خود
  :اختالف سياسي: اول

 �كمابيش در لجنزار دروغ پردازي بر رسول خـدا  ي گروههاي سياسي  همه
از امـام مالـك در   . رافضيان بيشـترين سـهم را داشـتند    ،كه در اين ميان. فرو رفتند

با آنان سـخن مگـو و از آنـان روايـت مكـن زيـرا       : فرمود ،ه سؤال شدمورد رافض
  .1دروغگو هستند

ــ  : گويـد  شريك بن عبداهللا قاضي ـ كه خود معروف به تشيع معتدل بود ـ مي  
زيـرا آنـان    ،رافضيهاكنم مگر از  حديث روايت مي ،او ديدار كنماز هر كس كه با «

حمـادبن سـلمه هـم    . 2 »پذيرنـد  كنند و آن را به عنوان ديـن مـي   حديث جعل مي
مـا بـه هنگـام    : يكي از مشايخ رافضه برايم حديثي نقـل كـرد و گفـت   «: گويد مي

امـام شـافعي   . 3 »كرديم دانستيم به حديث تبديل مي هر چه را نيكو مي ،گردهمايي
هيچ قومي را دروغگو تـر از   ،در ميان اهل هوي و آرزوهاي نفساني«: گويد هم مي

اهل سنت براي بيان جعل حديث توسط رافضيها بـه حـديث   . 4 »رافضيها نديديم
پـس از اينكـه   : ي آن چنين است كنند كه خالصه استناد مي »الوصيه في غدير خم«

گـرد   »غدير خـم «اصحاب را در مكاني به نام  ،از حجه الوداع بازگشت �پيامبر
ي  را گرفت و با او روبروي اصحاب ايستاد و همـه  �سپس دست علي ،هم آورد

ي پـس از مـن    بـرادر و خليفـه   ،اين شخص وصي«: آنگاه فرمود. آنها شاهد بودند
ايـن  : گوينـد  اهل سـنت مـي  . »پس سخن او را بشنويد و از او اطاعت كنيد ،است

بيان دروغ بودن آن . اند حديث بدون شك دروغ است و رافضيها آن را وضع كرده

                                        

  .ـ همان منبع1
 .ـ همان منبع2
 .ـ همان منبع3
  .109ص  ،ابن كثير ،ـ اختصار علوم الحديث4
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هر كس كه بخواهد «: ستاز جمله دروغپردازيهاي ديگر روافض اين ا. خواهد آمد
 ،به علم آدم و تقواي نوح و حلم ابراهيم و هيبت موسـي و عبـادت عـيس بنگـرد    

و نيز اين روايت ]. ي اين مظاهر واال را در او مشاهده كند تا همه[علي را نگاه كند 
حسـن و   ،ي آن تـرازو  علي دو كفـه  ،ترازوي علي هستم] پيامبر[من «: اند كه گفته

آن با دست و امامان هم چوبي هسـتند كـه بـه     ،فاطمه رابط ،وحسين بندهاي تراز
: اند كـه  يا گفته. »شود داران و بدخواهان ما در آن وزن مياعمال دوست ،ي آن وسيله

هيچ كار  ،ي بزرگي است كه در صورت وجود آن دوست داشتن علي چنان حسنه«
در صـورت  [ اي است كه رساند و بغض با علي چنان سيئه بدي به انسان ضرر نمي

بـراي  چنـين حـديثي را هـم    . »رسـاند  ار نيكي به انسان نفع نميهيچ ك ]وجود آن
از  »بِـه «  يـك ميـوه   ،جبرئيـل  ، �پيامبر هنگام اسراي «اند  فاطمه هم جعل كرده

پـس از آن سـيده خديجـه بـه      ،آن را خـورد  �پيـامبر  ،بهشت براي ايشان آورد
. »بوئيـد  فاطمـه را مـي   ،كـرد  ا مـي آرزوي بوي بهشت رگاه هرفاطمه باردار شد و 

اسراء به دنيـا  زيرا فاطمه قبل از  ،هاي وضع و جعل در اين خبر روشن است نشانه
ي  در حاليكـه بـه اجمـاع همـه     ،آمد و خديجه نيز قبل از فريضت نماز وفات كرد

  . نماز در شب اسراء فرض شد ،علما
اهـل بيـت جعـل    آنان به همين صورت كه احاديثي را در مورد فضيلت علي و 

 مخصوصـاً شـيخين و بزرگـان صـحابه      ،اصحاباحاديثي را نيز در مذمت  ،كردند
كنند  اما امر زشتي كه شيعه بيان مي«: گويد تا اينكه ابن ابي الحديد مي. جعل كردند

ي فاطمه انداخته و او را با تازيانه زده كه در  يك جوجه تيغي در خانه �كه عمر 
نند خط النگو ايجاد شده است و او را ميان در و ديـوار  اثر آن در بازويش خطي ما

سپس عمـر در گـردن علـي     ،]به دادم برس[اي پدر «: فشار داده و فاطمه فرياد زد
ريسماني انداخته و او را كشيده و فاطمـه بـه دنبـال او داد زده اسـت و حسـن و      

را ذكر  ابن ابي الحديد به همين صورت بسياري از مصايب. »اند حسين گريه كرده
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نزد ياران ما بـي اسـاس اسـت و     ،ي اين موارد همه«: گويد كند و در نهايت مي مي
كننـد و اهـل حـديث هـم آن را روايـت نكـرده و آن را        هيچكدام آنرا تأييد نمـي 

  1. »عه آن را نقل كرده استيبلكه فقط ش ،شناسند نمي
هرگـاه  «: نـد انـد و گفتـه ا   آنان همچنين احاديثي را در مذمت معاويه نقل كـرده 

در روايتـي ديگـر راجـع بـع     . »بكشـيد  او را ،ديديـد ] پيامبر[معاويه را بر منبر من 
خداوندا آن دو را در فتنه سرنگون كـن و در  «: گويند معاويه و عمرو بن عاص مي

  . »با حقارت و ذلت رها كن ،آتش
بسيار تالش كرده و هر چه  ،ي جعل احاديث رافضيان در زمينه ،به همين شيوه

اند و زيـاده روي آنـان    را كه با هوا و هوس آنان همراه بوده به حديث تبديل كرده
: گويـد  مـي  »االرشـاد «خليلـي در  . در اين زمينه به حـد تنفـرآوري رسـيده اسـت    

هـزار حـديث جعـل     300 دحـدو  ،ها در مورد فضائل علي و اهل بيت او رافضي«
ز اسـت امـا خـود نشـان از     آميـ  ي خليلي تا حدودي مبالغه هرچند گفته. »كرده اند

انسان مسلمان در برابر چنين جرأت بسـيار زيـاد در   . سازي آنان است كثرت دروغ
  . شود فتي و سرگشتگي ميدچار شگ �گويي بر زبان رسول خدادروغ

يابد كه بداند بيشتر ايـن رافضـيها    و سرگشتگي هنگامي افزايش مي اين تعجب
هـاي اسـالم را    تشيع پنهان شده تا پايـه ] نقاب[جزو فارسي زباناني هستند كه زير 

انـد كـه بـه طـور      اما نتوانسـته  ،يا از كساني هستند كه مسلمان شده اند ،نابود كنند
ي  ي خود را پاك كنند و با باوري دوگانه پرستانه به دايـره  كامل آثار ديانت گذشته

. اند باوري كه دروغ بستن بر صاحب رسالت برايش سـهل اسـت   اسالم وارد شده
در اعماق قلـب خـود را تأييـد     ،تا آن محبت پنهان] بندد آري به آساني دروغ مي[

  . كنند آري جاهالن و كودكان هنگام محبت و نفرت چنين مي. كند
البته برخي از جاهالن اهل سنت نيز شبيه آنان هسـتند و ـ بـا تأسـف ـ بـراي       

                                        

   .كند كه خود شيعي معتزلي است اين مطالب را كسي بيان مي .135ص  ،1ج  ،ـ شرح نهج البالغه1
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گـروه تنگتـر و    ي ايـن  كه دايرههرچند ،به دروغ گويي روي آورند مقابله با دروغ
ي  روي بـرگ همـه   بـر «: اسـت كـه    از جمله دروغهاي آنـان ايـن  . محدودتر است

 ،ابـوبكر صـديق   ،محمد رسـول اهللا  ،ال اله اال اهللا ،درختان بهشتي نوشته شده است
همچنين دوست داران متعصب معاويـه و امويـان   . »النورين عثمان ذي ،عمر فاروق

جبرئيـل و   ،]پيـامبر [مـن   ،داران سه نفر هستندامانت «: اند احاديثي جعل كرده ،هم
در «. »اي معاويه تو از من هسـتي و مـن از تـو هسـتم    «: اند كه جعل كرده. »معاويه

به  ،آيد او پس از مدت طوالني مي ،مگر معاويه را ،كنم بهشت هيچ كس را گم نمي
ديگر بـا همـ   ،از پيش پروردگـارم : گويد مي ؟اي معاويه ،از كجا آمدي: گويم او مي

اي معاويه اين پاداش در ازاي آبرويي است كـه  : گفتكرديم و خداوند  نجوي مي
  . »در دنيا از تو پايمال شده است

وصايت «همراهان متعصب عباسيها نيز در مقابل حديث جعلي  ،از طرف ديگر
عبـاس  «: انـد كـه گويـا فرمـوده     نسـبت داده  �وصايت عباس را به پيامبر» علي

شايد آنچه كه حدود دروغگويي اين گـروه را بيشـتر   . »ستجانشين و وراث من ا
: بـه عبـاس فرمـوده    �حديث جعلي زير است كه گويا پيـامبر  ،سازد روشن مي

سفاح و منصـور  : آن سال براي تو و فرزندان تو يعني ،فرا رسيد 135هرگاه سال «
  . »و مهدي

  
   ؟كردند آيا خوارج هم حديث جعل مي

اي كه كمترين ميزان حديث  اند كه تنها فرقه كردهدانشمندان به طور قطعي ذكر 
يعنـي كسـاني كـه پـس از پـذيرش تحكـم        ،ي خوارج است فرقه ،را ساخته است

آنان شايد ايـن  علت كم بودن دروغ پردازي . توسط علي بر عليه او شورش كردند
مرتكب گناه كبيره و يا به طور كلـي مرتكـب هـر     ،باشد كه طبق باور مشهور آنان
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  1. كعبي اين نظر را در مورد آنان نقل كرده است. دانستند را كافر ميگناهي 
. دانستند و تقوي زيـادي داشـتند   آنان كذب و فسق را جايز نمي ،بر اين اساس

سالم نمانده ) ص(اما با اين وجود برخي از رؤساي آنان از دروغ پردازي بر پيامبر 
اين احاديث جزو منابع دين «: از يكي از شيوخ آنان نقل شده كه گفته است. است
زيـرا مـا هرگـاه آرزوي    . گيريـد  دقت كنيد كه دين خود را از چه كسي مـي  ،است

  .2»كرديم آن را به حديث تبديل مي ،كاري داشتيم
: انـد  خوارج و زنادقه اين حديث را جعل كرده: گويد عبدالرحمن بن مهدي مي

اگـر بـا آن   . عرضـه كنيـد   آن را بر كتاب خدا ،هرگاه حديثي از من به شما رسيد«
  .»ي من است پس بدانيد گفته ،موافق بود

تـاكنون  ] مؤلـف [اما من  ،آنچه بيان كرديم نظر نويسندگان قديم و جديد است
و در ميـان كتـب    ،ام كه يك فرد از خوارج آن را جعـل كـرده باشـد    حديثي نيافته

ازان و مربوط به موضوعات حتي يكي از خوارج را نديـدم  كـه جـزو دروغ پـرد    
هم كه در مورد يكـي از شـيوخ خـوارج    آنجا . جاهالن حديث به شمار رفته باشد

قـبالً ذكـر كـرديم كـه چنـين       ؟مشخص نيست كه آن شـيخ كيسـت   ،كنند نقل مي
 ]بـه اشـتباه  [تصريحي هم در مورد يكي از شيوخ رافضي توسـط حمـادبن سـلمه    

يكي از شـيوخ  حال چه جاي تعجب است كه نسبت اين قول هم به  ،روايت شده
خصوصاً اينكه حتي يك حديث جعلي را نيافتيم كه خوارج  ؟اشتباه نباشد ،خوارج

  . جعل كرده باشند
معلـوم نيسـت كـه در     ،كننـد  هم كه از عبدالرحمن بن مهدي نقل مي مطلبي را

جدي صحت نسبت اين قول به او در چه سطحي است؟ در واقع نسبت اين گفته 
زيرا براي ما بيان نكرده است كه چـه كسـي حـديث     ،به ابن مهدي بي دليل است

                                        

  .45ـ الفرق  بين الفرق ص 1
   .ي كتاب الموضوعات به نقل از ابن جوزي در مقدمه ،486ص  ،2ج  ،در الأللي المصنوعه ،ـ سيوطي2
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آنچه كه شك مـا را بـه صـدور     ؟مذكور را وضع نموده و در چه زماني بوده است
افزايد اين است كه او گفته زنادقه و خوارج با هـم   اي از ابن مهدي مي چنين گفته

 ،حال جاي سؤال است كه آنان چگونه و بـراي چـه  . اند اين حديث را جعل كرده
آيا در يك زمان بوده يا خوارج پيشتر  ؟اند اي جعل چنين حديثي هماهنگي كردهبر

توجه به اين نكته هم ضروري است كه اين روايت  ؟اند از زنادقه آن را جعل كرده
  . در آن آمده است »زنادقه«اما فقط لفظ  ،توسط ديگران هم نقل شده

كنند  كه برخي نقل ميچه نآ: گويد شمس الحق عظيم آبادي مي] به عنوان مثال[
�,ـ�   : فرمـوده  �كه پيامبر 
��Yـ��' 6NZا Aءآ�اذا �


و  ،2، حديثي اسـت بـدون اصـل    1 »آ&�ب اP '�ن وا'\ ']Cو
اين حـديث را زنادقـه جعـل    «: زكريا ساجي از يحيي بن معين نقل كرده كه گفت

قـه جعـل   ايـن حـديث را زناد  «: كه گفت 3فَتَنّي هم از خطابي نقل كرده . »اند كرده
. به هرحال در هيچكدام از اين دو متن نامي از خوارج برده نشده اسـت . »اند كرده

نـه   ،داننـد  عالوه بر آن خواهيد ديد كه برخي از علما اين حـديث را ضـعيف مـي   
  . جعلي و بحث كامل در اين زمينه را خواهيم ديد

ـ  ] مؤلف[من  ه بسيار تالش كردم تا يك دليل علمي براي سنت جعل حـديث ب
اي كـه ايـن    ي علمي را مخالف آن يـافتم بـه گونـه    ي ادله اما همه ،خوارج را بيابم

را يـا مرتكـب هـر    زيرا خوارج شخص مرتكب گناه كبيـره  . كند نسبت را نفي مي
مبـرد  ؟ �د به دروغ آن هم بر زبان پيامبر خداتا چه رس ،دانند گناهي را كافر مي

روغگـو و دور از ارتكـاب گنـاه    ي گروههـاي خـوارج خـالي از د    همه«4:گويد مي

                                        

 ] مترجم[ .ي قبل بيان شد ي حديث در صفحه ـ ترجمه1

 329ص  ،4ج  ،شرح سخن ابوداود ،ـ عون المعبود2

  28ص  ،ـ تذكره الموضوعات3
 .106،ص2ـ الكامل في االدب ج1
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اند كه محـيط زنـدگي انـان بـا      نان عربهايي اصيلي بودهآو عموم . »ظاهري هستند
پذيرد ـ مانند روافض ـ تفاوت    ي زنديقان و كمونيستها را مي محيطهايي كه دسيسه

ر و اي عبـادت هـم داراي سـهم فـراوان شـجاعت بسـي       انان در زمينه. داشته است
پـس  . انـد  تعارف و پناه بردن به تقيه ـ همانند شيعه ـ نبـوده    صراحت بودند و اهل

نـان  آو اگـر  . صفاتي باشد به طور جدي از كذب دور استچنين راي اقومي كه د
بر زبان اشخاص پايين تر از او  ،دانستند را حالل مي �دروغگويي به زبان پيامبر

در  ،بسـتند  م دروغ ميمانند زياد بن ابيه و حجاج همانند خلفا و امرا و طاغوتياني 
دهنـد كـه خـوارج در     حاليكه تمامي متون تاريخي با داللت قاطع به ما نشـان مـي  

اند با ايـن وجـود    نهايت صراحت و راستي با حكام و خلفا و امرا رويارويي كرده
  ؟چه نيازي به دروغ بستن آنان داشتند

ليـل  يـك د  ]توانـد  اگـر كسـي مـي   [ ،كنم كه مهـم اينسـت   من بازهم تكرار مي
اند كاري كه من  محسوس بيابد كه نشان دهد كه خوارج جزو جاعالن حديث بوده

ابن يتميه . »تري داشته باشد كه از خوارج حديث صحيح. ام هنوز در آن موفق نشده
. »شـود  در ميان اهل انحراف راستگوتر و عـادلتر از خـوارج يافـت نمـي    «:گويد مي

بـه   ،ويند بلكـه بـه صـداقت هسـتند    گ خوارج به عمد دروغ نمي«: گويد بازهم مي
  1))صحيح ترين حديث است حديث آنان : اي كه گفته شده كه گونه
  

  زندقه : دوم

زيـرا دولـت   . نفرت از اسالم و دولت اسالمي اسـت  ،منظور ما از اين اصطالح
اسالمي سلطنتها و حكومتها و رهبريهايي را پاكسازي كرد كه بر گمراه كردن ملتها 

نمودن آنان و سلب كرامت و شخصيت و به زير بار كشيدن آنها  در عقايد و خوار

                                        

   31صفحه  ،3ج  ،منهاج السنه - 1
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و  ،بخاطر برآوردن آرزوهاي پليدشان و حاصل نمودن غنيمتها و اموال بـي ارزش 
انداختن آنان به كوره جنگي كه خودشان به خاطر عالقمنديهايشان بـه پيـروزي و   

اسـتوار   ،توسعه قلمرو و جلب رضايت پادشاهان و فرماندهان بـر مـي افروختنـد   
و مردم در سايه اسالم كرامت افراد و احترام عقيده و حرمت عقل و از بين . بودند

بازيها و دجـال منشـيها    بردن خياالت توخالي و گمراهيها و شعبده بازيها و نيرنگ
را احساس كردند  به همين سبب دسته دسته داخل دين اسالم شـدند و از طرفـي   

الب و كـارگر بـود بگونـه اي كـه بـراي ايـن       هم نيروي سياسي و نظامي اسالم غ
رهبران و فرماندهان و پادشاهان شكست خورده هيچ آرزويي در بازيافتن قـدرت  

پس براي انتقام گـرفتن  . از دست رفته و بزرگواري درهم ريخته را باقي نگذاشت
از اسالم جز افساد باورهاي ديني اسالم و زشـت نمـودن زيباييهـاي آن و از هـم     

وف پيروان و نيروهايش هيچ جوالنگـاه ديگـري در پـيش روي خـود     پاشيدن صف
  . نيافتند

و افزودن چيزهاي خالف واقع و دروغهاي گوناگون بر سنت نبوي وسـيعترين  
ميداني بود كه در آن مي توانستند دسيسه و افساد بيافرينند پس به فعاليت افتادنـد  

اقعي خـود را در لبـاس   و به سنت حمله ور شدند كه در اين راستا گاهي چهره و
تشيع پنهان مي كردند و گاهي هم رنگ زهد و تصوف را به خود مـي زدنـد و در   
اوقاتي نيز با فلسفه و حكمت ظاهر خود را مي آراستند و در همه اين مـوارد مـي   

آن را به پـا داشـته اسـت     �خواستند كه در ساختمان آن كاخ بلندي كه محمد 
وند مقرر كرده اسـت كـه ايـن كـاخ عظـيم بـراي       در حاليكه خدا. رخنه وارد كنند

هميشه سالم و سرپا بماند و با همه حـوادث نـاگوار دسـت و پنجـه نـرم كنـد و       
كلنگهاي ويرانگران در اساس به سينه هاي خودشان بازگرداند و آنـان را رسـوا و   
پشيمان كند و از نمونه هايي كه اين دژخيمان وضع كردنـد و بـر او نـام حـديث     

دين را فاسد و كرامتش را نزد خردمندان و باسوادان زشـت و بـد منظـر     نهادند تا
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و عقيده عمومي را تا حدي پايين بياورند و بـه درجـه خفـت بكشـانند كـه      . كنند
شوخي و مسخره ملحدين را بر انگيزد مانند اين احاديـث دروغـين بعـدي اسـت     

)          ]'�- � اورق _  �, � :' �� :)F � �� �aل ر0 
bا \"��
ا*�آ��ن و �F( )    در عصر عرفه خداونـد بـر شـتري

خاكستري رنگ پايين مي آيد و با سواران مصافحه و با پيادگان دست به گردن مي 
 )+,\ اP اe�b$: �8 ��� ذرا�(ـ: و dـNر
  ()شود 

را� ر�0 )(. خداوند فرشتگان را از موي بازوان و سينه خود آفريده است
I)0 g)*   U7 و f7 :�)0�ب '�ا� آ� �� ء ��:        

�d�h ���# �پروردگـارم را ديـدم در    :)�8 ا*,�*ـ� " را
حاليكه در ميان من و او پرده اي وجود نداشت پـس همـه چيـز را از او مشـاهده     

ان اP () كردم تـا اينكـه تـاجي را ديـدم كـه بـا مرواريـد مـزين شـده بـود          
�bد#: ا��' 
��)�خداونـد چشـمانش بـه درد    : )$:eا�&$� 

ان اb Pــ� اراد ان () ز وي عيــادت كردنــدآمدنــد و فرشــتگان ا
           \, ه� '�� � '] � و ا��ا) kا \, + :9 T" \, l

�R�� :9T"( :    بدرستي خداوند وقتي كه خواسـت نفـس خـود را بيافرينـد، 
پس نفس خود را از  ،اسب را آفريد و آن را به جريان انداخت بعد اسب عرق كرد

��ء و ان اb P� +,\ ا�Zوف �Nfت ا*() آن عرق آفريـد 
n*2ا �T بدرستي خداوند وقتي كه حروف را آفريد حـرف بـا سـجده    : )و

: )ا*��ذo�ن �ـT�ء �ـ8 آـ� داء   () برد و حرف الف ايستاد
ا*��S ا= ا*��ـ: اp%(ـ�   () بادمجان براي هر دردي شفا است


  ) نظر به چهره زيبا عبادت است: )���د
و اخـالق و پزشـكي و    و همينطور اين دين ستيزان هزاران حديث را در عقايد

حالل و حرام وضع نمودند و دسيسه و نيرنگ خود را دنبال كردند تـا جـايي كـه    
يكي از زندقيها پيش روي مهدي عباسي به وضع صد حديث اعتراف كرد كـه در  
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ميان مردم در جريان هستند و هنگاميكه عبدالكريم بن ابي العوجاء براي قتل آماده 
عتراف نمود كه در آنها حالل را حرام و حـرام را  شد به وضع چهار هزار حديث ا

حالل كرده است و بعضي از خلفاي بني عباس از عمل و حركت اين زندقيها بـر  
كيان سياسي اسالم احساس خطر كردند به همين سبب آنان را با كشـتن و تـار و   
مار كردن پيگيري كردند و نامدارترين كسي كه شمشير تاديب را بر گردنهاي آنهـا  

هاد خليفه مهدي عباسي بود كه دفتري را ايجـاد و آن را ويـژه شناسـايي زنادقـه     ن
گردانيد كه در آن دفتر النه ها و سران آنان را اعم از شعرا  ادبـا و علمـا جسـتجو    

ـ كه از مشهورترين آن زنادقه وضع كننده حديث عبدالكريم بن ا. كرد ي العوجـاء  ب
بصره وي را به قتل رساند و يكي ديگر بود كه محمد بن سليمان بن علي فرماندار 

بيان بن عفان المهدي است كه خالد بن عبداهللا قسري او را كشـت و يكـي ديگـر    
  . هم محمد بن سعيد مصلوب است كه ابو جعفر منصور او را به هالكت رساند

  
  تعصب نژاد و قبيله و زيان و ميهن و پيشوا : سوم

ا"aل ا*��7  ان اP اذا JOM( چنانكه ملي گراها حـديث 
)  5و اذا ر�Y ا"aل ا*�0 �7�T*�ر�(     05�*��0( 

هر گاه خداوند خشـمگين گـردد بـا زبـان     : را وضع كردند معني اش اين است كه
كـه  . عربي نازل مي كند و هرگاه خرسند باشد با زبان فارسي وحي نازل مي كنـد 
زبـان   جاهالن عرب با آنان مقابل به مثل كردند و گفتند خداوند در حال غضب به

فارسي وحي نازل مي كند و در حال خشنودي با لغت عربي وحي مـي فرسـتد و   
�($�ن ر�� q (مانند كسانيكه تعصب ابي حنيفه را دارند اين حـديث را  

��اج             ه�  %�ن  T: ا*�� )�7 �0 *: ا ;�ل   U� ا
Uدر ميان امت من مردي پيدا مي شود كه نام او نعمان و كنيه اش ابو حنيفه : )ا�

وضع كرده اند و همچنين تعصب گرايان دشـمن  ) و چراغ امت من استاست و ا
�ـ($�ن q ا�ـU   (: امام شافعي اين حديث را وضع كردند كه مي گويند
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          �,� �Yه� ا g;�ل *: N%s 80 ادر �ا��   ر�
g),0در ميان امت من مردي پيدا مي شود كه نامش محمد بن ادريس : )�8 ا

و مانند اينها هم گفته مـي  ) ت من ضرر مي رسانداست كه او بيشتر از ابليس به ام
در احاديثي كه در مورد فضائل بعضي از مناطق و قبائل و زمانها وضع شـده  . شود

اند و علماي علم حديث اين حديثها را بيان و از احاديث صحيح در اين موضـوع  
  . آنها را جدا كرده اند

  
  داستان و وعظ : چهارم

فه مهم وعظ را به عهده گرفتند كه بيشـتر آنـان از   بدرستي داستان سراياني وظي
خدا نمي ترسيدند و جز اينكه مردم را در مجالسشان به گريـه آورنـد و بـه وجـد     
آيند و به گفتارشان شگفت زده شود هيچ چيزي برايشان مهم نيست لذا داستانهاي 

بن قتيبه دروغين را ساخته و پرداخته مي كردند و به پيامبر خدا نسبت   مي دادند ا
در حاليكه سخن از وجوهي به ميان مي آورد كه از طريق آنهـا فسـاد بـر حـديث     

وجه دوم از وجوهي كه فسـاد را بـر حـديث وارد مـي     : وارد شده است مي گويد
به خود جلب مي كنند و آنچه را كـه   را كنند داستان سرايانند زيرا آنان روي عوام

زشت در اذهان عوام محكم مي كنند و نزد آنان است با روايات منكر و دروغهاي 
شان عوام هم اين است كه نزد حكايت خوان مـي نشـينند تـا زمانيكـه سـخن او      
عجيب و بيرون از تصور عقل باشـد و يـا رقـت آور باشـد بگونـه اي كـه دل را       
محزون كند پس هر گاه از بهشت سخن به ميـان آورد مـي گويـد در بهشـت زن     

زعفران در آن است كه سرين او به اندازه يك  سفيد پوست خوشبو مانند مشك و
ميل ضرب در يك ميل است و خداوند دوست خود را در كاخي جاي مـي دهـد   
كه از مرواريد سفيد بنا شده است و در آن هفتاد هـزار خلوتخانـه قـرار دارد و در    
هر خلوتخانه اي هفتاد هزار قبه موجود است كه پيوسته رشته سخن به هفتاد هزار 
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  1.هزار ادامه مي دهد و دست بردار آن نمي شود هفتاد
كسـي كـه   : و از نمونه هاي اين قسم است اين گفته موضوع در قالب حـديث 

بگويد ال اله اال اهللا خداوند به ازاي هر كلمه براي وي پرنده اي را مي آفرينـد كـه   
منقار او از طال و پرهايش از مرجانست و از شـگفتي امـر ايـن حكايـت خوانـان      

ت و جسارت آنان بر دروغ و بـي شـرمي و گستاخيشـان در آن اسـت بـراي      جرا
نمونه احمد بن حنبل و يحيي بن معين در مسجد رصافه نماز گذاردند بعد داستان 

احمد بن حنبل و يحيي بن معين در ضمن : سرايي در ميان آنان برخاست و گفت
وايت كردنـد كـه انـس    حديثي به ما گفتند كه عبدالرزاق از قتاده از انس براي ما ر

يعنـي ايـن    –گذشـت   "همان حديثي كه ترجمه آن قبال: گفت رسول خدا فرمود
سپس در همـين   –حديث را به وسيله اين روايت ساخته شده به پيامبر نسبت داد 

موضوع حدود بيست ورقه را ذكر كرد و به پيامبر نسبت داد بعـد احمـد و يحيـي    
 ر مي گفتند آيا تو اين حـديث را بـراي او  همديگر را نگاه مي كردند و به همديگ

مي كردند و مي گفتند اين حديث را جز در اين  گفته اي و آنان اظهار بي اطالعي
ساعت و اين مجلس نشنيده ايم سپس وقتي يحيي به آن حكايت خوان اشاره كرد 

و يحيي به او گفـت چـه   . بگونه اي كه چنين گمان برد كه يحيي انعامش مي دهد
احمـد بـن   : در جواب گفـت . گفته ها را بعنوان حديث به تو گفته استكسي اين 

پس يحيي به او گفت من يحيي هستم و ايـن هـم احمـد    . حنبل و يحيي بن معين
بن حنبل است ما اين گفته ها را در حديث رسول خدا نشنيده ايم و ما از تو مـي  

روايت  او  ني ازخواهيم اوال اينگونه چيزها را روايت مكن و اگر هم روايت مي ك
بعد داستان سرا گفت من هميشه مي شنيدم كه يحيي بن معين احمق اسـت  . مكن

 ؟چگونـه : ولي تا اين ساعت از احمق بودن تو مطمئن نشده بودم بعد يحيي گفت
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تو خيال مي كني كه در دنيا جز شما دو نفر يحيي بن معـين  : حكايت خوان گفت
ه من از هفده احمد بن حنبل و يحيي بن و احمد بن حنبل وجود ندارند در حاليك

ولي متاسـفانه ايـن داسـتان سـرايان علـي رغـم جهـل و        1. معين حديث نوشته ام
جسارتشان بر دروغ بستن به خدا و پيامبرش گوشهايي از عوام را براي سخنانشان 
باز و پذيرا يافتند كه رنج بزرگي را براي علما به بار آوردند تا جايي كـه سـيوطي   

ب تحذير الخواص من اكاذيب القصاص خود روايت مي كنـد كـه يكـي از    در كتا

��v���u��t��s}�: اين داستان سرايان در بغداد مي نشست و تفسير اين آيه را

��y��x��wz )اميد است كه پروردگارت ترا به مقام ستوده شده  :) 79: اإلسراء
تخت او مي نشـيند و  روايت مي كرد و گمان مي برد كه پيامبر با خدا بر ) .برساند

اين مطلب به محمد بن جرير طبري رسيد و اين امر خشمگين شد و در انكـار آن  
كسي داراي انيسي نيست و  پاك است: بسيار تالش كرد و بر در خانه خود نوشت

به همين سبب عوام بغداد بر وي شوريدند و خانـه  . بر عرش خود همنشين ندارد
درخانه اش به وسيله اين سنگها مسدود شد و  اش را سنگباران كردند تا جايي كه

  2. آنقدر سنگ روي هم انباشته شدند كه ارتفاع آن به باالي در رسيد
  اختالفات فقهي و كالمي : پنجم

بدرستي جـاهالن و فاسـقان از پيـروان مـذاهب فقهـي و كالمـي بـراي تاييـد         
كسي كه در (ها مذهبشان به احاديث دروغين پناه بردند از آن قبيل است اين گفته 

سه بار مضمضه و استنشاق براي ) (نماز دستانش را باال ببرد نمازي براي او نيست
جبريل نزد كعبه برايم امامت و قرائت را با بسم اهللا الـرحمن  ) (جنب واجب است
    ) هر كس بگويد قرآن مخلوق است بدرستي كافر شده اسـت ) (الرحيم شروع كرد
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) ميان آنان است جز خدا و قرآن همگـي مخلوقنـد   هر كس در آسمانها و زمين و(
پـس هـر    ،در ميان امت من گروههايي مي آيند و مي گويند قرآن مخلـوق اسـت  (

  . كس آن را بگويد كافر به خداي بزرگ مي شود و در حال زنش مطلقه مي گردد
  

  جهل به دين با عالقه به خيرخواهي : ششم

كنندگان و شايسـتگان اسـت زيـرا     كه اين هم كردار بسياري از پارسايان عبات
مايه دست يافتن به اجـر   –ترساندن  –آنان وضع احاديث را در ترغيب و ترهيب 

اخروي مي دانستند چون گمانشان اين بود كه در اين كار بخدا نزديك مي شـوند  
و به دين اسالم خدمت مي كنند و مردم را به عبادات و طاعات عالقمند مي كننـد  

�ـ8 آـCب   (: اين كارشان را انكار كردند و اين حـديث را  و هنگاميكه علما

 �8 ا*��ر �,� �&�%NًاN�;� ا��كسي كه عمداً: ',(& 

به ياد آنان آوردند و گفتند ) بر من دروغ ببندد بايد جايگاه خود را در آتش بسازد
ما دروغ را براي او مي سازيم نه بر او و همه اين مطالب از روي جهل به ديـن و  

دن هواي نفساني و غفلت صورت گرفته است و از نمونـه هـايي كـه در    غالب آم
اين موضوع وضع كرده اند حديثي است در مورد فضايل تـك تـك سـوره هـاي     
قرآن كه نوح بن ابي مريم به وضع آن اعتراف كرده است و براي آن عمـل زشـت   

ده ازي ابـن اسـحاق روي آور  غـ خود اعتذار كرده به اينكه مردم به فقه حنفـي و م 
بودند و قرآن را رها كرده بودند من اين حديث را وضع كردم تا مردم را به سـوي  

او زاهـدي  . قرآن بازگردانم و از جمله اين وضع كنندگان حديث غالم خليل است
بود كه از دنيا و شهوات آن خلوت گزيده بـود بخـاطر عبـادت و تقـوي از مـردم      

كـه در روز وفـاتش شـهر بغـداد      بريده بود در نظر عوام محبوبيت داشت تا جايي
بخاطر اندوه او بازارهايشان را بستند و با وجود اين شيطان وضـع احـاديثي را در   
فضائل اذكار و اوراد در نظر او آراسته بود تا اينكه به او گفته شد اين احاديثي كـه  
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است او در جـواب گفـت ايـن     –زهد و ورع  –تو روايت مي كند از باب رقائق 
  .وضع كرديم تا دلهاي عوام را بوسيله آنها نرم كنيماحاديث را 

  
  انگيزه ي نزديكي به دربار پادشاهان واميران مطابق ميل آنان  :هفتم

پادشاهان و فرماندهان بوسـيله چيـزي كـه موافـق آرزوهـاي       بهقصد نزديكي  
نفساني آنان باشد و از نمونه هاي آن چيزي است كه غياث بن ابـراهيم هنگاميكـه   

وي در حاليكه مهدي با كبوتر بازي مي كرد . انجام داد ،د مهدي عباسي رفتبه نز
� او +n او 7�'�(اين حديث مشهور را -" q 2\ ا�2 �: 

و يك سمهاي ديگر مانند  –مسابقه جز در تيراندازي و شتر سواري و اسب دواني 
) در پرنـده يا : او جناج(براي او روايت كرده و لفظ  1)جايز نيست  –االغ و قاطر 

بدينوسـيله چيزهـايي كـه    . را بخاطر راضي نمودن مهدي به حـديث فـوق افـزود   
مسابقه در آنها حائز است از سه نوع به چهار نوع افزايش داد و مهدي هم مبلغ ده 
هزار درهم به او بخشيد سپس وقتيكه بيرون رفت مهدي گفت شهادت مـي دهـم   

بـر پيـامبر خـدا دروغ بسـته      قفا و پشت سر كسي است كه ،كه قفا و پشت سرت
است و دستور ذبح كبوتر را صادر نمود و در همين راسـتا اسـباب ديگـري بـراي     
وضع حديث وجود دارد مانند عالقمندي به آوردن حـديثي كـه در مـتن و اسـناد     
داراي غرابت باشد و يا براي تقويت فتوي و يا انتقام از گروه معيني و يا به هدف 

ردنيها يا بوي خوش يـا لباسـهاي مخصوصـي و بدرسـتي     رواج دادن نوعي از خو
علما در مورد اينگونه احاديث بسيار مفصل سـخن گفتـه انـد و مثالهـاي فراوانـي      
آورده اند و در نتيجه آنچه كه از انگيزه هاي وضـع ذكـر نمـوديم در چنـد سـطر      
بعدي مشهورترين انواع وضع كنندگان حديث را ذكر مي كنـيم كـه آنـان عبـارت     

                                        

امام احمد و صاحبان سنن چهارگانه آن را اخراج كرده اند و امام شافعي و حاكم آن را روايت كرده انـد   - 1

  . و حاكم آن را صحيح دانسته است
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آنانيكه  -4 ملي گرايان -3واهاي نفساني و بدعتها اهل ه -2زنادقه    -1: از بودند
تعصب در مذهب همراه جهـل   -5 يهن و پيشوا داراي تعصب بوده انددر نژاد و م

 -8پارسـايان و نـا آگاهـان از صـالحين       -7داسـتان سـرايان        -6و كم ديني  
دنبـال كننـدگان حـديث از    -9ن  چاپلوسان براي پادشاهان و طالبان نزديكي از آنا

كسانيكه به علو اسناد و غريب حديث افتخار مي كنند و الزم است كه در خاتمـه  
اين بحث يك مالحظه را اظهار نمايم كه فراوان بر دل عبور كرده و در اثنا نوشتن 
اين فصل قوت گرفته است و آن مالحظـه عبـارت اسـت از اثـر بـدي كـه سـهل        

وضع كنندگان حـديث آن را متوجـه ديـن نمـوده اسـت كـه       انگاري خلفا  امرا با 
آسيب هاي فراواني را به دامن دين كشانده است و اگر خلفـا در برابـر آنـان يـك     
موضعگيري جدي داشتند و سران آنها را از بين مي بردنـد كـه در اينگونـه مـوارد     
حكم خدا همين است ديگر اين احاديث موضوعه و دروغين چنـين منتشـر نمـي    

بلكه متاسفانه مي بينيم خليفه اي مانند مهـدي عليـرغم اعتـراف بـه كـذب       شدند
غياث بن ابراهيم و افزايش در حديث توسط ابراهيم براي جلب رضايت و نزديك 

با بخشيدن ده هزار درهم به وي او را پاداش مي دهد و آنچـه   ،شدن به آرزوي او
ند زيرا سبب شكل گيري كه روايت مي گويد مهدي دستور داد تا كبوتر را ذبح كن

زيـرا بهتـر بـراي    . براي اين دروغ بوده است و اين خود تعجب را بر مـي انگيـزد  
مهدي آن بود كه اين دروغگوي بدكار را ادب كند و كبـوتر را ذبـح نكنـد بجـاي     
اينكه كبوتر را گردن زند و اين شايسته مرگ را آزادانه و بـدون هـيچ محـدوديتي    

بهـره منـد گـردد بلكـه مـا سـهل انگـاري ديگـري بـا          رها كند و با مال مسلمين 
دروغگوي ديگري براي مهدي مي بينيم و او مقاتل بن سليمان بلخي اسـت زيـرا   
مقاتل به مهدي گفته بود اگر بخواهي احاديثي را در مورد عباس و پسرانش وضع 
خواهم نمود بعد مهدي به او گفته بود كه من نيازي به آن احاديـث نـدارم و هـم    

مي كنند و حال اينكه ابوالبختري دروغگو حـديث دروغينـي بـرايش روايـت     نقل 
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پيامبر كبوتر را پرواز مي داد مـي بينـيم كـه از تـوبيخ ابـن      : كرده بود كه مي گفت
البختري فراتر نمي رود در حاليكه كذب او را درك كـرده بـود و تنهـا بـه او مـي      

در حاليكـه بايـد او را    – گويد بيرون شو اگر از قريش نبودي ترا عزل  مي كـردم 
. و حال اينكه اين شخص بسيار دروغگو قاضي هـارون الرشـيد بـود    –مي كشت 

محاسبه خداوند را  اينگونه موضعگيريهاي خلفا به فرض صحت اين روايات حتماً
آنانيكه به دنبـال فاسـد كـردن     ،به دنبال دارد و اگر فضل آنان را در پيگيري زنادقه

كرديم اين موضوع را هم انكار نمي كنيم كه انگيـزه هـايي    ذكر ،دين اسالم بودند
وادار كننده خلفا بر قتل زنادقه تنها دفاع از حديث نبوده بلكه انگيزه مهم سرپيچي 
زنادقه از حكم خلفا بوده است بدليل اينكه ما مي بينيم با دروغگويـان و واصـفان   

ا نزديـك شـوند و   خلفـ  بـه  بسـته انـد تـا    �آنانيكه دروغ را بر پيـامبر  ،حديث
آرزوهاي نفساني آنان را برآورده كنند و ايشان را راضي كننده يك دهم سـرپيچي  
كنندگان از حكمشان برخورد ننمودند و حال اينكـه حكايـت خوانـان مسـاجد را     
عليرغم شنيدن امرا و پادشاهان از اكاذيب پر مي كردند و دروغگويان از پارسـايان  

كردنـد و شـادمان بودنـد بـدون اينكـه كسـي جلـو        و غير آنان آزادانه گردش مي 
دستشان را بگيرد و آنان را در حد خودشان بنشانند و اگر در هر شـهر و عصـري   
خداوند براي دفاع از دين خود علماي ثابت قدم و امامان حافظ حديث را بوجود 

تحريف كنندگان را از شريعت خـدا دور كننـد و تـا سـنت      ،نمي آورد تا تحريف
را از همه دسيسه ها و تحريفات پـاك گرداننـد بـدون شـك مصـيبت       رسول خدا

فراگير     مي شد و عالئم حق شناسي در دين خدا از بين مي رفتند و همگي بـي  
اثر مي شدند و ما آن معالم ديني را جز با فشار آوردن بر نفسـهاي خودمـان پيـدا    

نهضـت جبـران    نمي كرديم و خيلي دور به نظر مي آمد كه به لب حق برسيم اگر
كننده ي علماي سلف نبود نهضتي كه بوسيله آن در مقابل وضـع و وضـع كننـده    
مقاومت كردند و به واسطه آن حـديث پيـامبر خـدا را تـا روز قيامـت از دروغ و      
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  . دروغگويان حفظ كردند
  
  

  
  فصل سوم

  
در تالشهاي علما براي مقاومت و ايستادگي در مقابل حركـت وضـع از عصـر    

موضـعگيري علمـا در مقابـل وضـع و وضـع       ،پري شدن زمان سـنت صحابه تا س
و تالشهاي پيگير آنان در راه سنت و جدا نمودن صحيح و فاسد  احاديثكنندگان 

آن از همديگر به حدي چشمگير است كه هر كسي اين موضعگيري و تالشـها را  
 پيگيري و بررسي كند جز حكم نمودن به اينكه تالش و سعي و پيكاري كه علمـا 
 ،در اين مورد مبذول داشته اند بحد نهايت رسيده و افزون بر آن ممكن نبوده است

و مي فهمد كه محكم ترين راهكارهاي علمي را . قادر به گفتن چيز ديگري نيست
در اين راستا براي نقد و بررسي احاديث    پيموده اند تا جايي كه مـي تـوانيم بـا    

در ميـان همـه    –خـدا رحمتشـان كنـد     –اطمينان خاطر بگوييم كه دانشمندان ما 
امتهاي زمين اولين كساني هستند كه قواعد نقد دقيق علمي را براي بررسي اخبـار  

تالش آنان در اين زمينه تالشي اسـت   "و قطعا. وضع و تدوين نمودند. و مرويات
كه همه نسلها به آن افتخار مي كنند و در مقابل امتهاي ديگر به خود مـي بالنـد و   

لي است كه خداوند به هر كس بخواهد مي دهد و خداوند داراي نعمـت و  آن فض
  . دانش فراوان است

و توجه ترا به بيان گامهايي جلب مي كنم كه علما در راه نقد احاديث آن گامها 
را برداشته اند تا جايي كه سنت را از توطئـه اي كـه بـرايش انديشـيده شـده بـود       

  . آن بسته شده بود پاك گردانيدند نجات دادند و از منجالبهايي كه به
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  اسناد حديث : ولا

چنانكه دانستيد صحابه رسول خدا بعد از وفات وي در صدق همـديگر شـك   
كمترين توقـف را   �نداشتند و تابعين هم از قبول مرويات صحابه از پيامبر خدا

از خود نشان نمي دادند تا وقتي كـه آشـوب و بلـوايي در عـالم اسـالمي بوقـوع       
بوسيله دعوتگري گنـاه آلـود    ءو يهودي مذهب خسارتمند عبداهللا بن سبا پيوست

خود كه آن را بر آرمان تشيع گرايي غلو كننده مفرط متجـاوز از حـد و قائـل بـه     
قيام كرد و پس از آن نيرنگهـا روز بـه    ،الوهيت حضرت علي پايه ريزي كرده بود

و تـابعين شـروع بـه    روز بيشتر و بزرگتر مي شدند از آن زمـان علمـاي صـحابه    
گزينش در نقل احاديث نمودند و از احاديث چيزي را قبول نمي كردند مگر اينكه 
راه نقل و راويانش را شناسايي مي كردند و از ثقه بودن و عدالت آنان مطمئن مي 

تي كه امام مسلم در مقدمه صحيح خود از ابن سيرين نقل مـي كنـد   يشدند در روا
لماي صحابه و تابعين از اسناد حديث پرسشي به عمل ع: كه ابن سيرين مي گويد

نمي آورند تا زمانيكه آشوب بوقوع پيوست آنگاه اگر كسي حديثي را روايت مـي  
كرد به او مي گفتند رجال حديثتان را برايمان نام ببريد بعد از نـام بـردن چنانچـه    

شان گرفته مـي شـد و اگـر از اهـل بـدعت       رجال حديث اهل سنت بودند جدي
ودند حديث آنان مورد قبول واقع نمي شد و اين احتياط و گزينش از زمان صفار ب

كسانيكه وفاتشان از زمـان   –را ديده اند  �كسانيكه در كودكي پيامبر –صحابه 
مسـلم در مقدمـه صـحيح خـود از مجاهـد      . وقوع فتنه متاخر شده بود شروع شد

روع بـه روايـت حـديث    د و شروايت مي كند كه بشير عروي به نزد ابن عباس آم
فالن و فالن گفت ولي ابن عباس اجازه حـديث   �مي گفت پيامبر خدا نمود و

او را نمي داد و به او نگاه نمي كرد به همين سبب بشير گفت اي ابن عباس چـرا  
من متوجه مي شوم كه تو به حديث من گوش نمي دهي در حاليكه مـن حـديث   

ابـن عبـاس در جـواب گفـت      ؟يرسول خدا را روايت مي كنم و تـو نمـي شـنو   
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 ،رسـول خـدا فرمـود   : بدرستي ما اگر يكبار مـي شـنيديم كـه مـردي مـي گفـت      
چشمهايمان متوجه او مي شد و گوشهايمان را به او فرا مي داديم ولي از وقتيكـه  
مردم سخت و سهل را با هم در مي آميزند از مردم تحويل نمي گيريم مگر آنچـه  

باشد سپس زمانيكه دروغ در ميان مـردم منتشـر   را كه براي ما معروف و مشخص 
لعاليه مي گويد حديث شد تابعين هم شروع به جستجوي اسناد حديث نمودند ابوا

مي شنيديم بعد تا به نزد آنان نمي رفتيم و حديث را از خود صحابي  را از صحابه
نمي شنيديم از صحت حديث و اسناد آن مطمئن نمي شديم و ابـن المبـارك مـي    

اسناد جزئي از دين است اگر اسناد نبود هر كس هر چه دلش مي خواسـت  گويد 
 -پايه ها -مي گفت و باز هم ابن المبارك مي گفت ميان ما و راويان حديث قوائم

  1. وجود دارد كه منظور از قوائم اسناد است
  

  اطمينان از احاديث : دوم

امكان پذير است و آن هم بوسيله مراجعه به صحابه و تابعين و علماي اين فن 
زيرا بعضي از عنايت ويژه خداوند به سنت پيامبرش آن است كه عمرهاي عده اي 
از بندگان و فقهاي صحابه را طوالني كرده بود تا مرجعي باشند كه مـردم بوسـيله   

بـه ايـن    روش آنان راهياب شوند پس وقتي كه دروغ واقع و ظاهر شد مـردم اوالً 
يزي كه نزد آنان بود از آنها سوال مـي كردنـد و در   صحابيها پناه مي بردند و از چ

مورد احاديث و آثاري كه مي شنيدند از صحابيها در خواست فتوي مي نمودند در 
اين رابطه مسلم در مقدمه صحيح خود از ابن ابي مليكه روايـت كـرده اسـت كـه     

ثي را گفت نامه اي به ابن عباس نوشتم كه در آن نامه از او خواسته بودم كه احادي
كه در آن اختالف فرقه هاي  –براي من بنويسد و احاديثي را از من مخفي بگذارد 
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او در جواب گفته بود ابن ابي مليكه فرزند اندرزگويي است  –مختلف وجود دارد 
بعـد  . كه من اموري را براي وي بر مي گزينم و اموري را از وي مخفي مي نمـايم 

يم بياوريد و در زمانيكه چيزهـايي را  ابن عباس گفت قضاوت حضرت علي را برا
از آن مي نوشت گاهي به چيزي برخورد مي كرد و مي گفـت حضـرت علـي بـه     

يعني اين چيزي است كه جـز   -چنين چيزي قضاوت نكرده مگر گمراه شده باشد
گمراه به آن حكم نمي كند و حضرت علي هم گمراه نبوده است تا به اين چيزهـا  

ف اطمينان از احاديث بود كه سفرهاي تابعين و حتي و براي همين هد -حكم كند
 ،بعضي از صحابه از شهري به شهري براي شنيدن احاديث ثابت از راويان معتمـد 

سفر جابر بن عبداهللا به شام و سفر ابي ايوب انصـاري بـراي    افزايش يافت و قبالً
 شنيدن حديث به نظرتان رسيد و سعيد بن مسيب مي گويد بدرستي مـن شـبها و  

و يكبـار شـعبي حـديثي از    1روزهايي را براي طلب يك حديث در حركت بـودم  
روايت كرد سپس به كسي كه حديث را برايش روايت كرده بود گفـت   �پيامبر

اين حديثها را بدون هيچ زحمتي فراگير در حاليكه مرد حديث پژو در طلب ايـن  
راه طلـب حـديث    و در2 -حديثها و حتي كمتر از اينها به مدينه مسافرت مي كرد

و بشر بن عبداهللا حضري مي گويـد همانـا مـن     -متحمل زحمات بسياري مي شد
بسوي يكي از شهرهاي بزرگ در طلب يك حديث سوار شتر مي شـدم و آهنـگ   

  3. سفر مي كردم تا آن حديث را بشنوم
  

  گزينش راويان: سوم

حيح از و اين هم باب بزرگي است كه علما از طريق اين باب به جدا نمودن ص
                                        

  94/ 1جامع بيان العلم  - 1
   92/ 1مصدر قبلي همان  - 2
  1/95همان منبع سابق   - 3
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دروغ و قوي از ضعيف پي برده اند و در اين ميدان بطرز نيكـويي نفـس خـود را    
آزمودند و از بوته آزمايش سالم بدر آمدند و راويان حديث را دنبال كردند زندگي 
و تاريخ و روشهاي مخفي و ظاهرشان را بررسي كردند و در راه جلـب رضـايت   

پارساي و شـرم حضـور آنـان را از     خدا سرزنش هيچ الئمي آنان را فرا نگرفت و
منع نكرد بـه يحيـي بـن سـعيد      ،تجريح راويان دروغگو و حمله ور شدن به آنان

القطان گفته شد آيا نمي ترسي از اينكه كسانيكه احاديثشان را ترك كـرده اي نـزد   
خداوند و در مقام قضاوت عادالنه وي طرفهايي درگير تو گردند در روز قيامت او 

اگر اينها طرف درگير من نزد خداوند باشند نزد من محبوبتر مـي   در جواب گفت
آيد تا اينكه رسول خدا طرف درگير من باشد و بگويد چرا دروغ را از حديث من 

و براي اين مطلب گزينش راويان قواعدي بنا نهادند كه بر مبنـاي آن   ؟دور نكردي
چه كساني قابليت حركت مي كردند و به وسيله اين قواعد تشخيص مي دادند كه 

دارند كه از آنها حديث گرفته و نوشته شود و چه كساني اين قابليت را ندارنـد و  
  : كسانيكه حديث از آنها گرفته نمي شوند عبارتند از ،از مهمترين انواع متروكين

و اهل علم اجماع كرده اند بر اينكه  �دروغگويان در نقل از رسول خدا  -1
دروغ ببندد گرفته نمي شود چنانكه اجماع كرده اند  �حديث كسي كه به پيامبر

بر اينكه دروغ بر پيامبر از اكبر الكبائر است يعني از قبيل بزرگترين گناههاي كبيره 
 ،است ولي كفر بودن چنين عملي اختالف كرده اند و جماعتي گفته اند اين عمـل 

قتـل چنـين   كفر است و انجام دهنده آن كافر مي شود و گروه ديگـري گفتـه انـد    
شخصي واجب است و در اينكه آيا توبه او قابل قبول است يا خير علما اخـتالف  
كرده اند كه امام احمد بن حنبل و ابوبكر الحميدي شيخ امام نجاري نظرشان ايـن  

اختيار كرده است كه صحت  آنرا است كه توبه وي پذيرفته نمي شود و امام نووي
ايتش هم مانند شهادتش پذيرفته مي شود و توبه وي قطعي است و بعد از توبه رو

حال او مانند حال كافر است هر گاه كه مسلمان بشود و نظر ابو مظفر عماني ايـن  
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است كه اگر كسي در يك حديث دروغ بگويد همه احاديث گذشته وي از اعتبـار  
  . ساقط مي شوند

ر اگـر چـه د   ،دروغگويان در نقل گفته هاي عمومي خودشان براي يكديگر -2
دروغ نگفته باشند و حال اينكه علما اتفاق نظر دارنـد بـر اينكـه     �نقل از پيامبر

اگر كسي دروغ از او شناخته شده باشد حتي اگر دفعـه اي هـم باشـد حـديث او     
گرفته نمي شود امام مالك خداوند رحمتش كند فرمود از چهار دسته علـم گرفتـه   

اشد اگر چه روايت كننده تـرين  خود را آشكار كرده ب مرديكه سفر: نمي شود اول
مرديكه در سخنان متداول بين مردم دروغ بگويد اگر چـه مـن او   : دوم. مردم باشد

صاحب هـواي نفسـاني كـه    : سوم. را در دروغ بستن به رسول خدا متهم نمي كنم
شيخي كه داراي فضل و عبـادت  : چهارم. مردم را به سوي هواي خود دعوت كند

اما هرگاه از كـذب خـود توبـه    . ت شده خود را نشناسدباشد زمانيكه حديث رواي
كند و بعد از آن عدالت او شناخته شود پس جمهور علما نظرشان ايـن اسـت كـه    
توبه و خبر او پذيرفته مي شود و ابوبكر صيرفي با نظر جمهور مخالفـت كـرده و   
گفته است هر كسي را از اهل نقل بوسيله دروغي كه از او سـراغ دارم خبـرش را   

  . ساقط كنيم بوسيله توبه ظاهري وي خبرش را قبول نخواهيم كرد
و همينطور علما بر عدم قبـول حـديث   : همراهان بدعتها و هواهاي نفساني -3

يا كـافر نشـود ولـي دروغ را حـالل      ،انجام دهنده بدعتي كه بوسيله آن كافر بشود
ول مي شود يـا نـه   اتفاق نظر دارند ولي اگر دروغ را حالل نداند پس آيا قب ،بداند

در بين كسي كه به سوي بدعتش دعوتگري مي كند يا خير فرق گذاشته مي شـود  
حافظ ابن كثير گفته است در اين مورد نزاع قديم و جديد وجود دارد و نظر بيشتر 

و ايـن نظـر از    1علما بر اين است كه در بين دعوتگر و غير آن فرق گذاشته شود 

                                        

  روايت دعوتگر به سوي بدعتش پذيرفته نمي شود ولي روايت غير دعوتگر پذيرفته مي شود  - 1
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اتفاق نظر علما را بر آن راي حكايت كرده است شافعي حكايت شده و ابن حبان 
خبـر داعـي بـه     -بعد گفته است در نظر همه امامان ما احتجاج بـه چنـين خبـري   

جائز نيست و در اين مورد در بين امامانمان اختالفي نمي بينم ولي بنظـر   -بدعت
مي رسد فرق گذاشتن در بين داعي به بدعت و غير داعي چنانكه حبان گفته است 

جاري از عمران بن خارجي كه عبدالرحمن بن ملجـم را  بنيست زيرا  ،د اتفاقمور
مدح مي كند حـديث روايـت كـرده اسـت در حاليكـه ابـن ملجـم از بزرگتـريم         
دعوتگران به راي خوارج مي باشد و باز هم امام شافعي گفته است شـهادت اهـل   

ان شهادت دروغ را هوا را قبول مي كنم مگر شهادت خطابيها از رافضيها را زيرا آن
الفرق : و امام عبدالقادر بغدادي در كتاب خود 1. براي موافقان خود جائز مي دانند

از راي خـود در قبـول شـهادت اهـل      نقل كرده است كه شافعي اخيـراً : بين الفرق
و  2. هواهاي نفساني عدول كرده و در استثناي خود معتزليها را هـم افـزوده اسـت   

را  -اهـل بـدعت   -شود آن است كه علما روايـت مبتـدع  آنچه براي من ظاهر مي 
نمي پذيرند هرگاه موافق نظر خودش باشد يا از دسته اي باشد كه اباحـه دروغ و  
وضع حديث در راه تاييد آرزوهاي خودشان از آنها شـناخته شـده باشـد و بـراي     

كه و روايت بعضي از شيعياني  3.همين امر است كه روايت رافضيها را رد كرده اند
به صدق و امانت شناخته شده اند را قبول كرده اند چنانكه روايـت مبتـدع را مـي    

  . پذيرند زمانيكه او يا گروهش دروغ را حالل ندانند مانند عمران بن حطان
زنادقه و فاسقين و ناآگاهاني كه نمي فهمند چه چيزي را روايت مي كنند و  -4

  . اشدهر كسي كه داراي صفات ضبط و عدالت و فهم نب

                                        

   107صفحه  –اختصار علوم الحديث  - 1
   103صفحه  –الفرق بين الفرق  - 2
ه بـراي بـدعت خـود    يزيد بن هارون مي گويد از هر صاحب بـدعتي حـديث مـي نويسـم بشـرطي كـ       - 3

  . 13/ 1منهاج السنه  .دعوتگري نكند بجز رافضيها زيرا آنان دروغ مي گويند
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حافظ ابن كثير گفته است راوي مورد قبول كسي است كه قابل اعتماد و كنترل 
كننده مروي خود باشد و او همان مسلمان عاقل بالغ است كـه از اسـباب فسـق و    
چيزهايي كه به مردانگي رخنه وارد مي كنند هم سالم است و بايد بيدار و هشـيار  

يد بايد حافظ حديث باشـد و اگـر از   باشد ناآگاه نباشد و اگر از حفظ حديث بگو
معني حديث سخن بگويد بايد فهم معني را داشته باشـد اگـر چنانچـه شـرطي از     

و راويـاني در قبـول   1شروطي كه ذكر كرديم خللي پيدا كرد روايتش رد مي شـود  
  :مي شود هم انواعي هستند كه از مهمترين آن است روايتشان توقف

  . ف وجود داردكسي كه در جرح و تعديل وي اختال - 1
 كسي كه بسيار اشتباه مي كند و با امامان ثقه و قابل اعتمـاد در مروياتشـان    - 2

 . مخالفت مي كند

 . كسي كه فراموشي او زياد باشد - 3

 كسي كه در آخر عمر سخنانش به هم آميخته باشد  - 4

 كسي كه حافظه اش بد شده باشد  - 5

 . رده استكسي كه از ثقه ها و ضعفا حديث مي گرفته و گزينش نمي ك - 6

 

  عد عمومي براي تقسيم و تفكيك احاديثوضع قوا: چهارم

  ،حسـن   ،صـحيح  . كه در اين رابطه حديث را به سه دسته تقسيم كرده اند     
  .ضعيف

حديثي است كه با سند متصـل و   ،اما حديث صحيح: صحيححديث تعريف  
ول خـدا يـا بـه    به هم پيوسته بوسيله نقل راوي عادل ضابط از مانند خود تا به رس

پايان سند از صحابي يا پايين تر از صحابي مي رسد روايت شـده باشـد و شـاذ و    

                                        

  98صفحه  –اختصار علوم الحديث  - 1
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معاني اين اصطالحات در بخشهاي بعـدي   -1مردود و معلل به علت قادحه نباشد 
و با ذكر اتصال در سند خود را از انقطاع زنجيره روايت حديث دور  -خواهد آمد

سله روايت حذف شود حديث مرسل خواهد نگه داشته اند پس اگر صحابي از سل
بود و حديث مرسل نزد جمهور حديث شناسان قابل احتجاج نيسـت و از مرتبـه   

  . صحيح پايينتر است و در اين موضوع ميان علما اختالف وجود دارد
علما در تعريف حديث حسن اختالف كرده انـد زيـرا   : تعريف حديث حسن 

چون بـه حسـب ظـاهر نـه در واقـع      حديث حسن چنانكه ابن صالح گفته است 
تعبير و ضبط آن بر بسياري از اهل اين  ،واسطه اي در بين صحيح و ضعيف است

 ،علم گران آمده است واين مطلب بخاطر آن است كه حديث حسن يك امر نسبي
و چيزي است كه اگر عبادتش از اداي آن كوتاه بيايد نزد حافظ بـه او رخنـه وارد   

: ن را با اين گفته خويش برگزيده است و اين هم گفته اومي شود سپس تعبير از آ
حديث حسن بر دو قسم است يكي از آن دو قسم حديثي است كه مـردان اسـناد   

خالي نست كه اهليـت   –كس كه عدالتش پوشيده است  –آن از مستور العداله اي 
بـه   او براي قبول تحقق نيافته است ولي ناآگاه بسيار اشتباه كننـده نيسـت و مـتهم   

دروغ نيست و با اين وصف متن حديث يا مانند آن از طريق ديگري روايت شـده  
است قسم دوم از دو قسم حديث حسن آن است كه راويش از كساني باشد كه به 
صدق و امانت شهرت دارند و در حفظ و محكم كاري به درجـه مـردان حـديث    

ند آن حديث منكر صحيح نمي رسد و اگر اين راوي حديثي را به تنهايي روايت ك
   2. نخواهد بود و نبايد متن شاذ و معلل باشد

بعد از دريافت اين مطلب الزم به دانستن است كه حـديث شناسـان قـديم در    

                                        

   6صفحه  –اختصار علوم الحديث  - 1
   28صفحه  –اختصار علوم الحديث  - 2
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نامگذاري نمي كردند ) حسن(قرنهاي اول و دوم قسمتي از احاديث را به اين اسم 
  . افتو اين اصطالح در عصر احمد و نجاري پديد آمد و بعد از آن شهرت ي

نزد علماي حديث قسم سوم از انواع حديث است كه  :حديث ضعيفتعريف 
عبارت است از حديثي كه داراي صفات صحيح و حسن نباشد و منشا ضـعف در  
آن ممكن است سند حديث يا متن آن باشـد و بـه همـين اعتبـار نـام او ضـعيف       

از گذاشته شده است كه يكي از انواع آن حـديث مرسـل اسـت و عبـارت اسـت      
حديثي كه رواي تابعي آن را بدون ذكر صحابي به پيامبر برساند و در حجت بودن 
آن در بين فقها اختالف وجود دارد ولي حديث شناسان به اتفاق آرا عمل به آن را 

  . جائز نمي دانند
اما مسلم در مقدمه صحيح خود گفته است بدرستي حديث مرسل بنا بر اصـل  

حجت نيست و شيخ حافظ ابو عمر و ابن صـالح   گفتار ما و قول حديث شناسان
اينكه ما گفتيم مرسل ضعيف است و از درجه احتجـاح سـاقط اسـت    : گفته است

چيزي است كه آرا تمام حافظان حديث و بررسي كنندگان اثر بر آن استقرار يافته 
است و در تاليفاتشان آن را متداول كرده اند و بدون شك اين نهايـت احتيـاط در   

ا و سنت رسول اوست زيرا آنان عليرغم اتفاق نظرشان بر عدالت صـحابه  دين خد
ضعيف مرسل را مورد اتفاق قرار داده اند با اينكه جز صـحابي از حـديث مرسـل    
ساقط نشده است و احتمال اينكه شايد صحابي ايـن حـديث را از تـابعي روايـت     

ده است و اگـر  كرده باشد احتمال بسيار ضعيفي مي باشد كه چنين چيزي واقع نش
پس هر گاه راوي تابعي ثقه صـحابي را   1واقع مي شد صحابي آن را بيان مي كرد 

از سلسله روايت ساقط كرده باشد و حال آنكه تمام صحابيها داراي عدالتند ديگـر  

                                        

حديث را به پيامبر اسناد داده اين احتمال باقي مانده است كه اين تابعي از تابعي ديگري مثل خودش كه  - 1
است حديث را روايت كرده باشد و اين احتمال عليرغم قلت آن تاثيري در رونـد روايـت هـم نـدارد زيـرا      

   .تابعي ثقه حديثي را از پيامبر خدا روايت نمي كند مگر اينكه آن را از صحابي شنيده باشد
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آن دو چيـزي هسـتند    ،ولي ضبط و احتياط ،چه چيزي به حديث ضرر مي رساند
ده انـد و نـوعي ديگـر از انـواع ضـعيف      كه علماي اين امت با آن دو شـناخته شـ  

حديث منقطع است و آن حديثي است كه در اسناد آن راوي غير صـحابي حـذف   
و نوعي ديگر از حـديث  . شده باشد يا در سلسله روايت راوي مبهم موجود باشد

حديث مفصل است و آن حديثي است كه دو راوي يا بيشـتر از سـند آن    ،ضعيف
  ساقط شده باشد 

يعنـي   ،زيرا تابع تابعي مـافوق خـود   -ع تابعي از قبيل معضل استو مرسل تاب
تابعي و صحابي را در مرسل خود حذف كرده است و بدينوسيله تعريـف معضـل   

حديث شـاذ مـي باشـد و امـام      ،و نوعي ديگر از حديث ضعيف -فراهم مي شود
شافعي آن را تعريف كرده است به اينكـه راوي ثقـه حـديثي را روايـت كنـد كـه       

الف روايت ثقات ديگر باشد كه اين حديث در عمل به آن توقف مي شود ولي مخ
حافظان حديث آن را تعريف كرده اند به اينكه شاذ حديثي است كه جز يك اسناد 
را نداشته باشد كه ثقه يا غير ثقه در آن مرتكب شذوذ شده باشد بعد در شـاذ ثقـه   

رد مـي شـود ولـي تعريـف     توقف مي شود و قابل احتجاج نيست و شاذ غير ثقه 
شافعي بهتر است زيرا بر تعريف دوم توقف در احاديث فراواني الزم مي آيـد كـه   
يك راوي ثقه آنها را روايت نكرده است چگونه چنين نباشد و حال اينكـه مسـلم   
گفته است زهري داراي نود حديث است كه جز او آنها را روايت نكرده اسـت و  

ث منكر است و آن همه عبارت است از حـديثي  نوعي ديگر از انواع ضعيف حدي
كه راوي غير عادل غير ضابط آن را روايت كرده باشد كه اين هم رد مـي شـود و   

حـديث مضـطرب اسـت و آن     ،پذيرفته نيست و نوعي ديگر از حـديث ضـعيف  
حديثي است كه روايات حديث در متن يا سند آن مختلـف باشـند و چـون همـه     

از راوي ثقه مساوي هستند تـرجيح يكـي از آنهـا بـر     روايتها در صحت و برآمدن 
ساير روايتها ممكن نيست و اين نوع هم ضعيف است مگر اختالف در اسم راوي 
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در نسبت او باشد و راوي هم ثقه باشد پس در اين هنگام حكم  يا اسم پدر يا مثالً
  . به صحت حديث مي شود

  
  

  حديث موضوع و عالئم آن

راي شناسايي اقسام حديث اعم از صحيح و حسـن و  چنانكه علما قواعدي را ب
قواعدي را نيز براي شناسايي حديث موضوع پايه ريزي  ،ضعيف وضع    كرده اند

كرده اند و عالئمي را ذكر كرده اند كه بوسيله آنها حـديث موضـوع شـناخته مـي     
انواع وضع كنندگان حديث و اسباب وادار كننده بـه وضـع را ذكـر     شود و ما قبالً

رديم هم اينك عالئمي را ذكر مي كنيم كه بر وضع داللت دارند و آن عالئم را به ك
  .دوم عالئم وضع در متن ،دو دسته تقسيم مي كنيم اول عالئم وضع در سند

  
  :در سند عالئم جعل

راوي آن كذاب و معروف بـه   -1: و اين عالئم فراوانند و از مهمترين آنهاست
و هيچ ثقه اي ايـن حـديث را روايـت نكـرده     كذب باشد و جز اين راوي دروغگ

و تاريخ آنان عنايت داشته اند و آنچـه   نباشد و علما نسبت به شناخت دروغگويا
را كه در آن دروغ گفته بود دنبال كردند به گونه اي كـه هـيچكس دروغگويـان از    

  . دست علما در نرفتند
بـن ابـي   واضع خود به وضع حديث اعتراف كند چنانكه ابو عصمت نـوح   -2

مريم بوضع احاديث مربوط به فضائل سوره ها اعتراف كرد و چنانكـه عبـدالكريم   
بن ابي العوجاء بوضع چهار هزار حديث اعتراف نمود كه در آنها حالل را حرام و 

  . حرام را حالل كرده است
اينكه راوي از شيخي روايت كند كه مالقاتش براي او اتفاق نيفتاده است يا  -3
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عد از وفات شيخ متولد شده است يا راوي داخل آن مكاني نشده است بعد راوي ب
كه ادعاي سماع حديث را در آنجا داشته است چنانكه مامون بن احمد هروي ادعا 
نمود كه از هشام بن عمار حديث شنيده است بعد حافظ ابن حبان از وي پرسـيد  

همانـا  : ابـن حبـان گفـت    250كي داخل شام شده اي وي در جواب گفت سـال  
فـوت كـرده اسـت و     245هشامي كه تو از او حديث روايت مـي كنـي در سـال    

چنانكه عبداهللا بن اسحاق كرماني از محمد بن ابي يعقوب حـديث روايـت كـرده    
سال قبل از تولد تـو مـرده اسـت و چنانكـه      9است بعد به او گفته شد كه محمد 

پس حـاكم ابـو   محمد بن حاتم كسي از عبد بن حميد حديث نقل كرده اسـت سـ  
سال بعد از وفاتش سماع داشـته   13عبداهللا به او گفت اين استاد از عبد بن حميد 

 است و در مقدمه مسلم آمده كه سفلي بن عرفان گفت ابو وائل بـراي مـا حـديث    
كرد و گفت ابن مسعود در صفين بر ما وارد شد در حاليكه ابو نعيم يعنـي  روايت 

علي حكايت كرده است گفت آيا بعد از موت ابن فضل بين دكين كه اين گفته از م
سال قبـل از پايـان    3هجري  33يا  32مسعود را ديده اي زيرا ابن مسعود در سال 

يافتن خالفت حضرت عثمان فوت كرده است و بدون شك در اين حالت و مانند 
آن در شناخت و منع فقط به تاريخ تكيه مي شود يعني تاريخ تولد راويان و اقامت 

سفرها و شيوخ آنان و وفات ايشان مورد اعتماد قرار مي گيرد به همـين خـاطر   و 
علم طبقات راويان علمي است مستقل كـه نقـد كننـدگان حـديث از آن بـي نيـاز       
نيستند خوص بن غياث قاضي گفته است هرگاه شيخي را متهم دانسـتيد سـالهاي   

كـه او از وي  يعني هـم سـن او و هـم سـن كسـي را      . زندگي او را محاسبه كنيد
و سفيان ثوري گفت وقتـي كـه بعضـي از راويـان     . حديث نوشته را محاسبه كنيد

  . ما هم براي آنان تواريخ را استعجال كرديم ،دروغ به كار گرفتند
گاهي هم وضع از حال راوي و انگيزه هاي درونـي وي گرفتـه مـي شـود      -4

گفـت مـا در نـزد     مانند آنچه حاكم از سيف بن عمر تميمي روايت كرده است كه
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. سعد بن طريف بوديم بعد پسرش از مكتب خانه آمد در حاليكه گريـه مـي كـرد   
شده چرا گريه مي كني پسر گفت معلـم مـرا زده اسـت     هسعد به پسرش گفت چ

بعد سعد گفت همين امروز آنان را رسـوا خـواهم نمـود عكرمـه از ابـن عباسـي       
اران بچه هايتـان بـدترينهاي   آموزگ: حديث مرفوعي را برايم روايت كرد كه گفت

شمايند بويژه معلماني كه كمترين رحم را به يتيم دارند و در مقابـل بينـوا سـخت    
پشت را محكم مي كنـد   -آش حليم -هريسه: گيري بيشتري دارند و مانند حديث

  . كه واضع اين حديث محمد بن حجاج نخعي است كه هريسه را مي فروخت
  
  

  

  : در متن جعلعالئم 

 -ركاكـت  -1: ئم وضع در مـتن زيادنـد كـه مهمتـرين آنـان عبارتنـد از      اما عال
بگونه اي كه دانا به اسرار كالم عربي مي دانـد كـه ماننـد ايـن لفـظ      . لفظ -زشتي

ركيك است و از كسي كه فصاحت و بالغت داشته باشد صـادر نمـي شـود پـس     
تصور مي شود حافظ ابن حجـر   �چگونه ركاكت لفظ در مورد سرورد فصحا 

گفته كه محل شناسايي وضع به وسيله ركاكت لفظ در جايي است كـه بـه صـادر    
تصريح شده باشد و ابن دقيق عيد گفته است چـه   �شدن لفظ از شخص پيامبر

بسا به اعتبار اموريكه مربوط به مروي است به وضع حـديث حكـم مـي كننـد و     
رد تحقيـق  حاصل گفته وي اين است كه علما الفاظ حديث را به حد فراوانـي مـو  

قرار مي دهند به گونه اي كه يك كيفيت دروني و يك ملكه نيرومندي براي آنـان  
 �حاصل مي شود كه بوسيله آن تشخيص مي دهند نسبت چه لفظي بـه پيـامبر  

بلقيني گفته است براي نمونـه اگـر انسـاني    . و نسبت كدام لفظ جايز نيست ،جايز
د و ناپسند او را شناسايي كـرده  انسان ديگري را سالها خدمت كند و چيزهاي پسن
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در حاليكـه  . باشد بعد انسان ديگري ادعا كند كه فالن چيـز نـزد او ناپسـند اسـت    
انسان دومي مي داند كه انسان اولي آن چيز را دوست داشته اسـت فـوري انسـان    

  . سومي را بعد از شنيدن كالمش تكذيب مي كند
قـل مخـالف باشـد و تاويـل     فساد معني به اينگونه كه حديث با بديهيات ع -2

همانا كشتي نوح هفت خانه خدا را طواف كرد و نـزد مقـام   : مانند. پذير هم نباشد
يا مخالف قواعد عمومي در حكـم و اخـالق باشـد    . ابراهيم دو ركعت نماز گذارد

ستم ترك عدل عرب  ))��ر ا*uك و 2 �Nل ا*��ب ((مانند 
يا لفظ  –يث موضوع دقيق نيست ترجمه اين حد –را تحت شعاع قرار داده است 

بگونه اي باشد كه انسان را به شهوت راني و فاسد دعوت كند مانند نظر به چهـره  
مخالف حس و مشاهده باشد ماند بعد از صد  ،زيبا چشم را روشن مي كند يا لفظ

يا لفظ مخالف قواعـد  . سال بچه اي متولد نمي شود كه خدا به او نياز داشته باشد
بادمجان هر دردي را شفا مي دهد يا لفظ مخـالف  : اتفاق باشد مانندپزشكي مورد 

همانا خداوند اسـب را  : مانند. تنزيه و كمالي باشد كه عقل براي خدا قرار مي دهد
آفريد و آن را به جريان انداخت و به حركت در آورد سپس عرق كرد و خداونـد  

ي تاريخ و سنت خـدا  يا لفظ مخالف چيزهاي قطع. نفس خود را از آن عرق آفريد
در كائنات و انسان باشد مانند حديثي كه مربوط به عوج من عنـق اسـت از قبيـل    

هزار ذراع بوده و وقتي كه نوح او را از غـرق شـدن در طوفـان     3اينكه طول وي 
ترسانيد گفت مرا در كاسه خودت حمل كن كه منظـورش از كاسـه كشـتي بـوده     

تش را در دريا فـرو مـي بـرد و مـاهي از     است و طوفان به قوزك او نرسيده و دس
كف دريا بيرون مي كشيد و آن را بلند مي كرد تا به خورشيد نزديك مي نمـود و  

سال  600آن را بريان مي كرد و از آن قبيل است حديث رتن هندي است كه گويا 
را دريافته است يا لفظ بر سبكيها و زشتيهايي مشتمل باشد كه  �زيسته و پيامبر

خروس سفيد دوسـت مـن و   : حت خردمندان را از آن مصون داشت مانندبايد سا
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يد كه جنها را از در حمام تيفها را قرار ده: يل است و ماننددوست من جبردوست 
و همين طور است هر چيزي كه آشـكارا عقـل آن را رد   . بچه هايتان دور مي كند

ه گوينده كـه  كند باطل و مردود است ابن جوزي گفته است چقدر نيكو است گفت
هر حديثي كه مخالف خردها و ضد و نقيض قواعد و مغـاير بـا نقلهـا    : مي گويند

باشد بدان كه آن حديث موضوع است و امام فخر رازي در كتاب المحصول گفته 
است هر خبري كه باطلي را به ذهن بيفكنـد و تاويـل پـذير هـم نباشـد پـس آن       

  . از آن نقص گرديده است حديث يا دروغ است يا چيزي كه غلطش مي زدايد
فرزند زنـا تـا هفـت    : مخالف با صريح قرآن كه تاويل پذير هم نباشد مانند -3

��Í��Ì��Ë��Ê}�. نسل داخل بهشت نمي شوند كه مخالف فرموده خداوند است

��ÏÎz )هيچ بردارنده اي بار ديگري را بر نمي دارد :)164: األنعام .  
ته شده است زيرا مفهوم اين حديث از بلكه اين حديث موضوع از تورات گرف 

هـر  : ماننـد . احكام تورات است و همچنين است اگر مخالف حديث متواتر باشـد 
گاه حديث موافق حق از زبان من براي شما روايت شد به آن عمل كنيد چـه مـن   
گفته باشم و چه من نگفته باشم ايـن حـديث موضـوع اسـت زيـرا مخـالف ايـن        

بر من دروغ ببنـدد بايـد جايگـاه خـود را از      "عمداكسي كه  ،حديث متواتر است
و يا لفظ مخالف قواعد عمومي برگرفتـه از قـرآن و سـنت باشـد     . آتش قرار دهد

كسي كه براي وي فرزنـد بـه دنيـا بيايـد و اسـم او را محمـد بگـذارد او و        : مانند
 بر خودم قسم ياد كرده ام كه محمد نام و: فرزندش در بهشت خواهند بود و مانند

كه اين گونه احاديث مخالف احكام معلوم و قطعـي  . احمد نام داخل آتش نگردند
قرآن و سنت هستند زيرا طبق احكام معلـوم قـرآن و سـنت نجـات از عـذاب بـه       
: اعمال نيكو است نه به اسامي و القاب و مثل اينكه لفظ مخالف اجماع باشد مانند

ا نمايد نمازهاي فائقه هفتاد كسي كه نمازهايي را در آخرين جمعه ماه رمضان قض
سال از عمر او را جبران مي كند كه اين حديث مخالف چيزي است كه اجماع بر 
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هيچ عبادتي نماز تلف شده را جبران : آن واقع شده است و آن هم عبارت است از
  . نمي كند

ماننـد   �مخالفت لفظ با حقـايق شـناخته شـده تـاريخ در عصـر پيـامبر       -4
ر جزيه را بر اهل خيبر گذاشت و چيزهايي زحمت زا را از آنها همانا پيامب: حديث

يهود به شهادت سعد بن معاذ و داستان نامه معاويـه بـن    حكم دربارهو 1برداشت 
همه اينها دروغند زيـرا جزيـه در فـتح     �ابي سفيان در واقعه خيبر به نزد پيامبر

شد و سعد بـن   خيبر مشروع و معروف نشده بود و آيه جزيه در جنگ تبوك نازل
معاذ قبل از فتح خيبر در جنگ خندق تير خورد و در واقعه بني قريظه با همان تير 
به شهادت رسيد و معاويه در فتح مكه مسـلمان شـد پـس حقـايق تـاريخي ايـن       
حديث را رد و به وضع آن حكم مي كند و باز هم از نمونه هاي آن حديث انـس  

را نشسـته ديـدم در حاليكـه     �برداخل حمـام شـدم و پيـام   : است كه مي گويد
شلواري بر تن داشت پس خواستم با او حرف بـزنم كـه او گفـت اي انـس فقـط      

كـه داخـل شـدن حمـام را بـدون       –به حمام  يدرآمدن كس –بخاطر همين است 
هرگز به حمام نرفتـه   �شلوار حرام كرده ام در حاليكه در تاريخ ثابت كه پيامبر

  . حمامي وجود نداشته استاست زيرا در زمان او در حجاز 
موافق بودن حـديث بـا مـذهب راوي در حاليكـه او متعصـب باشـد و در        -5

تعصب زياده روي كند مانند اينكه يك راوي رافضي حـديثي را در فضـائل اهـل    
كه مذهب خودش است حديثي را  -بيت روايت كند يا يك مرجي در مورد ارجاء

رده اسـت كـه گفـت از    ن را روايت كـ به بن جوين آهمانند آنچه كه  -روايت كند
كه گفت من با رسول خدا پنج الي هفـت سـال قبـل از اينكـه      حضرت علي شنيد

ابن حبان گفته كه . او را پرستش مي كرديم ،احدي از اين امت خدا را عبادت كند
                                        

كلف كرد يعني او را به چيزي امر كـرد كـه   مشقت و رنج و سختي است تو مي گويي او را  م= طلعت  - 1

   .در آن رنج و مشقت وجود دارد
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  . حبه در تشيع غلو داشت و در حديث هم ضعيف است
بسـياري بـراي نقـل آن     اينكه حديث متضمن امري باشد كه انگيـزه هـاي   -6

زيرا مـورد آن حـديث در موقعيـت بـزرگ و بـه حضـور جمعيـت        . موجود باشد
فراواني واقع شده و با اين وصف شهرت نيافتـه و جـز يـك راوي آن را روايـت     
نكرده باشد و به همين سبب اهل سنت به وضع و كذب حديث غدير خم حكـم  

در حديث غـدير آن اسـت كـه    كرده اند علما گفته اند بعضي از نشانه هاي وضع 
چنانكه خود حديث تصريح مي كند مضمون آن در حضـور همـه اصـحاب واقـع     

سپس درست بعد از اين جريان همه اصـحاب در زمـان خليفـه شـدن     . شده است
بر كتمان آن متفق مي شوند و چنين چيزي بعيد به نظر مي رسد  ،حضرت ابي بكر

نقل اين حديث اختصـاص دارنـد و    پس همينكه رافضيها به. محال است "و عادتا
توده هاي مسلمانان آن را روايت نكرده اند دليل كـذب رافضـيها در ايـن حـديث     

است نقـل   –موضوعات  –شيخ االسالم ابن تيميه گفته است و از اين قبيل . است
نص بر خالفت علي كه ما كذب آن را از طرق زيادي به دست آورده ايم و بـه آن  

و هيچ احدي با اسناد صحيحي اين نص را روايـت نكـرده    علم حاصل نموده ايم
است تا چه رسد به اينكه حديث متواتر باشد و نقل نشده كه هيچ احدي مخفيانـه  
اين نص را ذكر كرده باشد يا اينكه در روز سقيفه در مورد خالفت نزاع بپا شـد و  
مشاورت صورت گرفت و همچنين در زمان فوت حضـرت عمـر هنگاميكـه امـر     

نفـره واگـذار كـرد چيـزي در ايـن مـورد نگفـت سـپس          6فت را به شوراي خال
هنگاميكه حضرت عثمان كشته شد و مردم به حضرت علي پيشنهاد خالفت دادند 
چيزي در اين مورد گفته نشد پس معلوم است اگر چنين نصـي آنطـور باشـد كـه     

ي كس رافضيها مي گويند كه بر خالفت علي نص قاطع بگذارد و عذري براي هيچ
از جمله بديهيات مي بود و مردم آن را بگونه اي نقل ميكردند كه  ،باقي نگذارد را

شايسته چنين مواردي باشد و الزم بود كه اكثر مردم آن را روايت ميكردنـد آنهـم   
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پس منتفي شدن الزم . در اينگونه موارد كه همتها بر ذكر آن بسيار عالقمند هستند
و ابـن حـزم    1.است، دروغ بودن روايت، ن ملزوممقتضي منتفي شد، كثرت نقل ، 

گفته كه در اين نص ادعا شده هرگز هيچ روايتـي را از هـيچ احـدي نيـافتيم جـز      
روايت ضعيفي كه از يك راوي مجهول به يك راوي مجهول ديگر كه كنيه آن ابـا  

 2الحمرا است كه ما در آفرينش هيچ شناختي در مورد او نداريم ابن ابـي الحديـد   
ه است بدانيد كه آثار و اخبار زيادي در مورد خالفت علي وجود دارد كه اگـر  گفت

كسي در مورد آنها بينديشد و عادالنه قضاوت كند مي داند كه در آن مـورد نـص   
صريح و قطعي وجود ندارد بگونه اي كه گمانها و احتماالت به آنها نرسد چنانكه 

بـر خالفـت اميرالمـومنين     �براماميها مي گويند زيرا آنان مـي گوينـد كـه پيـام    
حضرت علي نص صريح آشكاري گذاشته است كه سواي نص روز غدير و خبـر  

ا"� �a�v I*: ه�رون �8 ���� ا2 ا": 2 « -منزلت
تو براي من جايگاه هارون براي موسي را داري ولي بعد از مـن   ،»"N�0 wي

ز راههـاي عمـومي و   و مشابه آنهاست از قبيل اخباري كه ا -پيامبري نخواهد آمد
در اين نص بر خالفـت علـي و امـارت او     �غير آنها وارد شده اند بلكه پيامبر

براي مومنين نص گذاشته و به مسلمانان امر كرد كه به اين عنوان بـه علـي سـالم    
كنند و آنها هم سالم كردند و در بسياري از مواقع براي مردم تصريح بـه خالفـت   

نموده و آنانرا به سمع و طاعت بـراي علـي فرمـان    علي براي آنان بعد از خودش 
داده است و شكي نيست كـه انسـان منصـف هـر گـاه جريانهـاي بعـد از وفـات         

  . چنين نصي وجود نداشته است "را بشنود مي داند كه قطعا �پيامبر
مشتمل بودن حديث بر افراط در ثـواب بـزرگ در مقابـل كـار كوچـك و       -7

كوچك و داستان سرايان براي نرم كردن دلهاي مردم مبالغه در تهديد شديد بر امر 
                                        

   118/  4منهاج السنه   1
   1/135شرح نهج البالغه  - 2
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و برانگيختن تعجب آنان از اين نوع بسيار نقل مـي كننـد ماننـد كسـي كـه نمـاز       
چاشت را چنان و چنين ركعتي بخواند ثواب و پاداش هفتاد پيامبر بـه او داده مـي   

آفرينـد كـه   شود و مانند كسي بگويد ال اله اال اهللا خداوند پرنده اي را براي او مي 
داراي هفتاد هزار زبان و هر زباني داراي هفتاد هزار لغت است كه بـراي او طلـب   

اين بود مهمترين قواعدي كه علما براي نقد حـديث و شـناخت   . آمرزش مي كنند
صحيح از موضوع وضع كرده اند و از آنچه گفته شد مي بيني كه آنان همه تـالش  

ه خود را به سوي سند مصروف نداشـته  خودشان را متوجه سند نكرده و اهم توج
اند به گونه اي هيچ عنـايتي بـه مـتن نداشـته باشـند چنانكـه در زعـم بعضـي از         
خاورشناسان و پيروانشان مي آيد بلكه گزينش علما نسـبت سـند و مـتن يكسـان     
است و ديدي كه علما براي شناسايي وضع در سند چهار عالمت و براي شناسايي 

ت را قرار دادند و به همين اندازه اكتفا نكردند بلكه براي وضع در متن هفت عالم
ذوق هنري در نقد و رد و قبول احاديث مجال بزرگي قرار داده است چه بسـا بـه   
محض شنيدن احاديثي را رد كرده اند كـه ذوق هنـري آنهـا آن احاديـث را جـايز      

ايـن حـديث    مـثالً . ندانسته و قبول نكرده است و بر همين منوال بسيار مي گويند
داراي ظلمت است يا متن او تاريك است يا قلب آن را انكار مي كن يا نفس به او 

همانـا  : اطمينان پيدا نمي كند و اين چيز عجيبي نيست زيرا ربيع بن ختم مي گويد
بعضي احاديث داراي روشنايي روز است كه بوسيله آن روشنايي او را مي شناسيد 

د تـاريكي شـب هسـتند كـه بوسـيله آن      به مانن و بعضي از احاديث داراي ظلمتي
و ابن جوزي مي گويد  1نيست �حت حديث شناخته مي شود كه گفته پيامبرص
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پوست دانشجو براي حديث منكر به لرزه مي افتد و غالبا دل او از آن نفـرت دارد  
  . و در مورد بحث از شبه هاي خاورشناسان و پيروانشان مطالبي بيشتر خواهد آمد

  
  

  

  چهارم فصل 

  نتايج اين تالشها 

امر شـريعت   ،با اين تالشهاي موفقيت آميزي كه به اختصار به نظرتان رسانديم
با محكم نمودن پايه هاي سنت كه منبع دوم از منابع تشريع است استقرار يافت و 
مسلمانان به حديث پيامبرشان مطمئن شدند پس هر بيگانه اي كه در آن بـود دور  

يح و حسن و ضعيف فرق گذاشته شد و خداوند شرع خـود  رانده شد و بين صح
نيرنگ بـازان توطئـه زنادقـه و ملـي گرايـان       ،را از بيهوده كاري مفسدان و نيرنگ

محفوظ گردانيد و مسلمانان نتايج اين نهضت جبران كننده مبـارك را چيدنـد و از   
  . آن استفاده كردند كه از بارزترين آن نتايج مطالب بعدي است

گفتيم كه سنت به شيوه رسمي در زمان پيامبر تـدوين   قبالً :وين سنتتد: اول
نشد چنانكه قرآن تدوين شد بلكه سنت در سينه ها محفوظ بـود صـحابه رسـول    

آن را به تابعين بعد از خودشان با طريق شفاهي تلقين و نقل نمودند هر چند  �
حث كتابت سـنت  عصر پيامبر هم از كتابت بعضي احاديث خالي نبود چنانكه در ب

به نظرت رسانديم و عصر صحابه سپري شد در حاليكه جز مقدار كمي از حديث 
تدوين نشده بود فقط بوسيله زبانها در ميان مردم از دسته اي به دسته ديگـر نقـل   
مي شد بلي حضرت فكر تدوين سـنت را نمـود و خيلـي زود از آن فكـر عـدول      
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ه بن زبير نقل كرده كه حضـرت عمـر   از عرو) المدخل(نمود زيرا بيهقي در كتاب 
 �بن خطاب خواست سـنن را بنويسـد و در آن مـورد بـا يـاران رسـول خـدا       

مشورت كرد و آنان هم راي دادند كه عمر سنت را بنويسد بعد عمر درباره نوشتن 
سنت شروع به استخاره نمود و مـدت يكمـاه اسـتخاره كـرد سـپس روزي صـبح       

ود و گفت من مي خواستم سنن را بنويسم ولي خداوند تصميمي به قلب او القا نم
به ياد قومي افتادم كه قبل شما وجود داشتند و كتابهـايي نوشـتند و مشـغول آنهـا     
شدند و كتاب خدا را ترك كردند ولي من بخدا سوگند هرگز كتاب خدا را با هيچ 

و عذري كه عمر آن را توضـيح داد بـا اوضـاع و    1. چيز ديگري در هم نمي آميزم
الي كه مسلمانان در آن بودند سازگار مي نمايد زيرا قرآن تازه و نوظهور بود و احو

ملتها دسته دسته به دين اسـالم در مـي آمدنـد پـس الزم بـود از جهـت حفـظ و        
فراگيري و تالوت پيرامون كتاب خدا گرد آيند تا اينكه كتاب خدا پايـه اي بـراي   

. از هر آلودگي و تغييري مصون داردعقيده ايشان باشد و پشتيبان آن باشد و او را 
امر همچنان ادامه يافت تا آشوب به پـا شـد و دروغ در حـديث انتشـار يافـت و      

براي مقاومت با حركت وضع  -تابع تابعين –بزرگان تابعين و علماي بعد از آنان 
به پا خواستند و آن تالشهاي بزرگي را انجـام دادنـد كـه از آنهـا سـخن گفتـيم و       

ين نتايج اين تالشها آن بود كه سنت را از بيم ضـايع شـدن و بخـاطر    بعضي از اول
  . محفوظ داشتن آن از زياده و نقصان به صورت مدون در آورند

نزديك است كه همه روايتها اتفاق نظر كنند بر اينكه اول كسي كه از تابعين به 
ه ابـوبكر  فكر جمع و تدوين حديث افتاد عمر بن عبدالعزيز بود آنگاه كه نامه اي ب

بن حزم عامل و قاضي خود در مدينه نوشت و در آن نامه به او گفت توجـه كـن   
تمام احاديث رسول خدا را به صورت مكتوب درآور زيرا من بيم آن دارم كه علم 
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دختـر   ةزدوده شود و علما از بين بروند و از او خواست كه احاديثش كه نزد عمر
 106سم بن محمد بي ابي بكر متوفاي هجري و قا 98عبدالرحمن انصاري متوفاي 

هجري وجود دارد بنويسد ولي آنچه بنظر مي رسد عمر بن عبدالعزيز ايـن عمـل   
بزرگ را تنها به ابن حزم واگذار نكرده است بلكه به نزد همه استانداران و علماي 
بزرگ همه شهرها فرستاد و از آنها درخواست نمود كه احاديث را جمـع آوري و  

  .توب در آورندبه صورت مك
چون ابو نعيم در تاريخ اصفهان روايت كرده كه عمر بن عبدالعزيز سـوي اهـل   

توجه داشته  �مناطق مختلف نامه نوشت و دستور داده بود كه به احاديث پيامبر
و عمر بن عبدالعزيز بوسـيله آن كـارش آرزوي   1باشيد و آنها را جمع آوري كنيد 

آرزويـي كـه مـدتي در    . ب را بجا آوردديرينه جد مادريش حضرت عمر بن خطا
نفس او به جوش آمده بود سپس به علت هراس از درآميختن قرآن با غير خودش 
و از بيم آنكه مـردم را از قـرآن منصـرف و بـه سـوي احاديـث بيـاورد از آرزوي        
خويش عدول كرده بود و آنچه به چشم من مي آيد آن است كه ابوبكر بـن حـزم   

ي عمر بن عبدالعزيز نوشت بويژه آن احاديثي كه نزد عمره مقداري از سنت را برا
و قاسم بود و همه سنتها و آثاري كه در مدينه وجود داشت تدوين نشدند و ايـن  

هجري كسي كـه   124كار جامع را امام محمد بن مسلم بن شهاب زهري متوفاي 
ي علـم  عمر بن عبدالعزيز به همنشينان خود امر مي كرد بـه نـزد او برونـد و از و   

بياموزند زيرا در روي زمين داناتر از وي به سنت كس باقي نمانده بود و بـاز هـم   
زهري كسي بود كه امام مسلم نود حديث را ذكر كرده است كه جز زهـري كـس   
ديگري آن را روايت نكرده است و بسياري از برجستگان علـم در عصـر او گفتـه    

فت و اين سخن در حالي در حـق  اند اگر زهري نبود بسياري از سنن از بين مي ر
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زهري گفته شده كه حسن بصري و امثـال او در عصـر وي وجـود داشـته انـد و      
تدوين زهري براي سنت با تدوين نجاري و مسلم يا امام احمد و غير آن از  ظاهراً

فرق داشته است زيرا تدوين او عبارت اسـت از جمـع آوري و    ،مردان مسند نگار
ز صحابه شنيده است بدون اينكه آن را بر ابـواب علمـي   تدوين همه احاديثي كه ا

ترتيب دهد و گاهي هم احاديث وي با اقوال صحابه  فتاوي تابعين درهم آميختـه  
مي شود و اين بي نظمي و عدم ترتيب چيزي است كه طبيعت شروع در هـر امـر   
 نويي آن را مي طلبد و بوسيله چيزي كه از زهري روايت شده بيشتر به ايـن فـرق  

بين تدوينها آشنا مي شويم و آن هم عبارت است از اينكه زهـري مجموعـه هـاي    
نوشته شده اي از احاديث را براي شاگردانش ظاهر مي كرد و به آنها تحويـل مـي   
داد تا آن را از وي روايت كنند و با اين وصف زهـري نخسـتين كسـي بـوده كـه      

گذاشته است آنهم در  سنگ زير بنا را در تدوين سنت در كتابهاي مخصوصي كار
زمانيكه بعضي از علماي تابعين نوشتن علم را ناپسند مي دانستند زيرا آنان معتقـد  

زيرا ديگر بر نوشته تكيه مي شود  –بودند كه اين كار باعث ضعف حافظه ميشود 
بلكه خود زهري هم در آغاز شهرت علميش مخالف كتابت  –نه بر نيروي حافظه 

اع مي ورزيد تا اينكه عمر بن عبدالعزيز او را به كتابـت علـم   و از آن امتن. علم بود
تشويق كرد كه در هنگام بحث از زهري مطالب بيشتري در اين مورد خواهد آمـد  
سپس تدوين حديث در نسل بعد از زهري شيوع پيدا كرد و اول كسيكه در مكـه  

 151(و ابن اسحاق متوفاي )هجري  150(حديث را جمع نمود ابن جريج متوفاي 
و ربيـع بـن   ) هجـري  156(بود و در مدينه سعيد بن ابي عروبه متوفـاي  ) هجري

و در بصره حمار ) هجري 179(و امام مالك متوفاي ) هجري 167(صبيح متوفاي 
و ) هجـري  161(وري متوفاي ثو در كوفه سفيان ) هجري 167(بن سلمه متوفاي 

) هجري 173(سط هشيم و در وا) هجري 157(در شام ابو عمر و اوزاعي متوفاي 
و در يمن معمـر متوفـاي   ) هجري 181(و در خراسان عبداهللا بن المبارك متوفاي 
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بودند و همينطـور سـفيان   ) هجري 188(و در ري جرير بن حميد ) هجري 154(
و شعبه بـن  ) هجري 175(و ليث بن سعد متوفاي ) هجري 198(بن عيينه متوفاي 

همه اينها در يك عصر وجود داشـتند   عمل كردند و) هجري 160(حجاج متوفاي 
و دانسته نمي شود كه كداميك از آنها از ديگر در اين كار سـبقت گرفتـه اسـت و    
روش آنان در جمع آوري و تدوين آن بوده كه حديث رسول خـدا را آميختـه بـا    
اقوال صحابه و فتاواي تابعين با در كنار هم قرار دادن ابواب حديث در يك كتاب 

معلـوم نيسـت    –نمودند حافظ ابن حجر گفته كه آنچه گفته شـد   جمع آوري مي
به نسبت جمع ابواب علمي است ولي  –اول در اين ميدان سبقت گرفته چه كسي 

چيزي است كه شعبي در آن مورد  جا اثل همديگر در يكممجمع آوري احاديث 
ـ    ن از ديگر علما سبقت گرفته است زيرا از او روايت شده است كه گفتـه اسـت اي

و اين سـخن دليـل اسـت بـر اينكـه وي احاديـث        - 1باب بزرگي از طالق است 
سپس قرن سـوم آمـد كـه بـه يمـن      . را در كنار يكديگر قرار داده است اثل هممم

امامان حديث و تاليفات بـزرگ و جاودانـه آنـان بالنـده تـرين و سـعادتمندترين       
آغـاز گرديـد كـه    قرنهاي سنت گشت زيرا در اين قرن تاليف شيوه مسند نگـاري  

عبارت است از جمع آوري مرويات صحابي در يك بـاب عليـرغم تعـدد     دمساني
موضوع و نخستين كسانيكه مسند نگاري را انجام دادند عبداهللا بن موسي كوفي و 
مدد بصري و اسد بن موسي و نعيم بن حماد خزاعي بودند سپس حافظـان سـنت   

شـهور خـود را تصـنيف نمـود و     روش آنانرا دنبال كردند و امـام احمـد مسـند م   
ويه و عثمان بن ابي شيبه و غير او اين كار را انجام دادنـد  ههمينطور اسحاق بن را

را جداي از اقوال صحابه و  �و شيوه اين علما در تاليف آن بود كه اقوال پيامبر
فتاواي تابعين تاليف مي كردند و صحيح را به غير آن در هـم  مـي آميختنـد و در    
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رنج بسياري متوجه طالب حديث مي شد زيـرا وي نمـي توانسـت كـه     اين مورد 
احاديث صحيح را از اين مسانيد تشخيص دهد مگر از امامان اين كار باشـد پـس   
اگر در اين باره بر تشخيص حديث راهي نيافت ناچار مي شد از پيشوايان حديث 

ث سوال مي كرد پس اگر مراجعه به ائمه حديث براي وي ممكن نمي شـد حـدي  
نزد او ناشناخته باقي مي ماند و اين همان امري بـود كـه امـام محـدثين و چهـره      

را ) هجري 256(درخشان سنت در عصر خود محمد بن اسماعيل بخاري متوفاي ِ
وادار نمود كه در تاليف حديث شيوه جديـدي را برگزينـد بـه اينگونـه كـه فقـط       

آنگاه كتاب . داشت حديث صحيح را جمع آوري و از غير صحيح خود را بر حذر
جامع صحيح مشهور خود را تاليف كرد و دانشمند هم عصر او و شاگرد خـودش  

از وي پيروي نمود و سبك او  )هجري 261(امام مسلم بن حجاج قشيري متوفاي 
را ادامه داد و صحيح مشهور خود را تاليف نمود و اين دو صحيح در هموار كردن 

ر آن را بدون بحث و سوال تشخيص دهد صحيح و غي غيرراه براي طالب حديث 
را ادامـه   داراي فضل و امتياز ويژه اي بودند و بعد از آن علماي بسـياري راه آنـان  

سـنن  . دادند و بعد از آنان كتابهاي زيادي تاليف شدند كه از مهمترين آنـان اسـت  
ي ذهجـري و جـامع ترمـ    303و نسـايي متوفـاي   ) هجري 275(ابي داود متوفاي 

هجري و ايـن پيشـوايان در تصـنيفات     273هجري و سنن ابن ماجه  279متوفاي 
خودشان تمام تصنيفات ائمـه گذشـته را جمـع آوري نمودنـد زيـرا طبـق عـادت        
محدثين تصنيفات را از گذشتگان روايت مي كردند سپس قـرن چهـارم آمـد كـه     
رجال اين قرن بر رجال قرن سوم جز چيز اندكي كـه كمبـود آنـان را بوسـيله آن     

بران كرده بودند چيز تازه قابل مالحظه اي نيفزودند و همـه تـالش آنـان جمـع     ج
نمودن چيزي بود كه گذشتگان آنان جمع آوري كرده بودند و بر گزينش آنـان در  
مورد حديث اعتماد مي كردند و طرق روايت حديث را توسعه مي دادنـد و يـك   

ورترين امامان در اين حديث را به چند طريق گوناگون روايت مي كردند و از مشه
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هجري بود كـه وي معـاجم سـه     360عصر امام سليمان بن احمد طبراني متوفاي 
معجم كبير كه در آن احاديث را ذكر كـرده بـه    -1. گانه خود را تاليف كرده است

گونه اي كه مرويات هر صحابي را جداگانه جمع نموده و اسامي شيوخ صحابه را 
 525000ده اسـت كـه ايـن معجـم مشـتمل بـر       به ترتيب حروف مرتب و ذكر كر

معجم صـغير كـه در آن دو احاديـث هـر      -3معجم اوسط    -2. حديث مي باشد
شيخ را با روايت از شيوخ خودشان جداگانه جمع آوري نموده و در اين مورد هم 
براي ترتيب اسامي از ترتيب حروف استفاده كرده است وي سنن مشهور خـود را  

 311هجـري و ابـن خريمـه متوفـاي      354بال بستي متوفـاي  تاليف نمود و ابن ح
هجري نيز از جمله اساتيد برجسته حديث در قرن  321هجري و طحاوي متوفاي 

تدوين و جمع سنت و جدا نمودن صـحيح و غيـر    ،و با اين مقدار. چهارم هستند
صحيح آن پايان يافت و علماي قرنهاي بعـدي جـز بعضـي از جبـران نمودنهـاي      

صحيح فعاليت ديگري در قبال سـنت از خـود نشـان ندادنـد كـه كتـاب       كتابهاي 
هجـري از جملـه مسـتدركاتي     405مستدرك ابي عبداهللا حاكم نيشابوري متوفاي 

است كه احاديث صحيح غير موجود در صحاح سته را آورده اند مستدرك حـاكم  
بـا  احاديثي را در خود دارد كه نظر خود حاكم آنها احاديث صحيحي هسـتند كـه   

شرايط مسلم و بخاري هماهنگ هستند ولي بـا ايـن وصـف بخـاري و مسـلم آن      
احاديث را در صحيحين خود نياورده اند و علما در قسمتي از آن احاديـث حـاكم   
تاييد و در بعضي ديگر با او مخالفت كرده اند كه از مشهورترين آنان حافظ ذهبي 

  . است
پربار آن اسـت قواعـدي كـه    و از نتايج اين حركت  :علم مصطلح حديث:دوم

بنـا نهـاده بودنـد و همچنـين      ،علما در اثناي حركت خود در مقابله با پديده وضع
و  –صـحيح و حسـن و ضـعيف     -قواعدي كه مربوط به اقسام سه گانـه حـديث  

متعلقات آن مي شوند به صورت مدون در آمدند و با اين حسـاب علـم مصـطلح    
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در دسـت مـا    ،دن اخبار وضع مـي كنـد  الحديث كه قواعد علمي را بر صحيح نمو
قرار مي گيرد و اين هم صحيح ترين قواعد علمي براي روايت و اخبار اسـت كـه   
تا بحال شناخته شده است و علماي ما نخستين كساني هستند كه اين قواعد را بـر  
يك اساس علمي كه بدون آن مجالي براي احتياط و اطمينان باقي نمـي مانـد بنـا    

سلف در ميدانهاي ديگر علمي مانند تاريخ و فقه و تفسير و لغت  نمودند و علماي
و ادب و غير آن هم روش و نهج علماي حديث را الگـوي خـود قـرار دادنـد تـا      
جايي كه تاليفات علمي در قرنهاي نخستين اسالمي در هر مسئله و هر بحثـي بـه   

ا سند متصل گوينده اش با سند متصل اسناد داده مي شد بگونه اي كه كتب علما ب
 توسط شاگردانشان نسل به نسل نقل مي شد پس ما شك نمي كنيم در اينكه مـثالً 

صحيح بخاري كه هم اكنون در بين مسلمانان متداول است كه امـام بخـاري آن را   
تاليف كرده است زيرا با سند متصل نسل به نسل از او روايت شـده اسـت و ايـن    

حتي در كتب مقدسه آنان هـم   ،اديان ديگرهم امتيازي است كه در تاليفات پيروان 
يافت نمي شود و در عصر حاضر يكي از علماي تاريخ كتابي را در اصول تاريخي 

و در براي قواعد مصطلح حديث تكيه كرده اسـت و اعتـراف كـرده     1تاليف نموده
كه اين قواعد مصطلح حديث صحيحترين سبك علمي جديد براي تصحيح اخبار 

  . و روايات است
بعد از ذكر وجوب اطمينان از عدالت ) عدالت و ضبط(در باب ششم كتابش و 

راوي و رعايت امانتداري در خبر وي گفته است و بعضي از آنچـه بـا اعجـاب و    
مي شود چيزي اسـت كـه علمـاي حـديث      دير منحصر به فرد در اين باب ذكرتق

به بعضي از  صدها سال است در اين مورد به آن متوسل شده اند و اينك توجه ترا

                                        

او كتاب مصطلح التاريخ تاليف اسد رستم مي باشد كه در گذشته استاد تاريخ در دانشـگاه آمريكـايي در    - 1
ي  83الـي   67ارتدكس گشته است و الزم است به صفحه هاي  بيروت بود و دين او مسيحي است و اخيراً

   .يافته كتابخانه عصري در صيدا مراجعه و نظر شودچاپ دوم كتاب او انتشار 
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حرف بـه   "چيزهايي جلب مي كنم كه در تاليفات آنان آمده است كه آنها را تماما
حرف مي آوريم تا از طرفي دقت علمي آنان را ستوده باشيم و از طرف ديگـر بـه   
فضل آنان بر تاريخ اعتراف كرده باشيم سپس شروع به نقل نصوصي از امام مالك 

الي و قاضي عياض و ابي عمر و ابن صالح و امام مسلم صاحب صحيح و امام غز
نموده است و علم مصطلح حديث از تقسيم حديث به صحيح و حسن و ضـعيف  
و تقسيم هر يك از اين اقسام سه گانه به انواع ديگر و بيان شـروط الزم در رواي  
و مروي و بيان علل و اضطراب و شذوذي كه وارد حديث مي شـوند بحـث مـي    

ز چيزهايي كه باعث رد يا توقف در اخبار است تـا مقـوي   كند همچنين اين علم ا
بحث مي نمايد و همچنين كيفيت شنيدن حديث و تحمل  ،براي آنها پيدا مي شود

و ضبط آن و آداب محدث و طالب حديث و غير آنها را بيان مي كند كه همه اينها 
لمـا  بـه   در قرون سه گانه اولي بحثهاي متفرقه و قواعدي بوده اند كـه در درون ع 

طور وضوح وجود داشته اند تا اينكه هر يك از اين بحثها بـه شـيوه جداگانـه در    
معرض تاليف و جمع و ترتيـب قـرار گرفتنـد درسـت بـه سـان تطـور و تكامـل         
تدريجي علوم ديگر اسالمي است و اول كسي كه در بعضـي از بحثهـاي آن علـم    

بخاري و مسلم گفته اند كتاب تاليف كرد علي بن مديني شيخ بخاري بود چنانكه 
و ترمذي در بعضي از بحثهاي خود در رساله هاي متفرقه اي به آن تصريح كـرده  
است ولي اول كسي كه در اين حسن تاليف علمي نمود به گونه اي كه همه ابواب 
و مباحث آن را در يك تاليف جمـع آوري نمـود قاضـي ابـو محمـد رامهرمـزي       

المحدث الفاصل بـين الـراوي و السـامع    : هجري است و اسم كتابش 360متوفاي 
است و اين كتاب با همه فضائلي كه دارد تمام مباحث اين علم را شامل نمي شود 

هجـري وارد ميـدان شـد و كتـاب      405سپس حاكم ابو عبداهللا نيشابوري متوفاي 
معرفه علوم الحديث را تاليف كرد اما او اين كتاب را عيب زدايـي و مرتـب   : خود

هجـري پـيش آمـد وي هـم      430بعد از او ابو نعيم اصـفهاني متوفـاي    نكرده بود
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مستخرجي بر كتاب حاكم نوشت و چيزهاي ديگري را به پژوهشگران اين بحـث  
هجري پا به عرصه  463واگذار نمود سپس بعد از آن ابوبكر خطيب بغداد متوفاي 

الكفايـه   پژوهش گذاشت وي ابتدا در قوانين روايت كتاب را تـاليف و اسـم او را  
الجـامع آلداب الشـيخ و   : كتاب ديگري تـاليف نمـود و اسـم او را    گذاشت و بعداً

گذاشت و براي هر يك از انواع حديث كتاب ويژه اي تاليف نمود سـپس  : السامع
را تاليف نمود ) االسماع(هجري آمد و كتاب  544بعد از او قاضي عياض متوفاي 

ـ  و مباحث آن را از كتابهاي خطيب استمداد دين كرده بود سپس شيخ حافظ تقي ال
وارد ميـدان  ) هجري 544(زوري دمشقي متوفاي ابو عمر و عثمان بن صالح شهر

شد و كتاب خود را كه به مقدمه ابي صالح مشهور است تاليف كرد كـه آن را در  
مدرسه اشرفيه در دمشق بدون ترتيب معتبر و محكمي بر شاگردانش امال نمـود و  

ام مباحث متفرقه اي مي شود كه در كتب علماي پيشين وجود اين كتاب شامل تم
داشته اند به همين خاطر مردم به وي عالقمند شدند و به نثر و نظم بـه شـرح آن   

نووي و ) التقريب(پرداختند مانند الفيه عراقي كه نحاوي آن را شرح كرده است و 
مشهورند چنانكه سيوطي و غير آنها از كتابهايي كه معروف و ) التدريب(شرح آن 

اختصـار  : دآن را در كتـاب خـو  ) هجري 774(امام حافظ بن كثير دمشقي متوفاي 
سـپس كتابهـا در ايـن مـورد يكـي پـس از       . علوم الحديث مختصر گردانيده است

اZـ�'x   5ا*(Tـ (ديگري تـاليف شـد كـه از مشـهورترين آنـان كتـاب       
كتـاب   هجري فوت كرده است و همچنـين  806است كه در سال ) ا*��ا �

نخبه الفكر در مصطلح االثر است كه ابن حجر آن را تاليف كـرده اسـت و كتـاب    
تـاليف  ) قواعـد التحـديث  (توجيه النظر تاليف عالمه شيخ طاهر جزائري و كتـاب  

  . قاسمي دمشقي هم از جمله كتابهايي هستند كه در علوم حديث تاليف شده اند
اي پـر بركـت علـم جـرح و     و از نتايج اين تالشـه : علم جرح و تعديل :سوم

تعديل يا علم ميزان الرجال است و آن هم علمي اسـت كـه از احـوال و امانـت و     
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بحث مي نمايد  ،ضبط و ثقت راويان يا عكس آنها از قبيل كذب و غفلت و نسيان
و او علم شكوهمندي است از شكوهمندترين علومي كه از اين حركت پر بركـت  

ت كه در تاريخ پيروان اديان ديگـر نظيـر آن را   نشات گرفتند و از قبيل علومي اس
سراغ نداريم و عالقه شديد علما به آگاهي يافتن از احوال راويان باعـث پيـدايش   
اين علم شد تا صحيح را از غير آن جدا كنند و آنـان راويـان هـم عصـر خـود را      

و مستقيم آزمايش مي كردند و در مورد راويان گذشـته از پيشـينيان خـود     شخصاً
وال مي كردند و بدون شرم حضور و ترس از بازخواست افراد راي خـود را در  س

برابر آنان اظهار مي كردند زيرا آن عمل دفاع از دين خـدا و رسـول او بـود و بـه     
بخاري گفته شد همانا بعضي از مردم انتقام تاريخ را از تو خواهند گرفـت كـه در   

آنها را روايت كرده ايـم و از   تاريخ غيبت مردم وجود دارد وي در جواب گفت ما
بـد اسـت   (فرموده اسـت   �طرف خودمان چيزي نگفته ايم و حال اينكه پيامبر

يعني به دليل اين حديث غيبت مـردم در جـايي كـه داراي فايـده     ) برادر عشيرت
و تـوهين در زمـان    -مـدح  -و بحث از راويان اعـم از توثيـق   –باشد جايز است 

 34هجري و عباده بـن صـامت متوفـاي     68توفايصفار صحابه مانند ابن عباس م
هجـري سـپس از تـابعين سـعيد بـن مسـيب        93هجري و انس بن مالك متوفاي 

 110هجـري و ابـن سـيرين متوفـاي      104هجري و اشـعبي متوفـاي    93متوفاي 
هجري آغاز گرديده است سپس ايـن امـر ادامـه داشـت تـا       148هجري و اعمش 

مردان حـديث گـزينش را شـروع نمـود و      هجري هم در مورد 160شعبه متوفاي 
ه حديث روايت نمي كـرد و امـام مالـك    عبخيلي با احتياط عمل مي كرد جز از ش

هجري هم اهل نظر در رجال حديث بـود و از مشـهورترين علمـاي     179متوفاي 
هجـري و هشـام دسـتواني متوفـاي      154قرن دوم در جرح و تعديل معمر متوفي 

هجري و حمـاد   161هجري و توري متوفاي  157هجري و اوزاعي متوفاي  154
هجري بودند و پـس از   175هجري و ليث بن سعد متوفاي  167بن سلم متوفاي 
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هجري و خزاري  181آنها طبقه ديگري پيدا شدند مانند عبداهللا بن مبارك متوفاي 
هجري و وكيل بن الجـراح متوفـاي    198هجري و ابن عينيه متوفاي  185متوفاي 

هجري  198از مشهورترين اين طبقه يحيي بن سعيد القطان متوفاي  هجري و 197
هجري بودند كه هر دوي آنان حجت و نزد  198و عبدالرحمن بن مسري متوفاي 

جمهور مورد اعتماد هستند و آن دو نفر هر كس را توثيـق كننـد خبـر و روايـتش     
ورد رج كنند روايتش رد مي شود و هـر كـس مـ   جپذيرفته مي شود و هر كس را 

سپس طبقـه   1اختالف قرار گيرد مردم به وسايل ترجيح نزد آنان مراجعه مي كنند 
 206ديگري از پيشوايان اين فن به دنبال آنان آمدند از قبيل يزيد بن هارون وفات 

متوفـاي  (و عبـدالراق بـن همـام    ) هجـري  204وفات (ي سهجري و ابو داود طيال
سپس تاليف ) هجري 212وفات (و ابو عاصم نبيل ضحاك بن مخلد ) هجري211

كتب در جرح و تعديل آغاز گرديد و از نخستين افرادي كه از اين طبقه در جـرح  
و احمد ) هجري 223وفات (و تعديل تاليف كردند و سخن گفتند يحيي بن معين 

و محمد بن سعد كاتب واقـدي و صـاحب كتـاب    ) هجري 241وفات (بن حنبل 
بودنـد و  ) هجـري  234وفات (بن الحديثي  وعلي) هجري 230وفات ) (الطبقات(

بعد از آنان بخـاري و مسـلم  ابـو زرعـه و ابـو حـاتم رازي الرازيـان و ابـو داود         
جستاني آمدند و بعد از آن تا اواخر قرن نهم هجري دسته دسـته علمـا در پـي    سال

يكديگر آمدند و تاليف كردند و درباره رجال حديث تحقيق كردند و امـر راويـان   
ش نمودند تا در تاليفات آنان يافتن تاريخ هر مردي كه در كتب حديث بـه  را گزين

اسم او برخورد مي كني برايت سخت نباشد و بعضي از كتب جرح و تعديل فقط 
الثقات تاليف ابـن حبـان بسـتي و    : ويژه شناختن ثقات تاليف شده اند مانند كتاب

: الثقـات : جلـد و كتـاب  در چهار ) هجري 881(ا غالثقات تاليف ابن قطلو ب: كتاب
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و بعضي ديگر هم تنهـا بـه خـاطر راويـان     ) هجري 873(ليل بن شاهين ختاليف 
بخاري و  ،ضعيف تاليف شده اند و از جمله كسانيكه درباره ضعفا كتاب نوشته اند

: سائي و ابن حبان و الرارقطني و العقيلي و ابن جوزي و ابن عدي هستند و كتابن
ابن عدي كاملترين كتـب در آن مـورد اسـت وي در آن     تاليف: ل في الضعفامالكا

كتاب در مورد از تمام كسانيكه درباره آنان چيزي گفته شـده باشـد حتـي اگـر از     
رجال صحيحين هم باشند سخن به ميان ِآورده است چنانكه بعضـي از پيشـوايان   
 مجتهد داراي مقلد را هم ذكر كرده است زيرا بعضـي از منازعاتشـان دربـاره آنهـا    

 انميـز ((سخن گفته و در قيد حياتشان از آنان انتقاد گرفته اند و امام ذهبي كتـاب  
خود را از همين كتاب ابن عدي گرفته و تاليف كرده اسـت و بعضـي   )) االعتدال 

يعنـي   -ديگر از كتب جرح و تعديل راويان ثقات و ضعفا در آنها جمع شـده انـد  
كه  -شترك در بين هر دو دسته استاين كتب ويژه ثقات يا ضعفا نگرديده بلكه م

اين نوع تاليفات خيلي فراوان هستند و مشهورترينشان تـواريخ سـه گانـه بخـاري     
: االوسـط و سـوم  : و دوم. الكبير كه بر حروف الفبا مرتب گرديده است: است اول

كه طبق سن روايان مرتب شده اند و كتاب جرح و تعـديل ابـن حبـان و     ،الصغير
الطبقات الكبري تـاليف ابـن   : تاليف ابي حاتم رازي و كتاب كتاب جرح و تعديل

قـات  ثالتكميل في معرفه ال: سعد مي باشند و از خوبترين كتاب در اين مورد كتاب
كتـاب  : تـاليف حـافظ ابـن كثيـر اسـت وي در آن كتـاب      . عفا و المجاهيـل ضو ال

ي ديگر و بـا  ذهبي را همراه زياده ها )ميزان ( تاليف المزني و كتاب)) التهذيب ((
تحريراتي در عبارات ها جمع آوري نمـوده اسـت و او سـودمندترين چيـز بـراي      

و پيشـواياني كـه بـه ايـن فـن عنايـت        1. محدث و فقيه دنباله رو اثر آن مي باشد
داشتند در معيارهاي نقدي كه متوجه راويان مي كردند همگـي ماننـد هـم نبودنـد     
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تدل تقسـيم مـي شـدند كـه از جملـه      بلكه به دسته سخت گير و سهل انگار و مع
و ابو حـاتم رازي و  1ابن معين و يحيي بن سعيد القطان و ابن حبان : سخت گيران

احمد و مسلم و با ايـن  : ترمذي و حاكم و ابن مهدي و از معتدالن: از آسان گيران
تفاوت نظرها در مورد بعضي از راويان متفاوت مي شود به اين گونـه كـه ممكـن    

در بعضي ثقه و در نظر بعضي ديگر ضعيف باشد و ايـن تفـاوت   است يك راوي 
تنها به خاطر اختالف نظرها و معيارهايي است كه هر امامي در نقـد خـويش مـد    
نظر قرار داده است بلكه گاهي از يك عالم در مورد يـك راوي دو نظـر متفـاوت    

آن راوي چيـزي را از   امروز آن راوي ثقه مـي دانـد ولـي بعـداً     مثالً. نقل مي شود
مشاهده مي كند كه او ناچار به عدول از حكم قبلي مي نمايد و عكس اين قضـيه  
هم قابل تصور است و بعضـي از اسـباب اخـتالف در جـرح و تعـديل اخـتالف       
نظرهاي فقها در اجتهاد است زيرا نزاع بين اهل حديث عده اي از امامان اهل راي 

به حساب آورند فقط به خاطر اينكـه  را مورد طعن قرار دهند و آنها را از ضعيفان 
بـراي دليـل   و . ديدگاه اجتهاديشان با ديدگاه اجتهادي اهل حديث هماهنگ نيست

) رحمـه اهللا (مي كند كه امام شكوهمندي مانند ابو حنيفـه   در اين مورد ترا كفايت
بســياري از محــدثين بــه وي حملــه ور شــدند و عليــرغم زهــد و ورع و تقــوي  

بعضي از علماي جرح و تعديل او را جرح كـرده انـد و    ارجمندي و شكوهمندي
اين مطلب را در نقلي كه ابوبكر خطيب بغدادي در بيوگرافي ابـو حنيفـه در جلـد    

آورده است و اين مطلب جز بخاطر دقت مسـلك فقهـي    423الي  323صفحه  13
مخفـي مانـده بخـاطر     مذهب وي كه بر بسياري از محدثين و بر بسياري از امامان

اهـل حـديث را وادار كـرده تـا      برخي ازهدف ديگري نبوده است و تعصب  هيچ
كند و شايد همين  ابوحنيفه را به چيزي متهم كنند كه تاريخ كذب آن را قطعي مي
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 اختالف نهاد و انظار اهل نقد و متفاوت بودن آنها در سختگيري و آسان گيري در
داشته است تا هـيچ جرحـي را   اكثر علما را بر آن  نقد همان چيزي باشد كه اخيراً

منشا جرح شده است معيار شخصـي   دبدون تفسير نپذيرند مبادا چيزي كه نزد ناق
او يا از روي تعصب باشد و در حقيقت و واقع چنين نباشد حافظ ابن كثيـر گفتـه   
است بر خالف تعديل جرح نيازمند ذكر سبب است و بدون تفسير جرح پذيرفتـه  

بابي كه به فسق راوي منجر مي شود اختالف نظر دارند نمي شود زيرا مردم در اس
زيرا گاهي جارحي چيزي فاسق كننده مي داند و راوي را بوسيله آن چيز تضعيف 
مي كند در حاليكه آن چيز در واقع يا در نظر ناقد ديگري اينطور نيست به همـين  

 اي كـه در و از چيزهـاي بـامزه   1سبب در جرح شرط آن است كه ذكر سبب گردد
اين موضوع ذكر مي شود آن است كه از بعضي از ناقدان نقل شـده اسـت كـه بـه     
اوگفته شد چرا حديث فالني را ترك كردي در جواب گفت او را ديدم كه سـوار  
بر قاطري شده بود و مي دويد ديگر حديثش را تـرك كـردم و در مـورد حـديث     

را چه كـار مـي   صالح : صالح المري از بعضي از ناقدان سوال شد در جواب گفت
شود كرد كه گفته اند روزي نزد حماد بن سلم وي را ذكر كردند و بر اثر ذكر وي 

  . 2حماد عطسه كرد و آب بينيش پايين آمد 
پس بنگر كه چگونه بعضي از مردم راويان را به وسيله چيزهاي بي ارزشي كـه  

د ولـي حـق   مورد جرح قرار داده ان ،هيچ عالقه اي به عدالت و ثقه و ضبط ندارند
اين است كه اين گونه عمل رفتار جاهالن و صاحبان غير اصلي اين علم مي باشد 
اما صاحبان اصلي اين علم يعني امامانيكه براي اداره اين پست عظيم به پا خواسته 
اند و در وروديها و خروجيهاي آن ريشه دوانيده اند در اين گونه حكم ظالمانـه و  

  . وندانتقاد خنده آور واقع نمي ش
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و در همان زمينه علوم ديگري وجود دارد كه فراگيري و : علوم حديث:چهارم
روايت سنت و دفاع از آن و اثبات قواعد و منابعشان وجود آن علوم را الزم كرده 

 52آنهـا را بـه   )) معرفه علوم الحديث ((است كه ابو عبداهللا حاكم در كتاب خود 
علم رسانده است كه  65التقريب خود به : علم رسانده است و امام نووي در كتاب

ما مهمترين آن علوم را در صفحات بعدي ذكر مي كنيم تا اندازه ي دقـت علمـاي   
 ،سنت در نقد و تحقيق و ضبط آن و روشي كه براي حفظ سنت اتخاذ كـرده انـد  

شناخت صـدق محـدث و محكـم كـاري و پايبنـد بـودن و       ) االول(روشن گردد 
ناخت اساتيدي كه با سن و مسافرتهاي وي بـراي  صحت اصول وي و همچنين ش

طلب كرده است جور در مي آيـد و شـناخت غيـر آنهـا از قبيـل غفلـت و سـهل        
و از آن جملـه اسـت چيـزي را كـه     . انگاري وي در حق خود و علم و قواعد آن

و از آن چيزهايي كه طالب حديث در زمان ما به آن احتيـاج داد  : حاكم گفته است
بحث از احوال محدث است كه آيا در توحيد معتقـد بـه شـريعت     قبل از هر چيز

است و آيا نفس خود را به اطاعت از پيامبران در وحي و تشريعات خـود شـاهان   
مكلف مي داند سپس در حالش انديشه مي كند تا ببيند كه آيا اين محدث صاحب 

گر كه دعـوت  ؟آرزوي نفساني است كه مردم را به هواي نفس خود دعوت مي كند
به بدعت چيزي از وي نوشته نمي شود و داراي هيچ كرامتي هم نيست زيرا جمع 
كثيري از پيشوايان مسلمين بر ترك حديث دعوتگر به بـدعت اتفـاق نظـر دارنـد     
سپس سن وي را شناسايي مي كند تا ببيند آيا احتمال آن      مي رود كه او با اين 

يت كرده سماع داشته باشد زيرا مـا  سني كه دارد از شيوخي كه از آنها حديث روا
از جمله مشايخي جماعتي را ديده ايم از شيوخي براي ما حديث روايت كرده اند 
و ادعاي سماع نموده اند كه سن آنـان كمتـر از مقـداري اسـت كـه آن شـيوخ را       

مي انديشد تا ببيند آيـا اصـول وي    كرده باشند سپس به قواعد و اصولشمالقات 
تند زيرا در اين زمان ما گروهي پيدا شده اند كه كتابها را مـي  قديمي يا جديد هس
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  .خرند و خودشان روايت مي كنند
و گروهي هم شنودهاي خود را با خط خودشان در كتابهاي قديمي مي نويسند 
و بعد آنها را روايت مي كنند پس اگر كساني از غير اهل اين علم از آنهـا بوسـيله   

هل خود خواهند بود و اما متخصصان ايـن علـم   سماع حديث گرفتند معذور به ج
اگر از امثال اينگونه افراد حديث بشنوند بعد از آگاهي يـافتن از احوالشـان باعـث    
جرح و اسقاط آنان مي شود مگر اينكه توبه آنان ظاهر گردد و عالوه بر آنچه گفته 
شد قول ديگري مي گويد كه جاهل به صفت حديث عذرش پذيرفته نمـي شـود   

او هم الزم است در چيزهايي كه نمي داند سوال كند و اهل سلف بـر چنـين    زيرا
  نظري بودند رضي اهللا عنهم اجمعين 

حاكم گفته است و اين علم بزرگي از اين انـواع  . شناخت حديثهاي مسند: دوم
است زيرا پيشوايان مسلمانان در اجتماع به غير مسند اختالف نظر دارنـد و مسـند   

ث آن را از شيخي روايت كند كه سماعش از وي ثابت شده حديثي است كه محد
است براي كسي كه آن را عمل مي كنـد و همـين شـيخ او هـم از شـيخ خـودش       

  .برسد �بشنود تا اسناد به يك صحابي مشهور و بعد به رسول خدا 
و آن هم مثل آنچه حاكم از مغيره بن شعبه روايـت  : سوم شناخت آثار موقوفه 

در او را با ناخنهاي خـود مـي زدنـد و حـاكم      �صحاب پيامبركرده و گفته كه ا
گفته است اين حديثي است كه اگر كسي از اهل اين علم نباشـد او را مسـند مـي    

خدا آمـده اسـت در حاليكـه ايـن حـديث       �داند زيرا در آن حديث ذكر پيامبر
مسند نيست در حاليكه اين حديث موقوف بر صحابي است كه از همتايان خود از 

حابه فعلي را حكايت كرده است و هيچيـك از آنـان ايـن حـديث را بصـورت      ص
  . مسند نياورده است

صحابه بنابر آنچه حاكم گفته اسـت  . شناخت صحابه با اختالف مراتب: چهارم
طبقه اول كساني هستند كه در مكه مسلمان شـده انـد و آخـر طبقـه     . طبقه اند 12
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مكه و در روز حجه الوداع پيامبر خـدا  كودكان و بچه هايي بودند كه در روز فتح 
  . را ديدند و در رديف صحابه به شمار آمدند

و . شناخت احاديث مرسلي كه در احتجاج به آنها اختالف موجود است: پنجم
اين نوع سختي از علم حديث است كه متبحر در اين علم كمتر به آن راهياب مـي  

  .شود
كمتر كسـي در بـين حافظـان    حديث منقطع ؛ كه آن غير مرسل است و : ششم

حديث گير مي آيد كه آن دو نوع حديث با هم فرق بگذارد سپس گفته است كـه  
نـوع اول آن  . حديث منقطع بر سه نوع است و براي هر نـوع مثـالي آورده اسـت   

است كه در سند دو مرد ناشناخته اي كه نامبرده نشـده انـد و شـناخته نشـده انـد      
ه در اسنادش يك مـرد نـام بـرده نشـده وجـود      نوع دوم آن است ك. موجود باشد

نـوع سـوم آن اسـت كـه در     . داشته باشد ولي از طريقي ديگر شناسايي شده باشد
اسناد آن قبل از تابعي كه او محل ارسال است يك راوي موجود باشد كه حـديث  
را نشنيده باشد از كسي كه حديث را از آن روايت مي كند كه به اين نـوع مرسـل   

  . ود بلكه به آن منقطع گفته مي شودگفته نمي ش
شناخت اسنادهاي مسلسل ؛ كه نوعي از شنود ظاهر است كه در آن غبار : هفتم

 ،ابهام وجود ندارد و اين هم داراي انواعي است زيرا گاهي هنگـام حـديث گفـتن   
. تسلسل در تمام مردان حديث به لفظ معيني آمده باشد مثل اينكه همگي بگوينـد 

ت علـي  دشـه  . مي گفت كه شنيدم: يا سمعته يقول. ا حديث گفتبراي م. حدثنا
و گاهي هم تسلسل به فعل معيني . نزد فالن حاضر بودم كه او گفت: فالن انه قال

خواهد بود كه هر شيخي با شاگرد خود انجام داده اسـت ماننـد حـديث مسلسـل     
  . بوسيله مصافحه و همينطور

وجـود نـدارد و ايـن حـديثي      شناخت حديث معنعن كه در آن تدليس: هشتم
است متصل به اتفاق پيشوايان روايت با وجود احتياط راويان آن در مقابـل انـواع   
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سپس حاكم مثالي براي حديث معنعن آورده است كه آن حديثي است از . تدليس
يها و مكيهـا  نسپس گفته كه اين حديثي است كه مصريها سپس مد.جابر بن عبداهللا

و تدليس جز افكار آنان نيست پس نزد ما فرقـي نمـي كنـد    آن را روايت كرده اند 
  . كه سمعشان را ذكر كنند يا خير

شناخت حديث معضل از روايات؛ و آن عبارت اسـت از حـديثي كـه در    : نهم
بـيش از يـك    �اسناد آن در بين ارسال كننده حديث به پيامبر و شخص پيـامبر 

نيست زيـرا حـديثهاي    مرسل ،فرد موجود و حذف شده باشند و اين نوع حديث
  . مرسل فقط مال تابعين هستند

م صـحابه و جـدا   الاز كـ  �شناخت مدرج در حديث رسول خدا : نوع دهم
و براي آن به حديثي كه از عبداهللا بن مسعود آن . نمودن كدام غير پيامبر از كالم او

ا به كه پيامبر دست او را گرفت و تشهد نماز رمثال آورده شده را اخراج كرده اند 
التحيات و الصلوات و تشهد را هم ذكر كرد و گفت هر گـاه  : وي آموخت و گفت

اين كالم را گفتـي نمـازت را پايـان داده اي اگـر خواسـتي برخيـز و بـرو و اگـر         
هرگاه گفتي تا آخـر گفتـه   . حاكم گفته است لفظ اذا قلت. خواستي بنشين و بمان

و براي گفته خويش شـاهد   عبداهللا بن مسعود است كه در حديث درج شده است
آورده به روايت ديگري كه حاكم آن را از طريق ديگري اخراج كرده است كـه در  

 �آن راوي آن حديث از عبداهللا بن مسعود بعد از ذكر تعليم تشهد توسط پيامبر
اگـر از ايـن كلمـات فـارغ     : عبداهللا بن مسعود گفـت . براي ابن مسعود گفته است
   .شدي نمازت را خوانده اي

شناخت تابعين و اين نوعي است كـه مشـتمل بـر علـوم فراوانـي      : نوع يازدهم
است زيرا آنان هم در ترتيب خود داراي طبقاتي هستند و هـر گـاه انسـان از ايـن     

نمي گذارد و باز هم در بين تابعين و  بماند در بين صحابه و تابعين فرقعلم غافل 
ات پانزده گانه آنانرا ذكر كرده كه اتباع تابعين هم فرق نمي گذارد سپس حاكم طبق
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طبقه اولشان تابعيني هستند كه ده نفر صحابي را كه پيامبر خدا به آنان مژده بهشت 
و طبقـه  . را داده است ديده باشند مانند سعيد بن مسـيب و قـيس بـن ابـي حـازم     

آخرشان كساني هستند كه از اهل بصره كه انس بن مالك را و از اهل كوفه عبداهللا 
ابي اوفي و اهل مدينه سابت بن يزيد و از اهل مصر عبداهللا بن حارث بن جـز  بن 

  . و از اهل شام ابا امامه باهلي را ديده باشند
زيرا كسي كه جاهـل بـه ايـن نـوع باشـد      . شناخت اوالد صحابه: نوع دوازدهم

بسياري از روايات  بر وي مشتبه مي شوند و اول چيزي كه از اين نوع شـناختش  
است و  �ل حديث الزم است شناخت فرزندان سرور بشر يعني محمد براي اه

كه روايت صـحيح از وي آمـده اسـت     �همچنين شناخت كسي از اوالد پيامبر
سپس بايد شناخت فرزندان بزرگـان صـحابه و غيـر آنـان الزم اسـت بعـد از آن       

اهـل   شناخت فرزندان تابعين و اتباع تابعين و غير آنان از پيشوايان مسـلمانان بـر  
زيرا اين علم بزرگـي اسـت و نـوع مسـتقلي از انـواع علـم       . حديث واجب است

  . حديث است
نـد كـه   ا شناخت علم جرح و تعديل؛ كه آن دو در اصل دو نـوع : نوع سيزدهم

و نردبـان بزرگـي از آن اسـت و     ،نوعي علمي است مستقل و او نتيجه ايـن علـم  
ها و ضعيفترين آنها هـم سـخن   حاكم از اين نوع سخن گفته چنانكه از اصح اسناد

  . گفته است
و آن غير جرح و تعديل است . شناخت صحيح و سقيم حديث: نوع چهاردهم

زيرا چه بسا اسنادي وجود دارد از اشخاص مجروح خالي مي باشد ولي در كتـب  
صحيح اخراج نشده است و بر آن مثال زده به حديثي كه حاكم آنرا با سند متصـل  

صاله الليل و النهار مثني مثنـي  : اخراج كرده است�پيامبر خودش به ابن عمر از
نماز شـب و روز دو ركعـت دو ركعـت و نمـاز وتـر      : و الوتر ركعه من آخر الليل
حاكم گفته است اين حديثي است كه در اسنادش جـز  . ركعتي است در آخر شب
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و وجود ندارد در حاليكه ذكر نهار در آن غلـط اسـت    -با احتياط -راوي ثقه ثبت
باز هم مثال ديگري براي آن ذكر كرده و حديثي را آورده است كه آن را بـا سـند   
خود كه متصل به مالك بن انس از ابن شـهاب از عـروه از عايشـه روايـت كـرده      

��ب ر��ل اP : است ��� �ً���y   
�R&إن ا�ـ z 
رسول خدا هرگز از هيچ طعامي عيب نگرفته اسـت  : : و ا2 #�آ:أآ,

حـاكم گفتـه   . قه داشته آن را خورده و اگر نه او را ترك كرده استاگر به وي عال
از علماي حديث آن را دست به  است اين اسنادي است كه پيشوايان و اهل اعتماد

و فقط اين اسـناد  . مي كنند در حاليكه اين اسناد از حديث مالك باطل است دست
بيـده   �اهللا  ما ضـرب رسـول  . با اين حديث قصد شده است نه با حديثي ديگر

: لنفسه اال ان تنتهـك محـارم اهللا فينـتقم هللا بهـا     �امراه قط و ما انتقم رسول اهللا
هرگز پيامبر خدا با دست خودش زني را نزده است و هيچگاه براي خود بـه نفـع   
شخصي از هيچ احدي انتقام نگرفته مگر زمانيكه چيزهاي مـورد احتـرام خداونـد    

ي گرفت كه در مقابل آنان بخاطر رضاي خداونـد  مورد تجاوز و بي حرمتي قرار م
 -و من نهايت تالش خود را به كار گذاشتم تـا واهـم  . از متجاوز انتقام مي گرفت

را پيدا كنم اما موفق نشدم اما خدا مي داند كه گمان بـزرگ متوجـه    -سازنده غلط
: ابن حيان بصري مي شود با اينكه راستگو و مقبول است سپس حاكم گفته اسـت 

درستي صحيح فقط به روايت شناخته نمي شود و تنها با فهـم و حفـظ و سـماع    ب
فراوان شناخته مي شود و براي اين نوع از علم هيچ چيزي بيشتر از مـذاكره اهـل   
فهم و معرفت انسان را مساعدت و معاونت نخواهد كرد تا علت پنهان در حديث 

حيح اخـراج نشـده در دو   پيدا شود پس هر گاه مانند اين احاديث با اسنادهاي صـ 
كتاب امام بخاري و مسلم يافت شد براهل حديث الزم است كه علت حـديث را  

  . جستجو كند و براي كشف علت با اهل علم وارد مذاكره شود
شناخت فقه حديث ؛ زيرا فقه نتيجه اين علوم است و بر پا بودن : نوع پانزدهم
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ي از پيشوايان حديث را ذكر شريعت به فقه بستگي دارد سپس حاكم اسامي عده ا
كرده كه فقه را به روايت حديث افزوده اند مانند ابن شهاب زهري و عبـدالرحمن  
بن عمر و االوزاعي و عبداهللا بن مبارك و سفيان بـن عينيـه واحمـد بـن حنبـل و      

  . كسان بسيار ديگر
؛ كـه مثالهـاي فراوانـي بـراي     شناخت ناسخ و منسـوخ حـديث  : نوع شانزدهم

  . نسوخ و ناسخ آورده استاحاديث م
روايـت  � شناخت حديث مشهور از احاديثي كه از رسول خدا: نوع هفدهم

حاكم گفته است حديث مشهور با صحيح فرق دارد زيرا چه بسا حديث . شده اند
  . مشهوري كه در صحيح وجود ندارد و براي آن نمونه هايي آورده است

ـ : نوع هجدهم واعي دارد كـه نـوعي از آن   شناخت غريب از حديث ؛ و آنهم ان
غريب صحيح است و آن حديثي است كه تنها يك راوي ثقه آن را روايـت كـرده   

2 : باشد و نوعي ديگر غريب شيوخ است و بـراي آن مثـال زده بـه ايـن حـديث     
يعني نبايد شهر نشين براي روستايي جنس مورد نيـاز  : �7 V��Y{ *��ٍد

ديث غريبي است براي مالك بن انـس از  اين ح. را بفروشد و براي وي داللي كند
نافع و او امامي است كه حديث خود را جمع مي كند و امام شافعي به تنهايي آنرا 
روايت كرده است و جز ربيع بن سليمان كسي را سراغ ندارم كه اين حديث را از 

  .شافعي روايت كرده باشد و او هم ثقه ومامون و مورد اطمينان است
نـوع اول  . ت فردهـاي حـديث ؛ و آن بـر سـه نـوع اسـت      شناخ: نوع نوزدهم

شناخت سنتهاي رسول خدا كه تنها اهل يك شهر آن را از صحابي روايـت كـرده   
يها حديث را از اول سند تا آخر آن روايـت كننـد و   نباشند مثل اينكه كوفيها يا مد

رده همينطور نوع دوم احاديثي كه تنها يك راوي از يكي از ائمه آنها را روايـت كـ  
نوع سوم احاديثش كه براي اهل مدينه باشد و يك راوي از اهل مكه آنها را . باشد

  . روايت كرده باشد و اين باب نمونه است
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شناخت تدليس كنندگاني كه نويسنده احاديث از آنان نمي تواند در : نوع بيستم
ر ميان حاكم گفته است و د. بين چيزهايي كه آنان شنيده يا نشنيده اند فرق بگذارد

تابعين و اتباع تابعين تا به اين عصر ما مي رسد جماعتي از مدلين وجود داشته اند 
سپس انواع ششگانه تدليس را ذكر كرده و براي هر نوعي چند مثـالي ذكـر كـرده    

  . است
شناخت علل حديث ؛ و اين خود علم مستقلي است غير از : نوع بيست و يكم

كم گفته است علل حـديث از راههـايي   حا. صحيح و سقم و جرح و تعديل است
زيرا حديث شخص مجروح ساقط و . پيدا مي شود كه جرح در آنها دخالتي ندارد

بي ارزش است و نيازي به بيان علت نـدارد و علـت حـديث در احاديـث ثقـات      
به اين گونه كه حديث صاحب علت را روايت مي كننـد و علـت بـر    . بسيار است

حديث معلول مي شود و دليل شناخت آن نزد ما فقط آنان پوشيده مي ماند و بعد 
سپس ده نوع علت را ذكر كرده و براي هر نوع مثالي . حفظ و فهم و معرفت است

ذكر كرده است و براي آنها قواعدي ذكر نكـرده بلكـه بـراي نـوع مثـالي آورده و      
سپس علتش را ذكر مي كند و همه علتها در داخل شدن حديثي در حديث ديگـر  

گماني در حق راوي يا حديث مرسل را به متصل معرفي كردن و چيزهايي از يا بد
  .1اين قبيل خالصه مي شوند 

شناخت سنتهايي كه با هم تعارض دارند كه بعضي از مذاهب به : بيست و دوم
يكي از آنها بعضي هم به حديث ديگري احتجاج مي كنند و حاكم براي اين مورد 

آورده اسـت كـه وي در حجـي     �رسول خدا نمونه هايي از احاديث صحيح از
و احاديث صحيح ديگري آورده كه او متمتـع   -نيت افراد داشته –مفرد بوده است 

                                        

هجري داراي كتابي در علل حديث است كه در  دو مجلد در مصر چـاپ   327ابي حاتم رازي متوفاي   - 1
شده است كه از دلپسندترين نمونه ها براي بيداري پيشوايان حديث و تالشهاي بزرگشان در پاكسازي سنت 

   .ميباشد ،از شوائب و ضعفي كه به احاديث آن راه يافته است
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و احاديث ديگري هم آورده كه او قـارن   -نيت حج تمتع داشته است -بوده است
پس احمد و  -انجام دادن حج و عمره را با هم داشته است: نيت قران -بوده است

تع را برگزيدند و شافعي افراد را انتخاب كرد و ابـو حنيفـه قـران را    ابن خزيمه تم
  . اختيار كرد

شناخت اخباري كه به هيچ وجه معارض ندارند و مثالهاي فراواني : بيست سوم
  . براي آن ذكر كرده است
شناخت زياده الفاظ فقهي در احاديثي كه فقط يـك راوي  : نوع بيست و چهارم
ت و اين موضـوع وجـودش نـادر اسـت و از اهـل علـم       زياده را روايت كرده اس

حديث خيلي كم يافت مي شود كسي كه آن را در حفظ داشـته باشـد و بـراي آن    
اي  �سـالت رسـول اهللا   : مثالهايي ذكر كرده است از جمله حديث ابن مسـعود 

قال الصاله في اول وقتها قلت ثم اي قال الجهاد في سـبيل اهللا قلـت    ؟العمل افضل
: گفـت  ؟پرسيدم كدام عمـل برتـر اسـت    �از پيامبر خدا: ل بر الوالدينثم اي قا

فرمـود  . سپس كدام: گفتم. فرمود جهاد در راه خدا. گفتم سپس.نماز در اول وقتش
حاكم گفته است ايـن حـديث صـحيح محفـوظي اسـت كـه       . نيكي با پدر و مادر

وايـت كـرده   گروهي از ائمه مسلمين از مالك و همچنين از عثمان بن عمر آن را ر
اند ولي جز بندار بن بشار و حسـن بـن مكـرم لفـظ اول وقـت را در آن حـديث       

  . نياورده اند ولي آن دو نفر هر دو ثقه و فقيه هستند
شناخت مـذاهب حـديث شناسـان؛ و حـال اينكـه حـاكم       : نوع بيست و پنجم

كـه  نصوص فراواني از ائمه نقل كرده است كه در آنها راههايي را معرفي كرده اند 
بعضي از راويان با آن راهها نسبت داشته انـد و ذكـر آن طريـق بخـاطر بـر حـذر       

  . داشتن مردم از روايان فرصت طلب است
تغييرات الفاظ با حركـات و سـكنات    -شناخت تصحيفات: نوع بيست و ششم

در متون حديث كه گروهي از ائمه حديث در اين زمينـه دچـار لغـزش     -نقطه ها
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  . هايي را هم براي اين موضوع آورده استشده اند و حاكم مثال
شناخت تصـحيفات در اسـنادها و حـاكم بـراي اينهـا هـم       : نوع بيست و هفتم

مثالهايي را آورده است سپس انواع فراوان ديگري از علوم حديث را ذكر كرده كه 
ها قبايل و همتايان و كنيه ها و ثقلها و غيـر   بيشترشان به ضبط اسامي انساب سن

بوده اند كه همه اينها بر عنايت و ضبط و محكم كاري زياد داللت مـي   آن مربوط
  . كنند

و وضـع   :جاعالن حـديث كتابهايي در مورد احاديث موضوع و : پنجم نوع
وقتي دروغي در حديث واقع مي شد و علمـاي سـلف دروغگويـان را     -كنندگان

مجالس آشكار  دنبال و شناسايي   مي كردند عادتشان اين بود كه اسماهايش را در
مي كردند و مي گفتند فالن دروغگو است و از او حديث نگيريـد فالنـي زنـديق    

فالنـي قـدري اسـت و همينطـور و در ميـان محـدثين افـرادي از آنـان بـه           ،است
دروغگويي مشهور و معروف شدند كه بعضي از آنان عبارتنـد از ابـان بـن جعفـر     

ع كـرد در حاليكـه ابـو حنيفـه     نميري كه سيصد حديث را از زبان ابي حنيفه وضـ 
ابراهيم بن زيد اسلمي كه احاديثي از . هيچكدام از آن حديثها را روايت نكرده بود

مالك روايت كرده است كه داراي هيچ اصلي نيستند احمد بن عبـداهللا الجويبـاري   
هزاران حديث را براي كراميه وضع نمود جابر بن يزيد جعفـي سـفيان دربـاره او    

سي هزار حديث را از جابر شنيده ام كه در مقابـل هـيچ قيمتـي     گفته است حدود
محمـد بـن   . حاضر نيستم و حالل نمي دانم كه هيچ چيزي از آنها را روايت كـنم 

شجاع ثلجي احاديث تشبيه را وضع نمود و آنها را به اهل حديث نسبت داد نـوح  
بن عبداهللا حارث  1بن ابي مريم احاديث فضايل قرآن را سوره به سوره وضع نمود

                                        

كامل چنان ذكر كرده و فقط او محمد بن شجاع را از دروغگويان به حساب آورده اسـت  ابن عدي در ال - 1
االمتاع في سـيره الحسـن   (( چنانكه وي به تنهايي اين روايت را از وي آورده است چنانكه كوثري در كتاب 

  مي گويد   70-60صفحه ) بن زياد و محمد بن شجاع 
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ابراهيم  ، محمد بن عمر واقدي ،اعور مقاتل بن سليمان محمد بن سعيد المصلوب
 ، محمد بن سائب كلبـي  ، وهب بن وهب القاضي ، بن محمد بن ابي يحيي اسلمي

مـامون بـن ابـي     ،عباس بن ابراهيم نخعي ،اسحاق بن نجيح مطلي ،ابو داود نخعي
محمد بن زياد  ،حمد بن قاسم طايكانيم ،محمد بن عكاشه كرماني ،احمد الهروي

سپس علما احاديث موضـوع را دنبـال كردنـد و     ،ريابيامحمد بن تميم ف ،يشكري
جداگانه در آن احاديث جمع و تاليف نمودند تا مردم آگاه شوند و فريب آنـان را  

  : نخورند و از مشهورترين اين كتابهاست
هجـري   597وزي متوفاي تاليف حافظ ابي الفرج الج) الموضوعات(كتاب  -1

وي در كتاب خود هر حديثي را معتقد بوضع آن بود حتي اگر از كتب صحاح هم 
باشند جمع نموده است وي دو حديث را از صحيح مسلم و حديثي از بخـاري و  

حديث از جامع  30حديث در سنن ابي داود و  9حديث از مسند امام احمد و  38
حـديث   60حديث از سنن ابن ماجه و  30حديث از سنن نسايي و  10ترمذي و 

از مستدرك حاكم و احاديث ديگري از كتابهاي ديگر سنت در كتاب خـود جمـع   
آوري نموده است و سپس علما كار او را دنبال كردند مانند عراقـي و ابـن حجـر    

در احاديث مسند و مانند سيوطي به شـيوه عمـومي در كتـاب خـودش      مخصوصاً
و همچنين در اختصـاري كـه در كتـاب ابـن جـوزي      ) التقبات علي الموضوعات(

گذاشته است پس اكثر چيزهايي را كـه وي در  ) االلي المصنوعه(داشته و نام او را 
كتاب خود آورده است مورد تاييد قرار داده اند و در اندكي از آنها با وي مخالفت 

  . باشدكرده اند بويژه در احاديثي كه مربوط به بخاري و مسلم و مسند احمد مي 
تاليف ابي خـوص عمـر بـن بـدر موصـلي      ) ي عن الحفظ و الكتابالمغن( -2

هجري كه وي به ذكر ابوابي اكتفا كرده است كه در مورد آن حـديث   622متوفاي 
بابي در زياده و نقص پـذيري ايمـان و ايمـان    ((صحيح وجود ندارد مانند قول او 

ز صحيحي وجود ندارد سپس مي گويد در اين مورد هيچ چي)) قول و عمل است 
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  . و علما او را هم دنبال كرده اند
الدر الملتقط في تبيين الغلط تاليف عالمه الصفاني رضي الدين ابن الفضـل   -3

  هجري و علما او را هم دنبال كرده اند  650حسن بن محمد بن حسين متوفاي 
هجري كـه وي احـاديثي    507تذكره الموضوعات تاليف ابن طاهر مقدسي  -4

در كتاب خود آورده است كه دروغگويان و مجروحين و ضعفا و متـروكين آن   را
  .را روايت كرده اند

باز هم تاليف ) يل ذال(و ) الاللي المصنوعه في االحاديث الموضوعه ( – 6و  5
حافظ سيوطي كه در كتاب اولش الموضوعات ابن جوزي را مختصر نمـوده و در  

ن حكم كـرده اسـت سـيوطي وي دنبـال     بعضي از احاديث كه ابن جوزي بوضع آ
كرده و در مورد حديث اظهار نظر نموده و وضع او را نپذيرفته است و در كتـاب  
دوم چيزي را افزوده است كه ابن جوزي در موضوعات خود آنها را نياورده است 

  . سپس كتاب التعقبات علي الموضوعات را تاليف كرده است
و رساله اي ) هجري 986(علي الفتني  تاليف محمد بن: تذكره الموضوعات -7

  . را درباره وضاعين و ضعفا با ترتيب حروف الفبا به آن ضميمه كرده است
  . )هجري  1014(الموضوعات تاليف شيخ علي قاري حنفي متوفاي  -8
تـاليف امـام شـوكاني متوفـاي     : الفوائد المجموعه في االحاديث الموضوعه -9

  ) هجري 1250(
فاني و در آن احاديثي را ذكـر كـرده كـه در عصـر بـر سـر       رساله امام ص -10

زبانهاي داستان سرايان و واعظان بـوده اسـت و در آخـر آن رسـاله مشـهورترين      
  . اسامي ضعفا و متروكين را آورده است

�dــ�ع '(%ــ� 2 اdــ� *ــ: او bا ءا*,�*ــ� -11
0Qع�Y�� :,d :       تاليف شيخ محمـد بـن ابـي المحاسـن القـاوجي حسـني

هجري در مصر  1305ري كه در طرابلس متولد شده و در اواخر سال مشيشي ازه
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  . فوت كرده است و اين كتاب و رساله سابق در يك كتاب چاپ شده اند
كتابهايي كه در مورد احاديث مشهور بر زبانها و بيان صـحيح و  : ششم نوع

  : كه از جمله آن كتابهاست:نوشته شده استضعيف و موضوع آنها 
1- bـ�ر ا*�= اGر   ة��RـFbـ6 اتـاليف  : ةq ا72�د

q  ةا*Nرر اG&�bـ� (هجري و سيوطي آن را در كتـاب   794زركشي 
�R&Fb6 ا  . اختصار كرده است) ةا72�د

2- )�9Zا Nd�;bـ�    5ا,� 
�R&ـFb6 اq ا72�د
  . )هجري  902(تاليف نحاوي ) 5ا2*�9

آFــn اTkــ� و ا2*�ــ�س '(%ــ� ــNور �ــ8   -3
�,� ا 6وي ) هجري 162(تاليف عجلوني : ا*��س 5*�9ا72�د

  . كتاب نحاوي را گرفته و بر آن افزوده است
�((a ا*�(J �8 اp(ـ6 '(%ـ� ـ�ور �,ـ�     ( -4

6 5ا*�9NZس �8 ا�تاليف ابن ربيع شـيباني اثـري متوفـاي    ) ا*�
  ) هجري 944(

تـاليف   – �I ا�b�q J* ا7�دT,&h 6: ا�bا#Jأ -5
 1. وي كتاب تمييز الطيب را گرفته و بر آن افزوده است شيخ محمد حوت بيروتي

ن مي پذيرد آنچه كه من قصد مطرح كـردنش را داشـتم از   ياو با ذكر اين مطلب پا
قبيل مطرح كردن دوراني كه سنت در مسير حركت خود از آنها گذر كرده است به 

                                        

حسن االثر فيما فيه ضعف و اخـتالف مـن حـديث و    (سم شيخ محمد حوت كتاب ديگري دارد كه به ا - 1
احاديث رافعي در فقه امام شـافعي اسـت    جريخچاپ شده است و اين در واقع مختصر كتاب ت) خبر و اثر 

كه اصل آن تاليف عالمه ابن ملقن مي باشد كه تنها به احاديث مشهوره يا احاديث ضعيف اختصاص نـدارد  
هم وجود دارد و ديگر اين نامگذاري اشتباه از شيخ خوت نيست بلكـه   بلكه در آن احاديث صحيح و حسن

   .از كسي است كه چاپ و نشر آن را نظارت كرده است
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 طريق اختصار و نيرنگ و تحريفي كه متوجه سـنت گشـته اسـت و آن تالشـهاي    
جبران كننده علما براي پاكسازي سنت از فسادي كه از بيرون متوجه آن شده بـود  
و براستي در مقابل اين همه تالشـها و عظمـت آن انسـان منصـف جـز تسـليم و       
اعتراف به اينكه اين پيكارهاي از قدرت بشر خارج است نمي تواند چيز ديگـري  

  . را بگويد پس خداوند پاداش نيك آنها را بدهد
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  باب دوم
  

  

  

  

  مختلف در خصوص شبهات وارده بر سنت در دورانهاي

  :واين باب شامل هفت فصل است كه به ترتيب عبارتند از
        

  جايگاه سنت نزد شيعه و خوارج : فصل اول
 جايگاه سنت نزد معتزله و متكلمين : فصل دوم

 . ت سنت بودندجايگاه سنت نزد كسانيكه در گذشته منكر حجي: فصل سوم

جايگاه سنت نزد كسانيكه در عصر حاضر منكـر حجيـت سـنت    : فصل چهارم
 . هستند

 .جايگاه سنت نزد كسانيكه منكر حجيت خبر آحاد مي باشند: فصل پنجم

 جايگاه سنت نزد شرق شناسان : فصل ششم

 جايگاه سنت نزد بعضي از نويسندگان جديد : فصل هفتم
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  مقدمه

هر چند كه ظفرمند و ياري شده از  ،آن نبرد خشن گرديدوقتي كه سنت وارد 
اما طبيعي است كه جراحات و زخمهاي كوچكي از آن نبرد  ،آن خارج شد

تاثيري بر هستي و زندگي و توان آن نداشته و ) اين جراحات اندك(ولي .شتبردا
دورانهاي مختلف بادشمنيهاي فراوان از طرف  داشت همانا سنت در نخواهد

مسلمانان و نيز با شبهاتي كه آنان در استفاده از سنت به عنوان يكي از بعضي از 
  . منابع قانونگذاري ايجاد نموده اند روبرو گشته است

به اميد خدا در فصل هاي آتي به تفصيل و بطور واضح در اين مورد سخن 
  .خواهيم گفت
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  صل اولف

  جايگاه سنت نزد شيعه و خوارج

واجب االتباع  �صحابه بزرگوار در اينكه دستورات پيامبر دردوران پيامبرخدا
بوده و او به سوي تمام مردم فرستاده شده كوچكترين شكي به دل راه نمي دادند 

به همه مردم و به  �و همگي بر اين باور بودند كه رساندن رسالت پيامبر
  . نسلهاي بعد از خودشان يك وظيفه همگاني است

هيچكدام  �ما ثابت شده كه در زمان رسول خدا و در تواريخ معتبر براي
بلكه برادران و دوستان . ديده شك يا دشمني به همديگر نمي گريستند با ازآنها

آنان را گرد هم  همديگر بودند كه عقيده وكتاب و شرع و قانون واحد،)واقعي(
 و شرع واحد دلهايشان را به هم پيوند )قرآن(آورده بود و محبت پيامبر و كتاب 

  . داده بود
  : در مورد برادري و پيوند عاطفي آنان خداوند چه زيبا فرموده كه

�{��P� � O� � N� � M� � � LK� � J� � � � � � � I� � H� � G� � F� � E� � DC� � B� � A
��\[����Z��Y��X��W���V��UT��S���R��Qz )29: الفتح(  

و كسانيكه با او هستند در برابر كافران تند و  ،محمد فرستاده خداست: ترجمه
سبت به يكديگر مهربان و دلسوزند و ايشان را در حال ركوع و سر سخت و ن
آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند و . سجود مي بيني

  . نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است
  : همچنين در خصوص انصار مي فرمايد

�{��Ê��É��È��Ç�� �Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾
���ÐÏ����Î�����Í���Ì��Ëz )9: الحشر(   

و در  ،كساني را دوست مي دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده اند: ترجمه
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درون احساس رغبت و نيازي نمي كنند به چيزهايي كه به مهاجران داده شده 
  . هر چند كه خود سخت نيازمند باشند ،است و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند

ت و همكاري و ايثار و فداكاري نسبت به همديگر ضرب براستي در محب
و اگر  ،هيچگاه با هم اختالف پيدا نمي كردند مگر در مورد حق. المثل بودند

بايد (. اختالفي پيدا مي كردند خيلي زود به سوي حق باز مي گشتند "احيانا
گر حتي در مورد اختالفاتشان بسيار مهربان و با اخالق با همدي) يادآور شد كه

آنان هيچگاه نسبت به . روبرو مي شدند و مواظب بودند كه مرتكب حرامي نشوند
ارزش و منزلت كساني  .نمي گفتند و همديگر را متهم نمي كردند همديگر دروغ 

را كه پيشتر مسلمان شده بوند نگه مي داشتند و قدردان بخششها و انفاقات زياد 
  . مي كردند بودندانفاق  ،كسانيكه در راه گسترش دعوت اسالمي

مورد حسادت قرار نمي  ،اگر خداوند خير و بركتي نصيب يكي از آنان مي كرد
  . گرفت بلكه همگي خود را در آن خير و بركت شريك مي دانستند

دعوتگران راسخ شرع اسالم بودند كه  و �آنان ياران بزرگوار پيامبر
يكوحال ترين مردم براستي خوشبخترين و ن. خداوندآنان راازگمراهي نجات داد

اولين اختالف ميان آنان در مورد  وفات يافت، �همينكه رسول خدا. بودند
با وصف اينكه اختالف ميان آنان، اختالف بر سر مهمترين .جانشيني او بروز كرد

اما سخن گفتن آنها  مساله و خطيرترين كار امت كه همانا رياست كل دولت بود،
و دفاع هر يك از آراء و  در خصوص اين مساله،نظارت  و با همديگر و تبادل آرا

همگي  ،وبطور كلي نتيجه گيري و توافقشان بر سر يك راي واحد ،نظرات خويش
  . از عجيب ترين عجايب بود

كه در خويشـتن داري و طـرز بيـان جمـالت و رعايـت ادب همصـحبتي و        چرا
ن در تاريخ مثل و مانندي براي آناكه  )آنقدر دقيق و مودب بودند( جستجوي حق

بــا وصــف ادعــاي تمــدن و (حاضــر هيچكــدام از مجــالس نماينــدگان در عصــر
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  . يافت نمي شود)فرهنگ
 در زماني كه مردمـان هـيچ شـناختي از شـوري نداشـتند     )دقت كنيد كه ايشان(

وانتخاب حاكمان و اميران خويش هيچ اختيـاري   )تعيين حق سرنوشت(در وملتها
جريان سقيفه بني ساعده مي خوانيد كه انصـار   در منابع تاريخي در مورد نداشتند،

جمع شدند تااز ميان خود حاكم اسالمي و �چگونه بالفاصله پس ازوفات پيامبر
  . جانشين او را انتخاب نمايند

رضي ( و چگونه بزرگان مهاجرين كه در راس آنها ابوبكر و عمر و ابو عبيده
و چه زيبا و . خود ملحق شدند به برادران انصار) براي اين امر( بودند )اهللا عنهم

و چه زيبا و محترمانه . در نهايت ادب و احترام به داليل همديگر گوش مي دادند
كه )سپس يادآور شد(ابوبكر از راي و نظر خويش و راي مهاجرين دفاع مي كرد

واسكان مهاجرين  �انصار بدرستي در ياري دادن اسالم و دفاع از پيامبر خدا
  . نان به عهد خود وفا نموده اندوخوش آمد گويي به آ

وتكبر ياد آوري نمود و گفت  بدون غرور سپس فضيلت و برتري مهاجرين را
اوس  از اميـر  واگـر .كه همانا عرب ديني جز در مقابل اين زندگان قـريش ندارنـد  

 كه خزرج نيز نسبت به آنها بدبين گردند و اگر از خزرج باشد،) ممكن است(باشد
شت و توقعي خواهند داشـت و مهـاجرين در مقابـل ايـن     اوس در مقابل چشمدا

  . اولين ضعف وسستي چگونه برخورد نمايند
اوبيعت  وابوبكر،عمروابوعبيده راجهت تصدي مقام خالفت پيشنهاد كرد كه با

ابوبكر نيز به عمر  .تو از من برتر هستي: در اين هنگام عمر به ابوبكر گفت. نمايند
نيرو و توان من : عمر نيز در پاسخ گفت .تواناتري و تو از من نيرومندتر: گفت

ابوبكر بيعت كرد و  سپس برخاست و با.درخدمت فضل وبرتري تو خواهد بود
  .او بيعت كردند مهاجرين نيز با

انصار مشتاقانه با ابوبكر بيعت كردندودراين  )بدنبال بيعت مهاجرين باابوبكر(
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نزديك بود رئيس خود سعد بن امراز همديگر سبقت مي گرفتند به گونه اي كه 
  . زير دست و پا له كنند را عباده كه كانديداي آنان جهت تصدي مقام خالفت بود،

در سقيفه پايان يافت و همگي با ابوبكربيعت )به خوبي و خوشي(پس كار به
علي ابن ابيطالب و يكنفر  اوبيعت كردند به جز سپس جمهورمردم نيز با .كردند

  . آنان نيز بيعت نمودند بعد و دكي توقف كردندكه ان ديگر همراه او
امر مهم خالفت پايان گرفت واين مشكل بزرگ حل شد بدون  به اين ترتيب،

احزاب و گروهها در مقابل  يا قطره اي خون بر زمين بريزد )خداي ناكرده(اينكه
 كينه ي يكديگر را به دل گرفته تهمتهاي ناروا يا باايراد. همديگر صف آرايي كنند

  . و متحمل هيجان و بغض نسبت به يكديگر گردند
بلنـدهمتي   باخوانـدن ايـن مطالـب بـه رعايـت ادب و      )ي عزيزخواننده و تو(

وحس تعاون و همكاري و برادري ميان آنان پي خـواهي   ووحدت اجتماعي آنان،
  . برد

رضـي اهللا  ( اوايل خالفت عثمان و عمر و بر همين منوال دوران خالفت ابوبكر
ياري مي دادند و  همديگر را در خير و نيكي كامالً) بطوريكه( دامه پيداكردا)عنهم

  در كارهاي نيك دليرانه وبدون تعارف همديگررانصيحت وراهنمايي مي كردند 
درحيطه ي قانونگذاري با هم اخـتالف جـدي هـم داشـته      )گاهي ممكن بود(

نان براي نشان دادن آ )انتقادهاي(باشند ولي هيچگاه ازقبول حق سر بازنمي زدند و
برتري و رياست طلبي نبود بلكه شفاف و بدون ريا و تزوير و با كمـال صـراحت   

  . حساوت و كينه اي در بين نبود نموده واصالً اظهار را نقطه نظرات خود
ديگـري   از هيچ كس خـود را  و همديگر را همچون برادر خود ياري مي دادند

كـه تمـرد و سـرپيچي نمـي      فرمـان،  و چون سربازان گوش بـه . برتر نمي دانست
و نهايـت  .امت جديـد مفيـد و مـوثر بودنـد     در ايجاد دولت و قانون و و شناختند

خود را با دقت نظر و بذل و تالش و بررسي امكانات و وسايل به خرج مي  ،سعي
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  . داند تا اينكه در اواخر خالفت عثمان فتنه نمايان شد
 اسالم مـي كردنـد ميـان آنـان نفـوذ      عجم كه تظاهر به و ازيهود ودشمنان خدا

سـپس حكومـت   .چنين شد كه به قتل خليفه سوم و چهارم انجاميد تقدير و كردند
ند دكه آن اصحاب پذيرفته بو نظر بدي را راي و اينجا در و ما .بدست معاويه افتاد

مي كردند تـا كينـه و نفـرت     �دشمنان تظاهر به دوستي و محبت علي .مي بينيم
ه كسانيكه با تالش و بذل خون و جان خويش پايه هاي اين ديـن  خود را نسبت ب

همچنانكه تظاهركنندگان بـه تشـيع    .علني سازند و آشكار بنيان نهاده اند را جديد
 تاختنـد و جمهـور صـحابه را    او بـر  )ازجانب علي( علي پس از پذيرش حكميت

 و ده انـد مخالفـت كـر   ايشان آنان بـا فرمـان خـدا    كه به تصور چرا.نددتكفير نمو
  .مخالفت نمايد كافراست هركسي كه بافرمان خدا

دراين ميان اكثر مسلمانان در مقابل اختالفات اصحاب موضعي متعدل انتخاب 
كرده اند و نظر آنان اين است كه سه خليفه پيش از علي از او شايسته تر بوده اند 

لي و تاييد و علي نيز از معاويه شايسته تر است و ضمن تاييد خلفاي قبل از ع
در برخورد با همه آن اصحاب جانب ادب و احترام را گرفته اند و  ،علي و معاويه

عذر آنان را در خطايشان پذيرفته اند چون آنان در عملكرد خود مجتهدوصاحب 
راي بوده اند و تا زمانيكه حق راهنماست مجتهد در خطايي كه مرتكب مي گردد 

ر و گسترش دعوت اسالم و خدمت به آن و اين اصحاب درراه نش.گناهكار نيست
 �بشان به ادب پيامبريو تاد و همصحبتي او �و فداكاري پس از رسول خدا

اخالق وادب وعلو نفس داراي  در فتنه و نقش داشته اند و آنان در ابتدا قبل از
پيشينه اي درخشان هستند و ما معتقديم كه آنان همگي اهل خير و نيكي بوده اند 

پس هر كدام از آنها اگر در  ،ه همگي مجتهد بوده اند و خواستار حقو بر آنيم ك
اجتهاد خويش به حق اصابه نمايد دو اجر و اگر خطا كند يك اجر بر ايشان 

 �همچنانكه در اين خصوص در مورد اجتهاد حاكم رسول خدا.وجود دارد
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  . خبر داده است
يروان آنان از اختالف دردايره ي همين اصحاب گرامي وبزرگوارو پ اگر و

به حسن  ،جمهور صحابه و تابعين بود چون آنان داراي نيت و سرشتي پاك بودند
ادب و احترام دوستي مشهور بودند و چون آنان آگاهي كامل به حق داشتندو به 

ولي توطئه هاي دشمنان اسالم  )مشكلي نبود(صراحت حق را بيان مي نمودند
ين مسائل اختالفي سبب شد كه در ووارد شدن گروهي از ملتهاي مسلمان درا

تاريخ سخناني از زبان اين صحابه هاي بزرگوارنقل گرددكه هيچگاه آنان چنين 
  . تصورنكرده اند اصالً سقوطي را چنين لغزش و و سخناني نسبت به هم نگفته اند

متاسفانه نقل اين سخنان نارواو گوش آزاراز جانب شيعيان متداول گشت و 
اولين كسانيكه نسبت به صحابه دست  بي الحديد نقل كرديم،همچنانكه از ابن ا

درازي و بي ادبي كردند و مجالس و محافل را از احاديث دروغين در فضل علي 
  . شيعيان بودند ابن ابيطالب پر كردند،

اين اختالف پيش آمده ميان صحابه موجب گرديد كه  به هرحال، :نظر خوارج
و نظري غير از راي و نظر عموم مسلمانان  راي صحابه، درمورد خوارج و شيعه،

داشته باشند تا قبل از وقوع فتنه خوارج عليرغم اختالف فرقه هايشان همگي 
اصحاب  ،عثمان بن عفان ،علي بن ابيطالب بعداً اما.صحابه را عادل مي دانستند

وهر كسي راكه تن به حكميت )ابو موسي اشعري و عمرو عاص(جمل و حكمين
  . يكي يا هر دو تا از حكمين را درست دانست تكفير كردند دادوراي و نظر

به خاطر رضايت دادن صحابه به حكميت و به زعم خودشان  ،و به همين دليل
پيروي صحابه از حاكمان جور و ستم احاديث همه آنان را رد كردندوبه آنان 

  . اطمينان نداشتند
ره اسالم خارج منظوركساني است كه از داي(عموم طوايف شيعه: نظر شيعه

و عثمان وعموم اصحابي را كه همراه آنان  عمر و ابوبكر )نشده و مسلمان هستند
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همچنين عايشه . رامورد تهمت وهتاكي قرار مي دهند وآنان عادل نمي دانند ،بودند
به زعم (ام المومنين و طلحه و زبير و معاويه و عمرو بن العاص و هر كسي را كه 

  .لي ابن ابيطالب شركت داشته مورد حمله قرارميدهنددرغصب خالفت ازع) ايشان
و به بيان دقيق تر آنان عموم صحابه را به جز چند نفر را كه به دوستي با علي 

و گفته شده كه آن افراد فقط . مشهور بودند رد كرده و مورد حمله قرار مي دهند
به را رد مي پانزده نفر بودند و شيعه به اين تعداد اكتفا كرده و سخن بقيه صحا

  . مگر اينكه از آنان سخني در ثناي علي نقل شده باشد ،كنند
احاديث موردوثوق آنها فقط احاديثي است كه ازطريق امامان آنها نقل  ،بنابراين

اينكه از طريق پيروان آنها روايت  وروايت شده چرا كه معتقدند آنها معصومند يا
ت علي را نپذيرد، به وصيت آنان بر اين باورند كه هر كس والي.شده باشد

بنابراين چنين . خيانت كرده است و با پيشوايان حق دشمني كرده است �پيامبر
  . كسي مورد اعتماد و اطمينان نيست

آنان كه به زيديه . اما عده اي از شيعيان در اين راي با اكثريت مخالف كرده اند
الفت آنان را نيز تاييد معروفند معتقدند كه علي از ابوبكر و عمر برتر است اما خ

اين گروه از ميان گروههاي شيعه . مي كنند و فضل و تقواي آنان راانكار نمي كنند
  . از همه معتدلتر و ميانه روتر مي باشند و از همه به اهل سنت نزديكترند

چه قبل و چه  ،اند عموم مسلمانان معتقد به عدالت صحابه: راي و نظر عموم
و چه كسانيكه خود را كنار  هيكه وارد آن معركه گرديدبعد از فتنه و چه كسان

عادل و مورد اطمينان مي  )در نقل روايات( و آنان را. مي باشند ،كشيده اند
كه از جانب ياران علي نقل شده باشد قبول ندارند مگر اينكه  ولي رواياتي را.دانند

مسعود معتمد  چون ياران ابن. از طرف ياران عبداهللا بن مسعود روايت شده باشد
و امانتدار بودند و نقل هر حديث دروغي را از زبان علي بن ابيطالب جايز نمي 

از نتايج و ثمرات اين اختالفات  .كما اينكه روافض اين كار را مي كردند دانستند،
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سنت كه جمهور صحابه و  ،و اين طرز نگرش نسبت به صحابه اين بود كه
از عصر صحابه تا عصر جمع و تدوين  ،ودندپيشوايان آن را جمع و تدوين كرده ب

  . مورد تهاجم قرار گرفت
جمهور صحابه با جعل و دروغ توسط ) روايت شده توسط(نيز احاديث  قبالً

احاديثي كه در بيان فضيلت  مخصوصاً ،شيعه دچار بيماري و اشكال گشته بود
ن احاديث آندسته از اصحابي بود كه عموم شيعه با آنان مخالفت مي كنند و آنا

سنت را نمي پذيرند مگر آندسته از احاديثي كه با احاديث روايت شده از امامان 
  . معصومشان مطابقت داشته باشد

و بدين ترتيب احاديثي را كه نزد عموم مسلمانان در باالترين سطح از نظر 
حاال با اين نگرش مي توان در . صحت و سالمت بودند جعلي و موضوع خواندند

زير كه تمامي شرايط صحت و درستي را دارا بوده و از نظر نقد و  مورد حديث
بررسي علمي مشخص شده كه ضعيف نبوده و هيچ مشكلي وجود ندارد كه 

  . قضاوت نمود ،صحيح است
َ : اصل حديث w�َ�*َاَن ا�  ���ِ#ُ :+�+ �َا��ُ� N�9�0{آ

ا2 +�+: ا�0  ،��,� اَ*Nf9% 8�ِ 0(�ت اKd2�ب
�$0.  

