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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
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هاي خود  و درگيريآيند تا تو را در اختالفات  سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي به پروردگارت.. . !ما، نها«

  .»تسليم باشند به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً
كتاب بينكم بيننا و  من حديثی فيقولحيدث بحديث  علی اريكته متكئايوشک الرجل « :اهللا رسول قال

مثل ما  اهللا رسول ما حرم , اال و انتحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناهسحالل ااهللا, فام وجدنا فيه من 
  . 328ص  –نگا  - »حرم اهللا

حكم كرده و ممكن است شخصي بر جايگاه خود بنشيند و از احاديث من سخن بگويد سپس چنين (
و هر حرامي را كه در آن دانيم  حاللي را كه در آن بيابيم حالل ميكتاب خدا هست، هر شما ميان ما وبگويد 

درست مانند هم  استه دحرام كرخدا رسول اما آگاه باشيد كه هر چيزي كه .. . شماريم پيدا كنيم حرام مي
  . فرقي با آنها ندارددر حكم چيزهائي است كه خداوند حرام فرموده است و 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آن را به گروه  ،است كه مؤلف نامه كارشناسي ارشد ن كتاب پاياناصل اي
حديث نبوي دانشكده اصول دين قاهره دانشگاه ازهر شريف ارائه كرده 

  .است
مورد دفاع قرار گرفته و با . م 15/4/1999  ه 29/12/1419و در مورخه 

  . ز پذيرفته شده استرتبه ممتا
   :بود از اين افرادمتشكل ئت داوري يو ه

اسماعيل عبدالخالق دفتار استاد حديث و علوم  جناب استاد دكتر -1
  ) استاد راهنما(حديث دانشگاه اصول دين قاهره 

عبدالمهدي عبدالقادر استاد حديث و علوم حديث  استاد دكتر -2
  ) استاد داور(دانشگاه اصول دين قاهره 

استاد دكتر محروس حسين عبدالجواد استاد حديث و علوم حديث  -3
  ) استاد داور(دانشكده مطالعات اسالمي نين 



 

   تقديم

كردند و مرا به هاي خيرم راهنمايي  و به راه پرورش دادند كه مرا بر سفره قرآن :پدر و مادرم به �
رضاي خداي و بردباري كردند و براي  و آموختندكردند ت بيو ترراهنمايي دانش  زهر ودانشگاه اال

ك و ي كوچجستجو تشويقم كردند و در اين راه هر سختو پژوهش كه به سوي  همان كساني ..كردند
نيكي به كه به آن دو بركت بدهد و توفيق خواهم  مي از خداوند متعال. بزرگي را به جان خريدند

ها را در  آن تالشو همه . را خير گرداند عمرشان را دراز و عاقبتشان را نيز به من ببخشد،ايشان 
 . ددر روز قيامت قرار ده ترازوي حسناتشان

و فاضلم دكتر شيخ به اساتيد بزرگوار  ، بويژهدين قاهره لاصوي  در دانشكده استادانم به شيوخ و �
از  .حبيشدسوقي عبدالقادر، و دكتر شيخ طه و دكتر شيخ عبدالمهدي دفتار، اسماعيل عبدالخالق 

و ايشان را مايه خير و بركت اسالم  دهد خير و استادانم متعال مسألت دارم كه به همه شيوخ خداوند
 . و مسلمانان گرداند

ار نكرد و شب و روز تالش ذام صالح الدين كه براي ياري من از هيچ تالشي فروگ :سرمبه هم �
صالح الدين و به پسرم  نيز خير دهدخداوند متعال به ايشان  چاپ برسد كرد تا اين كتاب به مرحله

 . نيز همينطور
فراهم كردند راحتي را براي اينكه با فراغ بال تحصيل نمايم و امكانات كه اسباب  :به برادرانم �

 . خير دهدخداوند متعال به آنان نيز 
 . است دهنمواي به بنده كرده و براي چاپ اين كتاب مرا ياري  خالصانه به هر كس كه نصيحت �
  . مكن را كه اين كتاب است به همه اين عزيزان تقديم ميپژوهشم  نخستين �
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   ديباچه

و درود و سالم بر  دگار جهانيان،بخشنده مهربان، و حمد و سپاس براي پروربه نام خداوند 
  . بادو خانواده و اصحاب و پيروانش، و پيروان نيكوكار آنان تا قيام قيامت  سرورمان محمد

  و بعد 
كه امت آن هستند، و حقيقتاً و سرچشمه اساس اسالم  راستي كه قرآن كريم و سنت پيامبر

  بودهآنها و از هر جهت در خدمت  است،ته شقرآن و سنت دانظيري به  اسالمي اقبال و توجه بي
از باب به طوري كه همواره اند تا به آنها نزديك شوند  ي سعي و تالش داشته ا ، و از هر زاويهاست

اند، چون دشمنان اسالم  هاي دشمنان اسالم را از آن دو دور كرده توجه و عنايت به قرآن و سنت شبهه
بيشترين آسيب به قرآن و سنت رسيده است، چون سعي  نكه در اين مياجنگند،  از هر سو با اسالم مي
سنت از بهتان دشمنان بسيار زياد بوده ، و انتقاد از قرآن و سنت است، و سهم دشمنان ايجاد شبهه

از البته اند،  بوده بر سنت پيامبر اباطيلبستن و جعل  غدرواست، چون آنان در طول تاريخ مشغول 
 برمالشان را هايو افتراء آنان را نابود و دروغاند،  دشمنان بوده علماي اسالم نيز در كمينآن سو 

  . اند كرده
هايي كه  و دوستداران خود را براي ايجاد شبههما دشمن بكلي خروشيده، و همه پيروان در روزگار  

گذشتگان هاي دروغآنان همان ، ستا  به حركت در آورده در حقيقت بهتان و دروغي بيش نيستند
كنند تا  نص را تحريف مي آنهااند،  ريزي كرده پايهها آن اساسخود را برهاي  و تاكتيك  دهخود را آور

فهم نشود، و هر گاه به  آن ازلي صاكنند تا معني  را بي سرو ته مي، و يا نص معني ديگري ببخشد
ل اين حديث با عقاند كه  كرده، ادعا ودهاند كه موافق هواي آنها نب صحيحي برخورد كردهحديث 

  . دشمني داردمخالفت و اسالم  يقتمنظورشان عقل خودشان است كه با حق وموافق نيست،
بوت و ثاند كه با هدف آنان موافق است ادعاي  ضعيف يا جعلي يافته يهر گاه حديثاز سوي ديگر 

بر عليه و به راستي كه گروهي از كافران و پيروانشان پيوسته بهتان و باطل  .اند صحت آن را كرده
برند كه با اين كارشان سنت را از زندگي مسلمانان دور  و گمان مي كنند، درست مي نت پيامبرس
حفاظت  تحتقرآن و سنت اسالم براساس  اند كه فراموش كردهن اكيشآن كافران و كافركنند،  مي

وشن و حق و صواب را ركه از آن دفاع كنند،  سازد  دارد، و هميشه علمائي را آماده ميخداوند قرار 
  . نابود كنند ،نمايند، و باطل را هر چند زياد و فراوان باشد

اي را آماده كرده است كه از سنت  سپاس خداي تبارك و تعالي را كه در زمان ما علماي برجسته 
و  اند، و نوشته اند اثر كنند، سخن گفته و باطل را پوچ و بي دفاع نمايند و حق را روشن پيامبر
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آنچه در زمين است به ند تا اينكه زمين و مان ماندگار مي ، و بر اين روشدان ندهخوا سخنراني و خطبه
برادر محقق عماد شربيني است، كه در كتابش  سنت پيامبريكي از اين مدافعان . سوي خود برگرداند

را به نمايش گذاشته  پيامبر دشمنان سنت سخنان» تأليفات دشمنان اسالمسنت پيامبر در «به نام 
هر  يو .را مشخص كرده استهر سخن  نسبت داده است، و منبعصاحبش ي را به ا هر گفته ،است
به راستي . آن براي همگان روشن گرددبودن كه دروغ و بهتان ي را چنان بررسي كرده است  ا گفته

 هاآن و جواب روشنكرده و با دليل قاطع را خوب بررسي دشمنان هاي  خداوند توفيقش دهد كه شبهه
 يشانبه ا خداوند متعالاست،  و يكي از علماي حديث شريف پيامبراز آنجا كه اكرده است،  را رد

ن آهاي سنت مطهر روايت كند، و هر حديث را به منبع اصلي  توفيق داده است كه احاديث را از كتاب
ات در ادبيبلند و ذوقي آگاهي كاملي به لغت  يشانا .و صحت آن را بيان كندو اثبات نسبت دهد، 

را مطلب حق  در موضوعي كه بررسي كرده استبه طوري كه به لطف توجهات خداوند توانسته دارد 
  . ادا نمايد

بسيار بردبار اند،  پيامبر گفته دشمنان اسالم در مورد سنت آنچهبرادر عماد در دنبال كردن  همچنين
به او داده است كه توانايي را خداوند اين و در نقل بهتان آنها دانش كاملي داشته است، كه بوده است 
  . نمايدها را بيان كند و سپس آن را رد و تكذيب  تاريخ شبهه

از خداوند متعال مسألت دارم كه اين كار نيك برادر عماد را قبول نمايد، و نفع و فائده آن را به  
  .اسالم و مسلمانان ببخشد

  پروردگار جهانيان را سپاسگزارم 
  
  

    ه 17/5/1422
  م  7/8/2001

  استاد دكتر عبدالمهدي عبدالقادر عبدالهادي
  استاد حديث دانشگاه ازهر



 

   مقدمه

 را به راه راستو ما  م و دقيقي براي ما قرار داده استكه برنامه محك سپاس خداوند جهانيان راست
گاه آو و مهربان  ،غرق كرده استهاي نهان و آشكار خود  ما را در نعمتراهنمايي فرموده است، و 

 لطف فرمود تانهاد و منت  نمرا راهنمايي و آموزش داد، و بر مپروردگار جهانيان، آنكه است، سپاس 
و براي داده، خدا را تفسير و توضيح  آنكه كتابباشم، گذاران  سرور قانونو قانون  در خدمت سنت

 استوارنت برنامه و سقرآن يعني  و با اين دواند  فرموده روشنوحي را با وحي، و نور را با نور مردم 
  . كامل گرديده است الهي دين و راه راست

ي خوبيها از آن توست،  همه چيز تويي، و همهها سزاوار توست، و صاحب  ستايش ي همه !اخداوند
جهانيان، و ما توانايي ثناي تو آاليش  پاك و بيو بازگشت همه چيز به سوي توست، تويي پروردگار 

  نداريماي  هرا ستودرا آنچنانكه تو خودت 
و شهادت و گواهي . شريك است يگانه و بي كه خدايي جز او نيست،دهم  يو گواهي م تشهاد

ده قرار داگانش ت، كه خداوند او را رحمتي بر بنددهم كه سرور ما محمد بنده و فرستاده اوس مي
د، تا به باش نو رسوالپيامبران سلسله پاياني حلقه گر كتابش، و  ر وحي او، و روشندا تا امانتاست 
  . بر اين امت تمام شده باشد او تا روز قيامت حجتوسيله 

و و بر اصحاب و پيروان بزرگوار  ش،انو بركت خود را بر او، بر خاندرحمت و درود ! خداوندا
  . بفرست آميناين امت ديگر بگان خديني، و ن وفادارش، و بر پيشوايان

ديگر فرستاد، تا پس از پيامبران  يزماندير را  دباري، همانا خداوند متعال سرورمان حضرت محم
يند، و درآها باشد، و به وسيله و راهنمايي او مردم از تاريكي به روشنايي  همه انسان هدايتگري براي
   :و عظمت بر او فرستاد هدو وحي با شكو

  :فرمايد كند كه مي چنين او را توصيف ميعال كه خودش تخداوند مكتاب  :يكي

mx y z  {  | }~  _ ` a b c d e f g h i  j  kl 
m n o p q l )42-41/  فصلت(  

گردد،  نظيري است، و هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمي قرآن كتاب ارزشمند و بي«
  .»چرا كه قرآن فرو فرستاده يزدان با حكمت و ستوده است

   :فرمايد و خداوند متعال مي
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mA B C  D E GF H I  J K L  M N O P Q R S T 
U V XW  Y Z [ \ ]  ^ l )52/  شوري(  

دانستي  ايم، تو كه نمي ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده وحي كرده به پيغمبرانهمانگونه كه «
از بندگان خويش آن هر كس  ايم كه در پرتو ما قرآن را نور عظيمي نموده و ايمان كدام، وليكنيست چكتاب 

  .»سازي به راست رهنمود مي تو قطعاًو بخشيم  هدايت ميا بخواهيم ر
گر كتاب خداست و اين وظيفه تبيين و توضيح را  ، سنتي كه روشننبوي نوراني سنت :ديگري
   :فرمايد پيامبرش گذاشته است، خداي متعال مي هبزرگوار به عهدخداوند 

mR TS U  V W X Y Z [ \  ] ^  _ l 
  )44/  نحل(

كه براي آنان فرستاده شده است تا سازي  ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن آن را بر تو نازل كردهو قر«
  .»اينكه آنان بينديشند

   :فرمايد و خداي متعال مي

mÒ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß à 
á  l )64/  نحل(  

ان بيان و روشن نمائي كه در آن ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردم ما كتاب را بر تو نازل نكرده«
  .»تالف دارند، و هدايت و رحمت براي مؤمنان گرددخا

   :فرمايد مي دانسته وبر پيامبر خويش  از طرفلطفي نازل شده گري  و پروردگار متعال اين روشن

mÖ × Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ  ß  l 
  )19-18/  قيامه( 
از اينها بيان و توضيح آن  يگيري و پيروي كن گذشتهتو خواندن آن را پ ،پس هر گاه ما قرآن را خوانديم«

  .»بر ماست
 .است كه از طرف او وحي شده است وحيي نبويپروردگار متعال اين روشنگري در تعريف  

   :فرمايد خداوند متعال مي

mK L  M N O P Q R  S  T U l )4-3/  نجم(  
  .»مي شودجانب خدا به وي وحي  آن جز وحي و پيامي نيست كه از گويد او از روي هوي سخن نمي«
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و هيچ  استناگسستني  يا سنت مطهر، پيوندبقرآن كريم پيوند درمي يابيم كه اين توضيحات، با 
چشم چون سنت مطهر مانند روح براي بدن، يا نور براي  دني نيستشاديگري جداين دو از كدام از

بدن به روح يا چشم اج يعالقه و احتبيشتر از احتياج و وابستگي قرآن و سنت به يكديگر است، بلكه 
  . استبه نور 

كرده اند و تمدن  اند، و دولت اسالمي را تأسيس ي را بنا نهادهقرآن و سنت با هم جامعه اسالم
  . برگرفته استبرنامه خود را از اين دو منبع اسالمي 

واحد كه برنامه يك  تسليم و مطيع بودند يامت عصر صحابه پايانو  ت پيامبرلامت اسالمي تا رح 
با هيچ نصي  آنانپذيرفتند  آن دو نميبدون  اربود و هيچ چيزي از نص و وحي قرآن و سنت برگرفته 
در صورتيكه با كتاب خداي متعال شخصي را  و سخن هيچ اند و آن را تحريف نكردهنداشته مخالفت 