كه هر دري كـه از خانـه اصـحاب بـر مسـجد       دستورفرمود �پيامبر: ترجمه
. مسلط بود و ارتفاع آن از ارتفاع مسجد بيشتر است ببندند غير از در منزل ابـوبكر 

دروغ و موضوع اسـت و ادعـا مـي كننـد كـه ايـن        اين حديث از نظر شيعه كامالً
ابه جز  ي درهكه تمام دستور فرمود �حديث براي مقابله با اين حديث كه پيامبر

احاديثي همچون  مورد حاال مي توان در.منزل علي بسته شود ساخته شده است در
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اين حديث كه پايه واسـاس و شـيوه تفكـر اوليـه تمـام      .قضاوت نمود 1غدير خم 
 ابـوبكر (گروههاي شيعه است و بر اساس همين حديث در مورد خلفاي سه گانـه 

نزد اهل سنت . به دشمني مي كنندو پيروان آنها از جمهور صحا )�وعثمان وعمر
دروغين بوده و هيچ اساسي ندارد و تندروهاي شيعه آن را بافته انـد   حديثي كامالً

  . تا بوسيله آن هجوم و تهمتهايشان نسبت به ياران رسول خدا را توجيه كنند
گفتيم كه ائمه جمهور چگونه قواعدي را پايه گذاري كرده اند تا بوسيله  قبالً

  .اين روايت معلوم گردد) امثال(ذب آن حديث ك
كه جمهور  )نمي پندارد(معتقدم كه هيچ انسان منصف وبي طرفي )مولف(و من

محال است كه  ،صحابه چنين بوده باشندواين در حالي است كه به حكم عقل
و آشكارا  مانند وصيت پيامبر را كه به زعم شيعه علناً) مهمي(جمهور صحابه امر 
ال است همچنانكه مح. ان آنان ابالغ فرموده باشد كتمان كننددر مال عام و در مي

آنانكه  ،چگونه ممكن است. منفق بوده باشند� كه همگي بر بي لياقتي علي
آنانكه نسبت به ادا كردن كامل و  ،نسبت به تبليغ و نشر دين خدا حريص بودند

ق را بدون نقص دين خدا احساس وظيفه و مسئوليت مي كردند آنانكه آشكارا ح
بر زبان مي آورند و از عواقب و پيامدهاي آن احساس هيچگونه ترس و وحشتي 

   ؟را كتمان كنند �به همين سادگي فرمان پيامبر خدا  ،نمي كردند
اين امر بسيار ساده و روشن است همچون مهريه زنان يا نشستن ميان دو خطبه 

شين خود را چگونه به صحابه خود سفارش مي كند و جان �جمعه پيامبر خدا
معلوم است كه مخالفت با رسول خدا جز از سر  ؟در ميان آنان معين مي كند

 ،حالل نمودن حرامي در بين باشد) در اين ميان(نافرماني و فسق نيست و اگر 
  . منجر به كفر مي گردد

                                        

در مورد اين دو حديث در فصلي جداگانه در مورد مطلبي كه احمد امين در كناب فجر االسـالم آورده   -  1

   .توضيح بيشتري خواهم داد
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بر او دروغ بافته باشند و فرمان او را در وصي قـرار   ،اگر همگي اصحاب پيامبر
همگـي فاسـق يـا كـافر     ) نغوذ با اهللا(به گونه اي كه  ،كرده باشند دادن علي كتمان

چگونه مي توان دين و آئيني را كه جز از طريق آنان به ما نرسيده است  ،گشته اند
اينطـور  � خـدا  رسول است در مورد آياسزاوار .باور كردو به آن اطمينان داشت

ي دست به يكي قضاوت شود كه همگي اصحابش دروغگو و فريبكار بوده و همگ
خوارج نيز همچون شيعه درمقابـل حـديث    ؟فرمان او و حق را كتمان كنند ،كرده

آنان با توجه به سادگي ذهنهايشـان ودوري از  .گرفته اند)وانكار رد(جمهور موضع
اگر چه وارد مـنجالب دروغ بـافي    ،پذيرفتن روش تقيه كه شيعه به آن اعتقاددارند

ــدا  ــول خ ــر رس ــد  �ب ــته ان ــا د ،نگش ــا   ام ــذاري ب ــريع و قانونگ ــال تش ر مج
مخالفت كرده واحكام عجيب و غريبي از آنان روايت شده  شديداً)صحابه(جمهور

  . است
از جمله اين احكام عجيب و غريب كه از طرف آنان صادر شده مي توان به 

  : موارد زير اشاره نمود
د يعني مردي مي توان(مباح دانستن جمع بين زن و عمه يا خاله اش  – الف

  ) همزمان با همسرش عمه يا خاله همسرش را نيز در عقد داشته باشد
  . كه در سنت آمده است)سنگسار(انكار حكم رجم - ب

نا آگاهي  ،دليل اين موقف ايشان همچنانكه بعضي از نويسندگان مي پندارند
آنان از دين وبي شرمي در مقابل خدا و حالل نمودن اموري كه خدا و رسولش 

احاديثي است كه بعد از فتنه ) همه(نيست بلكه دليل آن رد  ،ندحرام نموده ا
  . روايت شده اند يا احاديثي كه راويان آن خود در فتنه شركت داشته اند مي باشد

به حقيقت اين فتنه و مصيبت عظيمي است كه تمامي اصحابي را كه در نزاع 
و احاديث آنان  ميان علي و معاويه شركت داشته اند از عدالت ساقط شده بدانيم

خطر خوارج با اين طرز تفكر و . را نپذيريم و حكم به كفر يا فسق آنان بدهيم
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  . اظهار نظر از شيعه كمتر نيست
داري صحابه در روايتي هرگاه محور و اساس اعتماد به روايتي صداقت و امانت

و ) كه اصحاب همگي بسيار صادق و امانتدار بوده اند(. مي كند است كه نقل
پس  ،غگويي در اخالق و تربيت ديني آنان زشت ترين و ناپسندترين چيز بوددرو

چگونه ممكن است كه در آراء و نظرات سياسي خود به خطا رفته و مرتكب 
   ؟دروغ و خالف واقع گويي شده باشند

آيا اين درست است، رهبري ملي را كه در مسائل ملي با قلم و جان و مالش 
از جمله  )دشمنان را زبون كرده است(كاري كرده ودر مقابل استعمارگران فدا

رهبران خارج ساخته و او را وطن فروش بدانيم و منكر فضيلت هايش شده و 
راي ) فالن(رهبر حزب بوده و ) مثالً(به اين دليل كه  ؟تمامي سخنانش را رد كنيم

   ؟رهبر ملي ديگر مخالفت و مبارزه كرده است) فالن(را پذيرفته يا با 
پس  ،نين چيزي،به حكم تاريخ و به حكم انصاف و حق جايز نيستاگر چ

حكم شيعه و خوارج در مورد اصحابي كه در بعضي مواضع سياسي موافق علي 
نبوده اند جايز نيست و نبايد آنانرا از درجه عدالت ساقط بدانيم در روايات  �

يق هيچ انساني آنان را هتك نموده و آنانرا با اوصافي بد نام كنيم كه شايسته و ال
آنان صادقانه در خدمت اسالم و  �چه رسد به اصحاب رسول خدا  ،نيست

پيامبر اسالم قدم برداشته اند و اگر آنان نبودند ما در تاريكي گمراهي مي مانديم و 
  . هيچگاه به سوي اسالم هدايت نمي شديم

 براستي سنت صحيح از جانب شيعه و خوارج دچار مشكالت و: خالصه اينكه
تاثير فراواني  ،گرفتاريهاي بزرگي شد و آرا و نظريان ناپسندشان در مورد اصحاب

  . در اختالف آرا در فقه اسالمي و ايجاد شبهه در سنت داشت
بعضي از اين شبهات كه در سخنان مستشرقين و همفكران آنها آمده  در آينده،

  . بازگو خواهد شد
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  فصل دوم

  نزد معتزله و متكلمين ،جايگاه سنت

علما در مورد موضع معتزله در برابر سنت اختالف نظر دارند ؛ در اينكه آيا 
در حجيت متواتر و آحاد هم قولند يا منكر حجيت هر دو قسم  ،آنان با جمهور

   ؟متواتر و آحاد مي باشند؟يا حجيت متواتر را پذيرفته و منكر خبر آحاد مي باشند
 روايت كرده كه آنان عقالً) ستكه يكي از معتزله ا(آمدي از ابي حسين بصري

  1. قائل به وجوب پذيرش و اطاعت از خبر واحد مي باشند
از جبايي و گروهي ديگر از متكلمين براي ما نقل مي كند كه آنان ) هم او(و 
  2.اطاعت و پذيرش خبر واحد را جايز نمي دانند عقالًً

ري را كه يك از ابي علي الجبايي نقل كرده كه خب 3»التدريب«طي نيز درسيو
نفر عادل روايت كرده باشد نمي پذيرد مگر اينكه يكنفر عادل ديگر آن را تاييد 

يا . ديگري مطابقت داشته باشد ،كرده باشد يا با ظاهر كتاب و يا ظاهر خبر واحد
  . اينكه ميان اصحاب رايج بوده و يا بعضي از آنان به آن عمل كرده باشند

بيان كرده و استاد ابو نصر ) المعتمد(در اين مطلب را ابوالحسين البصري 
مگر اينكه چهار نفر آن  ،التميمي از ابو علي روايت كرده خبر واحد را نمي پذيرد

 ،اهل اسالم همگي از جمله اهل سنت(: و ابن حزم گفته كه. را روايت كرده باشند
مي شيعه و قدريه خبر واحد موثق كه از پيامبر اسالم نقل شده باشد را  ،خوارج

پذيرند به جز متكلمان معتزله كه بعد از صد سال ظاهر شده و با اين اجماع 
مي پذيرفت  ،و بن عبيد آنچه را كه از حسن روايت مي شدو عمر. مخالفت كردند

                                        

  2/75االحكام  - 1
  2/68  االحكام - 2
   17صفحه  –التدريب  - 3
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و اين امري است كه كسي كه حداقل آگاهي را داشته باشد از . و به آن فتوا مي داد
  . آن بي خبر نيست

به . ويد كه معتزله حجيت خبر آحاد را انكار مي كنندو او در جايي ديگر مي گ
اين ترتيب همگي معتزله و خوارج گفتند كه خبر واحد موجب علم نمي گردد و 

كه چيزي كه امكان رد يا قبول آن وجود دارد نبايد در دين خدا بر اساس : گفتند
  1. آن حكم كرد و آن را به خدا و پيامبرش نسبت داد

  

��A}�آورده كه معتزله با استناد به آيه متشابه  2)) الم الموقعين اع((ابن القيم در 

��E��D��C��Bz )نصوص صريح و محكم وارده در اثبات  3)48: المدثر
  . شفاعت براي مومنين گناهكار را رد   مي كنند

همچنانكه ديده مي شود از اين سخنان ضد و نقيض حكمي در حل مسائل 
با دقت در كتاب . كه به كتب كالم مراجعه كنمدريافت نمي شود پس بهتر ديدم 

امام ابو : در مورد راي معتزله در خصوص اين مساله ديدم كه)) الملل و النحل ((
كه فرقه اي از معتزله مي (منصور بغدادي و صاحب المواقف و رازي از نظاميه 

انكار حجيت سنت متواتر و اينكه آن مفيد علم است و همچنين تجويز ) باشند
. وع تواتر بصورت كذب و اجتماعي امت بر خطا را از آنان نقل كرده اندوق

همانطور كه امام فخر الدين رازي انكار حجيت خبر آحاد را به نظاميه نسبت داده 
موضع آنان در مقابل  ،چون نظاميه يكي از بيست و دو گروه معتزله بودند. است

                                        

  1/119 –االحكام  - 1
   2/221اعالم الموقعين  - 2

) اعـم از فرشـتگان و پيغمبـران و صـالحان     ( ديگر  شفاعت و ميانجي شفاعت كنندگان و ميانجي گران  - 3

   .بديشان سودي نمي بخشد
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ناسب ديدم كه سنت بر اساس موقف و موضعشان از اصحاب است و من م
ق رالف((هجري در كتابش  429مطالبي را امام ابو منصور بغدادي متوفي به سال 

از اين گروه نقل كرده و موضع آنها را در خصوص صحابه و موضع )) بين الفرق 
پس از اينكه اجماع گروههاي معتزله در . رهبرانشان در خصوص حديث بيان كنم
ختالفاتشان سخن به ميان مي آورد و از عقايد را يادآوري مي كند در مورد ا

  : واصليه شروع مي كند
  
  هجري  131واصل بن عطا متوفي به سال ����

پيروان واصل بن عطا مي  ،امام ابو منصور در هنگام سخن گفتن از فرقه واصليه
واصليه با آوردن سومين بدعت از گذشتگان جدا شد و آن اين بود كه : فرمايد كه

و نيز در خصوص طلحه و  ،رش در مورد علي و يارانشاو مي ديد اهل روزگا
  . زبير و عايشه و ساير اصحاب جمل با هم اختالف دارند
يروانشان چون در جنگ خوارج مي پنداشتند كه طلحه و زبير و عايشه و پ

و در جنگ جمل حق به جانب علي . پس كافر گشته اند ،جنگيده اند جمل با علي
يه و يارانش در صفين تا زمان حكميت حق با علي همچنين در جنگ با معاو. بود

  . بود اما از اين لحظه به بعد با پذيرش حكميت علي مرتكب كفر شد
ولي اهل سنت و جماعت معتقدند كه هر دو گروه كه در جنگ جمل شركت 
داشته اند مسلمان بودند و علي در آن جنگ حق به جانب بود و طرف مقابل 

اما اين خطا موجب كفر و فسق نمي . ا كار بودندنافرمان و خط) اصحاب جمل(
و حكم كردن با شهادت دو نفر عادل از . گردد به گونه اي شهادتشان قبول نشود
واصل از قول هر دو گروه خارج ) اما(. هر يك از دو گروه را جايز دانسته اند

. و مي پنداشت كه يكي از آن دو گروه فاسق گشته اند اما نه آشكارا. گشت
ريكه مشخص نيست كداميك فاسقند و در اين ميان فاسق دانستن علي و بطو



 

 

196

ابن عباس و عمار بن ياسر و ابي ايوب انصاري  ،پيروانش همچون حسن و حسين
و هر كسي را كه در روز جمل همراه علي بوده است جايز دانسته و از طرف 

سپس . داندمقابل نيز عايشه و طلحه و زبير  ساير اصحاب جمل را نيز فاسق مي 
يا  ،اگر علي و طلحه يا علي و زبير((: مي گويد واصل در مورد اثبات ترديدش

مردي از ياران علي و يا مردي ديگر از ياران جمل در مورد يك دسته سبزي نزد 
. شهادتشان را نمي پذيرم چون مطمئن نيستم كه فاسق نيستند ،من شهادت دهند

يز نمي پذيرم چون از فاسق بودن آنا همچنانكه شهادت لعن كنندگان آنها را ن
غيرازافرادي كه اسم (هر كدام كه باشد،اما اگر دو مرد از آندو گروه. اطمينان ندارم

  1.مي پذيرم يزي نزدمن شهادت دهندشهادتشان رادرموردچ)برده شد
  
  : عمرو بن عبيد����

مي مي گويد كه آنان پيروان عمرو بن عبيد  »رُويهعم «سپس امام ابو منصور از
در اين بدعت عمرو از واصل تندتر رفته و هر دو گروه از جنگجويان : باشند

. جنگ جمل را فاسق مي خواند و شهادت هيچكدام از آن دو گروه را نمي پذيرد
بعد از واصل و عمرو در اين مساله دچار اختالف و ) معتزله(اين بود كه قدريه 

ر مورد شركت كنندگان در ط دحدر اين ميان نظام و معمر و جا. تفرقه شدند
وقص جنگ جمل راي و نظر واصل را درست مي دانند و حوشب و هاشم األ

 . در ميان آنان رهبران نجات يافته و پيروانشان هالك و نابود گشته اند: معتقدند كه
2  
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  : ابوالهذيل����
,(بعد از آن از Cسخن مي گويد و آنان پيروان ابي الهذيل محمد بن  5ه

  . مي باشند) هجري235يا227(به عالف الهذيل معروف
و فضيحت ها و رسوايي هايي را يادآوري مي كند كه پي درپي ساير گروههاي 

و معروف به مرداد و جبايي و جعفر . امت از معتزله و غير آنها را تكفير مي كردند
بن حرب از روساي معتزله هر كدام بطور جداگانه كتابي در تكفير و ذكر رسوايي 

سپس امام عبدالقادر بعضي از فضاحتهاي او را يادآوري كرده و . نوشته اندهاي او 
  : مي گويد

حجت از طريق اخبار در : فضيحت و رسوايي ششم سخن اوست كه گفته
است ولي غير از آن با  مورد چيزهايي كه از حواس انسان غايب است از آيات انبيا

ت باشد يا بيشتر ثابت نمي كمتر از بيست كه حداقل يكي از آنان بايد اهل بهش
اگر چه تعداد راويان آن زياد  ،و اخباري كه از طريق كافران و فاسقان رسيده. شود

به  ،باشد و امكان همدستي و توطئه براي دروغ پردازي ميانشان ممكن نباشد
نمي  )علم و حكم( شرطي كه يك نفر از اهل بهشت آنانرا همراهي نكند  موجب

  . گردد
اگر خبري توسط كمتر از چهار نفر روايت شده باشد موجب  و مي گويد كه

اما اگر تعداد راويان آن بيشتر از چهار نفر تا بيست نفر باشند . حكم نمي گردد
  . گاهي موجب علم مي گردد و گاهي موجب علم نمي گردد

و خبري را كه راويان آن به بيست نفر رسيده باشد اگر يكي از آنان از اهل 
ايد پذيرفت و براي اثبات نظر خود به اين آيه استدالل مي كند كه ب ،بهشت باشد

  )65: األنفال( ���z��y��x��w���vz}��|{��}��:مي فرمايد
عبدالقادر مي . و گفته كه كشتن آنان مباح نيست مگر اينكه بر آنان حجتي باشد

ان بايد يكي از آن آنهم حتماً ،هدف ابوالهذيل از تعيين حداقل بيست نفر: گويد
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اهل بهشت باشد چيزي جز تعطيل احكام شرعي و فوايد آن كه از طريق اخبار 
  . رسيده نيست

يعني كسي كه با . كه بايد يكي از آنان اهل بهشت باشد: چون او تصريح كرده
هر كسي خبري را نقل كند او ادعا ) واال ممكن است(او هم عقيده و همفكر باشد 

بي الهذيل كسي مرتكب چنين بدعتي نگشته و قبل از ا. كند كه اهل بهشت نيست
  . بود كه تعداد بيست نفر را شرط قرار دهد

  
 

 

  : نظام����
  :آنگاه امام ابو منصور سخن از فرقه نظاميه به ميان مي آورد

نظاميه آنهايي هستند كه از ابواسحاق ابراهيم بن يسارار معروف به نظام پيروي  
آناني (ذيرش تركيبي از عقايد زنادقه و توضيح مي دهد كه چگونه با پ. مي كنند

دچار گرويده و  عقيده نظام  به و فالسفه و غير آنان )كه به ايمان تظاهر مي كنند
از جمله شق  �همانا نظام بعضي از روايات در مورد معجزات پيامبر .فساد شد

 سرازير شدن آب از ميان انگشتانش را ،تسبيح سنگريزه در دستان مباركش ،القمر
. را نيز منكر شود �نبوت پيامبر) اصل(او با اين كار مي خواهد. ر مي كندانكا

سپس فروعات احكام شريعت اسالم را سنگين مي داند ولي جرات گفتن آن را به 
به همين خاطر است كه . و راههاي داللت بر آن را باطل مي داند. صراحت ندارد

و حجت بودن اخباري  حجيت اجماع و قياس در فروعات شرعي را انكار مي كند
او بر اجماع  سپس حقيقتاً. انكار مي كند كه موجب علم ضروري نمي گردد را

اصحاب بر اجتهاد در فروع آگاه بود و آنان را به شيوه اي نام برده كه فرداي 
او به همراه خوارج و . در نامه عمل خفت بارش آن را خواهد خواند) قيامت(
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پرچمداران اصحاب و تمام فرقه هاي امت از دو  نسبت به فتاواي 1شيعه و نجاريه
  . فرقه اهل راي و حديث طعنه زده است

سپس امام البغدادي يادآوري مي كند كه اكثر معتزله بر تكفير نظام متفق القولند 
فضل الحدثي و الجاحظ كسي  ،ابن حايط ،و جز عده اي اندك همچون االسواري

ردگان نيز در بعضي موارد سخت با او با اين وصف نامب. از او پيروي نمي كند
االسكافي و  ،الجبايي ،ابوالهذيل: مخالفت كرده اند و اكثر بزرگان معتزله از جمله

وي را  ،جعفر بن حرب هريك در كتابهاي مخصوصي در رد نظرات گمراهانه او
  . تكفير كرده اند

سپس يسرد شروع به رسوا نمودن او كرد و در مورد فضاحت و رسوايي 
باشد  )هم(اگر خبري متواتر )نظام معتقد است كه( :نزدهم او چنين مي گويدشا

 منحصراً ،ولي نقل كنندگان اختالف نظر داشته باشند و داليل ذكر آن مختلف باشد
  . جايز است كه آن را دروغ به حساب آورد ،با جدا شدن ناقل آن از شنونده خبر

اد موجب علم ضروري نمي اين در حالي است كه قبالً گفته بود اخبار آح
و ياران ما به همراه موافقانش از معتزله به خاطر روشي كه در پيش گرفته . گردد

او را تكفير كرده اند سپس در خصوص هفدهمين فضاحتي كه به بار آورده چنين 
بر اين باور است كه اجماع امت در هر دوره ي زماني از جهت ) نظام(:مي گويد

پس بر اين اساس بر او . ت دچار خطا و اشتباه گرددراي و استدالل ممكن اس
الزم مي آيد كه به هيچ چيزي كه امت بر آن اجماع نموده اند اطمينان نداشته باشد 

اين در حالي است كه . چون او قائل به جواز خطاي اجماع امت مي باشد
مسلمانان بعضي از احكام شريعت را از خبر متواتر گرفته و قسمت ديگر را از 
اخبار آحاد و بعضي را از آنچه كه بر آن اجماع نموده و يا از طريق اجتهاد و 

                                        

بـا نظـام منـاظره كـرد و     ) المريسي ( ان حسين بن محمد نجار كه از ياران بشر المريسي هستند كه پيرو - 1

   .هجري فوت كرد 230شكست خورد و سپس به خاطر تاثير آن حوالي سال 
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  . قياس گرفته اند
اما نظام حجيت تواتر و اجماع را قبول ندارد و قياس و خبر واحدي را كه 

گويا با ابطال راههاي احكام . موجب علم ضروري نمي گردد باطل مي داند
  . طل گرداندفروعي شرع مي خواهد خود آن را نيز با

نظام با آن گمراهي : پس از آن فضاحت بيست و يكم او را يادآور مي شود
بزرگي كه از او گفتيم صحابه و تابعين را به خاطر اجتهاد و صدور فتواها مورد 

و در كتاب ديگرش  »المعارف« و جاحظ در كتاب. طعن و سرزنش قرار مي دهد
ظام اصحاب حديث و روايتهايشان از ابي ن ،اشاره دارد به اينكه» الفتيا«معروف به 

هريره را مورد سرزنش و عيبگويي قرار مي دهد و ابي هريره را دروغگوترين 
و عمر فاروق را مورد سرزنش قرار مي دهد و مي گويد . افراد به حساب مي آورد

در دينش دچار شك شد و شب عقبه  �او روز حديبيه و روز وفات پيامبر
همچنين . را منع كرد 1و فاطمه را كتك زد و ميراث ضره پيامبر را تعقيب كرد

مدعي است كه حضرت عمر نصر بن حجاج را از مدينه به بصره تبعيد نكرده و او 
نماز تراويح را ابداع كرده و از بجا آوردن حج تمتع نهي كرد و ازدواج موالي با 

  . زنان عرب را حرام كرد
بن العاص را در مدينه ساكن كرد و و از عثمان نيز ايراد مي گيرد چون حكم 

وليد بن عقبه را بر كوفه گمارد و وليد در حال مستي براي مردم نماز جماعت مي 
و همچنين بر او خرده مي گيرد، چرا كه مدعي است با اهداي چهل هزار . خواند

درهم به سعيد بن العاص در روز ازدواجش او را مورد محبت و لطف مخصوص 
  . قرار داد

ر مورد علي مي گويد كسي از اواو در مورد گاوي كه االغي آن را سپس د

                                        

  عبارت است از يكي از زنان يك مرد  :ضره - 1
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سپس نظام . كه در آن راي و نظر خود را مي گويم: كشته بود سوال كرد و گفت
  ؟او كيست كه بر اساس راي و نظر خود قضاوت مي كند: درباره علي مي گويد

د كه مي ق نيز خرده مي گيرثو بر ابن مسعود به خاطر نقل حديث بروع بنت وا
اگر درست بود پس از  ،در مورد اين مساله نظر و راي خود را مي گويم: گويد

 �همچنين اين حديث او را كه از پيامبر. خداست و اگر خطا بود از من است
ا*q �N�ِ�� 8��N)�9 8�0 ُا�ِ: و ا*�F;� ��8 «روايت كرده 

ه عنوان تكذيب مي كند باز روايت شق القمر را ب q ��;ِ�َ«1 8�0 ا�:
يكي از معجزات پيامبر و ديدن جن از جانب پيامبر كه ابن مسعود نقل كرده را نيز 

  . تكذيب مي كند
كساني از اصحاب كه بر اساس راي و نظر خود حكم : سپس در كتابش آورده

گويا پنداشته اند كه اين كار بر ايشان جايز است و از تحريم حكم به  ،كرده اند
يا اينكه خواسته اند بر خالف . وا دادن بي خبر بوده اندراي و نظر خويش در فت

به همين خاطر است كه حكم . اين تحريم عمل كنند و روساي مذاهب گردند
كردن به راي و نظر خويش را اختيار كرده اند و آنان را به هوي پرستي و ترجيح 

  2. دادن هوي بر دين متهم مي كند
بت دادن جهل و نفاق به صحابه از نس: 3امام بغدادي پس از آن آورده كه 

. به زعم او موجب جاودانگي بزرگان صحابه در آتش دوزخ مي گردد ،جانب نظام
چون بنظر او كسي كه به احكام دين جاهل باشد كافر است و كسي كه بدون دليل 

كافر يا فاسق و فاجر است و همگي آنها جاودانه  ،به خالف آن اعتماد كند منافق

                                        

سـت كـه در شـكم    خوشبخت كسي است كه در شكم مادرش به خوشبختي رسـيده و بـدبخت كسـي ا    - 1
  مادرش بدبخت شده 
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اين مطالبي است كه امام ابو منصور بغدادي گفته و . بود در آتش خواهند
هجري با اكثر آن  548متوفي به سال  »الملل و النحل«شهرستاني صاحب كتاب 

و مي بينيم كه گروهي از معتزله همچون واصل از عصر فتنه به بعد . موافق است
 نسبت به عدالت صحابه شك دارد و گروهي ديگر چون عمرو بن عبيد به فسق

دسته اي ديگر همچون نظام بزرگان صحابه را مورد طعن و . آنان يقين دارد
  . سرزنش قرار مي دهد و آنها را متهم به كذب و جهل و نفاق مي كند

به همين خاطر است كه بر اساس راي واصل و عمرو و پيروانشان احاديثي را 
ظر ابي الهذيل كه از طريق اين اصحاب روايت شده بايد رد كرد و نپذيرفت و به ن

اخبار آحاد حكمي را ثابت نمي گرداند مگر اينكه بيست نفر آنرا روايت كرده و 
و نظام منكر حجيت  ،درميان آنان حداقل يك نفر اهل بهشت وجود داشته باشد

براستي اين موقف . متواتر مي گردد) حديث(اجماع و قياس و قطعي بودن 
و بر خالف عقيده عموم مسلمين اثر افراطي و تندروانه معتزله در مقابل سنت 

بزرگي در جفا و دشمني ميان علماي اهل سنت و روساي معتزله برجاي گذاشت 
  . و هر دو فرقه با تهمت زدن يكديگر را ناسزا مي گفتند

پس معتزله با كذب و باطل دانستن احاديث محدثان آنانرا درهم مي كوبند و 
د گناهكار مي دانند و معتقدند كه نمي آنان را به خاطر اخباري كه نقل كرده ان

و از آنان چيزهاي عجيبي روايت مي كنند . فهمند كه چه چيزي روايت مي كنند
  1. كه نه تنها از بزرگان بلكه از عوام نيز چنين چيزي روي نداده است

در اين ميان محدثين نيز بزرگان معتزله را به فسق و فجور و بدعت در دين 
يند آنان سخناني و آرا و نظراتي در دين آورده اند كه متهم مي كنند مي گو

ابن قتيبه در . خداوند هيچگاه چنين آيه اي نازل نكرده و چنين هدفي نداشته است
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از  "الفرق بين الفرق  "و همچنين البغدادي در "تاويل مختلف الحديث "كتابش 
  : نظام نقل كرده اند كه مي گويد

د و يا كسي كه همسرش را با ذكر بطن يا فرج طالق با لفظ كنايه واقع نمي شو
 ،و يا گفته اگر شخصي وضو داشته و بخواند. ظهار كند ظهار واقع نشده است

وضويش باطل نمي شود و همچنين معتقد بود كه اگر كسي عمداً نماز واجبي را 
  . قضاي آن صحيح نيست و قضاي آن بر او واجب نيست ،ترك كند

ته كه بسيار اهل شراب و بد دهن بود و در حال مستي ابن قتيبه در مورد او گف
شب را به روز مي رساند و اكثر اوقات مست بود و در مورد شراب چنين گفته 

  : است
 n�* q قa*روح اC+	 �*ز�[       ��وا�&

 د�� ��0C� LM 8ح
وا*aق ��َ���ح�   U7 ا"&F(� و= رو7�ن N0 qن 

  A9� 1 �0 روح
لطف و مهرباني شيره گياهان را مي گيرم و خون  پيوسته در نهايت: ترجمه

و داراي دو روح در ) بيهوش شده(حيوان ذبح نشده را مباح مي دانم تا سست و 
  . گياه دور انداخته شده و جسم بدون جان شود) پس مانده(بدن شوم و 

القول "همان كسي كه در عصر مامون رهبر حركت (و از ثمامه بن اشرس 
قل مي كند كه در روز جمعه تعداد زيادي از مردم از ترس بود ن"بخلق القرآن

در اين حال او . به سوي مسجد مي رفتند) به سرعت(اينكه به نمازشان نرسند 
اين مرد عرب با : سپس گفت. اين گاو و خران را ببين: به دوستش گفت) نظام(

  &(�5بود و آنچه كه ابن  �كه منظورش رسول خدا 2 ؟اين مردم چه كرده
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از روي دشمني  ،اگر چه سخن دشمن(البغدادي از روساي معتزله ذكر كرده اند و 
از اين جهت كه اين روسا بسيار كم به تدين و دينداري پايبند بوده اند و ) باشد

  . نسبت به ارتكاب بعضي از محرمات خودداري نمي كردند صحيح است
: آورده كه )المضاحك(جاحظ كه خود يكي از امامان معتزله است در كتاب 

ثمامه را ديد كه در حال مستي . روزي مامون سوار بر اسبي از جايي مي گذشت
  ) ؟تويي كه به اين حال افتاده اي(ثمامه : او را صدا كرد و گفت. در گل افتاده

  . آري به خدا سوگند: گفت
  ؟آيا شرم نمي كني: گفت
  . نه به خدا سوگند: گفت
  . نفرين خدا بر تو باد: گفت
  . كي پس از ديگريي: گفت

اما . بلند شو نمازت را بخوان: و گفته شده كه روزي غالم ثمامه به او گفت
برخيز و نماز بخوان و  ،وقت تنگ است: غالم گفت. ثمامه خود را به غفلت زد

  1. اگر دست از سرم برداري راحتم: ثمامه گفت. پس از آن استراحت كن
تا زمان فتنه خلق قرآن كه مامون به هر حال اين دشمني و جفا بين دو گروه 

هجري پرچم آن را برافراشت و رسماً دولت و حكومت را بر اساس  218در سال 
و مامون مردم را به زور به چيزي وادار مي كرد كه به آن . آن قرار داد ادامه يافت

و . اعتقادي نداشتند در آن زمان محدثين در دفاع از حق جايگاه ويژه اي داشتند
ل فريب و تهديد و وعده هاي دروغين و زندان و قتل مقاومت كردند  و در مقاب

آنچه كه بر امام احمد حنبل در آن روزگار در طول سيزده سال از زندان و شكنجه 
گذشت بزرگترين دليل بر ستم ها و اذيتهايي است كه بر علماي اهل سنت 

                                        

   104صفحه  –الفرق بين الفرق  - 1



 

 

205

ه خالفت رسيد و ب 232گذشت و اين ستم ها ادامه داشت تا اينكه متوكل به سال 
اين محنت و رنجها از مردم برداشته شد و محدثين از آزار و شكنجه رهايي 

از آن زمان به بعد چنان ضربه اي بر پيكر معتزله وارد آمد كه خرد و خمير . يافتند
اما متاسفانه اين . به گونه اي كه هرگز نتوانستند قامت راست كنند ،شدند

  : ر سنت گذاشترويارويي دو نتيجه مهم و سوء ب
معتزله با حرمت شكني و دهن كجي كه به جايگاه واالي صحابه نمودند به  -1

مستشرقين متعصب جرات داد كه با استناد به مفتريات و هتاكيهاي نظام و امثال او 
صحابه گرامي را مورد تهاجم قرار داده و آنان را  ،و زبان درازيهايشان نسبت آنان

  . دين خدا را به بازي    بگيرند به دروغگويي متهم كرده و
در اين ميان نيز بعضي از نويسندگان مسلمان از مستشرقين پيروي كرده و به 

براي نمونه بعضي از آنچه استاد محمد امين و . نوشته هاي آنان استناد مي كنند
  . عده اي مدعيان مغرور علم در اين خصوص نوشته اند در آينده خواهد آمد

تا جايي . معتزله در فقه پيرو مذهب ابو حنيفه و يارانش بودنداينكه جمهور  -2
كه يكي از برجسته ترين روساي معتزله در عصر  "بشرالمريسي "كه در مورد

مگر . در فقه از راي ابو يوسف القاضي پيروي مي كرد: خودش بود گفته اند كه
  1. اينكه آشكارا از خلق قرآن سخن گفت كه ابو يوسف او را از خود راند

محدثين هر كه را  ،هنگاميكه خصومت ميان اهل حديث و معتزله شروع شد
 و )شهادتش را باطل مي دانستند(تجريح كرده ،سخن از خلق قرآن مي گفت

افراطي هاي آنان تا جايي پيش رفتند كه بسياري از ياران ابو حنيفه را با اين 
و گناهشان . كردنداستدالل كه بر اساس راي و نظر خود سخن مي گونيد تجريح 

تا جاييكه خود ابو . مذهب دشمنان معتزله بود ،تنها اين بود كه مذهب ابوحنيفه
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به طوري كه او را  حنيفه از گزند محدثيني كه بعد از او آمدند جان سالم بدر نبرد
در حاليكه قول موثق و .1متهم مي كنند به اينكه سخن از خلق قرآن گفته است

  . كه او چيز ديگري گفته است مورد اطمينان وجود داد
بايد  ،هر كس پشت سر معتزله نماز بخواند :و محمد ابن الحسن گفته است كه

همچنين در مورد معتزله از ابو يوسف سوال شد كه در پاسخ . نمازش را اعاده كند
  3.هستند 2آنان زنادقه : گفت

بدون . فتهمچنين تركشهاي اين معركه عده اي از بزرگان مسلمانان را نيز گر
اينكه آنان سهمي در اين جريان داشته باشند و اگر سه تن از خلفاي بني عباس در 

اما سرآغاز . افروختن شعله هاي آن دست نداشتند ممكن بود كه كار بدينجا نرسد
  . و سرانجام كارها به دست خداست
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  فصل سوم

  .ندجايگاه سنت در ميان كساني كه در گذشته منكر حجيت آن بود
از . طولي نكشيد كه سنت با امتحان ديگري روبرو شد ،در قرن دوم هجري

جمله با افكاري روبرو گرديد كه حجيت سنت را بعنوان يكي از منابع قانونگذاري 
  . اسالمي انكار مي كردند

همچنين . آحاد غير متواتر را باطل مي دانستند)احاديث(عده اي ديگر حجيت 
قرآن آمده و احاديثي را كه  )مجمالت(كه جهت بيان  حجيت احاديثي را ،عده اي

احكام  )بيان(بلكه بصورت مستقل براي  ،در قرآن تاكيدي براي آنان نيامده است
  . را انكار مي كردند ،آمده

او در كتاب . اولين كسي كه به مقابله با اين مذاهب پرداخت امام شافعي بود
مفصالً مناظره خود با  )العلم جماع( در فصل جداگانه اي تحت عنوان) ماال(

 )الرساله(همچنين در كتاب . افرادي كه بطور كلي اخبار را رد مي كنند،آورده است
اينك قسمتهايي از آنچه . فصلي طوالني در اثبات حجيت خبر آحاد آورده است

  1:آمده است ذيالً خواهيم آورد )االم(در كتاب 
مي گويد تو عرب هستي و  ،دهكسي نزد من آم: مي گويد) رحمه اهللا(شافعي 

در آن . قرآن هم به زبان عربي نازل گشته و تو بهتر مي تواني آن را حفظ كني
اگر شك كننده اي در موضوعي شك كند و . فرائضي است كه خداوند نازل كرده

 ،اگر توبه كرد. تو از او خواهي خواست كه توبه كند ،حرفي را درهم و برهم كند

��d��c��b}�. ا خواهي كشت در حاليكه خداوند فرمودهچه بهتر و گرنه او ر

z پس چگونه به خود يا به كس ديگري اجازه مي دهي در مورد . 2 )89(: النحل

                                        

   .داستان گروهي كه بطور كلي اخبار را رد مي كنند :فصل – 7/250جماع العم / االم  - 1
   .بيانگر همه چيز است -  2
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يكبار بگوييد اين يك حكم عمومي است و بار  ،چيزي كه خدا آن را فرض نموده
ديگر در مورد همين مساله بگويد اين يك حكم خصوصي است و ادعا كند كه 

جهت وجوب است و بار ديگر بگويد كه فعل امر براي  ،فعل امر در آنوجود 
  1 ؟راهنمايي كردن و نشانه مباح بودن است

نهايت فرقي كه تو ميان آن موضوع و موضوع مورد ادعاي خود قائل هستي 
تنها استناد تو به يك يا دو يا سه حديث است كه از فردي و آن هم از ديگري 

و من در مورد تو و دوستان و . برسد �سول خداروايت كرده است تا به ر
پيروان و همفكران شما و كسي كه با شماست و به صداقت و امانتداري او مطمئن 
هستيد به اين نتيجه رسيدم كه هميشه شما خودتان را از خطا و لغزش و فراموشي 

  . تبرئه مي كنيد
ن حديث به خطا فالني در فال: در مورد فردي غير از آنان چنين مي گوييد اما

و نيز دانستم كه اگر كسي در مورد . رفت و ديگري در فالن حديث و الي آخر
حديثي كه شما با استناد به آن چيزي را حالل يا حرام كرده ايد در مقابل شما ادعا 
كند كه پيامبر چنين چيزي را نگفته و شما يا كسي كه اين سخن را براي شما گفته 

يد شما يا ناقل خبر دروغ گفته ايد آن را نمي پذيريد و   به خطا رفته ايد يا بگو
  . مي گوييد سخن زشتي زديد

مي تواند ميان احكام  ،آيا كسي كه اخبار را از افراد مورد نظر شما شنيده باشد
   ؟قرآن و ظاهر آن فرق قائل شود

من هم گفتم امر كردن ما از جهت احاطه در علم يقيني : امام شافعي مي گويد
. و اسباب آن نزد ما متفاوت است. جهت خبر صادق و از جهت قياس است و از

و اگر بخواهيم به همه آنها عمل كنيم بعضي از بعضي ديگر ثابت و قاطع تر 
                                        

امـر بـراي    ،كه  گفته اند .معني دارد 24صول فقه آمده است فعل امر در حدود همانطور كه در بالغه و ا - 1
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  طرف مي گويد مثالً؟. هستند
و يا ممانعت از  1عمل من به سخن يك مرد با استناد به اقرار و با بينه : گفتم

بينه هم . قوي تر از بينه است ،اقرار. بل استسوگند و سوگند دادن طرف مقا
ما اگر چه به همه . محكمتر از اداي سوگن و يا سوگند دادن طرف مقابل است

  . آنها عمل مي كنيم اما اسباب آن مختلفند
طرف مقابل مي گويد اگر خواستيد كه اخبار آنان را بپذيريد و آنچه را كه 

   ؟يكه آنها را نمي پذيرند چيستدليل شما براي كسان ،گفتيد در آنان بود
اگر در آن امكان وهم و خيال وجود داشته : طرف مقابل در ادامه مي گويد

باشد من چيزي را نمي پذيرم، مگر آن چيزي را كه خدا به آن استناد كرده است و 
آن كتابش است كه كسي در حرفي از آن شكي ندارد و يا چيزي كه به درجه 

  . كه چنين چيزي وجود ندادبرسد ) علم يقين(احاطه 
راكه كتاب و احكام خدا به آن نازل گشته )عربي(كسي كه زبان: گفتم –شافعي 

صادق از جانب ) و احاديث(او را بر قبول اخبار  ،بلد باشد اين آگاهي و دانش
  . از جمله خاص يا عام راهنمايي مي كند �خدا رسول

خداوند عز و جل : بر اين مطلب دليل آورده و گفته) رح(سپس شافعي 

��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��O��N}�فرمود

��[z )2 )2: الجمعة  
اما . است) قرآن(كتاب خدا  ،ما مي دانيم كه منظور از كتاب: طرف مقابل

                                        

  شاهد  - 1
خدا كسي است كه از ميان بي سوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشـته تـا آيـات     - 2

را مـي  ) يـزدان  ( و شـريعت  ) قـرآن  ( او بديشان كتـاب   .پاك بگرداند خدا را براي ايشان بخواند و آنان را
   .آموزد
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   ؟حكمت كدام   است
  . است�سنت رسول خدا  ،)حكمت (: شافعي

ياد دهد و حكمت را  قرآن را كلي به آنان) پيامبر(احتمال دارد : طرف مقابل
  . بطور خصوصي كه عبارت از احكام قرآن است

عين آنچه را كه  ،از طرف خدا �آيا منظور شما اين است كه پيامبر: شافعي
بيان مي  ،خدا از فرائض بصورت كلي مانند نماز و زكات و حج و غيره فرستاده

بان پيامبرش و خداوند در كتابش به فرائض حكم نموده و كيفيت آن را از ز ؟كند
   ؟بيان مي كند

  . چنين احتمالي وجود دارد: طرف مقابل
اگر اين روش را بپذيري اين همان مطلب قبلي است كه بدون خبر از  :شافعي

  . پيامبر به آن نمي رسيم
   ؟پس چرا حرفهاي گذشته را تكرار مي كني :طرف مقابل

كداميك  ،باشد گفتم اگر منظور از كتاب يك چيز يا دو چيز جداگانه: شافعي
  ؟مهمتر است

همچنانكه تو گفتي كتاب و سنت يك چيز باشد و  ،احتمال دارد: طرف مقابل
  . يا دو چيز جداگانه

و قرآن بر اين چيزي كه ما . پس روشن ترين آندو مهمتر است: گفتم ،شافعي
  . مي گوييم داللت مي كند و برخالف آنچه است كه تو مي گويي

  ؟كجاست: طرف مقابل

�سخن خداي عز و جل كه مي فرمايد: يشافع {��e� � �d� � c� �b
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� � �q��p��o����� � �� �n��m����l��kj��i��h���g����fz )1)34: األحزاب 
  . خبر مي دهد به اينكه در خانه هايشان دو چيز خوانده مي شود

امكان تالوت قرآن وجود دارد ولي حكمت چگونه تالوت مي : طرف مقابل
  ؟شود

وت اين است كه همچنانكه به قرآن ناطق است به معني تال: گفتم ،شافعي
سنت نيز ناطق است و گفتم خداوند پيروي كردن از پيامبرش را بر ما فرض كرده 

  . است
  ؟كجا: طرف مقابل

¬��®��¯���°������±����³��²}�: آنجا كه مي فرمايد: گفتم ،شافعي

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º���� � �¹�� �̧�¶����µ��´z 
    2) 65: النساء(

�{��GF��E��D��C��B��Az )3) 80: النساء   

�{� �i��h��g���� � �f��e��d��c��b���a��`��_����~��}z 
  . 4 )63: النور(

هيچ چيزي نزد ما مهمتر از اين نيست كه حكمت را سنت پيامبر : طرف مقابل
كه خداوند امر (بدانيم و اگر اينطور باشد همانطور كه بعضي از ياران ما مي گويند

                                        

بياموزيـد و بـراي   (را كه در منازل شما خوانـده مـي شـود    )پيغمبر(و آيات خدا و سخنان حكمت انگيز -1
   .بيگمان خداوند دقيق و آگاه است .ياد كنيد)ديگران

مار نمي آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهـاي خـود   به پروردگارت سوگند كه آنان مومن به ش ،اما نه -2
   .تسليم قضاوت تو باشند به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً

   .هر كه از پيغمبر اطاعت كند در حقيقت از خدا اطاعت كرده است -3
) در برابر عصـياني كـه مـي ورزنـد     ( د كه باليي آنان كه با فرمان او مخالفت مي كنند بايد از اين بترسن -4

  .يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود .گريبانگيرشان گردد
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ه تسليم شدن در مقابل حكم پيامبر كرده و حال آنكه حكم او چيزي است كه ب
پس كسي كه در مقابل آن تسليم نشود شايسته است ) خدا آن را نازل كرده است

  . به او گفته شود كه تو تسليم امر خدا نشده اي نه اينكه تسليم امر پيامبر نشده
. بر را واجب گردانيده استخداوند پيروي كردن از دستور پيام: گفتم ،شافعي

�{��xw��v����u���t��s��r��q��pz 1  7: الحشر   
همانا همه آنچه را كه پيامبر به ما امر يا نهي كرده در قرآن بيان : طرف مقابل

  . شده است
آيا چيزهايي كه بر ما فرض است با چيزهايي كه بر گذشتگان يا  ،گفتم: شافعي

   ؟يكسان استآيندگان ما فرض بوده و خواهد بود 
  بله : طرف مقابل

محسوب  �اگر آنچه را كه بر ما فرض است پيروي از پيامبر ،گفتم: شافعي
ما را به  ،شود آيا بايد علم يقيني داشته باشيم كه وقتي چيزي را بر ما فرض كرده

   ؟امري كه فرض از آن اخذ شده راهنمايي مي كند
  بله : طرف مقابل

را  �ه قبل و بعد از تو مي باشد و پيامبرآيا تو و كسي ك ،گفتم: شافعي
كه خدا واجب فرموده راهي جز  �مشاهده نكرده اند براي انجام اوامر پيامبر

   ؟خبر رسيده از پيامبر را مي دانيد
در اينجا شافعي باز يادآوري مي كند كه چگونه است كه بعضي از آيات قرآن 

ين امر راهي جز خبر رسيده از در حاليكه براي اثبات ا ؟بعضي ديگر را رد مي كند
حجت براي تو اينطور به : سپس طرف مقابل مي گويد. نيست �خدا رسول

                                        

آورده است اجرا كنيد و از چيزهايي كه شـما را از آن بازداشـته   ) از احكام الهي ( چيزهايي را كه پيامبر  - 1

   .است دست بكشيد
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خدا رسيده بايد پذيرفت و قبول خبر از  اثبات رسيده كه خبري را كه از رسول
اگر چه مانند آن معاني در كتاب خدا . جانب رسولخدا براي مسلمانان الزم است

تراف مي كند كه حق برايش روشن شده و از آنچه كه در اينجا اع. ذكر نشده باشد
  . به آن معتقد بود باز خواهد گشت

در ) حكمي(مي پرسد چگونه  ،از شافعي سوال كرده "عام"سپس در مورد 
   ؟قرآن گاهي عام و گاهي خاص است

چه بسا  ،شافعي توضيح مي دهد كه زبان عربي بسيار وسيع و گسترده است
حاليكه منظور خاص است و سخن با ويژگي عام جز با گاهي عام ذكر كرده در 

سپس نمونه هايي از الفاظ عام قرآن مي آورد . حجت از قرآن و سنت نخواهد بود
صلوة بر ) لفظ(خاص گشته اند مانند عام بودن  ،كه بوسيله اخبار رسيده از سنت

يا . تمام مكلفين و خاص شدن آن در مورد زنانيكه در حال حيض هستند
ت زكاه بر اموال و اختصاص يافتن آن بر بعضي از اموال يا با فرايض عمومي

براي پدر و مادر و فرزندان است  وصيت پدر و مادر نسخ مي گردد و ارث عموماً
همچنين عبد از  ،اما براي كافر مختص مي گردد كه كافر از مسلمان ارث نمي برد

مه اينها كه ذكر شد از ه. ارث نمي برند ،و قاتل از مقتول) مالكش( بنده آزاد
در اينجا طرف اعتراف كرد كه راهي . طريق سنت بيان شده و به ما رسيده است
  . جز سنت براي رسيدن به اين حقايق نيست

من همواره قائل به خالف اين معني هستم تا برايم : طرف مقابل مي گويد
در آن به عده اي از مردم . خطاي كسي كه اين ديدگاه را داشته است آشكار شود

يكي؛ خبر را نمي پذيرد و مي گويد در كتاب خدا بيان : دو ديدگاه نگريسته اند
  . وجود دارد
   ؟چه چيزي بر او الزم مي آيد ،گفتم: شافعي
بوسيله آن به چيز مهمي پي مي بريم و او در ادامه گفت هر كس چيزي : گفت
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اسم  )حداقل(كند كه اسم نماز بر آن اطالق شود يا كاري) حداقل(را انجام دهد كه
براي . پس آنچه كه بر او فرض بوده انجام داده است ،زكات بر آن جاري شود

انجام آنها وقت مهم نيست مي تواند در هر روز دو ركعت نماز بخواند و يا در 
چيزي كه در كتاب خدا نباشد بر هيچ : گفت)اين كار را بكند(روزهاي متفاوت 

 ،د چيزي كه در مورد آن قرآن سخن گفتهكس واجب نيست و غير او مي گوين
خبر هم در مورد آن پذيرفته مي شود اما در مورد چيزي كه قرآن به آن ناطق 

اشكالي كه بر او وارد بود بر غير او . نيست چيزي شبيه به حرف او را مي آورند
خبر را قبول كرد و ناسخ و منسوخ و  ،نيز وارد شد تا باالخره كار به جايي رسيد

و عام را نمي شناسد خطا و ديدگاه گمراه كننده در اين دو ديدگاه واضح خاص 
اما آيا حجت محسوب مي شود اينكه چيزي . است و من هيچكدام را نمي پذيرم

   ؟را به طور قطعي با استفاده از ظن حرام بدانيم
  . بله: گفتم
  ؟آن چيست: گفت
آيا خون و مال او  ،در مورد اين مردي كه در كنار من است چه مي گويي: گفتم

   ؟حرام است
  بله : گفت
اگر دو نفر نزد تو شهادت دادند به اينكه او مردي را كشته و مالي را كه : گفتم

   ؟در دستش است از آن مقتول است چه مي كني
او را قصاص مي كنم و مالي را كه در دست دارد به وارثان مقتول مي : گفت

  .دهم
  ؟ادت دروغ يا غلط بدهندآيا ممكن است كه آن دو شه: گفتم
  . بله: گفت
چگونه خون و مال كسي را با شهادت دو نفر مباح مي داني در حاليكه : گفتم
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   ؟مطمئن نيستي شهادت آنها درست است
  . به من امر شده كه شهادت را قبول كنم: گفت
آيا در كتاب خدا نصي مي يابي كه به تو امر كند در مورد قتل شهادت را : گفتم

   ؟يبپذير
  . نه ولي استدالل اين است كه امر نمي كند مگر به معني: گفت

اگر تو امر شده اي كه اصل را بر راستگويي شاهدان : سپس شافعي به او گفت
در حاليكه جز خدا كسي از غيب  ،بگيري و بنا به ظاهر شهادت آنان را مي پذيري

مورد سخت گيري و در اين (ما از محدث بيشتر از شاهد مي خواهيم. خبر ندارد
  . )مي كنيم

از محدث تنها به سخن او اكتفا  ،اگر ما قبول شهادت بشر را جايز مي دانيم
به قرآن و سنت ) سخن او را(نمي كنيم بلكه داليلي بر صداقت او مي جوئيم و 

پس براي اثبات صداقت محدث داليلي وجود دارد كه چنين . ارجاع مي دهيم
  . روشي براي شهادت ممكن نيست

  . قبول امر خداست �در آخر طرف مقابل پذيرفت كه قبول خبر از پيامبر
اما الزم است به نكات زير . مطالبي كه ذكر شد بسيار مختصر و خالصه بود

  : توجه شود
مشخص نكرده است كه آن طايفه اي كه بطور كلي ) رحمه اهللا(شافعي : اول

ا كه با او مناظره كرده اخبار را رد  مي كنند چه كساني هستند و اسم شخصي ر
. شيخ الخضري اظهار داشته كه منظور شافعي معتزله بوده است. معين نكرده است

شافعي مشخص نكرده كه : آورده كه "تاريخ التشريع االسالمي "چون در كتاب 
كسي كه آن راي را داشت چه كسي بود و تاريخ هم در اين مورد چيزي بيان 

 كسانيكه خبر خاص را(ظره اش با اصحاب راي  جز اينكه شافعي در منا. نكرده
كسي كه تمامي (به صراحت بيان كرده كه صاحب اين مذهب ) رد مي كردند
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مركز حركت علمي )درآن روزگار(از اهالي بصره بود و بصره) اخبار را رد مي كرد
كالمي بود و مذاهب معتزله از آنجا سرچشمه گرفت و بزرگان و كتابهايشان در 

) با اين اوصاف(.ردند و آنان به دشمني با اهل حديث معروف بودندآنجا رشد ك
و مطلبي كه در كتاب تاويل مختلف . از آنان باشد )شافعي (شايد فرد مورد نظر 

اين گمان  ،آمده) هجري 276(اثر ابي محمد بن عبداهللا بن مسلم بن قتيبه  الحديث
شيوخ معتزله در مقابل چرا كه در آن كتاب از موقف . را نزد من تاييد مي كند

به بزرگان مفتي آنان سخن ) توهين(سنت ودست درازي آنان نسبت به اصحاب و 
  . به ميان آمده است

و الخضري نتيجه مي گيرد كه هجوم ناجوانمردانه اي كه در عصر شافعي يا 
قبل از آن به اهل سنت صورت مي گرفت توسط عده اي اندك از متكلمين بود و 

ر بصره ساكن بودند و به تاكيد مي توان گفت كه كسي كه با اكثر متكلمين د
به آن اشاره داشته  )الخضري(و اين مطلبي كه 1شافعي مناظره كرده از آنان بوده 

  . بنظر محكم و پسنديده مي آيد
ذره اي شك نبايد به دل راه داد كه هدف از انكار حجيت سنت در اينجا : دوم

از جمله احتمال  ،ابي به حديث و سنت استشك و ترديد در مورد راههاي دستي
به همين دليل . خطا يا وهم راويان يا رخنه كردن واضعين و كاذبين ميان آنان

و گرنه آنان . گفته اند كه فقط بايد به قرآن اكتفا كرد و به سنت اعتماد نورزيد
 زيرا. است انكار نمي كنند �سنت را به اين دليل كه قول و فعل و تقرير پيامبر

هيچ مسلماني چنين چيزي را نگفته است و از هيچ گروه و طايفه اي از مسلمانان 
واجب نيست  �پيروي كردن از پيامبر ،شنيده نشده است كه ادعا كنند و بگويند

  . و يا گفته باشند كه اقول و افعال او از منابع قانونگذاري اسالمي نيست

                                        

  فرقه اي از شيعه  - 1
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احكام قرآن و همه آن  هيچ شكي نيست كه گفتن چنين سخناني باطل دانستن
  . چيزهايي است كه صحابه و مسلمانان بر آن اجماع دارند

بوده كه نبوت 1بله ادعاي اخير از جانب عده اي از افراطيان رافضي 
  . راانكار مي كردند كه در اينجا روي سخن ما با آنان نيست)ص(پيامبر

مرتدين و نه  ،در اينجا سخن از آرا و نظرات گروههايي از مسلمانان است
ملحدين و پيروان آنان و به عنوان شاهد بر ادعاي خود در اين مورد تعدادي از 

  . نصوص علما و دانشمندان اسالمي را ذكر خواهيم كرد
جزء  "االم "از كتاب  "جماع العلم "در ابتداي فصل ) رحمه اهللا(امام شافعي 

الم بدانند يا خود كسي كه مردم او را ع ،نشنيده ام "آورده كه  250هفتم صفحه 
ادعاي علم داشته باشد با اين امر كه خداوند پيروي كردن از پيامبرش را واجب 

چون . يا اينكه فرمانبرداري از فرمان پيامبر را باطل بداند. فرموده مخالفت ورزد
خداوند هيچ راهي جز پيروي كردن از پيامبر را باقي نگذاشته است و استناد كردن 

مگر كتاب خدا و سنت پيامبرش  ،چيزي الزم و جايز نيست و سخن گفتن به هر
تنها گروهي . و خداوند بر ما و آيندگان واجب كرده كه سخنان پيامبر را قبول كنيم

  . "به اين امر معتقد نيست كه درباره آنان سخن خواهم گفت 
و اين گروه همان است كه شافعي در مورد آنان و آرا و نظراتشان مناظره كرد 

  . دكي پيش با آنان مناقشه كردو ان
 ،شكي نيست كه در خالل مناظره ي شافعي براي شما آشكار شد كه مدار انكار

كه به قطعيت رسيده  –اخباري كه در برابر قرآن . همان ظن در ثبوت اخبار است
  . توان ايستادگي ندارند –و خداوند ثابت شده  �و نسبت آن به پيامبر

كه براي ما روشن شد كه قرآن اصلي ترين منبع هنگامي: مي گويد 2ابن حزم
                                        

  فرقه اي از شيعه  - 1
   1/96االحكام  - 2
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براي قوانين است با دقت در آن در خواهيم يافت كه به ما امر شده از رسول خدا 

���L��K}�مي فرمايد  �اطاعت كنيم و مي بينيم كه خداوند در مورد پيامبر�

��U��T���S����R��Q��P��O��N��Mz )1)4 - 3: النجم
 آشكارا بيان مي كند كه وحي 

  : از جانب خدا به رسولش شامل دو بخش است
بر پيامبر تالوت مي گردد كه  وحي تاليف شده و آماده كه مستقيماً –الف 

  . معجزه مي باشد و آن قرآن است
وحي كه تاليف نشده و جزو معجزه نمي باشد و بر پيامبر تالوت  –ب 

. مي باشد)ام الهياحك(نگرديده و آن اخبار وارده از پيامبر است كه تبيين كننده 

�}��:آنجا كه مي فرمايد � �\��[��Z� �Y��Xz )و در مي يابيم كه  2) 44: النحل
خداوند همچون قسم اول كه قرآن است اطاعت و پيروي از قسم دوم را بدون 

  . هيچ تفاوتي بر ما واجب گردانيده است

�{� �j� �i� �h� � �gz )مواردي كه ذكر كرديم يكي از  3 )92: المائدة
ه گانه اي است كه خداوند در آيه اي جامع ما را امر به پيروي كردن از اصول س

  . همه آنها كرده است
  : اين اصول سه گانه عبارتند از

1 - �{��Ë��Ê��É��È��Çz )اين اصل همانا قرآن است 4 ) 59:النساء .  

2 - �{��Í��Ìz )خدا  اين اصل اخبار رسيده از رسول 1) 59: النساء� 

                                        

چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميـان نهـاده   ( و از روي هوي و هوس سخن نمي گويد و آن  - 1
  . وحي و پيام مي گردد) از سوي خدا بدو ( جز وحي و پيامي نيست كه ) است 

   .تا اينك چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است - 2
   .دا و از پيغمبر فرمانبرداري كنيداز خ -1
   .اطاعت كنيد) با پيروي از قرآن ( از خدا  ،اي كسانيكه ايمان آورده ايد  -2



 

 

219

3 - �{Ð��Ï�� �Î �z59: النساء 
اين اصل كه سومين اصل است اجماع  2

  . است �خدا است كه حكم آن منقول از رسول
مسلماني كه به توحيد اقرار مي نمايد هنگام : سپس اشاره مي كند به اينكه

منازعه در مورد چيزي به غير قرآن و سنت پيامبر مراجعه نمي نمايد و هر امري را 
باز امر  ،گر بعد از اتمام حجت بر اوا. كه در قرآن و سنت بيابد رد نخواهد كرد

فاسق است اما اگر انكار يا نپذيرفتن آن دو را  ،قرآن و سنت رسول خدا را نپذيرد
  . بدون شك از نظر ما كافر است ،حالل بداند يا از چيزي غير از آن دو پيروي كند

 ما به جز آنچه در قرآن آمده را ،اگر مردي بگويد: 3و در جايي ديگر مي گويد 
قبول نداريم به اجماع امت كافر است و تنها چيزي كه بر او الزم مي آيد اين 
است كه يك ركعت ميان رسيدن خورشيد به خط استوا و غروب آن و يك ركعت 

زيرا حداقل چيزي كه اسم نماز بر آن صدق مي كند . به هنگام طلوع فجر بخواند
ينده اين عبارت كافر و و گو. همين است و بيشتر از اين در قرآن نيامده است

و اين روش را فقط گروهي از افراطي . خون و مالش حالل است ،مشرك بوده
  . هاي رافضي داشتند كه آنان كساني هستند كه طبق اجماع امت كافر مي باشند

دليل اينكه افراطي هاي شيعه حجت قرار : و سيوطي نيز يادآوري مي كند كه
اين است كه معتقدند  ،قرآن بسنده مي كنند دادن سنت را رد مي كنند و تنها به

اشتباه كرده  �نبوت از آن علي است و جبرييل در هنگام نزول قرآن بر پيامبر
  4. است

همچنانكه شافعي گفته است دليل كسانيكه بطور كلي اخبار وارده از  –سوم 

                                                                                                 

   .اطاعت كنيد) محمد مصطفي با تمسك به سنت او(از پيغمبر خدا  ،اي كسانيكه ايمان آورده ايد-3
   .و از كاردان و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نماييد  -4
   2/80االحكام  - 3
   3صفحه  –مفتاح الجنه  - 4
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گر ا. قرآن آمده كه بيان كننده هر چيزي باشد: پيامبر را رد مي كنند اين است كه
اين امر در تعارض با امر ظني  ،در سنت احكام تازه اي بيايد كه در قرآن نباشد

  . الثبوت است
اگر چيزي را كه در قرآن  ،و دليل ظني قادر به رويارويي با دليل قطعي نيست

اگر . آمده است را تاكيد مي كند بايد از قرآن پيروي كرد و نيازي به آن نيست
بيان كننده يك امر قطعي  ،الت قرآن آمده باشدسنت براي توضيح و بيان مجم

حرف آن كافر مي شود بدليل ظني كه منكر ثبوت آن ) حتي يك(است كه منكر 
  . كافر نمي شود و اين جايز نيست

و اگر چنين به ذهن متبادر گردد كه آنان اخبار متواتر را مي پذيرند چون قطعي 
كسانيكه ": اده است و مي گويدالثبوت است چگونه شافعي آن را به همه تعميم د

و اگر كسي نيز چنين فكر كند كه آنان اخبار متواتر  " ؟تمامي اخبار را رد مي كنند
چون از راههاي خبر آحاد آمده كه ظني  ،را قطعي ندانسته بلكه ظني مي پندارند

پس احتمال كذب در راويانش هميشه وجود دارد اگر چه تعداد آنها گروه . است
  . زيادي باشد

گفت درست باشد كه گفته گوينده اين سخن معتزله ) الخضري(و اگر آنچه 
آنچه بعداً همراه ما مي آيد  ،است و آنچه كه به نظام نسبت داده شده درست باشد

اين آنچه را كه  ،كه عبارت از اينكه او منكر است كه خبر متواتر مفيد قطع باشد
 كسي كه خبر را قبول ندارد، ،اينكه مي گوييم تاكيد مي كند و نيز اعتراف طرف به

كاري را كه بتوان بر آن اسم نماز را گذاشت انجام دهد به ) در نماز خواندن مثالً(
معني اين سخن اين است كه آنان به تعداد ركعات . وظيفه خود عمل كرده است

نماز اعتقادي ندارند در حاليكه ركعتهاي نماز بصورت تواتر ثابت شده و بر آن 
  . بر اين مطلب تاكيد دارد ،شده است اجماع

چيزي را كه امكان گمان و خيال در آن باشد نخواهم : اما سخن او كه مي گويد
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  الخ . ..پذيرفت و چيزي را جز اينكه شاهدي براي آن از قرآن بياورم نمي پذيرم
چون بنظر او هر چيزي كه در آن امكان گمان  ،داللت بر قبول متواتر نمي كند

  . نمي توان براي آن شاهدي از قرآن آورد ،جود داردو خيال و
  : جواب شافعي در چند جمله زير خالصه مي شود –چهارم 

و اين . را بر ما واجب كرده است �خداوند پيروي كردن از پيامبرش -1
را درك نكرده  �و براي كسي كه پيامبر. حكم براي حال و آينده عموميت دارد

پس خداوند ما را . وجود ندارد �ز جانب پيامبرراهي جز اخبار رسيده ا ،است
جز به  ،به پيروي كردن از اخبار و قبول آن امر كرده است چون چيزي كه واجب

  . آن چيز نيز واجب است ،آن تمام نمي شود
چرا كه شناخت احكام قرآن منوط به  ،چاره اي جز پذيرش اخبار نيست -2

 جز از طريق اخبار رسيده از ) رآندر ق(قبول كردن اخبار است و ناسخ و منسوخ 
  . قابل شناخت نيست �پيامبرجانب 

را ) سنت(حتي آنهايي كه اخبار ) مسلمانان(احكامي وجود دارد كه همگي  -3
رد مي كنند بر آن اتفاق نظر دارند كه راهي جز اخبار براي شناخت آن وجود 

  . ندارد
  . همانا شرع تخصيص قطعي به ظني را پذيرفته است -4

مال با شهادت دو شاهد به ) سرقت و از بين بردن(همچنانكه اثبات قتل يا 
و . دو نفر است) به شهادت(اثبات مي رسد با اينكه حرمت مال و خون بسته 

  . همگي شهادت دو نفر را پذيرفته اند كه بدون هيچ ترديدي اين امر ظني است
ولي اين  ،دارداخبار اگر چه احتمال خطا و گمان و دروغ در آن وجود  -5

احتمال پس از ثابت شدن راوي و تاكيد بر عدالت او و برابر سازي روايت او با 
كمترين احتمال را دارد كه در  ،روايات مشابه و نزديك به آن از طرف محدثين

هنگاميكه بعضي از كتاب يا سنت روايت را تاييد  "مخصوصا. شهادت وارد گردد
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  . طور كلي از بين مي روددر اين صورت چنين احتمالي ب. كند
همانا (در جواب طرف مناظره اش اين جمله را ) رحمه اهللا(شافعي  –پنجم 

به اين خاطر گفته كه وجود  )خداوند كتاب را براي بيان كردن همه چيز نازل كرد
متضمن اقرار و تشريع به تمام آن  �نص صريح قرآن در مورد پيروي از پيامبر 

و اين يكي از وجوه پنجگانه . رسول خدا آمده استچيزهايي است كه از جانب 
     . براي علما و دانشمندان است كه در فصل چهارم از آن بحث خواهيم كرد

  انشاء اهللا 
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  فصل چهارم

  .جايگاه سنت نزد كساني كه در عصر حاضر منكر حجيت آن هستند

وضوع ندارند دست به در روزگار ما كسانيكه هيچ آشنايي و تخصصي از اين م
و  7در شماره هاي  "رشيد رضا "مجله المنار مرحوم . انكار حجيت سنت زده اند

اسالم هو القرآن "تحت عنوان  "توفيق صدقي  "از سال نهم دو مقاله از دكتر 12
منتشر كرد كه آشكارا از اين نظريه سخن مي گويد و ذيالً خالصه اي  1 "وحده 

  : از آن خواهد آمد

�}�فرموده خداوند : اوالً � vu��t��s��r��q��pz )و نيز  2)38: األنعام�{��_

��d��c��b��a��`z بر اين مطلب داللت دارند كه كتاب  3 89: النحل
خدا همه امور ديني را در بر گرفته است و هر حكمي كه در اين مورد نياز باشد 

و گرنه در اين . تمفصالً در قرآن بيان شده كه نياز به چيز ديگري مانند سنت نيس
چرا كه مادام بيان كننده هر چيزي باشد و نياز به  ،مورد قرآن كوتاهي كرده است

اين امر داللت بر خلف وعده خداوند دارد و چنين  ،سنت نيز وجود داشته باشد
  . چيزي غير ممكن است

�}�آنجا كه خداوند مي فرمايد : ثانياً � �n��m���l� �k�� � � � �j��i��h��gz 

 9: الحجر
نشان دهنده اين موضوع است كه خداوند خود مسئوليت حفظ  4

 ،را بعهده گرفته و اگر سنت نيز همانند قرآن دليل و حجت بود) بدون سنت(قرآن
  . مسئوليت حفظ آن را بر عهده مي گرفت

                                        

   .اسالم تنها قرآن است - 1
   .هيچ چيز را فرو گذار نكرده ايم) كائنات ( در كتاب  - 2
  باشد ) امور دين مورد نياز مردم ( و ما اين كتاب آسماني را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز  - 3
   .د ما پاسدار آن مي باشيمما خود قرآن را فرستاده ايم و خو - 4
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دستور مي داد كه آن را بنويسند و  �اگر سنت حجت بود پيامبر: ثالثاً
به جمع و تدوين آن مي كردند و با اين كار از  اصحاب و تابعين بعد از او اقدام

بيهودگي و تبديل و تغيير و خطا و نسيان محفوظ مي گشت و براي صيانت آن از 
موارد مذكور بصورت قطعي به مسلمانان مي رسيد چرا كه احتجاج به مطلبي كه 

��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á}�و باز خداوند مي فرمايد. ظني الثبوت باشد صحيح نيست
��ÈÇ�z و  1 36: اإلسراء�{��r�������q��p����oz اخبار رسيده (اثبات  2 148: األنعام

همچنانكه قرآن مكتوب . جز از طريق كتابت و نوشتن حاصل نمي گردد) از سنت
اما ثابت شده كه پيامبر از نوشتن احاديث نهي كرد و دستور داد هر . شده است

  . تابعين نيز چنين كردند آنچه را كه نوشته شده نابود كنند و صحابه و
) رضي اهللا عنهما(عايشه نقل كرده كه ابوبكر  3آورده كه  )در مسندش(حاكم 

ترسيدم كه بميرم در حاليكه احاديثي در : حديث مكتوب را سوزاند و گفت 500
آن وجود داشته باشد از مردي كه نزد من مطمئن و موثق بوده ولي آنطور نباشد 

و هنگاميكه زيد بن ثابت  ،من هم آن را نقل كرده باشمكه براي من گفته است و 
. نزد معاويه رفت معاويه از او در مورد حديثي سوال كرد و او نيز آن را بازگو كرد

اما زيد فرمود پيامبر به ما دستور داد كه  ،پس معاويه دستور داد كسي آن را بنويسد
يكبار تصميم گرفت كه  � عمر. احاديث او را ننويسيم و معاويه آن را از بين برد

خواستم سنت را بنويسم ولي : سنت را بنويسد اما از اين كار منصرف شد و گفت
پس به آن اكتفا . نوشتند) پيامبر خود را(يادم افتاد كه قومي پيش از شما سنت 

                                        

  از چيزي دنباله روي مكن كه از آن نا آگاهي  - 1
   .شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي مي كنيد - 2

آورده و آن را با سند حاكم ذكر كرده و بالفاصـله بـدنبال آن    1/5ذهبي اين حديث را در تذكره الحافظ  - 3

   .مي گويد كه اين مطلب صحيح نيست
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هيچ چيزي را با كتاب  –به خدا سوگند  –كردند و كتاب خدا را رها كردند و من 
خواست كه هر چه حديث نوشته وجود  �و همچنين علي . خدا نخواهم آميخت

دارد از بين ببرند و ابن مسعود كتابي از احاديث را كه نوشته بود از بين برد و 
 ،نخعي ،مثعبي ،علقمه و عبيده و قاسم بن محمد(از تابعين از جمله ) عده اي(

ور آنها در مغيره و االعمش نوشتن حديث را ناپسند دانسته اند و آثار مشه ،منصور
كتابهاي علمي وجود دارد و تنها به اين بسنده نكرده اند بلكه نشانه هايي دال بر 

و سنت بعدها تدوين شد كه . نهي آنها از گفتن حديث و كم كردن آن وجود دارد
خطا و فراموشي بر آن چيره گشت و تحريف و تغيير در آن وارد شد و همين 

  . به آن اعتماد نشود ،حكامموجب شد كه در آن شك شودو در اخذ ا
نقل شده كه داللت بر عدم حجيت سنت مي ) چيزهايي( �از پيامبر: رابعاً

آن را به قرآن ارجاع ( هر گاه حديثي از من براي شما نقل گرديد: از جمله. نمايد
و اگر با قرآن مخالفت ) و بپذيريد(از من است  ،اگر با قرآن موافق بود) دهيد

حكم  ،هر گاه آنچه كه از حديث روايت شده. )نپذيريد  و(داشت از من نيست 
اگر نه حكم جديدي را به . پس موافق قرآن نيست ،شرعي جديدي را اثبات كند

و نياز به چيز ( همان قرآن است ،اثبات نرساند و فقط جهت تاكيد و حجت باشد
  . )ديگري نيست 

روف بود و براي اگر حديثي را از من براي شما نقل كرند و مع: و باز حديث
من چيزهايي را مي . شما نا آشنا نبود آن را گفته باشم يا خير آن را تصديق كنيد

و اگر چيزي را از . گويم كه معروف و موافق شرع باشد و ناشناخته و منكر نيست
من براي شما نقل كردند آن را منكر دانستيد آن را گفته باشم يا خير آن را نپذيريد 

  . مي گويم كه منكر بوده و معروف نباشدچون من چيزي را ن
از حكم  �اين حديث بيانگر وجوب عرضه ي صحيح برداشتهاي پيامبر

  . كتاب خداست نه اينكه داللت بر حجيت سنت نمايد
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حالل نمي  ،من چيزي را جز آنچه خداوند در كتابش حالل كرده": و از جمله
  . "ده حرام نمي گردانم گردانم و چيزي را جز آنچه خداوند در كتابش حرام كر

چرا كه من چيزي را  ،مردم چيزي را به من نسبت ندهند ": و در روايتي ديگر
جز آنچه خداوند برايشان حالل گردانيده حالل نخواهم كرد و به غير از آنچه 

  ".خداوند بر آنان حرام كرده حرام نخواهم كرد
نت وارد كرده آنچه ذكر شد خالصه شبهاتي است كه دكتر صدقي بر حجيت س

است و هر طالب علمي نسبت به مقابله با آن و روشن ساختن نقاط ضعف اين 
وارده بر ) اشكاالت و ضعفهاي(و ما در اينجا . ادعا ترديدي به خود راه نمي دهد

  . انشاء اهللا تعالي. آن را بيان خواهيم كرد
  
  

  :پاسخ به شبهه اول
در بر گرفته و در مورد بعضي  قرآن كريم اصول دين و قواعد احكام عمومي را

آنها را  �خدا  از آنها نص صريح آورده و بعضي ديگر را بيان نكرده كه رسول
بيان كرده است مادام كه خداوند پيامبرش را براي تبيين احكام دين به ميان مردم 

آنچه را كه پيامبر در احكام  ،فرستاده و پيروي كردن از او را بر آنان واجب كرده
و از اينجا   مي ) و هيچ فرقي با هم ندارند(كند همان بيان قرآن است  بيان مي

توان استدالل كرد كه احكام شريعت از جمله كتاب و سنت و آنچه به آن دو 
چه نص و چه ) همگي(مربوط مي شود و از آن متفرع گشته مانند اجماع و قياس 

آن بيان كننده هر احكام قرآن هستند و ميان حجت بودن سنت و اينكه قر ،داللت
هيچ مساله  ": مي فرمايد  –رحمه اهللا  –شافعي . چيزي است منافاتي وجود ندارد

اي براي كسي در دين خدا پيش نيامده مگر راه حل و دليل آن در كتاب خدا 
  ".وجود دارد
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�{��_� �^��]��\��[� � �Z��Y� �X��W��V��U��T
���c��b��a��`z1 1: إبراهيم   

�{�Y��X��W�����V���U���_���^��]���\��[��Zz  2النحل :

44    

�{��d��c��b��a��`��_z3 89: النحل   
كه خود  ،بيان اسمي جامع است براي معانيِ در برگيرنده ي اصول و مباني

داراي شاخه هاي گوناگون فرعي هستند و همه آنهايي كه خداوند در كتاب خود 
ا بنده خود كرده به خاطر براي مخلوقاتش بيان كرده از آنچه به وسيله آن آنان ر

  : حكمت خداوند متعال و به خاطر داليلي است كه مي آيد
از جمله خداوند بعضي را با نص صريح و آشكار براي بندگانش بيان كرده  -1

و حج بر آنان و نيز )رمضان(واجب بودن نماز و زكات و روزه ي: است مانند
ي و پنهاني و چه آشكارا ارتكاب گناهان كبيره را چه به صورت سر) صراحتاً(

خوردن گوشت مردار و  ،شرب خمر ،حرام كرده و از گناهان كبيره اي همچون زنا
خوردن گوشت خوك اسم برده است و چگونگي و كيفيت وضو را بيان  مي كند 

  . ..و
خداوند در كتابش در مورد آنها حكمي نازل  ،از جمله ديگر احكام قسمتي -2

                                        

بـا  ) در پرتـو تعليمـات آن   ( كتابي است كه آن را براي تو فرستاده ايم تا اينكه مردمـان را  ) ين قرآن ا(  - 1
و روشـنايي ايمـان و   ( به سوي نور ) از تاريكيها و گمراهيهاي كفر و ناداني ( توفيق و تفضل پروردگارشان 

  ) ي در آور( به راه خداي چيره ستوده ) يعني كه ( بيرون بياوري ) دانايي 
و قرآن را بر تو نازل كرده ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن سازي كه بـراي آنـان فرسـتاده شـده      - 2

و تـا اينكـه آنـان قـرآن را مطالعـه كننـد و دربـاره مطالـب آن         ) كه احكام و تعليمات اسالمي است ( است 
  . بينديشند

   .باشد) اموز دين مورد نياز مردم ( گر همه چيز و ما اين كتاب آسماني را بر تو نازل كرديم كه بيان - 3
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براي مردم بيان فرموده مانند تعداد ركعتهاي نماز و  �شنكرده اما از زبان پيامبر
  . ..و) و اموال زكوي(كيفيت زكات  ،وقت آن

در بعضي موارد براي اموري كه حكمي در قرآن در مورد آن نيست رسول  -3
عمل كرده است و خداوند نيز در كتاب ) پسنديده خود(بر اساس روش  �خدا 

پس كسي كه . رش حكم او را واجب فرمودهخود اطاعت و پيروي از پيامبر و پذي
  . روش پيامبر را پذيرفته باشد در حقيقت فرمان خدا را پذيرفته است

از بندگانش ) بعضي(اجتهاد را بر  ،در مواردي نيز براي رسيدن به مقصود -4
فرض كرده است و خداوند طاعت آنان را بوسيله اجتهاد آزموده است همچنانكه 

  1. و فرمانبرداري ايشان با چيزهاي ديگر آزموده استدر امور واجب اطاعت 
هر كس كه فرائض و واجبات موجود در كتاب خدا : مي گويد) شافعي(سپس 

يكي از واجبات (چرا كه  ،را نيز پذيرفته است �را بپذيرد سنتهاي رسول خدا 
و كسي كه فرمان . پيامبر است) روش(اطاعت و پذيرش فرمان و ) موجود در قرآن

پس پذيرش آنچه كه . در حقيقت فرمان خدا را پذيرفته است ،خدا را بپذيردرسول
يكي است چون هر دو از جانب  �در قرآن آمده  و پذيرش فرمان رسول خدا 

  2. اگر چه راههاي قبول آن دو متفاوت باشند.خدا است
  

  :پاسخ به شبهه دوم
قرآن خالصه اينكه خداوند وعده محافظت كردن از ذكر را داده است فقط در 

نمي شود بلكه منظور از آن شرع خدا ودين او كه پيامبرش را براي آن مبعوث 
و تاييد كننده اين . كرده است مي باشد و دين خدا شامل قرآن و سنت مي شود

                                        

   22 – 20الرساله  - 1
    33الرساله صفحه  - 2
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 43: النحل ��Q��P��O��N��M���L���K��Jz}� :نظر اين آيه از قرآن است
1 

نيست كه خداوند همچنانكه شكي . يعني آگاهان به دين خدا و شريعت خدا
كتابش را محافظت مي كند سنتش را نيز بوسيله علمايي كه آن را حفظ مي كنند و 
آن را نقل كرده و تدريس مي كنند و آنچه بر آن وارد مي گردد صحيح آن را جدا 
مي كنند و تشخيص مي دهند حفظ   مي گرداند و علماي متعهد و مخلص در 

 ،گذاشته اند و نهايت تالش و كوشش را نموده انداين راه از عمر خود مايه 
همچنانكه در فصل سوم از باب اول گفتيم با تالش و فداكاري اين دانشمندان 

به مدرسه اي مدون و محفوظ تبديل شد كه چيزي از آن  �خدا سنت رسول
  . گم و يا ضايع نگشته است

د عامه اهل علم دانشمندان و پيشاپيش آنان شافعي تصريح كرده اند كه سنت نز
ولي اگر علم همه آنها  ،موجود بوده اگر چه بعضي از بعضي ديگر جامع تر باشد

اگر علم هر كدام را جدا كنيد قسمتي از آن از . همه بدست مي آيد ،را جمع كند
  . سپس آنچه كه نزد او از بين رفته نزد ديگري بدست مي آيد. بين مي رود

در  �رسيم كه از سنت رسول خدا بدون شك ما به اين نتيجه قطعي مي
نماز و زكات و حج و روزه و معامالت و فرائض چيزي ضايع نگرديده و هر 

فرموده يا انجام داده اند همگي مدون و گرد آوري شده  �آنچه را كه رسول اهللا
 ": ابن حزم مي گويد. است گرچه راههاي آن مختلف يا مراتب آن متفاوت باشد

در اين مورد هيچ اختالفي نيست كه هر وحي كه از ميان اهل لغت و شريعت 
پس به طور قطع و يقين تمامي وحي از . ذكر است ،جانب خدا نازل شده باشد

جانب خدا محفوظ خواهد بود و هر آنچه را كه خداوند عهده دار حفاظت از آن 
بطور تضمين شده ضايع و تباه نمي گردد و تا ابد چيزي از آن  ،شده است

                                        

  پس از آگاهان بپرسيد اگر نمي دانيد  - 1
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سپس ابن حزم اين . "گردد و سخني در بطالن آن نخواهد آمدتحريف نمي 
اين  ": فقط قرآن است رد مي كند و مي گويد ،مطلب را كه در آيه مراد از ذكر

يك ادعاي دروغين و بدون دليل و برهان است و اختصاص دادن آن به قرآن هيچ 
ش نازل كرده و ذكر اسمي است كه بر تمامي آنچه خداوند بر پيامبر. ..دليلي ندارد

  . "از قرآن يا سنت داللت دارد

��Z��Y��X��W�����V���U]��}�: همچنين آنجا كه خداوند مي فرمايد

� � �\z مامور بيان كردن و روشن � روشن مي سازد كه پيامبر  44: النحل
و در قرآن مسائل زيادي بطور خالصه و . قرآن براي مردم است) مطالب(ساختن 

كه ما نمي دانيم . ..حج و ،زكات ،اموري مانند نماز مجمل بيان شده است مثالً
آنها را براي ما بيان كرده است و  �چگونه آنها را اجرا و عملي سازيم اما پيامبر

پس اگر بيان پيامبر براي اين امور مجمل و ) ما طبق بيان پيامبر عمل مي كنيم(
ن و خالصه غير محفوظ و در معرض تحريف و تبديل باشد پس بهره گرفت

و اكثر شرايع و دستورهاي واجب در آن باطل . استفاده از قرآن باطل خواهد شود
  1. در اين صورت ما منظور خدا را هيچگاه نخواهيم فهميد. خواهد بود

  
  پاسخ به شبهه سوم 

امر نفرموده كه احاديث را بنويسند و بنابر بعضي از احاديث  �اينكه پيامبر
همانطور كه  ،ليل بر عدم حجيت آنها نيست بلكهصحيح از نوشتن آنها نهي كرد د

 ،نظر به اندك بودن افرادي كه نوشتن بلد بودند ،در بحث كتابت سنت گفتيم
مصلحت در آن بود كه همه دست به دست هم داده و قرآن مكتوب و تدوين 

مبادا  ،و اينكه همگي تالش و سعي خود را صرف حفظ كتاب خدا نمايند. نمايند
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  .ايع شود يا با چيزهاي ديگر مخلوط گرددچيزي از آن ض
روشن ساختيم كه نهي كردن پيامبر از نوشتن احاديث فقط از اين جهت  و قبالً

نويسنده اي براي خود آنها را ) گاهي(اما . بود كه مانند تدوين قرآن رسمي نباشد
  . نوشته كه اين امر در عهد رسول خدا به ثبت رسيده

اگر : نمي گردد همانطور كه گفته مي شود و حجيت فقط در نوشتن خالصه
حجيت با . دستور مي داد كه آن را بنويسند �سنت حجيت داشت پيامبر

نقل انسانهاي عادل و موثق و  ،تواتر: چيزهاي زيادي به اثبات مي رسد از جمله
  . نوشتن

خود قرآن نيز در زمان ابوبكر تنها بر اساس نوشته هاي روي تكه هاي چوب 
يره جمع آوري نگرديده و تنها به آن نوشته ها اكتفا نكردند بلكه و پوست و غ

براي هر آيه اي به تواتر رسيده كه اصحاب هر آيه اي از آن را حفظ مي كردند و 
. نقل و بازگو كردن مطلبي از طريق حفظ كردن كم اهميت تر از نوشتن نيست

اين مورد چيزهاي نزد عرب كه از نظر داشتن قوه حافظه معروفند و در  مخصوصاً
گاهي يكي از آنان قصيده اي را فقط با يكبار . عجيبي از آنان نقل كرده اند

همچنانكه در مورد ابن عباس گفته اند كه . مي كرد حفظ) خواندن يا گوش دادن(
 1. از عمر بن ابي ربيعه را تنها در يك جلسه حفظ كرد) طوالني(او قصيده اي 
ر يك مجلس گفته مي شد بازگو مي كردند بدون سخناني را كه د ،بعضي از آنان

  . اينكه حتي يك حرف از آن راجابجا كنند
و ابن عساكر از زهري نقل مي كند كه عبدالملك نامه اي طوالني در دو صفحه 
به اهل مدينه فرستاد و در آن آنها را به خاطر موضعشان در مقابل فتنه ابن زبير 

سعيد خواست كه از . اي مردم خواندسرزنش كرده بود و آن را در مسجد بر
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از شاگردانش در اين مورد پرسيد و در اندك مدتي پاسخ . محتواي آن با خبر شود
اي ابا محمد آيا مي خواهي همه آنچه را كه در آن : زهري به او گفت. او را دادند

همه آن را  ،بدون اينكه حرفي از آن جابجا شود: گفت. بله: گفت ؟است بداني
  . زگو كنيدبرايش با

و اعتماد و اطمينان . و نمونه هاي اين چنيني از شافعي و غير او نيز وجود دارد
حافظه شان اساسي ترين چيزي بود كه در نقل و مدارسه احاديث به آنها به قوه 

و مي دانيم كه اعتماد به قوه حافظه بيشتر از اعتماد به كتاب . آن اعتماد مي كردند
صاحب الشبهه در تذكري نوشتن علوم را . ياري مي دهددانشجو و دانش آموز را 

مكروه دانسته و گفته به دليل توكل و اعتماد به نوشته و كتاب نبايد اين نيروي 
  . عجيب خدادادي تضعيف شود

حافظ بن عبدالبر بعد از يادآوري نظر صحابه و تابعين در مورد كراهت نوشتن 
بداند كه بر راه و روش  ،خن بگويدهر  كس در اين مورد با ما س((: علم آورده

) مطالب(عرب رفته است چون حفظ كردن جزء سرشت آنهاست و حفظ كردن 
قتاده  ،نخعي ،ابن شهاب ،شعبي ،و كساني همچون ابي عباس. مخصوص آنهاست

از نوشتن ) داراي حافظه اي قوي بودند(و كسانيكه مانند آنها بوده و همچون آنان  
حفظ تاكيد مي كردند و هر كدام از آنها به يكبار گوش  خودداري مي كردند و بر

من به بقيع سر : مگر نشنيده اي از ابن شهاب كه مي گويد. دادن اكتفا   مي كردند
به خدا سوگند . مي زنم و گوشهايم را مي بندم مبادا كه چيز بدي وارد آن گردد

  . چيزي هرگز به گوشم نرسيده كه آن را فراموش كرده باشم
. شعبي نيز چنين مطلبي نقل گرديده است و اينان همگي عرب بودندو از 

 )نه مي نويسيم و نه شمارش مي كنيم ،ما امتي بي سواد هستيم(: فرمود �پيامبر
  . و مشهور است كه عرب قوه حافظه مخصوص دارد

و اگر به مطالب گذشته ورع و پرهيزگاري را به كسي كه كتابي در حديث 
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و اينكه هيچگاه اجازه نداده در اين كار وهم و خطا دخالت  تدوين كرده بيفزاييم
درك خواهي كرد كه چرا ابوبكر نسخه هاي نوشته حديث را آتش . داشته باشد

واال ذهبي در مورد آن . اگر اين جريان واقعاً صحيح باشد و از او سرزده باشد ،زد
  . اطمينان داردو اين صحيح است و دل بيشتر به اين  1 .درست نيست: مي گويد كه

اما خودداري بعضي از آنان از گفتن حديث بدليل شدت احتياط در دين بوده 
. نقل كنند و در آن دچار خطا و اشتباه گردند �كه مبادا چيزي از رسول خدا

  . همچنانكه زبير به اين امر تصريح كرده است
فظه ي ابن مسعود و ابي هريره كه داراي قوه حا ،اما كساني همچون ابن عباس

  . قوي بودند بدون هيچ مشكلي حديث مي گفتند
همان كسي كه راضي نبود از او حديث  ،مگر نمي بيني كه زيد بن ثابت

شايد هر  ،آيا نمي دانيد ؟بنويسند دليل خود براي اين كار را چگونه بيان مي كرد
يعني من دچار خطا و اشتباه ( 2؟چيزي كه من به شما گفته ام مثل آن چيز نباشد

  ) شده باشم
پس امتناع بعضي از آنان از نوشتن يا روايت احاديث فقط از جهت احتياط در 

با اين وصف اخبار مربوط به كتابت حديث از جانب صحابه و . دين بوده است
تواتري معنوي كه هيچ جوينده حقي مجال انكار يا شك در . تابعين متواتر است

  . آن را ندارد
ي خواهي در اين مورد بيشتر آگاهي كسب كني به اگر م) خواننده عزيز(و تو 

اثر الخطيب  "تقييد العلم "و  3 "جامع بيان العلم "نوشته هاي ابن عبدالبر در 
اما اين سخن كه گفته مي شود تاخير در تدوين سنت موجب از بين . مراجعه كن
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رفتن اطمينان در ضبط و ثبت آن گرديد و مجالي براي ظن در آن وارد شد و در 
اين سخن كسي است كه از تالش علما و مبارزه آنان با . دين خدا ظن جايز نيست

و بنابراين سنت از دوران صحابه تا پايان قرن اول . تحريف و وضع خبر ندارد
غالبا از طريق  ،هجري كه زهري به دستور عمر بن عبدالعزيز آن را تدوين كرد

. ريق نوشتن نقل گرديدهو حفظ آن و گاهي موقع هم از ط) در سينه ها(ضبط 
زنجيره حفظ و صيانت از سنت آنقدر به هم متصل و محكم بوده كه امكان پاره 

  . صحيح نيست شدن آن هرگز وجود نداشته است و شك كردن در آن اصالً
علما  ،دروغين را وارد سنت كنند) احاديث(اما اگر دسيسه هايي در كار بوده تا 

ان آن را بيان كرده اند كه مجالي براي شك و ترديد در مقابل آن ايستاده اند و آنچن
باقي نگذاشته اند تا جايي كه دل انسان آنقدر به سنت مطمئن مي شود كه به 

احاديث آحادي كه : با اين اوضاع و احوال ما نمي گوييم كه. درجه يقين برسد
احاديث مقطوع به آن است مفيد علم هستند كما اينكه  ،بيشتر احاديث سنت

آنها مفيد ظن هستند و ظن به : بلكه مي گوييم. ي از علما اين را گفته اندبعض
ضعيف نمودن لجبازي و سرسختي كمك مي كند و اين براي اينكه حجت باشد و 

و اما ادعايي كه مي گويد وجود ظن در . به آن اعتماد شود براي ما كافي است
كه اگر كسي آنها را  اين مربوط به اصول دين است ،احكام ديني جايز نمي باشد

 ،اين اصول از جمله وحدانيت خداوند. انكار كند يا در آنها شك نمايد كافر است
اينكه قرآن كالم خداست و همچنين در اركان اسالم  ،صداقت پيامبر در پيامبريش

زكات و غيره و مانند آن چيزهايي كه از ضروريات دين هستند مي  ،مانند نماز
رد فروع دين درست نيست چرا كه اگر از طريق ظن ثابت باشد و اين ادعا در مو

اين نظريه مخالف نمي تواند ادعا كند كه تمامي . گردند هيچ مانعي وجود ندارد
چرا كه احكامي كه از خود قرآن گرفته . احكام دين از طريق قرآن ثابت مي شود

نصوص  در مقايسه با احكامي كه از طريق اجتهاد از. شده و در قرآن قطعي است
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مجمل و  ،مطلق و مقيد ،چون در قرآن عام و خاص. اندكند ،قرآن گرفته مي شود
همه اينها فهم قطعي از نصوص قرآن را بعيد مي سازد و اين  ،وجود دارد 1مبين 

به جاست كه سخن شافعي را به ياد . در علم اصول يك امر مسلم و بديهي است
عمل به  ،منكر حجيت سنت بودآوريم كه در مناظره با كسي كه در آن زمان 

شهادت را مثال زد و عمل به شهادت راهي ظني در اثبات حكم مي باشد چون 
آيا مجالي براي اين سخن كه مي . احتمال كذب يا خطاي شاهد در آن وجود دارد

   ؟گويد ظن راه درستي براي اثبات احكام نيست باقي مي ماند
  

  : پاسخ به شبهه چهارم

  : اما جواب آن به تفصيل مي آيد. يثي است كه بيان شدكه در باره ي احاد
  )الخ . ..انَّ الحديثَ سيفشوا عنّي ( –حديث اول 

از  ،اين حديث را خالد بن ابي كريمه از جعفر: بيهقي در مورد آن مي گويد
يست چه خالد فردي مجهول است و معلوم ن. روايت كرده است �رسول خدا

  2مي باشد پس حديث منقطع است ن كسي است و جعفر نيز صحابي
هيچ كسي اين حديث را روايت نكرده كه چيز كوچك يا  :شافعي مي گويد

اين روايتي منقطع از مردي نامعلوم است و ما  ،بنابراين. بزرگي را با آن اثبات كند
  3.اين روايت را از هيچ كس در مورد هيچ چيز نخواهيم پذيرفت

يكي از راويان اين حديث از بعضي راهها  ،ابن حزم در مورد حسين بن عبداهللا
  1 ) .حسين بن عبداهللا مردود و بي اعتبار است و متهم به ارتداد است( سخن گفته

                                        

  و مفصل خالصه  - 1
   15صفحه  –مفتاح الجنه  - 2
   225صفحه  –الرساله  - 3
   2/76 –ابن حزم  –االحكام  - 1



 

 

236

حديثي كه در عرض حديث بر قرآن روايت شده : همچنين بيهقي مي گويد
خود را باطل مي كند چون در قرآن  ،اين حديث خودش ،باطل و نادرست است

  1. بر قرآن وجود ندارد داللتي بر عرض حديث
اين چيزي است كه اهل علم در مورد آن حديث گفته اند ولي من در اينجا 

همچنانكه آگاهان به علم حديث گفته اند،  ،اگر رد حديث. اندكي توقف مي كنم
با اين . از جهت سند است ما سخني نداريم و بايد در مقابل سخنشان تسليم شويم

بودن اين حديث متفق نيستند بلكه بعضي  نگرش كه آنان همگي در موضوع
و اگر اين حديث را از . همچون شافعي و بيهقي آن را فقط ضعيف مي دانند

از (. بايد دانست كه با الفاظ مختلفي روايت شده است ،جهت متن رد مي كنند
َ'%� واَ'\� َ'� ��,�
� و� «در اكثر روايات اين چنين آمده ) جمله

��اِ' A*ََاو �n*َ�+ ���
در اين نص چيزي وجود 2 »\ َ'��د{و
عالوه بر آن عبدالرحمن بن مهدي در  ،ندارد كه مقتضاي حكم به ضعف آن باشد

  .اين حديث را خوارج و زنادقه وضع كرده اند: اين مورد مي گويد
توضيح داديم علما بر اين مطلب متفق هستند كه مخالفت  "همچنانكه قبال

پس اگر حديثي . هاي موضوع بودن حديث استقطعي با كتاب و سنت از نشانه 
براي ما نقل كنند كه در آن مخالفت با احكام موجود در قرآن وجود داشته باشد و 

  . مجالي براي تاويل آن نباشد همگي حكم به موضوع بودن آن مي كنيم
اگر نص . بله ؟و آيا اين حديثي كه ما درصدد آن هستيم بيشتر از آن مي گويد


� q  «ه در بعضي از روايات آمده چنين باشدحديث همچنانك��%#ُNو����%'َ
 Pِب� ا�ِآ& q �

� و� ��َ*N�f#َ Aو�,ُ�� �'َ Pب� ا�ِآ&
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�
بايد گفت كه باطل است چون اهل علم همگي بر اين موضوع اتفاق  1»َ'��د{و
 دارند كه بعضي از احاديث احكامي را كه در قرآن وجود ندارد به اثبات مي رساند

  . عمل به آن درست است ،و آن صحيح و مقبول بوده
خالصه كالم اينكه اهل علم همگي بر اين باورند كه سنت صحيح با كتاب 

پس اگر در بعضي موارد احاديثي در مورد بعضي از احكام . خدا مخالفت نمي كند
  . مردود است) همه علما(آمده است كه با قرآن مخالف است  آن به اتفاق 

و  "در حديث صحيح چيزي مخالف قرآن وجود ندارد ": ي گويدابن حزم م
  : حديث بر سه قسم است : محمد بن عبداهللا مسره مي گويد

  . حديثي موافق با قرآن است كه عمل به آن واجب است –الف 
حديثي كه مطالبي عالوه بر آنچه در قرآن هست در بر دارد و عمل به آن  –ب 

  . واجب است
  . ف با قرآن است و آن متروك و دور انداخته شده استحديثي كه مخال –ج 

راهي براي اخبار صحيحي كه : مي گويد) خود ابن حزم(علي بن احمد 
اصالً وجود ندارد و تمام اخبار شريعت يا مضاف بر آنچه . مخالفت با قرآن دارند

يا مستثني از آن كه بيان . در قرآن است مي باشد كه مفسر جمله اي از قرآن است
  2. كننده جمله اي است از قرآن و وجه سوم موردي ندارد

راهي براي حكم به  –از آنچه براي من روشن گشته  –و اگر چنين باشد 
�اِ'\ َاو  َ'%� َ*A«.موضوع بودن متن نيست اگر لفظ آن چنين باشد

خواندم اين ) رحمه اهللا(و مطلبي را كه از شاطبي �« 3� +��n*َ َ'%��دود�
همانا : هنگاميكه او از اين حديث بحث مي كند. ي من تاكيد كردموضوع را برا
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بله  ،امكان ندارد كه با كتاب خدا در تناقض باشد. حديث وحي از جانب خداست
جايز است كه سنت طوري باشد كه با قرآن مخالفت ننمايد و يا از مطلبي بحث 

قرآن نصي صريح در اين مورد در (كند كه قرآن در اين مورد مسكوت باشد
مگر اينكه دليلي بر خالف اين جواز وجود داشته باشد بنابراين بايد هر )نباشد

همچنانكه حديث مذكور به آن تصريح كرده . حديثي موافق با كتاب خدا باشد
پس بينديش و  1. پس معني آن صحيح و سندش نيز از ابتدا صحيح است. است

برايش حجت نيست  حديث ،به همين خاطر كسي كه در اصل حديث شبهه دارد
  . به همين دليل بود كه ما آن را گفتيم. اگر چه سند آن صحيح باشد

Gً� َ#���ُ'�َ":� و� 2 « :حديث دومN�7 ��ّ�� A&ُ��N�7 ِاذا
 . ..ُ#ْ�ِ$��وا َ*:� ُ ,&: َاو َ*A َاُ ْ,:� َ'-�Nُِّ �ا �0:

ين ا: ابو محمد بن حزم در مورد آن مي گويد. رواياتش ضعيف است »ا�
  . حديث مرسل است و مجهول

و همچنين در آن چيزي است كه ما را به كذب و عدم صحت آن قاطعانه قانع 
امكان   N�-'َ «2ُِّ �ا �0ِ: ُ ْ,ُ&:� َاو َ*A َاُ ْ,:�«مي كند و آن اينكه 

ندارد كه پيامبر اجازه دهد بر او دروغ ببندند و آن چيزي است كه به تواتر از او 

� 8َ�ِ ��8 َآ«نقل شده �N��;�� ا����ًا َ',(�َ&N�%��&َ�� ��,َ��Cَ�ب� 
  . كسي كه عمداً بر من دروغ ببندد جايگاهش در آتش خواهد بود »ا*ّ��ر

 –يكي از راويان حديث  –و عبيداهللا بن سعيد : سپس ابن حزم مي گويد
داده است كه مي دروغگويي مشهور است و اين سخن دروغ را او به پيامبر نسبت 

چيزي را كه نگفته به خود نسبت مي  �چگونه پيامبر  »فانا قُلْتُه ،لَم اَقُلْه« :ويدگ
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  1 ؟آيا چنين چيزي را جز يك دروغگوي مرتد كافر احمق جايز مي داند. دهد
ابن خزيمه در صحت اين حديث سخني گفته كه من نه در : و بيهقي مي گويد

نمي شناسم كه سخن ابن ابي شرق و نه در غرب زمين كسي جز يحيي بن آدم را 
و از هيچكدام از علما نديده ام كه اين حديث را از ابي هريره . ذئب را باور كند

  . ثابت كند
و اين حديث از نظر اسناد و متن آن از يحيي بن آدم : باز بيهقي مي گويد

  . اختالف زيادي دارد و موجب اضطراب گرديده است
د و گاهي نيز از او ذكري به ميان نمي بعضي موارد از ابوهريره سخن مي گوي

  2. ل مي داندسآورد و حديث را مر
در آن  »قُلْتُه اَو لَم اَقُلْه«اههاي مقبولي روايت شده كه عبارتبله اين حديث از ر

  . نيست و دليلي براي مخالفت در آن وجود ندارد
ت پس تمام نشانه ها و قرائن نشان دهنده صداقت حديث و موافقت با شريع

  . دليلي بر دروغ بودن آن است ،است ولي اگر غير اين باشد
ما اين مطالب را مي گوييم ولي چه دليلي براي عدم حجيت سنت در آن 

   ؟وجود دارد
ِاّ"� 2 ُا7ِ�� ِا�2 �� َا�7�� اPُ ِ'� « –حديث سوم 

  »ِآ&��0: و� 2 ُا��7ّ�م� ِا�2 �� ���7م� q ِآ&ِ��0:
جز آنچه خداوند در كتابش حالل كرده حالل نمي گردانم من چيزي : ترجمه

  . و چيزي را جز آنچه در كتابش حرام كرده حرام نمي گردانم
شافعي و بيهقي از طريق طاووس آن را استخراج كرده اند و : سيوطي مي گويد

چنين كرده است  �در حاليكه پيغمبر. اين حديث منقطع است: شافعي مي گويد
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و بر او فرض شده است كه از آنچه به او وحي مي شود پيروي  و به اين امر شده
  . و شهادت مي دهم كه او پيروي كرده است و فرض خدا را پذيرفته است. كند

منظور او اموري بوده است كه خداوند بر او  ،اگر اين درست باشد: بيهقي گفته
  : وحي كرده و وحي بر پيامبر بر دو نوع است

  ) قرآن(وحي تالوت شده بر او   - 1
  1) سنت(وحي تالوت نشده بر او  - 2

 .در اينجا مي بينيم كه بيهقي كتاب را بصورت اعم به قرآن تفسير كرده است
 �و اين معني را از حديثي از پيامبر  )قرآن است منظورش از كتاب عموماً(

استنباط نموده است كه به مردي كه، ديگري به او اعتماد كرده بود و او را خادم 
اما او با همسر اربابش زنا كرده بود ولي  ،گوسفندانش را به او سپرده بودگرفته و 

قسم به كسي كه جانم در دست اوست بر اساس : فرمود ،امر زنا را انكار مي كرد
كتاب خدا ميان شما قضاوت مي كنم اما گوسفند و خادم به تو باز مي گردد و 

  . همسرش نيز اگر اعتراف كند رجم خواهد شد
كتاب كه ) حكم(اس آنچه كه از او سرزده است مانعي براي اجراي و بر اس

قرآن است وجود ندارد چون كه پيامبر بر اساس حالل و حرام بودن در كتاب خدا 
اطاعت شود و  �حكم كرده و خداوند نيز در آن كتاب دستور داده كه از پيامبر 

�%9َِ$�8 ا*�«و اما روايت . از مخالفت با او نهي كرده 2��,َ�� �س� 
  »�F�0 ٍء

و اگر . آن را طاووس نقل كرده و آن حديثي منقطع است ،شافعي مي گويد
براي مردم جايز نيست كه بگويند پيامبر : ثابت شود معناي آن چنين خواهد بود

چون پيامبر قانونگذار . چگونه آنچه را كه در قرآن نيست حالل يا حرام مي گرداند
كتاب خدا حالل شده حالل نمي نمايد و به غير از  او چيزي را جز آنچه در. است
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حرام نمي نمايد به اين ترتيب مشخص  مي  ،آنچه كه در كتاب خدا حرام گرديده
قسمتي نزد اهل علم  ،شود كه احاديثي كه صاحب الشبهه به آن استناد مي كند

عه اما دليلي براي دعوا و مراف ،ثابت نشده است و قسمتي ديگر اگر چه ثابت نشده
چون در سنت صحيح مواردي درود صاحب الشبهه و امثال او ثبت . در آن نيست

شافعي از سفيان بن عيينه و او هم از سالم ابي النصر روايت كرده كه . شده است
هرگز نبينم كه كسي  :فرمود �عبداهللا بن ابي رافع از پدرش نقل كرده كه پيامبر

ورات يا منهيات من به او برسد و از شما بر اريكه اي تكيه زند و يكي از دست
بلكه فقط مطالب داخل قرآن را پيروي مي . من نمي دانم كه اين چيست ،بگويد

  1.كنم
و ابو داود و ابن ماجه و ترمذي و احمد روايت كرده اند و نيز حاكم با سند از 

در روز خيبر  �مقدام بن معديكرب حديث را استخراج كرده كه پيامبر
. االغ اهلي و غير از آن بود) خوردن گوشت(از جمله اينها . كردچيزهايي را حرام 

ممكن است كه روزي يكي از شما بر تختي نشسته و از من : فرمود �پس پيامبر
پس هر حاللي را كه . حديث نقل كند و بگويد ميان من و شما كتاب خدا است

مي مي گردانيم در آن يافتيم حالل مي گردانيم و هر حرامي را كه در آن يافتيم حرا
شافعي مي . حرام نموده است ،و همانا پيامبر خدا نيز آنچه را كه خداحرام كرده

پيامبر در مورد اينكه اطاعت از فرمان او از جانب خدا فرض است و بايد از : گويد
  . آن پيروي كنند بر مردم سخت گيري مي كرد

ط قرآن است خالصه كالم اينكه انكار حجيت سنت و ادعاي اينكه اسالم فق
 و اين ادعا را مسلماني كه دين خدا و احكام شريعتش را كامالً) درست نيست(

چرا كه اكثر . اين با واقعيت در تضاد است. بشناسد هرگز مطرح نخواهد كرد
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و آنچه در قرآن آمده است اغلب . احكام شريعت از طريق سنت به اثبات مي رسد
 تعداد كجاي قرآن نمازهاي پنجگانه،قواعد كلي و مجمل مي باشد و اگر نه در 

ركعتهاي آن و مقادير زكات و شرح و توضيح مناسك حج و احكام معامالت و 
از گوينده ي اين سخن فاسد  :مي فرمايد) رحمه اهللا(ابن حزم  ؟عبادات را بيابيم

وفهميده  ؟در كدام آيه ي قرآن تعداد ركعتهاي نماز ظهر را يافته است ،پرسيم مي
سه ركعت است و كيفيت رفتن به ركوع آن چنان است و انجام سجده  نماز مغرب

و چگونگي قرائت حمد و نحوه ي سالم دادن نماز و  ،با آن كيفيت درست است
شرح چيزهايي كه در روزه گرفتن بايد از آن اجتناب كرد و و بيان كيفيت 

اخت شتر و گاو حد نصابي كه مشمول پرد ،گوسفند ،طال و نقره ،پرداخت زكات
بيان اعمال حج از زمان وقوف در  ،كاتي كه گرفته مي شودز مقدار ،زكات است

كيفيت  ،رمي جمرات سه گانه ،و چگونگي اداي نماز در عرفه و مزدلفه،عرفه
چگونگي قطع  و آنچه هنگام بستن احرام بايد از آن پرهيز كرد، ،احرام بستن

محرم مي شود و خوردني  دست سارق و تعداد دفعاتي كه در اثر شير خوردن فرد
 ،احكام حدود و كيفيت وقوع طالق ،هاي حرام و نحوه ي ذبح ودادن قرباني

سوگند و  ،مسائل مربوط به قضاوت و اقامه ي دعوي ،تبيين ربا،احكام معامالت
و واقعاً در قرآن آياتي وجود  ،صدقات و ساير انواع فقه 1العمري ،زبان پريشي

راترك كنيم نمي دانيم چگونه در قبال  �سنت پيامبر دارد كه اگر در تفسير آنها
آنها عمل نماييم و در تمام آنها مرجع ما براي فهم صحيح نقل پيامبر است و 

  .اجماع هم تنها در مورد مسائل اندكي واقع شده است
امري الزم و ضروري است و اگر كسي  �پس رجوع به حديث پيامبر 

                                        

اين خانه تا عمر دارم يا تـا   :كه واهب به موهوب له بگويداز عمراخذ شده و به اين معني است :عمري-  −
عمر داري از آن تو باشد يا اين خانه را تا زمانيكه زنده هستم يا زنده هسنتي به تـو دادم و هـر گـاه وفـات     

   1 140ص  ،3جلد  ،ترجمه ،فقه المنهجي. نمودي به ورثه من برگردد
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به اجماع كافر  ،چيز ديگري را اخذ نمي كنيم ما به جز آنچه در قرآن آمده: بگويد
شده است و بايد تنها به هنگام غروب خورشيد و تاريكي اول شب يك ركعت 

زيرا اين كمترين چيزي . نماز و به وقت طلوع فجر هم يك ركعت ديگر بخواند
است كه اسم نماز بر آن اطالق مي شود وبيشتر از آن در قرآن نيست و گوينده ي 

افر و مشرك است و خون و مال او حالل مي باشد و البته برخي از اين سخن ك
و . رافضيان تند رو بر اين راي بوده اند كه به اجماع امت چنين كساني كافر هستند

و اگر كسي هم تنها به آنچه امت برآن اجماع دارند اعتماد كند و به آن عمل نمايد 
او هم به اجماع  ،را رها سازد رمورد آنها رسيدهتمام مسائل اختالفي كه نصوصي د

  امت فاسق محسوب مي شود 
پس اين دو مقدمه اي كه ذكر شد ضرورت اخذ سنت و احاديث رسول اكرم 

   1را اثبات مي نمايد �
  

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل پنجم

  .سنت و كسانيكه منكر حجيت خبر آحاد مي باشند
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  :علماي اهل حديث اخبار را ُُبه دو نوع تقسيم مي كنند
وي عادل و ثقه از جمعي كه آنها هم عادل و ي راخبري كه گروه: اترمتو) الف

  . مي رسد �ثقه هستند روايت مي كنند و همانطور تا به نبي اكرم
از يك يا دو نفر روايت  ]در هر طبقه[خبري كه يك نفر يا دو نفر : آحاد) ب

يت و يا خبري است كه تعدادي راوي آنرا روا. مي رسد �مي كنند تا به پيامبر
  . كرده اند ولي به حد تواتر نرسيده است

مطرح مي كنند و آن خبري است كه در  »مشهور«حنفيها قسم سومي را به نام 
مثل . به صورت متواتر درآمده است 1اصل آحاد بوده ولي در قرن دوم و سوم 

  »إ�� ْا��%�ُل 0�*�(�ت«حديث 
م و عمل است و نزد علما در اين امر متفق هستند كه خبر متواتر مستلزم عل

آنها بدون اختالف حجت مي باشد مگر در نظر كسانيكه منكر حجيت سنت بودند 
  . 2 مو قبالً ذكر شد مثل آنچه از نظام و منكرانش نقل كردي

اما در مورد خبر آحاد جمهور معتقد به حجت بودن آن هستند و مي گوينـد و  
» المحصول«فخر رازي در  امام ،الزم است به آن عمل كرد اگر چه مفيد ظن است

 ،در اين زمينه مدعي اجماع صحابه شـده اسـت و گروهـي از جملـه امـام احمـد      
ابو سليمان خطابي بر ايـن رأي   ،حسين بن علي كرابسي ،حارث بن أسد محاسبي

ولي از امام مالك روايت شده است كه خبر آحاد قطعيـت دارد و مسـتلزم   . هستند
  3. علم وعمل است

گروه باال داراي داليلي هستند كـه در كتابهـاي علـم اصـول بـه      هر كدام از دو 
ولي مهم آن ا ست همگي در مورد حجيـت خبـر    ،صور ت مفصل بيان شده است

                                        

 2/235ير و شرح آن تحر- 1

  نسخه ي خطي  ،امام فخر رازي ،المحصول 2
  1/108 ،ابن حزم ،األحكام- 3
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فـض و قاسـاني نقـل    ه آنرا الزم مي دانند اما از رواآحاد اتفاق نظر دارند و عمل ب
  1.شده است كه منكر حجت بودن آن هستند

و شرح آن به رافضـيان و ابـن داوود نسـبت داده    و البته اين سخن در التحرير 
، و از سخن ابن حزم هم چنين فهميده مي شود كه معتزله هم بر ايـن  2شده است 

براي ما روشن نكرده كه چه  »االم«و  »الرساله«و امام شافعي هم در . 3قول هستند 
» االم«كساني نكر حجيت خبـر واحـد هسـتند هرچنـد از كـالم ايشـان در كتـاب        

و اين امر احتماالً از جانب  ،گونه فهميده مي شود مكه اهل بصره منكر آن بودنداين
معتزله و يا اينكه از سوي رافضيان صورت گرفته است زيرا شهر بصـره در عصـر   
امام شافعي مركزي براي جريانهاي فكري و علمي و محل اجتماع بزرگان فـرق و  

نقل  5»المختصر«و نيز  4 »سلمالم«و شارح . مذاهب اسالمي در آن عصر بوده است
  . كرده اند كه قائلين اين نظريه همان روافض و ظاهريه هستند

در حاليكه اين سخن از ظاهريه عجيب است زيـرا كتابهـاي امـام ابـن حـزم و      
سخناني كه دانشمندان از آنها نقل مي كنند داللت دارد بر  اينكه آنها در اين مسأله 

  . با جمهور هم رأي هستند
  :هاي منكران حجيت خبر آحاد شبه

از چيزي   )36: اإلسراء( ���ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Áz}�خداوند مي فرمايد : اوالً
  .دنباله روي نكن كه از آن نا آگاهي

                                        

 1/169 ،عالمه آمدي ،االحكام- 1

   .اما ابن داوود درست است ،در اصل ابي داوود آمده 2/272- 2
 1/133ابن حزم  ،االحكام- 3

4 -2/131 

5 2/59 
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و ظن و  ) 28:النجم( ���Z��Y��X��W��Vz]��\��[��}�  :و يا مي فرمايد 
ا بي نياز از حق انسان ر ،به كسي سودس نمي رساند ،گمان هم در بخش اعتقادات

  . نمي گرداند
وخبر آحاد هم راهي است كه از آن ظن حاصل مي شود زيرا در نقل راوي 

احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و چيزي كه آنگونه باشد داراي داليل قطعي 
  . نيست پس استدالل به آن فايده اي ندارد

در اصول عقايد  اگر در فروع دين عمل به خبر آحاد جايز باشد پس بايد :دوماً
هم جايز باشد در حاليكه اجماع بين ما و شما بر اين است كه اخبار آحاد در اين 

  . جايز نباشد] فروع[پس بايد در اولي هم  ،ينه پذيرفته نيستمز
نقل شده است كه ايشان در قبال �به طريق صحيح از رسول اكرم : سوم

ازهاي عشاء پس از دو در يكي از نم �به هنگاميكه پيامبر 1سخن ذواليدين 
آيا نمازت را «: ركعت سالم دادند توقف كردند و وقتي آن صحابي عرض كرد

ينكه تا ا ،سخن او را قبول نكردند» ؟كوتاه كردي و يا اينكه فراموش نمودي
كالم آن  ،و كسانيكه در صف نماز با ايشان بودند �و عمر �حضرت ابوبكر 

نمازش را تمام كرد و سجده ي  �رم آنگاه رسول اك. صحابي را تصديق كردند
بدون وقفه  �پس اگر خبر واحد حجت بود رسول اكرم . سهو به جاي آوردند

  . نمازش را تمام مي كرد] از ديگران[و سؤال 
به تحقيق از بسياري صحابه روايت شده است كه آنهـا بـه خبـر آحـاد     : چهارم

در مـورد سـهم االرث   روايت مغيـره را   �ابوبكر صديق ] مثالً[،عمل نمي كردند
قبول نداشت تا آنگاه كه خبر محمد بن مسلمه آن را تأييد كـرد  ] مادر بزرگ[جده 

بـه روايـت ابـو     �و يـا حضـرت عمـر    ]آنرا قبول نمود �پس حضرت ابوبكر [

                                        

  .عمرو است لقب يكي از صحابه به اسم خرباق يا عرباض بن- 1
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قبول نكرد مگر وقتي كه اين خبر با روايت  1را در مورد استئذان ) عريشا(موسي 
ن را عـو ظمابوبكر و عمر و خبـر عثمـان بـن    و نيز حضرت . ابو سعيد تقويت شد

براي بازگشت حكم بن ابـي العـاص بـه مدينـه      �درباره اجازه ي رسول اكرم 
  .2نپذيرفتند 

رد  3هم روايت أبي سـنان اشـجعي را در مـورد  مفوضـه      �و حضرت علي  
را به تنهايي مي پذيرفت و نقـل   �كرده است و ايشان تنها روايت ابوبكر صديق 

ان را در صورتي قبول مي گرد كه به همراه نقـل سـوگند هـم ادا مـي     ديگر وجمع
 �واز اين نمونه ها مي توان به حديثي اشاره كرد كه ابن عمـر از پيـامبر  . كردند

روايت كرده است كه ميت با گريه ي خانواده اش معذب مي شود ولـي حضـرت   
   4.عايشه آنرا مردود دانسته اند

  :پاسخ اين شبه ها
ن شبهات را جواب داده اند كه ما خالصه ي آنهـا را در زيـر مـي    علما تمام اي

  :آوريم
  

  :شبه ي اولبه  اما پاسخ 

                                        

آيـه ي   .از آدا ب اسالمي است كه قبل از ورود به منازل و اماكن ديگران بايد رعايت شـود استئذان يكي  -1
 مترجم  ،نور/ 58.9

حكم بن عاص راد در زمان خود  �پيامبر ،طبق آنچه ابوهريره در مقابل مروان بن حكم اظهار مي دارد- 2
مبني بر بازگشـت حكـم بـه مدينـه      �حديثي را از پيامبر �ان از مدينه بيرون رانده بود اما حضرت عثم

 ) مترجم (  .روايت كرد كه حضرت ابوبكر و عمر آن را نپذيرفتند

يكي از انواع شركت است كه دو يا چند نفر در همه ي اموال خـود شـراكت كـرده و     :مفوضه يا مفاوضه- 3
و كفيل ديگري بوده و در سود و ضـرر بـا هـم    شريك همه ي اموال يكديگر باشند و هر كدام از آنها وكيل 

  9مترجم (  291ص  ،3ج  ،تر جمه ي فقه المنجهي .شريك شوند
 )مترجم ( ��ÏÎ��Í��Ì��Ë��Êz}� :انعام است/ 164استناد حضرت عايشه براي رد اين حديث آيه ي  - 4
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خبر آحاد در زمينه ي اصول دين و قواعد آن مورد استناد قرار نمي گيرد و اين 
داللـت خبـر   [اما در فروع و جزئيات دين عمل به ظـن  . مطلب را قبالً ذكر كرديم

غالب از اخبار آحاد استنباط نمي شود و مگر نمي  واجب است هر چند ظن ]آحاد
و مجتهدان اسـالمي هـم    ؟بيني كه نصوص قرآن بصورتهاي مختلفي فهم مي شود

داراي نظرات متعددي هستند و هيچ يك از آنها يقين قطعـي بـه درسـتي اجتهـاد     
اما با اين حال اجماع بر اين امر استوار است كه به نتيجـه و آنچـه   . خويش ندارند

ظر مجتهد به آن رسيده است عمل شود چون به غير از ظن هم هيچ راه ديگـري  ن
  . براي بيان مجتهد وجود ندارد

و همچنين بايد گفت كه حجيت خبر آحاد ظني نيست بلكه قطعي اسـت زيـرا   
اجماع علما از زمان صحابه بر آن منعقد بوده است و كسانيكه بعد از ايشـان آمـده   

ي به اجماع علما نمي زند زيرا اين مخالفت قابل توجه و مخالفت آنها ضرر –اند 
پس عمل به خبر آحاد از طريق دليل ظني نيست بلكـه هسـتند بـه دليـل      –نيست 

. قطعي و علم به آن است كه آن هم از طريق اجماع علما بر آن حاصل شده اسـت 
1   

  :سخ شبه ي چهارماپ

در اصول دين و عقايد  اجماع علما بر اين امر منعقد شده است كه به طور قطع
امام آمدي . استناد به داليل ظني جايز نيست اما در مورد فروع دين اينچنين نيست

اين شبه منتفي است زيرا خبر واحد در امر فتوي و شـهادت پذيرفتـه   «: گفته است
) در حاليكه تفاوت بين فروع و اصول(و اين سخن چگونه بيان مي شود . مي شود

و اصـول اعتقـادي    �ست چون براي اثبات رسالت پيـامبر در اين زمينه روشن ا
و بر خالف فروع دين داليل  ،چيزي كه شرط گرفته شده است داليل قطعي است

                                        

  1/114و نيز األحكام ابن حزم اندلسي  ،1/169آمدي  ،االحكام -1
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الزم دانستن داليل قطعي نه [حقيقت اين است كه  1. ظني در اين باره معتبر نيست
و قياس فـروع بـر اصـول و مسـتند بـودن هـر دو بـه         ]ظني براي اثبات فروعات

زيـرا راهـي جـز    . يات نوعي استبداد رأي است چون اين امر غير ممكن استقطع
استفاده از ظنيات براي اثبات فروعات وجود ندارد امـا ايـن امـر در مـورد اصـول      

  .صدق نمي كند و در اين امر جز افراد لجباز مجادله نتمي كنند
  

  : پاسخ شبه ي سوم

پذيرفت اين بود كه پيامبر سخن ذي اليدين را بالفاصله ن �علت اينكه پيامبر
از [گمان مي كرد ذواليدين اشتباه مي مي كند زيـرا بـا وجـود جمـع كثيـري       �

تنها ذوي اليدين سهو پيامبر را متذكر شد چون اگر در نقل خبـر واحـد    ]اصحاب
نشانه اي از شك و گمان وجود داشت جايز است در عمـل بـه آن توقـف نمـود     

واليدين موافقت كردنـد و تـوهم از سـخن او    چون هنگاميكه بقيه ي اصحاب با ذ
بـه   �پس عمل پيـامبر . به مقتضاي كالم او عمل كرد �رفع شد رسول اكرم 

سخن ابوبكر و عمر و ديگران به هنكام تأييد سخن ذواليدين به اين معني نيسـت  
به آن عمـل كـرد بلكـه نشـانه ي      �آنگاه پيامبر  ،كه كالم او به حد تواتر رسيد

و ايـن  . به چيزي بود كه از سخنان آنها حاصل شده بـود  �پيامبرتسليم نيكوي 
  2مسأله است كه به محل نزاع تبديل شده است 

  

                                        

1  
برخي علما معتقدند كه تأييد كالم ذواليدين توسط حضرت ابوبكر و عمر و ديگران آنـرا بـه حـد    يعني  - 2

تواتر رسانده است ااما برخي مي گويند در همان حد خبر آحاد باقي مي ماند اگـر چـه آنهـا را تأييـد كـرده      
  ) مترجم (  .باشد
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  :اما جواب شبه ي چهارم

به تواتر رسيده است كه آنها به مقتضاي خبـر   �از سوي اصحاب رسول اهللا
و ما برخي از داليـل  . نيست يداند و اين امر جاي شك و تردي واحد عمل نموده

ارائـه خـواهيم داد پـس وقتـي بـر      . و حوادث را كه بر خبر آحاد عمل شده است
اساس روايتهايي مي فهميم كه اصحاب به تعدادي خبر واحد عمل نكرده اند دليل 
بر ترك خبر واحد از جانب آنها نيست بلكه آن موارد بـه خـاطر داليلـي از قبيـل     

به عنوان  ،اثبات آن بوده استتوهم در آن يا تمايل آنها براي  ،شك در مفهوم خبر
. مثال يكي از مواردي كه مخالفان عمل به خبر آحاد مورد استناد قـرار مـي دهنـد   

آنـرا را    �حضرت ابوبكر روايت مغيره در مورد مقدار سهم األرث جده است كه
اما در واقع علت عدم پذيرش خبر مغيره از سـوي ايشـان بـه    . رد كرد و نپذيرفت

بـه دنبـال    �خبر آحاد را قبول نداشتند بلكه  ابوبكر صـديق  اين معني نيست كه 
چيزي بود كه اين خبر را تقويت كند و اعتماد او را به ايـن قـانون اسـالمي يعنـي     

و زمانيكه اين قانون وجود دارد ولـي  . اعطاي يك ششم ارث به جده افزايش دهد
بودنش و نيز  بصورت نص در قرآن نيامده است ناگزير براي عمل به آن و بر قرار

از اينرو وقتي محمـد  . به آن اقرار نمود. انرا عملي كرد ،رعايت احتياط در مورد ان
در  �شنيده است ديگر حضرت ابوبكر  �كه آنرا از پيامبر: بن مسلمه هم گفت

  . عمل به اين خبر مغيره ترديدي به خود راه نداد
و موسي هم هنگام رد خبر اب �و چنين سخني هم در مورد عمل حضرت عمر

 �در حقيقت كار حضرت عمـر   –همانطور كه بيان كرديم  –صدق مي كند زيرا 
درس و آموزه اي بود براي اصحاب و كسانيكه پس از ايشان به ديـن اسـالم روي   

يـت  ارع �مي آوردند تا بدانند در مورد اخذ حديث از رسـول گرامـي اسـالم    
مر بن خطاب به ابو موسي و به همين سبب بود كه ع ،احتياط الزم و ضرري است

براستي من قصد متهم كردن تو را ندارم اما ايـن سـخن بـه عنـوان     «: اشعري گفت
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پس واجب بـود در مـورد صـحت و سـقم آن     . [نقل شده بود �حديث پيامبر 
و مانند اين بيان در مورد هر آنچه از اين قبيل به عنـوان   ]احتياط به خرج مي دادم

اهـي  رو اين احتياط كردن را نمي توان به عنـوان  حديث آمده است گفته مي شود 
براي عدم استناد به خبر آحا د تلقي كرده در غير اين صورت بـه هنگـام پيوسـتن    
يك صحابي به صحابي ديگر عمل به آن الزم خواهد شـد ولـي اگـر از مرتبـه ي     
حديث آحاد خارج نشد اگر چه سخن دو يا سه صحابي ديگر هـم بـه آن اضـافه    

م سؤال و پرسش اصحاب را براي شما بيان خواهيم كرد تا بدانيم كـه  شود و مفهو
برخي از اصحاب از برخي ديگر در مسائل مختلف پرسشهايي كرده اند و تعدادي 
از آنها رأي آنها را نپذيرفته اند و يا همديگر را تخطئه نموده اند و اينها همكـي از  

بـراي   �ث رسـول اكـرم   روي اجتهاد در دين و تحقيق و بررسي در نقل احادي
اخبـار  «:امـام آمـدي مـي گويـد    . نها بـوده اسـت  آهم و گمان از وزدودن اشتباه و 

ورواياتي كه رد شده اند و يا در مورد آنها توقف به عمـل آمـده اسـت بـه خـاطر      
اموري بوده كه آنرا اقتضا كرده اند از قبيـل داشـتن احاديـث مخـالف خـود و يـا       

اينكه اين احاديـث از نـوع آحـاد بـوده اسـت      و نه بخاطر . نداشتن شروط صحت
چون آنها در عمل به آن هم رأي هستند و بر  اين اساس در مورد حجيت ظـواهر  

هر چند ترك ظاهر قرآن و سنت و توقف در انها به  ،كتاب و سنت توافق كرده ايم
مي باشـد اينهـا    2و جايز  1خاطر اموري كه خارج از ظواهر كتاب و سنت هستند 

بود كه علما از منكرين حجيت خبر آحاد نقل كرده اند و چيزي كه مانـده  شبهاتي 
ار آحاد براي وجوب عمل به آنها است و براي ا خباست ذكر داليل حجت بودن ا

نسان مسلمان شايسته نيست در صورتي كه صحت اين اخبار براي او ثابت شد با ا
كرده اند كه هـر چنـد   به تحقيق علماي اصول داليل زيادي بيان . آن مخالفت كند

                                        

  1/177األحكام  -1
 ...تقييد و ،خصيصت ،نسخ يك آيه ،مثل امور عارضي از قببل - 2
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پـس الزم   1برخي از آنها جاي بحث دارد و بعضي را مي توان قبـول يـا رد كـرد    
سخني را در اين باره هر چنـد طـوالني    /امام شافعي  »الرساله«دانستم از كتاب 

اولـين كسـي    ،او بيان امامان بزرگـوار  –زيرا ايشان تا جايي كه مي دانم  ،ذكر كنم
ن گفته است و بهترين  شرح را ارائـه نمـوده ا سـت و    است كه در اين مرود سخ

تمامي كسانيكه پس از ايشان در اين باره چيزي نوشته انـد وام دار ايشـان هسـتند    
پس دوست داشتم از اين منبع گوارا و زالل با سبك عربي رسا و بيـاني فصـيح و   

  . شيوا بيا شاميم
  :داليل حجيت خبر آحاد

 »ثبات خبر واحداحجت در «تحت عنوان  2 »هالرسال«در كتاب  /امام شافعي 
ن چه بر نص آاگر كسي بگويد دليل اثبات خبر واحد را با نص خبر يا : مي فرمايد

  :آن داللت كند و يا اجماعي در اين زمينه ذكر كن پس به او مي گويم
 ،سفيان از عبدالملك بن عمير از عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود از پدرش-1

خداوند بنده اي كه سخنان مرا بشـنود پـس   «فرمود  �د كه پيامبر روايت مي كن
سرزنده گرداند پس چه بسا  ،آن را حفظ كند و از آن آگاهي يابد و به آن عمل كند

ود خـ حامل فقهي كه فقيه نيست و چه بسا حامل فقهي كه آن را براي فقيه تـر از  
اخـالص علـم    -1: نقل مي نمايد چون قلب مسلمان بر سه چيز بسته نمـي شـود  

زيرا دعاي  ،همراهي با جماعت مسلمين -3نصيحت براي مسلمانان  -2براي خدا 
  . جماعت مسلمانان آنها را از پشت سر محافظت مي كند

خواسته است كه سخنان ايشان شنيده و حفظ شود و  �پس وقتي رسول اهللا 
رد بـر ايـن   داللـت دا  –و همه ي اين موارد الزم است  –به طور شايسته ادا گردد 

                                        

و حاشـيه ي آن بـا    2/272التقرير شرح التحريـر   ،به بعد و نيز 2/75رجوع شود به كتاب األحكام آمدي  - 1
 . 2/294شرح األسنوي بر منهاج 

 401ص  :الرساله- 2
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مسأله كه ايشان به اداي چيزي دستور نمي دهد مگر اينكه دليلـي بـراي انجـام آن    
نقل مـي   �زيرا تنها مواردي از پيامبر ،متوجه كسي شود كه بايد به ان اقدام كند

يـا   ،شود كه يا حاللي است براي انجام شدن يا حرامي كه از ان اجتناب مي شـود 
و يا نصـيحتي كـه    ،كه گرفته يا بخشيده مي شود يا مالي ،حدي كه اقامه مي گردد

در حاليكه داللت دارد بر اينكه  ،در مورد مصلحتي ديني يا دنيايي صورت مي گيرد
گاهي غير فقيهي است كه حامل فقه است و تنهـا حـافظ آن اسـت و در آن فقيـه     

امر  فرموده به لزوم همراهي با جماعت مسلمين و  �و رسول اكرم ،نشده است
ن احتجاج كرده است آن است كه اگر خدا بخواهد پيـروي از اجمـاع   آنچه به از آ

  . آنان الزم است
از عبيداهللا بن ابي رافـع  : سالم پدر النضر گفت: سفيان نقل كرده كه گفت - 2

نبينم كسي از شما را كه «: فرمود �پيامبر : شنيدم كه از پدرش نقل كرد و گفت
دستوري از ما در مورد نهي از عملي يا امر آنگاه  ،]جايگاهش[تكيه داده بر تختش 

آنچه در قرآن بيـابيم بـر ايمـان    ! سپس مي گويد نمي دانم ،به كاري به او مي رسد
حـديث   �محمـد بـن منكـدر از پيـامبر     : ابن عينه مي گويـد  ».كفايت مي كند

پس در صورت ثبوت خبـر از جانـب    ،مرسلي را به همان گونه روايت كرده است
ي آنها به آن حديث الزم است به آن عمل كنند هر چند نصي قرآنـي  پيامبر و آگاه

در ارتباط با آن موجود نبا شد زيرا وجود نص در مورد آن خود موضوعي جدا از 
 . اين مبحث است

مـردي در  : امام مالك از زيد بن اسلم از عطاء بن يسار روايـت مـي كنـد    - 3
نگـران شـد در نتيجـه     حالت روزه همسرش را بوسيد پس از اين كار خود بسـيار 

همسرش را فرستاد تا درباره ي حكـم ايـن عمـل سـؤال كنـد او هـم بـه نـزد ام         
پيامبر هم : پس ام سلمه گفت ،المؤمنين ام سلمه رفت و او را از جريان با خبر كرد

آن نزد همسرش برگشت و او را از ايـن  . مي بوسد] همسرانش را[در حالت روزه 
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نيسـتم زيـرا    �ما هماننـد پيـامبر  :گران شد و گفتجريان با خبر كرد مرد بدتر ن
پس همسرش دوباره به نزد ام سـلمه  . خدا آنچه را خواسته بر او حالل كرده است

چـه مشـكلي   : فرمـود  �پس پيـامبر . پيامبر در منزل بودهم بازگشت اما اين بار 
رسـول  . ام سلمه هم ايشان را از جريان با خبر كرد ؟براي اين زن پيش آمده است

آيا به او خبر دادي كه من هـم آن كـار را مـي كـنم؟ ام     : به ام سلمه گفت�هللا ا
من او را از عمل شما آگاه كردم و او هم به نـزد همسـرش برگشـت    : سلمه گفت

نيستيم زيرا خداونـد آنچـه    �ما كه مانند پيامبر : ولي او بدتر نگران شد و گفت
خشـمگين شـد و    ، �ر پـس پيـامب   ،را او خواسته براي او حالل فرموده اسـت 

به خدا سوگند من از خداوند بيشتر از شما مي ترسم و به حدود او از شما «:گفت
من از افرادي شنيده بودم كه اين حديث متصل است ولي اسم او را به   1»آگاه ترم

 . خاطر ندارم

بـه   �جملـه پيـامبر  : مـي فرمايـد   �امام شافعي در مورد اين سخن پيامبر 
داللت دارد كه روايت ) ا به او گفتي من هم آن كار را مي كنمآي(حضرت ام سلمه 

ام سلمه از ايشان از آن اخباري است كه قبول آن جايز اسـت زيـرا وقتـي پيـامبر     
به ام سلمه دستور مي دهد كه از ايشان سخني را برساند داللت دارد بر اينكه  �

يشان سـخني را  به او مي رسد كه از ا �آن سخن براي فردي كه فرمايش پيامبر
به او مـي   �برساند داللت دارد بر اينكه آن سخن براي فردي كه فرمايش پيامبر

پس اين چنين خبر همسرش اگر در نظر ايشـان صـادق باشـد    . رسد حجت است
   . حجت است

به هنگـام نمـاز   : امام مالك از عبداهللا بن دينار و او از ابن عمر روايت مي كند-

                                        

ذكـر كـرده    2/92امام شافعي به نقل از زرقاني در شـرح الموطـاء   » الرساله « استاد احمد شاكر مصحح  - 1
كه اين حديث را عبدالرزاق به سند صحيحي كه عطاء از مردي انصاري روايت مي كنـد وصـل كـرده     است
 .است
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براسـتي  «: قبا بودند كه شخصي نزد آنها آمـد و گفـت  صبح مسلمانان در منطقه ي 
نازل شد و به ايشان فرمان داده شد كه به طرف كعبـه   �آياتي از قرآن بر پيامبر

اين در حالي است كـه آنهـا رو بـه بيـت      »روي بياورد پس شما هم روي بياوريد
 اهـل قبـا هـم از پيشـتازان و    . المقدس نماز مي خواندند به طرف كعبه چرخيد ند

در حاليكه رو به قبله اي بوده اند كه خداوند استقبال آنـرا بـر    ،فقيهان انصار بودند
ايشان واجب نموده بود و آنها رو كردن به قبله اي كه خداوند بر آنها واجب كرده 

را  �در حـالي آنـان پيـامبر    ،بود را رها نمي كردند مگر با اقامه ي دليلي قـاطع 
 ،مورد تغيير قبله  هم به گـوش آنهـا نرسـيده بـود    نديده بودند و كالم خداوند در 

بلكه از طريق خبري كه از طريق خبـري كـه از جانـب رسـول اهللا نقـل شـد بـه        
در حاليكه اين خبر به طـور   ،روي آوردند �فرمانبرداري قرآن و سنت پيامبرش

البته آن شخص  -عام هم براي آنها روايت نشد و فقط از راه همان خبر واحد بود
كه از واجب شرعي خود به سبب خبر همان مرد از جانـب   –ان صادق بود نزد آن

و قطعاًٌ اصحاب چنين كاري را نمـي   ،قبله ي خود را تغيير دادند �رسول خدا 
 ،مگر با آگاهي از اينكه چنين خبري مي تواند حجـت باشـد   –إن شاءاهللا –كردند 

اين چنين كـار   ] �امبر ياران پي[و / . البته وقتي كه راوي صادق آنرا روايت كند
 �يشان انجام نمي دادند مگر اين كه مي دانسـته انـد پيـامبر    امهمي را در مورد 

چنين سخني را گفته است در غير اين صورت در مورد كاري كه انجام داده بودند 
و اگر آن خبر واحد كه اصـحاب در مـورد    ،حتماً پيامبر را در جريان مي گذاشتند

در حالي كه واجب  –ط حكم جواز را داشت پذيرفتند فق �ر تغيير قبله از پيامب
 ،شما خودتان داراي قبله بوديد: به آنان اين گونه مي فرمود �حتماً پيامبر –بود 

پس شايسته نبود آنرا ترك كنيد مگر پس از كسب علم و آگاهي كه از جانب مـن  
روايـت و نقـل   به شما برسد و حجتي برشما باشد و يا اعالم عامي از سوي ما يـا  

پس وقتي پيامبر هيچ كدام از ايم مـوارد را مطـرح نفرمـوده انـد     [بيشتر از يك نفر



 

 

256

  ] م. دليل است بر اينكه خبر آحاد از راوي صادق حجت است
امام مالك از اسحاق بن عبداهللا بن ابي طلحه از انس بن مالك روايـت مـي   -5

بو طلحه و ابو عبيده بـن  من در حال دادن شراب انگور و خرما به ا(: كند كه گفت
به راستي : جراح و اُبي بن كعب بودم كه در آن موقع شخصي نزد آنها آمد و گفت

اي انس بلند شو و ايـن   : پس ابو طلحه گفت. كه خوردن شراب حرام شده است
پس من هم بلند شدم و به سوي هوني كه داشتيم رفـتم   ،كوزه ي شراب را بشكن

و اين اصحاب به لحـاظ علـم و    »ه زدم تا شكسته شدو با انتهاي آن به كوزه ضرب
در حدي بوده اند كـه   �آگاهي و داشتن مكانت باال و هم صحبتي در نزد پيامبر

هيچ عالمي آنرا انكار نمي كند و در حاليكه آنها فكر مي كردند كه شـراب حـالل   
 فت و اعالم كرد كه شرابن آن بودند شخصي به نزد آنها راست و در حال نوشيد

در حاليكه صاحب كوزه ي شـراب   –آنگاه ابو طلحه دستور داد  ،حرام شده است
تـا  : و نه او نه هيچ كدام از آنها به هيچ وجـه نگفـت    ،تا كوزه را بشكند –او بود 

وقتي كه پيامبر را ديدار نكنيم هر چند ايشان جايگاه بزرگي نزد ما دارند و يا خبر 
هـم بـه    �و اصحاب پيـامبر . راب معتقديمعامي به ما نرسد ما به حالل بودن ش

اگر گفته شود شايد آنهـا  [گونه اي نبوده اند كه اصراف كنند و يا حاللي را بريزند 
و طوري هم نبودند در مورد آنچـه  ] م. همين طوري كوزه ي شراب را شكسته اند

هـم اگـر مـي ديـد آنهـا       �انجامك مي دهند سخنان پيامبر را رها كنند و پيامبر
براساس خبر واحد چيزي را پذيرفته اند كه نفعي براي آنها ندارد حتماً ) اصحاب(

   1.آنان را از پذيرفتن آن نهي مي فرمود

                                        

قبول خبر واحد واجب است و ترك آن بـراي آنهـا    :معني عبارت اين است :استاد احمد شاكر مي گويد - 1
نمي توانستد يك فرض و آنها  ،پس اگر قبول كردن خبر آحاد نزد آنها تنها جايز بوده است .جايز نبوده است

و از راه خبري غير يقيني كه  ،واجب يقيني مانند رو كردن به قبله را آن هم به هنگام خواندن نماز ترك كنند
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به فردي دستور داد تا شب را همراه زني كه همسرش او را به زنا  �پيامبر-6
 »مـي كـنم   ماگر به زنا اعتراف نمود او را رج« ]و گفت[متهم كرده بود سپري كند 

ـ . نمـود  منيز او را رج �گامي كه صبح شد اعتراف كرد و پيامبرپس زن هن  ناي
حديث را امام مالك و سفيان از زهري از عبيداهللا بن عبداهللا از ابو هريره و زيد بن 

  . روايت كرده اند �خالد از پيامبر
عبدالعزيز از ابن الهاد از عبداهللا بن ابي سلمه از عمر و بن سـليم الزرقـي از   -7

بوديم در آن هنگام علي بـن   »مني«هنگاميكه در : مي كند كه گفت تيمادرش روا
ايـن روزهـا هنگـام    «: پيامبر خدا مي فرمايـد : ابي طالب سوار بر شترش مي گفت

خوردن و آشاميدن است پس هيچ يك از آنها روزه نگيرد و در حاليكه حضرت به 
بلنـد دسـتور    دنبال مردم مي گشت و سوار بر شترش بود در ميان آنها بـا صـداي  

فردي صادق را براي ابـالغ نهـي    �و وقتي پيامبر  »را اعالم مي كرد �پيامبر 
به آنها مي رسيد الزم بود  �خويش مأمور مي كرد تمام كسانيكه اين نهي پيامبر

را تصــديق مــي  �بــه آن عمــل نمايــد و البتــه تمــام آنهــا فرســتاده ي پيــامبر 
حجاج فراواني همراه ايشان بودند و مي در حاليكه ] م. پس معلوم مي شود[.كردند

توانست خود به طور مستقيم با آنها سخن بگويد يا از ميـان آنهـا افـراد زيـادي را     
غ نهي خود بفرستد اما تنها شخصي را فرستاد كه او را بـه عنـوان فـردي    براي ابال

و براي امر و دستور هم اگر شخصي را بـه سـوي اصـحابش    : صادق مي شناختند
كرد حجت بر آنها با همان فرد تمام مي شد پس با ايـن وصـف وقتـي    گسيل مي 

مي توانست جماعتي را براي ابالغ امر يا نهي خـويش بفرسـتد    �دانستيم پيامبر
نتيجه مي گيريم استناد به خبر واحد براي كساني كـه بعـد از    ،اما اين كار را نكرد

ت بيشـتري برخـوردار   نسبت به افراد هم عصر ايشان از اولوي ،مي آيند �پيامبر

                                                                                                 

قبول و رد آن جايز است رو به قبله ي ديگري بنمايند پس نتيجه مي كيريم خبر يقين بخش و قطعي جز بـا  
  .همانند خود باطل نمي شود
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هم مي توانستند از بيانات مستقيم ايشـان  وهـم از    �است زيرا اصحاب پيامبر 
امكـان   �خبر جمعي افراد بهره مند شوند ولي اين امر براي افراد پس از پيـامبر 

  . ندارد
فيان از عمر وبن دينار  از عمر و بن عبداهللا بن صفوان از دايه ي او كه به س-8

ما در عرفه در جايگاه (ان گفته مي شود روايت مي كند كه گفت او يزيد بن شيب
پس ) بوده كه عمر و ما را از موقف امام بسيار دور مي شاخت) 1موقف(خويش 

من فرستاده ي رسول خدا : در آن هنگام فرزند مربع انصاري به نزد ما آمد و گفت
د چون شما يهستم به شما فرمان مي دهد كه مناسك و عبادات خود را ادامه ده

  ] م.و بر سنت او هستيد[به ارث برده ايد اين سنت را از ابراهيم عليه السالم 
هجرت حضرت ابوبكر را به عنوان امير الحـاج همـراه    9در سال  �پيامبر-9

حاجياني كه از سرزمينهاي مختلف و قبايل گونـاگوني بودنـد بـه مكـه فرسـتاد و      
را در  �را مي كرد و دستورات پيامبرر و مناسك حج را بر ايشاان اجئيشان شعاا

  . مورد مسائلي كه به نفع آنها يا به ضرر آنها اعالم مي نمود
را فرسـتاد تـا در    �در همان سال نهم هجرت حضرت علي  �و پيامبر-10

) براءه(و در جمع حاجيان آياتي از سوره ي توبه  ]ذي الحجه 9[روز قرباني كردن 
كسان قرار داد و پيمانهاي قبايل را ملغي اعالم كنـد  را بر ايشان بخواند و به طور ي

و مدتي را براي آنهـا   ]م. جز آن قبايلي كه در آيات سوره ي توبه استثناء شده اند[
اعـالم كـرده بودنـد     �و آنها را از اموري كه قران و پيـامبر   ]چهار ماه[قرار داد 
دينـداري و  و حضرت ابوبكر و عمر در نـزد اهـل مكـه بـه فضـيلت و       ،نهي كرد

صداقت معروف بودند و اگر چه در بين حجاج بوده اند كسانيكه آندو و يـا يكـي   
ولي از ميان همان حاجيان كساني بوده انـد كـه صـداقت و    . از آنها را نشناخته اند

                                        

 ) مترجم (  .هر گروه از حاجيان را موقف گويندمحل ايستادن  - 1
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هـم تنهـا كسـاني را     �و به خواست خدا پيـامبر  . فضيلت آنها را نقل كرده اند
ي با سخنان آن فرد حجت بر كسانيكه به سـو براي اين نوع امر فرستاده ا ست كه 

  ايشان رفته اند تمام شده است 
كارگذاراني را بطور پراكنـده بـراي نـواحي گونـاگون      �به تحقيق پيامبر-11

فرستاده است كه ما اسامي آنها  و مناطقي كه بسوي آن گسـيل شـده انـد را نمـي     
را به خاطر تصديق آنهـا   وزبرقاق بن بدر و ابن نويره ،قيس بن عاصم] مثالً[ ،دانم

و هيأتي بحريني بـه سـوي پيـامبر     ،از جانب اقوامشان به سوي آنها فرستاده است
بوده انـد را   �و اصحاب ايشان در شهر مدينه رفتند و افرادي كه با پيامبر  �

و نيز معاذ بـن   ،هم سعيد بن عاص را براي تعليم آنها فرستاد �شناختند پيامبر 
ه كرد و به او دستور داد همراه كسانيكه از او اطاعت مي كننـد  جبل را به يمن روان

با آنهايي كه نافرماني مي نمايند بجنگد و واجبات الهي را به آنها بياموزد و آنها نيز 
به سبب شناخت معاذ و اعتمادشان به منزلت و صداقت او آنچه را برايشان واجب 

به عنوان والي مأمور مي  �مبرو هر كسي را كه پيا ،بود به او پرداخت مي كردند
و از  ،ساخت موظف بود از كسانيكه بر آنها واليت داشت واجبات الهي را بگيـرد 

ميان ما كسيكه به صدق و راستي شناخته شده است نمي توان فردي را يافـت كـه   
تو در بيان اين ديدگاه تنهايي و اين به زيـان تـو اسـت كـه از سـخنان مـا       : بگويد

و  ،يم و آنگاه آنرا عليه ما به كار بگيـري نشنيده ا �از پيامبر چيزي را بگيري كه
به مناطق گوناگون فرستاده است در ميان آن  �گمان نمي كنم آنهايي كه پيامبر 

نواحي به صداقت و راستي شهرت داشته اند بلكه اين تنها چيزي است كه تو آنها 
كـه آنهـا را بـراي    را به آن توصيف كرده اي و با عنايـت بـه ايـن توصـيف بـوده      

  . كسانيكه به سوي ايشان رفته اند حجت دانسته اي
مـي   �با همين مضمون مي توان به فرماندهان سـريه هـايي كـه پيـامبر    -12

يـد بـن   وقتي سپاه مؤته را فرسـتاد ز  �پيامبر] مثال[ ،فرستاد مي توان اشاره كرد
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د شهيد شد جعفـر  اگر زي: آنان انتخاب كرد و فرمود يحارثه را به عنوان فرمانده 
بن ابي طالب و اگر او هم شهيد شد پس عبداهللا بن رواحه فرماندهي را بـر عهـده   

و تمـام فرمانـدهان    ،أس يك سـريه روانـه كـرد   رو ابن أنيس را به تنها در  ،بگيرد
سريه ها در ميان سپاهشان داراي حكم بودند زيـرا بـر آنهـا واجـب بـود كسـيكه       

ا دعوت كنند و با هر كـه جنـگ نمـودن حـالل و     او ر ،دعوت اسالم به او نرسيده
جايز بود بجنگند و اين امر در مورد هر والي و سـريه اي كـه فرسـتاده مـي شـد      

ا بيشتر همزمان دو والي يا سه يا چهار ي �صدق مي كرد و امكان نداشت پيامبر
  را به منطقه اي بفرستد 

دشـاه روانـه   ده پادر يك زمان دوازده نماينده را به سوي دواز �و پيامبر-13
ين اسالم دعوت كنند و اين نماينده ها تنهـا بـه سـوي كسـاني     نمود تا آنها را به د

و در دعوت نامـه اقامـه ي    ،فرستاده مي شدند كه دعوت اسالم به آنها رسيده بود
بسـوي پادشـاهان    ،در دعوت نامه هـاي ارسـالي   �حجت نيز شده بود و پيامبر

بني بر اينكه آنهـا را ايشـان نوشـته اسـت درج مـي      م...] مثل مهر ايشان و[داليلي 
همان گونه كـه در   ،تحقيقي صورت مي داد ]سفيران[و گاهي در مورد آنها  ،كردند

مورد فرمانروايان تحقيق مي كرد تا بلكه از كساني باشـند كـه در ميـان اقوامشـان     
آن دحيه را بـه منطقـه اي فرسـتاد كـه در      �پيامبر  و مثال ،شناخته شده هستند

و اگر پادشاه فرستاده ي پيامبر را نمي شـناخت بـر او الزم بـود     ،شناخته شده بود
او را فرسـتاده اسـت تـا تـرديش را      �كـه پيـامبر   –كسب آگاهي كند تا بدانـد  

بر طرف نمايد و بر نماينده ي پيامبر هم واجب  �در مورد بعثت پيامبر ]پادشاه[
  . ف مي شد در آن جا بماندبود تا زماني كه پادشاه شك و ترديدش بر طر

اما  ،به شيوه ي امر و نهي دستوراتش را براي واليان نمي فرستاد �پيامبر-14
 �و اگـر پيـامبر   ،با اين حال هيچ يك از آنها از فرمانش سـرپيچي نمـي كردنـد   

فرستاده اي را به نزد مرد مي فرستاد حتماً در نظر آنها صادق و راستگو تلقي مـي  
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در پـي   ]يا قومي كـه پيـامبر بـرايش نماينـده فرسـتاده بـود      [اه و هر گاه پادش ،شد
و اگر هم به خـاطر   ،صداقت پيامبر بود حتماً پس از تحقيق او را صادق مي يافت

در نامه دچار شك مي شد  ]هنگام ابالغ[يا كوتاهي نمودن نماينده  ،تغيير متن نامه
تـا بـرايش    ،تحقيـق كنـد   ،در مورد آنچه ترديد دارد ]فرد يا قوم[بر او واجب بود 

  . است �ثابت مي شد كه اين نماينده حامل دستور پيامبر
و  ،هـم ايـن چنـين بـود     �و نامه هاي خلفا و كار گزاران پس از پيامبر -15

فرمـانروا و   ،قاضـي  ،آنچه مسلمانان بر آن اجماع كرده اند اين است كه بايد خليفه
را بـه   �حضـرت ابـوبكر  �به همين سبب پس از فوت پيـامبر . امام يكي باشد

هم جانشين حضرت ابوبكر شـد و   �عنوان خليفه انتخاب كردند و حضرت عمر
و [عمر بن خطاب هم شورايي را برگزيد تا به يك نفر به عنوان خليفه رأي بدهند 

در نتيجـه عبـدالرحمن بـن     ]آنها هم پس از مشورت با مردم و تبادل نظر بـا هـم  
  .با او برگزيد عثمان بن عفان را براي بيعت ،عوف

والياني كه قاضي هم بودند در ميان مردم قضـاوت  : گفت ]و باز مي توان[ -16
و آنها حدود را هم اقامـه مـي    ،مي كردند و احكام صادره ي آنها هم اجرا مي شد

در  ،و كساني هم كه پس از آنها مي آمدند دستوراتشان را اجرا مي كردنـد  ،نمودند
   نقل و اخبار  به آنها رسيده بود  حاليكه اين دستورات از طريق

و اجماع مسلمانان بيان كردم داللـت دارد بـر    �پس در آنچه از سنت پيامبر
اينكه در بين اقامه شهادت و بودن خبر و روايـت و دادن حكـم و داوري تفـاوت    

مگر نه اينكه حكم قاضي به نفع مردي و ضرر ديگري داللت دارد بـر   ،وجود دارد
يـا مربـوط اسـت بـه      ،ه اي كه نزد قاضي به اثبات رسـيده اسـت  وجود دليل و بين

و او هم در مـورد آن حكمـش را صـادر و اجـرا      ،اعتراف طرف دعوا پيش قاضي
پس وقتي قاضي ملزم است براساس آنچه به عنوان بينه برايش روشن  ،كرده است

شده است حكم كند در نتيجه پاي بندي به فرمان او همانند خبـري اسـت كـه در    
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ورد حالل و حرام به فرد رسيده است و بر او الزم اسـت طبـق آنچـه از قاضـي     م
منظور تسليم شدن به حكم قاضـي  . [مشاهده كرده به حالل و حرام آن ملتزم شود

   ]م. است
خواه قاضي باشـد يـا    –دادن شهادت در نزد كسي است كه اهليت ان را ندارد 

 ،ه شاهد ديگري همراه او با شـد مگر اينك ،و شهادت او پذيرفته نمي شود –غيره 
همان طور اگر به نزد غير قاضي به تنهايي شهادت دهد از او قبـول نمـي شـود و    
بايد فرد ديگري براي اداي شهادت با او باشد براي غير قاضي هـم جـايز نيسـت    

  . وقتي شاهد تنها بود طبق شهادت او حكم صادر كند
عيد بن مسـيب روايـت كـرده    سفيان و عبدالوهاب از يحيي بن سعيد از س-17

به پانزده شـتر   ]كنار انگشت كوچك[كه عمر بن خطاب در ديه انگشت ابهام . اند
به ده شتر و در انگشت وسـط بـاز بـه ده شـتر و در      ]سبابه[و در انگشت كنار آن 

بـه نـه شـتر و در مـورد انگشـت كوچـك        ]كنار انگشت كوچـك [انگشت خاتم 
  . به دادن شش تر حكم كرد] خنصر[

از ديـدگاه   –واهللا اعلـم   –آنگونه كـه معـروف اسـت    «: امام شافعي مي فرمايد
در مقدار ديه ي يك دست به پنجاه شتر حكم كـرده   �پيامبر  �حضرت عمر 

و دست انسان كه داراي پنج انگشت است كـه از لحـاظ كـارايي و زيبـايي      ،است
طر پيامبر بخشيدن به دست هر كدام داراي موقعيت خاص خود است به همين خا

با توجه به نقشي كه هر كدام از انگشتان نسبت به كف دست دارند به ديه ي  �
و اين تعيـين ديـه هـا قياسـي اسـت كـه از احاديـث        . خاص خود حكم كرده اند

چون وقتي ما به كتاب آل عمر و بن حزم مراجعه مـي كنـيم    ،صورت گرفته است
ام از انگشـتان دسـت ده شـتر    ديه ي هر كـد «: فرموده اند �مي بينيم كه پيامبر 

هر چند در نهايت رأي اول پذيرفته شده است و كتاب آل عمر و بن حـزم   »است
  . تا وقتي براي آنها ثابت شود –واهللا اعلم  –مورد پذيرش واقع نشده است 
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حـديث وقتـي   -2پذيرش حديث -1: اما حديث مذكور داراي دو داللت است
أئمه ي مذاهب مانند حديثي كه آنرا قبول  پذرفته مي شود كه ثابت شود و اگر چه

به اين حديث عمل ننموده انـد   ]م.حديث مختلف بودن ديه ي انگشتان[كرده اند 
و اين داللت دارد بر اينكه اگر يكي از أئمه هم به آن عمل مي كرد سپس حـديث  

بر خالف عملش به او مي رسيد قطعاً عمل بـه آن را تـرك    �ديگري از پيامبر 
حديث يكسان بودن [ �پس اين امر داللت دارد بر اينكه حديث پيامبر ،مي كرد

از لحاظ معني ثابت است نه به خاطر عمل به آن توسط مسلمانان ] نديه ي انگشتا
در ميان مهاجر و انصار بر خـالف ايـن حـديث     �عمر : و مسلمين هم نگفته اند

نه غير شما هم  و نه شما و ]حديث يكسان بودن ديه ي انگشتان[عمل كرده است 
وجود دارد بلكه همگي  �ياد آور نشديد كه حديثي بر خالف عمل حضرت عمر

و مخـالف بـا تمـام ديـدگاه هـاي       �براساس پذيرش حديث ديگري از پيامبر 
حـديث يكسـاني ديـه را     �اگر حضرت عمـر  ]بايد گفت[مخالف عمل كردند و 

مان گونـه كـه بـه خـاطر     ه –إن شاءاهللا  –دريافت مي كرد حتماً آنرا مي پذيرفت 
بـر   �تقواي خدا و اداي واجب و علم و آگـاهي زيـاد اگـر حـديثي از پيـامبر      

خالف ديدگاه خود دريافت مي كرد به آن عمل مي كرد و به اين سبب كـه هـيچ   
در يك وضعيت و سطح نيست و پيـروي از خـدا هـم در گـرو      �كس با پيامبر
  .خداست �پيرو از پيامبر

در اين مورد كه به خـاطر   �ونه اي از عمل حضرت عمرنم«: اگر كسي بگويد
   ؟تغيير عقيده داده است كدام است �حديث پيامبر
   ؟اگر براي شما پيدا كردم آن وقت چه مي گوييد: مي گويم

حضـرت  : يـك  ،پس اگر آن را برايم پيدا كردي دليل بر دو حالـت دارد : گفت
نمـي يافـت نظـر و رأي     �گاهي اوقات اگر حديث و سنتي را از پيامبر �عمر

يافت مي شد واجب بود نظر و  �اگر سنتي از پيامبر: دوم ،خود را ابراز مي كرد
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زيرا بر هـر مسـلماني واجـب     ]و اين جاي تعجب نيست[ ،عمل خود را ترك كند
پـس ايـن    ،بر خالف عملش به او رسيد آنرا ترك نما يد ]حديثي[است اگر سنتي 

نتي كه پس از آن نقل مي شـود ثابـت خواهـد    تنها با س ]سنت[ديدگاه كه حديث 
را چيـزي   ]صحيح و ثابت شده[و  دانسته شد كه سنت يا حديث . شد باطل است

  . كه مخالف آن باشد سست و ضعيف نمي كند
كـه   ،سفيان از هر زهري از سعيد بن مسـيب روايـت مـي كننـد    : مي گويم-18

و زن از ديـه ي  اوسـت   1ديه ي مرد براي عاقلـه ي  «: مي گفت �حضرت عمر 
نامه  �كه پيامبر: تا اينكه ضحاك بن سفيان به او گفت ».همسرش ارث نمي برد

اي را به من نوشت مبني بر اينكه زن أشيم ضبابي از ديـه ي همسـرش ارث ببـرد    
و به تحقيق اين حديث را  »با اين سخن از رأي خود برگشت �پس عمر فاروق 

امام شافعي بود و اشاره به سخني داشت اين نقل از (در جاي ديگري توضيح دادم 
  2)كه قبالً گفته بود 

سفيان از عمر وبن دينار و ابن طاووس از طاووس روايـت مـي كننـد كـه     -19
 �خداوند به بنده اي كه درمورد ديه ي چنين چيـزي از پيـامبر  «: گفت �عمر 

 بين دو جاريه خـود بـودم  : حمل بن مالك بن نابغه بلند شد و گفت »شنيده است
زد و  ]وسيله ي پهن كردن خمير[در اين هنگام يكي از آنها ديگري را با يك نورد 

بـراي دادن ديـه بـه     �پس پيـامبر  ،در اثر اين ضربه جنين مرده اي را سقط كرد
اگـر ايـن حكـم را نمـي     «: گفـت  �پس حضرت عمر ،حكم كرد 3پرداختن غره 

                                        

عبارت است از خويشاوندان مذكر بالغ هر كسي كه جهت خويشاوندي از طرف پدر باشد مشروط  :عاقله- 1
 مترجم  .1970، ص3ج  ،فقه السنه ،ترجمه ي .به آنكه عاقل و گشاد دست و مال دار باشند

 6/77االلم  - 2

بنا به حديث ابو بريده به روايـت داوود و   .مي گويند غره پانصد درهم استشعبي و علماي حنفي  :غره - 3

  .مترجم. 1982ص  ،4ج  ،همان .شائي يكصد گوسفند است و بعضي گفته اند پنج شتر است
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ديك بـود بـا رأي و نظـر    نز«: و يا گفت »شنيدم حتماً به غير از آن حكم مي كردم
بـه   �حضـرت عمـر   ]و قبالً هم گفتـيم كـه  [ »خود به مانند اين حكم رأي بدهيم

خاطر حديثي كه از ضحاك شنيد از قضاوتي كـه براسـاس رإي خـود كـرده بـود      
و در مورد حكم جنين هم گفت اگر اين را نمي شنيدم به غبر از آن رأي  ،برگشت

امـام   ،ا نظر خودمـان مثـل ايـن رأي را دهـيم    نزديك بود كه ما ب: مي دادم يا گفت
در سـنت ديـه ي نفـس     –واهللا اعلـم   –به ما رسيده اسـت  «: شافعي فرموده است

داراي نشانه ها و عاليم ظـاهري انسـان   [و جنين هم اگر  ،پرداخت صد شتر است
ديه ي كامل به آن تعلق مي گيرد ولي اگر جنين مرده داراي توصيف مذكور  ]باشد

از حكم حضـرت رسـول    �پس مي بينم وقتي حضرت عمر ،اي ندارد نباشد ديه
آگاهي يافت تسليم آن شد و در درون خـويش چيـزي جـز پيـروي از رأي      �

و اگر در مسأله اي داراي رأي مختص  ،پيامبر كه مخالف رأي خود بود نمي يافت
. ستبه او نرسيده ا �به خود بود به اين دليل است در آن زمينه چيزي از پيامبر 

حكمي مخالف ديدگاه خويش دريافت مي كرد بـه حكـم    �زيرا وقتي از پيامبر
عمل مي كرد و رأي خويش را رها مي ساخت و همين گونـه در هـر    �پيامبر 

  . مسأله اي عمل مي نمود و مردم را هم ملزم مي كرد كه اين چنين باشند
ر بن خطـاب  عم«: كه: يت كرده استام مالك از ابن شهاب از سالم رواام -20

امام شافعي مـي   »به خاطر رأي و نظر مردم  نظر عبدالرحمن بن عوف را نپذيرفت
از رفتن به شام است هنگـامي كـه    �منظور منصرف شدن حضرت عمر : فرمايد

  .آن جا طاعون آمده استايشان شنيدند كه در 
حضـرت  «: امام مالك از جعفر بن محمد و او از پدرش روايـت مـي كنـد   -21

 »؟نمي دانم چگونه در مورد آنهـا حكـم كـنم   «: مجوس ياد كرد و گفتاز  �عمر
شـنيدم كـه   �گواهي مي دهم كه از پيامبر خدا: پس عبدالرحمن بن عوف گفت
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��ـُ��ا �R�0ـA ��ـَ�:    ( 1»همانند اهل كتاب با آنها رفتار گنيد«مي فرمود 
او از بجالـه  : سفيان از عمرو روايـت كـرد كـه گفـت     ]نيز[ )اه�� ا*$&�ب�

جزيه را از مجوسيان نگرفـت تـا وقتـي كـه      �حضرت عمر : يده كه مي گفتشن
جزيـه را از مجوسـيان    �عبدالرحمن بن عوف او را با خبر كرد كه همانا پيامبر

ياد آوري كرده كه قطعاً آنچه از احاديـث   /گرفته است سپس امام شافعي  رهج
از علمايي كه بـه   منقطع بيان نموده حتماً توسط ايشان به صورت متصل يا مشهور

اما بسياري از كتابهايش ناپديد شده است ولي  ،عموميت نقل كرده اند شنيده است
به احاديثي كه ار علما كسب كرده و آنچه را خود نگهداري و حفـظ كـرده يقـين    

  . دارد
سپس «:سپس به ذكر روايت عبدالرحمن بن عوف باز مي گردد سپس مي گويد

را در مورد مجوس پـذيرفت و در حاتليكـه    روايت عبيدالرحمن �حضرت عمر 
  ».خبر را از آنها شنيده بود اين آيه ي قرآن را تالوت مي كرد

�{��j���i��h��g��f��e��d��c��b����a��`��_z 
) اسـالم را گـردن مـي نهنـد و يـا اينكـه      (از اهل كتاب تا زمـاني كـه   ( ) 29:التوبة(

و در حاليكه با آن كافران ) كنند خاضعانه به اندازه ي توانايي جزيه را پرداخت مي
مي جنگيد ند تا تسليم شوند قرآن هم تالوت مي كرد ولي دستورات رفتار با آنها 

نمي دانست ولي آنها را از كفار غير از اهل كتاب تلقي مـي كـرد    �را از پيامبر 
پس براي رفتار با آنها كه مجوسي بودند سخن عبدالرحمن بن عوف را قبول كـرد  

از مردي كه كاتب ايشـان  �و حديث بجاله را حضرت عمر  ،پيروي كردو از آن 

                                        

و ابن منذر و دار قطني هـم منقطعـاً آنـرا     ،اين حديث را امام مالك به صورت منقطع روايت كرده است - 1

ثقه هستند و اين حديث شاهدي هم دارد كه آنرا طبرانـي   هقبرجال اين حديث در تمامي طد اما نقل كرده ان
و ابو عبيد در االموال آنرا روايت كرده » سنوا بالمجوسِ سنه اهل كتاب « از مسلم بن عالء خصوص با لفظ 

 430ص  ،حاشيه ي الرساله. اه .است
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  . بود و براي واليان او نامه مي نوشت دريافت كرده بود
شده است  /به بيان اعتراضي كه به حضرت عمر  /و در اينجا امام شافعي

مي پردازد و آن اين است جرا در برخي موارد كه فردي خبري را براي ايشان نقل 
 –ديكري را براي صـحت آن بيـاورد و    ]حديث[از او خواسته تا خبر كرده است 

اين اعتراض را به  /و امام شافعي  –اشاره مي كند به قصه ي ابو موسي اشعري 
  : سه شيوه پاسخ داده است

  وم روايت و اعتماد بيشتر به آن احاطه بر مفه -1
  عدم شناخت كافي از راوي خبر  -2
  عادل نبودن راوي  -3

 ]وجـه [ن كرده كه عكس العمل او در مقابل خبر ابو موسي بنابر شـيوه ي  و بيا
اول بوده است چون ابو موسي فردي ثقه و امين بود و با ايـن سـخن كـه بـه ابـو      

اما اي ابو موسي من تورا متهم نمي «: موسي گفته است بر اين وجه استداالل كرده
سپس براي تأييد  »دهدكنم ولي ترسيدم كسي سخن را از خودش به پيامبر نسبت 

ديده شده كه حديث  �گفته كه از حضرت عمر  ]امام شافعي[اين ديدگاه خود 
را با روايت يك نفر هم پذيرفته است سپس چگونه جايز است يكبـار حـديثي را   

سپس امام شافعي در ادامه ي سخن  ،آنرا رد كند ]بدون دليل[بپذيرد ولي بار ديگر 
  :خبر واحد مي فرمايدخويش در مورد ادله ي پذيرش 

و در قران هم مي توان در تصديق آنچه براي شما بيان كردم اشاره نمود به -22

براستي مـا نـوح را    1: نوح ��t���s��r��q���pz}�: آنجا كه خداوند مي فرمايد
  . به سوي قومش فرستاديم

 ،اسماعيل ،سپس آياتي را ذكر مي كند كه از فرستادن پيامبراني هم چون ابراهيم
به سـوي اقـوام و   ) صلوات اهللاِ عليهم اجمعين(لوط و محمد  ،شعيب ،صالح ،هود

ملتهايشان بحث مي كند و اينها همگي داللت دارد بر اينكه با خبر واحد اقامـه ي  
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لي مـي  ارا ذكر مي نمايند آنجـا كـه خـداي تعـ     13/و آيه ي يس. حجت مي شود

اي ( )13 :يــس( ���I��H��G��F��E��D��C��B��Az}�: فرمايــد
را مثال بزن وقتي فراستادگان ) انطاكيه(براي ايشان سرگذشت ساكنان شهر ) پيامبر

با دو يا سه  ]اقوام[و روشن مي شود كه حجت بر آنها . به سوي آنان آمدند) خدا(
و البته براي تأكيد بيشتر مـانعي   ،تمام شده استيك پيامبر پيامبر و براي بعضي با 
زيرا خداوند بـه   ،حجت با بيشتر از يك نفر صورت گيرد وجود ندارد كه اقامه ي

  . پيامبران براي تبيين رسالتشان موهبت هاي خاصي را بخشيده است
امام مالك از سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره از عمه اش زينـب دختـر   -23

بـه نـزد   «: همانا فُريعه دختر مالك از سنان به او خبر داد كه: كعب روايت مي كند
رفت تا بداند آيا پيش خانواده اش در قبيله ي بني خُـدره برگـردد  يـا     �پيامبر 

زيرا همسرش به دنبال برده هايش كه فرار كرده بودند روانه شدتا در منطقه ي  ،نه
پس از پيامبر سؤال كردم آيا به نزد  ،به آنها رسيد ولي او را كشتند  »طرف القدوم«

ر خانه اي كه متعلق به او باشد مـرا تـرك   چون همسرم د ؟خانواده ام برگردم يا نه
برگرد پس من هم رفتم تا به منـزل   ،بله: فرمود �پس پيامبر ،گفت ،نكرده است

بـه مـن دسـتور داد    (مرا فرا خواند يا  �پيامبر ]پس بالفاصله[ ،يا مسجد رسيدم
جريـان   »كيـف قلـت  «:گفـت  �پيـامبر   ،من هم به خدمت ايشان رفتم) برگردم

أ�$�G «: من هم داستان شوهرم رابراي ايشان به من گفت ؟كارت چگونه بود
�,X ا*$&�ب أ�,: U7 �&)0 q«  در خانه ات بمان تا زمان

  . عده اي كه الزم است سپري شود
پـس زمانيكـه حضـرت     ،من هم مدت چهار مـاه و ده روز را گذرانـدم  : گفت

و مـن هـم   خالفت مي كرد كسيكه را براي حكم مسأله نزد من فرستاد  �عثمان 
به من داده بود برايش بازگو كردم پس حضرت عثمـان از   �دستوري كه پيامبر 
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بـا وجـود اينكـه    �پس حضرت عثمان . 1آن پيروي كرده و براساس آن حكم داد
در بين مهـاجرين و   ،امام مسلمانان بود و علم زيادي  داشت براساس روايتي زني

  . مودنانصار تفاوت ن
: از ابن جرع روايت مي كنـد كـه گفـت   ) فقيه مكهپسر خالد زنگي (مسلم -24

من با ابن عباس بودم كه زيد بـن  : حسن بن مسلم از طاووس روايت كرد و گفت
آيا فتوا داده اي كه زن حايض قبـل از پايـان دوران حـيض مـي     : ثابت به او گفت

نه اين فتوا را  ]فرض كن[:ابن عباس به او گفت ؟تواند خانه ي خدا را طواف كند
او در مـورد ايـن عمـل     بهصآيا پيامبر : ده ام پس از فالن زن انصاري بپرس كهندا

بازگشت و در حاليكه  ]م.زيد بن ثابت پس از سؤال از آن زن[ ؟دستور داده ا ست
   2.قطعاً تو راست گفتي: مي خنديد گفت

زيد بن ثابت شنيده بود كه زن حائض نمي تواند خانه : امام شافعي مي فرمايد
و زنان حاجي . ا طواف كند مگر اينكه دوران قاعده كيش تمام شودي كعبه ر

اما وقتي ابن  عباس به جواز طواف آنها  ،حايض در نظر او مشمول اين نمي شدند
ولي وقتي زني او را از  ،پس از انجام قرباني فتوا داد، زيد بن ثابت آنرا نپذيرفت

زيد . ن كار را به او داده استاجازه ي انجام اي �كه پيامبر –اين امر با خبر كرد 
با [پس  ،زن را تصديق كرد وديد الزم است از مخالفت با رأي ابن عباس برگردد

مي بينم كه ابن عباس براي ديدگاه خود چيزي جز استناد به  ]توجه به مطالب باال
  .رأي آن زن نداشته است

                                        

و  ،كرده اند حتي شيخ او زهري از او روايـت كـرده   همگي از مالك روايت ،يئاي و نسذابو داوود و ترم- 1
 .حاشيه 439ص  .اه .جمع كثيري به پيروي از مالك اين حديث را روايت كرده اند

و غيـره از  ] مسـلم و بخـاري   [ و شـيخان   .اين دو حديث را امام در مسند و بيهقي هم روايت كرده اند - 2
اس دستور داد اين عمل وقتي جايز است كه طواف كعبـه  كه ابن عب ،حديث ابن عباس آنرا تخريج كرده اند

 441ص ،حاشيه .اه .در زمان آخرين عمل آنها باشد مگر اينكه جز وزنان حايض باشند
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همانا : فتسفيان از عمرو از سعيد بن جبير روايت كند كه به ابن عباس گ- 25
همان موسي كه  ،گمان مي كرد كه موسي كه همراه خضر بوده 1»نوف بكالي«

آن دشمن خدا دروغ : پس ابن عباس گفت ،پيامبر بنب اسرائيل است نمي باشد
براي ما خطبه مي �پيامبر «: زيرا من از ابي بن كعب شنيدم كه گفت ،گفته است

كرد و داللت داشت بر خواند و سپس داستان حضرت موسي و خضر را بيان 
  2.اينكه حضرت موسي همان شخصي است كه همراه خضر بوده است

  
پس ابن عباس با آن همه آگاهي و پرهيز كاري خويش خبر ابـي بـن كعـب از    
رسول اهللا را تصديق كرد تا با آن روايت ديگري از يك فـرد مسـلمان را تكـذيب    

ت كه موسي همان همـراه و  داللت داش �زيرا خبر ابي بن كعب از پيامبر  ،كند
  . صاحب خضر بوده است

مسلم و عبدالمجيد از ابن جريح روايت مي كنند كه همانا طـاووس بـراي   -26
در مورد خوانـدن دو ركعـت نمـاز پـس از عصـر از او      «: نقل كرد) ابن جريح(او 

پـس بـه   : طاووس گفـت  ،سؤال كرد و ابن عباس هم او را از خواندن آن نهي كرد
 1: پس ابن عباس به او گفت ،من آن دو ركعت را ترك نمي كنم«تم ابن عباس گف

                                        

همسر كعب االحبار بود و داستانهايي از او روايت مي شود و جزو تابعين و از قبيلـه ي   ،ما در اين زمان - 1

حاشيه ي  .وفات كرد 100تا  90اين شخص بين سالهاي  .ير بودندبني بكال است كه در داخل منطقه ي حم
  .442ص » الرساله « 
  بخاري و مسلم  - 2

  
  
ابن هردويه و بيهقي با اختصار آورده  ،ابن ابي حاتم ،بيهقي با تفصيل آنرا تخريج كرده است و عبدالرزاق- 1

 447ص ،حاشيه .اه .اند
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��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��A}�: خداوند مـي فرمايـد  

��Z��Y�����X��W����V��U��T��S��R��QP��O��Nz )ــزاب ــي 36:األح : يعن
كـرده  و آنـرا مقـرر   (كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند هيچ مرد و زن مؤمني 

اختياري از خود ندارند و اراده ي ايشان بايد تـابع اراده ي خـدا و رسـول    ) باشند
گرفتار گمراهي كامالً  ،هر كسي هم از دستور خداو پيغمبرش سر پيچي كند) باشد

  . آشكاري مي گردد
براي طـاووس نقـل    �پس به نظر ابن عباس از راه حديثي كه از رسول اهللا 

نموده او را راهنمايي كرد با خواندن آيه اي كه طبـق آن  كرد بر او اقامه ي محبت 
بر او واجب بود كه به قضاوت و حكم خدا و پيغمبرش تسليم باشـد و طـاووس   

و هم چنين او حـديث را   ،آگاه شد�هم تنها از طريق ابن عباس به حكم پيامبر
از  اين خبر را تنها تو روايت كرده اي و كسي ديگـر آنـرا  : كنار نگذاشت و بگويد

در نقـل سـند   . [نقل نكرده و ممكن است تو دچار فراموشي شده باشي� پيامبر
   ]حديث يا مفهوم آن
چون ابن  ،بعيد است كه طاووس اين را به ابن عباس بگويد(: اگر كسي بگويد

 ]هرچند حـق مـي دانسـت   [عباس برتر از اين بود كه نفري در مقابل او سخني را 
قبالً او را از خواندن دو ركعت نماز بعد از عصـر  بيان كند در حالي كه ابن عباس 

تـا   ،نهي كرده بود و طاووس هم به او گفت كه من آن دو ركعت را ترك نمي كنم
  ) .را در مورد اين دو ركعت براي او بيان كرد �اينكه ابن عباس نهي پيامبر 

ي مـ  1ما با هم مخـابره  «: سفيان از عمرو و او از ابن عمر روا يت مي كنند-27

                                        

ين با شخص ديگري عقد ببندد كه وي به انجام زراعت در زمـين  به اين معني است كه مالك زم :مخابره - 1
و سرپرستي آن بپردازذ و بر حسب توافق محصول ميان آن دو تقسيم مي شود و در اين عهـد بـذر هـم بـر     

 ) مترجم ( 260، ص 3ج  ،ترجمه ي فقه المنجهي .عهده ي عامل است
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اظهـار  ) او پسر خديج اسـت (كرديم و اشكالي هم در آن نمي ديديم تا اينكه رافع 
از آن � پس ما هم به خاطر نهي پيامبر ،از آن نهي نموده است �داشت پيامبر

ولـي   ،اما ابن عمر آنرا حالل مي دانست و از آن استفاده مي كـرد  »دست برداشتيم
د ديگـر روش مخـابره را كـاهش    او را با خبر كر� وقتي شخصي از نهي پيامبر

و ابن عمر هـم  ...] ثقه نبودن و ،به دروغ[داد، چون آن فرد نزد ابن عمر متهم نبود 
كسي اين «: اعمال نمي كرد و نمي گفت� رأي خود را در مقابل حديث پيامبر 

و در ايـن گفتـار    »را بر ما عيب نگرفته است و ما اكنون هم به آن عمل مـي كنـيم  
اگر براساس  �كه عمل به چيزي بعد از پيغمبر  ،شود اين استآنچه روشن مي 

  . نمي شود� سبب بي ارزش شدن سخن پيامبر ،حديثي از ايشان نبود
معاويـه  «: از زيد بن أسلم از عطاء بن يسار روايت مي كنـد  /امام مالك -28

پسر ابوسفيان كوزه آبي از طال و يـا كـوزه اي بـرگ دار را بـه بيشـتر از فـرزنش       
شنيدم كه از چنين معامله اي نهي  �از پيامبر : پس ابو رداء به او گفت. ختفرو

چه : سپس ابو در داء گفت »در اين كار اشكالي نمي بينم«:پس معاويه گفت ،فرمود
برايش دليـل  � من ار فرمايش پيامبر ؟كسي مرا در مورد معاويه معذور مي دارد

پس . 1ن سرزمين با تو نمي مانم من در اي! ولي او حرف خود را مي زند.،مي آورم
براي معاويه بر او اقامه ي حجـت شـده    �ابورداء معتقد بود با بيان كالم پيامبر

ابـو رداء  سـرزمين و جـايي را كـه     . اما وقتي معاويه نظرش اين گونه نبـود  ،است
آن هم به خاطر ترك حديث مورد اطميناني  ،معاويه در آن بود را به جاي گذاشت

  . ه آن عمل نكردكه معاويه ب
پـس   ،براي ما روايت شده است كه ابو سعيد خدري با مردي برخورد كرد-29

                                        

اين روايت در مورد معاويـه بـا    :لبر گفته استابدابن ع .ها امام شافهي روايت كرده استناين روايت را ت- 1
« حاشـيه ي   .اه .، پس از منفردات صحيح است،ولي أسناد آن صحيح است ،عباده بن صامت ثبت شده است

 446ص » الرساله 
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آن فرد هـم سـخني مخـالف آن از     ،را براي آن مرد نقل كرد �كالمي از پيامبر 
خداوند من وتو را هرگـز در  : پس ابو سعيد گفت ،براي او روايت كرد �پيامبر 

  . زير سقف يك خانه پناه ندهد
احتماالً آن مرد نسبت به روايت ابو سعيد احساسـا  : مي فرمايد /عي امام شاف

 �و خبري هـم از پيـامبر   ،ناراحتي و دلتنگي كرده از اين رو آنرا نپذيرفته است
اما در خبر آن مرد دو احتمال وجـود   ،در مخالفت با روايت ابو سعيد آورده است

 ،روايت ابو سعيد بوده است به نظر مي رسد روايت او واقعاً مخالف با: اول«: دارد
  . اين احتمال منتفي است: دوم

فردي كه روايت او جاي ابهام نيست از ابن ابي ذئب از مخلد بـن خفـاف   -30
سپس در او  ،برده اي را خريدم و از كار او سود مي بردم«:روايت مي كند كه گفت

 ،يت كـردم به همين خاطر از صاحب او به نزد عمر بن عبدالعزيز شكا ،عيبي يافتم
. پس حكم كرد به اينكه او را به صاحبش باز گردانم و سود آن را هم به او بـدهم 

بـه هنگـام   : سپس گفت ،در آن هنگام عروه آمد و من او را از جريان با خبر كردم
برايم نقل كرده كه پيامبر  �شام به نزد او مي روم و به او خبر مي دهم كه عايشه 

كم نمود كه سود در صورتي به فروشنده ي برده ي مثل اين حندر مورد جريا �
در صورتي كه اين فرد ضامن نشده [،تعلق مي گيرد كه برده را ضمانت كرده باشد

 �سپس با عجله به نزد عمر بن عبدالعزيز رفتم و آنچه را عروه از عايشـه   ]است
بـه خـدا    ،چـه زود قضـاوت كـردم   : پس عمر گفـت  ،نقل كرده بود براي او گفتم

تو سنتي از رسول اهللا  ،در قضاوتم هدفي جز دادن حق به صاحبش نداشتمسوگند 
را باطـل مـي كـنم و حكـم     ) خـودش (را برايم آوردي و من هم حكم عمر  �

و عمر بن عبـدالعزيز هـم    ،پس عروه به نزد او رفت ،رسول خدا را اجرا مي نمايم
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   1.بگيرمبراي من حكم داد كه سود برده را از كسيكه به او داده بودم پس 
بـه جعـل    ]فردي كه اهل مدينـه اسـت و كسـي او را مـتهم نكـرده اسـت      -31

سعد بن ابـراهيم در قضـيه اي   «: از ابن ابي ذئب روايت مي كند كه گفت ]حديث
من هـم حـديثي را از پيـامبر     ،ي دادابا نظر ربيعه بن ابي عبدالرحمن عليه مردي ر

د بن ابـراهيم بـه ربيعـه    پس سع ،كه خالف قضاوت او بود برايش نقل كردم �
قضيه اي  ]ثقه است[ ،پسر ابي ذئب است و من به او اطمينان دارم ،اين مرد: گفت

تو قضاوت : ربيعه به او گفت ،را برايم روايت كرده كه با قضاوت تو مخالفت دارد
دستور خودم را اجـرا كـنم و دسـتور    ! شگفتا: پس سعد گفت ،كرديو كار تمام شد

را باطل مـي   ]خودش[ولي من حكم سعد بن ام سعد  ؟بگيرمرا ناديده  �پيامبر
آنگاه دستور داد نوشته اي را كـه محتـوي    ،را اجرا مي كنم �كنم و حكم پيامبر

  . پس آنرا پاره كرد و به نفع آن مرد حكم داد ،قضاوتش بود بياورند
ابو حنيفه بن سماك بن فضل شهابي برايم روايت كـرد   ،امام شافعي فرمود-32

 �ابن ابي ذئب از مقبري از ابي شريح كعبي برايم نقل كرد كـه پيـامبر   : تو گف
��ـ8  &ـ� آـ:�  (&ـ� 'Rـ� �ـL       «:در سال فتح مكه فرمود

 8�S ,:�        : ا*� 'َ J7 � و إن أ; +C ا*�� J7 أ إن أ
به هر كدام از اين دو حكـم كـه    ،هر كسي كشته شده اي داشت: يعني» َا*�Tَد

يه ي او را بگيـرد و اگـر خواسـت قاتـل را     اگر خواست د: بهتر دانست عمل كند
اي ابو حارث آيا اين حكم : به ابن ابي ذئب گفتم ،قصاص كند ابو حنيفه مي گويد

: پس بر سينه ام زد و بر سـرم فريـاد كشـيد و از مـن ناليـد گفـت       ؟را مي پذيري
بله كه  ؟حديث پيامبر را برايت نقل مي كنم و تو مي گويي آيا به آن عمل مي كني

آن عمل مي كنم و اين كار بر من و بر هر كسي كه آن را بشنود واجـب اسـت   به 

                                        

نقـل كـرده   » الرسـاله  « احمد شاكر سخن طوالني دارد كه آنـرا در حاشـيه ي    ددر مورد اين حديث استا -1

 449ص  .است
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مـردم را بـا او و و بـا تالشـش      ،را در ميام مردم برگزيـد  �چون خداوند پيامبر
پس بر  ،هدايت كرد و احكام سعادت بخش را از زبان او براي آنها بيان كرده است

رغبـت و يـا بـا تحقيـر و      حال يا بـا ميـل و   ،مردم واجب است از او اطاعت كنند
از بيـان  : گفـت . ندارد �پس مسلمانان راه گريزي براي نافرماني پيامبر ،خواري

گفـت   ،اين سخنان ساكت نشد تا اينكه من از او خـواهش كـردم سـكوت نمايـد    
احاديث فراواني وجـود دارد كـه ذكـر برخـي از آنهـا       ،براي اثبات احاديث آحاد«

   ».كفايت مي كند
ما و قرنهاي پس از آنها بترسد به كسانيكه در اين راه ديده ايم و راه سلف -33

و  ]كه احاديث آحاد حجت است و استناد به آنها جـايز اسـت  [از بين نرفته است 
هم چنين آنچه براي ما حكايت شده و كسانيكه براي ما نقل كرده اند از علمـا در  

دينه مـي بيـنم كـه مـي     سعيد را در م«:امام شافعي مي فرما يد. سرزمينهاي اسالمي
برايمان روايت مـي كنـد و    1در مورد قترف �ابو سعيد خدري از پيامبر : گويد

 ،ابو هريره از پيامبر: و مي گويد ،را ثا بت مي كند �اين حديث سنتي از پيامبر 
و از شخصي غير از  ،حديثي را روايت مي كند و حديث او سنتي را ثابت مي كند

 �عايشـه از پيـامبر  «وه را مي بينـيم كـه مـي گويـد     و عر ،آندو روايت مي كند
با ضمانت مالـك   ]برده[برايمان روايت مي كند پيامبر حكم كرد كه سودو بهره ي 

اين روايـت هـم سـنتي را ثابـت مـي كنـد و از        ».اصلي برده برايش ثابت مي كند
كه در مورد مسائل حالل و حرام  ]عروه[احاديث زيادي را نقل مي كند  �عايشه 

بـرايم   �ه بـن زيـد از پيـامبر    ماسـا «: و هم چنين مي بينيم كه مي گويـد  ،ستا
روايـت كـرد و احاديـث      �از پيـامبر   �عبداهللا بن عمـر  «:روايت كرد و گفت

پس روايت هر كدام از اين دو نفر به تنهايي سـنتي   ،ديگري غير از اين دو حديث
                                        

 .بيع نقدبه نقـد اسـت   ،يا به عبارت ديگر ،در آن از جنس نقود است) قيمت ( بيعي ايت كه مبيع و ثمن  - 1

  )مترجم ( ، 108، ص 3ترجمه ي فقه النتهي ج 
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: جـا كـه مـي گويـد    سپس روايت مـي كنـد تـا آن   . را اثبات مي كند �از پيامبر 
يحيـي بـن   «:روايت مـي كنـد و مـي گويـد    �عبدالرحمن بن عبدالقاري از عمر «

 �و هر يـك از اينهـا روايتـي از عمـر      ،بن حاطب از پدرش از عمر نعبدالرحم
 �از پيـامبر  �حضرت عايشـه  «: و نيز قاسم بن محمد مي گويد. ثابت مي كند

 �بداهللا بـن عمـر از پيـامبر   ع: برايم روايت كرده و در حديث ديگري مي گويد
 �و روايت هر كدام از آنهـا بـه تنهـايي سـنتي از پيـامبر     ) .براي من روايت كرد

از خنساء  ،عبدالرحمن و مجمع پسران يزيد بن جاريه«: و مي گويد ،اثبات مي كند
روايت مي كند و روايت ايـن زن بـه تنهـايي سـنتي از      �دختر خدام از پيامبر 

  . كندرا ثابت مي  �پيامبر 
عمرو بن عثمان از اساقه بن زيد روايت مي «: و يا علي بن حسين هم مي گويد

مسـلمان از   »2 ��ُث ا�A,9b ا*$ـ�'�� «: فرمود �كند كه پيامبر 
و مردم هم بـا ايـن حـديث     ،پس اين حديث را اثبات مي كند ،كافر ارث نمي برد

  . سنتي را در ميان خود ثابت نگه داشته اند
و  �وايت مي كند محمد بن علي بن حسين از جابر از پيـامبر  و هم چنين ر

و تمـام آنهـا سـنتي را از     �از پيـامبر   ،�از عبيد اهللا بن ابي رافع از ابو هريـره 
و مي يابيم محمد بن جبير بن مطعم و نافع بـن جبيـر   . ثابت مي نمايد �پيامبر 

و نافع بن عجيـر   بن مطعم و يزيد بن طلحه بن زكانه و محمد بن طلعه بن ركانه،
و طلحـه بـن    ،و پدر سلمه بن عبدالرحمن و حميد بن عبـدالرحمن  ،بن عبد يزيد

و ابراهيم بن عبدالرحمن بـن   ،و مصعب بن سعد بن ابي وقاص ،عبداهللا بن عوف
و عبـداهللا بـن    ،و عبدالرحمن بن كعب بن مالك ،عوف و خارجه بن زيد بن ثابت

همگي مي  ،يسار و غير آنها از محدثان مدينه و سليمان يسار و عطاء بن ،ابي قتاده
يا در  �از پيامبر �براي مردي از اصحاب پيامبر ،فالني برايم نقل كرد: گويند

حـديثي را   �و او هـم از پيـامبر   ،ميان تابعين مردي از آنها از يكي از اصـحاب 
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 ،طـاووس  ،و مـا مـي بينـيم عطـاء    . روايت كند آن حديث سنتي را ثابت مي كنـد 
و  ،عكرمه بن خالد و عبيداهللا بن ابي يزيد و عبداهللا بن باباه ،ابن ابي مليكه ،مجاهد

و هم چنين وهب بـن  ] از همديگر روايت كرده اند[ ،ابن ابي عمار و محدثين مكه
و حسـن   ،و عبدالرحمن غنم ،و مكحول در شام ،منبه در يمن اين گونه بوده است

ــن ســيرين] بصــري[ ــهو شــع ،و أســود و علقمــه ،و اب و محــدثان و  ،بي در كوف
نقـل   �همگي از حديث واحـدي كـه از پيـامبر    ،دانشمندان سرزمينهاي اسالمي

  شده است محافظت كرده اند و با استفاده از آن فتوا داده به مسائل فيصله داده انـد  
، هر كدام از آنها اين احاديث را از طبقه ي باالتر يا پايين تر از خود قبـول نمـوده   

  . اند
مسـلمانان در  «: ر براي فردي جايز بوده است كه در مـورد علـم بگويـد   اگ-34

قديم و جديد اتفاق نظر دارند كه مي توان با خبر واحد چيزي را اثبات نمود و يـا  
خبـر   ،وقتي تمام فقهاي مسـلمان هـم   ]بنابراين[. 1م كرد تچيز ديگري را به آن خ
كه خبر واحد را نقـل  [ست پس براي من هم مجاز شده ا. واحد را اثبات كرده اند

در ميـان   ،با توجه به آنچه از آنها نقل كردم به خاطر ندارم ،و نيز بايد بگويم ]كنم
  . براي اثبات خبر واحد اختالف نظري وجود داشته است ،فقيهان اسالمي

سپس امام شافعي به بيان اين مطلب مي پـردازد كـه چـرا برخـي از علمـا بـه       
و پاسخ مي دهد كه آنها  ،نقل مي شود عمل نمي كننداحاديث آحادي كه بر ايشان 

يا به حديثي دسترسي داشـته كـه مخـالف آن     ،براي اينكار بايد دليلي داشته باشند
يا راوي حديثي كه ترك كرده داراي حافظه اي نيكويي نبوده، يا حديث نزد  ،بوده

مفهـوم  يـا اينكـه حـديث داراي دو     ]از لحاظ مـتن وسـند  [او داراي اشكالي بوده 

                                        

يك نفر پايه گذاري شـده پـس   اري از علوم و دانشهاي طبيعي و انساني ابتدا با نظريه به عنوان مثال بسي - 1
آن جايز باشد اما استفاده از خبر واحد در مسائل دينـي و   اخذ اده از نظر يك نفر وچرا در اين زمينه ها استف

 ) مترجم (  .اسالمي با اعتراض و هياهو مواجه شود
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سنتي نزد او  ،و نبايد كسي گمان كند كه فقيهي انديشمند. بوده باشد ]مخالف هم[
سپس بتواند بدون عذر و تأويلي شايسته عمل به آن را رهـا   ،به اثبات رسيده باشد

ايـن   ،پس اگر كسي بـدون دليـل راه رد كـردن حـديث را در پـيش بگيـرد       ،سازد
  . واPُ ا�,�A. ذور نيستو نزد ما مع ،شخص در واقع اشتباه نموده
 ،و داليلي استوار از كتاب و سنت ،با گفتاري قوي /و اين چنين امام شافعي

تابعين و تبع و تابعين و فقه هاي اسالمي وجوب عمـل   ،صحابه ،و استناد به عمل
   . به خبر واحد و استفاده از راه به اثبات رسانيده اند

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل ششم
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  :ر قبال سنتموضع مستشرقان د

  : نمايشي تاريخي از اغراض مستشرقان

اين حمالت  ،هنگامي كه سپاهيان صليبي به سرزمين هاي اسالمي حمله كردند
انگيزه ي ديني و تعصـبي كوكورانـه كـه رجـال     : اول :با دو انگيزه صورت گرفت

و طي آن زشـت تـرين تهمـت هـارا بـه       ،كليسا در ملت هاي اروپايي برانگيختند
و مسيحيان را به شدت تشويق كردند تا سـرزمين حضـرت    ،سبت دادندمسلمين ن

پس اكثر جنگجويان  ،رهايي بخشند) يعني مسلمانان(را از دست كفار × عيسي
اين نوع تعصب دينـي كـه از    و آنها را ،از ميان سپاهيان صليبي از اين دسته بودند

تا  ،كشيده بود ن نيت و نيروي عقيدتي هم بود از سرزمين هايشان بيرونروي حس
حمـالت پـي در پـي و لشـكر      ،كشتار و آوارگـي  ،آنجا كه سرانجام منجر به مرگ

  . كشي هاي متعدد شد
زيـرا فرمانروايـان اروپـايي شـنيده      ،داشتن انگيزه ي سياسي و استعماري: دوم

بودند كه سرزمين هاي اسالمي مخصوصاً شـام و پيرامـون آن از آرامـش و شـهر     
كه آنها همانند اينها را به خود نديده  ،خاص بهره مند هستندنشيني مرفه و تمدني 

كارگاه ها و سرزمينهاي زيبا و حاصل خيـز   ،همان گونه كه در مورد ثروت ها ،اند
چيزهاي فراواني شنيده بودند پس در حاليكه سپاهيانشان را بـا نـام دفـاع از ديـن     

و البتـه در   ،مسيحيت رهبـري مـي كردنـد بـه سـرزمين هـاي اسـالمي در آمدنـد        
ست خدا تمام اين حمالت صليبي دفع و نـابود  و به خوا ،وجودشان حمله نمودند

ونشـانه هـاي    ،سال به طـول انجاميـد   200بعد از اينكه اين جنگ ها  ،و نابود شد
و حمالت آنها به سرزمينهاي خودشان برگشـت   ،چيرگي اين صليبيان برطرف شد

  . تحمل مي كردندو دردلهايشان اندوه و حسرت اين شكست را 
درون  اما با ايـن حـال در   ،در حاليكه در پيشاني آنها عاليم شكست نمايان بود

در اثـر تـأثير پـذيري از رفتـار     [خود پرتوي از نور اسالم را با خـود بـرده بودنـد    
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و در دستانشان بهره اي از تمدن اسالمي كه سـرزمين هـاي آنهـا از آن     ]مسلمانان
وقتي ملتهاي اروپايي با گرفتن غنيمت هايي تـن   ،پس ،محروم بود با خود داشتند

فرمانروايان آنها در حالي باز مي گشتند كه بـراي   ،به بازگشت به وطن خود دادند
اما هر قدر زمـاني طـوالني  مـي     ،تسلط دوباره براين مناطق اسالمي مصمم بودند

ز تسـلط  بعـد از ناكـامي ا   –مـي ديدنـد    ،شد و مسئوليتهاي آنها بيشتر مي گرديـد 
تا مقدمـه اي بـراي   ،بايد به بررسي نيازها و عقايـد آنهـا بپردازنـد    –نظامي بر آنها 

تهاجم فرهنگي و فكري به آنها را فراهم مي كنند و از اين جا بود كـه بـه عنـوان    
اولين اقدام زمينه را براي فعاليت جمعيت هاي متشرقين فراهم كردند كه تـا حـال   

اين اواخر هم اين جمعيت ها از رجال ديني مسيحيت  و تا ،هم اين كار ادامه دارد
 1كه بدون ترديد نسبت به اسالم داراي نفرتي شـديد   ،و يهوديت تشكيل شده بود

و تعصبي فراوان بودند و اگر چه گروهي از علماي منصف با اين مركـز تبشـيري   
بي و متعصب به مقابله برخاستند و در اين راستا به بررسي هايي در مورد زبان عر

مسائل اسالمي آن هم در فضايي كه بيشتر نشاني از عمل منصفانه  داشت عنايـت  
يا  ،اكثر كساني كه به اين بررسي ها مي پرداختند –تا امروز  –ولي پيوسته  ،كردند

از نوع علماي ديني بودند كه كارشان تحريف اسالم و ارائه ي تصويري زشـت از  
ده اي بودند كه تالش آنهـا ايجـاد آشـفتگي در    آن بود يا اينكه از مردان استعمار ز

و  ،و زشـت جلـوه دادن تمـدن اسـالم در ذهـن مسـلمانان بـود        ،فرهنگي اسالمي
  :زير بود ]نا مبارك[شاخصه ي بررسي هاي آنها براي ايجاد پديده هاي 

چه در اهداف و  ،بدگماني و بدفهمي براي هر آنچه به اسالم مربوط مي شد-1
  چه در مقاصد آنها 

علمـا و دانشـمندان    ،ايجاد بدگماني نسبت به اشخاص برگزيده ي مسـلمان -2
                                        

] مائـده  / 82[ اين سخن اشاره دارد به دشمني سرسختانه يهوديت نسبت بـه مؤمنـان و مضـمون آيـه ي     - 1

 ) مترجم (  .است
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  آنها 
خصوصـاً در   ،ي اسـالمي در عصـرهاي گونـاگون   به تصوير كشيدن جامعه -3

عصر اول اسالمي به عنوان جامعه اي از هم گسيخته كـه خـود خـواهي مـردم آن     
  . سبب نابودي شخصيت ها و بزرگان آن شده است

در بيشتر موارد به صورت وارونه و غيـر   ،ردن تمدن اسالميبه تصوير درآو-4
  . جهت بي ارزش نمودن جايگاه آن و كوچك شمردن دستاوردهاي آن ،حقيقي

و قضـاوت كـردن در    ،نا آگاهي واقعي نسبت به سرشت جامعه ي اسـالمي -5
مورد آن از خالل شناختي كه اين متشرقين از اخالق و عـادات ملـت هـاي خـود     

  . داشتند
در مقابل و برداشتي كه از روي هـوي   ]قرآن و سنت[تسليم كردن نصوص -6

ه و نيز استبداد رأي در فرضيه هـا و چيزهـايي كـ    ،و هوس از اين نصوص داشتند
  . خود از نصوص برداشت كرده بودند

در بسياري از موارد به تحريف مقصود و هدف مد نظـر نصـوص پرداختـه    -7
اقـدام بـه ارايـه فهمـي      ،ي تحريـف نيافتـه انـد   و وقتي هم براي مجالسي بـرا  ،اند

  .نادرست و ناشايست از آنها كرده اند
در ارايه ي مطالب از منابع مورد نظر خويش سعي در تحميل نظـرات خـود   -8

به عنوان مثال از كتابهاي ادبي چيزهايي را نقل مي كنند و با آن در مورد  ،مي كنند
تاريخي چيزهايي را بـراي داوري در  تاريخ حديث قضاوت مي نمايند، يا از كتب 

نقـل مـي كنـد     »الحيوان«در كتاب » الدميري«مورد تاريخ فقه مي آورند و آنچه را 
را تـا صـحيح مـي    » موطاء«احاديث منقول از امام مالك در  ،صحيح مي دانند ولي

و انحـراف از مسـير حـق     ،تمام اينها همراهي با هواي نفس ]و در واقع[ ،شمارند
كـه ويژگيهـاي آنـرا     ]صليبي و مغرضانه ي حاكم بر افكار آنها[ن روح با اي. است

ادبيات و تمدن و هر آنچه بـه اسـالم و    ،حديث ،تفسير ،فقه ،بيان كرديم او تاريخ
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 ،تشويق حكومت هاي آنان ،و در اين مسير ،مسلمانان مرتبط است گفتگو مي كنند
و اختصاص هر كـدام از   ،فراغت تحقيق و بررسي ،فراواني منابع در پيش رويشان

آنها به يك موضوع و يا بخشي از آن موضوع تـا بتوانـد تمـام تـالش خـود را در      
همگي به عنوان اسباب و عواملي به آنهـا يـاري    ،زندگي به آن اختصاص مي دهد

و حتي بتوانند بـه منـابعي    ،رسانده تا به بحث هايشان رنگ و بوي علمي ببخشند
كـه بسـياري از دانشـمندان مـا كـه       ،ترسي يابندعظيم از كتب و نصوص ديني دس

امروزه در جوامعي آشفته از لحاظ سياسي و اقتصادي و اوضاع داخلي زندگي مي 
كنند به آن دسترسي ندارند در نتيجه فضايي كه مستشرقان براي تحقيق و بررسـي  

و در اثـر همـين عوامـل كتابهـا و      ،در اختيار دارند براي اين علمـا فـراهم نيسـت   
حث مستشرقان به منبعي براي روشنفكر مئابان غـرب زده ي مـا كـه بـه زبـان      مبا

  . تبديل شده است ،خارجي مسلط هستند
و بـا توانـايي    ،و بيشتر اين روشنفكران از طريق بحث هايشان خيانت كرده اند

و در پـس   ،علمي و تظاهر به اخالص در حق آنرا اين خيانت را استوار نموده اند
و از ميان اين دانشـمند نمـا    ،نگونه كه الزم بوده آنرا اجرا كرده اندافكار پليدشان آ

و برخي هم به افكـار   ،ها بسياري به آنچه از مستشرقين گرفته اند افتخار مي كنند
  . شان لباسي جديد از اسالمي بودن پوشانده اند

و بلكه تنها به سخنان  ،من در اين جا نمي خواهم مثالهاي فراواني را ارائه دهم
ديدم به عنوان شاگردي  1»سالمفجر اإل«كه در كتاب  »احمد امين«ساخته هاي استاد

  . از مسلمانان در مدرسه ي مستشرقين مي توان اشاره كرد
  خالصه ي سخنان گلدريهر در مورد سنت و ايجاد شبه در آن 

                                        

   .مراجعه كنيد» اضواء علي السنه المحمديه « كتابش با عنوان يا به آثار ابي ريه در  - 1
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و شـبه   ،پس از ارائه ي اين مقدمه ي به بيان موضع مستشرقان در قبـال سـنت  
 ،و تأثيراتي كه بر كتابهاي مسلمين گذاشته اند ،پيرامون آن ايجاد كرده اندهايي كه 

و خود فـروش   ،و شايد خطرناك ترين ،مي پردازيم ،همان گونه كه خودم ديده ام
همـان مستشـرق    ،و خبيث ترين، و فساد انگيزتـرين شـان در ايـن عرصـه     ،ترين

 –ع از مأخـد عربـي   گلدزيهر اسـت كـه داراي اطالعـاتي وسـي     ،1يهودي توله دار
و  ،تا جايي كه استاد مستشرقين در نسل گذشته شمرده شده –آنگونه كه پيداست 

پيوسته كتابها و موضوعات او مرجعي مناسب و مهم براي مستشـرقان ايـن عصـر    
هم بوده است و استاد احمد امين به صورت غير رسمي براي ما بسياري از نظرات 

همان  ،بيان مي كند »ضُحاه«و  »رُ األسالمجف«اب او را در مورد تاريخ حديث از كت
گونه كه به طور رسمي برخي از آراي نوشته شده ي او را كه به صراحت با تاريخ 

 »علي حسـن عبـدالقادر  «و هم چنين دكتر  ،حديث به مبارزه برخاسته نقل مي كند
ــوان  ــا عن ــابش ب ــ�«در كت S"ــ:  ة ;T*ا ¡ــ�ر # q :ــ ���

اين مستشرق را در مـورد تـاريخ حـديث نقـل      خالصه شبه هاي »����ا¢
همين طور بحث از اين موضوع و برگزيده ي نظراتش را بـه روشـني    ،كرده است

مي توان يافت كـه ايـن كتـاب    » العقيده و الشرقيه في األسالم«در كتابش با عنوان 
و » عبـدالعزيز عبـدالحق  «و  »محمد يوسف موسـي «گلدزيهر توسط اساتيدي مثل 

  . به زبان عربي ترجمه شده است »دالقادرعلي حسن عب«
بـدون   ،از اين جهت كوشش مي كنم خالصه ي ديدگاه هاي او را نقد نمـايم  

زيرا بررسي كامل آن مستلزم نوشـتن كتـاب    ،اينكه به بررسي جزئيات آن بپردازيم
جمله به جمله ي آن هم خارج از مجال ايـن نوشـته    در و ابطال و. مستقلي است

                                        

خواننده ي محتـرم بـراي    ،آمده كه از جرو به معني سگ توله دار مي باشد) المجري ( در متن كلمه ي  - 1
اثر اسـتاد  : محاكمه ي گلدزيهر :اينكه بدانيد اين لقب كامالً شايسته ي اين مستشرق بد طينت است بر كتاب

 ) مترجم (  .زالي مصري با ترجمه ي صدر بالغي مراجعه نماييدمحمد غ



 

 

284

 كافي دانستم كه به گرايش هاي عمومي و نكات اساسي سـخنانش  لذا فعالً ،است
داي متعال خو رد كامل و مشروح را براي فرصت ديگري بگذارم و از  ،اشاره كنم

  . وظيفه را به من عنايت فرمايد نخواستارم كه فرصت انجام اي
نظره عامه فـي  «كتابش با عنوان  226در صفحه ي  »علي حسن عبدالقادر«دكتر 

كـه شايسـته    ،در اين جا مسأله ي واقعي مهمي وجود دارد: مي گويد »يخ الفقهتار
زيرا  ،در اين عصر است »جعل حديث«است به تفصيل از آن بحث شود و آن هم 

قسـمت  «تا اين اواخر ديدگاهي كه ميان مستشرقين حاكم بوده است اين بـود كـه   
در دوره ي  يعنـي آنچـه   ،صـحيح نيسـت   �اعظم احاديث نقـل شـده از پيـامبر   

طفوليت و نوپايي اسالم به عنوان پشتوانه و مدرك استواري مسائل اسالمي مطرح 
تنها نتيجه ي تالش و كوشش مسـلمان در   ]احاديث[بوده صحت ندارد بلكه اينها 
  . عصر پختگي افكار آنهاست

دراسـات  «دكتر عبدالقادر اشاره مي كنـد كـه ايـن نظـر را گلـدزيهر در كتـاب       
در عصـر اول  «و آنرا اين گونه تبيـين مـي نمايـد كـه     . طرح كرده استم »إسالميه
متقي شدت گرفت اين دانشمندان شروع  كه دشمني ميان امويان با علماي اسالمي

نمودند، بـا ايـن نگـرش كـه آنچـه از احاديـث        �به جمع آوري حديث پيامبر
 دردسترس ايشان اسـت نمـي توانـد آنهـا را در رسـيدن بـه مقاصـد و        �پيامبر

بـه جعـل و اختـراع    .شـروع كردنـد   1از اين رو اين علما  ،اهدافشان ياري برساند
و هر سخني را كه مناسـب مـي دانسـتند و مـي      ،كردند حديث از سوي خودشان

ديدند كه با روح و مقاصد شريعت اسالمي منافـاتي نـدارد بـه عنـوان حـديثي از      
بله با سركشـي و بـي   و چون اين عمل را به عنوان مقا. ثبت مي نمودند �پيامبر

                                        

جاي بسي شگفتي است كه اين مستشرق ابتدا اين علما را متقي توصيف مـي كننـد و سـپس آنهـا را بـه       -1
تعجب نكنيد زيرا او معني تقوا را از ديـدگاه قرآنـي و اسـالمي اصـالً      ،عنوان جاعل حديث معرفي مي كند

 )  مترجم  !!! (نفهميده است 
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آنرا نزد خود بـه عنـوان كـار شايسـته و      ،ديني و دوري از قوانين دين مي دانستند
و نظر به اينكه به كمك و مساعدت علويان كـه دشـمنان    ،الزمي توجيه مي كردند

بني اميه بودند اميد داشتند اولين عرصه اي كه در آن اقدام به جعل حديث نمودند 
و اين كار راهي غير مستقيم براي انتقـاد و  . اهل بيت بود درباره ي مدح و فضيلت

بـه روشـي    ،و اين چنين بود كه حديث در قرن اول هجـري  ،هجوم به امويان بود
ولي به شكلي دردآور در مقابل امويـاني كـه مخالفـت قـوانين      ،براي مخالفت آرام

  . فقهي و اسالمي بودند تبديل شد
 ،ا خود حكومت در مقابل آن ساكت ننشسـت زير ،و البته كار به آنجا ختم نشد

چون نخواست ديدگاه خاصي گسترش يابد و نمي خواسـت آن علمـاي منفـي را    
در نتيجه اقدام به وضع حديث براي تأييـد نظـرات و ديـدگاه    . هم سركوب نمايد

و همان كاري را كرد كه دشمنانش پـيش تـر بـه آن اقـدام كـرده       ،هاي خود نمود
ضع حديث كردند و يا به آن دستور دادند و هر گاه بخواهيم پس اقدام به و. بودند

چون هيچ مسأله اي مورد اختالفي در زمينه هـاي   ،از تمام جريان آگاهي مي يابيم
سياسي يا اعتقادي يافت نمي شود مگر اينكه نيازمند داشتن احاديثي اسـت كـه از   

ودي برخـي از  در حاليكه جعل حديث و انتشار آن يـا نـاب  . لحاظ سند قوي باشند
  ] .در نتيجه  نمي توان بر آن مسائل احاطه داشت. [آنها هم خيلي زود آغاز شد

مثالً معاويه به مغيره  ،روش و طريقه ي امويان نيز جعل و ساختن احاديث بود
و طلب رحمت براي عثمـان كوتـاهي    �در بدگويي بر علي«: بن شعبه مي گفت

ي كني و احاديثي كه روايت مي كننـد  ناسزاگوي �نكن و الزم است به ياران علي
و خاندان او را مدح كنـي   �واجب است عثمان  ،و بر عكس اين ،را نابود سازي

  » .و خود را به آنان نزديك سازي و به سخنان ايشان گوش فرا دهي
و از ايـن رو   ،بـود  �اين اساس جعل حديث امويان براي ضديت بـا علـي   رب

نظرات و گرايشات خود به راحتي اقدام به جعـل  امويان و پيروان شان براي تأييد 
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زيرا مهم آن بود كه حديث جهت انتساب و بهره بـرداري چـه    ،حديث مي كردند
  1.كساني ساخته مي شود

حتي امويان توانستند با زيركي خود امثال امام زهري را براي وضع حديث بـه  
ت بـه امـام زهـري    و در اين جا دكتر عبدالقادر اتهام گلدزيهر نسب ،خدمت بگيرند

و واجب است كه اين ادعاي خود را در رابطه  –به طور خالصه ذكر مي كند  /
زيرا تا حال هم پيش نويس كالم او كه با دست خـط خـود    ،امام زهري ثابت كند

عبدالملك بن مـروان بـه   : نوشته است نزد من موجود مي باشد جايي كه مي گويد
و گنبـدي سـنگي در   . از رفتن به حج منع نمودهنگام قيام عبداهللا بن زبير مردم را 

مسجد االقصي بنا كرد تا مردم با طـواف كـردن آن بـه جـاي كعبـه بـه اداي حـج        
بپردازند سپس خواست اداي اين حج را بعنوان عقيده اي ديني بـر مـردم تحميـل    

 –را كه عالم بلند آوازه در ميان امـت اسـالمي بـود     /و سپس امام زهري  ،كند
و او هـم احـاديثي را در ايـن بـاره      ،ديث در اين زمينه آماده ساختبراي جعل ح

 »ال تشـد الرِحـالَ إال إلـي ثالثـه    «جعل كرد كه از ميان آنها مي تـوان بـه حـديث    
يعنـي بـار سـفر را     »مسجدي هذا و المسجد الحرام و المسـجد األقصـي  : مساجد
 ،جد النبـي مسـ  ،مگر به سوي سه مسـجد  ]به سوي اماكن وقدسه و مبارك[نبنديد 

ا*-ـ�ُة q ا9bـNِf   «و يـا حـديث   . مسجد الحرام و مسـجد األقصـي  
�

 '(%� ِ��اٍ��d n*ُل أ�N�# �- يعني يك ركعت نمـاز   »ا�

                                        

« اين شيوه عمل كرد كه گلدزيهر بيان كرده از ارمغان هاي نا اليق خودشـان اسـت كـه بنيـان گـذار آن       - 1

هدف وسيله را  :كه به همان روش ،نويسنده و سياست مدار ايتاليايي است) 1527-1469( نيكالي ماكياولي 
(  .سيله و هم هدف بايد هر دو پاك باشـند توجيه مي كند مشهور است و غافل بوده از اينكه در اسالم هم و

 ) مترجم 
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و امثـال   1خواندن در مسجد األقصي برابر هزار ركعت نماز در ساير مساجد است 
عـل  و دليل اينكه زهري همان كسي است كـه ايـن احاديـث را ج    ،اين دو حديث

و  ،اين است كه او دوست عبدالملك بود و با او رفـت و آمـد داشـت    ،كرده است
تنها از طريـق او روايـت    ،احاديثي كه در مورد فضيلت بيت المقدس وجود دارند

  . شده است
كـه   ،اما امويان چگونه تالش خود را متمركز كردتد تا احاديثي را منتشر نمايند

گونه توانستند براي رسـيدن بـه ايـن هـدف     و چ ؟با خواسته هايشان تطابق داشت
 ؟افرادي را به خدمت بگيرند كه از جمله ي آنها مرد صالحي هم چون زهري بـود 

بلكـه بـا زيركـي     ،يـع آنهـا نبـود   مو به خدمت گرفتن آنها نيز از راه ماديات و تط
كه ايـن مسـأله از طريـق نوشـته هـاي       ،خاصي توانستند به اين هدف خود برسند

و  ،براي ما به خوبي روشن مـي شـود   ،كه اكنون هم موجود است خطيب بغدادي
و ) ـهـ 211(مي توان از طريق اخباري كه خطيب بغدادي از عبدالرزاق بـن همـام   

زيرا اين افراد جزو كسـاني   ،بيان نموده به اين امر پي برد) ـه154(معمر بن راشد 
ديم مـي تـوان بـه    بوده اند كه از زهري روايت كرده اند و در مورد آنچه ذكـر كـر  

را  ]نوشـته اي [رفتن وليد بن ابراهيم اموي، به نزد زهري نام برد كـه صـحيفه اي   
احـاديثي   ،و سپس از او درخواست مي كند كه به او اجازه دهد ،جلو او مي گذارد

كه گويا آنها را از زبان زهـري   ،كه در صحيفه بوده را طوري نقل و پخش مي كند
هم بدون اينكه در مورد آنها ترديد زيادي داشته باشـد  زهري  ]امام[شنيده است و 

حتماً مردم هم فكر مي كنند ايـن احاديـث   [:و سپس به او گفت ،و به او اجازه داد
و اين چنين امويه  ؟چه كسي مي تواند تو را از آنها آگاه كند جز من ]صحيح است

شـده نقـل    توانستند آنچه در آن صحيفه بود به عنوان چيزي كه از زهري روايـت 
                                        

اين دو حديث مذكور هر دو در منابع حديثي اهل سنت به عنوان حديث صحيح شناخته شـده انـد كـه     - 1

 ).مترجم . ( اميدوارم مؤلف محترم در ادامه مطالب به بيان اين مطلب بپردازد
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و اين نمونه با مثال هايي كه قبالً در مورد آمادگي زهري بـراي پاسـخ بـه     ،نمايند
و البتـه گـاهي   ،يزه هاي ديني ذكر شـد مطابقـت دارد  تمايل دربار امير از طريق انگ

اما نمي توانسـت بـراي    ،تقوايش او را وادار مي كرد تا در برخي مسائل شك كند
  . حكومتي خود را دو رنگه دارد خواسته هاي ،هميشه از تأثيرات

ايـن  «: معمر از زهري سخن مهمي را براي ما نقل مي كنـد كـه او گفتـه اسـت    
از ايـن سـخن مـي تـوان      »وادار مي كننـد  ]جعلي[اميران ما را به نوشتن احاديث 

فهميد كه زهري براي پوشاندن خواسته هاي نامشـروع حكومـت از طريـق نـام و     
چون زهري هم جزو كسـاني   ،مي آمادگي داشته استآوازه ي او در نزد امت اسال

نبوده كه همراه نمودن آنها با حكومت غير ممكن باشد بلكه خود او همكـاري بـا   
و از رفتن به دربار اجتناب نمي نموده و حتي جزو  ،حكومت را جايز دانسته است

و همراهي زهري بـا  [اشخاصي بوده كه بسياري اوقات پيرامون سلطان بوده است 
كـه مـا حقـي او را همـراه      ]خلفاي وقت به نظر اين مستشرق تا آنجا پـيش رفتـه  
و حجاج هم همـان فـردي    ،حجاج بن يوسف سقفي به هنگام اداي حج مي بينيم

و هشام هم او را به عنوان معلم ولي . است كه به نزد مردم بسيار منفور بوده است
قضـاوت را پذيرفتـه    و در زمان خالفت يـزد دوم منصـب   ،عهد خويش قرار داده

نسـبت بـه پايمـال شـدن     [و تحت تأثير اين موقعيت ها از بسـياري مـوارد    ،است
زهري جزو كسـاني نبـود    ،پس مي توان گفت ،چشم پوشي مي كرد ]حقوق مردم

ولي با اين حال باز جـزو متقيـان دربـار    . كه در مقابل ظلم و جور حاكمان بايستد
  .شمرده مي شد

هري بـا  زبه بيان ديدارها و مالقات هاي  ]انصافخوش [سپس اين مستشرق  
د در حاليكه آنها به افـراد غيـر   روي او از جور و ستم سلطان مي پردازيظالمان و پ

امـا   ،د و نامطمئن براي قبول منصب قضاوت وعده هاي دروغين مـي دادنـد  تمعم
شخصي هم چون شعبي با حاالت گوناگون خود را در جامعه ظاهر مي كرد و بـا  
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نان به بازي كردن مشغول مي شد تا بلكـه منصـب و مقـام قضـاوت را بـه او      جوا
و انجام ايـن  [ن اشعث با حجاج به مبارزه و مقابله مي پرداخت بو همراه ا ،نسپارد

اگرفردي براي اين چنين حاكماني . كه نزد علما مشهور بود ]امور بدين منظور بود
  . قضاوت كند بدون چاقو ذبح شده است

اين امر تنها به جعل «: ق پس از فراغت از اتهام به زهري  مي گويداين مستشر
بلكـه بـه    ،ساسي و در راستاي مصلحت امويان خالصه نشـد احديث در زمينه ي 

عرصه هاي ديني و مسائل عبادي كه با ديدگاه اهل مدينه مخالفت دارد هم كشيده 
و خلفا بـه   ،استمثالً مشهور است كه تعداد خطبه هاي نماز جمعه دو خطبه  ،شد

صورت ايستاده به ايراد خطبه پرداخته اند، و يا خطبه ي نمـاز عيـد پـس از نمـاز     
اما بني اميه آنرا تغيير دادند و اين بار خليفه خطبـه ي دوم نمـاز    ،خوانده مي شود

وخطبه ي نماز عيد را به قبل از اداي نمـاز  .،جمعه را به صورت نشسته مي خواند
ن حيـوه روايـت مـي كنـد كـه      بء تدالل كردند به آنچه رجاو براي آن اس ،آوردند
و خلفاي راشدين به حالت نشسته خطبه مـي خواندنـد در حـالي كـه       �پيامبر

با حالت نشسته خطبه  �پيامبر  ،هر كس به شما گفت: جابر بن سمره مي گويد
  . مي خواند به راستي دروغ گفته است

براي افزودن برابر تعداد پله هاي منبر  و مانند آن موارد مي توان به اقدام معاويه
همـان طـور    ،خلفاي عباسي پس از آنها را از بين بردند ،و ساختن قصر اشاره كرد

 ،جعل احاديث تنها در زمينه هاي تأييد جهت گيري هـاي خاصـي خالصـه نشـد    
بلكه دامنه ي آن به از بين بردن احاديثي كه در جهت گرايش هاي آن ها نبود هـم  

و يا اينكه آن حديث ها را مخفي مي كردنـد يـا آنـرا بـي ارزش مـي       ،كشيده شد
و از آن چه ترديدي در آن نيست اين بود كه احاديثي كه در مدح و شـأن   ،نمودند

  . بني اميه بود با آمدن عباسيان ناپديد شد
گلدزيهر براي تأييد اين ديدگاه خويش اسـتدالل نمـوده بـه آوردن داليلـي از     
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احاديـث كـه    از ي لماي حديث بـراي جـرح و تعـديل پـاره    جمله تأمل برخي ع
براي مثـال مـي تـوان بـه     : بسياري از آنها از علماي سلف بوده اند ف و مي گويد

 ،كه محدث بوده اشاره كرد 2سالگي  90در سن . ـه 212م  1سخن عاصم بن نبيل 
انسان هاي صالح و شايسته بيشتر از هركس ديگري جعـل حـديث   «: ويدگاو مي 

. هم گفته است) ـه 192م (و همانند اين سخن را يحيي بن سعيد قطان  ».كنند مي
همانا او باوجود داشتن : وكيع هم از زياد بن عبداهللا بكائي نقل مي كند و مي گويد

مي  »التقريب«اما ابن حجر در  ،جايگاه رفيع در حديث بسيار دروغ گو بوده است
: و يزيد بن هارون مي گويـد  ».ه استثابت نشده است كه وكيع دروغ گفت« ،گويد

و حتي هـر  . اهل كوفه در زمان او جز يك نفر همگي فريبكار و دروغ گو بوده اند
و مسلمانان در قرن دوم احسـاس  . بوده اند) فريب كاران(دو سفيان جزو مدلسين 

كه تنها اعتراف و شاخت حـديث از جهـت شـكل و الفـاظ      ]الزم دانستند[كردند 
زيرا در بين احاديثي كـه داراي سـندي قـوي و     ،ن آن كافي استبراي صحيح بود

و بـراي جعـل حـديث ايـن      ،نيكو هستند بسياري از احاديث موضوع وجود دارد
نقل حديث از من بسيار افزايش مـي  «: آنها را يار ي رسانده است �كالم پيامبر

 ،بقت دهيدپس اگر كسي حديثي از من را براي شما نقل كرد آنرا با قرآن مطا ،يابد
چه آن را گفته باشـم و چـه نگفتـه     ،اگر با آن توافق داشت پس آن كالم من است

   ».باشم
كـه پـس از گـذت مـدت      ]جهت جعل احاديث بيشتر[بود  ]ديگري[اين مبدأ 

و ما مي توانيم بعضـي از آن را بـا مراجعـه بـه      ،اندكي از جعل حديث اتفاق افتاد
ن جمله مي توان به روايت مسـلم از پيـامبر   از آ ،احاديث مورد اعتماد روشن كنيم

                                        

ك بن مخلد ابو عاصـم نبيـل از اصـحاب زفـر     او حافظ حديث و فردي ثقه است و اسم اصلي او ضحا - 1
 ) مترجم ] (  .زفر يكي از فقهاي مذهب حنفي است[  .و با عاصم بن نبيل يكي نيستند .است

 333، ص 1رجوع شود به تذكره الحفاظ ج  - 2
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به كشتن سگ ها فرمـان داد جـز سـگ     �پيامبر: اشاره كرد كه گفته است �
سـگ  : پيامبر فرمـود : ابو هريره مي گويد: اما ابن عمر گفت ،شكاري يا سگ اهلي

ابو هريـره خـود داراي   : و خود ابن عمر گفت ،نگهبان مزرعه هم استثناشده است
ره دارد به زمينه اي كـه  اپس توجه ابن عمر اش ،ي كردمآن را كشت زميني بود كه 

  . با عث مي شود راوي در آن مورد اقدام به جعل حديث كند
فت اينها در راه اثبات بعضي  از قواعد فقهي به كوبيدن دري به جز ذكر گبايد 

روايات شفاهي روي كردنـد و آن پديـدار نمـودن نوشـته هـايي اسـت تـا بـا آن         
و براي اين نوع مؤيدي در ايـن عصـر پيـدا     ،را روشن نمايند �پيامبرخواست 

) صـحيفه هـا  (واگر جريان كار بر طبق مفهوم يكي از ايـن نوشـته هـا     ،شده است
پس آنها از اصل اين صحيفه و چيزي كه از آن نسخه برداري شده است   ،چرخيد

ارت و و مـا مـي تـوانيم جسـ     ،و در جستجوي صحت آن هم نيستند ،نمي پرسند
براي مثال در زمان بني اميـه برخـي از    ،جرأت جاعالن اين روايت را روشن كنيم

مردم تالش كردند تا بلكه بتوانند ميان اعراب شمال و جنـوب اتفـاق و همكـاري    
پس پيمان نامه اي را در عصر تُبع بن معديكرب بين يمينـه و ربيعـه    ،پديد آوردند

ان اين پيمان نامه را نزد بعضـي از نـوه هـاي    و محقق ،بستند و آن را اظهار نمودند
  . اين امير حميري پيدا كرده اند

اعتـراف   ،پس كساني كه مثل اين پيمان نامه ها و مكتوبات را قبـول مـي كننـد   
كردن و تأييد نمودن نوشته هايي كه از نظر تاريخي به زمان آنها نزديك تر هم مي 

توحـه مـي كنـيم بـه مسـأله اي      براي توضيح مطلب . باشد بر ايشان مشكل نيست
ين مورد احاديث مختلفي چون در ا ،در گاو و گوساله »شناخت حد نصاب زكات«

، ولي چيزي از اين احاديث به صحت نرسيده است تا از مجموع اين ها آمده است
شـد از  كامل پرداخت كامل و دقيق زكـات با نصوصي كه شامل نحوه ي پرداخت 

كـه در مـورد    �به نوشته ها و سفارشهاي پيامبر در نتيجه مردم  ،آن گرفته شود
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زكات به نمايندگانش هنگام ارسال آنها به سرزمين هاي عربي نوشته بود مراجعـه  
و فرمان ايشان به عمر و بن حزم و  ،به معاذ بن جبل �مثل دستور پيامبر ،كردند

داد پس چيزي كه از محتواي اين نوشته ها ديده اند به عنوان حـديث قلمـ  .. .غيره
و مردم در رابطه با اين اصول به آن نسخه ها كفايت ننمـوده انـد، بلكـه     ،كرده اند

آنچه را در ارتباط  با اين اصول از سايرين وجـود داشـته مطـرح كـرده انـد مثـل       
و به دستور عمر بن عبـدالعزيز از آن يـك نسـخه     ،سندي كه در نزد ابن عمر بوده

و يـا ماننـد   . تصحيح زهري نقل كرده است نوشته اند و اين مطلب را ابو داوود با
كه اين را هم ابو داوود نقل كـرده   ،است �امضاي پيامبر همانندسند ديگري كه 

و  ،كـرده اسـت   ايـت آنرا رو ،و حماد  بن اسامه از ثمامه بن عبداهللا بن انس ،است
ابوبكر هم وقتي انس بن مالك را براي جمع آوري زكات فرستاد اين سند را به او 

  . اه. ان دادنش
ايـن همـان ديـدگاهي    «: دكتر حسن عبدالقادر بعد از ذكر اين مطالب مي كويد

سـپس متـذكر مـي     ،است كه در ميان مستشرقين در قرن گذشته غالب بوده اسـت 
شود كه در عصر جديد ديدگاه ديگري در ميان آنها غالب آمده كه در رويكـرد بـا   

ه همـان مواجهـه بـا انديشـه هـاي      ديدگاه اول مخالف است اما در نتيجه ي آن ك
و استاد حسن عبدالقادر در مورد ايـن نظريـه ي جديـد     ،اسالمي است يكي است

ن بسنده كرده بدون اينكه در مورد آن يا نظريه ي قبلي بحثي به ميـان  آْ تنها به ذكر
...] اقتصـادي و  ،فرهنگـي  ،عقيـدتي  ،نظـامي [و خداوند در اين جنگ  ،آورده باشد

البتـه بـه شـرطي كـه وظـايف خـود را در مقابـل        [ ،فايت مي كنـد براي مؤمنين ك
   ]انسان و خود به خوبي به انجام برسانند ،پروردگار

  
  پاسخ به گلدزيهر

اگر با دقت آنچه را در اين رساله در مـورد حـرص اصـحاب و تـابعين و تبـع      
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بيـان   �تابعين و افراد پس از آنها در خصوص حفظ و روايت احاديـث پيـامبر  
و چگونه از تحريف  ،كه چگونه آن را نقل كرده و گرد آوري نموده ،بنگرينمودم 

واگر از تالش هاي نيرومندانه ي علمـاي حـديث    ،و تغيير و تبديل حفظ كرده اند
ا نمـودن آنـان بـه خـاطر     براي تحقيق در كار دروغ گويان و حديث سازان و رسو

ان حديث ه آنها به عنوواگر به طرح آنچ ،پاك و دخالت هايشان بگويمنيت هاي نا
ر و شايسـته در حـديث   علماي متبحـ  ،و در مقابل ،افزوده اند �در سنت پيامبر

توانستند احاديث صـحيح را در كتـاب هـايي جمـع آوري كننـد و نقـدي كامـل        
از  ]بدبينان به حديث و ناآگاهان از آن[تا اينكه آنها . ندرويرايشي نيكو به عمل آو

درست و اعتراف به صـحت احاديـث روي آورده و    آن ديدگاه نامطمئن به نگرش
خـواهي   ،اگر به دقت در كليه ي اين امور تدبر كنـي  ،در مقابل آن گردن كج كنند

و بـه خـاطر اثـر     ،ديد كه اين مستشرقان در بيابان و هم خيال سـخن مـي گوينـد   
كه از ديـد   ،پذيري از هوس ها و تعصب هايشان واقعيت ها را بيهوده مي شمارند

ي با انصاف اين نگرش به واقعيت تأسف بار و همانند بازي با علم و دانـش  محقق
است و در حكم خوار شمردن حقايق تاريخي در برابر نظرياتي است كـه از روي  

  تعصب و هوس ابراز مي شود 
 ،اين گفتاري كوتاه بود كه ما نمي خواهيم با آن به رد نظريات آنها اقـدام كنـيم  

تا وقتي  ،نده هاي با انصاف را به حقايقي كه عرضه نماييماما مي خواهيم نظر خوان
مي خواهيم نظر گاه اين متعصبان را به مناقشان بكشـيم آنـرا پـيش چشـم داشـته      

و در گفتاري كه در زير مي آيد سعي ما برا ين است كه ادعاهاي آنان را بـا   ،باشد
ـ    ان شـده بـه   يك مباحثه به چالش بكشيم پس در جايي كه قبالً گفتـاري كـافي بي

د بـه  نيازمند بحث و بررسي بيشتري باش اختصار سخن بگوييم و در جايي هم كه
  . تفصيل به شرح و توضيح مطلب بپردازيم
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   ؟آيا حديث نتيجه ي پيشرفت حال مسلمانان است

قطعاً قسمت بيشتر احاديث نقل شـده نتيحـه ي پيشـرفت    «: گلدزيهر مي گويد
   ».اسي و اجتماعي آنها در قرن اول و دوم استسي ،مسلمانان در زمينه هاي ديني

با  ،من نمي دانم اين شخص چگونه بر خود جرأت داده چنين سخني را بگويد
وفات نفرمود  �و پيامبر ،وجود اينكه سخنان ثابت شده اي آنرا تكذيب مي كند

آن هـم بـا    ،مگر بعد از اينكه پايه هاي اساسي براي دين رفيع اسـالم وضـع كـرد   
آنهـا را بنيـاد    �از قرآن و سنت ها و قوانين و موازين كافي كـه پيـامبر   استفاده

َ#�آـ�� 'ـ($A   «: تا جايي كه ايشان در نزديكـي وفاتشـان فرمودنـد    ،نهاد
O,�ا �� R�0 A&$�9�%#َ%� آ&�ب� اPِ و          #َ 8 *َ 8أ��

U���« در ميان شما دو چيز را باقي گذاشتم كه تـا زمانيكـه بـه آن چنـگ     : يعني
: و فرمـود  »و سنت مـن اسـت  ) قرآن(گمراه نمي شويد و آن دو كتاب خدا بزنيد 
»       ) T�Zا �, � A$&ُآ�#  Nَ;*َ5  K%9 R�   5ا* ,ُ)*

شما بر دين حق جـو و آسـاني تـرك كـردم كـه شـب آن       : يعني »آ�R�ره�
و نيز يكي از داليل ديگر اين است كه يكي . همانند روزش روشن و آشكار است

���o��n��m��l��k}�: اسـت  وحـي آمـد   از آياتي كه در اواخر نـزول  

��vu��t��s��r��q��pz )امروز دين شما را برايتان كامل   )3: المائدة
نعمت خود را بـر  ) و با عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان(و . كردم

پـس  . شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپستد بـراي شـما برگزيـدم   
وفات نيافت مگر اين كه اسالم كامالً به ديني پخته تبديل شده بـود  پيامبر اكرم نيز 

ولي اين مطلب  ،و همانند كودكي نوپا آن چنان كه اين مستشرق ادعا مي كند نبود
گذاران  وندر ست است كه يكي از آثار فتوحات اسالمي اين بود كه حاكمان و قان

مواجهه با آنهـا نصـي در   رو شدند كه براي ثي روبمسلمان با مسائل جزئي و حواد
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و قيـاس و اسـتنباط هـاي     ]قرآن و سنت[اما آنها با استفاده از  ،قرآن و سنت نبود
در حاليكـه از چهـار چـوب و دائـره ي      ،فقهي احكامي را براي آنها وضع نمودند

و كافي است بداني كه در طي رشد و ترقـي   ،اسالم و تعاليم آن خارج نمي شدند
عمر بن خطاب بر دو مملكت كسـري ايـران و قيصـر     ،اسالم در قرن اول هجري

امـا   ،روم تسلط يافت و آن دو از لحاظ تمدن و شهرنشيني بسيار با اهميت بودنـد 
و بر  ،توانست اداره ي امور آنها را بر عهده بگيرد �با اين حال عمر بن خطاب 

 ،كنـد آن دو ملت به نحوي شايسته تر و عادالنه تر از كسري و قيصر فرمـانروايي  
چگونه عمر مـي توانسـت مسـؤوليت را     ،پس اگر اسالم هم چون طفلي نابالغ بود

و نظم و آرامشي را برقـرار كنـد    ،بر عهده بگيرد و آن سرزمين پهناور را اداره كند
و چنين وضعي در زمان حاكمان  ،كه ساكنين آن احساس امنيت و خوشبختي كنند

  . قبلي آنها بي سابقه بوده است
گر با انصاف مي داند كـه مسـلمانان در سـرزمين هـاي     اين پژوهش با وجود ا

و  ،مختلفي كه به آن رسيده و فتح نموده اند به شيوه ي واحدي عبادت مـي كننـد  
طبق احكام يكساني رفتار مي كنند و بنيـان خانـه و خـانواده هايشـان را بـر يـك       

رسوم با هـم  عقيدتي و عادات و  ،اساس گذاشته اند و هم چنين در احكام عبادي
هماهنگ هستند و ممكن نبود مسلمانان اين گونه در اتمام شئونات يكسان باشـند  
مگر قبل از ترك سرزمين جزيره العرب داراي نظامي كامل و مترقي بوده اند و در 
نواحي مختلف پايه هاي زندگي خود را بر اساس مباني اسالم پايه گـذاري كـرده   

  بودند 
ر آن نتيجه ي پيشرفت و دگرگوني ديـن در دو  پس اگر حديث يا قسمت بيشت

قرن اول بوده است پس بايد شيوه ي عبادت مسلماني در شمال آفريقا با مسـلمان  
زيرا محيط اجتماعي و جغرافيـايي در   ،ديگري در جنوب چين تفاوت داشته باشد

قـانون   ،پس چگونه اسـت كـه در عبـادت    ،هر كدام از آنها با ديگري تفاوت دارد
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با وجود فاصله اي زياد اين سرزمين ها با هم متحـد و  ... آداب اسالمي و ،گذاري
   ؟هماهنگ هستند

بـدون شـك بـه خـاطر تفـاوت       ،اما پيدايش مذاهب و تعدد آنهـا از قـرن اول  
برداشت از كتاب و سنت بوده است و يا به اختالف نظر صحابه از آن دو منبع بـر  

حفـظ شـده اسـت و در رابطـه بـا       و قرآن هم بصورت متواتر جين آنها. مي گردد
 ،هم  هر كالمي كه از ائمه مذاهب در قرن دوم و سوم ابراز شـده  �سنت پيامبر

و ايـن امـر قبـل از پيشـرفت و      ،قبالًتوسط يك صحابه يا تابعي اظهار شده اسـت 
و از  –تطوري كه اين مستشـرق گمـان مـي كنـد      –تطور مسائل ديني بوده است 

و چيزي بود كه شبهه ي گلدزيهر از اساس آنـرا   ،ه استديدگاه او بسيار مؤثر بود
  . اقتضا مي كرد

خـواهيم ديـد    ،اما ادله اي كه پس از آن بر اساس ديدگاهش مطرح كرده است
ن برروي پرتگاهي در حـال ريـزش بنـا    آكه همانند ساختماني است كه پايه هاي 

  . و به فضل خدا يكي بعد از ديگري فرو خواهند ريخت ،شده است
  
  موضع گيري اموي ها در قبال مسائل ديني -1

ينه گلدزيهر نظر خود را بر اساس اختالف شديدي كه از ديـدگاه او  مدر اين ز
ميان علماي متقي با دربار امويان وجود داشته است بنـا نمـوده و اصـرار دارد كـه     
براي ما نسبت به اموي ها چهره اي دنيا دوست كه هيچ واهمه اي به جـز كشـور   

و حتي در زندگي عادي خويش هم نـا آگـاه بـوده و بـا      ،ندارند ارائه دهد گشايي
و در  ،تعاليم و آداب اسالمي پيوندي نداشته و در زندگي بـه آن تكيـه نمـي كننـد    

يـت و تـاريخ حقيقـي    تهمتـي بـيش نبـوده و بـا واقع    حاليكه اين كـالم گلـدزيهر   
ارد و عصراموي رابراي و مسلما ً تاريخي كه در دسترس ما قرار د ،سازگاري ندارد

و آن دوره هم لبريز  ،در زمان عباسيان به نگارش در آمده است ،ما ترسيم مي كند
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از دشمني بابني اميه بود، و در آن دوره هم تعـداد كسـاني كـه اخبـار دروغـين و      
و شـايعه هـايي كـه     ،زوني يافتتگي نقل مي نمودند در حد زيادي فروايات ساخ

آن را در مورد امويان و خلفاي آنان بـر انگيختنـد نقـش    نويسندگان دربار عباسي 
و اين افترائيات در كتب تاريخي جـاي  ،مهمي را در تاريخ آن دوره ايفا كرده است

زيادي را به خود اختصاص داده و به عنوان حقايقي تـاريخي در نـزد بسـياري از    
هـايي  در حاليكه اين فقط روايـاتي اسـت كـه از زبـان      ،مردم جلوه گر شده است

عباسـي  ) هنرمندان(بدون تحقيق جاري شده است و از ساخته هاي نويسندگان و 
نيست بدون تحقيـق در   پس شايسته ،و تندروان شيعه و رافضيان به شمار مي آيد

  . قوالت اعتماد نمودنيات تاريخي در مورد بني اميه به اين ماخبار و روا
م متون تاريخي فراواني بـر  اما از جانب ديگر ما مي تواني ،اين يك طرف قضيه

خالف آنچه اين مستشرق با آنها به خلفاي بني اميه تاخته است بيابيم كه مخـالف  
نظريات او در مورد انصراف بني اميه از اسالم و مبارزه ي آنها بـا قـوانين آن مـي    

مثالً ابن سعد در طبقات از رفتار عبدالملك و تقواي او قبل از خالفت مـي   ،باشد
بـه كبـوتر مسـجد     ]به خاطر انس گرفتن به مسجد[مردم او را : گويد نويسد ومي

به نظر تو اگر تمام اصـحاب پيـامبر   : و از ابن عمر هم پرسيده شد ،لقب مي دادند
او هـم بـه انهـا     ؟وفات نمودند از چه كسي در مورد مسائل ديني سؤال كنيم �

از امـام زهـري   و در بحـث   ،پاسخ داد از اين جوان و بـه عبـدالملك اشـاره كـرد    
خواهيم ديد كه عبدالملك اصرار داشت تـا علمـا را بـراي تحقيـق و پـژوهش در      

و حتي در زمـان جـواني    ،مورد سنت و احاديث و روايات ارشاد و راهنمايي كند
و  ،زد انصار برو زيرا مي تواني علم فراواني از آنها ياد بگيـري به ن: به زهري گفت

با او رفتند در حالي او را ديدنـد كـه مشـغول     هنگامي كه مردم براي بيعت نمودن
و مثل ايـن جريـان در مـورد وليـد بـن       ،خواندن قرآن در زير چراغ كم نوري بود

و در زمان او بود كه بسياري از مسـاجد معـروف    ،عبدالملك كمتر نقل شده است
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و  ،و عصر خالفت او دوران عمران و آباداني براي مسلمانان بود ،امروز ساخته شد
 ،اويه نقل شده استخلفاي بني اميه به جز يزيد بن معن موارد  در رابطه با تمام اي

زيرا او آن طور كـه پيداسـت در زنـدگي و رفتـار شخصـي در بعضـي از آداب و       
و بـا وجـود آن نويسـندگان مغـرض      ،اخالق اسالمي داراي انحرافاتي بوده اسـت 

ي كـه قابـل نقـد و ايـراد     عباسيان و راويان شيعه بسياري از حوادث و جريان هاي
پرت كـرد   و در مورد وليد هم گفته اند كه او قرآن را ،نيستند به او نسبت داده اند

و اين گونه اخبار  ،در حالي كه اين هم افترا و تهمت است ،و آن را پاره پاره نمود
زيـرا   ،و روايات بدون ترديد نيازمند مطالعه با روحي منصف و بدون غرض است

  . دروغين و پنهاني مي باشداز روا يات 
و .،و تاريخ حوادث شگفت انگيزي در مورد فتوحات بني اميه نقل كرده اسـت 

حتي سرزمين هاي اسالمي در زمان خالفت عباسيان توسعه اي نداشت و مرزهاي 
جهان اسالم به همان سرزمين دوران بني اميه محدود ماند و در اين زمينه فضيلت 

فرزندان خلفاي بنـي اميـه بودنـد كـه در رأس سـپاهياني      زيرا  ؟آن امويان است از
پيروز و جنگ جو در راه خدا و براي اعتالي كلمه اهللا و انتشار شريعتش جهاد مي 

ينكه چيـزي از  و چرا متهم مي شوند به ا ؟پس چرا علما با آنان مقابله كنند. كردند
   ؟ودي آن بوده اندو عالقه اي به آن نداشته اند و در پي ناب ؟اسالم نفهميده اند

پس چيزي كه گلدزيهر براي جعل حديث به آن استناد كـرده بـود اخـتالف و    
 ،بله ،دشمني شديد بين علما و خلفاي بني اميه بود كه اين دليل او بي اساس است

بين خلفاي بني اميه و سران خوارج و علويان دشمني شديدي برقرار بود اما آنهـا  
ي حديث و تدوين آن و نقـل و بررسـي احاديـث    علمايي نبودند كه به جمع آور

ابوبكر بن عبـدالرحمن بـن حـارث بـن هشـام       ،سعيد بن مسيب: بپردازند همانند
نافع مـولي ابـن    ،سالم مولي عبداهللا بن عمر ،عبيداهللا بن عبداهللا بن عقبه ،مخزومي

عطـاء   ،امـام زهـري   ،قاسم بن محمد بن محمد بن ابـوبكر  ،سليمان بن يسار ،عمر
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پس اينـان   ،و امثال آنها كه جزو ائمه ي حديث بودند ،علقمه حسن بصري ،شعبي
اثري از آنها كه داللت كند بر اينكه بـه   چو هي ،در برخورد و نبرد يا امويان نبودند

  . خاطر دشمني با بني اميه در مقابلشان ايستاده باشند وجود ندارد
كـه   ،از عبـدالملك جز در مورد سعيد بن مسيب و روي گردانـي و بيـزاري او   

دليل آن هم معلوم است زيرا عبدالملك خواست براي دو تن از فرزندانش به اسم 
وليد و پس از وليد براي سليمان بيعت واليت عهدي بگيرد و سعد بن نسيب هـم  

پس ايـن   ،از گرفتن دو بيعت هم زمان نهي فرمود �پيامبر: امتناع نموده و گفت
و پيش از اين سراغ نـداريم كـه   . عبدالملك بودمسأله علت روي گرداني سعيد از 

و البتـه   ،سعيد بن مسيب از هيچ كدام از خلفاي بني اميه روي گرداني نموده باشد
مقداري اختالف و نزاع هم ميان حجاج بن يوسف با برخي از علماي هم عصرش 

و علت آن هم شدت عمل و برخورد تند حجاج با مخالفان بنـي   ،روي داده است
ــ ــه ب ــتامي ــد     ،وده اس ــه باش ــرو رفت ــي ف ــق و گمراه ــاج در فس ــه حج ــه اينك   ن

زيـرا ايـن امـر در مـورد      ،، در نتيجه علماي پرهيزكار در مقابل او قيام كرده باشند
حجاج صدق نمي كند چون به دستور او بود كه نقطه گذاري و اعراب گذاري آيه 

آن اسـت و  و اين امر نهايت توجه حجاج نسبت به قر ،هاي قرآني صورت گرفت
اين اقدام صورت نمي گيرد مگر توسط فردي كه داراي ايمان و اعتقادي دروني و 

  . قوي باشد
اين مستشرق اگر بنگرد به اينكه علمـايي كـه بـين    : و خالصه ي سخن اين كه

خـوارج و علويـان    انآنها و امويان درگيري و اختالف رخ داده است همان رهبـر 
زيـرا خواهـد    ]د پاسخ خـود را دريافـت كنـد   و مي توان[پس چه خوب  ،بوده اند

فهميد اين امر ارتباطي  به آن دانشمندان نخواهد  داشت كه براي انتشاراحاديث و 
ولي اگر منظـورش   ،حفظ آن و پاك كردن آن از زوايد و جعلي ها كوشش نمودند

مكحـول و   ،زهـري  ،حسن بصـري  ،سعيد ،نافع ،از آن علما كساني هم چون عطاء
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و تـاريخ و واقعيـت بـه     ،عاً هدف او انتشار دروغ و افترا بـوده قپس وا ،قتاده باشد
  . شدت نظر او را انكار مي كند

   ؟آيا علماي مدينه جعل حديث مي كردند-2

عجيب تر از اين چيزي كه قبالً بيان شد اين است كـه گلـدزيهر در دو كتـاب    
و  ةا*�;(ـN «و  »5درا�ـ�ت� ا��ـ��(  «خود بـه نـام هـاي    

��F*5ا qكه قبالً ذكر كرده بود كه [مي گويد كه اين جنگ  » ا���م
بين خلفاي بني اميـه و دانشـمندان    ]بين علماي متقي و خلفاي بني اميه واقع شده

و علماي مدينه همان كساني بودند كه براي مقابلـه در برابـر    ،مدينه رخ داده است
ا كسي كه زياد دروغ مي ام ،اموي ها برا ي اولين بار اقدام به  جعل حديث نمودند

ن او جعـل  ازيرا اگـر علمـاي بـه گمـ     ،گويد بايد حافظه اش هم زياد فعاليت كند
حديث كردند آيا مي توان گفت علماي مدينه مساوي با تمام علمـاي اسـالمي در   

مصر و ديگر شهرهاي اسالمي  ،بصره ،كوفه ،دمشق ،و آيا در مكه ؟آن دوره بودند
جـدا از   –ن عصر در شـهر مكـه   آقطعاً در  ؟نبوده اندصحابه و دانشمندان ديگري 

عمـرو   ،مجاهـد  ،عطاء، طاووس ،كساني مثل –صحابه اي كه ديرتر وفات نمودند 
ابـن   ،حسـن بصـري  : و در شـهر بصـره امثـال    ،بن دينار و ابن جريح و ابن عينيه

و  ،مطرف بن عبداهللا بن شـخير  ،ايوب سختياني ،ابو شعثاء ،مسلم بن يسار ،سيرين
عبيـده   ،بن اجدع ،مسروق ،عمر و بن شرحبيل ،اسود ،علقمه ،در كوفه كساني مثل

ابـراهيم   ،عمـرو بـن ميمـون    ،سويد بن غفله عبداهللا بن عتبه بـن مسـعود   ،سلماني
در  ،قاسم بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود ،سعيد بن جبير ،عامر شعبي ،نخعي

بن حبيب و خالد بن معدان  نليماابو ادريس خوالني و قبيصه بن ذوئيب و س ،شام
يزيـد   ،و در مصـر  .عبدالرحمن بن جبير و مكحول ،و عبدالرحمن بن غنم اشعري
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و ليث بن سـعد و عبيـد    1بن أبي حبيب بكير بن عبداهللا أشبح و عمر و بن حارث
اينـان  . و در يمن افرادي هم چون مطرف و غيره موجود بودنـد  ،اهللا بن أبي جعفر

پس آيا علماي مدينـه در   ،ي اسالمي در عصر اموي بودند شخصيت هاي برجسته
و ايـن جلسـه و    ؟و چگونه اين امر خاتمـه يافـت   ؟جعل حديث مشاركت كردند

تا توانسـتند در مـورد    ،در كجا برگزار شدند كنفرانسي كه آنها را جمع آوري كرد
پـس چگونـه در مقابـل جـاعالن سـكوت       ،جعل كردن حديث مشاركت نكردنـد 

در كجاي تاريخ آمده كه عمل آن  و ؟چگونه احاديث آنها را نقل كردند و ؟نمودند
اما ما خالف آنچه را در مورد علماي مدينه گفته شـده اسـت    ؟را نپذيرفتند ءعلما

مي كنند كه احاديث منقول  فمي بينم زيرا دانشمندان تمام شهرهاي اسالمي اعترا
و بلكه عبدالملك در  ،ستاز اهل مدينه جزو صحيح ترين و قوي ترين احاديث ا

مورد علماي مدينه اعتراف مي كند كه احاديث آنها صحيح است وقتي بـه زهـري   
سخن هنگام نها بياموزد همان طور كه اين آاشاره كرد كه پيرامون انصار باشد و از 

پس چگونه ممكـن اسـت اينگونـه در مـورد علمـاي       .بحث از زهري خواهد آمد
جعـل و وضـع حـديث    دينه مكان حديث سازي و مدينه اعتراف شود اگر شهر م

پس بايد گفت اين نوعي تناقض گويي است كه لحظـه اي   ؟ستبراي مردم بوده ا
و بلكه چيـزي جـز يـك سـخن كـه ناشـي از        ،در برابر نقد علمي دوام نمي آورد

  . خواسته اي پليد و كوكورانه نيست
اين اسـت كـه    گويي اين مستشرق  را بيشتر روشن مي كند قصو از آن چه تن

او از نزاع و اختالف سعيد بن مسيب با عبدالملك سپري بـراي انـداختن تيرهـاي    
ـ بدون اينكه نقـش ا  ،جعل و دروغ بسوي علماي مدينه مي سازد ن مسـيب را در  ب

زيرا اگر آن چنان بود كه گلدزيهر مي گويد مي بايست سـعيد بـن    ،ميان ذكر كند
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نقش او را در ايـن اقـدام ذكـر نمـي      راچاما  ،مسيب در رأس جاعلين حديث بود
آيا در واقع او را همانند زهري به جعل حديث متهم مي كند اما به صـورت   ؟كند

آشكار جرأت بيان آن را نمي يابد زيرا نمي تواند حتي يك روايـت جعلـي بـراي    
تأييد نظر خود بيابد و سعيد بن مسيب را با آن متهم كند همان طور كـه در مـورد   

و  ؟يا اينكه او را از اتهام جعل حديث تبرئـه مـي كنـد    ؟ن كار را كردامام زهري آ
در حاليكــه او در رأس علمــاي  ]تبرئــه از جعــل[چگونــه ممكــن اســت  اايــن ر

پرهيزكاري بود كه از بني اميه روي گردان بودند و به ناچار در مقابل آنها آن اقدام 
چنـين اسـت كـه ايـن     ايـن   ؟را انجام دادند همان گونه كه خود گمان كرده اسـت 

  . كذاب تناقض گويي مي كند و در افكار و آرايش مي لغزد
نها را آدر حقيقت علماي ما در مورد جعل كنندگان احاديث بررسي كرده اند و 

ولي اين مستشرق از چنين وصـفي شـگفت زده    ،به بي دين و فاسق لقب داده اند
ـ    ه افـرادي پرهيزكـار   نشده بلكه آن دانشمندان جاعل حديث را به گمـان خـود  ب

 ،ايد كه محل استقرار آنها همان شهر مدينه بوده اسـت زملقب نموده و سپس مي اف
اما بايد گفت در حقيقت مدينه جايگاه دانشمندان عالم و با تقوا بوده است آن هم 

كه عبارت است از وجـود علـم و تقـواي الهـي كـه       ،با مفهوم اسالمي علم و تقوا
و جنگ و مقابله بـا   ،و صداقت در شريعت اسالم ،ديني همان اجتهاد براي مسائل

ن مفهـومي  آو نه بـا   ،و جاعالن حديث �دروغ گويان به ساحت مقدس پيامبر
پوشـيدن احاديـث صـحيح    : عبـارت ايـن اسـت   كه اين مستشرق فهميده است و 

  مذكره 304ص  . و تهمت بستن به زبان ايشان به عنوان دفاع از دين او �پيامبر
   ؟اي اسالمي دروغ گفتن براي دفاع از دين را جايز مي دانندآيا علم-3

با توجه به آن چه در «: اين مستشرق يهودي در ادامه ي سخنان خود مي گويد
موجود نمـي توانـد بـه    دانستند كه اين احاديث  –يعني علماي  –دسترس داشتند 

ـ    اندازه اي با در نتيجـه   ،دشد كه نياز آنها را براي ر سيدن بـه اهدافشـان تـأمين كن
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كردند كه مناسب مي دانستند و بـا شـريعت اسـالمي هـم     به جعل احاديثي شروع 
و اين عمل خود را اين گونه براي خود توجيه مـي كردنـد كـه بـه      ،ناسازگار نبود

و بي ديني و دور شدن از قوانين ديني بر اين كار  ]ءخلفا[خاطر مقابله با سركشي 
  . دست زده اند

و .. .چنين جعل حديث توسط علماي ما را توجيـه مـي كنـد   گلدزيهر اين  ،بله
اين سخن كسي است كه به منزلت رفيع علمـاي ثابـت قـدم مـا      ]معلوم است كه[

و ايـن علمـا در پرهيـز از دروغ حتـي در زنـدگي       ،نرسيده و اصالً نخواهد رسيد
ن محال است و نـه  آعادي خويش به مرتبه اي رسيده اند كه دسترسي گلدزيهر به 

آن درجه از خوف و خشيت الهي كه در جهان  و فطرت آن هـا اسـتقرار يافتـه     به
تا جايي كـه   �و نه به درجه ي تنفر از تهمت و افترا بستن به پيامبر ،مي ر ستد

را مساوي بـا كفـر و مسـتوجب قتـل و عـام       �برخي از آن علما افترا به پيامبر
خصوصيات علمـاي مـا را   پس اگر اين مستشرق اين گونه . پذيرش توبه مي دانند
زيرا او حتي سايه اي از اين فضايل را هم در وجود خود يا  ،نفهميده معذور است

 شت گماناست كسي كه به دروغ گويي عادت دااما معلوم  ،پيرامونش نديده است
و دزدان هم فكر مي كنند مردم شـبيه   ،تر هستندمي كند تمام مردم از او دروغ گو 

همانـا سـعيد بـن    : كسي به خود اجازه مي دهـد كـه بگويـد    و اال چه ،آنها هستند
مسيب كه با آزار و اهانت و شكنجه روبه رو شد تا نگـذارد دو بيعـت هـم زمـان     

بعداً همـين مـرد بـراي خـود      ،منافات داشت �گرفته شود زيرا با دستور پيامبر
  دروغ بگويد؟  �مباح بداند كه براي دفاع از پيامبر

ه مي دهد به كسـاني كـه علنـاً  در مقابـل برخـي از      و چه كسي به خود احجاز
حاكمان خود به دليل مخالفت آنها با بعضي از احكام سنت ايسـتادند اتهـامي وارد   

 �و بگويد كه ايشان پس از آن براي خود جايز دانستند كه به سنت پيامبر  ؟كند
اراي قدرت اي مردم آيا شما د ؟آنها را نگفته بود �احكامي را بيفزايند كه پيامبر
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و يا اينكه شما براي مردمي سخن مي گوييـد   ؟تعقل نيستيد كه با آن  داوري كنيد
  ! ؟كه داراي عقل و انديشه نمي باشند

  ؟دروغ و جعل چگونه در حديث راه يافت-4

ونظر به اينكه به كمك و مساعدت علويـان كـه   «: مي گويدگلدزيهر پس از آن 
اولين عرصـه اي كـه در آن اقـدام بـه جعـل       ،تنداميه بودند، اميد داش يدشمنان بن

و ايـن كـار راهـي غيـر      ،حديث نمودند درباره ي مدح و فضيلت اهل بيـت بـود  
و اين چنين بود كه حديث در قرن اول  ،مستقيم براي انتقاد و هجوم به امويان بود

ولي به شكلي درد آور در مقابل اموياني كـه   ،هجري به روشي براي مخالفت آرام
  . ف قوانين فقهي و اسالمي بودند تبديل شدمخال

جعل نمودن آن براي  ،و گلدزيهر اين گونه مسأله اي جعل حديث را از حالت
ساختن و وضع حديث براي مقابله و رويا رويي با امويـان تغييـر    ،دفاع از دين به

و گمان مي كند كه علماي پرهيزكار ما همان كساني بودند كـه در مـدح   . مي دهد
بدون اين كه از كساني كه به علوم حديث و سـنت   ،ت حديث جعل كردنداهل بي

اما با يد گفت كه براستي خداي تعالي در قرآن  ،اشتغال داشتند ترسي داشته باشند
 ،را مـدح كـر ده   �حضـرت علـي    �و پيامبر ،بعضي از صحابه را مدح نموده

و امثـال  ) هللا عنهمرضي ا(عايشه و زبير  ،طلحه ،عثمان ،عمر ،همان طور كه ابوبكر
پس بدون ترديد بخشـي از احاديـث    ،رگان صحابه مدح فرموده استآنها را از بز

 �صحيح وجود  دارد كه در مورد اصحاب بزرگوار و از جمله اهل بيت پيـامبر 
فضـيلت   اما شيعه ها بر آن افزودند و شروع به ساخت احاديثي در مورد ،مي باشد

در نتيجه  علماي  ،كست بني اميه و پيروان آنهاآن هم به خاطر ش ،اهل بيت كردند
و احاديث دروغينـي كـه آنهـا در ايـن      ،اهل سنت براي مقابله با آنها به پا خاستند

پس كسـاني كـه در مـورد اهـل بيـت       ،ينه ساخته بودند روشن و بر مال نمودندمز
بلكـه انهـا در مقابـل ايـن وضـع       ،حديث جعل كردند علماي متقي مدينه نبودنـد 
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تا آن جا كه ابن سيرين همان طور  ،و در برابر آن قد علم نمودند ،تادگي كردندايس
بـراي نقـل حـديث علمـا از سـند آن نمـي       : كه قبالً گفتيم با تأكيد فرموده اسـت 

رجـال سـند   : پيدا شد مي گفتنـد  ]جعل حديث[اما هنگامي كه اين فتنه  ،پرسيدند
 ل سنت روايت مي كرد حديث اوپس اگر فردي از اه ،حديث را براي ما نام ببريد

و هر گاه . را مي پذيرفتند و اگر از اهل بدعت بود حديث آنها را قبول نمي كردند
بايـد بـه منـابعي كـه      ،گلدزيهر خواست اهل بدعت را از نظر اهل سنت بشناسـد 

تا بداند كه آنها  ،خودش از آنها نقل قول نموده و از آنها سخن گفته مراجعه نمايد
پـس چگونـه   .. .نها بوده اند مي باشـند آها و خوارج و كسانيكه بر راه همان شيعه 

افزودنـد و در   �ممكن است كه علماي ما با گروه هايي كه بر احاديـث پيـامبر  
فضيلت اهل بيت حديث جعل كردند مبارزه كرده و در برابر ايشان بأيستند آنگـاه  

               ! ؟خودشان به خاطر همين هدف و غرض جعل حديث كنند
ديگر با اقدام شـيعه   ،اگر خودشان آماده براي جعل حديث بودند ،پس بهتر بود

پـس چـرا ايـن كـار را      ،و با هـم در ايـن راه حركـت نماينـد     ،يان مخالفت نكنند
نكردند؟ و جاي تعجب است وقتي كه دانشمند شيعه مذهب مثل ابن ابي الحديـد  

حديث كرده و در مورد فضـيلت  اعتراف مي كند به اين كه اولين كساني كه جعل 
 »گلدزيهر«آن گاه  ،خود شيعه ها بودند ،اهل بيت احاديث موضوع را اضافه كردند

: نسبت مي دهد و مـي گويـد  ) علماي پرهيزكار مدينه(اين كار را به اهل سنت يا 
پـس آيـا ايـن افـراط در واقعيـات       ،ابتدا اين ها بودند كه اقدام به اين كار نمودند

افراطي كه به جز از فرد سركش و گناهكار از شخص ديگري سر  ؟تاريخي نيست
   ؟نمي زند

   ؟آيا حكومت بني اميه در جعل حديث دخالت داشتند-5
زيـرا خـود حكومـت در     ،و كار به آن جا ختم نشد«: سپس گلدزيهر مي گويد

چون نخواست ديدگاه خاصي گسـترش   ،ساكت ننشست ]جعل حديث[مقابل آن 
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در نتيجه اقدام به جعل حديث بـراي   ،ندان متقي را سركوب كنديا آن دانشم ،يابد
پس اقدام به جعل حديث كردند يا بـه آن   ،تأييد نظرات و ديدگاه هاي خود نمود

   »دستور دادند
اين ادعاي جديد وجود خارجي نـدارد و تنهـا در خيـال نويسـنده آن موجـود      

بـراي تعمـيم بخشـي از    ) حكومت بني اميـه (در تاريخ نمي بينيم كه  است زيرا ما
و ما از گلدزيهر مي پرسـيم   ،ديدگاه هاي خويش اقدام به جعل حديث كرده باشد

زيـرا دانشـمندان مـا     ؟اين احاديث كه حكومت بني اميه جعل كردند كجا هسـتند 
و مراجع صحيح حديثي مـا   ،عادت داشتند كه حديثي را نقل نكنند جز با سند آن

ولي ما حتي در يك حـديث از   ،ر دسترس استيعني همان اساتيد هم موجود و د
آن هزاران حديث فراوان اهل سنت نمي بينيم كه در سند آن عبدالملك يا يزيد يـا  
وليد يا يكي از كارگزاران آنها مثل حجاج و خالد بن عبداهللا قسـري و امثـال آنهـا    

و اگـر هـم    ؟پس اگر بـوده در كـدام مقطـع تـاريخي از بـين رفتـه       ،موجود باشند
مت بني اميه خودش حديث جعل نكرده بلكه بـه جعـل آن دعـوت كـرده و     حكو

   1؟دستور داده چه دليلي آن را ثابت مي كند
  اسباب اختالف در حديث -6

له اي اختالفي در زمينـه ي سياسـي يـا اعتقـادي     هيچ مسأ«: كلدزيهر مي گويد
وجود ندارد مگر اينكه اساس آن به برخي احاديـث كـه داراي سـندي قـوي هـم      

  ! »هستند بر مي گردند
آيا اين همان دليلي است كه براي جعل حـديث توسـط بنـي اميـه ارائـه شـده       

چرا وجود اين احاديث مخالف هم در مسائل مورد اختالف به علت وجود  ؟است
و چرا علتي به جز جعلي بودن نداشته  ؟مذاهب و ديدگاه هاي گوناگون بر نگردد

                                        

قره  اين آيه خطاب به برادران گلدزيهر است اما نه آن هنگام ب/ 111 .برهانكم إن كنتم صادقين تُواقُل ها - 1

 .]مترجم [  .و نه اكنون دليل و برهاني نداشته و ندارند كه ارائه دهند
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   ؟باشند
نهـا را  آبرخـي از  [اي اختالف آنها بيان كرده اند علماي حديث داليل زيادي بر

   ]در زير ذكر مي كنيم
دو نوع موقعيـت   از جمله اين عوامل مي توان به وقوع و انجام يك فعل در-1

پس يكـي   ،زماني و مكاني متفاوت كه هر دو نيز توسط صحابي روايت شده است
هـم بـا توجـه بـه      و ديگري را ،را طبق شرايطي كه مشاهده نموده روايت مي كند

ا*��Yُء 8�ِ �ـ�g  (: مثال آن دو حـديث  ،ظرف خاص خود نقل مي كند
و ه�� (و حديث  ،لمس ذكر سبب گرفتن دوباره ي وضو مي شود )ا*Cآ�

�َ�� :�O�0 2پـس  [يعني مگر ذكـر قسـمتي از بـدن تـو نيسـت       )ه� ا
   ]تجديد وضو الزم نيست

ت انجـام داده و همـه ي   عملي يا عبادتي را به دو يا چنـد صـور   �پيامبر-2
پس يك صحابي آنچـه را در حـالتي خـاص     ،صورت ها را هم جايز دانسته است

و صحابي ديگري آنچه را در موقعيت ديگري مشاهده كرده  ،ديده رواي ت نموده
مانند احاديثي كه در مورد نماز وتر وارد شده كه يـك بـار هفـت     ،روايت مي كند

  . عتركعت خوانده يا نه و يا يازده رك
و از جمله ي اين اسباب اين است كه در بيان رفتـار خاصـي كـه از پيـامبر     -3
مـثالً در مـورد اداي حـج     ،ديده اند هر كدام آن را به شيوه اي نقل كرده انـد  �

مفرده و يـا تمتـع ادا كـرده     ،كه آيا ايشان حج را به صورت قران �توسط پيامبر
زيرا مردم  ،فهميده باشند �پيامبرو تمام اين حاالت جايز است كه از عمل  ،اند

و اصحاب نمي توانستند و نمي توانند بدانند كه ايشان نيت اداي حج قران يا تمتع 
  . و يا افراد داشته است

 ،به وجود آمده است �اختالفي كه به علت فهم متفاوت حديثي از پيامبر-4
حـديث  كه مثالً يكي از اصحاب امري واجب و ديگري امـري مسـتحب را از آن   
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  . واحد برداشت نموده اند
را شـنيده كـه    �يكي از اصحاب حكم جديد يك سخن يا حديث پيامبر-5

و پيوسته حكـم   ،حكم اول آن را نسخ نموده است ولي صحابي ديگر ان را نشنيده
  . اول كه به او رسيده است رابيان مي كند

ا بيـان  علماي ما داليل اختالف در مفهوم احاديـث ر  ،خالصه ي سخن اين كه
و  ،جعلي بودن يكي از آنها باشد آن را بيان كرده ،پس اگر علت اختالف ،كرده اند

اگر دليل آن به غير از اين عامل باشد باز هم آن را به روشني بيان نموده اند، و در 
اين زمينه كتاب هاي مستدل و ارزشمندي تأليف شده است كه از جمله كساني كه 

و طحـاوي و   ،ابن قتيبـه  ،/ند  مي توان به امام شافعيدر اين زمينه تأليف كرده ا
پس گمـان بـه اينكـه تمـام اخـتالف در معـاني احاديـث         ،غير اين ها اشاره نمود

به جعلي بودن آنها بر مي گردد گمـان و نظـر بـاطلي     ]در يك موضوع مخصوصاً[
و باطل تر از اين گمان اين است كـه آن را بـه عنـوان دليلـي بـراي جعـل        ،است
  . ث يا دعوت به جعل توسط بني اميه قلمداد نمودحدي

  
   ؟آيا معاويه در جعل حديث دخالت داشته است -7

زيهر پس از بيان دليل باالبر اي جعل حـديث بـه ذكـر دليـل ديگـري مـي       گلد
در «: معاويـه بـه مغيـره بـن شـعبه گفـت      : پردازد و آن هم اين است كه مي گويد

و الزم اسـت بـه    ،كوتاهي نكن �انو طلب رحمت براي عثم �بدگويي به علي
و احاديثي كه روايت مي كنند را از بين ببري و بر  ،نا سزاگويي كني �ياران علي

و خانـدان اور ا مـدح    ،و خاندان او را مـدح كنـي   �عثمان ،خالف آن الزم است
سـپس   »و خود را به آنان نزديك سازي و به سخنان ايشان گوش فـرا دهـي   ،كني

بوجود  �بر اين اساس احاديث امويان براي ضديت با علي «: گلدزيهر مي گويد
   »آمد
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: معاويه به يكي از پيروان يا فرمانـداران خـود مـي گويـد    ! به اين دليل نگاه كن
چه چيـزي در   ،را اذيت و آزار بده وبه طرفداران عثمان نزديك شود �ياران علي

آيـا ايـن    ؟باشـد اين دستور وجود دارد كه داللت بر جعل نمودن احاديث داشـته  
همان چيزي نيست كه از لحاظ نظري بين هر حكومت با دوسـتان و دشـمنان آن   

و از كجا فهميـده كـه    ؟و اين امر چه ارتباطي با جعل حديث دارد ؟اتفاق مي افتد
از اين كه عليه علي حديث جعل كنـي نبايـد كوتـاهي    : معاويه به مغيره گفته است

اگـر معاويـه آن سـخن را گفتـه      ؟يث بسازيو با يد در فضيلت عثمان حد ،نمايي
ولي در كجا معاويه ايـن سـخن را    ،باشد حتماً مي تواند دليلي براي گمان او باشد

   ؟و چگونه از سخني كه او نقل نموده اين مسأله فهميده مي شود ؟گفته است
ن علي راسب و بدگويي بايد يارا«: اما در مورد اين سخن معاويه كه گفته است

و اينكه گلدزيهر گفته برخي از احاديـث از   »ث ايشان را از بين ببرياديكني و اح
از اين كالم او بايد عبرت بگيرند كساني كه نسبت بـه علـم و    ،اين راه از بين رفته

زيـرا اصـل سـخن     ،آگاهي اين مستشرقين و امثال آنها داراي حسـن ظـن هسـتند   
علي و فرزنـدانش ممانعـت    از بدگويي به« 1معاويه خطاب به مغيره اين گونه بوده

از ياران علي عيب جويي كـن و از   ،و براي عثمان طلب بخشش و عفو بنما ،نكن
ولـي از دوسـتان و    ،و از شنيدن سخنان آنها خـود داري كـن   ،آن ها دوري گزين

 »ياران عثمان تعريف و تمجيد كن و با آنها اختالط كن و به سخنانش گوش بـده 
و از آنهـا دوري   »وا2 -�ء �ـA «بارت پس ببين چگونه اين مستشرق ع

   »و #LR�O �8 أ7�دARG«كن را به تعبير 
پس معلوم مي شـود   ،تغيير داده است ،يعني و احاديث منقول آنها را از بين ببر

پس آيا امانت داري اين نـواع   ،در اصل سخن وجود ندارد »أحاديثهم«كه كلمه ي 
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در سـخن معاويـه    »احاديث«كلمه ي و اگر هم فرض كنيم كه ! ؟از علما را ديدي
بوده است ين كلمه در عبارت او چيزي جز سخنان و گفتارهاي آنهـا در مجـالس   

نقـل شـده اسـت و     �و به هيچ وجه به معني سخناني كه از پيامبر ،ايشان ندارد
  . نمي باشد

اين ادله اي بود كه گلدريهر ذكر كرده و با اسلوبي قطعي حكم بسيار مـي را از  
توسط بني اميه و يـا دعـوت آنهـا بـه      خذ نموده بود و آن هم جعل احاديثنها اآ

يتي ن گونـه كـه ديديـد هـيچ اسـاس  و سـند      اما در واقع همـا . [جعل حديث بود
   ]م. نداشت تا بتواند با آن ادعايش را ثابت كند

   ؟براي جعل حديث به خدمت گرفتند آيا امويان امام زهري را-8

از اين جهت امويـان و پيروانشـان بـراي تأييـد     «: كلدزيهر پس از آن مي گويد
زيـرا مهـم آن    ،نظرات و گرايشات خود به راحتي اقدام به جعل حديث مي كردند

و حتـي   ،بود كه حديث جهت انتساب و بهره برداري چه كساني ساخته مي شـود 
آنها توانستند با زيركي خود امثال امام زهري را بـراي جعـل حـديث بـه خـدمت      

  ) ...بگيرند
در اين جا برما واجب است كه پرده و پوشش از روي مبارزه ي اين مستشـرق  

و حتي اولين كسـي   ،يهودي با بزرگترين پيشواي اهل سنت در عصر خود برداريم
به را ستي ما در سخنان گلدزيهر نسبت بـه   ،كه از ميان تابعين سنت را تدوين كرد

پنهان كاري و  ،وهش امام زهرينك ،امام زهري آنچه مي بينيم چيزي جز نيت پليد
و در واقع اين كار طرحي پنهاني از سـوي ايـن مستشـرق     ،تحريف حقايق نيست

بـه همـين    ،است براي تهاجم بر ارگانهاي سنت و تخريب آن يكي پس از ديگري
هجوم برده و اين مسأله  �يعني ابو هريره �دليل ابتدا به بزرگترين راوي پيامبر

اتهاماتي كه بر ايشان وارد شده است موضوعي بود كه ما  ي هجوم به ابو هريره و
آورده اسـت مناقشـه و    »سالمفجر اإل«كه در كتاب  »احمد امين«بر سر آن با استاد 
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و گلدزيهر هم در اين امر از اسـتاد   ،مباحثه نموديم كه در ادامه آن را خواهيد ديد
كينـه ي خـود و    آن هـم بـه خـاطر اشـباع درون پـر از     [ ،احمد ايمن پيروي كرده

تـا   ]و نه به خاطر جلب رضايت خدا و بيـان حقيقـت   �دشمني با سنت پيامبر
جايي كه به گمان خود شخصيت ابو هريره را به كلي تخريب كـرد و از آن فـارغ   

آن گاه براي تخريب و نابودي ركن سنت در زمان تابعين  عزم خود را جـزم   ،شد
 �به فرو ريخـتن كـل سـنت پيـامبر     ،كرد تا در نهايت بتواند پس از تخريب او

و سـپس ائمـه و   ) ابو هريـره (زيرا او ابتدا تيشه بر ريشه راويان آن زد  ،موفق شود
بزرگان سنت را تخريب نمود و بعداً به ايجاد شـك و ترديـد نسـبت بـه مجمـوع      
سنت پرداخت همان گونه كه ما در مطالب قبل ديديم و قطعاً نتيجه ي تمـام ايـن   

اما خداونـد بـا    ،نابودي منبع دوم شريعت اسالمي يعني نسبت بود اقدام هاي پليد
و ناچاراً باطل در مقابل حق شكست  ،قدرت خويش فرمانش را به اجرا مي كذارد

  .اي تاريك و پناهگاهي محكم رفته باشد مي خورد هر چند اين باطل به سايه
   

  1امام زهري و جايگاه او در تاريخ اسالمي 

همـان   ،هاي اين مستشرق نسبت به امام زهري بپردازيم د اتهامقبل از اينكه به ر
بـه بيـان راز   ) گلدزيهر(چون او  ،كنم كه در مورد ابوهريره انجام دادم كاري را مي

پس من به بيان نظـرات دانشـمندان مـا در    . شهرت ابوهريره در تاريخ ما پرداخت
به هنگام مقايسـه تفـاوتي   تا  ،پردازم مي ،و جايگاه واقعي ايشان در تاريخ ،مورد او

هاي ناروايي كـه ايـن مستشـرق بـه امـام       قطعي و اساسي ميان تهمت ها و نسبت

                                        

هاي  ي خطي و در كتب خانه ـ  تاريخ زندگي امام زهري را از منابع فراواني كه بيشتر آنها به صورت نسخه1
جرح و تعديل ابن ابـي   ،تاريخ ابن عساكر :توان به از مشهورترين اين منابع مي ،دند بيرون آورديمعمومي بو

تذكره الحفاظ  :اشاره نمود و البته عالوه بر اين منابع از ،تاريخ اسالم ذهبي و طبقات محدثين سيوطي ،حاتم
   .اده شده استاستف.. .و اللغات از امام نووي و ءتهذيب األسما ،تهذيب ابن حجر ،ذهبي
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  . روشن شود] كنيم و آنچه ما در مورد او بيان مي[دهد  زهري نسبت مي
  

  اسم و تاريخ تولد و زندگي ايشان 

او ابوبكر محمد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبـداهللا بـن شـهاب بـن عبـداهللا بـن       
پدرش  ،ق متولد شد.هـ 51به احتمال قوي در سال  ،ارث بن زهره قرَشي زهريح

مسلم بن عبيداهللا از جمله افرادي بود كه به همراه عبداهللا بن زبير عليه امويان قيام 
و وقتي پدر امام زهري فوت كرد او نوجواني بـود كـه هـيچ مـال و ثروتـي       ،كرد

 ،ه سرپرستي او را بر عهده بگيردنداشت پس با يتيمي بزرگ شد و كسي نداشت ك
  . به جز برادر بزرگتري كه در تاريخ چيز قابل ذكري از او نيامده است

شـب بـه اتمـام     80و آن را در مـدت   ،قبل از هرچيز به حفظ قرآن روي آورد
 ،اش محمد بن عبداهللا بـن مسـلم بيـان كـرده اسـت      همانطور كه برادرزاده ،رساند

بعد از آن . رفت سب قومش به نزد عبداهللا بن ثعلب ميسپس مرتباً براي يادگيري ن
و تا آن اندازه كـه   ،به مصلحت ديد كه به يادگيري حالل و حرام و روايت بپردازد

و بـا   ،نمود و يادگيري از آنها تالش مي �توانست براي يافتن اصحاب پيامبر مي
بـر   ،بـن سـعد  سهل  ،أنس و ابن عمره جابر: ده نفر از آنها مالقات داشت از جمله

اي كه ذكر كـرديم معاشـرت نمـود امـا شـايد       ي اصحاب با اين مصابه خالف بقيه
: سپس با بزرگان تابعين عصر خـود ازجملـه   ،موفق به معاشرت با بقيه نشده باشد

عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود و ابوبكر بـن   ،سعيد بن مسيب عروه بن زبير
و البته از ميان اين بزرگان بيشتر با امـام   ،وميعبدالرحمن بن حارث بن هشام مخز

سال به طـور مـداوم بـا     8توان گفت  و مي ،بزرگوار سعيد بن مسيب همنشين بود
امام زهري زياد به شام رفت و آمد داشت و اولين بار هنگـام بلـوغ و    ،ايشان بوده

زبيـر بـا   و بعد از كشـته شـدن عبيـداهللا بـن      ،در زمان مروان به آنجا فرستاده شده
 ،سـليمان   ،وليد: عبدالملك بن مروان ارتباط برقرار كرد و با خلفاي بعد از او مثل
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امام زهـري بـه    ،يزيد دوم و هشام بن عبدالملك در ارتباط بود ،عمر بن عبدالعزيز
در انتهاي مرز ) أدامي(اش واقع در  تا اينكه در خانه ،كرد عراق و مصر هم سفر مي
سـالگي    73يـا   72ق و در سـن  . هــ  124طين در سـال  حجاز و ابتداي مرز فلسـ 

ي ايشان را بر سر راه اصلي يا  امام زهري وصيت كرده بود كه جنازه ،وفات نمودن
در كنار راه اصلي آن ناحيه دفن كنند تـا رهگـذران هنگـام هنگـام عبـور از آنجـا       

  . برايش طلب رحم و بخشش كنند
  

  امام زهري  بارزترين ويژگيهاي اخالقي 

موي سـر و ريـش    ،هاي الغر گونه ،و كم پشت ،امام زهري داراي ريشي كوتاه
مقداري چشمانش ضعيف بوده و داراي زباني فصـيح   ،كرد خود را با حنا رنگ مي

عمـر بـن    ،زهـري : فصيحيان زمان آنها سه نفر بودنـد «: شد و هميشه گفته مي ،بود
بخشش و سـخاوتمندي بـود    از بارزترين اخالق او »عبدالعزيز و طلعه بن عبيداهللا

ليـث بـن سـعد     ،انـد  ي بخشش نام برده كه در اين زمينه او را بعنوان آيت و نشانه
 ،امام زهري از سخي ترين اشخاصي بود كه من ديده) زهري(ابن شهاب : گويد مي

تا جايي كه اگـر چيـزي بـرايش     ،بخشيد كرد به او مي هر كس از او درخواست مي
و  ،دادنـد  كرد و آنها هم به او مـي  نش درخواست قرض ميماند از دوستا باقي نمي

و چه بسا گـدايي بـه    ،گرفت ماند از بردگانش قرض مي اگر باز چيزي برايش نمي
شـد و   اش دگرگون مي اگر چيزي براي بخشش به او نداشت چهره ،آمد نزدش مي
و  ،كند دهم كه خداوند به نيكي نيازت را برآورده مي به تو مژده مي: گفت به او مي

دهـد كـه فـردي     ي صـبر وتحملـش ايـن امكـان را مـي      به ابن شـهاب بـه انـدازه   
  .برآورده سازد[به جاي ابن شهاب[نيازمنديهاي سائلين را در توان 

يـك   ،گسـترد  هاي غذاي همراه عسل براي مردم مـي  زهري به زور مداوم سفره
شكايت آوردنـد  رسيد صاحبان آن چاه آب به نزدش ] چاه آبي[بار به كنار آبي يا 
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امـام   ،ن از كار افتاده هستند كه هيچ خدمت كـاري ندارنـد  ر زپي 18كه آنها داراي 
و بـراي هـر    ،هزار درهم قرض كرد 18پس  ،زهري چيزي به همراه خود نداشت

اي بود كـه وقتـي    و امام زهري به گونه،كدام از آن پيرزنان خادمي را استخدام كرد
سـوگند خـورد    ،با او غذا بخورد خودداري كرديكي از محدثان دوستش از اينكه 

امام زهري داراي سفرهاي آموزشي بـود و   ،كه به مدت ده روز با او سخن نگويد
 ،رفت تا به آنها آموزش دهد و آنها را در دين آگاه نمايد در آن به سوي اعراب مي

ذا برد تـا بـه آنهـا غـ     رفت با خود عسل و كره مي اگر در زمستان به سوي آنها مي
وبـه خـاطر ايـن نـوع      ،داد و اگر در تابستان بود به آنها عسل و روغـن مـي   ،بدهد

، 1شـد   هاي او افزوده مي انگيز بود كه هربار نسبت به قبل بر بدهي بخشش شگفت
كردنـد و يـك بـار     در نتيجه يك بار خلفاي بنـي اميـه بـدهي او را پرداخـت مـي     

  . نمودند دوستانش براي او پرداخت مي
رين صفاتي كه باعث شد امام زهري داراي جايگاه خاصي در علم شود از بارزت

  : و صاحب شهرت و آوا گردد و بر ياران خود برتري يابد دو صفت بود
امـام زهـري اصـرار     ،شـد  تالش و رنجي كه در كسب علـم متحمـل مـي   : اول

فراواني داشت براي مالقات با علما و كسب علم از آنها و مـدون كـردن آنچـه از    
 ،مانـد  هاي طوالني را براي تفكر در آنچه شنيده بود بيدار مي او شب ،شنيد ا ميآنه

و اكنـون چنـد نمونـه از سـخنان      ،تا آن را حفظ و در نفس خودش استوار گرداند
  : كنيم ي او به طلب علم ذكر مي دوستانش را در مورد عشق و عالقه

و  ،كـرديم  دداشـت مـي  ما مسائل مربوط به حالل و حرام را يا: گويد ابوزناد مي
دانستم كه  ،شد پس وقتي به او نياز پيدا مي ،نوشت شنيد مي ابن شهاب هرآنچه مي

                                        

ـ به نظر اينجانب اين نوع بذل و بخشش با اينكه از سوي شخص بزرگواري مثـل امـام زهـري باشـد امـا      1
و ال تجعل يدك مغلوله الي عنقك و ال  :ي باروح وسطيت اسالمي و بسياري از احاديث و آيات از جمله آيه

 ] مترجم[ .ردسازگاري ندا] اسراء/29[تبسطها كل البسط فتقعد ملوال محسورا 
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  . ترين افراد است او آگاه
ابن شهاب با چه چيزي از شما پيشـي  : به پدرم گفتم: گويد ابراهيم بن سعد مي

ر و با هر فرد مسن يا جـواني كـه د   ،آمد اي مي در ابتداي هر جلسه: گفت ؟گرفت
رفـت و در آنجـا    سپس به منزل انصار مـي  ،پرسيد كرد سؤال مي جلسه برخورد مي

نمود و  شد از او سؤال مي هم با هر جوان يا پيرمرد و يا حتي پيرزني كه مواجه مي
  . پرداخت حتّي با بانوان هم به مجادله مي

اند اين است كه  هاي ديگري كه از تالش زهري براي كسب علم آورده از نمونه
او براي اين كه چيزي ياد بگيرد به نزد عبيداهللا بن عتبه بن عبداهللا بن مسعود رفتـه  

حتّي يـك بـار بـراي او آب آورده و در پشـت در بـراي       ،و خدمتكار او شده بود
چه كسـي پشـت   : اش گفت پس عبيداهللا به جاريه ،ي ورود منتظر بود كسب اجازه

نظورش زهري بود زيرا چشـمان  م(غالم شما اعمش : جاريه به او گفت ؟در است
جاريه بـه خـاطر خـدمت زهـري بـه عبيـداهللا و       ) او ضعيف و ريزش آب داشت

و در مورد او  ،كرد زهري خدمتكار عبيداهللا است ماندگاري او در منزلش گمان مي
كـرد و تنهـا    وقتي در منزل تنها بود كتابهايش را در اطراف خود جمع مي ،اند گفته

تا اينكه همسـرش تحمـل خـود را از     ،شد آنها مشغول مي به خواندن و تحقيق در
به خدا قسم دردسر نگهداري اين كتابها از نگهداري : دست داد و شبي به او گفت

از عادت هاي امام زهري اين بود كه هرگاه  ،سه نفر نابينا براي من سخت تر است
نمود  دار مياش را از خواب بي گشت و جاريه شنيد به خانه برمي از علما چيزي مي

و فالنـي در مـورد آن چيـز     ،فالني اين سخن را گفت كن گوش: گفت و به او مي
 ؟اين سخن به مـن چـه ربطـي دارد   : گفت اش به او مي پس جاريه ،برايم نقل كرد
بري ولي چـون حـاال آن را    دانم تو از آن سخن سودي نمي مي: گفت پس به او مي

  . شنيده بودم خواستم يادآوري كنم
زهـري   ،ي قوي او بـود  هن و حافظهذي بعدي او هوش و قدرت  برجسته: دوم
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اش شنيديم  و قبالً از برادرزاده ،انگيزي بود در اين زمينه واقعاً نمونه و آيت شگفت
شب قرآن را حفظ نمود و ليث هم از خـود زهـري    80زهري در مدت : كه گفت
و  ،كردم فراموش نمي سپردم مي) ذهنم(هر چيزي كه به قلبم : كند كه گفت نقل مي

هرگز براي فهـم حـديثي از   : عبدالرحمن بن اسحاق از او نقل كرده است كه گفت
و تنها يك بار در حفظ حديثي دچار ترديد شدم در نتيجـه از   ،كسي كمك نگرفتم

و از  ،دوستم در مورد آن پرسيدم ولي همان گونه بود كـه مـن حفـظ كـرده بـودم     
ي او نقل شده چيزي اسـت كـه مـورخ     د حافظهموارد كمياب و نادري كه در مور

عبـدالملك  : شام ابن عساكر در تاريخ خود از قول عبدالعزيز بن عمران آورده كـه 
بود كـه  ) دوصفحه(اين نامه در دو طومار  ،اي توبيخي را به اهل مدينه نوشت نامه

 ،وقتي نامه تمـام شـد و مـردم پراكنـده شـدند      ،بر روي منبر براي آنها خوانده شد
چـه چيـزي در   : سعيد به آنان گفت ،ياران سعيد بن مسيب پيرامون او جمع شدند

كسي پيدا شود كه از محتـواي آن  ) كاش(دوست دارم  ؟آن طومار نوشته شده بود
و ديگـري   ،در آن چنين بـود : يكي از ياران او شروع كرد و گفت ؟به ما خبر دهد

با سخنان آن دو محتواي گويا سعيد بن مسيب : گفت ،در آن چنين گفت: گفت مي
 ]وابن شـهاب هـم  [ ،پس به ابن شهاب روي كرد ،طومار برايش كامالً روشن نشد

پـس   ،بلـه : گفـت  ؟يا ابا محمد دوست داري تمام محتواي طومار را بـداني : گفت
  . خواند تمام مطالب را آنچنان كه در نامه بود براي او بيان كرد انگار از روي آن مي

حفظ و نگهداري مطالب به آن حد رسيده بود كه خود هشام امام زهري از نظر 
پـس از او خواسـت كـه بـه برخـي از       ،بن عبدالملك خواست او را آزمايش كنـد 

حديث  400او هم كاتبي را خواند و  ،امالء كند و تعليم دهد] حريث[فرزندان او 
ي ا: پس از گذشت حدود يك ماه هشام به امـام زهـري گفـت    ،را به او امالء كرد

ابابكر آن نوشته از بين رفت بعد امام زهري از يك كاتب خواسـت تـا دوبـاره آن    
ي اول مطابقـت داد   بعداً هشام اين نوشـته را بـا نوشـته    ،احاديث را يادداشت كند
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  . ايشان حتّي يك حرف را هم جا نگذاشته بود
امام  ،گذاريم در اينجا با ذكر مطلبي از امام زهري بحث در اين زمينه را كنار مي

عسل سبب تقويت حافظه : گفت زهري به مصرف عسل بسيار عادت داشت و مي
و دوست نداشت سيب ترش و سركه مصرف  ،كند و به يادآوري مطالب كمك مي

كننـد   و باز از او نقل مـي  ،شود هردوي اينها سبب فراموشي مي: گفت وي مي ،كند
. شمش مصرف كنـد مند به حفظ حديث است پس بايد ك كسي كه عالقه: كه گفت

  . ]ي وي تقويت شود تا حافظه[
  مردم به او  به عنوان عالمي برجسته و عالقه ي شهرت امام زهري

هـايي از قبيـل شـب     امام زهري بعد از مشكالت زمان كودكي و تحمل سختي
داري و سير و سفر و رسيدن به خدمت علماء ديگر در ميان مـردم غريـب و    زنده

اين كه مردم به هوش و استعداد ذهنـي او و اسـتواري در    و پس از ،ناشناخته نبود
اش در مناطق گوناگون  و صداقت در علم ايشان پي بردند آوازه ،و امانتداري ،امور

  . آمدند تا حديث ايشان را يادداشت كنند پيچيد و مردم از هر سو به سوي او مي
لماي آن شـهر  شد هيچ يك از ع اگر زهري وارد مدينه مي«: گويد امام مالك مي

شد و  گفت تا اينكه زهري از آن شهر خارج مي در مورد مسائل اسالمي سخن نمي
رفـت و   رسيد ولي كسي به نـزد آنهـا نمـي    نفر مي 80تا  70تعداد علماي مدينه به 

رفتند هرچند او از نظر سـني از آن علمـا كـوچكتر     همگي به طرف ابن شهاب مي
   ».شدند بود ولي به دور او جمع مي

  
  ي علمي او  ي دامنه تمجيد علما از او به خاطر گستره

ي خويش و حافظ ابن عساكر در تاريخش از ليث بن سعد  امام ذهبي در تذكره
ها صاحب نظر باشد هماننـد   هرگز عالمي كه در تمام زمينه«: كنند كه گفت نقل مي

 ،ويـد مثالً اگر در مورد تمايل و رغبت به ديـن سـخن بگ   ،امام زهري زهري نديده
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و اگر در مـورد قـرآن و    ،ي اين موضوع نيست گويي به جز اين سخن شايسته مي
  . »گويد سنت سخن بگويد به طور جامع و كامل سخن مي

امام مالك روايت كرده كه ابن شهاب وارد شهر مدينه شـد و دسـت ربيعـه را    
ون شدند وقتي نزديك عمر شد ابن شهاب از آن جا بير» بيت الديوان«گرفته وارد 

و ربيعه هـم   ،در مدينه فردي همانند ربيعه را سراغ ندارم: گفت آمد در حاليكه مي
  . كنم كسي به جايگاه علمي ابن شهاب برسد گمان نمي: گفت وقتي خارج شد مي

: بود گفت) زهري(عمرو بن دينار پس از اينكه مدتي طوالني همراه ابن شهاب 
از نظـر علـم و   [. امام زهـري  ي نديدهبه خدا سوگند هرگز به مانند اين مرد قريش«

  ] آگاهي ديني
  

  جايگاه امام زهري در سنت 

و حافظ ابن عساكر و غيـره روايـت    »الجرح و التعديل«ابن ابي حاتم در كتاب 
آيا بـه نـزد ابـن شـهاب     : اند كه عمر بن عبدالعزيز روزي به ياران خود گفت كرده

زيـرا كسـي    ،به نزد او برويد: گفت ،حتماً آن كار را خواهيم كرد: گفتند ؟رويد مي
معمـر  . آگـاه باشـد  ]  اسالمي[ي  باقي نمانده است كه همانند او به سنتهاي گذشته

  . به راستي حسن و همانندانش امروز زنده هستند: گويد مي
علمي كه مورد اطمينان و ثقه باشد بر محور اين مردان : گويد علي بن قديني مي

قتاده و يحيـي   ،عمروبن دينار در حجاز ،علي زهري: چرخد كه آنها عبارتند از مي
يعني بيشتر احاديث صـحيح از   ،بن كثير در بصره و ابي اسحاق و اعمش در كوفه

  . روايت اين شش نفر خارج نيست
امام زهري كه از زهري نسبت به نصـوص   كسي را نديده: گويد عمرو دينار مي

بعد از زهري : سفيان بن عينيه گفت و ايوب به. قرآن و سنت آگاه تر و بيناتر باشد
پـس   ،شناسم كه به دانش اهل حجاز از يحيي بن بكير آگاه تـر باشـد   كسي را نمي
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تـر   آگـاه  �در ميان مردم كسي همانند زهري به سنت پيـامبر : سفيان به او گفت
  . نبوده است

نزد هيچ كس علمي نمانده است مگر اينكه ابن شهاب آن را : گويد مكحول مي
  ] يا علم تنها نزد ابن شهاب باقي مانده است[.رفته استفرا گ

كنند مبني بر اينكـه زهـري در    پس اينگونه سخنان علما همديگر را تقويت مي
و شايد اين امر بـه   ،بوده است �ترين فرد نسبت به سنت پيامبر عصر خود آگاه

 35دود ح«: كند سخن خود امام زهري برگردد كه آن را ابن عساكر اينگونه نقل مي
و  ،سال به طور مداوم احاديثي كه از اهل شام شنيده بودم براي اهـل حجـاز   36يا 

و كسـي را   ،كـردم  احاديثي كه از اهل حجاز شنيده بودم براي اهل شام روايت مي
  . نيافتم كه حديثي برايم بياورد كه نشنيده باشم

  
   ي حديث  امام زهري در زمينه نقش

تـدوين آن داراي نقـش گرانبهـايي اسـت كـه      امام زهري در تاريخ حـديث و  
  : مهمترين آنها از سه جهت بوده است

نتـايج  (ما قـبالً در بحـث   . آوري حديث با دستور عمر بن عبدالعزيز جمع: اول
بيان كرديم كه از آن بحث روشن شد ) تالش دانشمندان در مبارزه با جعل حديث

خود نبـود امـام زهـري     اولين شخصي كه اقدام به جمع و تدوين حديث در زمان
هنگـامي كـه عمـر بـن      ،بود كه با دستور عمر بن عبدالعزيز به اين كار اقدام نمود

عبدالعزيز به فرماندار خود ابوبكر بن حزم در مدينه و نيز واليان شهرها دستور داد 
آوري نمايند و در آن بحث روشن نموديم كه ابوبكر  را جمع �كه حديث پيامبر

و گفتـيم تنهـا    ،ت قسمت اندكي از احاديث را گردآوري كنـد بن حزم فقط توانس
  . فردي كه با پشتكار و جديت به اين كار اقدام كرد كسي نبود جز زهري

حـديث و  [اولين كسي كه علـم را  «: گويد مي »الفتح«حافظ ابن حجر در كتاب 
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اولين شخصي كه حديث «: با فرمان عمربن عبدالعزيز تدوين كرده كه گفت] سنت
   »آوري كرد ابن شهاب بود جمعرا 

امام زهري كـه تـدوين    و اينچنين نظري را در تاريخ ابن عساكر ديده: گويم مي
و ابن عبدالبر با سندي كه به عبـدالعزيز   ،حديث را به امام زهري نسبت داده است

اولـين فـردي كـه    «: كنـد كـه گفـت    روايت مي. شود بن محمد الدراوردي ختم مي
هـا   پـس بـا ايـن گفتـه    1 »رد و آن را نوشت ابن شهاب بودآوري ك حديث را جمع

شود كه افتخار  و با بيان اين داليل روشن مي ،توان بين روايات تلفيق ايجاد كرد مي
جمع و تدوين احاديث متعلق به امام زهري است و پس از او بوده كه علما اقـدام  

  . كردند �به جمع و ترتيب بخشيدن به احاديث پيامبر
هـاي   زهري به تنهايي نقـش اساسـي در حفـظ و نگهـداري قسـمت      امام: دوم

داشته كه اگر تالش ايشان نبود به طـور قطـع از بـين     �خاصي از حديث پيامبر
ابن عساكر از ليث بن سعد روايت كرده است كه سعيد بن عبـدالرحمن   ،رفتند مي

قطعـاً  اي ابو حارث اگر ابن شهاب نبـود  «: بن عبداهللا بن جميل جمعي به او گفت
ايمان «امام مسلم هم در صحيح خود در كتاب  »رفت بسياري از احاديث از بين مي

حديث را روايت كرده  90زهري حدود «: كند روايت مي 3/1368حديث  »و نذور
است و در روايت اين احاديث كه داراي اسـناد بسـيار نيكـو هسـتند كسـي بـا او       

   »]كند برابري نمي[. مشاركت نداشته است
اولين كسي كه توجه مردم را به اهميت سند حديث جلب نمـود زهـري   : سوم

امـام مالـك    ،دادنـد  در حاليكه قبل از او مردم به سـند حـديث اهميـت نمـي     ،بود
  .اولين كسي كه حديث را مستند كرد ابن شهاب بود: گويد مي

زيـرا ابـن عسـاكر از     ،و شايد هدف او از رفتن به بالد شام اين امر بوده است 
اي اهل شام چرا احاديـث شـما از   : بن مسلم روايت مي كند كه زهري گفت وليد

                                        

  .73ص  ،1ـ جامع بيان العلم  ج 1
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  ].و داراي سند مرتب و منظمي نيست[.هم گسيخته و بدون قاعده  است
و راويان احاديث ما از آن روز به بعد سند احاديث را به همرا حديث هـا مـي   

  .نوشتند
  

  نظرات علماي جرح و تعديل در مورد امام زهري 

دانشـمند و راوي  ] مورد اعتماد[زهري فردي ثقه : گويد طبقات مي در سعد ابن
  . بسياري از احاديث و فقيهي توانا و جامع بود

: انـد  را چهار نفر روايت كـرده  �بهترين اسناد حديثي پيامبر: گويد نسائي مي
و  ،و زهري از عبيداهللا از ابن عبـاس  ،زهري از علي بن حسن از پدرش از جدش

  . وايت را هم بيان كرده استدو طريق ديگر ر
را چهـار نفـر    �احاديث زهري بهترينِ احاديثي پيـامبر : فرمايد امام احمد مي

و زهري از عبيـداهللا   ،زهري از علي بن حسن از پدرش از جدش: اند روايت كرده
  . و دو طريق ديگر روايت را هم بيان كرده است ،از ابن عباس

هترينِ احاديث و داراي نيكوترين اسـناد  احاديث زهري ب: فرمايد امام احمد مي
كـدام يـك از سـندهاي    : از ابوزرعه سـؤال شـد  : گويد و ابن ابي حاتم مي. هستند

 ،ي طروق صحيح تر اسـت  چهار طريق از بقيه: پس گفت ،حديثي صحيح تر است
  . باشد كه در رأس اين سندها روايت زهري از سالم از پدرش مي

محمد بن مسلم شهاب زهـري قريشـي   : گويد مي» ثقات«و ابن حبان در فصل 
كــه لقــب او ابــوبكر اســت ده تــن از اصــحاب را مالقــات نمــوده اســت و او از  

و داراي اسلوب نيكوتري در روايـت مـتن    ،ترين افراد زمان خود بوده است حافظ
  . اند و فقيه دانشمندي بود كه مردم از روايت كرده ،احاديث است

برايم نقل كرد كه امام زهري از تـابعين و اهـل   پدرم : گويد صالح بن احمد مي
كسي : گويد ي كتاب صحيح خود مي و امام مسلم در مقدمه. مدينه و فردي ثقه بود
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زيـرا او داراي شخصـيتي    ،دوست داشت همانند او باشد ،ديد كه امام زهري را مي
و  ]كـرد  يا احاديثي كه روايت مـي [و ياران زيادي بود كه در حفظ كالم او  ،بزرگ

  .. .كالم ديگران مورد اطمينان بودند و
او پرچمدار حافظـان حـديث و كسـي    : گويد مي» تذكره الحفاظ«امام ذهبي در 

او : »تهـذيب التهـذيب  «و ابن حجـر در  . بود كه سخنانش در حديث حجت است
اهل مدينه و يكي از بزرگان و امامان اهل سنت و عالم حجاز  ،حافظ ،فقيه ،ابوبكر

زهـري فقيـه و حـافظ    : گويـد  مـي  »التقريـب «و همچنين ابن حجر در . و شام بود
حديث بود كه همگي بـر بزرگـواري او و اسـتواري كـالم امـام زهـري هـم رإي        

  . هستند
حافظان حديث و علماي حرج و تعـديل همـديگر را    ،و اينچنين روايات ائمه

ا از ديدگاه كنند و فضيلتش ر امين بودن و بزرگواري او تقويت مي ،براي ثقه بودن
  . نمايند محدثان ثابت مي

  
   ؟اند اند و احاديثش را تخريج نموده چه كساني از زهري روايت كرده

 ،امـام مالـك  : اند كه مشهورترين آنها عبارتند از افراد فراواني از او روايت كرده
اوزاعي  ،ليث بن سهد ،ابن عينيه ،عمر بن عبدالعزيز ،، عطاء بن ابي رباح1ابوحنيفه 

 ،اند و كساني همچون امام بخاري و مسلم احاديث او را تخريج كرده ،ابن جريجو 
امـام   ،امام مالك» موطا«..] .نسائي و ،سنن ابو داوود[ي سنن  هاي چهارگانه و كتاب

و مسند هيچ محدثي و حافظ حديثي از تخريج  ،شافعي و امام احمد در مسندشان
واب حديثي نيست مگر اينكـه يـك   احاديث او خالي نيست و بلكه هيچ يك از اب

  . حديث يا اثر و يا نظري از امام زهري در آن نقل شده است

                                        

 .جالل الدين سيوطي هم ذكر شده است» طبقات محدثين « ي خطي كتاب  ـ اين مطلب در نسخه1
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  هاي وارده  بر امام زهري  شبههرد 

مطالبي كه قبالً بيان شد جايگاه  امام زهري را از نظر علمي و نظـرات علمـا را   
اطر در رابطه با ايشان روشن كرد و معلوم شد هـيچ يـك از آن علمـا او را بـه خـ     

و هيچ اثري از آنها در رابطه با ترديد  ،اند چيزي كه از او سرنزده است متهم نكرده
و من در دنيا قبل  ،ايشان نسبت به امين بودن و ثقه بودن و دينداريش وجود ندارد

شناسـم كـه زهـري را بـه خـاطر       از اين مستشرق يهـود متعصـب كسـي را نمـي    
هـاي   و مـن چـون شـبهه    ،باشـد   دهداري و صداقت در نقل حديث متهم كر امانت

تـر بـود بـا     پس شايسـته  ،ام گلدزيهر را نسبت به زهري مطرح نموده مشاهده كرده
  . فضل خداوند يكي پس از ديگري به آنها پاسخ دهم

  
  ارتباط امام زهري با حكومت امويان 

كند كه ارتباط زهري با امويان براي آنها اين امكان را فـراهم   گلدزيهر گمان مي
وده تا ايشان بتوانند او رابه خدمت بگيرند تا احاديثي را براي توجيه و موافقـت  نم

ي  دانم چه ارتباطي ميان رابطـه  و من نمي. هاي نامشروع آنها وضع نمايد با خواسته
فردي صادق و معتمد مانند زهري با خلفاي بني اميه و به خدمت گرفتن او توسط 

علما با خلفا و فرمانروايان در ارتبـاط بودنـد   در حاليكه در قديم  ؟آنها وجود دارد
و عالمي همانند زهري اگر  ،اي بخورد بدون اينكه امانتداري و دين داري آنها لطمه

توانـد   ايـن امـر نمـي    ،با آن خلفا ارتباط برقرار كند و يا آنها با او در ارتباط باشند
 ،كاري او تلقي شـود راهي براي تأثيرگذاري منفي آنها بر دين و امانتداري و پرهيز

بلكه در همه حال مسلماناني كه زهري شيخ حديث و دانشمند آنها بود از او بهره 
ي مجـالس   بردند و او بود كه پس از برگذاري مجالس علمي براي مردم روانـه  مي

با تفكّري را ميـان آنـان گسـترش    . شد تا حديثي را براي آنها روايت كند خلفا مي
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يا فرزندي را براي ايشان تربيت كنـد يـا بـه ايـن      ،مايديا حكمي را روشن ن ،دهد
رفت تا حقوقي كه امت بر آنها دارند و واجباتي كه خداوند بر  دليل به نزد آنها مي

  . ي ايشان گذاشته بود به خلفا يادآوري نمايد عهده
زهري به نزد وليد بن عبدالملك رفت وليد به «: آمده است كه1 »عقد الفريد«در 

] يعني آن چيسـت؟ [گويند  اين چه سخني است كه اهل شام براي ما مي«: او گفت
اي سرپرستي مردم  گويند اگر بنده آنها مي: گفت ؟كدام سخن يا اميرالمؤمنين: گفت

كنـد امـا بـدي هـايش را      هاي او را ثبت مي قومش را برعهده بگيرد خداوند نيكي
آيا پيـامبري  ! يرالمؤمنيناين سخن باطلي است يا ام: زهري گفت. !گيرد  ناديده مي

تر اسـت يـا كسـي كـه تنهـا خليفـه اسـت و         كه خليفه هم هست نزد خدا گرامي
به راسـتي خداونـد   : گفت. پيامبري كه خليفه است: وليد گفت ؟نيست  �پيامبر

  : فرمايد خود داوود مي �به پيامبر 

�{��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï����Î��Í��Ì��Ë�����Ê��É
Ü��Û��ÚÙ��Ø�����è��ç��æ��å��ä��ã��â��á��à��ß��Þ����Ýz )26: ص( 

و برجـاي  پيغمبـران   (ايم  ساخته) خود(ي  ما تو را در زمين نماينده! اي داوود 
پس در ميان مردم به حقّ داوري كن و از هـواي نفـس پيـروي    ) ايم پيشين نشانده

ه خدا منحرف گمان كساني كه از را بي ،سازد كه تو را از راه خدا منحرف مي ،مكن
) قيامـت (گردند عذاب سختي به خاطر فراموش كـردن روز حسـاب و كتـاب     مي

  . دارند
 ،پس اين تهديدو وعيدي است براي كساني كه هم خليفه و هـم پيـامبر اسـت   

به راستي مـردم مـا را   : وليد گفت ؟پس به نظر تو وضع خليفه چگونه خواهد بود
   »كنند در دينمان دچار گمراهي مي

                                        

   .چاپ جديد ،60ص  ،ـ جزء اول1
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اي  كنيد به سرانجام اين رابطه كه بين مردي همچون زهـري و خليفـه   پس نگاه
و نگاه كنيد كه آيا  ؟اي براي اين امت داشته است مانند وليد بوده و ببينيد چه فايده

موقف زهري مانند عالمي بوده كه به خاطر تأثير دارالخالفه در مقابل خليفه ذلّـت  
و بــراي  ؟جــاوز نكــرده اســتهــاي آنهــا ت نشــان داده و از چهــارچوب خواســته

يـا   ؟نمـوده اسـت   �پاسخگويي به تمايالت آنها اقدام به جعل حـديث پيـامبر  
همانند دانشمندي خيرخواه به خاطر دين خدا و مصلحت مسلمانان و دور نمودن 

گـذارد خليفـه تحـت تـأثير راويـان       و نمـي  ؟كند دروغ جاعالن او را نصيحت مي
  ! دائمي تحت تأثير ظلم و باطل قرار  گيرد به طور مستمر و ؟دروغگو قرار گيرد

ايشـان  . پـردازيم  بعد از اين به روايـت ابـن عسـاكر از قـول امـام شـافعي مـي       
هشام بن عبدالملك از سليمان بن يسار در مورد تفسير اين آيه پرسـيد   : فرمايد مي

�{��a��`��_�����^��]����\���[��Zz )ي آنان  سردسته(و كسي كه  )11: النور
بخش عظيمي از آن را بر عهده داشته است عذاب بـزرگ و  ) ين توطئه بوده ودر ا

ي جريـان را بـر    چه كسي قسـمت عمـده  : پس هشام گفت. مجازات سنگيني دارد
او  ،دروغ گفتي: هشام گفت. عبداهللا بن اُبي بن سلول: سليمان گفت ؟عهده داشت

تن اين سـخن جـدي   علي بن ابي طالب بود ـ و ظاهراً معلول بود كه هشام در گف 
خواست بداند آنها در گفتن اين سخن تا چه اندازه مصـمم و جـدي    نيست اما مي

در  ،گويـد  داند كه چه مي اميرالمؤنين بهتر مي: هستند ـ پس سليمان بن يسار گفت 
در جريان [چه كسي : پس هشام به او گفت ،رسيد) زهري(همان حال ابن شهاب 

هشام به  ،عبداهللا بن اُبي بن سلول: ري گفتزه ؟نقش بيشتري داشت] أفك عايشه
زهري در حالي كه كامالً عصباني بود  ،طالب بود دروغ گفتي علي بن ابي: او گفت

اما به خدا سوگند ! به راستي سخن تو برايم مهم نيست! ؟گويم من دروغ مي: گفت
 گويي را خالل كرده اسـت مـن بـازهم    اگر ندايي از آسمان بيايد كه خداوند دروغ

فالني از فالني برايم روايت كرد كه كسـي  : حاضر نيستم دروغ بگويم و بعد گفت
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: گويـد  امام شـافعي مـي  . ي اين جريان را ساخت عبداهللا بن اُبي بود كه سهم عمده
تـا جـايي كـه هشـام بـه او       ،كردند آنها پيوسته با اين موضوع هشام را تحريك مي

ا ايـن چنـين سـخني را غيـر از تـو      به خدا سوگند مـ  ،از اينجا برو: گفت] زهري[
من كه سبب عصبانيت شما نشدم بلكه سـخن   ؟چرا: ابن شهاب گفت ،پذيريم نمي

هشـام بـه او   . شما باعث شد من از شما خشمگين شوم پس دسـت از مـن بـردار   
به ما بدهكاري سپس ] پول رايج آن زمان[هزار  ،شود زيرا تو دوهزار نه نمي: گفت

دانست كه پرداخت ايـن پـولي    پدرت هم قبل از تو مي داني و تو مي: زهري گفت
سپس . امام زهري ي تو و پدرت نگذاشته امام زهري را بر عهده كه من قرض گرفته

سـپس   ،ما شيخ را آشفته كـرديم : پس هشام گفت. با حالت عصبانيت بيرون رفت
داخت از بدهي امام زهري را به جاي او پر) درهم يا دينار(دستور داد تا يك هزار 

سپاس و حمد براي خداوند زيرا ايـن  : پس وقتي از اين كار باخبر شد گفت. كنند
  . كار به فرمان او صورت گرفت

عساكر حدود هشت قرن قبل در تاريخ خود ثبت كرده و  ناين چيزي بود كه اب
 ،آن را از قول امام شافعي كه يكي از امامان صادق و واقعي است نقل نموده اسـت 

بوده اسـت كـه بـا دروغ بـه امـام      ] گلد زيهر[نظر قبل از تولد مردي و اين اظهار 
  !داشتن ارتباط با خلفا متهم نمايدو او را در دينداريش به خاطر  ،زهري حمله كند

در دين را برساند ديده  ،آيا در نقل جريان مطلبي كه نهايت امانت داري زهري
تر از اين نبوده است كـه   زششود؟ و آيا ارتباط بين زهري و خلفا بسيار كم ار نمي

اي به دينداري و امانت داري او وارد كند؟ اين داستان مـردي اسـت كـه بـه      لطمه
و اين سخني است كـه  . دهم به سخنان تو اهميت نمي: گويد ي مسلمانان مي خليفه

پـس   ،گويـد  حتي فردي عادي آن را به كسي كه برايش احترام قائل است هم نمي
ي فردي ضـعيف   رابطه ،ي زهري با خليفه د بر اين كه رابطهاين برخورد داللت دار

ي فـردي بـوده كـه بـه      بلكه رابطـه  ،يا خدمتكاري با سرورش نبوده است ،با قوي
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 ،گردد با عملش عزّت يافته و اگر تكذيب شود خشمگين مي ،دينش اطمينان داشته
ود ارتبـاط دارد تحريـف شـ    �اگر يكي از حقايق تاريخي كه بـه تـاريخ پيـامبر   

انند شيرا ن غرّان در برابـر خليفـه غـرّش    مو مردي است كه ه ،شود برافروخته مي
شمارد كه زهري و علما در درسـتي آن اتفـاق    كند زيرا او تفسيري را دروغ مي مي

البتـه كـه    ،هاي خليفه ذليل شـود  پس آيا معقول است در برابر خواسته ،نظر دارند
گيريم كه جعل حـديث زهـري    نتيجه مي پس ،ذليل نشد و بلكه در برابرش ايستاد

من دروغ «: گويد مگر نه اين است كه زهري مي! براي خليفه اصل و اساسي ندارد
اگر كسي از آسـمان   ،زيرا به خدا سوگند ،دهم گويم؟ به سخنان تو اهميت نمي مي

. »گـويم  باز هـم دروغ نمـي   ،ندا دهد كه خداوند دروغ گفتن را حالل نموده است
د   ]رسالت[هري از آن نوع انسانهاي ممتاز تاريخ بشري است كه پس قطعاً ز محمـ

 ،اي در صدق گفتـار  هاي برجسته آنها را پرورش داده و آنان را با عناون نشانه�
  . اند بوده) اگرچه مباح گردد(و متنفر از دروغ گويي  ،و منزلت واال

هـاي   سپس اين سؤال مطرح است كه زهري با همراهي و موافقت بـا خواسـته  
آيا به دنبال ثروت بوده؟ در حـالي كـه    ؟است امويان در پي كسب چه چيزي بوده

ي مرداني نبوده كه اسير  خود گولدزيهر هم اعتراف كرده به اين كه زهري از جمله
از عمرو بن دينار در موردش نقـل   ]گلدزيهر[مال دوستي شود، جايي كه خود او 

م زهري كـه درهـم و دينـار در نـزد او     اما كسي مانند زهري نديده«كرده است كه 
يـا اينكـه   . »دانست زيرا او آنها را به مانند پشكل كم بها مي ،آنقدر بي ارزش باشد

كنـد بـه    در حاليكه گلدزيهر همراه ما اعتراف مـي  ؟خواهان جاه و مقام بوده است
پـس بيشـتر از ايـن چـه      ،اين كه زهري در نزد امت اسالمي پر آوازه بـوده اسـت  

 ،پس اگر امام زهري خواهان ثروت و جاه و شهرت نبوده است ؟سته استخوا مي
توان به او  چگونه مي ،و صاحب آن چنان دينداري و جسارتي بوده كه بيان كرديم

ذهني داد كه در اثـر آن ديـن خـود را بـه امويـان فروختـه و        نسبت كودني و كند
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طعمي بـه مقـام و   در حاليكه  ،شهرت خويش را نزد مسلمانان تخريب كرده باشد
   ؟ثروت و منصبي نداشته است

بعد از آن اين مستشرق عصر بني اميه را به عنوان عصري كه پر از ظلم و سـتم  
گويد علماي پرهيزكـار مدينـه بـا آنـان مبـارزه       و مي ،بوده به تصوير كشيده است

دانـيم كـه زهـري در     و ما به خوبي مـي  ،كردند كردند و از آنها گناره گيري مي مي
مثالً با سعيد بن مسيب تا زمان فـوت   ،جا آموخت دينه رشد كرد و از علماي آنم

آمد شروع به آمـوختن   و امام مالك هم هر وقت به مدينه مي ،ايشان هم نشين بود
مـد  آسال در رفـت و   35و پيوسته بين مدينه و شام به مدت ] سعيد[حديث از او 

مدينـه نسـبت بـه او كينـه     بود ـ همان طور كه زهري گفتـه ـ پـس چـرا علمـاي       
اند اگر درست باشد كـه بـراي نفـع امويـان      اند؟ و چرا او را تكذيب نكرده  نداشته

 ؟و چرا سعيد بن جبير كـه شـيخ او بـود از او بيـزاري نجسـت      ؟دروغ گفته است
چـه چيـز    ،داد شخصي كه با وجود قدرت و تسلط عبدالملك به او اهميتـي نمـي  

آيا ترسيدند؟ در حاليكـه آنهـا    ؟ل او سكوت كنندباعث شد علماي آن جا در مقاب
ترسـيدند و   براي نقد رجال از خليفه گرفته تا پايين ترين فرد جامعه از كسي نمـي 

پـس   ،انـد  و با فرض اينكه آنها ترسـيده  ،شناختند اصالً در اين عرصه ترس را نمي
بني عباس و چرا دوستداران  ؟چرا علما در زمان خالفت عباسيان او را نقد نكردند

همان گونه كه به خلفاي بنـي اميـه و فرمانـداران آنهـا حملـه       ،به او هجوم نبردند
كساني هم چون  ؟و چرا علماي جرح و تعديل در مورد او سكوت كردند ؟كردند

امام بخاري و مسلم و ابن ابي حـاتم و امثـال    ،ي بن معينييح ،/احمد بن حنبل
تواننـد   پس چگونه مي ،ي ترسي نداشتندكه در راه خدا از سرزنش هيچ كس ،ها اين

   ؟هاي بزرگ بني اميه و مشهورترين آنها انتقاد كنند از يكي از شخصيت
آيا در سكوت نمودن علماي مدينـه و بزرگـان آن و در رأس آنهـا سـعيد بـن      

و اخذ حديث از او نيز اخذ حـديث سـاير علمـا از هـر منطقـه از ايشـان        ،مسيب
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ي عباسـي ـ بـا     علمـاي جـرح و تعـديل در دوره   و ثقه شمردنش توسط  ]زهري[
وجود ارتباط امام زهري با خلفاي بني اميه ـ بزرگترين دليـل نيسـت بـر ايـن كـه       

و بزرگـوارتر از ايـن    ؟زهري واالتر از آن است كه نسبت به او شـبه ايجـاد شـود   
گويي يا جعـل   تر از اين نيست كه به دروغ و گرامي ؟نيست كه به او بدزباني شود

  ث يا تمايل به اهل ظلم و باطل توصيف شود حدي
  

  جريان ساخت گنبد سنگي و حديث منع سفر 
كند كه عبدالملك بن مروان گنبدي سنگي را بنا كرد تـا   اين مستشرق گمان مي

ران وبا آن بين اهل شام و عراق فاصله بيندازد و مردم به جاي رفتن به حـج بـه د  
ي ابن زبير در بيت المقدس  ر در زمان فتنهاين قبه به گمان گلزيه[قبه طواف كنند 

و چون خواست به اين عملش رنگ و بـوي دينـي ببخشـد دوسـتش      ]ساخته شد
براسـتي ايـن سـخنان از     ،را برايش جعـل كـرد   »...التشهد الرحال«زهري حديث 

شگفت انگيزترين مسائل است و به معني تهمـت و تحريـف و بـه بـازي گـرفتن      
  :حقايق تاريخي است زيرا

اند كسي كه گنبد سنگي را بنا  تاريخ نگاران معتقد بدون اختالف نظر گفته: والًا
 ،سـاكر و اين مطلب را ابـن ع  ،وانردالملك بن مبدالملك بود نه عبكرد وليد بن ع

اند و بـرخالف   هاي خود بيان كرده ابن كثير و غيره در تاريخ ،ابن خلدون ،ابن اثير
انـد   نگاران حتي يك روايت را ذكـر نكـرده   آن چه گلدزيهر گمان كرده اين تاريخ
و بدون شك اگر ساخت اين بنـا بـه    ،باشد  ساخت بنا را به عبدالملك نسبت داده

مثابه كعبه و براي طواف مردم بود تا به جـاي كعبـه زيـارت شـود ايـن حادثـه از       
ي بزرگترين جريانات تاريخي در مـورد اسـالم و مسـلمانان بـود و معقـول       جمله

زيـرا آنهـا    ،وجهي و بـه آرامـي بگذرنـد   ر آن با بي تـ ين مورخان از كنانيست كه ا
انـد   اند حوادثي را كه از نظر ارزش و اهميت از اين جريان كمتر بـوده  عادت داشته
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همانند تاريخ وفات علما و قبول مسـئوليت قضـاوت توسـط     ،ثبت و تدوين كنند
 .نمودنـد  قطعاً آن را ذكر مي، پس اگر عبدالملك آن بنا را ساخته بود ...آنها و غيره

انـد   اند و اينان مورخاني بوده بينيم كه ساخت آن را به زمان وليد نسبت داده اما مي
 »الحيـوان «اما در كتـاب   ،اند كه در نگارش دقيق و كامل تاريخ بسيار ممصمم بوده

كه عبدالملك همان كسي است كـه قبـه را   : اثر الدميري به نقل از ابن خلكان آمده
عبـدالملك آن را سـاخت و مـردم در روز    «: ته است و عبارت او چنين استساخ

و علي رغم ضعيف بودن نسبت اين بنا به عبـدالملك و  .»ايستادند عرفه نزد آن مي
و در مـورد   ،قطعاً اين سخن بدون نقص اسـت  ،مخالفت مورخان بزرگ با اين امر

جهت طـواف مـردم    ندارد تا داللت كند بر اين كه ساخت آن دآن هم چيزي وجو
نهـا بـا ميـل خودشـان آن كـار را      آبلكه ظاهر آن داللت دارد بر اينكـه   ،است بوده
و در اين سخن چيزي در مـورد   ]اند يعني در روز عرفه به نزد آن ايستاده[اند  كرده

بلكه تنها ايسـتادن در نـزد آن در روز عرفـه     ،جاي كعبه وجود ندارد طواف قبه به
امـا   ،عادت بسياري از شهرهاي مسلمان وجود داشته است و اين ،شود فهميده مي

و تفاوت بزرگي وجـود دارد بـين    ،كالم فقها بر مكروه بودن اين عمل داللت دارد
اين امر كه قبه به جاي كعبه طواف و زيارت شود يا اين كه فقط به خاطر پيـروي  

تا افـرادي   ،نداز حاجيان به هنگام وقوف آنها در عرفه مردم هم دور اين قبه بأيست
كه توانايي انجام حج را با حاجيـان ندارنـد در كسـب مقـداري از اجـر و پـاداش       

و اين توقف تنها در كنار اين قبـه صـورت نگرفتـه     ،خداوند با آنان مشاركت كنند
شوند و  بلكه در تمام شهرهاي اسالمي در روز عرفه مردم از شهر خارج مي ،است

  . 1ايستند  ي شهر مي همانند حاجيان در بيرون و حومه

                                        

هـاي بـزرگ از    رسد توجيه استاد براي اين عمل مناسب نباشد زيرا معموالً انصرافات و بـدعت  ـ به نظر مي1
شود و كسي كه خواهـان اجـر و پـاداش     وچك كه چه بسا با نيت قرب الي اهللا صورت گيرد آغاز ميامور ك
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زيرا اگر  ،اگر به متن سخن گلدزيهر نگاه كنيم باطل بودن آن روشن است: دوم
پس چگونه  ،كسي بنائي را براي حج كردن مردم بسازد اين عمل كفر صريح است

ممكن است كه عبدالملك به سوي آن برود در حالي كه او كسي است بـه خـاطر   
ـ   و از سـوي ديگـر دشـمنانش او را بـه      ؟ودعبادت زياد به كبوتر مسجد مشـهور ب

و بـه خـاطر    ،انـد  اند اما اتهام كفر را به او نسبت نداده بسياري از چيزها متهم كرده
و اگـر ثابـت بـود كـه      ،انـد  ساختن اين قبه در پي رسوايي او و بدناميش بر نيامده

آن دادنـد سـاخت    عبدالملك آن را بنا كرده اولين چيزي كه او را به آن نسبت مـي 
  .بود

است   ق ـ متولد شده .ه 58يا  51همان طور كه قبالً گفتيم زهري در سال : سوم
پس عمر زهري  ،كشته شده است ،ق.هـ  73در حالي كه عبداهللا ـ بن زبير در سال 

 ،سال بوده است 15بق روايت بعدي اسال و مط 22در آن هنگام بر طبق روايت او 
آن هنگام در ميان امت اسالمي از چنـان  پس آيا معقول است گفته شود زهري در 

شهرتي برخوردار بوده كه با جعل حديث مردم را به جاي كعبه به طـواف آن قبـه   
  ؟اند دعوت كرده و آنها هم آن را پذيرفته

اند كه زهري در زمان حيات لبن  روايات تاريخي به طور قطع بيان كرده: چهارم
: و امام ذهبي فرموده است ،ا نديده استشناخته و بعداً او ر زبير عبدالملك را نمي

ق به عنوان پيكي به سوي عبـدالملك  .ـ ه 80زهري براي اولين بار در حدود سال
پـس   ،دانـد  ق مـي .ـ هـ  82و ابن عساكر وقوع اين جريان را در سال  ،فرستاده شد

زهري براي اولين بار چند سال پس از قتل عبداهللا بن زبير عبدالملك زرا مالقـات  
است و در آن هنگام جواني بود كه عبدالملك او را از جهت علم و آگاهي ـ  كرده 

هاي انصار كسب علم نمايد  و سپس او را نصيحت نمود كه از خانه ،آزمايش كرده

                                                                                                 

تـوان بـه عنـوان     از سوي ديگر مي ،الهي است راه عبادت براي او باز است و نيازي به اين نوع عبادت ندارد
  )مرجم (سد ذريعه از انجام آن پرهيز كرد و اهللا اعلم 
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هاي دوستش عبدالملك پاسخ  توان گمان كرد كه زهري به خواسته پس چگونه مي
ن عبداهللا بن زبيـر جعـل   مثبت داده باشد و براي او حديث بيت المقدس را در زما

  !؟كرده است تا مردم به جاي كعبه پيرامون آن قبه اعمال حج را انجام دهند
هـاي حـديثي    را تمـام كتـاب   »...�NFُ#َ 2 ا*�{7�َل«حديث : پنجم

مثالً امام بخـاري از ابـو    ،و غير از طرق گوناگوني نقل شده است ،اند روايت كرده
امام مسلم از سه طريق آن  ،ا نقل كرده استسعيد خدري يعني غير از زهري آن ر

را روايت كرده كه تنها يك طريق آن از زهري است و دو روايت ديگر از جرير از 
عميد از قزعه از ابو سعيد است و روايت سوم از ابن وهب از عبدالحميد بن عفـر  

نـه  پس زهري آن گو. باشد از عمرران بن ابي انس از سالمان االغر ار ابو هريره مي
بلكه افراد ديگري هم در  ،ستيكه گلدزيهر فكر كرده در روايت اين حديث تنها ن

و از شيخ االسالام ابن تيميه در مـورد حكـم زيـارت بيـت      ،اين امر دخيل هستند
المقدس و خواندن نماز در آن سؤال شد ـ هر چند او از جمله كسـاني اسـت كـه     

صـحيحين از پيـامبر   «در : اسخ دادپ 1پذيرد سفر كردن به خاطر زيارت قبور را نمي
و امام بخـاري و   »...�NFُ#َ 2 ا*�7�ل«: روايت شده كه فرموده �

اند و از طريق ديگري هم روايت  مسلم آن را از ابو سعيد و ابو هريره روايت كرده
و علمكاي حديث بر صحت  ،و اين حديث مشهور و قابل قبول است ،شده است

و فقها و علماي اسالمي  ،اند را قبول كرده و پذيرفتهن آاين حديث اجماع دارند و 
و ابـن   ،متفق هستند بر سفر نمودن به بيت المقدس و انجام عبادت مشروع در آن

  .خواند هم به آن جا رفته و نماز مي �عمر
و  ،اين حديث را زهري از استادش سعيد بن مسيب روايت كرده اسـت : ششم

هـاي   ان سعيد بن مسيب و به خاطر خواسـته بامسلماً اگر زهري اين حديث را از 

                                        

زيرا ايـن  ،سپس تغيير نظر داد) و او از كساني بود كه مخالف زيارت قبور بود  ( :ـ در چاپ اول آمده است1
  .و غيره» الجواب الباهر « هاي او پيداست از جمله  همانطور كه از كتاب ،ي او بود رأي شايسته
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زيرا او از سوي امويـان   ،كرد نمي سكوت امويان جعل كرده بود سعيد در برابر آن
سال از كشته  20و ايشان پس از گذشت  ،بسيار مورد اذيت و آزار قرار گرفته بود

پس چگونه ممكن است ابـن   ،ق وفات نمود.ـ ه 93شدن عبداهللا بن زبير در سال 
در حاليكـه او هماننـد    ،در اين مدت طوالني در برابر حديث سكوت كنـد  مسيب

كوهي نيرومند و حق گو و حق جو در راه بيثـان واقعيـت از هـيچ كـس تـرس و      
  .اي نداشت واهمه

به جعـل   اگر فرض كنيم امام زهري براي جلب رضايت عبدالملك اقدام: هفتم
ي سنگي بحـث نكـرده    دن حديث كرد پس چرا در اين حديث از فضيلت قبهونم

ي گلدزيهر هدف عبدالملك اين بود كه به جاي كعبه طـواف   در حاليكه طبق گفته
بـا    ديث صـحيحي كـه در رابطـه   حاو هم چنين مفهوم كامل اين حديث و ا ؟شود

فضيلت نمازخواندن و زيارت بيت المقدس آمده به وقت خاصي مقيد نشده است 
به طور كامـل آن را   ]ي أسراء اول سوره ي در آيه[ت كه قرآن هم سو اين چيزي ا

ـ   ،ثابت كرده است در ايـام   ورپس اين امر با درخواست عبدالملك براي طـواف قب
  .حج سازگاري ندارد

كـه علمـا آن را صـحيح     »...�NFُ#َ 2 ا*��7ـ�ل «حـديث  : هشتم
ارتباطي به احاديث سـاختگي كـه در مـورد فضـيلت بيـت المقـدس و        ،اند دانسته

و  ،و غيره ندارد و امام زهري در اين زمينه حديثي نقل نكـرده اسـت  ) قبه(صخرة 
هر حديثي كه : اند كه گفته تا آنجا ،اند دهوعلماي محدث تمام ان احاديث را نقد نم

اند در مورد فضـيلت بيـت    و گفته. در مورد صخره روايت شده است جعلي است
: اسـت از  ن سـه حـديث عبـارت   آع هسـتند و  والقدس جز سه حديث بقيه موض

: قـال  ،سئل عن اول بيت وضـع فـي االرض  «و حديث  »NF#2 ا*�7�ل«
اي كـه   يعني از اولين خانه( »المسجد االقصي«: فقال ؟ثم ماذا: قيل ،المسجد الحرام

: مسجد الحرام گفتنـد : سؤال شد فرمودند �در زمين ساخته شد از رسول اكرم 
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'(ـ:   ة�ان ا*-ـ «و حـديث  )مسـجد االقـي   : پس فرمود ؟سپس كجا
LM q ة�d 5e�%��� لN�#« )    نماز خواندن در آن برابـر اسـت بـا

  )]البته به جز مسجدالنبي[نماز در غير آن  700
  
  

  داستان ابراهيم بن وليد اموي

به نزد زهـري  ) صحيفه(ابراهيم بن وليد اموي با يك نوشته : گويد گلدزيهر مي
آن صحيفه بـود بـه نقـل از او    و از او خواست تا اجازه دهد احاديثي كه در  ،رفت

و زهري هم بدون ايـن كـه در آن احاديـث و     ،در ميان مردم روايت كند) زهري(
توانـد   چه كسي مـي : و به او گفت ،اقدام ابراهيم بن وليد شك كند به او اجازه داد

و اين چنين بني اميه توانستند احاديث آن صحيفه را ؟در مورد آن به تو اجازه دهد
  .ها بود از سوي زهري روايت كنندكه به نفع آن

  :هايي وجود دارد اشتباهات و سفسطه گلدزيهردر اين سخن 
حديث ابراهيم از زهري تصـريح كـرده اسـت پـس      1ابن عساكر به سماع: اوالً

شنيده ) زهري(مل احاديثي بوده كه آن را از شرح خويش ااي كه ش ابراهيم صحيفه
. شـود  گفتـه مـي  ) مناوله(صطالح محدثين و اين امر در ا ،به او عرضه نموده است

 »مناوله«نوع چهارم از انواع تحمل حديث : گويد اش مي شيخ ابن صالح در مقدمه
اي را با مناوله  مثالً حديث نوشته ،اي هم باشد است اگر به همراه مناوله اجازه نامه

وي اي كـه حـا   يا راوي با نوشـته  ،به راوي بدهد و بگويد اين را از من روايت كن
احاديثي است كه از شيخ شنيده به نزد او رفته و شيخ هم پس از انديشـه و تأمـل   

                                        

اين الفـاظ را از روي   ،كند كه شيخ عبارت است از شنيدن مستقيم راوي از دهان شيخ و فرقي نمي :ـ سماع1
براي اطالع بيشتر به كتابهايي كه در مورد  .تابي بخواند يا از حفظ ادا كند و يا براي راوي امال نمايد يا نكندك

 )مترجم( .شرح اصطالحات حديثي است مراجعه شود
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 ،شـود  و اين امر مناوله گفته مي ،اين را از من روايت كن: گويد در آن به راوي مي
، /امـام مالـك   : اين شيوه نزد بسياري از متقـدمين هماننـد  : گويد ولي حاكم مي

ايـوب   1شـود   شمرده مي »سماع« ،سفيانمجاهد و  ،يحيي بن سعيد ،ربيعه ،زهري
: گويـد  و عبيداهللا بن عمـر مـي   ،كرديم ما احاديث را بر زهري عرضه مي: گويد مي

در مورد روايت آن به تو اجازه : نوشته را نزد زهري بردم پس از تفكر در آن گفت
 اند كه آنهـا احـاديثي را   و همانند اين را بسياري از شاگردان زهري نقل كرده ،دادم

كه زهري شنيده بودند به او عرضه نمودند و زهري هم پس از تفكـر در آنهـا بـه    
و آن چه ابـراهيم بـن وليـد انجـام داده اسـت ـ در        ،داد ي روايت مي آنان احجازه

 ،]مناولـه و سـماع  [صورتي كه روايت آن درست باشد ـ قطعاً از اين گونـه اسـت    
زهري اشاره كرده است همـان  ي آن نوشته براي  چون خود ابن وليد هم به عرضه

ــ همـان طـور كـه     ) عرض حديث(طور كه ابن عساكر هم آورده است و عرضه 
ديديد ـ دادن احاديث به شيخ است تـا در آن تأمـل كنـد و سـپس بـراي روايـت        

اما اين كه ابراهيم بن وليد احاديثي را كـه از زهـري نشـنيده بـه او     . آناجازه بدهد
ي روايـت آن را بـه او بدهـد عمـر      ته تـا اجـازه  عرضه نموده و سپس از او خواس

ايـن از مـردي كـه داراي     ،ي اين كار را به او داده است و زهري هم اجازه) رض(
ي او جـز   اي در ميان امت اسالمي است غير ممكن است زيرا آوازه شهرت و آوازه

  .نبوده است �به خاطر امانت داري و صداقت و ثبت دقيق احاديث پيامبر
ند در مـورد آن بـه تـو اجـازه     اوت چه كسي مي: سخن زهري كه گفتهاين : دوم

و چه كسي غيـر  : عساكر آورده چنين است اصل اين سخن آن گونه كه ابن ،بدهد
و اين سخن كامالً درست است زيرا غيـر   ؟دهد از من در مورد آن به تو اجازه مي

احاديث خـود را   تواند به شاگردان و راويان او مثل ابراهيم كه از زهري كسي نمي
زيرا او شيخ حديثي آنهـا بـوده و    ،ي روايت آنها را بدهد اند اجازه از زهري شنيده

                                        

  .141ص ،و مختصر علوم حديثي ،79ـ مقدمه ابن صالح ص 2
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آمده اسـت و مـا قـبالً     هم به شمار مي �آگاه ترين فرد نسبت به احاديث پيامبر
اگر زهـري نبـود   : ي او شنيديم كه فتند ي حديث را درباره سخنان بسياري از ائمه

و امـام مسـلم اعتـراف     ،رفـت  از بين مـي  �رسول بسياري از احاديث حضرت
را روايت كرده كه از كـس ديگـري    �حديث پيامبر 90اين كه زهري  هب نموده