   .اند نپذيرفتههرگز  ،مخالفت مي داشت يا سنت مطهر پيامبر
به تا اينكه اند  روشن حركت كردهاين راه  برو تابعين و پيروان نيك آنان همواره ي اصحاب گرام

و سخن از اسالم ظاهر شدند، جهان ي  صهرهاي انحرافي در ع و گرايش شاذ و نادرهاي  گفتهتدريج 
در مورد صفات و سخن و كالم  يان آمد،مبه جويي از اصحاب  و طعن و عيب، وعيد و قدر، و وعد

  . شد به ميان كشيده و غيرهخداوند 
پشتيباني طرفداري و  هاآن يا ازرا اساس كار خود قرار دادند، و  ناروا گروهي از مردم آن اقوال 
 امتاختالف در ميان آتش ور شدن  مختلف، و شعلهو نحله هاي ها  فرقه اش تشكيل ردند، كه نتيجهك

تأييد و براي هم  يهر گروه .ديتفرق و پراكندگي آغاز گردو كشمكش شدت يافت، و ، جدل شد
از يافتن چيزي كه باطل آنها را قرآن آنان را اما آورد،  پناه مي قرآنهاي خود به  افكار و انديشه اثبات

تا  سنت آوردندسپس روي به آنان .دندبرآم يل قرآنوتأ درصددبه ناچار . كردمي  نااميدتأييد كند 
جعلي  يديثاحاآنجا بود كه از  موفق نشدند،ون باز هم چ، وبيابند البالي آنداشتند در آنچه آرزو 
عقل چيزي نپاييد كه  ،دگرديبسياري تحريف د، و احاديث ه شبه برخي احاديث طعنه زد پديد آمد

و تبديل به مقابله با آن و تكذيب و تحريف و با رد  يافت، جرأت و جسارت سنتبر بشري 
  . پرداخت

و به حديث  نگرششانطرز و  درباره اصحابها  رقهاين فخاص نظر و ايدة مسائلي همچون 
و بدگويي كردن از اصحاب ضد و نقيض  هاي و ذكر روايت م كردن آنان به دروغگوييهو مت ن،محدثي

و  هدر ايجاد شبهآنها، بيشترين تأثير را  دادن هو مبالغه در تحقير و كم جلو روي و زيادهو محدثين 
را شبهه افكني راه  و در رأس آنان معتزله ها ين فرقههم .استه داشت سنت پيامبر پيرامون شايعات



  سنت نبويبررسي 

 

19

و غيره و مسيحيان  اين دين از يهوديان ، و بسياري از دشمناندر را گشودند و هر دو لنگهكرده هموار 
سنت، و دور براي براندازي هاي هولناكي  طوفانهجري  و آنگاه در قرن دوم. نجا نفوذ كردندهمااز 

كرد،  هاي نقل و روايت حديث شروع به وزيدن راه بهسنت، و مشكوك كردن آنان  مسلمانان ازكردن 
و  سنت پيامبر اهر شروع به پيمودن آشكارا اسالمي زياديفعاالن  ريجدر همين قرن دوم هو همچنين 

در اين قرن مهيا كرد، تا پيش  بزرگي راامامان خداوند  ...آن كردند سازيمستندنيز و رعايت دقيق آن 
 به سينه يانگو برگردانند، تا تيرهاي اين ياوه را به خودشانبدخواهان  و حيله ها را بگيرند طوفان اين

نفرت مسلمانان را خشم و شود به طوري كه ذكر آنان در تأليفات ديني هميشه  هنداخودشان بازگرد
به پيامبرمان و سنت و اين به خاطر گناه و بهتاني بود كه آنان نسبت انگيخت  بر ميعليه اين ستمكاران 
  . شده بودندمطهر وي مرتكب 

علفهاي در عصر ما هم ! امشب چقدر شبيه شب گذشته است :اند و چنانكه در ضرب المثل گفته
 ، كه قبالًدنكن در سنت ايجاد مي ه و فراگير، گمان و ترديدوحشيان ياند كه با هجوم روييدههرزي 

و ، هاي دين، و صليب بيهاي  از كمونيستتم ي كه همه نيروهاي شر و سهجومسابقه نداشت، 
آنهايي كه در اردوگاه ضد همه و و بهايي، و قادياني  ،الئيكضد دين  صهيونيست ها و مناجيان

تحريف نبوي اند كه سنت  گمان برده هرزهاي  علف اين .در آن شركت دارند اند دهآمم هگرد  اسالمي
 يتوجهگويا كسي و صرف بوده است و ظاهري  سستاز اساس آن  اصليهاي  و پايهو تبديل شده 

  . استداشته نها  پايهآن تثبيت و  سازي به محكم
شوند كه با صراحت كالم  فرزندان امت اسالمي كساني پيدا مي تأسف دارد كه در ميانبسا جاي  
در الهور پاكستان تعدادي  .ن حجت و سند است و بسقرآو فقط كه سنت حجت نيست،  دنگوي مي

 درچون  دشمنان قرآن هستند،ترين بدولي از  د،ان القرآن نام نهاده خود را جماعه كه ام ن را ديدهاز آنا
ي يها و فقط به ترجمه د،ندان نمي هيچعربي زبان  از در حالي كهاند  جرأت زيادي يافتهتفسير قرآن 
به  يو احتياجآنها معتبر و حجت است  محتوياتكه فقط گمان مي كنند و كند، اعتماد مي غلط آگين

   .نيست خدا رسول سنتمراجعه 
اي آسماني قبل از ه كتابوشت نقرآن هم مانند سر سرنوشتگروه اگر راه را هموار بيابند و اين 

ها فراموش  كتابدر آنها رخ داد، و اصل تغيير و تبديل  ها كه به سبب ترجمه آنگاه. قرآن خواهد شد
  . گرديد

هاي مراكز دانشگاهي را  مصر هم پيدا شدند، و بعضي از آنان كرسيدر  ها اين فرقه به راستي شبيه 
.. . د اسالمي وو دكتر، و يا انديشمنها چون مشاور،  بعضي عنواناشغال نموده و خود را در پشت 
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آنها در برخورد با سنت شيوه نيرنگ چگونگي تا از  ام، كرده با بعضي از آنها صحبتمن  .پنهان كردند
 و ديدم كه چگونه كشند، مي هستند و نقشه وم و ديدم كه چگونه با هم هماهنگبا خبر ش پيامبر
ما و امت اسالمي  عليه جويند، و شب و روز در فكر حيله و دسيسه از دشمنان اسالم ياري مي آشكارا
  . اند با هم يكي شده، و براي حمله همه جانبه بر ضد سنت مطهر هستند

 .دنگير ضد اسالمي در هر زماني رنگ جديدي به خود ميهاي  واضح و روشن است كه كنفرانس 
جامعه و اجتماع  ريف و تشويش انديشه و سرشتحت د مشغولنآنگاه كه مسلمانان نيرومند هست

و  گيرند كشي را در پيش مي و قشونراه جنگ شوند  كه مسلمانان ضعيف ميشوند، و آنگاه  اسالمي مي
هاي فكري روي  ي نبرد به حقهي، و هر گاه جنگ راه به جامسلمانان هستند خواهان نابودي و انهدام

به تدريج در  تا جائي كه، كشانند خودشان ميبه طرف را و فريب خوردگان  غافالنآورند، و عقل  مي
و شده ف رنحمعقيده پاك و روشن اسالم از  شوند كه پيدا ميو محدوده اسالم جواناني ة ريدا داخل

هاي اساسي  هدف پسمخالفت دارد،  با اصول اساسي اسالمند كه ا هدش به عقيده و افكاري كشيده 
 مستقيمي و ارتباطآنكه دشمنان هيچ پيوند يابد بدون  هستند تحقق ميسالهاست در پي آن كه دشمنان 
  . داشته باشندو انهدام  ويرانگري به اين

به اين امت اسالمي  هاي دردها و درمانكه است  اين ،نمايمتصريح  الزم است چيزي كه در اينجا 
ناشي ديگران  خود مسلمانان قبل ازو از  شود وارد نمياز خارج يابد،  ي كه از داخل بروز مي ا اندازه
  . شود مي

بينم جز از طرف خودشان، و  را بر مسلمانان نمي من تهديدي: درود خدا بر آن كس كه گفته است
   1.ه استدواقعيت را بيان كردقيقاً  شن، و سخترسم مي آنچنانكه از مسلمانان ترسم بيگانگان نمياز 

گيرد كه خود را  سهمگين از طرف كساني صورت مي خطر اين حمالت شديدتريندر زمان ما 
و اين چيزي  زنند، از هموطنان خودمان هستند و با زبان خودمان حرف مي دانند، منتسب به اسالم مي

دشمنان تأليفات نبوي، در سنت «كتاب انتخاب كنم  بود كه مرا وا داشت كه چنين عنواني را براي اين
  . عربيزبان به  »اسالم

  : است اين قراراز  كه ف از نوشتن اين كتاب چند هدف داشته استلمؤبه طور كلي 
هدفش نابود كردن وزد،  مي سنت پيامبر از تمام نقاط جهان عليههايي كه پي در پي  انطوف :اوالً

محروم  و حقيقي زندگاني پيامبراز صورت عملي  ، تا مسلمانانكني آن است تأثير سنت و ريشه
____________________________________________________________

_________ 
  . 12تأخر االمسلمون و تقدم غيرهم؟ از شكيب ارسالن، ص  لماذا -1
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من هم دوست داشتم  .قدرت خود را از دست خواهد دادپايگاه  اسالم بزرگترين كار شوند، و با اين
بسياري براي دفاع از سنت هاي  با كساني كه زحمت شاننعقب رانددر و ها  اين طوفان ه باكه در مقابل

 يجانب خدا پاداش از اند شريك و سهيم باشم و و تخريب آن شدهابودي كشيده و مانع نمطهر 
  . دريافت نمايم

نيست بر سر آن هيچ اختالفي كه در ميان مسلمانان است و حجتي سنت يك اصل  اعالم اينكه: دوم
كس كه حجيت آن را با شروط شناخته شده آن انكار نمايد به ، و هر ضرورتي ديني است و حقيقتاً
  . رتكب كفر شده و در نتيجه از دايره اسالم خارج گرديده استحقيقت م
هاي دشمنان آن تأثير  سته از فرزندان اسالم كه از شبههبه اميد اينكه اين پژوهش براي آن د :سوم
فراد را چرا كه بر هر فرد حق شناسي واجب است كه دست اين ااند هادي و راهنما باشد  پذيرفته

   .درهنمون كن گرفته و به ساحل نجاتشان
و حقيقت دشمنان اسالم از هوا  ها تاكتيكاز  نقاب داشتندر برشدن  كيميل و آرزوي شر: چهارم

كه  حاضر زمانخاورشناسان  تاگرفته معتزله  مثل خوارج، شيعه وقديمي  گزاران پرستان و بدعت
ها و  بهايي و ديني، يالئيك و باز دعوتگران كه نام برديم و پيروانشان هستند احياگر افكار آنهايي 

كسي كه ، و شناسدتواند ب  نميهم اسالم را كسي جاهليت را نشناسد تا چون  .هستند قادياني و غيره
كسي كه همچنين  .دهد نميتشخيص هم را حق و درستي ش واضح و روشن نباشد باطل و گناه براي

تواند  نميي آنان نداشته باشد، ها نشناسد و اطالعي از طرح و نقشهرا دشمنان اسالم و نيروهاي آنان 
ندارد و اين جنگي است كه جنگيدن  يتواناي كسي كه ميدان جنگ را نشناسد،و از اسالم دفاع كند 

ادامه در بعضي جاها اكنون  اند و هم انجام دادهمسلمانان هايي كه تاكنون  ارزش و موقعيت آن از جنگ
  . دارد كمتر نيست

بود، اما اين  هدف خاك و وطن هاي گذشته چون در جنگخواهد،  مي امروز توجه بيشترنبرد  اتفاقاً
كه نزد  و اين به خدا سوگند داده اندبه راستي قلب و انديشه و احساس را هدف قرار  جنگهاي كنوني

و ترديدي شك  اصالًو نبايد بيشتر اهميت دارد؟ ما هم از خاك و وطن  تر است، و نزدخداوند مهم
هاي پوچي  اساس، و طعنه هاي بي در ايجاد شبههخود را  هاي شر و حيله بكه دامداشته باشيم كه اين ش

 گفته و بهتان تنهابلكه ، ندو بر هيچ برهاني استوار نيستد نكه هيچ دليل مستندي نداراست  گسترده
و اصالت سنت ايجاد  اند، تا در حجيت خبر مانده و گمراهي خود بيپروايي  كساني است كه در بي

له اول به راحتي به وهنفرت كنند، تا در ايجاد  نند، و از تمسك به آن و هدايت جستن به آنكترديد 
و به قرآن را از ميان بردارند، تا خود يابند  يفراغتدر مرحله بعدي سنت خاتمه دهند، و سپس عمر 
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 تهخواسپيش از متعال خداوند . به اهداف شوم و بلند مدت خود جامه تحقق بپوشانند ترتيباين 
   :و فرموده استبه ما اطالع داده آنها  شوم

 m~ _ `  a b c d e f l )217/  بقره(  
  .»كنند تا آنكه اگر بتوانند شما را از دين برگرداند و كافران پيوسته با شما مسلمانان نبرد مي«
 وستهپييشان را ندارند، بلكه ئديرينه و هدف نهاتالش كنند امكان رسيدن به خواسته هر چند  لكن و
كه خروج از آنها بسيار سخت است، و در نهند  گام ميدر دهليزهاي تاريك و تودرتويي هدف  بيو 

دار حفظ دينش از هر  چون خداوند خودش عهده ؛شوند آخر هم از نفرت و اندوه و كينه هالك مي
  : خواهد يمفرموده خداوند متعال  دارد، چنانكه گزندي است، و دينداران را از شر بدخواهان نگه مي

 mA B C D E F G H I  J K  L M  N O 
P Q R  S T U V W X Y Z  [ \ ] 

^ _ l )33-32/  توبه(  
خواهد كه نور  خواهند كه نور خدا را با دهان خود خاموش گردانند ولي خداوند جز اين نمي كافران مي«

را همراه با ) محمد( غمبر خودكفاران دوست نداشته باشند، خدا است كه پي خود را به كمال رساند هر چند
  .»ها پيروز گرداند هر چند كه مشركان نپسندند روانه كرد تا اين آيين را بر همة آيينهدايت و دين راستين 

از سنت  استفادهسوءو تالش آنان براي  –يم و جديد ددر ق –كار و اوباش هاي ستم قصه گروه 
   :كند ت ميمطهر به كار كسي شبيه است، كه اعشي بن قيس حكاي

»حِكناط يوماً ةخرَص لويلَفَ   هانُهأرها و ضُم يوهرنَي قه الولُع«   

 نهايتدر ولي  را خرد كند، زد تا آن مياي را به شاخش  كه روزي صخرهماند  اي وهيكبه مانند بز«
   ».اندآسيبي نرسصخره به شكست اما خودش را شاخ 