پس معني سخن زهري كه به ابراهيم گفته است اين  ،غير از او روايت نشده است
ي روايـت آن   چه كسي غير از من به اين احاديث آگاهي دارد تا به تو اجازه: است

به اين معني نيست كه چه كسي از مسـلمان جرئـت جعـل احاديـث را     . ؟درا بده
  ؟دارد غير از من

و  ،از اين ابراهيم بن وليد هيچ كتاب حديثي به دست مـا نرسـيده اسـت   : سوم
هاي جرح و تعديبل او را نه جزو افراد ثقه و نه جزو افراد ضعيف و متروك  كتاب

ي زهري در ميان مردم پخش كرده است  پس احاديثي كه او با اجازه ،اند ذكر نكرده
هـاي حـديث در كجـا نقـل شـده       كجا هستند؟ و جهت گيري او در مقابل كتـاب 

اي كه بـه زهـري عرضـه كـرد      و صحيفه ؟اند دهرچه افرادي از او روايت ك ؟است
  ؟اند چگونه نا پديد شده است و را كاتابهاي تاريخي از او اسمي نبرده

ما را به نوشتن حديث وادار : هري كه گفتهبررسي سخن گلدزيهر از قول ز

  كردند  مي

بسيار مهمي دارد كه آن را معمـر از او   كند كه زهري اعتراف زيهر گمان ميگلد
و از » .كننـد  قطعاً حاكمان ما را نوشتن احاديث وادار مـي : نقل كرده است كه گفته
شـود كـه زهـري آمـادگي داشـته اسـت تـا تحـت نـام او           اين سخن فهميده مـي 

و ايـن بـه معنـي     ،پوشش دهد] با جعل حديث[هاي حكومت بني اميه را  خواسته
  .اعترافي است كه او در مقابل امت اسالمي نموده است

هاي  ما هنگام بحث از صداقت و شجاعت زهري گفتيم كه او در مقابل خواسته
و  ،شد و از اين نظر از تمام مردم بهتر بود ه است حاكمان به هيچ وجه تسليم نمي
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كـه   ،قبالً برخي از حوادثي را كه بين او و خلفاي بني اميه رخ داده بود بيان كرديم
اگر در آنها دقت كنيد برايتان مسلم خواهد شد كه زهري آن شخصيتي نبوده است 

هاي خود را پوشش دهد  ي جعل احاديث او خواسته كه حكومت بني اميه در سايه
  .عتراف نمايدو آنگاه در برابر مسلمانان هم به آن ا

زيهر نقل كرده است درآن تحريف و تغييري اما اين سخن زهري كه آن را گلد
عمدي ايجاد كرده و مفهوم ضمني قسمت آخر كالمش بر ثقبل از ان تحميل كرده 

ابن عسـاكر   اصل سخن زهري آن گونه كه ،]ي خود آن هم با فهم مغرضانه[است 
از نوشـتن حـديث بـراي مـردم      امـام زهـري  : انـد چنـين اسـت    آورده دو ابن سع

خواسـت مـردم بـراي     بود كه مـي  كرد ـ علت اين كار امام زهري آن  خودداري مي
ي خود متكي باشند و به نوشتن ان تكيه نكنند و اين مسأله  حفظ حديث به حافظه

را قبالً بيان كرديم ـ اما هنگامي كه هشام با اصرار از او خواسـت كـه بـه پسـرش      
و او هـم  ) ي زهري بود البته اين كار به خاطر آزمايش حافظهو (حديث امالء كند 

شـد كـه بـا     در حالي از نزد هشام خارج مي ،حديث را به او امال نمود 400حدود 
اي مردم ما قبالً شما را از انجام كاري منع كرديم كه «: گفت صداي رسا و بلند مي

و بـه راسـتي ايـن    ،ديـم دا) هشام و فرزنـدش (ها  ي انجام آن را به اين اكنون اجازه
پس بياييد تا آن را بـراي   ،وادار كردند »احاديث«حاكمان بودند كه ما را به نوشتن 

اين همان كالم . حديث را براي آنها بيان كرد 400و سپس آن  ،شما هم بازگو كنم
آن را بـا ايـثن   ] بغدادي[و خطيب . تاريخي است كه از قول زهري بيان شده است

تـا اينكـه ايـن     ،ما نوشتن و كتابت حديث را دوست نداشـتيم «: الفاظ آورده است
پس ما هـم مناسـب ديـدم كـه نوشـتن       ،حاكمان ما را به نوشتن آن مجبور كردند 

  .1حديث را از هيچ يكاز مسلمانان منع نكنيم 
زيهر از قـول زهـري   تفاوت وجود دارد بـين آنچـه كـه گلـد    پس ببينيد چقدر 
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اكرهونـا  «: انـد  و آن چـه مورخـان آورده   »حاديثأرهونا علي كتابه ا«روايت كرده 
سپس به  »علي كتاب العلم«:يا چيزي كه خطيب بغدادي آورده كه »كتابه االحاديث

حـذف شـده و ايـن     »االحاديـث «از  »ال«امانت داري علمي نگاه كنيـد كـه در آن   
  ]گلد زيهر[دگرگوني را استاد فرومايگي انجام داده است 

 ،د بر امانت داري زهري و اخالص او در نشر احاديثزيرا متن اول داللت دار
ي مـردم منـع    چون او راضي نشده آنچه را كه براي حاكمان جايز شمرده از عامـه 

پس امانت داري اين مستشرق او را سوق داده تا بگويـد خلفـا زهـري را بـه      ،كند
  ! ؟؟پس اين كجا و آن كجا! جعل احاديث مجبور ساختند
  فت و آمد او پيرامون سلطان رفتن زهري به قصر و ر

زهري از جمله كساني نبود كه نتـوان او را بـا خـود همـراه     «گويد  گلدزيهر مي
در نتيجـه از رفـتن بـه قصـر      ،دانسـت  بلكه همكاري با حكومت را جايز مي ،كرد

  .»و بلكه بسيار در پيرامون سلطان رفت و آمد داشت ،كرد خالفت پرهيز نمي
اي  رفتن علما به مجالس فرمانروايان ضـربه و صـدمه  ما پيش تر بيان كرديم كه 

شـد كـه ايشـان در برابـر      و باعـث نمـي   ،كـرد  به امانت و دينداري آنها وارد نمـي 
و داليلي را بيان كرديم براي اينكـه ارتبـاط    ،ي آنها تسليم شوند ها و سلطه خواسته

حقيقـت   و در ،زهري با خلفاي بني اميه بزرگوارانه و در عين صالبت بوده اسـت 
عـالمي كـه بـراي     ،ي دانشمندي عزّتمند و ديندار و باشخصيت بـوده اسـت   رابطه
اي هم از دادن پاسخ به خليفـه و بيـان حـق در مقابـل او سـكوت را جـايز        لحظه
اند همانند رفتن صـحابه بـه نـزد     و قبالً هم با فرمانروايان در ارتباط بوده ،داند نمي

و ابو يوسف كه   ،فتن امام ابوحنيفه به نزد منصورر ،تابعين به دربار امويان ،معاويه
هـا كسـي علمـا را بـه      و با وجود اين ،داراي مالزمت فراواني با هارون الرشيد بود

ي  سبب اين ارتباط مورد طعنه قرار نداده است و اين مجالست از منزلت و موتبـه 
  .عدالت آنها نكاسته است
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  حج نمودن زهري با حجاج بن يوسف

كمان كرده است تـا بـا آن بـر تنفـر از زهـري       »گلد زيهر«ست كه اين چيزي ا
زيـرا زهـري بـه     ،اما اين كمان باطالي اسـت  ،بيفزايد و دليلي باشد براي ايمان او

هنگام اداي مناسك حج پيرامون حجاج نبود بلكه هنگام اجتمـاع حاجيـان همـراه    
 »تهذيب التهـذيب «و اينك نص واقعي آن را كه ابن حجر در  ،عبداهللا بن عمر بود

ف خود از زهري روايـت كـرده كـه    ندر مص عبدالرزاق«: كنيم آورده است نقل مي
عبدالملك به حجاج دستور داد كه در انجام مناسك حج به ابن عمـر اقتـدا   : گفت

را فرستاد كه اگر خواستي  ]اي پيكي يا نامه[حجاج هم روز عرفه به سوي او  ،كند
پس او همراه سالم حركت كرد و من هم با آنان  ،حركت كني به ماهم اجازه دهيد

روزه بودم و با گرماي شديد  ،و من در آن روز: گويد مي ]زهري[ابن شهاب  ،بودم
پس زهري هنگام اجتماع حاجيان در مراسم حج همراه ابن عمر بوده  »مواجه شدم

  .حجاج بن يوسف است نه
  شام توسط اما زهري هتوبيت فرزندان 

ز موارد ديگري كه جاي طعن و سرزنش زهري است اين كه گفته ا »زيهرگلد«
ايـن مطلـب جـدا از اشـتباه      ،هشام او را به عنوان معلم وليعهد خود تعيـين نمـود  

وليد بن (وليعهد هشام فرزند برادرش   ،به اين صورت هم بوده است كه ،تاريخي
دالملك بود و هشام اين كار را به خاطر عمل به وصيت برادرش يزيد بن عب) يزيد

فردي عياش و بي خيال بود و بين او و زهري ) برادر هشام(و اين وليد  ،انجام داد
همان گونه كه ميان افراد نيكوكار و اشرار اين كينه موجود  ،هم كينه و دشمني بود

شام بـه اداي حـج پرداخـت معلـم     ق كه همراه ه.ـ ه 106و زهري در سال  ،است
دانيم كه عيـب   ما نمي ،بر اين خطاي تاريخيپس عالوه  ،فرزندان هشام بوده است

آيا بهتر  ؟شود اگر او فرزندان هشام را تربيت كرده باشد و ايرادي متوجه زهري مي
بود يا اين كه افرادي عياش و فاسد كه دشمن دين خدا و رسول او بودند اقدام به 
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رزنـدان  انـد ف  هاي تاريخي هم ثابت نمـوده  و واقعيت ؟كردند مي وتربيت فرزندان ا
هاي موفقيت آميزي را در سرزمين روم  ي زهري بودند جنگ هشام كه تربيت يافته

ي انتشـار   شان در مناطق مختلف آن هم در زمينهخاي در نامهرو داراي كا ،اند داشته
آيا اگر انصاف به خرج دهيم اين امتياز و فضيلتي براي اسـتاد آنهـا    ،اند اسالم بوده

 »سربازي گران قدر«اند كه او  بويژه مورخان هم گفتهو  ؟آيد زهري به حساب نمي
  .در حاليكه لباس سربازان را پوشيده بود ،بود و يك با هم براي جهاد به شام رفت

  پذيرش مقام قضاوت 

ـ ايراد ديگري كه گلد زيهر از زهري گرفته اين است كه فت زهـري در  : ه اسـت ن
انسـان پرهيزكـاري بـود    و اگـر   ،زمان يزيد دوم پست قضاوت را بر عهده گرفـت 

آيـا   ،كـرد  از پـذيرفتن آن خـود داري مـي    ،ي ديگـر  شعبي و افراد شايسته: همانند
امـام زهـري    زيرا كسي را نديده ؟توان گفت اين انتقادي درست و واقعي است مي

كه قبول منصب قضاوت را به عنوان چيزي كـه بـه عـدالت و تقـواي فـرد لطمـه       
كسـاني هـم چـون     �المو پيامبر گرامي اسـ  ،بحساب آورده باشد گينامه زند مي

معقل بن يسار و غيره را به عنوان قاضـي معـين    ،معاذ بن جبل ،علي بن ابي طالب
ضـاوت را بـراي بنـي اميـه بـر عهـده       و بسياري از تـابعين پسـت ق   ،فرموده است

ابـو ادريـس    ،هـايي چـون شُـريح    و مگر غير از اين است كه شخصـيت . اند گرفته
قاسم بن عبدالرحمن بن عبـداهللا بـن مسـعود و     ،لرحمن بن ابي ليليعبدا ،خَوالني

و حتي برخي از آنها  ،اند اص دير قضاوت را در زمان بني اميه پذيرفتهخبسياري اش
و هـيچ س بـه ايـن علمـا بـه خـاطر        ،براي خود حجاج قضاوت را پذيرفته است

ش قضـاوت  اما اين كـه شـعبي از پـذير   . پذيرش امر قضاوت ايرادي نگرفته است
ي  در اين سـخن سفسـطه   ،كرد و همراه ابن اشعث با حجاج جنگيده باشد فرار مي

زيرا واقعيت آن است كه شعبي پـس از مبـارزه بـا حجـاج در      ،ناپسند نهفته است
امن او پست قضاوت را براي يزيد بن عبدالملك بر عهده گرفت آن هـم پـس از   د
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خـود را نسـبت بـه ايـن عمـل      پس چرا گلد زيهر . فرو نشستن جريان ابن اشعث
  تر بود به ناداني زده است؟ شَعبي كه براي استدالل شايسته

اما در مورد اين سخن او كه افراد پرهيزكار از پذيرفتن مصـب قضـاوت دوري   
دانستند و براي سخن خود  كردند و قبول آن را باعث سلب اعتماد از قاضي مي مي

�� ا*;Oـ�ء أو ��ِ�ـَ�   ��8 و�ِ*ـ «: به اين حديث استناد كرده است
£$�ِ L¤0 �]�0ُذ N;' �ً)Y� «1   يعني كسي كه قاضي شد و يـا او را

اين سخن از . به عنوان قاضي تعيين كردند براستي بدون چاقو سربريده شده است
اند امر قضاوت شامل پـنج   زيرا علما گفته ،با واقعيت تناسب ندارد ،سوي امامان ما

مستحب و  ،گاهي مكروه ،حرام گاهي ،واجب يعني گاهي پذيرش آن[حكم است 
براي حاكم ستمكار و ظالم را بدون اختالف نظر  ،و پذيرش قضاوت ]يا باح است
اين است كه قاضي از خداونـد   »...من تَولّي القضاء«پس منظور از  ،اند جايز دانسته

  .بترسد و عادالنه قضاوت نمايد
پـذيرفتن مسـئوليت از   : تـه اسـت  فگ »الهدايـه «شيخ االسالم مرغيناني در كتاب 

زيـرا   ،ايز استجحاكم ستمكار جايز است همان گونه كه قبول آن از سوي عادل 
هرچنـد مقـام    ،انـد  دهومسئوليت قبـول نمـ   �از معاويه ) رضي اهللا عنهم(صحابه 

انـد هرچنـداو    و تابعين هم از حجاج مسئوليت پذيرفتـه  ،بود �خالفت حق علي 
ه با پذيرش مقام قضاوت و يـا منصـب ديگـري امكـان     مگر اينك ،فرد جائري بود

  2.كه در اين صورت پذيرش آن مقام جايز نيست. اجراي حق و عدالت نباشد
سـنن ترمـذي    »كتـاب القضـاه  «ابن عربي از علماي مالكي در شـرح خـود بـر    

پـس اگـر    ،سرپرستي امور مسلمانان فرض كفايه است نـه فـرض عـين   «: گويد مي

                                        

سنن ترمـذي بـا   ( 6/66،حسن غريب :اند اند و گفته ث را از ابوهريره نقل كردهـ ابو داود و ترمذي اين حدي1
  ) شرح ابن عربي 
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 ،ولي هيچ كس به او پاسخ نداد ،مردم درخواست كمك كردحاكم اسالمي از تمام 
ي او پاسخ دادند آن  شوند ولي اگر برخي به خواسته مي  گناهكار شمرده ، قطعاً همه

  . گردد عده مأجور هستند و مسئوليت از بقيه ساقط مي
تمام احاديثي كه در باب قضاوت : گويد مي »تبصره الحكام«ابن فرحون هم در 

باشد در مورد كساني است كـه بـا آگـاهي     حاوي هشدار و وعيد مي آمده است و
نمايند يا مربوط به افراد جاهل و ناداني است كه بدون علم و  ناعادالنه قضاوت مي

پس هشدار احاديث در مـورد   ،كنند اقدام به اين كار مي ،آگاهي به احكام قضاوت
  1 ».باشد اين دو گروه مي

ب قضـاوت آنگونـه كـه گلـدزيهر بـه تصـوير       شود كه منص بنابراين روشن مي
بلكه  ،شود كشد نيست و نه تنها باعث صلب و از بين رفتن عدالت شخص نمي مي

و  �قضاوت در اسالم افتخاري بزرگ است زيرا به معني نيابت از رسـول خـدا  
باشد و همين امر بـراي   داوري در بين مردم بر اساس آنچه خداوند نازل نموده مي

بله درسـت اسـت كـه بسـياري از علمـا از      . قضاوت كافي است منزلت و فضيلت
اند امـا   اند و در اين راه اذيت و آزار هايي كشيده پذيرش مقام قضاوت امتناع كرده

امتناع آنها به اين دليل نبوده است كه پست قضاوت را باعث از بين رفتن عـدالت  
كاري و ترس از اينكه در تباري بدانند بلكه آنها به خاطر تقوا و پرهيزعا و عامل بي

حالي خداوند را مالقات نمايند كه حقي از مردم ضـايع كـرده باشـند از پـذيرفتن     
ابن عربي در بيان علـت خـودداري بعضـي از صـحابه از      ،قضاوت امتناع كرده اند
بايد از اين امـر   ،دهد اگر انسان كار نيكويي انجام مي«: گويد مسئوليت قضاوت مي

بجا آوردن شروط آن كـار كوتـاهي كنـد و در هـراس باشـد از      بترسد كه مبادا در 
و  ،اينكه مبادا عملش پذيرفته نشود و وارد كاري شده باشد كه بر آن تسلط نـدارد 

                                        

  10ـ  9ص  ،1ج » فتح العلي مالك « ي   حاشيه  1
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پس چگونه  ،كند و از آن حيطه خارج نيست اين امر در مورد عبادت هم صدق مي
را [ ،ه استكند و بر گردن او واجب شد كاري كه به حقوق بندگان ارتباط پيدا مي

در نتيجه بايد در چنـين امـر مهمـي بيشـتر      ]بدون رعايت قواعد آن برعهده بگيرد
  . »احتياط كند و از اينكه در آن كوتاهي كند زيادتر بترسد

و تهمتها و چيزهاي بـاطلي   �اما بعد از اين بحث مفصل پيرامون امام زهري 
اگـر   ]تذكر است تا بدانيم الزم به[ ،كه گلدزيهر سعي داشت آنها را به او بچسباند

احـاديثي كـه    ثابت كند اعتماد به امـام زهـري و   توانست سخنانش را گلدزيهر مي
هـاي   شد ديگر تمام كتاب رفت و اگر او بي اعتبار مي روايت كرده است از بين مي

ي حـديث   زيرا گفتيم كه امام زهـري در زمينـه   ،حديثي جاي اعتماد و باور نبودند
چون اولين شخصي است كه حديث را تـدوين   ،ام وااليي استقمدراي جايگاه و 

ترديـد و  [ي  زيهر پردهتوانستيم از روي سخنان باطل گلد اما ما به ياري خدا. نمود
برداريم و روشن كرديم كه او قصد انتساب آن صفات ناپسند  ]زا خيانت و غرض

در مـورد او   /را به امام زهري داشت امام بزرگواري كه شيخ االسالم ابن تيميـه 
  .سال در خدمت اسالم بود 70او به مدت : گويد مي

 ]ري بـود كـه  هـ ي ادب گلد زيهر نسبت بـه امـام ز   هلاين غرض ورزي و اسئ[
اين  ،كند انسان از هيچ راهي به مانند كسب علم خدا را عبادت نمي«: فرموده است

نـت  و اما ،را تأديـب كـرد   �علم روش تربيتي خداوند اسـت كـه بـا آن پيـامبر    
خـويش سـپرده تـا آن را بـه شايسـتگان آن       �خداوند متعال است كه به پيامبر

را شنيد بـه عنـوان    ]حقيقت جويي كمال و دين او  پس كسي كه اين علم  ،برساند
و »  .قرار دهد ]با عنوان رهبري[حجتي در ميان خود و خداوند و در پيش رويش 

ها  از آن مهلكه ،يبت هايي داردها و مص يادگيري و آموزش مهلكه«: يا فرموده است
و  ،و يكي ديگر فرموشي آن است ،يكي آن است كه آن ترك كند تا از دست برود

دروغ [يا در رابطه با آن دروغ بگويد كه بدترين مصيبت براي علـم همـين اسـت    
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  » .در آن است ]گويي
براستي امامي اين چنين بزرگوار كه در زمان حيات يكي از پرچمداران هدايت 

ماندـ اميدواريم كه بينـي منكـران    بوده است و ـ إن شاءاهللا تا ابد اين گونه باقي مي 
  »لله رب العالمين و الحمد« ،او و متعصبان و باطل گرايان به خاك ماليده شود

  

  هاي ستشرقين  شبه بازگشت به بحث

  آيا امويان در مسائل ديني تغيير ايجاد كردند؟) 9

اين امـر تنهـا   «: گويد از اتهام دروغين به زهري مي اين مستشرق پس از فراغت
ي سياسـي و در راسـتاي مصـلحت امويـان خالصـه       به جعـل حـديث در زمينـه   

هاي ديني و سائل عبادي كه با ديدگاه اهل مدينه مخالفت دارم  بلكه به عرصه،نشد
هـاي تنمـاز جمعـه دو خطبـه      مثالً مشهور است كه تعداد دخطبـه  ،هم كشيده شد

ي نماز عيـد   و يا خطبه ،اند خلفا به صورت ايستاده به ايراد خطبه پرداختهو  ،است
ي دوم  و اين بار خطبـه  ،اما بني اميه آن را تغيير دادند ،شود پس از نماز خوانده مي

ي نماز عيد را بـه قبـل از اداي    طبهخو  ،خواند نماز جمعه را به صورت نشسته مي
كنـد   اء بن حيوة روايت مـي جكه به آنچه ر نماز آوردند و براي آن استدالل كردند

خواندند در حـالي كـه    و خلفاي راشدين به حالت نشسته خطبه مي �كه پيامبر
با حالت نشسـته خطبـه    �پيامبر ،هركس به شما گفت: گويد جابر بن سمره مي

تـوان بـه اقـدام معاويـه      و مانند آن موارد مي. خواند به راستي دروغ گفته است مي
كـه خلفـاي عباسـي     ،هاي منبر و ساختن قصر اشاره كرد بر تعداد پله براي افزودن

ي تأييد جهـت   همان طور جعل حديث تنها در زمينه ،پس از آنها آنرا از بين بردند
ي آن به از بـين بـردن احـاديثي كـه در      بلكه دامنه ،هاي خاصي خالصه نشد گيري

ن احاديـث را پنهـان   آو يـا ايـن كـه     ،ها نبود هم كشيده شد هاي آن جهت گرايش
نمودند و از آن چه ترديدي در آن نيست اين بـود   كردند يا آن را بي ارزش مي مي
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  .كه احاديثي كه در مدح و در شأن بني اميه بود با آمدن عباسيان ناپديد شد
گويد ـ ما مسلمانيم ـ     به راستي اين مرد با نگرش غريبي نسبت به ما سخن مي

زيرا مردم از گذشته تا حال از  ،ني علمي بسيار دور استو بلكه طرز بيان او از بيا
انـد كـه آنهـا را احتمـاالً جهـت       حاكمان و فرمانروايان اقداماتي را مشـاهده كـرده  

يا مربوط به ميزان تسلط و قـدرت و نفـوذ آنهـا     ،اند حفاظت جان خود انجام داده
اتي در سـرزمين  بوده است و يا به خاطر ايجاد اصالح ]در جامعه و در ميان مردم[

وايـن حاكمـان در ايـن     ،انـد  ي خود و يا اماكن عبادي به آن اقدام كرده زير سلطه
رسد كه  وبا اين حال به فكر كسي نمي ،اند اقدامات داراي موافقان و مخالفاني بوده

اين جريانات به خاطر به بازي گرفتن دين بوده است و يا استفاده از علما در ايـن  
اين گونه كارها هر روز در جلـو   ]واز جهت ديگر[ ،باشد ين مياقدامات بازي با د

و براي گذشتگان نيز رخ داده است و خلفا و حاكمان از  ،شود ه ميعچشمان ما واق
مگر اينكه ابـوبكر   ،اند عصر صحابه گرفته تا حال پيوسته اين اقدامات را انجام داده

مردم را براي  � و عمر فاروق ،قرآن را در يك مصحف گردآوري كرد �صديق
خواندن نماز تراويح به صورت جماعت جمع كـرد و عثمـان بـن عفـان اذان اول     

هـم   �و عمـر بـن عبـدالعزيز    ،نماز جمعه را در خارج از مسجد مشروع دانست
  . را توسعه بخشيد �مسجد پيامبر

ي آنهـا و يـا    حاكمان و فرمانروايان هم اقدام به تجديد بناي مساجد و توسـعه 
كنند و هنگام رفتن براي اداي نماز براي خود محافظاني قرار  آنها مي كاهش فضاي

دهند تا خطرات احتمالي و مورد انتظار را از آنها دور كنند پـس چـرا عملكـرد     مي
اينان به عنوان افزودن چيـزي در ديـن و دليلـي بـر انحـراف آنهـا از ديـن تلقـي         

پله هاي منبر و ساختن قصـر   و چرا اقدام معاويه را در افزودن بر تعداد ؟شود نمي
منبر در زمـان حيـات    ؟دليلي بر انحراف بني اميه و افزودن در دين به شمار آوريم

ايستاد منبري كه داراي سه پلـه بـود را    ي درختي مي در كنار تنه �مبارك پيامبر
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يافـت و ايـن امـر     زيرا تعداد مسلمانان در مسجد افزايش مـي  ،براي خود قرار داد
بودنـد هماننـد افـراد     �ن بلندي بود تا افرادي كـه دورتـر از پيـامبر   نيازمند مكا

پس اگر مسجد از اين هم وسـيع تـر شـد چـه     . نزديك ايشان سخنانش را بشنوند
و چه چيـزي مـردم را    ؟هاي منبر نيفزايد شود كه بر تعداد پله عالمي مانع از آن مي

بـه  [ �مـان خـود پيـامبر   دارد از اين كه بر آن بيافزايند در حالي كـه در ز  باز مي
   ؟ها افزودند به آن پله  ]ي مسجد سبب افزايش مردم و توسعه

كند و تقوا و ورع هم از اين  چ دليل ديني و شرعي ما را از اين عمل منع نمييه
هـاي منبـر    كه معاويه به هنگام افزايش پلهو اين همان كاري بود  ،دارد كار باز نمي

  . انجام داد
بلكـه بـه    ،معاويه به خاطر تغيير در زندگي دينـي نبـود   اما ساختن قصر توسط

ي قتـل او و   آن هم پس از اينكه خـوارج نقشـه   ،خاطر محافظت از جان خود بود
شهيد شد  �پس وقتي حضرت علي . حضرت علي و عمرو بن عاص را كشيدند

و او و عمرو بن عاص نجات يافتند از روي احتياط چنـين تشـخيص داد كـه بـه     
كنـد   نماز نخواند بلكه در قصري كه جان او را از خطر محافظـت مـي  همراه مردم 

و اين مسئله را ابن خلدون به صورت صريح بيان كرده است  ،نماز خود را ادا كند
1 .  

كنيم كه معاويـه   ما اعتراف مي ،ي دوم اما مسئله نشستن به هنگام خواندن خطبه
بلكه مجبور  ،عمدي نبوده استاما اين كار او  ،آغازگر اين تغيير عبادي بوده است

توانست زياد بر سر پـا   بود زيرا از نظر جسمي بسيار چاق شده بود از اين رو نمي
اولين كسيكه به صورت نشسته براي مردم خطبه خوانـد  «: گويد شعبي مي ،بايستد

 »]چاقي[و اين كار به خاطر افزايش مقدار چربي و حجم شكم او بود  ،معاويه بود

                                        

   299ي ابن خلدون ص  ـ مقدمه1
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و ايـن دليـل قـاطعي     ،ن در همان هنگام با اعتراض علما روبرو شـد و با وجود آ1
است كه علماي ما در بيان حقّ با كسي مدارا نكرده و در مقابل چيزي كه معتقد به 

  . اند اند تساهلي به خرج نداده منكر بودن آن بوده
در حاليكـه   ،كنـد كـه او وارد مسـجد شـد     بيهقي از كعب بن عجره روايت مي

بـه ايـن انسـان    : پس گفـت  ،خواند در حالت نشسته خطبه مي 2كم عبدالرحمن ح
خوانـد در حاليكـه خداونـد بـه      پست نگاه كنيد كه به صورت ايستاده خطبـه مـي  

 )11: الجمعـة ( ��qp��o�����n��m��l���k��j��i��hz}�: گويـد  رسولش مـي 
هنگامي كه تجارت يا سرگرميي را ديدنـد  ) ها برخي از اصحاب در يكي از جمعه(

  . از پيرامون تو پراكنده شدند
اما ادعايي گلدزيهر كه گفته است رجاء بن حيوه بـراي آنهـا روايـت كـرد كـه      

ايـن سـخن دروغـي     ،خواندند و خلفا به صورت نشسته خطبه مي �رسول خدا
است در مورد رجاء و تهمتي است كـه بـه امـامي ثقـه و مـورد اعتمـاد از امامـان        

است رجاء در عصري اين سخن را بگويد كـه   زيرا محال ،مسلمين زده شده است
و در هـيچ   ،كردنـد  از حديث ايشان دفاع مي �ي پيامبر هنوز بسياري از صحابه

 ،هاي حديثي مورد اعتماد هم اين حديث از رجاء روايت نشده است يك از كتاب
 ،ديده است »هزار و يك شب«اين حديث را در كتابي همچون » گلدزيهر«و شايد 

يا اين كـه از   ،هاي علمي خود بسيار از آن مستفيض شده است بحثكه در خالل 
  . آورده است ،اثر الدميري كه بسيار از آن نقل قول كرده »الحياه الحيوان«كتاب 

امام . ثقه و حافظ حديث است ،ي حديث بايد گفت رجاء بن حيوة در نزد ائمه

                                        

  به نقل از ابن قتيبه  ،143سيوطي ص  ،ـ تاريخ خلفا2
(  :آن را روايـت كـرده اسـت جـز اينكـه گفتـه       864ص  ،هم در صحيح خودمسلم امام  ،3/166 ،ـ بيهقي1

 ) عبدالرحمن بن أم الحكم 
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لـبن   ،يار عالم بـود رجاء فردي فاضل و ثقه و بس: گويد از قول ابن سعد مي 1ذهبي
و كسي چـون ابـن سـيرين را در     ،عالمي هم چون رجاء را در شام: گويد عون مي

گفـتم او  : گويـد  ذهبـي مـي   ،ام و شخصيتي مانند قاسم را در حجـاز نديـده   ،عراق
 ،كسي بود كه سليمان پيشنهاد خالفت عمر بن عبـدالعزيز را مطـرح كـرد   ) رجاء(

است كـه او هـم اهـل شـام بـوده و بـا        نيهر ايزپس كناه اين امام ثقه در نظر گلد
كه او هـم بـدون گنـاه    [خلفاي بني اميه ارتباط داشته است يعني كامالً مثل زهري 

   ]اكمه كردحزيهر او را متهم و مبود ولي گلد
الت در ح �كسي كه به شما گفت پيامبر«: امام سخن جابر بن سمره كه گفته

اين سخن او در حـديثي نيسـت كـه     »نشسته خطبه خوانده است دروغ گفته است
بلكه احتماالً براي رد تفكري بوده است كه در مورد جعـل   ،واقعاً جعل شده است

پس جـابر هـم بـا     ،ده استمحديثي در اين مورد به طور ناگهاني به ذهن ايشان آ
اسـت راه را بـر آنـان بسـته      �بيان اين سخن كه عمل آنها مخالف سنت پيامبر

  . است
مروان به خـاطر انجـام ايـن     ،ي نماز عيد بر خواندن نماز دن خطبهاما مقدم نمو

زيرا مـردم   ،آن را از روي ناچاري انجام داده است: عمل عذر خواهي كرد و گفت
و از مـروان   ،ي آنهـا آمـاده نبودنـد    پس از خواندن نماز براي گوش دادن به خطبه

اد كند و يا برخي از روايت نشده است كه براي تأييد اين كار خود به حديثي استن
و بـا ايـن    ،دوستانش را جهت اثبات اين عملش به جعل نمودن حديث وادار كند

  .حال هم صحابه و تابعين عمل او را  انكار كردند
والي مدينه : كند روايت مي �خود از ابو سعيد خدري »صحيح«امام بخاري در 

م خطبه بـر نمـاز عيـد    به مروان در مورد تقدي ،كه از جانب معاويه تعيين شده بود
لباس او را گرفت و كشيد و مروان هم متقابالً لبـاس او را  ] حتي[اعتراض نمود و 

                                        

 111ص  1ـتذكرة الحفاظ ج 2
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پس ابو سعيد  ،گرفت و كشيد و سپس مروان براي خواندن خطبه باالي منبر رفت
داني  مي: پس گفت ،ايد به خدا قسم شما دگرگون شده: گفتم ]والي[به او : گويد مي

بهتـر   ]آنطور كه معلوم است[دانم  به خدا قسم آنچه مي: پس گفتم ،كه چه گذشت
به راستي مردم پس از حواندن نمـاز  : پس مروان گفتدانم  از چيزي است كه نمي

امام مسلم هم حديثي با همـين مفهـوم   . نشينند ي ما نمي براي گوش دادن به خطبه
  .كند كه اين حديث را تأييد مي ،روايت كرده

و معاويه براي اين كار كه  ؟ش به حديث استدالل كردپس كجا مروان براي كار
هاي منبر  قصر نمود و نيز به تعداد پلهمو اقدام به ساختن   ،خطبه را نشسته خواند

ما در مورد وقوع اين  ؟افزود در كجا براي توجيه اين اعمالش حديثي را نقل نمود
پـردازيم   و بحث مـي اما چيزي كه با آن به مجادله  ،پردازيم حوادث به مجادله نمي

اين است چنين وقايعي كه به خاطر اجتهاد فرد و اقتضاي شـرايط خاصـي اتفـاق    
افتاده است را به عنوان دليلي كه بر تغيير حيات ديني و عل احاديـث داللـت دارد   

بلكه واقعيـت آن اسـت    ،در حالي كه چنين امري اصالً رخ نداده است ،تلقي شود
يعني ابتدا چيزي را تصـور   :گويند برهان سخن مي كه اين مستشرقان بدون دليل و

و در آخـر هـم    ،نماينـد  كنند سـپس حكـم قـاطعي را در مـورد آن صـادر مـي       مي
  .توانند براي خياالت خود دليلي ارائه دهند نمي

بدون شك احاديثي در مورد منافع امويان بـوده  : زيهر گفته استاما اين كه گلد
ولي چيزي كه اين مستشرق شـكلي   ،اپديد شداست كه با سر كار آمدن عباسيان ن

ايـن  : پرسـيم  زيرا مـا از او مـي   ،نزد ما كامالً مشكوك است ،دهد را در آن راه نمي
و عباسيان در نهايت توانستند  ؟و چگونه ناپديد شدند ؟احاديث اكنون كجا هستند

آيـا عباســيان علمــاي حــديث را از نوشــتن آن   ؟آنهـا را بــه كلــي مخفــي نماينــد 
هـايي از   كه برخـي از احاديـث در دوره   ]بايد بگويم[هايشان منع كردند؟ بلكه كتاب

آن هم به اين شـيوه بـود    ]تصور كرده استاما نه آن طور كه گلدزيهر [بين رفتند 
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كـه  (و باطل دانستن بعضـي ديگـر    ،كه علماي حديث پس از دروغ بودن احاديث
اي صحيح حديث و مستندهاي ه آنها را از درون و قالب كتاب) نابود شدني بودند

ش اما اين كه احاديثي همراه با صاحبان آنها و اسم راويان ،مورد اعتماد نابود كردند
ي  و مـا حتـي نمونـه    ]امري محـال بـوده  [ ،فته باشدي آنها از بين ر و تدوين كننده

كنـيم   مـي  ]مبارزه طلبي[كوچكي را هم در اين زمينه سراغ نداريم و با آنها تحدي 
  .پذيريم بتوانند يك نمونه از آن موارزد را ارائه دهند سخن ايشان را مي كه اگر
  دروغ گويي صالحان و فريب كاري محدثان ) 10

زيهر براي بدنام نمودن برخي از علماء به سخنان ديگري استناد كرده است گلد
هـيچ انسـان   : سخن محدث اأبي عاصم النبيل اسـت كـه گفتـه   : ي آنها كه از جمله
و  ،ها به اندازه حديث دروغ گفته باشد ام كه در هيچكدام از زمينه نديده صالحي را

ي زيـاد بـن    همانند اين كالم را يحي بن القطان هم گفته ياست و نيز وكيع درباره
ي حديث ـ بسـيار دروغ    همانا او ـ با وجود تبحر در زمينه : گويد عبداهللا بكائي مي

) .جر را در مورد رد اين سخن نقل نموديمالبته ما قبالً سخن ابن ح(گو بوده است 
تمـام محـدثان   : سخني را از يزيد بن هارون آورده است كه گفته ]زيهرگلد[و باز 

اند حتي هر دو  كوفه در زمان او به جز يك نفر افرادي فريب كار و دروغ گو بوده
  »اند سفيان نيز جزو آنها بوده

علمـاي اسـالمي در برابـر جعـي     ما قبالً در ابتداي اين رساله بيان كـرديم كـه   
هـا   كـه از جملـه ايـن تـالش     ،انـد  هاي وسيعي داشـته  حديث و جاعالن آن تالش

و تأليف كتابهايي از روايـات كسـاني كـه     ،نقد دقيق راويان: شاره كرد بهاتوان  مي
احاديث آنها پذيرفته شده و يا افرادي كه روايات آنها مردود اعالم شده يـا اينكـه   

اين علما جعل كنندگان احاديث را به چند . قف به عمل آمده استدر موردشان تو
انـد و جهـل و نـاداني     گروهي كه افرادي زاهد اما نادان بوده: اند گروه تقسيم كرده

كرده اما كارشان به خـاطر خـدا و   �  آنها را وادار به جعل حديث از قول پيامبر
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كـرد آنهـا بـرده و    اما علماي حـديث پـي بـه عمل   . .از روي حسن نيت بوده است
تا مـردم فريـب ظـاهر شايسـته و نـا آگـاهي        ،اند واقعيت كارشان را روشن نموده

زيهر از قول أبي عاصـم آورده از ايـن گونـه    و آنچه را گلد ،دروني آنها را نخورند
و » انـد  ي حـديث دروغ نگفتـه   اي بـه انـدازه   انسانهاي صالح در هيچ زمينه«: است

بودن و شايستگكي در اين جا ان صالحيتي نيست روشن است كه منظور از صالح 
بلكـه آن   ،يدا كـرده اسـت  ي دين و حافظان حديث نمود پ ائمه ،كه در وجود علما

: در غير اين صـورت الزم بـود كسـاني هـم چـون      ،گونه است كه توصيف كرديم
حسـن   ،امام احمد و امام ابوحنيفـه  ،امام مالك ،اما شافعي ،عروة ،سعيد بن مسيب

و ايـا   ،ي حديث از هركس ديگري دروغ گـوتر باشـند   و زهري در زمينه] بصري[
سخن يحيي بن  ،گوييم و در تأييد اين امر مي ؟د چنين جسارتي بكندتوانن كسي مي

ي  توسط امام مسلم در مقدمـه  ،سعيد القطان كه درست مثل سخن ابو عاصم است
ايـت احتيـاط   آن هم وقتي كه امام مسلم از وجـوب رع  ،صحيح او نقل شده است

هـاي فراوانـي    نبايد از كساني كـه اشـتباه  : و فرمود ،هنگام اخذ حديث بحث كرده
و بـه غفلـت و سـهل انگـاري شـناخته       ،ي فاسـدي هسـتند   راي عقيدهاداشته و د

سـپس امـام مسـلم سـخن      ،افراد ظاهراً صالح: مانند ،حديثي پذيرفته شود ،اند شده
يعني اينها دروغ از زبانشان جـاري  : گويد يحيي بن سعيد القطان را نقل كرده و مي

تواند بگويد منظـور از فـرد    پس آيا مسلماني مي. شود ولي از روي عمد نيست مي
مورد اعتماد و ثابت قدم هستند كـه اقـدام    ،امامان حديث ،صالح در مطلب مذكور

يا اين محـدثان ثقـه از دايـره اعتمـاد و شاسـتگي خـارج        ؟اند به دروغگويي كرده
و خود امام مسلم نـااليق و نادرسـت    ،اوزاعي ،احمد ،بخاري ،در نتيجه ،دشون مي

و ايـن تفسـير    »صـالحين «ي  و اكنون توجه كنيد به تفسير ديگري از كلمه ؟هستند
ــرديم   ــر ك ــبالً ذك ــه ق ــزي اســت ك ــر از آن چي ــ��د� «شــعراني در . غي R��*ْا

: گفـت  ه مـي شنيدم كـ  /ستادمان شيخ االسالم زكرياااز : گويد مي »اْ*ُ$���ي
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در [دروغ گوترين مـردم افـراد    »اكذب الناس الصالحون«: اند برخي از محثان گفته
زيـرا   ،اين هم به خاطر نهايت سالمتي درون آنها بوده اسـت . صالح هستند ]ظاهر
 �ولـي از قـول پيـامبر    ،باشند ي اين ويژگي نسبت به مردم خوش بين مي نتيجه

انسانهاي عابدي هستند كـه در علـم    ،احانپس منظور آنها از ص ،گويند دروغ نمي
داراي مهارت و فهـم عميـق نيسـتند و     ]...وصرف و نحو و دالالت الفاط و[بالغه 

ها بر خالف  و اين ،را از غيره تشخيص دهند �توانند سخن پيامبر در نتيجه نمي
  .1شوند  عارفان هستند كه در اين مورد دچار اشتباه نمي

داهللا بكائي بي زياد بن ع كيع نقل كرده است كه درباره زيهر از قولاما آنچه گلد
امـا بسـيار    ،ي حديث استاد بـوده اسـت   زياد با وجود اين كه در زمينه: گفته است

 ،هاي اين مستشرق پليد است براستي اين سخن يكي از تحريف. دروغ گفته است
چنـين   امام بخاري آمـده اسـت   »التاريخ الكبير«زيرا اصل عبارت به طوري كه در 

) زيـاد بـن عبـداهللا بكـائي    (او : ابن عقبة السدوسي از وكيع نقل كرده اسـت : است
  .329ص  ،جزء دوم ،از قسم اول. اه. بزرگوارتر از آن است كه دروغ بگويد

ي نقـل حـديث    دروغگويي را نه تنها در زمينـه  ،بينيم كه در اصل وكيع پس مي
او بزرگـوارتر از آن  : گويـد  او مـي ي  كند و دربـاره  بلكه به طور كلي از او نفي مي

ولي اين مستشرق يهودي آن را تحريف كرده است بـه   ،است كه دروغ گفته باشد
و اين . با وجود بزرگي مقام او در حديث بسيار دروغ گو بوده است ،اين كه گفته

  !!چنين است امانت داري علمي اين مستشرق 
علوم حديثي جدا از معنـي   كاربرد آن در هبايد دانست ك ،و اما موضوع تدليس

زيرا هرچند تـدليس در لغـت بـه     ،كند لغوي آن است كه به ذهن انسان خطور مي
معني فريب دادن و ظاهر سازي است و مرتكب آن دروغ گو و ظاهر ساز به شمار 

شـد كـه آن را بـه دو نـوع تقسـيم       اي نزد محدثان مي بـا  ما اصطالح ويژها ،آيد مي
                                        

  147ص  ،تأليف قاسمي» قواعد التحديث « ـ 1
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  : فرمايد كنيم مي خ لبن صالح را در اين مورد نقل ميو ما عبارت شي: اند كرده
ديثي اسـت  و آن ح ،تدليس سند حديث است: نوع اول ،تدليس دو نوع است«

 ،كه راوي از فردي كه او را مالقات كرده ولي از او سماع نكرده باشد روايت كنـد 
كه  يا راوي از معاصر خود ،و اين توهم ايجاد شود كه حديث را از او شنيده است

ايجـاد   ]ي حـديث  براي شـنونده [او را مالقات نكرده روايت كند و باز اين توهم 
  .شود كه او را ديده است و حديث را هم از او شنيده است

ي از يـك  وو آن اين گونه است كه را،تدليس در شيوخ حديث است: نوع دوم
ـ  ،و شيخ حـديث را بـا اسـمي    ،شيخ حديث روايتي را كه شنيده است نقل كند ا ي

تـا شـيخ را    ،اي يا نسبتي و يا صفتي ذكر كند كه بـا آن شـناخته شـده نيسـت     كنيه
پس از ذكر اخـتالف علمـا    ]ابن صالح[اما نوع اول واقعاً ناپسند است و . نشناسند

. اند گفته است بيشتر آنها اين نوع را نكوهش كرده لدر مورد پذيرش حديث مرس
آنچـه را راوي  : ه تفصيل شويم يعنيدرست آن است كه قايل ب: فرمايد و سپس مي

شود كـه   با لفظي كه داراي احتماالت گوناگوني است و از آن روشن نمي ]مدلس(
حكـم چنـين حـديثي     ،راوي از شيخ حديث سماع كرده و بـا او در ارتبـاط بـوده   

و حديثي را با الفاظي كه مبين ارتباط با شيخ است  ،همانند مرسل و انواع آن است
و ) برايمـان روايـت كـرد   (و أبرنـا  ) برايمان نقل كرد(حدثنا ) يدمشن(سمعت : مثل

و در  ،گيـرد  اين نوع حديث مقبول و مورد استناد قرار مي ،ها روايت كرد مانند اين
صحيحين و ديگر كتب معتبر حديثي امثال اين نوع واقعاً زياد است و راوياني هم 

و هشيم بـن بشـير و    ]ثوري سفيان بن عيينه و سفيان[أعمش سفيانها  ،قتادة ،چون
و اين امر به خاطر اين است كه تدليس مسـاوي بـا دروغ    ،اند ديگران روايت كرده

: گويد سپس مي. بلكه آن نوعي از ايهام است با لفظي كه چند احتمال دارد ،نيست
  الخ  »...شرح آن كمتر است: و اما نوع دوم«

 ]بن عيينه و سفيان ثوريسفيان [شود كه هردو سفيان  و از آن مطلب روشن مي
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و غير آنها از جمله كساني نيستند كه تدليس آنها بدون اعتبار باشد و روايت آنهـا  
با اصطالحي خـاص   ]ديگران[تحريك  پس ،در صحاح ثابت و پذيرفته شده است

علمـاي  (يك علم در مورد ادعاي بزرگي هم چون جعل حديث توسـط   ]تدليس[
با اين كه علماي مدنظر او متعلق به سرزمين  ،استكامالً بي معني ) محدث با تقوا

امـا چگونـه آن را بـر علمـاي     . هاي اسالمي يعني كوفـه اسـت   خاصي از سرزمين
معرفـه  «در كتابش  »حاكم«در حالي كه  ؟كند هاي ديگر اسالمي منطبق مي سرزمين

والي تـدليس در  مـ مصـر و   ،همانا اهل حجاز و حـرمين : گويد مي »علوم الحديث
 ،جبـال  ،و هم چنين اهل خراسـان  ،هاي آنها نبوده است حديث جزو روشروايت 
نها آهيچ يك از امامان حديثي  ،سرزمين فارس ؛ خوزستان و ماوراء النهر ،اصفهان

و اكثر محـدثاني كـه    ،كرده است شناخته نشده است به عنوان كسي كه تدليس مي
ايـن روش را دنبـال   و برخـي از اهـل بصـره هـم       اند اهل كوفه بوده تدليس كرده

  .اند كرده مي
امـا   ،اند علماي حديث داليل قابل قبولي را براي تدليس هردو سفيان ارائه داده

كرد فقط از فـرد ثقـه و قابـل     وقتي او تدليس مي: اند در مورد سفيان بن عيينه گفته
 گاه ابن عيينه وقفشود زيرا هر هاي او پذيرفته مي ساز اين رو تدلي ،كرد اعتماد مي

و اين چيزي است . كرد كرد آن را به ابن جريح و معمر و نظير اين دو اسناد مي مي
اين كار در دنيا تنها مخصوص سفيان عيينـه  : گفته است. كه ابن حبان ترجيح داده

  .1است
و يـا    تدليس او از قبيل تبديل اسـم بـه كنيـه   : اند اما در مورد سفيان ثوري گفته
ايـن سـخن را    ،در واقع تزيين است نـه تـدليس   برعكس آن بوده است و اين امر

  .از ابوعامر نقل كرده است »المدخل«بيهقي در 
  

                                        

  .كرد ابن عيينه فقط از فرد ثقه تدليس مي :ي آن اين است و ادامه 84ص  1ج  ،ي عراقي ـ شرح الفيه1
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  ) شكل حديث(ظاهري حديث اعتراف به صحت معني ) 11

كـه   ]الزم دانسـتند [مسلمانان در قرن دوم احساس كردنـد  «: گويد زيهر ميگلد
هـا   دن آنو الفاظ براي صـحيح بـو   تنها اعتراف و شناخت احاديث از جهت شكل

زيرا در بين احاديثي كه داراي سندي قوي و نيكو هسـتند بسـياري از    ،افي استك
آنهـا را   �و براي جعل حديث ايـن كـالم پيـامبر    ،احاديث موضوع وجود دارد

پس اگر حـديثي از   ،يابد نقل حديث از من بسيار افزايش مي«: ياري رسانده است
پس  ،اگر با آن توافق داشت ،بقت دهيدمن را براي شما نقل كرد آن را با قرآن مطا

ديگري بود [اين مبدأ» .چه آن را گفته باشم  و چه نگفته باشم ،آن سخن من است
كه پس از گذشت مدت اندكي از جعل حديث اتفاق  ]جهت جعل احاديث بيشتر[

  » .افتاد
  : از چند جهت است ]در زمينه حديث[زيهر به علماي اسالمي هاي گلد تهمت

او در اين مورد كه اعتراف به مفهوم ظاهري حديث براي صحت آن  گمان: اول
انـد در ميـان احـاديثي كـه داراي اسـناد       و اين كه علما گفته ،به تنهايي كافي است

اين واقعاً افترايي است كـه   ،دارد دوجو جعليبسياري از احاديث  ،نيكويي هستند
اند و چگونـه   ني را نگفتهزيرا آنان به طور قطع چنين سخ ،به آنها نسبت داده است

بسياري از آنهـا   �ممكن است كه علماي حديث بگويند در ميان احاديث پيامبر
  ؟كه داراي سند نيكويي هم هستند جعلي هستند

خبـر  : انـد ايـن اسـت    و براستي آن چه علما به هنگام بحث احاديث آحاد گفته
يـد علـم اسـت و    اند كـه مف  آحاد مفيد يقين است يا ظن؟ پس بعضي از علما گفته

جمهور علما هم معتقدند كه مفيد ظن است زيرا بر حسب شـروط و قواعـد عـام    
حديثي صحيح نباشد و اين امر هم تنها يك احتمال عقلي است كه علما به خـاطر  

پس ايـن امـر كجـا و انچـه ايـن       ،اند احتياط در دين و اثبات احكام در نظر گرفته
  مستشرق از آنها مطرده كرده است كجا؟
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گلدزيهر گفته است منشأ جعل حديث كـه پـس از انـدكي سـبب جعـل      : دوم
سـخن  (يعنـي   »...ر التحـديث عنـي  ثسيك: بود �نمودن آن شد اين سخن پيامبر
 ،در حالي كه اين تهمت محض اسـت زيـرا  ) ...يابد گفتن از جانب من افزايش مي

برخـي از   و مـا  ،انـد  بودن آن نموده جعلي حديث آن را نقد كرده و حكم به  ائمه
  .ي آن قبالً نقل كرديم را درباره /سخنان آنان و هم چنين كالم امام شافعي

كـه   »سيكتر التحـديث «عل حديث همان سخن جمبدأ شروع : گويد يا مي: سوم
اي و مبـدأي بـه آن    باشد كه به عنوان قاعـده  بودند مي  علما حكم جعل آن را داده

رسد اين مورد تكـرار همـان مـورد     مي به نظر[ ؟اند روي كرده و آن را مطرح كرده
  ]م. دوم است

  نقد ابن عمر از ابوهريره ) 12

گلد زيهر از ميان سخنان علماي گذشته به نقل كالم ابن عمر در نقد ابـوهريره  
و ما بحث كاملي را در مـورد ايـن   . استناد كرده است »كلب زرع«در مورد حديث 

 زيرا او اين موضوع را ،مطرح كرديم »احمد امين«حديث به هنگام مناظره با استاد 
و  ،زيهر اخذ كرده است ولي طرح نموده كه انگار ديدگاه او استاز اظهار نظر گلد

  .مرحبا به اين گونه علم و علما ،مرحبا ،مرحبا
  ي حديثيها  دست نوشته) 13

دهد كـه علمـاي اسـالمي بـراي      اين مستشرق بحث خود را اين گونه پايان مي
بلكه آنها اقـدام بـه    ،اكتفا نكردند) شفاهي(هي تنها به روايات قولي اثبات قواعد فق

را روشن  �ي پيامبر هايي نمودند كه خواست و اراده درست كردن دست نوشته
توجـه داشـته    »حـد نصـاب زكـات   «ي  با آن به مسأله ]گلدزيهر[و او . ساخت مي

هـاي   نوشـته  دسـت  ،و رواياتي را به عنوان نصي كه داللت دارند بر وجـود  ،است
و سپس مثـالي را   ،كند ي پرداخت كامل و دقيق زكات عرضه مي متعددي در زمينه

و اشاره كرده  ،پذيرند ذكر كرده تا ثابت كند مردم به آساني اين گونه مدارك را مي
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گام اختالف ميان عرب شمال و جنوب بسته شد و تاريخ آن ناي كه ه به پيمان نامه
ي پيمان نامه با وجود قـديمي   مردم به هنگام مشاهدهو ،گردد كرب بر ميي به معد

پس چگونه چيزي را كه از آن جديـدتر اسـت تصـديق     ،آنرا تصديق كردند ،بودن
  ؟كنند نمي

شـد هجـوم ديگـري اسـت عليـه مسـلمانان و        بدون ترديد اين چيزي كه بيان
اي هـ  ندارد  زيرا اين نوشـته  دتاريخي در مورد آن وجو دانشمندان آن و هيچ سند

زيهـر علمـا آنهـا را     بر خالف گمان گلـد  ،تاريخي كه در قرن اول يا دوم پيدا شد
نها را نقد و بررسـي كـرده و بـا    آبلكه  ،سي درستي آنها نپذيرفتندبدون بحث و بر

قواعد دقيقي كه قبالً بيان كرديم سنجيدند و به همين دليل پـس از بررسـي اعـالم    
دينار و أبي دنيا األشجع و غيره جعلـي و   ،بهابن هد ،هايي از قبيل نمودند كه نسخه
  .ساختگي هستند

 ،اما كتابهايي كه به طور مشروح مسائل زكات و حد نصاب آن را در مورد شتر
  .اند گوشسفند بيان كرده ،گاو

آن را به انس بن مالك نشـان داد اتفـاق نظـر دارنـد و امـام       �ابوبكر صديق 
حـاكم و بيهقـي آن را تخـريج     ، /افعيش ،دار قطني ،بخاري و نسائي و ابوداود

به كارگزاران خود در [ �هاي پيامبر ها و نوشته ي نامه ولي در مورد بقيه ،اند كرده
اخـتالف دارنـد و برخـي را صـحيح و      ]مورد كيفيت اخذ زكات و حد نصاب آن

از اين موارد كـه   مو هركدا ،اند برخي را احسن يا مرسل و بعضي را منقطع دانسته
خواهـد خـودش بـه آنهـا      انا سخنان و بررسي علما ـ براي كسي كـه مـي   باشد هم

هـا   اين نوشته ،كند كه آنها بدون نقد و بررسي رجوع كند ـ به طور قطع داللت مي 
بلكه مفـاهيم آن   ،اند ها اعتماد نكرده اند و تنها به صرف وجود اين نوشته را پذيرفته

و  ،انـد  وي همانند آن روايـت كـرده  هاي متداول مثل نقل شفاهي از يك را را با راه
يكي متن آن و ديگري روايـت   ،اعتماد آنها به اين روايات از دو جهت بوده است



 

 

358

اينهـا   ،اسـت  ها كه باشد اين سؤال مطـرح  و هر كدام از اين ،شفاهي متصل راويان
توان با يافتن يك نص مكتوب قديمي  و آيا مي ؟چه ارتباطي با جعل حديث دارند

آن را به عنوان دليلي تلقي كرد كه علما هنگامي كـه بـه وجـود     �مبراز زمان پيا
  !نمودند؟ هايي مي كردند اقدام به ساخت و اختراع نوشته رواياتي احساس نياز مي

تواننـد   نمـي  ،حـديث نمودنـد   جعليا كساني كه در مناطق مختلف اقدام به آو 
ت مشروح بيـان  ي پرداخت زكات را به صور مقداري احاديث جعل كنند كه نحوه

و چه وقت اختالف در  ؟ها پناه نبرند كند و ديگر به اختراع اين گونه دست نوشته
دليلي  ،از ميان نصوصي كه در مورد يك موضوع وارد شده ،مورد صحت يك نص

  ؟ن نصوصآاست براي جعلي بودن و بي اساسي تمام 
ربوط بـه  اي م اما جريان اختالف بين عرب شمال و جنوب و وجود پيمان نامه

كند از شگفت انگيز ترين جريانـات در ايـن منطقـه     أييد مي عصر تُبع كه آن را ت
در مورد هر چيزي آسان گير باشند و همه  ]ممكن است[زيرا مردم  ،است) موطن(

و بـه   �مگر اين كه آن مسأله در ارتباط بـا پيـامبر   ،چيز را تأييد و تصديق كنند
و بحـث و   ،شـود  ن جاست كـه شـمها بـاز مـي    زيرا در اي ،ايشان نسبت داده شود

و براي هيچ كس شايسـته   ،اي ديني است زيرا امر و مسأله ،كند بررسي قد علم مي
و به راستي كساني كـه مـتن    ،نيست كه دين خداوند را از راه وهم و هوس بپذيرد

مكتوب در مورد اختالف بين عرب مال و جنوب را قبـول نمودنـد جـزو علمـاي     
  ؟پس استناد به اين امر چه ارتباطي با اين موضوع دارد ،حديث نبودند

مستشرق در بحث از مسائل علمي بسيار بي شرمانه عمل كرده  در حقيقت اين
كند و برايش  و همان گونه كه ديديم او اقدام به دروغ گويي و تصور آن مي ،است

يـت  كنـد آن را تقو  و سپس چيزهايي كه گمان مي ،سازد در نزد خود ساختاري مي
و بـرايش مهـم نيسـت در مـورد      ،نمايـد  كند از اين جا و آنجا گـردآوري مـي   مي

يا به چيزي كه  ،را دچار اشتباه كند ]ديگران[نها آيا در فهم  ،نصوص دروغ بگويد



 

 

359

ي  كه مخـالف انديشـه   ،و يا از دليل قاطعي روي برگرداند ،دليل نيست استناد كند
ايي كـه بـه رد نصوصـي قطعـي     تاجـ  ،ياتشراوست و داشتن تعصب نسبت به نظ

آن هـم بـا اسـتفاده از     ،پردازد كه اهل علم بر درستي انهـا اتفـاق نظـر دارنـد     مين
يـا   »الـف ليلـة و ليلـة   «يا  ،ميريدال »الحيوان«هاي  نصوص ساختگي از قبيل كتاب

هاي ادبي كه هر چيزي را در خـود جمـع    يا ديگر كتاب »االغاني«يا  »العقد الفريد«
و اين اسـت عملكـرد گروهـي كـه      ،اند و نادرست را به هم آميختهكرده و درست 

ها همان كساني هستند كـه افـرادي چـون     و آيا اين! ؟مدعي بي طرفي علم هستند
در تكذيب اصحاب و بي اعتبار نمودن تابعين و هجوم بر سر علماي  »احمد امين«

  ؟ما با نام نقد و بررسي به آنها به عنوان أئمه اقتدا نموده است
ن كـس را كـه   آنمايي و  منزهي و هر كس را بخواهي هدايت مي ،خداوندا پاك

�: كني اراده كني گمراه مي �

�{��Q��P��O��N��M��L���K��J��IH��G��F��E��D��C���B��A

��_��^��]�������\��[����Z��Y��X��W��VU��T���S��Rz  األنعـــــام :

) پرتو نور ايمـان بـاز و  با (اش را  آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه 125
و آنكس كه خدا بخواهد گمراه و سرگشـته   ،سازد اسالم مي) پذيرش(گشاده براي 

كنـد   سازد كه گويي به سوي آسمان صعود مي اي تنگ مي اش را به گونه سينه ،كند
تـنفس كـردن هـر لحظـه مشـكل و       ،و به سبب رقيق شدن هوا و كمبود اكسيژن(

ز با پيروي از تقاليد پوسيده هر دم بيش از پيش از كافر لجوج ني ،شود تر مي مشكل
اش نسبت به حق و حقيقت بيشتر و پـذيرش اسـالم    هدايت اسماني دورتر و كينه

سـازد   ي كساني مي بدين منوال خداوند عذاب را بهره) شود براي وي دشوار تر مي
 .آورند كه ايمان نمي
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  »فصل هفتم«

  »حديث و برخي نويسندگان جديد«

ر فصل گذشته شبهه هايي كه برخي از گروههاي اسالمي نسـبت بـه حـديث    د
صر بر حـديث وارد  ااي كه يكي از مستشرقان مع بودند و همچنين سبهه  وارد كرده

و حجيت آن را انكار كرده بود مورد بحث و بررسي قرار داديم و اكنون بـه    نموده
ـ      بيان شيوه اي بـوده   ب جداگانـه ي ديگري از هجوم بـر سـنت كـه در رنـگ و قال

ي  پـردازيم كـه توسـط گروهـي از مسـلمانان دسـت پـرورده و تربيـت شـده          مي
مستشرقان مطرح شده است و اين هجومي است كه به وضوح و روشـني آشـكار   

بلكه با پوشش علم و بحث پوشـانده   ،نيست آنگونه كه آراء مستشرقان آشكار بود
 ،گيرد بازي انجام مي كاري و حقهشود و در نهايت فريب  به وضوح ديده نمي ،شده

اكثر علما و مسلمانان تحريك نشـوند و   ،به طوري كه اين خصوصيات سبب شده
تـرين   بينيم اين نـوع هجـوم داراي زشـت    پس مي ،به صاحب آن اعتراضي ننمايند

شكل و صورت و بدترين نتيجه و نيرومندترين سالح براي مبـارزه بـا حـديث و    
ند ياريگر ما و او بهترين سرپرست است و مـا را در  خداو. است �سنّت پيامبر 

  . كند مقابل اين دشمنان كفايت مي
» احمد امين« ،از بارزترين نويسندگان معاصر كه اين راه را در پيش گرفته است

مؤلـف   ،ي ادبيات و رئيس سابق دانشكده) قضاوت(ي حقوق  فارغ التحصيل رشته
در » فجراالسالم«و در كتابش  ،باشد مي» هظهرِ«و » ضُحاه«و » فجراالسالم«كتابهاي 
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  مورد حديث سخن گفته و 
ــت   ــه اس ــاهم درآميخت ــل را ب ــق و باط ــه  ،و ح ــا خالص ــن در اينج اي از  و م

ي صواب و روا داشـتن سـتم    هاي او در حقايق اسالمي و انحراف از جاده تحريف
  . كنم به منزلت گروهي از صحابه و تابعين را ذكر مي

  
  احمد امين » فجراالسالم«از كتاب » ديثح«ي فصل  خالصه

فصـل مخصوصـي را بـه    » فجراالسالم«استاد احمد امين در كتاب خود به اسم 
صفحه در مورد آن بحث نموده اسـت و   20حديث اختصاص داده است و حدود 

پـس مفهـوم   . كوشيده تا مسأله حديث و تدوين آن را از لحاظ زماني بررسي كند
ن را در قانون اسالمي بيان كـرده و سـپس نوشـته كـه     حديث و جايگاه و ارزش آ

تنهـا   �بلكه برخي از اصحاب پيـامبر   ،ندوين نشد  �حديث در عهد پيامبر 
بـه   �و در كل صحابه پس از وفات پيامبر ،نوشتند احاديثي را براي خودشان مي

پس برخي از آنها روايت نمـودن احاديـث زيـاد از پيـامبر      ،دو گروه تقسيم شدند
كرد  روايت مي �دانست از اين رو اگر كسي حديثي را از پيامبر پسند مينا �

خواستند براي صحت آن حديث دليل بياورد و برخي هم به فراواني اقدام  از او مي
بنــابراين چــون احاديــث در كتــاب . نمودنــد �بــه روايــت حــديث از پيــامبر

اكتفـا كردنـد   ي خود  مخصوصي گردآوري نشد و راويان هم تنها به نيروي حافظه
افزايش يافت و بـراي تأييـد    �جعل نبودن حديث و دروغ بستن به زبان پيامبر

قبـل از وفـات    �به پيامبر نسبت گويد دروغ بستن مي] جعل حديث[نظر خود 
كند به اينكه ورود ملتهـا و   و اشاره مي ،آغاز شد �ايشان و در عصر خود پيامبر

در جعل نمودن احاديث داشته اسـت تـا    اقوام گوناگون به دين اسالم تإثير زيادي
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خود را از  1جايي كه مقدار حديث به حدي زياد شد كه امام بخاري كتاب صحيح 
سـپس بـه ذكـر    . هزار حديث متداول در آن عصر تدوين نمـوده اسـت   600ميان 
هاي پيشين بـه بيـان آنهـا     پردازد ـ و ما در بحث  ترين عوامل جعل حديث مي مهم

ي اين عوامل به روي گرداني زياد از حـد مـردم از علـومي     جملهپرداختيم ـ و از  
و . پردازد پيوستگي محكمي داشته باشد مي �غير از آنچه با قرآن و سنت پيامبر

و بعنوان وجود  ،كند هاي علما در مقابله با وضع حديث را ذكر مي در نهايت تالش
براي نقد و بررسي  گويد اينان يك دهم تالشي كه عيب و نقصي در اين مقابله مي

و بعـد در مـورد   . دادند كردند براي بررسي متن آن اختصاص نمي سند حديث مي
كند و از آن ميان در مـورد   اند بحث مي اصحابي كه حديث بيشتري را روايت كرده

كـرد بلكـه    ابوهريره  احاديث را از روي نوشته روايت نمـي : گويد مي �ابوهريره 
 �كرده و چيزهايي كه به طـور مسـتقيم از پيـامبر   آنچه را در حافظه داشت نقل 

نمود از اين روي بسـياري از اصـحاب در احـاديثش دچـار      نشنيده بود روايت مي
اين فصل را » امين احمد«سپس . و در موردش نقدهاي زيادي كردند ،ترديد شدند
هاي تاريخي كه بر تدوين حديث از ابتدا تا عصر امام مسلم و بخاري  با ذكر دوره

  . دهد غير آن دو از قبيل صاحبان كتب چهارگانه گذشته است خاتمه مي و
تـا   255ي  كه از صفحه» فجراالسالم«ي بي فصل حديث از كتا اين بود خالصه

بايد » امين احمد«اما پيش از پرداختن به نقد كامل سخنان . نقل شد 274ي  صفحه
يكـي از  . سـت بدانيد كه ديدگاه مرحـوم احمـدامين در مـورد حـديث معـروف ا     

هـ در مورد تـاريخ   1353اي را در سال  مسلمانان ملحد به نام اسماعيل أدهم مقاله
اين ثروت عظيم حديث كه : و در آن اعالم كرد ،حديث در كشور مصر انتشار داد

                                        

 ،تعليقـات  ،ي كتابش فتح الباري آورده كه تعداد احاديث بخاري بـا مكـررات   در مقدمه ،بن حجرـ حافظ ا1
ي دكتـر   ترجمـه  ،صبحي صالح ،الحديث و مصطلحه علوم(  .حديث است 9082متابعات و اختالف روايات 
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و آنچه در كتب صحاح آمده اسـت بـر اسـاس هـيچ اصـل و اساسـي        ،نزد ماست
باشـند ايـن مقالـه بـا      غالباً جعلي مـي بلكه همگي مشكوك بوده و  ،استوار نيستند

تـا اينكـه حكومـت مصـر در پـي       ،انزجار و انتقـاد محافـل اسـالمي مواجـه شـد     
ي مقالـه   و نويسـنده  ،آوري كند استادان األزهر ناچار شد مقاله را جمع درخواست

ارسال  1اي را به يكي از مجالت اسالمي  هم مجبور شد براي دفاع از خودش نامه
وشته بود كه او در مورد شك در صحت حديث تنها نيسـت و ايـن   كند و در آن ن

امر فقط به او اختصاص ندارد بلكه گروه زيادي از اديبان و دانشمندان برگ بـا او  
و از آن ميان اسم استاد احمدامين را ذكر كرده بود و ابـراهيم ادهـم    ،موافق هستند

موافقـت او بـا ديـدگاهش     مبنـي بـر  » امـين  احمد«اي را از  ادعا نموده بود كه نامه
و ما انتظارداشتيم اسـتاد ايـن ادعـاي او را تكـذيب كنـد امـا        ،دريافت كرده است

تأسـف خـود را    2متأسفانه اين كار را نكرد بلكه در برخي از مجالت هفتگي ادبي
ي مقاله با آن مواجه شده بود ابراز كرد و آن را مقابله بـا   نسبت به آن چه نويسنده

 1360و هنگامي كه در سال . هاي علمي دانست مانعي در راه بحثآزادي افكار و 
استاد احمدامين به دكتـر علـي حسـن     ،هـ ق بحث پيرامون امام زهري باال گرفت

دانشـگاه األزهـر   «: عبدالقادر كه هياهو و سروصدا پيرامون او صورت گرفت گفت
ي كه از ميان پس بهترين روش براي گسترش نظريات ،پذيرد آراء علمي آزاد را نمي

بـه طـور صـريح و     ،داني اين است كه به هنگام بيان نظرات مستشرقان مناسب مي
اما بـه نحـوي آنهـا را در ميـان علمـاي       ،آشكار آنها را به صاحبانش نسبت ندهي

و بر  ،شود األزهر مطرح كن كه انگار ديدگاهي است كه از جانب خودت طرح مي
همـانطور كـه    ،رخورد با آن رنجيده نشوندآن لباسي نازك و جذاب بپوشان تا با ب

ايـن  . »ام آن كـار را كـرده  » االسالم ضحي«و » فجراالسالم«من در دو كتاب خويش 
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و آن  ،شـنيدم » احمد امـين «چيزي بود كه من خودم از دكتر علي حسن به نقل از 
هنگام بود كه ما آراء او را نقد كرديم و تشكيك او نسبت به سنت و تحـريفش را  

زيرا ما هرگز جزو كسـاني نيسـتيم كـه در     ،ال حقايق اسالمي روشن ساختيمدر قب
بلكـه مـا از كسـاني    . گاه تهمت نشسته تا بي گناهان را در دام گناه بيندازنـد  كمين

بـراي تحقيـق    ،هستيم كه ادله را در رابطه با متهمي كه شبهاتي اورا در بـر گرفتـه  
نسـبت داده شـده گـردآوري    هـائي كـه بـه او     و سـخنان و تهمـت   ،كنـيم  مي جمع

هـايش   ها و تهمـت  ي نقدي علمي و تاريخي به ابطال سبهه تا در سايه.. [.نمائيم مي
بـر ايـن   » فجراالسالم«پس نقد ما بر بحث حديث و تاريخ آن در كتاب  ]بپردازيم

هاي كاملي را در زمان حيات خود  و من در همين زمينه بحث ،اساس استوار است
شر كردم و اين بحث ها به اطالع او رسيد و اعتراف نمـود بـه   استاد احمدامين منت

  . 1همين است  ،نوشته شده» فجراالسالم«اين كه اولين نقد علمي كه بر كتاب او 
  ! ؟شروع شد �آيا جعل حديث از زمان خود پيامبر 

در مورد آغاز جعل نمودن حديث  258ي  در صفحه» فجراالسالم«مؤلف كتاب 
پـس   ،اتفـاق افتـاد   �كه جعل حديث از زمان خود پيامبر  و پيداست«: گويد مي

يعني هر كس عمداً دروغـي   »من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار«:حديث
پـس ايـن حـديث بـه     . به من نسبت دهد بايد جايگاهش را در آتـش آمـاده سـاز   

ولـي ايـن   . گفته شده اسـت  ،�احتمال قوي در مورد دروغ گفتن به زبان پيامبر
و در سـبب   ،امين براي تأييد ادعايش هيچ سند تاريخي ثـابتي نـدارد   ن احمدسخ

هـاي معتبـر حـديثي چنـين چيـزي       ورود حديث مذكور هم در هيچ يك از كتاب
  .نيامده است

                                        

ي فتح كه متعلـق   ـ از قول دانشمند پژوهش گر دكتر علي عبدالواحد در يكي از جلساتي كه در دفتر مجله 1
باشد الدين خطيب مي به استاد محب.  
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 �به طور قطع در زمان حيـات پيـامبر  : اما بررسي اين ادعا از لحاظ تاريخي 
ايشان هم صحبت بوده بـه زبـان    اتفاق نيفتاده يكي از افرادي كه مسلمان شده و با

و اگـر   ،روايت كرده باشد �دروغ بسته و آن را بعنوان حديث پيامبر �پيامبر
صحابه به خاطر زشتي و قباحت اين كار به كثـرت آن   ،افتاد چنين چيزي اتفاق مي

ارتبـاط پيـدا    �زيرا آنها بسيار حريص بودند هرآنچه پيامبر. كردند را روايت مي
خـواب و كيفيـت    ،نشسـتن  ،ي راه رفـتن ايشـان   نند از قبيل نحوهكرد روايت ك مي

  . �و حتي تعداد موهاي سفيد سر آن حضرت ،لباس
تمام كتب صحيح حديثي مورد اعتماد اتفـاق  : اما بررسي از جهت منابع حديثي

زمـاني فرمودنـد كـه بـه      �پيـامبر  ]...من كذب[نظر دارند كه حديث مذكور را 
امـام   ،ايشات ايشان به كسان بعد از آنها منتقـل شـود  اصحاب خود دستور داد فرم

بخاري در باب سخنان منقول از بني اسـرائيل توسـط عبـداهللا بـن عمـرو روايـت       
و  ،0,¤ـ�ا �ـI و *ـ� 	ـ:    «: فرمـود  �كند كه پيـامبر  مي

� و 2 �7ج)eا��ا I0 8�يعني از من بـه ديگـران   ��N7«1ا 
يل نقـل سـخن كنيـد چـون ايـرادي      و از بني اسرائ ،برسانيد هرچند يك آيه باشد


 �ـ8  «و . نداردN�;� ا��ًا ',(&N%�&� �,��8 آCب 
: كنـد كـه گفـت    و امام مسلم از طريق ابو سعيد خدري روايـت مـي  . »ا*��ر

�ـM IـL     «: فرمـود  �پيامبر Jو �ـ8 آ&ـ I�2 #$&��ا 
:K%),' ن	از من چيـزي ننويسـيد و هـر كـس چيـزي از مـن        »ا*;�

از مـن نقـل كنيـد    : ��N7ا �I و 2 7ـ�ج « »نوشته است پاكش كنـد 

 «و  »اشكالي نداردN�;� ا��ًا ',(&N%�&� �,��8 آCب 

: گفت �كند كه پيامبر و امام ترمذي از ابن عباس روايت مي »�8 ا*��ر

                                        

  .تعارض ندارد نقل شود �يعني از داستان هاي ملت گذشته آنچه با قرآن و سنت صحيح پيامبر 1
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�I ا2 �� �,%&A '%8 آـCب �,ـ�   « 6NZا#;�ا ا

 �8 ا*��رN�;� ا��ًا ',(&N%�&�«    از نقل حـديث مـن

و  »...ر مورد آنچه مطمئن هستيد كه سخن من است و هـر كـس  پرهيز كنيد مگر د
به راستي آخرين چيزي كـه  : كند كه گفت امام احمد از ابوموسي غافقي روايت مي

�,($A 0$&�ب اP و �ـ���uن  «: به ما گفت اين بود �پيامبر
     I�  6NZ ��ن ا ��¦       ،ا=  �م ¥  �, �%8  �ل  '


 �8 ا*��ر     N�;� ا��&),' �Q)� x  و �T7 8   ،ا 
بر شما الزم است به كتاب خـدا تمسـك جوييـد زيـرا بـه      : NK),'«1ث 0:

پس كسـي  . كساني برخورد خواهيد كرد كه روايت حديث از من را دوست دارند
ام جايگاه خود را در آتش جهنم آمـاده   كه از من سخني را نقل كند كه آن را نگفته

و غير از امام احمد هم » .و كسي كه سخن مرا حفظ كرد آن را روايت نمايد ،سازد
  . اند با اين معني روايت كرده

دانسته است دين اسالم  مي �شود از آنجا كه پيامبر از اين روايات روشن مي
شوند از اين رو به صورت  هاي گوناگوني وارد آن مي يابد و اقوام و ملت انتشار مي

و از  ،قيق نمـود به هنگام روايت حديث از ايشان بايد تح ،قطعي اعالم نموده است
بـا   �و روي خطـاب آن حضـرت    ،اجتناب شود� دروغگويي از زبان پيامبر

ديثش را بـه امـت او   ااحـ  �زيـرا آنـان بعـد پيـامبر     ،اصحاب ايشان بوده اسـت 
و به هيچ وجه در ايـن روايـات    ،اند اند و شاهد نبوت و رسالت ايشان بوده رسانده

را پيـامبر   »...من كـذب علـي  «يث چيزي وجود ندارد كه داللت كند بر اين كه حد
  . هنگامي فرمود كه بر ايشان بستند �

مـن كـذب   [در اينجا دو روايت ديگر وجود دارند كه سـبب ورود حـديث را   

                                        

و در ايـن روايـت ابوموسـي     ،آن را با الفاظي شبيه اين روايت كـرده اسـت  » ثارمشكل اآل«طحاوي هم در  1
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  : كنند كه بر خالف رواياتي است كه ذكر كرديم طوري بيان مي ]...علي
كـه  از عبداهللا بن بيده از پدرش روايـت كـرده   » مشكل اآلثار«طحاوي در : اول

به من دسـتور   �پيامبر: مردي به نزد قومي در اطراف مدينه رفت و گفت: گفت
اين مـرد در زمـان    ،داد كه با رأي خودم در مورد چند چيز در ميان شما حكم كنم

ولي آنها از دادن زن به او  ،جاهليت از يكي از زنان اين قوم خواستگاري كرده بود
آن قوم كسـي را در مـورد   . ني زنا كردپس آن مرد رفت و با ز ،اري نمودندخود د

: فرمـود  �فرستاند تا از ايشان سؤال كند پس پيـامبر  �ارسال او به نزد پيامبر
اگر : سپس مردي را فرستاد و گفت »دشمن خدا دروغ گفته است: كذب عدو اهللا«

و اگـر او   ،يابي دانم او را زنده نمي هر چند كه مي ،او را زنده يافتي گردنش را بزن
پس مرد او را در حالتي يافـت كـه در اثـر     ،به صورت مرده يافتي او را بسوزانرا 

در آن هنگـام بـود كـه     ،اش را سـوزانده  پـس او هـم جنـازه    ،گزيدن مار مرده بود
  1 »الخ... .من كذب علي«: فرمود �پيامبر

از عبـداهللا بـن عمـرو بـن عـاص      » األوسط«حديث ديگري را طبراني در : دوم
را پوشيد سپس به يكي از منازل مدينه  �ي پيامبر مردي جامه كند كه روايت مي

اي كه خواستم بروم و شب  به من دستور داده بر هر خانه �پيامبر: رفت و گفت
پس آنها هم اتاقي را برايش آماده كردند و سپس فردي را به  ،را آنجا سپري نمايم

به ابوبكر  �س پيامبرپ ،فرستادند تا ايشان را از جريان باخبر كنند �نزد پيامبر
و اگـر او را يافتيـد بكشـيد و سـپس او را آتـش       ،به سوي او برويد: و عمر گفت

دانـم اينگونـه خواهـد شـد پـس بـراي شـما         و اگر او را مرده يافتيد كه مي ،بزنيد
پس وقتي به نـزد او رفتنـد او را ديدنـد كـه      ،آنگاه او را بسوزانيد ،تر است مناسب

پـس در آن حالـت مـار بزرگـي او را      ،جت بيرون آمدشب هنگام براي قضاي حا
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اش را سوزاندند و بـه نـزد    هم جنازه �پس ابوبكر و عمر  ،گزيد و در اثر آن مرد
 �در آن وقـت پيـامبر   ،بازگشته و جريان را به اطالع ايشان رساندند �پيامبر
  . »...من كذب علي«: فرمود

  : اين دو روايت از چند جهت قابل بررسي است
هـاي جعلـي بـودن آن     زيـرا نشـانه  . تن اين دو حديث پذيرفته نشده استـ م1

بـه   �سراغ نـداريم كـه آن حضـرت    �ي پيامبر زيرا ما در سيره ،آشكار است
و كتابهاي حديثي مورد اعتماد هم چنين كاري را  ،سوزاندن مرده دستور داده باشد

  . اند اگر چه يكبار باشد از ايشان نقل نكرده
وايت ضعيف است و در سند دو روايت فردي كـه حـديث او   ـ سند هر دو ر2

و بـه همـين علـت سـخاوتمندي در مـورد ايـن        ،قابل پذيرش نيست وجود دارد
  . باشد جعلي است و درست نمي: داستان گفته است

هر دو به طور صريح داللـت   ،ـ اگر فرض كنيم اين دو حديث صحيح هستند3
در مـورد جعـل كـردن يـك     ) ...عليمن كذب (دارند بر اينكه سبب ورود حديث 

پس اين مسـئله   ،كه مربوط به امري دنيوي است ،واقعه توسط فردي فريبكار بوده
كـه بـه صـورت عـام بـراي       ،چه ارتباطي به جعل يك حديث در امري ديني دارد

و چگونـه فريـب كـاري و     ؟شود روايت مي �مسلمانان به عنوان  سخن پيامبر 
وي كه تنها راويان خاص آن داستان آن را روايت ي دني جعل در ساخت يك حادثه

 �اند دليلي است بر اين مسئله كه جعل حديث در زمان حيات خود پيامبر  كرده
   ؟آغاز شده است

فـردي كـه ايـن جريـان را      ،شود اي كه از اين دو روايت روشن مي ـ به گونه4
مشخص نيست  ،ستاند رفته ا انجام داده و به نزد آن قومي كه خارج از مدينه بوده

را مالقات نكرده و چه بسـا اصـالً ايمـان نيـاورده و      �و به احتمال زياد پيامبر 
خواهـد در   تواند دليلي باشد براي كسي كه مي پس نمي ،جزو اصحاب نبوده است



 

 

369

  . صداقت اصحاب ترديد كند
دانيم سبب ورود حديث چـه آن مـواردي باشـد كـه كتـب       پس با اين حال مي

اند و چه آن چيزي باشد كه در روايت اخير آمده كه ناقالن  ن كردهمعتبر حديث بيا
شود كه داللـت   در آنها چيزي يافت نمي ،اند حديث به عدم صحت آن حكم كرده

پس پشـت بسـتن    ،آغاز شده است �كند بر اين كه جعل حديث از زمان پيامبر
بخصـوص وقتـي از   . به آن بي اساس بوده و اشتباه است و نبايد به آن روي آورد

كـه ايـن    ،باشد �نسبت دادن دروغ به اصحاب پيامبر ،اولين نتايج اين برداشت
و نيز بـا ديـدگاه    ،امر با حق و واقعيت و حقايق تاريخ زندگي صحابه منافات دارد

جمهور مسلمانان كه به صورت عام به عادل بودن تمام اصحاب معتقدند در تضاد 
عادل دانستن تمـام  [از معتزله و خوارج از اين امر زيرا تنها شيعه و طوايفي  ،است

ـ همانطور كه قبالً بيان شد ـ پس اگر استاد احمد امـين     ،مستثني هستند ]اصحاب
خواهد زمينه سـازي   براي تقويت ديدگاه خود به اين رأي مطرود اشاره دارد و مي

ـ     ،كند تا در مورد شخصيت ابوهريره  ا ايـن  و انتقاد صحابه از هـم بحـث كنـد و ب
پـس راه را اشـتباه    ،عمل اولين مين انفجاري را در ساختمان سنت جاسازي نمايد

زيرا  ،ي مهمي را بر ظن و گمان بنا نهاده و مسأله ،رفته و از حق كناره گيري كرده
  . كنند وقايع درست تاريخي و احاديث صحيح و ثابت شده آن را تأييد نمي

براستي اين استناد او ناشـي  : د بگوييمو منصفانه است كه پس از اين مورد استا
ي  بلكـه شـايد عـين عبـارت خـود را از خطبـه       ،از بحث و ديدگاه او نبوده است

و اين خطبه را اسـتاد   ،در نهج البالغه اخذ كرده است �منسوب به حضرت علي
ي مـذكور   پس از سخن خود در دو صفحه از قول ابن ابي الحديد در شرح خطبـه 

ا  . كند استاد يقيناً از اين خطبه آگاه بوده اسـت  داللت ميبه طوري كه  ،آورده و امـ
 ،اعتبار نمودن اصحاب و متهم كردن آنها هستند اگر تندروان اهل تشيع خواهان بي

ي معصوم بهد از او  و ائمه �تا از آنها روي  برتافته و تنها به امامت حضرت علي
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زمينه جز ايجاد شـك نسـبت   در اين » احمد امين«ي  روي بياورند پس آيا خواسته
به اصحابي است كه احاديث را برايمان روايت كرده و ما هم آنها را از آنـان اخـذ   

  ؟كرديم
  

  احاديث مربوط به تفسير 

در مورد جعل احاديث اين دليل براي «گويد  مي 529ي  در صفحه» احمد امين«
بـن حنبـل نقـل    شما كافي است كه بدانيد احاديثي كه در رابطه با تفسير از احمد 

در  ،ي صـحت نرسـيده اسـت    از ديدگاه او هيچ يك از آنها بـه درجـه   ،شده است
عنـوان دليـل    بـه  [حالي كه در اين موضوع هزاران حديث گردآوري شده اسـت و  

هـزار   7مشـتمل بـر    ،كتاب صحيح امام بخـاري ] ديگري در تقويت جعل حديث
كـه در مـورد آن    ،هـزار حـديثش تكـراري اسـت     3حديث است كه از آن ميـان  

هزار حديث اسـت كـه در عصـر او متـداول     600ي  اين احاديث برگزيده: اند گفته
  . »بوده است

امـا   ،تواند آن را انكـار كنـد   كثرت جعل حديث از مسائلي است كه كسي نمي
احمد امين خواسته است مقدار آن را به صورت چشمگيري نشان دهد و براي اين 

  : استموضوع به دو چيز اشاره كرده 
ـ احاديـث موجـود در     2. ي تفسـير نقـل شـده اسـت     ـ احاديثي كه در زمينه1

  صحيح بخاري 
ظاهر عبارت او در مـورد احاديـث تفسـير اينگونـه اسـت كـه در مـورد تمـام         

هيچ  ،احاديث تفسيري مشكوك است زيرا احمد بن حنبل نقل كرده كه گفته است
ي  ان صدها حديث را در زمينـه با وجود اين كه محدث. 1يك از آنها صحيح نيست 

                                        

  .ي قرآن آورده بود از امام احمد ذكر كرده است اين سخن را در مبحثي كه در باره» احمد امين«قبالً  1
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ي حـديث و   و بعالوه جايگاه امام احمد هـم در عرصـه   ،اند تفسير گردآوري كرده
چيزي از : ي احاديث تفسير گفته پس وقتي در زمينه ،سنت بر كسي پوشيده نيست

 ،به اين معني است اگر معتقد بـه جعـل تمـام آنهـا نباشـد      ،آنها به صحت نرسيده
ي  و آيا اين گفته ،مشكوك است] تفسيري[ن نوع حديث حداقل در صحت كلّ اي

  : پس بحث ما با او در دو موضوع است ؟ي منطقي سخن استاد نيست ما نتيجه
  ـ در رابطه با احاديثي تفسيري 1
  . ـ در آنچه از امام احمد نقل كرده است2

انـد   بر كساني كـه كتـب حـديثي را مطالعـه كـرده     : اما در مورد احاديث تفسير
ده نيست كه بخش عظيمي از آنها احاديث تفسيري است كه از راه سـندهاي  پوشي

تـوان يافـت مگـر     اند و هيچ كتاب حديثي را نمـي  بدون عيب و ايرادي ثابت شده
در مـورد تفسـير قـرآن و يـا      �اينكه مؤلف آن بابي را به احاديثي كه از پيـامبر 

و مفسـران بـراي    ،سخنان صحابه و تابعين در همين موضوع اختصاص داده است
بايد به احاديثي كـه پيـامبر    ،اند خواهد قرآن را تفسير كند شرط دانسته كسي كه مي

  . ي تفسير قرآن دارند تكيه كند در زمينه �
گويد به راستي مقداري از مطالب قرآن كه  امام ابوجعفر طبري در تفسيرش مي

ن قابل تفسير اسـت و  تنها از طريق بيان ايشا ،خداوند بر پيامبرش نازل كرده است
تواند آن را تأويل كند و آن تأويل تمام وجوه امر و  هيچ علم و آگاهي ديگري نمي

  1است.. .اي مسائل و و مستحب بودن و رهنمودي قرآن در پاره ،نهي
در خصـوص   ،اسـت » بحـر المحـيط  «ابوحيان اندلسي مفسر كه صاحب تفسير 

بيـان   ،تشـخيص مـبهم  ) ع چهـارم نو(: گويد آنچه يك مفسر بدان نيازمند است مي
و سبب نزول و نيز وجود نسخ در قرآن است و اين علوم هـم از روايـت    ،مجمل

                                        

 از چاپ اميريه  ،25ص  ،1 ج 1
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كه آن هم در ميان علم حـديث اسـت و كتـاب     ،شود گرفته مي �صحيح پيامبر
هماننـد   ،ايـم و برايمـان روايـت شـده اسـت      هاي حديثي و منابع اصلي آن شنيده

هـاي حـديثي    ود و بسياري ديگـر از كتـاب  سنن ترمذي و سنن ابو داو ،صحيحين
  . متضمن اين علوم هستند

الزم : آمده است كه ابن تيميه گفتـه اسـت   1جالل الدين سيوطي» االتقان«و در 
 ،همانگونه كه معاني الفـاظ قـرآن را بيـان كـرده اسـت      �است بدانيم كه پيامبر

خداونـد كـه    اند و سخن مفاهيم و مقاصد آيات را هم براي اصحاب تبيين فرموده

  44: النحل ��Z��Y��Xz]��\���}�: فرمود
  
  

  شامل بيان الفاظ و مفاهيم آيات با هم است 
يـك قسـم آن   : كنـد  قسـمت تقسـيم مـي    2به عالوه اين زركشي قـرآن را بـه   

  �و يا از سوي صـحابه  �تفسيرش از راه نقل وارد شده حاال يا از طرف پيامبر
   . نقل نيامده است و قسم دوم تفسيرش از راه. و تابعين

انـد و   بينيد كه آنها تفسير را به دو نوع منقول و غير منقول نام برده پس شما مي
پس اگر در  ،اند كه به تفسير منقول مراجعه كرده و آن را بداند بر مفسر الزم دانسته

اين زمينه چيزي به صحت نرسيده يا اگر مقدار زيـادي از تفسـير منقـول درسـت     
تـا آنجـا كـه برخـي از علمـا       ،انـد  ران قايل به اين نظرات شدهنيست چگونه مفس

داننـد كـه بـا احاديـث وارده از سـوي       تفسير قرآن را در صورتي جايز مي ،هستند
  . تفسير شده باشد �پيامبر

                                        

  .نوبت چاپ دوم ،چاپ مصطفي البابي ،176ص  ،2ج  1
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علما اختالف نظر دارند در ايـن كـه   : 1گويد  مي »اتقان«الدين سيوطي در  جالل
بـراي هـيچ كـس    :  گروهي گفته ؟ارد شودي قرآن و تواند به عرصه آيا هركسي مي

هرچند انساني عالم و اديب بوده و  ،جايز نيست به تفسير چيزي از قرآن اقدام كند
داراي اطالعات وسيعي در داليل احكام و فقه و علم و نحـو و روايـات و سـنت    

باشد و برايش روا نيست به تفسير بپردازد مگر اينكه به تمـام احـاديثي    �پيامبر
   ».ي تفسير وارد شده است احاطه داشته باشد در زمينه �پيامبركه از 

اين سخن هر چند بر خالف رأي معتبر و مشهور است اما داللت دارد بر ايـن  
كه احاديثي در مورد تفسير موجود است كه درست نيست نسبت به آن خود را به 

تجاهـل  [و  ،و براي هيچ يك از علما نيز جايز نيست آن را انكـار كنـد   ،ناداني زد
چگونه ممكن است در حالي كه امـام شـافعي    ]نسبت به اين احاديث يا انكار آنها

تفسير كردن آيات متشابه حالل نيست مگر بـا  : فرمايد مي »مختصر بويطي«در  /
يا خبري از يكي از اصحاب و يا اجمـاع علمـاء بلـه     �استفاده از حديث پيامبر

ده است كمتـر از آيـاتي اسـت كـه     رسي �درست است آنچه تفسيرش از پيامبر
ولـي   ،و مقدار احاديث صحيح در اين زمينه كمتر از احاديث جعلي است ،نرسيده

  . دچار شك و ترديد شويم �شود كه در مورد تمام احاديث پيامبر اين دليل نمي
اشـاره   ،اما آن سخني كه از امام احمد در مورد احاديث تفسير نقل شـده اسـت  

: سه چيـز اصـل و اساسـي ندارنـد    : كه فرموده است �براست به اين سخن پيام
ي  زندگينامـه (و مغـازِي ) هـا  كتابها و اخبار مربوط به جنگ(مالحم  �تفسير عمر 
مغازي مالحم و : سه نوع كتاب بي اساس است: و در روايت ديگري) جنگجويان

  : و اين كالم امام احمد داراي چند وجه است ،تفسير
زيرا خود امام احمد بسـياري از   ،ن جاي بحث استاصل صحت اين سخ: اول
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پـس چگونـه معقـول    . احاديث مربوط به تفسير را در مسند خـويش آورده اسـت  
كند و آن را از شيوخ حديثي خود بـه  ] روايت[است كه او اين احاديث را تخريج 

اثبات برساند آنگاه حكم كند كه هيچ حديثي در موضوع تفسير به اثبـات نرسـيده   
همچنين مقتضاي اين عبارت آن است كه تمام اخبار مربوط به اعـراب و   و ؟است
توانـد چنـين سـخني     هاي مسلمانان از اساس دروغ باشـد و آيـا كسـي مـي     جنگ
   ؟بگويد

در حـالي كـه    ،نفي صحت اينها مستلزم جعلي بودن و يا ضعف آنهاسـت : دوم
و در  ،انـد  ول بودهديده شده امام احمد احاديثي را صحيح ندانسته اما صحيح و مقب

خاص ايشـان  ] ال يصح[كاربرد اين اصطالح : اند گفته /تأويل اين كار امام احمد
ال «: گوينـد ايـن حـديث    بسـيار مـي   :گويد مي1] الرفع و التكميل«لكنوي در  ،است
و كسي كه در ايـن زمينـه    ،شود يا نشد ثابت نمي» اليثبت«صحيح نيست يا  »يصح

ين حديث مجعول يـا ضـعيف اسـت و ايـن ناشـي از      كند ا آگاهي ندارد گمان مي
ناآگاهي نسبت به اصطالحات خاص اين علماء و يا عدم اطالع از تصريحات آنها 

اگر حديثي به : گويد مي» تذكره الموضوعات«در » علي القاري« ،در اين زمينه است
» األذكار«ابن حجر در تخريج احاديث . اثبات نرسيد مستلزم جعلي بودن آن نيست

به ثبوت رسيده كه گفته / از امام احمد بن حنبل: گويد مي» نتائج األفكار«به اسم 
گـويم   مـي  ،ام حديث ثابتي نديـده ) در وضو.. .ذكر بسم اهللا(در مورد تسميه : است

ي ثابت نشدن چيزي باز عدم قطعي آن را ثابت  آگاهي در زمينه: )يعني ابن حجر(
بـه معنـي اثبـات     ،ر وجود چيزي ثابت نشـد اگ: و پايين تر هم كه برويم ،كند نمي

صحيح بودن ] حديث[زيرا احتمال دارد منظور از اثبات آن  ،ضعف آن چيز نيست
  . »در نتيجه حسن بودن آن منتفي نيست ،آن باشد
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هـيچ حـديث يـا كتـاب تفسـيري صـحيح       : امام احمد حنفي نگفته است: سوم
رساند كـه   ظاهر سخن او مي و ،اساس است بلكه گفته است سه چيز بي ،باشد نمي

هاي خاصي را در اين سه علم مد نظر داشته است بـدليل آنچـه در روايـت     كتاب
و ايـن مفهـوم را   » سه نـوع كتـاب  : ثالثه كتب«دوم آمده كه تصريح كرده است به 

ـ اين سـخن امـام احمـد ح   : خطيب بغدادي هم درك كرده آنجا كه گفته است ل نب
كه مشهورترين آنها دو كتاب است  ،ين سه زمينههاي خاصي در ا شود بر كتاب مي

زيرا امام احمد در مورد تفسير » مقاتل بن سليمان«و » كلبي«كتابهاي : كه عبارتند از
از اول تا آخر آن دروغ است به طوري كه نگـاه كـردن بـه آن هـم     : گويد كلبي مي

  . حالل نيست
آنچـه در ايـن زمينـه     ،شايد مراد امام احمد در عبارت مذكور اين باشد: چهارم

و  ،به صحت رسيده است در مقايسه با آنچه به صحت نرسيده كمتر است] تفسير[
  . اند بسياري از علما سخن ايشان را به همين معني حمل كرده

نـوعي كـه   ) خـدا را شـكر  (و بحمـداهللا  : فرمايد امام ابن تيميه مي 1»تقاناإل«در 
 ،است] احاديث تفسيري[د اين ممكن است موارد صحيح زيادي از آن شناخته شو

و ايـن بـه   . الـخ .. .سه چيز بي اصل و اساس هسـتند : اگرچه امام احمد گفته است
  . بودن بيشتر آن است2خاطر مرسل 

براي كسي كه به قصد تفسير كردن به قرآن : گويد مي 3»البرهان«زرشكي در 
آنها چهار  ي نگرد آگاهي از بسياري منابع براي وي ضروري است كه از جمله مي

و اين منبع                                      �احاديث پيامبر : اول: منبع اصل هستند
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و به  ،ولي بايد از احاديث ضعيف و جعلي پرهيز نمود زيرا تعداد آنها فراوان است
: سه نوع كتاب بي اساس هستند: اند گفته /همين دليل است كه امام احمد 

منظور ايشان اين بوده كه بيشتر : اند و اصحاب ايشان گفته. رمالحم و تفسي ،مغازي
  . در غير اينصورت بيشتر آنها صحيح بود ،آنها داراي اسنادمتصل و صحيح نيستند

شـك  (استناد بـه عبـارت امـام احمـد بـراي تشـكيك       : ي سخن اينكه خالصه
چـون ايـن سـخن بـه      ،در تمام احاديث مربوط به تفسير درست نيسـت ) انداختن

موطـأ امـام    ،صحيحين: كه در منابع اصلي حديث از قبيل ،ي احاديث تفسير سيلهو
  . شود آمده است باطل مي/سنن ترمذي و بلكه در مسند خود امام احمد ،مالك

   ؟آيا امام بخاري تمام احاديث صحيح را در كتابش جمع آوري كرده است
ر حـديث احاديـث   هزا 600امام بخاري از ميان  ،گفته است» احمد امين«استاد 

ايـن سـخن او از دو    ،صحيح را برگزيده و در كتاب خود جمع آوري كرده اسـت 
  : جهت قابل بررسي است

بدون شك احاديثي كه در زمان امام . تعداد احاديث متداول در زمان ايشان: اول
 600بخاري در ميان مردم متداول بوده واقعاً زياد بوده است تا جايي كه به حـدود  

 700: مثالً از امام احمد نقل شده است كه گفته ،يث يا بيشتر رسيده استهزار حد
و ايـن   ]بهتر اسـت بگـوييم روايـت شـده    [هزار و اَندي حديث به صحت رسيده 

اما واقعيت اين تعـداد   ،هزار آن را از بر كرده است 700) اشاره به ابوزرعه(جوان 
يـا   ،ضوعات گونـاگون آيا همگي احاديثي هستند در مو ؟احاديث هولناك چيست

منسـوب  � و آيا تمام اينهـا بـه پيـامبر    ؟هاي نقل احاديث هستند تمامي آنها راه
   ؟شوند يا به صحابه و تابعين هم نسبت داده مي ،است

و » حـذيث « ،براي پاسخ اين مسأله شايسته است به تعاريف و معاني مختلـف 
: اند گروهي از آنها گفته .از ديدگاه محدثان و علماي حديث بپردازيم» اثر«و » خبر«

پـس مطلقـاً احاديـث    . شـود  نسبت داده مـي  �حديث سخني است كه به پيامبر
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شـود مگـر بـا وجـود      اما شامل احاديث موقـوف  نمـي   ،گيرد مرفوع  را در بر مي
اسـت و   ،اصطالحي عام است كه شامل حديث مرفوع موقـوف : اما خبر ،اي قرينه

بنابر اين هر حديثي . گيرد شود را در بر مي ميآنچه به صحابه و تابعين نسبت داده 
  . نامند اما هر خبري را حديث نمي ،شود خبر ناميده مي

و دليلشان ـ عالوه بر مدلول   ،حديث با خبر مترادف است: اند برخي ديگر گفته
حديث موقوف  �لغوي ـ اين است كه راويان عالوه بر حديث مرفوع به پيامبر  

  . اند ز حديث ناميدهبر صحابي و تابعين را ني
پـس مطلقـاً شـامل مرفـوع      ،مطابق معني سابق بـا خبـر متـرادف اسـت    : اما اثر

حـديث منسـوب بـه    [و موقـوف   ]شـود  نسبت داده مي �حديثي كه به پيامبر [
  .1نامند  و فقيهان خراسان موقوف را اثر و مرفوع را خبر مي ،شود مي] صحابي

يف به هـر كـدام از اصـطالحات    اين بود غرض محدثان از اختصاص اين تعار
پس وقتي اين اصطالحات و مفاهيم آنها را به خوبي شـناختيم   ،خبر و اثر ،حديث

انـد   شمار و هولنـاك كـه گفتـه    برايمان آسان است كه بدانيم معني اين احاديث بي
پس ايـن تعـداد شـامل    . هزار رسيده است چيست 700هزار يا  600تعداد آنها به 

همانطور كه راههاي مختلف  ،و صحابه و تابعين است �مبرسخنان منقول از پيا
زيرا گـاهي يـك    ،شود روايت يك حديث كه توسط محدث نقل شده را شامل مي

يا تابعي و يا راويان متعددي روايت شده است ـ و ايـن    ،حديث از طريق صحابي
آوري طـروق روايـت    شيوه در ميان محدثان معمول است ـ پس محدث بـه جمـع   

كه گاهي اين راهها به ده  ،ورزد حديث از راه ذكر راويان آن اهتمام مي ي يك شده
ولـي در اصـل يـك     ،آيـد  ده حديث به شـمار مـي   ،رسد و اين ده طريق طريق مي

هر حديثي كه نزد من از «: گويد ابراهيم بن سعيد جوهري مي ،حديث بيشتر نيست
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  1. »كمتر روايت شده بود من در آن تنها بودم) طريق(صدوجه 
با اقوال صـحابه و   �و بر اين اساس هرگاه اقوال و افعال و تقريرهاي پيامبر

و  �گردد و به تمام راههـاي روايـت حـديث منسـوب بـه پيـامبر        تابعين جمع
و به اين معنا اصالً جاي شگفتي نيسـت كـه مقـدار     ،اصحاب و تابعين اضافه شود

  . همگي آنها به صدها هزار برسد
پس وقتي گفتيم برخـي محـدثان معنـي    «: گويد زايري ميي شيخ طاهر ج علّامه

اشكالي كه بسياري از مـردم بـا    ،اند حديث را به مرفوع و موقوف هم اطالق كرده
شخصـي   ،شـوند  زيـرا آنهـا وقتـي بـاخبر مـي      ،شود اند برطرف مي آن مواجه شده

زيـرا   ،هفتصدهزار حديث صحيح را حفظ كرده است براي آنها قابل تصور نيست
ايـن احاديـث   : گوينـد  به علت دور بودن از اين مفاهيم و حقايق است كه مي آنها

انـد   و چرا حافظان حديث آن را نقل نكرده ؟است  كجا هستند و چرا به ما نرسيده
و چگونه براي آنها جايز بوده اسـت كـه نسـبت بـه      ؟هر چند يك دهم آنها باشد

در حالي كه آنهـا بـه    ؟ننداهمال ك �ي پيامبر مقدار زيادي از احاديث ثابت شده
توجه فراوان به حديث شهرت داشته و اين امر مقتضي آن بود كه كمتـرين امكـان   

اي از رواياتي كـه در مـورد    و ما نمونه ،براي حفظ و نگهداري آن خودداري نكنند
از امام احمـد روايـت   : كنيم مقدار توانايي حافظان حديث آمده در اين جا ذكر مي

و ايـن   ،هزار و اندي حديث بـه صـحت رسـيده اسـت     700د تعدا: شده كه گفت
: گويـد  بيهقـي مـي  . هزار آن را حفـظ كـرده اسـت    700) اشاره به ابوزرعه(جوان 

و ابوبكر محمد بـن   ،و سخنان صحابه و تابعين است �منظورش احاديث پيامبر
 140هزار حديث را حفظ كرده بود و نيز  700ابوزرعه : گويد عمر رازي حافظ مي

: و از امام بخاري نقل شده است كـه گفـت  . ر حديث را در تفسير از بر داشتهزا
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و از امام  ،صد هزار حديث صحيح و دويست هزار حديث غير صحيح حفظ كردم
كتاب صحيح خود را از سيصد هزار حديثي كه شنيده : مسلم منقول است كه گفت

ابوزرعه افزايش  و آنچه شگفتي شما را نسبت به نقل در مورد ،بودم تصنيف كردم
صد و چهل هـزار آن   ،دهد اين است كه از آن مقدار حديثي كه از حفظ داشته مي

��y}�: ي در آيـه » نعـيم «ي  مثالً در مورد تفسير كلمه ،ي تفسير بوده است در زمينه

���~��}��|��{��zz  كـه در   ،انـد  مفسران ده قول ذكـر كـرده    8: التكـاثر
ي  و در بـاره  ،شـود  ال يـك حـديث ناميـده مـي    معناي عام و عرف هر كدام از اقو

 ���u��t��s��r��q��p��oz}�ي  در آيـــه» مــاعون «ي  كلمــه 

قـول ششـم يـك     ،كه تمام آنها بـه جـز   ،شش قول ذكر شده است  7 - 6: الماعون
  . 1شود مي  حديث شمرده 

 ،گفتـه اسـت  » فجراالسالم«مؤلف : آنچه نزد امام بخاري به صحت رسيده: دوم
آوري كرده بـدون تكـرار چهـار هـزار حـديث       در صحيح خود جمعآنچه بخاري 

و اينها همان احاديثي هستند كه از ميان شش صد هزار حـديث متـداول در   . است
ي مؤلف نزد علماي اسالمي  گفتهدر حالي كه اين  ،زمان خود صحيح دانسته است

اري تمام اين است كه امام بخ ،باشد شناخته است و آنچه در نزد آنان معروف مينا
در  /ابـن صـالح  . آنچه در نظرش صحيح بوده در كتابش گردآوري نكرده است

امام بخاري و امام مسلم در صحيحين خود تمام احاديـث  : گويد ي خود مي مقدمه
و ما از بخاري روايت . اند اند و خود نيز به آن ملتزم ندانسته نكرده  صحيح را جمع
تا  ،جمع كردم همگي صحيح بود] صحيح[آنچه را در جامع خود : كرديم كه گفت

اينكه به علت ادامه كار و خستگي ناشي از آن اكتفـا بـه احاديـث صـحيح را رهـا      
جمـع  ) صحيح(تمام آنچه در اينجا : و از امام مسلم هم نقل كرديم كه گفت ،كردم
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وجـود داشـت جمـع    ) علمـا (بلكه آنچه را بر آن اتفاق نظر  ،ام صحيح نيست كرده
اند تمام احـاديثي كـه    گويد بخاري و مسلم ملتزم نبوده ابن كثير مي حافظ. 1كردم 

و حتـي آنهـا احـاديثي را صـحيح      ،صحيح دانسته شده در كتابهايشان تخريج كنند
همانطور ترمـذي از امـام بخـاري نقـل      ،اند كه در صحاح آن موجود نيست دانسته

بلكه  ،جود نيستكند ايشان احاديثي را صحيح دانسته كه در صحيح بخاري مو مي
  2. در سنن و غير آن آمده است

امـا امـام   : گويد مي» شروط األئمه الخمسه«حافظ حازمي در كتاب خود به اسم 
و شـاهد بـر    ،بخاري ملزم نبوده تمام احاديث صـحيح را تخـريج و روايـت كنـد    

صحت اين امر خبري است كه ابوالفضل عبداهللا بـن احمـد بـن محمـد بـراي مـا       
اين روايت را طلحه در كتابش از ابوسعيد ماليني برايمان نقل : فتروايت كرد و گ

محمد بن احمد برايمـان روايـت كـرد و    : نموده و او از عبداهللا بن عدي كه گفت
يعني امـام   ،از محمد بن اسماعيل: گفت از محمد بن حمدويه شنيدم كه مي: گفت

غيـر  دويسـت هـزار حـديث    صدهزار حديث صـحيح و  : بخاري شنيدم كه گفت
در «: و هم او با سندش روايت كرده كه امام بخـاري گفـت   ،صحيح را حفظ كردم

ليكن احاديث صحيحي كه ترك كردم  ،ام اين كتاب جز احاديث صحيح نقل نكرده
كنند امـام بخـاري در صـحيح خـود      پس وقتي علما اقرا مي3 ».از اينها بيشتر است

ر حديث صحيح را از حفـظ  و او صد هزا ،تمام احاديث را گردآوري نكرده است
زيـرا او از قـول    ،از علما نادرست است» فجراالسالم«پس نقل قول مؤلف  ،داشته

هـزار   4تكـرار  بـدون   ،هزار حديث متداول 600كه بخاري از ميان [آنها گفته بود 
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اما اگر استاد  ،در حالي كه اين سخن علما نيست ]آوري كرده است حديث را جمع
ي مردم و چيزي كـه از زبـان يـك طالـب علـم جـاري        مهاين سخن را از قول عا

ولي در اين صورت بايـد بدانـد ايـن     ،شود نقل كرده اين مطلبي جداگانه است مي
  .. .مسائل جاي اظهار نظر عالمانه و محققانه است نه عاميانه و

  
   ؟توجه بوده است آيا عبداهللا بن مبارك نسبت به حديث كم دقت و بي

: گويـد  هنگام سخن از جـاعالن حـديث مـي    260ر ص د» فجراالسالم«مؤلف 
اند ولي هر حديثي كه به او رسيده به  بعضي از اين جاعالن داراي نيتي سالم بوده«

اما هرچـه   ،در حالي كه در اصل فردي صادق بوده ،آوري كرده عنوان صحيح جمع
 و در نتيجـه   پس مردم هم فريب صداقت او را خـورده  ،را شنيده نقل نموده است

او : چنان كه در مورد عبـداهللا بـن مبـارك گفتـه شـده      ،اند احاديث او را اخذ كرده
  ....ولي از هر كس كه ،فردي ثقه و بسيار راستگو بوده

عبـداهللا  «ي كتابش اشاره نموده كه اين سخن را امام مسلم در مورد  و در حاشيه
  .در صحيح مسلم نقل كرده است »مبارك نب

ني هستند كه اقـدام بـه   ن هم كساو آنا ،سخن گفتهنويسنده از جاعلين حديث 
اند آن هم بـه خـاطر اهـداف و مقاصـد مختلـف و       نموده �وضع حديث پيامبر

امـا   ،متباين هم كه ما در جاي خود و در همين كتاب به تبيين آن مقاصد پرداختيم
 كرد داراي نيتي سالم بوده به  طوري كه آنچه دريافت مي ،اين كه در مورد او گفته

اين امر داللت دارد بر اين كـه   ،و در همان حال انساني صادق بوده ،نمود جمع مي
او از جاعالن حديث نبوده است، زيرا نه در سند حديث و نـه در مـتن آن دچـار    

بـي  «توان در مورد او گفت اين است كه  و نهايت چيزي كه مي ،كذب نشده است
پـس در   ،بررسي برخورد كرده بوده است و با احاديث بدون نقد و »توجه و غافل

پس اگـر   ،شود تا زمامي كه راوي حديثش روشن گردد قبول حديث او توقف مي
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 ،شود از افراد ثقه بود و افراد ثقه در روايت حديث او مشاركت داشتند پذيرفته مي
ن كه او را جزو افراد جاعل حـديث  ياما ا ،در غير اين صورت قابل پذيرش نيست

ي عدم دقـت در تعـابير و امـر     ه مؤلف اين كار را كرده، نتيجهبدانيم همان گونه ك
ي عبداهللا بن مبارك به هنگام بحث از  و هم چنين سخن گفتن درباره ،تأليف است

  .كند كه او جزو آنها است جاعالن حديث اين توهم را ايجاد مي
آن : اما نقد واقعي سخنان او اين گونه است ،اين سخن نقد ظاهر عبارت او بود

  :توان تلخيص كرد سه مورد است چه از سخنان مؤلف مي
اول اين كه عبداهللا بن مبارك با وجود داشتن نيت سالم هر حديثي كـه بـرايش   

  .كه رجال سند آن را بررسي نمايد نقل كرده است روايت شده بدون اين
مردم بـه خـاطر صـداقت او فريـب خوردنـد و هـر حـديثي را كـه از او         : دوم

  .كردند نوان حديثي صحيح دريافت ميشنيدند به ع مي
نقل كرده سخن امام مسلم است كه آن را در  »صحيح مسلم«سوم عبارتي كه از 

  مورد عبداهللا بن مبارك گفته است 
  .ولي بايد بگويم استاد مولف در هر سه زمينه به شدت به خطا رفته است

هـر حـديثي    غبداهللا بن مبارك داراي نيتي سالم بوده ولي: اما اين كه گفته )1
زيرا عبـداهللا بـن    ،تي كرده به هيچ وجهي در مورد او حقيقت نداردياكه شنيده روا

مبارك از جمله علماي مشهور زمان خويش بوده كه بـه شـدت اقـدام بـه نقـد و      
ي  در مقدمـه  /و خـود امـام مسـلم    ،ي حديث نموده است بررسي رجال سلسله

 ،حديث براي ما ذكر كـرده اسـت   هايي از نقدهاي او را در مورد رجال خود نمونه
بـه  «: پس با سند خود از ابو اسحاق ابراهيم بن عيسي طالقاني نقل كرده كه گفـت 

از جمله اعمالي : ويدگ اين حديث كه مي ،يا ابا عبدالرحمن: مبارك گفتم نعبداهللا ب
ي خـود   شود اين است كه بعد نماز و روزه كه نيكي پس از انجام نيكي شمرده مي

عبـداهللا جـواب   : گفـت  ؟و مادرت نماز و روزه انجام دهي چگونه است براي پدر
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اين حـديث از   ،او جواب دادم به: اي ابو اسحاق اين حديث از كيست؟ گفت: داد
: گفـت  ؟ثقه است ولي او از كي روايت كـرده : پس گفت. شهاب بن خراش است

: گفـت  ؟ياو از چـه كسـ   ،ثقه اسـت : عبداهللا گفت ،از حجاج بن دينار: پاسخ دادم
اي ابو اسحاق در بين حجاج بن دينار و : آن گاه گفت.  �از پيامبر : جواب دادم

امـا در   ،شـوند  هاي دراز در آن قطـع مـي   آن قدر فاصله هست كه گردن�پيامبر
  .انجام صدقه براي آنان اختالفي نيست

ي صحيح خود با سندي كه به علي بـن شـقيق خـتم     و امام مسلم باز در مقدمه
از عبداهللا بـن مبـارك شـنيدم كـه در ميـان      : روايت ميكندكه او گفته استشود  مي

 ».كرد حديث عمرو بن ثبات را رها كنيد زيرا او به سلف بد گويي مي«: مردم گفت

از : كنـد كـه گفـت    تـي مـي  ايو باز سند خود را از احمد بـن يوسـف أزدي رو  
ه صراحت بگويد من نديدم ابن مبارك در مورد كسي ب: گفت عبدالرزاق شنيدم مي

  »كذاب«گفت  كه شنيدم به او مي ،مگر به عبدالقدوس ،است »دروغگو: كذاب«او 

خود » صحيح«ي  هاي ديگر كه امام مسلم در مقدمه اين مثال و بسياري از نمونه
آورده است داللت دارد بر اين كه عبداهللا بن مبارك رجال حديث را نقد كرده و به 

ها صريح تر سـخني اسـت كـه امـام      و از اين ،است بي توجه نبوده ،سند احاديث
از عبداهللا بن مبارك شـنيدم كـه   : كند كه گفت مسلم از عباس بن ابو رزمة نقل مي

يعني اسـناد احاديـث   »قوائم«بين ما و بين راويان و محدثان به  ]ي رابطه[ :گفت مي
  .بستگي دارد

وقتـي  : ه گفتي خود از مسيب بن واضح نقل كرده ك و حافظ ذهبي در تذكره
توان از آنهـا حـديث اخـذ كـرد      ي خصوصيات كساني كه مي از ابن مبارك درباره

خاطر رضاي خـدا در جسـتجوي علـم     هب هفردي ك: شنيدم كه گفت ،پرسيده شد
چون گاهي فردي ثقـه از شخصـي    ،بوده و در مورد صحت سند سخت گير باشد

ردي كه ثقـه اسـت روايـت    و گاهي هم فردي غير ثقه از ف ،كند غير ثقه روايت مي
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  .اي ديگر روايت كند اما بهتر ان است كه ثقه از ثقه ،كند مي
 ]شايد منظور همان الرشيد باشـد [و هم چنين امام ذهبي روايت كرده كه رشيد 

هنگـامي كـه مـن    «: فرد ملحدي را گرفت تا به قتل برساند پس آن شخص گفـت 
كجـا بـودي اي دشـمن     تـو : پس گفت ؟هزار حديث را جعل كردم تو كجا بودي

خدا هنگاميكه ابو اسحاق فزاري و ابن مبارك حديث را بررسي و حـرف تخـريج   
  ؟كردند مي

منتقـدان  «: پـس گفـت   ؟ديث جعلـي هسـتند  ااين اح: و به ابن مبارك گفته شد
  .كنند اين احاديث زندگي مي ]بررسي[براي ] وعلماي جرح و تعديل[

از ابـن مبـارك شـنيدم كـه     : د كه گفتكن و باز از ابراهيم بن اسحاق روايت مي
ولي از يك هزار نفر آنان روايت  ،از چهار هزار شيخ حديثي تحمل كردم: گفت مي

  .كردم
كه در مورد اين  »فجر االسالم «شود مؤلف  پس با اين داليل برايمان روشن مي

 امام بزرگ گفته داراي قلبي سالم بوده اما هرچه را شنيده روايت كرده است كامالً
  .مرتكب خطا شده است

ي صـداقت او   اما در مورد اين ادعايش كه مردم در روايت حديث فريفتـه  )2
  الخ.. .اند و شده

قبالً دانستيم كه او رجال حديث را نقد كـرده و در مـورد صـحيح بـودن سـند      
عدالت و ثبـات در فـردي جمـع     ،پس وقتي صداقت ،بسيار سخت گير بوده است

درست نيسـت بـه او گفتـه    ] به هيچ وجه[و  ،ودهاخذ حديث از او واجب ب ،شود
 . شود مردم با صداقت او فريفته شدند

و ] در حـديث [عالوه بر اين علماي جرح و تعـديل بـر ثقـه بـودن و امامـت      
: چهـار نفرنـد  ] حـديث [امامان : گويد ابن مهدي مي ،بزرگواري او اتفاق نظر دارند

  . حماد بن زيد و ابن مبارك ،امام مالك ،ثوري
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در زمان ابن مبارك هيچ كس به ماننـد او در  : مام احمد در مورد او گفته استا
 ،و در مقايسه با افراد ديگر لغزش كمتري داشته است ،طلب علم كوشا نبوده است

و خصوصيت بارز و بزرگ ديگري كه داشت اين كه هـم محـدث بـود و هـم از     
  . كرد روي مكتوبات حديثي روايت حديث مي

عـالم و صـاحب احاديـث     ،ثقـه  ،استوار ،او فردي هوشيار«: ويدگ ابن معين مي
  . »صحيح است

صـاحب   ،قابل اعتمـاد  ،عبداهللا بن مبارك ثقه«: گويد ابن سعد مؤلف طبقات مي
  . نظر و داراي احاديث فراواني است

 ،و از نظـر علـم   ،او امام عصر خود در تمام نواحي بوده است«: گويد حاكم مي
  . ترين علماي عصر خود بوده است شايستهشجاعت و سخاوت  ،زهد

شناسم كه از او بزرگوارتر و  در عصر ابن مبارك كسي را نمي«: گويد نسائي مي
   ».عالم تر بوده باشد و شخصي همانند او نبوده كه جامع تمام صفات نيكو باشد

علما بر «: گويد پس از بيان شرح حال او مي »صحيح مسلم«امام نووي در شرح 
  . »ي شأن او و امامتش و منزلت واال و بلندش اتفاق نظر دارندبزرگوار

پس مردي كه ناقدان حـديث و امامـان جـرح و تعـديل بـر اثبـات و نيكـويي        
آور است كـه در   غم انگيز و تأسف ،حديث او و كم بودن لغزشش هم رأي هستند

 ،اند كساني كه از او اخذ حديث كرده«: آخر الزمان كسي بيايد و در موردش بگويد
  . »اند ي صداقت او شده فريفته

وقتي علما بـه امامـت و بزرگـي و     ،ي ديگر كه بايد مد نظر داشت اينكه مسئله
اند ـ همانطور كه ديديم ـ اين امر نسـبت     جايگاه واالي او در حديث اعتراف كرده

 به ابن مبارك را كـه گفتـه بـود او هـر چـه را شـنيده       » فجراالسالم«نارواي مؤلف
روايت كرده  /و امام مسلم هم از امام مالك  ،كند كرده است تكذيب ميروايت 

بدان اگر كسي هرآنچه را شـنيد روايـت كـرد سـخن او از خطـا سـالم       : كه گفت
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و از عبدالرحمن بن مهدي نقـل كـرده كـه     ،شود و هرگز امام شمرده نمي  ،نيست
اي از آنچه شنيده  ارهفرد به امام قابل اقتدا تبديل نخواهد شد مگر اينكه از پ: گفت

ها صـحيح و قابـل اعتمـاد     زيرا تمام شنيده شده[امتناع كند  ]در نقل و روايت آن[
خالص را از ناخالص و درست را از  ،نيست و انسان بايد با نيروي تفكر و تحقيق

پس سخنان علمـاي حـديث داللـت     ]م. نادرست و حق را از باطل تشخيص دهد
كنند مگـر او در آنچـه حفـظ كـرده      ت كسي اعتراف نميدارد بر اينكه آنها به امام

و در چيزيي كه روايت نموده انديشمند باشد و هر آنچه را شـنيده بـدون    ،مطمئن
  . تأمل و تفكر نقل نكند

  
پـس   ،در مورد عبداهللا بن مبارك نقل كـرده » صحيح مسلم«اما عبارتي كه از ) 3

» صـحيح «عبارت امام مسلم در . انسان از عملكرد مؤلف در آنجا نبايد تعجب كند
از قول سفيان كه ابـن   ،از وهب شنيدم: هزاد برايم نقل كرد و گفتبابن «اين است 

و اگر خواننده ايـن سـخن    »فردي صادق است اما از هر كس » بقيه«: مبارك گفت
و  ،اسـت » بقيه«داند اين سخن عبداهللا بن مبارك در مورد  را بخواند بدون شك مي

اما مؤلف اينگونه برداشت كرده كه اين  ،دثان هم عصرش بوده استاو يكي از مح
و او را به اين اوصاف توصـيف   ،سخن در مورد عبداهللا بن مبارك گفته شده است

از : زيرا سند اينگونه اسـت  ،كند ي سند اين فهم او را باطل مي اما سلسله ،اند نموده
نـه   ،س او گو ينـده اسـت  پ ،يعني ابن مبارك گفت ،سفيان از ابن مبارك كه گفت

اسـت  » بقيـه «ي  و بايد توجه داشت كه كلمه ،گويند كسي كه در مورد او سخن مي
و ايـن   ،محدث جمعـي  »بقيه بن وليد«و سخن ابن مبارك است در مورد » ثقه«نه 

و ايـن   ،فرد به چيزي كه ابن مبارك او را به آن توصيف كرده مشهور بـوده اسـت  
تأييـد    ي اندكي از ابو اسحاق فَزاري نقل كـرده  صلهسخن را روايت مسلم كه با فا

در صورتي حديث را يادداشت كنيد كه از افراد مشـهور روايـت   » بقيه«از : كند مي
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و نيـز   ،نموده باشد ولي اگر از اشخاص گمنام روايت كرد احاديثش را ثبت نكنيد
: ؤيد اين استنقل كرده م» بقيه«آنچه امام ذهبي از خود عبداهللا بن مبارك در مورد 

و اين .         كرد و از  او در مورد افراد ضعيف تدليس مي
      «: به معني همان سخن اوست كه امام از او روايت كرد

شود كه مؤلـف   پس با توجه به آنچه گفته شد روشن مستشرقين»     
  : در مورد سخن اما مسلم مرتكب دو اشتباه است »فجراالسالم«

ي او نقـل كـرده اسـت و در     ارك نيست دربـاره سخني كه در مورد ابن مب: اول
  .واقع سخن خود ابن مبارك است در مورد فرد ديگري

را نقـل   »ثقـه «ي  كه در صحيح مسلم آمده است كلمـه  »بقيه«به جاي لفظ : دوم
تـوان حالـت    پس اين عمل مؤلف از سه حالت خارج نيسـت و نمـي   ،كرده است

رت را شخصاً از روي صـحيح مسـلم   يا اينكه عبا: چهارمي را براي آن تصور كرد
اما آن را نفهميده در نتيجـه مرتكـب آن خطـا     ،خوانده و بعد در كتابش نقل نموده

ي كه در درون داشته عمـداً   يا اين كه ان را فهميده ولي به خاطر انگيزه. شده است
  .كلمه را تحريف كرده است

صحيح «شرقان از ي مست حالت سوم اين است كه آن را از روي نقل تغيير يافته
پس به نقل خود از اين دشمنان شريعت محمدي اكتفا كـرده و   ،ديده است »مسلم

ديگر خودش به اصل سخن در صحيح مسلم رجوع نكرده و من اين حالت اخيـر  
زيرا از مؤلف بعيد است اين متن را با وجود وضوح و روشـني   ،دهم را ترجيح مي
عمد اقدام به تحريف متن يكي از كتابهاي باشد به  هم چنين بعيد مي ،آن فهم نكند

مشهوري بنمايد كه خانه هيچ عالم مسلماني از داشتن آن خالي نيسـت و مـن بـه    
مراجعـه كـردم تـا شـايد بتـوانم       »صـحيح مسـلم  «هاي متعدد چاپ شده از  نسخه
اي را بيابم كه اين متن اشتباهي را همان گونه كـه مؤلـف نقـل كـرده آورده      نسخه
امر عذري براي او تلقي شود اگر چه سـياق سـخن همـان طـور كـه      و اين  ،باشد
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هايي كه ديـدم نـص    اما متأسفانه تمام نسخه ،كند گذشت اين عذر را هم باطل مي
پس اين قضـيه را تـرجيح دادم    ،سخن را صحيح و بدون تحريف نقل كرده بودند

عمـد  كه يكي از دشمنان اسالم در اين تحريف دست داشته است حال يا از روي 
ي يكي از امامان بزرگ حديث ـ همان طور كه گلد   و براي زشت جلوه دادن سيره

زيهر در مورد زهري انجام داد ـ و يا از روي اشتباه مرتكـب ايـن عمـل شـده بـه       
آورده چون از لحاظ رسم الخط بـه هـم    »بقية«را به جاي  »ثقه«ي  نحوي كه كلمه

  .شبيه هستند
نداشـتن   ،عـدم فهـم زبـان عربـي    : از قبيـل پس اگر براي فرد مستشرق دليلـي  

دارا نبودن ذوق سالم عربي كه از راه كاربرد كلمـات و مفـاهيم    ،وفاداري به اسالم
چه عذر و دليلـي باعـث پيـروي نمـودن      ،وجود داشته باشد ،شود   آنها فهميده مي

جز اين كه نظري مهـم و فاسـد را بـر آن پايـه      ؟مؤلف از اين تحريف شده است
  .باشد د كه مربوط به يكي از امامان ناقد و بزرگوار خود ميگذاري كن

  در مورد حديث سد االبواب 

كنـد كـه سـبب شـده      از مهمترين عواملي بحث مـي  260سپس مؤلف در ص 
وبه عنوان نخستين عامل به دشمني سياسي  ،جاعالن حديث به جعل آن اقدام كنند

و ،علي با معاويه و هم چنين حضرت �و حضرت علي  �ميان حضرت ابوبكر 
و در نهايت دشمني ميان امويان و عباسيان اشـاره   ،نيز عبداهللا بن زبير و عبدالملك

  .كند مي
اما پس از آن سخني را از ابن أبي الحديد  ،و البته اين سخن بدون اشكال است

اصل دروغ گويي در احاديث فضـايل از جانـب   «: كند كه در آن امده است نقل مي
 �و هنگامي كه بكريه ـ يعني كساني كه قايل به فضيلت ابـوبكر    ،شيعه آغاز شد

انجام داده بود ديدنـد شـروع بـه جعـل      �ي لبودند ـ آن چه را شيعه در مورد ع 
اگـر  : لو كنت متخذا خـيال «: ي آنها كردند كه از جمله �احاديثي در مورد ابوبكر 
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ديث را در مقابـل  پس آنهـا ايـن حـ    ».گرفتم در ميان انسانها كسي را به دوستي مي
دا تچون اين حديث اب ،و يا مانند حديث سد ابواب ،جعل نمودند »األخاء«حديث 

آن را تغيير دادنـد و در مـورد ابـوبكر    ) بكريه(بود ولي  �در مورد حضرت علي 
  الخ .. .روايت كردند �

بدون شك ابن ابي الحديد در اين كه اين دو حديث را جزو احاديث موضـوع  
ورزد اين امر  بودن خويش تعصب مي  ور است زيرا تا وقتي او شيعهبر شمرده معذ
كـه بـا او    بينيم ـ مگر اين  اما براي استاد در پيروي از او عذري نمي. 1طبيعي است 

در  ،سو بوده است ـ در اين كه او هـم آن دو حـديث را جعلـي دانسـته اسـت        هم
هـاي خـود نقـل     ي حـديث آنهـا در كتـاب    ه هر دو صحيح هستند و ائمـه كحالي 
  .اند كرده

امام بخاري از راه ابن عباس و ابن زبير و امام مسلم هـم از راه   ،اما حديث اول
  .اند ابو سعيد و ابن مسعود آن را روايت كرده

ي  كه در مورد بستن درهـاي داخـل مسـجد بـه جـز در خانـه       ،اما حديث دوم
م مسلم هم از طريـق  است امام بخاري از راه ابوسعيد و ابن عباس و اما �ابوبكر

                                        

منافـات   را از علماي شيعه برشمرديم و ايـن بـا معتـذلي بـودن آن دو    » ابن ابي الحديد « و » اسكافي « ـ  1
ي عدل الهي و ديـدگاه آنهـا در    و معتزله به خاطر مسأله ،اند هاي تفسير ذكر كرده همان گونه كه كتاب ،ندارد

امـا در مـورد    ،مورد اين كه خالق اعمال خود بوده و ديگر مسائل اعتقادي از جمهور مسلمانان مجزا هستند
پـس برخـي از انهـا بـه تمـام       .شوند ي تقسيم ميهاي علمي متباين ها و طوايف و گرايش ساير مسايل به فرقه
جزو ) رضي اهللا عنهم (عثمان و علي  ،عمر ،كنند با وجود اين كه كساني هم چون ابوبكر صحابه بدگويي مي

 ،است و برخي از آنها شيعه هسـتند ] معتزلي [ » نظام « ي اين افراد  و از جمله ،و از آنها هستند .نها هستندآ
ها در مسائل فقهي پيرو مذهب امام ابـو حنيفـه   نآر و غيره و بيشت» الحديد  يابن اب« و » اسكافي « هم چون 

كـه از جملـه رؤسـاي    » شـريف رضـي   « هاي اين گرايشات متباين اين است كه  و از جمله نمونه ،باشند مي
ننـدگان  همان طور كه ايـن مسـأله بـراي خوا    ،طالبين در عصر خود بود در عقيده به قضا و قدر معتزلي بود

  .ماند ها و تأليف او پوشيده نمي بحث
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و هر دو حـديث را ـ    ،ابو سعيد و جندب و ابي بن كعب آن را روايت كرده است
ابـن   ، /امـام احمـد   ،طبرائـي  ،ترمـذي  ،به جز امام بخاري و مسلم ـ امام مالك 

  .اند عساكر و ابن حبان و غير انها هم روايت كرده
و حضـرت علـي   بين خـود   �پيامبر ،كه شيعه ادعا كرده »األخاء«اما حديث 

و هيچ يك از  ،برادري بسته است از راه سچند مورد اعتماد به ثبوت نرسيده است
و  ،انـد  هاي حديثي مورد اطمينان يا راويان مورد وثوق آن را روايـت نكـرده   كتاب

اين حديث در نزد علماي حديث موضوع اسـت  : گويد شيخ االسالم ابن تيميه مي
و آن را فـردي   ،بـودن آن شـك ندارنـد   و هيچ يك از حديث شناسان در جعلـي  

  .1به صورتي بسيار روشن جعل كرده است ،گو جاهل و دروغ
را از  �اما حديث سد ابواب كه شيعه روايت كرده و در منزل حضـرت علـي  

از جملـه   ،اين حديث موضوع اسـت : اند اكثر ناقدان حديث گفته ،آن استفاده كرده
با فرض صحت آن به طـوري كـه ابـن     و ،ابن جوزي و عراقي و ابن تيميه و غيره

ابتدا  �پيامبر: اند نقل كرده است علما اين گونه پاسخ داده» الباري فتح«حجر در 
 ، �ي حضرت علي  دستور داد به بستن درهاي ورودي به مسجد به جز در خانه

اقدام به بازنمودن درهاي كـوچكتري بـه داخـل مسـجد      ،پس وقتي درها را بستند
دستور داد آنها هم بسته شوند به جز درب كوچكي كـه بـه    �رپس پيامب ،كردند

شد و در برخي روايات آمده كـه درب ورودي را بـه درب    باز مي �منزل ابوبكر
كوچك منزل ابوبكر ملحق كرد، در برخي ديگر از روايات نقل شـده ايـن كـار را    

   .براي رفت و آمد انجام دادند
دو حـديث را بـا هـم جمـع      ،الاين نقل بدون اشـك : گويد سپس ابن حجر مي

معـاني  «و ابـوبكر كالبـاذي در   » مشـكل اآلثـار  «كند و ابوجعفر طحاوي هم در  مي
اند و تصريح شده است بـه   به همين طريق دو روايت را به هم پيوند داده» األخبار

                                        

  96ص  4ج  ،ـ منهاج السنة1
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از خارج منـزل و داخـل آن داراي درب ورود و خـروج     �ي ابوبكر اين كه خانه
تنها داراي يك در بوده كه آن هم به داخـل مسـجد    �علي ي اما خانه ،بوده است

  . شده است باز مي
  

  احاديث فضايل 

و بدون شـك احاديـث فراوانـي ـ وقتـي آنهـا را       «: گويند مي 261و در صفحه 
عباسيان و علويان و يا تخريب و پايين آوردن جايگاه  ،خواني ـ در تأييد امويان  مي

ري كه جاعالن در مورد فضيلت قبايل وضع و احاديث ديگ.. .آنها وضع شده است
و بسياري از احاديث موجود است كه .. .گيرند اند در اين چهارچوب قرار مي كرده

انـد و همچنـين    ي قريش و انصار و جهينه و فرينه جعل شده در بيان فضيلت قبيله
تـواني بيـابي    ي بزرگي را نمي هيچ منطقه ،به خاطر تعصب ورزي نسبت به مناطق

اينكه حديثي در مورد آن وجود دارد و بلكه ايـن احاديـث در فضـيلت آنهـا     مگر 
 ،»شـام « ،»يمن«و » حجاز«و كوه اُحد و سرزمين » مدينه«و » مكه«مثالً . آمده است

در مـورد فضـيلت تمـام ايـن منـاطق       ،و فارس و غيـره » درمصر« ،»بيت المقدس
  . احاديث متعددي نقل شده است

ولـي   ،كردنـد  بود كه جان و مالشان را فداي او مـي در ميان اصحابي  �پيامبر
متفاوت بودند همانگونـه كـه در سـبقت بـه      ،بازي  آنها در ايثار و فداكاري و جان

بعضـي از آنهـا را    �پس جاي تعجب نيسـت كـه پيـامبر    ،اسالم تفاوت داشتند
بيشتر پسنديده و تمجيد كرده است و يا در برخي از آنها خصوصيت و خصلتي را 

پس چنين امري در مورد  ،ي فضيلت و جايگاه واالي آنها بوده است ه كه نشانهيافت
و در مورد مدينه كه جايگاه تأسـيس دولـت    ،شهر مكه كه مبدأ شروع دعوت بوده

 ،كه خداوند آن را در قرآن مدح كرده» بيت المقدس«اسالمي است و در خصوص 
انـد و   يـر و نيكـي بـوده   و يا در رابطه با سـاير شـهرها و قبايـل كـه پيشـگامان خ     
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انـد هـم    الهي و گسترش اسالم سهم به سزايي داشـته ] دعوت[فرزندانشان در راه 
  . كند صدق مي

پس طبيعي است ـ و بلكه واقع شده است ـ كه افراد متعصب و نادان احـاديثي    
هايشان و يا قبايل خود جعل كننـد و   و سرزمين ،را در مورد فضيلت رؤساي خود

ها وجود داشته بيفزايد يا اينكه احاديثي  ث صحيحي كه در اين زمينهآن را به احادي
را در مورد فضيلت هاي ديگري جعل كنند كه در مـورد آنهـا حـديث صـحيحي     

  . وجود نداشته است
پس وجود احاديث صـحيح  . اين دو مورد براي كسي جاي نزاع و جدل نيست

و اين قضيه مانع از سرزمين و قبايل ثابت است  ،در مورد فضيلت برخي اشخاص
ي عالم با انصاف در اين حالـت   اما وظيفه. باشد وجود احاديث موضوع در آن نمي

اين است كه بدون تأمل و عجوالنه تمام اين احاديث را تصديق يا تكذيب نكند و 
هـا ننمايـد و بـودن     وجود احاديث دروغين او را وادار به تكذيب تمام اين حديث

و علمـا داراي  . ود در مقابل تمام آنهـا تسـليم گـردد   احاديث صحيح هم باعث نش
هايي از قبيل بررسي متن و سند حديث هستند تا بتوانند احاديث ثابت شـده را   راه

رسـيد   پس هر حديثي كه درستي سند و متن آن به اثبات مي ،از جعلي جدا سازند
اينگونـه   و اين ها راه معقول اسـت كـه در   ،ايم و الّا نه ما به صحت آن حكم كرده

رود و اين عملي است كه امامان ما به هنگام مواجه شـدن بـا آن    حاالت به كار مي
اند و احاديـث فضـايل هـم از ايـن امـر       مقدار عظيم و هولناك احاديث انجام داده

و از اين راه بوده است كه پس از بحث و بررسي مقدار زيادي از  ،اند مستثني نبوده
ي حديث آنها را در تصـنيفات خـود بـه ثبـت      ائمهاين احاديث به ثبوت رسيده و 

براي مثال امام بخاري در حالي كه كتاب او صحيح ترين كتاب حديثي  ،اند رسانده
گيرترين امام حديثي است ـ  ترين آنها و همچنين در بررسي احاديث سخت و دقيق

ح هم به اين امر اعتراف كرده ـ ابواب گوناگوني را در صحي » فجراالسالم«صاحب 
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هـاي   خود به احاديث صحيحي در مورد فضايل مهاجرين و انصار و بيان فضيلت 
 ،عمـر  ،ابـوبكر : ماننـد  ،هاي انها اختصـاص داده اسـت   مرداني از فريفتن با ذكر نام

 ،اُبي بن كعب و معاذ و بسياري از بزرگان صحابه ،سعدبن ابي وقاص ،علي ،عثمان
يمن شام و غيره و احاديـث   ،مدينه ،همانگونه كه احاديث متعددي در فضايل مكه
. مزينه و جهينه به ثبوت رسيده است ،ديگري در فضيلت قبايل مختلفي مثل قريش

ترمذي و غير آنها  ،مسلم ،/و همانند اين احاديث نزد اماماني همچون امام احمد
به صحت رسيده است و در همان وقـت ايـن بزرگـان اقـدام بـه تبيـين احاديـث        

اند و آنـان را بـه صـورت     و حال راويان آنها را نمايان نموده ،اند موضوع آنها كرده
  . اند هاي راويان و احوال آنها را روشن ساخته دقيقي نقد و بررسي كرده و انگيزه

نسبت به اين واقعيـت روشـن   » فجراالسالم«پس چه چيزي باعث شده مؤلف 
وع فضايل آمده دچار ي احاديثي كه در موض خود را به ناداني بزند و در مورد كليه

ي مستشرقان در اين  شك و ترديد گردد؟ به راستي ـ و بدون شك ـ طرح و نقشه  
اعتبار كردن امامان و رجـال حـديثي و سـپس خـود      كه هدفشان ابتدا بي[موضوع 

كه ما قبالً آن  ]ي اسالم بوده و در نهايت تخريب پيكره �حديث و سنت پيامبر 
  . ولي خداوند ياريگر مؤمنان. اد از آنها شده استرا شنيديم سبب دنباله روي است

  
  احاديث امام ابوحنيفه 

در بحث از عامـل دوم كـه باعـث وضـع حـديث شـده از        162سپس در ص 
و همچنين در زمينه فقـه ممكـن   «: گويد برد و مي اختالفات كالمي و فقهي نام مي

ديثي بخـش  است نتوانيم هيچ بخش فقهي را بيابيم مگر اينكه حـديثي ايـن و حـ   
حتـي در مـورد مـذهب ابوحنيفـه علمـا از او نقـل       . ديگر را مورد تأييد قرار دهد

و ابن خلدون  ،كنند كه نزد ايشان به جز احاديث اندكي به صحت نرسيده است مي
كتابهاي ] اما. [»باشد تعداد احاديثي كه نزد او صحيح است هفده حديث مي«: گفته
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مارش نيست و گاهي حاوي متوني اسـت كـه   او مملو از احاديثي است كه قابل ش
  . باشد بسيار شبيه متون فقهي مي

اما اين كه اختالف فقهي و كالمي در جعل احاديث مؤثر بوده چيزي است كـه  
كنيم و قبالً هم به هنگام بحث از جعل حديث و عوامـل مـؤثر    ما آن را انكار نمي

نزد امام ابوحنيفـه تنهـا هفـده     اما اين كه ادعا كرده در ،در آن به بيان آن پرداختيم
چيزي است كه مؤلـف   ،حديث به صحت رسيده و اين ادعا را به علما نسبت داده

ي علمـا دربـر    در بيان آن به خطا رفته و حقّ را كنار گذاشته و راهي غير از شـيوه 
  .گرفته است

ترين مذهبي فقهي از نظر بخش و  اين در حالي است كه مذهب ابوحنيفه وسيع
استنباطي است تا جايي كه مسائل برخاسته از آن بـه صـدها هـزار مسـأله     مسائل 

كـه تعـداد   [تمام آنها را از آيات احكام  /و معقول نيست كه ابوحنيفه  ،رسد مي
: و اگـر گفتـه شـود   . و هفده حديث استنباط نموده باشد ]آنها در قرآن اندك است

به راستي تعـداد  : گوييم مي ،اولين فقه عظيم را از روي قياس استخراج كرده است
است و ياران و شاگردانش از او روايت  /كه حاوي احاديث ابوحنيفه 1مسانيدي

پس اين امر داللـت دارد بـر ايـن كـه بخـش       ،رسد اند به ده و چند مسند مي كرده
در : و درست نيست گفتـه شـود   ،عظيمي از فقه ايشان از حديث گرفته شده است

زيرا اگر بيشتر از ايـن   ،حديث به صحت رسيده است نزد ابوحنيفه تنها ده و چند
چگونه به آنهـا اسـتناد كـرده و فروعـات فقهـي را بـر        ،تعداد برايش صحيح نبوده

   ؟ي آن قرار داده است پايه
و همچنين كسي پيش از ابن خلدون چنـين سـخني نگفتـه     ،اما سخن ابن خلدون

                                        

احاديث به ترتيب صـحابه از روي حـروف الفبـايي     ،جمع مسند است و آن كتابي است كه در آن :مسايند 1
علوم حـديث   ،صبحي صالح .يا بر مبناي انساب است ،ي سوابق اسالمي و گاه به ترتيب محاسبه ،آمده است
  .مترجم .212ص  ،انتشارات اسوه ،ي دكتر عادل نادر علي ترجمه ،ات آنو مصطلح
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مقداري زياد از  /حنيفه است، و بلكه سخنان علما مؤيد اين است كه در نزد ابو
احاديث به صحت و ثبوت رسيده است، و اين موضـوع را هنگـام بحـث از امـام     
ابوحنيفه در پايان رساله به صورتي علمي و دقيق در همين راستا مشاهده خـواهيم  

                                                .                كرد
  حديث روي مردم در اعتماد به  زياده

تصور «: گويد كتابش مي 263مؤلف هنگام بحث از عوامل جعل حديث در ص 
 ،روي مردم در اعتماد به حديث است كنم از مهمترين عوامل جعل حديث زياده مي

پذيرفتند مگر اينكه نقل آن به قـرآن و سـنت ارتبـاط     زيرا آنها علم و دانش را نمي
پـس احكـام    ،ارزش زيـادي نبـود   در غيـر اينصـورت داراي   ،قابل اطميناني داشته

ارزش بود و از اين  شد بي مربوط به حالل و حرام اگر تنها بر مبناي اجتهاد بيان مي
بلكه  ،نبود ،لحاظ همسان و حتي قابل مقايسه با آنچه مستند به قرآن و سنت است

 ،پذيرفتند و ارزشي هم براي آن قايل نبودند بسياري از علما در آن عصر آن را نمي
ارزش و پسـت   كرد را بـي  حتي برخي از آنها افرادي كه از اين روش استفاده ميو 

ي نيكو اگر داراي منشاء هندي يا يوناني يا فارسي يا  و دانش و موعظه ،دانست مي
پس آن نوع نگرش بسياري از مردم را وادار بـه   ،از تفسيرهاي تورات و انجيل بود

تا از سوي مردم مـورد پـذيرش واقـع    ي ديني بدهند  تمام اين مسائل نوعي صبغه
ي حديث به تمامي گشوده است از  ي دروازه پس وقتي فهميدند هر دو لنگه ،شود

آن به طرف مردم وارد شدند و در رابطـه بـا كـاري كـه انجـام دادنـد از خداونـد        
حكمـت را   ،پس در اثر همين امر است كـه حكـم فقهـي را سـاختگي     ،نترسيدند

  . بينيم و موعظه را اسرائيلي و نصراني ميفلسفه را زرتشتي  ،هندي
علماي مسلمان سلف و خلف اتفاق نظر دارند ـ البتـه جـز گروههـاي بـدعت      

گـذاري و منبـع    دو اصل قـانون  �گذار و هوي پرست ـ كه قرآن و سنت پيامبر 
تشريعي هستند كه براي هيچ كسـي جـايز نيسـت در امـر قضـاوت و داوري بـر       
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ي اجتهـاد كنـد    ا راي هيچ مجتهدي روا نيست در مسألهخالف آنها عمل نيامده و ب
  : شوند جز اينكه به آنان رجوع نموده باشد و اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مي

و اسـتناد   ،داننـد  تنها استناد به ظواهر آيات و احاديث را كافي مي ،ي اول دسته
ي ظاهر يـه و اهـل   پسندند و آنها گروهها ي وسيع از آن را نمي به قياس و استفاده

كـاربرد تفكـر و تعقـل را در اسـتنباط احكـام و       ،ي دوم دسـته . باشـند  حديث مي
دانند و در مورد علت احكام  ي از قياس را به همراه كتاب و سنت جايز مي استفاده

هـاي آن را   مطلـق  ،دهنـد  كنند و الفاظ عام كتاب و سنت را تخصيص مي بحث مي
 ،نمايند و دليلي باشد ناسخ و منسوخ آن را تبيين مي اي كنند و هرگاه قرينه مقيد مي

و اينها همان جمهور مجتهدين و كساني هسـتند كـه حـامالن علـم تـا عصـر مـا        
  . اند بوده

ي استدالل در احكـام و در   بله بين اين دو گروه در اخذ داليل از قياس و نحوه
و از  ،رداختالف وجود دا ،ت و عمل به آنحتسلط بر حديث و شناخت شرايط ص

اما بـا ايـن حـال    . همين جهات بين مدرسه اهل رأي و اهل حديث تفاوت هست
و  ،آنها اتفاق نظر دارند كه اجتهاد در فقه بدون توجه بـه حـديث نادرسـت اسـت    

دانند كه نسبت به تمـام احاديـث احكـام     بلكه هر دو مدرسه بر مجتهد واجب مي
  . شي كوتاهي نكندآگاهي داشته و در استفاده از آنها از هيچ تال

كنـد كـه    از امام شافعي نقـل مـي   »جامع بيان العلم«حافظ بن عبدالبر در كتاب 
 ،اين حالل است يا حـرام : براي هيچ كس روا نيست در مورد چيزي بگويد: گفت

و آن علم هم بايد از روي نصبي از قرآن يا سنت يـا وجـود    ،مگر با علم و آگاهي
حيح كه بر همـين اصـول يـا مفـاهيم آنهـا انجـام       يا قياسي ص ،اجماع در آن زمينه

  . 1گرفته باشد 

                                        

  26ص  2ج  1
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 ،ي مجتهدين اجماع دارند كه مجتهد در ابتدا بايد بـه قـرآن مراجعـه كنـد     ائمه
و بعداً به اقـوال صـحابه و آنگـاه بـه اسـتنباط و قيـاس        �سپس به سنت پيامبر

م بحـث از  البته اگر در آن زمينه اجماعي وجود نداشـته باشـد و هنگـا   . رجوع كند
  . كند اصول مذاهب اربعه خواهيم ديد كه آن اصول اين سخن ما را تأييد مي

اگر  ،احكام حالل و حرام: كه گفته) احمد امين(پس در مورد اين سخن مؤلف 
ايـن   ،بر اساس اجتهاد باشد ارزش احكامي كه بر اساس حديث بيان شده را ندارد

 مبرو بر اساس حـديث و سـنت پيـا    كند كه با مراجعه  در مورد اجتهادي صدق مي
ي  و ايـن امـر از هـيچ كـدام از ائمـه      ،باشد نبوده هر چند از جانب يك مجتهد مي

مجتهدين سر نزده است زيرا يكي از قواعد مسلم در نزد تمام آنها ايـن اسـت كـه    
  . اجتهاد در مقابل وجود نص جايز نيست

ن را سـرغ نـدارم كـه    هيچ كدام از اماما ،ي حسن اما در مورد حكمت و موعظه
كه در قرآن و سنت نيامـده رد كـرده باشـد و      پذيرش و قبول آنها را به مجرد اين

و اهـداف عـالي و آداب مـورد     ،و روح آن ،ي كه با نصـوص قـرآن و سـنت   ممادا
: شـود و در احاديـث مذكوراسـت كـه     نظرش در تعارض نباشد از آن استقبال مـي 

هـر جـا آن را بيابيـد    » ...مـؤمن اسـت و   ي دانش گم شـده : الحكمة ضالة المؤمن«
ايشان سـخنان را  : فرمايد هاي مؤمن مي  و خداوند متعال در توصيف بنده ،چيند مي
هـاي   كنند و قرآن بسياري از داستان شنوند و سپس نيكوترين آن را انتخاب مي مي

و  ،كنـد  ها و اندهاي موجـود در آن را بـراي مـا بيـان مـي      اقوام گذشته و حكمت
اند و اين مجـوزي اسـت بـراي     هم از اين نوع دانش بهره برده �يامبرشخص پ

استفاده از حكمت گذشتگان در صورتي كه با مقاصـد شـريعت ضـديت نداشـته     
شـريعت  : انـد  اند و گفتـه  اي اصولي را وضع كرده و از همين رو علما قاعده. باشد
فرامين خدا مادامي كه حاوي  ،شود هاي قبل از ما شريعت ما هم محسوب مي ملت

  » .باشد و از سوي آنها انكار نشده باشد �و پيغمبر
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كند كـه پيـامبر    خود از عبداهللا بن عمرو روايت مي» صحيح«در  /امام بخاري
باشـد و از بنـي   ] جملـه [از من به مردم برسانيد هر چنـد يـك آيـه    «: فرمود �

  ».اسرائيل نقل كنيد مانعي ندارد
زيـرا   ،نقل از آنها براي شما مـانعي نيسـت  يعني در «: گويد حافظ ابن حجر مي

د اولي بعـداً گشايشـي ايجـ    ،قبالً ايشان را از اين كار بر حذر داشته بود �پيامبر
زيرا نهي مربوط به زماني بود كه هنوز احكام اسالمي و قواعد ديني اسـتقرار   ،شد

اده دستور بـه عـدم اسـتفاده د    �نيافته بود و براي جلوگيري از وقوع فتنه پيامبر
هـا و پنـدهايي كـه در     ولي به مجرد بر طرف شدن مانع به علت وجود عبرت ،بود

ابن حجر از قول امام مالك  ،مندي دادند ي بهره مطالب اهل كتاب بود به آنها اجازه
مقصود از اجازه به آنها براي نقل مطالـب اهـل كتـاب در مـورد مفـاهيم      : گويد مي

مشخص است نقل نمودنش بـه هـيچ    اما چيزي كه كذب آن ،درست و نيكو است
و بسياري از صحابه در نقل قول از كعب االحبـار و وهـب   . 1وجه صحيح نيست 

 ،هاي تفسيري سرشـار از اسـرائيليات شـد    بن منبه افراط نمودند تا جايي كه كتاب
هـاي   هاي صوفيه و اخالق مملو از مطـالبي شـد كـه از امـت     همان طور كه كتاب
توان بعد از بيان و نقل اين استنادات ادعا كرد  چگونه ميپس  ،پيشين نقل شده بود

باشـد امتنـاع    مسلمانان از قبول دانش و حكمتي كه داراي منشأ غيـر اسـالمي مـي   
  ؟كنند مي

به آن استناد كرده و آن را تصور نمـوده در   »احمد امين«اين دليلي كه  ،خالصه
دو  ،ن تمسـك حويـد  تواند به عنوان سـندي بـه آ   حقيقت بدون اساس بوده و نمي

و آن چـه مـن از    ،كنـد  كتب اسالمي ما آكنده از مداركي است كه آن را نقض مـي 
سخنان تخيلي او فهميدم اين است كه شدت تمسك مسلمانان به كتـاب و سـنت   

گـويي در ديـن    اين ضرر را متوجه دين كرده كـه آنهـا مجبـور بـه جعـل و دروغ     
                                        

  361ص ،6ج  ،ـ فتح الباري1
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  .اند  شده
  

  عدالت صحابه 

وبيشتر ناقدان حديث تمـام  «: گويد كتاب خود مي 265ي  هاحمد امين در صفح
وبـه هـيچ    ،دانند اصحاب را چه به صورت اجمالي و چه به طور تفصيلي عادل مي

كدام از آنها نسـبت دروغ   دارند و به هيچ وجه نسبت به آنها سخن بدي را روا نمي
انـد بـه    بـداده آنچه به غير از صحابه نسـبت  ] ناقدين[دهند ولي بعضي از آنها   نمي

و بـه  : گفته اسـت ) 266(ي بعد  تا آنجا كه در صفحه. دهند اصحاب هم نسبت مي
انـد   طوري كلي چيزي كه بيشتر ناقدان حديث ـ بخصوص متأخرين ـ بر آن بـوده   

اند ولي هيچ يـك از آنهـا را بـه     اين است كه تمام اصحاب را جرح و تعديل كرده
ولي افرادي كه پـس از   ،اند قرار ندادهگويي و وضع حديث مورد طعن  خاطر دروغ

  ».اند را تجريح كرده�ي پيامبر اند صحابه آنها آمده
كـه بعـد از تـابعين    [و جمهور مسلمانان اهـل سـنت و جماعـت     ،آنچه تابعين

و بيشتر ناقدان حديث در مورد آن اجماع دارند عادل دانستن تمام صحابه ] اند بوده
عل حديث است و البته آنچنـان كـه قـبالً بيـان     و منزّه شمردن ايشان از دروغ و ج

خوارج و معتزله و شيعه از اين قاعده مستثني هستند ولي چيزي كـه بيـان    ،كرديم
  . ي معروف در ميان جمهور مسلمانان است شد واقعيت امر بوده و مسأله

هاي ناپسند دروني كـه قـبالً بـه آگـاهي رسـيد ـ        ولي مؤلف ـ به خاطر انگيزه 
اكثـر  : پس اوالً گفته اسـت  ،را در وجود اين حقيقت به ترديد بيندازد خواهد ما مي

صحابه را جرح ) همگي(با اينكه ناقالن  ،اند ناقدان حديث اصحاب را عادل دانسته
آنچه به غير صحابه نسبت داده ] ناقدان[اندكي از آنها : اند دوماً گفته و تعديل كرده

ن خود به كالم امام غزالي استشهاد دهند و براي اين سخ به اصحاب هم نسبت مي
سـخن   �در حالي كه بيشتر كسـاني كـه در مـورد اصـحاب پيـامبر      ،كرده است
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آينـد كـه در    بلكه آنها از افرادي بـه شـمار مـي    ،اند اند از ناقالن حديث نبوده گفته
اند و به خاطر تعصـب نسـبت بـه     هاي معروفي داشته تاريخ اسالم اميال و خواسته

  . اند داماتي را عليه ديگر صحابه انجام دادهبرخي اصحاب اق
انـد و   همگي رحلت نموده) رضي اهللا عنهم(اما صحابه «: گويد مي 1حافظ ذهبي

            همه چيز تمام شده است 
        

سپس  ،تمام صحابه از ديدگاه اهل سنت عادل هستند«: گويد حافظ ابن كثير مي
ستند به جز آنهايي كه با حضرت صحابه عادل ه: اند و سخن معتزله كه گفته: گفته
اما گروههاي رافضي و ناداني  : سپس گفته است. اند هم باطل است جنگيده �علي

جز هـذيان هـاي بـي     -نان آنفر از  17كم خردي آنها و ادعاي كفر صحابه به جز 
  .2دليل و برهان چيز ديگري نيست 

روههاي شناخته جزو گ ،اند بينيم كساني كه در مورد صحابه سخن گفته پس مي 
بـه برخـي ديگـر گرايشـات      ،كه بدون توجه به بعضي از صـحابه  ،اند اي بوده شده

 اند كه مؤلف آنها را اينگونه توصيف و جزو ناقدين حديث نبوده ،اند سياسي داشته
گروهــي از علمــاي واقعــي بــه پــا خاســتند تــا حــديث را از آنچــه                                  « : نمايــد مــي

  . »و احاديث نيكو را از احاديث نامناسب جدا سازند
قطعاً جرح و تعديل توسط بيشتر ناقدان حديث  ،سوماً مؤلف اظهار داشته است

از هيچ يك از علماي  ،با وجود آن ،آنها صورت گرفته است» متأخرين«بخصوص 
ا آمدند تابعين گذشته چيزي از آن را نقل نكرده است و گفته كساني كه بعد از آنه

اينكه  اند و شگفت اند و يا احاديث آنها را ترك نموده به افرادي از صحابه طعن زده

                                        

توان با آنها روايـت ايـن راويـان را رد     و بيان اموري كه نمي ،راويان ثقه ،ي ايشان در مورد به نقل از رساله 1
   4ص  ،نمود
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در حالي كـه   ،مؤلف براي اين ادعاي خود به كالم امام غزالي استشهاد كرده است
عبارت ايشان به صراحت داللت دارد بر اينكه سـلف بـر تعـديل صـحابه اجمـاع      

چيـزي اسـت كـه    ] عـدالت صـحابه  [و ايـن  «: دارند و سخن امام غزالي اين است
بينيد كه اين كـالم   پس آيا نمي ».علماي سلف و جمهور خلف بر آن اجماع دارند

علمـاي  : امام غزالي در واقع رد صريحي است بر سخنان مؤلـف كـه گفتـه اسـت    
   ؟اند متأخر بيشتر از علماي متقدم به جرح و تعديل اصحاب پرداخته

  
   ؟اند ب كردهآيا اصحاب همديگر را تكذي

ي خود اكتفا نكرده و در ادامه براي تأكيد و تأييد خـود   مؤلف به بيانات گذشته
و پيداست كه خود صـحابه  «: 1افزايد  در توهين به صحابه بر مطالب قبلي خود مي

انـد و تعـدادي از آنـان     در عصر خويش همديگر را مورد نقـد و انتقـاد قـرار داده   
روشن است مؤلـف بـا ايـن كـار      »الخ.. .اند زل دادهمنزلت واالي برخي ديگر را تن

انـد   گيـري اكثـر ناقـدان كـه اصـحاب را عـادل دانسـته        خواهد نسبت به موضع مي
عـادل دانسـتن عمـوم    (متعرض شود و اعالم كنـد كـه جـايي بـراي ايـن تعـديل       

وجود ندارد زيرا برخـي از اصـحاب در صـداقت برخـي ديگـر ترديـد       ) اصحاب
) مـورد (و براي اين ادعاي خود به سـه امـر   . اند ر انتقاد نمودهاند و از همديگ كرده

  : استدالل كرده است
  : اند از ابوهريره كرده �ـ نقدي كه ابن عباس و حضرت عايشه1
هنگـامي كـه    �ـ چنانچه قبالً هم گذشت برخي از اصحاب رسـول اكـرم   2

دق در روايـتش طلـب دليـل         حديثي برايش روايت مي شـد از محـدث بـراي صـ
  .نمود يم

                                        

  265ص   1
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  . و فاطمه بنت قيس رخ داده است �ـ جرياني كه بين عمر بن خطاب3
و اكنون ما مطالبي را در رد داليل كج و معـوج او كـه هـيچ سـنديت تـاريخي      

  : دهيم مي  ندارد ارئه
اين ادعـايي اسـت    ،اند صحابه در صداقت يكديگر ترديد كرده: اما اين كه گفته

هـاي رافضـيان و تنـدروان شـيعه كـه از       كتـاب  اي ندارد مگـر در  كه هيچ پشتوانه
اند ايشان اصحاب مخالف خود را تكـذيب كـرده و از    نقل نموده �حضرت علي

امـا روايـات   . نها قيد و بندي نداشته اسـت آآنان بدگويي نموده و زيانش راجع به 
بـا بيـاني كـامالً روشـن ثابـت       ،غرضانمپاك و صحيح تاريخي و منزه از خواسته 

ه محال است صحابه همديگر را سب و بـدگويي كـرده باشـند ويـا در     نمايد ك مي
نيكـوي اصـحاب    اند و داليل اثبات اين رفتاهاي صداقت يكديگر دچار شك شده

شنيد بدون ايـن   بايد گفت هرگاه يك صحابي را از ديگري مي. واقعاً فراوان است
را بـه پيـامبر   ن آكـرد و   كه در قبول آن ترديدي به خود راه دهد او را تصديق مـي 

بوده و آن را از ايشان شنيده است  �داد گويا اين كه خود پيامبر نسبت مي �
و كامالً انس را برايتان نقل كرديم  ،و ما قبالً در مورد مراسيل اصحاب سخن گفتيم

: و يـا سـخن بـراء كـه    » .كرد هيچ كدام از ما ديگري را تكذيب نمي«: كه گفته بود
هـا از   ايـن » .شنيديم از طريق صحابه بـا مـا رسـيد    �برتمام احاديثي كه از پيام«

اعتمـادي كـه    ،كند مواردي بود كه اعتماد اصحاب را يكديگر را براي ما نمايان مي
و باور آنان به صداقت و راسـتگويي را بـه عنـوان     ،آميخته با شك و ترديد نيست

اين صداقت و زيرا اين اصحاب با  ،كند رأس فضايل و بنيان اسالم براي ما بيان مي
فضايل بوده كه به برگزيدگان و پيشگامان ورود به اسـالم و نخسـتين رهبـران آن    

  .اند تبديل شده
  

  :اما مورد سه گانه كه به آنها استناد نموده است
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در رد ابوهريره آورده مـا آن را   �ـ آنچه از قول ابن عباس و حضرت عائشه1
اند به طور كامل بررسي  مطرح كرده هايي كه پيرامون او در بحث از ابوهريره و شبه

  .خواهيم كرد
ـ و اما اين كه برخي اصحاب هنگام شنيدن حديثي از ديگري دليلي بـراي آن  2

اشاره دارد به چيزي كه ما قبالً در مورد موضع گيري اصحاب در قبال  ،طلب كرده
يد از بيان نموديم كه مثالً ابوبكر صديق وقتي حديثي را از مغيره شن] آحاد[حديث 

از ابوموسي تـا   �و يا درخواست عمر  ،او خواست شاهد ديگري براي آن بياورد
و  �و در آن جا بيان كرديم كـه قصـد ابـوبكر    ،فرد ديگري خبرش را تأييد نمايد

و حكمت اين نوع موضع گيري از جانب آنها چه بود و در همان جا ثابت  �عمر
كه خواهـان شـاهد و    اند بدون اين هكرديم كه آنها اخبار برخي از صحابه را پذيرفت

مؤيدي شده باشند و اين نوع موضع گيري عادت آنان به هنگام قبول اخبـار بـوده   
مسـلمانا را   اند مگر در مواضع خاصي كه قصـد تعلـيم   است و از آن عدول نكرده

ن ياد دهند در صورتي كه حديث نزد آنان به اثبات رسيد بايد آن اند تا به آنا داشته
در خبر شخصـيتي هـم چـون     �زيرا چگونه ممكن است عمر فاروق. يرندرا بپد

دانـم تـو نـزد     هرچنـد مـي  «: ابوموسي اشعري شك نمايد در حالي كه به او گفت
به اين دليل براي نقـل روايـت تـو شـاهد مـي      [اي اما  مورد اطمينان بوده �پيامبر

ـ » .باك نشوند كه مردم در روايت حديث جري و بي] خواهم ه روايـت  سپس اگر ب
العمـل   بينيم كه ابي بن كعب حضرت عمر را به خاطر عكس امام مسلم بنگريم مي

. را آزار مـده  �اصـحاب پيـامبر  «: او در برابر ابوموسي سرزنش كرد و به او گفت
 �گيـري حضـرت عمـر     پس آيا عتاب شديد اُبي داللت ندارد بر اين كه موضـع 

   ؟عجيب و نامأنوس بوده استنسبت به يكي از اصحاب در ميان در ميان آنان 
در برابر فاطمه بنت قيس كه مؤلف در اين زمينه  �ـ اما موضع حضرت عمر3

همسـرش او را طـالق   : ومانند روايتي كه فاطمه بنت قيس نقل كـرده «: گفته است
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در «:هم در مورد او حق نفقه و سكني مقرر نكرده و بـه او گفـت   �داد و پيامبر
پس عمر  »زيرا او مردي نابينا است ]دوران عده تمام شودتا[ي اُم مكتوم بمان  خانه
كتاب خداونـد و سـنت پيامبرمـان را بـه خـاطر      «: سخن او را رد كرد و گفت �

به خاطر دارد يا فرامـوش كـرده    ،گويد يا دروغ دانيم راست مي سخن زني كه نمي
   »الخ.. .ترسي چرا از خدا نمي: به فاطمه  گفت �و عايشه . است

ي حديثي روايت شده و نزد فقها معروف است و از  در بيشتر كتابها اين حديث
  : چند جهت قابل بررسي است

مثالً براي  ،اند اوالً صحابه در فهم و دقت نمودن به هنگام استنباط متفاوت بوده
با توجه به آن حكم خاصي را  �برخي از آنها ظروف خاصي پيش آمده و پيامبر

پـس در  . ا به صورت عام براي مردم نقل كرده اسـت اما او آن حكم ر ،صادر كرده
پـس شايسـته نيسـت     ،ي آن بين آنها بحثي صرفاً علمي صورت گرفته است نتيجه

زيـرا در آن   ،اين امر را به شك نمودن اصحاب نسبت بـه صـداقت هـم ربـط داد    
يا يك صـحابه   ،مطلبي نيست تا نسبت به تصديق و تكذيب اصحاب قضاوت كرد

و اين  ،داند كند و ديگري آن را منسوخ يا خاص و يا مقيد مي مي حديثي را روايت
بـه   �داند زيرا پيامبر گويد كه ديگري آن را خاص مي يكي از حديثي سخن مي

و اين يكـي خبـري را روايـت     ،اي در مورد آن حكم داده است خاطر ظروف ويژه
ن جاي گمان گويد در آ كند ولي ديگري با وجهي متفاوت آن را نقل كرده و مي مي

 ،يا اينكه قسمتي از آن كاسته شده و يا اموري شـبيه اينهـا   ،يا فراموشي وجود دارد
اشـتباه دانسـتن نظـر     ،پس تمام آنچه در رابطه با اصحاب از قبيل رد نظر همديگر

يك صحابي توسط ديگري نقل شده است مربوط به مسائلي است كه ذكر كـرديم  
  . گر را تكذيب كرده استي دي و مفهوم آن اين نيست كه دسته

در هيچ يـك  » گويي يا دروغ دانيم راست مي نمي« �سخن حضرت عمر: دوماً
در تمام منابع حديثي و مصادر آن ) مؤلف(و من  ،از كتب حديثي وارد نشده است
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هاي مختلف براي آگاهي و يافتن ايـن عبـارت جسـتجو كـردم ولـي       در طي دوره
ت آن را نقل نموده باشد بلكه چيـزي كـه ديـدم    كسي را نيافتم با اين الفاظ و عبرا

و لفـظ قبلـي در آنهـا    » اي دانم آن را به خاطر داري يا فراموش كرده نمي« ،اين بود
ــاب  ــز در برخــي كت ــود بج ــد   وارد نشــده ب ــاي اصــولي مانن ــوت«ه »                         مســلم الثب

به خاطر داري يا  دانم آن را نمي«در حالي كه در صحيح مسلم جز » صحيح مسلم«
هم از اين امر خبر داده و » مسلم الثبوت«و شارح  ،نيامده است »اي فراموش نموده

  . »....دانم آن را نمي«و آنچه در صحيح مسلم آمده اين است «: گفته
پس از نقل اين سخن با اين الفاظ » فجراالسالم«تر اينكه مؤلف  و از اين عجيب

مسلم «و شرح » صحيح مسلم«شرح امام نووي بر به «:گويد ي كتابش مي در حاشيه
صـدقت  «: ولي هنگام رجوع به شرح امام نووي اين عبارت. رجوع نمائيد »الثبوت

 »مسلم الثبـوت «را نيافتم و با مراجعه به شرح » گويي يا دروغ راست مي: ام كذبت
آن » المسـلم الثبـوت  «هم ديديم كه شارح گفته اين عبارتي زيادي است كه مؤلف 

  . ا آورده و در صحيح مسلم چنين چيزي نيامده استر
جزو كتـب حـديثي   » المسلم الثبوت«داند كتاب  مي» احمد امين«با وجود اينكه 

و برخي از فقها و  ،شود نمي  به آن رجوع  �نيست و براي شناخت حديث پيامبر
اصوليين هم بدون حصول اطمينان و مراجعه به كتـب حـديثي ايـن عبـارت را از     

) احمـد امـين  (امـا بـر او    ،انـد  اخذ كرده و از او دنباله روي نموده» م الثبوتمسل«
در نقـل نصـوص    ،كنـد  واجب بود به عنوان كسي كه تاريخ حديث را تدوين مـي 

كرد و هيچ حديثي را نقل نكند مگر از ايـن   حديث به مصادر اصلي آن مراجعه مي
باس علمـا خـود را آراسـته    همانگونه كه بر او واجب بود در حالي كه به ل ،مصادر

و هـيچ حـديثي را    ،بيند در آوردن و نقل مطالب امانت علمي را مراعات نمايد مي
نياورد مگر اينكه برايش ثابت شود و از آن اطمينان حاصل كند كـه ايـن نـص در    

زيـرا   ،اينگونه عمل نكرده است] متأسفانه[اما  ،منابع آن آمده و نصي صحيح است
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يثي رجوع نموده و نه در ارجاع بـه كتـب اصـولي و حـديثي     نه به كتب معتبر حد
را بـه شـرح نـووي و شـرح     » دروغين«بلكه عبارتي  ،امانت را مراعات كرده است

دانيم آيا او گمان برده كـه خواننـدگان    نسبت داده است و ما نمي» المسلم الثبوت«
كتفا كرده كتابش به صرف اينكه ادعا كرده آن مطالب در آن دو منبع موجود است ا

   ؟پردازند يا اينكه در آن شك كرده و به تحقيق در آن مي ؟شوند و از آن مطمئن مي
با فرض صحت اين عبارت ـ در حالي كه تا حال هم به ثبوت نرسـيده ـ    : سوم

ي  و كلمـه  ،كـرد  حمل مي» خطا كرد«را به » دروغ گفت: كذبت«ي  جا داشت كلمه
: چون ابن حجر گفته. كرد د تعبير ميرا به رأيش صواب بو »راست گفت: صدقت«

  . نمايند تعبير مي» الكذب«با » خطأ«اهل مدينه از 
ديد بـا آنچـه    به اين خاطر نقل فاطمه را رد كرد كه مي �حضرت عمر: چهارم

و روشـن اسـت    ،از كتاب و سنت در نزد او به صحت رسـيده در تعـارض اسـت   
و يقيناً آنچه  ،شود تر عمل مي وقتي دو روايت با هم تعارض داشتند به روايت قوي

پس ناگزير بر عمر فـاروق   ،تر است قرآن بر آن داللت دارد از مدلول حديث قوي
چه با ادله نزد او به اثبات رسيده  واجب بود روايت فاطمه را ترك كند و به آن �

و از پذيرش سخن فاطمه معذور باشـد چـرا كـه ممكـن بـود او       ،بود عمل نمايد
پـس در   ،يت را فراموش كرده دو آن گاه اين گونه نقل كرده باشدچيزي را از روا

  .اين مسأله جاي هيچ شك و طعني وجود ندارد
چـرا از خـدا   «: گفـت  �كـه بـه فاطمـه    � در مورد سخن عايشه: پنجم

همانا اين سخن ايشان بر اساس برداشتي بـود كـه از فرمـايش پيـامبر      ،»ترسي نمي
ود شـرايطي خـاص بـه عـدم برخـورداري      به خاطر وج �زيرا پيامبر ،نمود �

و به مفهوم حكم عامي از سوي پيـامبر   ،فقه و سكني حكم كرده بودنفاطمه ازحق 
در نتيجه وقتي ديد مردم از اين جريان بـه   ،اي قطعي نبود براي هر زن مطلقه �

فاطمه را از اين حقيقت با  ،گويند سخن مي �عنوان حكم عامي از جانب پيامبر
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اين نوع حكم تنها مخصـوص بـه   ] ترسي چرا از خدا نمي[: او گفت خبر كرد و به
 �اي پيـامبر : و در صحيح مسلم هم به ثبوت رسيده كـه فاطمـه گفـت   . توست

اي انجـام   ترسم در مورد من كـار نسـنجيده   همسرم مرا سه طالقه كرده است و مي
او هـم   ،هم به او دستور داد به منزل عبداهللا بن مكتـوم بـرود   �پس پيامبر ،دهد
زيـرا بخـاري    ،كنـد  و اين خبر را برخي از روايات امام بخاري هم تأييد مي ،رفت

بدانيد كه در بيان اين حـديث خيـري   «: بخاري نقل كرده كه حضرت عايشه گفت
چون فاطمه در محل و شرايط خطرناكي قـرار داشـت و    ،براي فاطمه نبود) نفعي(

  .1اين اجازه را به او داد از اين ناحيه نگران او بود در نتيجه �پيامبر
شود اين اسـت   هاي مؤلف چيزي كه براي ما روشن مي بعد از رد تك تك شبه

كه ترديد اصحاب در سخنان هم و انتقاد آنها از يكديگر به خاطر تكذيب نمـودن  
گروهي توسط گروه ديگر نبوده است و تمـام آن چـه ميـان آنـان رخ داده ـ چـه       

ه آنهايي كه ذكر نكرده ـ يا از چهار چوب بحـث   مسايلي كه مؤلف ذكر كرده و چ
ها به اين خـاطر صـورت    و يا اين بحث ،علمي پيرامون فهم احاديث خارج نيست

و كسـب   هاي آينده بياموزند كه همانند اصـحاب پـس از تحقيـق    گرفته تا به نسل
هـا داللـت دارد بـر حـرص آنـان       و تمام اين ،ديث استناد كنندااطمينان بايد به اح

و  �ت به حق و اخالص داشتن در قبال علم و اهتمام دادن به حديث پيامبرنسب
رساندن آن به افراد پس از خود آن هم به صورتي كه خالي از هـر ابهـام و ظـن و    

پس از خداوند خواهانيم از اين نسل ممتاز در تاريخ بشريت راضـي   ،گماني باشد
  . را به آنان عطا فرمايدترين جزا و پاداش  و خشنود گردد و از جانب ما كامل

  
  اختالف علما در جح و تعديل 

                                        

  .ـ بعداً تأويل ديگري را به هنگام بحث از مثالهايي كه با قياس ملحق شوند نقل خواهيم كرد1
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اختالفات مذهبي در جرح و عديل راويـان  «: گويد مي 266ي  مؤلف در صفحه
 ،اند كرده 1پس در اثر همين اهل سنت بسياري از شيعيان را جرح ،مؤثر بوده است

يـت  اند آن چه يـاران حضـرت علـي و شـيعيان از او روا     تا جايي كه صريحاً گفته
بلكه تنها آنچه توسط ياران ابن مسعود از او روايـت شـده    ،كنند صحيح نيست مي
پس ،موضع گيري شيعه در مقابل اهل سنت هم به همبن گونه بوده است. باشد مي

ديثي اعتماد دارند كه شيعه از اهل بيت روايت كرده اسـت و  ابسياري از آنان به اح
 ،اند گروه ديگر او را تجرح نموده ردهبه همين خاطر اگر گروهي فردي را تعديل ك

هيچ وقت دو نفر از علما جرح و تعديل بـر ثقـه دانسـتن فـردي     «: گويد ذهبي مي
با وجود اين كه در  ».اند ضعيف و يا بر ضعيف دانستن فردي ثقه اتفاق نظر نداشته

ها در جرح  را به اختالف شديد ديدگاه بالغه وجود دارد اما عبارت او مامسخن او 
و ما بـراي مثـال شخصـيت محمـد بـن اسـحاق ـ         ،كند عديل راويان واقف مي و

: گويـد  قتاده در مورد او مي ،كنيم بزرگترين مورخ حوادث صدر اسالم ـ را ذكر مي 
تا وقتي محمد بن اسحاق در ميان مردم زندگي  كند علم هم در بين آنان موجـود  

ام محمـد   از كسي نشـنيده  :سفيان گفته ،قوي نيست: نسائي گفته است ،خواهد بود
شـود   به او و پدرش احتجـاج نمـي  : دار قطني گقته ،بن اسحاق را متهم كرده باشد

   »...گو بوده است  دهم كه او بسيار دروغ شهادت مي: امام مالك گفته
  :اين سخنان از دو جهت قابل بحث و بررسي است

  عديل تدر مورد قواعد خاص علم جرح و : اول
  .دت امام ذهبي و آراء گوناگون در ارتباط با محمد بن اسحاقدر مورد عبا: دوم

اما در مورد اول مؤلف به طور خالصه از قواعـد مربـوط بـه جـرح و تعـديل      
سخن گفته همانطور كه در مورد تأثيرات اختالفاتي مذهبي به اختصار حـرف زده  

                                        

ـ جرح و وتعديل يكي از علوم مخصوص به روايت الحديث است كه داراي الفاظ و تعبيرات خاص خـود  2
  )مترجم (  .است
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 ،تگيـرد ايـن اسـ    و از اين اختالفات آنچه نشأت مي«و ظاهر اين سخن او  ،است
كنـد كـه علـت     ايـن تـوهم را ايجـاد مـي     »...اند كسي كه گروهي ا را تعديل كرده

اختالف در جرح و تعديل يا در بين خود اهل سنت با هـم بـوده و يـا بـين اهـل      
  .ها واقع شده است سنت با مخالفان نشان از ساير فرقه

 اما منشأ اختالف اهل سنت با همديگر به تفاوت ديدگاه آنـان در صـداقت يـا   
قدرت نيكوي حافظه يـا فرامـوش كـار بـودن      ،عدالت يا فسق او،كذب يك راوي

  .گردد برمي
بلكـه   ،ها ناشي از تفاوت مذاهب نيست اما اختالف بين اهل سنت و ساير فرقه

رح و تعديل ـ مخالفـان خـود را    جاهل سنت چنان چه قبالً هم گفتيم ـ در بحث  
ده باشد كـه منجـر بـه كفـر آنـان      كند مگر اين كه بدعتي را مرتكب ش تجريح نمي

يا به انجام بدعتي دعوت كـرده يـا    ،توهين نموده �اب پيامبرحو يا به اص ،شود
سخن او موافق بدعتي است كه به سـويش  ن اين كه داعي بسوي بدعت نبوده امكا

است كه تمام آن موارد باعث شـك و   ناي ]اهل سنت[و ديدگاه آنان  ،دعوت شده
  .شود نت راوي ميترديد در صداقت و اما

در حقيقت بـه شـك    ،پس اختالف در تجريح راوي ميان اهل سنت و غير آنان
گردد نه به صرف تفاوت مذهب آنان با اهل  در صداقت راوي يا ثقه بودن او بر مي

هاي حديث و در رأس انهـا صـحيحين احـاديثي را از     به همين دليل كتاب ،سنت
اند كه تاريخ حياتشان داللـت دارد بـر    بدعت گذار روايت كرده) افرادي(جماعتي 

 ]شـود  يعني روايت بدعت گذار صادق پذيرفته مـي . [اند گو نبوده اين كه آنان دروغ
در  /حـافظ ذهبـي   ،عمران بن حطان خارجي و أبان بـن تغلـب شـيعي   : همانند

گـو   اما بسـيار راسـت   »اي زيرك بود شيعه«: گويد توصيف أبان بن تغلب كوفي مي
نفع مـا و بـدعت گـذار بـودنش بـه ضـرر        گويي او براي ما و بهپس راست  ،بود

  .خودش است
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پذيرنـد كـه آنهـا     اما اهل سنت به اين دليل روايات ياران حضرت علي را نمـي 
علم و دانش رسيده از او را فاسد كردند و نظراتي را به او نسبت دادند كـه آراء او  

از ابن اسحاق روايـت شـده   . تاند كه نگفته اس نبوده و سخناني را از قول او گفته
اقدام بـه ايجـاد آن مسـائل پـس از مـرگ       �وقتي ياران حضرت علي«: كه گفت

خداوند آنها را نابود كند چه علمي را از بـين  : ايشان كردند يكي از ياران او گفت
بر او نمايان شد براي  �پس وقتي دروغگويي اصحاب ديگر حضرت علي! ؟بردن

بينيم اختصـار و   پس با اين بيان مي. يت آنها را ترك كرداحتياط و اطمينان نقل روا
بيشتر از اين تصوري است كه گفتـه اخـتالف    ،ابهامي كه در عبارت مؤلف هست

  . در تجريح و تعديل راويان نشأت گرفته از اختالف مذهبي است و بس
و از اختالف مـذهبي ايـن امـر نشـأت     «: گيري دوم كه گفته اما در مورد موضع

كردنـد امـا گـروه ديگـر او را تجـريح       گروهـي فـردي را تعـديل مـي     گرفت كـه 
و براي اين سخن خود به عبارت ذهبي استشهاد كرده و دليلي كه براي  »نمودند مي

سخن خود ارايه داده اختالف نظر آنان در مورد جرح و تعديل محمد بن اسـحاق  
  : و اكنون اشتباه هاي مربوط به سخنان او ،است

كه او براي بيان تأثير اخـتالف مـذهبي در جـرح و تعـديل و در      اي اوالً نمونه
زيرا اختالف نظر در مورد او بـه خـاطر    ،مورد ابن اسحاق ارائه داده درست نيست

چون محمد بن اسحاق از اهل سنت است و تمام كسـاني   ،اختالف مذهبي نيست
  . مورد است كه در مورد او اختالف نظر دارند سني هستند و اين مثال بي

سخن امام ذهبي را بر خالف قصـد او و آنچـه امـام    » فجراالسالم«مؤلف : دوم
داند كه داللت دارد بر  او اين سخن را دليلي مي ،ذهبي مد نظر داشته فهميده است

گويد مفهوم آن اين اسـت كـه دو    شدت اختالف نظر علماي جرح و تعديل و مي
ندارند بلكه يكي او را ثقه دانسته عالم بر ثقه بودن يا تضعيف يك راوي اتفاق نظر 

ولـي اگـر فـردي    . كنـد  داند و عكس آن هم صدق مـي  و ديگري او را ضعيف مي
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» فجراالسـالم «فهمي كامالً متفـاوت بـا مؤلـف     ،اندكي در عبارت ذهبي تأمل كند
و تعـديل در   حعلمـاي جـر  : خواهد بگويد چون ذهبي مي ،شود برايش حاصل مي

پس اتفاق نيافتاده اسـت در مـورد ثقـه بـودن      ،هستندنقد رجال حديثي ثابت قدم 
يعني همگي او را [مردي كه به ضعف روايت شهرت  دارد اختالف نظر پيدا كنند 

و يا مردي را كه به صدق و اطمينـان در نقـل حـديث مشـهور     ] اند ضعيف دانسته
بلكه اختالف آنها در مورد راوياني بوده كه به ضعف يـا ثقـه    ،است ضعيف بدانند
آنان در مورد رجـال حـديثي جـز چيـزي كـه       ،و خالصه ،اند بودن شهرت نداشته
و ) ضـعيف (ثقه دانستن : اگر به اين سخن ذهبي نگاه كنيم. اند واقعيت داشته نگفته

  زيرا اگر منظور ذهبي چيزي بود  ،فهميم منظور واقعي او را مي) ثقه(ضعيف دانستن
  
دو عالم بر ثقه دانستن يا ضعف  اصالً: گفت فهميده بايد مي» احمد امين« كه

  1. اند يك راوي اتفاق نظر نداشته
اختالف نظر در مورد محمد بن اسحاق عبارت منقول از ذهبـي را تأييـد   : سوم

و اصـل سـخن اينگونـه     ،بلكه در جهت اعتراض به آن گفته شده اسـت  ،كند نمي
شارح كتابش  ،بعد از اينكه عبارت ذهبي را نقل كرده» مسلم الثبوت«مؤلف  ،است

                                        

در مـورد يـك    ،ورش ايـن بـوده  در مورد اين عبارت ذهبي تفسير ديگري هم وجود دارد و آن اين كه منظ 1

بلكه چيزي كه واقع شده اين بـوده   ،حكم به ثقه بودنش نشده است ،راوي كه مستحق ضعيف دانستن است
همانگونه كه در مورد يك راوي كه مستحق توثيق بوده حكم  ،اند كه برخي او را ثقه و برخي ضعيف دانسته

دو «و ايـن سـخنش    .اند ي ديگري ثقه دانسته دهبلكه برخي او را ضعيف و ع ،به ضعيف بودنش نشده است
» دو نفر  :إثنان« اند و منظورش از  علماي جرح و تعديل بر آن اتفاق نظر نداشته :يعني» اند نفر هم رأي نبوده

اي  ايـن مسـئله  «  :شـود  همانطور كه گفته مي ،تنها دو نفر نبوده بلكه هدفش مطلق اجتماع و اتفاق نظر است
يعني در مورد آن اختالف نظـري پـيش نيامـده نـه از     » م در مورد آن اختالف نظر ندارند است كه دو نفر ه

و در عبارت ذهبي هم مراد  ،پس در اين جا هدف نفي اختالف به طور مطلق است .سوي دو نفر و نه بيشتر
  .نفي مطلق اجتماع علما بر ثقه دانستن ضعيف يا ضعيف دانستن راوي ثقه است
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بر او اعتراض گرفته كه سخن او تعميمي نادرست و استقرائي نـاقص اسـت عمـر    
به ذكر نظرات ] بعد[زيرا علما در مورد محمد بن اسحاق اختالف نظر دارند و  �

پس ببينيد اگـر  «: مختلف علماي جرح و تعديل در مورد او پرداخته و سپس گفته
ضعيف بودنش اتفاق داشتند و اگر ضعيف بـود  او ثقه بود بايد بيشتر از دو نفر بر 

ولـي فهـم و سـخن شـارح و      »بايد بيش از دو نفر بر ثقه بودن او هم رأي بودنـد 
را بـه شـگفت   » احمـدامين « ،و مقصود خـود امـام ذهبـي   » المسلم الثبوت«مؤلف 

ر مورد ابن اسحاق را براي تأييـد  بلكه سعي كرده روايات منقول د ،نينداخته است
يا او واقعاً سخن ذهبي و آپس ببينيد  ،يش از سخن امام ذهبي نقل كندبرداشت خو

و آيا آن چيزي كه در مورد ابـن اسـحاق    ،را نفهميده است» المسلم«عبارت شارح 
شود  گفته شده و در واقع اعتراضي است به آنچه از عموم عبارت ذهبي فهميده مي

ه ولي خود را به نـاداني زده  با اينكه او تمام عبارت را فهميد ؟را درك نكرده است
و عبارت ذهبي را برعكس مقصود او فهم كرده تا از راه تعبير غلـط از آن بـه بـي    

و به خواننده تفهـيم كنـد كـه     ،ارزش نمودن كار علماي جرح و تعديل حكم كند
و قضاوتشان در مورد راويان احاديث بر  ،آنها داراي آراء متزلزل و متناقص هستند

ي  و اگر يك راوي از نظر يكي از ائمه ،و اختالفات مذهبي استها  اساس گرايش
پس  ،دانند غالباً كسان ديگري هستند كه او را ضعيف مي ،حديث مورد وثوق باشد

ما ملزم به پذيرش حديثي نيستيم كه امـام بخـاري احـوال راويـان آن را معتبـر و      
  . آن بيانديشيد به اين گفتار او نگاه كنيد و در! ايشان را ثقه دانسته است؟

  
  قواعدي در مورد نقد متن و سند حديث 

اند  علما براي جرح و تعديل قواعدي را وضع كرده«گويد  مي 266ي  در صفحه
ولي آنها ـ در حقيقت ـ بيشتر به نقد و بررسـي    . كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست

ي انتسـاب   احيـه پس ما با نقد حديث از ن. اند تا متن آنها سند احاديث توجه داشته
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و عدم مطابقت آن با ظروفي كه در آن گفته شده كمتـر برخـورد    �آن به پيامبر
كه با حوادث تاريخي در تناقض است  التكنيم و يا توجه به حديث از اين جه مي

يا اينكه عبارت حديث نوعي از تعابير فلسفي خاص است كه با تعابير  ،كمتر بوده
هـا و   عنايت به اين كه حديث به خاطر شـرط يا  ،مخالف است �متداول پيامبر

قيدهاي موجود در آن بيشتر به متون فقهي شـباهت دارد و مـواد ديگـري از ايـن     
در اين باب به يك صدم آنچه به حرج رجال حديث و تعديل آنهـا عنايـت    ،قبيل

تا آنجا كه خود امام بخاري ـ با وجود بزرگواري و داشتن ابحاث دقيق ـ  ،اند داشته
و مشـاهدات  ) يا حوادث دنيـا (يثي را ثابت و صحيح دانسته كه گذشت زمان احاد

زيرا امام بخاري در مورد  ،اند تجربي داللت دارد بر اينكه آن احاديث صحيح نبوده
پس از صد سـال  (: مانند حديث ،آن احاديث تنها به نقد رجال آن اكتفا كرده است

هر كس صـبحانه هفـت   (: ثو حدي) ماند كه نفس بكشد كسي بر روي زمين نمي
  . )رساند  خرما بخورد آن روز تا شب هيچ سم و سحري به او ضرر نمي

  : سخن در اين موضوع متضمن دو امر است
  . اند نقد قواعدي كه علما براي بررسي حديث وضع كرده: اول
از راه قواعد جديـدي كـه    ،نقد دو حديثي كه در صحيح بخاري نقل شده: دوم

  . رده استبراي نقد تعيين ك
  : قواعد علما در نقد احاديث: اوالً

كنيم تا ببينيم آيا علما در نقد مـتن حـديث كوتـاهي     ما اين قضيه را بررسي مي
و آيا در اين زمينه مجالي براي نقد بيشـتر از آن مقـدار كـه علمـا انجـام       ؟اند كرده
  اند وجود دارد؟  داده

ين چيزي كه بـه ذهـن تـو    اول ،اگر فردي براي تو از طرف ديگري روايت كند
كند اين است كه به خاطر صداقت راوي به آن روايـت اعتمـاد كنـي آن     خطور مي

پـس اگـر بـه راوي     ،امانت داري و بررسي رفتـار او  ،هم از طريق تفكر در احوال
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و آن را با شـناختي   ،كني اطمينان پيدا كردي آنگاه به خود خبر و روايت توجه مي
پس اگر با آگـاهي و شـناخت تـو     ،دهي داري مطابقت مي كه از سخنان و رفتار او

نسبت به او هم خواني داشت ديگر نسبت به صدق راوي و اطمينان به او ترديدي 
در غير اينصورت الزم است در پذيرش خبر به خاطر ترديدي كه  ،نخواهي داشت

 در آن داري توقف كني ـ اين هنگامي است كه به صدق راوي اطمينان داري ـ اما  
كـه ايـن   ] اي نسبت به آن شـك كـرده  [اي  اي كه در خود خبر ديده به خاطر شبهه

 ،سبهه ممكن است به دليل داشـتن ظـن بـه راوي يـا احتمـال فراموشـي او باشـد       
اي سـري يـا پوشـيده در     شبهه به مسـئله ] درست است[همانطور كه ممكن است 

نده امري رخ دهـد  جريان خبر برگردد كه براي تو آشكار نشده است و شايد در آي
پس هرگـاه در ايـن حالـت بـه      ،كه راز آن را برمال و پوشيدگيش را آشكار نمايد

ايـن كـار    ،بلكه حكم به دروغ بودن آن نمـودي  ،توقف در قبول خبر اكتفا نكردي
زيـرا   ،اي ظلمي است در حق راوي خبر و نقض چيزي است كه قبالً تأييـد كـرده  

  . اي ه او اطمينان داشتي تكذيب كردهكسي را كه از پيش تصديق نموده و ب
گيري علما در مقابل چيزي كه به عنوان حديث  اي است براي موضع اين نمونه

: پس نقد آنان در مـورد حـديث از دو جهـت اسـت     ،در پيش رو دارند �پيامبر
  . بررسي متن: دوم ،بررسي و نقد سند: اول

و تعـديل و محـدثان در   تر گفتم آنچه علماي جـرح   پيش ،اما در ارتباط با سند
قدرت  ،داشتن عدالت: اند عبارت است از شرط گرفته) ي سند سلسله(مورد راوي 

ي سند از ديگري تـا بـه صـحابي     و سماع هر يك از راويان سلسله ،حفظ و ضبط
تواننـد   و مستشـرقين پـيش از او نمـي    »احمد امين«و معتقديم كه مؤلف  ،رسد مي

زيرا آنان شرايط دقيقي را  ،حال راويان متهم نمايندعلماي ما را به كوتاهي در نقد 
پس آنها با ما اتفاق نظر دارند كه علماي مـا  . اند براي قبول روايتشان در نظر گرفته

و بـراي هـيچ ناقـدي     ،اي رسيده اند كه غايت كار است در نقد سند به مرحله /
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  . فراتر از آن متصور نيست
راهنمايي و آگاهي شما قواعدي كه علمـا  براي  ،اما در مورد نقد و بررسي متن

  : شود كه مهمترين آنها به قرار زير است اند ارائه مي براي آن وضع كرده
ـ متن حديث نبايد داراي الفاظ ركيك باشد به طوري كه چنين الفاظي را فرد 1

فصيح تـرين شـخص عـرب بـوده      �زيرا پيامبر[راند  بليغ و فصيح بر زبان نمي
  . ]است
اي كه امكان تأويـل هـم نداشـته     به گونه ،مخالف بديهيات عقلي بودهـ نبايد 2
  . باشد
  . ـ نبايد مخالف اصول عام حكمت و اخالق باشد3
  . ـ نبايست مخالفت با امور حسي و عيني داشته باشد4
  . ـ در تضاد با بديهيات پزشكي و علم و حكمت نباشد5
هـاي آسـماني از آن    ـ متن حديث به سوي زذايل اخالقي كه تمـام شـريعت  6

  . بيزارند دعوت نكند
  . ـ مخالف اصول معقول در عقيده و صفات خداوند و نبوت پيامبران نباشد7
  . ـ مخالف سنتهاي خداوند در مورد جهان هستي و انسان نباشد8
  . كنند نباشد ـ شامل مسائل غير معقول كه خردمندان از آن پرهيز مي9

يا اجمـاع و يـا ضـروريات آشـكار ديـن       ـ با آيات قرآن يا محاكمات سنت10
  . اي كه امكان تأويل نداشته باشد آنهم به گونه. مخالفت نداشته باشد

  . مخالف نباشد �ـ با حقايق مشهور تاريخي در زمان حيات پيامبر 11
  . ـ با مذهب راوي حديث و دعوت به سوي آن موافق نباشد12
اهد وقـوع آن بـوده انـد    ـ از يك حادثه يا جريان كه تعـدادي عظيمـي شـ     13

ي شـاهدان روايـت    يعني در مورد آن چيزي را نقل نكنـد كـه بقيـه   ]حكايت نكند
  ] اند اند با وجود اين كه همگي ناظر جريان بوده نكرده
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ـ روايت حديث به خاطر انگيزه و تمايل دروني راوي و منـافع شخصـي او   14
  . صورت نگرفته باشد

راي عملي اندك و يا عذابي بزرگ براي ـ حديث شامل بيان پاداشي عظيم ب15
  . ارتكاب عمل كوچكي نباشد

علما بر اين اصول محكم و استوار خود را وقف نقد مـتن و سـند احاديـث و    
و بـدون ترديـد اينهـا قواعـدي سـالم و       ،تشخيص صحيح از ناصحيح آن نمودند

و  ،كنـد   عمق و كفايت آنها جدل نمـي  ،اساسي است كه فرد منصف در مورد قوت
اند بلكه پس از سالم بودن متن حديث  البته علماي ما به اين قواعد هم اكتفا نكرده
اند و  بررسي نموده ،شاز و معلل بودن ،از علل سابق آن را از لحاظ مضطرب بودن

و وجـود اشـتباه در آن احاديـث را     1به عالوه از امكـان مقلـوب و مـدرج بـودن     
ايـن مـوارد شـواهدي وجـود دارد كـه       اند و براي هـر يـك از   موردبحث قار داده

  .ها است مملو از آن /هاي محدثان كتاب
محدثان با وجود اين دقت نظر شديد و توجه فراوان از احتمال نادرست بـودن  

اند ـ هر    دليل آحاد بودن آنها سخن گفته هب ]با وجود داشتن شرايط الزم[احاديث 

                                        

هاي متعددي است و رواياتش متسـاوي و   يثي است كه متن و سند ان داراي روايتديث مضطرب حدحـ 1
و ايـن امـر موجـب ضـعف      ،ها بر ديگر روايات ممكن نباشـد ناز آ يكس، به طوري كه ترجيح متعادل است

  حديث است 
كند به شـكلي كـه بـا روايـت شـخص يـا        احاديثي كه راوي مقبولي آن را روايت مي :ذحديث شا •

 .تر از او مخالف باشد ولاشخاصي مقب
 ،حديثي است كه درآن اسباب و عوامل پنهاني وجود دشاته باشد كه اگر آشكار شود :حديث معلل •

پـس شـناخت حـديث معلـل      ،مضر به صحت حديث است اگرچه در ظاهر خالي ازعيـب باشـد  
 .نيازمند آگاهي از طروق روايت آن و دقت در اختالف راويانت آن است

 .يل و تغيير متن يا راوي حديث به كلمه يا راوي ديگر را مقلوب گويندتبد :حديث مقلوب •
 .حديثي است كه در سند يا متن آن زيادتي باشد كه جزو آن نيست :حديث مدرج •
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و فراموشي راوي ـ هرچند   چند اين احتمال بسيار ضعيف باشد ـ و احتمال توهم 
و به خاطر وجـود ايـن احتمـاالت     ،اند  از آن آگاه نباشيم ـ را مورد بحث قرار داده 

با وجود اين كه عمل به مفهوم  ،احديث آحاد مفيد ظن است: اند جمهور علما گفته
ي احتيـاط كامـل در اثبـات حقـايق      و اين امر در واقع نشـانه  ،باشد آنها واجب مي

  .ط بودن در دين خداوند عز و جل استعلمي و محتا
را » فجـر االسـالم  «مؤلـف   ،ها و شدت عمل در نقـد احاديـث   تمام اين احتياط

درنتيجـه بـه    ،انـد  تعجـب نكـرده  ] او[متعجب نكرده است زيرا استادان مستشـرق  
از كيفيت نقد متن احاديث توسط علما انتقاد : طوري كه در ابتداي اين بحث گفتيم

بر علماي جرح و تعديل واجب است به هنگام نقد احاديث در : هكرده است و گفت
  :مسائل زير تحقيق كنند

دهند با شرايطي كه در آن گفته شـده   نسبت مي �ـ آيا حديثي كه به پيامبر1
  ؟مطابقت دارد

  ؟كند ـ آيا حوادث و وقايع تاريخي آن را تأييد مي2
كه با تعابير رايج پيامبر ـ آيا عبارات اين حديث نوعي از تعابير فلسفي نيست 3
  ؟مخالف باشد �
هاي فقهي  ـ آيا اين حديث با توجه به شرطها و قيدهاي موجود در آن به متن4

  ؟شباهت دارد
  :كند موارد زير اضافه مي 131و  130ص  2جلد  »االسالم ضحي«و در 

  ؟ـ آيا حديث با واقعيت مطابقت دارد يا نه5
  ؟ث نشده استي سياسي سبب جعل حدي ـ آيا انگيزه6
   ؟ـ آيا حديث با محيطي كه از آن نقل شده سازگاري دارد7
ي دروني بوده كه او را وادار به جعل حديث كنـد يـا    ـ آيا راوي داراي انگيزه8

  نه؟
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بـراي نقـد مـتن    » ضـحاء «و  »فجراالسالم«ها قواعد جديدي بود كه مؤلف  اين
گرفتنـد در   ند و اگر به كار ميا وضع كرده و گمان بره علناي ما آن را ناديده گرفته

كردند و اين احاديث  اند تجديد نظر مي مورد بسياري از احاديثي كه صحيح دانسته
  .در واقع ـ به گمان احمد امين ـ همان احاديث جعلي هستند

دو حديث از صحيح بخاري  »فجراالسالم«او براي اين ادعهاي خود در كتابش 
حديثي كه امـام ترمـذي از ابـوهريره روايـت     به »«ضحي االسالم«مثال آورده و در

بـراي بنـي   (مانند مـن اسـت  ) براي شما(قارچ «: كرده استناد نموده و آن اين است
اي بهشتي است و درمـاني   و آب آن براي چشم شفاست و خرما هم ميوه) اسرائيل

آنها براي نقد اين حديث اقـدام بـه اتفـاده از قـارچ و     : و گكفته »براي سموم بدن
با وجود اين كه ابوهريره گفته آن را امتحان كـرده و بـا آن    ،ش آن نكرده اندآزماي

  .شفا يافته است
يـا  : »أو كلـب زرع «اضافي نمودن عبارت  مانند انتقاد ابن عمر از ابوهريره براي

  .ابوهريره داراي يك مزرعه بوده است ،زيرا ،در حديث »سگ نگهبان مزرعه
 ،احمد امين  بيافكنيم«معيارهاي جديد استاد  پس با ما همراه باشيد تانگاهي به

هاي انتخابي او بنگريم تا بدانيم كه او تا چه حدي در طرح نظرات خـود   و به مثال
  موفق بوده است؟

نسـبت داده شـده تحقيـق     �ـ اما اين گفته علما در مورد آن چه به پيـامبر  1
قـبالً   ؟ت داشـته يـا نـه   گقته شده موافقـ  آناند تا بدانند آيا با ظروفي كه در  نكرده

زيرا آنها اين مسأله را جزو مسائل اساسـي در   ،ديديم كه اين پندار نادرست است
را بـه عنـوان    »گرمابـه : الحمام«و در اين زمينه حديث  ،اند نقد متن حديث دانسته

هرگـز وارد   �اند كه پيامبر مثال ذكر كرديم زيرا علما به اين دليل آن را رد كرده
و سرزمين حجاز مردم چيزي بـه عنـوان حمـام     �در عصر پيامبرحمام نشده و 

  .شناختند نمي
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ديديم علما اين  ،كند يا تكذيب ـ و اما آيا حوادث تاريخي حديث را تأييد مي2
و براي آن رد حديث در مورد  ،هاي جعل حديث دانستند عدم مطابقت را از نشانه

ا علما با تاريخ ادعاي برخي از زير ،اند وجوب جزيه براي اهل  خيبر را مثال آورده
  .اند راويان را مورد ديدار شيوخ حديث كذب دانسته

سفي باشـد كـه بـا سـخنان رايـج      لـ اما اين كه حديث نبايد حاوي تعابيري ف3
ركيك بودن : رآ5 ا*,xT«اين شرط زير به عنوان  ،مخالف دارد �پيامبر 

چنـين   �يت بگويي پيامبري آن اين است كه با قاطع گيرد و قاعده قرار مي »لفظ
بيشـتر  «: و پيش سخن ابن دقيق العيد را نقل نموديم كـه گفـت   ،گويد سخني نمي

به اعتبار اموري است كـه بـه    ،كنند ثي كه علما حكم به موضوع بودن آن ميياحاد
ي لحاظ كردن اين امـور چيزهـايي كـه     و به وسيله ،گرد د برمي� مروي پيامبر 

بت داده شود و يا از او سلب گردد براي آنان روشن نس �شايسته است به پيامبر
   »شود مي

  
باشـد احـاديثي كـه شـامل الفـاظ       پس وقتي كه چنين است براي آنان سهل مي

در تضاد است از جانب علما مردود اعـالم   �فلسفي بوده و با تعابير رايج پيامبر
يك حـديث از  كنيم كه  مي) مبارزه طلبي(ي اين كالم تحدي  و ما با گوينده ،گردد

  .1اند براي ما بياورد  اين قبيل كه علما آن را صحيح دانسته
ـ اما در مورد اين كه حديث با توجه به شروط و قيـدهاي موجـود در آن بـه    4

ي  و چون متون فقهي داراي اصطالحات و تعـابير ويـژه  [متون فقهي شباهت دارد 
قبالً گفته شد  ،پس حديث موضوع است ]ق تدوين شد.ـه 2رن قخود است و از 

اند كه حديث روايت شده نبايد موافق مذهب فكري راوي باشد  علما شرط دانسته

                                        

[ وييـد  گ بگو دالليل خود را ارائه دهيد اگر در اين زمينه راست مـي  :ـ  قل ها توا برهانكم إن كنتم صادقين1
  ] مترجم 
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زيرا احاديث فراواني در مورد عقايد از جانب علما مردود دانسته شده زيـرا مؤيـد   
مذاهب راويان بوده است و هم چنين در مسائل فقهي هم به همان علت احاديـث  

ه و استنشاق براي كسي كه سه بـار جنـب شـده    مضمن«: زيادي پذيرفته نشده مثل
ي يـك درهـم    اگر بر روي لباس انسان بـه انـدازه  «: و يا مانند »است واجب است

و امثال چنين احاديثي كـه   »خون ديده شود بايد لباس را شسته و نماز إعاده گردد
براي آگاهي بيشـتر بـه كتـاب     ،اند فروان است ها حكم كرده علما به جعل بودن آن

جـالل الـدين    »الآللي المصنوعة«و  »موضوعات ابن جوزي«و  »نصب الراية«: يها
  .سيوطي مراجعه كنيد

اين امر هم يكي از شرايط ـ اما اين كه گفته حدي بايد با واقعيت مطابق باشد 5
علت بسـياري از   و به خاطر نداشتن اين ،مقرر علما براي تشخيص احاديث است

پس از گذشـت صـد سـال خداونـد نيـازي بـه       «: هاز آن جمل. اند احاديث رد شده
زيرا اين سخن مخـالف واقعيـات قابـل مشـاهده اسـت و از       »آفريدن كسي ندارد

يـا  . انـد  سوي ديگر بيشتر افراد امت پس از گذشت قرن اول هجري به دنيـا آمـده  
توانيد عدس مصـرف   تا مي«و يا  »ي هر بيماري است بادمجان شفا دهنده«حديث 

فـزايش اشـك   اب و لـ س چيز مباركي اسـت چـون باعـث رقـت ق    زيرا عد ،كنيد
اند اين دو حديث به خاطر مخالفـت بـا علـم طـب و      علما گفته »شود چشمان مي

  .تجارب انساني باطل و بي ارزش هستند
اي ساسـي باعـث جعـل     ه ـ اما اين سخنش كه گفته بايد دقت شود كه انگيـز 6

ـ : انـد  ديديم علما گفتـه  ،حديث نشده باشد ث پيـروان گرايشـات و مـذاهب    احادي
و به همين دليل بوده كه احاديث كسـاني   ،خاص و افراد متعصب پذيرفتني نيست

و بني اميـه   �و حضرت عثمان �و حضرت ابوبكر �كه در مورد حضرت علي
و دانسـتيم كـه علمـا    . اند مردود دانسته شـده اسـت   بني عباس زياده روي كرده. و

بـه   ،از مهمترين عوامل وضع حديث بوده اسـت  اختالفات سياسي ،اند هشدار داده



 

 

421

هـا را نقـد    گونه احاديـث تحقيـق نمـوده و بـه شـدت آن      همين دليل در مورد اين
ته پس از نقـد و  بدر نتيجه تعداد احاديثي كه در اين موضوع پذيرفته ـ ال  ،اند  نموده

  .اند بررسي ـ بسيار كمتر از آن تعدادي است كه رد كرده
  ؟گفته شده سازگاري دارد يانه نا محيطي كه در آـ اما آيا حديث ب7

اند و بسياري از احاديث را كـه   قاعده هم علما صريحاً سخن گفته ندر مورد اي
بـه چشـم   «: از آن جملـه . اند با ظروف گفته شده در آن سازگاري نداشته رد كرده

     به طور مـداوم بـه  : پس به من گفت ،درد مبتال شدم و پيش جبرئيل شكايت كردم
وجود نداشته تا  �علما در مورد اين روايت گفته چون در زمان پيامبر. اه كنگن

  .به آن نگاه كند اين روايت موضوع است 
درونـي راوي را بـه جعـل      ـ و در نهايت اين گفته كه بايد تحقيق شود انگيزه8

به راستي علماي جرح و تعـديل ايـن شـرط را ناديـده      ،حديث وادار نكرده باشد
توان به جعلي بودن آن پـي   با نگريستن در احوال راوي مي: اند ه و بلكه گفتهنگرفت

: اند كه از جملـه آنهـا حـديث    و براي آن احاديثي را به عنوان نمونه ذكر كرده ،برد
: و حـديث . زيرا راوي آن هليم پز بوده اسـت  »شود هليم باعث استحكام پشت مي

راوي اين حديث سعد بن طريف  »ندمعلمان فرزندان شما بدترين افراد شما هست«
بوده و اين سحن را هنگامي گفته كه فرزندش با حالت گريه به منـزل برگشـت و   

  .به او خبر داد كه معلمش او را تنبيه كرده است
بينيم تمام آن چه مؤلف گمان برده الزم است توسط علما به هنگام نقد  پس مي

نها را آبلكه تمام  ،اند غفلت نكردهعلماي ما از آن  ،متن حديث در نظر گرفته شود
اند از اين  تر از آن را مد نظر داشته لحاظ نموده و حتي قواعدي بسيار كامل و دقيق

هــاي  كــه اگــر مؤلــف بــه كتــاب ،انــد رو بســياري از احاديــث را مــردود دانســته
نمود يا به  اند را بررسي مي تهشاي حديث نوممراجعه كرده و آنچه عل »موضوعات«

نمود به اين كه علما از او براي  كرد اعتراف مي اي جرح و تعديل رجوع ميه كتاب



 

 

422

ي محـدود را مـد    اند و اگر ايشان چند قاعـده  بررسي متن حديث حريص تر بوده
  .اند و ما اين را قبالً بيان نموديم نظر داشته آنان حدود پانزده اصل را در نظر گرفته

راي بررسي سند و متن حديث را بايد دانست علما معيارهاي مد نظر خويش ب
از ايـن رو تنهـا    ،انـد  اي كه نـاگزير بـوده   اند مگر در شرايط و محدوده به كار نبرده

زيـرا آنهـا فاقـد يكـي از      ،انـد  را مردود دانسـته  احاديثي كه تأويل آنها دشوار بوده
و آنهـا ابتـدا   . هاي جعل هم در آن ديـده شـده اسـت    شروط صحت بوده و نشانه

 ثها هـزار حـدي   و از اين راه پرده از روي ده  را متوجه نقد سند كردهتالش خود 
سپس در چهار چوب محدودي كـه بيـان نمـوديم اقـدام بـه       ،اند دروغين برداشته

يات متن ئزيرا آنها بدون تأمل در مورد حواشي و جز ،اند بررسي متن حديث كرده
س و نيروي عاطفـه بـدون   اند و با هواي نف به كوبيدن اين در و آن در اقدام نكرده

به همين علت علمـاي مـا از    ،اند معيار و سنجش وارد معامله با دين خداوند نشده
اما مؤلف چـون بـدون تأمـل و     ،اند افتادن در خطاهاي زشت و شنيع مصون مانده

هاي مورد نظـر خـود را بـه كـار بسـته مرتكـب ايـن         تسلط و توجيه نيكو مقياس
با احاديث صحيحي كه هيچ عيب و ايرادي ندارند خطاهاي قبيح شده و در رابطه 

ما اين قضيه را در مباحث بعدي خواهيم  هك ،حكم به جعلي بودن آنها نموده است
  .ديد

ي  زيـرا آنهـا دربـاره    ،اند آشكار اسـت  در مورد كاري كه كرده /و دليل علما
 هـم  �و پيامبر ،نسبت داده شده است �اند كه به پيامبر سخناني تحقيق نموده

كه ايجـاب كـرده معيارهـايي كـه بـراي       ،داراي خصوصيات مختص به خود بوده
تر و با اهميت تر از معيار بررسـي   رود بسيار دقيق بررسي سخنان ايشان به كار مي

زيـرا او پيـامبري اسـت كـه از خداونـد وحـي دريافـت         ،سخنان ساير مردم باشد
با اذن خداونـد  [ي از غيب به او قدرت قانون گذاري داده شده و به اسرار ،كند مي

احاطه دارد كه فرد عادي فاقد ايـن توانـايي اسـت پـس عقـالً       ]در مقاطع خاصي
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مانعي ندارد گاهي مسائلي را عنوان كرده باشد كه از فهم مردمان عصر خود فراتـر  
شود و يا با الفـاظي   بوده و به تعابير فلسفي شبيه باشد كه در اوج اين علم بيان مي

معامالت را تبيين كند كه بسيار به قـوانين امـروزي در ايـن زمينـه     مختصر احكام 
��ن 0�k(�ر �� ¦ «: گويد پس وقتي به ما مي ،شبيه باشد��&bا
� uTخريدار و فروشنده تا زماني كه با هم هسـتند اختيـار فسـخ معاملـه را     : 

�%&R� و + 2�R&*�2 #�$[ اb«و با » .دارند �,�: �اة 
و .».شود اش به طور همزمان براي يك نفر عقد نمي اش و يا خاله هزن به همراه عم

با شيرخوارگي برا : ¥�م �8 ا*�Y�ع �� ¥�م �8 ا*�J9«يا 
هايي از  اين امور نشانه »شود آنچه از طريق نسبي حرام بوده است يانسان حرام مي

بـه   ي قانون گذاري اسالمي دارد به اين دليل كه بسـيار  كه جنبه �قدرت پيامبر
شد ايـن   سته بود گفته مييو آن شا ،متون فقهي شباهت دارد از ايشان بعيد دانست

اين الفاظ و تعابير را فصيح عربي با مـدلوالت روشـن آن    �است كه چرا پيامبر
پس هرگاه فقهاي اسالم بعد از ايشان آمدنـد و ايـن الفـاظ را     ،به كار نگرفته است

اين احاديث بسـيار بـه   : توان گفت آيا مي ،اخذ كرده و در متون خود به كار بردند
و همانند اين موضـوع احاديـث و اخبـاري اسـت كـه       ؟متون فقهي شباهت دارند

و ايـن امـر از    ،ها فرمـوده اسـت   در مورد خواص بعضي گياهان و ميوه �پيامبر
هاي نبوت ايشان است تا در هر عصري داليلي مبني بـر پيـامبري ايشـان بـه      نشانه

پس اگر مردم در عصري نتوانستند راز سخنان پيامبري را كشف  ،ددمردم ابالغ گر
و  ،تواند دليلي براي جعلي بودن و وضع آن سخنان تلقي شـود  نمايند اين امر نمي

از اين  رو امر نوعي محدوديت در نقد متون احاديث را بـراي علمـاي مـا ايجـاد     
زيـرا در   ،يستكرده بر خالف سند حديث كه اين محدوديت در مورد آن مطرح ن

شود به كسي منسوب است كه در علوم و معارف و  نقد متن كالمي كه بررسي مي
  . توانايي هايش فوق بشريت است
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شـود نـه حقيقـت ـ      در قالـب مجـاز بيـان مـي     �پس گاهي سـخنان پيـامبر  

شود ـ پس كسي كه در نگـاه    همانگونه كه اين امر در آيات قرآن به وفور ديده مي
داند و گاهي هم مراد از سخنان ايشان غير از  گرد آن را نادرست مين اول به آن مي

  . كند حقيقت لغوي آن است كه به ذهن خطور مي
گاهي هم كالم ايشان در قالب خبر از غيبيات و مسائلي است كه در آينـده رخ  

تـوان از   دهد پس هنوز زمان انتقاد از آن فرا نرسيده و تا به تحقق نپيوندد نمـي  مي
  . پس نبايد در انكار آن تسريع به خرج داد ،قاد كردآن انت

و گاهي هم كالم ايشان از حقايقي علمي حكايت دارد كه نه در عصر رسـالت  
بلكه  ،و نه در زمان هاي ناقدين اين قبيل احاديث چنين مسائلي كشف نشده است

 ،حديث ليسيدن ظروف توسـط سـگ  : مانند ،در قرن هاي بعدي كشف شده است
در حـالي كـه علمـاي پيشـين مـا       ،ديد صحت آن را اثبات كرده اسـت كه علم ج

كه مفهـوم و حكمـت آن شـاملف تمـام      ،دانستند پذيرش آن را از امور تعبدي مي
ولي برخي از محققين در مورد صحت آن عجله كـرده و آن را انكـار    ،مردم است

ن نوع احاديث را وا داشته تا در حق اي در نتيجه تمام اين قضايا علماي ما ،نمودند
تأمل و تأني به خرج بدهند هرچند در ابتدا اين احاديث مشكوك به نظر رسيده و 
عقل هم در فهم آنها متردد شده است ولي به طور قطعي حكم به محال بودن آنهـا  

از صحت سند و سالمت رجـال حـديثي آن از كـذب و ضـعف     ] زيرا[ ،اند نكرده
  . اند روايت يا اتهام اطمينان داشته

چنين موضعي نگرفتند بلكه با توجه  �ما مستشرقين در مقابل سخنان پيامبرا
اقدام بـه   ،ي اصول نقد و بررسي سخنان مردم عادي داشتند به شناختي كه در باره
هماننـد انسـان عـادي     �نمودند چون آنان به پيامبر �انتقاد از احاديث پيامبر

نـد او را از غيبيـات مطلـع    كه نه به منبع وحي متصل اسـت و نـه خداو   ،نگرند مي
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پـس هـر گـاه     ،كنند و نه با داشتن علوم و كرامات از ساير انسانها متمايز است مي
اي علمي حكايت كنـد كـه در آن عصـر     حديثي از ايشان روايت شود و از معجزه

اين حديث جعلي است زيرا با علوم و معـارف  : گويند مي ،حضرت معروف نبوده
ي  و اگر حديثي برايشان نقل شود كه داراي صبغه ،داردمردم در آن زمان مطابقت ن

گويند اين حديث موضوع است زيرا نشانگر فقه اسـالمي در   قانونگذاري است مي
در حاليكه احاديث به خاطر سادگي و اختصارش در زمان  ،زمان پختگي آن است

و هـر گـاه مـژده و بشـارتي از      ،و اصحاب فاقد اين خصوصيت اسـت  �پيامبر
دهد براي آنـان   يا اخباري از وقايعي كه در آينده براي مسلمانان رخ مي �پيامبر

اجـازه   �ظروف و شـرايط حـاكم در زمـان پيـامبر    : خواهند گفت ،روايت شود
اسالم  �آنها همچنين در مقابل رسالت پيامبر. دهد گفتن اين سخن را به او نمي

اونـد آورده  خد و در درسـتي آنچـه كـه ايشـان از طـرف      ،انـد  موضع انكار گرفتـه 
و بــه ايــن  ،جوشــد كــه از آن نــور و حكمــت و معرفــت مــيمشــكوك هســتند 

زيرا آنـان در   ،اند اند بلكه به علمايان ما هم حمله برده العملها هم اكتفا نكرده عكس
 ،انـد  اتخـاذ نكـرده  ) مستشرقان(موضعي همچون خودشان  �مقابل سنت پيامبر

تشرقين در اين جبهه گيري غلـط بـا   چون علماي ما معذورند از اينكه همچون مس
 �اند زيرا آنان به رسولي مكرم همچون محمد بـن عبـداهللا    آنان همراهي نكرده

ايمان دارند كه خداوند او را به همراه شريعتي اسـتوار سـعادت دنيـا و آخـرت را     
  . براي تمامي انسانها به ارمغان آورده ارسال كرده است

از مستشـرقين  » فجراالسـالم «همچون مؤلف  اما بايد بگوييم پيروي مسلماناني
زيرا به صورتي در اين جهتگيري قرار گرفته كه به اشتباه  ،واقعاً جاي تأسف است

 ،انـد  بودن اين راه و خطرهاي آن و به پنهانكاري در دعوت به سويش واقف نبوده
از قبيـل  ) بـه علمـاي مـا   (اند به نسبت دادن تهمتهاي زشـتي   در نتيجه شروع كرده

ي داليلي كه مستشرقان بـه آن   تاهي كردن در بررسي متن حديث آن هم با ارائهكو
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در ايـن موضـوع   » احمـد امـين  «اند و بايد بدانيد مـن در تمـام آنچـه     استناد نموده
 ،حتي به يك نظر كه آن را از مستشرقين اخذ نكرده باشد برخورد نكـردم  ،نگاشته

اند به استفاده و پشـت بسـتن بـه     چون او و امثالش براي نقد احاديث شروع كرده
دهنـد و اهميتـي    دانيم اين عقلي كه او را حكم قـرار مـي   ولي ما نمي ،روش عقلي

تر از آنچه علماي ما با وضع قواعدي دقيق بـراي آن قايـل شـده انـد كـدام       افزون
  ؟است

تا بـا آن امـور را بسـنجيم بلكـه      ،ما انسانها داراي نيروي عقلي يكساني نيستيم
پـس چيـزي كـه     ،و مقياسها گوناگون و موهبتها نا همگون هسـتند  ،فاوتعقلها مت

  . باشد براي فردي نامفهوم و غير معقول است براي ديگري معقول و قابل فهم مي
همانطور كه اگر در عصري حكمت و راز قانونگذاري چيـزي بـر مـردم پوشـيده     

حكمت و  ،در عصري ديگر به خاطر پيشرفت علوم و كشف رازهاي حيات ،بماند
] حـديث [پس گشودن بابي براي نقد متن  �مفهوم آن امر آشكار خواهد شد عمر

و گام نهادن در اين مسير با نقد كردن از راه نظرات  ،ي آن هم بدون ضابطه بوسيله
يـا كوتـه فكـري و يـا      ،با اشتباه ناشي از اطالعات اندكش ،منتقد و خواهشهاي او

قيقت باز كردن راه انتقاد براي كساني است در ح ،غفلت از حقايقي ديگر توسط او
ي انتقاد آنها منجر به هرج و مرجي خواهد شد كه تنها خداوند سـرانجام   كه نتيجه

 �شود كه احاديث صحيح پيـامبر  و كار به آنجا ختم مي ،داند و نهايت آن را مي
را  در نتيجه يكي اين حديث ،گاه ثابتي نداشته باشد و تكيه ،بدون اساس تلقي شود

  . نفي و ديگري آن را اثبات كند و كسان ديگري در مورد آن توقف نمايند
ي حكم دادن و اظهار نظر و فرهيختـه   دانستن تمام اختالفات مربوط به نحوه با

پس چگونه اين امر  ،بودن و تعمق در مسائل به دليل تفاوتهاي عقلي انسانها است
و آيـا در   ؟تواند مجـاز باشـد   مي ]يعني نقد احاديث با برداشتهاي عقلي هر كسي[

به هنگام پيمودن اين مسير مرتكـب شـده   » فجراالسالم«خطاهاي زشتي كه مؤلف 
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چون او احاديثي را تكذيب كرده كه مجـال   ؟براي ما عبرتهاي بزرگي وجود ندارد
احاديثي حكم كرده كه داليل و شواهد صحت  ،تكذيب نداشته و به موضوع بودن

  . پردازيم كه ما اكنون به تبيين برخي از آن احاديث مي ،آن را تأييد نمايد
  : نقد احاديث در صحيح بخاري: دوماً

�ـ�:   25 �;� ¨�R ا�رض �0ـ� N�eـ  «: حـديث اول 
��T�� gT"5« 

ي حديث از جمله بخـاري و مسـلم روايـت     اين حديث را ائمه: تبيين حديث
ـ  �از سخن پيامبر» فجراالسالم«اما مؤلف  ،اند كرده ه فهميـده كـه ايشـان    اينگون
رسد و چون آن را مخالف حوادث  پس از گذشت صد سال دنيا به پايان مي ،گفته

  .تاريخي و حس و مشاهده دانسته به جعلي بودن آن حكم كرده است
اما اين حديث كه او آنرا ذكر كرده قسمتي از يك حديث كاملتر است كه امـام  

 »ا*�F�ءو اN�0 Lk  5ا*q �%9 ا*T;«: بخاري در بـاب 
عبداهللا بن عمر : روايت كرده و متن كامل آن اينگونه است »ا*-�ة«از كتاب 

دريكي از نمازهاي عشا كه در آخر عمر ادا فرمود پـس از سـالم    �پيامبر: گفت

«نماز بلند شد و گفـت  Cه A$&,)آ A$# أراي،  �,�'�ن 

 e�� 5راس          �R¨ �,��;� ©8 ه� ا*(�م  2 :��
N7كه با هم بوديم را به خوبي به خاطر بسپاريد چـون بـه    اين شبي: ا2رض ا

راستي پس از گذشا صد سال فردي از ميان كساني كه امشـب در اينجـا هسـتندبر    
دچـار اشـتباه   �پس مردم در فهـم سـخن پيـامبر    »روي زمين باقي نخواهد ماند

شــدند و پيرامــون گذشــتن صــد ســال بســيار بــا هــم ســخن گفتنــد در حاليكــه 
زنـده هسـتند زنـده     »امروز يا امشب«ود فردي از ميان كساني كه گفته ب�پيامبر

پـس نـص ايـن     ،نخواهند ماند و مراد ايشان از اين سخن مردن افراد آن قرن بـود 
اصحاب خود را در آخر عمر مباركش  �كند كه پيامبر حديث به روشني بيان مي

كـرد كـه تمـام    ـ در روايت جابر آمده يكماه قبل از وفاتش ـ از اين قضيه با خبـر   
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كننـد   اند بيشتر از صد سـال عمـر نمـي    كساني كه سخن ايشان را در آنوقت شنيده
را مد نظر قرار ندانـد و   »اند كه امروز زنده«ولي برخي از صحابه اين  قيد سخنش 

اين بوده كه پس از گذشـت صـد   �به طور مطلق گمان كردند كه مقصود پيامبر
ابن عمر قيد مذكور در حديث را به آنها متـذكر  رسد اما  سال تمام دنيا به پايان مي

شد و مفهوم حديث را هم برايشان تبيين كـرد در روايـت طبرانـي هـم آمـده كـه       
  .نيز مقصود حديث را براي مردم بيان كرد �حضرت علي 

آخـرين  : گوينـد  اند مـي  علما هم با توجه به بررسيهاي دقيقي كه به عمل آورده
ق وفـات  .ـه110ل عامر بن واثله بود كه در سال ابوطفي �فرد از اصحاب پيامبر

پـس نتيجـه    ،سـال از گفـتن حـديث ايشـان     100كرده يعني دقيقاً پس از گذشت 
شـد چـون از    محسـوب مـي   �گيريم كه اين حديث يكي از معجزات پيامبر مي

اين مفهوم حديث مذكور بود كه  ،امري غيبي خبر داد كه در آينده به وقوع پيوست
خي مؤيد آن است و اكنون سخن شارحان احاديث را در ادامه بحـث  واقعياتع تاري

  : كنيم نقل مي
را در ايـن حـديث    �مـراد پيـامبر  : گويـد  فتح الباري مي«حافظ بن حجر در 

سـال از سـخن    100روشن كرد چون مقصود ايشان اين بود كه پـس از گذشـت   
اسـت   كسي از مردمان آن عصر كه در حين گفتن سخن آنحضرت بوده �پيامبر

  .»زنده نخواهد ماند و براساس بررسي تاريخي هم اين امر  اتفاق افتاده است
زندگي كـرده و احـوال او هـم     �از جمله كساني كه در زمان فرمايش پيامبر

ابو طفيل عامر بن واثله است كه اهل حديث به اجماع گفته اند  ،ثبت و ضبط شده
شود  كه در موردش گفته مي و آخرين چيزي ،او آخرين صحابي بود كه وفات كرد

ق زنده مانـد و ايـن سـال آخـرين سـال از وعـده       .ـه110اين است كه او تا سال 
  .در حديث مذكور بود �پيامبر

امام مسلم هم از طرق متعددي اين حديث را روايت كـرده و در يكـي از ايـن    
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�ـ��T" 8ـT�� gـ�س    «:طروق از جابر نقـل كـرده كـه گفتـه اسـت     
(�م « R� ��    »ا* ),� �#�# e5      ) ه� 7  ��5: و 

C?��سال  100پس از گذشت  ،هيچ فردي كه امروز در ميان شما زنده است: 
   »زنده نخواهد ماند
بعضي از اين احاديث برخي ديگر را تفسير كرده اسـت و  : گويد امام نووي مي

و مراد از آن اين است  ،نهفته است �اي از نبوت پيامبر رساند كه در آن نشانه مي
سال زنده نخواهـد   100آن شب زنده بود پس سپري شدن مدت   ر هر فردي كه د

توان گفـت مفهـوم ايـن     پس مي ،خواه عمر در آن زمان كم بوده و خواه زياد ،ماند
حديث آن است براي كسي كه پس از آن شب به دنيا آمده مانعي ندارد كه بيش از 

  .1صد سال عمر كند 
بـه راسـتي منظـور    «: ده اسـت را اين گونـه نقـل كـر    »ابن بطال«كرماني سخن 

سال نسلي كه در آن هنگام زندگي كرده از بـين   100اين بوده در مدت  �پيامبر
پس آنان را با يادآوري عمر كوتاهشان اندرز داده و به آنان گفته  ،]ميرد مي[رود  مي

عمرشان همانند امتهاي پيش از آنان نيست تا در انجام عبـادت كوشـش بيشـتري    
   »بكنند

بـه طـور مطلـق    : گفتـه اسـت   »مقدمـه «وفات ابو طفيل ابن صالح در  در مورد
آخرين فرد از ميان صحابه كه وفات كرده ابو طفيل عامر بن واثله بود كه در سـال  

ق . ـهـ  100آمـده ابـو طفيـل در سـال      »اسد الغابه«و در . 2ق از دنيا رفت.ـه 100
ده اسـت و او  ق فـوت نمـو  .ـه 110وفات كرده و اين قول هم هست كه در سال 

  .را مشاهده نموده است �آخرين فردي است كه پيامبر
بـا  [اما در مورد شرط دوم كـه معاصـر بـودن    : گويد  مي» االصابه«ابن حجر در 
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سال از هجرت معتبر  110بايد گفت اين شرط تا گذشتن مدت  ،است] �پيامبر
رد ايـن  نظر شما در مو«: زيرا ايشان در آخر عمر مباركش به اصحاب گفت ،است

سال هيچكدام از افرادي كه اكنون  100پس از گذشت ] پس بدانيد[ ؟شب چيست
اين حديث را بخاري و مسـلم از ابـن عمـر    . »اند باقي نخواهند ماند زنده] امشب[

افزايـد   و امام مسلم در روايت خود از قول جابر اين عبارت را مي ،اند روايت كرده
ز وفات فرموده و بـه خـاطر ايـن مسـئله     يك ماه قبل ا �كه اين سخن را پيامبر

ادعاي مصـاحبت   »سال 100«علما كسي را كه پس از گذشت مدتي افزون بر اين 
رتـن  «ي آنهـا   والبته جماعتي كـه از جملـه   ،اند را كرده باشد نپذيرفته �با پيامبر
  . 1است اين ادعا را مطرح كردند ولي علما آنها را تكذيب كردند » الهندي

اين حديث كه در واقع جـزوي از معجـزات پيـامبرگرامي اسـالم     بينيم  پس مي
بـراي نقـد كـردن بـه سـوي آن      » فجراالسالم«است طبق معيار جديدي كه مؤلف 

  !! شود  كند دگرگون شده و به سخني دروغين و افترا تبديل مي دعوت مي
گيري را اتخاذ  اما در اينجا اين سوال مطرح است كه استاد چگونه چنين موضع

پس اينجاست كه براي  ،ه و چگونه حكم به دروغ بودن اين حديث داده استكرد
آنجـا كـه از   » تأويـل مختلـف الحـديث   «زيرا ابـن قتبيـه در    ،ما جاي عبرت است

و جماعت او نسبت به اهل حديث بحث كرده از قـول آنهـا   » نظام«ناسزاگوييهاي 
قعيتهاي موجود آنهـا را  كنند كه وا اند محدثان احاديثي را روايت مي آورده گه گفته

و به عنوان مثال حديث مورد بحث ما را هم ذكر كرده است و به  ،كند تكذيب مي
ي آنچه را ما قبالً آورديم در پاسـخ   دنبال سخنان آنان در مورد اين حديث خالصه

كـه اصـرار دارد نقـد جديـدي از     » فجراالسـالم «ولي مؤلـف   ،آنها نقل كرده است
از طرفي تا حد زيادي به  ،ي بررسي احاديث ارائه دهد ينهعملكرد علماي ما در زم
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هاي مستشـرقين   ناسزاگوييهاي قديمي نظام و پيروانش و از طرفي ديگر به فحاشي
اما از آن سو نه به دفاع ابن قتيبه از ايـن حـديث تـوجهي     ،جديد تكيه كرده است

از تمام اينهـا و  بلكه  ،هاي شارعان احاديث را مد نظر گرفته است كرده و نه نوشته
از تفسير اين حديث توسط ابن عمر كه در خود صـحيح بخـاري آمـده و نيـز در     
روايت جابر در صحيح مسلم چشم پوشي كرده و تنها قسمتي از اين حـديث كـه   

اما در مورد امـام  . بخاري در كتاب علم روايت كرده را مورد استناد قرار داده است
رده و بقيه را ذكر نكرده بايـد او را معـذور   بخاري كه چرا قسمتي از حديث را آو

بداريم زيرا ايشان در ابواب متعددي از صحيح خود اقدام به تقطيع احاديث نموده 
  . است

در نقل قسمتي از حديث و اكتفا نمودن به آن معذور » فجراالسالم«ولي مؤلف 
را  و عمـداً آنهـا  [ ،نيست زيرا او از شرح شارحان اين حديث آگاهي داشته اسـت 

ابـن حجـر    ]نقل ننموده تا بتواند آن را به خاطر مقاصد خود مورد استناد قرار دهد
روايـت كـرده اسـت     �در مورد اين قسمت حديث كه امـام بخـاري از پيـامبر   

يعنـي از   ،ماند هيچ كس بر روي زمين باقي نمي«سخن ايشان كه فرموده  ،گويد مي
قيد در روايتي كه شـعيب از زهـري    اند زيرا اين ن هنگام بودهآميان كساني كه در 

ي فرمـايش ايشـان در مـورد     نقل كرده به اثبات رسيده است همانطور كه در ادامه
را آورده كه ما قـبالً آن را  » نووي«و » ابن بطال«سپس عبارت  1 ».نماز خواهد آمد

  . نقل كرديم
 در آخـر سـخنان خـود مهمتـرين    » فجراالسالم«از اين امر عجيبتر اينكه مؤلف 

 »فتح الباري«و در ابتداي آنها از  ،مراجعي را كه مورد استفاده قرار داده آورده است
و شرح امام نووي بر صحيح مسلم  ،شرح بخاري »قسطالني« ،شرح صحيح بخاري
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اند و به تقطيع اين حديث  نام برده است و اين شارحان مفهوم حديث را بيان كرده
 ،و بـه هنگـام نقـل آن قسـمت از حـديث      ،اند توسط امام بخاري هم اشاره نموده

پس اگـر اسـتاد از روايـت هـاي متعـدد ايـن        . اند آدرس نقل كامل آن را هم داده
و   ؟حديث و شرح آنها اطالع داشته چگونه به جعلي بودن آن حكم كـرده اسـت  

 ؟اگر اطالع نداشته چگونه آن شرحها را به عنوان مراجع بحث خود نام برده است
   ؟به خود اجازه داده در موضوعي كه از آن آگاهي ندارد وارد شودو اصالً چگونه 
  : حديث دوم

»            �f � 8� ��ات   V�� �م   �آ  ]��d ¦  ة�8 ا
�
 �A و �K� 2 ذ*� ا*(�م ا= ا*(�Oكسي كه هـر  : 

عدد خرما مصرف كند آن روز تا شب هيچ سم سحري به حـال او   7روز صبحانه 
  » .رساند ضرر نمي

 »احمد«و امام  ،اند روايت كرده »كتاب الطب«و مسلم در  اين حديث را بخاري
اما علمـا در مقابـل ايـن    . هم آن را از قول سعد بن ابي وقاص روايت نموده است

برخي از آنها اين خاصيت را مخصوص خرماي : حديث برداشتهاي متفاوتي دارند
بـين ال   من اكل سـبعه تمـرات ممـا   . دانند و دليل آنها روايت مسلم است مدينه مي

زارهاي مدينه مصرف  خرما از خرماي درختان روئيده در ميان شن 7هر كس : بتيها
و اين برداشت از طريق حديثي كه امام مسلم از حضرت عايشه روايت كرده  »كند

و  »اين خرماي عـالي داراي شـفا اسـت   «: فرموده �شود آنجا كه پيامبر تأييد مي
اي ببخشد كـه   خاصيتي را به سرزمين ويژه اند هيچ مانعي ندارد خداوند علما گفته

همانطور كه ممكن اسـت بـراي برخـي از بيمـاران      ،در ديگر سرزمينها ديده نشود
اي ديگر بـي فايـده    اي مفيد باشد ولي همان دارو براي افراد منطقه داروهاي منطقه

يـا بـه بركـت     ،چرا كه ممكن است آن منطقه به خاطر تأثيرات آب و هوايي ،باشد
داراي ايـن   ]....گيـاه يـا   ،درخـت [يا به بركت تماس ايشان با آن  �پيامبر وجود
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با دست مبارك خود آن  �همانند درخت خرمايي كه پيامبر ،خاصيت شده باشد
  1. را در مدينه كاشته است

 ،كنـد  اين امر در مورد هر خرمايي صدق مـي  هگويند ك برخي ديگر از علما مي
د در بدن در اثر باال ميـزان سـرماي آنهـا از بـين     هاي موجو  ها و ميكروب زيرا اسم

پس هرگاه انسان به طور مستمر صبح ها خرما مصرف كرد حرارت بدن  ،روند مي
در نتيجـه اينهـا    ،كنـد  او افزايش يافته و حرارت طبيعي بدن هم به آن كمـك مـي  

برودت سمهاي بدن را تقويت كرده و ديگر اين سـموم و ميكروبهـا در بـدن دوام    
  . آورند نمي

ولي بايد گفت آنچه اكثر علما به آن نظر دارند اين است كه ايـن خاصـيت بـه    
خرما غذايي عالي «گويد  مي» زاد المعاد«ابن قيم در : خرماي مدينه اختصاص دارد

مخصوصاً براي كسي كـه بـه عنـوان عـادت غـذايي آن را       ،و حافظ سالمتي است
خرما از بهترين غذاهايي اسـت كـه   چون  ،مانند اهل مدينه و غيره ،كند مصرف مي

ي دماي آنها در درجه دوم است مصرف  توان در مناطق گرم و سردي كه درجه مي
خرمايي كه داراي كيفيت خـوبي باشـد بـراي بـدن آرام     : گويد تا آنجا كه مي. .كرد

تواند هم به عنـوان   خرما مي ،ي شيريني دارد داراي طعمي لذيذ و واقعاً مزّه ،بخش
با سيستم بدني اكثر افراد سـازگار بـوده و    ،دارو و هم ميوه مصرف شودغذا و هم 

ها و غذاها داراي مواد  و مانند ساير ميوه ،ي حرارت طبيعي بدن است تقويت كننده
زايد و غير قابل مصرف نيست و بلكه براي كسي كه به خوردن خرما عـادت دارد  

                                        

ماه هر  5و به مدت  ،هـ ق هنگامي كه به حج رفته بودم تجربه كردم 1384من شخصاً اين امر را در سال   1
م پـس از  داشـت ) ديابـت (و چون من مـرض قنـد    ،كردم روز صبح هفت عدد از خرماهاي مدينه مصرف مي

و  ،مصرف خرماها آزمايش ادرار و خون دادم اما در آنها هيچ اثري از افزايش ميزان قند خون من ديده نشده
ي اينجانـب در مـورد همـين     به مقاله( .ي آن همان مقدار بود كه قبل از سفر به حج آزمايش داده بودم اندازه

 )مؤلف) (مراجعه كنيد سال پنجم شماره سوم » االسالم  ةحضار« ي  موضوع در مجله
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نظر من خطاب ايـن حـديث    و به. شود ها مي ها و ناراحتي سبب دفع انواع عفونت
  . به اهل مدينه و مناطق همجوارِ آن اختصاص دارد

ها داراي خصوصياتي هستند كه به سبب آنها غذا هـا و   بدون شك برخي مكان
خـواه  [پس دارويي  ،شود داروهاي آن خواصي دارند كه در ديگر مناطق ديده نمي

اي شـفاي نـوعي بيمـاري    رويد بر كه در اين مكان مي  ]...و ،ميوه ،به صورت گياه
در حالي كه اگـر همـين دارو در مكـان ديگـري برويـد داراي چنـين        ،مفيد است

خاصيتي نباشد و اين امر ممكن است به خاطر تأكيد نوع خاك يا آب و هوا و يـا  
هردوي اين عوامل در آن منطقه باشـد چـون زمـين داراي خـواص و ويژگيهـاي      

بسياري از گياهـان كـه در بعضـي نـواحي بـه      باشد مثالً  ها شبيه مي متفاوت انسان
در . شود شايد براي مردم نواحي ديگر سـمي كشـنده باشـد    عنوان غذا مصرف مي

بـرد و بـه خـاطر     ها را از بـين مـي   خوردن خرما با ناشتا كرم: گويد جاي ديگر مي
و اگر استعمال آن به صورت ناشـتا   ،گرمازا بودن آن داراي قدرت پيشگيري است

 ،كنـد  مقدار آنها را كاهش و در نهايت نـابود مـي   ،تخم كرمها را ضعيف ادامه يابد
در جـاي ديگـر از سـخنانش    . خرما هم ميوه هم غذا و هم شربت و شيريني است

ي خوردن آن مقدار از خرماي اين سرزمين و اين قطعـه زمـين پـر     فايده: گويد مي
صـيت هـايي   بركت عالوه بر جلوگيري از مضرات سموم و سحر داراي چنـان خا 

پزشـكان آن را   ،است كه اگر بقراط و جالينوس و غيره آنهـا را بيـان كـرده بودنـد    
نمودند هرچند اين حكما در بيـان   پذيرفته و به آن اقرار كرده و از آنان اطاعت مي

پس وقتـي ايـن   . خواص خرما به صورت تقريبي و شك و گمان حرف زده باشند
جاي يقين و اطمينان اسـت و جـزو   سخن از سوي كسي گفته شده كه همگي آن 

كالم پيامبري است كه به وحي متصـل بـوده شايسـته اسـت آن را بـا دل د جـان       
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  1. پذيرفته و نسبت به قبول آن اعتراضي نداشته باشيم
ي سخنان علما در مورد اين حديث بود پس به نظر اينجانب اقـدام   اين خالصه

وقتي كه سند روايت سست مگر ،به تكذيب و رد اين حديث امري نادرست است
در حالي  ،بوده يا عقل و طب به طور قاطع به بطالن و جعلي بودن آن حكم نمايد

ي حديث با بيشتر از يـك روايـت بـه صـحت رسـيده       كه اين حديث توسط ائمه
توانـد آنـان را    اند كه كسي نمي و آن را راوياني صادق و عادل روايت نموده. است

آن  فايده ييح است و بسياري از مردم متن آن صح و به طور اجمال ،تكذيب كند
ي  اند و من شخصاً از كساني هستم كه آن را تجربه نمـودم و فايـده   را تجربه كرده

و  ،چون خـوردن آن داراي منـافع زيـادي اسـت     ،مصرف خرما را به روشني ديدم
آرام بخـش و   ،ي بهشتي مغـذّي  حتي طب جديد هم به اثبات رسانده كه اين ميوه

و بـدون   ،شود اط آور است و سبب از بين رفتن ميگروبهاي پراكنده در بدن مينش
ها و انتشار ميكـروب هـا در بـدن     شك بيماري هاي داخلي از جمله عفونت روده

پـس در ايـن   . انـدازد  اگر به صورت وخيم باشد حيات انسان را بـه مخـاطره مـي   
فيد بوده و از ايـن  به طور كلي خرما در دفع سموم بدون م: توان گفت صورت مي

  . جهت هيچ ايرادي به حديث وارد نيست
وقتـي معتقـد باشـيم كـه     : ي خرما در مقابله بـا اثـر سـحر    اما در رابطه با فايده

و  ،و نيازمند درمان روحي است ،مسحور شدن نوعي بيماري روحي و رواني است
رمـا را  و خ ،تلقين هاي روحي در مورد اين نوع امراض داراي تأثير شاياني اسـت 

هم با اين ذهنيت مصرف كنيم كه براي بدن مغذّي و مفيد بـوده و سـبب تقويـت    
بـرد و عفونـت هـاي آن را     ي انسان شده و ميكروب هاي بدن را از بـين مـي   بنيه

خصوصاً اگر از خرماي مدينه النبي باشد و خود آن حضرت هـم   ،كند برطرف مي
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هـاي   ز روي هـوي و خـواهش  به شفادهندگي آن بشارت داده باشد پيامبري كـه ا 
ترديدي ندارم كه مصـرف چنـين چيـزي اثـر مفيـدي در       ،گويد دروني سخن نمي

و علم پزشكي هم تأثيرات مثبـت يـا    ،دوران فرد مسحور بر جاي خواهد گذاشت
توهم و تلقين روحي را در مـورد بسـياري از بيمـاري هـا بـه اثبـات        ،منفي تخيل

ي توجيـه  رد يك حديث مـادامي كـه دارا  پس آيا شايسته نيست در  ،رسانده است
   ؟ست تسريع نكنيمعقلي ا

آيـا   ،اگر طب جديد تا حال موفق به كشف ساير خـواص خرمـا نشـده اسـت    
تسريع در تكذيب حديث خطاي آشكاري نيست؟ و آيا كسي ادعا كرده كـه علـم   

 ،ها نوشيدني ،ها پزشكي به نهايت پيشرفت خود رسيده و يا خاصيت تمام خوردني
پـس بـه راسـتي     ؟هايي كه در دنيا موجود است كشف شـده اسـت   ان و ميوهگياه

در رد » فجراالسـالم «همراه ما ترديدي نخواهيد داشت در مورد اينكه اقدام مؤلف 
ي نهايت جسارت اوست و چنـين اقـدامي بـه هـيچ وجـه در       قطعي حديث نشانه

اشكال بوده و زيرا مادام كه سند آن صحيح و بدون  ،محافل علمي پذيرفتني نيست
توان از ديد پزشكي اين حديث را  پس ديگر نمي ،متن آن نيز اجماالً درست است

و بـه   ،مردود دانست زيرا علم تا حال نتوانسته ديگر خواص خرما را كشف نمايد
اي بود يا اينكه  هاي پزشكي فرهيخته طور قطع اگر سرزمين عربستان داراي انجمن

توانست  غريبان بود تحقيقات جديد پزشكي مياين نوع خرماي عالي در دسترس 
و اگر اكنون نتوانسته اين خاصيت را  ،خواص ديگري را در مورد خرما كشف كند

  . ان شاء اهللا. كشف نمايد شايد در آينده موفق به كشف آن شود
  

  حديث سوم 
�£ و           « �T�ء *, ه�  ��ء  8b و  �8 ا %�ت  ا*$,

�f�*ةا �p8�5 ا A,9bء �8 ا�T� ـ : و ه� بـراي  (ارچ ق
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و عجـوه   ،و آب انار براي چشم شفاسـت ) براي بني اسرائيل(شما مانند من است 
ي سـموم بـدن    از غذاهاي بهشـتي اسـت و شـفا دهنـده    ) خرماي مرغوب مدينه(

  . »باشد مي
از سـعيد بـن زيـد    » مسـند «اين حديث را ترمذي از ابوهريره و امام احمد در 

آيـا بـراي بررسـي    «: گويـد  ر مورد آن مـي د» فجراالسالم«مؤلف  ،اند روايت كرده1
ايـد و آيـا قـارچ داراي     مفهوم حديث به آزمايش قارچ و خـوردن آن اقـدام كـرده   

كننـد كـه ابـوهريره     البته آنها روايت مـي  ؟باشد گيري از بيماري ها مي قدرت پيش
حدوداً سه يا پنج يا هفت عدد قارچ را برداشته و در يـك قـوطي آب   : گفته است

ام كه ضعيف و اشكي بود ريخـتم در نتيجـه    رفتم و سپس در چشم جاريهآنها را گ
 ،ولي اين امر براي صحت اين حديث كافي نيسـت . باعث بهبودي چشمان او شد

ي چيزي به صورت جزئي براي اثبات خاصيت دارويـي   زيرا از نظر منطقي تجربه
كـه  بل ،و راهش تجربه كردن آن مـاده بـه صـورت مسـتمر اسـت      ،آن كافي نيست

بهترين طريق براي پي بردن به خواص قارچ تحليل و بررسي براي شناخت تمـام  
اي  و اگر بررسي آن هم در آن عصر ممكن نبوده است بايد تجربه ،عناصر آن است

در نتيجه بـه چنـين راهـي جهـت      ،را مورد استناد قرار داد كه همراه بررسي باشد
  . 2 توان اعتماد كرد شناخت صحت حديث يا جعل آن مي

حديث مذكور در صحيحين و غير آنهـا  : اول: در اينجا دو امر قابل توجه است
به اثبات رسيده و سند آن هم از لحاظ نقد استوار بوده و در آن راوي مـتهم و يـا   

  . غير قابل اعتماد وجود ندارد
و افراد زيادي هم  ،خود ابوهريره آن را تجربه كرده و صحيح دانسته است: دوم

مثالً امام  ،آن را تجربه نموده و همچون ابوهريره به صحت آن نظر دارندپس از او 
                                        

  .چاپ جديد با تحقيق علّامه شيخ احمد محمد شاكر ،111/ 3ج  ،مسند 1
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برخي از علماي زمان ايشان كه بينايي خود را از دست داده بودند تنها : نووي گفته
و  ،با ريختن آب قارچ در چشمانشان شفا يافته و قدرت ديدن خود را باز يافته اند

برخي ديگر از علما . است�يث پيامبرامام نووي همان امام شايسته و راوي احاد
و طبيبـان   ،اگر به همراه آب قارچ سرمه هم باشد واقعاً مفيد خواهـد بـود  : اند گفته

ابـن   ،انـد  مسلمان هم در مورد آن به تحقيق پرداخته و به صحت آن اعتراف كـرده 
اعتراف بسياري از پزشـكان مشـهور قـديم را در مـورد      1 »الهدي النبوي«تميم در 

كـه بعضـي از آنهـا     ،شود نقل كـرده اسـت   آب قارچ سبب روشني چشم مي اينكه
 ،شـود  مسيحي هستند و افرادي هم چون ابن سينا و غيره هم در ميان آنها ديده مي

و سرمه كشـيدن بـا آن    ،اي در آن باعث سبكي آن شده است اند وجود ماده و گفته
: گويـد  مي» مفردات«در  ابن بيطار مالقي. براي تاري چشم و التهاب آن مفيد است

آب قارچ در صورتي كه با آب سرمه آميخته شود و با آن چشم را سرمه بكشـند  «
و نيـروي بينـايي و تيـزي ديـد را      ،ي چشم اسـت  بهترين دارو براي تقويت پلكها

آب قارچ به صورت سـرمه سـفيدي   «: گويد مي» تذكره«داوود در  »دهد افزايش مي
  .»كند چشم را روشن و نوراني مي

بينيم كه علما در تجربه كـردن آن كوتـاهي نكـرده و پزشـكان هـم در       پس مي
ولـي بـا وجـود ايـن مؤلـف       ،انـد  بررسي و تحقيق در رابطه با آن قصـور ننمـوده  

به اين امر راضي نشده و خواهان آن اسـت هـر مسـلماني مقـداري     » فجراالسالم«
ي  پس اگـر در نتيجـه   ،قارچ را آورده و آب آن را  گرفته و در چشمان خود بريزد

آن همگي كور شدند حديث دروغين و اگـر ضـرري بـراي ايشـان نداشـت پـس       
  ..  .حديث صحيح است

وقتـي ابـوهريره و امـام نـووي و پزشـكان قـديم قـارچ را         ،پرسيم ما از او مي
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چنـين  ) احمـد امـين  (آيا ايشـان   ،آزمايش كردند و آن را براي چشم مفيد دانستند
ي نـامطلوبي بـه    ي اين تجربه نتيجه جربه نمود و آيا در نتيجهاقدامي كرد و آن را ت

و آيا او تمام جزئيات و عناصر قارچ را همراه با انواع آن بررسي كرد  ؟دست آورد
توانستيم بپـذيريم او ايـن كـار را     كاش مي ؟و در نتيجه آن مخالف حديث دانست

 ،اريم از او بپرسـيم در اين صورت هم آيا حقّ ند ،تجربه كرده و موفّق نشده است
آيا قارچي كه آن را بررسي كرده و تجربه نمودي عين همان قـارچي بـود كـه در    

روييـد و همـاني اسـت كـه حـديث از       مـي  �سرزمين حجاز و در زمان پيـامبر 
و آيا علم پزشكي به نهايت تحقيقات خود رسيده تا  ؟خاصيت آن سخن گفته بود

   ؟ودن و جعل آن بنمايياگر حديث مخالف با آن بود حكم به كذب ب
به راستي استاد در استناد به اين حديث موفق نبـوده همانگونـه كـه در ذكـر و     

دانيم چگونه براي او روا بوده در مورد  حديث قبل هم موفقيتي كسب نكرد و نمي
   ؟حديثي كه سند آن هيچ عيب و ايرادي ندارد شك و ترديد كند

و اگـر   ،ر صحت آن اتفاق نظر دارنـد در حالي كه متن آن تجربه شده و اطباء د
او با توجه به مباحث پزشكي امروز چيزي را براي ما ثابت كنـد كـه بـا مفهـوم و     

كه در مقابل حديث بأيستد و در  ،برايش جايز است ،معناي حديث موافقت ندارد
و گذشتگان را به خاطر كوتـاهي   ،مورد صحت آن سؤال كند و در آن ترديد نمايد

ولي او اين كار را نكرده و هيهات كه  ،سي آن مورد هجوم قرار دهدنمودن در برر
  . اين كار را بكند

  : حديث چهارم

�ـ8 ا ـ&I   «: كنـد كـه فرمـود    روايت مي �عبداهللا بن عمر از پيامبر«
     )� N)d أو ��  J, �ً� ا2 آ 
      5آ,�� �8 ا  ª;&" ا

L  م� �كسي كه سگي را نگهداري كند كه بـراي مواظبـت از   : اy�نآ
از معيارهاي بسيار هنگفت (ي دو قيراط  هر روز به اندازه ،انات يا شكار نباشدحيو
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به ابن عمر گفته شد ابـوهريره   ».شود مي  از پاداش اعمال او كاسته) و فراوان است
پـس   ،افزايـد  يا سگ نگهبان مزرعه را هم مي: او كلب زرع«:بارتعبه اين حديث 

بعـد از ايـن مؤلـف     ،او يك مزرعه داردبه خاطر اين است كه  ،ابن عمر پاسخ داد
اين نقد ابن عمر اشاره اطيفي است بـر يكـي از عوامـل    : گويد مي »ضحي االسالم«

خواهد بگويد ابن عمر  و مي 1.ي دروني است جعل حديث كه آن هم داشتن انگيزه
مـتهم كـرده    �در حديث پيـامبر ) أو كلب زرع(ابوهريره را ربه افزودن عبارت 

اي بوده و سگي را هم بـراي نگهبـاني از آن در اختيـار     اراي مزرعهاست زيرا او د
  . افزوده است �داشته و براي توجيه كارش اين عبارت را به حديث پيامبر

حديث ابوهريره كه به اسـتفاده از سـگ بـراي نگهبـاني از مزرعـه اشـاره دارد       
روايت  »مزارعه«از كتاب  »نگهداري سگ براي مزرعه«توسط امام بخاري در باب 

اي نكـرده اسـت و از سـفيان بـن زهيـر       ولي به سخن ابن عمر  اشاره ،شده است
 ،كنـد  حديثي روايت شده كه حديث امام بخاري به روايت از ابوهريره را تأييد مي

چنـين حـديثي را روايـت نمـوده و بـه      » الصـيد «و همچنين امام ترمذي در كتاب 
امام مسلم  ،نموده است هره هم اشارحديث عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن مغفل و غي

اين حديث را روايت كرده و به روايـت عبـداهللا    »مساقات و مزارعه«نيز در كتاب 
سپس به دنبال آن روايتهاي ديگري را نقل كرده تـا   ،بن عمر هم توجه كرده است

ثابت كند برخي از راويان در احاديث خود اين زيـادتي كـه در حـديث ابـوهريره      
اند و بعضـي از اصـحاب هـم بـا زيـادت ابـوهريره  در حـديثش         دههست را آور
اند و او در روايت اين حديث تنها نبوده و افراد ديگري از اصـحاب   موافقت كرده

  . اند شنيده �هم اين حديث را از پيامبر
شارحان احاديث نيز به زيادت موجود در حديث ابوهريره  و موافقـت كسـان   
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و مراد ابـن عمـر در مـورد آن حـديث را هـم روشـن        اند ديگري با او اشاره كرده
پس از اينكه سـخن ابـن عمـر را در جهـت     1 »فتح الباري«ابن حجر در . اند ساخته

ي  با حـديث ابـوهريره  در مـورد مسـأله    : گويد داند مي اثبات حديث ابوهريره  مي
زرع احاديث كساني همچون سفيان بن زهير و عبداهللا بـن مغفـل مطابقـت دارد و    

  . ام مسلم هم حديث را با ذكر اين عبارت روايت نموده استام
امام نووي در مورد سخن ابن عمـر كـه گفتـه ابـوهريره  خـودش داراي يـك       

ديـد در روايـت   راين سخن باعث سست شـدن و ايجـاد ت  : گويد مي ،مزرعه است
از آنجا كه ابوهريره  داراي زراعت و  ،بلكه مفهومش اين است. شود ابوهريره  نمي

شاورزي بوده به آن حديث توجه كرده و به خاطر سپرده و آن را به خـوبي يـاد   ك
زيرا معموالً كسي كه به چيزي گرفتار شده به مسـائل مربـوط بـه آن     ،گرفته است

تـر اسـت و    بيشتر از ديگران توجه دارد و نسبت به اين مسائل از سايد افراد آگـاه 
بن زهير جواز نگهداري سگ بـراي  امام مسلم هم به روايت از ابن مغفل و سفيان 

و همچنين از ابن الحكم كه همان عبدالرحمن بـن    نگهباني از مزرعه را نقل نموده
و ايـن   ،ابونعيم بجلي است از طريق ابن عمر اين حديث را روايـت كـرده اسـت   

احتمال هم وجود دارد هنگامي كه ابن عمـر ايـن حـديث را از ابـوهريره  شـنيده      
پي برده خودش نيز پس از آن حـديث را   �از جانب پيامبراست و به تحقق آن 

بـوده هـم    »كعـب زرع «روايت كرده باشد و به حديث قبلي خود كه فاقد عبارت 
و اين احتمال هم وجود دارد كه زماني به يادآورده چنين حـديثي را   ،افزوده باشد

ارت شنيده پس خودش آن را روايت كرده و در موقعيتي ديگر آن عب �از پيامبر
حاصل سـخن اينكـه ابـوهريره  در     ،را فراموش نموده و در حديثش نياورده باشد

گروهـي از اصـحاب در نقـل     ،نقل اين قسمت زيادي در حديث تنها نيست بلكـه 
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بـه خـاطر   [و اگر تنهـا هـم بـود قطعـاً      ،با او موافق هستند �روايتشان از پيامبر
  . 1شد ضايت و ارزشمند تلقي مياين زيادي مقبول و مورد ر ]جايگاه رفيع ابوهريره

اين چيزي كه گفته شد بيانگر صورت صـحيح مسـأله بـود و بـا توجـه بـه آن       
فهميم كه سخن ابن عمر در مورد زيادت حديث ابوهريره  به معني تكذيب او  مي

ي درونـي ابـوهريره  بـراي افـزودن بـه       و به معني انگيزه ،در آن رابطه نبوده است
تـوان تصـور كـرد ابـن عمـر در آن       و چگونه مي ،اشدب هم نمي �حديث پيامبر

تـرين   حافظ ت در حالي كه به نظر او ابوهريرهرابطه ابوهريره  را تكذيب كرده اس
و در مباحث بعـدي در مـورد ايـن     ؟بوده است �فرد در رابطه با حديث پيامبر

. نظر ابن عمر و نيز ديدگاه ساير اصحاب در مورد ابوهريره  سخن خواهيم گفـت 
ي حـديث سـخن او را در    آيا اگر ابن عمر ابوهريره را تكذيب كـرده بـود ائمـه    و

يا چگونه فقها به روايت ابوهريره  عمل  ؟نمودند صحاح خود درج كرده و نقل مي
نهند آن هم در صورتي كه مـراد   كنند و احكام فقهي خود را بر اساس آن بنا مي مي

   ؟ابن عمر تكذيب و انكار حديث او بوده باشد
در واقع هيچ يك از اين مسائل مطرح نيسـت بلكـه ايـن امانـت داري مؤلـف      

در مورد زيادت موجود [است كه او را وادار كرده از سخن ابن عمر » فجراالسالم«
جز به عنوان نقدي لطيف از ابوهريره و چيزي كه داللت بـر   ]در حديث ابوهريره 

ز امانت داري علمـي او را  و ني ،س ننمايدمكند تل جعل حديث توسط ابوهريره مي
از ايـن رو در   ،مجبور نموده ما را به اصل موضوع اين نقد و بررسي راهنمايي كند

به شرح نووي بـر صـحيحي   «: گويد ارجاع سخن خود در پاورقي همان صفحه مي
آيا واقعـاً از آن   ،و شما قبالً اين سخن امام نووي را شنيديد ،مراجعه نماييد »مسلم

يا برعكس اين گونه  ؟است ابن عمر ابوهريره را تكذيب نموده احساس كرديد كه
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نسبت به سخنان كسي اسـت   نفهم كرديد كه سخن امام نووي ردي قاطع و روش
: پس حق داريم بپرسيم ؟كند ابن عمر ابوهريره را تكذيب كرده است كه تصور مي

ظـر مستشـرق   يا اين كه فهميده اما ازآن ميـان ن  ؟را نفهميده »نووي«آيا او عبارت 
) بعد سخن او در اين زمينه به طور كامل خواهد آمد(را برگزيده  گلدزيره ،يهودي

  ؟ي آن ترجيح داده است و بر نظرات علماي اسالمي و ائمه
به گمان خود آنها را مـورد نقـد و بررسـي     »احمد امين«ها احاديثي بود كه  اين

بـا توجـه بـه آن چـه بيـان      دانـيم   و بدون ترديد مي ،عميق و دقيق قرار داده است
چيـز جديـدي از اصـول و    » فجراالسالم«براي شما روشن شده كه مؤلف  ،كرديم

اي كـه او   اما چيز تازه ،قواعد نقد ارايه نداده كه علماي ما از آن غفلت كرده باشند
ها آن هم بـدون سـنجش و تـأني بسـيار      آورده اين است كه در تطبيق اين مقياس

ها را ابوهريره  احاديثي تطبيق نموده كه قوت  اين مقياس و  ،جري و بي باك بوده
و صحت آنها براي شكست او در اين ميدان و برمال كردن دانش تحريفـي و رأي  

بايد دانست هوي و هوس . ناصوابي كه از مستشرقان اقتباس كرده كافي بوده است
را وادار آنهـا   ،و احساسـات  ،ي حقيقت خـارج كنـد   نتوانسته علماي ما را از جاده

نكرده در امور بيهوده وطاقت فرسايي وارد شـوند كـه بعـداً نتواننـد از آن بيـرون      
و تـوافقي كـه    ،انـد  و قواعدي كه براي نقد متن و سند حديث وضع كـرده  ،بيايند

راهي روشن و مطمئن است كه  ،براي كاربرد نيكو و تطبيق اين قواعد با هم دارند
پس وقتي احاديث از طريق علمـي و   ،هد رسيدبه طور قطع سرانجام به نتيجه خوا

و فردي ثقه و قابل اعتماد از همانند خود و همينطـور تـا بـه     ،صحيح به ما رسيده
و در متن آن هـم اشـكالي    ،رسد حديثي را براي ما روايت كرده اند مي �پيامبر

پس انكار و تكذيب اين حديث جـايز   ،شود كه منجر رد قطعي آن گردد ديده نمي
و انسـان مسـلمانان    ،است �ي انكار سخن پيامبر زيرا اين عمل به منزله ،نيست

و اگر كسي راوياني مانند صحابه و تـابعين و افـراد    ،آورد به چنين امري روي نمي
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و قـبالً ثابـت كـرديم اينـان بـه       ،پس از آنان را هم تكذيب كند همين گونه اسـت 
و به راستي اگـر كسـي در روش    ،اند قضاوت تاريخ افرادي ثقه و قابل اعتماد بوده

در ميـان تمـامي انسـانها     ،زندگي آنان تحقيق كند و اخالق آنان را بررسـي نمايـد  
تر و در مقابل خداوند عزّوجل با تقواتر بـوده   يابد كه از ايشان صادق كسي را نمي

در برداشـت  (انـد   پس با اين وصف ترديـد در آنچـه ايشـان روايـت كـرده      ،باشد
و ترديد در اخبار تمام ملّتها اسـت كـه محتويـات تـاريخي     مستلزم شك ) نخست

ما آن راويـان ثقـه و عـادل را تكـذيب     : و اگر استاد بگويد ،چرخد پيرامون آن مي
ايـن  : گـوييم  مـي  ،دانـيم  اما وجود توهم و اشتباه را در كار آنان جايز مي ،كنيم نمي

البته علماي  آيد و احتمال ضعيف است و در مقابل ظن قوي چيزي به حساب نمي
اند ـ البته به جز تعداد اندكي از   اند از اين رو گفته ما در اين زمينه هم احتياط كرده

پس آيا بعد از اين سـخن بـه چيـز ديگـري      ،آنها ـ احاديث آحاد مفيد ظن هستند 
   ؟نيازمند خواهيم بود

  
  
  
  
  

   : گوييم مي» فجراالسالم«پس به دنبال انتقادمان از 

  عمل به خبر واحد
  :اند كه علماي حديث، حديث را به دو دسته تقسيم كرده 1نويسنده يادآور مي شود

                                        

1
  پاورقي را وارد نمائيد - 
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اي براي آن يافت  ، اين نوع حديث مفيد علم مي باشد ولي هيچ نمونهمتواتر -1

اند تنها يك حديث متواتر وجود دارد و برخي نيز  نشده است، و برخي گفته
  .اند تعداد آن را به هفت حديث رسانده

ن نوع حديث مفيد ظن مي باشد ولي در صورتي كه جانـب صـدق   ، ايآحاد -2

 .اه...آن ترجيح داده شود جايز است به آن عمل شود

اين سخني است كه بايد در مورد آن توقفي داشـته باشـيم، زيـرا كسـاني كـه در      
اند، همانگونه كـه سـيوطي مـي گويـد،      تعداد احاديث متواتر اختالف نظر داشته

اند و تنها در  ارند و گرنه بدون شك احاديث متواتر بسيارديدگاههاي گوناگوني د
  .يك و يا دو و يا هفت حديث  منحصر نمي شود

و اما در مورد حديث آحاد، ايشان از علماي حديث نقل قول مي كنـد كـه گويـا    

 حالي كه معلـوم نيسـت چـه كسـي    در » عمل به آن جايز است« : مي گويند
ساني ي است كه من قبال مشاهده نمودم كالو اين در ح! حرفي را مي زند؟ چنين

كه حجيت سنت را انكار مي كنند مانند غالة شـيعه كـه اگـر چنـين احـاديثي از      
جانب غير أئمه خودشان نقل شده باشد اصال به هيچ وجه عمل كـردن بـه آن را   

اند و آن را حجت مـي   و كساني كه اين نوع حديث را پذيرفته. درست نمي دانند
گويند در صـورتي كـه    كه به طور اتفاق مي جمهور مسلمانان هستند دانند، همانا

طريق ورود حديث صحيح باشد، واجب است به آن عمل شود و حتي برخـي از  
  .آنان مي گويند اعتقاد به آن نيز واجب است

عـدم  پس آنچه كه استاد نقل مي كند مبني بر جـواز عمـل بـه آن، يـا ناشـي از       
گردد و چنـين چيـزي از كسـي كـه      به جهل مي شناخت و آگاهي است كه منجر

ادعاي تقدم و پيشتازي در دعوت اسالمي را دارد بسيار عجيب به نظر مي آيد و 
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ها و مـذاهب اسـالمي بـه داوري مـي      نيز او كه ادعا مي كند ميان گروهها و فرقه
  !! نشيند، نبايد چنين جهلي داشته باشد

م پذيرفته اسـت كـه در آن صـورت    و يا اينكه چنين سخني با شناخت كامل انجا
  .مرتكب تحريف شده است و احتمال سومي نيز وجود ندارد

و چنين تحريفي بجز ايجاد تشكيك در سنت هيچ هدف ديگـري را دنبـال نمـي    
  .كند، همانگونه كه قبال نيز گفتم

چون اگر حديث متواتر وجود نداشته باشد و حديث آحاد نيـز بـه مرتبـه جـواز     
از سنت چه چيزي باقي خواهد ماند؟ و حديث به عنوان مصدر  پايين آيد، ديگر

قانونگذاري چه جايگاهي خواهد داشت؟ و اصال مسلمانان چـه   و و منبع تشريع
  نيازي به آن خواهند داشت؟

  اين عالم امين به داوري بنشين؟؟؟     در نتيجه آن به خوبي بنگر و سپس در مورد
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  در مورد ابوهريره رضي اهللا عنه

كـه  ) فجر االسـالم (پس از مطالب گذشته به فصل آخر از نقد و بررسي كتاب 
دهـم كـه مؤلـف در توجيـه      و شهادت مي. پردازيم است مي �متعلق به ابوهريره 

ها بر  طعنه در مورد ابوهريره و همراهي با مستشرقين و نظام و وارد كردن آن طعنه
ي خـود را در جاهـاي   چـون طعنهـا  . آن صحابي بزرگوار خيلي ماهر بـوده اسـت  

مختلف از گفتارش تقسيم كرده و سخن او در مورد ابوهريره سخن آگاهانه اسـت  
چون ترسيده كه سوء نيت او در مورد ابوهريره آشكار گردد امـا شـيوه مؤلـف در    
تحريف بعضي از حقايق تاريخ ابوهريره و بيان شك صحابه در مورد اين صحابي 

سازد و پرده از نهانگـاه   را آشكار مي »ر االسالمفج«بزرگوار همه آنها درون مؤلف 
  .دارد نفس او برمي

و من مناسب ديدم كه قبل از اينكه با مؤلـف در مـورد مسـايلي كـه در مـورد      
ابوهريره نوشته به بحث و گفتگو بنشينم ترجمه مختصري در مورد ابوهريره بيـان  

ل و علمـاء  نمايم تا نظر تاريخ راست و صادق و نظر صـحابه بـه حضـرت رسـو    
تابعين و ائمه مسمانان در مورد اين صحابي بزرگوار شناخته شود و بعـد از آن تـا   
اين صورت نوراني به صـورتي كـه مؤلـف فجـر االسـالم بـه تبعيـت از اسـتادان         

  .مستشرق خود بيان نموده در كنار هم قرار گيرند
  1:اسم و كنيه ابوهريره

پـدر ايشـان نظرهـاي زيـادي      در اسم ابوهريره اختالف هست و در مورد اسم
و الحـافظ ابـن   . لقب الحلبي آنها را به چهل و چهار نظر رسانيده استهست كه ا

حجر آنها را در سه مورد خالصه كرده از مشهورترين آنها در زمـان جاهليـت بـه    
ايشـان را   �شد اما زماني كه اسـالم آورد پيـامبر   عبد شمس بن صخر نام برده مي

                                        

بن عبدالبر و و االحبابه البـن مجـد و   « ايم مانند ـ االستيعاب   ا از مصدرهاي متعدد بر گرفتهـ اين ترجمه ر1
 .ي و غير اينهاوتهذيب االسماء للنو
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هاي يمـن اسـت و    او  از طايفه دوس است كه يكي از طايفه. عبدالرحمن نام نهاد
مادر ايشان اميمه بنت صفيح بن الحارث دوسي بوده است و به سبب كنيـه او بـه   

او فرمـود مـن چوپـان    . كنـد  ابو هريره چيزي است كه ترمذي از او حكايـت مـي  
گوســفندان خودمــان بــودم و گربــه كــوچكي داشــتم كــه شــبها او را در درختــي 

كردم اين سبب شد كـه كنيـه مـن را ابـوهريره      شتم و در روز با او بازي ميگذا مي
  .بگذارند

  :����اسالم آوردن و هم صحبت بودن او با پيامبر 

آنچه مشهور است ايشان در سال هفت هجري در بين صـلح حديبيـه و غـزوه    
زمـاني كـه   . 1اسالم آورده است و سنه ايشان در آن زمان در حدود سي بود  ،خيبر
و تا . سكونت گزيد 2وارد مدينه شد و در صفه �يبر برگشت همراه پيامبر از خ

فوت نمودند حضرت ابوهريره با ايشان همراه بودند و اغلب  �زماني كه پيامبر 
  .خورد غذا مي �اوقات با پيامبر 

  
  اوصاف و شمايل ابوهريره 

مـوي   داراي دو نـوار بافتـه از   ،اش پهـن بـود   حضرت ابوهريره ما بين دو شانه
ريشـش را رهـا و زرد   . دندانهاي ثناياي ايشـان از هـم فاصـله داشـت    . سرش بود

  .كرد كرد و سبيلش را اصالح مي مي
حضرت ابوهريره انساني صادق و راسـت و سـبك روح بـود و صـحابه او را      

  .دوست داشتند و او شوخي را دوست داشت

                                        

ـ ترجيح اسالم آوردن ايشان قبل از آشكار كردن آن زماني كه از منطقه خويش برگشته بوده بعـد از غـزوه   2
  .آيد خيبر مي

آنرا براي فقـراء و مهـاجر و انصـار از كسـاني كـه جـايي        �ود كه پيامبرـ صفه مكاني در مسجد نبوي ب3
 .نداشتند در آن سكونت اختصاص اده بود و مكان صفه در مسجدي نبوي هميشه معروف بوده است
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ده كـه مـردي بـه ابـو     ابن ابي الدنيا در كتاب المزاح از زبيد بن بكار روايت كر
من امروز روزه بودم به نزد پدرم آمدم و مقداري نان و گوشت را نزد : هريره گفت

: ابـوهريره گفـت   ،ام او يافتم و آن را خوردم تا سير شدم و فراموش كردم كه روزه
گوسـفندي   ،رفتم تا به فالني رسيدم: خدا به تو طعام داده ـ آن مرد در ادامه گفت 

خـدا بـه تـو    : فرمود. آن را دوشيد و از شير آن نوشيدم تا سير شدم را نزد او يافتم
ام برگشتم و خوابيدم و زمـاني كـه از    سپس به نزد خانواده ،مرد ادامه داد. آب داده

اي : سـپس ابــوهريره فرمــود  ،خـواب بيــدار شـدم آب خواســتم و آن را نوشــيدم  
  !ي  برادرزاده شما به روزه عادت نكرده

روايت كرده كه مـروان بـن حكـم ابـوهريره را حـاكم       »عارفالم«ابن قتيبه در 
او بر خري سوار شد و پاالن آن را محكم كـرده و بـر پشـت    . مدينه قرار داده بود

رسـيد   رفت و وقتـي كـه  بـه فـردي مـي      خر مقداري ليف خرما قرارداده و راه مي
ه در ايـن  امير آمده از همين جا طعنـه دهنـدگان ابـوهرير    ،راه را باز كنيد: گفت مي

انـد كـه او    و با توجه به اين گفته 1)مثال گولدزيهر(اند  شوخي و مزاح او غلو كرده
  . ضعيف العقل بوده است

و آشكار است كه مؤلف فجراالسالم اين رأي را پسنديده و به همين خاطر در 
به اشاره كرده كـه ايـن   يي ابن قت آنچه در مورد ابوهريره نوشته شده است به جمله

داند و در تمام زندگي و اخالق او چيزي نديده كه  جزو نوادر ابوهريره مي عمل را
مستحق اين برخورد باشد و هيچ شكي نيست كه اين بهتان بر ابـوهريره و مكـدر   

چون ظاهر شدن مردي به منظره كسي  ،كردن حقيقت او بدون پايه و اساس است
و نشانه سبك عقلـي   كه شوخ طبع و اهل مزاح باشد از ارزش او كم نخواهد كرد

او نيست و اگر چنين باشد بايد هر با سليقه وي كه اهل شوخي باشد سبك عقـل  
  . عقل فراوان داشته باشد ،به حساب آيد و هر متكبر و طبيعت خشكي

                                        

  .ماده ابي هريره از نسخه عربي 1/408 :ـ دائره المعارف االسالميه1
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  : �پارسايي و عبادت و پرهيزكاري ابوهريره

نـزد او  قبالً گفتيم كه او از اهل صفه بود و در اكثر اوقات همراه پيـامبر بـود و   
كـرد تـا چيـزي از     خورد و خيلي وقتها درد و رنج گرسنگي را تحمل مـي  غذا مي

قسـم  : كند امام بخاري از ابوهريره روايت مي. را از دست ندهد �حديث پيامبر
بــه پروردگــاري كــه جــز او معبــودي نيســت اگــر مــن روي زمــين از گرســنگي 

در بين منبر رسـول   كردم و اگر من را چسبيدم و سنگ را روي شكم محكم مي مي
گفتنـد   ام مـي  فتادهاديدند كه مثل كسي كه صرع دارد  ي عايشه مي و حجره �اهللا

  . ام و نه مشكلي دارم و اين حالت فقط از گرسنگي است اما نه ديوانه. ديوانه است
و كساني كه گمان كرده اند كه ابوهريره مريضي صـرع داشـته بهتـان بـر حـق      

كه در اين روايت آمده استناد كند بـر حـق   » اصرع«ي  هاند و اگر كسي به كلم بسته
 ،نمايـد  زيرا ابوهريره اين صرع را به گرسنگي و فقيري تفسير مي. افترا بسته است

و باز كساني كـه در مـورد زنـدگي ابـوهريره سـخن      . نه صرع ديوانگي و مريضي
اند مورخان مسـلمان هسـتند و ايشـان چيـز در مـورد ايـن مريضـي او ذكـر          گفته

انـد در حـالي كـه از     پس بعضي از مستشرقين اين بهتان را از كجا آورده. اند نكرده
اند چيزي ديگر در دست  تاريخ زندگي ابوهريره جز آنچه مورخان مسلمانان نوشته

   ؟ندارند تا به آن مراجعه كنند
اما در مورد عبادت و پرهيزكاري او ابـن حجـر از الجريـري از ابـي نضـره از      

بـه خـدمت ابـوهريره رسـيدم و كسـي از      : كند كه فرمود اوه نقل ميمردي از الطق
احمد از ابـي عثمـان    ،ام كه به اندازه او چاالك و مهمان نواز باشد صحابه را نديده

هفت روز مهمان ابوهريره بودم كه او و همسرش : كند كه گفت النهدي روايت مي
ـ   تقسيم مي تو خادمش شب را به قسم ك قسـم را نمـاز   كردند هر يك از آنهـا ي

كند كه ابوهريره در  ابن سعد از روايت مي. كرد خواند و بعد ديگري را بيدار مي مي
كـنم و   به انـدازه گنـاهم تسـبيح مـي    : گفت كرد و مي هر روز دوازده بار تسبيح مي
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ابوهريره را به عنـوان   �كند كه حضرت عمر  عبدالرزاق از ابن سيرين روايت مي
قتي كه از بحرين برگشت ده هـزار درهـم را بـا خـود     امير بحرين منصوب كرد و

اي از  اين اموالي كه براي خـود اختصـاص داده  : گفت �حضرت عمر. آورده بود
ام و هدايايي اسـت كـه بـه     ي ايبهايي است كه داشته بهره: او فرمود ؟اي كجا آورده

يق كـرد  و وقتي كه حضرت عمر تحق. ام هائي بوده كه داشته اند و بهره بنده من داده
جـايي ديگـر    ،همان طور بود كه او گفته بود سپس او را خواست تا بعنوان حـاكم 

كسي كـه از تـو بهتـر    : حضرت عمر فرمود. اما او رد كرد ،ايشان را منصوب نمايد
ايشان حضرت يوسـف پيـامبر خـدا    : فرمود. بوده درخواست مسئوليت كرده است

ــ  1: ترسـم  از سه چيز مي ،سر اميمهپسر پيامبر خدا بوده است و اما من ابوهريره پ
ناموسـم   ،ــ پشـتم زده شـود   3ـ بدون حكم قضاوت كنم 2بدون علم حرف بزنم 

  . ش داده شود و مالم را از دستم بيرون بياورندفح
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  : قدرت حفظ و يادآوري حضرت ابوهريره
داشت اطالعاتي را از  �بر اثر همراهي كاملي كه ابوهريره با حضرت پيامبر 

كسب كرده بود كـه ديگـران ايـن اطالعـات را      �مال حضرت رسول قول و اع
از  �نداشتند و زماني كه ابوهريره اسالم را آورد حفظش بد بود كه نـزد پيـامبر  

: سـپس فرمـود   ،فرمود لباست را پهن كـن  �پيامبر. اين كم حفظي شكايت كرد
عه ديگر هيچ بعد از اين واق ،ايشان هم آن را چسباند. ات بچسبان لباست را به سينه

  . سخني را هرگز فراموش نكرد
امامـان حـديث ماننـد ـ بخـاري و      ) داستان پهن كردن لبـاس (و اين داستان را 

معتقد است كه آنچه . اند علي و ابو نعيم روايت كردهيو نسائي و ابو ،مسلم و احمد
و بهتان و گمـان ا  ،داند گولدزيهر در مورد اين داستان گمان كرده و آن را دروغ مي

كند و تعصبي است كه از سـتم يهـودي نيسـت بـه      است كه علم آن را توجيه نمي
اي كه از حضرت رسول حديث روايت كرده نشأت گرفته اسـت   بزرگترين صحابه

آيـا از   ؟دانم آيا دليل علمي ايشان كه اين داسـتان دروغ اسـت چيسـت    و من نمي
 ؟كنند او را تأييد مي نصوص تاريخي كه در دست دارد مطالبي پيدا كرده كه ادعاي

ي امامان حديثي كه اين داستان را روايت كرده و راويان آن را  تا بر اساس آن همه
  ! ؟اند تكذيب نمايد مورد اطمينان دانسته

مستشرقين و كساني كه مثل آنها هستند قدرت حفظ ابوهريره را تـا ايـن حـد    
روانشناسـي و جامعـه    دانند و اما اگر به چشم انصاف و برابر علـم  اعال غريب مي

يابنـد چـون هـر     شناسي به اين مسئله بنگرند چنين تعجب و غربتي را در آن نمي
  . ملتي امتيازي دارد كه با آن از ديگران جدا خواهد شد

و در بين صحابه و بزرگـان تـابعين و    ،و حفظ از امتيازهاي خاص عرب است
ي  قـدرت يـادآوري نمونـه   اند كـه در اسـرع حفـظ و     افراد بعد از آنها كساني بوده

اند امام بخاري سيصد هزار حديث را همراه سند آنها در حفظ داشـته   عجيب بوده



 

 

453

و امامان احمد بن حنبل ششصد هزار حديث را در حفظ داشته و ابوزرعـه  . است
پس آنچه ابوهريره در حفـظ داشـته   . هفتصد هزار حديث را در حفظ داشته است

طـوري كـه در مسـند     ز ايشان روايت شده همانغريب نيست و تمام احاديثي كه ا
حديث است و هميشه علمـاء و شـعراء عـرب در     5374بقي بن مخلد آمده است 

كردند كه حفظ حديث ابـوهريره   قديم و جديد شعر و نثرهاي زيادي را حفظ مي
براي نمونه االصمعي همانطوري كـه راويـان ذكـر    . در كنار آنها چيز مهمي نيست

  . شعر از شعرهاي كوتاه رجزخواني را در حفظ داشته است 15000اند  كرده
استاد محب الدين خطيب آنچه از حفظ شيخ شنقيطي ديـده   ،نويسنده و محقق
مـا  : كند بيان كرده اسـت و اينـك بيـان ايشـان در ايـن مـورد       كه او را متعجب مي

  ،شناسـيم  شخصيت استاد عالمه شيخ احمد بـن امـين شـنقيطي رحمـه اهللا را مـي     
كردند و اگـر مـا    ان تمام شعرهاي جاهلي و اشعار ابو العالء معرّي را حفظ ميايش

يكـي  . شمرديم رفتيم چيزهاي عظيمي از حفظيات او را بر مي به خدمت ايشان مي
اسـتاد  . است »الوسيط في تواهم علماء و ادباء شنقيط«از شاهكارهاي ايشان كتاب 

زائري ـ تمام ايـن كتـاب را از اول    متثال امر شيخ ما ـ شيخ طاهر ج اشنقيطي براي 
تا آخر از حفظ داشته است و در اين كتاب نسبت تمام مردان و زنان اهل شـنيقط  
و طايفه آنها و آنچه آنها آن را به نظم درآورده اند و يا از آنها تأييـد گرفتـه ماننـد    

اد دانم قبل از اين كتاب اسـن  و آنچه شخصاً مي ،ها است تأليفات و خبرها و نوشته
پـس آنچـه   . كتابي در اين مورد تأليف نشده تا ايشان به آن مراجعه كنند ،شنقيطي

 �كه در طول صـحبت خـود بـا پيـامبر     �از احاديث رسول اهللا  �ابوهريره 
حفظ كرده به نسبت محفوظات شيخ شنقيطي چيز مهمي نيست چه رسد به افـراد  

فـظ خـوب و قـدرت    از افراد امت ما كساني هسـتند كـه بوسـيله ح   . غير شنقيطي
صحابه در زمان ابوهريره به زيـادي  .1يادآوري باال از ديگر افراد امتها متمايز هستند

                                        

  .725شماره  ،ـ مجله الفتح1
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و مروان هم ايشان را در دقت . اند كما اينكه خواهيدشنيد حفظ ايشان اعتراف كرده
 »االصابه«اين مسئله را ابن حجر در . حفظ امتحان كرد و در اين امتحان پيروز شد

روان دنبال ابوهريره فرستاد و ايشان شروع . كند كاتب مروان نقل مي از ابو زعيزعة
�5مروان ابـو   ،كردند به روايت حديثa)�را پشـت تختـي نشـانده بـود و      ز

مـروان دنبـال   . تا يك سـال گذشـت  . نوشت گفتند را مي ي آنچه ابوهريره مي همه
مـام آن احاديـث   ابوهريره ت. ابوهريره فرستاد و از آن احاديث از ايشان سؤال كرد

ها را نزد خود نگاه داشته بـود   وقتي كه مروان آن نوشته. قبلي را برايش تكرار كرد
و ايـن دليـل   . متوجه شد كه حتي يك حرف از آن را تغيير نداده اسـت  ،نگاه كرد

قاطعي است كه بهتان مستشرقين متعصب و همپيمانان مسلمان آنان را كه در حفظ 
كند و اين بهتان به خاطر شخصـيت   كنند رد مي ك ميو صداقت ابوهريره ايجاد ش

ابوهريره نيست بلكه يكي از مبارزات آنها بر ضد اسالم و ايجاد شك در سـالمت  
  . پايه اسالم است

  : مدح صحابه و تابعين و اهل علم بر ابوهريره

هيچ شكي ندارم كه براسـتي ابـوهريره چيزهـايي را از    : طلحه بن عبيداهللا گفت
ابوهريره از من بهتر اسـت و  : و ابن عمر گفت. ايم نيده كه ما نشنيدهرسول خدا ش

 ،مدتي نزد زيد بن ثابت آمد و از او سؤال كرد. كند داناتر است به آنچه روايت مي
چون در حالي كه مـن و ابـوهريره و فالنـي در     ،نزد ابوهريره برو: زيد به او گفت

تشـريف آوردنـد و نـزد مـا      �مسجد مشغول دعا و ذكر خدا بوديم رسول اهللا 
زيد گفت من و رفتيم . نشستند و فرمودند به چيزي كه مشغول آن بوديد برگرديد

: ابوهريره نيز دعـا كـرد و گفـت   . براي دعاي ما آمين گفت �پيامبر ،دعا كرديم
خواهم كه رفيقان مـن از تـو خواسـتند و از تـو علمـي       پروردگارا از تو چيزي مي

: زيد و رفـيقش گفتنـد  . آمين: فرمودند �رسول اهللا . دخواهم كه از يادم نرو مي
ايـن  : فرمـود  �پيـامبر  ،خواهيم كه از يادمان نرود اي رسول اهللا ما هم علمي مي
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اگـر مـن هميشـه    : عمر هم به ابـوهريره گفـت  . غالم دوسي از شما سبقت گرفت
: كردم و ابي ابـن كعـب گفـت    بودم حديسش را حفظ مي مي �همراه رسول اهللا

بپرسد كه ديگـران   �ي ابوهريره جرأت آن را داشت كه سؤالهايي از پيامبربراست
  . پرسيدند آن را نمي

فرمودند ابوهريره حـافظ تـرين كسـاني بـود كـه در آن زمـان        �امام شافعي 
نفر از اهل علم از  800در حدود : امام بخاري فرمودند. كردند حديث را روايت مي

و ابـو  . باشـند  ويان حديث در همين عصـر مـي  اند و حافظ ترين را او روايت كرده
سعيد بن ابي الحسن . است �ابوهريره حافظ ترين اصحاب محمد: صالح گفت

فردي نبود از صحابه به اندازه ابوهريره حـديث زيـاد   : گفت) برادر حسن بصري(
بـود و از همـه    �از حافظ ترين اصحاب رسـول اهللا  : داشته باشد و حاكم گفته

ه او و دستش بـا دسـت   راهميشه هم ،يشتر مالزم رسول اهللا بوداصحاب ابوهريره ب
رفت با ايشان بود تا زماني كه رسول خدا فوت كردند  هر كجا مي ،رسول خدا بود

تـرين   ابوهريره حافظ: ابونعيم گفت. و به همين خاطر است كه حديثش زياد است
ـ   . اصحاب رسول خدا نسبت به احاديث ايشان است ود كـه  و برايش دعـا كـرده ب

ابـن  . مسلمانان ايشان را دوست بدارند پس تمام مؤمنان ايشان را دوسـت داشـتند  
مجد فرمودند اهل حديث اجماع دارند بدانيد كه ابوهريره از تمام صحابه حـديث  

ــ حـديثي كـه ذكـر شـد از      ) بيشتري دارند و فرمود ـ بعد از آوردن داستان لباس 
تـرين مـردم نسـبت بـه      ودش حـافظ هاي نبوت است و ابوهريره در عصر خ نشانه

  . احاديث نبوي است
  : .اند كساني كه ابوهريره از آنها روايت كرده و يا آنها از او روايت كرده

بعضي از آنهـا عبارتنـد   . ابوهريره از بسياري از صحابه كرام روايت كرده است
اهللا  و عائشه رضوان ،اسامه بن زيد ،ابي بن كعب ،فضل ابن عباس ،عمر ،ابوبكر: از

: بعضي از آنهـا عبارتنـد از   ،اند ي زيادي هم از ايشان روايت كرده و صحابه ،عليهم
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  . انس و اثله بن األسقع ،ابن عباس و جابر ،ابن عمر
 ،باشد و عبداهللا بن ثعلبه و از تابعين سعيد بن المسيب كه ابوهريره  داماد او مي

 ،عداك بـن مالـك   ،بن سيارسليمان  ،سلمان اغز ،عروه بن زبير و قبيصه بن ذؤيب
ابو سلمه و حميد پسران عبدالرحمن بن عوف و محمـد   ،سالم بن عبداهللا بن عمر

عطاء بن سيار و افراد بسياري كـه همچنـان امـام     ،بن سيرين و عطاء بن ابي رباح
نفر از  800در واقع روايت . رسد نفر از اهل علم و فقه مي 800بخاري فرمودند به 
دليل بر عظمت و منزلت  800 ،ابعين و اطمينان آنها به ابوهريره بزرگان صحابه و ت

رد و تكذيب بر مستشرقين و كساني است كـه تـابع    800باشد و  و صداقت او مي
آنها هستند مانند مسلماناني كه حسد و دشمني و تعصـب دلهـاي آنهـا را خـورده     

  . است

� :  0(%�ري و '�ت ا�0ه�

كنـد كـه    عبدالرحمن به سند صـحيح روايـت مـي   ابن ابي الدنيا از ابوسلمه بن 
او را در . بر ابوهريره  وارد شدم در حـالي كـه درد و رنـج سـختي داشـت     : گفت

پروردگـارا ايـن   : او گفـت  ،پروردگارا ابوهريره  را شفا بده: آغوش كشيدم و گفتم
 ،اگر توانسـتي بميـري بميـر   : درد را برنگردان ـ دو دفعه تكرار كرد ـ سپس فرمود  

آيـد كـه    به پروردگاري كه نفس ابوهريره  در دست اوست زماني بر مردم ميقسم 
  . كند كه او صاحب قبر باشد اگر مردي از كنار قبري بگذرد آرزو مي

احمد و نسائي به سند صحيح از عبدالرحمن بـن مهـران از ابـوهريره  روايـت     
د و آتشدان در زماني كه در حالت مرگ بود بر من سايبان نسازي: كنند كه گفت مي

  . را دنبال من نياوريد و به سرعت مرا ببريد
. كند كه ابوهريره  در حالت مرگ گريه كـرد  امام بغوي از ابوهريره  روايت مي

از كمـي توشـه و سـختي راه نجـات     : فرمود ؟كني از او سؤال كردند چرا گريه مي
  . كنم گريه مي
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خـدا  : وارد شـد و گفـت  مروان در بيماريي كه ابوهريره در آن فوت كرد بر او 
خدايا من مالقات تو را دوست دارم تو هم مالقات : ابوهريره فرمود ،شفايت بدهد

هنوز بـه وسـط بـازار نرسـيده بـود كـه        ،سپس مروان خارج شد ،مرا دوست بدار
  . ابوهريره  فوت نمود

كـه سـال   . ازه خواندجنبعد از عصر وليد بن عقبه بن ابي سفيان بر ايشان نماز 
زمـاني كـه   . سال بـود  79و يا  78هجري قمري بود و عمر ايشان  59يا  58يا  57

خبر مرگش به معاويه رسيد به امير مدينه دستور داد كه مبلغ ده هزار درهـم را بـه   
چون ابوهريره  از كساني . ورثه ابوهريره  بدهند و با ايشان به نيكويي رفتار نمايند

او كمك كرد و حضرت عثمان از او بود كه زمان محاصره منزل حضرت عثمان به 
  . خدا پاداش فراوان به ايشان بدهد. راضي بود

  
   :تشكيك مؤلف فجر االسالم در مورد ابوهريره

آنچه بيان شد همان تصوير راست و صادق ابوهريره  است آنچنانكه در تـاريخ  
امـا ببينـيم كـه مؤلـف     . شناسـند  آمده است و همچنانكه دانشـمندان مـا آن را مـي   

بيان » الحديث«در اوايل فصل . االسالم اين چهره را چگونه آشكار كرده استمجد
كرده است كه بعضي از احاديثي كه ابوهريره روايـت كـرده اسـت ابـن عبـاس و      

سپس گمان كرده كـه بيـوگرافي ابـوهريره  را    . عايشه آن را رد و تكذيب كرده اند
وردنش را بيان كرده اسـت و  اما فقط نسب و اصل او و تاريخ اسالم آ ،كند بيان مي

وهدفش از اشاره به اين (به شوخي و مزاح كه از او روايت شده اشاره كرده است 
و حق امانت علمي بـر مؤلـف فجراالسـالم ايـن بـود كـه       ) مطلب مشخص است

كرد و  جايگاه ابوهريره  در بين صحابه كرام و تابعين و امامان حديث را تعيين مي
 ،نمـود  رار آنها بر حفظ و ضـبط و صـداقت او را بيـان مـي    مدح آنها بر ايشان و اق

چون اين گوشه از بيوگرافي ابوهريره  از هر چيز ديگري  بـه موضـوع مـا بيشـتر     
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اما چيزي از آن را انجام نداده بلكه مسائلي را بيـان كـرده اسـت كـه     . ارتباط دارد
ـ    . نسبت به ابوهريره  بسيار اسائه ادب است ه در آن و اين تالشـي اسـت كـه طعن

. پنهان و مستور است و نشان از همراهـي بـا گولـدزيهر و سـاير مستشـرقان دارد     
  : شود هاي ايشان بر ضد ابوهريره  در امور زير خالصه مي دسيسه

ـ بعضي از صحابه ـ مانند ابن عباس و عائشه ـ بعضي از احاديـث ابـوهريره      1
  .اند را رد و تكذيب كرده

  . كرد ت بلكه در روايت آن بر ذهنش اعتماد مينوش ـ ابوهريره حديث را نمي2
كرد بلكه حديث پيامبر كـه   شنيد روايت نمي تنها آنچه از پيامبر ميوهريره ـ اب3

  . كرد از غير او شنيده بود را هم روايت مي
  . كنند و در صداقت وي شك دارند ـ بعضي از صحابه زياد ابوهريره را نقد مي4
اگـر معـارض قيـاس باشـد و      ،كننـد  تـرك مـي  ـ حنفيها حديث ابـوهريره را  5

  . گويند او فقيه نيست مي
كثرت حديث ابوهريره  را فرصت خوبي غنيمت دانسته و  ،ـ جاعالن حديث6

  . اند كه از شمارش خارج است حديثهاي زيادي بر ايشان جعل كرده
شـما خواهيـد ديـد كــه در ايـن مسـايل چــه اشـتباهات و تحريفـات و غلــط        

هـا و   ي اين دسيسه و خواهيد ديد كه چگونه پرده. گرفته است اندازيهايي صورت
پاره و نـابود   ،هجوم آورده �ي علمي كه بر مردي بزرگوار مانند ابوهريره توطئه 

  . خواهد شد
   :ـ رد بعضي از اصحاب بر ابوهريره1

بـه ابـوهريره    ،مؤلف هنگام سخن در مورد ديدگان صحابه نسبت بـه يكـديگر  
  1: هاعتراض كرده و گفت

كسي كه جنازه  را حمل : روايت شده كه ابوهريره  اين حديث را روايت كرده
                                        

 265ـ ص 1
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الزم نيسـت  : ابن عباس اين حديث را قبول نكرد و گفـت . نمايد بايد وضو بگيرد
حديث زير نيز كه در ضيحين آمده از . براي حمل چند چوب خشك وضو بگيريم

  : ابوهريره  روايت شده
خواب برخاست قبـل از داخـل كـردن دسـتها در      هر زماني كه يكي از شما از

ظرف آب بايد آنها را بشوييد چون هيچ يك از شـما نمدانـد كـه دسـتش هنگـام      
بـا  : حضرت عائشه ايـن حـديث را قبـول نكـرد و گفـت     . خواب كجا بوده است

كننـد و پـر از آب    سنگي اسـت كـه در آن گـودي ايجـاد مـي     ( ؟مهراس چه كنيم
  . )گيرند  نمايند و از آن وضو مي مي

كند كه  مؤلف فجر االسالم پس از ذكر اين دو داستان در پاورقي كتاب ذكر مي
  . نقل شده است 2/178: »مسلم الثبوت«آنها از كتاب شرح 

مؤلف اين دو واقعه را به عنوان دليل نقد بعضي از صـحابه بـر يكـديگر بيـان     
رند و من در گذشـته  گي ي بلندتري قرار مي نموده است و بعضي از ايشان در مرتبه

ي  بيان نمودم تمام مسايلي كه از اين قبيل در بـين صـحابه رخ داده اسـت مناقشـه    
علمي محض بوده كه بـر پايـه اخـتالف نظـر و تفـاوت در اسـتنباط و اجتهـاد و        

و اين . فراموش كردن حديثي از فردي و تذكر ديگري به وي صورت گرفته است
بـر  . فردي بر ديگري نشأت نگرفتـه اسـت  اختالفات از شك و گمان و يا تكذيب 

اين اساس بايد تمام آن مناقشه ها كه در بين حضرت ابـوهريره  و بـاقي صـحابه    
صورت گرفته به خوبي فهميده شود و فهـم ايـن اختالفـات بـدون ايـن صـورت       
درست نيست چون ما قبالً تصديق بعضي از صحابه براي بعضي به ويژه اعتماد و 

و اعتراف آنها در مورد حفظ و تثبيت ايشـان را   به ابوهريرهاطمينان صحابه نسبت 
بيان نموديم و اين توضيحات مختصري بود در مورد تمام مناقشه هايي كه در بين 

و اما در اينجا در مورد آنچـه مؤلـف   . حضرت ابوهريره و صحابه روي داده است
  . نشينيم نقل كرده است به بحث و گفتگو مي
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و رد ابن عبـاس   »',(&�d� ة»� ���ز�8 «ـ اما حديث اول 1
  . بر ابوهريره  هريره از چند جهت قابل بررسي است

ام و نـه در   در تمام كتابهاي حديث اثري از اين حديث با اين نص  نديده: اول
كتابهاي فقهي و اختالفي و در مورد اين داستان كه ابن عباس نظر ابوهريره  را رد 

ور قطع محدثين از آن حديث و واقعـه اگـر ثابـت    به ط. ام كرده باشد چيزي نديده
آري بعضـي از علمـاء اصـول ـ از جملـه      . كردنـد  بود در كتب خود غفلت نمي مي

اند كه برخي از اين علما در آوردن  ـ آن را ذكر كرده  »مسلم الثبوت«صاحب كتاب 
و ذكر كردن احاديثي كه اصل و اساسي ندارند و يا ضعيف هستند سـهل انگـاري   

  . ندكن مي
به هر حال كتابهـاي علمـاء اصـول در علـم     . چون تخصص آنها حديث نيست

  .حديث مرجع نيستند و در اين مورد به آنها مراجعه نمي شود
  .و يا هدف خاصي دارد 1مگر كسي كه در سياهي شب هيزم جمع مي كند 

آنچه در بعضي از كتابهاي حديث موجود است  بـا ايـن روايـت تفـاوت     : دوم
  .دارد

�ـ8  (: ديث مرفـوعي امـام ترمـذي از ابـوهريره روايـت كـرده اسـت       در ح
M9� )و �8 »,: ا*��Y ،,: ا*9¤

: پس ترمذي فرموده. يعني در شستن ميت غسل و در حمل آن وضو الزم است
فرمـوده   ) يعني ترمذي(ابوعيسي  ،در اين باب از علي و عايشه هم نقل شده است

ن حديث به صورت موقوف هـم  هر چند اي ،حديث ابوهريره حديثي حسن است
و اهل علم در مورد كسي كه غسل ميت را به جـاي مـي   . از او روايت شده است

: و غير ايشان فرمـوده انـد   �بعضي از ياران اهل علم پيامبر. آورد اختالف دارند
كسي كه غسل ميتي را انجام مي دهد بايد غسل نمايد و بعضي هم فرموده اند بايد 

                                        

 )مترجم(گفته مي شود كه كار بيهوده اي انجام مي دهد  در مورد كسي 1
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غسل براي غسل ميت سنت است و مـن آن  : انس فرموده وضو بگيرد و مالك بن
  را واجب نمي دانم و امام شافعي نيز چنين فرموده اند 

كسي كه مرده را مي شويد اميد اسـت كـه بـر او غسـل واجـب      : احمد فرموده
نشده باشد اما وضو كمترين چيزي است كه در اين مورد الزم مي دانـم و الحـاق   

براي :  بن المبارك روايت شده است كه گفتعبداهللاوضو الزم است و از : فرموده
  .غسل ميت غسل و وضو الزم نيست

شـه  آن حديث را نكرده بلكـه علـي و عائ  و خالصه اينكه تنها ابوهريره روايت 
از ابوهريره  هم به صورت مرفـوع و موقـوف روايـت    . هم آن را روايت كرده اند

آنـرا   ،چون اگر ثابت مي شد پس رد ابن عباس هيچگونه تاثيري ندارد. شده است
در واقـع اهـل   . نقل مي كرد همچنانكه در بين بعضي از اصحاب روي داده اسـت 

علم در آن اختالف بزرگي دارند و در تمام اينها مشخص مـي شـود كـه اسـتدالل     
به واقعه اي كـه در بـين ابـوهريره  و ابـن عبـاس بـه اثبـات        » فجر السالم«مولف 

از طرفي ديگر ابوهريره  حـديثي را در غسـل   . ط استنرسيده از درجه اعتبار ساق
بلكه غير از او هم با او در ايـن   ،ميت روايت كرده كه نقل آن منحصر به او نيست

  . روايت شريك هستند همچنانكه مشاهده كرديد
 ،اگر به فرض بپذيريم كه داستان رد ابن عباس بر ابوهريره  صـحت دارد : سوم

بلكه اختالف در فهم و  ،ذيب و طعني صورت گرفتهاين به اين معني نيست كه تك
داند و ابـن   ابوهريره با توجه به ظاهر حديث وضو را واجب مي. فقه حديث است

بلكه سنت است و به همـين  . شود گويد وجوب از حديث برداشت نمي عباس مي
عامل اختالف در بين طرفين » ال يلزمنا«ي  پس كلمه. بر ما وضو الزم: خاطر فرمود

كنـد و هـر كـدام از     كند و ابن عباس آن را نفي مي ابوهريره آن را اثبات مي ،تاس
اند و در اختالف آنها در استنباط و فقـه   فقيه و مجتهد بوده ،اي بزرگوار آنها صحابه

  . حديث مشكلي نيست
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.. .�U ا�&(;x اN7آA �8 ����:«: ـ و اما حديث دوم2
   »ا�

و مسـلم و صـاحبان سـاير صـماح      اين حديث صحيحي است كه امام بخاري
  . اند و از ابن عمر و جابر و عائشه نيز روايت شده بسته روايت كرده

مـاذا صـنع بـالمهراس؟  ايـن در كتابهـاي      : و اما رد عايشه بر ابوهريره كه گفته
بلكه آنچه ابـن عربـي و حـافظ والـي      ،حديث موجود نيست و صحيح هم نيست

 به نقل از بيهقي به آن تصريح كـرده ايـن   »ريبطرح التثريب التق«عراقي در كتاب 
كسي كه به ابوهريره اعتراض كرده قين االشجعي از اصحاب عبداله بـن  : است كه 

باشـد و آن اينـك عبـارت     و از اصحاب عبدالـه بـن مسـعود مـي    . باشد مسعود مي
q«، » q وYـ�e: «و قبالً گفتـيم كـه در روايـت مسـلم بـه جـاي       : العراقي

:e�"ء«ت و در روايتي آمده اس »ا�"N*ا q «و ايـن داللـت   . آمده است
بر اين دارد كه نهي مخصوص ظرفهاست و آبگير و حوضهايي كه فرو بردن دست 

شود و به همين خاطر زمـاني كـه ابـوهريره     كند شامل نمي كثيف آن را كثيف نمي
اگر ما مهراس مورد استفاده شـما  : گفت ،اين حديث را براي قين االشجعي خواند

  . را بياوريم چگونه از آن استفاده كنيم
اين . »رواه  البيهقي«برم  از شريعت اسالمي  تو به خدا پناه مي: ابوهريره  فرمود

ي ابوهريره به اين خاطر است كـه او دوسـت نداشـت بـراي حـديث مثـال        جمله
چنـين برخـوردي از   ] بلكه دوست داشت كـه كـامالً پيـرو حـديث باشـد     [،بياورد

مانند آنچه كه دارقطني و بيهقي در مـورد حـديث    ،م روايت شدهاصحاب ديگر ه
همين [آيا اگر حوض هم باشد : كه مردي به او گفت ،اند روايت كرده �ابن عمر 

زيرا به شـدت پيـرو حـديث     ،اين مثال را بد دانست �ابن عمر . ؟]حكم را دارد
  . 1بود 

                                        

  .گردد ـ اين مسئله به تنفر اصحاب از اجتهاد در برابر نص باز مي1
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ديث را روايـت  و اين صراحت بر اين دارد كه ابوهريره  تنها خـودش ايـن حـ   
و ترمذي هم آن را از عائشه نقل . نكرده بلكه ابن عمر نيز آن را روايت كرده است

و . حتي بر ابن عمر هم به هنگام روايـت ايـن حـديث اعتـراض شـد     . كرده است
و او . كسي كه ابوهريره اعتراض كرد قين االشجعي بود نـه ابـن عبـاس و عائشـه    

و اينـك   ،ت و همچنانكـه قـبالً گذشـت   جزو تابعين و از اصحاب ابن مسعود اسـ 
كنيم تا آنچه گذشت براي شـما روشـنتر    عبارت ابن حجر در مورد قين را بيان مي

  . باشد
 بـن مسـعود اسـت كـه بـين او و      تابعي و از اصـحاب عبـداهللا  : قين االشجعي«

ابوهريره داستاني روي داد و ابن منـده او را در شـمار صـحابه آورده و از طريـق     
: كند كـه قـين االشـجعي گفـت     ير از ابو سلمه از ابوهريره  روايت مييحيي بن كن

و اين حديث از روايت محمد بـن عمـر و از ابوسـلمه از     ؟فكيف نضع بالمهراس
اذا  ـ�م   � �ل ر�ـ�ل اP : ابوهريره معروف است كه فرمـود 
: قـين االشـجعي بـه ابـوهريره گفـت      .ا�...اN7آA �8 ا*�ـ�م 

اعمش از ابو صـالح ابـن مسـعود     ؟ونه وضو بگيريماگرمامهراس داشته باشيم چگ
با مهراس چه ميكند وبا توجه به اين مشخص ميشـود كـه رد     اند كه ابوهريره گفته

عايشه بر ابوهريره  صحت ندارد و به فرض صحت آن ميتـوان گفـت كـه مسـئله     
ابوهريره  شستن دستها را قبـل از داخـل كـردن در    . اختالفي در فهم حديث است

واجب ميداند كه امام احمد و داود و طبري نيز همين نظر را دارنـد امـا    ظرف آب
عايشه و ابن عباس اين نظريه را ندارند كه نظريه جمهور اهـل علـم ميباشـد و در    

  . اين كار هيچگونه تكذيب وشكي وجود ندارد
ست اين است كـه مؤلـف بعـد از    اما مسئله اي كه در اينجا قابل تأمل و تفكر ا

نسبت داده است اما  »شرح كتاب مسلم الثبوت«ائشه بر ابوهريره آن را به رد عبيان 
» المسـلم «شود كسي كه آن مسئله را بيان نموده صاحب  با مراجعه به آن معلوم مي
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تـذكر داده و گفتـه كـه ايـن نقـل از      » المسلم«است و شارح آن بر اشتباه صاحب 
  . حضرت عائشه صحت ندارد

ايـن روايـت از   : گفتـه  »صاحب كتـاب التيسـير  « :است  اصل عبارت شارح اين
حضرت عائشه و ابن عباس ثابت نيست و اين روايت از مردي است كـه اسـمش   

كـه   »اليتير«پس عبارت . قين االشجعي است كه در صحابه بودن او اختالف هست
ابن امير الحجـاج منقـول اسـت كـه در آنجـا       »التقدير«به آن اشاره كرده از  ،شارح

» الحـافظ «گويند طبق نظر شيخ ما  آنچه در مورد عائشه و ابن عباس مي :فرمايد مي
و كسي كه اين سخن را بـه ابـوهريره    . در هيچيك از كتابهاي حديث وجود ندارد
سعيد بـن منصـور از ابـوهريره     . گويند گفته مردي است كه به اوقين االشجعي مي

ــت  ــه گف ــرده ك ــت ك ــR : رواي ــ�ل ا*, ــ�ل ر� ــ�م ¬   اذ  
AآN7مهراس شما را چه كـار  : قين االشجعي به ابوهريره  گفت »�ا.. .ا

برم و ابن منـده   از شريعت اسالمي  تو به خدا پناه مي: ابوهريره  به او گفت ؟كنيم
قين االشجعي را در صف اصحاب آورده است و گفته نام او در حـديث ابوسـلمه   

م گفته است در آن آمده است و به دنبال آن ابونعي) يعني اين حديث(از ابوهريره  
بلكـه حتـي بـه    : الحافظ فرموده 1چيزي نيست كه بر صحابه بودن قين داللت كند 

  . خدمت پيامبر نرسيده است
شويد كه مؤلف فجراالسالم  حال كه اين مسئله براي شما روشن شد متوجه مي

  : در دو نكته از اين روايت از حق دور افتاده است
نسبت داده در حـالي كـه   » شارح المسلم«ه ـ آنچه روايت و نقل كرده است ب1

  . آن را روايت كرده است» المسلم«خود صاحب 
. كنـد  ـ خود را از تذكر شارح بر اشتباه مصنف و از تصحيح واقعه غافـل مـي  2

آيا غير از اين است كـه او در اثبـات    ،شود اين علم و شناخت او چگونه تفسير مي
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تكذيب اصحاب نسبت به ابوهريره  تكذيب صحابه نسبت به يكديگر و مخصوصاً 
و در آن راه چقدر اشتباه و حق كشي را تحمل نموده . حريص و مشتاق بوده است

  . و خدا تعصب و هوس را از بين ببرد ؟است
  : نوشت ـ ابوهريره حديث را نمي2

كرد بلكه حديث را با توجه  اما اينكه حضرت ابوهريره حديث را يادداشت نمي
كرد چيزي نيست كه فقط او انجام داده باشـد و ايـن    بيان مي و ذكاوتش 1به ذهن 

جز عبداهللا بـن   ،كردند بود كه حديث را روايت مي �روش تمام اصحاب پيامبر
كـه بـراي    ،نوشـتند  اي داشتند كه حديث را در آن مي عمرو بن عاص ايشان جزوه

بـه  كساني كه از تاريخ حديث اطالع دارند معروف و مشهور است و خود مؤلـف  
و به هر حـال عصـر و زمـان اول گذشـت و      2:گويد نمايد چون مي آن اعتراف مي

و فقط شفاهي و يا از حفظ حديث را روايـت   ،تدوين حديث شايع و مشهود نبود
و ا اامـ . نوشـتند  نوشتند فقط براي خودشان مي كردند و كساني كه حديث را مي مي

كسـاني بودنـد كـه در قـرن اول     كند كه از تابعين  همچنين به اين مسئله اشاره مي
ي خاصـي   كردند و اما از صحابه هيچ كس حديث را در جـزوه  تدوين حديث مي

پس چه دليلي دارد كه در بين تمام .  بن عاصنوشت به جز عبداهللا  براي خود نمي
گيرد و بيان اين مطلـب چـه    صحابه اعتماد بر حافظه را فقط بر ابوهريره  ايراد مي

و فايده و سرّي در آن نيسـت جـز   . يده آن معلوم و مشهود استفا ؟اي دارد فايده
چـون   ،اينكه مؤلف خواسته نسبت به احاديث ابوهريره  شـك و گمـان وارد كنـد   

نوشت و فقط به اعتماد ذهنش آن را  مادامي كه ثابت شود كه ايشان حديث را نمي
انـت  كرد و ذهن هر انساني هم گاهي دچـار خطـا و اشـتباه شـد و خي     روايت مي

  . يابد كند پس در درون ما نسبت به صحت احاديث ايشان شك و گمان راه مي مي
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نمايد و اگـر دنبـال ايـن هـدف      مؤلف فجراالسالم اين هدف را دنبال مي ،آري
بود عمداً از مدح صحابه نسبت به ابوهريره در مورد حفظ و صداقت و دين و  نمي

بود كه علمـاء و دانشـمندان دينـي     نمود و غافل از اين نمي پارسايي او غفلت نمي
اند تـا جـائي كـه طبـق      ابوهريره  را در حفظ و روايت بر تمام صحابه برتري داده

  . اند نفر از اهل علم از ايشان روايت نموده 800روايت امام بخاري حدود 
كرد در اين مـورد بـر ابـوهريره      و اگر مؤلف فجراالسالم اين مسئله را بيان مي

چون مرد صادق و حافظ و ثابت در حفظ كه اهل علـم بـه    ،شد ميطعنه را وارد ن
حديث روايـت نكنـد بـه     ،اگر هم از روي نوشته ،نمايند امانت و استواري وي مي

بلكه بعضي از دانشمندان روايت حديث  ،آيد اقت و اطمينان او ضرري وارد نميثو
از روي از حافظ را در زماني كه راوي ثابت و صـادق باشـد بـر روايـت حـديث      

امـا  . متعارفي باشـند  ،دهند حتي علماء اصول زماني كه دو حديث كتاب برتري مي
حـديثي را كـه از   . يكي از آنها از حفظ و ديگري از روي نوشته روايت شده باشد

و امـا  : گفته اسـت  1» االحكام«آمدي در كتاب . دهند حفظ روايت شده ترجيح مي
  : ز اين قرار استترجيحاتي كه مربوط به روايت حديث است ا

باشـد و  » سـماع «بـر اسـاس    �روايت يكي از آن دو حديث از پيـامبر : اول
بهتـر   ،شنيده شده �در اين صورت روايتي كه از پيامبر ،ديگري بر اساس نوشته

در آن ] كه مربوط به متون نوشته شده اسـت [است چون احتمال تحريف و اشتباه 
  . 2كمتر است 

سلف صالح از صحابه و تابعين نوشتن حديث را و به همين خاطر جماعتي از 
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467

ي انسان  تا تنها اعتماد بر نوشتن نشود كه در نهايت قدرت حافظه. دوست نداشتند
كـه آن را بـه ابـراهيم    » جامع بيـان العلـم  «ابن عبدالبر در كتاب . كند را ضعيف مي

و شـويد ـ    حديث را ننويسيد چون تنبل و سست مي: فرمايد نخعي نسبت داده مي
شوند مگر  سست و ضعيف مي ،كنند افرادي كه حديث را يادداشت مي: باز فرموده

عي روايت كرده كه اين شوند و باز از اوز مشكل دچار نميافراد معدوديكه به اين 
اما زمـاني  . البته اگر از زبان مردان گرفته شده و بيان گردد ،علم چيز شريفي است

رود و بـه طـرف غيراهـل خـود      بـين مـي   كه وارد كتاب گردد نور و صفاي آن از
كساني كه نوشتن حـديث را دوسـت ندارنـد    : فرمايد ابن عبدالبر مي. خواهد رفت

مانند ابن عباس و شعبي و اين شهاب و نخعي و قتاده و كساني كه راه و طبيعـت  
فطرت آنها بر حفظ استوار است حتي بعضي از آنها به يـك   ،اند آنها را پيش گرفته

اي كـه   نمايند مگر آنچه از ابن شـهاب روايـت شـده نشـنيده     اكتفاء ميبار شنيدن 
بستم تا هيچ كالم زشت  گوشهايم را مي ،كردم من هرگاه از بقيع گذر مي: گويد مي

هرگـز فرامـوش    ،شـنيدم  زيرا بـه خـدا قسـم هرچـه را كـه مـي       ،و ركيكي نشنوم
  . كردم نمي

 ،ي اين افراد و جماعت همه. مانند همين مطلب از شعبي هم روايت شده است
سواد هسـتيم   ما يك ملت بي: فرمايد در مورد عرب مي �اند كه پيامبر عرب بوده

تخصـص   ،دانيم و مشهور است كه عرب در حفـظ  كه نوشتن و حساب كردن نمي
كـرد و در   شنيد آن را حفظ مي اي را مي دارند يكي از آنها وقتي كه يك بار قصيده

امن آل نعم «يك بار شنيدن قصيده عمر بن ابي ربيعه روايت آمده كه ابن عباس با 
را حفظ كرده اسـت و ايـن واقعـه در كتابهـاي ادبـي و تـاريخي        »انت عاد فمبكر

  . مشهور است
  : كرد ـ ابوهريره  حديثي كه از هود پيامبر هم نشنيده بود روايت مي3

كـرد   نمـي ابوهريره  در روايت حديث فقط به آنچه از پيامبر شنيده بود اكتفـاء  
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كرده مثالً از پيامبر  كردند هم روايت مي روايت مي �بلكه از كساني كه از پيامبر
كسي كه در حالت جنب وارد صبح شـود روزه او  : را روايت كرده كه فرمود �

در  �پيـامبر : حضرت عايشه اين مسئله را انكار كرده و فرمـود   »درست نيست
كـرد   شد سپس غسل مي وارد صبح مي رمضان با حالت جنُب ـ اما بدون احتالم ـ  

: زماني كه اين حديث را براي ابوهريره  بيان كردند فرمـود . داد و روزه را ادامه مي
امـام   نشـنيده  �حضرت عايشه از من داناتر است و من اين حديث را از پيـامبر 

  . 1ام  زهري بلكه از فضا بن عباس شنيده
  : اين شبهه از دو جهت قابل بررسي است

امري منحصر به عملكـرد   �روايت حديث ديگران و اسناد آن به پيامبر: اول
ابوهريره  نيست بلكه اصحابي كه در سن پايين بودند و يا كساني كه دير مسـلمان  

حضرت عايشه و انـس و   ،كردند شده بودند هم از غير پيامبر حديث را روايت مي
را كــه از  �بربــراء و ابــن عبــاس و ابــن عمــر و امثــال ايشــان حــديثهاي پيــام

كردند چون نـزد آنهـا عـدالت و صـداقت      شنيدند روايت مي هاي ديگر مي صحابه
ابـن   ،ديدنـد  صحابه ثابت و آشكار بود و هيچگونه مشـكلي را در كـار آنـان نمـي    

 »5ا�� ا*�0� q ا*�9(?«: روايت كرده است �عباس از پيامبر
¦  ��wان ا*ـ «ربا و سود فقط در قرض هست و باز روايت كرده كه 

تارهي جمره عقبه  �پيامبر »aل ,U7 w ر�� _�
 ا*�;�:
باشـد ـ يعنـي از زبـان     » لونهقتناي«آن ) يعني تا سنگ پرتاب كردن(گفت  لبيك مي

ر مورد حـديث اول بـه ابـن عبـاس مراجعـه      دو زماني كه . مردان آن را نقل كنند
ر مـورد حـديث دوم   ام و د فرمود اين حديث را ار اسامه بـن زيـد شـنيده    ،كردند
از  �برادرم فضل ابن عباس آن را بـه مـن خبـر داده اسـت و ابـن عمـر       : فرمود
كسي كه بـر  (» من صلي علي جنازه فله قيراط«:كند كه فرمود روايت مي �پيامبر
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و بعـداً ايـن حـديث را بـه     ) رسـد  جنازه نماز بخواند يك قيراط به او احسان مـي 
راي شما نقل كردم كه فرمود آنچـه از رسـول   ابوهريره  نسبت داد و قول انس را ب

اما بعضـي از مـا بعضـي     ،ايم كنم تمام آن را از رسول اهللا نشنيده براي شما نقل مي
ي احاديث را از رسول خـدا   همه نم: براء هم گفته كه ،نمايد ديگر را تكذيب نمي

رها كردند زيرا ما بـه چرانيـدن شـت    بلكه اصحاب براي ما نقل مي ،شنيديم هم نمي
  . مشغول بوديم

شود و بر اسـتدالل بـه آن    چنين حديثي نزد علما به مرسل صحابي نام برده مي
حاق مرفـوع اسـت بـه غيـر از اسـتاد ابواسـ       اجماع دارند و حكم آن حكم حديث

احتمال دارد كه صحابه حديث را از تابعي روايـت  : فرمايند اسفرايني كه ايشان مي
دودي است و اجماع اهل حديث و اصول برخالف ي مر كرده باشند البته اين گفته

آنچـه كـه در اصـول فقـه بـه      : فرمايـد  مي» المقدمه«ابن صالح در . آن كافي است
مرسل صحابي مشهور است ـ مانند روايت ابن عباس و ديگران از ساير اصحاب  «

آوريـم   جزو احاديث مرسل و ساير اقسام ضعيف به شمار نمي �از رسول خدا 
ديثي در حكم حـديث موصـول و مسـند هسـتند چـون از صـحابه       زيرا چنين احا

نمايـد   روايت شده اند و عدم شناخت صحابه در صحت حديث اشكال ايجاد نمي
و در شرح عالمه عراقـي بـر المقدمـه بـه عنـوان       1.چون تمام صحابه عادل هستند

در اصول فقه به مرسل صحابه «جواب اعتراضي كه بر مصف وارد شده كه فرموده 
. آمده است كه محدثين اصول در مرسل صحابي اخـتالف دارنـد   »شود برده مي نام

فرمايد كه احتياج و استدالل به مرسل صحابي درست نيسـت   ابوالحاق اسفراني مي
گوينـد قطعـاً اسـتدالل بـه آن      و اما عامه اهل اصول با ايشان مخالف هستند و مـي 

  . درست است
تمـام  : فرمايد حجيت حديث مرسل مي امام نوري بعد از بيان اختالف در مورد
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اما مرسل صحابي ماننـد خبـر    ،باشد اين اختالفات در مورد مرسل غير صحابي مي
دانـيم   ـ توسط كساني كه مـي  انجام داده و يا مانند آن �دادن از چيزي كه پيامبر

انـد   به خاطر سن پايين و تأخير اسالم آوردن و يا غير آنها در خدمت پيامبر نبـوده 
اصحاب ما و جمهور اهل علم بر آن قاطعيت دارنـد ايـن اسـت كـه چنـين       مهور

حتي محدثيني كه براي حديث صـحيح شـرطهايي در نظـر     .مراسيلي حجت است
گويند كه حديث مرسل حجت نيست بر اسـتدالل بـه حـديث مرسـل      دارند و مي

 اند و در صحيح بخاري و اند و آن را در رديف صحيح آورده صحابي موافقت كرده
اسـتاد  . اي حـديث مرسـل هسـت كـه از شـمارش خـارج اسـت        مسلم به انـدازه 

استدالل به مرسل درست نيست بلكه : فرمايد فرايني از اصحاب ما ميسحاق اسابوا
مگر اينكه بيان نمايد كه فقط آنچه را كه از پيامبر . حكم مرسل غير صحابي را دارد

قات از عير صحابي هم چون بعضي از او ،و صحابه شنيده روايت كرده است �
آنچه درست است نظريـه اول اسـت و   : سپس امام نوري فرمودند. اند روايت كرده

به طور مطلق احتياج به آن درست است چون روايت آنها از غير صحابي كم است 
اما . كنند كه از غير صحابه است و زماني هم كه از غير صحابه روايت كنند بيان مي

اند و  شود واضح است كه از صحابه روايت كرده رده نميزماني كه اسمي از كسي ب
اين بيان و گفتارهـاي علمـاء در مـورد حـديثهاي     . 1تمام اصحابه هم عادل هستند

مرسل صحابه است و از اينها هم حكم حديث مرسل حضرت ابوهريره كه مؤلف 
  . شود فهميده مي ،خواست به واسطه آن بر ايشان طعنه وارد كند هجراالسالم مي

حديثي كه مؤلف براي شاهد مسـئله آورده در چنـد جهـت مـورد بحـث      : دوم
  : است

و قضـيه را   ،انـد  كتابهاي صحيح انكار عايشه را بر ابـوهريره  ذكـر نكـرده   : اول
اند كه از ابوهريره  طلب فتوا شـد در مـورد كسـي كـه در حالـت       چنين بيان كرده

                                        

   .1/62ـ المجموع شرع المهذب 1



 

 

471

درست نيست و از عائشـه   اش ايشان فتوي دادند كه روزه ،رسد جناب به صبح مي
و ام سلمه هم در مورد همان مسئله طلب فتوي شد هـر دوي ايشـان بـه درسـت     

رسـول اهللا در حالـت جنابـت وارد روز    : بودن روزه فتوي دادند و عائشـه فرمـود  
رماني كه اين حديث را به او گفتند ابـوهريره از فتـواي   . گرفت شد و روزه مي مي

ي فتـوا   واقعـه  ،من داناتر هستند پس اين واقعـه ايشان از : خويش برگشت و گفت
صـادر   �است هر كدام از ايشان به آنچه به آن دانا بوده و بـه نظـر او از پيـامبر   

شده است فتوي داده است و در اين واقعه انكار و يا رد عائشه برابر مويد موجـود  
  .باشد نمي

بن عبـدالرحمن   مسلم از ابوبكر: نمايم و اينك نص مسلم را براي شما بيان مي
: گفت از ابوهريره شنيدم كه در مورد خود مي: كند كه گفت بن الحارث روايت مي

اين را بـراي عبـدالرحمن   . كسي كه به حالت جنابت وارد صبح گردد روزه نگيرد
عبدالرحمن رفت و من هم با . بيان كردم آن را انكار كرد) يعني پدرم(بن الحارث 

عبـدالرحمن از عائشـه و ام   . و ام سـلمه رسـيديم   ايشان رفتم تا به خدمت عائشه
 �پيـامبر : هـر دو نفـر آنهـا گفتنـد    : ابوبكر گفت. سلمه در اين مورد سؤال كرد

بـا هـم   . گرفتند شدند و روزه را هم مي درحالت جنابت بدون احتالم وارد روز مي
عبـدالرحمن آن جريـان را بـراي مـروان بيـان       ،رفتيم تا به خدمت مروان رسيديم

اما پيش ابوهريره  ]و از اين مسئله بپرسم[خواستم نزد تو بيايم : مروان گفت ،دنمو
ي ما نزد ابوهريره رفتيم ـ و ابـو    همه: گويد ابوبكر مي. رفتم و او چنين گفته است

بكــر بــن عبــدالرحمن بــن الحــارث در تمــام جريــان حضــور داشــته اســت ـ و   
آيا عائشه و ام سـلمه آن  : فرمودابوهريره : عبدالرحمن جريان را به ابوهريره گفت

سـپس  . ايشان از من دانـاتر هسـتند  : ابوهريره گفت ،بله: گفت ؟اند را به شما گفته
آن را از : آنچه ابوهريره روايت كرده بود به فضل بـن عبـاس نسـبت داد و گفـت    

پس ابوهريره از : گويد ابوبكر مي. ام نشنيده �ام و از پيامبر فضل بن عباس شنيده
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و اين نص مسلم است كـه تصـريح بـر ايـن     . اين مورد گفته بود برگشت آنچه در
و شـارح  . دارد كه هيچگونه رد و انكاري از عائشه بر ابوهريره روي نـداده اسـت  

است را  »��T ا*�9�دة«بعد از آنكه روايت مصنف كه از  »وتثبمسلّم ال«
د عائشـه ام  در ايـن واقعـه ر  «: فرمايد تصحيح كرده به آن تصريح كرده است و مي

المؤمنين بر ابوهريره موجود نيست و در اين مورد سـندي وجـود نـدارد  سـپس     
المؤمنين حديث ابوهريره را  يرو آنچه كه در حاشيه است مبني بر اينكه ام: فرموده

درختي است كه بر اصـلي سسـت و ضـعيف     ،به خاطر مخالفت با قرآن رد نموده
را  �ت فقـط ايشـان كـار پيـامبر    سبز شده است چون ردي از عائشه ثابت نيسـ 

   1»اند روايت كرده
تعجب كـن چـون بـه چشـم      »فجر االسالم«اين را بخوان سپس از كار مؤلف 

ديدگاه شارح كه مسئله را تصحيح كـرده و انكـار و رد عائشـه را  نفـي      زپوشي ا
كرده بسنده نكرده بلكه بر اين هم اضافه كرده كه انكـار و رد را بـه خـود ايشـان     

سبت داده است و مثل اين ـ خيانت در روايت ـ در جاهاي زيادي توسـط    شارح ن
  ! مصنف روي داده است و اين امانت علمي بر مؤلف گوارا باد

اگر هم انكار عائشه را قبول نماييم اين بـه معنـاي تكـذيب ابـوهريره در     : دوم
آنچه كه روايت كرده نيست بلكه به اين معني است كه ايـن حكـم را نشـناخته و    
خالف آن را دانسته است و اين از تصـميماتي اسـت كـه عائشـه ام المـؤمنين بـر       
بزرگان صحابه به مانند عمر و عبداهللا بن عمر و ابوبكر و علي و ابن مسعود و ابن 

و صحابه  2.عباس و زيد بن ثابت و ابوسعيد خدري و ديگران تصحيح كرده است
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شـمردند   تكذيب يكديگر نمي كردند و آن را هميشه مسايل يكديگر را تصحيح مي
بلكه آن را يك تصحيح علمي و رعايت امانت بـر آنچـه صـحابه شـناخته بودنـد      

�,%ً� اpَ%�ـ:� اPُ  «فرموده اسـت   �دانستند و پيامبر  ميِ A&َ8ْ َآ��
كسي كه علمي را پنهان نمايد خداوند او را به لگامي  1ـ   رf,ِ�0�م 8�ِ "�

  .نمايد افسار مي ،از آتش
انـد   اين حديث را جزو احاديث مرفـوع ابـوهريره ندانسـته    ،اكثر روايات :سوم

تـه بعضـي از روايـات آن را    بوال ،كنند كه جزو فتـواي ايشـان اسـت    بلكه بيان مي
اند و همچنين در بعضي از روايات آمده است كـه ابـوهريره    حديث مرفوع شمرده

  . اسامة بن زيد اين حديث را به فضل بن عباس نسبت داده است و در بعضي به
فالني و فالني به من خبر دادند  چنين لفظي بر ايـن مسـئله   : تي فرمودهيدر روا

داللت دارد كه از فضل و اسامه شنيده است اما بعضي از راويان فقط اسامه را ذكر 
  .دهد اند كه مانند اين مسئله براي راويان بسيار رخ مي كرده

ه از اين فتوا برگشته است يا به خـاطر  ابوهرير: عالمه ابن حجر فرموده: چهارم
بروايت ديگـران از جهـت تصـريح    ) عائشه و ام سلمه(ترجيح روايت ام المؤمنين 

ي جنب و وجود احتمال در روايـت ديگـران زيـرا وجـود احتمـال       به جواز روزه
يا اينكه چنين فهم شود كه  ،ممكن است كه مسئله را به استحباب در سنت بكشاند

  .شده است ي نهي از روزه
اينكه ابوهريره اعتقاد داشته كه حديث ام المؤمنين ناسـخ حـديث غيـر ايشـان     
است ـ و اكثر علماء بر اين نظريه هسـتند ـ و بعضـي از تـابعين همـان طـور كـه         

اند سپس اين خالف بر  ترمذي روايت كرده بر اين قول و نظر ابوهريره باقي مانده
تـه همـان طـوري كـه امـام نـوري بـا        طرف شده و اجماع بر خالف آن قرار گرف
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  1.قاطعيت آن را بيان كرده است
آري حق گرايي در اين مسئله به اين شيوه است البته بـراي كسـي كـه حـق را     

  .خواهد بدون هوس و غرض مي
  :هاي زياد ابوهريره ـ نقد صحابه در مورد حديث4

وايـت  بعضي ارز صحابه ابـوهريره را در مـورد ر  : گويد مؤلف فجر االسالم مي
 مانـد ـ روايـت امـا     بسيار نقد و در مورد او شك كرده �حديث زياد  از پيامبر 

شـما گمـان   : ابـوهريره گفـت  : فرمايد مسلم در صحيحش بر آن داللت دارد كه مي
كند ـ و خـدا وعـده     روايت مي �كنيد كه ابوهريره احاديث فراواني از پيامبر مي

قير بودم كـه بـا اكتفـا بـه سـيري هـر       كه من مردي ف ]اما بدانند[حسابرسي داده ـ  
و مهاجرين در بازار مشـغول معاملـه   . كردم را خدمت مي �هميشه پيامبر ،وعده
و باز در حديث ديگري در صحيح اما . و انصار مشغول كارهاي خود بودند ،بودند

گويند كه ابـوهريره زيـاد حـديث را روايـت      مي: مسلم آمده كه ابوهريره فرمودند
چون برادران انصاري من مشغول كار در : گويم دليل آن را به شما ميكند اكنون  مي

زمينهايشان بودند و برادران مهاجرين من در بازار مشغول معامله بودند و اما من با 
اكتفا به سيري هر وعده هميشه در خدمت رسول اهللا بودم و زماني كه آنان غايـب  

كردنـد مـن حفـظ     رامـوش مـي  كردم و زماني كه ايشـان ف  بودند من ضور پيدا مي
  2.كردم مي

است مگر اينكه در اين عبـارت ادب   »گلد زيهر«اين عبارت نزديك به عبارت 
و احترام بيشتري در مورد اتهام تكذيب صحابه نسبت به ابـوهريره رعايـت شـده    

ظاهراً گستردگي آگاهي او از احاديثي كه هميشه روايـت  : گويد زيهر ميگلد،است
نسبت به او شـك ايجـاد    ،كردند اني كه مستقيماً از روايت ميكرد در درون كس مي
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شك خود را نسبت بـه او بـا اسـلوبي مسـخره كننـده بيـان        ،د و حتي گروهيونم
منظور گلد زيهر آن دو حديثي است كه مؤلـف فجـر االسـالم بـه آنهـا      (. اند كرده

  1).استدالل به آنها گرديده است
بينيـد فـرق    شده است اما همچنانكه مي آري پايه و اساس طعنه از اينجا گرفته

ن اين است كه آن مستشرق بـه خـود كسـاني كـه مسـتقيماً از      آكوچكي هست و 
اما مؤلف فجـر االسـالم شـك را بـه     ) يعني تابعين(روايت نسبت شك داده است 

ي پنهان مؤلـف شـديدتر و بـدتر از     و همچنين طعنه.. .بعضي از صحابه داده است
باشد و اين مهارتي است كه مؤلف به خاطر آن مـورد   نمي زيهرر گلدي آشكا طعنه

  .گيرد ستايش قرار نمي
نچه مؤلف از ابوهريره نقـل كـرده و بـا    آ ،به هر حال مسئله هر طوري كه باشد

ابوهريره باآن از خود دفاع كـرده سـبب طعنـه و يـا شـك در صـداقت ابـوهريره        
زيـاد حـديث از    باشد چون مشخص است كه ابوهريره جزءكساني است كـه  نمي

لمان شده است چون هميشـه بـا   اند هر چند كه ديد مس روايت كردهرا  �پيامبر
هر جايي رفته او هم با ايشان رفته است و زمـاني   �بوده حتي پيامبر �پيامبر

فوت كردند بزرگان صحابه از ابوهريره در مورد احاديث پيامبر  �كه رسول اهللا 
كه سن آنها پايين بود هم مانند عبداهللا بن كردند همچنانكه اصحابي  سؤال مي �

كردند و به واسطه آن و  و انس و ديگران همين كار را مي رعباس و عبداهللا بن عم
فرمـوده   �بودن ابوهريره بر فراگيري تمام حديث رسول اهللا ـ كه پيامبر  ضريم

 كه ابوهريره از تمام صحابه بر حديث حريصتر است ـ او از تمام مردم بر حفـظ و  
زمان خلفاء راشدين وقتي كـه صـحابه در    در. گرفت استقبال از حديث سبقت مي

واجب دانست كه آنچه از پيـامبر   ،شهرها پراكنده شدند ابوهريره براي امانت خود
نمود از عاقبـت   ابالغ نمي چون اگر ،حفظ كرده است را به امتش ابالغ نمايد �
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ه و در حديثي كه امام صريح كردابوهريره خودش به اين مطلب ت. ترسيد كتمان مي
اگـر آن دو آيـه در كاتـب خـدا     :  فرمايـد  كنند مي لم از او روايت ميبخاري و مس

  : كردم سپس آنها را تالوت كرد بود من حديث را روايت نمي نمي

�{��¡���~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p
�±��°¯����®��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤��£��¢�

��´��³��²z )160 – 159: البقرة( 

حد عجيـب  به اين  �طبيعي است كه رشد سريع ابوهريره در حديث پيامبر 
ـ هر چند كه دير اسالم آورده ـ تعجب را در ذهن بعضي تـابعين و يـا كسـاني از     

و بگويند چرا ابوهريره اين همه  ،صحابه كه از محيط مدينه دور بودند ايجاد نمايد
كند و امـا اصـحاب رسـول اهللا ماننـد او حـديث را روايـت        ميحديث را روايت 

شد به عنوان شك  كنند؟ اين سؤالي بود در ذهن ايشان كه متوجه ابوهريره مي نمي
و تكذيب بلكه دوست داشتند كه تعجب آنها بر طرف شود به همين سـبب آن را  

ان نيز با پاسخ و آن. براي شما توضيح داديم! نمايد و آن چيزي بود كه قبالً بيان مي
پس نقد زياد ايشان نسبت به ابـوهريره را در  . ابوهريره آرام و مطمن راضي شدند

يا شك در صداقت . آنگونه كه صاحب فجراالسالم گمان برده است ،يابيد كجا مي
تمام چيزي كه در اين حديث هست سؤالي است كـه   ؟يابيد و حفظ او را كجا مي

چه زمـاني تعجـب بـه عنـوان     . طرح شده استدر مورد كثرت روايات ابوهريره م
شك نداري سخني . گاهي دوست شما كه در صداقت او ،تكذيب به حساب آمده

 ،شـويد  كند كه در آن چيز غريبي هست به ايشان متعجب مـي  را براي شما بيان مي
خواهيـد كـه راز و حكمـت     نه اينكه او را تكذيب با انكار نمائيـد بلكـه از او مـي   

و اين چيـزي اسـت كـه بـراي     . مايد تا تعجب شما برطرف گرددسخنش رابيان ن
ابوهريره واقع شده است به اين دليل وقتي كه او سبب و دليل اين كار كه از ساير 

با رضايت كامل از او  نمايد آن را صحابه حديث بيشتر روايت كرده است  بيان مي
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شـك   قت و حفظ اوكردند و يا در صدا اگر ايشان او را تكذيب مي. دكنن قبول مي
داشتند آيا در توجيه ابوهريره براي كار خود براي ايشان همين كـافي بـود كـه بـه     

ام و شـما   ايـد و مـن حفـظ كـرده     ام كه شما نشنيده ايشان بگويد من چيزي شنيده
دادنـد   آيا اگر ايشان در حديث ابوهريره شك داشتند اجازه مـي  ؟ايد فراموش كرده

يـا   ،قـانون گـذار بـزرگ امـت روايـت نمايـد       و كه حـديث را از هـدايت كننـده   
با آن شدت و سختي در مورد حـق ـ از او گذشـت     �اميرالمؤمنين حضرت عمر

ي ياري حقيقت او را از منزلش براي جنگ با علـي   اي كه انگيزه يا عائشه ؟كرد مي
يا بزرگان اصحاب و جمهور اصـحاب نسـبت بـه    . دش ساكت مي ،بيرون آورد �

چون وفات ابوهريره در زمان خيلـي دوري نبـود و در آن   . دندش ايشان ساكت مي
اصـحاب كـه در عشـق و عالقـه بـه       ،وقت جماعت زيادي از صحابه زنده بودند

در  ،كـرد  شريعت اسالم بجايي رسيده بودند كه هـر كـس در حـديث اشـتباه مـي     
حتي اگر حضرت عمـر اميرالمـؤمنين و يـا حضـرت عائشـه       ،ايستادند برابرش مي
بود پس چگونه نسبت به كسي كـه در حـديث زيـاده روي و     ول اهللا ميهمسر رس
  كردند؟  گفت سكوت مي دروغ مي

اند كه ابوهريره  اينها چه كساني بوده: فقط اين مسئله باقي است كه پرسيده شود
مـن در عبـارت حـديث ابـوهريره      ؟در حديث خودش به آنها اشاره كـرده اسـت  

د آنها از بزرگان صحابه و يا فقهاء صحابه و يا بينم كه بر اين داللت كن چيزي نمي
 �اند و زياد با پيامبر  از مشاهير صحابه و يا از كساني كه در اسالم سبقت گرفته

شود آن است كه ايشـان مطلقـاً از    بلكه آنچه نزد من ترجيح داده مي. اند باشند بوده
ـ  و ايشان مي«: گويد بينيد كه مي اند مگر نمي صحابه نبوده جرين و اد چـرا مهـ  گوين

حال اگر اصـحاب از مهـاجر و    »؟كنند انصار مانند ابوهريره حديث را روايت نمي
چرا : گفت داد و بايد مي گفتند سخن را به ايشان نسبت مي اين سخن را مي ،انصار

بينيد كـه ابـوهريره    سپس مگر نمي. كنيم ي ابوهريره حديث روايت نمي ما به اندازه
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پس اگر ان انتقـاد ز  . »برادران مهاجر و برادران انصار من«: دگوي نها چه ميآدر رد 
شما مشغول تجارت و كشاورزي بوديد و يـا در  : گفت به ايشان مي ،بود ايشان مي

در جاهايي حاضر : فرمايد آخر حديث همچنانكه در روايت بخاري آمده  است مي
حفـظ   كنـد كـه ايشـان    شـوند و چيزهـايي حفـظ مـي     شود كه آنها حاضر نمي مي

شـما حاضـر   : گفـت  ايشان مـي  هبودند بايد ب و اگر اصحاب معترض مي. كنند نمي
كرديد و اين چيزي است كه با دقت در حـديث و در   شديد و شما حفظ نمي نمي

  .شود نزد من ترجيح داده مي
كـردم تـا شـايد اسـم     زندگينامه ابوهريره را بررسي مي سپس زماني كه به دقت