خداوند متعال چنانكه اند،  به خود و آيينشان ستم ورزيدهها تن در واقع شانسركش دروغگوئي باآنها 
   :فرمايد مي

mÊ Ë Ì Í Î Ï Ðl )227/  شعراء(  
  ». شوند به چه عاقبتي دچار مي اند خواهند ديد كه به زودي كساني كه ستم ورزيده«
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 طرح تحقيق

هاي زياد و  شبههآن و  موضوعو شاخه شاخه بودن و پراكندگي با توجه به كثرت اين پژوهش  انجام
مختلفي هاي  كتاب بود، كه مرا بر آن داشت مطالعهمنابع گوناگون ، خواهان موضوعات آنآميختگي در

آوري كنم فرقي  علمي را از هر جايي كه ممكن باشد جمععلوم داشته باشم، و نكات را در انواع 
حمله شده است، يا  عپيامبر هايي باشد كه در آنها به سنت مطهر در اين مورد مراجعه به كتابنداشت 

كه تالش بسياري را خواست و وقت زيادي را از مولف ي زباشد، چي آنهايي كه در دفاع از ب كتا
كتاب  مطالب .گويم كه مرا در اين كار ياري فرمود خداي بزرگ را سپاس ميو با وجود اين  گرفت

   :همتقسيم شده است به پيشگفتار، مقدمه، سه باب و خات
   .استآن و روش تحقيق و بررسي اهميت  بيانموضوع، علت انتخاب : شامل پيشگفتار

   :شامل پنج مبحث است نيز مقدمه
  . و معاني اصطالحيها بين معاني لغوي  سخني در بيان اصطالحات، و شناخت تفاوت: مبحث اول
  . كه خود شامل سه مطلب است دانشمندان تعريف سنت در اصطالح: مبحث دوم
  . در لغت» حديث«و  »سنت« ريفتع: مطلب اول
  . در اصطالح »حديث«و  »سنت« تعريف: مطلب دوم
  . نامگذاري و رد آن اي پيرامون شبهه :مطلب سوم
  . هاي امت اسالمي با سند متصل از ويژگي حديث پيامبر: ممبحث سو

  . تاريخ اسالم است حديث پيامبر: مبحث چهارم
  . ر طالب علم استهنياز اساسي  يادگيري حديث: مبحث پنجم

  : ابواب كتاب هم از اين قرارند
  . كه شامل مقدمه و چهار فصل استدشمنان سنت پيامبر،  تعريف :باب اول
  . دشمنان از نظر لغت و شرع است تعريفحاوي  :مقدمه

  ). شيعه و معتزله خوارج،(و بدعت گزاران قديمي چون  دشمنان سنت نبوي از هواپرستان :فصل اول
  دشمن سنت نبوي  ؛شناسان شرق :فصل دوم
بهائيت و  ،الئيسم(پرستان و بدعت گزاران جديد مانند دشمنان سنت نبوي از هوا :فصل سوم

  ). ها قادياني
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مطهر ورزي نسبت به سنت  نهاز كيهاي دشمنان اسالم در گذشته و حال  هدف :فصل چهارم
  . عپيامبر

. مطهر نبوياختن حيله و نيرنگ بر ضد سنت و حال از سدر گذشته  ابزار دشمنان اسالم :باب دوم
   :كه شامل شش فصل است

   1.سنت نبوي هايي پيرامون حجيت شبهه :فصل اول
  . شك و ترديد در حجيت خبر آحاددستاويزهاي دشمنان در ايجاد  :فصل دوم
  . راويان سنت مطهر هدستاويزهاي آنان در طعنه زدن ب :فصل سوم

  . علوم حديث و اسناد احاديثبه ر طعنه زدن دستاويزهاي آنان د :فصل چهارم
  . منابع و كتب سنت مطهردستاويزهاي آنان در طعنه و ترديد در  :فصل پنجم
سنت و  دستاويزهاي آنان در ايجاد اعتماد به منابع و مراجع غير معتبر در تاريخ نگاري :فصل ششم

  . راويان آن
آن هم جواب آنها كه اند و  شبهه واقع شدهصحيح كه مورد هاي   ي از حديثيها نمونه :باب سوم

   :باشد شامل مقدمه و ده فصل ميخود 
   :مقدمه در بر گيرنده بيان مطالب ذيل است

  . شيوه نقد احاديث صحيح نزد دشمنان سنت –لفأ
  . هاي صحيح مورد شبهه و مناقشه ويژگي حديث –ب

  . »انام االعامل بالنيات«حديث  :فصل اول
   »زل القرآن علی سبعه احرفان«حديث  :فصل دوم

   »شفاعت«و  »حماجة آدم و موسی«و  »روية اهللا عزوجل«هاي  حديث :سوم فصل
   »نزول عيسي مسيح«و  »خروج دجال«و  »ظهور مهدي«هاي  حديث :فصل چهارم
  . حديث عذاب و آسايش قبر :فصل پنجم
نزد ام  پيامبرخوابيدن «و  »با زني از انصار خلوت پيامبر«هاي  حديث :فصل ششم

   »سحر النبي«و حديث  »و ام حرام، سليم

____________________________________________________________
_________ 

  ) م.(حجيت در متن عربي و ترجمه اين كتاب پيوسته به معناي حجت بودن، سنديت و از اصالت برخورداربودن بكار رفته است -1
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   .صحيح پيامبر احاديثهاي رد  زيان :فصل دهم
هاي علمي  اين بررسي و برخي پيشنهادات، و سفارشات، و در پايان فهرست وي نتايجاح :خاتمه

  . پژوهش است

ر پس از مراجعه و آگهي ام، مگ يا بحثي نكرده هيچ مطلبي الزم به ذكر است كه مبادرت به نوشتن
در كتاب مهم  لبيطچه بسا كه م .موضوع آنهاي بزرگ يا كوچك نوشته شده در  كسب كردن از كتاب

و اين اعم از منابعي است كه  ه استدوهاي بزرگ و مفصل موجود نب كوچكي آمده ولي در كتاب
  . ه استددفاع كر آنكه از ي يها سنت را مورد انتقاد قرار داده و كتاب

 مطرح شدهاز نظرات بدون تأثيرپذيري و  آنصحت  ازاطمينان حصول  جز پس از مطلبي را هيچ 
خود با بيان در ابراز مخالفت همچنين . ام نياورده معاصرغير و چه معاصرچه كه باشد از هر كسي 
برايم روشن  در صورتي كه -ام و اذعان به فضلشبا حفظ احتر –هر صاحب نظري با  ديدگاه خودم

صاحب آيات و پيشتاز «به اصطالح اما در عين حال  .ام ترديد نداشته اشتباه كرده استباشد  شده
   .ام سوال نبردههم زير  را »خاص موضوع آن  بودنش در

ها  عبارتام يا بعضي  داده ها را زيادي طول ممكن است بر من خرده گرفته شود كه بعضي از بحث
هدف من در تمام اين بايد بگويم كه ام و غيره اما  اسم آورده ام، و گاهي به جاي ضمير را تكرار كرده

  . موارد اداي حق مطلب، و اتمام فايده و توضيح بيشتر بوده تا مبادا خواننده دچار اشتباه شود
در اين  ،دليل است عتماد آن بر نص و سند وااي  طرفانه و صادقانه بيكه الزمه هر پژوهش از آنجا 

ها و  به عنوان شاهد و دليل در بيان و توضيح انديشهرا اين امور ام تا  يدهكتاب تا حد زيادي كوش
  . مورد بررسي خود بياورماصول 

   :روش مؤلف در اين پژوهش
پرستان قديم و از منحرفان و هواكه  به سنت مطهر پيامبري ا و طعنه هدر مقابل هر شك و شبه - 1

ام كه بيانگر بطالن و انحراف آن شبه و  آورده هم يرد قاطعام،  جديد در كتابم نوشته و عرضه داشته
اهل سنت و قديم و جديد هاي  و اعتمادم بر نقل قول از كتابتكيه و در اين باب  طعن است،

را با ام، و گفته هر امام و رهبري  بررسي كردهفكر و انديشه را با فكر و انديشه  .جماعت بوده است
است ثمره استفاده از  ، پس اگر در كتاب تالشي انجام گرفتهام گفته و سخن امام ديگري جواب داده

زحمات علماي بزرگ بوده است، و نتيجه سعي و تالش مربياني است كه در كودكي مرا تربيت 
از آن خداوند متعال است، و تنها خداست  مطلق اند، و بزرگي هپذيرفتبه لطف اند و در بزرگي  كرده

   .دهد علما را ميكه پاداش تالش 
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دو پرانتز و ذكر سوره و شماره ام با قرار دادن آيه در ميان  هايي را كه در كتاب آورده آيه نشاني - 2
  . ام آن در پاورقي مشخص كرده

شان به منابع اصلي آنها در كتاب  اعتماد بوده از طريق ارجاع هايي كه در كتاب مورد سند حديث - 3
همين دو به گرفته باشم، به ارجاع حديث  دو از آن صحيحين يا يكيذكر شده است، اگر حديثي را از 

كتاب با ذكر اسم كتاب، و اسم باب، و نام جلد و صفحه و شماره حديث همراه با بيان پايه و مرتبه 
و اگر حديثي را از غير صحيحين گرفته  ام كرده بسنده البه الي اقوال علماي حديث شناس حديث از

ام و در غير آنها اكتفا به چيزي شده است كه اثبات يا رد حديثي را  باشم به سنن چهارگانه اكتفا كرده
  . برساند

از ابن حجر، و منهاج مسلم ) شرح فتح الباري(بر چاپ بخاري  نيدر روايت حديث از صحيح - 4
ها و صحت تطبيق آنها  به علت صحت متن حديث اين شرح و اين. استناد شده است با شرح نووي

ها در ميان  اين شرح هر دسترس بودن آنها براي خواننده بوده است چون نسخبر اصول حديث و نيز د
  . اهل مطالعه فراوان است

به شماره جزء و حتماً م، ه ااستفاده كرد ياروايت كه  ام كه از هر مرجعي وظيفه خود دانسته - 5
  . هاي آن در فهرست مراجع اشاره كنم شمارة چاپذكر  همراهآن به  صفحه

شماره صفحه و جزء و شماره مسلم نووي الباري يا منهاج شرح  روايت از فتحدر صورت  - 6
به خود منبع آسان باشد،  ام، تا مراجعه حديثي را كه كالم مذكور در آن نقل شده است، يادداشت كرده

  . مختلف استهاي متعدد  در چاپصفحات با توجه به اينكه شماره 
در آنها نوشته شده است ر منابعي كه شرح حالشان در شرح حال نويسي بزرگان صحابه به ذك - 7

ام، و به خاطر عدالت اصحاب دربارة  اكتفا كردهصفحه و جزء و شماره شخص ة ربا ذكر شما
آن هم وقتي در كه ام، جز اندكي  اختالف نداشته ام، و با شرح نويسان شخصيت آنها توضيحي نداده

  . استداشته  و توضيح ردكه احتياج به ام  قرار گرفتهاي  برابر شبهه
با ذكر منابع شرح حالشان، و  آنها نقل قول شده است شرح حال بسياري از بزرگواراني را كه از - 8

   .ام نوشته شماره شخص مورد نظر، شماره صفحة و جزء و
هاي احاديث غريب در اين  با اتكا به كتابهاي دشواري را كه در بعضي احاديث آمده  واژه - 9

  . ام توضيح دادههاي حديث  نگ لغت، يا شرحمورد، يا فره
   :ام به ترتيب زير به پايان رساندهاي  هاي هفتگانه در آخر كتاب را با تنظيم فهرست

  . فهرست آيات قرآن - 1
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  . فهرست احاديث و آثار - 2
  . ها فهرست شرح حال شخصيت - 3
  . فهرست اشعار - 4
  . ها ل و فرقهيقبا فهرست كشورها، - 5
  . ادر و منابع و مراجعفهرست مص - 6
  . فهرست مطالب كتاب - 7

 يليمدر مراحل تأليف و  ام، نكردهكه من هيچ كم كاري و سستي  –است  گواهخدا  -ا هاين افزون بر
ام، و اگر در هنگام نگارش چيزي را فراموش كرده باشم، و يا چيزي را  نداشته ه تنبلي و راحت طلبيب

نكرده باشد، و يا مرتكب اشتباه و فراموشي شده باشم، به اين  كه الزم بوده نوشته شود ذهن ياري
را در اين اين حقير عذر  لذاكارش خالي از كاستي نيست،  ،دليل است كه انسان هر چند سعي كند

  . است و بسخداوند متعال  از آنموارد پذيرا باشيد، چون كمال مطلق فقط 
 و اشتباه دا و با ياري اوست، و هر چه خطاخدر كتاب وجود دارد از آن  ي كهصحيح و صواب هر 

مبرا هستند و از آن دور و  است از آن من و از طرف شيطان است، و خدا و پيامبرش كه در آن
  . كمال و عزت و بزرگي تنها از آن خداست
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   :در پايان 
كه  همو. نمتا اين كتاب را به پايان برسا كه مرا توفيق و ياري فرمود سترامنزه و واال سپاس خداي 

دانم كه بيشترين  بر خود الزم ميآسان گردانيد، و مشكالت را برايم رام كرد، و همچنين را ها  دشواري
به استاد بزرگوارم جناب دكتر اسماعيل عبدالخالق خود را همراه با دعاي خالصانه سپاس و تقدير 
ي بسيارش از من دستگيري كرد تا ياو كه با پند و اندرز و هدايت شايسته و راهنما. دفتار تقديم نمايم

خواهم كه به دينش و به جسم و مال و خانواده و  از خداوند مي. برداري شود اين كتاب آماده بهره
  . ها را به او عطا فرمايد ترين پاداش ش بركت ببخشد، و از طرف من و اسالم ارزندهنفرزندا

در ا بكه مرا نمايم  تقديم ميستاني همچنين سپاس و ستايش خود را به همه استادان گرامي و دو
  . اند ديگري ياري كرده كتاب، يا راهنمايي، و يا هر نوع كمكاختيار نهادن 
قرار  تخداوندا مرا سربازي از سربازان كتاب. در راه خودت را قبول بفرما اين كار خالصانه !خداوندا

كند  زباني كه از تو روايت مي نداخداو !مرا سربازي از سربازان سنت پيامبرت قرار ده خداوندا! ده
نگرد، و پايي را كه در خدمت  هاي تو مي چشمي را كه براي هدايت مردم به آيه! خداوندا !عذاب نده
تو را به بزرگواريت  خداوندا !نويسند عذاب نده را مي پيمايد، و دستي كه حديث پيامبرت تو ره مي

.. ام ين تو دفاع كردهآئدانند كه از  سنت ميپيروان چون  قرار ندهي از اهل آتشدهم كه مرا  مي قسم
  .آمين

 .و نبينا و موالنا حممد و علی آله و صحبه و سلم او احلمداهللا رب العاملني و صلی اهللا علی سيدن
 