ابـن   »االصـابه «انـد بيـابم در    هريره اين اعتراض را گرفتهيكي از اصحابي كه بر ابو
كند كه از ابـوهريره   ابن سعد از وليد بن رباح روايت مي: حجر اين مطلب را يافتم

ـ هنگامي كه قصد داشتند حسن را نزد پدر بزرگش دفـن كننـد ـ شـنيدم كـه بـه       
ته زماني بود كني كه به تو مربوط نيست ـ الب  در كاري دخالت مي«: گفت مروان مي

كه شخصي غير از مروان امير بود ـ و منظورت از اين كار رضايت كسي است كه  
گويند كـه ابـوهريره حـديثهاي     مردم مي: مروان عصباني شد و گفت ،غايب است

باشـد و ايـن    و مروان همچنانكه آشكار است تابعي مـي .. .كند زيادي را روايت مي
وي داده اسـت و مـروان آن را در وقـت    داستان ذر زماني بعد از زمـان صـحابه ر  

دهد و اگر اصـحاب كسـاني بودنـد كـه در     گويد و به مردم نسبت مي بانيت ميعص
در ابـالغ شـك خـود بـه ابـوهريره كوتـاهي        ،هاي ابوهريره شـك داشـتند   حديث

ايشان  تي از مناسبات بهبكردند تا زماني كه مروان بيايد و اين شك را در مناس نمي
  .ابالغ نمايد

و در اين معنـي    كند ـ  هر حال در حديثي كه ابو هريره از خودش روايت مي به
كه دليل باشد بر اينكـه   ايم ـ چيزي در آن نيست  روايت ديگري را از غير او نيافته

انـد و   اند از اصحاب و يا از مشاهير اصحاب بوده ني كه بر ابوهريره نقد گرفتهكسا
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ز اصـحاب را بـر   د همچنانكـه رد بعضـي ا  كر بود تاريخ روايت مي اگر اينگونه مي
  .رده استبعضي ديگر روايت ك

د مستشـرق او و تمـام طرفـدارانش را درايـن     او ما صاحب فجر االسالم و است
طلبيم مبني بر اينكه نص تاريخي صحيحي را بياورند كه ثابـت   جهان به مبارزه مي

هريره از روايـت  نمايد فردي از مشاهير اصحاب اين قول را گفته و يا اصحاب ابو
ه دروغگو بودن او كرده باشند و يا ديگران يحديث منع كرده باشند و يا تصريح بق

البته محال است كه چنين نصي را بيابنـد  . را از شنيدن حديثهايش منع كرده باشند
بلكه متون ثابت و قاطع تاريخي وجود دارد مبني بـر اينكـه اصـحاب بـه قـدرت      

و حضـرت   ،انـد  زياد ايشان در حديث اقـرار كـرده   ي ابوهريره و اطالعات حافظه
عائشه و ابن عمر و غيره آنها هم گاهي وقت بعضي از احاديث ابوهريره را غريب 

اند كه  اند و اعتراف كرده اند اما بعد از اندكي تأمل آن را از ايشان قبول كرده شمرده
  .به چيزهايي آگاه است كه ما به آن آگاهي نداريم

��8 «: فرمودند �روايت كرد كه پيامبر �حديثي از پيامبر ابوهريره روزي
يعني كسي كه در تشـيع جنـازه شـركت    (» #َ 1���V ��َ��َزًة َ'َ,:�  Lاٌط

: 2وقتـي كـه ابـن عمـر آن را شـنيد گفـت      ) رسد نمايد يك قيراط احسان به او مي
ا در كند و اما حضرت عائشه ابوهريره ر روايت مي ابوهريره حديثهاي زيادي بر ما

پس قيراطهاي زيادي را از دسـت  : آنچه روايت كرده بود تأئيد كرد ابن عمر گفت
نسبت  �ايم سپس در روز بعد اين حديث را روايت كرد و آن رت به پيامبر داده

و به .. .ام از ابوهريره شنيده: داده و زماني كه در مورد آن از ابن عمر پرسيدند گفت
ايـد و از   شما از ما بيشتر در كنار رسول اهللا بوده :گويد ر به ابوهريره ميهمين خاط

  .ما به حديث او دانا تر هستيد

                                        

  )مترجم(يك كوه بزرگ از احسان  يعني به اندازه :ـ قيراط1
 .گذشت 338ـ بحث از اين حديث در صفحه 2
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محمد بن عماره بن عمر بن حزم در مجلسي كه در آن حدود ده نفر از مشايخ 
اصحاب حضور داشتند نشسته بود كه ابوهريره شروع كرد بـه روايـت حـديثي از    

و در آن تأمـل كردنـد تـا آن را     دانسـتند  نمـي  ارسول اهللا كه بعضي از ايشان آن ر
ها تكـرار  رسپس حديثي را مانند حديث اول روايت كرد و اين كار را با. شناختند

امـام  . تـرين مـردم اسـت    آن روز دانستم كه ابوهريره حـافظ : گويد محمد مي. كرد
  .آورده است »المدحل«بخاري آن را در تاريخ خودش و بيهقي در 

  نمايند  كنند و به آن عمل نمي را ترك ميـ حنفيه گاهي حديث ابوهريره 5
كنند  گاهي حنفيه به حديث ابوهريره عمل نمي: صاحب فجراالسالم گفته است

ابوهريره  1»اb-��اة«مانند حديث  ،و آن زماني است كه مخالف قياس باشد
 ،2"-�وا ا02� و ا*¤ـ�A «: رواييت كرده كه رسول اهللا فرمودند

      � �R' �*ذ N�0 �R��&N�0 8 ان   �8 ا�S�*ا L
     �R$9ا� �R)Y '�ن ر  �R�,¥،    �ه �]�R� رد{ و ان 

�� 8� ���d يعني پستان شـتر و گـاو و گوسـفند و بـز را نبنديـد و      (: و
اگر به آن راضي  ،بعد از دوشيدن آن مختار است ،كسي كه چنين حيواني را خريد

به آن راضي گذارد ـ معامله صورت گرفته است ـ اما اگر    بود نزد خودش باقي مي
ش بـر  حبنبود حيوان را با يـك صـاع خرمـا ـ بـه جـاي شـتر دوشـيده ـ بـه صـا           

  ..گرداند مي
. ابوهريره فقيه نيست و اين حديث تماماً مخـالف قيـاس اسـت   : اند حنفيه گفته

قيمت او باشد  هم چون دوشيدن شير تجاوز است و ضمانت تجاوز بايد مثل او و
بر اين اساس مؤلـف گمانهـايي داشـته    2.ستو يك صاع خرما هيچكدام از آنها ني

  :است
                                        

تانهايش جمع شود و مشتري گمان كند هر روز دوشند تا شير در پس ير او را نميحيواني است كه مدتي شــ  1
 .دهد آن مقدار شير مي

 269ـ ص 2
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  .دهند قياس رت بر روايت ترجيح مي ،ـ حنفيه معتقدند كه هنگام تعارض1
اند و  قياس است اين كار را كرده در مورد حديثهاي ابوهريره كه مانع ـ ايشان2

  .دهند ظاهراً اين ديدگاه را فقط به ابوهريره اختصاص مي
  .دانند ه نميشان ابوهريره را فقيـ اي3

  .شود مولف در اين سه چيز اشتباه كرده كه در آينده اشتباهش مشخص مي
اند كه قياس بر حديث مقدم است بلكه امام ابـو حنيفـه و     حنفيه نگفته: اما اول

كـه بـه صـورت    اند  اند بر اين عقيده يروي كردهدو يارش و تمام كساني كه از او پ
ي ندارد كه راوي آن فقيه و يا غيـر فقيـه   حديث بر قياس مقدم است و فرق ،مطلق

اما فخراالسـالم  . باشد باشد و اين مذهب شافعي و احمد و جمهور اهل اصول مي
و ابن لبان و ابو زيد كه از حنفيه هستند بر اين باور هستند كه اگر راوي فقيه باشد 

بـر  اما اگر راوي فقيه نباشد بازهم حـديثش  . حديث او مطلقاً بر قياس مقدم است
ديث مخالف تمام قياسها باشد و بـاب رأي  حقياس مقدم است مگر زماني كه آن 

انـد و   را مثـال زده  »��-�ـ�اة «و براي آن حديث . را تماماً مسدود كرده باشد
ـ    حاجـب و آمـدي اختيـار     نمذهب كمال بن همام هم همان چيزي اسـت كـه اب

ر فرع همانند وجود اگر ثبوت علت در قياس بر حديث راجح بود علت د: اند كرده
علت در اصل بود قياس بر حديث مقدم است و اگر ثبوت علت در اصل و فرع و 

كنيم و اگر اينطور نبود حديث بر قياس مقدم  ثبوت حديث مساوي بودندتوقف مي
  .است

و از . اين توضيح و تفصيل اقوال علماء در مورد تعارض حديث و قياس است
نيفـه و دو رفـيقش   حو در رأس آنها امام ابـو   شود كه جمهورحنفيه آن فهميده مي

پس . حال چه راوي فقيه و يا غيرفقيه باشد ،معتقد به قديم حديث بر قياس هستند
ي كسـاني اسـت كـه     سبت داده قطعاً صحيح نيست بلكه گفتهنآنچه مؤلف به آنها 

قبالً بيان كرديم و نيازي نيست كه اقوال علماء اصول كه بسـيار طـوالني اسـت را    
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نمايم كه  بيان نماييم و در ترجمه ابوحنيفه كه بعداً خواهد آمد چيزهايي را بيان مي
  .اطمينان بيشتري به شما خواهند داد

افرادي هم كه با شروط مذكور معتقد بـه تقـديم قيـاس بـر حـديث      : واما دوم
دهند بلكه عموميت دارد نسبت بـه تمـام    آن را به ابوهريره اختصاص نمي ،هستند

  :و شرح آن »مسلم الثبوت«كه غير فقيه هستند و اينك عبارتراويان 
و  »عبادلـه «اگـر راوي از مجتهـدين باشـد ماننـد ائمـه و      : فخر االسالم گفتـه «

در اين صورت حديث مقدم است و اگر راوي از كساني باشد كه عدالت  ،ديگران
عارضـه  حديث او در زمان م ،او مشهور است اما فقيه نيست مانند ابوهريره و انس

شود مگر وقتي كه باب نظر و رأي را مسدود نمايد مانند حديث  با قياس ترك نمي
  »المصراة«

پس اختصاص ابوهريره به اين حكم همچنانكه از ظاهر كـالم مؤلـف فهميـده    
  .شود صحيح نيست مي

آنچه از حنفيه نقل كرده كه ابوهريره فقيه نيست باز هم صحيح نيست : اما سوم
ن چنين سخني را نگفته به جـز فخراالسـالم و دو رفـيقش كـه     چون كسي از ايشا

. انـد  جمهور حنفيه مخالف ايشان هستند و گفته ايشان را زشت و ناپسـند شـمرده  
نقـل كـرده گفتـه     »الثبـوت  ممسلّ«يشان كه قبالً از كمال بن همام بعد از بيان قول ا

ميـر الحـاج گفتـه    يعنـي ابـن ا  » مسلّم الثبوت«شارح  »و ابوهريره فقيه است: است
ابوهريره چيزي از اسباب اجتهاد كم نداشته است و در زمـان اصـحاب هـم    : است

از . داد فتوي داده است درحاليكه در زمان اصحاب به جز مجتهد كسـي فتـوا نمـي   
آري هرچند حنفيه حديث را به 1نفر رأي صحيح اين است  800ابوهريره بيشتر از 

اما در اينجـا حـديث ابـوهريره را تـرك     . ددهن هنگام تعارض بر قياس ترجيح مي
اي كـه بـه آن    اند ولي نه به خاطر شخص ابوهريره و يا خارج شدن از قاعده كرده

                                        

 3/53/النيسير »ـ 2/251ـ التقرير 1
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اي ديگر كه نزد آنها و بلكه در نزد تمام علمـاء   بلكه به خاطر قاعده ،معتقد هستند
قاعده اين است كه هر زماني كه حديثي معارض قرآن و سـنت و  ن آ ،مسلّم است

شود و زماني كه چند دليل با هم معارض باشند قاعده  ماع باشد به آن عمل نمياج
در ترجيح آن است كه قوي ترين دليل مقبول است و هيچ شكي نيست آنچه قرآن 
و سنت و اجماع بر آن داللت نمايد قويتر از چيزي است كه حديث آحـاد بـر آن   

و اجماع است پـس بـه    داللت نمايد و اين حديث نزد آنها معارض قرآن و سنت
هـاي مختلفـي را در پـيش     سپس در جـواب آن حـديث شـيوه    ،شود آن عمل نمي

نظر رسانيده است كه نزديكتـرين   6ابن حجر در فتح الباري آنها را به  اند كه گرفته
وايت خ است و آن هم از خود ابوحنيفه رآنها بهحق اين است كه آن حديث منسو

  .شده است
روش حنفيه چيزي نيست كـه بـر ابـوهريره طعنـه وارد     به هر حال در شيوه و 

در حالي كه بـر  . ابوهريره فقيه نيست: فرمايد نمايد و فقط فخراالسالم است كه مي
نمايد و پناه بر خدا اگـر فـردي از    عظمت و صداقت و امانت ابوهريره تصريح مي

  . اهل علم و تقوي و پرهيزكاري غير از اين نظريه به ديگري داشته باشد
اي كه مؤلف در آنها دچار اشـتباه بزرگـي شـده     اميد است كه در اين سه مسئله

اما جاي تعجب است مؤلـف چگونـه   . حقيقت براي شما روشن شده باشد ،است
اينك بـه بيـان    ؟و نظر خود را از كجا آورده است؟اين ديدگاه را قبول كرده است

صداقت مؤلـف تعجـب   پردازيم كه شما از امانت علمي و دقت فهم و  مطلبلي مي
فصلي را در مورد آنچه براي راوي الزم اسـت و  » مسلّم الثبوت«صاحب ! كنيد مي

پردازد كـه   سپس به بيان مسائلي مي،يب داده استتيا آنچه در راوي الزم نيست تر
ز حنفيها كه به هنگام مخالفـت  برخالف برخي ا: اد نيستند و فرمودهحو شروط اتذ

. اجتهاد الزم نيسـت  ،پذيرند روايت غير مجتهد را نمي ،با تمام وجوه قياس ثحدي
فخراالسالم و كساني است كه موافق او هستند آنگـاه   ،»برخي از حنفيها«منظور از 
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به بيان ديدگاه آنان پرداخته و دليل تفـاوت ميـان مجتهـد و     »مسلّم الثبوت«شارح 
راالسالم و موافقان او فخآنان يعني «: گويد كند و مي غير مجتهد را نزد آنان بيان مي

 ،اند كه ابوهريره آن را روايـت كـرده اسـت    را مثال آورده »�-�اة«ـ حديث 
آنان يعني فخراالسالم و كساني كه با او هستند : گويد ايشان پس از بيان حديث مي

اند و شارح هم سخن ايشان را به اين روش بيان نموده است اما بايـد   ـ چني گفته
چون ابوهريره فقيه بوده و هيچ شكي در فقاهت  ،تفكر كرد به دقت در آن تأمل و

در . و بعد از ايشان هم فتوا داده است �چون ابوهريره در زمان پيامبر ،او نيست
ماننـد اينكـه در    ،حاليكه فتواي او مخالف قول و فتـواي ابـن عبـاس بـوده اسـت     

وت اي كه شـوهرش فـ   حديث صحيح روايت شده كه ابوهريره در عده زن حامله
نمـوده و   1كرده با ابن عباس مخالف بوده و ابن عباس حكم بـه دورتـرين مهلـت   

 ،نمـود  يا سلمان از ابوهريره طلـب فتـوي مـي   . ابوهريره به وضع حمل حكم كرده
  .2ي مهمي نيست  در اين باره مسئله »�-�اة«پس حديث 

شود كه ضـمير   كه از آن مشخص مي ،است »المسلم«و اين عين عبارت شارح 
گردد و اما مؤلف فخراالسالم ايـن عبـارت    انش برميبه فخراالسالم و موافق »لواقا«

ام حنفيه برگردانده اسـت و پـس از   ه از كالم شارح قطع كرده و ضمير را به نرا ك
اعتقـاد بـه فقيـه     ،دهنـد  كند كه حنفيه قياس را بر روايت ترجيح مـي  آنكه بيان مي

ي فقيـه   هد اما از شرح شارح و در نظريهد نبودن ابوهريره را هم به آنان نسبت مي
توان به دو شيوه تفسـير   كالم مؤلف را مي. است نبودن ابوهريره چشم پوشي كرده

  : كرد
را نفهميـده   »مسـلم الثبـوت  «ـ يا بايد گفت كه مؤلف كالم مصنف و شـارح  1

ها را با هم  هاي مذاهب اطالعي ندارد و تمام نظريه است و در اين مسئله از نظريه

                                        

 ) مترجم ( ز و يا وضع حمل رو 10ماه و  4ـ دورترين مهلت از 1
   146 – 2/145ـ شرح مسلم الثبوت 2
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مخلوط كرده است و نظريه فخراالسالم و موافقانش را به تمام حنفيـه نسـبت داده   
داست و عبارت شارح را اينطور فهميده كه نظـر ورأي حنفيـه اسـت و در نتيجـه     

ي كه مبتـدي و تـاره   كه چنين جهالتي را از فرد ،شرح شارح را هم نفهميده است
مد امين كـه داراي جايگـاه و   عيد است چه رسد به استادي مانند احكار هم باشد ب

  .شهرت علمي خاصي است
ـ و بايد گفت موضوع را فهميده اما عمداً اقوال و نظريه ارباب مـذاهب را بـا   2

اي بافته شده را عليه ابـوهريره و محكـم    هم مخلوط كرده است تا دسيسه و توطئه
كه البته . دنمايد و خواننده را وادار نمايد كه نسبت به ابوهريره سوءظن داشته باش

حسن ظن دارند اين نظريه ترجيح داده  ،براي كساني كه نسبت به علم و فهم استاد
  و ال حول و ال قوة اال با اهللا . شود مي

  
  :ديث از حديثهاي زياد ابوهريرهـ سوء استفاده جاعالن ح6

اما اينكه اعالن حديث روايتهاي فراوان ابوهريره را فرصتي مناسب براي جعـل  
 1انـد   اند و حديثهاي بي شماري را به دروغ بـه ايشـان نسـبت داده    ستهحديث دان

بلكه عمر و علي و عائشه و ابن عباس  ،چيزي نيست كه مختص به ابوهريره باشد
و ابن عمر و جابر و انس و تمام اينها و غير آنان هم مورد هجوم جاعالن حـديث  

ي آنان گفتـه شـود كـه     دگينامه اند اما اينكه در زن نان قرار گرفتهآي  و سوء استفاده
اي را بـر آنـان وارد    لطمـه  ،اند نان بافتهآروايتهاي بسياري بر زبان  ،جاعالن حديث

ي اصـحاب و تـابعين بـي     اي در مورد زندگينامه پس وقتي كه چنين گفته. كند نمي
كند؟ چرا ابوهريره را بـه آن اختصـاص    چه فرقي به حال ابوهريره مي ،تأثير است

آن اختصـاص نـداده    عائشه و علي و عمر را بـه  اويان بزرگ صحابه مانندداده و ر
ما را آگاه كرده تا به ما  »5دا�eة ا�b�رف ا���2(«در اينجا  ؟است
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ي جسـتجو در مـورد    زيهر در نتيجـه است كه گلـد  خبر بدهد كه اين مطلب همان
او بـا ايـن    .انـد  دهند در زمان بعد از خودش به او نسـبت داده  ابوهريره نسبت مي

خواهد در تمام روايتهاي ابوهريره شك وارد نمايد همچنانكه قبـل   سخن خود مي
دارد كه نسـبت بـه    تمام اين مسائل ما را بر آن وا مي: گويد از آن تصور كرده و مي

بحث خـود در   ،و زماني كه 1حديثهاي ابوهريره ديدگاه شك و پرهيز داشته باشيم
ه رسانيده پس بر احمد امين الزم اسـت كـه ترجمـه    وهريره را به اين نتيجمورد اب

بينيد كه صاحب فخراالسالم تا چه اندازه  پس آيا مي ،ابوهريره را با آن خاتمه دهد
بينيـد كـه چگونـه     و آيـا مـي   ؟هاي دشمنان اسالم مخلص است در پيروي از نقشه

 مـثالً  ؟روش طعنه را نسبت به اين شخصيت يگانـه در تمـام مناسـبات قـرار داده    
كنـد   اولين مثالي كه ذكر مي ،گويد هنگامي كه از رد اصحاب بر يكديگر سخن مي

باشد و زمانيكه بيـوگرافي ابـوهريره را بيـان     رد عائشه و ابن عباس بر ابوهريره مي
گويا اين چيزي اسـت كـه    ،كرد حديث را روايت مي قطگويد كه از ف نمايد مي مي

خواهـد   يـا هنگـامي كـه مـي    . دارد مـي در بين تمام صحابه به ابوهريره اختصاص 
گذشتگان را به اين خاطر سرزنش كند كه آنان بدون توجه به متن حديث فقط به 

مثالي  ،اند اند و بر اين اساس حتي احاديث مخالف را هم پذيرفته نقد سند پرداخته
خواهـد ثابـت نمايـد كـه      و زماني كه مي. جز حديث ابوهريره ،يابد براي كار نمي

راويان را بر ان داشته كـه عـل حـديث نماينـد و مقـداري از       ،نفساني خواهشهاي
بازهم مثالي جز ابوهريره و حديث ابـوهريره   ،جعل در صدر اول اسالم روي داده

هاي زشتي را با روشي ماليم بـر ايـن    هلجم »فجراالسالم«آري مؤلف . يابد را نمي
يا تحقيق او معتمـد   ،كند بدون اينكه اثبات مطلبي ،نمايد صحابي بزرگوار وارد مي

كند تا انديشه و فكر كثيفي كه در ذهن گلـد زيهـر    بر دليلي باشد او اين كار را مي
هواپرست را محقق كند كه در تالش است تا تاريخ و سيره بزرگان ما را كـه ايـن   
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  اند تحريف نمايد  شرع و دين را براي ما نگهداري و نقل كرده
ابقين والحقـين او از مستشـرقين و مسـتبدان    و اما به استاد احمـد امـين و سـ   

سال براي مـردم در   47د  �گودئيم اصحابي كه بعد از وفات حضرت رسول مي
از همسـر و   �حضور بزرگان اصحاب و نزديكترين مردم بـه حضـرت رسـول   

كند كه روز به روز احترام و عظمـتش در نـزد ايشـان     اصحابش حديث روايت مي
شـود و تـابعين از هـر     اديث به ايشان مراجعـه مـي  شود و در شناخت اح بيشتر مي

پرهيزكـار   ،متقـي  ،بعين امـام شـجاع  شتابند و بزرگ علماء تا رف او ميسوي به ط
كنـد و علـم و حـديث از او يـاد      سعيد بن المسيب با دختر ابـوهريره ازدواج مـي  

 انـد بـه   اند و از او دانش ياد گرفتـه  گيرد و كساني كه از او حديث روايت كرده مي
ايـم تـا ايـن     رسندو ما در مورد هيچيك از اصحاب نشنيده نفر از اهل علم مي 800

نها بر عظمت و اطمينـان بـه   آاندازه از او حديث و يا علم ياد گرفته باشند و تمام 
شود و تمام مـدارك راسـتي    قرن از تاريخ اسالم سپري مي 13وي اجماع دارند و 

براستي اصحابي در تاريخ بـه جايگـاهي    باشد خبار ابوهريره ميادر مورد احاديث 
آيد كـه گمـان    رسد كه ابوهريره به آنجا رسيده ولي امروز كسي به سوي او مي مي
كند تمام مسـلمانان چـه امامـان و اصـحاب و تـابعين و محـدثين او را كـامالً         مي

اند و او در واقع فردي اهل افتراء و دروغ بـوده اسـت براسـتي ديـدگاهي      نشناخته
كسـاني  و  ين ديدگاه كه بعضي از مردم در مورد اين صحابي بزرگوار دارند مانند ا

  .ديدگاه و به آن معتقد هستند علم و عقل خوار و پستي دارند اين صاحب كه
  

  

  همراه با ابوريه

ه ابوريـه در كتـاب   بعد از مطالب گذشته به بيان طعنـه هـايي مـي پـردازيم كـ     
در مـورد   »5ـ ا°%N 5ا�Yاء �,ـ� ا*9ـ�  «خودش موسوم به 
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پيوسـته   ) ابو هريـره (ابوهريره رضي اهللا عنه بر زبان رانده است تا سخن درباره او 
. گفته شـده اسـت  ) ابو هريره(بوده و بيان كننده ي تمام مطالبي باشد كه در مورد 

تمام طعنه هاي ابوريه در مورد ابو هريره پيرامون كوچك شمردن و خوار نمـودن  
به نبـودن اخـالص در اسـالم و عـدم صـدق در نقـل       شخصيت و متهم نمودن او 

حديث از رسول خدا و شكم دوستي و دنباله روي از بني اميه و اتهامـاتي از ايـن   
قبيل دور مي زند كه ما به تفصيل از آنها بحث مي نماييم و شهادت مي دهـم كـه   

حتـي   ،ابارية بي ادب ترين فردي است كه در مورد ابو هريره سخن گفتـه  اسـت  
چه در دوران گذشته و چه در عصر  ،از معتزله ها و رافضيها و خاور شناسان بدتر

جديد كه اين نوع موضعگيري نمونه اي است از آنچه كه بر بي خـردي و پليـدي   
درون داللت مي كند و مطمـئن  هسـتم در مقابـل دروغ بـافي و سـبك نگـري و       

ت خواهد نمود و خداوند او را مجازا ،تحريف واقعيت ها و زشت نمايي حقيقتها
روزي كه به سوي  خداوند باز گرداننده مي شود آن را در دفتر اعمـالش خواهـد   

اما بحث اين تهمتها و دروغ بافي هـا را بـه اختصـار در اختيـار خواننـدگان      . ديد
  . محترم قرار خواهيم داد

  
  اختالف در اسم ابو هريره  : طعنه اول

ورد اسم هيچ احدي بـه  مردم در م ابوريه مي گويد در دوران جاهليت و اسالم
اما هيچ احدي از مـردم اسـمي را كـه    . ابو هريره اختالف پيدا نكرده اندمانند اسم 

خانواده ابو هريره براي او قرار داده اند تا در ميان مردم به آن اسم صـدا زده شـود   
سپس از امام نووي نقل مي كند كه اسـم او عبـدالرحمن بـن صـخر     . نمي شناسد

قول اين قول را صحيح دانسـته اسـت و از قطـب     30امام نووي در ميان است كه 
جمع شـده انـد    نفرحلبي نقل كرده است كه در گرد اسم ابو هريره چهل و چهار 

ابوريه مي خواهد شأن ابو هريره را سبك كند به اينكـه اسـم او در ميـان صـحابه     
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اري وجـود  معروف نبوده است به گونه اي كه در اسمش اخـتالف نظرهـاي بسـي   
  : جواب اين طعنه به شرح ذيل است. دارد
همانا اختالف در اسم مرد از شأن او نمي كاهـد و ارزش انسـان بـه علـم      - 1

و خداوند داخـل شـدن در بهشـت و رسـيدن بـه      . اوست نه به نام خود و پدرش
مراتب سعادت در نزد خود را به اسمها و كنيه ها و لقبها موكول نكرده است و هر 

  . ندارد وجاهل به دين خداوند استكس چنين پ
همانا بسياري از اصحاب در مورد اسمهايشان اختالف نظر زيادي وجـود   - 2

دارد در حاليكه اين اختالف نظرها چيزي از ارزشها و خدمتهايشان و قدر شناسي 
 . مسلمانان نسبت به آنان و اعمالشان  نمي كاهد

ي اسالم ه از زمانيكه وهمانا سبب اين اختالف در اسم ابو هريره اينست ك - 3
هريره شناخته نشده است و از شاخه ي قـريش و قبايـل   آورده است جز به نام ابو

آن نبوده است تا اصحاب او را به اسم اصليش بشناسند و ما اكثر مسلمانان را مـي  
را نمي شناسـند زيـرا از وقتـي كـه      �بينيم كه امروزه اسم حقيقي ابوبكر صديق 

ايـن امـر    راو را نشناخته اند پـس چـه ضـرري د    كنيه اش نشأت گرفته اند جز با
و ابو هريره از قبيله اوس و از مكاني دور از مكه و مدينه بوده اسـت  .  وجود دارد

گشته است جز به ابو هريره مـورد   �و از وقتي كه مسلمان شده و مالزم پيامبر
د كـه اسـم   پس آيا بعد از آن چيز غريبي به نظر مي رس. خطاب قرار نگرفته است

بـه بـاد فراموشـي سـپرده      -همانكه پدر و مادرش برايش قرار داده انـد  -اصليش 
 ؟شود

يا چهل قول باشـد   30همانا اختالف در اسم ابو هريره و پدرش از اينكه  - 4
حقيقت ندارد بلكه به علت اشتباه راويان و پيش انـداختن لفظـي بـر لفـظ ديگـر      

حافظ ابن حجـر در  . راتر نمي رودقول ف 3اختالف حقيقي از  ،نشأت گرفته است
گفته است با وجود تصحيف و تحريفي كه در بعضي از اسـمهايي  ) االصابه(كتاب 
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مانند  وبرير و يزيد كه اين گونه عـوارض تغييـري    ،كه براي او روايت شده است
است كه از بعضي راويان رخ داده است و همچنين است سكن و سكين و سعد و 

سپس گفته است پس به هنگـام تأمـل   .از آنان منظور استسعيد كه در ظاهر يكي 
عميق همه ي اقوالي كه در مورد اسم ابو هريره آمده است به ده قول نمي رسد كه 

قول بر مي گردد كه عبارتند از عمير و  3علت پيدايش آنها از جنبه صحت نقل به 
كـه در   و عبدالرحمن كه ما در مـورد دههـا نفـر از اصـحاب در مـي يـابيم      .. عبدا

پس جـز پليـد بـودن و     ،اسمهايشان چهار يا پنج يا شش قول مختلف وجود دارد
اين همه دشمني و ستيزه جوئي در اين مـورد   ،قصد بدبيني و مشوش كردن اذهان

  ؟بخاطر چيست

  پيدايش و اصل ابو هريره : طعن دوم

يخ ابوريه مي گويد عالوه بر اختالف در اسم ابو هريره علماء از نشـأت و تـار  
از قبيـل  ،قبل از اسالم او چيزي نمي شناسند،جز آنچه كه خـود ذكـر كـرده اسـت    

اينكه با گربه كوچكي بازي مي كرده  و اينكه فقير و بينوا بوده و در مقابل خوراك 
شكمش به مردم خدمت كرده است و تمام آنچه از اصل ابـو هريـره شـناخته مـي     

. له ازد سپس از شعب دوس اسـت شود آنست كه او از عشيره سليم بن فهم از قبي
هرگز گمان نبرده ايم و سراغ نداريم انساني را كه احترام خودش را رعايت كند و 
مدعي علم و معرفت باشد اما در ترور شخصيت يك صحابي نامدار كه شهرت او 

خـود را در   ،بر معاصران خود و نسلهاي هم آمده بعد از خـودش مخفـي نيسـت   
نه قرار دهد و به مانند اين گفتـاري كـه از او نقـل    معرض اين موضعگيري مغرضا

وجواب اين . كرديم كسي يافت نمي شود كه اينگونه بي شرمانه سخن رانده باشد
  .طعن هم اينست

همانا او از قبيله دوس است و اين قبيلـه قبيلـه اي  شـناخته شـده و داراي     -1
  .شرف و ارزش ويژه اي در ميان قبيله هاي ديگر عرب است
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اً تودة بزرگ اصحاب جز عدة كمي از آنها كه شمار آنان زياد نمي باشد قطع-2
هيچ شناختي دربارة زندگي آنان در زمان جاهليـت و قبـل از اسـالم در دسـترس     
نيست زيرا همة عربها در زمان جاهليتشان گمنام و در حصار جزيره العـرب قـرار   

ن هـم بـه احـوال آنـان     داشتند، به اوضاع جهانيان اهتمام نمي ورزيدنـد و جهانيـا  
اهتمامي نشان نمي دادند مگر در اموريكه مربوط به بازرگاني مي شد كـه پيوسـته   

پـس زمانيكـه اسـالم آمـد و     . كاروانهاي تجاري دركنار شهرهايشان در گـذر بـود  
خداوند با نهادن بار رسالت خود بر دوش آنان آنها را شرفياب گردانيد مـي بينـيم   

خي نوشته مي شود و يراي هر يك از كارهايي كه انجـام  براي هر يك از آنان تاري
داده اند از آنان سخن به ميان مي آيد  و راوياني پيدا مي شـوند كـه اخبارشـان را    
جستجو مي كنند و داراي شاگرداني مي شوند كه از آنان دانش و هـدايت را نقـل   

صحابه متفـاوت  مي كنند  پس آيا در اين مورد شأن ابو هريره از شأن و مقام انبوه 
است و به چه دليل عدم شناخت تاريخ او در زمان جاهليت به ارزش او ضرر مي 
رساند و از موقعيت او در اسالم مي كاهد و ابوريه كدام آيه را در كتـاب خداونـد   
يافته است كه بيان مي دارد كسي كه تاريخ قبل از اسالمش شناخته نشـود واجـب   

ارزش او كاسته شود و بايد نسبت بـه احـاديثي   است مقام او را كاهش دهيم و از 
خداوندا تو از هر چيز پاك و مبـرا   ؟كه او از رسول خدا روايت مي كند شك كرد

  .هستي اين بهتاني است بس بزرگ
كـه  و اگر خواسته باشيم در مورد تاريخ هزاران صحابي كه در حجه الـوداع  -3

كـه بعضـي از محققـين ذكـر     شمارة آنان به صد و چهارده هزار نفر مي رسيد چنان
كرده اند از ابوريه بپرسيم آيا براي آنان جز ده بيست نفري از آنهـا قبـل از اسـالم    

حتي آناني هم كه داراي تاريخ هستند تـاريخ آنـان از    ؟تاريخي شناخته شده است
يكي دوسطر تجاوز نمي كند آيا جز از آن بيست نفري كه داراي تاريخ هستند نزد 

ي اعتبار و كوچك و هيچ ارزش و مقامي ندارند آيا اينسـت تحقيـق   ابو ريه بقيه ب
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علمي كه هيچ كس تا بحال بر سبك او تار سخن نبافته است همچنانكه ابوريه در 
  مورد خود ادعا كرده است

  
  بي سوادي ابو هريره  : سوم) زخم  زبان(طعنه  

و نوشـتن بلـد   كه ابو هريره امي بود به اين معني كه خوانـدن  :ابوريه مي گويد 
جوالنگاه زخـم زبـان   .نبود در هيچ عصري از عصرهاي اسالمي امي بودن صحابي

اب نيامده است تا ابوريه آمد و آنرا از قبيل زخم زبانهـا  سبحه صدق گفتار او ب در
در مورد ابو هريره به حساب آورد با اينكه امي بودن معموالً صفتي اسـت كـه بـر    

ن مبعوث شده آمده است و از قبيل بديهيات كـه  عربهايي كه رسول خدا در ميانشا
جز يك عدة انگشت شمار كسي در مكه با خوانـدن و   �در هنگام بعثت پيامبر

نوشتن آشنايي نداشت و با اين وصف تودة صحابياني كه چنانكه در پـيش گفتـيم   
شمارشان به صد و چهارده هزار نفر مي رسـيد هـم امـي بـوده انـد و خوانـدن و       

آيـا   ؟وده اند پس راز اشاره كردن به امي بودن تنها ابو هريره چيسـت نوشتن بلد نب
 �اين امر بخاطر شك انداختن در صحت احاديثي است كه ابو هريره از پيـامبر 

بدليل اينكه او احاديث را حفظ مي كـرده و از نعمـت نوشـتن     ،روايت كرده است
ها حديث پيـامبر را  برخوردار نبوده است قطعاً از قبل گفتيم كه هيچ يك از صحابي

نمي نوشتند جز عبداهللا عمرو كه مقداري از احاديث را نوشته است پـس آيـا ابـو    
ريه مي خواهد به تمام احاديثي كه صحابيها از رسول خدا روايت كرده انـد طعنـه   

نمي دانم آيـا ايـن از   . بزند زيرا آنان امي بوده اند و خواندن ونوشتن بلد نبوده اند
است كه هيچ كس تا بحال بـر منـوال آن رشـته سـخن نبافتـه      همان تحقيق علمي 

  .است
  فقر نداري است : چهارم) زخم زبان(طعن  

كه قطعاً ابو ريه در مواضع بسياري از بحثهايش و حـرص خـود را در هويـدا     
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يـر و بينـوا   كردن حقارت ابو هريره و بد نام كردن او ابراز داشته اسـت زيـرا او فق  
نبـوده اسـت و همچنـين هميشـه در خـدمت رسـول        يبوده و داراي هـيچ چيـز  

ش را حفظ و هدايتش را فرا گيرد، به شـرطي كـه چيـزي    سثبوده تا حدي �خدا
دستگيرش بشود كه شكمش را سير كند و اين سخن را كه ابو هريره در ميان قبيله 
اش بي ارزش بوده و از اشراف و سران شناخته شده عرب نبوده بسيار تكرار كرده 

ابو هريـره مسـتحق خـوار شـمردن و      ،د ابي ريه بخاطر همه موارد فوقاست و نز
از مردي ثروتمند صاحب مقام و با نفوذ اين  قطعاً فهم ما. پست نمودن گشته است

بوده كه بينوايان را كوچك شمارد و فهم ما از دشمنان پيـامبران و جنگجويـان بـا    
كه قوم نوح در مقابل او مي دعوتهاي آنان آن بوده كه در مقابل آنان چيزي بگويند 

و تو را نمي بينم كه كسي از تو پيروي كرده باشد جز فرومايگان و ساده لو (گفتند 
و فهم ما از كساني كه بـه خـدا و روز قيامـت ايمـان ندارنـد      » 27هود آيه «) حان

اينست كه كرامت و احترام را با نعمت و مال و ثروتهاي دنيا مقايسه مـي كننـد و   
ه ايم كه جامعه هاي اشراف گراي سرمايه داري بر فقـراء برتـري مـي    چنين فهميد

جويند و آنان را كوچك مي شمارند و ارزشهايشان را كم رنگ مي كنند از جملـه  
افرادي مثل ابو ريه و بايد پرسيده كه وي با كدام نگـرش عقلـي سـخن از فقـر و     

ن الهـي را تكـذيب   عدم وجاهت ابو هريره مي راند آيا با نگرش كساني كه پيامبرا
مي كنند پس اگر او از جمله كساني باشد كـه بخـدا و پيـامبرانش و بـه آنچـه در      
كتاتب خدا آمده ايمان دارند بايد بفهمد كه خداوند از حضرت نوح حكايت كرده 
است كه د رمقابل كسانيكه پيروان با ايمان و مستمندش را خوار مي داشتند گفـت  

نيستم همانا آنان پروردگارشـان را مالقـات   ) از خود و من دور كنندة ايمان داران(
باز هـم حضـرت نـوح در مقابـل      1مي كنند ولي من شما را گروه ناداني مي دانم 

                                        

  29/هود  - 1
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و من به كسانيكه چشمان شما آنانرا كوچك مـي بيننـد مـي    (آيه : زورمندان گفت
گويم خداوند هيچ خوبي را نصيب آنان نكرده است خداوند بـه آنچـه در دلهـاي    

همانا آنگاه از ستمكاران خواهم ) و اگر به ميل شما كار كنم(انست آگاهتر است آن
و اگر با تفكر ثروتمندان در جامعه اسالمي سخن مي گويـد پـس او    31/بود هود 

بخوبي مي داند كه اسالم  تمام ارزشهاي مادي را كه در ميان مردم باعـث برتـري   
ف باقي مانده است و آن هم ارزش مي شوند باطل گردانيد تنها به يك ارزش معتر

قطعاً گراميتـرين شـما نـزد خـدا بـا تقـواترين       (و تقوي است آنگاه كه مي فرمايد 
و بدرستي من در اين نگاه بي شرمانه خوار كننده اي كه آنرا در مقابل  1)شماست 

فقر و گرسنگي و كم دستي ابو هريره ابراز كرده است هيچ مجوزي بـراي ابوريـه   
بود كه در روز فتح مكه به پشت بام كعبـه   �آينه بالل مؤذن پيامبر نمي بينم هر

كلمـه اسـالم را اعـالن كنـد و      ،صعود كرد تا در باال سر رهبران و بزرگان قـريش 
صهيب و بالل و امثال آنان را در ميان ضعيفان در هنگام  مالقات، بر ،حضرت عمر

سانيكه به رسـول خـدا   بزرگان قوم مقدم مي داشت و از قبيل بديهيات است كه ك
ايمان آوردند از اول كار و تا چندين سال بعد بيشترشان از ضـعيفان و بينوايـان و   
بردگان بودند آيا اين امر نزد رسول خدا ضرري متوجـه آنـان كـرد يـا در تـاريخ      

و آيـا تـاريخ    ؟دعوت اسالمي و جهادشان چيزي از مقام و اجرشان كاسـته اسـت  
بردگان بي ارزش نـزد كفـار قـريش و امثـال ابـو ريـه،        اسالم براي اين بينوايان و

زيباترين و رقها را در جاودانگي و بزرگي و اخالص براي حق و نيست شـدن در  
پس كساني كـه كفـار قـريش و امثـال      ؟راه خدا و گسترش دين او رقم نزده است

 ابوريه اغنياء و اشراف و با وجاهتشان مي نامند چگونه مي تواننـد بـه مقـام آنـان    
  .برسند و يا به جايگاه رفيعشان نزديك شوند

                                        

 13/حجرات - 1
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قطعاً اين مقياسي كه ابو ريه براي ابو هريره در نظر گرفته است به خود او بـر   
مي گردد پس جائز است كه گوينده اي او را كوچك شمرد و ارزش و شخصـيت  
 او را پايين آورد زيرا او طبق معلومات ما از بينوايان اسـت نـه از ثروتمنـدان و در   

  .ميان قوم خود داراي هيچگونه ارزش و شرف و مقامي نيست
  اسالم او و سبب همنشيني او با پيامبر: طعن پنجم

قبالً گفتيم كه ابو هريره در سال هفتم هجري در غزوة خيبر مسلمان شد و هم  
اكنون اضافه مي كنيم كه وي قبل از اين تاريخ مسلمان شده است ولي هجـرت او  

اً در اين سال بوده است و فقـط ايـن قـول را بخـاطر دو دليـل      با  رسول خدا قطع
  . ترجيح داديم
آنست كه ابن حجر در كتاب االصابه در ترجمه و شرح حـال طفيـل   : دليل اول

بن عمرو دوسي ذكر كرده است و گفته است كـه طفيـل نـامبرده قبـل از هجـرت      
همان قوم ابـي   –مسلمان شده ووقتي كه بعد از مسلمان شدنش به ميان قوم خود 

جـز پـدرش و ابـو هريـره      بازگشت آنان را به اسالم دعـوت كـرد، امـا     -هريره 
دعوتش را اجابت نكردند و اين نقل، صـريح اسـت در اينكـه اسـالم ابـو هريـره       

  . درغزوة خيبر به وقوع پيوسته است �آمدنش به نزد پيامبر چندين سال قبل از
يـر آن دو در مـورد نزاعـي كـه     چيزي است كه بخاري و مسـلم و غ : دليل دوم

هنگام تقسيم غنائم بعد از فتح خيبر در بين ابو هريره و ابان بن سـعيد بـن عـاص    
خواسـت تـا او را در    �آنرا روايت كرده اند كه ابـان از پيـامبر   ،صورت گرفت

در تقسيم غنائم  �اي پيامبر خدا: تقسيم غنائم سهيم سازد، پس ابو هريره گفت
كه همان نعمان بن مالك بن ثعلبه  - 1مده زيرا او با ابن قوقل چيزي براي او قرار 

                                        

بخاري مبني بر عادت خود داستان ابن قوقل را در مواضع متعددي ذكر كـرده اسـت ولـي آنـرا در      - 1

  .رجوع شود 7/395به فتح الباري ( مل آورده است  باب غزوة خيبر بطور كا
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در جنگ احد در حاليكه ابان مشرك بـوده   –است و لقب او قوقل بن اصرم بوده 
از اين داستان مي فهميم كه ابو هريـره   -1.را كشته است) ابن قوقل(جنگيده و او 

مسلمان نبود بلكه همـة  ر خيبر به خدمت پيامبر آمد تازه دهنگاميكه بعنوان مهاجر 
و رويداد ها را پيگيري كرده بود بگونه اي كه مي دانست ابان  �جنگهاي پيامبر

بن سعيد همان است كه ابن قوقل را در جنگ احد كشته است و حافظ ابن حجـر  
و ابوريه طبق عادت خودش مفهوم اين داستان را بـد جلـوه    -2همين نظر را دارد 

فراهم آورده است كه بـا نتيجـه گيـري اهـل انصـاف       داده است و نتيجه اي از آن
 ،اسالم ابو هريره مانند اسالم همة صحابيهاي ديگر ،متفاوت است و هر طور باشد

او براي اولين بـار اسـالم را از طفيـل بـن     ،خالص و بخاطر رضاي خدا بوده است
ده عمرو شنيده است و بالفاصله آنرا قبول كرده و شـعائر و احكـام آنـرا انجـام دا    

بوده  است و در حاليكـه   �بنابراين هميشه عالقمند هجرت به نزد پيامبر. است
و بيشـتر روايـات   .آمد �بسوي پيامبر –پيامبر و مسلمانان در غزوة خيبر بودند 

برآنند كه آمدن او در پايان جنگ اتفاق افتاده است ولي در تقسـيم غنـائم حضـور    
ثابـت   -مادتر و صحيح تـر اسـت   كه مورد اعت –داشته است و بعضي از روايات 

به مسلمانان فرمان داد كه سـهمي بـراي ابـو هريـره قـرار       �نموده اند كه پيامبر
سپس همراه و همنشين  پيامبر گشت مبني بر اينكه به هيچ چيزي از مظـاهر  .دهند

دنيوي توجه نكند جز اينكه به فرمان پيامبر گوش فرا دهد و بعد از او بار هدايتش 
اينكه محل اقامت ابو هريره . هد و حدثتش را براي مسلمانان نقل كندرا بر دوش ن

در صفه باشد چيزي طبيعي بوده است و آن مكاني در مسجد بوده كـه كسـاني در   
آن اقامت  داشتند كه مخصوص تعليم و تعلم و جهاد با رسول خدا بودنـد يـا در   
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 .1مدينه ثروت و خانواده اي نداشتند

خدا آنـان را گرامـي     �ن صحابه وجود داشتند و پيامبرو قطعاً در صفّه بزرگا
همان گونـه شـأن ابـو    . مي داشت و مردم را بر گرامي داشتن آنان تشويق مي كرد

بود تا خـدا و رسـولش را    �هريره ادامه يافت كه هميشه و هر جا همراه پيامبر
سال براي همسايگي بر گزيد و بوسيله اين همراهي مداوم از سال هفتم هجري تا 

داشت تا آنرا از زبان كسانيكه  �دهم عالقة شديدي به جستجوي حديث پيامبر
اسالمشان از اسالم ابو هريـره سـبقت گرفتـه بـود و همچنـين از زبـان همسـران        

به اندازه اي احاديث پيامبر براي ابو هريره جمع شـده بـود كـه    . بشنود �پيامبر
ابو هريره در همه جا پايبند بـه    براي اصحابي كه اين فراغت را نداشته اند ومانند

. اينسـت داسـتان اسـالم آوردن او   .همراهي مستمر پيامبر نبوده اند جمع نشده بـود 
حديث هجـرت  ) كنيه ها(در باب  ) بوده است 310كه متوفاي (بخاري و دوالبي  

او از دوس به مدينه و از آنجا به خيبر را براي ما روايت كرده اند و بهر حال او در 
  : سيرش اين شعر را زمزمه مي كردطي م

با اينكه از منطقه كفر آلود ......شگفتا بر شبي كه داراي طول و رنج بيشمار است
  .2نجاتم مي دهد

  
  
  

                                        

 8/83الباري  فتح - 1

   .در روايت دو البي بجاي نَجت تُنَجيني آمده است - 2
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 �وقتـي بـه خـدمت پيـامبر     ،در راه برده اي كه مال ابو هريره بود فرار كرد 
ـ : فرمود �رسيد و با او بيعت كرد، بردة فراري ظاهر شد و پيامبر و هريـره  اي اب

بدينگونــه از . او در راه خــدا آزاد اســت: ايــن بــردة توســت او در جــواب گفــت
و بيعت با اسالم بنـده اش را آزاد كـرد و بـا ايـن      �خوشحالي مالقات با پيامبر

وصف مي بينيم كه در داستان اسالم ابو هريره نمونه اي از نمونه هـاي صـدق در   
و بيعت با او را  �كه مالقات پيامبر محبت پيامبر و پايبندي به اسالم وجود دارد

يكي از نعمتهاي بزرگ الهي دانسته كه به شكرانه آن تنها بنـده اش را كـه جـز او    
چيزي نداشت آزاد كرد و بدينم قسم اين نمونه اي است كه ايمانـداران صـادق از   
آن چيزي برداشت مي كنند كه نفس را پر از اعتماد و خرسندي و اطمينان خـاطر  

ابو هريره در درونش پر از كينـه اسـت در    ولي ابوريه در حاليكه نسبت بهند مي ك
داستان او جز داستاني از داستانهاي آوارگي كه گرسنه را وادار مي كند تا براي پـر  
كردن شكم از شهري به شهر ديگر منتقل شود را  نمي بينـد و در همراهـي او بـا    

و در زنـدگي آنسـت كـه    جـز آن مـرد شـكم پـروري كـه تمـام اراده ا       �پيامبر
ايـن گونـه   . گرسنگيش را كنترل كند و آرزوي شكمش را اشـباع كنـد نمـي بينـد    

موضعگيري بس جاي تعجب است ولي آيا ابوريه اين صورت را بـراي خـود يـا    
پـس چگونـه آنـرا بـراي يكـي از يـاران        ؟فرزند يا يكي از دوستانش مي پسـندد 

  .مي پسندد  �پيامبر

ي ابوريه شكي نيست كـه انبـوه دانشـمندان اسـالم از     با قطع نظر از موضعگير 
عصر تابعين تا به امروز او را نمونه گرامي مي دانند براي كسي كه بار امانت علـم  

  .از رسول خدا را بر دوش خود حمل مي نمايد
  

   �داستان گرسنگي و همراهي مداوم او با پيامبر: طعن ششم
كرده است و گفته او بخاطر فقـرش   ابوريه سخن درباره فقر ابو هريره را تكرار
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مشهورترين كساني شـد كـه قصـد صـفه كردنـد و       از راهي صفه گشته است پس
  : اما جواب . سرپرست كساني شد كه در صفه ساكن بودند

در مقابـل مـردم خجالـت مـي     به دينم قسم ابوريه نه از خدا شرم دارد و نه -1
فه نـزد خـدا      كشد و گر و رسـولش عيـب و خـواري    نه، نه فقـر و اقامـت در صـ

محسوب نمي شود و همچنين نزد شخصيتهاي گرامي كه در سايه اعمال و صفات 
نيكو پرورش يافته اند نقص و رسوايي بـه حسـاب نمـي آيـد و فقـط نـزد سـگ        
صفتاني عيب است كه عزت و كرامت را فقط در مال و مقام مي بينند و در رد بـر  

ه قـرآن در مـورد ثروتمنـدان سـتمگر و     ابو ريه ما را كفايت مي كند آن چيزي كـ 
بدكاري آنان و جنگيدنشـان در مقابـل دعوتهـاي پيـامبران و بردارنـدگان اصـالح        

  .فرموده است
 �و ابوريه خود را در كشف سبب صحابي بودن ابو هريره براي پيـامبر  -2 

در حاليكـه  . صريح و صادق معرفي كرده است ،و نمايان كردن حقيقت پرورش او
گويا يتيم بودن در نزد ابـو  ،ذكر مي كند كه او با يتيمي پرورش يافته استبا طعنه 

ريه عيب است پس شگفتا به حال كسانيكه حيـا نمـي كننـد ديگـر نگفتـه اسـت       
صحبت ابو هريره با پيامبر مانند مسلمانان ديگر براي محبت و هدايت بوده اسـت  

ِ��ِء ��0:(و فقط گفته است  �,� �:���7�d �:�"ي همانـا او  يعن )ِا
  .)شد بخاطر پر كردن شكمش �همراه پيامبر

و در پاورقي از ابن هشام نقل كرده است كه لفظ علياً براي تعليل مي آيد ايـن   
سخني است كه جز انساني مغرض آنرا نمي گويد و هيچ احدي معنـي كـالم ابـو    

نگ هريره را چنين نمي فهمد، مگر كسي كه در خَردش نارسائي و در سينه اش آه
كـه چنـين بفهمـد كـه ابـو       ،خيانت باشد و گرنه چگونه جائز است براي خردمند

هريره شهر و قبيله و وطن خود را كه در آن پرورش يافته است ترك بكند و فقط 
آيا ابـو  ،بيايـد  �همه اينها را دور بگـذارد و بخـدمت پيـامبر    ،براي اكل و شرب
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رد و بياشـامد آيـا سـرزمين    هريره در ميان قبيله خود چيزي  نمي يافت كـه بخـو  
سرزمين خشك ) دوسيان در حاليكه قبييله اي بزرگ و با شرف و با ارزش بودند 

و بي حاصل بود و گنجايش ابو هريره را ندا شت تا جايي كه در آنجا خـوردني و  
براي چه ابو هريره بـه مدينـه آمـد؟ آيـا بـا تجـارت و        ؟نوشيدنيش را نمي يافت

مي يافت كه بخـورد و بنوشـد همچنانكـه بازرگانـان و     كشاورزي آنجا چيزي را ن
رد گـ كشاورزان مي خوردند و مي نوشيدند؟ آيـا جـز شـكم فروهشـتگان جهـان      

كساني را مي يابيم كه به خاطر اكل و شرب به مناطق دور بروند، حتي اينهـا هـم   
تنها به خاطر اكل و شرب مناطق خود را ترك نمي كنند، بلكه جمع آوري دارايـي  

به جمع  �ابوريه، ابو هريره را در صحبت با پيامبر(وال را هم در نظر دارند و ام
آيا مقام ابو هريـره نـزد ابوريـه از مقـام شـكم فروهشـتگان       ) اموال متهم نمي كند

جهاني پست تر است و براستي كه كوردلي و كينه ي سياه است كه صاحب خـود  
  .را به جهنم مي رساند

اينطـور   �مورد صحبت ابو هريره با پيامبرسپس روايت صحيح ثابت در  -3
بيـوع  « بلكه واقعيـت آنسـت كـه بخـاري در كتـاب      ،نيست كه ابوريه آورده است

: روايت كرده است كه ابو هريره در مورد كثرت روايت حـديث گفتـه اسـت كـه    »
و از (بودم و به پر كردن شكمم قناعت مـي كـردم     �هميشه مالزم رسول خدا
كه او بخـاطر  ) ي كردم تا احاديث بيشتري را روايت كنمكارو كاسبي صرف نظر م

و همچنين واقعيت آنست كـه مسـلم در بـاب    . روشنگري چنين سخن گفته است
مـرد فقيـري بـودم    : فضائل صحابه آنرا روايت كرده است كه ابو هريره مي گويـد 

را خدمت مي كردم تا خود را سير كنم ديگر به فكر مال انـدوزي    �پيامبر خدا
در ايـن دو   . )متـرجم  (تا فضيلت صحبت را فـداي چيزهـاي ديگـر كـنم     . منبود

روايت ذكر از صحبت به ميان نيامده است بلكه آنچه ذكر شده مالزمـه و خـدمت   
را ذكـر كنـد، كمـا     �است و ابو هريره نخواسته است كه علت صحبت با پيامبر
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بخـاطر آن از   اينكه ابوريه گمان برده است، بلكه او درصدد بيان سـببي اسـت كـه   
همة صحابيهاي ديگر بيشتر حديث روايت كرده است زيرا او گفته اسـت معاملـه   

مهاجرين را بخود مشغول داشـته اسـت و انصـار زيمـن دار      ،در بازارهاي تجاري
در حاليكـه او در هـر جـا     ،هستند و كشاورزيشان آنان را سرگرم خود كرده است

بو ريه چه مي شود كـه گويـا در كشـف    ا پس گمان.  دائم پيامبر بوده است همراه
  . سبب صحبت او با پيامبر  صريح و صادق سخن گفته است

و ابوريه به اينكه كلمات را از جايگاه واقعي خود منحرف كرده اكتفاء نكرده -4
علي  ":در قول ابي هريره كه مي گويد »علي«است بلكه اضافه كرده است كه لفظ 

زيرا ابن هشـام گفتـه اسـت كـه معـاني علـي        فقط براي تعليل است  "ملء بطني

 ���µ��´��³��²z¶��}� مانند فرمودة خداونـد  ،منحصر در تعليل است

و ايـن هـم   ) لما هداكم كه علي بمعني الم و بـراي تعليـل اسـت    :يعني  185: البقرة
بلكـه    ،دروغ بافي و دليل ديگري است بر اينكه خواست ابوريه اثبات حق نيست

راهي است تا بوسيله آن از شأن ابو هريره بكاهد زيرا ابن هشام  خواست او يافتن
معاني مي آيد كه يكي از آنها تعليل اسـت پـس    9گفته كه علي براي ) رحمه اهللا(

چرا نزد ابي ريه لفظ علي در گفتة ابي هريره فقط براي يكي از اين معاني نه گانـه  
براي بيشتر آن معاني نه گانه  با اينكه لفظ علي در گفته ابو هريره. معين شده است

ه و دلهايشان را خداوند بينشهايشان را نوراني كردصالحيت دارد و دانشمنداني كه 
از كينه ياران رسول خدا پاك گردانيده معاني كلمه علي را مطابق حقيقت فهميـده  

علي (امام نووي در شرح قول ابو هريره . اند نه مانند آنچه كه ابو ريه فهميده است
خواهم بود و به غذاي خودم  �يعني همراه دائم پيامبر: فرموده است) ء بطنيمل

و مالي براي انـدوختن يـا غيـر آن جمـع نمـي كـنم و چيـزي را        . قناعت مي كنم
برغذاي خودم اضافه نمي كنم و مرادش اينست كه قوت از راههاي مبـاح حاصـل   

و . دمت مي كـنم خ �آيد و نمي خواهد بگويد كه من در مقابل اجرت به پيامبر
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يعنـي بـه غـذاي روزانـه     : گفتـه اسـت  ) علي ملء بطني«حافظ ابن حجر در معني 
غائب نبوده است و عالمـه العينـي    �قناعت داشته است پس لحظه اي از پيامبر

نيز گفته است معني اين عبارت قناعت به غذاي است خالصة سـخن آنسـت كـه    
است در خالل داستان اسالم ابو ابوريه رسوا و رازش بر مال شد در حاليكه مي خو

هريره، جوالنگاهي براي شك پراكني در صدق اسـالم و اخـالص ابـو هريـره در     
چرا كه آن داستان و ايـن صـحبت از مفـاخر ابـو هريـره و از      .صحبت پيامبر بيابد

قويترين دالئل بر محبت خالصانه او براي خدا و پيامبر اوسـت محبتـي كـه هـيچ     
اما دنيا را از (عالقه به مال و طمع جاه با آن در نمي آميزد  شائبه اي از حب دنيا و

. در مدينـه تجـارت  ) همان روزي كنار و پشت سر گذاشـت كـه تصـميم گرفـت    
و گرفتن حديث و حمل  امانت بـراي   �زراعت نكند و جز همدمي دائم پيامبر

مسلمانان بعد از خودش هيچ قصد ديگري نداشته باشد و امـا مـال دنيـا ؛ همـين     
جرئت نكرده است كه دروغ مـال  *** بوريه علي رغم بي خردي و بد فهمي از ا

دوستي را در زمان مسلمان بودنش به ابو هريره نسبت دهد و ما در برخي از آنچه 
ابن كثير در تاريخش در مورد ابي هريره ذكر كرده است چيـزي را مـي يـابيم كـه     

ابن كثير با سند خودش . برد شأن و ارزش ابو هريره را در دلهاي اهل حق باال مي
كه به سعيد بن هند از ابي هريره منتهي مي شود ذكر كرده است كـه پيـامبر بـه او    

كه همراهانت از من خواسته اند چيزي در خواست نمي ،آيا تو از اين غنائم: گفت
من از تو مي خواهم مقداري از آنچه را خداوند به : ابو هريره مي گويد گفتم ؟كني

چيز زيبـاتري از اخـالص بـراي     ،آيا بعد از اين. اده است به من بياموزيتو ياد  د
  . حق و علم وجود دارد

اي پدر : و بازهم ابن كثير ذكر كرده است كه دختر ابو هريره روزي به او گفت
جان  دختران ديگر مرا نكوهش مي كنند و به من مي گويند چرا پدرت ترا با طال 

دخترم به آنان بگـو كـه پـدرم    : ه به دخترش گفتابو هرير پس.  آرايش نمي دهد
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و اما اينكه ابو هريـره جـاه طلـب    . مي ترسد كه به گرماي آتش دوزخ گرفتار آيم
نبوده دليلش اينست كه هر گاه انساني راضي باشد در راه هجـرت بـه نـزد پيـامبر     
فه ي        كاروان مسافري را در طول مسير، خـدمت كنـد و راضـي باشـد كـه در صـ

و همچنين راضي -جاي كساني كه خانه و كاشانه اي ندارند  -ن شود مسجد ساك
به تحمل تلخي گرسنگي در راه كسب دانش باشد و بار امانت را بر دوش نهد، او 

تـا انـدازه   .همان انساني است كه از نظر جاه طلبي دورتر از هر كس ديگري است
مقداري مال  او را عامل بحرين نمود سپس �اي كه در آن زمان كه حضرت عمر

در كسب آن هيچ دليلي بر گناه او نيافت . را با خود آورد و عمر او را محاسبه كرد
ديگر قبول نكرد بار ديگر براي عمر كار را به عهـده بگيـرد و بخشـي از گفتـه او     

اينسـت ابـو   ) از گفتن بدون علم  و قضاوت كنم بدون حكم  مـي ترسـم  (اينست 
پس چگونه ابوريه به خود اجازه داده است كـه  . رهريره در اسالم و همنشيني پيامب

حقايق را واژگون كند و تاريخ روشن و خالص را دگرگون نمايد و بر بي گناهـان  
لعنت خدا بر دروغ گويان ؛ چـه اينكـه   : دروغ ببافد در حاليكه خودش گفته است

  دروغشان از روي عمد باشد يا خير 
ور و شكم پرست بوده است و هر ابوريه گمان كرده است كه ابو هريره پرخ-5

تا جايي كه بعضي  ،يا خانه يكي از اصحاب غذا مي خورد �روز در خانه پيامبر
از آنها از وي نفرت داشته اند و اين هم افتراي ديگري بر تاريخ و زشـت نمـودن   

اما يا در مورد پر خوري او روايت صحيح و قابل اعتباري وجود . چهرة حق است
هم موجود باشد هيچ خدشه اي به عدالت و صدق و ارزش ابو  ندارد و اگر فرضاً

هريره نمي رساند و در هيچ مذهب و شريعتي پر خوري عدالت را ساقط نمي كند 
در واقع هيچ چيزي ابوريه را به موضـعگيري خشـونت   . و باعث جرح هم نيست

ـ      ،بار وادار نكرده است ه  از مگر كينه و بي ادبي او با صـحابي بزرگـواري ابـو ري
يـا خانـه يكـي از     �و امـا آنكـه او در خانـه پيـامبر    . �اصحاب پيامبر خـدا  
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اصحاب او غذا مي خورده همانست كه ما قبالً آنرا ذكر كرديم كه او بخاطر حفـظ  
گشته و بـه نـان شـكم قناعـت      �مالزم پيامبر ،حديث رسول خدا و نقل اخبار

راوانـي احاديـث ابـو هريـره     طلحة  بن عبيداهللا در جواب مردي كه از ف. كرده بود
شكي نيست كه او از رسول خدا چيزي شنيده كه ما نشنيده  :سؤال كرده بود گفت

ما مردم ثروتمند داراي خانـه هـا و اهـل و     .ايم و چيزي دانسته كه ما ندانسته ايم
عائله بوديم ؛ تنها صبح و شب به خدمت رسول خدا مي رفتيم و سـپس بـاز مـي    

ود كه نه مالي داشت و نه اهلي و فقط دستش با رسول خدا گشتيم ولي او فقيري ب
پس شك نمـي كنـيم كـه چيـزي     . بود و به هر جا مي رفت به گرد او مي چرخيد

آنچه گفته شـد حـق همـان    . دانسته و شنيده است كه ما آنرا ندانسته و نشنيده ايم
است ولي آن تحقيق علمـي كـه بقـول خـود جـز او از دسـت كـس ديگـري بـر           

به او اجازه نداده است جز اينكه اين فضيلت را نقيصه و كمبودي قرار دهد ،نيامده
س او بر در خانه ها مي ايستد و بعد ك و ابو هريره را مانند گدائي قرار مي دهد كه

خداوند دروغ گويان عمدي و غير عمـدي   –را مي راند وديگري او را مي پذيرد 
او را نصيحت كرده و بـه او   �رسپس اضافه كرده است كه پيامب –را لعنت كند 

روز در ميان مالقات كن تا به محبتت افزوده گردد، تـا  ) باً تَزدد رحباًزرغ(گفته كه 
و اين افتراي زشتي است كه گفتـه  . وارد شدن بر خانه هاي مردم را افزايش ندهد

بعد از آنست كـه از   �خود ابوريه آنرا رد مي كند، كه مي گويد اين گفته پيامبر
ابو هريـره بـه حضـرتش جـواب داد مردمـاني را از        ؟پرسيد ديروز كجا بودي او

 �پس از كجا اين گمان را آورده اسـت كـه پيـامبر   . خانواده خودم زيارت كردم
اين سخن را بخاطر فراواني وارد شدن او بر مردم گفته باشد بـا اينكـه سـند ايـن     

بـه آنچـه حـافظ     صحيح نيست و در اين رابطـه نظـر تـو را    �حديث به پيامبر
عقيلي گفته است اين حديث فقـط بوسـيله ي   : سخاوي گفته است جلب مي كنم

حديث را در ضعف دنبـال  ) عقيلي(طلحه معروف مي گردد و قوم ديگري مانند او
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كرده اند فقط عطاء بن عبيد بن عمير از زبان خودش آنرا روايـت كـرده اسـت او    
ز عطاء روايت كرده است كه گفت اشاره مي كند به آنچه ابن حبان در صحيحش ا

من و عبيد بن عمير به نزد عائشه رفتيم عائشه به عبيد گفت وقت آن رسيده است 
كه ما را زيارت كني پس عبيد گفت اي مـادر مـي گـويم از برايـت آنچـه را كـه       

عائشـه گفـت از بيهـوده گـويي     ) زرغباً تزدد حباً(: گفت) �پيامبر(شخص اول 
ي گويد و اين حديث از انس و جـابر و حبيـب بـن    دست بردار سپس سخاوي م

مسلمه و ابن عباس و ابن عمرو علي و معاويه بن حيده و ابـي الـدرداء و ابـي ذو    
عائشه و ديگران روايت شده است تا جاي كه ابن طاهر گفته است به درستي ابـن  
عدي در كتاب كامل خود در چهارده مورد آنرا وارد كرده است و همه مواضـع را  

لول كرده است در حاليكه با مجموع اين روايتها حديث قوت مي گيرد هر چند مع
بزار گفته است در اين مجموع حديث صحيحي وجود ندارد و اين سخن بـزار بـا   

اين حديث از طُرُق ضعيفي آمده است كه بعضي از آنها بعضي (آنچه ما گفتيم كه 
مچنانكـه مـي بيننـد در    منافاتي ندارد پس اين حـديث ه ) ديگر را تقويت مي كند

پذيرفتن آن  جاي بحث است وبه فرض ثبوت آن نمـي تـوانيم  ثابـت كنـيم كـه      
پيامبران اين حديث را فقط براي ابو هريـره گفتـه باشـد زيـرا بـيش از ده نفـر از       

همـة آنهـا را بـار     –صحابه اين حديث روايت شده است كه ابوريـه نمـي توانـد    
كه بر خانه هاي مردم وارد مي شوند پـس  سنگيني بر دوش مردم به حساب آورد 

و امـا گمـان ابوريـه مبنـي بـر اينكـه        . پيامبر آنان را نصيحت و تأديب كرده است
بعضي از اصحاب از ابو هريره متنفر بوده اند يك دروغ عمدي آشكار است و مـا  
او را به مبارزه مي طلبيم كه يك روايت صحيح قابـل اعتمـاد  كـه ايـن مطلـب را      

. براي ما بياورد بلكه ابو هريره نزد همة مسـلمانان محبـوب بـوده اسـت     ثابت كند
خداوند در مورد ابو هريره دعاي رسـولش را مسـتجاب كـرده اسـت چنانكـه آن      

  . مطلب در كتاب بخاري و ديگر كتابهاي سنت روايت شده است
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سپس ابوريه گفته است كه ابو هريـره مـردي را گيـر مـي آورد و پيشـنهاد       -6
يه اي به او مي كرد كه ابو هريره آنرا با خود داشت بلكه آن مرد در مسـير  قرائت آ

رفتن به خانه آن آيه  را قرائت كند و بدينوسيله ابو هريره را با خود به خانه ببـرد   
و به او غذا بدهد و اين كار ا با جعفر بن ابي طالب مي كرد و بـه خـاطر اينمـورد    

و غيـر  .از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان و علي ابو هريره جعفر را بر بزرگان صحابه
امـا  . افترا و دروغ و گمراه ساختن فراوان است ،آنان برتري مي داد  و در اين نقل

اين همـان چيـزي   ) ستقري الرجل الآيه و هي معهيكان (كه ابو هريره : گفته ي او
 و آن سخني است كه ابو هريره غير.است كه نص آن در صحيح بخاري آمده است

ي  (چيزي را اراده كرده است كه از ظاهرش فهميده مي شود زيرا او مـي گويـد    انـِّ
مي طلبم ولي او گمان مي ) مهمان پذيري(يعني من از مرد قرَي ) الَستقري الرجلَ

و حافظ ابن حجر كالم ابو هريـره را  ) نه قري(كند كه من از او قرائت خواسته ام 
) از كلمـه اسـتقري  (كـه بيـان ايـن مطلـب     : چنين تفسير كرده است و سپس گفته

درروايت ابو نعيم در كتاب حليه از ابو هريره آمده است كه عمر را يافت و بـه او  
نـه از  (عمر گمان كرد كه اين لفظ از قرائت اسـت  ) مهمانم كن عنيي(گفت اَقرَني 

پس شروع به قرآن خواندن نمود و او را طعام نداد و ابو هريره گفـت فقـط   ) قري
جعفـر ابـن ابـو     و اما مـدح او بـراي  ) هم قرائت كردولي او ف(او طعام خواستم  از

يا ) مهمان پذيري(طالب بيجا نيست زيرا هر گاه ابو هريره از وي درخواست قري 
قرائت مي كرد تا او را به خانه نمي برد جوابش را نمي داد ابو هريره مي گويد مـا  

و هر چه را در خانه داشت از ما دريغ نمـي  را به خانه مي برد و به ما غذا مي داد 
كرد تا جايي كه ظرف روغن را بيـرون مـي آورد كـه هـيچ چيـزي در آن وجـود       

اين مطلب . نداشت پس ما آنرا پاره مي كرديم و آنچه را كه دران بود مي خورديم
را بخاري روايت كرده است و بخاطر همين است كـه ابـو هريـره دربـاره او مـي      

مردم براي مساكين بود و اين گفته ي حق است زيـرا بخشـندگي و   بهترين : گويد
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و اصحاب مشـهور بـوده تـا     �سخاوت و محبت جعفر براي مساكين نزد پيامبر
كنيه او را ابو المساكين گذاشته بود پس آيا ابو هريره در مدح  �جايي كه پيامبر

نيـه دار كـرده   جعفر قابل سرزنش است بعد از آنكه پيامبر او را بـا ابوالمسـاكين ك  
و بر همين معني حمل مي شود آنچه در مورد جعفر از ابو هريـره روايـت    ؟است

برتر از جعفر بن ابو طالب كسي پـايي را   �شده است كه گفت جز رسول خدا
و ركاب شتران و بر خاك نگذاشته است زيـرا ابـو هريـره درصـد بيـان       ،به كفش

حبت و عاطفـه داشـته انـد و    فضيلت كساني است كه نسبت به فقراء و مساكين م
درصدد بيان فضيلت در بين اصحاب بطور مطلق نيست تا ابوريه مدعي شـود كـه   

و از چـه   .ابو هريره جعفر را بر ابوبكر و عمر وسـائر صـحابه برتـري داده اسـت    
زماني اين غيرت و تعصب براي ابو ريه نسبت بـه صـحابي پيـدا شـده اسـت در      

ا به غفلت و بعضي ديگـر را بـه دروغ گـويي و    حاليكه در كتابش بعضي از آنان ر
اين سخن ما را كه گفتيم ابـو   ؟برخي را هم به جانبداري از باطل متهم كرده است

هريره در مدح جعفر در صدد بيان فضيلت بطور مطلق نيسـت آنچـه حـافظ ابـن     
حجر هم گفته آنرا تأييد مي كند كه بعد از ذكر گفته ابـي هريـره در مـورد جعفـر     

ست كه او بهترين مردم براي مساكين است و بر اين قيد مساكين حمل مـي  گفته ا
و (شود مدح مطلق ابو هريره در مورد جعفر كه عكرمه از او روايـت كـرده اسـت    

  ) آن مدح مطلق را قبالً ترجمه كرديم
سپس ابو ريه از ثعالبي و بديع الزمان همـداني نقـل كـرده  آنچـه را كـه در      -7

و ابـو هريـره بسـيار آنـرا     ) كـالجوش (مضيره گفته مي شـد   مورد غذايي كه به آن
مـي ناميدنـد بعـد از آن    ) شيخ المضـيره (دوست مي داشته است تا جايي كه او را 

كالمي را از عبدالحسين شرف الدين در مورد ابو هريره آورده و آنرا شاهد مدعاي 
اسـت و   خود كرده است كه ابي هريره گفته است علي داناتر است معاويه چربتـر 
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خداوند نه در كتاب خـود و نـه در سـنت پيـامبرش و نـه در       1كوه سالم تر است
قوانين شريعتش ممنوع نكرده است كه كسي نوع معينـي از لذيـذترين طعامهـا را    

كه سرور پيامبران و گرامي تـرين   �دوست داشته باشد براي نمونه پيامبر اسالم
دا مي شود بعضي از غذاها ماننـد  پارسايان است و برترين كسي است كه به او اقت

كدو و گوشت پاچة گوسفند و آبگوشت را دوست داشته است و اسالم رهبانيـت  
شكم را معروف نشمرده است همچنانكه رهبانيت فروج را نپذيرفتـه اسـت  پـس    
چه زخم زباني متوجه ابي هريره مي شود وچه عيبي به دين و كرامت و عدالت او 

انواع طعام را دوست داشته باشد ولي اينكه مضيره را مي رسد اگر نوعي چرب از 
نزد معاويه مي خورد و در پشت علي نماز مي گذارد و گفته باشد آنچه را كـه بـه   

چيزي است ) علي داناتر و معاويه چربتر و جبل سالمتر است(او نسبت داده شده 
ننـد  كه كتب شيعه و كتب ادب روايت كرده اند كه معموالً اصـحاب كتـب ادب ما  

ثعالبي و همداني به صحت نقل توجه ندارند و آنچه نزد ما ثابت است ابـو هريـره   
در جنگ بين علـي و معاويـه اشـتراك نداشـته اسـت و خداونـد شمشـير و ورق        
تاريخيش را از فتنه مزبور پاك نگه داشته است كمـا اينكـه بسـياري از صـحابه و     

و جز كسانيكه در تعصـب مـذهبي   علماء و پارسايا نشانرا از آن فتنه پاك گردانيد 
را براي ابـو  ) غذا دوستي(شدت نشان مي دهند كسي پيدا نمي شود كه اين مورد 

هريره طعن قرار دهد و ابوريه شيعه بودن خود را اعـالم نكـرده اسـت پـس اگـر      
صحيح است شيعه نيست چرا مانند شيعه انتقام نيكيها را از ابو هريره مي گيرد هر 

زدن به ا صـحاب بزرگـواري ماننـد ابـو هريـره تنهـا بوسـيله         چه باشد زخم زبان
نمايي روايت مي شوند مناسب شـأن اهـل    اخباري كه براي نكته سنجي و ظرافت

مگر چنين امري از اسلوب تحقيق علمي برخيزد كـه تـا بـه    (علم و انصاف نيست 

                                        

  .رفتن به كوه و دور مانند از سياست از همراه شدن با علي و معاويه سالمتر است- 1
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  ). حال بر منوال آن چيزي گفته نشده باشد
نعيم نقل مي كند كه ابو هريره دور خانه مي سپس ابوريه از كتاب حليه ابي -8

گشت و مي گفت واي بر شكمم كه اگر سـيرش كـنم ناسپاسـم مـي كنـد و اگـر       
گرسنه اش كنم  سست و ضعيفم مي كند بدون شك ابو نعـيم از بزرگـان حفـاظ    
عصر خودش مي باشد ولي در كتاب خود بنام حليه االولياء متعهد نشده است كـه  

تلـف  (را ذكر كند و بسياري از روايـات موضـوع و تـالف     حتماً روايات صحيحه
و ضعيف را در آن ذكر نموده است كه دانشمندان بر ضعف آن هشـدار داده  ) شده

اند و از جمله آن روايات ضعيفه همين اثر است كه از ابو هريره نقل شـده اسـت   
مـاد  زيرا راوي آن فرقه سنجي است كه ابا هريره را نديده و خودش هم قابـل اعت 

وثقه نيست و اگر فرضاً اين اثر هم صحيح باشد چه عيبي دارد آيا اين سخن حقي 
در مورد همه شكمها نيست؟ مگر نه اينست اگر شكم سير شد انسان ناسپاس مـي  
شود و اگر گرسنه شود انسان ضعيف مـي شـود آيـا شـكم ابـو ريـه نيـز اينطـور         

ي و گرسنگي مطمـئن و  يا اينكه او گمان مي كند شكمش در دو حال سير؟نيست
  . خرسند و آرام است

دوباره ابوريه از كتاب حليه نقل مي كند كه ابو هريره در سـفري بـود پـس    -9
وقتي منزل گرفتند سفره را گذاشتند وكسي را دنبال ابو هريره فرستادند در حـالي  
كه او نماز مي خواند  گفت من روزه هستم وقتي كه نزديك بود از غـذا خـوردن   

ند آمد و شروع به غذا خوردن نمود و كاروانيها بـه فرسـتادة خـود نگـاه     فارغ شو
كردند آنگاه فرستاده گفت چرا به من نگاه مي كنيد به خدا سوگند خودش گفـت  

 �من روزه هستم  بعد ابو هريره گفت راست گفت همانـا مـن از پيـامبر خـدا    
دل روزه تمـام  شنيدم كه مي گفت روزه رمضان و روزه سه روز از اول هر ماه معا

سال است و حال آنكه من سه روز را از اول مـاه روزه بـوده ام پـس در نگـاه بـه      
بـراي  ) چنـد برابـر كـردن   (تخفيف خداوند روزه نيستم و در نگاه به تضـعيف او  
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و به دينم قسم ابوريه در دنبال كردن عيوب ابو هريره مسامحه . پاداش روزه هستم
اضع ظرافت و نشاط و مزاح را در گفته هـاي  و كوتاهي كرده است تا جايي كه مو

ابو هريره نيافته است و آيا اين اتفاق جز اينكه دليلي باشد بر چيزي كه ابو هريـره  
به آن آراسته شده كه عبارتست از روح شادابي و شوخي پسنديده اي كـه محبـت   

ين و ايا در ا ؟او را به قلب هر مؤمني افكنده است چه چيز ديگري مي تواند باشد
و ؟حادثه چه چيزي هست كه دين و عدالت و كرامت ابي هريره را خدشه دار كند

بـه نمـايش    چه گناهي مرتكب شده است در اينجـا تـا ابـو ريـه در آن زشـتي را     
ابو هريره در آن حادثه اين باشد كه سبك روح و شيرين  بگذارد؟ شايد تمام جرم

ازگار نيست و خداوند در سخن است كه از نظر روحي و شوخ طبعي با ابو ريه س
ميان آفريدگانش داراي شؤون و احوال متعددي مي باشد اين حادثه در مـورد ابـو   
هريره بود ولي  امام احمد در مسند خود روايت كرده است و مانند همـين واقعـه   
بدون نقص براي ابوذر هم واقع شده است ولي مي ترسم كه ابوريه بعـد از مطلـع   

  .پيدا كند و ابوذر را نيز مانند ابو هريره دشنام دهد شدن از اين جريان تحول
ثعالبي قول ابو هريره را نقـل كـرده   ) خاص الخاص(سپس ابوريه از كتاب -10

كه گفته است هيچ بويي را خوشتر از بوي نان بو نكرده ام و هيچ سواري نيكـوتر  
سـت و  از كره بر خر مانده ايم فرض كنيم ثعالبي در آنچه روايت مي كند حجت ا

فرض كنيم كه او اين خبر را با سند صحيح متصل به ابو هريره روايت كرده است 
پس در اين خبر چه چيزي وجود دارد كه شخصيت ابو هريره را خدشه دار كند و 
چه چيزي هست كه نزد خردمندان و بزرگان از ارزش او بكاهد كـه آن هـم يـك    

سنديده اي است كه به آن شوخي از شوخيهاي اوست و بخشي از آن شادابيهاي پ
هر چند شأن او بسـيار بـاال   [ –و به دينم اگر از انساني بشنوي ؟عادت كرده است

كه چنين چيزي مي گويد او را نيكو مـي داري و بـه آن خوشـحال مـي      –] باشد
شوي پس اي استاد ابوريه اگر خداوند انساني را با سبكر وحي و شيرين زبـاني و  
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  . را جز سنگدالن از او به تنگ نمي آيندنكته سنجي بهرمند سازد چ
زرغبـاً  (سپس به مناسبت حديثش كـه گويـا در مـورد ابـو هريـره اسـت        -11

سجدي نقـل كـرده اسـت كـه رد آنـرا پيرامـون       عكالمي را درباره او از ) تزددحباً
سخنان ما در مورد اين حديث مي يابي و عسجدي و امثال او چه كساني هستند تا 

   ؟به سخنان آنان احتجاج شود و شهادتشان در مورد او پذيرفته شودعليه ابو هريره 
  شوخي و بيهوده گويي ابو هريره : طعن هفتم 
رند بر اينكه ابو ابوريه گمان كرده كه تمام تاريخ نويسان اجماع و اتفاق نظر دا 

) بيهوده گـويي (و بسيار بيهوده گو بوده است سپس معني مهذار هريره مردي شوخ
ونه شرح داده است كه سخني بسيار و بيهوده است اما ادعـاي اجمـاع بـر    را اين گ

در اين مورد بر خدا و ابـو هريـره و مـورخين و     ،بوده) بيهوده گو(اينكه او مهذار 
دروغ بافي كرده است زيرا هيچگاه هيچ احدي ابو هريره را به بيهوده گويي  ،تاريخ

يم كه در اين مـورد يـك روايـت    توصيف نكرده است و ما او را به مبارزه مي طلب
صحيح را براي ما بياورد و آنچه را گمان كرده است كه گويا عائشه ابـو هريـره را   

همين  -342المهراس كه در صفحه (با بيهوده گويي توصيف كرده است در قضيه 
قبالً در مورد آن در مناقشه احمد امين سخن گفتـه ايـم و از آن   . كتاب آمده است

اس در رد ابـي هريـره سـخن نگفتـه     ود كه عائشه در قضيه مهروشن مي شكالم ر
است تا او را به بيهوده گويي توصيف كند و آنكس كه در رد او سخن گفت فقـط  
قين اشجعي از ياران عبداهللا بن مسعود بوده است و با وجود آن بر زبـانش نيامـد   

شه صحيح باشد كه بگويد ابو هريره بيهوده گو بوده است اگر فرضاً اين نقل از عائ
اين فقط يك شـاهد اسـت    –] كه ما ابوريه را درا ثبات آن به مبارزه مي طلبيم[ –

پس چگونه ادعاي اجماع تمام مورخين را بر توصيف او بـه بيهـوده گـويي كـرده     
آيـا او همـه    –] و به فرض اينكه مورخ باشد[ ؟است؟ آيا عائشه مورخ بوده است

كتابت گفته اي لعنت خدا بـر دروغگويـان    مورخين است بگو اي ابوريه تويي در
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مبارزه فرا مي خوانيم كه ه عمدي و غير عمدي اين از طرفي و از طرف ديگر ترا ب
يك صحابي يا يك تابعي يا يك مورخ معتمد را بياوري كه ابو هريره را به بيهوده 
گويي توصيف كرده باشد وگرنه تو از دروغگوياني هستيد كه خردهـاي مـردم را   

ه مي كنند ولي مزاح او چيزي اسـت كـه بـه آن معـروف شـده اسـت و آن       مسخر
طبيعتي است كه خداوند به او ارزاني داشته و به وسيله آن نزد تمام مردم محبوبش 
كرده است و مزاح در دين خدا ناپسند نيست و گرنـه سـنگدلي و سـختگيري در    

لش از اينكه تـر  ظاهر و باطن در اسالم چيز محبوبي به نظر مي رسيد  خدا ورسو
شرويي و سختگيري را دوست داشته باشند پاك و منزه اند و خداونـد بـه پيـامبر    

و  ). و اگر تندخو و سنگدل بودي از پيرامون تو پراكنده مي شـدند ( :خود فرموده
مزاح نزد مردم روشي عيب آور بحساب نيامده و رسول خدا با ياران خـود مـزاح   

دند و در ميان آنان كساني با مزاح پسنديده در مي كرده و اصحاب هم مزاح مي كر
قالب شريعت و اخالق شهرت داشته اند و ابو هريره نيـز از جملـه ايـن نامـداران     
است در زمان امارت خود بر مدينه از سوي مروان بن حكم سوار االغ مي شود و 

كومـه  و ! مي گويد  راه را براي امير باز گذاريد شگفتا از اين بازي و مزاح شيرين
ي هيزم را بر شانه اش حمل مي كرد و داخل بـازار مـي شـد و مـي گفـت راه را      
براي امير باز گذاريد پس چه عظمت دلپسندي در فروتنـي او وجـود دارد و چـه    
پردة عجيبي چشمان كينه توزاني را پوشانده دست كه تاب ديـدن ايـن عظمـت را    

روزه ام  وقتـي   ندارند و به خوردن غذا دعوت مي شـد و سـپس مـي گفـت مـن     
خوردن راشروع مي كردند با آنان مي خورد و مي گفت در قـانون تضـعيف خـدا    

منظور از اين كالم قبالً بـا  (روزه ام و با استفاده از قانون تخفيف الهي روزه نيستم 
چقدر شيرين اسـت ايـن مـزاح و ايـن     ) نقل حديثي از خود ابو هريره دانسته شد

گرامي در شب بعضي از مردم را بـراي شـام   بازي و اين شخصيت خوش اخالق 
و ([دعوت مي كرد و به او مي گفت استخوان گوشتخورده را براي اميـر بگذاريـد   
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پس مهمان نگاه مي كرد متوجه )] چنين وانمود مي كرد كه به او گوشت مي دهد 
ريد است با روغن زيتون جواني نزد او مي آيد به او مي گويد من ثمي شد كه غذا 

صبح روزه بودم نزد پدرم رفتم او نان و گوشت برايم آورد آنـرا خـوردم و    از اول
روزه را به ياد نداشتم پس ابو هريره به او مي گويد خداونـد تـرا عـذا داده اسـت      
اشكالي ندارد جوان بالفاصله مي گويد سپس داخل خانة عيالم شدم و شـير شـتر   

هريره به او مـي گويـد اشـكالي     برايم آوردند و بي خبر از روزه آن را نوشيدم ابو
  . ندارد

خوابيدم سپس بيدار شدم و آب نوشـيدم و در حـال   :جوان بالفاصله مي گويد
اين استاد كه فطرت او با مـزاح پسـنديده سرشـته    .فراموشي با همسرم جماع كردم

است به او مي گويد همانا تو اي پسر برادرم به روزه عادت نكرده اي كدام انسـان  
كه در اين مزاح خواري ببيند مگر از اينكه تندخويان سـنگدل باشـد    است در دنيا

اينست مزاح ابو هريره كه همه مورخين بر آن اجماع و اتفاق نظـر دارنـد چنانكـه    
ابوريه گفته است ولي چيـزي از دسـت او در رفتـه كـه در آن بـا همـه مـورخين        

مزاح او بر اين  مخالفت كرده است و آن اين است كه همه آنان با وجود اجماع بر
نكته هم اجماع دارند كه ابو هريره با وجود مزاحش چنانكه ابـن كثيـر گفتـه و او    

در صـدق و حفـظ و   . همان كسي است كه نكات و مزاحش را روايت كرده است
ديانت و عبادت و پارسايي و عمل صالح جايگاه بس بلندي داشته است پس چـرا  

اي خود حكايت كرده با اين اجمـاع ديگـر   ابوريه بعد از آنكه اجماعشان رابر مدع
آيا مي خواهد در شمار كساني قرار گيـرد كـه داخـل در    ؟آنان مخالفت كرده است

دشـمنانگي كنـد بعـد از     �كسيكه با پيامبر([:قول خداوند هستند كه مي فرمايد
او را بهمـان   ،آنكه هدايت برايش رو شده است و جز راه مؤمنان را در پيش گيـرد 

ستش داشته است رهنمود مـي گـردانيم و بـه دوزخـش داخـل مـي       جهتي كه دو
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قطعـاً بخـاري در   ] 1) گرداينم و با آن مي سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است
 �از بكر بن عبداله المزني روايت كرده است گفت اصحاب پيـامبر ) ادب مفرد(
ريح خربزه را به سوي هم پرتاب مي كردند و هر گـاه زمـان تفـ   ) در زمان تفريح(

سپري مي شد و زمان حقايق فرا مي رسيد فقط آنان مردان واقعي بودند و به دينم 
قسم ابو هريره همينطور است و اگر ابوريه در بعضي از روايات مي ديـد كـه ابـو    

زه پراكني كـرده اسـت ابوريـه بـا وقـار در      بهريره با بعضي از مردان و جوانان خر
چـه مـي گفـت؟ و    ) از نظـر اباريـه  (ده گـو  مورد اين بسيار مزاح كننده بسيار بيهو

دوباره از عبدالرحمن بن عوف  روايت كرده است كـه   ])الدب المفرد ا[بخاري در
خود را مانند مردگان نشان نمـي دادنـد و در مجلسهايشـان     �گفت ياران پيامبر

براي هم شعر مي خواندند و امور زمان جاهليتشان را به ياد مي آوردند و هر گـاه  
آنان به انجام چيزي از امر خدا وادار مي شـد داخـل پلكهـاي چشـمانش     يكي از 

   .بسان ديوانه دور مي زد
از عبدالرحمن بـن زيـاد بـن انعـم االفريقـي      ) االدب المفرد(باز هم بخاري در 

دريـا   در زمان معاويه در �روايت كرده كه گفت پدرم خبرم داد كه ياران پيامبر
كشتي ابو ايوب انصاري متصل شد وقتي كه  بودند پس كشتي ما به گدر حال جن

ما حاضر شد به نزد ما آمد بعد گفت مرا دعوت كرديد در حاليكه من روزه  غذاي
هستم ولي چاره اي نداشـتم جـز اينكـه دعوتتـان را اجابـت كـنم زيـرا از پيـامبر         

شنيدم كه مي گفت براي مسلمان بر برادرش شش چيز واجب است اگر  �خدا
ا ترك كند پس به درستي حق واجبي كه براي بـرادرش بـر دوش   چيزي از اينها ر

وقتي كه او را ديد بـر او سـالم كنـد هـر گـاه او را       . داشته است ترك كرده است
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دعوت كند دعوتش را اجابت كند ووقتي كه عطسه كند به او يرحمك اهللا بگويـد  
ش حاضـر  و وقتي مريض شد او را عيادت كند و هر وقتي مرد در تشـيع جنـازه ا  

گفت مردي بسيار مزاح . شود و هر گاه از او نصيحت خواست او را نصيحت كند
خداوند پاداشـت را بـه   : همراه ما بود به مردي كه غذايمان را يافته بود گفت. كنند

خير و نيكي بدهد بعد آنقدر اين كالم را تكرار كرد كه آن مرد عصباني شـد پـس   
گاه به او بگويم خداوند پاداشت را به خير ابو ايوب گفت در مورد مردي كه هربه 

پس ابـو ايـوب گفـت     ؟و نيكي بدهد عصباني شود و دشنامم دهد نظرت چيست
همانا ما مي گفتيم كسي كه خير او را اصالح نكند شر اصالحش مي كند پس دعا 

خداوند  پاداشت را :را بر او وارونه كن بعد وقتي كه به نزد آنمرد رفت به او گفت
مرد خشمگين خنديد و راضي شد و گفت مزاحمـت را  . بدهد) بدي(عرّ  به شر و

ال كرده بود گفت خداوند پـاداش  ني سپس آنمردي كه از ابو ايوب سؤرها نمي ك
خدا چنين بودند پس كسي كـه   �ابو ايوب انصاري را به خير بدهد ياران پيامبر

نديده نزد بزرگـان  مزاح ابو هريره را انكار كند يك امر ديني مباح و يك روش پس
  . را انكار كرده است

  
  ]استهزا ء كردن به او[:طعن هشتم

ابو ريه گفته كه مردم به روايتش استهزاء مي كردنـد و بخـاطر تنـوع و زيـاده      
در ايـن بـاره از   . روي در روايات مردم آن روايتها را عجيب و غريب مي پنداشتند

بو هريره آمد در حاليكه لبـاس  ابي رافع روايت شده است كه مردي از قريش نزد ا
نوي بر تن داشت و در آن متكبرانه راه مي رفـت پـس گفـت اي ابـو هريـره تـو       
حديث را فراوان از رسول خدا روايت مي كنيد آيا از او چيزي در مورد اين لباس 

شنيدم كه مي گفت بدرستي مردي  �گفت از ابي القاسم ؟تازه ي من شنيده اي
رلباس نوي متبكراته راه مي رفت آنگاه خداونـد او را بـه   از مردمان پيش از شما د
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درون زمين فرو برد و تاروز قيامت در حال فرو رفتن است پس بـه خـدا سـوگند    
) .و ابوريه اين خير را به ابن كثير اسناد داده است(شايد او از قوم يا گروه تو باشد 

نبـوده   -]كننـده  سـؤال [سپس گفته از سؤال اين مرد ظاهر مي شود كه او مستفهم 
را در  �است و قصد استهزاء داشته است زيرا به او نگفت كـه احاديـث پيـامبر   

روايـت مـي كنـي و     �از پيـامبر خـدا   ،حفظ داراي بلكه گفت حديث را بسيار
  . سياق داستان داللت دارد بر اينكه او شوخي و مسخره كرده است

نبـوده و از تـابعيني كـه     سؤال كننده صحابي: در اينجا چند امر وجود دارد اوالً
گرفته باشند هـم نبـوده اسـت و فقـط او      �شريعت و آداب آنرا از ياران پيامبر

جواني از جوانان بيهوده كار قريش بوده است و از چنين كسي انتظار نمي رود كه 
  . قدر ابو هريره را بداند يا قدرداني صحيح براي فضل ابو هريره از او گرفته شود

قطع او جواني بيهوده كار ومتكبري بوده كه يك لبـاس نـو گـران    به طور : ثانياً
قيمت را پوشيده و متكبرانه در آن راه رفته است و تكبر و الابالي گري او وادارش 
كرده تا به ابو هريره بگويد آيا درباره اين لباس نو مـن چيـزي را حفـظ كـرده اي     

روايات مي گويند كه پس حديث پيامبر خدا را برايش ذكر كرده است و بعضي از 
اين جوان بيهوده كار مغرور به او گفت آيا آن جواني كه به درون زمين فرو رفـت  

و سپس ابو هريـره مـي   ] و حركتي مثل او از خودنشان  داد([اينگونه راه مي رفت
يعنـي خواسـت بـه بينـي و     [–گويد آن جوان با دست به بيني و دهان اشاره كـرد  

اره لغزيد كه بر اثر آن نزديـك بـود در هـم شكسـته     پس يكب –] دهانم سيلي بزند
ما ترا از كيد و اذيت و آزار مسـخره كننـدگان   : شود همچنانكه خداوند مي فرمايد

  )95/حجر (.محفوظ مي كنيم و خودمان به حسابشان خواهيم رسيد
پس اين حادثه كرامتي است از جانب خداوند براي ابو هريره كه از اين جـوان  

  . صفت براي او انتقام گرفته است بي شرم بيهوده
قطعاً مسخرة يك جوان الابالي گر وغير پايبند به اصول اخالقي به مـردي  : ثالثاً
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از حامالن علم چيزي است كه در هر زماني واقع مي شود همچنانگه براي علما و 
 – ]چنانكه خداوند در كتاب خود براي ما حكايـت كـرده  [ –اصالحگران و انبياء 

است پس در چه زماني مانند اين مسخره هايي كه از بي خردان نسـبت  واقع شده 
بايد آنان را از ؟به انبياء سر مي دهد دليلي بر  بي ارزشي و حقارت آنان بوده است

  . آن تصور مبرا دانست
بدرستي اين رويداد يك حادثه نايابي است كه ابوريـه ماننـدي بـراي آن    : رابعاً

اثبات آن كوتاهي نمي كرد پـس چگونـه بـه خـود      نيافته است و اگر مي يافت در
اجازه داده است كه يك حادثه فردي را عموميت بخشد و آنرا بطـور عمـوم ذكـر    

و هميشه او :  ]و�َ*َ;�N آ�"�ا �َ&R$�%���ن 0ِ: ِاَ*¡[ :كند و بگويد
بر امر شـايع  : كانوا: عموميت از آنجا فهم مي شود كه لفظ –را مسخره مي كردند 

در ميان جامعه داللت مي كند و جز معني فوق بر چيز ديگري اطالق نمي تكراري 
گردد پس آيا اين حادثه اي كه از يك جوان بي شرم واقع شده است داللـت مـي   
كند بر اينكه اصحاب و تابعين كه آنان در زمان ابو هريره حامالن علم و دين بوده 

نجا ابوريه بار ديگر رسـوا مـي   در اي ؟اند روايات ابو هريره را مسخره مي كرده اند
شود و در چهره مرد با هوشي ظاهر مي گردد كه در صدد يافتن شبهه اي است كه 
در تقويت تصور باطل خويش آنرا دستاويز خود قرار دهد و معلوم مي شود كه او 
آن مرد پژوهشگر علمي نيست كه مخلصانه تنها و تنها در پي يافتن حقيقت باشـد  

آنست كه خود براي خويشتن مشخص مي كند و ابوريه بـا ايـن    قطعاً جايگاه مرد
پژوهش علمي كه هيچ كس بر منوال آن سخن نگفته است خواسته اسـت كـه بـا    
دروغ پيشه گان و دروغگويان و دروغ بافان از طرفداران شك و گمان و هواهـاي  

گر نفساني خود را همپايه كند ولي خداوند ابو هريره را از آنچه كـه ايـن پژوهشـ   
و او  ]هيچ احدي از او پيشـي نگرفتـه  ) ناجوانمردانه(كه در اين پژوهش [ –علمي 

  .پاك نگه داشته است ،را به آن متهم كرده است
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  فراوان بودن احاديث ابي هريره :طعن نهم

ابوريه بخاطر فراوان بودن احاديث ابو هريره كه بنا بر آنچه كه در مسـند بقـي    
حديث مي رسد او را مورد انتقاد قرار داده  5374به  بن مخلد واقع شده تعداد آنها

با اينكه علماي حديث وصل شدن همة طرق نقل اين احاديـث بـه ابـي    [ –است 
و ابوريه آن مطب را غريب دانسته بـه دليـل اينكـه زمـان      –]هريره را نپذيرفته اند

 از سه سال فراتر نمي رود و حال آنكه سـبب آن فراوانـي   �صحبت او با پيامبر
را در پيش گفته ايم و در اينجاچيزي را به آن اضافه مي كـنم كـه ابـن كثيـر آنـرا      

آنگاه كه ابو هريـره در   ،روايت كرده است و آن عبارتست از اينكه مروان بن حكم
مورد به خاكسپاري حسن با رسول خدا با وي ستيزه كرد در حال خشمناكي به او 

 �يـث فراوانـي را از رسـول خـدا    بدرستي مردم گفته اند همانا تـو احاد : گفت
پيش از وفات بخدمت پيـامبر  ) سه سال(روايت كرده اي در حاليكه تو زمان كمي 

پس ابوهريره گفت آري در سال هفتم هجري آمـدم در حاليكـه پيـامبر     ؟آمده اي
در خيبر بود و من در آن روز بيش از سي سال سن نداشـتم و تـا زمـان     �خدا

يـــدم حتـــي در خانـــه هـــاي همســـرانش                     وفـــاتش در خـــدمت او اقامـــت گز
به دور او مي چرخيدم و خدمتش مي كـردم و حـال آنكـه بـه خـدا      ) پروانه وار(

سوگند من در آنروز تنگدست بودم و پشت او نماز مي گذاردم و همراه او به حج 
مي رفتم و در جبهه هاي جنك پا به پاي او حاضر مي شدم پس من بخدا سوگند 

بت به حديث او داناترين مردم شدم به گونه اي كه مرداني از قـريش و انصـار   نس
برخي از آنان هستند كه پيش از من افتخار  ،كه عمر وعثمان و طلحه و علي و زبير

 �صحبت و و هجرت به نزد او را يافته بودند و همراهي هميشگي مرا با پيامبر
من مي پرسـيدند پـس بخـدا     از �مي دانستند به خدا سوگند دربارة رسول خدا

سوگند هر حديثي كه در مدينه باشد و هر كسي كـه خـدا و رسـولش را دوسـت     
داشته باشد و هر كسي كه نزد پيامبر مقامي داشته و هر كسي كه يار او باشد از من 
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بـه سـبب ناپسـند    [پوشيده نيست و ابوبكر يار غار او بود و پيامبر خدا غيـر او را  
در اينجا بـه پـدر مـروان بـن حكـم       –] از مدينه بيرون راند داشتن همنشيني با او

باشد كـه ابـو عبـدالملك    : سپس ابو هريره گفت –كرده است ])اشاره[ _تعريض 
در اين مورد و امثال آن از من بپرسد كه حتماً علـم فـراوان و گفتـار    ) كنيه مروان(

ه در برابـر               شيوا را نزد من خواهد يافت پس بخدا سوگند بعد از آن مـروان هميشـ  
ابو هريره كوتاه مي آمد و از پاسخ او هراسان بود و در روايتي آمده است كـه ابـو   

بدرستي كه من مسلمان شدم و به اختيـار و رضـايت خـود    : هريره به مروان گفت
را شديداً دوست  داشـتم در حاليكـه شـما اهـل      �هجرت نمودم و پيامبر خدا
بوديد دعوتگر را از سـرزمينش بيـرون كرديـد و     �رخانه و جايگاه دعوت پيامب

خود و يارانش را اذيت نموديد و اسالم آوردن شما از مسلمان شدن من به تـأخير  
افتاد آنهم در زمانيكه به كام شما تلخ مي آمد پس مروان از گفته خود در برابـر او  

ويـژه   پيشمان شد و از مبارزه با او پرهيز نمود و شكي نيست كسـي كـه خـود را   
چيزي  كند و به آن اهتمام ورزد و در جستجوي آن باشد در زمان كمي از اخبار و 
علم آن چيز اندازه اي برايش حاصل مي شود براي كس ديگري كه مانند او نبوده 
است فراهم نمي آيد و ما از احوال بعضي از شاگردان با استادانشـان چيـزي را در   

درنگ كردن در شاگردي و همراهي –]  ي رغمعل [–مي يابيم كه از برخي از آنان 
كردن براي گرفتن همة اخبار استادش اعم از كوچك و بزرگ مرجعي قابل اعتماد 
مي سازد در حاليكه بخشي از آن خبرها بر شاگردان بـزرگ و قـديمي او پوشـيده    
مي ماند و حال آنكه اگر همشاگردي متأخر آنان از نظر صحبت و شاگرد بودن آن 

كه بر آنان پوشيده مانده است بر ايشان نقل كند در صدق او شـك نمـي   خبري را 
آنچه نزد ما مهم اسـت راسـتگويي    ؟كنند پس چه غرابتي در اين مورد وجود دارد

است و راستگويي ابو هريره نزد برادران صحابي او و همعصران و شاگردان تابعي 
طقي و هر چـه  او جاي هيچ شك و گماني نيست اينست حكم تاريخ درست و من
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كه ابوريه نقل مي كند از قبيل اينكه بعضي از اصحاب ابو هريره را تكذيب كرده و 
يا در صدق او شك داشته اند دروغي است آشكار و بر گرفته از كتابهايي كه حتي 

پـس  . دانشجواز اينكه مدعي شود كه آن كتابها مصادر علمي هستند شرم مي كنـد 
راز آن كتابها باال نمـي رود و سسـتي بـه درون    اكنون كه مدعي مي شود شك بر ف

   ؟آنها راه نمي يابد بايد قضاوت درباره ي او چگونه باشد
را به برداشتن پرده از روي حقيقـت گمـان    مختصر توجه شما و اينك كوتاه و

  پردازيهاي ابو ريه دربارة مطالب گذشته جلب مي كنم
بگونه اي كـه  [–شدت گرفت قطعاً در اثناء نوشتن اين بحث انگيزه نوشتن آن 

زيرا پافشاري ناشر در فرسـتادن ايـن بحـث بـراي كامـل       –]مرا به عجله واداشت
نمودن چاپ كتاب شدت گرفته بود پس چاره اي جـز اختصـار  و كوتـاه كـردن     

با اينكه قرار گذاشتم كه دربارة ابـو هريـره رضـي اهللا عنـه     . دامن سخن را نداشتم
ويسم كه در آن گفته هاي طعنه زنـان راپيگيـري و   بطور جداگانه كتاب مستقلي بن

نقد و بررسي نمايم و سبك بودن و عاري بودن آنها را از ارزش علمي بيان كنم ان 
  .1شاءاهللا 

ابو هريره را با تازيانه زده و به او گفت  �ابوريه گمان برده است كه عمر - 1
 �پيـامبر خـدا   اي ابو هريره روايت را خيلي فراوان كرده اي و ترا زيبد كـه بـر  

دروغ گو باشي ولي ما اورا به ميدان مبارزه مي خوانيم و از او مي خواهيم كه اين 
خبر را با نقل از يك كتاب علمي محترم ثابت كند كه نمي تواند چنين نقلي بياورد 
مگر از آن كتابهاي ادبي كه همه ي خبرهاي تلف شده و ساقط شـده از اعتبـار را   

كتابهاي منسوب به شيعه كه با كينه ي ابـو هريـره و دروغ    روايت مي كنند و يا از
بافي بر ضد او شناسايي شده اند و اين گونه كتابها نزد كسي كه بويي از دانش بـه  
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با ايـن كـه او خواننـدگان را    . هيچگونه ارزش علمي ندارند. مشامش رسيده باشد
 –شـويق مـي كنـد    ت ،بسيار به مراجعه با كتابهايي كه از آنها نقل قـول مـي نمايـد   

چنانكه اين مطلب را براي مطالعه كنندگان كتابش مورد تأكيد قرار مي دهـد هـر   [
ولي با اين وصف اين خبر را به هيچ كتـابي   –]چند نقلهاي او تحريف شده باشند

چون كتابي را نيافته است كه ايـن خبـر را در خـود    ([ ؟اسناد نداده است براي چه
  )]مترجم(گرفته باشد 

را به تبعيد به ديار خـود يـا سـرزمين     �كرده كه عمر ابو هريره او گمان - 2
را ادامـه   �ميمونها تهديد كرده است به شرطي كه او روايـت حـديث از پيـامبر   

دهد و چنين پنداشته اسـت كـه آن خبـر از ابـن عسـاكر و ابـن كثيـر نقـل شـده          
شـده  ولي جلوگيري عمر از نقل حديث ويژة ابو هريره نبوده است و ثابت ن.است

است كه او را به تبعيد به سرزمين خود تهديد كرده  باشد زيرا آن كار در آن زمان 
جايز نبوده است و حال اينكه عمل و نظر عمر را دربارة نوشتن و روايـت كـردن   
حديث در اول اين كتاب حكايت كرده ايم، و اما اينكه عمر به او گفته  باشـد تـرا   

دسيسه و دروغ ابو ريه است و عبارت ابـن   به سرزمين ميمونها مي فرستم پس آن
عمر به كعب االحبار گفت يا نقل حديث را از پيشينيان ترك مـي  : كثير اينست كه

پس ايـن تهديـد ي اسـت از عمـر      1كني يا ترا به سرزمين ميمونها ملحق مي كنم 
براي كعب االحبار كه نقل حديث و اخبار از بني اسرائيل را تـرك كنـد نـه اينكـه     

 . يد ابو هريره باشد تا حديث را از پيامبر خدا روايت نكندتهد

با اينكه ابن كثير بعد از ذكر نهي عمر از نقل كردن حديث از جانب ابي هريره 

                                        

ظاهراً آن مطالب از اسكافي نقل شده است چنانكه ابن ابي  الحديد در شرحش براي نهـج البالغـه    -1

   .آنرا نقل كرده است
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حمل مي شود بر اينكه او از احاديثي بيم داشته است كـه   �نهي عمر«: گفته است
نـان در مـورد   مردم آنها را در غير جايگاههاي واقعـي خـود قـرار مـي دادنـد و آ     

احاديث رخصت كه داخل در احاديث مذكور است سخن مي گوينـد و هـر گـاه    
انسان حديث بسيار روايت كنـد ممكـن اسـت بعضـي از غلطهـا و اشـتباهات در       
احاديتش واقع شود و مردم آنها را از او فرا گيرند و يا سبب نهي چيزي ماننـد آن  

كـه عمـر بعـد از آن اذن    مطلب است كه گفته شد و حال آنكه نقـل شـده اسـت    
روايت حديث را صادر فرمود و ابن اثيرو بعد از آن چيزي ذكر كرده است كه آنرا 

پس اينست حقيقـت موضـعگيري عمـر نـه آن چيـزي كـه ابوريـه                             »تأييد مي كند
  . آنرا زشت نموده است)] ناجوانمردانه ([

ابو هريره را به دروغگويي متهم گمان ابي ريه چنين است كه گويا صحابيها -3
و او را سرزنش كرده و ابوبكر و عمر و عثمان و علي از جمله تكذيب كنندگان و 

سپس ابوريـه گمـان بـرده اسـت كـه      . عائشه از جمله سرزنش كنندگان او هستند
و ابوريه قطعـاً  ) تأويل مختلف الحديث(گويندة اين قول ابن قتيبه است در كتاب 

در حاليكه او اين قول را از . زشت به ابن قتيبه دروغ گفته است در نسبت اين قول
نظام و امثال او حكايت مي كند سپس به آنان حمله ور شده و قولشان را مردود و 
خودشان را به دروغگويي نسبت داده است كه بدينوسـيله دفـاع بزرگـي را از ابـو     

ه نيسـت كـه يـك    هريره بعمل آورده است و از خوش شانسي است كه تنها ابوري
يعني اين كتاب [را در اختيار داشته باشد ) تأويل مختلف الحديث(نسخه از كتاب 

ه را كه او از نظام چتا بتوانند به ابن قتيبه دروغ ببندند و آن –]نزد ديگران نيز هست
نقل كرده به خود او نسبت دهند چرا كـه ايـن كتـاب چـاپ شـده و در دسـترس       

يا كسي كه خود را به اهل علم نسبت دهد جسارت او دانشمندان قرار دارد  پس آ
به حدي مي رسد كه اين دروغ آشكار و بي شرمانه از وي صادر شود؟ پس گمان 
كند كه اين دروغ از آن پژوهش علمي است كه هيچكس بر منوال آن رشته سخن 
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نبافته است و قطعاً در دروغ گويي و دگرگون كردن نصوص هيچ كس حتي خـود  
پس بايد از گزند چنين افرادي ([.ن هم از ابو ريه گوي سبقت نبرده اندخاورشناسا

الحولَ و القوة اال باهللا و ما ابوريه و تمام كساني را كـه  ])به خدا پناه برد و بگوييم 
به ميدان مبارزه فرا مي خوانيم تا يك نص تاريخي  ،بر ابو هريره جسارت مي كنند

باشد و براي ما ثابت كند كـه ابـوبكر يـا     براي ما بياورند كه صحت آن جاي باور
در روايـت حـديث از    ،عمر يا عثمان يا علي يا عا ئشه يا يكـي ديگـر از صـحابه   

قطعـاً گردنهـاي ايـن كينـه     .كذب را به ابو هريره نسبت داده باشند �پيامبر خدا
توزان بريده خواهد شد بدون اينكه نصي را از اين قبيل پيدا كنند و خداوند اجازه 

چنين چيزي به آنها نخواهد  داد ولـي اگـر نصـوص از كتابهـايي ماننـد عيـون       ي 
االخبار و بدايع الزهور و راوياني مانند ابن ابي الحديد و اسكافي و متهماني ماننـد  
نظام و امثال آن باشند ؛ خيلي بعيد به نظر مي رسد كه عرصة ايـن گونـه كتابهـا و    

همانـا عائشـه   . دانـش و دانشـمندان باشـد   اين گونه راويان و طعنه زنان جوالنگاه 
و ([را غريب مي پنداشت زيرا آنها را نمي دانست  � بعضي از احاديث ابو هريره

ولي ابو هريره گـاه گـاه جـوابش را مـي داد و     )] آنها را از رسول خدا نشنيده بود 
دالل مي كرد به اينكه عائشه هميشه با كارهاي خانه سرو كار داشت و مشغول تاس
ولـي خـودش بسـان    )]  مترجم(آرايش مشروع نه به معناي امروزي ([يش بود آرا

پروانه به گرد رسول خدا مي چرخيد و مالزم اوبود و حديث او را مي شنيد پـس  
چاره اي نداشـت و مـي گفـت شـايد      �عائشه جز اعتراف به استدالل ابو هريره

به حق براي اهـل آن  اينطور باشد و اين ادبي است از مادر مؤمنان و اعترافي است 
و ضمن تحقيقي كه در . و فضيلتي است كه ابوريه وامثال او از آن محروم شده اند

معتـرض بـوده    �انجام داديم معلوم شد آنكه نسبت به ابو هريره) مهراس(قضيه 
بوده كه به او قـين   �عائشه نبوده است بلكه مردي از همراهان عبداهللا بن مسعود

ض او بر ابو هريره در حديث مربوط به جنُب و اعتراف  و اعترا. اشجعي مي گفتند
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ابو هريره به اينكه عائشه دانا تر است به آنچه از رسول خدا صادر شـده اسـت در   
آنهم فضيلتي است براي ابو ،در خانه بوده �حاليكه او هم همر اه همسران پيامبر

وريـه از ايـن   در حاليكـه اب [ –هريره كه براي اهل حق اعتراف به حق نموده است 
با وجود اين ابو هريره حديثي را روايـت مـي كـرد و    ] فضيلت محروم شده است

و در اين مورد قبالً سخن گفته [بيان مي داشت كه او از صحابي ديگر شنيده است
تـاتعين و   ،و علـي رغـم قـول عائشـه و انتقـاد او تعـداد فراوانـي از فقهـا         –] ايم

  . اندمجتهدين به قول ابو هريره عمل كرده 
ابوريه از ابن كثير نقل كرده كه زبير هنگاميكه احاديث ابو هريـره را شـنيد    -4
هم راست مي گويد و هم دروغ ابوريه در اين نقل روية اهـل كتـاب را در   : گفت

پيش گرفته كه آنان به بعضي از كتاب آسماني ايمان داشته و به بعضي ديگر كـافر  
را بر ما حكايت كرده است ابوريه هـم  آن روش اهل كتاب [مي شدند كه خداوند 

زيـرا  . قسمتي از سخنان زبير را نقل كرده و از قسم ديگر آن سكوت كـرده اسـت  
كـه عـروة از   : ابن اثير بعد از نقل اين قول موارد بعدي را از زبير نقل كرده اسـت 

صدق و كذب هم راست مي گويد هم دروغ [–پدرش زبير پرسيد كه منظور تو از 
زبيـر گفـت اي پسـرم امـا در اينكـه ابـي هريـره         ؟ابي هريره چيسـت در مورد )] 

ولي بعضي از آنها را در جاي خود . احاديث را از رسول خدا شنيده شك نمي كنم
بكار مي برد و بعضي را هم در غير جايگاه خـود مـي گـذارد آيـا زبيـر در اينجـا                       

ولـي گفتـه    ؟اعتراف نمـوده اسـت  ابو هريره را تكذيب كرده يا به صدق گفتار او 
. كه ابو هريـره بعضـي از احاديـث را در غيـر جايگـاه خـود بكـار مـي بـرد         : زبير

از [ –منظورش اينست كه ابو هريره حديث را بر غير آنچه كـه فهمـش الزمسـت    
مي فهمد و در اين باره عيبي بر ابـي هريـره وارد    –]قبيل وجوب يا اباحه يا نَدب

الم عربي را مي فهمد هيچ دليلي براي وارد نمودن طعـن  نيست و براي كسي كه ك
  . در صدق و امانت او يافت نمي شود
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و ابوريه نقل كرده است كه ابن مسعود ابو هريره را در مورد ايـن گفتـه اش   -5
»QY�&),' �:,َ«ُ 8� �9&¤),' �ً&³)� �َ�9Mَ 8�«–   كسـيكه

سخت او  »يد وضوبگيردمرده اي را شست بايد  غسل كند و اگر آنرا حمل كرد با
را سرزنش كرده و در مورداو سخت بدگويي نموده است سپس ابن مسعود گفـت  
اي مردم از مرده هايتان نجس نمي شويد و ابوريه اين مطلب را از ابن عبـدالبر در  

و اين هم دليلي اسـت بـر اينكـه امانـت     . علم نقل كرده است)جامع بيان («كتاب 
عالقمند به آنست كه مردم را سر در گـم كنـد و    علمي اين مرد خيلي كم است و

خواننده را فريب داده و حقايق را در  نظرش واژگون نمايد زيـرا ابـن عبـدالبر در    
كتاب مذكورش فصلي را ويژة مطالبي كرده است كه در آن بعضي از علماء، اشتباه 

ار را به بعضي ديگر نسبت داده است و بعضي از آنها فتواي بعضـي ديگـر را انكـ   
از ديـن  [–كرده است و در اين فصل متذكر شده كه در مورد جنگيدن با اهـل رده  

و با اهـل رده آهنـگ   [حضرت ابوبكر مخالفت اصحاب را رد كرد  –] بر گشتگان
الميـت يعـذب ببكـاء    ([كه مي گويـد : و عائشه اين گفته ابن عمر را –]جنگ نمود

ابـو  : رد كـرد و گفـت   –] مـرده بـا گريـة بسـتگانش سـزا داده مـي شـود        –اهله 
اشتباه كرده يا خطا رفته يا فراموش نموده اسـت  ) كنيه ابن عمر است(عبدالرحمن 

و همچنين در تعداد عمرهاي پيامبر خدا قول او رد كرد و ابن مسعود در قضيه اي 
 ،قول ابي موسي و سلمان بن ربيعه را رد نمـود و در آن مطالـب   ،از قضاياي ارث

وجـود  ) من غسل ميتاً الـخ (: بر ابو هريره در مورد قول اومطلب انكار ابن مسعود 
دارد پس تو مي بيني كه ابو هريره در يك مسأله فتوا مي دهد و ابن مسعود گفتـه  
ي او را رد مي كند نه حديثش را پس تكذيب ابـن مسـعود بـراي ابـي هريـره در      

مـل كـرده   با اينكه عدة زيادي از فقها به قول ابو هريره ع  ؟مورد حديث كجاست
اند كه بعضي از آنها غسل كسي كه مرده را مي شويد واجب دانسته اند و بعضـي  

  . هم مستحب
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ابوريه يگانه پژوهش علمي خود را با ذكر اين مطلب پايـان داده  كـه گفتـه    -6
است تمام انتقادات صحابي از ابو هريره و شك در رواياتش را ذكرنمي كنم زيـرا  

رد اين هم دروغ و بهتان است زيرا همه جيزهـايي را  كه كتاب ما گنجايش آنرا ندا
حتي در اين مـورد  . كه در مورد ابو هريره گفته شده اند به نقطة آخر رسانده است

از كتابهايي كه هيچ گونه ارزش علمي ندارند بهره برده اسـت پـس در اينجـا چـه     
بـه   چيزي مانده است كه او در آن مورد در پيگيري عيوب ابـي هريـره از رسـيدن   

كه بعضـي از  ،هدف خود كوتاهي كرده باشد و با وجـود ايـن مـادر ايـن موضـوع     
بدون شك ابـو  : صحابي ابو هريره را رد كرده اند سخن كوتاهي مي خواهيم گفت

هريره به ظاهر آنچه از حديث مي دانست بدون تأويل فتوي مـي داد و بعضـي از   
فتـوايش را رد مـي    صحابيها در فهم او از حديث باوي مخالفت مي كردنـد پـس  

كردند نه حديثش را و اين چيزي است كه در بين  صـحابيها و مخالفـت آنـان بـا     
همديگر بسيار اتفاق افتاده است و از پيگيري اخبار آنان دانسته مي شود كه چنـين  
اتفاقي براي عمرو علي و ابن مسعود و ابن عمر و ابو موسـي و عائشـه و معـاذ و    

و ابن عبـدالبر در كتـاب جـامع بيـان العلـم خـود فصـل        غير آنان نيز افتاده است 
جداگانه اي را به اين موضوع اختصاص داده است و هميشه بعضـي از اهـل علـم    
بعضي ديگر را رد كرده اند بدون اينكه اين مطلب خدشه اي بـه صـدق و ديـن و    

و غيـر آن  ) اعـالم المـوقعين  (امانت بعضي وارد كرده باشد و ابن القيم در كتـاب  
نطور ذكر كرده كه، با ابو هريره از مفتيان صحابه بوده و بعضي از علماء بخش همي

  . بزرگي از فتاواي او را جمع كرده اند
بعد از اينكه ابوريه اين همه دروغ بافيها را در تكذيب ابو هريره به صـحابه  -7

نسبت داده است بسوي يك روايت صحيح از ابي حنيفه كه به احاديث ابو هريـره  
مي كرد نشانه رفته است و ما جزم قطعي داريم كه اين روايت از ابو حنيفـه  عمل ن

هم صحيح نيست زيرا فقه حنفي كه از خـود ابـو حنيفـه نقـل شـده اسـت پـر از        
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احكامي است كه جز احاديث ابو هريره مستندي ندارند و اما نقل او مبني بر اينكه 
مردي است كه بـوي علـم و    فقهاي حنفي ابو هريره را غير فقيه مي دانند پس اين

فقه را اشمام نكرده است و در ردي كه بر احمد امين داده ايـم ايـن مطلـب را بـه     
تحقيق رسانده ايم كه فقهاي حنفي بر فقاهت او اتفاق نظر دارند جـز عيسـي بـن    

   1ابان و كساني كه با او همنظرند 
طـور اسـت   و همين[–ابوريه گمان كرده است  آنچه كه ابو هريره مي كـرده  -8

يعنـي   –] آنچه را كه غير او مانند انس و معاذ و عبداهللا بـن عمـر مـي كـرده انـد     
تدليس از ابو  �روايتشان از بزرگان صحابه و بعد اسناد آن روايتها به پيامبر خدا

  . هريره است
  . سپس اقوال علماي حديث را پيرامون  تدليس و مدلسين آورده است

 :تدليس بر دو نوع است -

در اسناد كه عبارتست از روايت كردن راوي از كسي كه او را ديـده   تدليس-1
است ولي حديث را از او نشنيده باشد اما چنين وانمود كند كه آن حديث را از او 
شنيده است يا از او شنيده باشد ولي آنچه را كـه شـنيده روايـت نكنـد و حـديث      

  .ديگري غير آن را روايت كند
كه عبارتست از اينكه راوي شيخ را به كنيه  -]تيداستا[ –] تدليس در شيوخ[-2

و اين به ديـنم قسـم بـه    ) .و وصفي نام ببرد كه به آن كنيه و وصف معروف نباشد
زشتي است كه از ابو ريه سر داده است زيرا روايت صـحابي   ،معناي لغوي تدليس

 تدليس ناميده نمي شود بلكه ارسـال  �از صحابي و اسناد روايت شده به پيامبر

                                        

ر اين موضوع شمس االئمه سرخسي بحث كاملي دارد كه از آن بزرگداشتن پيشوايان حنفي بـراي  د 1−

   .و حفظ او روشن مي شودابي هريره و اعتراف آنان به عدالت و ضبط 
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ناميده مي شود و حديث روايت شده از طريق ارسال مرسـل ناميـده مـي شـود و     
علماي علم حديث بر اينكه مرسل صحابي پذيرفته مي شود اتفاق نظر دارند زيـرا  
صحابي جز از صحابي روايت نمي كند و حال اينكه همـة صـحابه داراي عـدالت    

ازة ورود آنـرا نمـي   هستند و احتمال اينكه صحابي از تابعي روايت كند عقـل اجـ  
دهد و با دليل اجماع هر چه را صحابي از رسول خدا روايت كرده  باشد پذيرفتـه  

پـس  . اند با اينكه آن صحابي حديث را از صحابي ديگـري روايـت كـرده باشـند    
ادعاي ابو ريه كه اين تدليس است و سپس قول علما را در مورد تدليس و مدليس 

تدليس همين اسـت و اگـر تـدليس بـا      ،ي تدليسبه معني واقعي برا. نقل مي كند
همان معني اصطالحي كه نزد علماء علم حديث متداول است تدليس كننـده را از  
رتبة عدالت و معتبر بودن ساقط نكند و با اين وصف همة بزرگان علماي حـديث  
از اهل تـدليس باشـند بـا وجـود ايـن، تـدليس ابوريـه او را از رتبـة دانشـمندان          

قط مي كند و بعد از اينكه از امانت خود سلب اعتماد كرد براي فهـم  پژوهشگر سا
خود نيز هيچ گونه اعتمادي را باقي نگذاشته است همينطور باطل گـرا سـبك مـي    

مي گردد  و آنچه را كـه از شـعبه نقـل كـرده اسـت آن       افزونشود و لغزشهايش 
كـي از  اشتباه چاپي است و ممكن نيست كـه اصـلش صـحيح باشـد و قطعـاً از ي     

پيشوايان حديث وارد نشده است و خيلي دور به نظـر مـي رسـد كـه حتـي يـك       
  . دانشجوي تازه كار آن را بگويد تا چه برسد به امامي مانند شعبه

و ابوريه گمان برده كه ابو هريره اجازه دروغ بستن به پيـامبر خـدا را بـراي    -9
ها حرامـي را حـالل و   خود تراشيده است بدليل اينكه او با روايت اين گونه دروغ

حاللي را حرام نكرده است پس اشكالي ندارد و ابوريه براي اثبات اين گمان خود 
رسـيده   �چند حديثي را كه از ابو هريره روايت شده اند  و اسناد آنها به پيامبر

  . دليل و شاهدي بر ادعاي خود قرار داده است –] كه آنرا مرفوع مي نامند[است 
اذا لم تحلو احراماً ولم تحرموا حالالً و اصبتم المعني فـال  { : مانند ا ين حديث
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هنگاميكه حرامي حالل و حاللي را حرام نكنيد و معني را در يابند اشكالي } بأس 
�ـ8 7ـNث   [: در دروغ بستن، و باز هم ماننـد ايـن حـديث    –بر شما نيست 

&: و ان ¦          ,  �" �' µ�Y � ر� �aو :ِ, G� ه�ِ*N7
ديثي را روايت كند كه خرسند ي خدا را در پـي  هر كسي ح }اآ8  &,: 

و حال آنكـه ماننـد اينگونـه    . داشته باشد پس من آنرا گفته اگرچه آنرا نگفته باشم
احاديث را امامان سنت نقد و بررسي كرده اند و واضعان وضـعيفان از راويـان آن   

رده انـد  و  شناسايي ك،احاديث را كه نسبت اينگونه حديثها را به ابو هريره داده اند
نسبت اين گونه احاديث به ابو هريره صحيح نيست پـس در اينصـورت گنـاه ابـو     

آيا پژوهش علمي اينست كه هر گاه دروغي بر انساني بسـته شـد    ؟هريره  چيست
آن دروغ براي او بحساب آورده شود و همچنين از قبيل عجايب است اينكه او از 

حزم نسبت داده است كه ابن حزم بيان اين بابت حديثي را در كتاب احكام به ابن 
كرده است كه اين حديث موضوع است ووضع آنرا زشت جلـوه داده اسـت و در   
فصل گذشته در اين كتاب از آن سخن گفتيم سپس جز سردر گمي بـراي فريـب   
خواننده ي نا آشنا به حديث حتي اگر چه از ادباي بزرگ هم باشد نام اين كار ابو 

   ؟ريه را چه بگذاريم
گمان ابوريه اينست كه ابوهريره حديث را از كعب االحبـار مـي گرفتـه و    -10

نسبت داده است و اين دعوايي است بـد كارانـه كـه جـز      �سپس آنرا به پيامبر
خيال بافي و وارونه كردن نصوص بنابر دستور و عادت خود نتوانسـته اسـت كـه    

–جملـه روايـت اكـابر    دليلي بر آن بيايد زيرا ذكر كرده كه علماي علم حديث از 

ايـن كلمـه جمـع    [كوچكرتران روايت ابو هريره و عبادله  –] بزرگتران از اصاغر[
عبداهللا و منظور از آن عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن مسعود و عبـداهللا بـن عبـاس و    

و معاويـه و انـس و غيـر آنـان را از كعـب       –] عبداهللا بن عمر و بن عاص اسـت 
بارت او مفيد آنست كه آنان از كعـب حـديث پيـامبر را    االحبار ذكر كرده اند و ع
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را درك  �پيـامبر  ،زيـرا كعـب   ،روايت كرده اند و اين دروغي است خنـده آور 
نكرده است پس در عقل نمي گنجد كه صـحابه ي پيـامبر حـديث او را از كسـي     
روايت كنند كه آنكس او را نديده است و فقط اين مطلب وقتي عنـوان مـي شـود    

بيان آن باشيم كه صحابه اخبار و تاريخهاي مردمان گذشته را از علماي كه درصدد 
بـه   �آناني كه مسلمان شده اند گرفته اند و حال آنكه از رسول خدا ،اهل كتاب

صحت رسيده است كه فرمـود  اهـل كتـاب را تصـديق يـا تكـذيب نكنيـد پـس         
آن اخبار بر آنچـه  اخبارشان روايت مي شود تا مايه پندو اندرز قرار گيرد نه اينكه 

در قرآنست حاكم و بزرگوار و برتر قـرار ده شـود بلكـه حاكميـت و سـروري و      
ابو هريره  ،و ابو ريه ذكر كرده است كه كعب. برتري فقط از آن اخبار قرآني است

را ستوده است بخاطر اينكه گرچه او تورات را نخوانده است ولي آنچه را كـه در  
ها صحيح باشد چيزي كه به ضرر ابـوهريره باشـد    آنست مي داند و اگر اين گفته

در آن نيست زيرا بسياري از مردم خبرها را از مجالس و كنفرانسها مي شنوند بـي  
همينطور ابو ريه هميشه درصدد نمايش دادن داليـل  . آنكه كتابها را خوانده  باشند

د كه ابـو  داليلي كه در آنها مي خواهد به ذهن خواننده بيفكن. علمي خود مي باشد
هريره حديث را از كعب مي شنيد سـپس آنچـه را كـه از كعـب شـنيده بـود بـه        

خدا نسبت مي داد و دانشجو، بي ارزشي نوشته ي او را در اين موضوع  �پيامبر
و از تازه ترين داليل او كه در جاي ديگري وارد كرده است آنسـت كـه   . مي داند

از خـدا بترسـيد و نگـه دار     بن سعيد روايت كرده است كـه گفـت   1مسلم از بشر

                                        

در اسم او صواب اينست و در چاپ اول بشير بن سعيد چاپ شده بـود پـس صـحيح و صـواب را بـر       - 1

گزين كه او بشر بن سعيد بندة آزاد شدة ابن الحضري مدني عابد بوده است از سعد بن ابن وقاص و زيد بن 
سلمه و زيد بن اسلم و محمد بن ابراهيم النبي  ثابت و ابي هريره و غير آنان حديث روايت كرده است و ابو

و غير آنان از او حديث روايت كرده اند ابن معين گفته كه او ثقه و قابل اعتماد است و ابن سعيد گفته است 
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حديث باشيد زيرا به خدا سوگند ما خود را با ابـو هريـره مـي يـافتيم كـه هـم از       
و (. رسول خدا و هم از كعب االحبار حديث روايت مي كرد سپس بلند مـي شـد  

بعد مي شنيدم از بعضي از كساني كه در مجلس حديث ابو ) مكان را ترك مي كرد
را براي كعب و حـديث كعـب را بـراي     �يامبر خداهريره با ما بودند حديث پ

كـدام  . قرار مي دادند پس از خدا بترسيد و مواظب حديث باشـيد  �رسول خدا
خواننده است كه عبارت عربي را بفهمد و از اين نص فهم زخم زبـاني عليـه ابـو    
هريره برايش ممكن باشد يا متهم بودن او را بـه قـرار دادن حـديث كعـب بـراي      

ا در يابد بدون شك بسر بن سعيد صاحب اين خبر از گروهي سخن رسول خدا ر
مي گويد كه به احاديث ابو هريره گوش مي دادند و مرويات او  از پيامبر و كعب 

نسـبت   �را در هم مي آميختند پس آن كسي كه حديث كعب را به رسول خدا
د ابوهريره مي داد بعضي از كساني بودند كه به ابوهريره گوش فرا مي دادند نه خو

ايـن   ،ولي استاد پژوهش علمي كه قبل از او كسي به اينگونه سـخن نگفتـه اسـت   
نص را به عنوان دليلي بركذب ابوهريره در روايت از رسول خدا ذكر كرده اسـت  
و همچنين آنرا دليلي بر اين مطلب دانسته كه او چيزي را از كعـب مـي شـنيده و    

ت آيا اين مطلب را بر كم فهمي يا كـم  سپس آنرا به رسول خدا نسبت مي داده اس
و  ؟ديني يا بي شرمي از خدا و از تاريخ و خوانندگان تيز هوش آن حمل مي كني

بعضي از غلط افكنـي هـاي ابوريـه آنسـت كـه او را بعنـوان حـديث مرفـوع بـه          
از صحيح مسلم از ابوهريره در مورد آفرينش زمين و آسمانها نقل كرده  �پيامبر
در اول آن مي گويد رسول خدا دستم را گرفت سپس از بخـاري   ابو هريره. است

و ابن كثير نقل مي كند به چيز مهمي دست يافته است و تودة مسماناني را كه بـه  
در گردابي گرفتار كرده اسـت كـه مشـگلتر از آن     ،ابوهريره اطمينان كامل را دارند

                                                                                                 

هجـري   100از خداپرستان از دنيا بريده بود و در دنيا پارسا و اهل دروغ بود و وواقري گفته است در سـال  
 )خالصه للخزرجي ال( فوت كرده است 
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سـت كـه   قابل تصور نيست كه اگر كمي علم و فهـم نصـوص را داشـت مـي دان    
بخاري و ابن كثير نمي خواهند ابوهريره را به كذب و نسبت دادن حـديث كعـب   
به رسول خدا متهم كنند آن دو هيچگاه تصـور چنـين جسـارتي را نداشـته انـد و      

آنانرا به اين پرتگاه برساند كه ابوريه  ،هرگز از آن دو به نظر نمي رسد كه كم ديني
ش آن دو بر ابي هريـره و اعترافشـان بـه    به آن دچار آمده است و در گذشته ستاي

صدق و پرهيز و امانت او در علم و دين را به گوشتان رسانديم ولي حكـم آن دو  
آنست كه اين روايتي كه مسلم در صحيحش آورده است در نسبت مرفـوع بـودن   

از ابوهريره اشتباه بوده است و اشتباه هم از راويـان   �اين حديث به پيامبر خدا
ه از ابوهريره و هيچ عيبي بـراي ابـوهريره در آن نيسـت و عبـارت     حديث است ن

  . بخاري در تاريخش و عبارت ابن كثير در تفسيرش اين مطلب را مي گويند
بطور گسترده به اين ) االنوار الكاشفه(و عالمه المعلمي اليماني در كتابش به نام 

است و كينه توزاني موضوع پرداخته بگونه اي كه دلهاي پژوهشگر را ارشاد نموده 
  . مانند ابوريه را جز خشم و اندوه  چيز ديگري نمي افزايد

  به زعم ابوريه سر سپردگي ابوهريره براي بني اميه  : طعن دهم
در اين موضوع ابو ريه تمام بدگوئيهاي كتب شيعه را در مورد ابـوهريره جمـع   

مانش اينست كه آوري نموده و خيال كرده كه به چيز بزرگي دست يافته است و گ
او چيزي آورده كه پيشينيان آنرا نياورده اند و هيچ كس همچون وي حق مطلب را 

بضة به خاطر همين تصور جاهالنه در راه هوسي كه قلبش را در ق. ادا نكرده است
ست از بغض ابوهريره از اينكه سب بزرگـان  ا رتي خود گرفته است كه آنهم عبا

آنان به دروغ بستن به پيامبر خدا بخـاطر راضـي    صحابه و متهم نمودن بسياري از
نمودن معاويه و چيزهاي بسيار ديگري از قبيل نقل دروغهاي گنديـده از شـيعيان   

  . پرهيز ننموده است
و حال اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه در آن بيـرون كشـيدن و مطـرح    
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مطرح كـردن ايـن   كردن اين گونه آلودگيها را جائز نمي دانيم و كسي كه در صدد 
هرزگيها باشد او را ويرانگر بسيار در هم كوبنده اي مي دانيم كـه مـي كوشـد تـا     
اتحاد و يكپارچگي همبستگي مسلمانان را از هم بپاشد آنهـم در زمـاني كـه هـيچ     
سببي براي فرقه گرايي و پراكندگي و مخالفت و ستيزه كردن در بين سني و شيعه 

ولـي ابوريـه بـراي رواج دادن    . اسالمي وجود نداردو غير آنان از ديگر فرقه هاي 
كتاب خود در ميان جوامع شيعه اظهار تشيع نموده است بـه اينگونـه شـيعيان هـر     
كس را از صحابه و تابعين متهم كنند، او هم متهمش مي كند و از هر كسي از آنان 

آنكه  ابوريه هم خشم خود را در مورد او اعالم مي كند و حال ،خشم داشته باشند
ابو ريه آزاد است در اينكه شيعه علي باشد و شيعه علي بودن نزد ما او را از دايره 

او در پيمودن هر راهي  ،ي اسالم و علم خارج نمي كند اگر عالمي پيرو حق باشد
براي رواج دادن كتاب خود آزاد است مگر اينكـه گمـان كنـد كـه كتـابش بحـث       

 ،اساس پژوهش علمي گذاشـته شـده  اسـت    جامعي را در بر گرفته كه پاية آن بر 
به گونه اي كه در نوع خود پيشگامترين كتابي باشد كه هيچ كس قبل از او تـار و  

بدون شك اگر زنـده كـردن دروغهـا و افتـرا بـر يـاران       . نبافته باشد پود سخن را
خدا و تكيه كردن بر كتابهايي كه نويسندگانشان به صدق و بررسـي در   �پيامبر

خته نشده اند يا كتابهايي كـه نگارنـدگان آنهـا بـه كينـة كشـنده بـراي        روايت شنا
ابوهريره شناخته شده اند اگر واقعاً اين همان تحقيق علمي باشد كه كسي بر منوال 
آن سخن نگفته است پس بايد ابوريه به علم و پـژوهش خـود شـاد و خوشـحال     

ن شـيعه ثابـت نمـودن    باشد و ما گمان نمي كنيم كه برادران گرامي ما از خردمندا
يا تأييدي براي خـود عليـه بـرادران اهـل سنتشـان       ،حق در ميان دو طرف درگير

مـي  ) ماننـد ابوريـه  (همچون اين مرد بيابند و حال اينكه نادان كودن گول خورده 
در اذيت را بر خود و دوستانش بياورد كه باليـي باشـد از آن بخـدا پنـاه     قتواند آن

يكان از دچار شدن به آن مي پرهيزنـد و در قـديم در   برده شود و شري باشد كه ن
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$�ن ��NاP و�(Rً� (اثرآمده است  2 £R��*كه دو  1)ذوا
رو نزد خدا ارزشمند نيست و هرگز نزدكساني كه براي خودشان احترام قائلند نيز 
ارزشمند نخواهد بود و عقيدة خداپرستي و ديني ما بر آنست كه ابوهريره آل بيت 

پيامبر خدا را دوسـت مـي داشـته و در فضـيلت حسـن و حسـين        –] دهخانوا[ –
احاديث بسياري روايت كرده اسـت و در مدينـه روزي كـه مسـلمانان خواسـتند      

كه بـا قضـية   { [حسن را نزد پدر بزرگش پيامبر خدا دفن كنند با مروان بن حكم 
ب در گير شد و همچنانكه در قال] }دفن حسن در جوار جدش مخالفت مي كرد 

گفته هاي قبلي ما در اين كتاب دانسته مي شود در ميان ابـوهريره و مـروان قطـع    
رابطه به وجود آمد و اين ترك پيوند تا نزد يك مرگ ابي هريره ادامه داشته اسـت  

روز محاصـرة خانـة حضـرت    [ –و ابو هريره جزء كساني بوده كه در يـوم الـدار   
و دو پسـرش حسـن و حسـين     عثمان را ماننـد علـي   –]عثمان توسط آشوبگردان

  . ياري داد و لي او با اين وصف به پراكندن سنت و خدمت علم روي آورده است
و خود را در ميان فتنه اي كه در بين علي و معاويـه بـه وجـود آمـده نيفكنـده      
است چنانكه شمار بسـياري از بزرگـان صـحابه بـه دليـل خـود  داري كـردن از        

و همچنين بدليل اجتهاد آنان بر اينكه كنـاره   مشاركت در خونريزي بين مسلمانان
گيري از هردو طرف رضايت خدا را بيشتر به دنبال دارد و ذمة انسان را پاكتر نگه 
مي دارد از داخل شدن در آن فتنه امتناع ورزيدند اينست موضعگيري ابـوهريره و  

و  غير از آن دروغ و دسيسه و افترا و تعصبي است كه در گذشـته هـواي نفسـاني   
ملي گرايي به انسان ديكته مي كرده ولي هم اكنون نفاق و جهل و بد عقيـدگي آن  

                                        

همينطور اين اثر بر زبانها مشهور است و حال اينكه سيوطي در كتاب الجامع الصفير با اين لفظ آنرا ذكـر  - 1

ـ�م ا*;(��ـ   {  :كرده اسـت  �#Qـو*ـ: و   5ذوا*��q £R ا*N"(�ء 
يعني كسي كه در دنيا دور و باشد روز قيامت مي آيد در حاليكـه دور واز آتـش    }�R�ن �8 "�ر 

   .ارد سپس سيوطي رمز حسن بودن را براي آن گذاشته  ولي مناوي به دنبال او آنرا ضعيف دانسته استد
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  . تعصب كوركورانه را به بار مي آورد
  سخن كوتاهي دربارة ابي هريره رضي اهللا عنه 

از آنچه در مورد ابي هريره در اين فصل ذكر كرديم از قبيل نصوص ثابت نـزد  
  ايق بعدي بر ايمان روشن مي شود امامان حديث و تاريخ نويسان معتبر حق

از هـر صـحابي    �سهم ابوهريره از نظر روايـت حـديث از پيـامبر خـدا    -1
خـدا گشـته بـه    ديگري فراوانتر بوده است و از زمانيكه مسلمان شده و يار پيامبر 

ي اخبار پيش از هجرتش عنايت ويژه اي داشـته اسـت و   حفظ حديث او و پيگير
متايان صـحابيش جسـتجو مـي كـرد تـا ثـروت       را از ه �هميشه حديث پيامبر

هنگفتي را از حديث جمع نمود كه چنين ثروتي هرگز براي اصحاب ديگـر گـرد   
با وجود ايـن بعضـي از حـديثهاي او اعجـاب بعضـي از صـحابياني را بـر        . نيامد

و در نظـر بعضـي هـم فراوانـي     . انگيخت كـه از آن حـديثها مطلـع نشـده بودنـد     
مي آمد ولي در آخر اعتراف كردند به اينكـه حفـظ و    حديثهايش از اول نامأنوس

روايت حديث ابوهريره از همه آنان بيشتر است و هر گز در صدق و احاديـث او  
و براي نمونه دو رويداد را ذكر مي كنيم كه بدليل نـا آشـنا شـمردن    . شك نكردند

از طرف صحابه براي ابوهريره پيش آمده است و حال آنكـه   بعضي از حديثهايش
قبالً در همين مورد جوابي را از ابوهريره براي حضرت عائشه مـا در ايمـان داران   

  . ذكر كرديم كه عائشه را قانع و راضي كرده بود
ابن سعد در كتاب طبقات خود از وليـد بـن عبـدالرحمان روايـت     : رويداد اول

كسي كه حاضـر بـر    –من شهد جنازه فَله قيراط [: كرده كه ابي هريره اين حديث
را از پيامبر روايت مـي   –]پاداش به او مي رسد 1نازه اي بشود اندازه ي قيراطيج

كرد پس ابن عمر گفت اي ابي هريره از بين اين همه حديث ببين چه چيـزي  را  
                                        

جـزء      24وزن چهار چو باشد يا يك جـزء از  ه خوذ از يوناني است بمعني نيم دانگ كه تقريباً باقيراط م - 1

 ) مترجم ( فرهنگ عميد 
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روايت مي كني پس دست ابن  �روايت مي كني زيرا احاديث فراواني از پيامبر
شه گفـت بـه او خبـر بـده كـه      عمر را گرفت و او را به نزد عائشه برد پس به عاي

پس عائشه ابو هريره را تصديق : خدا شنيدي و چه مي گفت �چگونه از پيامبر
  . كرد

پس ابو هريره به ابن عمر گفت اي ابو عبدالرحمن به خدا سوگند نهال كـاري  
چنانكه شما را بـاز مـي   (و خريد و فروش در بازارها مرا از پيامبر باز نمي داشتند 

بوده ام بسياري از چيزهـا را شـنيده ام    �ميشه مالزم پيامبرپس چون ه) داشت
پس اين عمر گفـت تـو ابـي هريـره     . كه شما نشنيده ايدو بعداً معترض مي شويد

  . داناترين ما به پيامبر و حفظ كننده ترين ما براي احاديث پيامبر هستي
ابن كثير در تاريخ خود از ابو اليسر بن ابي عامر روايـت كـرده اسـت كـه      - 3
نزد طلحة ي بن عبيداهللا بودم در آن لحظه مردي وارد شد پس گفت اي ابو : گفت

از شـما بـه پيـامبر    ) ابـوهريره (محمد به خدا سوگند نمي دانيم آيا اين مرديمـاني  
داناتر است يا چيزي را كه نشنيده و گفته نشده به پيامبر خدا نسبت مي دهد پـس  

نكه چيزي را كه ما نشنيده ايـم از  طلحه گفت به خدا سوگند شك نمي كنيم در اي
پيامبر خدا نشنيده است و دانسته است چيزي را كه ما ندانستيم زيـرا مـا مردمـاني    
ثروتمند و داراي خانه ها و خانواده بوده ايم و فقط صبح و شب به خدمت پيـامبر  
مي رفتيم و سپس بر مي گشتيم ولي ابوهريره مرد بينوايي بود كه نه دارايي داشت 

ه عائله اي و فقط هميشه دستش در دست رسول خدا بود و پيامبر بـه هـر جـا    و ن
مي رفت ابو هريره پروانه وار به دور او مي چرخيد پس شك نمي كنيم در اينكـه  
مي داند چيزي را كه ما نمي دانيم و شنيده است چيزي را كه ما نشـنيده ايـم ابـن    

پـس  . را روايت كرده استكثير گفته است كه ترمزي به شيوه ي خود مطلب فوق 
اين دو رويداد نقل شده با نقلي كه مورد وثوق اهل علم مي باشد زبانهاي كسـاني  
را قطع مي كند كه از زمان نظام تا ابوريه زبانهايشان را به مـتهم نمـودن ابـوهريره    



 

 

537

  . مي گردانند
بنـابر   60يـا   59يـا   58دوم اينكه ابوهريره بطور مستمر بدون و قفـه تـا سـال    

تالف روايات كه سال وفات او بوده به حـديث گفـتن و روايـت آن ادامـه داده     اخ
است در حاليكه اصحاب بسياري در حال حيات بودند و مسلمانان بيدار بودنـد و  
دولت اسالمي با قوت و عظمت خود پا بر جا بوده است و دانشمندان مسلمان بـه  

ه هر يك از آنها مالقات گرد اين صحابي شكوهمند به طور انبوه حلقه مي زدند ك
ابوهريره و يادگيري حديث از او را ماية افتخار و شرف مي پنداشتند كه بعضي از 
آن شرف و افتخاراتي كه نصيب سرور تابعين و دانشمند بي همتاي آنان سعيد بن 
مسيب شد عبارت بود از اينكه دختر ابوهريره را به عقد خود در آورد و تـا زمـان   

شت و بخاطر آن تعـداد فراگيـران علـم از او اعـم از صـحابه و      وفات مالزم او گ
نفر از اهل علم رسيدند چنانكه در مطالب گذشـته آنـرا از بخـاري     800تابعين به 

نقل كرديم كه اين عدد به اندازه اي فـراوان اسـت كـه فراگيـران از هـر صـحابي       
طلبان  ديگري به يك دهم آن نمي رسد و در اين مطلب چيزي وجود دارد كه حق

را قانع مي كند به گونه اي كه سفارش دلهايشـان را مبنـي بـر اينكـه ابـوهريره در      
محيطي كه در آن مي زيسته و در ميان كساني كه او را مي شناخته اند  از صـحابه  
و تابعين در قلة بلندي از صـداقت قـرار داشـته و از هـر گونـه شـك و گمـان و        

اجابت كرده انـد و كسـي    ،ر بوده استوسوسه هاي آشوبگران و طعنه زنان به دو
كه ويژگيهاي آن گروه ممتاز از صحابه و تابعين را از قبيل صـراحتگويي و يـاري   
كردن حق و باطل سـتيزي و مقابلـه بـا منكـر و ايسـتادن در مقابـل بـدعتكران و        
سوداگران تحريف دين و سخت گيـري بـر كسـيكه در گفتـار و كـردار از سـنت       

بشناسد يقين پيدا مي كند بااينكـه آنـان هرگـز در     ،سترسول خدا منحرف شده ا
مقابل ابوهريره سكوت نمي كردند اگر داراي كمترين شـكي در صـدق او بودنـد    

پس ؟چگونه سكوت مي كردند در حاليكه او هيچ سلطه و مقام و نفـوذي نداشـت  
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چه چيزي آنانرا از انكار ابوهريره و جلو كيري از او در حـديث گفـتن از رسـول    
منع مي كرد اگر آنان در صدق او شك داشتند در حاليكه آنان در مقابل خلفاء  خدا

  . و فرماندهان بزرگ حق را آشكار مي كردند
 �مصـطفي  محمـد ديدي كه در قضية دفن حسن بـا پـدر بـزرگش     –سوم 

چگونه جواب مروان بن حكم را داد در حاليكه مروان استاندار مدينه و اموي بـود  
آن امويها بود و با وجود آن ابوهريره به خاطر دخالـت مـروان   و آن روز دولت از 

خشمگين شد و به مروان گفت تـو در   �در جلوگيري از دفن حسن نزد پيامبر
چيزي دخالت مي كني كه ربطي به تو ندارد و وقتي كـه مـروان خواسـت بسـيار     
روايت نمودن حديث را براي ساكت كردن ابوهريره دليـل قـرار دهـد آن جـواب     

آيـا آنسـت    –] همين كتابسـت  378اينجواب در صفحه [–ح تند را به او داد صري
جواب مردي كه دروغ بر رسول خداببندد  در دين و اسالمش متهم باشد پيرو بني 
اميه باشد چنانكه ابوريه خواسته است آنرا به تصوير بكشد يا او آن مـردي اسـت   

ش از رسـول خـدا   و حـديث  �كه به دين و اسالم و هجرت به نزد رسول خـدا 
اطمينان كامل دارد تا جايي كه مروان آرزو مي كرد كه اي كاش با او درگيـر نمـي   

  . شد
ابو هريره با وجود عـالم بـودن و انتشـار سـنت رسـول خـدا در ميـان        : چهارم

خداپرست و پارسا و داراي ذكر و نماز و استغفار فراوان بود ابن كثيـر در   ،جامعه
دي روايت كرده است كه ابو هريره يك سوم شب را به تاريخ خود از ابوعثمان هن

نماز مي ايستاد و همسرش هم يك سوم شب را بيدار مي ماند و پسرش هم يـك  
سوم باقي مانده را احياء مي كرد و به ترتيـب ابـوهريره همسـرش را و همسـرش     
پسرشان را بيدار مي كردند وباز هم  ابن كثير از ابوهريره روايت كـرده اسـت كـه    

قسمتي را بـه خوانـدن قـرآن و پاسـي را بـه      . قسمت مي كنم 3ت من شب را گف
خوابيدن و بخش ديگرس را هم به ياد آوري احاديث رسول خدا اختصـاص مـي   
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كـه گفـت ابـوهريره در    : دهم و باز هم ابن كثير از ابي ايوب روايت كـرده اسـت  
ره و دم و در خانـه و درحجـ   -]خانه كوچك داخل در خانه بزرگ[ –مخدع خود 

د د اشت كه به هنگـام بيـرون رفـتن و    .در خانه اش در هر يك مسجدي براي خو
داخل شدن در هر چهار مسجد نماز مي خواند و از عكرمه روايت شده است كـه  

سـبحان اهللا مـي   [ –ابو هريره هر شب دوازده هزار بار خـدا را تسـبيح مـي كـرد     
مي گويم و به دينم قسم ايـن   و مي گفت خدا را به اندازه گناهانم تسبيح –]گفت

نهايت بندگي و اميدواري به رحمت خداوند چيره و شكوهمند است واز ميمـون  
بن ابوميسره روايت شده است كه گفت ابو هريره هر روز دوبار فرياد مـي كشـيد   
يكي در اول روز كه در آن مي گفت شب رفت و روز آمد و فرعونيـان بـه آتـش    

ب مي آمد فرياد ديگرش را مي كشيد و در آن مـي  فرو رفتند وديگري وقتي كه ش
گفت روز رفت و شب آمد و فرعونيان در آتش فرو رفتند پس هيچ كس صدايش 
را نمي شنيد مگر اينكه از آتش به خدا پناه مي برد و از سخنان ابو هريره است كه 
مي گفت اگر نعمتي نصيب بدكار شد به او غبطه نبريد زيرا جوينده اي در كمـال  

هـر گـاه سـرد    ) كه خداوند مي فرمايد(رعت او را مي جويد كه آن جهنم است س
گردد حرارتش را مي افزاييم و تنـي چنـد از ابـوهريره روايـت كـرده انـد كـه در        
سجودش از اينكه زناكار يا دزد يا كافر شود يا گناه بزرگ انجام دهد بخدا پناه مي 

د در جواب مي گفت چـه چيـزي   برد پس به او گفته مي شد آيا از اينها مي ترسي
به من امان مي دهد در حاليكه ابليس زنده و گرداننـدة دلهاسـت و هـر    ) جز خدا(

طور كه بخواهد آنها را مي چرخاند ابو عثمان هندي گفـت بـه ابـو هريـره گفـتم      
چگونه روزه مي شوي گفت سه روز اول هر ماه را روزه مي دارم پس اگر اتفـاقي  

با آن سه روز پاداش آن ماه . از روزه بودن در بقيه ماه باز داردو مرا [ –برايم بيفتد 
را گرفته ام ابوهريره كنيز سياه پوستي داشت با كارهايي كه مي كـرد او را غمنـاك   

) چوبي كه از آن سـواك سـاخته مـي شـود    (كرده بود پس روزي چوب سواك را 
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ـ  [-بلند نمود سپس –] به آهنگ زدن[ –باالي سرش   –]ز را بزنـد بدون اينكـه كني
گفت اگر از قصاص روز قيامت نمي ترسيدم با اين چوب همـة بـدنت را تازيانـه    
مي زدم ولي تو را مي فروشم به كسي كه بهايت را در نيازمندترين احـوالم بطـور   

برو از اين پس تو در راه خداي عزوجـل آزادي و  . كامل به من پرداخت مي نمايد
زكاري در نظر مردم اين دليل ترا كفايت مـي  در بهره مندي او از شايستگي و پرهي

كند كه فقط او و اين عمر در روزهاي رجم شيطان در منـي تكبيـر مـي گفتنـد و     
مردم به پيروي از آنان تكبير مي نمودند و نماز ميت را بر حضـرت عائشـه مـا در    
مسلمانان اقامه نمود و در روايتي هم آمده است كه او براُم سـلمه مـادر مسـلمانان    

م نماز ميت اقامه كرد و زمانيكه مرگش فرا رسيد گريه مي كرد به او گفتـه شـد   ه
چه چيزي ترا مي گرياند گفت براي اين دنياي شما گريـه نمـي كـنم بلكـه بـراي      
دوري سفر وكم بود زاد وتوشه را هم و برا ي اينكه در ميان دو راهي باال رفتن به 

ه كداميك از آن دو برده مي شـوم  بهشت و فرود آمدن به آتش هستم و نمي دانم ب
مي گريم آيا اين همه بندگي و نماز و تسبيح ووعظ و گريه و آزاد نمودن بردگـان  
و ترس از خدا و شدت اميدواري او به خداوند طبق پندار تو از نفسي حاصل مي 
شود كه بزرگترين گناهان در اسالم را كه عبارتست از دروغ بستن به رسول خـدا  

  . خدايا ترا پاك مي پندارم و اين بهتاني است بس بزرگ مباح بداند؟
و با اين همه در دنيا تنگدست بود هر مالي كه به دستش مـي رسـيد بـه    : پنجم

صدقه مي داد ابو زعيزعه كاتب مروان گفت مروان صـد دينـار بـراي ابـو هريـره      
براي  فرستاد پس فرداي آن روز قاصدي پيش او فرستاد كه من اشتباهاً اين پول را

ابو هريـره گفـت   [ –منظورم تو نبوده بلكه قصد من كس ديگري بود  .تو فرستادم
و  –]پول را انفاق كرده ام پس هر گاه سهم من فراهم آمد اين مبلغ را از آن بـردار 

  . و قصد مروان امتحان او بود –حال اينكه ابو هريره همه اش را بخشيده  بود 
گفته است ابو هريره در عقيق قصري داشته  ديگر گفته ي ابو ريه را رها كن كه
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ر ديگري  داشته است زيرا اين مطلب از قبيل تحريفـات ابوريـه   صق و در فالن جا
كه در انجام آنها از خدا نمي تر سد در حالي كـه ايـن روايـت از ابـن اثيـر      . است

است كه مي گويد وفات او در خانه خود در عقيق اتفاق افتـاده اسـت در حاليكـه    
 –درروايت نه بر ثروت داللت دارد نه بـر توانـايي    –)] بمعني خانه[ –الدار  واژة

زيرا بيشتر اصحاب بلكه همه آنـان داراي خانـه اي    –]و خانه داشتن عيب نيست[
بوده اند و كسي جرأت نكرده كه بگويد آنان داراي قصرها بوده اند بـه خـدا پنـاه    

  . اقعي خود منحرف شونداز اينكه كلمات از مصادر و معاني و. مي بريم
هنوز خيلي مانده بود كه عصر صحابه و بزرگان تابعين سپري شـود كـه   : ششم

احاديث ابوهريره مورد عنايـت امامـان حـديث قـرار گرفتنـد و بـه بررسـي آنهـا         
پرداختند كه صحيحش را قبول و غير صحيح را نفـي مـي كردنـد هـر چـه در آن      

صـحيحة ي ابـوهريره سـر لوحـة      ضعف يا سستي بود بيان مـي كردنـد احاديـث   
مسندها و كتابهاي تدوين شده در سنت را به خود اختصاص داده است و قبـل از  
آمدن نظام و اسكافي و استادانشان از معتزله و شيعه كسي از آن اعتمـاد قـوي بـه    

  . ابوهريره خارج نشده است
د احاديث صحيحه ابوهريره در شهرهاي بزرگ و گوناگون اسالمي مـور : هفتم

عنايت فقهاء و امامان مجتهد قرار گرفته است اگر حديثي از آنها به درجة صـحت  
برسد احدي در مورد آن اظهار نظر نمي كرد مگر آنچه از ابراهيم نخعي و بعضـي  
از علماي كوفه از قبيل اساتيد  مدرسة رأي كسانيكه در عمـل بـه احاديـث احـاد     

د روايت شده است كـه انبـوه   شروط شناخته شده مخصوص بخود بر خود را دارن
فقهاي شهرهاي بزرگ در آن مورد با آنها هماهنگ نشده اند بويژه ابـو حنيفـه كـه    
مدرسة عراق به آوازه او تاج فخر بر سر نهاده است روايـت صـحيحي از او نقـل    
ــراهيم نخعــي و    ــوهريره موضــعگيري اب نشــده كــه او هــم در مــورد احاديــث اب

هر گاه آن احاديث داراي شرائطي باشند كـه خـود   همفكرانش را داشته باشد بلكه 
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براي صحت حديث در نظر گرفته است به آنها عمل مي كرد كه منشـأ آن شـرائط   
اجتهاد و احتياط در امور مربوط به راويان غير صحابي بوده نه در امور مربوط بـه  
صحابي و هر كس گمانش غير اين باشد پس او دروغ باف و بسيار دروغگو است 

مذهب ابوحنيفه كه تدوين شده و مشهور است شخص بدگمان را بـه دروغ  خود 
  . مي اندازد
اول كسي كه دهان به طعن ابوهريره گشود بعضي از اساتيد معتزله مانند : هشتم

نظام بودند و آنان در مقابل بيشتر ياران پيامبر موضعگيري خصمانه داشتند نه فقط 
در مقابل سنت موضعي گرفتند كه بوسيله آن در مقابل  ابوهريره به تنهايي و بلكه 

بعضي از احاديث صحيح و ثابت نزد جمهور را تكذيب كردند كه خردهايشـان را  
تحت تأثير فلسفة يوناني قرار دادند و دين و تمام نقلياتش را با همان فلسـفه مـي   

ار سنجيد ند و اگر بيمشان از توده هاي مردم نبود خود قرآن را نيز مورد انتقاد قـر 
زيرا در قرآن هم مانند حديث چيزهايي وجود دارد كه خردهاي يوناني . مي دادند

تبارشان آنها را نمي پذيرد و با وجود مخالفت توده هاي مسلمان قـرآن را بگونـه   
اي كه با عقالنيت آنان سازگار آيد تأويل كردند و گمان كردند كه فلسـفه يونـاني   

ت در حاليكه هم اكنون كم دانشترين دانـش  تنها حقي است كه به باطل نيالوده اس
آموز در دبيرستانها مي تواند در مقابل اين خداسازي خندآور آنان از فلسفه يوناني 
پاسخگويي بكند اگرچه ابوريه گمان كرده كه آنان داراي خردهـاي برتـري بطـور    

ولي شيعه ها فقط در مقابل ابوهريره موضـع خصـمانه   . كامل مانند عقل او هستند
گرفته اند بلكه موضع آنان در مقابل همه ياران پيـامبر جـز در برابـر افـراد كـم و      ن

  . انگشت شماري موضع دشمني و كينه و ذم بوده است
و اين امر اكثر گروههاي آنانرا به تكفير انبوه صحابه اعـم از ابـوبكر و عمـر و    

نقـل هـدايت   سعد و خالد و غير آنان از كسانيكه خداوند جامعة انساني را بوسيله 
واداشت و آنان در اين موضـعگيري بـا    ،گري اسالم بر دستانشان خوشبخت نمود
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و آن اصـول عبارتسـت از   . اصول و ضوابطي كه پايبند آن هستند هماهنگي دارنـد 
كينه ي تمام كسانيكه بعد از وفات پيامبر فرمانروايي بالفصل بر مؤمنـان در مـورد   

امـر اسـت وقتـي صـحابه  بـر سـپردن       حضرت علي را نمي پذيرند بخاطر همين 
خالفت به حضرت ابو بكر اجماع كردند همة ي آنان را دشـمن داشـتند و عقيـده    
دارند كه اصحاب بر مخالفت و صيت پيامبر شان تباني كردند كـه در گمـان آنـان    
پيامبر براي علي وصيت به خالفت كرده بود ما به اين گفته طول نمي دهـيم زيـرا   

ر هواهـاي  گـ ج است ولي ما مي خواهيم بـه ابوريـه بگـوييم ا   اين از بحث ما خار
نفساني او با نظرهاي آنان در مورد ابوهريره هماهنگ است پس آنـان ابـوهريره را   
در اين بدگماني تنها نمي گذارند بلكه سهم بيشـتري از ايـن بـد گوييهـا را بـراي      

از آنچـه كـه   و در مورد آن دو داستانهاي زشت تـرين  . ابوبكر و عمر قائل هستند
درباره ي  ابوهريره نقل كرده اند حكايت مي كنند و اين داستانها همانست كه ابـو  
ريه آنها را از قبيل آن مستندات علمي بحساب آورده كه تكيه كردن بر آنها صحيح 
است و از جهت آن موضعگيري بر او الزم مي آيد كه به همة چيزهايي كه دربارة 

ت پايبنـد باشـد و آن چيـزي اسـت كـه معلـوم  و       صحابه در كتب شيعه آمده اس
معروف است و بر انگيختن اين موضوع در اين اوضاع و احـوالي كـه همصـدايي    
مسلمانان و فراموش كردن گذاشته اي را مي طلبد كه ما در آن د ست نداشته ايـم  
از جمله ي مصالح اسالمي نيست و اگر موضعگيري ناجوانمردانه ي  ابوريه نبـود  

بافيها و گمراهيهـاي او كـه    درگير اين بحث نمي كرديم كه براي رد دروغخود را 
بـه آن ناچـار    ،به زعم خود همان پژوهش علمي است كه مانند آن سـابقه نداشـته  

شديم و اين سخن كوتاهي بود در مورد زنـدگي ابـوهريره و ارزش علمـي او در    
چنـين در در ون تـوده   درون كسانيكه با او زيسته اند اعم از صحابه و تابعين و هم

هايي از امامان حديث و علماي اسالم در خالل چهارده قـرن كـه در آن حقـايقي    
مي خواهيم اين بحـث را بـه پايـان برسـانيم بـا      . وجود دارد كه قابل نقض نيستند
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بحثي كه پژوهشگر بسيار دانشمند مرحوم شيخ احمد محمد شاكر آنرا عنوان كرده 
ر اوائـل مسـند ابـوهريره از مسـند امـام احمـد                  د –] خداوند رحمتش كند[است 

مي گويد و دشمنان سنت در عصر ما كه در واقع دشمنان اسالم هسـتند فريفتـه و   
دلباختة طعنه زدن به ابوهريره و به شـك انـداختن مـردم در صـدق و روايـت او      

ان هستند و حال اينكه خواستة آنها اين نيست بلكه خواستة آنها بـه زعـم خودشـ   
مبشـرين در مـتن بمعنـي و    [-آنست كه با پيروي كردن از آقايـان انـدرز گويشـان   

گـر چـه در ظـاهر     -]1اعظان مسيحي است كه ترجمه آنرا اندرزگويان گذاشـتم   
يا به حديثي عمل كنند كـه در   ،وانمود مي كنند قصد شان اينست كه فقط به قرآن

ر معيار آنان صحيح نيست معيار خودشان صحيح باشد و حال اينكه هيچ حديثي د
مگر حديثي كه با هواهاي نفسي خودشان و با شعائر و قوانين اروپـايي كـه از آن   
پيروي مي كنند سازگار باشد و هيچ يك از آنان از تأويل قرآن به چيزي كه كـالم  

پرهيز ننموده اسـت تـا    ،را در  لغتي كه قرآن به آن فرود آمده است خارج مي كند
وا و قصدشان موافق باشد ولي اينها نخستين كساني نيستند كـه در  تأويل آنان با ه

اين موضوع با اسالم درسـتيز باشـند بلكـه در آن مـورد داراي پيشـينياني از اهـل       
در حاليكه اسالم قدمهاي خـود   ،آرزويهاي نفساني هستند كه در گذشته هاي دور

واسـته هـاي بـي    به آرزوي خود فرياد مي كشيدند و خ ،را به آرامي بر مي داشت
  . ارزش خود را مطرح مي كردند

با اين حال اسالم خواسته هاي پوشالي آنان را نمي شنود بلكه او بـدون اينكـه   
توجهي به آنها داشته باشد آنان را زير پا مي گذارد و به حركـت خـود ادامـه مـي     
دهد و يا آنانرا از سر راه خود بـر مـي دارد و نابودشـان مـي كنـد و آنچـه جـاي        

فتي است اينست كه گفته ي اين دشمنان معاصر در ريشه و معني بـه گفتـه ي   شگ
                                        

كه با معني لغوي آن كه لغت عرب است سازگار نيست هـيچ  يعني آنها قرآن را به نحوي تأويل مي كنند - 1

  .يك آنان از تأويل قرآن بر خالف معني لغوي آن پرهيز نمي كنند
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همان پيشينيان بر مي گردد فقط با يك فـرق و آن اينسـت كـه آن گذشـتگان چـه      
منحرف بوده باشند يا كافر دانشمندان آگاهي بوده اند كـه بيشـتر شـان از كسـاني     

ست ولي دشمنان هم عصـر  بوده اند كه خداوند آنان را با وجود علم گمراه كرده ا
با جهل و جسارت و بي ادبي و نشخوار الفاظي كه نمي توانند بخوبي آنـرا تلفـظ   
كنند از گذشتگان خود در كفر تقليد مي كنند و هر كسي كه بخواهد آنان را بر راه 

ودليل بر سابقه داشتن ابن جبهه گيـري آنسـت   . راست قرار دهد بر او مي شورند
هجري بوده اسـت در كتـاب مسـتدرك     405كه وفات او سال  كه حاكم ابا عبداهللا

كالم استاد استادانش پيشواي پيشوايان ابوبكر محمد بن اسحاق بن ) 513: 3(خود 
را در رد بد گويان ابوهريره حكايت كرده است گويا رد ) ـه 311متوفاي (خزيمه 

م او او متوجه اين بدگويان عصر ما مي شود و اينك توجـه شـما را بـه نـص كـال     
  . جلب مي كنم

و فقط كسي در مورد ابوهريره براي رد احاديث او بدگويي مي كند كه خداوند 
پـس آن  . چشمان دلهايشان را كور كرده است پس معاني احاديث را نمـي فهمنـد  

مـذهب اسـت كـه     1كسي كه در مورد ابي هريره سخن مي گويد يا معطَل جهمي 
ا را مخالف با مذهب كفر آميز خودشـان مـي   اخباري از ابوهريره مي شنود كه آنه

داند بخاطر همين امر ابو هريره را دشنام مي دهند و او را متهم به چيزي مي كننـد  
كه خداوند او را از آن پاك گردانيده است كه گويا احاديث او باعث ثبوت حجت 
نخواهد بود ابو هريره را متهم مي كنند تا بر فـرو مـايگي و پسـتي خـود روكـش      

                                        

براي انسان در انجام  يهجري كه از اهل جبر بوده است يعن 128پيرو جهم بن صفوان متوفاي = جهمي  - 1
   .اديز را بخدا نسبت مي دچكارهايش اختياري قائل نبود و همه 

 ،حـي  ،صفاتي از قبيل شيء عـالم  ،همين جهم بن صفوان به بهانه تنزيه خداوند و مبالغه در توحيد= معطل 
را كه به طور مشترك بر خدا و غير او اطالق مي گردد از خداوند نفي كرد و اين نفي تعطيـل ناميـده    ،مريد

  .شد و به كسي كه اين عقيده را داشته باشد معطل گفته مي شود
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  . ذارندبگ
كه شمشير كشيدن بـر امـت    ،مذهبي از ابوهريره بدگويي مي كند 1ويا خارجي

را واجب مي داند و فرمانپذيري هيچ خليفه و امامي را جائز نمي داند  �محمد 
وقتي كه اخبار ابوهريره را مي شنود كه با مذهب سرا پا گمراهي او مخالف اسـت  

. ندارد به بدگويي از هريره پناه مي برد و برا ي مقابله با احاديث او حجت و دليلي
مذهبي اسـت كـه از   ) معتزلي( 2يا كسي نسبت به ابوهريره بد بين است كه قدري 

اسالم و اهل آن كناره گرفته است و اهل اسالم را تكفيـر مـي كننـد آنـاني كـه از      
مقدرات گذشته اي پيروي مي كنند كه خداوند آنها را در ازل پيش از آنكه بندگان 

ن را كسب كنند بر ايشان در نظر گرفته و وقوع آنها را در آينده حتمي كرده است آ
هر گـاه   –]يعني قدريها كساني را كه به قضا و قدر ايمان دارند تكفير مي كنند[ –

روايت كرده است  �اين قدريها به احاديثي كه ابوهريره در اثبات تقدير از پيامبر
ه كفر آميز و شرك آلودش را در مقابل احاديث مي نگرند و دليلي نمي يابد كه گفت

ابوهريره تأييد كند  در نزد خـود حجتـي مـي تراشـد و آن اينسـت كـه احاديـث        
 ،يا آنكسي كـه ابـو هريـره را قبـوال نـدارد     . ابوهريره صالحيت احتجاج را ندارند

ناداني است كه به دنبال گرفتن فقه است و آن را از جايگاههايي جويا مي شود كه 
آنها گمان وجود فقه نمي رود اين نادان هر گاه احاديث ابوهريره  را مي شـنود   در

و مالحظه مي كند كه آن احاديث مخالف مذهب كسي است كه او مـذهبش را از  
راه تقليد كوركورانه بدون هيچگونه حجت و دليلي برگزيده است دربارة ابوهريره 

خـالف مـذهب اوسـت دور مـي     بدگويي مي كند و احاديثي از ابو هريره را كـه م 
اندازد و رد مي كند ولي هرگاه احاديث او موافق مذهبش باشد در مقابل مخالفـان   
خود به آنها احتجاج مي كند و بعضي از اين گروهها احاديثي را از ابوهريره انكار 

                                        

  .كسانيكه با حضرت علي جنگيدند و به اونسبت دادند ،از خوارج- 1
  .قدريه يا قدريان فرقه اي هستند كه منكر قضا و قدر هستند- 2
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آنها را نپذيرفته اند كه معني آنها را نفهميده اند كه مـن بـه خواسـت     كرده اند و يا
بعضي  –خدا رحمتش كند  –سپس ابن خزيمه . ضي از آنها را ذكر مي كنمخدا بع

از آن حديثهايي كه از احاديث ابوهريره از نظر معني مشكل بوده اند ذكر كـرده و  
به اعتراضات وارده بر آن احاديث پاسخ داده است اينست است سخن حق درباره 

يشـوايان هـدايت و   ابي هريره و احاديش و اين سخن همانست كه مـورد پسـند پ  
رهبران دين و بزرگان فقهاء اسـالم و قـانون گـذارانش مـي باشـد در حاليكـه در       
دستشان دليل و بر سر زبانهايشان گفتار درست و همراهشان تاريخ است و بـراي  
رسيدن به اهداف خويش وسيلة ي آنان عبارتست از بحث علمي آرام و اسـتوار و  

  . پابر جا
ابوريه و كتاب او هنگامي كه مقدمة چاپ را بـراي  سخن كوتاهي هم در مورد 

اين كتاب مي نوشتم و از كتاب ابي ريه سخن به ميان آوردم فقط نگاهي گذرا بـر  
اما پس از اينكه به نوشتة او در . كتابش انداخته بودم پس نوشتم آنچه را كه نوشتم

آورده بـود   مورد ابي هريره انديشه كردم و نصوص و داستانهايي را كـه دربـارة او  
  . بررسي نمودم توانستم به حقيقتهاي بعدي يقين پيدا كنم

اول اينكه بدون شك اين مرد در آنچه نقل مي كند جاي باور نيست زيـرا چـه   
بسا به نصي كه نقل مي كند كلمه اي را مي افزايد كه معني بوسـيله آن فاسـد مـي    

كسي كـه از  [ –طرف او شود تا بدينوسيله نص با مراد او هماهنگ شود نه با مراد 
و چه بسا كلمه اي  را از نص مـي كاهـد و فـراوان     –] او نص را نقل كرده است

ديده شده كه گفته را به غير گويندة آن نسبت مي دهـد تـا راه راسـت را پنهـان و     
ناحق را در قالب حق نمايان كند و حال اينكه در خالل بررسي نوشتة او در مورد 

آن به نظر ما رسيدند و ما بعضي از اين نمونه ها  را پـيش   ابوهريره نمونه هايي از
چشم خواننده قرار مي دهيم تا از امانت اين مرد و پژوهش علمي او مطمئن شـود  

برايش معلوم شود كه امانت را رعايت نمي كند و پژوهش علمي او فاقد ارزش (و



 

 

548

  ). است 
ه عمر و باردو شـتر از  ابوريه از عبداهللا بن عمر و نقل مي كند و مي گويد ك-1

كتب اهل كتاب را يافته بود و از زبان پيامبر براي مردم روايت مي كرد سپس ايـن  
در . نسـبت داده اسـت   166صـفحه   1گفته را به ابن حجر در فـتح البـاري جلـد    

عن النبي وجود ندارد بلكه ابوريه آنـرا افـزوده و بـه     –حاليكه در فتح الباري لفظ 
) ص(است تا شك خواننده را در احاديث ياران رسول خدا ابن حجر نسبت داده 

تقويت كند ياراني كه بعضي از آنان به واعظان اهل كتاب گوش      مي دادنـد در  
حاليكه در مورد اخبار گذشتگان سخن مي گفتند كـه بعضـي از اصـحابي كـه بـه      

ربوط به چنين داستانهايي گوش مي دادند اين داستانها را مبني بر اينكه حكايات م
گذشتگان است براي مردم روايت مي كردند ولي ابوريه آنان را متهم مي كنـد بـه   

نسبت داده اند و به آن بهتان اكتفـاء نكـرده تـا     �اينكه اين  داستانها را به پيامبر
آنرا به حافظ ابن حجر نسبت داده است در حاليكـه او هـر گـز چنـين چيـزي را      

اي ايـن طبقـة منحصـر بـه فـرد در تـاريخ       نگفته است و هر مسلماني كه ويژگيهـ 
انسانيت را بشناسد و با راست گفتاري و پايداري در دين و توقف آنـان در برابـر   
احكام خداوند در امر ونهي آشنايي داشته باشد چنين چيزي را در مورد آنان نمـي  
گويد در حاليكه آنان مي دانند كه خداوند دروغگويان را نفـرين كـرده  و آنـان را    

ر د خشم خود قرار داده است و به سران دشـمنان خـدا و اسـالم اجـازه نـداده      مو
  . است كه مانند ابوريه ياران رسول خدا را متهم كنند

روايـت كـرده   : 206ص/8ج: البدايه و النهايـه : و ابوريه از ابن كثير در كتاب-2
است كه حضرت عمر به كعب االحبار گفت يا بايد حديث گفتن از رسول خدا را 

 –ترك كني يا ترا به سرزمين ميمونها مي فرستم و در عبارت ابن كثير عـن االُول  
ولي امانت دوستي ابوريه اجازه تحريف اين : آمده نه عن رسول اهللا –]از پيشينيان[

 �نص را به او داده است تا ادعاي خود را مبني براينكـه كعـب از پيـامبر خـدا    
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ثابت كند در حاليكـه   ،مي گرفته اند حديث مي گفته و صحابه هم حديث را از او
جولد تسهير ساخته و پرداخته اند تا ادعـا  : اين دروغ را خاورشناسان يهودي مانند

بعد اين پژوهشگر علمي آن دروغ . ين اسالم از يهوديت متأثر شده استدكنند كه 
را به سرعت از دست آنان قاپيده است و از راه دروغ پـردازي بـراي ادعـاي آنـان     

م به اقامه و اثبات داليـل نمـوده وبدينوسـيله خـوش خـدمتي خـود را بـراي        اقدا
  . يهوديان مفرض اظهاركرده است

 5ا*�Nا: ابوريه از كتـاب -3�R�*نقـل   8/106ابـن كثيـر    5و ا
كرده كه عمر ابو هريره را تهديد كرد كه يا حديث را ترك كند يا او را به سرزمين 

   .دوس يا سرزمين ميمونها مي فرستند
يا سرزمين ميمونها از دروغبافيهاي ابوريه بر عمر و ابن كثير با هم : و اين زيادة

است و چنانكه گذشت عمر اين گفته را در مقابل كعب گفت كه او را تهديـد بـه   
  . ترك حديث از گذشتگان نمود چنانكه ابن كثير آنرا نقل كرده است

واضـع نصوصـي را نقـل    ابوريه در خالل بحثش از ابوهريره در شماري از م-4
 –]از صـحابه [–كرده است كه طبق آنها عمر و عثمان و علي و عائشه و غير آنـان  

مختلـف  : ابو هريره را تكذيب كرده اند و اين گفته ها را بـه ابـن قتيبـه در كتـاب    
الحديث نسبت داده است و در پاورقي كتابش بيوگرافي ابن قتيبه را آورده و گفته 

در قدرت بيان و توانايي بر  اقامه حجت در ميان اهـل سـنت   كه جايگاه ابن قتيبه 
مانند جايكاه جاحظ در ميان معتزله است و قصد او از اين كار آنست كـه سـر در   
گمي خواننده را تقويت كند به اينكه طعنه زدن مردي ماننـد ابـن قتيبـه بـا چنـين      

ي بـر صـحت   به ابوهريره دليل بسيار بزرگـ  ،جايگاهي كه در ميان اهل سنت دارد
دعواي ابوريه است كه عبارتست از تكذيب ابوهريره در آنچه كه از رسـول خـدا   

روايت مي كند با اينكه ابـن قتيبـه كتـاب تأويـل مختلـف الحـديث را در رد       �
كساني تأليف كرده است كه پيشوايان حديث از دوران صـحابه تـا عصـر خـود را     
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نان بر داشته و خبر داده است كـه  مورد طعن قرار داده اند و پرده از ماهيت طعنه ز
سپس ابـن قتيبـه   . آنان رهبران معتزله مانند نظام و امثال او وكسان ديگري بوده اند

بدگوئيهاي نظام از ابوبكرو عثمان و علي و ابن مسعود و ابوهريره و غيـر آنـان از   
 بزرگان صحابه را نقل كرده و سپس به رد آن پرداخته و هر چه را كه از اين طعنـه 

زنان نقل كرده تضعيف نموده و قصد پليدشان را در هم كوبيده است بعـد ابوريـه   
به ابن قتيبه نسبت داده است و از رد ابـن   بدگويي نظام از ابوهريره را گرفته و آنرا

امانـت علمـي نـزد ايـن پژوهشـگر      اينست . قتيبه بر نظام چشم پوشي كرده است
  .علمي
المي را در مورد كعب ووهب بـن منبـه   رشيد رضا ك ابوريه از مرحوم سيد -5

ــت     ــه اس ــه در آن گفت ــرده ك ــل ك ــ�  «[نق ــNر�� َان آ و ��
و نمي دانم كه آيـا همـة    –َاو اR�� :'� �b�  –ا*�وا�ت 

بـا اينكـه اصـل عبـارت      –] موقوف از آنها به آن دو نفر بر مي گـردد  –روايتها يا 
 ]و �� Nر�� ان آ� #,� ا*�وا�ت ا�([اينسـت  

 بوسـيلة آن بـه مرويـات كعـب و     /ريه كلمه تلك را كه سيد رشيد رضا كه ابو
ساقط نموده است تا معني عبارت چنـين بـه نظـر     ،وهب از اهل كتاب اشاره كرده

پـس بنگـر كـه چگونـه     . برسد كه همه روايات صحابه به آن دو نفر بر مي گـردد 
واهـداف   ابوريه در نقل نصوص دروغپردازي وبازي مي كند تا نصوص با آرزوها

پليد او هماهنگ گردد اينها نمونه هايي هستند كه نيازي به مناقشه ندارند و بـدون  
بررسي بربازي او در نصوصي كه آنها را نقل گرده و به غير گوينـدة ي آن نسـبت   
داده است داللت مي كند و شهادت مي دهم كه از متعصب ترين و حيله گرتـرين  

ي با آنها جسارتش به جسـارت ابوريـه   خاورشناسان كه در تحريف نصوص و باز
رسيده باشد كسي را نمي شناسم پس در مورد اين بسيار عالم پژو هشگر درستكار 

   ؟نظرت چيست
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دوم اينكه او براي نظر خودش كه مخالف تودة دانشمندان است با نصوصـي از  
دانشمندان استدالل مي كند كه آنها را در موضوعي بيان كرده است كه با موضـوع  

تا به ذهن خواننده القا كند كه او در گفته هـايش  . مورد بحث ابوريه متفاوت است
مورد تأييد دانشمندان گذشته است و براي روشن كردن موضوع فوق گمان او بـه  

با  -]معني تدليس قبالً توضيح داده شده است[ –تدليس ابوهريره را مثال مي زنيم 
كه آنچـه ابـي هريـره و غيـر او از صـحابه      اينكه همة علماء اتفاق نظر دارند بر اين

انجام  مي دادند  عبارت است ازاينكه گاهي اوقات حديثي را به پيامبر نسبت مـي  
دادند در حاليكه آنرا نه از پيامبر بلكه از صحابي ديگري شنيده بودند ارسال ناميده 

و آن امري است جواز و صـحت ووقـوع آن از بعضـي از     –]نه تدليس[. مي شود
به جز ابوهريره مورد اتفاق دانشمندان است ولي ابوريه اين عمـل را تـدليس   صحا

مدلس و از اعتبار  –] ذكر اوصاف بد[–مي نامد سپس قول علما را در مورد جرح 
افتادن او ذكر مي كند تا بوسيلة آن به اين مطلب برسـد كـه حـديث ابـوهريره بـا      

گرفته اند داراي اعتبار و قابل توجه به قواعدي كه علما براي قبول حديث در نظر 
  . احتجاج نيست

و نمونه ديگر اينكه او ابو هريره را به دروغ متهم مي كند پس در مورد حجـت  
نصوصـي   ،دروغ ببندد �نبودن حديث كسي كه حتي اگر يك بار بر پيامبر خدا

را از علما نقل مي كند و متذكر مي شود كه بعضي از علما بـه كـافر بـودن چنـين     
  . ي حكم كرده انداشخاص

و مي خواهد كه اين مطالب را بر ابو هريره تطبيق كنـد يعنـي او بـه اسـتدالل     
و  –]كه اين  ابي هريره دروغباف بـر پيغمبـر اسـت   [ –منطقي يك صفراي كاذب 

مـي   –]هر كس بر پيامبر افترا بندد حديث او غير معتبر است[ –يك كبراي صادق 
مـي   –] حديث ابو هريره غير معتبر اسـت [ه آورد و سپس نتيجة دلخواه خود را ك

آورد و مي پندارد كه بدينوسيله طرفهاي درگير خود را شكست داده است بگونـه  
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ابوريه در گنجايش آنان نمانده است و او در اول بحث خود گفته [ –اي كه رد او 
كه احاديث آحاد مفيد ظن است وظن جاي چيزي را از حق براي انسان نمي گيرد 

ين نياز انسانرا  بر طرف نمي كنـد سـپس از آن دو مقدمـه بـه ايـن نتيجـه       و كمتر
 –]رسيده كه احاديث احاد ما را به هيچ چيزي مكلف نمي كند براي مقدمه صفري

در اين مورد نصوص صحيح علما را ذكـر كـرده    –]احاديث آحاد مفيد ظن است[
دليلـي كـه مفيـد     هر[ –ولي مقدمة كبرايش  –]كه ما هم آنرا قبول داريم[ –است 

صادق نيسـت زيـرا تـوده هـاي      –]ظن باشد ما را مكلف به انجام چيزي نمي كند
پيشوا يان علم نظرشان اينست كه عمل به حديث احاد  واجبست پس نتيجه اي را 

 –]احاديث احاد ما را مكلف به انجام چيزي نمي كند[–كه ابو ريه ذكر كرده است 
ت است كه قياسي صحيح و مسنتج به نتيجه صحيح نيست زيرا از جمله ي بديهيا

نيست مگر اينكه هر دو مقدمه ي آن نزد شنونده مقبول و مسلم باشند چنين است 
شأن او در تمام مباحث خود و در اين موضوع نصوص فراواني را از مراجع علمي 
ارجمند در ميان جوامع علمي شاهد ادعاي خود كرده است ولي ايـن نصـوص در   

ريه با وي سازگار نيستند بلكه صد در صد عكس  او مو ضعگيري   موضعگيري ابو
مي نمايند اما او فقط بخاطر فريب دادن خواننـدكان سـاده و يـا كسـانيكه از ايـن      

سوم . مباحث آگاهي ندارند اين نصوص را با مراجع خود جمع آوري نموده است
ـ   ه زحمـت مـي   اينكه او عمداً فهم نصوص را بد جلوه مي دهد و خود را بسـيار ب

نا مشروعش او را [–اندازد تا حكمي را از فهم آن نصوص بيرون آورد كه آرزوي 
علـي مـلء   [:بران داشته است نه پژوهش علمي همچنانكه در فهم گفته ابو هريـره 

دست به چنين كاري زده است و چنانكه قبالً ياد آور شديم فهم معني گفته ] بطني
در مجلس ابـو هريـره حاضـر مـي شـدند از      بسر بن سعيد را در مورد كساني كه 

واقعيت خود منحرف كرده است بگونه اي كه آنچه را ابـوهريره از كعـب روايـت    
مي كند براي پيامبر خدا و آنچه از رسول خدا نقل كرده به كعب نسبت مـي دهـد   
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در حاليكه بسر بن سـعيد گفتـه مردمـي كـه روايـات ابـوهريره را شـنيده انـد          –
را براي رسول خدا و مرويات او از رسول خدا را براي كعب  ومرويات او از كعب

قرار مي دهند در گفته بسر آنكه مرويات را معكوس مي كند شنوندگان ابـوهريره  
  . اند نه خود او

چهارم  اينكه بخاطر تأكيد و تقويت اين انديشه پليدي كه بروي سـايه افكنـده   
انـد رد مـي كنـد از    است همة نصوص را كه علمـا بـر صـحت آن اجمـاع كـرده      

اعتماد  ،اينجهت كه بر روايات دروغيني كه علما باطل بودن آنها را اعالم نموده اند
و بر حكاياتي تكيه كرده كه از منابع غير معتبر در نظر علما در مجالس .كرده است

و . ادب روايت مي شوند بدون اينكه سندي داشته باشند و گويندة آن شناخته شود
چيزي مانع ابوريه نمي شود كه از تكذيب او براي آنچه در همه  با اين وصف هيچ

ابو داود ابن ماجـه   –كتابهاي سنت صحيح مانند بخاري و مسلم و سنن چهارگانه 
 –] �بـه فرمـان پيـامبر   [ –و غير آنها در مورد اينكه ابو هريـره   -ترمزي نسائي

جلـوگيري   ،اسـت  عبايش را گسترده و پيامبر براي او دعاي تقويت حافظه  نموده
او در تكذيب اين روايت تا مرز مسخره و استهزاء پيشروي كرده اسـت تـا   . نمايد

جايي كه بر چيزي تكيه مي كند كه در كتاب الحيـوان دميـري و شـرح ابـن ابـي      
الحديد بر نهج البالغه و كتاب عيون االخبار و مقامات بديع الزمان همـداني آمـده   

و اين همـان اسـلوب   . ا فاقد اعتبار علمي هستنددر حاليكه همة اين كتابه[–است 
تعصبگرايان خاور شناس است چنانكه قبالً به آن اشاره كرديم پس او هم قدم قدم 

  . به آنها اقتداكرده و مانند آنها گام نهاده است
در سب و تكذيب ابو هريره و تشكيك در سنت و راويـانش بـر نوشـته     او -5

تسهير و شبر بِحر و قون كريمر و دائره المعارف هاي خاور شناسان از قبيل جوله 
اسالمي كه در بريتانيا نگاشته شده اعتماد كرده است و افتخار مي كند به اينكـه از  

بلكـه بـدگويي و   . اينها درسهاي سب و دشنام در مورد صحابه را فرا گرفته اسـت 
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ن كـه در ذم  نگاه كـ  بِحربه شبر . زبان درازي او خيلي از خاورشناسان بيشتر است
در دروغبـافي پارسـايي را    )المتطرف فـي االخـتالق ورعـاً   ( –ابوهريره مي گويد 

آيا نمي بيني كه اين كالم با وجود اينكـه متضـمن نسـبت دروغ بـه      ]برگزيده بود
ابوهريره ولي در مقايسه با الفاظ سب ودشنام و بدگويي و زشت نمايي كه ابوريـه  

تسبيح بنظر مي آيد هنگامي كـه او گمـان كـرده    به ابو هريره نسبت مي دهد مانند 
است كه ابو هريره احاديث را براي جلب رضايت امويان سـاخته و پرداختـه مـي    

 ،كرده است سپس شبر بخر اعتراف دارد به اينكه بسياري از احاديثي كـه روايـات  
آنها را به ابي هريره نسبت مي دهند در زمانهاي پس از ابوهريره ساخته شـده انـد   

ي گناه تمام احاديث هاشبر بِحر گناه آنرا به عهدة ابوهريره نمي اندازد ولي بار پس
دروغيني كه به ابو هريره بسته شده اند به گردن او مـي انـدازد و آن نتـايج دور از    

  . حق را از آنها فراهم آورده است
سـازي بـر    و قبالً ذكر كرديم كـه چگونـه گمـان كـرده كـه ابـو هريـره دروغ       

را جائز مي دانسته بدليل اينكه مادام حديث دروغين حاللي را حـرام و   �پيامبر
حرامي را حالل نكند اشكالي ندارد سپس احاديثي را بر ادعاي خود شاهد گرفتـه  
كه از ابوهريره روايت شده اند ولي ثابت شده است چنانكه علماي علـم حـديث   

آنها استدالل كرده اسـت   بيان كرده اند همة اين احاديث كه در اين مورد ابوريه به
موضوع اند و به ابو هريره نسبت داده شده اند و همين طور شـاگرد بـر اسـتادش    
فائق مي شود ولي نه در ذكاوت و رسيدن به ژرفاي پژوهش و با ادب بودن، بلكه 

  . در چيز ديگري جز اينها
ششم اينكه او در بخششي جانب ادب را رعايت نكرده و از گويشـهاي دور از  

ب استفاده كـرده اسـت كـه معمـوالً جـاي آنهـا مجـالس انسـانهاي معمـولي و          اد
زيرا او در اول بخششي مي گويـد كـه كـذب    . فرومايگان است نه كتب و تأليفات

خبر عبارت است از اينكه مضمون خبر با واقعيـت مطابقـت نداشـته باشـد خـواه      
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نـد بـر   گفتن چنين خبري از روي عمد باشد يـا از روي خطـا پـس نفـرين خداو    
اين در حالي است كه مي دانيم بزرگان صـحابه  ! دروغگويان عمدي و غير عمدي

چـه در   ،و بزرگان اهل حديث و بزرگـان فقهـا و بزرگـان علمـا چـه در روايـت      
چه در روايت تاريخ خطا و اشتباه داشته اند پس همة اينها در ادبيات ابوريه ،فتوي

ت كه بـه مـا توفيـق داد تـا جلـو      نفرين شده اند و بخشي از دادگري خداوند آنس
و . مـا بگيـريم   ،ابوريه را در حال ارتكاب جرمي كه عبـارت اسـت از دروغ عمـد   

دروغهايش را به نمايش بگذاريم و بطور كلي در نظر خوانندگان او را رسوا كنيم [
سپس به الفاظ زشتي بنگر كه در مورد ابوهريره سپس درمورد معاويه سپس دربارة 

ايج اين پژوهش عملي كه قبل از او هيچ كس بـر منـوال او رشـته    كساني كه در نت
بكار برده است بنگر كه چگونه دشـنام   ،سخن نبافته است با او مخالفت مي ورزند

وصـف   ،هاي زشت را بر آنها پيمانه كرده است و آنان را با پست تـرين اوصـاف  
انسـاني  نموده است من اين موضوع را مي خواندم و تعجب مي كردم كه چگونـه  

تـا  . كه ارزش خود را در نظر  داشته باشد چنين سخنان زشتي را بر دهان مي راند
كسي كه شخص ابوريه را مي شناسد چيزي را از او برايم نقل كرد كـه شـگفتم را   

  . بر طرف نمود كه از كوزه همان تراود كه در اوست
را  كه مـي خواهـد نبـوغ و مهـارت خـود      –]ابوريه در خالل بحث خود[:هفتم

اثبات كند و چيزي گفته كه كذشتگان نياورد ه اند و گويا حقيقت ابو هريره را كـه  
كشـف كـرده    ،بر هشتصد نفر از حامالن علم از صحابه و تابعين پنهان مانده است

  . است
كه عمر را هـم در ميـان آنـان مـورد اتهـام قـرار داده       [–از متهم كردن صحابه 

يز ننموده است زيرا آنان به مسـلمانان اهـل   به ناآگاهي و ساده لوحي پره –]است
كتاب كساني كه مسلمان شده بودند تا با دسيسه و نيرنگ خـود بـه اسـالم ضـربه     
بزنند اجازه داده بودند بر پيغمبـر دروغ بسـازند سـپس خودشـان ايـن دروغ زا از      
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دروغگويان اهل كتاب نقل مي كردند بدون اينكـه ذره اي از ايـن زيركـي كـه بـه      
داده شده به آنها هم داده شده  باشد تا بفهمند كه اين حـديث گويـان اهـل     ابوريه

 –] بـه زعـم ابوريـه   [ –كتاب حيله گر و نيرنگ باز و مانند مارنيش مي زنند بلكه 
همگي فريب خوردند و از آنان حديث نقل كردند و آنان را رها كردنـد تـا نـيش    

زادانه قصد پليدشان را آشكار كنند خود را به دين بزنند و عقائد آنرا فاسد كنند و آ
واقـع شـوند    و از نتيجة كارشان هم شادمان باشند بلكه مورد تعظيم و تقديس هم

در حاليكه دهها هزار از بزرگان [–آمده بعد از صحابه را سپس نسلهاي در پي هم 
به غفلت و  –] ما و فقها و پيروان شريعت و محدثين در ميان آنها وجود داردلعو 

 ،آنـرا دريافتـه اسـت    –]ابوريـه [–يداري از آنچه اين محقق بسيار عالم نابغه عدم ب
و گويا همه آنان از شناخت اين حقايقي كه ابوريه در كتابش بـه  . متهم كرده است

بـه زعـم   [ –وديعه گذاشته باز مانده اند و از دستشان در رفتـه اسـت كـه بـا يـد      
وريه نگاشته مي شد كه حاوي تمام از هزار سال قبل كتابي مانند كتاب اب –]ابوريه

اين حقايق باشد ولي آنان اين كار را انجام ندادند تا ابوريه اين كار مهـم را انجـام   
  . داد كه چهرة دراسات و تحقيقات علمي را از اين به بعد دگرگون مي كند

كـه  [ –اين چيزي است كه با زبانش گفته و با قلمش نوشته است و چـه بسـا   
و اين ادعا و غرور و فخر فروشي جـز   دفحات كتابش احساس كنيآنرا در تمام ص

بر يك چيز داللت ندارند و آن خرد صاحبشان است و پاكست خـدايي كـه سـهم    
يعني انسـان  .همچنانكه سهم روزي ها را تقسيم مي كند. خرد ها را تقسيم مي كند

ي از عقل چنانكه در روزي متفاوتند درعقول هم فرق دارند اين ابورية ما سهم كم
  ) مترجم(نصيبش گرديده است 

ابوريه به زعم خود در كتابش داليل فراواني آورده است كه دست شك : هشتم
به دامن آن نمي رسد و شواهد بسياري آورده كه ضـعف بـه آنهـا دسـترس پيـدا      
نكرده است ولي ما را كفايت مي كند اينكه جاي اين دعوي را در منابعي جستجو 
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ة چيزهاي مخالف نظر توده هاي مسلمانان را در قرنهاي متوالي كنيم كه ابوريه هم
به كمك آن منابع گرفته است و آن منابع نمونة اين كتابهايي هسـتند كـه بـه آنهـا     
اشاره كرده و گفته هايش را از آنها نقل كرده است اينك توجه شـما را بـه نمونـه    

  . هايي از آن منابع جلب مي كنم
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اينها نمونه اي است از منابعي كه در آخر كتابش ثبت كرده است و ايـن همـان   

راهم آورده كـه دسـت شـك بـه     منابعي است كه به گمان خود كه داليلي از آنها ف
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شـائبه ضـعف را بـه     –] به زعم خـود [ –دامنشان نمي رسد و شواهدي آورده كه 
سپس اعتبار امثال اين تأليفـات را كـه از منـابع شـك ناپـذير      1خود راه نمي دهند 

اضافه     مي كنيم كه هريك از  ،باشند رد كرديم و براي روشن گري اين موضوع
اگر چه در عصر خودشان از بزرگـان حافظـان   [–عساكر خطيب و ابي نعيم و ابن 

در كتابهاي مذكورشان خود را پايبند نكرده اند مطـالبي را كـه    –] حديث بوده اند
آورده اند حتماً بايد روايت آنها صحيح باشد و فقط گرد آورده اند آنچيزي را كـه  

آن هسـتند   به آنها رسيده است از چيزهايي كه به موضوع كتابي كه درصدد تأليف
پيوستگي دارد ديگر از قوت و حجيت بودن سند يا ضعف و عـدم حجيـت آن و   
صادق بودن خبر يا كاذب بودن آن قطع نظر كرده اند و در اين راستا به ذكر سـند  

كرده اند و بديهي است كه با شناخت حال راويان خبر حال  –] و اكتفاء[ –اعتماد 
  . خبر هم شناخته مي شود

امر است كه بسياري از احاديث و اخبار دروغـين و يـا خيلـي     و بخاطر همين
نها نص گذاشته انـد در همـان كتابهايشـان كـه در     آضعيف كه علما بر بسياري از 

رسالة الثقـات  : وجود دارند و بخاطر همانست كه ذهبي در كتاب ،اينجا ذكر شدند
بسياري از  مي گويد براي او و ابو نعيم و وقتي كه به ذكر خطيب مي رسد 11/ص

دانشمندان متأخر هيچ گناهي بزرگتر از روايت حديثهاي موضوع در تأليفاتشان را 
نمي بينم بگونه اي كه از روايت اينگونه احاديث پرهيز ننموده انـد و ايـن گنـاه و    

اما نصوصي كـه در   جنايتي در حق سنتها است پس خداوند از ما و آنان در گذرد
امام احمد و الموطاء و سـنن النسـائي و ديگـر     دو صحيح بخاري و مسلم و مسند

به هـر انـدازه كـه     –]به زعم خود[ –كتابهاي معتبري كه در سنت تدوين شده اند 
ترديد پذير هستند و ضعف دارد و نصوص بخاري  . خواسته دروغ نقل كرده است

                                        

در يادداشت منابعي كه به زعم ابوريه شك و ضعف را در آن ها راهي نيست تاريخ ابن عساكر و حليـه   - 1

  .ا ذكر كرديمابي نعيم و تاريخ بغداد تاليف خطيب و غير آنها ر
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قابل ترديد است ولي اسكافي داستانهايش محل وثـوق اسـت ضـعف بـه روايـت      
ا مي كند ولي شك در صدق ثعـالبي نيسـت امـام احمـد دروغهـا را      مسلم راه پيد

روايت مي كند ولي ابن ابي الحديد جز صدق را نقل نمي كند من در مورد كسـي  
ريظ كرده قكه اين گفته ها را مي گويد چيزي نمي گويم و از كسي كه كتابش را ت

عش اظهـار  بـه شـمار مـي رود و در مـورد فراوانـي منـاب       1است و از بزرگان ادباء
شگفتي كرده و منادي روش علمي در اين نواحي است مي پرسم آيا صحيح است 
گويندة اين گفته ها از دانشمندان و يا از دانشجويان يا از عالمان فهيم بـه حسـاب   

  . 2آيد
زعم ابوريه آنست كه كتابش را بر قواعد پژوهش علمي تأليف كرده است : نهم

چه قاعـده يـا قواعـدي را     ؟داده است چيستپس آن روشي كه براي كتابش قرار 
براي تشخيص احاديث صحيح قرار داده است با اين ثروت عظيم كـه از كتابهـاي   

و بعضي را  ؟آيا همه اش را دور بيندازيم ؟موجود سنت ببار آمده است چكار كنيم
 ؟عقـل صـريح   ؟چه قاعده اي براي آن وجـود دارد  ؟بگيريم و بعضي را رها كنيم

عقلي مانند عقل ابوريه كه روايات ثابـت را تكـذيب و حكايـات     ؟عقل چه كسي
دروغ را تصديق كرده و روايت بخاري را رد نموده و حكايـت اسـكافي را قبـول    

يـا   ؟سپس احاديث ابوهريره را چكار كنيم آيا همه آنهـا دروغ اسـت   ؟كرده است
يسـت  قاعدة تشخيص بين آنهـا چ  ؟برخي از آنها دروغ و بخشي ديگر صحيح اند

                                        

او دكتر طه حسين است كه در بعضي از روزنامه هاي مصري مقاله اي در مورد كتاب ابي ريه نوشته و از  2-
فراواني منابعي كه ابوريه در تأليف اين كتاب به آنها مراجعه كرده ابراز شگفتي نموده و او را ستوده است و 

ادت ابوريه به مطالعه و پـژوهش و بـا وجـود آن بخـاطر     گفته كه مراجعه به اين همه منابع دليلي است بر ع
بدگوئيهايش نسبت به ابي هريره او را شديداً مـورد انتقـاد دردنـاك قـرار داده اسـت و از آنجـايي كـه ايـن         

ستودن دكتر براي خود را بخاطر فراواني منابع ذكر نموده و  ،پژوهشگر يعني ابوريه امانت را رعايت مي كند
  .تر طه حسين از خود را حذف كرده استانتقاد دردناك دك
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همة تالش ابوريه اينست كه در مورد دريافتن غفلت علماي عصرهاي نخستين از 
در حاليكـه   ،نبـوغش را بـه رخ بكشـد    ،براي بررسي حديث ،قواعد علمي درست

خودش هر راهي كه براي تشكيك در سنت و راويانش اعم از صحابه و تـابعين و  
ت سپس به زعم خـود اسـم   وجود دارد همة آنها را پيموده اس ،علماي بعد از آنان

اين شك افكني در بين مردم را خدمت به سنت گذاشته اسـت آيـا اينسـت روش    
آيا اينست درس خواندني كه بر قواعد پژوهش علمي اسـتوار اسـت و در    ؟علمي

نوع خود نخستين بشمار مي آيد؟ و هيچكس قبل از ابوريـه بـر آن منـوال سـخن     
هيچ احـدي از خردمنـداني كـه بـه      بدرستي من شهادت مي دهم كه ؟نگفته است

خود و خردهايشان و خردهاي خوانندگانشان احترام مي گذارند بر چنين منـوالي  
پس اين شرف شايستة ابوريه است و او را كفايت مي كنـد  . رشتة سخن نبافته اند

بلكه او را كفايت مي كند كه در راه رسيدن به اين افتخار بيش از سي سال تـالش  
قُـل  : بدا بحالش كه اين آيه ها شامل حال او مـي شـوند  . كرده استخود را انفاق 

}�آيا شما را از زيانكارترين مردم آگـاه سـازم   : بگو( 1هل اُنَبئكم باالخرين اَعماالً 

��t��s��r����q��p��o���n��m��l��k��j��iz آنــــان 104 : الكهــــف
ه خودشـان  كساني هستند كه تالششان در زندگي دنيا هدر مـي رود و حـال اينكـ   

و بعد از ذكـر آن مطالـب در    ]گمان مي كنند كه به بهترين وجه كار نيك مي كنند

                                        

در انتقاد ما از ابي ريه گاه گاهي خواننده مالحظه مي كند كه آنچه را كه در يك جا گفته ايم تكرار كرده  - 1
كه آنرا ويژة نقد اجمالي كتاب ابي ريه كرده ) چاپ اول ( ايم و سبب آن  اينست كه بيش گفتار آماده سازي 

از اينكه نقد موضعگيري ابي ريه را در مقابل ابو هريره بنويسم نوشته بودم و آن مقدمه بوديم چند ماهي قبل 
را بعد از نوشتن فوراً به قاهره فرستادم و نسخه اي از آن هم نزد ما نبود پس وقتي كه فصل ويژة ابو هريـره  

ه در اينجـا گفتـه شـد راز    را نوشتم بعضي از محتويات پيشگفتار آماده سازي از يادم رفته بود و از مطالبي ك
 ،تكرار منابعي كه ابو ريه در كتابش در تمام آن چيزهايي كه با گفتن آنها از ميان انبوه مسـلمين خـارج شـده   

  .هويدا مي شود ،استناد ورزيده است
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صفحات قبل روشن شد كه كتـاب ابوريـه بخـاطر دو امـر بـارز در آن هيچگونـه       
  :اعتباري ندارد و آن دو امر بارز عبارتند از

  عاري بودن مؤلف آن از امانت علمي  -2خالي بودن كتاب از روش علمي -1

�{��f��e��d��c��b��a���`z خداونــد حــق را مــي  4: األحــزاب
  . گويد و فقط او راه را مي نماياند
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  باب سوم
  در رتبه بندي سنت در قانون گذاري اسالمي

  
  
  
  
  

  و در آن سه فصل موجود است
  قرآن  –در مرتبه سنت با كتاب : فصل اول
  . ودچگونه قرآن شامل سنت مي ش: فصل دوم
  در نسخ سنت به قرآن و قرآن به سنت : فصل سوم
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  فصل اول

  كتابنسبت به سنت  جايگاه

خداوند قـرآن را بـر پيـامبرش فـرود آورد تـا راهنمـاي پرهيزكـاران و قـانون         
مسلمانان و شفاي دلهاي كساني باشد كه در طلب شفايند و تا چراغي بر فـراز راه  

يي را براي خود مي خواهند در حاليكـه قـرآن   كساني باشد كه رستگاري و روشنا
انواع بسياري از فوائد ي را كه خداوند بخاطر بر آوردن آنها پيـامبران را فرسـتاده   
در خود جاي داده است پس قانون گذاري و آداب زندگي و عالقه منـد كـردن و   

ت اينها و هزاران چيز ديگر در آنست و صح[ –بيم دادن و داستانها و يكتا پرستي 
قرآن به صورت كلي و جزئي قطعي است پس هر كـس كـه در آيـه يـا كلمـه يـا       

و مهمترين چيزي كه دانشـمند فقـه   . حرفي از حروف ان شك كند مسلمان نيست
گرا در دين خدا به آن توجه مي كند اينست كه احكام خدا و نظم قوانين او بـراي  

اين كتاب مقـدس را  بندگانش در كتاب خودش را بشناسد و حال اينكه مسلمانان 
گرفتـه انـد و در قرنهـاي     �در عصر صحابه دهان به دهان از خود رسول خدا 

جـز   �و پيغمبر اسالم . بعدي قرآن با نقل متواتر بدست مسلمانان رسيده است
رساندن كتاب خدا به مردم وظيفة مهم ديگري نيز دارد كه عبارتست از بيان كردن 

از . وضيح و تفصيل احكـام مجمـل و غيـر آن   اين كتاب و شرح دادن آيات آن و ت
اينجا معلوم مي شود كه مسلمانان با نيازي كه با شـناخت كتـاب خداونـد  دارنـد     
شديداً نيازمند شناخت رسول خدا نيز هستند و فهم حقيقي قرآن ممكن نيسـت و  
ممكن نيست كه مراد خدا در بيشتر آيات احكام قرآني دانسته شود مگر به رسـول  

عــه شــود كســي كــه خداونــد قــرآن را بــر او نــازل كــرد تــا آنچــه از  خــدا مراج
پروردگارشان به نزد آنان آورده شده است برايشان روشن سازد و از همين جاست 
كه در گذشته و حال جز بعضي از گروههاي منحرف همه مسـلمانان اتفـاق نظـر    
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ـ       انون دارند بر اينكه سنتهاي قولي و فعلي و تقريـري رسـول خـدا همـان منـابع ق
گذاري اسالمي هستند كه هيچ شرع پژوهي از مراجعه به آن در شناخت حـالل و  
حرام بي نياز نيست و در فصلهاي گذشته ذكر كرده ايم چيزي را كـه بـر اهميـت    

ولي آنچه هم اكنون در صدد بحـث  . كتاب خدا و گفته ي پيامبرش داللت مي كند
ا سنت با كتـاب در اسـتدالل   آنيم عبارتست از موقعيت سنت در نسبت با كتاب آي

در يك رتبه ي مساوي هستند يا سنت در رتبة بعد از كتاب قرار دارد شكي در آن 
نيست كه تمام متن قرآن از نظر ثبوت قطعي است ولي از نظر داللـت بـر احكـام    

اما سـنت متـواتر ثبـوتش قطعـي اسـت       . قسمتي قطعي و قسمتي ديگر ظني است
ر در تفصيل يعني به اعتبـار در نظـر گـرفتن تـك تـك      ولي غير متوات] مانند قرآن[

كـه   ]و معلوم اسـت [احاديث ظني الثبوت و به اعتبار مجموع قطعي الثبوت است 
مرتبه ظني الثبوت در هر دو نوع خويش يعني قطعي الدالله و ظني الدالله بعـد از  

يد و از مرتبه قطعي الثبوت با دونوع خويش يعني قطعي الدالله و ظني الدالله مي آ
مي آيد و دليل ] قرآن[همين جا معلوم مي شود كه مرتبه سنت بعد از مرتبه كتاب 

ديگر اينكه سنت يا بيان كتاب است يا افزوده اي بر آن پس اگر سنت بيان كتـاب  
 ]بيـان شـده  [باشد پس مرتبة دوم براي وي در نظر گرفته مي شود و بايد از مبـين  

لي پايه و تفسير بنـائي بـر آنسـت و اگـر سـنت      متأخر باشد زيرا نص اص –قرآن 
افزون بر كتاب باشد پس او معتبر نيست مگر در كتاب يافـت نشـود و آن دليلـي    

اين چيزي كه گفته شد نظر عقلي بر آن داللت مي كند . است بر تقدم اعتبار كتاب
از آن جمله حديث معاذ . و با مجموعه اي از اخبار و آثار نيز تقويت گرديده است

 ]به معاذ گفـت  �رسول خدا[است كه ابو داوود و ترمزي آنرا روايت كرده اند 
گفت بـه كتـاب خـدا     ؟چگونه قضاوت مي كني هر گاه قضاوتي برايت پيش بيايد
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پيامبر فرمود اگر حكم را در كتاب خدا نيافتي گفت با سـنت رسـول خـدا پيـامبر     
و دليلي  1. تهاد مي كنمفرمود اگر در سنت هم نيافتي؟ گفت با رأي و نظر خود اج

ديگر بر آنچه گفته شد بخشي از نامه حضرت عمر به شريح قاضي اسـت كـه در   
آن آمده است هر گاه امري به نزد تو آمد پس به چيزي كه در كتاب خداوند است  
و قضاوت كن و پس اگر قضاوت در موردي به تو حواله شد و حكم آن در كتاب 

قضاوت كن و در روايت ديگري آمده است هر خدا نبود پس به سنت رسول خدا 
گاه چيزي را در كتاب خداوند يافتي به آن قضاوت كن و بغير آن توجه ممكـن و  

بـه   –در روايت ديگري مقصود از اين گفته را بيان كرده اسـت كـه عمـر فرمـود     
چيزي توجه كن كه در كتاب خدا برايت روشن شده است پس دربارة آن از كسي 

چه در كتاب خدا برايت روشن نشـد پـس در آن مـورد از سـنت     سؤال مكن و آن
  . پيروي كن �رسول خدا 

اگر قضاوتي بـراي يكـي از شـما    : و از ابن مسعود روايت شده است كه گفت
پديد آمد پس بايد به آنچه كه در كتاب وجود دارد قضاوت كند پس اگر با چيزي 

خدا چيـزي سـراغ    �مبرروبه رو شد كه حكم آن در كتاب خدا نبود ولي از پيا
آن بـود كـه   : ابوبكر و عمر: داشت به آن حكم كند و قبالً گفتيم كه عادت شيخين

هر گاه حادثه اي بر ايشان  پيش مي آمد در كتاب خدا نظر مي كردنـد پـس اگـر    
مي نگريسـتند و ماننـد    �حكم آن را در كتاب نمي يافتند به سنت رسول خدا 

مامان ومجتهدين بسيار است ولـي آنچـه مـا ذكـر     آن در كالم صحابه و تابعين و ا
كرديم با آنچه كه از بعضي از علما روايت شده در تعارض است زيرا آنـان گفتـه   
اند كه سنت بر كتاب حكم مي كند زيرا او مجملش را بيان و مطلقـش را تقييـد و   
عامش را تخصيص مي كند پس به سنت مراجعه مي شود و ظاهر كتاب ترك مـي  

                                        

ابو داوود و ترمزي آنرا اخراج كرده اند و ترمزي گفته كه اسناد اين حديث نزد من متصـل نيسـت ولـي     - 1

 )6/69ي ذشرح ابي عربي بر ترم( دنبال كرده است  :اين حديث مشهوري است :بي آنرا با گفته خودابن عر
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هي هم نص كتاب احتمال دو امر يا بيشتر را دارد كه سنت يكي از آنهـا  گردد و گا
را معين مي كند پس بايد به سنت عمل شود و اقتضاي كتاب در نظر گرفته نشـود  

حكم مي كند كه همة دزدهـا بايـد   ] دزدي[مگر نمي بيني كه آيه مربوط به سرقت
مـي دهـد كـه     قطع دست شوند در حاليكه سنت اين آيه را به كسـاني اختصـاص  

يعني از قيمت مقدار يـك چهـارم مثقـال طـال     [چيزي دزديده باشنددرحد نصاب 
يعني در جايگاه مخصوص خود نگه داشته شـود مـثالً   ] ومحرزباشد] [كمتر نباشد

اگر مال مسروق پول و طال باشد درگاوصندوق نگاهداري شود پس اگـر پـول در   
قيمت يك چهارم مثقال طال باشد وسط اتاق باشد و شخصي آنرا بدزدد يا كمتر از 

و باز هم  اين آيه مفيـد قطـع دسـت دزد    [حكم دست بريدن شامل او نمي گردد 
يعنـي   ]بر انگشتان دست آرنجها صـدق مـي كنـد   ]دست[است در حاليكه لفظ يد 

در حاليكه سنت آيه رابـه دو  [بحكم ظاهر آيه بايد دست دزد را از آرنج قطع كرد 
بعد از ذكر زناني كـه زناشـويي بـا    ]باز هم خداوند مچ دست تخصيص مي دهد و

 ]و� ُا7ِ�� َ*ُ$A  ���و�راَء َذاِ*ُ$A[: مي فرمايـد [آنان حرام ا ست  
  . يعني جز آن زناني كه گفته شد ازدواج با آنان حرامست

و مي توانيد با آنان ازدواج كنيد كه طبق ايـن آيـه   [بر ايتان حالل گرديده است 
در ] اح خود عمه يا خاله همسرش را با همسـرش جمـع كنـد   مرد مي تواند در نك

حاليكه سنت عموم آيه را تخصيص كرده است به اينكه جمع برادرزاده بـا عمـه و   
و مناسب با اين . و مانند آن فراوان است. خواهر زاده با خاله را ممنوع كرده است

وات آن با وگر نه بمسا. مطالب آنست كه حكم تقديم سنت بر كتاب را صادر كنيم
كتاب حكم كنيم و اين اعتراض اينگونه پاسـخ داده مـي شـود كـه كـار سـنت در       
اينگونه حاالت روشن كردن مقصود خداوند در كتـاب اوسـت سـنت در آيـه  ي     

قطع دستان دزد تا مچ دسـت اسـت نـه تـا      ،سرقت بيان مي كند كه منظور از قطع
ه اندازه نصاب را دزديـده  دزدي است كه مالي محرز و ب ،آرنجها و مقصود از دزد
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باشد پس سنت در اين حالت حكم جديدي را اثبات نكرده است بلكه آنچه را كه 
يا احتمال چند معني داشته  ]لفظي كه معني آن بدون تفسير قابل فهم نباشد[مجمل

را توضيح و تفسير مي نمايد و همان معني مقصود كساني است كه گفته اند  ،باشد
ست يعني معني كتاب را بيان مي كند نه اينكه مقـدم بـر آن   سنت بر كتاب حاكم ا

باشد و گاهي هم اعتراض مي شود باينكه اثري كه از معاذ روايت شده است رخنه 
ي دربارة اين اثر گفته اسـت جـز از ايـن    ذهاي فراواني در آن وجود دارد مثالً ترم

آن هـم متصـل   اين اثر را نمي شناسم و اسـناد  ] وجهي كه به آن روايت شد وجه[
وجوزجـاني  )مراجعه به اصل كتـاب  ( ]سلسلة روايت از هم گسيخته است[نيست

آنرا از موضوعات بحساب آورده است و گفته است اين حديث بـاطلي اسـت بـا    
  . اسناد آمده كه بر هيچ اصلي از اصول شريعت متكي نيست

ـ      ن و اين اعتراض هم جواب داده مي شود با اينكـه عمـل ابـوبكر و عمـر و اب
مسعود و ابن عباس و غير آنان از بزرگان صحابه با نقلهايي كه از آنـان بـه اثبـات    
رسيده است و همچنين عمل علماي سلف بعد از آنان نزد ما براي داللت كردن بر 
گفتة ما كافي است و شكي نيست در اينكه احاديث آحاد بواسطة گمانهايي كـه از  

حيث ثبوت آن در مرتبـه دوم بعـد از قـرآن    ناحية ثبوت آنها را احاطه كرده اند از 
قرار گرفته است ولي از حيث اجتهاد و فهم نصوص بايد پيش از اجراي نصـوص  
قرآن به سنت مراجعه شود زيرا احتمال دارد كه سنت نصوص قرآن را تخصـيص  
يا تقييد نموده باشد و يا از راههاي شرح و بيان  كه براي سنت ثابت است غيـر از  

يد، رابطه ديگري با نصوص كتاب داشته باشد كه بـدون اطـالع از   صيص و تقيخت
فهم نصوص قرآن ممكن نباشد پس سنت از اين ناحيه با قرآن برابر  اسـت   ،رابطه

زيرا نصوصش با نصوص قرآن در برابر هم قرار داده مي شوند و اگر در بين آنـان  
در بـين  . وجود داشت در آن هنگام سعي مـي شـود  ] ناهماهنگي[كمترين تعارض

هـيچ كـدام از   . و جمـع حاصـل شـود   ]هماهنگي[نصوص سنت و كتاب توفيق و 
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كسانيكه حجيت سنت را قبول دارند در اين موضوع مخالفت نمي كند آيـا سـنت   
   ؟در قانون گذاري مستقل است

  :علما باهم اختالفي ندارند در اينكه نصوص برسه قسمند
حيث مجمل و مفصل بودن با قرآن اول آنكه احكام قرآن را تأييد مي كند و از 

موافق است و آن مانند احاديثي كه مفيـد وجـوب نمـاز و زكـات و حـج و روزه      
پس اينها با آياتي كـه  . هستند بدون اينكه از شرا ئط و اركان آنها بحثي كرده باشند

0ـI ا2م �,ـ� ½ـg    : در چنين مفاهيمي آمده اند موافقند مثل حـديث 
ــR�د
 ان 2 ا2 اP و  ــ�ل اP و  � ــNًا ر� %s ان

O�ن و          �dم ر� ¾�ة و a*ء ا�& 
 و ا�- ا �م ا*
ترجمه اسالم به پنج  –7¸ ا*�(� �8 ا�&��ع ا*(: ��(� 

اصل و پايه نهاده شده است شهادت با اينكه جز خداي يگانه خدا ديگري نيسـت  
حـج خانـة    5فرستاده خداست اقامه نماز دادن زكات روزه رمضـان   �و محمد

سي بتواند راهي سفر حج شود كه اين حديث موافق فرمودة خداونـد  خدا براي ك
نماز را اقامه كنيد و : و� ِا (%�ا ا*-��
� و 	ُ#�ا زآ�َة(: است

8َ 	����ا ُآِ&ـ�J  (و نيز با اين آيـه  ) زكات بدهيدCّ*ا �R�� ا
 A$ُ,ِ�8َ 8�ِ َ ـC*ّا �,�� �J&ُِآ �م� َآ%�ا*-ِ�( �A$ُ),َ�� :

داران روزه بر شما واجب گرديده چنانكه بر گذشتگان قبل از شـما  هان اي ايمان 
وهللا علـي النـاس حـج البيـت مـن      (و با اين آيه . موافق است) واجب گرديده بود

براي خدا بر مردم كساني كه مي توانند راهي سفر حـج بشـوند   : استطاع اليه سبيالً
كـه   �پيـامبر نند فرمـودة  نيز هماهنگ است و ما) حج خانه خدا واجبست است

¥2� ��ل ا�ـ�يء �9ـ,A ا2 �0(ـJ �ـ8      :مي فرمايـد  
:9T" : حالل نيست  كه  ]براي كس ديگري[مال هيچ مسلماني بدون رضايت او

8َ َءا��ُ�ـ�ا 2  (: اين حديث موافقست با اين آيهC*َا �R³� ا
� اّ*� َان َ#$�َن       yِ��*��0 A$ُ�َ)�0 A$ُ*َُآ,�ا َا��اQ#َ
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��8 #�اض¿ �� 
هـان اي ايمـان داران دارايهـاي خـود را در     : $f#ِA�ر
داد و  ]تصرف شما در اموال ديگـران [ميان خويش با بيهودگي نخوريد مگر اينكه 

  . ستد باشد كه از رضايت سرچشمه گرفته باشد
دوم نوع دوم حديث آنست كه مبين احكام قرآن اسـت از قبيـل تقييـد مطلـق     

و ماننـد رجـل   .] د لفظي داللت مي كندلفظي بر فرد يا افرادي بدون هيچگونه قي[
مقيد هم لفظي است بر فرد يا افرادي داللت مي كند ولي قيدي به آن اضافه شـده  

عام لفظي اسـت كـه    –و تخصيص عام ] رجل عراقي و تفصيل مجمل[باشد مانند
به يك وضع يك دفعه بدون حصر بر تمام چيزهايي كه بـراي آن صـالحيت دارد   

از اينكه عام را در بعضـي  لمه الرجل و تخصيص عبارتست شامل مي شود مانند ك
همه مردان جز معلمـين  : التش منحصر كنيم مانند جاء الرجال اال المعلميناز مدلو
مانند احاديثي كـه احكـام نمـاز و روزه و زكـات و حـج و دادو سـتد را        –آمدند 

قسـم  احكاميكـه در قـرآن مجمـل آْمـده انـد كـه ايـن        : تفصيل و توضيح داده اند
  . غالبترين و بيشترين سنت از حيث ورود است

قسم سوم از سنت آنست كه بر حكمي داللت مي كند كه قرآن در مـورد  : سوم
آن سكوت كرده است و نه آن را ثابت و نه نفي كـرده اسـت ماننـد احـاديثي كـه      
حرام بودن جمع بين زن و عمه يا خاله اش را اثبـات كـرده انـد و احكـام شـفعه      

مـثالً  ]بارتست از حق تملك قهري براي شريك قديم بر شريك حـادث شفعه ع[را
اگر دو نفر در زميني شريك باشند و يكي از آن دو بخواهد سهم خود را بفروشـد  
جز به اجازه ي شريكش نمي تواند آنرا بفروشـد اگـر چنانكـه بـدون اجـازه آنـرا       

رد ايـن  كه در اين صورت شريك تازه پديد مي آيد شريك اولي حـق دا [فروخت 
 ]معامله را برهم زند و سهم شريكش را با پرداخت قيمـت از آن خـودش گردانـد   

كسي كه ازدواج كرده و عمل جنسي حالل [توضيح داده اند و رجم زناكار محصن
كسي كـه ازدواج نكـرده يـا ازدواج كـرده و     [و تبعيد زنا كار بكر ]انجام داده باشد
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رث مادر بزرگ را بيان كرده انـد و در  و ا ]عملي جنسي حالل را انجام نداده باشد
ورود دو قسم اول و ثبوت احكام بوسـيله آنهـا و در اينكـه ايـن دو قسـم غالـب       
احاديث سنت را تشكيل مي دهند نزاعي در بين علما نيست و فقط در قسم سـوم  
كه احكامي را ثابت كرده است كه قرآن دربارة آن احكام به ا ثبات و نفـي چيـزي   

اختالف كرده اند و اين اختالف در آنست كه آيا بيان ايـن قسـم از   نفرموده است، 
آيا از راه استقالل احكام جديد را اثبات مي  ؟سنت براي احكام از چه راهي است

 ؟يا از راه داخل بودن در ساية نصوص قرآني اگر چـه بـا تأويـل هـم باشـد      ؟كند
ـ    ي اكثريـت علمـا   صاحب كتاب موافقات و ديگران نظرية دوم را پذيرفتـه انـد ول

نظرية اولي را قبول كرده اند و ما اوالً عبارت امام شافعي رانقل مي كنيم و سـپس  
  . نظرت رابه شرح اين خالف جلب مي كنم

امام شـافعي رحمـه اهللا فرمـوده كـه در ميـان اهـل علـم در ايـن كـه سـنتهاي           
از  بر سه نوع است مخالفي نمي بينم پس علما در مورد احكام دو وجه �پيامبر

آن سه وجه با هم اتفاق نظر دارند و آن دو وجه هم با قرآن در معنـي جمـع مـي    
  . شوند و فرعيت قرآن را مي پذيرند

آنست كه خداوند دربارة آن در قرآن نصي نازل كرده باشد و رسـول  : وجه اول
  . چيزي شبيه نص را بيان كرده باشد �خدا

 �ده باشد و پيامبر خداآنست كه خداوند نص مجملي را نازل كر: وجه دوم
و ايـن دو همـان دو وجهـي اسـت كـه علمـا در آن        . آن نص را بيان كرده باشـد 

  . اختالف نكرده اند
آنست كه رسول خدا در چيزي حكم سنت را تشريع كرده باشد كه : وجه سوم

  . در مورد آن هيچ نصي از كتاب نيامده باشد
كه رسولش در راه رضـاي   بعضي از علما گفته اند چون خداوند مي دانسته-1

او قدم بر مي دارد و به فرمانپذيري او علم داشته و اورا براي رضاي خـود توفيـق   
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داده است به رسولش اجازه داده اسـت تـا در مـواردي كـه كتـاب بـر آنهـا نـص         
  . نگذاشته تشريع و قانونگذاري  كند

مگـر   بعضي ديگر از علما گفته اند رسول خدا هرگز هيچ قـانوني نگذاشـته  -2
اينكه در كتاب اصلي براي آن موجود است و اين قانونگذاري در سنت به تبعيـت  
از آن اصل است همچنانكه سنت او براي روشن كردن عدد نمازهـا و انجـام دادن   
آن مبتني بر اين اصلست كه خداوند اجماالً نماز را ذكـر كـرده باشـد و همچنـين     

. ز قوانين مسنون و مشروع كرده اسـت است آنچه را كه از دادو ستدها و غير آنها ا
2 #ــQآ,�ا ا�ــ�ا*$A 0(ــ�$A : زيــرا خداونــد فرمــوده اســت

�y��*�0  )ترجمه اش گذشت (و نيز فرموده است : V)�*ا Pا �ا7
  . خداوند  بيع را حالل و ربا را حرام گردانيده است:و �7م ا*�0�

طـرف  هر چيزي را حالل يا حـرام نمـوده اسـت فقـط از      �پس پيامبر خدا
  . خداوند بوده است چنانكه نماز را از طرف خداوند انجام داده است

بعضي ديگر گفته اند  بلكه رسالت خدا به نزد او آمده و سنتش را به فرض -3
  .خدا ثابت كرده است

بعضي هم گفته اند كه تمام چيزهايي را كه مسنون كرده است به قلبش الهام -4
طرف خداونـد بـه قلـب او الهـام شـده       شده است و سنت او حكمتي است كه از

و واضح است كه مقصود امام . است پس آنچه به قلب او افكنده شده سنت اوست
شافعي به خالف  در قسم سوم خالف در وجود آن نيست بلكه خـالف در محـل   
پيدايش آنست كه آيا ثبوت آن قسم براي رسول خدا از روي استقالل بـه تشـريع   

يا از روي آنست كه اين حق  . اول و  سوم گفته اند است همچنانگه صاحبان قول
داده شـده اسـت در ضـمن نصوصـي قرآنـي داخلسـت چنانكـه         �كه به پيامبر

  .صاحبان قول دوم گفته اند
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 :داليل طرفداران استقالل
اوالً ما داميكه رسول خدا معصوم از اشتباه است از . طرفداران استقالل گفته اند

نت در تشريع مستقل باشد و خداوند حق دارد كه بـه  نظر عقل مانعي نيست كه س
رسولش دستور دهد تا از هر طريقي كـه شـده چـه بوسـيله كتـاب و يـا غيـر آن        
احكامش را بر مردم تبليغ كند وقتي كه وقوع استقالل عقالً جائز است و به اتفـاق  

ون ثانيـاً بـد  . را به استقالل حكم نكنيمچهمة علما بالفعل هم واقع شده است پس 
شك نصوصي كـه در قـرآن وارد شـده اسـت و بـر وجـووب پيـروي و اطاعـت         

در امر ونهي داللت دارد كلي و عمومي است و نه تنهـا در بـين سـنت     �پيامبر
مبينه و مستقله و مؤكده فرقي نگذاشته اند بلكه در بعضي از آيه ها چيزي وجـود  

  :يهدارد كه مفيد استقالل در تشريع براي سنت است مانند اين آ

 �{��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
��àß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ù��Ø�������×z )هان ايمان داران خدا  را  )59: النساء

اطاعت كنيد و پيمبران و صاحبان امر از خودتان را نيز اطاعت كنيد اگر در چيزي 
گردانيـد اگـر بـه خـداو روز آخـر       با هم درگير شديد آنرا به نزد خدا و رسول بر

بديهي است رد به خدا همان رد به كتاب است و رد به رسول بعد از . ايمان داريد
َاy(��ـ�ا اP و�   :وفاتش رد به سنت اوست و باز هم خداوند مي فرمايد

خدا را اطاعـت كنيـد پيـامبر را نيـز     : اyِ(���ا ا*���Àل و اCَ7روا
زيد اين آيه و ساير آيـه هـاي ديگـري كـه در آنهـا      اطاعت كنيد و از گناهان بپرهي

اطاعت  رسول در كنار اطاعت خداوند قرار داده شده است هم بر استقالل سـنت  
در تشريع داللت مي كنند پس اين فرمودة خداوند دليل است بر وجـوب اطاعـت   
از خداوند در تمام چيزهايي كه در كتابش آنها را مورد امر و نهي قرار داده اسـت  

همچنين دليل است بر وجوب اطاعت رسول در آنچه به آن امر كرده و در آنچه  و
از آن نهي نموده است در چيزهايي كه پيامبر آنها را آورده و در قرآن نيسـت زيـرا   
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اگر در قرآن موجود باشد انجام دادن آن از قبيل اطاعت خداوند است نـه اطاعـت   

`������d��c��b���a{��~����_}�: و باز هم خداوند فرمـوده . رسول
z پس بايد كسانيكه از فرمان او سرباز مي زنند بپرهيزند از اينكه باليـي  [ 63: النور

به چيزي اختصاص يافته است  �پس در اين آيه پيغمبر خدا ]دامنگيرشان بشود
باز . كه واجبست در آن اطاعت شود و آن چيز سنتي است كه در قرآن نيافته است

كسـي كـه    – 80: النسـاء  ��GF��E��D��C��B��Az}� :هم خداوند فرموده كه

��p}�: و بـاز هـم فرمـوده   –پيامبر را اطاعت كند پس خدا را اطاعت كرده اسـت  
��xw��v����u���t��s��r��qz و آنچه را كه پيـامبر برايتـان    7: الحشر

و در آيـه  . آورد پس بگير يدش و آنچه را كـه از آن نهيتـان نمـود دسـت بكشـيد     

¬��®��¯�������µ��´��³��²��±������°¶��¸��}�: ديگري فرمـوده 

���Á��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹z بـه  : اما نه – 65: النساء
پروردگارت سوگند كه آنـان مـؤمن بـه شـمار نمـي آينـد تـا تـرا در اخـتالف و          
درگيرهاي خود به داوري نطلبند و سـپس ماللـي در دل خـود از داوري نيابنـد و     

براي  �اين آيه در مورد قضاوت پيامبر خدا  –باشند ) تو قضاوت(كامالً تسليم 
از آبريزهـاي   –زبير به آبياري زمينش قبل از مرد انصاري كه با وي نـزاع داشـت   

در حاليكه اين حكـم در  . نازل شده است –كه باالي زمينشان بود  –چاه كوچكي 
ينكـه تمـام   ا م دليلهاي قرآن داللت مي كننـد بـر  و همينطور تما. كتاب خدا نيست

آنها را آورده است و تمام چيزهايي كه به آن امر نموده يـا   �چيزهايي كه پيامبر
از آن نهي كرده در حكم به چيزي ارتباط دارد كه در قرآن آمـده اسـت پـس الزم    

سوم اينكه احاديث بسياري آمده اسـت   ]وسواي آن باشد[است كه بر قرآن زائد   
اصل توأم بوجود مي آيد و آن دو اصل كتاب  كه داللت مي كنند كه شريعت از دو
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كه دركتاب نيست و عمل به احكام واقع . و سنت هستند و در سنت چيزي هست
نمونه اي از آن دليلها ايـن  . در سنت مانند عمل به احكام واقع در كتاب واجبست

نزديك است يكي بگويد اين كتاب خداوند است هر  :حديث است كه مي فرمايد
باشد حاللش مي كنيم و هر حرامي در آن باشد حـرامش مـي كنـيم     حاللي در ان

آگاه باشيد كسي حديثي از من به او برسد و آنرا دروغ انگارد پس در واقع خدا و 
و قبل از ايـن  . پيغمبرش و كسي را هم كه برايش حديث گفته تكذيب كرده است

كه در سـنت  حديث يوشك رجل منكم الخ را ذكر كرديم و اين دليلي است بر اين
  . چيزي هست كه در كتاب نيست

جز كتاب خدا و فهمي كه به مرد مسلماني داده مي شود و : چهارم از گفته علي
و همچنين از حـديث معـاذ   . نزد ما نيست ،هست] كتاب[آنچه كه در اين صحيفه 

به چه حكم مي كني گفت بكتاب خدا فرمود اگر حكم را ] كه پيامبر از او پرسيد[
دا نيافتي گفت به سنت رسول خدا استقالل سنت در تشريع ثابت مـي  در كتاب خ

شود و به وضوح از آن دو حديث فهميده مي شـود كـه در سـنت موجـود اسـت      
و اين مانند قول بعضي از علما است كه گفته اند كتـاب  . چيزي كه در قرآن نيست

  . جايي رابراي سنت و سنت هم جايي رابراي قرآن گذاشته است
  . انيكه منكر استقالل سنت در تشريح هستندداليل كس

اما گروهي ديگر كه  استقالل سنت را رد مي كنند براي نظر خودشان اسـتدالل  
كرده اند به آنچه كه در مطالب بعدي شاطبي از آن تعبير نموده است و آن اينسـت  
كه مي گويد سنت در معني خود به كتاب بر مي گردد پس سنت تفصيل مجمل و 

ل و شرح مختصر كتابست و آن بخاطر اينست كه سـنت بيـان آنسـت و    بيان مشك

��Z��Y��X��W�����V���U]��}�: اين همانست كه ايـن فرمـودة خداونـد   

���\z و قرآن رابسوي تو فرستاديم تا براي مردم بيان كنيد آنچه را كـه   44: النحل
ـ  . براي آنان نازل شده است رآن بـر  پس  چيزي را در سنت نمي يابي مگر اينكـه ق
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معني آن داللت اجمالي يا تفصيلي دارد و دوباره هر چيزي داللت مي كند بر اينكه 
بر عدم اسـتقالل سـنت در تشـريع و     ،قرآن كلي مشتمل بر شريعت و منبع آنست

انك لعلي خلـق عظـيم   : تبعيت آن از قرآن نيز داللت مي كند زيرا خداوند فرموده
و حضرت عائشه آنرا تفسـير   ]قرار داري همانا تو بدرستي بر روش بسيار بزرگي[

كرده است به اينكه خوي او قرآن است و و خويش را بر قرآن بـودن آن منحصـر   
تأييـد كسـي كـه    (پس اين تفسيرمي رساند كه گفتار و كـردار و اقـرار   [كرده است

در  ]خـوي [زيـرا خُلُـق  ] او به قرآن بر مي گردد) كاري مي كند يا چيزي مي گويد
نحصر است و دليل ديگر بر عدم استقالل سنت آنست كـه خداونـد   اين سه چيز م

قرآن را مبين براي همه جيز قرار داده است پس از اين امر الزم   مي آيد كه سنت 
اجماالً در قرآن موجود باشد زيرا امر و نهي اول چيزي هستند كه در كتاب وجود 

��r��q��p}�ين آيـه ي  دارند و باز هم چيزي كه بر مطلب فوق داللت دارد مانند ا

��vu��t��sz و باز هم –در كتاب از هيچ چيزي كوتاهي نكرده ايم   38: األنعام

امـروزه دينتـان را كامـل     - )3/مائـده  ( ��n��m��l��kz}�: مانند اين آيه
پس حاصل امـر آنسـت كـه    .كه منظور خداوند فرود آورردن قرآن است. كرده ايم

ت و آنست معني رجوع سـنت بـه قـرآن و    سنت بيان چيزي است كه در قرآن اس
عـدم اسـتقالل   ] بران[استقراء تام بررسي موارد جزئي و رسيدن به يك حكم كلي 

جوابي داده اند كـه   –طرفداران استقالل  ]داللت مي كند از داليل دسته اول[سنت 
خالصة اش اينست همانا ما ادعا مي كنيم كه سنت بيان كنندة كتاب است و آياتي 

رند مقصود اطاعـت  طاعت  پيامبر با خداوند داللت داذكر كرده ايد كه بر اكه شما 
 �در بيان و شرح او براي كتابست پس اگر كسي موافق بيـان رسـول  �رسول

عمل كند خدا را در چيزي كه از كالم خـود اراده كـرده اطاعـت نمـوده اسـت و      
يان رسـول  رسولش را نيز در مقتضاي بيانش اطاعت نموده است و اگر بر خالف ب
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عمل كند در عملي كه مخالف آن بيان بوده از فرمان خدا سر پيچـي كـرده اسـت    
زيرا عملش بر خالف مراد خدا از كالمش مي باشد و در مقتضاي بيـان از رسـول   

پس از جدا كردن دو اطاعت از همديگر جدا بـودن  . خدا هم سر پيچي كرده است
بطور اطالق الزم نمـي   ]ام گرفتهچيزي كه در آن اطاعت از شخصي انج[مطاع فيه 

 ،آيد بنابراين در آياتي كه دستة اول براي استقالل سنت به آن اسـتدالل كـرده انـد   
وجود ندارد  ،دليلي مبني بر اينكه در سنت چيزي پيدا مي شود كه در كتاب نيست

براي زبير آنطـور نيسـت كـه بـه      �و آنچه را كه ذكر كردند از قبيل حكم پيامبر
در قرآن موجود نباشـد بلكـه داخـل در احكـام و نصـوص قرآنسـت و       زعم آنان 

چنانكه اين مطلب در فصل بعدي فصل بيان شامل آمدن قرآن بر سنت خواهد آمد 
و ما هم وجود احكام زائده را در سنت قبول داريم ولي نه بـه ايـن معنـي كـه در     

زيرا هر [ –م قرآن موجود نيست بلكه آنرا بمثابه زياده ي شرح بر مشروح مي داني
شرحي چيزي اضافه بر مشروح خود دارد كـه از مفهـوم همـان مشـروح حاصـل      

شـرح   ]اگر شرح زياده اي بر  مشروح خود نداشـته باشـد  [و گرنه  –است  ]آمده
از . در واقع زياده نيسـت  –اگر چه ظاهراً زياده است  –ناميده نمي شود و اين هم 

اينكـه در سـند آن زيـد بـن حبـاب       جواب داده اند به. .يوشك: حديث مقدام هم
اسـت  ] بسيار راستگو[وجود دارد كه امام احمد در مورد او گفته است كه صدوق 

در احـاديثي كـه از   . ولي اشتباه فراوان دارد و ابن حبان هم همينطور گفته است و
و بـه تأييـد علمـاي حـديث      -سخن گفته شده  . سفيان ثوري روايت كرده است

ان مسلم و بخاري براي همان مطلـب اسـت كـه او را تـرك     و شيخ –نرسيده اند 
  . و روايت او را ناديده گرفته اند –كرده اند 

  خالف بين اين دو دسته لفظي است يعني در لفظ است نه در معني 
خالصه موضعگيري طرفين در مقابل سنت آنست كه هر دو گروه اتفـاق نظـر   

رد كـه بـا نـص صـريح در قـرآن      دارند بر اينكه احكام تازه اي در سنت وجود دا
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همان  ]وجود احكامي در سنت نه در قرآن[نيامده اند بعد دستة اول مي گويند اين 
استقالل در تشريع است زيرا اين خود اثبات احكامي است كه در قرآن وارد نشده 
است و دستة دوم با اينكه قبول مي كنند كه احكامي در سنت هست كه با آن نص 

ده نظرشان اينست كه آن احكام به شـيوه اي از شـيوه هـايي كـه     در قرآن وارد نش
بعداً ذكر خواهند شد در نصوص قرآني مندرج هستند و بنابر اين آنان مي گوينـد  
قطعاً حديث صحيحي كه حكمي را ثابت كند كه در قرآن وارد نشده  باشد يافـت  

پـس اگـر    .نمي شود مگر اينكه در نص يا قاعده اي از قواعد قرآن منـدرج اسـت  
حديثي يافت شد و بدانگونه نبود معلومست كه آن حديث غير صحيح و عمل بـه  
آن درست نيست و تو مي بيني كه خالف بين دو گروه لفظي و هـر يـك از آنـان    
معترف به وجود احكامي است در سنت كه در قرآن ثابت نشده اند ولـي يكـي از   

  .نامد و نتيجه يكي استاندو  اين امر را استقالل مي نامد و ديگري  نمي 
  

  فصل دوم

  قرْآن چگونه سنت را شامل مي شود

هر گاه سنت مبين قرآن باشد و بنا به نظر شاطبي و موافقانش قرآن بر آنچه در 
#�(�"ـً� *$ـ�   «سنت است اجماالً و تفصيالً با توجه به معني آيه هـاي  

ترجمه هر دو  – »و �� '��y� q ا*$&�ب �8 ��ء-��ء 
پس به هر حال شامل آمدن قرآن بر سنت به وقوع مـي  . داللت كند –آيه گذشت 

پيوندد و با وجود اين احكام بسياري را در سنت مي بينم كه در قـرآن وارد نشـده   
  . است در اينجا در بيان مطلب فوق علما از پنج طريق اختالف كرده اند

آنچه قرآن بر وجوب عمل به سنت داللت مي كند پس هر عملي به : طريق اول
در سنت است عمل به قرآن نيز هست و چنانكه مـي بينـي ايـن طريقـه يـك راه      

 بـن مسـعود   از جملة كسانيكه به اين طريق متوسل شده اند عبداهللا. عمومي است
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زيرا روا يت شده است كه زني از قبيله بني اسد نزد او آمد و به او گفت اي . است
ن رسيده است كه تو خال كوبان و در از تو به م ]كنيه ابن مسعود[ابو عبدالرحمن 

خواست كنندگان خال كوبي و موچينان صورت وابرو فاصله اندازان بـين دنـدانها   
علـت ايـن امـر    [براي زيبايي و دگرگون كنندگان آفرينش خدارا نفرين كـرده اي  

ابن مسعود در جواب گفت چرا من نفرين نكنم كسي را كه پيامبر خدا او  ]چيست
است و در كتاب خدا نيز موجود است پس آن زن گفـت بدرسـتي   را نفرين كرده 

من آنچه را كه در بين دو برگ كتاب خدا قرار دارد خوانده ام و چنـين چيـزي را   
نيافته ام ابن مسعود گفت اگر قرآن را بخواني آنـرا خـواهي يافـت زيـرا خداونـد      

  7: الحشر ��xw��v����u���t��s��r��q��pz}�: فرموده
يل است آنكه عبدالرحمن بن يزيـد مـردي را در احـرام ديـد كـه      و از همان قب

نهي كرد آن مـرد گفـت    –لباس پوشيده بود پس او را از پوشيدن لباس در احرام 

��q��p}�: برايم آيه اي بياور از كتاب خدا كه لباسم را از تن بركند پس اين آيه
r�z�� را بر او خواند .  

ز را بعد از عصر مـي خوانـد ابـن    روايت شده است كه طاووس دو ركعت نما
عباس به او گفت اين دو ركعت نماز بعد از عصر را ترك كن طاووس گفت نهـي  
از آن دو ركعت از اين است كه جزء سنت  وعادت هميشگي قرار داده شوند پس 
ابن عباس گفت رسول خدا از هر نماز بعد نماز عصر نهي كرد ديگر نمي دانم آيا 

مـي رسـد زيـرا خداونـد      ز عذاب داده مي شوي يا پاداشـت تو با خواندن اين نما

��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E����D��C���������B��A}�: سـت فرموده ا

��QP��Oz براي هيچ مرد و زن مسلماني هر گاه خـدا و رسـولش    – 36: األحزاب
  .فرماني را صادر كنند  اختياري از خود آنان وجود ندارد

سـت آنكـه كتـاب مجمـل اسـت و      ا ر نزد علما همينكه راه مشهو: طريق دوم
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سنت آنرا تفصيل و توضيح مي دهد مانند احاديثي كه در توضـيح احكـام مجملـه    
وارد شده است آن احاديث يا چگونگي انجام دادن حكم يا اسباب يـا شـرائط يـا    
موانع يالواحق آن و يا چيزهايي از اين قبيل رابيان مي كنند پـس بيـان آنهـا بـراي     

سـجود و سـائر احكـام آن و     ،زها با تمـام دگرگونيهـايش در اوقـات و ركـوع    نما
بيانشان براي زكات در اندازها واوقات و نصابهاي اموالي كه زكوي هستند و بيـان  
احكام روز ه آنچه كه درباره ي او در  قرآن نصي نيامده است و همچنـين احكـام   

آن و دادو سـتد هـا و   حج و سر بريدن حيوانات گوشـتي و نكاحهـا و منعلقـات    
احكام آن و جنايات و قصاص و غيره از قبيل احاديثي هستند كه مجمـل قـرآن را   

}� :بيان كرده اند و اين همانست كه مندرج بـودنش در ايـن فرمـوده ي خداونـد    

���\��[��Z��Y��X��W�����V���Uz ظــاهر و روشــن اســت  44: النحــل
مـرد احمقـي هسـتي آيـا در     روايت شده كه عمران بن حصين به مردي گفت تـو  

كتاب خدا مي يابي كه نماز ظهر چهار ركعت باشد و سري خوانده شود و سـپس  
نماز و زكات و مانند آنها را برايش ذكر كرد سپس گفت آيا اينهـا را در قـران بـه    
طور واضح و تفسير شده مي يابي همانا كتاب خدا اينهارامبهم كرده و سـنت آنهـا   

طر بن عبداهللا بن شخير گفته شد جز با قرآن بر ايمان سخن به م. را تفسير مي كند
مگو مطرف در جواب گفت به خدا سوگند ما نمي خواهيم به عوض قـرآن چيـز   
ديگري را بياوريم ولي دنبال كسي هستيم از ما به قـرآن دانـاتر اسـت و از همـين     

است  جاست كه اوزاعي گفته است نياز كتاب به سنت از نياز سنت به كتاب بيشتر
ابن عبدالبر گفته كه مراد اوزاعي آنست كه سنت بر كتاب حكم مي كند و مـراد از  
آنرا بيان   مي نمايد در مورد حديثي كه روايت شده كه سنت بر كتاب حكـم مـي   
كند از امام احمد سؤال شد در جواب فرمود جسارت نمي كنم كه بگويم سنت بر 

   . تفسير و بيان مي كند قرآن حكم مي كند ولي مي گويم سنت قرآن را
  :طريق سوم
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عبارتست از توجه به معاني كلي كه قانون گذاري قرآني در نصوص گونـاگون  
آنها را مورد قصد خود قرار داده است و تمام احكامي كه در سنت وجـود دارد از  
اين مقاصد و معاني كلي فراتر نمي رود و توضيح آن اينسـت كـه قـرآن سـعادت     

و دست يابي به ان را تحقق بخشيده اسـت   ،امت را تضمين كردهمردم در دنيا و قي
  . و بايد گفته شود كه سعادت بشر در سه چيز گرد آوري شده است

  ضروريات كه عبارتند از حفظ دين و نفس و نسل و مال و عقل -1
حاجيات كه عبارتند از هر چيزي كـه بـه وسـعت دادن و برچيـدن تنگنـا و      -2

  اح بودن ترك روزه در سفر و مرض مشكل منجر شود مانند مب
كه به اخالق و روشـهاي پسـنديده و عادتهـاي نيـك وابسـته       –تحسينيات -3
  . است

نرا بعنـوان اصـولي آورده اسـت كـه     آقرآن كريم اين سه امر و تكميل كنندكان 
تمام احكام قرآن را در بر مي گيرند و سنت به فرعيت از كتاب و بخاطر توضـيح  

  . آن امور سه گانه را آورده است ،مي كه در كتاب استو تفصيل براي احكا
  

  :طريق چهارم
آنست كه قرآن گاهي بر دو حكم مقابل و ضد هم نص مـي كـذارد و در ايـن    
ميان چيزي وجود دارد كه به هر يك از دو حكم متقابل شباهت دارد پـس سـنت   

ويـژه اي  در آن دخالت مي كند و او را به يكي از طرفين پيوندي مي دهد و حكم 
را برايش در نظر مي گيرد كه با هردو شبيه مناسب باشد و گاهي هم قـرآن حكـم   
به چيزي مي كند و بر  آن نص مي گذارد و علتي هم براي حكم در نظر مي گيرد 

از طريق قياس هر چه را كه در ان عله موجود باشد به حكم  �پس پيامبر خدا 
  . قرآني مالحق مي كند

  حكم متقابل و ضد همچند مثالي براي دو 
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خداوند پاكيزه ها را حالل و ناپـاك هـا را حـرام كـرده اسـت در ايـن جـا        -1
چيزهايي باقي مانده اند كه دانسته نمي شود آيا از قبيل پاكيزه هـا وو يـا از جملـه    

ملحق بودن اين چيزها را به يكي از آن دو بيان  �ناپاكها هستند پس پيامبر خدا 
و بدينگونـه   –دن گوشت خرهاي اهلي را نهـي فرمودنـد   كرده است مثالَ از خور

آنها را از قبيل ناپاكيها بحساب آورد چنانكه سوسمار و هوبره و خرگوش و امثـال  
  . اينها را به پاكيزه ها ملحق نمود

خداوند نخجير دريا را در شمار پاكيزه ها بـه حسـاب آورده و آنـرا حـالل     -2
اكيها شمرده و آنرا حـرام نمـوده اسـت پـس     گردانيده است ومردار را از جمله ناپ

و دانسـته نمـي    –دور مي زنـد   –پاك و ناپاك  –مردار دريايي در ميان دو طرف 
و حكـم مشـكل افتـاده اسـت پـس       -شود كه از كدام طرف است پاك يـا ناپـاك  

مي فرمايد دريا آبش پاك كننده و مرده اش حالل است و مـي فرمايـد    �پيامبر
اما دو مرده مـاهي و ملخنـد و امـا دو     ،ايمان حالل شده انددو مردار و دوخون بر

  . خون جگر و طحال هستند
خداوند مردار را حرام و سربريده را مباح گردانيده اسـت پـس جنينـي كـه     -3

مرده از شكم مادر سربريده اش بيرون مي آيـد در ميـان طـرفين دور مـي زنـد و      
مـي   �د تـا اينكـه پيـامبر   احتمال بودن آن از هر يك از طرفين به ذهن مي رسـ 
ديگر اين جنـين مـرده را    –فرمايد سر بريدن جنين همان سربريدن مادرش است 
توضـيح اينكـه جنـين دو     –سربريده به حساب مي آوريم و آن را تناول مي كنيم 

جنبة دارد يكي اينكه چون در شكم بوسيله مادرش تغذيـه مـي شـود و از همـان     
انند جزيي از مادرش بحساب مي آوريـم و جنبـة   غذاي مادر مايه مي گيرد او را م

ديگر اينكه چون روح جنين از روح مادر جداست و از نظر حيات مستقل هسـتند  
زيرا جنبة جزئيت جنـين از مـادر را بـر     –براي او استقالل در نظر گرفته مي شود 

  . جنبة استقالل آن ترجيح مي دهيم
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ژه به آن داده مي شود و حكـم  نمونه هايي براي آنچه در بين دو شبيه حكم وي
  . .هيچ يك از طرفين را نمي گيرد

را حالل و زنا  –) خريدن كنيز براي لذت بردن(خداوند نكاح و ملك يمين -1
نكاحي كه داراي همة اركـان  (–را حرام كرده است و در مقابل نكاح مخالف شرع 

حض و نه نكاح م ،سكوت كرده است كه اين نكاح –و شروط شرعي خود نباشد 
هر زنـي بـدون اذن   : نه زناي محض است كه براي توضيح آن در سنت آمده است

نكـاحش باطـل اسـت پـس نكـاحش      . ولي خود شوهر كند نكاحي باطـل اسـت  
باطليست پس اگر شوهر نامشـروعش بـا او همبسـتر شـد بايـد در مقابـل جمـاع        

  . به آن زن صداق بپردازد ،نامشروعي كه انجام داده و آنرا حالل دانسته
و طبقـي قـانوني الهـي بـا      –خداوند نفس را در برابر نفس بحسـاب آورده  -2

 –و قصاص را هم در اطـراف   –شرائط ويژه اي قاتل در برابر مقتوال كشته است 
اين در حالي است كه جنايت چـه در نفـس و    –مشروع گردانيده است  –اعضاء 

د دارد و در اطـراف  اما در جنايت خطا در قتل ديه وجو –در اطراف عمدي باشد 
هم ديه اي هست كه سنت آنرا بيان كرده است در ميان اين دو حكم جنين معلـوم  

جنيني كه مادرش بر اثر ضربه اي از غير خـودش او را سـقط كـرده باشـد     . نيست
زيرا جنين هم به اطراف شبيه است از اين حيـث كـه ماننـد جزئـي از انسـان بـه       

باهت دارد از اين حيث كه آفرينش جداگانه حساب مي آيد و هم به انسان كامل ش
اي براي خود دارد پس سنت بيان كرده كه دية او غره بنده اي يا كنيـزي اسـت و   

  . حكم ويژة خود را دارد زيرا يك هيچ از طرفين براي او خالص نيستند
  نمونه هايي براي الحاق از راه قياس 

ان جاهليـت آن بـود   رام كرده است و حال اينكه رباي زمحخداوند ربا را  - 1
كه قرض را با قرض فسخ مي كردند بدينگونه كه جوينـدة قـرض مـي گفـت يـا      

و در مدتي ديگري آنرا بـه مـن بـاز پـس      –قرضم را بده و يا چيزي را برآن بيفزا 
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و چون علت حرام بودن ربا زياده اي است در آن كه بدون عوض كرفته  –گردان 
نچناني در آن باشد به همان فسخ قرض به ومي شود لذا سنت هر چه را كه زيادة آ

فرمـود طـال در مقابـل     �قرض كه ربا نام دارد ملحق گردانيد و صاحب سنت 
نقره و در براتبر نقره  گندم و در برابر گندم جو  و در برابرجـو خرمـا و در برابـر    

و هـر   ،بايد به انـدازه هـم و مسـاوي    –خرما ونمك و در برابر نمك در معاوضه 
 –تماثل و حلول و تقـابض موجـود باشـد     -جلس معمله قبض گرددعرض در م

پس هر كس زياده بدهد يا زياده بطلبد به حقيقت مرتكب جريمة ربا گشته اسـت  
مثل معامله جو به گنـدم   -ولي هر گاه در معاملة اين اجناس با هم اختالف داشتند

  . يت كنيدپس بفروشيد هر طور كه دلتان مي خواهد اما بايد تقابض را رعا –
خداوند جمع بين  دو خواهر را در نكاح حرام كرده اسـت و بـاز هـم در     - 2

سـپس از پيـامبر خـدا     24: النسـاء  ��R��Q��P��O��Nz}�: قرآن امده اسـت 
بوسيله قياس از جمع بين زن و عمه و يا خاله اش نهي نمـود زيـرا آن علتـي كـه     

ود است و آن علـت  بخاطرش جمع بين دو خواهر ذم شده است در اينجا نيز موج
جمع بين دو خواهر  -زيرا شما اگر آن كار«همانست كه در حديث به اين عبارت 

را انجام دهيد از همديگر قطع رحم نموده ايد و اين علت آوردن به وجه قياس  –
يعني جمع بين دو خواهر بخاطر قطـع رحـم درسـت نيسـت و در      –داللت دارد 

  . حم هست پس اين هم درست نيستجمع بين زن وعمه و يا خاله اش قطع ر
خداوند بر اثر شير خوارگي مادران و خـواهران شـيري را حـرام كـرده و      - 3

هم از طريق قياس ما در خويشاوندان شيري را كه در صورت نسـبي  ) ص(پيامبر 
بـه ايـن    ،مانند عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و نظائر آن ،بودن حرامند

ملحق كرده است و فرمود همانا خداوند و بر اثر شـير   –مادران و خواهران  –دو 
  . خوارگي حرامنمود آنچه را كه بر اثر نسب حرام كرده است

  :طريق پنجم
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 –برگشت دادن تمام احكام تفصيلي سنت به احكام تفصيلي موجـود در قـرآن   
  . احكام جزئي در مقابل احكام اجمالي كه به معني كلي است= احكام تفصيلي 

  
  ونهچند نم

بـه عمـر    �ابن عمر زنش را در حال حيض طالق داد پـس رسـول خـدا   -1
يعنـي او را بـه نكـاح     –بگو كـه بـه زنـش رجـوع كنـد       …به پسرت عبدا: گفت

سپس رهايش كند تا پاك گردد سپس به حيض مي افتد و سپس پـاك   –برگرداند 
 سپس اگر خواست او را در همسري باقي گذارد واگر هم خواسـت اورا  ،مي شود

قبل از تماس جنسي طالق دهد پس اين حكم تفصيلي همان عـده اي اسـت كـه    
خدا امر فرموده كه در آن وقت زنان طالق داده شوند يعني همان امـر خداونـد در   

 ��G��F��E��D��C��B��Az}�: فرمودة خودش كـه مـي فرمايـد   

در   هان اي پيامبر هر گاه خواستيد زنـان خـود را طـالق دهيـد آنـان را     : 1: الطالق
  . وقتي طالق دهيد كه شروع به شمردن عده نمايند

حديث فاطمه بنت قيس در اين اينكه رسول خدا نه حق مسكن و نه نفقه را -2
داده = سـه طالقـه   =  حتمي=براي او قرار نداد آنگاه كه شوهرش او را طالق بتي 

ارد آنست كه حق مسكن د –طالق بتي داده شده  –يود در حاليكه شأن زن مبتوته 
زيرا او با اهل خود بد زباني كرده بود پس ايـن كـار رسـول     –اگر چه نقطه ندارد 

��W��V��U��T����S}�: خدا تفسير اين فرمودة خداوند است كه مي فرمايـد 

��ZY��Xz زنان از خانه هايشان بيرون نروند مگر اينكه كار  زشتي : 1: الطالق
  . انجام دهند

آنگاه كـه نـيم مـاه بعـد از مـرگ شـوهرش       حديث مربوط به سبيعه اسلميه -3
عده اش تمام  –به او خبر داد كه حالل شده است  �زايمان كرد پس پيامبر خدا
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��A}� : سـت كـه فرمـودة خداونـد    ا پس اين حديث بيان گـر آن  –شده است 
��KJ����I��H���G��F��E��D��C��Bz  و : 234: البقــــــرة

به جاي مي گذارند همسرانشـان  كسانيكه از شما مي ميرند  همسراني از پس خود 
بايد چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بكشند وعده نگه دارند مخصوصو  زنان غيـر  

 4: الطالق ���ÂÁ��À��¿��¾��½��¼z}�: باردار است و فرمودة خداوند
بارداران مدت عدة آنها آنست كه وضع حمل كنند براي طالق داده شدگان و غيـر  

روش در سنت بسيار است ولـي نصـوص قرآنـي ايـن      و اين. آنان عموميت دارد
را به طور كامل نياورده است بگونه اي كه با رعايت  -ذكر احكام سنت –مقصود 

وسـعت همـة    ،ريزه كاري و مطابق آوردن نص ها با بيان و اشـارات كـالم عربـي   
  . احكامسنت را داشته باشد

قرآني براي  برب عدم توسعه تك تك نصوص ،اولين شاهد: شاطبي گفته است
گم شده يافت  –نماز وحج و زكات و حيض و نفاس و لقطه  ،تمامي احكام سنت

قسـم خوردنهـا    –باغباني و قسـامات   –و مساقات  –مضاربه  –و قراض  –شده 
و چيزهاي بسياري از اين قبيل است كه قابل شمارش نمي  –پيرامون جنايت قتل 

  . باشند
د تا نصوصي از قرآن بياورد كه همة احكـام  بنابراين اگر كسي خود را پايبند كن

سنت را در برگرفته باشد نمي توانـد ادعـايش را كـامالتحقق بخشـد مگـر از راه      
تكلف منابعي را بيابد كه مورد قبول كالم عرب و موافقت سلف صـالح و علمـاي   

  .ثابت قدم قرار نگيرد
ه دليـل بـر   اين طرق پنجگانه همان مهمترين راههايي است كه علما براي اقامـ 

اينكه قرآن سنت را در آغوش خود جاي داده و سنت هم زير پـرچم قـرآن گـرد    
و برخـي از ايـن راههـا چنانكـه     . آمده و به او پيوسته است تمام آنها را پيموده اند
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ديدي  راههاي همگيري هستند كه فقط داللت مي كنند بر اينكه قـرآن بروجـوب   
ها سالك آن به تنهايي همة احكام سنت عمل به سنت داللت مي كند و بعضي از آن

را در راهي كه اختيار نموده است نمي تواند به كنتـرل خـود در آورد و بعضـي از    
آنها گنجايش چنين چيزي را دارد بهتر آنست كه همة ايـن راههـا، راههـايي قـرار     
داده شوند كه بعضي از آنها بعضي ديگر را كامـل مـي كنـد و شـكي نيسـت كـه       

حتي سـنتهايي كـه احكـام     –ك بازگشت دادن تمام احكام سنت مجموع آن مسال
به نصوص قرآني را تضمين مي كند و بـه ايـن وسـيله تفسـير      –جديد آورده اند 

بـر نيكـوترين وجـه و    : 38: األنعـام  ��vu��t��s��r��q��pz}�: فرمودة خداونـد 
كـه  دقيقترين بيان كامل مي شود داستانهاي سنت از سنت چيزي باقي مانده است 

مانند داستانها و ضرب المثلها و موعظه ها به حساب آمده است و از اين قسم هم 
بعضي تفسير براي چيزي واقع مي شود كه در قرآن قرار دارد مانند احاديثي كه در 

سـجده كنـان از در   : 58: البقـرة  ��M��L��Kz}�: تفسير فرمودة خداونـد 
اما نه سجده كنـان بلكـه بـر     –داخل شدند  –از در : فرمود �وارد شويد پيامبر

��X��W}�: كفهايشان مي خزيدنـد و همچنـين در تفسـير فرمـودة خداونـد     

��^��]��\��[���Z��Yz يعني  –بجاي حطه  –سپس ستمكاران : 59: البقرة
گفته اي جز آنچه كه بـه   –كه خداوند گفتن آنرا به آن فرمان داده بود  –عفو گناه 

حبه في شهره دانه اي درمـو   –ه آنان بجاي حطه آنان گفته شده بود آوردند فرمود
گفتند و امثال آن وارد شده اند و بعضي هم بمنزله تفسير براي قـرآن نيسـت و    –

در آن هم تكليف به اعتقاد و عمل وجود ندارد پـس لزومـي نـدارد كـه در قـرآن      
اصلي داشته باشد و با وجـود ايـن در پنـد گيـري و موعظـه از حيـث ترغيـب و        

مانند داستانهاي قرآني به حساب مي آيند پس اين هم بـه قسـم اول بـر     ترسانيدن
مي گردد و آن هم مانند داستان كچل و پـيس و نابينـا و حـديث جـريح عابـد و      
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  .داستان سه نفري كه به غار پناه بردند و غير اينها
  
  
  

  فصل سوم

  در نسخ سنت به قرآن و قرآن  به سنت

  نسخ در قرآن

به كتاب جايز است بين علما اختالفي نيست جز آنچه از در اين كه نسخ كتابي 
ابي مسلم اصفهاني روايت شده كه وجود نسـخ در قـرآن را انكـار كـرده و جـاي      
بررسي اينمطلب در اين كتاب نيست و در نسخ سنت به سنت هـم در بـين علمـا    
اختالفي نيست پس اگر سنت متواتر باشد شرط نسـخ آن اينسـت كـه ناسـخ هـم      

د ولي اگر آحاد باشد هم به سنت آحاد و هم به سنت متواتر نسـخ مـي   متولد باش
شود و به احاديث بسياري براي آن مثال مي آوردند از جملـة آن مثالهاسـت ايـن    

فبال شما را از زيارت قبور نهي كرده بودم آگاه باشيد هم اكنون به زيارت : حديث
ل در نسخ سنت به كتاب و ولي علما در دو مورد اختالف كرده اند او. فبور برويد

دوم در نسخ كتاب به سنت و ما در اين دو مورد كوتاه سخن مي گـوييم و بـراي   
بسـط مطلـب را بـه جـاي     . كسانيكه خواهان توضيح بيشتر در اين موضوع هستند

  .خودش در علم اصول موكول مي كنيم
  قرآن انسخ سنت ب

يز است و اين مطلـب  علما گفته اند قطعا نسخ سنت به كتاب جا ه أي ازتود-1
فعال بوقوع پيوسته است و براي آن مثالهاي زيادي آورده اند از آن جمله نسخ قبله 

به وسيله رو نمودن به كعبه كه از قبيـل بـديهيات    –در نماز  –بودن بيت المقدس 
مـاه   17يـا   16در اول هجرتشان به مدينه  �است كه مسلمان با پيروي از پيامبر
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و حال اينكـه   ه بودندبيت المقدس روي نمود سويبور سنت به دست در نمازشان 
در آن مورد نصي از قرآن وجود نداشت سپس رو كردن به بيت المقـدس كـه بـه    

��p��o��n��m��l}�: با ايـن فرمـوده خـدا    –دستور سنت انجام مي گرفت 

��|{���z��y��x��w��vu��t��s���rqz ــرة ــا : 144: البق م
مان مي بينيم پس ترا بسوي قبله اي متوجـه مـي   روگردان ترا گاهگاهي بسوي آس

نسـخ   .د ولذا رو به سـوي مسـجد الحـرام كـن    سازيم كه از آن خشنود خواهي ش
گرديده و از همان مورد است آنچه در پيمان صلح حديبيه امضا گرديـد كـه مفـاد    
پيمان بر مسلمانان واجب مي كرد كه هر كس از قريشيان مسلمان شود و بـه نـزد   

اين امر به دستور سنت بـود   –بيايد بايد آنرا به سوي فريش باز گردانند مسلمانان 
سپس آن حكم سنت بنسبت زنان نسخ گرديد پس بازگشـت دادن زنـان ايمـان     –

دار هجرت كننده بسوي كافران قريش جايز نبود زيرا بيم آن مي رفت كه آنـان را  
�: از دينشان مي فرمايد �

�{�~��}�������|��{���z��y��x��w����¥��¤£��¢��¡
��¶µ��´��³������²��±��°��¯��®��¬«���ª��©��¨���§��¦z 10: الممتحنة  

ايشانرا بيازماييد  ،هنگامي كه زنان مومن بسوي شما مهاجرت كردند! اي مؤمنان
آنـان را   ،هـر گـاه ايشـان را مـؤمن يافتيـد      –خداوند از ايمان آنها آگاهتر است  –

مـردان بـراي ايـن زنـان     و آن  ،نان براي آن مرداناين ز. بسوي كافران بر نگردانيد
  .حالل نيستند

  .و از اين نمونه ها انواع زيادي وجود دارد 
فرموده است كه سنت بـه قـرآن نسـخ     –خدا رحمتش كند  –امام شافعي ) ب

اگـر  : نمي شود و بعضي از علماي شافعي در بيان تعليل ايـن موضـوع گفتـه انـد    
در تفسير آن بگوينـد   �ممكنست دشمنان پيامبرچنانكه قرآن سنت را نسخ كند 
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خداوند حكم رسولش را قبول نداشته پس او را عوض كرده است و حـال اينكـه   
اين گفته اي است  ناوارد و در دل هيچ مسـلماني خطـور نمـي كنـد ولـي خـود       
شافعي موضوع را به طور صحيح تعليل نموده است آنجا كه در كتاب الرساله مـي  

  .فرمايد
سـنت پيـامبر    –عدم نسخ كتـاب بـه سـنت در نظـر شـافعي       مانند -رهمينطو

نسخ نمـي كنـد و اگـر خداونـد چيـزي را       �را جز سنت رسول خدا �خدا
بسوي رسول خود در امري كه رسول او را تشريح كرده نازل فرمايد كه بـا حكـم   

خداونـد نـازل    نچهآمغاير باشد رسول هم در هماهنگي با  �تشريح شدة پيامبر
ست حكم تشريح مي كند تا بدينوسيله براي مردم بيان كند كه داللت سنت كرده ا

مخالف بوده است و  ،ناسخه اي هست براي ان سنتي كه قبال وجود داشته و با اين
اين در سنت پيامبر ذكر شده است سپس براي اثبـات نظـر خـود اسـتدالل كـرده       

را تشـريع كـرده و    سـنتي  �اگر جايز باشد اينكه گفته شود پيـامبر : وگفته است
اسخه روايـت  هم سنت ن �سپس سنت او با قرآن نسخ گرديده و از پيامبر خدا

از ميان همة دادو ستدها آنرا حـرام   �آنچيزي كه پيامبر نشود جائز است دربارة

: 275: البقـرة  ��Z��Y��X��Wz]\��}�: قبل از نزول آيه ،كرده است گفته شود
آيه حكم رسول نسخ گرديـده در حاليكـه ايـن     آن را حرام كرده است  بعدا با اين

حكم پيامبر تفسيري براي آيه است و در مورد كساني از زنا كاران كه حكم رجـم  
  . آنان توسط پيامبر داده شد و رجم گرديدند

����Q��P����O�������N��M��L��K}�: احتمال آن ميرود كه قانون رجـم بـا آيـه   

��SRz منسوخ شـده  . ن ومرد را يك پد تازيانه بزنيدز هر يك از زنا كاران: 2: النور
 –كه توسط پيامبر تشـريح شـده اسـت     –باشد و ممكنست در مورد مسح خفين 

گفت شود آية وضو مسح را نسخ كرده است و جائز خواهد بـود كـه گفتـه شـود     
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دزدي كه درغير حزر دزدي كرده باشد و دزدي او كمتر از يك چهارم مثقال طـال  
در حاليكه سنت آن را معاف كرده اسـت   –ت معاف نمي گردد باشد از بريدن دس

���Q��P��O}�چون احتمال مي رود كه اين حكم سنت بـا آيـة    –

��Rz و  –منسوخ گرديده باشد . دستان مرد و زن دزد را قطع كنيد 38: المائدة
و حكم سنت با اين آيه نسخ مـي شـود    –فقط آيه را منبع تشريح قرار  داده باشم 

م سرقت بر كسي اطالق مي شود دزدي كرده باشد چه كم چه زياد چه در زيرا اس
و همچنين رد هر حديثي كـه از پيـامبر نقـل شـده باشـد      . حزر و چه در غير حزر

به اينگونـه كـه گفتـه    . بشرطي كه مانند قرآن قطعي الثبوت نباشد جائز خواهد بود
امكـان نگفـتن    احتمـال نسـخ و   -د پيامبر آنرا گفتـه اسـت و بـه ايـن دوجـه     .شو

ز خواهد بود پـس تمـام سـنتهايي كـه     ئرد سنت جا= براي آن حديث  �پيامبر
و شايد آيه مجمل و نيازمند تفسير و بيـان   –همراه آنها نصي از كتاب وجود دارد 

همگي از دائره عمل ساقط مي شوند  –باشد و نقش سنت تفسير نص كتاب باشد 
تـاب موافـق باشـد و جـز موافقـت      آنهم سنتي كه احتمال آن دارد كـه بـا نـص ك   

هميشگي چيز ديگري درباره آن تصور نشود و احتمال سقوط سنت زمـاني اسـت   
كه لفظي كه از پيامبر روايت شده نه نوعي احتمال مخالفت با نص قرآني را داشته 

  . باشد
با اين مطلب پژوهشگران علماي شافعي مذهب با انبوه علمايي كه نسخ سـنت  

ري امـام شـافعي   موضـعگي  در مـورد سخن شده انـد و   همارند به كتاب را قبول د
  .پاسخهايي داده اند

كـه در  . ومي كه علما در آن اختالف دارند نسخ كتاب به سنت اسـت دمطلب  
  .اين رابطه دو نظر متفاوت موجود است

حنفيها گفته اند نسخ كتاب به سنت متواتر و مشهور جائز و به سنت آحـاد   -1
نان در آن مورد آنست كه متواتر  مانند قـرآن قطعـي الثبـوت    جائز نيست و دليل آ
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است و سنت مشهور هم نظر به شهرت او در نزد علما و اينكه فقهاء بـه آن عمـل   
كرده اند اندازه اي از نيرو گير آورده كه او را به درجه متواتر مي رساند و هر يك 

ماننـد آن تـالوت    از آن دو وحي بشمار مي آيند و فرقشان با كتاب در آنست كـه 
نمي شوند پس نسخ كتاب به آن دو جائز است و براي آن با نسخ كتاب بـه خبـر   
كتاب به خبر مسح بر خفين كه خبر مشهوري است مثال زده اند و مثال ديگـر آن  

®��¯���°��±�����³��²}�: نسخ وجوب وصيت است كه در اين آيـه 

��¼»��º�����¹��¸��¶��µ��´z ه يكـي از  هنگاميكـ : 180: البقرة
شما را مرگ فرا رسد اگر دارايي فراواني از خود بجاي گذاشت وصـيت بـر شـما    

وارد شـده اسـت    نزديكـان بطـور شايسـته   واجب شده است براي پـدر و مـادرو   
كه حديث مشـهوري  . وصيت براي وارث درست نيست: ال وصيه لوارث: بحديث

م شافعي در كتاب االم با است و توده هاي علما به آن عمل كرده اند تا آنجا كه اما
توجه به آنچه كه ابن حجر آن را در فتح الباري نقل كرده براي آن حديث ادعـاي  

  . تواتر نموده است
جمهور علما گفته اند نسخ كتاب به سنت اعم از متواتر و مشهور و آحـاد  ) ب

}�: براي نظر جمهور به اين آيـه  –جائز نيست و امام شافعي رحمت خدايش باد 

�C��B���U��T�����S��R��Q��P��O��N���ML��K��J��I��H��G��F��E��D
��Vz هر آيه اي را نسخ كنيم يا فراموشـش گـردانيم بهتـر از آن يـا      - 106: البقرة

استدالل كرده است  ودر توضيح آن گفته كه سـنت نـه مثـل     ،مانند آنرا مي آوريم
ت و همچنين ايـن  پس نسخ كتاب به سنت جائز نيس –قرآن است و نه بهتر از آن 

ــد ــودة خداون ��a��`��_��^��]��\[��Z��Y��X��W������V��U��T��S}�: فرم

��cbz  بگو مرا نرسد كه به ميل خود آن را دگرگـون كـنم و پيـروي    : 15: يـونس
نمي كنم جز از چيزي كه به من وحي شده است را دليلي بـر جـائز نبـودن نسـخ     
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تابع تمام  �ل است بر اينكه پيامبركتاب به سنت قرار داده است زيرا اين آيه دلي
نيست  –تغيير دهند  –او مبدل  آن چيزهايي است كه به او وحي مي شود و ديگر

 –در نتيجه نسخ كتاب به سنت جائز نيسـت   –در حاليكه نسخ همان تبديل است 

��Z��Y��X]��}�: و دليل ديگر به نظر جمهور اينست كه خداوند فرموده است

��_���^��]���\z تا براي مردم بيان داري آنچه را كه براي :  44: نحلال
كـه خداونـد خبـر داده اسـت كـه      . آنان نازل شده است و شايد آنان هم بينديشند

بيان كننده چيزي است كه نازل گرديده تا مـردم بعـد از    –صاحب سنت  –پيامبر 
ائز آنكه بوسيله بيان رسول برايشان روشن شد به نص نازل شد عمل كنند و اگر ج

باشد كتاب به سنت نسخ گردد اين حكم از ميان مي رود زيرا در آن هنگام عمـل  
 –به نسخ خواهد بود پس اگر ناسخ از سنت باشد عمل به ان عمل به كتاب منزل 

نخواهد بود و دوباره بايد گفته شود كه جلـوگيري از نسـخ شـدن     –نازل گرديده 
زخـم زبـان بـدگويان و     كتاب به سنت به صيانت حـريم مقـدس رسـول خـدا از    

بدخواهانش نزديكتر و مناسبتر است و به اتفاق نظر علما در موضوع بيـان احكـام   
شرع واجب است كه راهي را در بر گيريم كه بـا طعنـه زدن بـه شـريعت فاصـلة      

بـر    �بيشتري داشته باشد و توضيح مطلب ايسنت كه اگر جائز باشد كه پيـامبر 
او : خالف كتاب باشد آنگاه طعنه زدن مي كويدوجه نسخ چيزي بگويد كه ظاهرا م

نخستين كسي است كه در خالف آنچه كه به گمان خود وحي خـدا   �پيامبر –
سخن گفته و عمل كرده است پس چگونه به گفته وي در آن مورد  ،بسوي اوست

و هر گاه گفته اي از او ظاهر شود سپس قرائت كند آيتـي را كـه    ؟اتعماد مي شود
ه اي باشد كه از او سر داده است طاعن مي كويد كه خـدايش او را  مخالف با گفت

در آنچه كه گفت تكذيب كرد پس چگونه مـا او را تصـديق كنـيم و خداونـد بـه      

¬��®���¯����µ���´��³��²±��°¶��¸��}�: وسيلة اين آيـه 
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��¼»��º��¹z و هر گاه بخواهيم ايه اي را در جاي آيـه اي ديگـر   : 101: النحل
حال اينكه خدا داناتر است به آنچـه نـازل مـي كنـد مـي گوينـد تـو         قرار دهيم و

��Ã��Â}�: دروغباف هستي  به اين مطلب اشاره كرده است سـپس بـا ايـن آيـه    
��È��Ç��Æ��Å��Äz از سـوي   بگو قـرآن را جبرئيـل بحـق   : 102: النحل
خداوند طعنة بدگويان را از پيامبرش نفي نمود پـس  . پروردگارت نازل كرده است

اين گفتار پروردگار بيان آن قرار دارد كه پيامبر در نسخ كتاب به كناب معرض در 
طعن واقع نمي شود ولي در نسخ كتاب به سنت مورد زخم زبان طعنه زنـان قـرار   
مي گيرد پس گرفتن باب رخنه بر ما واجبست زيرا ما مي داينم كه او از هر چيزي 

در آن نيست كه رأي جمهور  كه موهم طعن در او شود مصون مانده است و شكي
به حق نزديكتر ست و به چشم مي آيد كه ما به يقين سنتي را نمي يابيم كه قـرآن  
را نسخ كرده باشد و آنچه را كه حنفيها از قبيل مسـح خفـين وصـيت وارث ذكـر     
كردند از اين گونه موارد نيستند پس بنظر من نزاع علما از حيـث جـائز بـودن بـا     

از حيث وقوع نسخ كتاب به سنت از طرف حنفيها بـر ايشـان   ز نبودن است نه ئجا
پذيرفته نمي شود و با انديشيدن  در داليلي كه براي اثبات به سنت واردش كـرده  
اند معلوم مي شود كه براي اهل نظر مجالي جهت منع و ردهـاي بسـياري وجـود    

  . دارد
بحثي كه  –سپاس براي خدا  -در پايان مي گويم پس با گفتن اين مطلب نسخ

پيرامون سنت و جمع آوري و تالشهاي بي وقفة علما براي پـاك گردانيـدن آن از   
الفاظ بيگانه و تازه  وارد در نظر گرفته بوديم به پايان رسيد و در اين بحـث شـبه   
هاي تازه و قديمي را كه به سنت چسبيده بودند از ساخت مقدس دور انداختيم و 

ه قرآن كريم را بيانم كرديم و مـا آن مطلـب را   جايگاه ان در تشريح و عالقه اش ب
پايان مي دهيم با ذكر يك خاتمه مختصري از موضعگيري پيشوايان چهارگانـه در  
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برابر سنت و بيان جايگاه آنان در مفابل سنت و ذكر بيوگرافيهـاي كوتـاهي بـراي    
  .صاحبان كتب شش گانه سنت و ذكر خالصه كوچكي دربارة هر يك از آن كتابها

  
  

  

  

  در مورد پيشوايان چهارگانه و صاحبان كتابهاي ششگانه سنت

  150و متوفاي  80امام  ابو حنيفه متولد -1

  :عمر او ونسب 

امـام   3او ابو حنيفه نعمان بن زوطي است كه از نظـر زمـان والدت پيشـتر از     
ديگر است در ميان مسلمانان پيروان او از امامان ديگر بيشتر است در كوفه متولـد  

در سال والدتش اخـتالف وجـود دارد و در مـورد آن سـه قـول وجـود دارد       شد 
در سال والدت او ذكر شده اند كه مشهور از آنهـا سـومي    80و  70و  63سالهاي 

است هر چند بعضي از پژوهشـگران دومـي را تـرجيح داده انـد زيـرا نقـل هـا و        
هجري قمري  150رواياتي هستند كه عمل به دومي را ترجيح مي دهند و در سال 

در بغداد دارفاني را وداع گفته است و قبر او در انجا معروف و در محله اي كه به 
اسم خود او نام گذاري شده قرار دارد و اسم آن محله اعظميه اسـت كـه بـه امـام     

  . اعظم نسبت داده شده است
  پرورش و درس خواندن او

اي بزرگ اسالمي وي در كوفه پرورش يافت كه در آن زمان از بزرگترين شهره
از نظـر وجـود علمـا از هـر دسـته اي و نامدارترينشـان از نظـر         و فراوانترين آنها

پيشوايان لغت از نحو و صرف و غير آن بشمار مي رفت مي قبل از هر چيز علـم  
و بدرجه اي رسيد كه مورد اشـاره بـه    كالم را خواند تا جايي كه در آن مشهورند
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كه استاد فقهاي كوفه بـود  .ه درس حماد پيوستانگشتان قرار گرفت سپس به حلق
نخعـي  و حلقه درس حماد به ابن مسعود مي رسيد زيرا حماد درس را از ابراهيم 

فرا گرفته بود و ابراهيم از علقمة بن قيس اخذ علم كرده بود و او هـم در محضـر   
امـام ابـو   . تلمذ كـرده بـود    �مبارك عبداهللا بن مسعود صحابة بزرگ رسول اهللا

 120يفه پيوسته در حلقه درس استاد خود حماد حضور مي يافـت تـا در سـال    حن
ن شد كه ابـو حنيفـه را جانشـين    آردان حماد بر گهجري وفات يافت پس رأي شا

مدرسه  رأي شناخته شـده  . بدينوسيله رهبري مدرسة كوفه از آن او شد. وي كنند
راق گشت و كاروانها به ياد بود و ديري نپاييد كه ابو حنيفه امام بال منازع فقهاي ع

و شهرت او رو به كوفه به حركت افتادند و با مشهورترين علماي عصـر خـود در   
گرد هـم   ،بصره و مكه و مدينه سپس بغداد بعد از آنگه منصور عباسي آنرا بنا كرد

آمده و با آنان به مذاكرة علمي پرداخت و از انان استفاده كرد و آنان هم از او بهره 
و پيوسته شهرت او وسعت مي يافت تا حلقة درسش به يك مجمع علمـي  . بردند

 بن مبارك و حفص بن غياث هان مانند عبداهللاوتبديل شد كه بزرگان و حديث پژ
بابزرگان فقهاء مانند ابي يوسف و محمد و زفر و حسـن بـن زيـاد و بـا بزرگـان      

گـرد هـم مـي     پارسايان و خداپرستان مانند فضيل بن عياض و داوود طائي در ان
آمدند و پيوسته همراه با كوشش در خداپرستي و پايـداري در عمـل وبـي عالقـه     
بودن بـه دنيـا و نصـيحت در راه جلـب رضـايت خـدا ورسـولش و خـدمت بـه          

امانت  ،مسلمانان تا زمانيكه خرسند شده و خرسند گرديده به پروردگارش پيوست
  . علمي را رعايت نمود

  اصول مذهب او

بن خريس روايت كرده است كه گفت نزد سفيان حاضر بـودم   بيهقي از يحيي
او را  كه مردي به نزدش آمد پس گفت چرا ابو حنيفه را سرزنش مي كنـي گفـت  

چه شده است گفت از او شنيدم كه مي گفت به كتاب خـدا عمـل مـي كـنم اگـر      
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چنگ مي زنـم و اگـر در كتـاب خـدا و      �حكم را نيافتم به سنت رسول خدا 
كم را نيافتم هر يك از اصحاب را كه خواستم به قولش عمل مي سنت رسولش ح

نـان بـه سـوي قـول     آكنم و هر كه را خواستم قولش را رها مي كنم ولي از قـول  
ديگران بيرون نخواهم رفت ولي هر گاه كار به مرداني مانند ابراهيم وشعبي و ابـن  

بكشـد   –مرد و مردان ديگري را نيز بر شـ  –سيرين وحسن و عطا و ابن المسيب 
نان اجتهاد مـي كـنم    آنان مرداني بوده اند كه اجتهاد كرده اند و من هم مانند آپس 

ـ و در روايتي آمده كه اگر حكم را در كتاب خـدا نيـافتم بـه سـنت پيـامبر و آ      ار ث
و اما . صحيح روايت شده از او كه در دست اهل اعتماد قرار دارد متوسل مي شوم

از كتاب و سنت و قول صـحابه وجـود نداشـته بـه      اجتهاد او در موردي كه نصي
اني كه او را به قياس خفي سقياس بر مي گشته و از انواع قياسي است نزد او استح

  . در مقابل قياس جلي تفسير نموده است
  

   :غوغاي بزرگ پيرامون او

آنكه گفته شد اصول كلي مذهب او در فقه و اجتهاد بود و چنانكه مي بيني اين 
اصول امامان بويژه امامان سه گانه ديگر هماهنگ است و حق مسـلم ابـو   اصول با 

خوشبو و معطر شكوهمند و با عظمت در نظر (حنيفه آن بود كه نام و آوازه اي او 
همگان بخاطر خدماتي كه به اسالم داشته و پايه هاي فقه را بنا نهاده و دنيـا را پـر   

سيري نمايد ولي همچنانكه ايـن  مسير تاريخ را ) از علماي شكوهمند نموده است
ي پيرامـون او بـر انگيختـه    گـ امام بزرگ را مي بينم در عصر خـودش غوغـاي بزر  

چنانكه اين غوغا و آشوب بعد از وفاتش نيز ادامه يافت و مردم در شأن او بـه دو  
دسته تقسيم مي شوند دسته اي به فضل اومعتـرف بودنـد و بـه او علـم او اذعـان      

اقرار كردند كه اين دسته همـان جمهـور مسـلمانان بودنـد و      نمودند و به امامتش
دسته اي كينه و خشم او را داشتند و مردم را از او و فقه او دور مي راندنـد و بـد   
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گماني را نسبت به او و يارانش به بار مي آوردند پس به نظـر شـما منظـور از آن    
  . همه نامردي چه بود و اين بدگويان چه كساني بودند

   :اين هياهو سببهاي

بدون شك ابو حنيفه اولين امام عصر خود است كه استنباط فقه و استخراج -1
مسائل فرعي از اصول و فرض نمودن حوادثي كه هنوز واقع نشده انـد را توسـعه   

اليكه قبل از او علما چنين كاري را ناپسند مي دانستند و آنرا ضايع حداده است در 
مي پنداشتند در حاليكه  ،ده ندارديچيزي كه فا كردن وقت و سرگرم كردن مردم به

زيد بن ثابت صحابي هر گاه دربارة مسأله اي از او سؤال مي شـد مـي گفـت آيـا     
چنين مسأله اي روي داده است پس اگر مي گفتند نه مي گفت آنرا رهـا كنيـد تـا    

زيـرا وظيفـه مجتهـد همـوار     . واقع شود اما نظر ابو حنيفه با نظر او متفاوت اسـت 
و حوادث اگر چه در زمان مجتهد واقع نشده اند ولي . مودن فقه براي مردم استن

واقع خواهند شد اينك نظرت را به فراگيري چيزي جلب مي كنم چنانكه خطيـب  
هنگاميكه قتاده در كوفه فرود آمد ابو : بغدادي گفته كيفيت نظر او را تعبير مي كند

الخطاب در مورد مرديكه چند سـال  حنيفه به نزد وي رفت پس به او گفت اي ابا 
از اهل خود غائب باشد تا جايي كه همسرش گمان كند كه شوهرش مـرده اسـت   
بعد شوهر ديگري انتخاب كند و به عقد او در آيد سپس شوهر اولش برگردد چه 
مي گويي حكم صداقش چه مي شود و قبال ابو حنيفه بـه همراهـاني كـه گـرد او     

زيرا من از چيـزي   –تاده حديثي آورد تكذيب مي شود آمده بودند گفته بود اگر ق
و اگر به نظر خودش حكم كرد به خطا  –ع نشده است قسؤال مي كنم كه هنوز وا

واي بر تو آيا ايـن مسـئله واقـع شـده     : بعد قتاده در جواب گفت –برده مي شود 
است گفت نه گفت پس چرا در مورد چيزي از من سؤال مي كني كه واقع نشـده  

ابو حنيفه گفت ما خود را براي بال آماده مي كنيم قبل از آنكه بيايد پس هـر  است 
ومدرسـه ابـي   . گاه ولقع شود در آمدن به آن و بيرون رفتن از آن را مـي شناسـيم  
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يعني كساني كـه وقـايع را بـه گفتـه     . شناخته شده بود )يتين االرأ(حنيفه بمدرسه 
� آCا ارا� *� آ�ن آCا(خودشان -7 �* �به : أرأ

در فرض مي گيرند روزي يكـي از شـاگردان   . من بگو اگر چنين شد چه مي شود
در مـورد حكـم مسـئله اي از او سـؤال كـرد و او هـم        –رحمـه اهللا   –امام مالك 

بمن بگـو اگـر   : أرأ� *� آ�ن آCا: جوابش داد پس شاگردش گفت
 )ا2رأـ&£ (پس امام مالك خشمگين شد و گفت آيـا تـو از    –چنان شد 

ابن عبدالبر از مالـك روايـت كـرده كـه      ؟رأيت ها هستي آيا تو از عراق آمده ايآ
گفت اهل اين مناطق را دريافته بودم كه قبال اين زياده سؤال كردنها را كه امـروزه  

 –در ميان مردم است ناپسند مي شمردند وهب گفته كه منظور مالك زيـاده روي  
به چيزي فتوا مـي دادنـد كـه آنـرا      در پرسشها بوده است و مالك گفت مردم قبال

شنيده و دانسته بودند و اين كالمي كه امـروزه در ميـان مـردم هسـت در گذشـته      
وجود نداشت و باز هم ابن عبدالبر روايت كرده كه عبدالملك بن مروان در مـورد  
چيزي از ابن شهاب پرسيد ابن شهاب در جواب گفت اي امير المؤمنين اينكه مي 

گفت پس رهايش كن زيرا هر وقت اتفاق افتـد   ،گفت نه ؟اده استگويي اتفاق افت
خداوند گشايش مي دهد و با سند خود از شعبي روايت كرده است كـه شـعبي از   

به خدا قسم اينها مسجد را در نظـر مـن   : پيشوايان حديث در عراق است كه گفت
وضـتر  غمبدان خانـه ام   مبفوض كرده اند تا اندازه اي كه نزد من مسجد از آشـغال 

گفـت   )ا2رأ&�ن(است گفتم اي ابا عمر و آنان چه كساني هستند گفت 
كه حماد استاد ابـي حنيفـه بـوده اسـت و      –ماد و همراهانشان از آنانند ححكم و 

 وضـتر غمب »أرأيـت «دوباره از شعبي روايت كرده كه گفت هيچ چيزي در نظرم از 
فـراهم آوردن فـروع  از    –ح نمي آيد و با اين توسعه اي كه ابـو حنيفـه در تفـري   

و استنباط احكام پيش گرفته بود مسائلي كه در فقه او شناخته شده است  –اصول 
عـدد  : العنايه في شرح الهدايه: جدا به حد بسيار بزركي مي رسد كه صاحب كتاب
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مسائل ابو حنيفه را به يك ميليون و دويست و هفتاد و چند هزاري رسانده اسـت  
بر سبيل مبالغه اسـت ولـي    دفته شود كه اين تعداگست و اگر و اين عدد بزرگي ا

اندازة ثابت به هر تقديري بيشتر از آنست كه از امام ديگري روايت شده اسـت و  
بعضي از سركوبگران ابي حنيفه از ناخرسندي خـود در مـورد فراوانـي تفـريح او     

گذشـته و   نـادانترين مـردم بـه وقـايع     –ابـو حنيفـه    –او (چنين تعبير كرده است 
  . داناترينشان به چيزي است كه هنوز واقع نشده است

ابو حنيفه در پذيرفتن احاديث سختگيري مي نمود و بخـاطر انتشـار يـافتن    -2
شرائط سختي را براي پذيرفتن حـديث در   –حديث موضوع  –وضع در اخاديث 

ن نظر داشت در حاليكه عراق در عصر او منبع جنبشهاي فكري و انقالبي در جهـا 
اسالمي بود به همين سبب منبع مناسبي براي وضع حـديث و جوالنگـاه بـي درد    
سري براي واضحان حديث بود كه اين امر ابو حنيفه را وادار به خودگيري و دور 

 –اديث مشهور آشكاري را كه در دست ثقـات  حانديشي مينمود تا جايي كه جز ا
ز محدثين ديگر بيشتر احتياط است قبول نمي كرد و او در آن مورد ا –اهل اعتماد 

و سختگيري كرده است كه اين امر او را بر ان داشته تا احاديثي را كه نزد ديگـران  
  . صحيح ومقبولند ضعيف بشمار آورد

آنست كه در سلسله روايتش صـحابي   –از طرف ديگر به حديث مرسل  و -3
قابـل اعتمـاد    –احتياج مي كرد هنگامي كه ارسال كنندة آن ثقه  -خذف شده باشد

باشد برخالف نظر محدثين به احاديثي استدالل مي كرد كه در نظر آنان ضـعيف  –
  . و قابل عمل نيست

و نتيجة اين سختگيري ابو حنيفه و قـرار دادن دائـره عمـل بـه حـديث در       -4
آن بـود كـه او    ،چهار چوبي كه خود براي آن قرار داده و از آن اطمينان يافته است

متوسـل شـود و حـال اينكـه در ايـن       –نظر عقلي  –قياس و رأي ناچار شد تا به 
مورد خداوند نعمت عجيب منحصر به فردي به او داده بود كـه نظيـري بـراي آن    
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يست كه بكارگيري قياسي به آن گستردگي فاصلة بزرگـي  نيافت نمي شد و شكي 
ء كه در را در بين او و اهل حديث ايجاد كرده بود چنانكه ميان او و بعضي از فقها

  . فاصلة زيادي به وجود آمده بود ،محدودة بسيار كوچكي قياس را بكار مي گرفتند
خيلي ريزبين بود و ريز بينـي   ،ابو حنيفه در مسير استنباط در پي بردن به آن-5

رو  او شگفت انگيز و دور از حد ومرزي بود كه بتوان آنرا تصور كرد  وبر زيـر و 
را سرگشـته و   ي توانا بود تا درجـه اي كـه انسـان   هر مسئله ا كردن انواع رأي در

  . متحير مي كرد
ابن ابي العوام بسندي كه به محمد بن حسن مي رسد روايت مي كند كه محمد 
گفت ابو حنيفه وقتي كه وارد بغداد شد همراهانش كه ابو يوسف و زفر و اَسد بن 

 –د او جمع شدند و عمر و همة فقهاي قديمي از ياران او در ميانشان بودند به گر
مسئله اي ساخته بودند و آنرا با داليلي تقويت كرده بودند و در  –قبل از آمدن او 

مطرح كردن آن بسيار خود را زحمت داده بودند و گفتند وقتي كه ابو حنيفـه آمـد   
نخستين بار اين مسئله را از او مي پرسيم  پس وقتي كه ابو حنيفه رسد اول چيزي 

شد آن مسئله بود پس جوابي بر ايشـان گفـت بـا آن جـوابي كـه       كه از او پرسيده
خودشان در نظر گرفته بودند متفاوت بود پس همگي در هنگام شنيدن آن جـواب  

 –شـهرت   –در اطراف حلقة مجلي فرياد كشيدند و گفتند اي ابـا حنيفـه غربـت    
نـان  پـس بـه آ   –درتواتر گذشته به گونه اي كه از ارائه جواب صحيح وامانده اي 

گفت آرام آرام چه مي گوييد گفتند جواب سؤال اين نبود گفت با دليل مي گويي 
يا بدون دليل گفتند با دليل گفت دليلتان را بياوريد پس با آنان منـاظره كـرد و بـا    
دليل آوردن بر آنان غلبه كرد و ايشان را بـه قـول خـودش بازگشـت داد و يقـين      

جـواب   –د به آنان گفـت اكنـون شـناختند    بع. كردند كه خودشان اشتباه كرده اند
گفتند آري گفت پس در مورد كسيكه گمان مي كند فقـط گفتـة شـما     -صحيح را

گفتند چنـين   ؟اشتباه است چه مي گوئيد –جواب من  –صحيح است و اين قول 
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چيزي نخواهد شد زيرا اين جواب درست است بعد با آنان مناظره كرد تـا ايشـان   
به  يمان كرد بعد گفتند اي ابا حنيفه در اول حق با ما بود و تورا از اين قول نيز پش

 –هـر دو جـواب    –گفت در مورد كسي كه گمان دارد هر دو قول  ،ما ظلم كردي
اشتباه است و آنچه صواب است يك قـولي سـومي اسـت چـه نظـري داريـد در       
جواب گفتند چنين نخواهد شد گفت پس گوش فرا دهيد و يك جواب شومي را 

آن سوال اختراع كرد و با آنان مناظره را ادامه داد تا آنان را به اين قول سـوم   براي
بازگشت داد و يقين كردند كه اين جواب صحيح است و گفتند اي ابا حنيفه ما را 
آموزش بده گفت جواب درست همان قول اول بود كه در جوابتان آوردم و علت 

نوع خارج نيست و براي هر يـك از  آن فالن و فالن است و اين مسئله از اين سه 
آنها در فقه توجيه و راهي وجود دارد اين است جواب درست پس آنرا برگيريد و 

ن را ترك كنيد بدرستي كسي كه ايـن توانـايي شـگفت انگيـز در زيـر و رو      آغير 
كردن داليل رأي در يك مسئله بـه او داده شـده و بردفـاع از هـر رأي كـه در آن      

داشته باشد او بدون شك ريزبين ترين مردم از لحـاظ نظـر و    مسئله است توانايي
ژرف ترين آنان از لحاظ استنباط احكام از نصوص و نيرومندترين آنـان از لحـاظ   

تا جايي كه شخصيتي مثل امام مالـك در شـأن او غلـو    . دليل و حجت خواهد بود
وبي مردي است اگر بخواهد بر طال بـودن ايـن سـتون چـ     نكرده كه گفته است او

كه در استنباد ابو حنيفه چيـزي  . اقامة دليل نمايد مي تواند پس چيز عجيبي نيست
وجود داشته باشد كه مخالف آراء غير خودش از علما وجمهور حديث شناسـايي  
باشد كه غالبا در مقابل ظواهر نصوص توقف مي كردند وعلت يـابي و بازگشـت   

در ميـان   همردند به ويژه كـ دادن بعضي از نصوص را به بعض ديگر ناپسند مي ش
انبوه حديث شناسان انسانهاي بيسوادي وجود داشته اند كـه يحيـي بـن يمـان در     

وآنرا نمـي فهميـد و بـه آن    .يكي از آنان حديث را مي نوشت: مورد انان مي گويد
نمي انديشيد پس هر گاه از يكي از آن دربارة مسئله اي سؤال مي شد مثـل حـال   
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يث مورد سؤال را در ميان نوشـته هـايش بيـاورد آري    تا حد –نوشتن مي نشست 
به درستي در ميـان آنـان بيسـواداني در انديشـه و فرهنگشـان وجـود داشـت كـه         

تصحيف عبـارت اسـت از اينكـه حركـات و      –بيسوادانشان به وسيلة تصحيفات 
آنان را به فتواهاي خنده آور دچار مي كرد  –هيئات و نقاط و حروف عوض شود 

انجام كار دستشـويي و قبـل از گـرفتن     –يكي از آنان بعد از استنجاء  براي نمونه
كسي كـه  : �8 ا�&f%� ',(�#�: وضو نماز وتر خواند و با اين حديث

 –با استفاده از سنگ استنجاء نمايد بايد عدد سنگهايي كه بكار مي گيرد فرد باشد 
ست كـه از  استدالل كرده ا –كه نماز خواندن بدون وضو است  –به عمل خويش 

 –حديث استنجاء نماز وتر را فهميده است با اينكه در حـديث منظـور از فليـوتر    
فرد قرار دادن سنگهاي نظافت است كه هنگام پـاك كـردن نجاسـت بكـار گرفتـه      
شوند و يكي از انها در مدت چهل سال قبل از نماز جمعه در روز جمعه سرش را 

,Kـ\  �ـ�    ��¹ ر��ل : نمي تراشيد به دليل اين حديث 8�
:�%pم ا� 
از بستن حلقه هـاي  در مسـجد    �پيامبر خدا :ا*-�

كـه مـراد از حـديث جلـوگيري اسـت از       –پيش از نماز در روز جمعه نهي نمود 
 –تشكيل جلسات كه در روز جمعه منجر به ايجاد مزاحمت براي مردم مي شـود  

و  –ر تراشـيده شـود   ولي آنان چنين فهميده بودند كه قبل از نماز جمعه نبايد سـ 
� �ـ�ء
�  �ـ �¹ ان 9ـ;� ا*� : يكي ديگر از اين موارد حـديث 


LMَ پيامبر از اينكه مرد با آب خود زرع ديگري را آبياري كنـد نهـي    – َزرع�
فهميده كـه نبايـد بوسـتانهاي همسـايگان را آب داد بـا اينكـه مقصـود از         –نمود 

و . كه از جنگ بدست مي آيندحديث نهي است از همبستر شدن با كنيزان آبستني 
از يكي از آنان در مجلس حديث گفتن دربارة مرغي كه به چاه افتاده است سـؤال  
شد در جواب به سائل گفت چرا سر چاه را نپو شاندي تـا مـرغ داخـل آن نيفتـد     

نان در مورد يكي از مسائل فرائض سؤال شـد پـس در فتـوي    آچنانكه از يكي از 
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 –ائض خدا تقسيم مي شود شكي نيست ماننـد اينهـا   نوشت اين تركه براساس فر
ريزه كاري ابـي حنيفـه در اسـتننباط و فـرو رفـتن       –كه از عوام حديث شناسانند 

عميق او را به درياي داليل براي بيرون آوردن احكام از نصوص جائز نمي دانند و 
از  سريعتر-عوام محدثين –بر ايشان قابل فهم نيست و بخاطر همين است كه آنان 

همه اقدام به ايجاد بدگماني و جلوگيري از پيشرفت او و شـايعه سـازي بـدگويي    
  . نسبت به دين او و متهم كردنش به سبك شماري احاديث نمودند

بدون شك ابو حنيفه همتاياني داشته و در عصر او دانشنداني وجـود داشـته   -6
ه در فهـم بـر   ه در انسان آنست كه نسبت به كسي كـ شاند و برخي از طبيعت مناق

آنان امتياز دارد يا داراي شهرت بيشتري است يا نزد مـردم قابـل قبـول تـر اسـت      
دلهايشان تنگ مي گردد و آن طبيعي است كمتر اتفاق مي افتـد كـه يـك انسـاني     
خالي از آن باشدبگونه اي اين حكم شامل حال علما هم مي شود مگر كسي خـدا  

مملو از حكمت نمـوده باشـد و روش    و قلبش را نفس او را از خواري دور كرده
پيامبران و آرامش بسيار راستگويان را به آنان بخشيده باشد و ابن عبدالبر در كتاب 

فصلي را ويژة منافسة علما و نتيجة آن از اقوال بعضـي از علمـا    »جامع بيان العلم«
به علم علما گـوش  : گردانيده است و در اول آن قول ابن عباس را ذكر كرده است

فرا دهيد و بعضي از آنان را بر بعضي ديگر تصديق نكنيد زيرا سوگند به كسي كه 
نفس من در دست اوست بدرستي آنان از نظر دگرگـون شـدن از بزههـاي نـر در     
آغلهايشان شديدترند و به گوشه اي از آنچه كه بعضي از علما همـديگر را بـه آن   

اسحاق و قول يحيي بن معين متهم مي كردند از قبيل قول مالك دربارة محمد بن 
. در مورد شافعي و قول حماد در مورد اهل مكه و زهري باز هم در مورد اهل مكه

و ابو حنيفه از بزرگمنشي و بلند رتبـه اي و انتشـار آوازة او در پهنـاي زمـين بـه      
حدي رسيده بود كه بعضي از همتايانش را واداشته بود تـا در مجـالس دربـارة او    

ويند و چيزي را از او به سوي خليفه نقل كنند كه روي نداده است سخنان ناروا بگ



 

 

605

تا جايي كه ابـو حنيفـه درمـورد     –يعني نزد خليفه از وي جاسوسي مي كردند  –
يكي از اينها كه او عبدالرحمن بن ابي ليلي قاضي كوفه در عصر او بود گفته است 

من دربارة حيوان آنـرا   همانا ابن ابي ليلي در مورد من چيزي را حالل مي داند كه
  . روا نمي دارم

و بر اثر عواملي كه ذكر همة آنها گذشت مردم چيزهايي از ابي حنيفه نقـل   -7
مي كردند كه بعضي از آنها سايه اي از حقيقت نداشت و بعضي را هم مـردم آنـرا   
بر حقيقتش از راههايي كه ابي حنيفه در اجتهاد در پيش گرفته بود نفهميده بودنـد  

ال اينكه آن مطالب به سمع و منظر علماي دور از ابي حنيفه مي رسيد چنانكه و ح
فتاوايي كـه ابـو حنيفـه در آنهـا بـا ايشـان       . بعضي از فتاواي او به آنان رسيده بود

مخالفت كرده بود و آنان دليل مخالفت او را با خودشان نمـي شـناختند بـا اينكـه     
آنچه از ابـو حنيفـه روايـت شـده اسـت      عقيده داشتند آن آثاري كه نزد آنانست با 

مخالفت دارد پس گاه گاهي زبانهايشان با سخنان زننده اي كه از سـوء نظـر آنـان    
باز مي شد ولي هنگاميكه با او گرد مـي آمدنـد و    ،نسبت به ابو حنيفه خبر مي داد

از دليل نظر او مطلع مي شدند خيلي زود در قضاوت دربارة او به سوي حـق بـاز   
در فهم چيزي را مي ديدند كه آنانرا بر ستودنش وا او ت قو از دين و د مي گشتند

ذكر كـرده اسـت از   : الخيرات الحسان: مي داشت بنگر به چيزي كه صاحب كتاب
اينكه اوزاعي نسبت به ابي حنيفه بدبين بود زمانيكه امر او شـهرت مـي يافـت در    

ه عبداهللا بن مبارك گفت ايـن  تا اينكه يك بار ب. حاليكه با او گرد هم نيامده بودند
كه در كوفه ظـاهر شـده و كنيـة ابـو      ،مخالفت سنت عمل كنند ،مبتدع بدعت گرا

ابن مبارك جوابش را نداد بلكه به ذكر كردن مسائل دشوار و  ؟حنيفه است كيست
راههاي فهم آنها و فتوي در آنها مشغول شد بعد اوزاعي گفت صاحب اين فتاوي 

اب گفت استادي است كـه او را در عـراق ديـده ام بعـد     كيست ابن مبارك در جو
اوزاعي گفت اين شيخ بزرگي از مشايخ است برو و فتاواي بيشتر از او بگيـر ابـن   
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مبارك گفت اين ابو حنيفه است سپس اوزاعي و ابو حنيفه در مكه گرد هم آمدند 
پرداختنـد   و در مورد مسائلي كه ابن مبارك آنها را ذكر كرده است با هم به مذاكره

اوزاعي  ،كه ابو حنيفه جواب آن مسائل را كشف كرد بعد از جدا شدن آن دو عالم
به كثرت علم و فراواني عقل او غبطه بـردم از خـداي بـزرگ    : به ابن مبارك گفت

آمرزش مي طلبم كه در حق او در غلط آشكاري بودم الزم ايـن مـرد بـاش زيـرا     
  . است خالف چيزي است كه در مورد او بمن رسيده

   :آنچه كه از مالك و غير او در مورد ابي حنيفه نقل شده است

بحث كردن از اين ناحيه ما را بسوي پرداختن به اقوال متناقضي مي كشاند كـه  
زيـرا از مالـك و   . در مورد ابي حنيفه از علماي بزرگ عصر او روايـت شـده انـد   
غيـر آنـان سـخنان    ثوري و اوزاعي و سفيان بـن عينييـه و عبـداهللا بـن مبـارك و      

گوناگوني در حكم بر ابي حنيفه روايت شده است و آن مطلب را در روايتـي كـه   
خطيب بغدادي در مورد مدح و ذم بطور مساوي از خود پيشوايان ديني در تـاريخ  
خود نقل كرده است به روشني خواهي يافت و ما اگر چه در اعتقاد به دروغ بودن 

ده اند و گفتن آنها بـه امامـان نسـبت داده شـده     رواياتي كه در طعن ابي حنيفه آم
ولي نزد مـا   ،با ملك بزرگ عيسي بن ابي بكر ايوبي و غير او همنظر هستيم ،است

عجيب و غريب بنظر مي رسد كه در اين رابطه چيزي از آنهـا بـه درجـة صـحت     
رسيده باشد آنهم به خاطر سببي كه كمـي از قبـل ذكـر كـرديم و نمونـه اي را از      

ري اوزاعي قبل از گرد آمدنش با ابي حنيفه و تغيير موضع او بعد از جمع موضعگي
اعتقاد به اينكه ذم قبـل از ديـدن و    –پس اين موضعگيري . ذكر كرديم ،شدن با او

نشستن با او بوده است و بعد از گرد آمدن با او حسن ظن نسـبت بـه او در ائمـه    
بـه آن اعتمـاد كـرد زيـرا      تنها قول صحيحي است كه مي توان –ايجاد شده است 

گاهي اخباري در ذم ابي حنيفه از علماي خود به صحت رسيده است كه ما شـك  
حسن ظن و ستودن  –سؤ ظن و حسن ظن  –نداريم آخر از دو امر صادر از آنان 
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او باال بردن فضل او بوده است بعد از اينكه سفرهاي زيـادي بـه مكـه و مدينـه و     
ي او ذكـر كـرده انـد و    اينكه پنجاه و پنج حج را بـرا تا  صره و بغداد نموده استب

شكي نيست كه در تمام اين حجها با علما گردهم آمده انـد و بـا آنـان بـه بحـث      
علمي مي پرداخته و نظر خود را براي آنان ابراز داشته و نظر آنان را براي خودش 

جتهـاد  گرفته است و اين مسافرتها بدون شك در اينكـه آنـان طريقـة امـام را در ا    
فهميده اند و از حقيقت عـذر او در مـورد قبـول نكـردن احاديـث و اخبـاري در       

اثر مفيدي داشـته اسـت پـس بعـد از آن عجيـب و       ،استدالل فقهي مطلع شده اند
غريب به نظر نمي رسد كه آنان پي در پي شهادت به فقه او بدهند و بـه پايـداري   

اعترافـات پشـت سـر هـم     . موده انـد او بر راه راستي كه فبل از او اهل علم آنرا پي
المـدارك  : داشته باشند و از آن قبيل است آنچـه را كـه قاضـي عيـاض در كتـاب     

از اينكه ابو حنيفه و مالـك روزي در مدينـه گـرد هـم آمدنـد      : روايت كرده است
سپس مالك در حال عرق ريختن خارج شد بعد ليث بن سعد به او گفـت تـرا در   

گفت باابي حنيفه عرق كردم اي مصـري بدرسـتي    حال عرق كردن مي بينم مالك
كه او فقيه است و از مالك به صحت رسيده است كه كتب ابـي حنيفـه را مطالعـه    

تا جايي كـه امـام    –كتب اصحاب ابي حنيفه از او را مطالعه مي كرده  –مي كرده 
مالك شصت هزار مسئله از مسائل ابو حنيفه را نزد خودش جمع آوري كرده بـود  

ه آن مطلب را ابي ابي العوام السعدي و ابـو عبـداهللا بـن علـي الصـميري و      چنانك
الموفق خوارزمي و غير آنان نقل كرده انـد و پيـروان مالـك و مـؤلفين بـزرگ در      
مذهب او به اينكه مالك ابو حنيفه را ستوده است اعتراف كـرده انـد واز آنچـه از    

است جوابهـاي گونـاگوني    مالك در ذم ابي حنيفه و عيب گيري از او روايت شده
النـامي بـر الموطـا    : داده اند در اين مورد امام ابـو جعفـر داوودي صـاحب كتـاب    

معذرت كرده به اينكه امام مالك در حال خشم آن مطالب را گفته اسـت و گـاهي   
عالم در حال سينه تنگي چيزي مي گويد كه بايد بعد از آن نـزد خـدا از آن چيـز    
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عبدالبر نظرش اينست كه اين روايـات طعـن از طريـق     استغفار كند اما حافظ ابن
اهل حديث از شاگردان مالك وارد شده است ولي اصـحاب فقـه هـيچ يـك ازآن     

يد الباجي در شرح خـود بـر موطـا    لروايتها را ثابت نمي دانند با وجود اين ابو الو
رد نسبت اين گفته ها را به امام مالك نفي كرده است و گفته كه مالك اصال در مو

فقها سخن نگفته  است و فقط در مورد بعضي از راويـان از جهـت ضـبط سـخن     
گفته است و براي گفته خويش به آنچـه كـه رسـيده اسـت از اينكـه امـام مالـك        
شكوهمندي خاصي براي عبداهللا بن مبارك قائل بود كه او از نزديكترين ياران ابـو  

  . حنيفه است استدالل كرده است
روغ بودن آنچه كه از او در ذم ابي حنيفه نقل شـده اسـت   د اما امام شافعي در 

درنيافته است بلكه پيروان او بويژه محمد  اصال شك نمي كنيم زيرا او ابو حنيفه را
اعتـراف   فقه ابو حنيفه مطلع شده است و بن حسن را درك كرده و از طريق او بر

باريك شتر را بـا خـود   د را ترك كرده در حاليكه از علم او نموده  به اينكه او بغدا
برده است پس در عقل نمي گنجد كه از ابي حنيفه  بدگويي كرده باشد و اوسـت  

مردم در فقه بر سفرة ابي حنيفه هسـتند و امـا   : كه گفتة مشهور خود را گفته است
امام احمد پس او هم ابو حنيفه را در نيافته است ولي ابو يوسف را درك كـرده و  

ة درس علمي او حاضر شده است و از او روايت شده كه در اوايل طلبگي در حلق
و كتابهـاي  . در طول سه سال سه صندوق از علم ابي يوسف را نوشتم: گفته است

محمد بن حسن را مطالعه كرد تا جايي كه از او سؤال شد كه اين همـه جوابهـاي   
دقيق را از كجا مي آوردي گفت از كتابهاي محمد بن حسن آري من عجيب نمي 

نم كه در مورد ملك فقهي ابي حنيفه نه شخص او چيزي از امام احمـد روايـت   دا
شود زيرا آن دو مرد علي رغم اتفاق در مبدأ عمل به سنت در چگونگي عمـل بـه   

ن مشرب فقهي آنان با هم مخالف بوده اند زيرا امـام احمـد مـي گفـت حـديث      آ
حنيفـه در صـحت    ضعيف نزد من از رأي مردان علمي بهتر اينست در حاليكه ابو
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 –مـردان جـاي بـاور     –حديث سختگيري مي كرد و جز آنچه كه در دست ثقات 
قرار گرفته و گسترش يا فته بود حديث را در استدالل فقهي نمي پذيرفت و مانند 

دند و هر يك از آنـان دليلـي دارد كـه بـه آن     راين گونه اختالفها را طعن نمي شم
  . عمل مي كند

  
  

  نتايج اين غوغا

ن واقعيتهايي كه در بيان اسباب اين غوغاي بـزرگ پيرامـون ابـي حنيفـه در     آ  
عصر خودش برايت ذكر كرديم  موقعيت ابي حنيفه را از هـر جهـت بـا بادهـاي     

نگفتـه   انهـا ر آشديد و مخرب احاطه كرده بود آرائي به او نسبت داده مي شد كه 
عتقد نبود به اينگونـه كـه   بود و عقايدي برايش در نظر گرفته شده بود كه به آنها م

او نزد بعضي از مردم مرجيء ونزد برخي ديگرشان قـدري بـود و نـزد دسـته اي     
را  –انتقال روح از كالبدي به كالبد ديگـر پـس از مـرگ     –ديگر ابو حنيفه تناسخ 

قبول داشت و نزد گروه ديگري منكر حديث بود و در نظر بسـياري از مـردم ابـو    
همة اين اتهامات پس از  و هواي نفس حكم مي كند و حنيفه در دين خدا به رأي

 ،وفات ابو حنيفه و انتشار فقه و پراكنده شدن شاگردانش در اطراف و اكنـاف دنيـا  
نها باقي نمانـد، ولـي چيـزي كـه بـاقي      آهمراه باد رفتند و محو شدند و چيزي از 

دشمنان ابو مانده است و پيوسته تا امروزه باقي است از آنچه كه طرفهاي درگير و 
دو امر است تعصب مذهبي از جهتـي و نداسـنتن طـرق    . حنيفه به او چسبانده اند

در متهم نمودن ابو حنيفه به ان دو امر و باقي ماندن  ،ائمه در اجتهاد از جهت ديگر
آن اتهام  تا به امروز تأثير زيادي داشته اند تا اينكه دشمنان سنت از يكي از آن دو 

: فكني به سنت فراهم ساخت مانند كاري كه صاحب كتـاب وسيله اي براي شك ا
فجر االسالم كرده است و آن دو تهمت عبارتنداز كم سرمايگي در حديث ومقـدم  
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نمودن رأي و قياس بر حديث صحيح و ما امر اين دو تهمت و سند تاريخي آنـان  
و حنيفه و آندو را با او واقعيتهاي موجود در تاريخ اب.را مورد بررسي قرار مي دهيم

  . و آنچه كه از فقه و اجتهاد او روايت شده است مي سنجيم
  
  
  

  ؟آيا ابو حنيفه در حديث سرمايه كم داشت

خطيب بغدادي نقلهاي فراواني براي ما روايت مي كند كـه صـاحبان انهـا ابـو     
حنيفه را به كم سرمايه بودن و ضعف او در حديث در آن روايتها متهم مي كنند از 

است كه ابن مبارك آن را نقل كرده است كه ابو حنيفـه در حـديث    ان قبيل چيزي
  . يتيم بود

و از ابي قطن آمده است كه ابو حنيفه در حديث زمين گير بود و از يحيي بـن  
يار حديث نبود و از ابن معـين آمـده كـه چـه چيـزي از      : طان آمده كه اوقسعيد ال

كـه او نـه   : حمد بن حنبل آمدهحديث نزد ابي حنيفه بود تا از او سؤال شود و از ا
تمام آنچه كـه  : رأي دارد و نه حديث و از ابي بكر بن داوود روايت شده است كه

حديث بوده كه در نصـف آنهـا اشـتباه كـرده      150از ابي حنيفه روايت شده است 
از ابي حنيفه تنها بخاطر افزايش مردان روايتم : است و از عبدالرزاق آمده كه گفت

كه او بيست و چند حديثي روايت كرده است و از ابن المديني  حديث مي نويسم
و مـا    1حديث را روايت كرده كه در آنها اشتباه كـرده اسـت    50كه او : آمده است

نمي خواهيم اين روايات را از حيث سند نقد كنيم زيرا پژوهشگران آنها را ساخته 
مـودن آنهـا را بيـان    و پرداخته يافته اند و زحمت خطيب در رديف كردن و وارد ن

                                        

  . و بعد آن پراكنده اند 444ار تاريخ خطيب ص  13اين گفته ها در جلد  -1



 

 

611

ولي ما مي خواهيم انديشه اي را كه دشمنان ابو حنيفه و دشمنان سـنت   1كرده اند
  . با هم بر زبان مي رانند

را  ،و انديشه اي كه بعضي تاريخ نويسان از روي دلپاكي آنرا بر زبان رانده انـد 
نشان از نا مورد انتقاد قرار دهيم چنانكه ابن خلدون در مقدمه خود با صيفه اي كه 

سالم بودن قول و ضعف آن مي باشد ذكر كرده است  كه مرويات ابو حنيفه بنـابر  
حديث بوده است و شكي نيست كـه خيلـي خطرناكسـت     17آنچه گفته مي شود 

اينكه چنين معتقد باشيم امامي از پيشوايان بزرگ مسلمانان صاحب مـذهبي باشـد   
دهها ميليون مسلمان در شـرق  . باطر فروع و استنظاز وسيعترين مذاهب فقهي از ن

 150يـا   17و غرب زمين از مذهب او پيروي كنند  ولي ثـروت او در حـديث از   
  .حديث بيشتر نباشد آيا چنين فكري صحيح است

امام ابو حنيفه رحمه اهللا به اتفاق موافقان و مخالفان امامي مجتهد بوده است -1
ديث احكام احاطه داشته باشد كه و يكي از شرائط اجتهاد آنست كه مجتهد به احا

احاديث احكام هزاران حديث است و بنا بر كمتـرين تقـدير چنـد صـد حديثنـد      
چنانكه بعضي از حنبليها چنين گفته اند پس چگونه براي ابي حنيفه جائز بوده كه 

اف دنيـا  راجتهاد كند ولي مهمترين شرط از شرائط اجتهاد را نداشته انـد و در اطـ  
اند و از نظر تقرير و بررسي به آن مشـغول شـده باشـند و در عـين     آنرا نقل كرده 

   ؟حال بدون پايه و مايه باشد
قطعا هر كس مذهب اين امام همام را مطالعه كند مي بيند كـه او در صـدها   -2

مسئله با احاديث صحيح  موافقت دارد در حاليكه شـارح قـاموس سـيد مرتضـي     
آن احاديث را از مسندهاي امام ابو حنيفـه  زبيدي رحمه اهللا كتابي را نوشته كه در 

و مسندهايي كه در روايت آن صاحبان كتب ششـگانه سـنت موافقـت كـرده انـد،      

                                        

بنگر سرزنش خطيب بغدادي را بر آوردن دروغهايي در شرح حال ابو حنيفه تـأليف شـيخ محمـد زاهـد     - 1
   .ين روايات را بررسي نموده و نسبت اين اقوال را به صاحبان آنها تكذيب كرده استكوثري كه او ا
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) عقـد الجـواهر المنيـه فـي ادلـه ابـي حنيفـه       (جمع آوري نموده است و نام او را 
گذاشته است پس چگونه اجتهاد امام با صدها حديث صحيح موافقت كرده اسـت  

حديث نـزد او نيسـت آنهـم در ضـعف آنهـا       150يا  50يا  17 در حاليكه بيش از
   ؟اشتباه كرده است

ابن ابي شيبه در كتاب بزرگ خود بابي را ويـژة فتـاوايي گردانيـده كـه ابـو      -3
 125حنيفه در آنها با احاديث صحيح مخالفت كرده است و تعـداد آن مسـائل بـه    

نچـه را كـه از ابـو حنيفـه     مسئله مي رسد پس اگر ار ابن ابي شيبه پذيرفته شـود آ 
گرفته است در اينصورت بقية مسائلي كه از ابي حنيفه رويت شـده اسـت در هـر    
مسئله اي كه حديث وجود داشته باشد موافق حديث خواهد بود و هر گاه مسائل 

در حاليكه در اين مـورد   –مسئله باشد  83000ابو حنيفه براساس كمترين فرضيه 
مسئله مـي رسـاند پـس     1200000ابو حنيفه را به  روايالتي هست كه عدد مسائل

اين عدد بزرگ باقيماندة آيا از مسائلي است كه ابن ابي شيبه اعتراف كـرده اسـت   
كه ابو حنيفه در آنها مخالفت سنت را نكرده است چه سنتي در انها  موجود باشـد  

گـر در  پس اگر در همه آنها و يا بعضي از آنها سنتي موجـود باشـد  و ا   ؟يا نباشد
مورد آن مسائل هيچ سنتي وارد نشود الزم مي آيد آنچه كـه از حـديث در مـورد    
مسائل ابي حنيفه آمده است از صدو بيست و پنج حديث بيشتر نباشد و هيچ يك 

  . از پيشوايان مسلمانان و اهل علم وحديث چنين چيزي نمي گويد
لحديث ذكـر مـي   همانا ابو حنيفه جزء كساني است كه آرا ء او در مصطلح ا-4

شود پس چگونه سرمايه او در حديث كم بوده است با وجود اين نزد علماي ايـن  
فن از پيشواياني بشمار آيد كه آراء آنها در قواعد حديث تدو ين شود و از رجـال  
حديث باشد و مذهبش در بين آنها تكيه گاه و در رد يا قبول حديث محل اعتمـاد  

  . باشد
زار استاد حديث نوشته است تا جايي كـه ذهبـي آن را   ابو حنيفه از چهار ه -5
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حود شمارش كرده است و يحيي بن نصـر از او حـديث   : تذكره الحافظ: در كتاب
روايت كرده و گفته كه روزي به نزد او رفتم در خانه اي كه پر از كتاب بـود پـس   
به او گفتم اين چيست در جواب گفت اين كتب احاديث است كـه جـز كمـي از    

  . را آنهم براي سود جويي روايت نكرده امآنها 
همانا ابو حنيفه اگر چه مانند محدثين جلسه حـديث گفـتن نداشـته و هـر      -6

چند مانند مالك در اخبار و آثار چيزي تأليف و تصنيف نكرده است ولي شاگردان 
او احاديثش را در كتابها و مسندها يي جمع آوري كرده اند كه عدة آن به بـيش از  

تصنيفات و مسندها كتاب االثار ابي يوسف  نند مي رسد كه مشهورترين ايمس 10
و اآلثار المرفوعه و الموقوفه باز هم براي محمد  و كتاب االثار المرفوعه اي محمد

و از جمله كسانيكه  ،مسند حسن بن زياد اللؤلؤي مسند حماد بن االمام ابي حنيفه«
هبي و الحارثي البخاري و ابن المظفر و در مسانيد او تصنيف كرده اند مي توان الو

و قاضي ابوبكر محمد بـن عبـدالباقي    محمد بن جعفر العدل و ابو نعيم االصبهاني
االنصاري و ابن ابي العوام السعدي و ابن حسر و البلخي سپس قاضي قاضيان ابـو  

ند را در كتاب بزرگـي  اكثر اين مساي 665المؤيد محمد بن خوارزمي متوفاي سال 
وده كه آنرا جامع المسايند نام نهاده است و آنرا بر ميزان ابواب فقـه  آوري نمجمع 

ترتيب داده است و مسائل تكراري را حـذف نمـوده و اسـناد احاديـث را تكـرار      
نكرده  است و در ديباچه اش گفته است  در شام از برخي از نادانـان شـنيدم كـه    

مـي شـمرد و او را بـه كـم     چيزي مي گفتند ارزش و مقدار ابي حنيفه را كوچك 
حديثي نسبت مي داد و به مسند شافعي و موطأ بر گفته خويش استدالل مي كـرد  
و گمانش اين بود كه ابي حنيفه مسند نداشته است و جـز عـده اي از احاديـث را    
روايت نمي كرد و به آن سبب تعصب ديني مرا فرا گرفت و تصميم گرفتم كـه در  

كتـابي   ،آنها را گرد آوري كرده بودند ،ي بزرگ حديثبين پانزده مسند او كه علما
صفحه چاپ شده است و از جملة كسانيكه  800و آن كتاب . را جمع آوري نمايم
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قرائت شاگرد بر استاد خـود چـه از حفـظ و چـه از      –اين مسايند را از نظر قراءه 
راوي حديث آنرا از شيخ خود شنيده باشد چه شـيخش   –و سماع  –روي كتاب 

آنست كه شيخ بـه خـط    –و كتابت  –ا از روي كتاب يا از حفظ خوانده است آنر
خود بعضي از احاديث خود را براي شاگردي بنويسد يا كس ديگري را مكلف به 

روايت كرده اند محدث ديـار شـام حـافظ شـمس الـدين بـن        –نوشتن آن نمايد 
بـن   و محدث ناحيه مصـري حـافظ محمـد    »الفهرست االواسط«طولون در كتاب 

گفته اسـت ابـو حنيفـه از بزرگـان     : عقود الجمان: يوسف الصالحاني كه در كتابش
و اگر توجه بيش از خـد او بـه حـديث    . حافظان حديث و رهبران آنها بوده است

طبقـات  «نبود براي او استنباط مسائل فقه فراهم نمي آمد و ذهبـي او را در كتـاب   
ز عهدة آن در آمده اسـت سـپس در   ذكر كرده كه مطلب را يافته و نيك ا »الحفاظ

از كتاب عقود الجمان گفته كه ابو حنيفه هر چند در حفظ بسـيار توسـعه    23باب 
داشته ولي به علت مشغول بودن به استنباط روايت او كم بوده است و همينطور از 

نچه كه از احاديـث شـنيده انـد جـز     آمين سبب در مقايسه به ه مالك و شافعي به
ت نشده است چنانكه روايت امثـال ابـي بكـر و عمـر از بزرگـان      مقدار كمي رواي

صحابه به نسبت اطـالع فراوانشـان كـم بـوده اسـت در حاليكـه روايـت صـحابه         
كوچكتر از آنان در مقايسه با ايشان بيشـتر اسـت سـپس صـاحب عقـود الجمـان       

ه اخباري آورده است كه بر فراواني حديثهايي داللت مي كند كه نزد ابي حنيفه بود
اند آنگاه نفس را در به رشته كشيدن اساتيد را و در روايت مسايند هفده گانه ابـي  
حنيفه از جامعهاي آنها، دراز كرده است و اسامي آنها را ذكر كرده است تـا دليلـي   
بر فراواني حديث ابي حنيفه آورده باشد و همچنين است شمس الدين حافظ ابـن  

هفده گانـه را در الفهرسـت االوسـط آورده     طولون آنگاه كه اسنادهاي اين مسايند
است بلكه خطيب وقتي كه به دمشق سفر كرد مسند ابي حنيفـه از الـدار قطنـي و    
مسند او از ابن شاهين و مسند او از خود خطيب را با خود برده بود و اينها غير از 
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ند مسايند هفده گانه هستند و البدر العيني در تاريخ الكبير خود كه گفته است مسـ 
ابي حنيفه از ابن عقده پيش از هزار حديث را در خود گرفته است و آن هـم غيـر   

گفته است ابـن  : التعقيبات: از مسايند هفده گانه است در حاليكه سيوطي در كتاب
عقده از بزرگان حافظان است و محل اعتماد مردم است و جز متعصب كسي او را 

است و در آن بسـيار از ابـي حنيفـه    ضعف نمي داند و زفر هم كتاب اآلثار داشته 
روايت مي كند و دو نسخة زفر در حديث هستند از جمله آنچه حـاكم در كتـاب   

ذكر كرده است اينست سخن در مـورد سـرماية ابـي    ) معرفه علوم الحديث(خود 
حنيفه در حديث و چنانكه سقوط دروغ سرمايه كمـي در حـديث را ديديـد ايـن     

ينان جر ده و چند حديثش نـزد او صـحيح نبـوده    دروغ ديگري كه طبق ادعاي بدب
اند زيرا اين قول جز اينكه در كتاب معتبري وارد نشـده اسـت و جـز بـراي ابـن      

او را براي كسي نيافته ايم و عبارتش نيز مبهم است زيرا گفته مـي شـود    1خلدون
كه اين شمارة مرويات او هستند و ايـن معنـي صـحيح نيسـت و سـواي ايـن آن       

از ابي حنيفه به صحت رسيده اند و احاديشان ذكر شده است و آنچه  مسايندي كه
ث مي رسند از فقه او از قبيل احاديثي كه به آن عمل كرده است كه به صدها حدي

و روايت شده اند از جمله چيزيهايي هستند كه اين گفته را چنانكه ذكر كرديم از ا
دروغ بـافي آشـكار   تكذيب مي كند و آنرا بـه يـك    –قلت بضاعت در حديث  –

تبديل مي كند و دوست داريم كه در اينجا اشتباهي را آشكار كنـيم كـه بعضـي از    
آن اشتباه اينسـت كـه آنـان در حـال اعتـذار از ابـي        نويسندگان در آن افتاده اند و 

كوفـه زيسـته اسـت و احاديـث در     حنيفه بخاطر كم بود حديث مي گويند او در 

                                        

وايتهـايش از ابـي   طأ را از مالك روايت كرده و از رشايد منشأ قول ابن خلدون از آن باشد كه محمد مو - 1
آن افـزوده   حنيفه سيزده حديث را به آن افزوده است و چهار حديث را از مرويات خود از ابي يوسف را به

حنيفه به صحت رسيده اند و با  اين تمام احاديثي است كه از ابياست بعد كسي كه علم ندارد گمام برده كه 
   .بحث را ادامه دهيم تا از منبعي كه ابن خلدون عبارت خود را آورده است مطمئن شويم .وجود اين بايد
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خانة حديث نبوده است و اين اشتباهي است كـه   كوفه كم بود داشته است و كوفه
عدم آگاهي از موقعيت علمي كوفه در عصر ابي حنيفه و عدم آگاهي از سـفرهاي  
غلمي ابي حنيفه به مشهورترين شهرهاي اسالمي آنان را دچار گمراهي كرده است 

هجـري هميشـه فرودگـاه مـردان بـزرگ       17اما كوفه از وقتي كه بنا شده در سال 
بوده است و حضرت عمر عبداهللا بن مسعود معروف به ابن ام عبـد رضـي   صحابه 
را به كوفه فرستاد كه نفر ششم در اسالم آوردن بود تا قرآن را بـه آنـان    –اهللا عنه 

اي مردم كوفه  –به آنان مي گفت  كه بياموزد و ايشان را در دين آگاه كند در حالي
هللا را برايتان فرسـتادم و ايـن سـخن    من شما را بر خودم مقدم داشته ام كه عبدا –

ر در علـم نبـود بگونـه اي كـه خليفـه د     جز بخاطر بزرگي و منزلت ابـن مسـعود   
فرموده كسي كه مـي خواهـد    �پايتخت خود از او بي نياز نيست و پيامبر خدا 

قرآن را تازه بخواند چنانكه نازل شده پس آنرا بر قرائت ابن ام عبد بخواند و عمر 
كوهي است پر از علم و جزهايي كه در فراواني علم او و مناقت : فتهدر مورد او گ

با جديت . شكوهمندش در غايت گثرت است و شخصي مانند اين صحابي بزرگ
و عنايت فراوان از وقتي كه عمر او را به كوفه فرستاد تا اواخر خالفت عثمان فقه 

ها در كوفـه از دسـت   آموزي اهل  آنجا را بعهده گرفت و عدة زياد از قاريان و فق
اين صحابي بزرگوار اجازة علمي گرفتند تا جايي كه علي بن ابي طالب از فراواني 
فقهاي كوفه بي نهايت تعجب كرد و ابن مسعود گفت اين شهر را پر از علم و فقه 
كرده اي بلكه شمارة شاگردان و شاگردان شاگردانش به چهار هزار نفر رسيدند كه 

اين شهر شدند و بعد نقل مكان علي و قاريـان صـحابه بـه     آنان چراغهاي فروزان
كوفه همت گماري به فقه آموزي اهل كوفه گسترش يافت تا اينكه شهر كوفـه بـه   
درجه اي رسيد كه در ميان شهرهاي بزرگ مسلمانان در فروانـي فقهـا و حـديث    

ان نظير و شبيهي بـراي   ،شناسان و خادمان علوم قرآني و علوم لغت عربي درآنجا
پيدا نمي شد زيرا فصيحترين قبايل عربي پيرامون آن بودنـد و بزرگـان زيـادي از    
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صحابه به آنجا فرود آمده بودند پس بزرگان ياران علي و ابن مسـعود اگـر شـرح    
حالشان در كتابي ويژه اي نگاشته شود كتاب سترگي خواهد بـود و عجلـي تعـدا    

رسـانده اسـت بـه اضـافه افـراد      صحابيان ساكن كوفه را به هزار و پانصد صحابي 
ديگري از صحابه كه در ساير شهرهاي عراق بوده انـد مسـروق بـه اجـدع تـابعي      

نفر جمع شـده بـود و    6را يافتم كه در  �بزرگ مي گويد علم اصحاب محمد 
آن شش نفر عبارتند از علي و عبداهللا و عمر ويزيد و ابي الدراء و ابـي بـن كعـب    

نفر به علي و عبداهللا بن مسعود منتهي شده اسـت   سپس دريافتم كه علم اين شش
ده مرتبه به بصره سفر كرده است و مدينه را ده بار زيارت : ي حنيفهاما سفرهاي اب

 136هجـري تـا سـال     130سال در مكه مقيم بوده است از سـال   6نموده است و 
ا و همچنانكه قبال گفتيم و در اين دو شهر مبارك ابو حنيفـه بـا اكثـر علمـاي آنهـ     

علماي مشهور شهرهاي ديگر ماننداوزاعي اجتماع كرده است و  در مكه و مدينـه  
علم ابن عباس و عمر را از شاگرد انشان فرا گرفته است و از بعضي از امامان اهل 
بيت مانند زيد بن علي بن زيد العابدين و محمد الباقر و ابي محمد بن عبداهللا بـن  

ادي در تاريخش روايت كرده اسـت كـه   حسن اخذ علم كرده است و خطيب بغد
ابو حنيفه روزي نزد منصور رفت و عيسي بن موسي هم آنجا بود پس عيسـي بـه   
منظور گفت امروزه اين عالم دنياست بعد از ابو حنيفـه پرسـيد اي نعمـان از چـه     
كسي علم را آموخته اي از ياران عمر از عمـر از يـاران علـي از علـي و از يـاران      

ود از عبداهللا و در زمان ابن عباس داناتر از او در روي زمين وجود عبداهللا بن مسع
هم اخـذ   سكه منظور ابي حنيفه از اين حرف اين كه از شاگردان ابن عبا –ندارد 

علم كرده منصور گفت بدرستي كه تو براي خودت اعتماد درست گـرده اي پـس   
ري و در سينه اش امامي مانند ابي حنيفه علم مشهورترين صحابه را براي جمع آو

نگه داشته است و نمي شود براي او از كم بود حديث عـذر آورد بـه اينكـه او در    
شهري بوده كه حديث در آن كم بوده مانند كوفه در حاليكه كوفه همانست كـه از  
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حديث علما غني بوده است و پر از صحابه بوده است و از همه مهمتـر دو نفـر از   
  . داشتند و آنها علي و ابن مسعود بودندبزرگان صحابه در آنجا اقامت 

  
   ؟آيا ابو حنيفه رأي را بر قياس مقدم مي داشت

پيش از اين چيزي را از اصول مذهب وي بر شمرديم كه بـا واضـحترين بيـان    
داللت مي كند بر اينكه او هيچ رأي و قياسي و استحاني را بر حديث رسول خـدا  

اشد و در دست كساني باشد كه از بشرطي كه آن حديث صحيح ب. مقدم نمي كرد
اعتماد كافي برخوردار باشند و ابن ابي العوام با سند خود از ابـي يوسـف روايـت    
كرده است كه گفت هر گاه مسئله اي بر ابي حنيفه وارد مي شد مي گفت در مورد 

وقتي كه آثار را روايـت مـي كـرديم و    . اين مسئله چه روايتي نزد شما وجود دارد
در اختيار داشتيم ذكر مي كرديم و او هم آنچه را كه در اختيار داشـت   آنچه را كه

اگر آثاري كه در مورد يكي از دو قـول آمـده   . شودگباب نظر را مي  ،ذكر مي كرد
انـدازه   ار هر دو قول نزديـك بهـم و يـا بـه    بيشتر بود آنرا ترجيح مي داد و اگر آث

ار مي كرد و موفق خـوارزمي بـا   طبق نظر و اجتهاد يكي از دو قول را اختي ،بودند
قندي مي رسد در كتـاب العـالم و   سند خود كه به ابي مقاتل حفص بن سلم سمر

آنـرا   �يفه روايت كرده است كه او گفت هر چيزي كه پيـامبر نتعلم از ابي حمال
گفته باشد چه آنرا بشنويم يا نشنويم آنرا روي سر و چشم مـي گـذاريم و بـه آن    

و . مي گفته اسـت  �مي دهيم كه حق همانست كه پيامبرايمان داريم و شهادت 
االنتقاء از ابي حنيفه روايت كرده كه گفت خدا نفـرين كنـد   : ابن عبدالبر در كتاب

كسي را كه با رسول خدا مخالفت مي ورزد زيرا خداوند بواسطة او مـا را گرامـي   
مبـارك   داشت و به يمن او ما را بيدار نمـود و بيهقـي در كتـاب المـدخل از ابـن     

از  هـر گـاه حـديثي   : از ابو حنيفـه شـنيدم كـه مـي گفـت     : روايت كرده كه گفت
بيايد آنرا برسر و چشـم مـي نهـيم و هـر گـاه فرمـوده اي از اصـحاب         �پيامبر
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بيايد از گفتة آنان بهترين را بر مي گزينيم و به آن عمل مي كنيم و هـر   �پيامبر
يعني قول تـابعين را بـه    –رار مي دهم گاه از تابعين چيزي بيايد آنان را در تنگنا ق

ابن عبدالبر از محمد بن حسن روايت كرده است كـه گفـت    1آساني نمي پذيريم 
علم بر چهار وجه است  اول آنكه در كتاب گوياي خدا قرار دارد و چيزي كه بـه  

قرار دارد و آنچه  �آن  شباهت دارد دوم آنكه در سنت روايت شده رسول خدا
آنكه صحابه بر آن اجماع كرده اند و آنچه بـه آن شـبيه اسـت و    شبيه آنست سوم 

همچنين است آنچه كه در آن اختالف دارند اما از بين آنان خارج نمي شـود پـس   
اگر در آن مسئله اختالفي قولي اختار گرديد پس آن علمي است كه شبيهش را بـر  

ا نيكـو دانسـته   او قياس مي كنيم چهارم آنچه كه به فقهاي اكثريت مسـلمانان آن ر 
اند و هم آنچه كه به آن شباهت دارد و نظير آن است و علـم از ايـن چهـار وجـه     

: كـه گفـت   »الميزان از ابي حنيفه نقل مي كند دار«شمراني در كتاب 2خارج نيست
دروغ گفت و دروغ بر ما بافت هر كس بگويد كه قياس بر نص مقدم مي داريم و 