  الراجي عفو ربه الغفور
  عماد السيد محمد اسماعيل شربيني
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   :اول بحثم

  ات درباره اصطالحتوضيحي 
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  ميان معاني لغوي و معاني اصطالحيها  شناخت تفاوت

همواره اهميت است، بخصوص كه  پرها ميان معاني لغوي و معاني اصطالحي بحثي  شناخت تفاوت
چرا  .شده است مشاهدهخلط ميان آن دو از سوي دشمنان اسالم و سنت مطهر و هجومشان به سنت 

شان است كه آنها را  ها اهميت بدهند و اين يا به علت ناداني د به شناخت آن تفاوتخواهن آنها نميكه 
را حجيت سنت مطهر  يعني عدمترين نتيجه  مخربكه به طوري  است، هها كشاند به بدترين قضاوت

دهند و اين در  اهميت نميبه تفاوت معاني اصطالحات عمد به و يا از روي آگاهي و اند  مطرح كرده
قصد گمراه كردن خواننده و مشكوك كردنش از حجيت سنت مطهر و اصالتش در قانون  اصل به

   :گويد مي )ق في اللغهوفرال(در كتابش  2ابو هالل عسكري. 1پذيرد گذاري صورت مي
ويش لغمعناي  اصلاز كه اسم شرعي چيزي است كه  :فرق ميان اسم عرفي و اسم شرعي اين است

مانند نماز و زكات و  .فعل يا حكم شرعي به آن نامگذاري شده باشد سپس و داده شده رتغييگرفته 
ائي كه شبيه اينها هستند، و اين اسم ها قبل از ورود به شرع در هروزه و كفر و ايمان و اسالم و يا اسم

شد ولي با ظهور شرع به چيز ديگري گفته شد، و با كثرت استعال در اين  استعمال مياشياء ديگري 
 بعنوان مثال، ه استاصل تبديل گرديدمجازي به ، يعني كاربرد هبه حقيقت تبديل گرديد كم كم اهاسم

و اسم عرفي . است اكنون براي دعا مجاز است، ولي در اصل براي دعا به كار رفته ]ةصال[كلمه نماز 
 ه اطالق مي شودرفت به چيزي كه از اصل خود نقل شده و به عرف استعمال در اشياء ديگري به كار 

 اي جنبنده ررود ولي در اصل به ه  در عرف براي معني حيوانات به كار مي اكنونكه ] دابه[مانند كلمه 
  . ه استشد گفته مي

است كه هر گاه از طرف خدا پيامي بيايد كه در لغت براي چيزي بوده و در  در نزد فقهاء شايع
آنها استعمال شده، الزم از غير چيز ديگري عرف براي چيزي ديگري استعمال شده، و در شرع هم در 

اش  شود؛ چون ديگر از استعمال لغويو بر آن اطالق چيزي كه در شرع آمده استعمال راي است كه ب
به چيزي اگر آن پيام در عرف استعمال در عرف اصل بوده و ، هر چند آن به نسبت است خارج شده

____________________________________________________________
_________ 

  . به بعد 23دائها از دكتر طه حبيشي ص السنة في مواجهة اع: با تصرف، و نك 25ضوابط الرواية عند المحدثين از استاد صديق بشير نصر ص  -1
هاي  از كتاب. شناس، مفسر، شاعر و اديب حسن پسر عبداهللا پسر سهل پسر سعيد پسر يحيي پسر مهران عسكري، لغت: ابو هالل عكسري -2

ه شرح حال او در طبقات ب: نك.  ه 395لحن الخاصة، التلخيص في اللغة، و الفروق، المحاسن في تفسير القرآن، متوفي پس از سال : اوست
، و معجم المؤلفين از عمر 3/135، و معجم األدباء سيوطي 131شماره  1/138، و طبقات المفسرين داودي 29شماره  33المفسرين سيوطي ص 

  . 3/240كحالة 



  سنت نبويبررسي 

 

32

كه معني عرفي آن تر است  شايسته و الزم ته شده است كه مخالف استعمال لغوي آن بوده استگف
   .گرفته و استعمال شوداصل 

   :ياج به توضيح دارند مانند گفته خداوند متعالاي احت هم تا اندازههاي شرعي  همه اسم 

 mk l m  n l )43/  بقره(  
  »و نماز را بر پاي داريد و زكات را بپردازيد«

 :بر دو قسم استوي آن است، و آن هم معني لغ چيزي غير ازكه منظور ل معلوم شد يچون با دل
آنكه در لغت مانند نماز و زكات، دوم  از قبل در لغت اصطالحي براي آن نبوده است اصالًيكي آنكه 

بر جزئي از آن معناي لغوي بوده و استعمال داشته اما در شرع همان لغت به وجهي مخصوص تنها 
به طوري كه گويي در غير است  هديرس به حد مخصوصيو يا اينكه  .داللت داشته است هميشگي

   1 .آنهاوضو و مانند  ،مانند روزه فته استركاربه استعمال هميشگي اش 

يك داللت لغوي و يك يعني  معني شرعي،يك و  معني لغوييك  :دارد دو معني اي كلمههر پس 
است، بلكه  ي اصطالحي از معني لغوي بسيار دورنافتد كه مع اتفاق ميداللت اصطالحي، و بسيار 

اين واژه  »سنت«مانند كلمه الح دارد طاوقات يك كلمه بيشتر از يك معني در لغت و در اص بسياري
هم بيشتر از چند در اصطالح آيد،  ني متعددي دارد چنان كه در ادامه بحث ميعاهم مبا آنكه در لغت 
  . د آمدخواه كه شرح آن در ادامهو فقهاء، و علماي اصول دارد  معني نزد محدثين

شود، و به راحتي  گرفتار خطا مي هاي اصطالحي نداشته باشد حتماً كسي كه شناختي از اين تفاوت
ها را غنيمت شمرده و از آن  اين تفاوت دشمنان اسالم و سنت مطهر پيامبر .گمراه خواهد شد

. پيروانش دارد آنها نسبت به اسالم وكه حكايت از كينه پنهان كردند اي  برداري ناجوانمردانه بهره
كنند  تكيه مي آن كنيم كه آنان در حمله به سنت مطهر بر بعضي معاني لغوي و اصطالحي مشاهده مي

و جهت رسيدن به هدفشان كه ايجاد ترديد در اصالت و گاهي هم آگاهانه  و گاهي از روي ناداني،
به  طفره مي رونده اين كلماز بقيه معاني اصطالحي لزوم انجام دادن دستورات آن است،  سنت و

سنت چيزي نيست كه بر مبناي آن كه اند  تكيه كردهفقهاء  الحطهمين خاطر به معني سنت در اص
   2.اش موجب سرزنش باشد كننده فاعلش شايسته تقدير و ترك

____________________________________________________________
_________ 

  . 56فروق في اللغة ص  -1
، و اصول الفقه شيخ عبدالوهاب 54مد الخضري ص ، و اصول الفقه شيخ مح1/155، و ارشاد الفحول شوكاني 1/284بحر المحيط زركشي  -2

  . 111خالف ص 
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از سنت تحريف نه تعريف بلكه  چون 1.سنت گمراهي محض استكلي گويي در تعريف اين  
يك مصدر از لحاظ حجت بودن  سنت است كه بر اساس آناصول  يانزد علمآن در معني اصطالحي 

در آن  تماماًهمچنانكه در قرآن جاري است و احكام پنجگانه تكليفي  شرعي مستقل همپايه قرآن است
   2.شود جاري ميهم 

راه و روش و سيره آن است كنند، معناي  لغوي سنت كه دشمنان اسالم بر آن تكيه ميي اناز معيكي 
كنند  و عادت تعبير مياز اين معني به عرف  و .ش و سيره نيك باشد و خواه ناپسندن روخواه آ

ي جاهلي  عادتها و آداب موروثي جامعهمجموعه سنت « :است  گفته 3»گلدزيهر«شناس  چنانكه شرق
از تعديل اساسي يافته است، سپس مسلمانان هاست، كه به اسالم انتقال يافته، و هنگام انتقال  عرب

 جديدي سنتان نمسلمانسل از  براي نخستين  تاعاد اعمال وو  اقوالهب و امذبر جاي مانده راث مي
   5.اند كردهاو پيروي اين نظر از در اين باره از او نيز س سان پخاور شنا 4»را بنا نهادند 

ان را همين سخن» في تاريخ الفقه االسالمي نظرة عامة«در كتاب خود نيز  6دكتر علي حسن عبدالقادر
راه از آن  و مراد هبودقديم متداول از در ميان مردم عرب معني سنت  :استو گفته تكرار نموده 

اند، بلكه در  تراع نكردهخان اين كلمه را اصحيح زندگي فردي و اجتماعي بوده است، و مسلمان
و . اميدندن نياكان را سنت ميو عادتهاي  يعربهاي راه و رسم اين آنهاه است، دبو فوعرجاهليت م

ي ابه اين معن سنت ،باقي ماندعراق در و همچنين قديمي حجاز هاي  در مدرسهاين معني در اسالم 

____________________________________________________________
_________ 

  . 38تعميم محمود ابو ريه در بحث اضواء علي السنة ص : نگا -1
  . با تصرف 26و  25ضوابط الرواية عند المحدثين ص  -2
هايي  ازهر نشست داشته است و كتاب شرق شناس يهودي مجارستاني، كه به سوريه و فلسطين و مصر سفر كرد، و با بعضي از علماي: گلدزيهر -3

هاي  او به دشمني با اسالم و نوشته: گويد به آلماني و انگليسي و فرانسوي نوشته كه بعضي از آنها به عربي ترجمه شده، دكتر سباعي مي
ده و از تأليفات اوست تاريخ زهرآگنيش بر ضد آن مشهور است، او از نويسندگان دائرة المعارف اسالمي است كه درباره قرآن و حديث نوشته ش

االعالم : م است شرح حالش در 1921فوت او در سال . .. مذاهب التفسير االسالمي و العقيده و الشريعة في االسالم و فضائح الباطنية و غيره
آمده  162-1/161يم ، و نظريات شرق شناسان پيرامون قرآن و تفسير دكتر عمر ابراه32-31، و االستشراق دكتر سباعي ص 1/28زركلي ص 

  . است
  . 251- 49العقيده و الشريعة في االسالم ص  -4
، و منهجية جمع السنة و جمع االناجيل خانم دكتر عزية علي 11-1/5دراسات في الحديث دكتر اعظمي : ، نگا7/330دائرة المعارف االسالمية  -5

  . 123و  122، 62طه ص 
اش را از آلمان گرفته، ليسانسه از دانشكده اصول دين در رشته تاريخ، رئيس  سالمي، دكتراي فلسفهعلي حسن عبدالقادر استاد تاريخ تشريح ا -6

  . توان نام برد نگاهي كلي به تاريخ فقه اسالمي را مي: سابق دانشگاه االزهر شريف است و از تأليفاتش
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 برتر برايالگوي به معناي  و يا ،بر آن اجماع شدهدر ميان مسلمانان كه اي  ي يعني كار شايستهكل
اين  تنها در و نبوده است سنت پيامبرو اصوال سنت محدود به . و سلوك درست بوده است روش

خالصه  پيامبربه طوري كه سنت را تنها در سنت  .گرديده استمحدود  اواخر به سنت پيامبر
روش امام شافعي آن هنگام كه در گردد به اواخر قرن دوم هجري و به  بر مي وديتدكردند و اين مح

   1.بود و رايج اين واژه آن مخالف اصطالح قديمي
ت و معني آن در لغت عرب قبل از اسالم شناخته شده بود و بلي، لفظ سن :گويم من هم مي

عبدالقادر و دكتر علي حسن اند، اما آنچه شرق شناسان  مسلمانان اين كلمه و معنايش را اختراع نكرده
جاهلي بوده، و يا اينكه تنها  2ل اسالم رسم و عادتايكه معني سنت در او گويند هم درست نيست مي

 شامل هر دو راه صحيح و غير صحيح بودها به نظر جمهور علماء و لغت بنراه صحيح بوده بلكه 
قرآن كريم و احاديث نبوي و اشعار جاهلي نيز چنانكه خواهد آمد همين نظر را تأييد . است
  . نمايند مي

لغوي آن به اين معنا نيست كه ي اهمچنانكه استعمال واژه سنت در قرآن كريم و سنت مطهر به معن
اين كلمه از چرا كه . كلمه سنت هستندني امع از نظر شرع »عادت« و» روش«و » راه«ني لغوي امع

ردار و كگفتار و «كه شاملانتقال يافته  خدا رسول به معني اصطالحي آن يعني سنت اش معني لغوي
در  دوم تشريعي يسنت به اين معني مصدر. استايشان » تقريرات و خصوصيات فطري و سلوكي

  . شدني نيستاز ديگري جدا هيچكدام  كه استقرآن كريم  كنار
و رايج  3در ميان يارانش بود سنت در همان اوائل اسالم كه پيامبركلمه معني اصطالحي اين 

و آنچه دكتر علي حسن با پيروي از مستشرقين گفته كه معني اصطالحي واژه است بوده شناخته شده 
  . تصحيح نيس سنت در قرن دوم هجري تعيين گرديده است

از معناهاي لغوي ديگري كه دشمنان اسالم بر آن تأكيد و اصرار دارند در سنت به معناي شيوه و  
روش كه سنت پيامبر تنها  د و مي گويندنماين مي معرفيچنين روش است، سپس سنت پيامبر را 

____________________________________________________________
_________ 

  . 123-122نگاهي كلي به تاريخ فقه اسالمي ص  -1
است يعني آنچه انجام داده يا اثبات كرده يا ديده و  درست است، اما منظور از عادت در اينجا عادت رسول تعريف سنت به عرف و عادت -2

شود نه عرف و عادت رايج دوران  گفته مي همچنانكه به روش عملي در زندگي ياران پيامبر. انكار نكرده، پس در اين حالت جزء دين است
و  49/51حجية السنة دكتر عبدالغني عبدالخالق ص : نيز نك. رساند اند اين را مي گفته او تكرار كرده جاهلي چنانكه گفته گلدزيهر و كساني كه

  . 26-25يا المدخل الي سنة از استاد بزرگ دكتر عبدالمهدي عبدالقادر ص 
  . 45-44ص : آيد، نگا احاديثي كه گواه اين مطالب است مي -3
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، و سنت نيستند جزء انهايش ويژگي وها و تقريرات  اما گفته .حضرت استآن عملي يا سنت عملي 
جاري كردن لفظ سنت بر اقوال و تقريرات در نظر آنها اصطالحي ساخته و پرداخته و مورد استفاده 

زبان شناخته شده است و نه در ادبيات استعمال ميان اهل نه در  كهماست عصر هاي نزديك به  نسل
  .ده استبيان كر 3با پيروي از دكتر توفيق صدقي 2هم همين را در كتابش 1محمود ابوريه .دارد
آنچه در حقيقتاً  :گويد ، مي]الكتاب و السنة قراءة معارصة[در كتابش  4رورحهمچنين دكتر محمد ش 

است به عنوان يك پيامبر و يك  پيامبرنامه  اصطالح به نام سنت نبوي نام گرفته در حقيقت زندگي
رده نه در دنيايي موجود بشري كه يك زندگي واقعي و عيني داشته، يعني در واقعيت محض زندگي ك

  . اليخي

اند سنت به هر  اند كه گفته به نظر ما براي سنت پيامبر تعريف غلطي كرده :گويد و در جايي ديگر مي
شود و با اطالع از اينكه اين  واقع شده از سخن و امر و نهي و عمل يا اقرار اطالق مي آنچه از پيامبر

. قابليت تحقيق و بررسي و قبول يا رد را دارد نينيست، بنابرا تعريف از سنت تعريف خود پيامبر
اين تعريف  اند و يارانش سنت را به اين صورت تعريف نكرده با توجه به اينكه پيامبرهمچنين 

   5.نمايد رفتار عمر بن خطاب هم همين را تأييد مي سبب موميايي شدن اسالم شده و
م هجري سنت را تعريف كرده و چيزهايي را ديني در قرن سوبزرگان  6 :گويد هم مي الديننيازي عز

روايت شده از گفته  هر چه از پيامبر :اند در تعريف سنت گفته ند، آنهااه زوداجتهاد خود به آن اف با

____________________________________________________________
_________ 

ئل جواني منتسب به االزهر بود، ولي در مرحله دبيرستان نتوانست حتي بعد از چند بار امتحان ادامه نويسنده مصري كه در اوا: محمود ابوريه -1
هايي كه در  هاي محلي بود، و پس از آن تا بازنشستگي كارمند شهرداري بود از نوشته تحصيل دهد، پس از آن مدتي ويراستار يكي از روزنامه

سنت و جايگاه آن : نگا: قابل ذكر هستند) ابو هريره(السنة و قصة الحديث المحمدي و شيخ المضيرة آن به سنت و صحابه طعنه زده، اضواء علي 
  . 446در قانونگذاري از دكتر سباعي ص 

  . 39اضواء علي السنة ص  -2
عنوان اسالم تنها قرآن است هاي قاهره، چند مقاله در مجله المنار نوشته با  دكتر محمد توفيق صدقي پزشك سازمان زندان: دكتر توفيق صدقي -3

مجله المنار جلد : و ما بعد آن آورده است نك 483/21است شيخ محمد رشيد رضا شرح حال او را در مجله المنار جلد  1920متوفي سال 
11/774 .  

اب و السنة قراءة معاصرة و الكت: محمد شحرور، نويسنده معاصر سوري دكتراي مهندس از دانشگاه ملي ايرلند در دبلن گرفته از تأليفات او -4
  . باشد االسالم و االيمان منظومة القيم، الدولة و المجتمع مي

  . 548-546الكتاب و القرآن قراءة معاصرة ص  -5
 انذار من السماء، دين السلطان، كه در آن گفته است كه سنت را: هايش نويسنده معاصر سوريه، به آمريكا رفته، از نوشته: نيازي عزالدين -6

  . اند و رهبران ديني هم تا به امروز آن را همراهي كرده اند براي تثبت حكومت پادشاه و معاويه پيشوايان و محدثين درست كرده
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و فرقي ندارد كه اينها قبل از سنت است و عمل يا تقرير يا ويژگي فطري و شخصيتي يا روش او 
و اين تعريف  .گيري وي در غار حرا يا بعد از پيامبري هگوشدوره بوده مانند  ايشاندوره پيامبري 

هاي زيادي براي  و يارانش موجب مصيبت پيامبر زمانهاي بعد از  هي كه آورده شد در دورا گسترده
  . اسالم شد

و كردار و رفتار خصوصي وي را وارد  بيشتر كساني كه گفتار پيامبر :گويد و در جاي ديگري ميا
از ، لكن بشمار مي رودگناه كه نوعي  دهند را انجام مي نادرستيدانستند كه كار  ميدين كردند همزمان 

نيرومندتر بود، لذا شيطان كاري را شان در آن لحظه از ايمان  هاي نفساني و شيطان خواستهآنجا كه 
   1.خواست عملي كرد كه مي

سنت كنند  آن تكيه مي كه براي ايجاد شك و گمان در سنت مطهر برسنت معناهاي لغوي ديگر از  
هيچ سنتي  :گويند هاي اوست، مي و نهي او و بقيه احكام و شيوه  به معني امر خدا در قرآن كريمآمده 

مده است، و محال است كه پيغمبر يك آنيست به جز سنت خداي عزوجل كه در كتاب شريفش 
خدا عزوجل شريك  ديگر داشته باشد، و جايز نيست كه پيغمبر خود را باسنت و خدا يك سنت 

  . بداند
سنت خداوند است كه  آنقرآن و همه آيات  :گويد مي) نماز(در كتابش  2در اين مورد محمد نجيب

؛ پس اين سنت است قرار داده و واجب گردانيده و خودش آن را اجرا نمودهدر نظام هستي آن را 
تي، و پيغمبر خود را شريك خداست و باور كردني نيست كه براي پيغمبر سنتي باشد و براي خدا سن

بخصوص  ،ياز انسان مؤمنچنين كاري  محال است .خدا بداند و براي هر كدام حكم مخصوصي باشد
به او  ه خداوند كتاب و دستورات و رسالتو جايز نيست براي انساني ك .روي دهد از پيغمبر

دهد،  ي كه خود قرار ميدر احكامبخشيده كه حكم و دستورات خدا را ترك كند، و از مردم بخواهد 
گردن كشي در زمين چيزي نيست، و اين از  و اين اگر وجود داشته باشد جزاز او پيروي كنند 

   :فرمايد خداوند بسيار دور است، خداوند مي

m_ ` a  b c d e f g h i j k l m n  o 
p q r s t u   v w x y  z { l )79/  آل عمران(  

____________________________________________________________
_________ 

  . 111-40اخطاري از آسمان ص  -1
قرآن بيان شده است و كتاب  كه در آن سنت مطهر را انكار نموده و گفته كه نماز به مفصلي در) الصالة(محمد نجيب نويسنده معاصر از تأليفاتش  -2

  . را شوري انصار القرآن توزيع و نشر كردند، نشر دائرة المعارف العلمية االسالمية
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او كتاب و حكم و پيامبري بدهد؛ سپس او به مردم بگويد به جاي خدا كه خدا به  نسزدهيچ بشري را «
داديد و از آن رو كه درس  بندگان من باشيد بلكه بايد بگويد به سبب آنكه كتاب آسماني تعليم مي

  .»خوانديد علماي دين باشيد مي

m¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³²  ´ µ ¶ ¸  ¹ 
»º ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È  É Ê Ë Ì  Í l )فاطر 

 /42-43(  
اي براي ايشان آمد جز بر نفرتشان نيفزود انگيزه اين كارشان فقط  ولي چون هشدار دهنده«

 را نگيرد پس آيا جز سنت گردنكشي در زمين و نيرنگ زشت بود و نيرنگ زشت جز دامن صاحبش
   ».نخواهي يافتبرند؟ و هرگز براي سنت خدا دگرگوني  پيشينيان را انتظار مي

 :گويد ميدر تعريف سنت حقيقي ) حدالرده(در كتابش  1رابطه احمد صبحي منصوردر همين  و
وحي نازل نموده، و پيامبر  همان سنت خداوند عزوجل است، خداوند شرع را بوسيله سنت پيامبر

ترين مردم براي اطاعت و پيروي از دستورات خداوند  ر شايستهبپيام نمايد، اجرا مي ن را تبليغ وآ
   :دستور داده كه بگويد خداوند به پيامبرش .است رگبز

mf g h i j k l )9/  احقاف(  
  .»كنم كه به من وحي شده پيروي ميتنها از چيزي «

يعني ايمان به هر آنچه كه بر او نازل شده است از قرآن و ايمان به اينكه خودش  و ايمان به پيامبر
آورده و اجرايش كرده كسي بوده كه به آن ايمان  پيروي از وحي الهي نمود و اجرا كرده، و اولين

   2.است
با توجه به بكارگيري دو كلمه  حقيقتاً :گويد مي) اعاده تقييم الحديث(هم در كتابش  1قاسم احمد 

هايي از  نظام و قانون خداوند و نمونهمعني به در قرآن در مي يابيم كه اين كلمه سنت و حديث 

____________________________________________________________
_________ 

ا احمد صبحي منصور فارغ التحصيل االزهر و دكتراي تاريخ از دانشگاه كه منكر حديث شده و دانشگاه از او برائت نموده، به آمريكا رفت و ب -1
هايش  از كتاب. است كند و مدير مؤسسه ابن خلدون در مقطم  به كار كرد، و در دانشگاه آمريكايي مصر تدريس ميمتبني رشاد خليفه شروع 

مو، چرا قرآن، به نام مستعار، و عبداهللا خليفه قابل ذكر است براي شناخت بهتر از او  پيامبران در قرآن، مسلمان گناهكار، عذاب قبر و اژدهاي بي
شود به كتاب مسيلمة در مسجد توسان، و دفاع از سنت جزء اول از سلسله اسالم و ادامه دسيسه از استاد دكتر طه و رشاد خليفه مراجعه 

  . حبيش
  . 40حد الرده ص  -2
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كه  استنكرده به اين ي  اشارهقرآن . ده استآمخود را پيموده  هاي گذشته كه راه قومسرگذشت 
   :يابيم چنين ميقرآن بكارگيري اين دو كلمه را در دو آيه  .سنت همان روش پيامبر است

mÏ  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×  Ø Ù Ú Û Ü  l  )23/  فتح(  
و ابداً ) اطل غالب شودكه حق بر ب(بر اين بوده كه در گذشته جاري شده ) قانون نظام رباني(سنت الهي «

  .»در سنت خدا تغييري نخواهي يافت
   :در آيه سي و هشتم سوره انفال مي فرمايد و

ms t  u v  w x  y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ l )38/  انفال(  

اي رسول ما كافران را بگو كه اگر از كفر خود دست كشيده و به راه ايمان باز آيند هر چه از پيش «
  » .در گذشته است فر و عصيان روي آيد سنت پيشينيانشود و اگر به كايد بخشيده  كرده

و در » شئ«و » پيغام«و » داستان«و » اخبار«پس كلمه حديث به كار گرفته شده در قرآن بمعني 
اي به حديث پيامبر  هيچ كدام از آنها اشاره كهحقيقت سي و شش مرتبه به معناهاي مختلف ذكر شده 

برعكس در ده مورد در آيات واضح و روشن به قرآن اشاره دارد و با شدت  بودن نكرده است، بلكه
   :نمايد براي مثال هر حديثي را در كنار قرآن رد مي

 mX Y Z [ \  ] l )23/  زمر(  
  .»حديث را به صورت كتابي متشابه نازل كرده استخدا زيباترين «

m` a  b c d  e  f g h i j k  l nm o p  
q r s l 2  

  )6/  نلقما(
هيچ دانشي از راه خدا گمراه كنند، و  اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا مردم را بي و برخي از مردم كساني«

  .»خواركننده خواهد بودراه او را به ريشخند بگيرند، براي آنان عذابي 

                                                                                                                            
اعادة تقيبيم الحديث، كه در آن حجيت حديث : هاي اوست ي مالزيايي معاصر، رهبر سابق حزب كمونيست مالزي، از كتاب قاسم احمد نويسنده -1

  . هر را انكار كرده استمط
لهو (اساس است، پس  و آوردن اين آيه به عنوان شاهد اين كه واژه حديث همان قرآن است باطل و بي 78و  77إعادة تقييم الحديث ص : نك -2

  . 441/3تفسير القرآن العظيم البن كثير : ها است، نك ها و افسانه در اينجا به معني داستان) الحديث
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يا همان راه و روش عملي سنت پيامبر از قبيل اينكه دشمنان سنت مطهر  هايافزون بر اين ادعا
هر دانستن ت نس« ادعاي ديگرشان مبني بر اينكهو يا  .سنت عملي، يا سنت خداوند عزوجل است

سوي معاصرين ساختگي از  تعريفي يا تقرير يا ويژگياز پيامبر صادر شده از گفتار يا كردار  كه چهآن
و منجمد بوده است بلكه اين تعريف سبب موميايي شناخته شده نشان  و اصحاب است و نزد پيامبر

   »شدن اسالم شده است

اسالم دارد و يادآوري كردم كه دشمنان داللت برآنچه گذشت اً يقتحقاز اين سان دروغين  يهايادعا
توجه آن تعريف درست به شناخت و كنند و  خلط ميميان معني لغوي و معني اصطالحي سنت 

 گانخوانندهدف فريب  بوده و باو عمد  هياآنهاست و يا از روي آگو اين يا به خاطر جهل كنند  نمي
. گيرد صورت ميديني پيشوايان اجتهاد نسبت به حجيت سنت و آنان كردن و بدگمان و گمراه 

تا دين را از تغيير و تبديل كلي حفظ نمايند، همچنانكه پيشواياني كه پروردگار متعال آنها را مهيا كرده 
كه  به همين خاطر بر ما الزم است. ده استمورفمقرر پيشواياني برجسته را براي صيانت از قرآن 

آنچه  درستي تا تماماًرا در لغت و در اصطالح توضيح دهيم،  »سنت و حديث«هاي ميان معني  تفاوت
تعريف مشهوري كه علماي كه سنت پيامبر با شد روشن خواهد همچنانكه  .گرددروشن گفتم را كه 

هود و شناخته مع شو هم نزد اصحاب پيامبر هم خواسته اند كردهاز آن و پيشوايان ديني حديث 
سنت مطهر باعث عزت اسالم و مسلمانان گشته  از ين تعريفنيز اينكه اتفاقا چني. بوده استشده 

روشن خواهد شد كه در  همچنين .اند چنانكه دشمنان اسالم گمان كرده آن؛ است، نه سستي و ضعف
شرع دو اصطالح  يو علما شو تابعين آنها ينو اصحاب گرامي و تابع ربزمان رسالت مبارك پيام

اصطالح سنت غير  :اند خالف نظر دشمنان اسالم كه گفتهبريعني اند،  هم معني بوده »حديثسنت و «
و ساير توضيح اين مسأله  .اصطالح حديث است، و الزم است كه اين دو از هم متمايز باشنداز 

  . بخوانيد آتيدر مبحث  مسائل را



 

  
  

  : مبحث دوم 

  سنت و حديث  تعريف سنت در اصطالح علماي

   
  : مطلب اول 

  تعريف سنت و حديث در لغت
  :مطلب دوم 

  تعريف سنت و حديث در اصطالح 
  :مطلب سوم 

 اي پيرامون نامگذاري و رد آن  شبهه 
  
  
  
  
  

  
   :اولمطلب 

  تعريف سنت و حديث در لغت 

   :جمله زه است ادسنت در لغت به چند معني آم
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اطالق آن بر صورت و گردي آن يا شكل آن از و لطافت، جال و  ،ني پيراستن، نرميبه مع - 1
  1 :گويد مي كه آمده استاعشي و به همين معني در شعر روست  همين

 السنناالكرمني  معاوية   ی نكريام شامئله من ب
   ».معاويه رفته استبه نوادگان كه لطافت رخسارش  نيكو چهره اي«