و اين سخن را هم از او ذكر كرده است كـه  آيا بعد از نص نيازي به قياس هست 
ما قياس نمي كنيم مگر هنگام ضرورت شديد و دليل آن اينست كه مـا اول  : گفت

در صدد يافتن دليل حكم در كتاب و سنت و قضاوتهاي صحابه بر مي آيـيم بعـداَ   
اگر دليلي را نيافتيم آنگاه چيزي را كه دربارة حكم او سكوت وجود دارد بر آنچـه  

ربارة حكم آن دليل آمده است قيـاس مـي كنـيم و ايـن عبـارت را نيـز از او       كه د
ن بـه  آروايت كرده كه گفت به تأكيد ما اول به كتاب خدا سپس به سنت و بعد از 

چرا كه صحابه بر آن اتفاق نظر دارند مالك  قضاوتهاي صحابه عمل مي كنيم و آن

                                        

تابعي بوده كه به صحت رسيده اسـت و چهـار   و شايد اين گفته بخاطر آن باشد كه او  31مفتاح الجنه ص 1
   .تن از صحابه يا بيشتر را ديده است

و سرخس در اصول خود آن چهار وجه راذكر كرده و گفته است قسم چهارم آن  2/36جامع البيان العلم - 2
  .و مابعد آن 1/51است كه در نظر مسلمانان نيكو باشد و چيزي شبيه ان 
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كمي ديگر قيـاس  حي را بر آنگاه حكم ،عمل قرار مي دهيم و اگر اختالف داشتند
تـا معنـي روشـن    مي كنيم به شرطي كه علت جامعي بين دو مسئله موجود باشـد  

آن چيـزي كـه از   : ني از ابي حنيفه تقل كرده است كـه گفـت  گردد و باز هم شمرا
آمده است بر سرو چشم مي نهم و پدر و مادرم را فـدايش مـي كـنم و     �پيامبر

 –آن چه كه از ياران او بيايد آن را بر مي گزينم  مخالفت با آن را جائز نمي دانم و
بيايد  –يعني تابعين  –و آن چه از غير آنان  –يعني بر قول خودم ترجيح مي دهم 

پس قول آنان   را بر قول خود تـرجيح   –پس آنان مرداني هستند و ما هم مرداني 
ن قـول  نمي دهيم بلكه همة اقوال را در معرض نظـر مـي گـذاريم و در ميـان آنـا     

وط فصـلي را بـراي   سـ المب«و امام محمد  در كتـاب   –مناسبتر را اختيار مي كنيم 
عمل به خبر آحاد ذكر كرده اسـت و بـراي عمـل بـه خبـر آحـاد بـه احـاديثي از         

و عمل صحابه استدالل كرده است و اين همـان اسـت كـه شـافعي در      �پيامبر
طاليي فراوانـي اسـت كـه    كتاب الرساله آن را آورده است اين پاره اي از نصوص 

داللت مي كند بر اينكه ابو حنيفه هيچ رأي را بر حديث مقدم نمي كرد بلكه كسي 
چون ابن حزم را مي يابيد كه اجماع فقهاي عراق را بر ترجيح حديث ضعيف بـر  

گفته كه ياران ابي حنيفه  »اعالم الموقعين«ابن القيم در كتاب  كند و يقياس نقل م
ن را مبناي مذهب خود آرأي برتري داشته و  نظر او بر قياس وبر اينكه حديث در

 –يـذ  بقرار داده است اتفاق نظر دارند چنانچه حديث قهقهه و حديث وضـو بـه ن  
خرما رادر نص بر رأي و قياس ترجيح داده است بريـدن دسـت دزد را بـا     -مايع

مدت  درهم منع كرده در حاليكه حديث آن ضعيف است و اكثر سرقت كمتر از ده
حيض را ده روز قرار داده است در حاليكه حديث مربوط و به آن ضـعيف اسـت   

  . شرط اقامه حجم را آن دانسته كه در شهر بزرگ اقامه گردد
ن هم ضعيف است و قياس محـض را در مسـائلي كـه مربـوط بـه      آو حديث 

مرفـوع يعنـي روايـت بـه     ( –چاههاي آب است به خاطر روايـات غيـر مرفـوعي    
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كه پيرامون ان چاهها وجود دارد ترك كرده است پـس   –) سيده باشدر �پيامبر
 مقدم كردن حديث ضعيف و آثار صحابه بر قياس و رأي قول او وقول احمد بـن 

حنبل بوده است  واين مطلب را بايد بدانيم كـه مقصـود از ضـعيف در اصـطالح     
سلف همان ضعيف در اصطالح متأخرين نيسـت بلكـه آن چيـزي كـه متـأخرين      

ن را ضعيف مي ناميدند من هم مي گـويم از ايـن كـه    آنش مي نامند متقدمين حس
احاديثي كه ابو حنيفه به آنها عمل كرده نزد حديث شناسان به دو اصطالح سـلف  

الزم نمي آيد كه در نظر ابي حنيفه هـم ضـعيف باشـند     ،و متأخرين ضعيف باشد
را نظرها در ايـن گونـه   بلكه الزم است بنابر قواعد كلي ويژة خود صحيح باشد زي

موارد با هم فرق دارند مثالَ شايد امامي معتقد به صحت حديثي باشـد ولـي امـام    
اعتراف كساني ماننـد ابـن حـزم و     ،و به هر حال. ديگري صحت ان را قبول نكند

بـه   ،ابن قيم و حال اينكه آن دو از بزرگترين رد دهنده گان بر ابـو حنيفـه هسـتند   
مفيد چيـزي اسـت    ،خبر ضعيف را بر قياس مقدم مي كند اينكه مذهب ابي حنيفه

كه ما درصدد اثبات آن برآمده ايم و نيز قبالَ گفته ايم كـه مـذهب ابـي حنيفـه آن     
است كه احاديث مرسل را مي پذيرد و آنها را بر قياس مقدم مي كند در حالي كـه  
امام شافعي حديث مرسل را جـز بـا شـروط محصوصـي نمـي پـذيرد و حـديث        

سان آن را از دايره عمل خارج مي كند و شـكلي در آن نيـز كـه مـذهب ابـي      شنا
حنيفه در قبال احاديث مرسل مذهب كسي است كه تـا چـاره جـويي خسـته اش     

به قياس متوسل نمي شـود   ،نكند به دين گونه كه خبر صحيح قابل اعتماد را نيابد
ر ا او رأي را بخته شده است كه گويپس ديگر اين دروغ بزرگ چگونه براي او سا

حديث مقدم مي داشته است خطيب بغدادي در تاريخ خود از تعـدادي از راويـان   
قـرار دادنـد    كند كه آنان چند حديثي را پيش روي ابي حنيفـه  ندبراي ما نقل مكي

پس آن حديثها را نپذيرفت از يوسف بن اثبات براي ما روايت مي شـود كـه ابـو    
بيشتر را رد نموده با اين وصف از اين يا  �حنيفه چهار صد حديث رسول خدا
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عدد كالن چهارصد حديث جز چهار حديث را ذكر نكرده است و از وكيع بـراي  
ما روايت مي شود كه گفت ابي حنيفه را يافتيم كه با دويست حديث مخالفت مي 

بن سلمه آمده است كه ابو حنيفـه آثـار و سـنتها را پـيش رو مـي       دكرد و از حما
را با رأي خود رد مي نمود و صحت نسبت ايـن گفتـه هـا بـه      گذاشت سپس آنها

و حال اينكه بعضي از آنان به همراهي امام و علم  - ،صاحبانشان هر چه پديد آيد
آموزي از او معروف بوده اند كه اين خود دليلي است بر تكذيب نسبت اين گفتـه  

نچه كـه شـكي   آپس  –ها به ان كس كه امام را همراهي و از او علم آموخته است 
در ان نيست اينست كه بعضي از حديث شناسان در عصر او عمل نكرده انـد ابـو   

به راستي  .ه صحت رسيده اند انتقاد كرده اندحنيفه و بعضي از آثاري كه نزد آنان ب
انتقاد كرده  ،حديث 125مسئله يعني  125نيفه با حكه ابن ابي شيبه از مخالفت ابو 

ه وجود مي آيد و آن اينست كه با وجود اينكه امـام  اسصت پس در اينجا سؤالي ب
شافعي نقل كرده است كه اهل علم اجماع دارند بـر اينكـه بـراي هـيچ مسـلماني      
مخالفت با حديث رسول خدا جايز نيست و بازهم خود ابو حنيفه گفته است كـه  
هر حديثي از رسول خدا رسد آن را بر سر چشم مي نهيم پس چگونـه بـراي ابـو    

   ؟جايز است كه علم مخالفت با حديث را بر افراشته باشدحنيفه 
  .وجواب آن به چند وجه ممكن است

همانا نظرها در تصحيح و تضعيف حديث از حيث راويان گاهي با هم فرق -1
نـد  نقابـل اعتمـاد بدا   –دارند مثالَ ممكن است امام ابو حنيفه فردي را عادل وثقـه  

ته باشد و شكي نيست كه ابو حنيفه شـيوخي  ولي غير ابو حنيفه جايز طعني در ياف
را كه از آنان علم گرفته بود بهتر مي شناخت و او از نظر زمان بـر كسـاني كـه از    
شيوخش انتقاد كرده اند جلوتر است زيرا بسيار پيش مي آيـد كـه بـين او و بـين     
صحابي فقط دو راه موجود است و در اين حالت حق دارد بـا توجـه بـه نزديـك     

نان از نظر زمان و وجود كساني كـه آن راويـان را مـي شناسـند و ابـو      آ بودنش به
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حنيفه از آنان سؤال مي كرد كه آن دو راوي را كه بين او صحابي قرار دارند مـورد  
انتقاد قرار دهند اما غير شيوخش از روايان حجاز وشام مثالَ اطالعات زيـادي هـم   

د اين شيوخ با نظر شاگردانشـان  از حال آنان داشت و گاهي نظر ابو حنيفه در مور
به همين سبب به احاديثي كه نزد آنـان صـحيح بـوده اسـت عمـل      . متفاوت است

ن هم به بعضي از احاديثي كه نزد ابي حنيفـه صـحيح بـوده    نكه آنانكرده است چنا
  . اند عمل نكرده اند

همانا مجتهد گاهي در حديثي كه نزد خـود و غيـر خـودش صـحيح اسـت      -2
يند كه حديث را از وجه ظاهري كه دارد به وجه ديگري خارح مي چيزي را مي ب

سازد آنهم به خاطر دليلي كه در دست مجتهد است يا چيزي را در حـديث يافتـه   
است كه او را به ترك عمل به آن حديث وادار مي كند ماننـد وجـود يـك علـت     

قـويتري   پنهاني در حديث كه به آن لطمه مي زند يا در بين اين حديث و به دليل
كه نزد مجتهد قرار دارد تعارض موجود بوده و مجتهد به خاطر دليل قـويتر عمـل   
به حديث را ترك كرده است يا مجتهد معتقد به اشتباه راوي يا نسـخ حـديث يـا    

پس در اين هنگام عمل به حـديث  . تخصيص عموم آن  يا تقييد مطلقش مي باشد
كه مجتهد ترك عمل به حـديث  ترك مي كند و محدث و غير آن گمان مي برند  

كرده است براي نمونه ليث بين سعد در كتاب خود هفتاد حديث صـحيح شـمرده   
در حالي كه خود امام مالك آن حديثها را  1.كه امام مالك به آنها عمل نكرده است

خيلي كم اتفاق مي افتد كـه امـامي را بيـابي و    . در موطأ خود روايت كرده است و
احاديثي را كه نزد خودش به درجـة صـحت رسـيده انـد بـه      حال اينكه بعضي از 

از صحنة عمل خارج نكرده باشند  ،خاطر داليل قويتري كه در نهاد خود قرار دارد
نها را نمي داند و از اين جاست كه آدر حالي كه محدث اين موضعگيري ها و راز 

ماننـد  روشن مي شود فرق محدث و فقيه مانند آن است كه ابو حنيفه گفته اسـت  
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كسي كه حديث مي جويد و فقه نمي آموزد مانند داروسازي است كـه داروهـا را   
جمع آوري مي كند ولي نمي داند هر دوايي ويژة كدام درد است تـا پزشـك مـي    

ايـن   1.جويندة حديث هم محل كاربرد حديثش را نمي داند تا فقيه مي رسـد . آيد
امام ابو حنيفه اعتبار كن كه گفت مطلب را با روايت ابن عبدالبر از ابي يوسف يار 

عمه اش در مورد مسئله اي از من سؤال كـرد ه اسـت در حاليكـه فقـط مـن و او      
بوديم و كس ديگري نزد مانبود و من هم جوابش را دادم بعـد بـه مـن گفـت اي     

گفـتم حـديثي اسـت كـه      ؟دليل اين جواب چيسـت –اسم ابي يوسف  –يعقوب 
ديث را برايش خواندم پس از آن گفت اي خودت برايم روايت كرده اي سپس ح

ايـن   –ازدواج كننـد   –يعقوب من قبل از اينكه پدر و مادر بـا هـم جمـع شـوند     
حديث را در حفظ دارم ولي تا به حال تأويلش را نفهميده ام و دوباره ابن عبدالبر 
با سند خود كه به عبيداهللا بن عمر و متصل مي شود روايت كرده است عبيداهللا بن 

رو گفت در مجلس اعمش بودم كه مردي نزد او آمد و بالفاصله دربارة مسـئله  عم
اي از اعمش سؤال كرد كه اعمش جواب آن سؤال را به او نداد و تا نگاه كرد ابـو  
حنيفه از راه رسيد و اعمش به او گفت اي نعمان تو جوابش بده او هم در جواب 

ايـن جوابهـا را از كجـا     جواب اين مسئله فالن و فالن است اعمش گفـت : گفت
آورده اي گفت از حديثي كه تو برايمان روايت گرده اي اعمش گفت مـادر  دارو  

   .2فروشانيم و شما پزشكان 
ما منكر آن نيستيم كه گاهي ابو حنيفه چيـزي از سـنتي كـه بـه او نرسـيده       -3

بروي پوشيده مي ماند زيرا صحابه در شهرهاي بزرگ پراكنده شده بودند و شكي 
نيست كه در هر شهر حديثي وجود داشته كه گاهي در شهر ديكـر موجـود نبـوده    
است و در زمان صحابه و تابعين و افراد بعد از آنان هيچ احدي ادعاي احاطـه بـه   
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تمام سنت را نداشته است براي صدق اين دعوي شعبي راببين روزي كـه جـواني   
را نشنيده ايـم جـوان    نزد او سخن مي گفت شعبي در مقابل او گفت ما اين سخن

: نـه : گفـت  ؟گفت مگر همة علم را شنيده اي گفت نه جوان پرسيد نصفش را چه
بلكـه   1جوان گفت پس اين سخن مرا هم در قسمتي قرار بده كه آنـرا شـنيده اي   

نـان از  آبـا وجـود نزديـك بـودن      ،احاديث بسياري بر تعدادي از بزرگان صـحابه 
اي نمونه حديث جزيه بر محبـوس وحـديث   پوشيده مانده بود بر ،خدا �پيامبر

 .الرحمن بن عوف او را از آن حديث آگاه كردبر عمر پوشيده مانده بود تا عبد وبا
ن مطلـع  آو حديث استئذان نيز بر عمر مخفي بود تا ابـو موسـي اشـعري او را از    

گردانيد و حديث تيمم از عمرو ابن مسعود مخفي بود و عمار و غير او آنانرا آگاه 
دند و حديث مسح بر عائشه و ابي هريره و ابن عمـر پوشـيده بـود تـا علـي و      كر

حذيفه آنها را آگاه ساختند و حديث اذن زن حائض مبني بر ترك طـواف وداع از  
عمر و زيد بن ثابت مخفي بود و ابـن عبـاس وام سـليمه آنـان را آگـاه كردنـد و       

اهي دادنـد و حـديث   تحريم متهم بر ابن عباس پوشيده بـود تـا صـحابه او را آگـ    
بر طلحه و ابن عباس و ابن عمر مخفي بود تا عمر و ابـو   –معامله نقود  –صرف 

سعيد و غير آندو آنانرا آگاه كردند و مانند اين مطالب از صحابه بسيار اتفاق افتاده 
با وجود اين كسي در اين باره از ايشان عيبي نگرفت و آنانرا متهم به جهل  2است 

خدا ننمودند و بسيار اتفاق افتاده كه قبل از وصول حـديث بنـزد   به حديث رسول 
ايشان بخالف آن حكم كرده اند پـس بجـايي كـه عـذر صـخابه را از ايـن بابـت        

در مانند اينكونه موارد ابو حنيفه شايستگي بيشتري دارد براي اينكـه او را  . بپذيريم
  . در جهل به بعضي از احاديث معذورداريم

قبول اخبار شروط دقيقي را درنظر گرفته كه انتشار كذب در ابو حنيفه در  -4
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حديث در زمان او وي را به اتخاذ اين شرائط وادار كرده است پس خواسته است 
در دين خدا احتياط كند به همين سبب در قبول اخبار سختگيري كرده است و از 

  . ن مورد استآجملة شروط او در 
ام مواردي كه شـرع در آنهـا حكـم كـرده     بايد خبر واحد بعد از بررسي تم -1

است معلوم شود كه با هيچ يك از اصول و قواعد ي كه نزد او فراهم آمده اسـت  
مخالفت نداشته باشد كه اگر مخالف افتاد بخاطر عمل به دليل قويتر عمـل بـه آن   

شاذ خبري است كه شخص ثقـه اي آنـرا    –و او شاذ مي نامد  ،خبر واحد را ترك
    -اشد و در ان با راوي برتر از خود مخالفت كرده باشد روايت كرده ب

ن در تعـارض باشـد پـس اگـر     آخبر واحد نبايد با عمومات كتاب و ظواهر -2
خبر با عمومات و ظواهر كتاب در تعارض باشد آنرا ترك كرده و به ظاهر كتـاب  

حـد  قويترين دو دليل را برگزيده باشد ولي اگر خبـر وا  ،تا در عمل. عمل مي كند
بيان مجمل باشد يا بر حكم جديدي نص گذاشته باشد در اينصورت به آن عمـل  

  .مي كند
خبر واحد نبايد بـا سـنت مشـهورة قـولي يـا فعلـي مخـالف باشـد كـه در          -3

  .اينصورت به قويترين دو دليل كه همان حديث مشهورست عمل مي كند
نصـورت بـا   نبايد خبر واحد با خبري مانند خود در تعارض باشد كـه در اي -4

استفاده از وجوه ترجيح بايد يكـي از آنـدو تـرجيح داده شـود مثـل اينكـه راوي       
صحابي يكي از آن دو حديث فقه را بهتـرين مـي دانسـته و يـا راوي يكـي از دو      
حديث فقيه و ديگري غير فقيه بوده است يـا راوي يكـي از آن دو خبـر جـوان و     

جيح مي دهد تا از مظـان غلـط   ديگري پير فرتوت بوده است پس خبر جوان را تر
  . دور بماند

نبايد راوي خبر واحد در عمل مخالف با خبر خود باشد مانند حـديث ابـي   -5
ن زده است  آهريره در مورد شستن هفت بارة ظرف بر اثر اينكه سگ زبانش را به 
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  . كه اين هفت بار شستن با فتواي ابي هريره در اين مورد مخالف است
در نوع خود به تنهايي زياده اي چه در متن و چه در سـند   نبايد خبر واحد -6

دين  را در بر گرفته باشد زيرا در اين صورت به ناقص عمل مي شود تا احتياط در
مانند اينكه خبر واحدي بگويد نماز با نطـق  بـه دو حـرف     –خدا را رعايت كنيم 

نمـاز باطـل   حـرف   3باطل مي شود و قبر واحد ديگري بگويد با نطق به كمتر از 
  –نمي شود ما بخاطر احتياط اولي را ترجيح مي دهيم 

نبايد موضوع حديث از چيزهاي مورد اهتمام عموم باشـد زيـرا در چنـين     -7
  . صورتي حق آنست كه خبر مشهور يا متواتر وجود داشته باشد نه خبر آحاد

ل يكـي  واگر دو صحابي در حكمي با هم اختالف داشتند اين خبر واحد ق -8
صحابي احتياج به آنرا تـرك   ،ولي با وجود اين. ن دو صحابي را تأييد مي كردآز ا

كرد ديگر آن خبر واحد از دايرة عمل خارج مي كردد چون ثابت نيست زيرا اگـر  
  . ثابت بود يكي از آن دو صحابي در مقابل به آن احتياج مي كرد

  .قرار نداده باشندبايد هيچ يك از علماي سلف قبالَ اين خبر را مورد طعن  -9
در خبرهاي واحدي كه با روايات مختلف درمورد حدود و عقوبات آمـده  -10

كه بعنوان مثال خبر واحدي حد مانند اين –مي شود  –سبكتر  –اند عمل به اخف 
ضربه را واجـب كنـد    40ضربه شالق قرار دهد و حديث ديگري  80ري را سميگ

  .لي از عمل ساقط مي شوددر اينصورت به حديث دوم عمل مي شود و او
بايد راوي به طور مستمر از زمان تحمل خبر تا زمان ادا نمودن آن بي آنكه -11

رض شده باشد،خبر روايت شده ي خـود  را  قطه اي از زمان  نسياني بر آن عادر ن
  . در حفظ داشته باشد

خبر واحد نبايد مخالف عملي باشد كه از صحابه تابعين در همه جا بدون -12
  . تصاص به يك شهر به جا مانده استاخ

  . راوي بايد تا حديث خودرا ذكر نكند بر نوشتهاش تكيه نكند -13
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آنكه گفته شد مهمترين چيزيهايي است كه ابو حنيفه براي صحيح بودن و عمل 
و شكي نيست كـه حـديث شناسـان در     1نمودن به خبر آحاد در نظر گرفته است 

نها بـا او موافقـت نمـي كننـد و امامـان غيـر       آهمة اكثر اين شرائط اگر نگوييم در 
ن شروط با او مخالفند و ما درصدد دفاع و پشـتيباني او  آخودش هم در بعضي از 

نيستيم فقط آنچه براي ما مهم است آن است كه عذر ابي حنيفه را در ترك عمل و 
خبر آحاد بشناسيم و بپذيريم هر گاه ا ين مطلب برابيت روشـن شـد متوجـه مـي     

وي كه اتهام ترك سنت و عمل به رأي كه به ابي حنيفـه وارد مـي شـود اگـر از     ش
روي اجتهاد است اشكالي ندارد زيرا امامان قبـل و بعـد از او همچنـين كـاري را     

هواي نفس و عنا باشد پس خدا را منزه مي دانم كه هرگز   كرده اند و اگر از روي
پارسايي و ايسـتادن   ،كه امامتچنين عملي از او سر نمي دهد زيرا او كسي است 
  .ثابت شده است ،او نزد چهار چوبي كه خدا ورسولش تعيين كرده اند

  
   :نمونه هايي از توجيهات ابي حنيفه در بعضي از احاديث

ت را به سوي نمونه هايي از اجتهاد او جلب مي كـنم كـه در   ااز اين نظر و بعد
  . ا نيز توجيه كرده استآن با بعضي از احاديث مخالفت كرده و نظر خود ر

ـ   -1 ه علمـي  ابو حنيفه در خانه خياطها با اوزاعي گرد هم آمده انـد و بـه مباحث
اوزاعي گفت چرا شما در ركوع و بلند شـدن از آن دسـتهايتان را بلنـد     ،پرداختند

به صحت نرسـيده   �نمي كنيد ابي حنيفه گفت زيرا در آن مورد چيزي از پيامبر
ويي در حالي كه زهري از سالم از پـدرش بـه   گن مي است اوزاعي گفت چرا چني

 ،من خبر داد كه رسول خدا هنگام شروع نماز و هنگام ركـوع و بلنـد شـدن از آن   
اسود بـن   دستش را بلند مي كرد آنگاه ابو حنيفه گفت حماد از ابراهيم از علقمه و
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نماز  عبداهللا بن مسعود به من خبر داد كه رسول خدا دستانش جز در هنگام شروع
بلنـد كـردن دسـت در غيـر     (–ن آدستانش را بلند نمي كرد و ديگر بـه چيـزي از   

اوزاعي گفت من از زهري از سـالم   –يعني حماد  –اهتمام نمي داد –) شروع نماز
تو حديث حماد از ابراهيم را مي آوريم  .از ابن عمر برايت حديث روايت مي كنم

از سالم فقيه تر بود و علقمـه از ابـن   ابو حنيفه گفت حماد از زهري و ابراهيم هم 
را داشـته اسـت    �عمر كمتر نيست با اينكه ابن عمر افتخار صـحبت بـا پيـامبر   

واسود هم داراي فضل بزرگي بوده است و در روايت ديگري آمده كـه ابـراهيم از   
سالم فقيه تر است و اگر افتخار صحبت براي ابن عمر نبود مي گفتم كه علقمـه از  

ه تر است و عبداهللا بـن مسـعود را اگـر مـي شناسـيد ديگـر اوزاعـي        ابن عمر فقي
   1سكوت كرد 

سفيان بن عيينه با احنيفه گردهم آمدند و از او پرسيد آيا صحيح اسـت كـه    -2
تو فتوي دادهاي به اينكه هر گاه خريدار و فروشندة از گفت و گو در مـورد بيـع   

يـك مكـان بـا هـم و جـدا       خارج شوند و به موضوع ديگري بپردارند اگر چه در
نشده باشند حق خيار مجلس بر ايشان باقي نمي مانـد؟ گفـت بلـه سـفيان گفـت      

بـه صـحت رسـيده     �چگونه چنين چيزي ممكنست در حاليكه از رسول خـدا 
  . است كه فرمود خريدار و فروشنده تا از هم جدا نشده اند حق خيار دارند

ا در زندان يا در سـفر باشـند   ابو حنيفه گفت اگر دو طرف عقد بيع در كشتي ي
گو جدايي آنان چگونه است پس تو مي بيني كه ابو حنيفه حـديث را رد  بتو بمن 

چنين فهميده كه منظور تفرق قولي است نه جسمي تـا اينكـه    ،نكرده ولي از تفرق
رعايت شود و حكمت از اين رخصت هـم   –كه لزوم است  –مقصود از عقود را 

مانند دو مسافر كه در يك كشتي باشند يا در يـك سـفر   شامل افراد بيشتري بشود 

                                        

 1/219و فتح القدير تأليف ابن همام  67في سيره االوزاعي ص و محسن الماعي  1/331حجه اهللا البالغه - 1
  1/61و عقود الجواهر المنيه 



 

 

630

باشند و يا در يك زندان با هم باشند كه اينها ممكن است روزها و ماههـا بـا هـم    
باشند آيا تو چنين مي پنداري كه آنها ماداميكه در يك جا گرد هم باشـد كـه بيـع    

ارنـد مـي   تمام نشده و هر يك از طرفين هر گاه بخواهند بواسطة حق خياري كه د
توانند بيع را فسخ نمايند در حاليكه حمل تفرق بر تفرق قولي جائزست در قـرآن  

���gf��e��d��c��b��a}�: مثل اين آيـه . و سنت هم وارد شده است

z و ماننـد فرمـودة    –به ريسمان خدا چنگ مزنيد و متفرق نشويد  103: آل عمران
كه حديث در مورد تفرقه اقوال  –يهود فرقه فرقه شدند -افترقت اليهود الح: پيامبر
پس چيزي كه در اينجا مالحظه مي شود ريز نگاري و تيـز بينـي امـام در     –است 

اين استنباط است و از طرف ديگر گفته مي شود كه ابو حنيفه فتوايش ايـن اسـت   
كه هر گاه طرفين معامله عقد بيع را اجرا كردند ديگر خياري براي آنان باقي نمـي  

ر يك مجلس هم باشند و به همين آساني در وهلـة اول حكـم مـي    ماند اگر چه د
  . شود ابو حنيفه با حديث مخالف است در حاليكه اينطور هم نيست

نچه كه ابن ابي شـيبه بـراي حنيفـه وارد    آ براي تو نمونه اي ذكر مي كنم از -3
وي با سندي كه متصل به محمد بر نعمان بن شير مـي گـردد روايـت    : كرده است

است كه پدر محمد كه نعمـان نـام داشـت در دوران بچگـي محمـد چيـزي       كرده 
بخشش شـاهد   آمد تا او را بر اين �بعنوان بحشش به وي داده بود و نزد پيامبر

چنين بخشي كـرده اي   نعمان فرمود كه به همة بچه هايت به �بگيرد بعد پيامبر
اين حـديث  نه فرمود پس اين بخشش را از محمد باز پس گير سپس براي : گفت

ذكر كرده است و در آخر هم متذكر شده كـه   دو طريق ديگر را با الفاظ گوناگوني
ابو حنيفه گفته است اشكالي ندارد و جواب آن چنانكه عالمـه كـوثري در كتـاب    

»الفاظ راويان در حديث نعمان شبر در رابطـه  : آورده است اينست »الطريقه النكت
گونه اي كـه چهـار چـوب اجتهـاد را بـراي      با بخشندگي بسيار گوناگون است به 

مجتهدين توسعه داده است به اين گونه كه جمهور آنان نظر داده انـد كـه امـر بـه     
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مساوي بودن بخشش در بين بچه ها براي ندب است كه از جملـة كسـانيكه ايـن    
وري و شافعي و ابو حنيفه و اصحاب اوسـت پـس اجـازه    ثنظر را داده اند ليث و 

ر بعضي از فرزندانش را با هديه و بخشش مختص گرداند اگـر چـه   داده اند كه پد
بعضي از آنان از كار پدر ناراحت مي شوند و برابر نمودن در بخشندگي نزد همـة  
علما محبوبتر از نابرابري است و بخاطر ظاهر پاره اي از الفـاظ روايـت بعضـي از    

ند كـه از جملـه   علما به وجوب برابر نمودن در بخشش بين فرزندان حكم گرده ا
آنها ابن مبارك واحمد و گروه ظاهريه هستند و اسحاق هم با آنـان بـودولي بعـداَ    
پشيمان شد و به سوي مذهب جمهور بازگشت و اينكه بر جـائز بـودن بخشـيدن    

يزهـايي اسـت كـه نظـر     تمام دارايي به يك شخص بيگانه اجماع وجود از قبيل چ
ال وارد نص شـد از اعتبـار سـاقط  مـي     د مي نمايد و هر گاه احتمجمهور را تأكي

گردد پس براي اين قاعده كه گفته اند قياس در برابر نص جـائز نيسـت در اينجـا    
تأثيري وجود ندارد در حاليكه بيهقي درتأكيد اينكه در اين حديث امر به بخشـش  
براي ندب است حدود ده وجه را آورده است اگر چـه بعضـي از علمـاء در ايـن     

ناقشه پرداخته اند سبب اختالف فقها در حمل اينگونه احاديث بر وجوه باوي به م
) فارجعه(وجوب يا ندب اختالف الفاظ آنهاست مثالَ فرمودة پيامبر در اين حديث 

جز مرا بر اين كـار شـاهد   ) اشهد علي هذا غيري(برش گردان و در جاي ديگر  –
َا9ــ�َك َان $ــ�َن q ا*ــE «و در پايــان آمــده اســت  –بگيــر 

آيا اينكه همة بچه هايت در نيكي با هم برابر باشند خوشـحالت مـي    -»�اء�
همة اين الفاظ بر ندب داللت دارند و در همان جا الفاظ ديگري هست كـه   –كند 

اين  –بر ظلم شهادت نمي دهم ) ورجال اشهد علي «: بر وجوب داللت دارد مانند
مـل بـر تنهـا ميـل بـاطن      جمله برابر بودن را واجب مي كند مگر كلمة جور را ح

آن حمـل هـم    -يعني بر چيزي خالف مـيلم باشـد شـهادت نمـي دهـم      –نمائيم 
است كه در اين باب وجود دارد تا جايي قاضي عياض گفته اسـت جمـع    بواسطة
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همة احاديث در ميدان حكم و عمل بهتر از كنار گذاشتن بعضي و از ساقط كردن 
يل اضطراب در الفاظ تضـعيف كنـيم و   همة آنهاست به اينگونه كه حديث را به دل

جمع بين آنها تنها بوسيله حمل كل الفاظ بر ندب است سپس قاضي عياض دليـل  
حمل همة احاديث بر ندب را در شرحي كه بر صحيح مسـلم نمـوده ذكـر كـرده     

  . يشتر از اين نيازي در توسعة بحث نمي بينيمپاست و ما 
تنها نيست بلكـه جمهـور هـم بـا او      زيرا ابو حنيفه در نظر دادن در اين مسئله

همراهي مي كند و برتري دادن حضرت ابوبكر بـراي حضـرت عايشـه و برتـري     
دادن حضرت عمر براي پسرش عاصم در هديه وهبه از آنچه كه امام شافعي بر آن 
نص گذاشته است و همچنين عمر غير آنان از صحابه و اقدام آنان به چنين كـاري  

، 1بر ندب بودن امر به برابري در بخشش داللت مي كننـد   از قبيل داليلي است كه
از آنچه ابن ابي شيبه براي حنيفـه وارد كـرده اسـت از مجمـوع      اين نمونه اي بود

حديث كه ابي حنيفه عمل به آنها را ترك كرده است و از جوابي كه مالحظه  125
يم رأي بـر  كردي مي داني كه امام ابو حنيفه عمل به اين احاديـث را بخـاطر تقـد   

حديث ترك نكرده است بلكه بخاطر اجتهاد بوده و عذر چنـين امـامي در اجتهـاد    
پذيرفته مي شود چنانگه هر امامي در حكمي كه از اجتهاد سر چشـمه مـي گيـرد    
معذور داشته مي شود چنانكه الزم است بدانيم آن مسائلي كه ابو حنيفه در آنها بـا  

آنرا ذكر كرده است ابو حنيفه تنها مجتهدي حديث مخالفت نموده و ابن ابي شيبه 
نبوده كه از روي اجتهاد رأي مخالف با اين احاديث داشته باشد بلكه در اكثر ايـن  

  . مسائل امامي يا بيشتر از ائمه جمهور با وي موافق بوده اند
  

   :حلقه علمي ابو حنيفه
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زرگـي از  ابي حنيفه با شاگردانش در اجتهاد و اجتماع مردان ب و هر كس روش
علما در حلقه درس او را بداند يقين پيدا مي كند كه اين طعنه هـا متوجـه چنـين    
شخصيتي نخواهند بود ابن ابي العوام گفته است كه طحاوي به من خبر داد كه ابن 

نوح بن ابي سفيان گفت مغير بن حـوزه بـه مـن    : گفت: ابي شور براي من نوشت
را تدوين مي كردند چهل مرد از بزرگان گفت اصحاب ابي حنيفه كه با وي كتابها 

بودند و با سند خود كه به اسد بن فرات منتهي مي شود آورده اسـت كـه ده نفـر    
پيشتاز آن چهل مرد عبارت بودند از يوسف زفر بن هذيل داوود طـائي اسـد بـن    

ئـده و او  يحيـي مـدت    سمتي و يحيي بن ذكريا بن ابي زا عمرو يوسف بن خالد
را مي نوشته كه توسط ابو حنيفه با همراهي آن چهل نفر تدوين  سي سال كتابهايي

: مي شد و باز هم با سند خود كه به اسد منتهي مي شود آورده است كه اسد گفت
اين چهل مرد عالم اختالف نظر خود را در مورد مسئله ي اعالم مي كردند و هـر  

مسـئله بـه ابـي    يك پيرامون مسئله جوابي مي داد سپس براي گرفتن جواب نهائي 
حنيفه محول مي شد و او فوري جواب را صادر مي كـرد و آنـان مسـئله را بـراي     

روز نزد خود نگه مـي   3تحقيق و بررسي بيشتر و اطمينان از صحت جواب مدت 
داشتند سپس در ديوان و كتاب تدوين مي كردند و از اسحاق بن ابـراهيم روايـت   

او دقت كامل مي نمودند پس وقتي  شده كه گفت اصحاب ابي حنيفه در مسائل با
عافيه بن يزيد حاضر نمي بود ابو حنيفه مي گفت حكم مسئله را صادر نكنيـد تـا   
عافيه حاضر مي شود پس وقتي كه حاضر مي شد و با آنان هم رأي مـي شـد ابـو    
حنيفه دستور ثبت مسئله را صادر مي كرد و اگر با آنان موافق نبود ابو حنيفـه مـي   

» معرفه التـاريخ و العلـل  «را ثبت نكنيد و يحيي بن معين در كتاب  گفت آن مسئله
كين روايت مي كند كه گفت از زفر شنيدم كه مي گفت ما به نزد ابو داز فضل بن 

حنيفه آمد و رفت مي كرديم و ابو يوسف و محمد بن حسن با ما بودند و همة ما 
بو حنيفه به ابي يوسـف  اقوال ابي حنيفه را مي نوشتم زفر نقل مي كند كه روزي ا
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گفت واي بر تو اي يعقوب همة چيزهايي كه از من مي شنوي ننـويس زيـرا مـن    
نظري مي دهم و فردا آن نظر را ترك مي كنم و فردا نظري مي دهم پس فـردا آن  

مكي دانسته مي شود كه مي گويـد مـذهب    لفرا رها مي كنم و از اينجا صدق مو
و در اعمال نظر وقول خود تكروي نداشـته   ابو حنيفه بر اساس شوري بوده است

يـن و زيـاده روي در   دطر اجتهـاد در  اشت كه اين مطلب از سوي ابو حنيفه بخـا 
نصيحت در جهت كمك به پيشبرد اهداف خـدا و رسـول او و اهـل ايمـان بـوده      
است و باز هم از همين جا دلپسندي روايت خطيب از ابن كرامه را مي فهمي كـه  

وكيع بوديم ناگاه مردي گفت ابو حنيفه اشتباه كرده است بعـد  نزد  زيگفت ما رو
وكيع گفت چگونه ابو حنيفه مي تواند اشتباه كند با وجود شخصـيتهايي كـه او را   
همراهي مي كنند از قبيل ابي يوسف و زفر در قياس و يحيـي  بـن ابـي زائـده و     

ت حفص بن غياث و حبان و مندل در حفظ حديث و قاسـم بـن معـن در شـناخ    
لغت عربي و داوود طائي و فضيل بن عياض در زهد و پارسايي و كسي كه چنين 
شحصيتهايي همراه و هم نشين او باشند اشتباه او بعيد بنظر مي رسد زيرا هر گـاه  
اشتباهي از وي سرزند او را به راه صواب بر مي گردانند و ما در اينكه ابـو حنيفـه   

ولي رأي با نظـر او موافقـت دارد در اينكـه    اشتباه نمي كند با وكيع همنظر نيستيم 
امامي مانند ابي حنيفه با معيت اين همه ابر مرد دانشمند و بـا موقعيـت مناسـب و    

فهم نافـذ و اجتهـاد كامـل در ديـن خـدا       نزديك بودن زمان او به عصر صحابه و
صحيح نيست كه آماج اين همه حمالت ظالمانه و ناجوانمردانه قرار گيـرد كـه در   

او به علت رقابت در بين همتايان و جهل راويان و دامن زدن دروغ بافان بـه  عصر 
اختالفات جزئي به وقوع پيوسته بود سپس اين حملة ظالمانه پيوسته پس از پايان 
آشوب خلق قرآن ادامه داشت تا به اوج خود رسيد هنگاميكه عدة زيـادي از اهـل   

از آنـان ابـي حنيفـه و    حديث بـراي حنيفـه و اصـحاب او شـوريدند و تعـدادي      
اصحابش را مورد طعن و جرح لفظي قرار دادند اين حمله ظالمانـه بخـاطر  هـيچ    
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انگيزه اي نبود جز اينكه مي خواستند به اين طريق از معتزلهايي كه انواع عذاب و 
فشارها را به اهل حديث چشانده بودند، انتقـام بگيريـد زيـرا جمهـور معتزلـه در      

نچـه  آپس اين را از جملة اخيـر و   –فه پيروي مي كردند فروع از مذهب ابي حني
ملة گذشته بود و گرنه خطيب بغدادي مي گويد كه نه ابو جاز  كه قبالَ گفته شد را

حنيفه و نه ابو يوسف نه زفر نه محمد و نه هيچيك از اصحاب در موضوع خلـق  
نـد كـه   داوود در آن قضيه سخن گفت يو اب يقرآن چيزي نگفتند و فقط بشر مريس

   1اينها منظر اصحاب ابي حنيفه را زشت كردند 
  

  سخن منصفانه 

مـرا شـگفت    2 »جامع بيان العلم«در اين مقام گفته حافظ ابن عبدالبر در كتاب 
فراط كـرده انـد و در آن   اذم ابي حنيفه  در اهل حديث: زده مي كند كه گفته است

نسبت بـه ابـو حنيفـه     را باره از حد گذشته اند و سببي كه نزد اهل حديث بدبيني
ببار آورده بود آن بود كه ابو حنيفه رأي و قياس را بر آثار تـرجيح داده بـود و آن   

صـحيح   –خبـر   –دو را معتبر مي دانست با اينكه اهل علم مي گويند هر گاه اثـر  
باشد قياس و نظر باطلست در حاليكه با تأويل صحيح خبر آالحاد را رد مي نمود 

آنها كساني ديگر قبل از او حديث را رد كرده بودند و كسانيكه از  و در بسياري از
وي پيروي مي كردند اين رويه را ادامه دادنـد و در بيشـتر چيزهـايي كـه در ايـن      

و اصحاب ابن  عيعلماي شهر خود مانند ابراهيم نخ رابطه از وي سر داده اند تابع
 –ادث به منزلة يكـديگر  ولي او و اصحاب او در قرار دادن حو. مسعود بوده است

و ارائـه جـواب در آن حـوادث بـه رأي و     ) يعني قياس حادثه اي بر حادثة ديگر(
اغراق و افراط مي كردند كه اين امر باعـث   ،خودشان -)نيكو شمردن ( –استحان 
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شد تا از ابو حنيفه مخالفت بزرگي براي سلف سر بزند كه همـة ايـن مـوارد نـزد     
ابـن رأي ابـن عبـدالبر    (بش بدعت به شمار مي آمدند مخالفين ابي حنيفه و اصحا

نمي بينيم مگر براي او تأويلي در آيه اي  در حاليكه ما هيچيك از اهل علم را) بود
و مذهبي در سنتي وجود دارد كه بخاطر آن مـذهب سـنت ديگـري را بـا تأويـل      

ن و صحيح و با ادعاي نسخ رد كردده است مگر اينكه مورد براي ابي حنيفه فـراوا 
و بعـد از اينكـه آمـار    ) اين هم رأي ابـن عبـدالبر اسـت   (براي غير او اندك است 

مخالفت ابو حنيفه با سنت را كه توسط ليث بن سعد بن مالـك آمـارگيري نشـده    
است جائز نيست كه حـديثي   ه كه براي هيچيك از علمااست ذكر كرده است گفت

نسخ با اثر ديگري مانند آن و يـا   را از پيامبر به ثبوت برساند بعد آنرا بدون ادعاي
با عملي كه طبق اصل قاعده آن عالم تسليم شدن براي آن واجب باشد يـا طعنـي   

سپس آنرا رد نمايد و اگر چنين كند عـدالت او سـاقط مـي    . در سند موجود باشد
شود چه برسد به اينكه به عنوان امام از وي پيروي مي شود و اسـم فسـق الزم او   

فاسق مي شود و مرجثه بودن ابي حنيفه را نيز مـورد انتقـاد قـرار    يعني  -مي كردد
عـين سـنت    –مرجثه بودن او  –مي گويم كه تحقيق آنست كه ارجاء او (داده اند 

در حاليكه از اهل علم كساني كه به ارجاء نسبت داده شوند فراوان بوده اند ) است
شده نقل نگرديـده و بـه    هيچكس به اندازه ابي حنيفه زشتيهايي كه دربارة او گفته

اين اندازه مورد عنايت قرار نگرفته است زيرا خواسته اند امامت او را زيـر سـؤال   
ببرند و با وجود اين  مورد حسادت هم قرار مي گرفت و چيزي به او نسبت داده 
مي شد كه در آن وجود نداشت و چيزي به او بسته مي شد كـه شايسـتة مقـام او    

 جماعتي از علما او را ستوده اند و معتـرف بـه فضـيلت او   نبود ولي با اين وصف 
گشته اند سپس ابن عبدالبر بعد از آنكه ستايش بعضي از علما را براي ابي حنيفـه  
آورده گفته است در قديم گفته شـده كـه بـر بزرگـواري مـردان گذشـته بوسـيله        

نظر كـن   اختالف مردم در شأن او استدالل مي شده گفته اند به علي بن ابي طالب
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كه در مورد او دو دسته هالك شدند اول دوست افراطـي دوم كينـه تـوز تفريطـي     
و در حديث آمد كه در مورد حضرت علـي دو دسـته هـالك مـي       -)كوتاه بين (

شوند يكي دوستدار بسيار ستايش كننده دوم كينـه تـوز دروغ بـاف و ايـن اسـت      
هايت رسيده باشـد و  صفت اهل شرف و بزرگوار و كس كه در د دين و فضل به ن

  .خداوند از همه داناتر است
  

2  

  

  

  179متوفاي  – 93امام مالك متولد -

  زندگي و ارزش علمي او

هجره اسـت  ل مالك بن انس اصبحي امام و نامدارترين محدث دارااو ابو عبداهللا
يع شيباني در مقدمه كتـاب  بهجري قمري متولد شد و ابن د 93وي در مدينه سال 

هجري ذكر كـرده و در همانجـا پـرورش     95والدت او را در سال تيسير الوصول 
سـالگي دارفـاني را وداع گفتـه اسـت علـم را از       86در سن  179ال سيافت و در 

ربيعه الرأي آموخته است و از بزرگان فقهاي تابعين علم را فرا گرفتـه اسـت و از   
ين شـاگردان  زهري مطالب بسياري شنيده است تا جايي كه از وي بعنوان نامدارتر

ابن عمر هم حديث  -برده آزار شده –زهري تعبير مي شود چنانكه از نافع موالي 
شنيده است و در روايت شهرت او به حدي رسيده است كه روايتش نزد بعضي از 

معروف شده است و آن سلسـله   –حديث شناسان به سلسلة ذهبيه زنجيره طاليي 
ته در طلب علم و تحصيل آن كوشيده تا و پيوس) مالك از نافع از ابن عمر(اينست 

جايي كه امامت در حجاز از آن او گشته است و عنوانهـاي عـالم المدينـه و امـام     
وازه او در آفاق ممالك اسالمي گسترش يافتـه  آدارالهجره بر وي اطالق گرديده و 
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است اهل علم از هر سوي در گوشه هاي زمين به سـوي وي سـيل آسـا سـرازير     
منعقد  �براي تدريس و نشر حديث مجلسي را در مسجد پيامبرشدند و او هم 

كرده بود كه با وقار و ادب و شرم و حيا و بزرگواري در حاليكه با بوي خـوش و  
پوشيدن نيكوترين لباس خود را آراسته بود در آن مجلس مي نشست و با صـداي  

كوه و آرام نهال دانش را دردل شاگردان خود آبياري مي كـرد و بـا توجـه بـه شـ     
قائل به احتـرام وي صـدايش    �جاللي كه براي روح اقدس رسول گرامي خدا 

  . را بلند نمي كرد
  

  :اصول مذهب او

امام مالك رحمه اهللا به فقه شناسي و حديث شناسي هر دو معروف اسـت كـه   
وي مانند ابي حنيفه به حديث مرسل احتجاج مي كرده است تعدادي از احاديـث  

روايت كرده است و اصول مذهب وي همان اصول معتبـر  مرسل را در موطأ خود 
نزد ائمه بود كه عبارتند از كتاب و سنت و اجماع و قياس ولـي او دو چيـز را بـر    
اصول چهار گانه افزوده بود يكي عمل اهل مدينه و ديگر مصالح مرسـله امـا ايـن    

تي دانسته مورد اخير بيشتر امامان به آن عمل كرده اند واما عمل اهل مدينه را حج
كه برفعل و حال پيامبر داللت مي كند و عمل آنان حجت قـرار نمـي گيـرد مگـر     

تـا زمـان    –بصورت عقب گـرد   –عملي باشد كه همة آنها به اتفاق نسل به نسل 
پيامبر گرامي آنرا انجام داده باشند و نظر او آنست كه اهـل مدينـه همگـي پايبنـد     

مان زمگر اينكه امر مشروعي باشد كه در امري نمي گردند و به آن عمل نمي كنند 
صحابه به آن عمل كرده اند و نزد او عمـل اهـل مدينـه از حـديث آحـاد       و پيامبر

قويتر است پس هر گاه خبر آحاد با عمل اهل مدينه در تعـارض باشـند دومـي را    
سنت كـه مالـك بـه آنهـا      و از اينجاست كه ليث بن سعد در هفتاد ترجيح مي داد
ر حاليكه در كتاب موطأ او قرار دارند به او نسبت اشتباه داده است و عمل نكرده د
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در ترجيح عمل اهل مدينه بر حديث آحاد ساير امامان و علماي بعد از او بـا وي  
موافقت ننموده اند و بارزترين كسي كه در آن مورد با وي مناقشه كرده است امام 

داخته اند و از مشهورترين ة او پرعلمايي پي در پي به مناقششافعي بوده بعد از او 
كسا نيكه حجيت عمل اهل مدينه را رد كرده اند ابـن حـزم اسـت كـه در كتـاب      

با وي مناقشه اي بسيار قوي نموده است كه او در رد  »االحكام في اصول االحكام«
الك در مناطق مامام  بعلمي خيلي سختگير است و مذه مخالفين خود در مناقشه

الموطـا، ارزش   -اسالمي منتشر شده است بويژه در مغرب و مصربسياري از عالم 
رايات و احاديث و شرحهاي آن و شايد مشهورترين چيـز ي كـه امـام مالـك      ،او

بوسيلة آن شناخته شده است كتاب الموطا اوست كه به اشـارة منصـور در هنكـام    
ـ    اب حج آنرا تأليف كرده است در آن هنگام منصور از امام مالك خواسـت كـه كت

جامعي را در علم تدوين كند كه در آن از سختگيريهاي ابن عمر و آسانگير هـاي  
ابن عباس اجتناب ورزد و استفادة از آنرا براي مردم هموار سـازد بعـد از آن ايـن    
گتاب را تأليف و نام او را موطا گذاشت و سيوطي به سبب ديگـري نـام گـذاري    

وايت شده كه مالك گفت كتـابم را  اين كتاب را ذكر كرده است و آن اينست كه ر
بر هفتاد تن از فقهاي مدينه عرضه كردم كه همة آنها در مطالب آن با من موافقـت  

ناميدم سپس مهـدي خليفـة    –) محل توافق(ن سبب اسم او را موطا يكردند به هم
حج آمد و نام كتاب موطا از امام مالك را شنيد و دستور داد تا پنج دينار ه عباسي ب

ام مالك و به هر يك از شاگردانش هزار دينار پرداخت شـود سـپس هـارون    به ام
الرشيد در يكي از سفرهاي حجش با فرزندانش به نزد امام مالك آمد و حديث را 
از او شنيد و عالقه داشت تا الموطا را به ديوار كعبه آويزان كنـد و مـردم را وادار   

اي امير المـؤمنين چنـين مكـن    كند تا به آن عمل كنند امام در جواب رشيد گفت 
زيرا اصحاب پيامبر خدا در فروع اختالف داشته اند و در شهرها متفرق شده اند و 
همه آنها در فتواي خود به حق اصابت كرده اند پس رشيد از نظر خود عدول كرد 
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اين خبر را ابو نعيم در حليه روايت كرده است و خداوند پذيرش او را به دلهـاي  
بود بهمين سبب مردم چه براي درس خواندن و چـه بـراي شـنيدن     مردم انداخته

حديث به  وي روي آوردند و از مشهور ترين اماماني كه موطـأ را از امـام مالـك    
شنيدند اوزاعي و شافعي و محمد بودند و چنانكه مي آيـد روايـت محمـد بـراي     

ـ      أليف و مالك از روايات مشهور و معتبر موطا بشمار مـي رود و امـام مالـك بـه ت
تدوين احاديث صحيح در آن عنايت ويژه داشته است تا جايي كه گفته اند چهـل  
سال مشغول اصالح و پيراستن آن بوده است و براي آن مطلب به روايت سـيوطي  
در مقدمه شرح خود براي موطأ از اوزاعي استدالل مي شود كه اوزاعـي گفـت در   

س گفت كتابي كه در چهل سـال  چهل روز الموطأ را بر امام مالك عرضه كرديم پ
تأليف كردم در چهل روز آنرا فرا گرفتيد چقدر كم است در آن زمـاني كـه در آن   
موطا را ياد گرفتيد و او مي خواهد كتاب خود را به ترتيب ابواب مختلـف علمـي   

ذكر مي كنـد سـپس    �مرتب كند و در هر بابي احاديث مربوط به آنرا از پيامبر
ت ذكر كرده است البته صـحابه  اصحابه و تابعين وارد شده اس از آثار و اخباري كه

و تابعين كه درميان انبوه مردم مدينه بوده اند زيرا امام مالك مدينه را هرگـز تـرك   
نكرده است و گاهي هم كلمات حديث را بعد از روايت تفسير مي كرد و مقصود 

ث آحـاد بـا عمـل    از بعضي ازعبارات حديث را بيان مي كرد و در ابوابي كه حدي
زيـرا   –اهل مدينه در تعارض بوده است بر عمل اهل مدينه نـص گذاشـته اسـت    

ء امـا آرا  –چنانكه گذشت او با عمل اهل مدينه حديث آحاد را ساقط كرده است 
و نظرات علما در موردرتبه و درجة الموطا متفاوت است زيرا گروهي گفته اند به 

ست كتاب او بر صـحيحين بخـاري و مسـلم    خاطر موقعيتي كه امام مالك داشته ا
مقدم است زيرا معروف است كه وي در اثبات احاديـث آن دقـت و امكـان نظـر     
فراواني كرده است و در اين رابطه ترا كفايت مي كند كـه او كتـابش را در مـدت    
چهل سال تأليف كرده است و از جمله كسانيكه طرف تفضيل موطا بر صـحيحين  
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جمهـور مالكيهـا    ع كرده اند ابي العربي بوده و ايـن رأي نظـر  بوده اند و از آن دفا
ا در رتبه صحيحين قرار داده اند و كالم دهلـوي در كتـاب   ر است برخي ديگر آن

بـه آن   ،حجه اهللا البالغه در جايي كه از طبقه بندي كتابهاي سنت بحـث مـي كنـد   
ـ    رار داده اشاره كرده است وي در طبقه خود الموطا و صحيحن را در يـك طبقـه ق

است و بعضي ديگر رتبه آنرا پايين تر از صحيحين قرار داده اند و ايـن هـم نظـر    
جمهور حديث شناسان است و ابن حجر راز ودليل آنرا ذكر كرده است آنجـا كـه   
مي گويد كتاب مالك نزد خود و پيروانش به اقتضاي نظر خودشان كه احتياج بـه  

روايتش نرسـيده بـه صـحابي يـك      حديثي كه در زنجيرة«حديث مرسل و منقطع 
صحيح مي باشد و حـال اينكـه قـبالَ     ،و غير آن دو است) راوي حذف شده باشد

دانستيد كه محدثين به مرسل و منقطع وسواي متصل اعتماد نمي كند در نتيجه نزد 
انان رتبه موطا از صحيحين پايين تر است ولي طرف داران دو نظـر اول از وجـود   

طأ جواب داده اند  به اينكه احاديث مرسل و منقطعي كه در مرسل و منقطع در مو
موطأ وجود دارد از طريق ديگر اتصال سندشان اثبات گرديده است در نتيجـه بـه   
اين اعتبار همة احاديث موطأ صحيح است و از كساني كه عنايـت داشـته انـد تـا     

ـ    = احاديث مرسل و منقطع و معضل  ا حديثي كـه در سلسـله روايـتش دو راوي ي
را به حديث متصل تبـديل كننـد حـافظ     –بيشتر به طور متوالي ساقط شده باشند 

ايـن اسـت و همـة ايـن      ،ابن عبدالبر بوده است و از جمله چيزهايي كه مي گويد
از اهـل  ( –و عين السـقه   –) به من رسيده( –روايتهايي كه در آن به كلمة بل فني 

در اين روايت سند حديث را ذكر حديث روايت كرده باشد كه معموالَ  –) اعتماد
نهـا  آر حديث به سند آنها شناخته نيست همة احديث كه جز چه 61 ،نكرده است

  : از غير طريق مالك متصل هستند و آن چهار حديث عبارتند از
من از ياد نمي برم ولي از : 2 ا"�9 و 2 آ8 ُا "�9 ِا "�-1

  . برده مي شود مياد
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مان قبل از خود و يا انچه خدا خواسته باشـد  همانا رسول خدا عمرهاي مرد-2
از آن قبيل به او نمايانده شد پس گويا عمرهاي امتش را كوتاه يافت بـه گونـه اي   

ن مي رسند آ كه در انجام عمل به درجه اي نمي رسند كه غير انها در طول عمر به
  . پس خداوند ليله القدر را به او بخشيد

خدا در مورد نفوس در ميان مردم به من  آخرين چيزي كه رسول: قول معاذ-3
   1توصيه كرد آن است كه فرمود اخالق خود را در مقابل مردم نيكو گردان 

ي اسـت بـا   زاللگرديد پس آن چشمه  قاه ابري پديد آمد و در فضا متفگهر-4
  آب بسيار 

و علما هم از اين چهار حديث دفاع كرده اند و گفته اند كه معناي اين حديث 
ند و به احاديث ديگري كه از نظر معني اينها را تأييد مي كنند و در كتـب  صحيح ا

اضـاده  : سنت قرار دارند استشهاد كرده انـد ولـي شـيخ شـنقيطي در كتـاب خـود      
متصل بودن اين احاديث چهار گانه از ابن صالح نقل كرده است و آنچـه  : الحالك

احاديـث موطـأ را    سيوطي آن را به معرض ظهور گذاشته است اين است كه تمام
ن وجود دارد گرچه نزد او آبدون استثنا صحيح بدانيم زيرا احاديث مرسلي كه در 

  و امامان هم نظرش بدون هيچ شرطي حجت است نزد ما نيز حجت است زيرا در 
  

يعني دليل ديگري در جهت : تقويت كننده«*** نظر ما هر گاه حديث مرسل 
داشته باشد حجـت اسـت و    »قويت كندآن حديث مرسل موجود باشد كه آن را ت

بـراي او  *** و يا چند *** اتفاقاض هر مرسلي كه در موطا است حتماَ يا يك 
وجود .ين ابن حزم گمان گرده كه در موطا احاديث ضعيفيو وجود ا 2وجود دارد 

                                        

به معني جاي ركاب در پاالن شتر است اما من با توجه به موقعيت آن را به نفوذ ميان مـردم تفسـير    :غرز- 1
  .كردم

    8ص شرح الموطا  -2
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دارد كه علما آن را بسيار ضعيف دانسته اند  و اغنها را از درجة اعتبار ساقط كرده 
ويد اين احاديث به درجة سقوط و وضع نرسيده گلكنوي به دنبال آن مي اند ولي 

اند و شايد آنچه كه ابن حزم ان را نقل كرده و گفته كه علما آن احاديث را بسـيار  
ضعيف داسنته اند از حكم ايشان با مالحظه طرقي كه به آنان رسيده اند پديد آمده 

ث نزد او صحيح مي باشند و امام باشد ولي با مالحظه طريق مالك همة اين احادي
مالك شايسته تر است به اينكه نظر او در مورد استادان خـود و كسـي كـه از انهـا     
روايت كرده است اولي تر است زيرا او به شيوخ خود درايت و معرفـت بيشـتري   

نسخه رسيده اسـت كـه از جملـه مشـهورترين      30دارد و روايات موطا در حدود 
يحيي ليثي و موطا ابن بكي و موطا ابـن مصـعب و موطـا    آنهاست موطا يحيي بن 

ديم و تأخير قابن وثب و موطا امام محمد بن حسن به تمام اين نسخه ها از نظر ت
و زياده و نقصان با هم فرق دارند زيرا زمانهايي كه در آن موطا از مالـك روايـت   

بـه اينكـه    شده است با هم متفاوت بوده اند اين از يك سو و سوي ديگر با توجه
مي كرده بعيد بـه نظـر نمـي رسـد كـه طبـق        ظرامام مالك هميشه در موطا خود ن

نظرهاي متفاوتي كه برايش به وجود آمده است گاهي چيزي در آن افزوده باشد و 
ن كاسته باشد و همين مطلب باعـث شـده بـا توجـه بـه      آگاهي ديگري چيزي از 

ه در تعداد احاديث موطا اقـوال  اختالف نسخه هايي كه بين مردم متداول هستند ك
  . مختلف وجود داشته باشد

به اين گونه كه ابوبكر ابدي گفته اسـت تمـام روايـات موطـا كـه از پيـامبر و       
 222حـديث مسـند و    600حديث است كـه از   1720صحابه و تابعين رسيده اند 

) حديثي كه از صحابه روايت شده است( –حديث موقوف  613حديث مرسل و 
قول تابعين فـراهم شـده اسـت  و امـا موطـا محمـد بـن حسـن كـه از           285و  –

نامدارترين نسخه هاي موطا است و داراي شهرت بزرگي در حرمين و هند اسـت  
حديثي كه از پيامبر روايت شده باشد نه از صـحابي و   –تعداد احاديث مرفوع آن 
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طع كـه در ان  و آثار موقوف بر صحابه و تابعين اعم از مسند ومرسل و منق–تابعي 
روايت آن  13روايت است كه هزار و پنج روايت آن از مالك و  1800وجود دارد 

روايت هم از ابي يوسف و بقيه از غير آنهاست و پيوسته علماي  4از ابي حنيفه و 
حديث بر موطا شرح و تخريج را پس گرفته اند از جمله كساني كـه آن را شـرح   

ين كتاب دو شـرح نوشـته اسـت اول كتـاب     كرده است ابن عبدالبر است وي بر ا
در اين شرح اسامي شيوخ مالك را  »ا في الموطا من المعاني و المسانيدمالتمهيد ل«

به ترتيب حروف الفبا آورده است كه اين شرح به اندازه اي مهـم اسـت كـه ابـن     
ن نمـي بينـيم پـس    آحزم در مورد آن گفته است هيچ كدام را در فقيه حديث مثل 

كار في شـرح مـذاهب   ستذاال«ن را ببينيم و شرح دوم او كتاب آتر است چگونه به
است و از جمله كسان ديگري  كه بر موطا شرح نوشته انـد حـافظ   » علما االمصار

 911 –جالل سيوطي متوفـاي  -هجري  543ابوبكر بن محمد عربي است متوفاي 
علـي   شـيخ ) 1180(و دهلـوي متوفـاي   ) 1122(زرقاني مالكي متوفاي  –هجري 

التعليق الممحد علي «در كتاب خود به نام ) 1304(و لكنوي ) 1014(قاري المكي 
و عده ي بسياري هم موطا را مختصر كرده اند كـه از جملـه     »موطا اال مام محمد

اسـت    463و ابن رشيق متوفاي ) 4634(وابن عبدالبر ) 3880(آنها ابو سليماخطابي
اختالفات موجود در آن كتابهاي زيـادي  چنانچه در شرح غريب وشواهد و مردان 

آيـا  .(اب شكوهمند داللت مـي كنـد  نوشته شده است كه بر علماي امت به اين كت
از زماني كه مالـك موطـا خـود را تـأليف      )طا كتاب فقه يا كتاب حديث است مو

يتـرين تـأليف در    يكرده است تا عصر ما علما اختالف نظر ندارند در اينكه قديم
ن دوم هجري در اختيـار مـا قـرار گرفتـه     راز تأليفات سلف در قحديث ا ست كه 

ه اوج خود رسـيده بـود و هـر گـاه از     بن آاست و چنانچه ديديد عنايت علما در 
نها ذكر كرده اند و چنانكه در رتبه آن آكتب حديث ياد شده باشد حتماَ موطا را با 

شناسان تـاريخ   اختالف دارند وضع آن گونه بود كه گذشت تا اين عصر كه خاور
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پيامبرمان را مورد تجاوز ناجوانمردانه قـرار دادنـد چنانچـه در     و و علما و صحابه
عمل پليد آنها را ديديد تا جايي رسيد كه در ميان مسلمانان هم كسي  ،بحث سنت

ه است نه كتاب حديث و آنهم دكتر مالك فقط كتاب فق ءطاوپيدا شود كه بگويد م
���ـ: q #ـ�ر¡    ة"�S(كتاب خود  علي حسن عبدالقادر است در

شبهه قول به اينكـه موطـا كتـاب    (. چنين نظر داده است) ا*T;: ا����2
دكتر دركتاب نام برده خود مدعي مـي شـود كـه موطـا اگـر مجموعـه       ) ه استفق

حديث زيد را از آن استثناء كه موطا را به عنوان اولـين كتـاب بـزرگ در حـديث     
ت و ارزشي كه براي امام مالك و كتاب او در اسـالم  اعتبار كنيم علي الرغم موقعي

وجود دارد زير در اصل به عنوان كتاب حديث اعتبار نشده است و در كنار كتـب  
شش گانه سنت جايگاهي براي خود جز در ميان مغربيان كسب نكرده است ولـي  

ميـان كتـب صـحيح     تقوي متأخرين آنان را وادار كرده است تا گاه گاهي او را در
ت ذكر كنند سپس اين مطلب را تأكيد كرده كه موطا بـه معنـي صـحيح كتـاب     سن

حديث نيست و گفته است زيرا غرض او تنها آوردن حديث صحيح نبوده و بلكه 
ن اعتراف شـده  آنظر او در فقه و قانون عادت و عمل طبق اتفاق اهل مدينه كه به 

مسئله اي كه موجود است وايان معتبر در براي همين امر در آن فتاواي پيش باشد و
مي پردازد تا رأي موافق خود را براي آن فتاواي بدست بياورد و اگر محدث بـود  
حديث براي ما ذكر مي كرد نه فتوي را سپس بعد از بحث طوالني مي گويـد بـه   
همين سبب امام مالك را فقط جامع الحديث نمي دانيم بلكه عالوه بـر آن از نظـر   

ده است سپس بعد از آن كه گفته شد كه مالك احيانـاَ  علمي شارح احاديث هم بو
گفته است پس از اين مطلـب در مـي يـابيم كـه      ،هم به رأي عمل مي كرده است

مالك محدث نبود و نزد او حديث تنها تكيه گاه محسوب نمي شد به دليل اينكـه  
ده محدث نبود ولي فائ عمل اهل مدينه را حجت قرار داده است با اينكه او حقيقتاً

بزرگي را نسيب محدثين گردانيد و نقد تاريخي را به وسيله اي گرانبيها امداد كرده 
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است در حالي كه اسناد در نزد وي يك امر ضروري نبوده است بدليل آن احاديث 
مرسلي كه در موطا ذكر كرده است و خالصه آنچه ما به طور اختصار ذكر كـرديم  

چيز است اول اينكه مالك محدث نيست و او به تفصيل بر كتابش آورده است دو 
  :دوم اينكه موطا كتاب حديث نيست بلكه كتاب فقه است و اما جواب شبه ها

   
   :جواب شبه اول

نچه كـه  آاول اينكه مالك محدث نبوده جنايت بر حق است مخالف با تمام -1
علما مي گويند زيرا مالك از بزرگان محدثين در عصر خود بـوده اسـت و جلسـه    

رس حديث او معروف و مشهور است و براي حديث آموزي از اطـراف و  هاي د
مدند و جز ستيزه گر هيچ احـدي در  آاكناف سرزمين پهناور اسالمي بسوي او مي 

اين امر مخالفت نمي كند و با وجود حديث و امامت در حـديث شناسـي فقيهـي    
ة حـديث  بزرگ از ائمه فقها به حساب مي آمده پس از جمله كساني نبود كه جلس

داشته باشد اما در فقه كالمي نگويد و يا در مسائل اجتهادي نظراتي نداشـته باشـد   
كـه فقـط محـدث باشـد و      –اعمش نبوده اسـت   يعني او مانند يحيي بن معين و

هم مـي آميختنـد پـس اسـتدالل بـه       رديث و فقه را دحهمينطور فقهاء تابعين نيز 
ود را بكـار مـي بـرده بـر اينكـه او      اينكه او در جاي كه نص وجود نداشته رأي خ

محدث نبوده بلكه فقيه بوده است خود را به نا آگاهي زدن به آرزوهـاي محـدثين   
از عصر صحابه است زيرا ابن مسعود كه از جملة بزرگترين راويان حديث بشمار 
مي آيد در مورد كه نص وجود نداشت اجتهاد مي كرد در عين حال ابن عمر نيـز  

ن بود و هنگام بر حود با نصوص توقف مي كـرد و در معنـي آن   از بزرگان محدثي
اجتهاد مي نمود پس هر كس با اجتهاد خود استنباط احكام نمايد از دائره حـديث  
شناسي خارج نمي گردد چنانكه اينطور هم نيست كه هيچ محدثي در نصوصي كه 

ـ       وري و پيش رويش قرار دارد اعمال نظر نكنـد و بـراي نمونـه در ميـان تـابعين ث
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كه آندو در حاليكه امام حديث بودند امام فقه هم بودنـد   يددر نظر گير اوزاعي را
و مانعي از جمع بين دو طرف وجود ندارد براي كسيكه خداوند فهم و حفظي بـه  
او عنايت كرده باشد اما اينكه او در كتابش احاديـث مرسـل آورده اسـت بخـاطر     

نقطع صحيح است نـه اينكـه او ماننـد    آنست كه در مذهب او احتياج به مرسل و م
محدثين به اساتيد عنايت نداشته است چگونه ممكنست كه او به حـديث عنايـت   

گاهي اتفاق مي افتاد كـه  : نداشته باشد در حاليكه از او روايت شده است كه گفت
استاد نزد ما مي نشست و بيشتر اوقات روز براي ما حديث مي گفـت در حاليكـه   

مي گفتيم و اوست كه گفته است علم از چهار نفر گرفتـه نمـي   يك حديث از او ن
و قبالَ آنرا نقل كرديم و به اعتراف همتايان امام مالـك بـه امامـت و    ) شود تا آخر

ثابت قدمي او  در حديث اعتماد تو به گفته ما بيشتر مي شود سفيان بن عيينه مـي  
معتمـدين مـردم    گويد امام مالك جز حديث صحيح را تبليغ نمـي كـرد و جـز از   

حديث روايت نمي كرد و يحيي بن سعيد القطان گفته است مالك امام در حديث 
  .بود و ابن قدامه مي گويد مالك حفظ كننده ترين اهل زمان خود بود

و اما اينكه موطا كتاب حديث نيست پس بوسـيله عنايـت علمـا بـه آن بـا       -2
گـردد زيـرا محمـد بـن     وجود اختالف مذاهبشان اين ادعا هم نقض و منحل مـي  

حسن در حاليكه خود از اصحاب ابي حنيفه است آنرا با عنايت ويـژه اي روايـت   
  .مي كنند و اوزاعي هم كه امام مذهبي معروفي است

موطا را از امام مالك روايت مي كند و باز هم امام شافعي آنرا از امام مالك مي 
نـد و مختصـرش مـي    گيرد و اين همه علماي حنفي و شافعي آنـرا شـرح مـي كن   

كردانند اما با اين وصف عنايت مالكيان بيشتر بوده است زيرا موطا كتـاب امـام و   
رهبر مذهبشان بوده است و اگر موطا كتاب فقه بود اين توافق بر عنايت بـه خـود   
را از اتمام مذاهب نمي يافت و اما اينكه او طبق مطالب و ابحاث فقهي تنظيم شده 

خارج نمي كند چنانكه بخاري چنين كرده است  ،يث بودناست او را از كتاب حد
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 ،كه او باتفاق همه كتاب صحيحش را تصنيف كرده كه كتاب حديث باشد نه فقـه 
با اين وصف آنرا مطابق با ابواب فقه تنظيم كرده است و مانند امام مالـك بخـاري   

ن هم آراء صحابه و تابعين را در صحيح خـود آورده اسـت كـه ماننـد آن در سـن     
ترمزي كه آرزو كرده تا در هر بابي خالف بين علما و تفصيل و توضيح اقوالشـان  

كمتر به چشم مي خورد و چنانكه ابي داوود نيز اين كـار را انجـام داده    ،را بياورد
است و از ذكر رأي صحابي يا تابعي در كتاب حديثي خـروج آن كتـاب از جمـع    

ه حديث را بر تمـام آنچـه كـه از    كتب حديث الزم نمي آيد بويژه در نظر كسي ك
و امـا اينكـه موطـا بـا     . پيامبر و صحابه و تابعين روايت شده است اطالق مي كند

كتب ششگانه سنت به شمار نمي آيد زيرا امام مالك احاديث مرسل زيادي در آن 
آورده است و او هر چند عمل به اين احاديث را جـائز مـي دانـد ولـي غيـر او از      

نمي دهند پس اين مطلب همانست كه به حساب آوردن او بـا   محدثين چنين نصر
راء در ايـن رابطـه تفـاوت    آكتب ششگانه را ممنوع كرده است با اينكه نظـرات و  

امام احمد پيش روي ماست كه هر چنـد بـه اتفـاق      دارند چنانكه گذشت و مسند
ب كتاب حديث بشمار مي آيد ولي با وجود ايـن بسـياري از علمـا آن را در كتـا    

ششگانه به حساب نياورده اند آنهم به خاطر اعتبارات ويژه اي كـه علمـا در نظـر    
گرفته اند و اما اينكه تقواي متأخرين آنان را وادار كرده بـود تـا موطـا را از زمـرة     
صحاح سته به شمار آورند پس اين از سبكهاي خاورشناسان و عبارات آنانست و 

ناست آيا متقدمين چنين تقوايي نداشتند كه گرنه در اينجا تقوي متأخرين به چه مع
آنان را بر آن مطلب وادار كند چرا در اين موضوع پـاي موضـوع پـاي تقـوي بـه      
ميدان كشيده مي شود و چگونه اين قول درست باشد در حاليكه امام شافعي كسي 
است كه مي گويد در روي زمين كتابي نمي شناسم كه صواب بيشـتري از كتـاب   

جايي داده باشد و ابن صالح جواب داده به اينكه ايـن سـخن امـام    مالك در خود 
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آيا اين مطالـب ارج نهـادن    1شافعي قبل پديد آمدن و كتاب مسلم و بخاري است 
علماي گذشته را براي موطا مالك و نظر آنان بر اينكه موطا كتاب حديث است نه 

نبـوده و آن را   فقه را در بر نگرفته است و اگر نظر علما بـر حـديث بـودن موطـا    
كتاب فقه مي دانستند اعتذار ابن صالح از امام شافعي در اينكه شافعي گفته اسـت  

معني نداشت و آنگاه جواب طبيعـي و مناسـب آن    –هيچ كتابي مانند موطا نيست 
بود كه گفته شود كتاب مالك كتاب فقه است و دو كتاب بخاري مسلم دو كتـاب  

  . حديث هستند
  
  

  204- 150امام شافعي -3

  زندگي و موقعيت علمي او

او ابو عبداهللا محمد بن ادريس بن عباس بن شافع است كه نسب او بـه قصـي   
در عبد مناف به هـم مـي رسـند او در    �اب مي رسد و نسب او با پيامبرالبن ك

هجري متولد شد و مادرش در دو سالگي او را بـه   150غزه از توابع شام در سال 
سال  10ورش يافت و قرآن كريم را فرا گرفت و حدود مكه آورد و در همانجا پر

ر را آموخت تـا  عدر ميان قبيلة هذيل اقامت گزيد و در اين مدت از آنان لغت و ش
لها از استوارترين مـردم گشـت و روايـت شـده كـه      يجايي كه نسبت به درك هذ

را  و زير نظر او تصحيح نمود و امام شافعي فقه.ي شعر آنان را به نزد شافعيعاصم
از مسلم بن خالد زنجي مفتي مكه فرا گرفت سپس به مدينه سـفر كـرد و شـاگرد    
امام مالك شد و همة موطا را نزد وي خوانـد و امـام مالـك از ذكـاوت و نيـروي      
ذاكره و هوشياري و بزرگواري پيشرفته اندازه اي را در امام شـافعي مشـاهده مـي    
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پيوند با او كرده بود سپس شافعي در  كرد كه او را وادار به احترام گذاشتن و ايجاد
يكي از استانهاي يمن كار اداري را بـه عهـده گرفـت كـه در آنجـا از وي توسـط       
بدخواهان جاسوسي شد و سخن چينان سخن خود را بنزد هارون بردنـد و او بـه   

 184اتهام تشيع و دعوت براي اهل بيت به بغداد احضار شد و اين جريان در سال 
وبنزد رشيد رفت و او را بـه برائـت     حمد بن حسن دخالت كردهجري بود بعد م

شافعي راضي كرد و در آنجا به امام محمد بن حسن پيوست و كتـب اصـحاب او   
را ياد گرفت تا جايي كه گفت از بغداد خارج شدم و حال آنكه از دانـش محمـد   

در بن حسن بار يك شتر را با خود بيرون كشيدم سپس به مكه بازگشت و پيوسته 
در مصر اقامت گزيد و در  199بين عراق و حجاز آمد و رفت مي كرد تا در سال 

هجـري قمـري دار فـاني را     204آنجا مذهب جديدش را تدوين كرد  تادر سـال  
را پر از علم و اجتهاد كرده بود و پـس از آنكـه    وداع گفت آن هم بعد از آنكه دنيا

گرد خود جمع نمود و پس از آنكـه  دانشجويان ممتاز و پيشتاز عراق و مصر را به 
  . دلها را مملو از حب و شكوهمندي و اعتراف به امامت خود نمود

زيرا او از علم فراوان و گويندگي سرشار وذكاوت شگفت انگيز و ذهن با نفوذ 
به درون و مغز حقايق و احاطة فراگير به كتاب خدا و سنت رسولش و علوم لغت 

  .و آداب آن بر خوردار بود
  

  وري كه شافعي در دفاع از سنت ديده استد

شافعي عالوه بر موقعيت فقهي او جايگاه ممتازي هـم نـزد اهـل حـديث دارد     
پس او كسي است كه قواعد روايت را بنا نهاده و دفاع بـزرگ و ارزشـمندي را از   
سنت بعمل آورده و رأي خود را در مخالفت با مالك و ابـي حنيفـه ابـراز نمـوده     

مخالف او با مالك و ابو حنيفه آنست كه هر گاه حـديث صـحيح   است و آن رأي 
باشد عمل بـه آن واجبسـت بـدون اينكـه      �باشد و داراي سند متصل به پيامبر
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مانند امام مالك مجمل به آن را به موافقت عمل اهل مدينه مقيد كند و يا مانند ابو 
ي كاهش دهد و حنيفه آنقدر شرائط در نظر گيرد كه عمل به حديث را تا حد زياد

بهمين سبب در نظر اهل حديث آنقدر محبوبيت پيدا مرد كه او را ملقب به ناصـر  
دفـاع از   السنه نمودند و در حقيقت كتاب رساله او و سخنهايش در كتـاب االم در 

محكم و با داليل  ،آن هم با سبكي نيرومند ،ححجيت سنت و موقغيت آن در تشري
بهاترين تاليفات علما در اين زمينه اسـت و ايـن   در هم كوبنده و زبر دست از گران

مطلب هم انكار ناپذير است كه هر كسي در علم مصطلح الحديث و همچنـين در  
مباحث سنت و كتاب در علم اصول چيزي نوشته باشد بدهكار امام شافعي اسـت  
بخاطر  چيزي كه نوشته است و از همينجاست كه صحت قول محمد بـن حسـن   

اگر روزي حديث شناسان در مـورد حـديث حرفـي    : مي كويدمعلوم مي شود كه 
ز عصراني هم هويدا مي گردد آنجا ات قول حبزنند از زبان شافعي مي گويند و ص

اصحاب حديث خوابيده بودند و شافعي آنها را بيـدار نمـود بهمـين    : كه مي گويد
دنـد  سبب علماي حديث او را شكوهمند يافتند و او را با همة خوبيها ياد مـي كر 

هيچ احدي بـه دوات و قلـم   : براي نمونه احمد بن حنبل دربارة او چنين مي كويد
مـا  : ي دارد و همچنـين مـي گويـد   منتـ دست نزده مگر اينكه شافعي در گـردن او  

از هم تشخيص نمي داديم تا با شـافعي   را ناسخ و منسوخ حديث ،جمل و مفسرم
اب رساله امـام شـافعي را   و عبدالرحمن بن مهدي مي گويد وقتي كت. مي نشستيم

ديدم مرا غافلگير كرد زيرا من كالم مرد خردمند فصيح ناصح را ديدم و من بسيار 
براي او دعا مي كنم و كرابيسي گفته كه ما معني كتاب و سنت را نمي فهميديم از 
شافعي شنيديم و مانند شافعي را نديده ايم و شافعي هم مانند خود را نديده است 

  .ارفتر از او را نديده ايميحترو عو فص
  

  اصول مذهب شافعي
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اصول مذهب او مانند اصول مذهب امامان ديگـر عمـل بـه كتـاب و سـنت و      
اجماع و قياس است جز اينكه دائرة عمل او بسـنت از دائـره عمـل مالـك و ابـي      
حنيفه از ناحية عمل به حديث آحاد وسيعتر بوده است و از اين جنبه كه عمل بـه  

ترك كرده است دائره عمل او از دائره عمل آنان تنگتر مي گـردد   حديث مرسل را
يعني شافعي با حديث مرسل عمل نمي كند مگر اينكه از مرسـل بزرگـان تـابعين    
مانند سعيد بن مسيب باشد و از جمله اصول و استصحاب است و حنفيها هـم در  

به روايـت   و درحديث جز مسند شافعي. ن عمل مي كنندآبه  2نه در اثبات  1دفع 
ابي العباس االصم و سنن شافعي به روايت طحـاوي كتـاب مسـتقلي از وي نقـل     
نشده است و چنين بنظر مي رسد آنهم از جمع اوري شاكردانش فراهم شده باشد 
نه تأليف خود او باشد چنانكه مسندهاي ابي حنيفه هم همينطور است و ايـن هـم   

ث گفـتن جلسـه نداشـته و    بخاطر آنست كه او مثـل ديگـر محـدثين بـراي حـدي     
همچنين قصد جمع آوري روايات و طرق آنرا مانند حديث شناسان ديگر نداشـته  
است و تنها او امام مجتهدي بوده است در سنت از تمام چيزهايي بحث نموده كه 
ممكنست اصلي از اصول تشريح باشند پس او حديث را مي طلبد تـا آنـرا هسـتة    

ه بخواهد دفترها و صفحه هـايي كاغـذ را از آن پـر    اجتهاد و فقه قرار دهد نه اينك
  . كند و اينست فرق ميان محدثين ويژة حديث قصد فقه و تشريح احكام را دارند

  
  

4  

  241- 164احمد  ماما

  زندگي و جايگاه علمي او

                                        

  يعني بوسيله استصحاب از اينكه وارد آمدن حقي بر كسي جلوگيري شود =دفع - 1
  .قي را براي شخصي قرار دهيمح باحيعني بوسيلة استص= بات ثا- 2
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هجري در بغداد متولد  146او ابو عبداهللا احمد بن حنبل شيباني است  در سال 
ت  ودوران كودكي را سپري نمود وي در آغاز شد و در همانجا پرورش ياف

ضر شد سپس به طلب حديث ابي يوسف يار امام ابو حنيفه حا طلبگي در مجلس
  پرداخت و پيوسته در طلب آن جديت

مي كرد  و استادان حديث را مالقات مي نمود  و از آنان حديث مـي نوشـت    
جايي كه در سـنت در  تا در حفظ سنت و احاطه به آن به قلة رفيع دانش رسيد تا 

عصر خود امام بي همتا شد وي در آغاز فقه را از شافعي گرفت سپس شـافعي از  
وي حديث گرفت و بخاري و مسلم از شاگردان وي بحساب مي آيند و در زهـد  

مقـام و موضـعگيري    ،و پارسايي و رعايت امانت و سـختگيري در دفـاع از حـق   
در زمان امام احمد قضـية   –رفت بزرگي داشت وي اماج محنت خلق قرآن قرار گ

مخلوق بودن يا مخلوق نبودن قرآن مطرح گرديد و امام احمـد بـا مخلـوق بـودن     
قرآن مخالفت كرد بهمين سبب مورد اذيت و آزار حكومت آن عصر كـه طرفـدار   
معتزليها بود قرار گرفت و اين قضيه براي امام احمد به محنت خلق قرآن مشـهور  

آن صبرو پايداري نمود و اين امر از زمان مأمون تا زمـان   و در مقابل) مترجم(شد 
بسيار عظيم وي بر تثبيت دلهاي مردم بر حق اثـر   متوكل ادامه داشت و موضگيري

جاوادانه گذاشت و پايداري وي بر اين محنـت طاقـت فرسـا در نظـر مسـلمانان      
كننــد و ارزش او را افــزايش داد و آنــان را وادار نمــود تــا بــه امامــت او اعتــراف 

شهادتهاي علما به فضل و بزرگواري او بسيار فراوان است و قول شافعي در ايـن  
رابطه ترا كفايت مي كند كه مي گويد از بغداد خارج شدم در حاليكه برتر و داناتر 

در  241پارساتر و با تقواتر از احمد بن حنبل را پشـت سـر نكذاشـتم وي بسـال     
جنـازه اش مـردم بسـيار و بيشـماري شـركت       بغداد به لقاءاهللا پيوست و در تشيع

  . كردنند
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  اصول مذهب امام احمد

اصول مذهب وي همان اصول امامان ديگر است يعني كتاب و سنت و اجمـاع  
و قياس وي فراوان به سنت عمل مي كرد كه گفتة او را در اين رابطه مقدم داشتيم 

ت و از آراء صحابه كه مي فرمايد حديث ضعيف به نزد من بهتر از رأي مردان اس
بسبار پيروي مي كرد تا جايي كه اگر صحابه در يك مسئله دو يا نظر داشته باشـد  
او هم همينطور در اين مسله دو يا سه قول دارد و به همين سبب بعضـي از علمـا   
مانند ابن عبدالبر در كتاب االنتقاء و ابن جرير طبري در كتاب اختالف الفقهاء امام 

پيشوايان فقها ء بحساب نياورده اند و بـاز بـه همـين سـبب در      احمد را از جمله
زمان خود از حنابله در دو رنج فراوان چشيد ولي حق اينست كه او امامي مجتهـد  
و فقيه است و شكي در اجتهاد و فقاهت او وجود ندارد گرچه رنگ حديث او در 

 ة او ورتبـ ممسـند امـام احمـد و     –آمـده اسـت    واقع بر هر رنگ ديگـري غالـب   
ين و پر فايـده تـرين آثـار امـام و بزرگتـرين آن از نظـر       احاديث آن از جاودانه تر

كتابي كه مقدار چهل هـزار حـديث را در   . است) المسند(كتاب او  ،بركت برسنت
كه اين احاديث از جملـة  . هزار تكراري است 10آن آورده است كه از مجموع آن 

شته است و شيوة او در تأليف آن بـه  حديثي است كه آنها را در حفظ دا 750000
اين صورت بوده كه احاديث هر صحابي را در يك باب جمع آوري كـرده اسـت   
مثالَ آنچه را كه از حضرت ابوبكر روايت شـده علـي رغـم اخـتالف موضـوع در      

و در درجة مسند امام احمد در بين . در يك باب جمع آوري نموده است ،احاديث
قومي كه ابو موسي مديني از جملـة آنانسـت گفتـه انـد     علما اختالف افتاده است 

تمام احاديث مسند قابل احتجاج است و در اواخر حديث صـحيح وجـود نـدارد    
اين نظر به دست مي آيد كه گفته ) مسند(چنانكه از قول خود امام احمد در كتاب 

در هر حديث از احاديث رسول خدا اختالف كرديد به مسند مراجعه كنيـد  : است
ن حديث حجت است و گرنه حجت نيست و آاگر آنرا يافتيد معلوم است كه پس 
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گروه ديگري هم گفته اند كه در مسند هم حديث صـحيح و هـم ضـعيف و هـم     
موضـوع وجـود دارد و ابـن جـوزي هـم داراي ايـن نظـر اسـت زيـرا در كتــاب          

حديث را از مسند امام احمد آورده است و به موضوع بـودن   29موضوعات خود 
ا حكم كرده اند و حافظ عراقـي نـه حـديث ديگـر را بـر آن افـزوده و حكـم        آنه

سپس به كار  ،موضوع بودن آنها را صادر كرده است و قول كسي را رد كرده است
خود ادامه داد و در طلب حديث مسافرت را آغاز كرد تـا مشـهورترين شـهرهاي    

خـودش هـم    ديـد و چنانكـه  ا كه معروف به حديث بودند در نوربزرگ اسالمي ر
سـال   6گفته است دوبار داخل شام و مصر گشته ام و چهار بار به بصره رفته ام و 

در حجاز اقامت گزيده ام و سفر به كوفه و بغـداد بـا حـديث شناسـان كـه قابـل       
شمارش به عدد نمي باشد و اسم هيچ شيخي را در حديث نمي شنيد مگـر اينكـه   

نمود و از او سؤال مي كرد و حديث  بنزد او مسافرت مي كرد و او را آزمايش مي
مي گرفت و در حفظ و نيروي فهم وبينش به علل اساتيد و متون آنها نشانه اي از 
قدرت اليزال الهي بود داستان او در بغداد وقتي كـه علمـاي آنجـا وي را امتحـان     
كردند مشهور است و بر حفظ و امامت او در فن حديث داللت مي كند و خداوند 

ا در راه سنت به وسيلة روي آوردن مردم به وي قهتمقاومت و تحمل مشبر صبر و 
پـاداش عطـا    ،و ستودن آنان براي او بخاطر نام و آوازة و فضل و افري كه داشـت 

فرمود براي نمونه محمود بن ناظر بن سهل شافعي مذهب گفـت داخـل بصـره و    
مد بـن اسـماعيل   گاه نام محنها را ديده ام هرآشام و حجاز و كوفه شده و علماي 

بخاري ذكر شود او را بر خود برتري مي دهند و او يكبار از استاد خود اسحاق بن 
راهويه شنيد كه مي گفت كاش كتاب مختصري را براي حديث صحيح رسول اهللا 
جمع آوري مي كرديد بخاري گفت اين سخن استاد در دلم افتاد و جمـع نمـودن   

ال مشغول جمع و تحقيـق و تـأليف   س 16را شروع كردم و مدت ) جامع صحيح(
آن بوده است و هيچ حديثي در آن قرار نداده مگر بعد از اينكه غسـل كـرده و دو   
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خيـر  ( –ركعت نماز گزارده و در قرار دادن آن حديث در كتاب با خـدا اسـتخاره   
كرده است و در كتاب خود جز حديثي كه با سند متصل به رسـول خـدا   ) خواهي
با مروي عنـه  (دان آن داراي عدالت و ضبط و مالقات به صحت رسيده و مر �

هستند، هيچ حديثي روايت نكـرده   –) كسي كه از او حديث روايت شده است –
 اًان همعصر بودن شاگرد و استاد اكتفا نمي كرد بلكه حتمـ كاست ودر روايت به ام

كسي كه از او حديث روايت –با استاد –راوي حديث  –شنيدن و مالقات شاگرد 
را شرط صحيح بودن حديث قرار داده است به همين سبب كتاب جامع ) شود مي

صحيح او نخستين كتابي است كه با اين شرائط دقيق در سنت تأليف شده است و 
احاديث ضعيف و حسن در آن وجود ندارد و فقط احاديث صحيح را آورده است 

اينكـه او  و بخاري كتاب خود را براساس علم فقه باب گـذاري كـرده اسـت جـز     
در استنباط مي باشد پس گاهي نامگذاري بابهـا و همـاهنگي    ،ريزبين و ژرف نگر

در بعضـي اوقـات پوشـيده آمـده      ،احاديث وارده در آن باب براي نامگذاري باب
باب  است زيرا گاهي حديثي را در بابي جستجو مي كني آنرا نمي يابي و او را در

اديثش را بـه چنـد   حـ كـردي چنانكـه ا   را هم نمي خيال ديگري مي يابي كه اصال
تقسيم نموده و در هر باب قسم مناسب آن باب را مي اورد و گاهي هم به  تقسم

طريق اتفاقي احاديث موقوف و معلق و فتاواي صـحابه و تـابعين و آراء علمـا را    
ذكر كرده است و ابن حجر درمقدمة فتح الباري كه گفته است احمد شرط نمـوده  

سندش صحيح باشد و قول گذسته امام را چنين معني كرده كـه  كه همة احاديث م
مقصود امام اينست كه هر حديثي در مسند نباشد حجت نيست نه اينكه هـر چـه   
در مسند باشد حجت است و قومي هم در موضعگيري در برابر مسند ميانـه روي  
كرده اند با اينكه گفته اند در مسند هم حديث صـحيح و هـم ضـعيف قريـب بـه      

وجود دارد كه ذهبي و ابن حجر و ابـن تيميـه وسـيوطي از جملـه كسـاني       حسن
هستند كه داراي چنين نظري هستند و ابن جوزي و عراقي را در اينكه گفتـه انـد   
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احاديث موضوع در مسند وجود دارد، دنبال كرده انـد و درصـدد دفـاع از مسـند     
اعي نمودند كـه در  برآمده اند و وجود حديث موضوع در آن را نفي كرده اند و دف

آن سهم بزرگي از يافتن راه حل صحيح وجود دارد تا جايي كه بـراي ابـن حجـر    
ممكن نبوده جز اينكه اعتراف كند كه در مسند سه يا چهار حديث وجود دارد كه 
داراي هيچ اصلي نيستند و از آن اعتذار كرده و در توجيه آن گفته اسـت كـه ايـن    

يثي است كه امام به انداختن آنها از مسندش قبل ادحسه يا چهار حديث از جملة ا
رها شده و از مسند حـذف نگرديـده    تش سفارش كرده است پس يا اشتباهااز وفا

اند يا بعد از انداختن نوشته شده است و هر گاه دانستيد كه امـام احمـد در قبـول    
احاديث فضائل سهلي انگاري مي كند و در جرح و تعديل از ميانه روها بحسـاب  

  .مي آيد
و فرزندش عبداهللا و راوي او ابوبكر قطيعي در مسند او زياده هاي ناپسندي را 

فكر مي كني كه اين زياده ها از اول در مسند آمده و توسط خود امـام   ،افزوده اند
نقل شده اند و فكر مي كني كه رأي واقعي همانست كه ابن جوزي و عراقي گفته 

كسانيكه نقد حديث را منحصر بـه   ،ناقدان حديثاند در حاليكه آنان از ماهرترين 
و . هسـتند  ،سند نمي كنند بلكه نقد خود را به متن حديث هم سرايت مـي دهنـد  

چنين مي پنداري كه دفاع ابن حجر و سيوطي جز تعصب دينـي بخـاطر دفـاع از    
در حاليكه اين پنداشتها هيچ ضرري به موقعيت امام احمد نمـي  . امام سنت نيست

ا ابن تيميه در كتاب منهاج السنه گفته است امام احمـد در مسـند خـود    رساند زير
شرط كرده اند كه از كسانيكه نزد وي معروف به دروغ هستند روايت نكند اگر در 
مسند احاديث ضعيفي هم وجود دارد بعد پسرش عبداهللا بن احمد زياده هـاي نـا   

نين ابوبكر قطيعي نيـز  شناخته اي بر مسند افزوده و ضميمه آن گرديده اند و همچ
ن افـزوده هـا بسـياري از احاديـث     آچيزهاي نا مناسبي بر آن افزوده است كـه در  

موضوع وجود دارد پس كسي كه از اين موضوع مطلع نيست گمان برده كـه ايـن   
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  . روايات نا مناسب در مسند هم از امام احمد است
  

5  

  هجري 256 - 194امام بخاري 

كـه   –ماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردربه جعفي او ابو عبداهللا محمد بن اس
امام محدثين و شيخ مطلـق حافظـان    –زبه بردة آزاد شده جعفي ها بوده است برد

هجـري متولـد    194عصر خود است بخاري در روز جمعه سيزده هم شوال سـال  
  . فظ حديث را آغاز كردحشد و قبل از رسيد به من ده سالكي 

اديث بخاري به احتساب تكراريها و به استثناي معلقات گفته است كه تعداد اح
حديث مي رسد و با حذف مكرر در متـون بـه    7398به  3موقوفات  2و متابعات 1

حديث در آن موجود است و وقتي جمع و تحقيق آنرا به پايان  2602(پيوسته 4هم
ن حديث رساند به احمد بن حنبل و ابن معين و ابن المديني و غير آنان از پيشوايا

عرضه اش نمود و آنرا نيكوتر شمردند و جز در چهـار حـديث بـه صـحت همـة      
احاديث آن كتاب شهادت دادند ولي عقيلي گفته كه در آن چهار حديث هم قـول  
بخاري است كه آنها را صحيح دانسته است ووقتي كه ايـن كتـاب را بـراي مـردم     

                                        

كه در كتابيكه  .آنست كه يك راوي يا بيشتر از اول سند آن بدون فاصله ساقط شده باشد= حديث معلق  - 1
   .نند صحيح بخاري صحت آن الزم شد باشد آن حديث معلق اگر در چنين كتابي قرار گيردما
آنست كه راوي آن تابع روايت غير خود از شيخ خود يا شيخ شيخ خود باشد تا به سند به آخر مي : متابع- 2

  رسد 
ه صحابي باشد حديثي قولي يا فعلي يا تقريري كه از صحابه روايت شود چه متصل ب –حديث موقوف  - 3

  ) بيا منقطع ـ مترجم 
قبالَ گفتيم كه امام بخاري يك حديث را به چند قسم تقسيم مي كند و هر قسـمي را در بـابي مـي آورد    - 4

بديهي است كه بدين وسيله متون از هم گسسته مي شود و احتساب براي تعداد احاديث بدون اين تقسيم و 
   .با متون به هم پيوسيته خواهد بود
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اق پيچيد بعد مـردم از  ظاهر كرد و احاديث آن را تدريس مي كرد شهرت او در آف
هر ناحيه بسوي او شتافتند و مطالب كتاب را از او گرفتند تا تعـداد گيرنـدگان آن   
به صد هزار نفر رسيدند و نسخه هاي آن در شهرهاي بزرگ منتشر شدند و مـردم  
براي حفظ فرا گرفتن شرح و خالصه نمودن آن روي آوردنـد و خوشـحالي اهـل    

امـا جـامع صـحيح بخـاري     : امـام ذهبـي گفتـه كـه     علم به آن كتاب فراوان شد و
پس اگر شـخص بـراي   . بعد از قرآن است شكوهمندترين وبرترين كتابهاي اسالم

شنيدن و يادگيري وي هزار فسخ راهپيمايي كند سـفر او بيهـوده نخواهـد بـود و     
عضي از آنهـا را  بحديث او را مورد انتقاد قرار داده اند كه  110حافظان حديث در 

حديث اسـت   32هم در جهت موافق با او روايت كرده است كه شمارة آن مسلم 
حديث است كه حـافظ   78و بعضي را هم خود او به تنهايي ذكر كرده است و آن 

ابن حجر در مقدمه ي خود گفته است كه همة علتهاي آن احاديث صحت حديث 
ـ  –را مخدوش نمي كنند بلكه جواب اكثر آن علتها ظاهر است و قدح  در  –ه رخن

آن قابل دفع است و بعضي  هم داراي جواب احتمالي هسـتند و در جـواب عـدة    
كمي از آنها بيراهه رفتن وجود دارد و كسي كه به اين احاديث مورد انتقاد مراجعه 
كند و نقدي را كه متوجه آن شده است مورد مطالعه قرار دهد متوجه مي شود كه 

است بلكـه او ظـاهراَ در شـكل نقـد      اين نفربه ماهيت صحيح ضرري وارد نكرده
است كه از شدت احتياط و هوشياري علما پديد آمده است مانند اعتراض آنان بر 
حديثي به اينكه مرسل است در حاليكه آن حديث فقط در صورت مرسـل ا سـت   
اما در واقع حديثي است موصول كه وصل آن نزد محدثين معروف است و ماننـد  

آن را به شيوه مرسل روايت مـي كننـد در حاليكـه آن     حديثي كه بعضي از راويان
حديث در روايت همتايان او از محدثين متصل اسـت ولـي امـام بخـاري هـر دو      
روايت را با هم مي آورد تا اشكال روايت اول را برطرف كند و تا اعالم كنـد كـه   

ايـن   –يعني خدشه اي به صحت حديث وارد نمي كنـد   –اين علت قادح نيست 



 

 

660

ايي بود از انتقاداتي كه متوجه احاديث صحيح بخاري گرديده است و ابـن  نمونه ه
حجر در مقدمه خود در اين رابطه مفصل سـخن گفتـه اسـت امـا مـردان صـحيح       

تن از آنها توسط حافظان تضعيف شـده انـد ولـي بيشـتر آنـان       80بخاري حدود 
ته و بـر  شيوخي هستند كه آنها را ديـده و بـا آنـان نشسـته و احوالشـان را شـناخ      

احاديث آنان اطالع پيدا كرده است پس خود بخاري به آنها و به احوالشان عارفتر 
ن چيزهايي كه انتقـاد از مـردان و احاديـث صـحيح     آو با خبرتر است و برخي از 

اجماع علما بـر پـذيرفتن    ،بخاري را در ارزش علمي وي غير مؤثر نشان مي دهند
بخاري بعد از كتاب خدا صحيحترين همة  آن و اتفاق جمهور آنان بر اينكه صحيح

و علما در ميان خود در اينكه آيا صحيح بخاري به صحيح بخـاري بـه   . كتابهاست
اختالف كرده  ؟اصل مي كند يا خيرحصحيح بودن آنچه كه در آنست قطع و يقين 

جزم نهاده اسـت و امـام نـووي بـا وي      اند در اين ميان ابن صالح به حصول قطع
و گفته كه صحيح بخاري فقط مفيد ظن به صحت است نـه قطـع و   مخالفت كرده 

ور است و امـام  هيقين گرچه با باالترين درجة صحت هم برسد و اين مذهب جم
به لقاء اهللا پيوسته است رحمت خدا بر او باد اين مطالب كـه   256بخاري در سال 

تـاب  گفته شد از يك سو و از سوي ديگر علماي اسالم بعـد از قـرآن بـه هـيچ ك    
ديگري مانند مانند صحيح بخاري عنايت خود را مصروف نداشته اند تا جايي كـه  
تعداد كساني كه پيرامون آن شرح و مختصر و شرح حال رجال نوشته اند به عـدد  

شرح مـي رسـد تـرا     82بسيار بزرگي مي رسد ودانستن تعداد شرحهاي آن كه به 
چنانكه صاحب كشف الظنـون   كفايت مي كند تا از عنايت علما به آن مطلع شويد

آنرا ذكر كرده است و از جمله مشهورترين شروح آن چهار شرح اينسـت كـه بـه    
 794يح كـه در سـال   قبنام التن يشرح امام بدرالدين زركش-1. آنان را ذكر مي كنيم

  . هجري وفات كرده است
كـه او   يهجـري بنـام فـتح البـار     852شرح شيخ االسالم ابن حجر متوفاي -2
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  . ين و كاملترين و پر فايده ترين و مشهورترين اين شروح استبزرگتر
  . هجري بنام عمده القاري 855شرح عالمه عيني حنفي متوفاي -3
  .حتوشي مهجري بنا 911شرح جالل الدين سيوطي متوفاي -4
  
  
  

6  

  

  261 -204امام مسلم 

او مسلم بن حجاج قشـيري نيشـابوري يكـي از پيشـوايان حـديث و مشـاهير       
در نيشابور متولد شد وي از همان دوران كـودكي علـم    204ت وي در سال آنانس

آموزي را آغاز كرد سپس به ديگر مناطق اسالمي در پي تحصيل دانش سـفر كـرد   
كه در خالل اين سفرها عراق و حجاز و شام ومصر را از زيارت كرد و از شـيوخ  

وي امام بخاري را آن واليات از جمله مشايخ بخاري و غير آنها اخذ حديث نمود 
بسيار دوست مي داشت و براي وي احتـرام فـوق العـاده قائـل بـود و در تـأليف       
صحيح خود را از او پيروي نمود مگـر اينكـه در آخـرين روزهايشـان تيرگـي در      

در نيشـابور دار فـاني را وداع گفـت وي     261بينشان افتاد و امام مسـلم در سـال   
ليف كـرد و او را از شـكوهمند تـرين    كتاب صحيح مشهور به صحيح مسلم را تـأ 

كتابهاست  و با صحيح بخاري صحيح ترين كتابهـا هسـتند بيشـتر علمـا صـحيح      
  :بخاطر چند چيز. بخاري را بر صحيح مسلم ترجيح مي دهند

بخاري مالقات راوي را با كسي كه از او روايـت مـي كنـد شـرط صـحت       -1
است در حاليكه مسلم فقط بـه  حديث دانسته و تنها به همعصري آنان اكتفا نكرده 

  . همعصر بودن آنان اكتفا مي كند
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ريز بيني فقها نه بخاري و شامل آمدن صحيح وي بر استنباطهاي فقهي كـه   -2
  . در صحيح مسلم يافت نمي شوند

دقت بخاري در انتخاب مردان روايت تا جايي كه عدة مرداني كـه حـافظين   -3
با اينكه مجـال   –ضعيف آنها كوشيده اند حديث دربارة انها سخن گفته اند و در ت

از هشتاد تن فراتر نمي رود ولي مرداني كه در  –مناقشه و دفاع از آنها وجود دارد 
نفر يعني  160صحيح مسلم مورد طعن حديث شناسان قرار گرفته اند عدة آنان به 

 دو برابر آنچه كه در بخاري است مي رسد با اينكه بخاري از آن هشتاد تن حديث
هاي بسياري روايت نكرده است و اغلب آنان شيوخ بخاري هسـتند شـيوخي كـه    

  . بخاري بيشتر از غير خودش به خصوصيات آنان آگاهي دارد
مورد انتقاد قـرار گرفتـه انـد     2و شذوذ 1احاديثي كه در بخاري بخاطر اعالل-4

قـرار   اديثي هستند كه در صحيح مسلم بخاطر دو امر فوق مورد انتقـا د حكمتر از ا
حديث و در صحيح مسـلم بـه    78گرفته اند كه تعداد اينگونه احاديث در بخاري 

ا صحيح بخـاري را  حديث مي رسد بخاطر همين مطلب بيشتر علم 130تنهايي به 
جيح مي دهند و عالوه بر اين همة علمـا در ايـن كـه شـخص     بر صحيح مسلم تر

ظر ارجمندي باالتر بخاري بر شخص مسلم در حديث شناسي برتري داشت و از ن
است اتفاق نظر دارند وخود مسلم هم به اين امر اعتراف نموده اسـت و مسـلم از   
بخاري حديث روايت كرده و اما بخاري هيچ چيزي را از مسـلم روايـت ننمـوده    
است آري بعد از اين ثنا و تمجيد از صحيح بخاري بايد گفته شود صحيح مسـلم  

طه چند امر علمي كه به تأليف مربوط مـي شـود   هم امتيازاتي بر بخاري دارد بواس
كه مسلم حديث را قطعه قطعـه نكـرده و اسـناد را تكـرار ننمـوده اسـت و تمـام        

                                        

وصف پنهاني در حديث بظـاهر صـحيح كـه باعـث ضـعف      = علت  .عبارتست از علت يابي در حديث- 1
   .حديث مي شود

   .روايت ثقه كه مخالف ثقه هاي ديگر باشد= شذوذ  2
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يد و در اچيزهايي كه در مورد يك حديث مي آيد در يك باب جمع آوري مي نم
آن باب همة طرق حديث را كه مورد پسند خـودش اسـت جمـع آوري نمـوده و     

تعدد و الفاظ گوناگون آن حـديث را در همـان بـاب آورده    همچنين استنادهايي م
است كه اين خصوصيات باعث شده است فراگيري صـحيح مسـلم بـر طـالب از     
صحيح بخاري آسانتر باشد چنانكه او براي كتابش مقدمه اي گرانبها قرار داده كـه  

و  وادار به تأليف اين كتاب نموده اسـت  چيزي را كه او را. در آن بيان كرده است
همچنين سبك خود را در اين كتـاب را در آن مقدمـه توضـيح داده اسـت چقـدر       

گفتند مسلم را فضلي هست : زيباست كه آنچه در مورد صحيحين گفته شده است
. گفتم تكـرار شـيرينتر اسـت    تگفتم بخاري باالتر است گفتند در آن تكراري هس

ث اسـت و  حـدي  7275حـديث اسـت و بـا مكـرر      4000بدون مكر احاديـث او  
بسياري از پيشوايان حافظ حديث بر صحيح مسلم شرح نوشـته انـد كـه صـاحب     

ن شروح را ذكر كرده اسـت كـه از مشـهورترين    آشرح از  15نام ) نونظكشف ال(
آنان شرح امام حافظ ابي ذكر يا يحيي بن شرف النووي شـافعي مـذهب متوفـاي    

انـد كـه از    هجـري اسـت و بعضـي از علمـا هـم آنـرا مختصـر كـرده         676سال 
تـأليف  ) مشهورترين مختصر ات آن مي توان شرح تلخيص كتاب مسلم و شـرحه 

مختصر حافظ زكي الدين عبدالعظيم المنـذري   656احمد بن عمر قرطبي متوفاي 
  .1را نام برد  656متو فاي 

  
7  

  303-215امام نسائي و سنن او  

حـديث و  او عبدالرحمن احمد بن شعيب خراساني حافظ امام عصر خـود در  
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در نسـاء كـه    215رهبر حديث شناسان در علم جرح و تعديل است وي در سال 
يك شهر مشهور در خراسان بود متولد شد وي در خراسـان و حجـاز و عـراق و    

ن حديث علم آموخت و حديث فرا گرفت اوبسـيار  امصر و شام و الجزيره از امام
حكم كار بود تا جايي كه پرهيزكار و پارسا بود در علوم حديث استاد و حافظ و م
هجري به ديار ابـدي   303ذهبي گفته است او از امام مسلم حافظتر بود و در سال 

شتافت نسائي اول سنن كبراي خود را كه مشتمل بر صحيح و معلول بـود تـأليف   
المجتبي  گذاشـت  : اختصار كرد و نام او را) السنن الصغري: نمود سپس آن را در

صحيحين قرار دارد زيرا ضعف همة كتابهـاي سـنن كمتـر     و در رتبه بندي بعد از
زهـر الربـي علـي    (است و جالل الدين سيوطي در كتاب مختصري كه اسمش را 

ناميده آن را شرح كرده است و همچنين ابو الحسن محمد بن عبدالهادي ) المجتبي
در آن به شرح چيزي اكتفا كرده است كه خواننـد و   1138السندي الحنفي متوفاي 

از لحاظ حركات و سكنات و نوع  –ن احتياج دارند از قبيل ضبط لفظ آدرس به م
   1-نا آشنا  –و روشن ساختن لفظ غريب  –حروف 

  
  
8  

  هجري 275 -202امام ابو داوود و سنن او 

 203او سليمان بين اشعث بن اسـحاق اسـدي نجسـتاني اسـت وي  در سـال      
و مصر و خراسان سفر كـرد و از  هجري بدنيا آمد و در طلب علم به عراق و شام 

شيوخ آن ديار حديث نوشت چنانكه از مشايخ بخاري و مسلم مانند امام احمـد و  
ابن ابي شيبه و قتيبه بن سعيد و غير آنان حديث گرفت و نسـائي و غيـر آن از او   
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حديث گرفتند و بخاطر حفظ و فهم و پارسـايي و ديـن علمـا او راسـتوده انـد و      
دربارة او گفته است بدون حمايت ابـو داوود در عصـر خـودش    حاكم ابو عبداهللا 

هجـري دارفـاني را وداع گفـت و سـنن      275امام حديث بوده است وي در سال 
حـديث   4800خود را در بين پانصد هزار حديث برگزيده اسـت و تعـداد آن بـه    

رسيد كه آنرا بر احاديث احكام كوتاه نمود و با اين كارش وي در ميـان اصـحاب   
و صحاح نخستين كسي شد كه در احاديث احكـام تـأليف نمـود و سـنن او      سنن

احاديثي را در برگرفته كه فقهاي شهرهاي بزرگ اسالمي به آن استدالل كرده اند و 
ست كه امـام ابـو سـليمان خطـابي در     ا احكام را بر آنها بنا نموده اند بخاطر همين

ا كه كتاب سـنن ابـي داوود   معالم السنن گفته است بدانيد خدا رحمت كند شما ر
كتاب شريفي است كه تا به حال به مثل آن كتابي در دين تأليف نشده اسـت و از  
نظر همة مردم به درجة قبول رسيده است پس در بين فرق علما و طبقات فقها بـا  

ن يـك  آاختالفي كه درمذاهب با هم دارند داور شده است پس براي هـر يـك در   
نوشيدني هست و اعتماد اهل عراق و اهل مصر و بالد نوبت آبگيري و از آن يك 

ست اما اهل خراسـان بيشترشـان بـه    ا نآبسياري از گوشه هاي زمين بر . مغرب و
كتاب محمد بن اسماعيل و مسلم بن الحجـاج و كسـي كـه در جمـع حـديث در      
سبك و انتقاد بر شرط آن به جهت آنها حركت مي كنتد، عالقه مند بوده انـد جـز   

تاب ابي داوود از نظر نظم نيكوتر و از نظر فقه بيشتر اسـت و كتـاب ابـي    اينكه ك
ي هم كتاب خوبي است و شيوة او در تأليف سـنن خـود آنسـت كـه     ذعيسي ترم

و در آن صـحيح    1.خودش مي گويد چنانكه ابن صالح در مقدمة خود گفته است
مـن داراي   و شبيه آن و نزديك به ان را ذكر كرده ام و هر حـديثي كـه در كتـاب   

او  چه كه دربارة او چيز ي نگفـتم پـس   ضعف شديد باشد آنرا بيان كرده ام و هر

                                        

  18مقدمه ابن صالح ص - 1
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بعد اين مطلب  1ديگر است  يصالحيت دارد و بعضي از حديثها صحيحتر از بعض
بايد گفته شود كه بسياري از اهل تسنن ابـي داوود را شـرح كـرده انـد كـه از آن      

الـدين اليمنـي الشـافعي متوفـاي      هجري و قطب 388حمله خطابي است متوفاي 
آنـرا   656و حافظ منذري متوفـاي   844هجري و شهاب الدين رملي متوفاي  752

آن مختصر را پيراسته اسـت و شـرف    751اختصار كرده است و ابن القيم متوفاي 
عبود گذاشـته اسـت و از   من را شرح نموده و اسمش را عون الالحق عظيم آبادي آ

  . مود خطاب سبكي شرح مفصلي بر آن نوشته استهم عصران ما هم شيخ مح

  

9  

  270-209ي و جامع او ذامام ترم 
در  209ي وي در سـال  ذاو ابو عيسي محمد بن عيسي بن سوره السلمي الترمـ 

متولد شد ابن ذبيع شيباني در مقدمه تيسير الوصول گفته است كـه والدت او   ذترم
ياري گرفتـه اسـت كـه از    هجري بوده است حديث را از شيوخ بسـ  200در سال 

شيوخ قتيبه بن سعيد و اسحاق بن موسي و سفيان بن وكيع و محمد بـن  ن له آمج
اسماعيل بخاري و غيـر آنـان اسـت وي بـه منـاطق دور دسـت سـفر كـرده و از         
خراسانيها و عراقيها و حجازيها حديث گرفته تـا اينكـه امـام حـديث گشـت وي      

نمود ابو يعلي خليلي گفته كه او به اتفاق  حفظ و اعتماد را با دين و پارسايي جمع
علما ثقه بوده است و در ثقه بودنش كافي است اينكـه امـام محـدثين محمـد بـن      

 ذاسماعيل بخاري به او اعتماد مي كرد و از او حديث روايت مي نمود وي در ترم

                                        

در اين اواخر در قاهره نامه ابي داوود به اهل مكه و غير آن چاپ شده است كه در آن شيوة تأليف خـود  - 1
اديث را ذكر كرده است و اين قول در آن وارد شده است برادر گرامي دكتر محمد حبراي سخن وبر گزيدن ا

يق آن زياده هاي بسياري وجـود  چاپ كرده است و در تحق 1417لطفي الصباغ آن رساله را براي بار چهارم 
   .دارد
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ي كتاب جامع خود را بر اساس ابواب فقهي و ذترم 1به لقاء اهللا پيوست 279سال 
جـه هـر حـديث در    بر صحيح و ضعيف و حسن با بيان درآن تأليف نمود و  غير

له اي كـه  ئشامل مي شود و در هر مس ،جاي خودش و بيان دليل ضعيف بودن آن
بابي برايش ترتيب داده است مذاهب صحابه و علمـاي شـهرهاي بـزرگ را بيـان     

فصلي را براي ست كه در آخر آن ا داشته است و پاره اي از امتيازات آن كتاب اين
و . اختصـاص داده اسـت و در آن قواعـد مهمـي را ذكـر نمـوده اسـت        2للعذكر 

و جالل سـيوطي و ابـن    543دانشمندان بسياري از جمله ابوبكر بن عربي متوفاي 
آن كتـاب را   1353و عبدالرحمن مبارك فوري متوفاي  795رجب حنبلي متوفاي 

  . تحفه االحوذي گذاشته است :شرح كرده اند كه مبارك فوري اسم شرح خود را
  

10  

  273 -207امام ابن ماجه و سنن او 

به دنيا آمد وي طلـب   207ماجه حافظ است در سال  ناو ابو عبداهللا بن يزيد ب
اصحاب مالك و ليـث بـن    زحديث را آغاز نمود و در طلب آن مسافرت نمود تا ا

بو يعلي خليلي سعيد حديث شنيد و مردمان بسياري از وي حديث روايت كردند ا
عالم بود كه داراي  –علم حديث  –قزويني در مورد او مي گويد وي در اين شأن 

تأليفات بسياري از جمله تاريخ و سنن بوده است به عـراق و مصـر و شـام سـفر     
او صاحب سنن مشهور خود بوده است كـه آن سـنن   : كرده است و ابن كثير گفته

كـردن وي از سـنت در اصـول و فـورع     بر علم و عمل و تبحر و اطالع و پيروي 
مي آيد كه  1حديث شامل  4000باب  1500كتاب و  32داللت مي كند و سنن بر 

                                        

  3/117تهذيب االسماء و اللفات تأليف نووي و ميزان االاعتدال تأليف ذهبي  - 1
  . و آن وصفي است پنهاني كه به صحت حديث ضررمي رساند.علل علت است 2
  11/52البدايه و النهايه تأليف ابن كثير - 1
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بـه ديـار ابـدي     273همة آنها جز عدة كمي حديثهاي خوبي هستند وي در سـال  
  . سفر كرده است

  درجه سنن ابن ماجه

مردند عدد مي ش 5بسياري از علماي پيشين و متأخرين اصول كتب حديث را 
ولي بعضي از متأخرين سنن ابن ماجـه   ،يذترم ،ابي داوود ،نسائي ،مسلم ،بخاري

را هم به آن اضافه كردند زيرا آنان عقيده داشتند كه كتاب او داراي فائـدة بزرگـي   
ين كسي كه دست به چنين كاري زد حافظ ابو الفضل محمـد  تسنخدر فقه است و 

هجري بوده است ولـي بعضـي در    507بن طاهر مقدسي بود كه وفات او در سال 
مـي   القطنياين پاره مخالفت كردند و نظرشان اين بود كه كتاب ششم را كتاب دار

قرار دهند زيرا ابن ماجه احاديث را از مرداني روايت كرده كه بـه كـذب و دزدي   
حديث متهم بوده اند و برخي ديگر هم نظر بر آنست كه چون موطـا امـام مالـك    

بايد او كتاب ششم به حساب بياوريم و رتبة سنن ابـن ماجـه    صحيح و شكوهمند
پايين تر است سيوطي در شرح  ،و ابو داوود ،نسائي ،يذاز رتبة سنن سه گانه ترم

گفته است ابن ماجه به تنهايي از مرداني حديث روايت كرده كه متهم به : المجتبي
جهت اين متهمان و بعضي از اين احاديث جز از  .كذب و دزدي احاديث بوده اند

شناخته نمي شود مانند حبيب بن ابـي حبيـب كاتـب مالـك و عـالء بـن زيـد و        
عبدالوهاب بن ضحاك و غير آنان و بسياري از علما سنن ابن ماجه را شرح كـرده  

هجري و سيوطي هـم شـرحي    808اند من جمله محمد بن موسي دميري متوفاي 
گذاشته است اين كه ) ن ابن ماجهمصاح الزجاجه علي سن(بر آن نوشته و اسم آنرا 

نوشته شد چيزي بود كه خداوند ما را بر تأليف و تدوين آن ياري نمود پس همـة  
سپاسها و ستايشها در اول و در آخر شايستة اوست و از خـدا مـي طلـبم كـه بـر      
سرور ما و بر خاندان و ياران او درود و سالم بفرسـتد و بـاز هـم همـة ستايشـها      

  . وردگار جهانيان استشايستة خداوند پر



 

 

669

  
  
  
  
  

  

  ملحقات

  ؟اين رخنه را كي پر كنيم

  اي دشمن خدا …نه

در مسير حق طلبي با تو خواهيم جنگيد تا خداوند بينيت را به خاك مي  �حتما
  مالد

  
  ؟اين رخنه را كي پر كنيم - 1

كسي كه تاريخ اسالم را از زمانيكه خداوند براي اعالم آن محمـد بـن عبـداهللا    
  . ده تا امروزه مورد مطالعه قرار دهدرا مبعوث كر�

و آن عبارتست از اينكـه  . يك پديدة روشني را با تمام وضوح مشاهده مي كند
اسالم پيوسته به چالشهاي چند جانبه و گوناگون فراواني برخورد نمـوده و در آن  

كه هدف نهايي آنها نابود كردن اسالم يا زشت نمودن چهرة او  ،ها فرو رفته است
راكندن مسلمانان در پيرامون آن بوده است و اين چالشها از جهـت دشـمنان   و يا پ

اسالم با تنظيم و دقت فراوان ونيرنگ سترگ و محكم شناسايي و طراحي شده اند 
ن نيرنگهـا احسـاس   آچنانكه مسلمانان نيز از اين توطئه ها غافل مانده و در مقابل 

ز خودشان نداده اند و اگر گـاهي  مسئوليت نكرده اند و در برابر آن هيچ واكنشي ا
هم از روي اتفاق دفاعي كرده باشند بدون آمادگي قبلي و يا حملة مقابل صـورت  
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گرفته است و اگر دين اسالم دين خدا نبود و خداوند حفـظ آن را تضـمين نمـي    
تنها بعضي از توطئه هاي دشمنانش براي نابودي و محو آثار آن كافي بـود و   ،كرد

ت است كه ايـن توطئـه هـاي دشـمنانه اي كـه در كمـين اسـالم و        از قبيل بديهيا
مسلمين است در هر عصري با پوشش مخصوص  آن عصر ظاهري مي شود مـثالَ  
وقتي كه مسلمانان از هر لحاظ نيرومند و قوي هستند و برخورد فيزيكـي بـا آنهـا    

ي راه نابودي فكر صحيح و اخالق پسـنديده و ارزشـها   اين نيرنگها ،ناممكن است
و هر گاه مسلمانان ضعيف باشند جهـت برچيـدن و   . جامعه را هدف قرار مي دند

نابود كردن آنان راه جنگ و مبـارزه همگـاني را در پـيش مـي گيرنـد و هـر گـاه        
نتوانست از راه جنگ اهداف پليد خود را محقق كند راه فكري نيرنگ بازانه اي را 

الن و ابلهان را بخود عالقمند براي نابودي اسالم طراحي مي كند كه خردهاي غاف
سـرو   ،به همين سبب در مقابل اسالم در داخل و درون محدوده هاي آن. مي كند

كلة فرقه هاي تازه اي پديد مي آيد كه كم كم از عقيـدة سـازگار و تابنـاك و آزاد    
انديش اسالمي منحرف مي شوند تا به پرتگاه افكار و عقايدي مي رسند كه با پايه 

اسالم در تميزند و اهداف اوليه اي را محقق مـي كننـد كـه دشـمنان     هاي اساسي 
اسالم در انتظار حصول آنها بسر مي برند در حاليكـه چنـين بنظـر مـي رسـد كـه       

  . دشمنان نسبت به اين تخريب و نابودي هيچ عالقه اي ندارند
سـنتي كـه تـوده هـاي      ،�بي گمان شك پراكنـي در سـنت صـحيح پيـامبر    

  .صحت آن يقين دارند مسلمانان به صدق و
و كاخ بزرگ فقه اسالمي را بپا داشته است كاخي كه هيچ مردمـي از مردمـان    

دنيا  به يكدهم آن دست نمي يابند خود به خـود نمونـة بـارزي بـراي نيرنگهـاي      
دشمنان اسالم است كه در گذشته هـاي دور و عصـر حـا ضـر  از بكـارگيري آن      

در گذشته خردهاي بعضي  ئة سنت ستيزيطبدونه شك اين تو ،كوتاهي نكرده اند
و اعتمـاد بـه سـنت را در نهـاد آنـان       اسال مي را تحت تأثير قرار دادهاز گروهاي 
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چنانكه در عصر حاضر عقول بعضي از نويسندگان  اسالمي را .كمرنگ كرده است
موده اسـت  هدف قرارداده است  ودر درونهايشان  نسبت به سنت  ايجاد بدبيني ن

  1تيـان زيرا خاورشناسان يهودي  الهو. شكي در آن نيستتو طئه است همانا اين  
بر اعمال اين توطئة نـاميمون  شـديداَ اصـرار مـي      متعصب در تمام نوشته هايشان

نظـر دانشـجويان    وزشي اسالمي در دانشگاههاي غربي وتمام رشته هاي آم. ورزند
يچ دانشـجويي اجـازه   و به ه. مسلمان خود را دقيقاَ متوجه اين  موضوع مي نمايد

نمي دهند كه موضوع پايان نامه ي دانشگاهيش  باطل نمودن دروغبافيهايي باشـد   
كه نسبت به سنت وراويان  آن ساخته شده  و كتابهاي خود را مملو از نموده انـد   

اتفـاق   ،و در تابستان گذشته  هنگاميكه جهت  معالجه در آلمان به سـر مـي بـردم   
مسلمان آلماني كه دانشجوي رشتةآموزشـي اسـالمي در     افتاد كه يك دختر جوان

دانشگاه فرانكفورت بود  به مالقات من آمد  از من درخواست نمود  تا منـابعي را  
پايان . به او معرفي كنم  كه وي را در نوشتن پايان نامة دانشگاهيش مساعدت كند

ه باشـد و از او  نامه اي  كه رئيس آن رشته اصرار كرده بود كه موضوع آن ابو هرير
خواسته بود كه در اين موضوع جوانب متعددي را بررسي كنـد كـه بعضـي از آن    
جوانب آنچيزي است كه در مورد ابي هريره گفته شده و همچنين دروغهـايي كـه   
به وي نسبت داده شده و اظهار نظرهاي غير منصفانه بعضي از فرقه هاي اسـالمي  

سـال قبـل كنفرانسـي جهـت بررسـي       و در چنـد . غير سني مي باشد و همينطـور 
آموزشهاي اسـالمي درشـهر الهـور پاكسـتان منعقـد گرديـد علمـاي بسـياري از         
كشورهاي مختلف اسالمي در آن حضور داشتند كه در بـين آنـان دانشـمنداني از    
كشورهاي روسيه و مصر به چشم مي آمدند چنانكه عده اي از خاورشناسـان نيـز   

سالمي مي رسيد كه فكر انعقاد ايـن كنفـرانس بـا    حضور داشتند و به نظر علماي ا
وعدة زيادي از شاگردان فكـري خودشـان   . سفارش خاور شناسان فراهم شده بود

                                        

  اسي علم خداشن= عالم به علم الهوت = الهوتي  - 1
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و . در كشورهاي هند و پاكستان را به شركت در آن كنفرانس دعوت كـرده بودنـد  
كـه در   ،خاورشناس كندي سـميث بـود   ،متعصبترين و نادانترين اين خاورشناسان

  : جهل و تعصب خود را مورد اعتراف قرار داد ،خالل بحث
و شايد او يك يهودي بود و بخشي از مسائلي كه خاورشناسان بـر اجـراي آن   

پژوهش سنت و وحي نبوي و تالش پيگير براي به كنترل در  ،پافشاري مي كردند
  . آوردن سنت و وحي به زير قواعد علمي طبق گمان آنان بود

ه بعضي از شاگردانشـان مصـدريت وحـي بـراي     تا اينكه بحث بجايي رسيد ك
و اسالم را بـه مجموعـه اي از افكـار اصـالحگرانه اعتبـار      . اسالم  را انكار كردند

و در سـال گذشـته   . آن را از خودشـان داده اسـت   �كردند كه حضرت محمـد 
كه دعوتگري به لغو نمـودن   ،پيرامون گروهي از روشن فكران اسالمي در پاكستان

و بعد . مصدريت تشريع را آغاز كرده بودند غوغاي بزرگي به پاشد اعتبار سنت از
روشـن فكـران از شـاگردان     –بـه اصـطالح    –از آن جريان روشن شـد كـه ايـن    

 . خاورشناس كندي سميث بودند

قانونيكـه تنفيـذ آن را بـر     ،را وضـع نمـوده   و هنگاميكه  ايوب خـان قـانونش  
ن قانون را تشكيل انجمني  متشـكل از  يكي از موارد آ ،پاكستانيها واجب كرده بود

تا قوانيني كه توسط پارلمان پاكستان صادر مي شـود، بـه    ،علماي اسالمي قرار داد
ودن  آن قـانون بـا   يا موافـق نبـ  دن اين انجمن عرضه  بررسي شود  و به موافق بو

و معلوم است كه اين ماده  قانون فقط براي ارضاي عمـوم مـردم   اسالم حكم كند 
پاكستان وضع شده است ووقتي كه قانون  به مرحله اجراي درآمد فوري  مسلمان 

اعضاي آن از شـاگردان خاورشناسـي كنـدي     ولي همة. انجمن نامبرده تشكيل شد
ان در آن انجمن  حضور وحتي يك عالم از علماي مسلمين از پاكستسميث بودند 

تأليف ميكنـد   گاه بعضي از جاهالن فريب خورده  كتابي را در سنت هر نداشت و
شـك مـي كنـد  كينـه ي      سنت  در دلهاي غافالن ايجـاد  كه در آن نسبت به همة
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يعني ابي هريره فـرو   ،زشت  و خبيث خود را بر سر بزرگترين راويان صحابي آن
گر فوري آن كتاب را مي ربايند و به كام خـود  كشورهاي بيگانه استعمار ،مي ريزد

اي غربي منتقل مي كنند چنانكه عدة زيادي از فرو مي برند و بعد آنرا به دانشگاهه
ايـت  كدانشجويان مسلمان ما در اروپا در تابستان گذشته اين مطلب را براي من ح

  . كرده اند
همانا هر انسان هوشيار منصفي كه اين رويدادها را پيگيري مي كند شـك مـي   

ـ از توطحلقه اي است با اجزاي بهم پيوسته كه  ،كند در اينكه اين گونه حوادث ه ئ
دثان آن نشأت مـي گيـرد بـا    حهاي زنجيره اي عليه سنت و بزرگترين راويان و م

اين وصف بعضي ار افراد فرقه هاي اسالمي كه در مورد ابـي هريـره رأي خـاص    
خود را دارند در اين روزهاي نامناسب از نوشتن كتابهـاي ويژهـاي كـه مملـو از     

. وضـع شـده باشـند لـذت برنـد      رواياتي باشند كه در جرح اين صحابي بزرگوار
چنانكه عبدالحسين در كتاب ابي هريره خويش دست به چنين كاري زده اسـت و  

ـ نمونة ديگري مي آوريم كه بر بيداري دشمنان اسالم و تقويت توط ه هـاي آنـان   ئ
عليه اسالم داللت دارد و آن عبارتست از غنيمت شمردن و بهره برداري از خالفي 

در حاليكه اينگونه . حابه پيرامون خالفت روي داده استكه در صدر اسالم بين ص
ستيزها در هر مملكتي و در هر زماني ممكنست اتفـاق بيفتـد ولـي هـيچ ملتـي ار      
ملتهاي گذشته را سراغ نداريم كه اينگونه خالفهـا در خـالل زنـدگي آنهـا مـورد      

ر نـزاع  عنايت واقع شده باشد چنانكه در طول چهارده قرن در ميان مسلمانان آنقد
ستين بار از يهودي نيرنـگ  نا ريشة توطئه نخابين صحابه بزرگنمايي شده است هم

بن سباء پيدا مي شود سپس رهبران بت پرست فارسي زبـان كـه ديـن     داهللاباز عب
رهانيـده بـود و    ،اسالم ملتهايشان را از حكم ظالمانه و عقيدة بت پرستي خودشان

 ،خداشناسي و شناخت حق گشوده بود خردها و چشمهايشان را براي مشاهدة نور
آن توطئه ابن سبأ را از دست او قاپيدند و از اين يهودي نيرنگ بـاز الگـو پـذيري    
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  . نمودند
زيرا هنگاميكه در مقابل ستونهاي ارتش اسالمي منهدم شدند و تـاب مقاومـت   

گـر  براي انتقام گرفتن از اين پيام آوران آزادي هيچ وسـيله اي نيافتنـد م   ،نياوردند
با پراكندن اخبار دروغين و نسبت دادن آنها به ايـن   او رااينكه آوازة نيك و چهرة 

كه بفرض صحت اين . مجموعه اي كه زبدة بشريت هستند زشت و بد منظر كنند
اخبار سراسر دروغ و ناروا اينكه ارزشي براي آنان باقي نمي ماند بلكـه ايـن ديـن    

ست مي دهند زيرا حامالن و فرمانـدهان  حنيف و تمدن آن هم اعتبار خود را از د
لشكرهاي آن كساني بود كه بفـرض صـحيح بـودن ايـن روايتهـاي ناجوانمردانـة       
ظالمانه داراي هيچگونه ارزش و اعتباري نبوده اند و بـر ايـن مطلـب هـيچ دليـل      
واضحتري نيست از اينكه كينة اين كوردالن ناجوانمرد همة مفاخر تمدن اسـالمي  

علم و حكم و رهبري حكيمانة آن را مورد طعن و بـدگويي قـرار    را فرا گرفته  و
منشانه تمام فرماندهان نظامي را شـامل مـي شـود كـه      دداين طعنه هاي . داده اند

ة سراني مي شود كه حمله عراق را از حكم ظالمانه ايران نجات دادند و شامل هم
داشـتند و بـر سـر    بخش را هدايت مي كردند و ادارة آنها را به عهـده   يهاي آزاد

ر سرتاسر دنيا منتشر كردند ددانشمنداني فرود مي آيد كه علم و شريعت اسالم را 
اين همه كينه تـوزي تنهـا   . و امانت علمي را به نسل بعد از خودشان منتقل كردند

به خاطر اينست كه اين كوردالن در هيچ تاريخي نظيري را براي آن پيدا نخواهـد  
رد در تاريخ وجـود داشـته و در ايجـاد تفرقـه و از هـم      كرد بدرستي همة اين موا

پاشيدن كلمة مسلمانان و تضعيف نيروي آنان اثر مهمي بر جاي گذاشـته اسـت و   
گمان مي رفت كه روشنفكران مخلص از مسلمين در عصر حاضر ايـن درسـهاي   
 دردناك را در نظر داشته باشند و آن تجربه هاي تلخ را از ياد نبرند ولي متأسـفانه 

عدة فراواني از اين روشنفكران قلم را نگه نداشـتند تـا امـت اسـالمي را از دامـن      
جهالت و عقب افتادگي بر كنند و به عرصه هاي دانش و توان و تمدن در آوردند 
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بلكه از نو آنها را به حالت نخستينشان بازگشت دادند و نوشته ها و داستانهايشـان  
آنهم با سبك  .هاي دور منحصر مي كنند فات گذشتهرا در به تصوير كشيدن اختال

جديد و آب و تابي كه جدايي و از هم پاشيدگي را بيشتر مي كند آتش كينه ها را 
بر مي افروزد و با تفرقه اندازي در ميان ما دشمنان اسالم را خوشحال مـي كنـد و   

كـه از اتحـاد مـا جلـوگيري مـي كنـد و محبـت و خيـر و          ،اهداف خبيث آنها را
محقق مـي سـازد و    ،ر نيكوكاري و پرهيز كاري را از ميان ما بر ميداردهمكاري د

د بپرسيد كه اين تالش نكه آتش فتنه را شعله ورتر مي كن اگر از اين آتش افروزان
و اين همه تالشها كه امت مـا را از نوسـازي بنـاي مجـد و      ؟بيهوده براي چيست

آثار مخرب آن باز ميدارد  و آزاد سازي سرزمينهايشان از چنكال استعمار و ،شرف
و به استعمار جديد امكان ميدهد تا رسالت و وظيفة استعمار كهن را انجام دهد و 
همچنان سرزمينهاي ما را ذليل و ناتوان بگذارد و سرمايه هاي ملـي مـا را غـارت    

اه رسيدن به چه در ر ،دنمبستگي ملتهاي مسلمان جلوگيري كنكنند و از اتحاد و ه
مقابل اين همه پرسشها فقط يك جواب دارند كه مي گويند ما از  در ؟هدفي است

حقي دفاع مي كنيم كه از صاحبان آن غصب شده است آيا در همة تاريخ مردمـان  
هارده قرن پـيش در  چدنيا سراغ داريد كه يك امت خود را سرگرم نزاعي كنند كه 

د رفته اند و در پناه ميان اجداد آنها وجود داشته است در حاليكه آنان به نزد خداون
فـات آنهـا را وارد عرصـة    اند و در روز قيامت فقـط خداونـد اختال   او قرار گرفته

بين آنان صادر مي كند و حـق و   قضاوت مي نمايد و حكم واقعي و عادالنه را در
باطل را از هم جدا مي كند آيا در دنياي امروز امتـي وجـود دارد كـه بـراي خـود      

مقابل كرامت خود غيرت ورزي كند خود را سرگرم نزاعي باشد و در  ئلاحترام قا
كند كه گذر زمان آنرا از بـين بـرده و از خطرهـايي بازمانـد كـه از هـر سـو او را        

بخشـي از نمونـه هـايي اسـت كـه      . محاصره كرده باشند اين مسائلي كه گفته شد
عليـه   نان در تقويت توطئه هـا را آبيداري دشمنان ما را تأييد مي كند و هوشياري 
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و غافـل مانـدن مـا از همـة اينهـا و       ،گوشزد مي كنـد  ،امت و شريعت و تاريخ ما
همگامي ما با آرزوهاي مـا بـا آرزوهـاي نفسـي و عاطفـه هـايي كـه دشـمنانمان         

آنها را در ميان ما بخوبي شناخته اند به گونه اي كه در هـر   ؟چگونگي بر انگيختن
تضاي مصالح خودشان را به كار عصري توطئه ي مناسب آن عصر و هماهنگ با اق

بيني تاريخ  ميبطور وضوح از آن نمونه ها فهميده مي شود همچنانكه  ،مي گيرند
پديده اي كه عبـارت اسـت از   . اسالم از اين پديده دردناك بسيار لبريز شده است

بيداري دشمنان و خو كردن آنان به توطئه بافي بـراي انهـدام و نـابودي اسـالم و     
سـلمانان از همـة اينهـا بگونـه اي كـه احسـاس خطـر نمـي كننـد          غافل مانـدن م 

خطـر و يـا تقليـل آن     مگرهنگاميكه دامن آنان را فرا گيرد و زحمتهايي كه در دفع
آيا اين موضوع از پاكي اسـالم  . متوجههشان مي شود آنان را از پاي در مي آوردند

مي آيد يـا ايـن    و پليدي دشمنان اوست يا از طبيعت نيك و بد در هر زماني پديد
كشف توطئه و جرائم و خيانت  ئلپديده طبيعت عصرهاي گذشته است كه به وسا

دست رسي پيدا نكرده بودند بلكه ممكنست از همة اين امور نشأت گرفتـه باشـد   
پس آيا وقتي آن نرسيده كه در ميان ما مجامع و مؤسسه هايي بوجود بيايند كه آثار 

ي آنها راپيگري نمايند و از مفاسدشان جلوگيري توطئه ها و اهداف ووسائل اجراي
كنند چنانكه هم اكنون در هر دولتي از دولتهاي ما اداره هايي وجود دارد كـه آثـار   

  . توطئه هاي سياسي را و نظامي كه عليه سرزمينها و ملتهايشان در جريان است
آن را دنبال مي كنند همانا باقي ماندن مادر اين غفلت گناهي است كه خداونـد  

نمي بخشد و تاريخ غذر ما را در آن نمي پذيرد و نوه هايمان با وجود اين جريمه 
احترامي براي ما قائل نخواهند شد و اگر هر يك از دولتهـاي اسـالمي يـك دهـم     
بودجة ساليانة خود را به كشف و رسوا نمودن اين توطئه ها تخصيص مـي دادنـد   

مي آورد شرفي كه عبارتست از نابود بزرگترين شرف را در تاريخ انسانيت بدست 
كردن شرعي كه در انتظار برچيدن تخم خير و صالح جامعه است و مـي خواهـد   
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ـ  مـا مـي تـوانيم كـه همـه      ا عاقبت را به بدفرجامي و نابودي انسانيت بكشاند و آي
كسانيكه بـا سـتيزه    –خردمندان و انديشمندان و نويسندگان اسالمي را فرا خوانيم 

تا از نو بر كلمه اي جمع شوند كه همة آنـان بـه    –ارت نمي كنند هاي مذهبي تج
صحتش باور دارند و همة آثار گذشته را به خاك بسپارند و چيـزي را بيابنـد كـه    
خطرهايي را از آنان دور كند كه دور آنان را از هر سـو محاصـره كـرده اسـت در     

كسـاني باشـد    حاليكه با صدق و اخالص همكار يكديگر باشند همكاريشان مانند
كه آرزوهاي نفس به دلهاي آنان راهي پيدا نكرده باشد و نيرنگها راه نفـوذي را در  

را الگوي خود قرار دهنـد   �خردهاي آنان نيافته باشند و اينكه حضرت محمد 
و هدفشان اين باشد كه مسـلمانان را از باورهـاي سـنگين و درد ورنجهاهايشـان     

غ نمايند و هدايت و نور او را در سرتاسر گيتي نجات دهند و رسالت اسالم را تبلي
منتشر كنند تا جايي كه آشوب و توطئه و نيرنگي در دنيا باقي نمـي مانـد و ديـن    

  .همه اش براي خدا حالص مي گردد خداوند ما تبليغ نموديم پس تو شاهد باش
  
  

2  
  نه اي دشمن خدا

نيت را به خاك مـي  در مسير حق طلبي با تو خواهيم جنگيد تا خداوند بي حتماً
ــد هنگا و �$�"&ــR� q  5ا*9ــ�(يكــه ايــن كتــاب خــودم را ممال
�F&*اV ����2براي چاپ آماده مي كردم از وجـود كتـابي مطلـع     )ا

ن كتـاب  آكـه بـه گمـان خـود در      »محمود ابو ريه«شدم كه تأليف مردي بود بنام 
نه از اسلوب علمي يده اند پاك گردانيده و در اين زميانبه آن چسب چهآنسنت را از 

ن هنگام كه از كتاب او مطلع شدم آدر  ،دقيقي استفاده كرده كه سابقه نداشته است
ن مشاهده كردم مرا ترسانيد زيرا ابـور يـه از تحريـف حقـايق و     آچيزي را كه در 
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نين بر مـي آيـد   چبازي با نصوص در اين كتاب دريغ نكرده است و از متن كتاب 
سنت در باتالق جهل فرو رفته اسـت وي بـا لحنـي     كه مؤلف آن نسبت به تاريخ

موهنانه بزرگان صحابه رسول خدا مانند ابوبكر و عمر و عثمان و كوچك آنهـا را  
را مورد ) نجميعارضي اهللا عنهم (مانند انس و عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن عمر و 

بـه   حمله و دشنام ناجوانمردانه قـرار دا ده  اسـت بـويژه قلـب خبيـث او نسـبت      
بزرگترين صحابي در حفظ سنت رسول خـدا و نقـل آن بـراي تعـداد فراوانـي از      
صحابه و تابعين كه بفرمودة شافعي عدة آنان به هشتصد نفر مي رسد كه هر يـك  

از كينه موج مـي زنـد و آن صـحابي     ،از آنان كوهي از علم و فهم و هدايت است
ين نتيجه رسيدن كه صـاحب  عبارت است از ابي هريره و از خواندن آن كتاب به ا

 ،آن با دشمنان اسالم آنانيكه پيوسته براي انهـدام وجـود سـنت نبـوي در تالشـند     
همفكر و همدست شده است و تصميم گرفته اند كه نام نيك صحابة رسول خـدا  
را در انتظار مردم دنيا زشت و بد منظر كنند آنهم اصحابي كه علم و هدايت رسول 

رده اند و اوقات و تواناييها و خونها و مالهايشان را در راه خدا را به سوي ما نقل ك
دروغ  نشر علم و هدايت رسول خدا بخشيدند و اين شخص يك مرد نادان مغرور

صي كه آنها را نقل مي كند گستاخي مي نمايـد  وصپيشه اي است كه در تحريف ن
ي لان و خاورشناسان الهوتي متعصب در گسـتاخي و كـم خيـا   گبگونه اي كه بزر

دستشان به دامن او نمي رسد و با اين وصف او بي ادب و بد زبـان اسـت و مـي    
خواهد از اين راه به شهرت برسد درست مانند آن اعرابي كه در موسم حج در بئر 
زمزم شاشيده بود بعد هنگاميكه از سبب اين جريمه مورد بازخواست قرار گرفـت  

ه مردم دربارة او حـرف بزننـد و   چنين فهمانيد كه او با اين كارش خواسته است ك
براي او شـهرت   –هميشه نام او بر سر زبانها باشد اگر چه بوسيله نفرين هم باشد 

مهم است نه نيك و بد كالم مردم سپس امانت علمي مـرا وادار كـرد كـه بـا يـك      
در  اشارة سريع متعرض آن شوم و او وكتابش را مورد نقد و بررسي قرار دهم كـه 
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علـم و علمـا بسـته     و �ايي را كه به خدا و پيامبرجهل او و افترآن اشارة گذرا 
نها داشته است بيـان نمـايم   آريفي را كه براي نصوص و اقوال حاست و همچنين ت

مطلب را نيز يادآور شده ام كه كتاب او فاقد هـر گونـه ارزش علمـي     چنانكه اين
اسـت و از  است چگونه چنين نباشـد در حاليكـه مملـو از اكاذيـب و دروغبـافي      

بينهايت رسيدن غرور وي در گمان اينكه كتاب او در سـابق نمونـه اي نداشـته و    
پـرده   ،ضرورت ايجاد مي كرد كه هزار سال قبل نمونـة ايـن كتـاب تـأليف شـود     

برداشته ام كه معني گفتة او آنست كه اين همه حـامالن علـم از تـابعين و امامـان     
هزار سال ذكاوتي به آنها داده نشده مجتهد و فقها و حديث شناسان در ظرف اين 

است كه مانند ذكاوتي باشد كه خداوند از ازل بـراي ابوريـه بـه تنهـايي اندوختـه      
است تا شرف ايـن بحـث علمـي كـه چهـرة تـاريخ را دگرگـون خواهـد كـرد و          

مـداران  چآموزشهاي اسالمي را سـراپا واژگـون مـي نمايـد و خاورشناسـان و پر     
به عنوان يك نو گراي اصالح طلب اسالمي  ،ي سازدن مآفرهنگ جديد را متوجه 

ميالدي هنگامي كه من بـراي معالجـه    1961در آخر زمان نصيب او گردد در سال 
و  -در قاهره بودم كتابم چاپ و پخش گرديد و ا بو ريه با ديد آن شكه شده بـود 

 نه بر اثـر اينكـه   –احساس كرده بود كه در چنگال شير عدالت گرفتار آمده است 
به اشتباهات و جهل خود پي برده است زيرا خطا و صواب و علـم وجهـل بـراي    
وي مهم نيست بلكه آنچه براي وي اهميت دارد آنست كه بطور مداوم در خدمت 
دشمنان اسالم به طور عموم و دشمنان سنت بطرز ويـژه اي وجـود داشـته باشـد     

باشـد منـاره وجـود    دشمنان استعمارگري كه پيوسته در تالشند تا بهر وسـيله اي  
اسالم را منهدم كنند اين در حالي بود كه وزارت فرهنگ و ارشاد ملي نزديك بود 
در رديف زنجيره كتابهاي كتابخانه فرهنگي كتاب مختصـري را بـراي وي چـاپ    
كنند كه عنوان مقدمه را براي كتـاب او داشـته اسـت امـا وقتـي كـه مسـئولين آن        

ام مطلع شده بودند عدم صالحيت كتابش را وزارت بر چيزي كه در رد آن نوشته 
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براي چاپ به وي ابالغ كرده بودند و علي رغم همة آبروريـزي هـايي كـه بـراي     
تمـام   –) بـه فـرض اينكـه از قبـل آبرويـي داشـته باشـد       (خود فراهم كرده بـود  

تالشهايش به شكست انجاميد و براي كسانيكه به ظاهر علمي وي از قبيل جلـه و  
ده بودند هم معلوم شد كه ورم كرده را چاق و فربه يافته انـد و  عمامه فريب خور

او خواسته است كه آنان را فريب دهد چنانكه با تأليف كتـابش مـي خواسـته كـه     

��j��i��h}�: انبوه مسلمانان را فريب دهد چنانكـه خداونـد مـي فرمايـد    

��z���yx��w��v��u��t��s��r��q��p����o���n��m��l��k

�����~��}��|��{������`��_z اينـان بـه نظـر خودشـان خـدا و       10 - 9: البقرة
كساني را گول مي زنند كه ايمان آورده اند در صورتي كه جـز خودشـان را نمـي    

حسودي و كينه توزي با مؤمنان است : فريبند ولي نمي فهمند در دلهايشان بيماري
فزوني مي بخشد  بيماري ايشانرا اًو خداوند نيز با ياري دادن و پيروز گرداندن حق

و عذاب دردناكي در دنيا و آخرت به سبب دروغگويي و انكارشان در انتظارشـان  
  . مي باشد

بعد اين مرد شكست خورده به خانه اش بازگشت و همة كينه اش را بـا خـود   
به خانه كشيد تا در اين اواخر همة آنها را جديدا در كتـاب ديگـري جمـع آوري    

را تكـرار   �ابـي هريـره    گبدگويي از صحابي بزركرده است كه در آن دشنام و 
كرده است و بعد از آنكه ما خواسته ايم او را با دليل منطقي صحيح باز گـردانيم و  
داليل او را نقد و بررسي كنيم و تمام دروغ و لغزش و افترا بر تاريخ و علمـاي او  

ي بـر كتـاب   را آشكار نماييم باز هم بر اباطيل خود اصرار ورزيده است و رد علم
و  5ا*9ــ�«جديــد  ابــي ريــه را بــه جــاي خــودش در چــاپ دوم كتــاب 

�$�"&R� q ا*&�FV ����2موكول مي كنم كه اميدوارم به  »ا
اين زوديها به اين آرزويم برسم و از خداوند مـي خـواهم كـه انـدازه اي صـحت      



 

 

681

هات برايم ممكن باشد تا اشـتبا  ،وجود بر من منت نهد كه نظارت چاپ دوم كتابم
چاپي كه در چاپ اول ظاهر شده است تالفي كنم ولي ناچارم در اين سخن كوتاه 
به بعضي از چيزهايي كه در مقدمه كتاب دوم ابي ريه وارد شده است اشـاره كـنم   

زهـر و علمـاي آن   در كتاب اول و دوم خـود بـه دانشـگاه اال    »ابو ريه«اين مدعي 
مورد هجوم خود قـرار داده و آنـان   حمالت پراكنده نموده و مدارك علمي آنان را 

و جمود فكري و گنديدن افكار متهم نموده است كه ايـنم مطلـب    1را با حشويت
در نگاه اول از انساني كه خود را به لباس علماي االزهر آراسته و لقب شيخ را بـه  

ـ  ت آن از بـين مـي رود هنگاميكـه    خود داده است عجيب بنظر مي رسد ولي غراب
انكه من از مردم شهر خودش و آگاهان بر زندگي او آن مطلـب  چن –ته شود سندا

كه او در اول جوابش با االزهرا در ارتباط بود تا بـراي اخـذ ديـپلم     –را دانسته ام 
در آزمون شركت نمود ولي نتوانست مدرك قبولي آنجـا را بدسـت آورد و    زهراال

كـه در شـهر    پيشرفت كند بعد وقتي كه نااميد شد خود را بـه يـك روزنـا مهـاي    
خودش صادر مي شد معرفي مي نمود و در آنجـا بكـار مشـغول شـد و كـار وي      
تصحيح اشتباهات چاپي روزنامه بود چند سالي بر اين كار دوام يافـت سـپس بـه    
عنوان يك دفتر دار ساده در شهرداري آنجا استخدام گرديد و تا زمان بازنشستگي 

را رها كرد و بيـرون رفـت و يـا بهتـر      وي هنگاميكه االزهر.. ..همانطور باقي ماند
كنار راه را مي گرفت و بـا   ،بگوييم االزهر بخاطر كودكي و تنبلي او را بيرون كرد

نـان بـراي   آبهانه جـويي مـي كـرد و بخـاطر اينكـه       زهرشارلتان از دانشجويان اال
ن از همـه چيـز بريـده بودنـد آنـان را      آتحصيل علم دين وواقف شدن بر قـوانين  

كرد و كارشان را دليلي بر كم وزني خردهاي آنان بحسـاب مـي آورد    مسخره مي
اينست ابوريه چنانكه اهل شهرش از علما و مردان فكر و ادب در مورد او براي ما 
سخن گفته اند وي حتي در گرفتن مدرك ديپلم عـاجز مانـده اسـت و نـزد هـيچ      

                                        

   .كسانيكه به اصول و مسائل ديني پايبند نيستند= حشويه - 1
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است او روزنامه  استادي براي تحصيل ننشسته و از هيچ عالمي علم را اخذ ننموده
نگار بود و به تعبير سلف صالح مساوي علم را از روزنامه ها گرفته اسـت و آنـان   
كسي را كه مانند ابي ريه تحصيل مي كردند شايسته لقب دانشجو نمي دانسـتند و  

حيت نمي دادند و با ايـن  به او صال ،براي اينكه اقوال و آرايش ارزش داشته باشد
ر علما و سبب جهل خجالت آور وي به فهـم نصـوص و   ز كينة ابي ريه بمطلب ا

سر گستاخيش را بر تحريف گفته هاي صـحابه و تـابعين و علمـاي بعـد از آنـان      
خواهي شناخت كه هر كس از خدا بترسد و عذاب دردناك و فرجام بـدي را كـه   

بدانـد و بـرايش معلـوم باشـد چنـين       ،خداوند براي دروغگويان آماده كرده است
أتي را از خود نشان نمي دهد سپس او مرا به شام نسبت داده  و از خي و جرگستا

و گفته كه قوم مـن كـه عبارتنـد از شـاميها بـه حماقـت       .اهل آنجايم حساب كرده
را وادار كرده كـه در برابـر مـن چنـين     ) دكتر سباعي(معروفند و آن حماقت او را 

صيف كنـد زيـرا   ولي براي من مهم نيست كه مرا به حماقت تو. موضعگيري نمايد
در اين موضوع فقط مردم حكم مي كنند نه بي ارزشي مانند او ولي آنچه براي من 
مهم است آنست هشدار دهم مردي كه اقليم گرايي كينه توزانه در دل وي تمكـن  
جاهالنه يافته است زيرا اگر در حقيقت مسلمان بود مي دانست كه مناطق اسالمي 

ت مي كشيد كه خود را مصري و مرا شامي همگي به يك ميهن محسوبند  وخجال
بنامد با اينكه حقايق به اينصورت نيست كه از مردمـان شـهري گرفتـه شـود و از     

ر از اهل علم بود مي دانست كه چقدر مصريها گمردم شهر ديگري گرفته نشود و ا
از شاميها و شاميها از مصريها و مصريها و شاميها از عراقيها و همة اينها از گوشـه  

كنار ديگر دنياي اسالم اخذ علم نموده اند و آنچه كه اين مرد متعرض آن شـده   و
ساكنان سوريه و لبنان و فلسطين وارد در اصطالح عربي قديم و به  –و شاميها را 

يف كرده است دليل ديگري بر ضـعف  به حماقت توص رااصطالح معاصر مصريها 
نو آثار فتنه هاي خـونين صـدر   اين مرد و كينه اوست و اينكه مي خواهد از  ييند
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بار ديگر بـر   ،اسالم را كه از عقائد فراتر رفته و به ادب عاميانه سرايت كرده است
انگيزد كه كتابهاي ادب ماال مال از امثال و نوادري است كه از حماقت اهل شام و 

ي شاعر را مي بتنامر را ادامه داشته تا جايي كه مو سپس اين  1عراق بحث مي كند 
نم كه در قصيدة مشهور خود اهل مصر را هجو مي كند و اين امر در قرنهاي بعد بي

به اشكال مختلف وارد صحنه شده تا جايي كه اهل هر شهري همسايگان خـود را  
از شهرهاي ديگر هجو كرده است پس بايد خواننده ميزان ايـن مـرد را بسـنجد و    

ي وي چقدر فـراوان اسـت در   بداند كينه او به چه اندازه اي رسيده است و بدزبان
حاليكه ادعا مي كند كه پايبند منطق علمي و پژوهش بر مبناي منهجي معـين مـي   
باشد و چيز ديگر اينكه اين مرد آنچه را كه در نهاد خود دارد كشف مي كند و مي 
رساند كه او كشتة نام و شهرت است گر چه در گناه و بدكاري هم باشـد زيـرا او   

اولش غوغايي را بر پا نموده كه جز كتـاب طـه حسـين هـيچ      ادعا كرده كه كتاب
كتاب عربي ديگري چنين غوغايي را بوجود نياورده اند و افتخار مي كند به اينكـه  
كتابهايي در رد كتاب وي تأليف شده اند و مجالتي هم به نقـد وي پرداختـه انـد    

رت بدست جاهلي مي خواهد در بين جامعه هاي علما شه: اينست حقيقت ابو ريه
 آورد و بدكاري كه با به جان هم انداختن اهل خير شـهرت مـي طلبـد و سـوگند    

 مـورد كسي است كه بدرستي بدترين مردم از منحرفين و رانده شده گان  ميخورم
طلب شهرت نمايد بدرسـتي   واقع شود و  نفرين خداوند و همة فرشتگان و مردم

اول او اكثـر نسـخه   اين مرد بدون شك صاحب شهرت نشده است چـون كتـاب   
 ،هايش توسط يكي از سفارشهاي كشورهاي غير اسالمي در قاهره خريداري شـد 

كساني باشد كه  سههاي غربي فرستاده شده تا در دسترو به كتابخانه هاي دانشگا
و اصحاب او كينه توزي دارند و در راه رسـيدن بـه اهـداف     �از اسالم و پيامبر

                                        

يعني علماي آن مناطق عليه هم جنجال تبليغاتي به راه انداخته اند و همديگر را بـه حماقـت مـتهم مـي      - 1
   .كرده اند
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ستدالل كنند و كتاب دومش علي رغم اينكه تازه پليدشان به اباطيل و اكاذيب آن ا
گي بچاپ رسيده است به كلي در بازار ها مخفي شده به گونه اي كه ما نتوانستيم 

پـس ابوريـه   . حتي يك نسخة آن را پيدا كنيم جـز بـه وسـيله بعضـي از دوسـتان     
گورايش باد اينكه كتابهاي او براي رضاي خدا در شرق و غرب توزيع مي شـوند  

تكبر و احساس پيروزمندي الزم بايد با اين شـهرت افتخـار نمايـد ولـي آيـا      و با 
فراموش كرده است كه او در كتاب اولش سوگند ياد كرده كه وي از نشر كتـابش  

آيـا بعـد از يـاد     ؟جز رضاي خود و رسيدن به او هدف ديگري را دنبال نمي كند
برايش پديد آمـده  سوگند و شهرت يافتن كتاب اول او را ارادت و محبت شهرت 

است يا قبال هم چنين ارادتي را در دل پنهان داشته بود و خالف آن را اظهـار مـي   
هر طور باشد ما در مقابـل شـهرتش حسـادت نمـي ورزيـم بلكـه از روي        ؟نمود

دلسوزي احساس درد مي كنيم و شايد او اين سخن ما را باور نكنـد زيـرا بـارور    
ي خيزد و او چنين تصوري ندارد و فاقد هر كردن به چيزي از تصور آن چيز بر م

قادر به بخشيدن آن نيست ولي خداوند ما را كفايـت مـي كنـد و خـوبترين      ،چيز
وكيل است و و امر سومي كه مي خواهم مطرح كنم چيزي است كه مقدمه كتـاب  
دومش آنرا كشف كرده است كه عبارتست از چيزهاي تازه اي كه سـبب كينـة او   

در بيمارستاني  1961را او گفته است كه مرا در قاهره در سال بر من شده است زي
كه در آنجا معالجه مي شده ام كه وي آن را بيمارستان اسرائيلي لقب داده است در 

مرا مالقـات كـرده اسـت و بعـد از آن يـك       ،حاليكه او يك بيمارستان نظامي بود
بيهـاي او را در  كارت تبريك عيد برايم فرستاده است و با اين وصف من ايـن خو 

منتشـر شـده    »االهـرام «نظر نگرفته ام بلكه در مقاله اي كه در آن زمان در روزنامة 
و در شكل ديگري اينست حقيقت ابو ريه مردي كـه  . بود مجددا به او حمله كردم

حق را تسليم خوشرفتاريهاي و مالقاتها مي داند انتظار وي از من اينست كه بعـد  
دربارة او سكوت نمايم از نظري كه دربارة او دارم عقـب  از مالقات و تبريك عيد 
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نشيني كنم چگونه خوشرفتاري و چگونه سكوت كنم دربـارة كسـي كـه بوسـيلة     
در نوشته هـاي   ،�جرح سنت رسول خدا و راويان آن و بزرگترين ياران پيامبر

خود چشمان دشمنان اسالم را روشن مي كند كدام خوشرفتاري با كسي كه سرش 
 گرفته و بر باطل خود اصرار مي ورزد و زبانش را با دشنام كوبنده و زننـده  را باال

دراز مي كند چگونه در برابر تو سكوت كنم كـه   �بر روي صحابة رسول خدا 
تو با حق مي جنگي و از هدايت دور شـده اي و كلنـگ در دسـت گرفتـه اي بـه      

ا منهدم كني پس تو بـا  ثابت ر گمان اينكه مي تواني كه كاخ بلند سنت با پايه هاي
و دشـمن  . اينكارت دشمن خدا گشته اي زيرا خدا حق اسـت و تـو دشـمن حـق    

خدا شده اي زيرا او پيام آور هدايت و تو دشمن هدايتي و تو تكيه گاه  �پيامبر
دشمنان اسالم گشته اي و خداوند از دوستي با دشمنان دين نهـي مـي كنـد و در    

ي چـه در مقابـل   ااري و بيداري مي دهد پس بربرابر توطئه هاي آنان فرمان هوشي
نه به خدا سوگند اي دشمن خدا در برابـر   ؟تو سكوت كنيم و خوشرفتاري نماييم

تو سكوت نخواهم نمود بلكه هميشه در پي كشف گمراهي و تخريـب آرزوهـا و   
بيان نمودن دروغ و تبهكاري تو خواهم بود تا خداوند بيني ترا به خاك مي مالد و 

ت را رسوا مي كند و توطئه تو و دشمنان اسالم از قبيل استعمارگران و ملي شياطين
گرايان متعصب را به سينه هاي خودتان باز مـي گردانـد و در كمـال رسـوايي در     
زنجيرهايي كشيده مي شويد كه بر اثر جريمه هايي كه در تاريكي براي اين امت و 

ا در مسير رسيدن بـه باطـل بـر    دين آن انديشيده اي شايستة آنها شده اي و تا شم
عناد خود بيفزايي ما هم بر اطمينان به حق خود خواهيم افزود و ثبات بـر حـق را   
بيشتر مي كنيم و دفاع از آن را افزايش مي دهيم و براي خشم و كينه و بدگوئيهاي 
شما ارزشي قائل نمي شويم زيرا عهد خداوند با ما چنين است و بر عمل به ايـن  

گز مـا را  و خداوند با كمك و ياري خود هر. شت بما داده شده استعهد وعد به

��E��D��C��B��A}�: افراطگر و تسليم نخواهد ديد كه خداوند فرموده اسـت 
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��K��J�������I��H��G��Fz )و بياد بياوري اي پيامبر )187: آل عمران :
ا بـراي  آنگاه را كه خداوند پيمان مؤكد از اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب خـود ر 

پشتيبان حـق  ) مردمان آشكار سازيد و توضيح دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد
و  1خواهند بود مخالفان آنان به ايشان ضرر نمي رسانند تا امر خـدا خواهـد آمـد    

خدا و پيامبر گراميش راست گفتند و براي من سخني دربارة صـدر الـدين شـرف    
د ابي ريه را بـه آغـوش چسـبانده و از    الدين باقي مانده است كسي كه كتاب جدي

وي حمايت كرده و آنرا چاپ كرده و برايش مقدمه نوشته است و مرا متهم كـرده  
به اينكه من طعنة شيعه بودن را به ابي ريه زده ام چنانكه قبال هم چنـين طعنـه اي   
به او زدم و به گمان خود او را عالم پژوهشگري يافته كه گرد و غباري به دامن او 

زيرا او با من قصه اي دارد كـه در   ننشسته است و من عذر صدر الدين را پذيرفتم
ن قصه سـخن گفتـه ام در   آاز  »ا��2م ةO7�ر«شمارة نهم سال اول محله 

: آن مجله كشف كرده ام كه صدر الدين با تعصبهاي مذهبي تجـارت كـرده اسـت   
 »5ا*9ـ� «خودم  چنانكه كار امثال وي همان خواهد بود و من در مقدمه كتاب

سخن گفتـه   ،از كتاب پدرش عبدالحسين كه در مورد ابي هريره تأليف كرده است
منجـر شـده اسـت و او را بـا مـژدة       ام و بحث او در كتابش به تكفير ابـي هريـره  

عبدالحسين با صحابي كه احاديـث  . از اهل آتش به حساب آورده است �پيامبر
ن و برادرش و در بغـل گـرفتن   نسبت به محبت حسي �بسياري از رسول خدا 

بـراي كسـانيكه حسـين و بـرادرش را      �نـان و دعـاي پيـامبر   آبراي  �پيامبر

                                        

 اصل حديث صحيح است بخاري و مسلم و احمد آن را روايت كرده اند اما نص گذاشتن بر اينكه ايـن  - 1
به تهذيب ابن عساكر تأليف بدران ( گروه از اهل شام هستند آن را بخاري در تاريخ خود روايت كرده است 

نگاه كه از بخاري از قول معاذ بن جبلل رضي اهللا عنه نقل  5/193نگاه كن باز هم به كتاب زادالمسلم  1/54
نگاه  8ي تأليف ناصرالدين الباني ص مي كند و باز هم به تخريج احاديث فضائل شام و دمشق به نقل از ربع

  كن 
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  .چنين رفتار نموده است ،دوست دارند و روايت كرده
پس عبدالحسين كيفر شايسته خود را از خدا خواهـد گرفـت زيـرا كتـاب وي     

ست  و همچنين در محل اعتماد ابو ريه در دروغهايي است كه بر ابي هريره بسته ا
دشنامها و بدگوئيهاي خود در مورد ابي هريره به كتاب عبدالحسـين اسـتناد كـرده    

ضـايت كـرده   است و من در آنجا گفته ام ابوريه در نوشته هايش از شيعه اظهار ر
ولـي  . ريه شيعه شده است چنانكه صدر الـدين گمـان دارد  است و نگفته ام كه ابو

ر آنان خواهد گشود و غوغاي توده هاي مردمـي  بدون شك ابوريه باب جدل را ب
را در جهان بر خواهد انگيخت  كه معتقدند ابو هريرذه بزرگترين صحابي است كه 

و آنرا با صدق و امنت بـه نسـل تـابعين روايـت      ،را حفظ �سنت رسول خدا 
كرده است زيرا شنيدن اين دشنامهاي دلخراش دردناك در حق ابـي هريـره بـراي    

يست در حاليكه واجبست تالشهاي مخلصـين سـني و شـيعه  متوجـه     آنان آسان ن
گرد آوري فرقه ها گردد و در مقابل خطرهايي كه جهان اسالم و عقيده اسالمي را 
از اساس محاصره نموده است سخن آنـان را هماهنـگ نماينـد كـه ايـن خطرهـا       

ز تهديدي است براي بيرون رفتن جوانان شـيعه از دينشـان بـه درصـدي بيشـتر ا     
خروج جوانان سني از دينشان و اين مطلب را هم مي گويم اينكه بعضي در ظاهر 
عالقمندي خود را به وحدت نشان دهند و در عين حال كتابهايي را تـأليف كننـد   
كه دشمني را بر انگيزد و مردم را به ستيز دعوت كند چنانكه خود عبدالحسين اين 

هوده گويي است بـراي نمونـه مـن در    از قيبل شوخي و بي ،كار را انجام داده است
از ضروره وحـدت صـفوف فعـاالن اسـالمي و وجـوب تشـكيل        »صور«روزنامه 

شورايي از علماي طرفين براي اين هدف سخن گفته ام و او هم عالقمندي زيادي 
براي اين انديشه ابراز داشته است ولي در عين حـال كتـابي را كـه در مـورد ابـي      

دوم چاپ مي كند و ترجمة كتابش را با لغات مختلف  هريره نوشته است براي بار
براي همة مردم مباح مي كند و از ايـن طريـق اجـر و ثـواب را از خـدا هـم مـي        
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در مورد عبدالحسين گفتـه ام   »السنه«اين چيزي است كه در مقدمه كتاب . خواهد
و شكي نيست كه اين مطلب صدر الدين را خشمگين كرده است زيرا  در نظـر او  

ش امام كامل و حجـت اسالمسـت همچنانكـه پـدرش نسـبت بـه فرزنـدش        پدر
نهايـت اعجـاب و شـگفتي     »خليف مخزوم«صدرالدين در مقدمه كتاب فرزندش 

كه صدر الدين در آن ابـوبكر و عمـر و ديگـر     خود را ابراز كرده است آنهم كتابي
لـة  بزرگان صحابه را به آناني كه به آنهـا مـژده بهشـت داده شـده اسـت و از جم     

وفات كرد با كمال رضايت از آنها جدا شدند از فضـائل   �كسانيكه وقتي پيامبر
صدق و صراحت لهجه و وفاداري و اخالص براي حق و تعصب و غيـرت بـراي   
مصلحت اسالم آنان را برهنه كرده است در حاليكه آنان بارزترين و نوراني تـرين  

و روشنگري و آثار و اخالق و جاودانه ترين و نجيبترين چهرهاي ما از نظر تمدن 
پسنديده  مي باشند و با تعصبترين آنها را به مكر و نيرنگ و تالش بـراي مصـالح   
شخصي و دروغ بستن به مردم و چيزهايي از اين صفات زشت و ناپسند،  كه آنها 

  . را براي پسترين خويشاوندان خود نمي پسندد متهم كرده است
را در قلـب پـدرش عبدالحسـين     و اين مطلب چيزي اسـت كـه صـدر الـدين    

كتـاب فرزنـدم   : محبوب كرده است و در مقدمه كتاب نام بـرده خـود مـي گويـد    
صدرالدين را بويژه آنچه مربوط به داستان عمار بن ياسر يا داستان اسـالم مربـوط   

آن با كسانيكه در مورد كـاتبي تحقيـق مـي كننـد و      از مي شود قرات كردم و قبل
و براثر محبت و اعجاب تا حدي روي آن توقـف  . نمايند قرائت خود را تكرار مي

صدها بار آن كتاب را قرائت كرده ام پس من شهادت مي دهم كه كتـاب   مي كنند
صدرالدين را بررسي نمودم و قرائت آن را تكـرار كـردم و در حاليكـه محبـت و     

جـة  اعجاب من به حد و نهايتي نرسيد بلكه بالمعلوم كتاب او را پيشـرفته و در در 
باال مي يابيم كه هر سطر از آن باب جديدي از محبت و اعجاب شـديد را بـروي   

كه تا بحال  مي گشايد آنهم بوسيلة بوجود آوردن جوانب مختلف و توليد افكاري
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پس محبت و اعجاب در بين پـدر و پسـر رد   . توسط هيچ كس مطرح نگرديده اند
ر بـداريم كـه اگـر    وبدل مي شوند پس حق مـا اينسـت كـه صـدرالدين را معـذو     

اما اينكه علي رغم رسوا نمودن  ،مورد حمله قرار گيرد او خشمگين گردد» پدرش«
پس از  ،مال شدن كذب او باز هم صدرالدين علم او را مي ستايد رجهل ابوريه و ب

ست دوم اينكه از متعصبان مذهبي مي ن ادو حال خارج نيست اول اينكه از جاهال
كينه آور را كه آشكار انسان را به بـدگويي از قـوم    باشد و خداوند تعصب مذهبي

نابود و از بين ببرد چنانكه همـين تعصـب بيجـا در گذشـته      ،خود راضي مي كند
نها را خوشحال كرد و در پايان نمي آمشكالتي را دچار مسلمانان نمود كه دشمنان 

شيم كـه  ن غبطه خورديم آيا نسبت به صدر الدين حسود باآدانيم در برابر كالم قر
به اين گنجينه گرانبها و علم فراوان ابي ريه راه يافته است يا به اين مجـدد اسـالم   

كه اخيرا صدرالدين را يافتـه اسـت كـه    ) عبدالحسين(در قرن بيستم حسود باشيم 
قدر و ارزش علم ابي ريه راه مي داند و فضل او را مـي شناسـد و كتـابش را بـه     

ا نتيجه دوري از ياد خداوند است كه فرموده كه همة اين خسارته. چاپ مي رساند

ــت ��c��b��a��`��_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W��V}�: اس

��i��h��g���f��e��dz هـر كـس از يـاد خـدا     *  37 - 36: الزخرف
همـواره   شـيطاني  را مأمور او مي سـازيم و چنـين   شيطانيغافل و روگردان شود 

بـه  (ن گروه را از راه خدا باز مـي دارنـد و  شياطين ايو همانا  همدم وي مي گردد 
كه  گمـان مـي كننـد ايشـان هـدايت       )گونه اي گمراهي را در نظرشان مي آرايند
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