شاعر  .پيراسته صورت است به معني زيبا چهرگانِالوجوه االكرمين  ،السننين كه منظورش از االكرم
  :گويد مي 2الرمهذو ديگر

  ندبليس لها خال و الملساء   ة وجه غير مقرفةتريك سن 
   ».كه عيب و خال و نشاني يا زخمي نخورده استدهد  صورتي گرد و زيبا را نشانت مي «

   :3گويد و ثعلب مي. دهد گردي صورتي را نشانت مييعني » وجه ةسنتريك «اش  كه با گفته
 اللمست حتت مواضع بيفی ال   سنتها ةفی املرآ بيضاء

   ».نمايد صورتش در آينه خانه و در حين لمس سفيد مي«
  . است »در آيينه صورتش« 4»سنتها ةالمرآفي «منظور از 

ده است حال چه در معناي و هموار آم  راست هو رابه معني راهپيمايي پيوسته همچنين سنت  - 2
است  »اذا واليت صبهت الماء نسن«ي لغويش برگرفته از  ريشه، 5مثبت و چه در معناي منفي راه

  . يعني آبرا ريختن وقتي كه پيوسته به ريختن آن ادامه دهي

____________________________________________________________
_________ 

رسد، به خاطر ضعف بينايي به اعشي ملقب شده است، و به نشانه  پسر قيس پسر جندل، كه نسبتش به بكر پسر وائل از ربيعه مي ميمون: اعشي -1
شرح حالش . بود  ه 7خواند، فوت او سال  اند چون شعرش را با آواز مي هم ناميده» صناجة العرب«اند، او را  فال نيك به او كنيه ابو بصير داده

  . آمده است 1/212، و ادباء العرب لبطرس البستاني 3/356، العقد الفريد البن عبدربه 1/257الشعراء البن قتيبه  الشعر و: در
بوده است   ه 117ذو الرمة يا الرمة، ابو حارث غيالن پسر بهيس پسر مسعود پسر عدي، صاحب ديوان شعري قطور است فوت او سال : ذو الرمة -2

مذكور  94شماره  1/524، الشعر و الشعراء البن قتيبه 523شماره  – 4/11، وفيات االعيان البن خلكان 5/319 اعالم زركلي: شرح حالش در
  . است

شرح . هاي اوست ازتأليف» الفصيح«. ابو العباس احمد پسر يحيي پسر يسار شيباني با والء، در علم نحو و لغت پيشواي كوفيان بود: ثعلب -3
  . آمده است 787شماره  398-1/396، و بغية الوعاة سيوطي 1/252حالش در االعالم زركلي 

  . 446-1/445، المعجم الوسيط از ابراهيم انيس و يارانش 4/233القاموس المحيط للفيروزآبادي  13/224لسان العرب البن منظور  -4
  . 1/456ط ، المعجم الوسي4/239، القاموس المحيط 13/225، لسان العرب 317مختار الصحاح الرزاي ص  -5
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 :اند و گفته »او ريخت، يعني جاري كرد برآب « :»صبه ،سن عليه الماء« :آمدهدر لسان العرب  
علي وجهه ن الماء س «يا .. . و آرام آب را جاري كرد يعني به تدريج »... لينا ارساالارسله «

  .آب را بر صورتش ريخت يعني آب را به آرامي بر او جاري كرد .»صبا سهالاي صبه 
آب را بر  »من غير تفريق ه ارساالًتسنت الماء علي وجهي اي ارسل« :1گويد جوهري مي

 2»الصب في سهوله« يعني »السنن«و . و بدون وقفه جاري كردميوسته يعني آب را پصورتم ريختم، 
: گفتبه هنگام مرگش روايت شده كه  3و پسر عاصدر حديث عمر و .جاري كردن آب به آرامي

پس عرب . يعني آن را به آرامي به خاك بسپاريد 5اي ضعوه وضعا سهالً 4»سنافسنوا علي التراب «
طر پيوستگي به خا. به شئ ريخته شده، تشبيه كرده استسته را راه و رسم پيروي شده و روش پيو

   :استرا تائيد كرده همين معني  هم ليهذ خالد پسر عتبه سخن .بر يك روشش اجزاي
 ٦فاول راض سنه من يسريها           فال جتزعن من سريه انت رسهتا 

ن نشانه رضايت از هر روشي چو. .. نهادهيد از روش و عادتي كه تو بنياد نباشنگران و پريشان  «
   ».هستند روانشره
   :فرمايد كه ميآنجا  ،آمده استواژه سنت با اين كاربرد لغوي در قرآن كريم هم  

 mP Q R  S T U WV X Y Z  [ \ l )77/  اسراء(  
ما  ايم، و تغيير و تبديلي در شيوه پيغمبراني بوده است كه پيش از تو فرستاده) دفاع از همه(در شيوه ما «

  .»نخواهي ديد
   :فرمايد و يا مي

____________________________________________________________
_________ 

ابا نصر الفرابي از ائمه لغت و ادب بوده است و صاحب صحاح در لغت است، فوت او سال : اسماعيل پسر حماد تركي جوهري، با كنيه: جوهري -1
، و 3/141يا شذرات الذهب البن العماد  1273شماره  1/641، و لسان الميزان البن حجر 2/446: مرآة الجنان: شرح حال او در. بوده  ه 393

  . آمده است 1/194، و إنباه الرواة علي أنباه النحاة للقفطي 4028شماره  9/111وافي بالوفيات 
 235-4/232، اسد الغابه 1931شماره  3/1184، و االستيعاب 5897شماره  3/2اصابة : صحابي بزرگوار، شرح حالش در: عمرو پسر عاص -2

  . آمده است 376شماره  71و مشاهير علماء االمصار ص  ،884شماره  173، و تاريخ الصحابة ص 3971شماره 
  . 4/199، و احمد در مسندش 121شماره  1/414كتاب ايمان، باب يهدم االسالم ما قبله و باب هجرت و حج ) شرح النووي(با روايت مسلم  -3
  . 156-1/455، و معجم الوسيط 4/239، و قاموس المحيط 13/227لسان العرب  -4
  . 13/225ب البن منظور لسان العر -5
، و روايت مسلم در كتاب 1017شماره  111، 4/110كتاب زكات، باب تشويق به صدقه گرچه با نصف فرما باشد ) با شرح نووي(روايت مسلم  -6

  . از حديث جرير پسر عبداهللا 1017شماره  8/479علم، باب هر كس روش نيك يا بدي بر جا گذارد 
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mQ R S  T U  V  W X Y Z [  \ ] ^  _ l 
  )55/  كهف(

مردمان را از ايمان آوردن و طلب آمرزش از پروردگارشان باز نداشته است هنگامي كه هدايت بديشان «
  .»گردددامنگيرشان رسيده است، مگر اينكه سرنوشت پيشينيان 

حسنه فله  ةمن سن سن« :فرمايد مي چنانكهمعني آمده است،  يندر حديث نبوي هم سنت به هم
زرها و وزر من عمل هبا الی يوم سن سيئة عليه و مل هبا الی يوم القيامه, و منجرها و اجر من عأ

  ١»القيامه
كساني كه آن را انجام پاداش آن و پاداش  گذارد ي بر جا ا هر كس روش نيك و خدا پسندانه«
گذاري كند گناه  را پايهو هر كس روش زشت و ناپسندي  .متعلق به اوستمت تا روز قيادهند  مي

سنن لتتبعن « و فرموده است ».و هر كس كه آن را انجام دهد به عهده اوست تا روز قيامتكارش 
آن وجب به وجب و  رخواهد آمد كه دروزگاري « 2»بذراع و ذراعاً بشبر اربشمن كان قبلكم 

ها به هر كسي كه كاري را  همچنين عرب ».كنيد قوام پيش از خود پيروي مياز روشن اذراع به ذراع 
او كسي است كه  »هسنَّالذي  هو«  :اند اند گفته انجام داده آن كار را شروع كرده و ديگران بعد از او

   :يب هم به اين معني آمده استنص سنت نهاده است، و شعري از شاعر بزرگرا اين روش 
 م وحدیهت من بينببمن الناس اذا اح     ول عاشقسننت احلب ا كأننی

   ».ام وقتي كه از ميان مردم تنها من عاشق شدم گويي كه راه و رسم عاشقي را من به وجود آورده«
اهل كه فالني  رايجكرده نه غير آن و گفته بعضي از اهل لغت هم آن را به راه راست و نيك اطالق 

   3.رساند سنت است همين معني را مي
گرديد و قول ذكر  قبالًو آياتي كه و احاديث لغت بر آن قرار گرفته  ير واقع آنچه اجماع علماد

  . دننماي همين مطلب را تأييد مي 1گيخالد هم

____________________________________________________________
_________ 

، و روايت مسلم در 1017شماره  111، 4/110كتاب زكات، باب تشويق به صدقه گرچه با نصف خرما باشد ) ويبا شرح نو(روايت مسلم  -1
  . از حديث جرير پسر عبداهللا 1017شماره  8/479كتاب علم، باب هر كس روش نيك يا بدي بر جا گذارد 

، لتتبعن سنن من كان قبلكم تصام بالسنة، باب قول پيامبركتاب اع) با شرح فتح الباري(بخاري : متفق عليه از حديث ابي سعيد حذري -2
  . 2669-8/472كتاب العلم، باب اتباع سنن يهودي و نصاري ) با شرح نووي(، و مسلم 732شماره  13/312

  . 1/455، و معجم الوسيط ابراهيم انيس و يارانش 13/225او لسان العرب بن منظور  1/55ارشاد الفحول شوكاني  -3
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از گفتار و  مصطفي تسن چرا كهآشكار است؛  كامال) و اصطالحيلغوي (پيوند ميان دو معناي 
از آن و يا تغييرش را  است كه حق بازماندنمنان براي همه مؤراهي قابل پيروي رفتار و تقرير او 

   :فرمايد خداوند متعال ميچنانكه ، ندارند

mA B   C D  E F G H I J K L  M N O QP R S T 
U V  W X Y Z l )36/  احزاب(  

در آن ندارند، و اختياري از خود  داوري كرده باشندمؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش مرد و زن  هيچ«
  .»گردد آشكار مي گمراهي كامالًكند، گرفتار سرپيچي هم از دستور خدا و پيغمبرش  هر كس

احتمال اين معاني لغوي را دارد چون جريان  سنت پيامبر :گويد عبدالرحمن سعيد ميدكتر همام 
خير جامعه بشري و رويكرد جامعه در راه راست و شكوفايي به چهره و زدودگي  احكام الهي و جالء

معني تكرار و  شود كه آن به غوي سنت استنباط ميو از معاني ل سنت نبوي وابسته است،و بركت 
جهت  و نيز ماليدن چيزي را به چيزي ديگر حكيم و تثبيتمعني تخوگرفتن است همچنانكه در آن 

   2.ديده مي شود آن و جال بخشيدنتميز كردن 
 سنَّ :شود ، گفته ميرفته استكار  به آنهاو رعايت به اشياء سنت به معني توجه همچنانكه  - 3
برآن دوام داشته  د، و رفتاري كه پيامبرند و مواظبت نماينهر گاه به آنها خوب رسيدگي كن 3االبل

   4.بر آن كار استمرار داشته است حضرت اينكهخاطر سنت گفته شده است به 
ن كرد، و در حديث امر را بيا آناالمر، يعني  سنَّ :شود مي آيد، گفته سنت به معني بيان هم مي -  4

برم به اين  يا از ياد ميبرم  چه از ياد مي هر من«يعني  5»السن او انسيي سالناني «هست كه 
به آنها دست داد هدايت كنم و بيان نمايم كه هر گاه فراموشي خاطر است تا مردم را به راه راست 

   6».است چه كار كند الزم

                                                                                                                            
  . 46السنة للدكتور عبدالغني عبدالخالق ص  حجية -1
  . 27الفكر المنهجي عند المحدثين ص  -2
  . 4/233، و قاموس المحيط 13/225لسان العرب  -3
  . 3/54مفاتيح الغيب للفخر الرازي  -4
ام كه به اسناد يا قطع اين حديث  يدهآورده كه ابن عبدالبر گفته است كه ند 2شماره  1/100مالك در موطا خود كتاب سهو باب العمل في السهو  -5

و . شود و اين يكي از احاديث چهارگانه در موطأ است كه در غير موطأ مسند يا مرسلش يافت نمي. روايت كرده باشد را كسي از پيامبر
  . باشد معنايش علم اصول صحيح مي

  . 1/455، و معجم الوسيط 4/233، و قاموس المحيط 13/225لسان العرب  -6
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و  يزجارود كه شامل دستورات، امور  د بكار ميانون خداوندين و قهمچنين سنت به معني  - 5
   1.و ساير احكام ديگر است ممنوع

لبيد پسر و پيشواي پيروي شده است، و گفتار  به معني الگوي شايسته سنت :گويد مي 2طبري - 6
   3:ربيعه به اين معني است

  4هاو امام ةولكل قوم سن                     باؤهم آمن معرش سنت هلم 
اند و براي هر مردمي الگو و  براي آنها قرار دادهي ا شايسته الگوهاي اناز مردماني هستم كه اجدادش«

   ».پيشوايي است
   :نقل كرده كه سنت يعني امت، و اين بيت را سروده است 6از مفضلهم  5قرطبي - 7

  ٧السنن مثلهم فی سالف او ال رأو    الناس من فضل كفضلهمين اما ع
   ».اند مشاهده نكرده و نديدههاي گذشته  تامايشان در ميان  شوكت و بزرگوارتر از ساني باكمردم «
  .و استمرار است 3نقل كرده است كه سنت به معني دوام 2يئاز كسانيز  1شوكاني - 8

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/456، و معجم الوسيط 4/239قاموس المحيط  -1
محمد پسر جرير پسر زيد، الطبري، ابو محمد، مؤلف تفسير كبير، و تاريخ الشهير، امام مجتهدي كه از كسي تقليد نكرده است، و در فنون : طبري -2

تاريخ بعد او از خطيب بغدادي : ست شرح حالش درا  ه 310تفسير، حديث، فقه، تاريخ، و غيره فوت او سال : زيادي پيشتاز بوده است از جمله
، و طبقات المفسرين 468شماره  2/110/118، و طبقات المفسرين للداودي 570شماره  192، 4/191، و وفيات االعيان 589شماره  2/162

  . آمده است 23شماره  1/222، طبقات الفقهاء الشافعيين البن كثير 2/260، و شذرات الذهب البن عماد 93شماره  82للسيوطي ص 
ابو عقيل لبيد پسر ربيعة العامري، پدرش بخاطر بخشش و سخاوتش، به بهار محتاجان مشهور بود و لبيد هم مانند پدرش با سخاوت بزرگ : لبيد -3

، و مرآة الجنان 25شماره  285-1/274، و الشعر و الشعراء البن قتيبه 6/104االعالم زركلي : بوده است شرح حالش در  ه 41شد، فوتش سال 
  . آمده است 151-1/144، و ادباء العرب لبطرس البستاني 1/119للشافعي 

  . 4/100جامع البيان في تأويل اي القرآن  -4
محمد پسر احمد پسر ابي بكر پسر فرح انصاري خزرجي مالكي ابو عبداهللا قرطبي، او مفسري با تقوا و زاهد و دانشمندي بسيار فاضل : قرطبي -5

طبقات المفسرين : اتفاق افتاده و شرح حالش در  ه 671سال  8از تأليفات اوست الجامع الحكام القرآن و شرح السماء احسني فوت . بود
، و ديباج المذهب البن فرحون 5/235، و شذرات الذهب 88شماره  79و طبقات المفسرين للسيوطي ص  434شماره  70-2/69للداودي 

  . مذكور و مبسوط است 666شماره  197ور الزكيه محمد مخلوف ص ، و شجرة الن549شماره  406
در سال . توان الفاخر فيما تلحن به العامة و جماهير القبائل را نام برد شناس، اديب از تأليفات او مي مفضل پسر سلمه، ابو طالب، لغت: مفضل -6

در  579شماره  206-4/205و وفيات االعيان البن خلكان  7109شماره  13/124شرح حال او در تاريخ بغدادي . فوت كرده است  ه 290
  . آمده است 2/296شرح حال پسرش محمد پسر فضل و بغية الوعاة سيوطي 

  . 4/216الجامع الحكام القرآن  -7
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سنت در لغت  :از اين قرار است كهگويد  دكتر محمد مصطفي اعظمي مي مطلب چنانكه خالصهاما  
آن را در )  قرآن و پيامبر(باشد يا بد و اسالم  عادت و روش آمده است خواه نيك راه وبه معناي 

آيات و احاديث گذشته چنانكه ذكر شد به معني لغوي استعمال كرده است، سپس اسالم معناي سنت 
خواهد آمد، و  در تعريف اصطالحي سنت و اصحابش منحصر نمود چنانكه پيامبررا در طريقت 
تنها در از آن پس كه معناي لغوي آن منسوخ شده يا از بين رفته است، بلكه نيست اين بدين معنا 

   4.شود و استعمال مييافته ي كوچكتري كاربرد  دايره
  

  تعريف حديث در لغت 
فقط يك  است كه »حدث«و اصل واژه از . است به معني جديد، نو و ضد قديمدر لغت  »حديث«

شود  به كالمي گفته ميهم  »حديث« .وجود نداشته است قبالً كهاست و آن پيدايش چيزي  دارد معني
حديث و به اين جهت كلمات و عبارات  5.كند ميوجود نداشته است ايجاد  كه قبالً سخني راكه 

حرف  ،تركيب يافته، و هر كدام از اين حروفكلمات از حروف متوالي و پيوسته اند، چون  ناميده شده
درست شنيدن اين حروف در قلب معاني و علوم زيادي رد و يا اينكه آو بعد از خود را به وجود مي

   :فرمايد بزرگ ميكند، خداي  مي

 mS T U V W   X  Y l  )34/ ر طو(  
  .»سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهندگويند  پس اگر راست مي«

                                                                                                                            
قدير در تفسير و فتح ال 2013شماره : شوكاني محمد پسر علي محمد شوكاني، فقيه مجتهد از علماي بزرگ يمن اهل صنعاء، از تأليفات اوست -1

و فتح المبين  482شماره  225-2/214بدر الطالع شوكاني : بوده است شرح حالش در  ه 1250ارشاد الفحول در اصول فقه فوت او بسال 
و اعالم  152و رسالة المستطرفه لكتاني ص  532- 530و اصول فقه تاريخه و رجاله دكتر شعبان اسماعيل، ص  145-3/144عبداهللا المراغي 

  . مذكور است 533/11معجم المؤمنين كحالة  190/7ركلي ز
  . 1/155ارشاد الفحول  -2
كسائي علي پسر حمزه الكوفي معروف به كسائي، قرائت را از حمزه زيات ياد گرفته است، و قسمت بيشتر علم نحو را نزد معاذ الهراء، سپس  -3

، و 233شماره  297-3/295وفيات العيان ابن خلكان : و شرح حالش دراست   ه 189فوتش بسال . خليل پسر احمد در بصره آموخته است
، و 1/535طبقات القراء ابن جزري  349شماره  409-1/404و طبقات المفسرين داودي  1701مشاره  164-2/162بغية الوعاة سيوطي 
  . افتني استي 103، و فهرست البن النديم ص 3/97، و لباب في تهذيب االنساب 1/100طبقات القرآء ذهبي 

  . با كمي تصرف 11، 1/5دراسات في الحديث النبوي  -4
  . 1/163قاموس المحيط  -5
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كه مفرد ور است اء بر اين بارّفبندند، و  جمع ميلفظ حديث را بر خالف قاعده كلي با احاديث 
ي ابن برّ اما اند، حديث هم استعمال كرده بستنجمع براي را باشد، سپس آن  مي احدوثهاحاديث 

شود فالني  احدوثه به معني اعجوبه است، و گفته ميچون  ،چنين نيست كه فراء گفته :گفته است
   1.ست و بسفقط حديث ا احاديث پيامبرمفرد  لذا ،شده است اعجوبهيعني احدوثه شده است 

حيان در كتاب بحر المحيط با او ابواست، ولي  3كه احاديث اسم جمعمعتقد است  2زمخشري
جمع آن بر خالف قاعده و قياس  بلكهاسم جمع نيست،  كه كل احاديثو گفته است  4مخالفت نموده

ي واژه نيامده است، و جمع قياسي برا 5ي بر اين وزنعاما اسم جم ،مانند اباطيل .مكسر حديث است
   6.مانند قضيب و قضباست يا حدث رغفه و أيف غاست مانند ر حدثهاحديث 

   :حديث در لغت سه معني داردكه  است معتقدمحمد شاهين  ناوراستاد بزرگوار دكتر م
يعني  »ثوبا حديثاً لبست« گوييم مي و نو كه ضد قديم است، مثالًحديث به معني جديد  :اول

 ماشين :ةحديث سيارة كتاب جديدي خواندم، و ركبت يعني حديثاً اكتاب تأقرو  ،پوشيدم لباس جديدي 
  . جديدي سوار شدم

   :مانند گفته خداوند متعال .استحديث به معني خبر و گزارش آمده  :دوم

 mÌ Í Î Ï Ð  l )15/  نازعات(  
  .»آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است«

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/613تاج العروس زبيدي  -1
ابو القاسم، محمود پسر عمر پسر محمد زمخشري، عالم نحوي، لغت شناس معتزلي، مفسر، ملقب به جار اهللا به خاطر اينكه مدت : زمخشري -2

بوده است شرح   ه 538ه است، از تأليفات اوست الكشاف عن حقائق التنزيل، و الفائق في غريب الحديث، فوت او بسال زماني همسايه مكه بود
، و اشارة التعيين في تراجم 1977، شماره 2/279، و بغية الوعاة سيوطي 711شماره  174-5/168حالش را در وفيات االعيان ابن خلكان 

و طبقات المفسرين داودي  147شماره  48، و طبقات المفسرين للسيوطي، ص 210شماره  345اليماني، ص النحاة و اللغويين از عبدالباقي 
  . توان يافت مي 625شماره  2/314

  . 2/243الكشاف زمخشري  -3
حديث بود، از  محمد پسر يوسف پسر علي پسر يوسف، اثيرالدين ابوحيان، غرناطي، از علماء بزرگ زبان عربي و علوم تفسير و: ابو حيان -4

بوده و شرح حالش   ه 745فوتش به سال . توان به بحر المحيط در تفسير و التذكرة في العربية، و عقد الآللي در قراءآت اشاره نمود تأليفات او مي
ذرات الذهب ، و ش608شماره  291-2/287، و طبقات المفسرين داودي 6/31، و طبقات الشافعية ابن سبكي 23در پاورقي تذكرة الحفاظ ص 

  . به طور مبسوط ذكر شده است 101، و الرسالة المستطرفة ص 7/153، و اعالم 6/145
  . در تفسير اول سوره يوسف 5/281بحر المحيط ابو حيان  -5
  . 10بحث في علوم الحديث از استاد بزرگوار دكتر عزت عطيه ص  -6
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   :و چون فرموده ديگر خداوند متعال

 mT U V W  X l )1/  غاشيه(  
  .»فراگير به تو رسيده استآيا خبر حادثة «
   :در فرموده پروردگار عزوجل آمده كههمچنين  

 m` a   b c d e f  l )3/  تحريم(  
  .»با يكي از همسرانش سخني نهاني گفت پيغمبر هكوقتي «

   :قول خداوند متعالآمده است مانند و سخن حديث به معني كالم  :سوم

 mX Y Z [ \  ] l )23/  زمر(  
  .»خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است، كتابي را كه همگون و مكرر است «

   :اش و يا فرموده

 mO P Q R S T l )87/  نساء(  
  .»گويد و چه كسي از خدا راستگوتر است خداست كه اين را مي«

   :اش و يا فرموده

 mß à á â ã  l )50/  مرسالت(  
  1.»آورند ديگر غير از قرآن ايمان ميسخن پس به كدام «
مراد از آن كالم پروردگار  كهدر سنت مطهر هم آمده است » حديث«با همين كاربرد لغوي كلمه  

كالم خداوند متعال آمده است و مقصود آن  ي آنچه در سنت است، اما نمونه اهللا رسول متعال و كالم
 :روايت كرده است كه فرمود 2پسر عبداهللا از جابرست كه مسلم در كتاب صحيحش ا آناست، 

شد، و به  و صدايش بلند ميد، يگراي به سرخي ميچشمانش  فرمود موعظه مي خدا رسول گاههر
باشيد، و گاهان ممواظب بامداد و شا :رمودف مي هالشكرهشدار دهنده  سانبو شد  مي شدت خشمگين

شهادت و و انگشت . نگشت به هم نزديك هستندمن و قيام قيامت به مانند اين دو ابعثت  :فرمود مي
____________________________________________________________

_________ 
  . 11تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير ص  -1
شماره  1/492، و اسد الغابة 290شماره  1/219، و استيعاب 1022شماره  2/45صحابي بزرگوار شرح حالش را در اصابة : جابر پسر عبداهللا -2

، و طبقات الحفاظ 21شماره  1/43، و تذكرة الحفاظ 25شماره  17، و مشاهير علماء االمصار ص 183شماره  58، و تاريخ الصحابة ص 647
  . بخوانيد 21شاره  19سيوطي ص 
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ت و بهترين سخن كتاب خداسن يبدانيد كه بهتر ،اما بعد :فرمود كرد و مي ميانه را با هم جفت مي
در دين ها هستند، و هر بدعتي  بدعت است و بدترين كارها هدايت و راهنمايي هدايت محمد

بوده است روايتي است كه  كالم پيامبر دآمده است و مقصوآنچه در سنت و مثال  .1گمراهي است
 دم كهيشن :ه استكه گفت ندروايت كرده ا 2و ترمذي از ابن ماجه از زيد پسر ثابتابو داود 

من هو افقه  ینرض اهللا امراء سمع منا حديثا فحفظه حتی يبلغه, فرب حامل فقه ال« :فرمود مي خدا رسول
   3»و رب حامل فقه ليس بفقيهه, نم

مي كند تا آن را تبليغ  دهد و حفظ مي خرم گرداند خدا كسي را كه حديث مرا گوش ميشاد و «
تر است و بسا كسي  فقيه خود آن حمل كنندهكه از ديگر  كسيبسوي فقهي  حامل كنندهبسا  نمايد چه

   :مودفرخدا رسول:گويد مي روايت است كه 4هشعبمغيره بن  ازو  »كه فقيه باشدبدون آنفقهي در سينه دارد 
  ٥»نه كذب فهو احد الكاذبنيأبحديث يری  من حدث عنی«
  » .گرديدرا از من روايت كند يكي از دروغگويان خواهد  آگاهانه حديث دروغينيهر كس «
  

____________________________________________________________
_________ 

  . 867شماره  3/418كتاب الجمعة باب تخفيف نماز و جمعة ) با شرح نووي(روايت مسلم  -1
شماره  2/346، و اسد الغابة 845شماره  3/136و استيعاب  2887شماره  1/561اصابة : زيد پسر ثابت صحابي گرامي شرح حالش را در -2

، و مشاهير 469شماره  105، و تاريخ الصحابة ص 15، شماره 17طبقات الحفاظ سيوطي ص ، و 15شماره  1/30، و تذكرة الحفاظ 1824
  . خواهيد يافت 22شماره  16علماء االمصار ص 

و با لفظ مسلم هم ترمذي در سنن  3660شماره  3/323ابو داود در سنن خود در كاب علم، آن را با لفظ خود روايت كرده باب فضل نشر العلم  -3
آن آورده است و ابو عيسي در باب عبداهللا بن مسعود، و معاذ بن جبل، و جبير پسر  2656شماره  5/33لم، باب تشويق تبليغ سمع خود كاب ع

حديث پسر ثابت حديثي حسن و نيكو است، ابو ماجه هم در مقدمه سن خود باب تبليغ علم آن را : مطعم، و ابي الدرداء و انس گفته است
  . 23شماره  1/84روايت كرده است، 

شماره  5/238، و اسد الغابة 2483شماره  4/1445، و استيعاب 8174شماره  3/452اصابة : صحابي گرامي شرح حالش در: مغيره بن شعبة -4
  . موجود است 2/91، و تجريد اسماء الصحابة 269، و مشاهير علماء االمصار شماره 1237شماره  230، و تاريخ صحابة ص 571

 اش آن را آورده است، در باب وجوب الرواية عن ثقات و ترك الكذابين و التخذير من الكذب علي رسول اهللا در مقدمه) وويشرح ن(مسلم  -5
1/95 .  
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   :مطلب دوم

  در اصطالح » حديث«و » سنت«تعريف 

  
هر چند  :گوييم نزد علما مي» حديث«و » سنت«پيش از هر چيز و قبل از بيان معني اصطالحي 

در اين دو كلمه  وجوداين با  اين دو واژه وجود داردبين  ريز هاي لغوي بعضي تفاوتچنانچه گذشت 
طور مطلق ه استعمال لغوي آنها را بهمگان تساوي هنوز  البتههستند؛  استعمال مساوي و مترادف

  . اند نپذيرفته
لفظ كه اطالق شده ي به چيز» سنت«هر چند در مواقع بسياري  :گويد صالح ميدكتر صبحي 

 –حداقل  -در داللت يا  يكساني شانبه آن اطالق نشده است با اين وجود احساس  »حديث«
طريقت همان چيزي جز  عملينزديكي ميان آنها پيوسته ناقدين حديث را فراگرفته است، كه آيا سنت 

و آيا موده است؟ نارائه آن را  هدايتگرشپويا و و احاديث  است كه با سخنان حكيمانه پيامبر
هر دو به دور يك محور در گردش نيستند؟ مگر موضوع حديث مغاير با موضوع سنت است؟ مگر 

 شرفتارش، و رفتاركه گفتارش مؤيد و منتهي به آن بزرگوار نيستند  گرفته از پيامبرهر دو نشأت 
  گفتارش است؟  عين

كه يرند ذكه با صراحت بپ يافتندنين در اد ايرادي رخطور كان ناقد نآنگاه كه اين سؤاالت به ذه
مانعي در قبول نظر پس  .يكي هستندي پيدايش هر دو كلمه  با صرف نظر از ريشه حديث و سنت

   1.مبني بر مترادف بودن اين دو كلمه يافت نمي شودحديث  ياكثر علما
به جاي توان يكي را  كه ميشرع يكي است از اين جهت  يبنابراين معني سنت و حديث نزد علما

ديگري به كار برد، چون در هر كدام از آنها قول يا فعل يا تقرير يا صفتي به پيامبر نسبت داده شده 
فني خود و از زاوية تخصص و موضوع علمي هر فن هر كدام از ديدگاه متخصصان است، وليكن 

  . ندخود به سنت نگريسته ا
و خيرخواه بررسي  مخلص اي ده، و فرمانمرشد يبه عنوان رهبر خدا رسول :حديث يعلما 

هر لذا آنان  .ي برتر براي ما ياد كرده استاسوه و الگوبه عنوان يك كه خداوند متعال از او  كرده اند

____________________________________________________________
_________ 

  . 10-9علوم الحديث و مصطلحه با تغييراتي كم ص  -1
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شخصي، و اخبار و گفتار و رفتار و خصوصيات  از سيره و اخالق ،با او پيوند داشته استرا كه چه آن
   1.براي ما نقل كرده انديا خير اد نهاده اند بنيحكمي شرعي را آن امور از اينكه  با صرف نظر

يا صفات طبيعي و اخالقي ) تقرير(و رفتار و يا اقرار نقل شده است از گفتار  آنان هر چه از پيامبر
به عنوان سنت معرفي را يا بعد از آن قبل از بعثت در خواب و بيداري  حتي حركات و سكناتش

سرمشق بودن  ،نبوتاموري مانند و نفوذ سنت در اثبات  به همين خاطر است كه تأثير. اند نموده
او بسيار  2به سنت مطهرو پايبندي  ،آن حضرتبه و احترام استوار و عالقه شديد  ايمان ،پيامبر

  . شديد و گسترده است
و  از نصوص دليل شرعيو آوردن  شريعتآنها توجه بسياري به پژوهش در منابع  :علماي اصول 

منبع دوم شريعت بعد از قرآن  از اين جهت كه سنتعلماي اصول آنها دارند و  احكام ازاستخراج 
يزي هر چسنت عبارت است از  :اند كرده عرفياند و سنت را اينگونه م به آن اهميت زيادي دادهاست 

گويا و  تقرير، يا ترك كردن، نوشتن و اشاره كردنِ نقل شده است از گفتار و رفتار و از پيامبر كه
   3.ه استنيامد نمايد كه در قرآن كريم مي اعالماحكامي را مقرر و خود ينها كه غير ا

و الزام كمتر است، اش از درجه واجب  از واژه سنت چيزي است كه درجهشان برداشت :علماي فقه
اش  داده شود، و ترك كنندهاش پاداش  چون واجب و فرض نزد آنان چيزيست كه به انجام دهنده

اش پاداش داده شود ولي براي انجام  دهنده سنت نزد آنها چيزيست كه به انجاما ام ،مجازات گردد
فقها به سنت  نگاه كمتر است، اصوالًاز فرض  اش آنها رتبهچون در اصطالح  .ندادنش كيفري نباشد

احكام شرعي در از تخصص آنهاست، و مربوط به رشته علمي آنها كه عبارتست از جستجوي متأثر 
از اين روي  .ال بندگان از جهت وجوب و تحريم و استحباب و يا كراهت و مباح بودنرابطه با اعم

   4.باشد مي ي تخصصشان دايره مطابقتعريفشان از سنت 
  

____________________________________________________________
_________ 

  . 18اصول الحديث، علومه، و مصطلحه، دكتر محمد عجاج الخطيب ص  -1
  . 16، و علوم الحديث از استاد دكتر مروان شاهين ص 1/44تاد بزرگوار دكتر احمدي ابو النور شذرات من علوم السنة از اس -2
، و غاية الوصول شرح لب االصول زكريا 2/223، و التقرير و التحبير البن امير الحاج 1/127آمدي » اإلحكام في اصول االحاكم«: نك -3

  . 251، 250، و اصول فقه خضري ص 1/55اد الفحول شوكاني ، و ارش2/269، و مناهج العقول بدخشي 91االنصاري ص 
  . 13تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير از دكتر مروان شاهين ص  -4
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   :صحابهسنت و رفتار 
كه واژه سنت بر آن داللت  قديميدر كنار معني  :گويد مي دعجاج خطيب در اين مور دكتر محمد

اطالق هم  خدا رسول را بر رفتار ياران گاهي واژه سنت )و فقها ينيمحدثين و اصول( دارد، علما
يا از مأثورات روايت شده آمده باشد و هم در قرآن آن رفتار سخن از ند با صرف نظر از اينكه ا كرده

  . گرفته شده باشد از پيامبر
در  نواموري كه به اين شيوه در سنت مطرح شده است حد شراب است، چيكي از آشكارترين 

زدند، و گاهي هشتاد ضربه  مي تازيانهنشده بود و گاهي چهل  شراب خوار معينتوبيخ  زمان پيامبر
كرد، عبدالرحمن پسر  با مردم مشورتخود در اين باره  خالفت در زمان 1عمرتازيانه و چون 

 چون هر؛ بزنيمگفت بهتر است هشتاد ضربه  3است، و عليگفت كمترين حد هشتاد ضربه  2عوف
گفت بهتان و اگر هذيان گويد،  و هر گاه مست شد هذيان مي شود، شراب نوشيد مست ميگاه 
   4.در حد شراب خوار هشتاد ضربه زدند گويد، در نتيجه عمر مي

مالك عمل د كه وبو حكم ايشان  خلفا هم اين سنتضمانت صنايع در خصوص مساله لزوم 
به سفارش چون مردم احتياج . مردم استر مصلحت به خاطگويد اين فقط  مي علي ،قرار داده شد

و مردم نباشند كم توجهي  سفارشاتدار كيفيت  وسايل دارند، و اگر صنعتگران ضامن و عهدهساختن 
 5.شود اشياء آنان ميديدن كه منجر به خسارت  ،آيد به وجود مي مسئوليتي در نگهداري اشياء مردم بي

انجام  6عمربا پيشنهاد است كه  خالفت ابوبكر آن در زمانقرجمع آوري مساله مشابه ديگر مساله 
 تنظيم ،ي هفتگانهها قرآن به يكي از قرائتمردم به خواندن  واداشتنمسائل ديگري همچون  .پذيرفت

____________________________________________________________
_________ 

شماره  4/137و اسد الغابة  1878شماره  3/1144، و استعياب 5752شماره  3/518صحابي بزرگوار شرح حالش در اصابة : عمر بن خطاب -1
 10، و مشاهير علماء االمصار ص 2شماره  23، و تاريخ الصحابة ص 2شماره  13، و طبقات الحفاظ ص 2شماره  5/1تذكرة الحفاظ ، و 3830
  . موجود است 1/397، و تجريد اسماء الصحابة 3شماره 

 475/3، و اسد الغابة 1455شماره  2/844و استيعاب  5195مشاره  456/2صحابي گرامي، شرح حالش در اصابة : عبدالرحمن بن عوف -2
  . آمده است 12شماره  14، و مشاهير علماء االمصار ص 9شماره  25و تاريخ الصحابة ص  3370شماره 

شماره  4/87، و اسد الغابة 1855شماره  3/1089، و استعياب 5704شماره  507/2اصابه : صحابي گرامي شرح حالش در: علي بن ابي طالب -3
، و طبقات الحفاظ 4شماره  1/10، و تذكرة الحفاظ 5شماره  11، و مشاهير علماء االمصار ص 4شماره  24و تاريخ الصحابة ص  3789

  . موجود مي باشد 4شماره  14للسيوطي ص 
  . شماره آمده است 2/642روايت مالك در مؤطأ كتاب االشربة، باب الحد في الخمر  -4
  . 96-81از استاد محمد سعيد منصور ص  منزلة السنة من الكتاب: و نك 2/119اعتصام شاطبي  -5
  . 4986شماره  8/628كتاب فضائل قرآن، باب جمع قرآن ) شرح فتح الباري(حديث در صحيح بخاري : نك -6
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آنها را  ،به جامعه كه نگاه مصلحتي خلفا هم بوده استقبيل از اين  داري، و چيزهايي دفاتر خزانه
   1.كرد اقتضا مي

پسر  است كه عرباض فرموده پيامبركند،  سنت به اين معنا را ميبر كاربرد  زي كه داللتچي اما
د و سپس رو به حاضرين كرد نماز صبح را با ما خوان خدا رسول كه روزي روايت كرده 2ساريه
  اي :كرد، آنگاه يكي از صحابه گفترا لرزان ها  رسايي فرمودند كه چشمها را گريان و قلب  عظهو مو
: ندفرمودپيامبر يد؟ مايرف ميسفارشي ما چه به ظي است موعظه خداحافمثل اينكه  خدا رسول

ی ريفانه من يعش منكم بعدی فس, اً حبشي بتقوی اهللا عزوجل و السمع و الطاعة, و ان كان عبداً  اوصيكم«
بالنواجد, و  عليها اهبا و عضو امتسكو, و املهدينيخلفاء الراشدين  بسنتی و سنة فعليكم كثرياً  اً فاختال
   ٣»بدعة, و كل بدعة ضاللة االمور, فان كل حمدثةو حمدثات  اياكم

غالمي امير شما  كنم، گرچه وصيت مياز او خداي متعال و شنوايي و فرمانبرداري شما را به تقواي (
 بواجبيند، پس  چون اگر كسي از شما بعد از من زنده بماند اختالفات بسياري را مي حبشي باشد،

و را با چنگ پيروي نماييد، و آن بعد از من يافته   هدايتي راشدين و خلفا از دستورات من واست 
دين بدعت است و هر بدعتي در هر نوآوري ، چون بپرهيزيد ، و از نوآوري در ديندندان بگيريد

   .4)است يگمراه

____________________________________________________________
_________ 

  . 33، 32المدخل الي السنة النبوية ص : نك 4/605موافقات شاطبي  -1
شماره  4/19، و اسد الغابة 2026شماره  3/1238، و استعياب 5501شماره  2/473اصابة : صحابي گرامي شرح حالش در: عرباض بن سارية -2

  . موجود است 331شماه  65، و مشاهير علماء االمصار ص 1062شماره  199، و تاريخ الصحابة 3660
ناب بدعت و ترمذي كتاب علم، باب آنچه در مود لزوم سنت و اجت 4607شماره  4/200ابو داود در سنن خود كتاب السنة، باب لزوم سنت  -3

  . و غير آنها 43-42شماره  17-1/15، و ابن ماجه در مقدمه، باب تبعيت خلفاء راشدين راه يافته 2676شماره  44-5/43آمده است 
شماره  3/345، و اسد الغابة 1636شماره  3/256، و استعياب 4856شماره  2/351اصابة : صحابي بزرگوار شرح حالش در: عبداهللا بن عمر -4

 1/41، و تذكرة الحفاظ 377شماره  71، و مشاهير علما االمصار ص 721، و تاريخ الصحابة شماره 1/326تجرير اسماء الصحابة ، و 3092
  . آمده است 19شماره  18، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 19شماره 
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 قال« :فرمودخدا رسول كه آمده است نقل كرده است  كه عبداهللا بن عمرديگر روايتي در  
كلهم فی  و سبعنيامتی علی ثالث تفرتق  , وملةو سبعني علی اثنتني ان بنی ارسائيل تفرفت  اهللا رسول
   ١»ما انا عليه و اصحابی :قال اهللا رسول هی يامن  و :قالوا, واحدة ملة النار اال

بر هفتاد و سه فرقه  و امت من تقسيم شدند، بني اسرائيل بر هفتاد و دو فرقه :فرمود رسول خدا(
 ست ياكدام اآن گروه  :گروه، عرض كردندشوند مگر يك  يوارد آتش م همهشوند،  مي ميتقس

   2).دارد آن گروهي كه بر راه من و اصحابم گام بر مي :فرمود اهللا رسول

 .ابوبكر و عمرسنت يعني  »ينسنت عمر« :گفتند كه سلف صالح مياند  و همچنين استدالل آورده
 روايت كرده است كه عمر بن عبدالعزيز از مالك بن انس نقلابن عبدالبر با  وه بر اينهاعال

   3:فرمود
كه پذيرفتنش مساوي با اند  كردهي گذار ي را پايه ا پس از او برنامهو زمامداران  رسول خدا«

يافته هدايت  دكتاب خدا و اطاعت كامل او و تقويت دين خداست هر كس كه بدان عمل كنتصديق 
، و كسي مؤمنان است طريقاز با آن عدول  مخالفتاما شود  از آن ياري جويد ياري مي، هر كه است
كند و چه سرنوشت  ، و داخل جهنمش ميگرداند از او روي بر ميهم خداوند  دنبه آن پشت ككه 

   4»!ناگواري

____________________________________________________________
_________ 

و ابو عيسي گفته است اين حديث غريب و ، 2641شماره  26/5روايت از ترمذي كتاب ايمان، باب آنچه در مورد افتراق اين امت آمده است  -1
اسوصل الحديث علومه و مصطلحه دكتر محمد عجاج الخطيب : مفسر است و فقط بدين گونه روايت شده و در جاي ديگر ديده نشده است، نك

  . 22، 21با تغييرات كمي ص 
تذكره : شرح حالش در. بوده است  ه 179أ، فوت در سال امام مالك بن انس، يكي از علماء اسالم، پيشواي مدينه، صاحب موط: مالك بن انس -2

، و ثقات 1/289، و شذرات الذهب 56، و ديباج المذهب ص 613شماره  2/294و طبقات المفسرين داودي  199شماره  1/207الحفاظ 
  . موجود است 1110شماره  169، و مشاهير علماء االمصار ص 350/3، و مروج الذهب 1521شماره  417عجلي ص 

عمر پسر عبدالعزيز پسر مروان پسر حكم پسر ابي العاص اموي، امير المؤمنين، مادرش ام عاصم دختر عاصم پسر عمر بن : عمر بن عبدالعزيز -3
ن شديخطاب، فرماندار وليد در شهر مدينه، و به مانند وزيري بود براي سليمان، و پس از او خليفه گرديد و در مدت دو سال و نيم جزء خلفاء را

، و تقريب 101شماره  53، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 104شماره  1/188تذكرة الحفاظ : و شرح حالش در. بود  ه 101بود، فوتش در سال 
  . آمده است 1411شماره  209و مشاهير علماء المصار ص  4089شماره  2/65، و الكاشف 4956شماره  1/722التهذيب 

شان يا مخالفشان و اينكه خروج از آن جايز نيست  گفتار در وجوب پيروي از روش سلف در موارد اجماع روايت خطيب در فقيه و متفقه، باب -4
، و ابن عبدالرحمن در جامع بيان العلم، باب تشويق بر لزوميت سنت و بسنده كردن 306، 65، 48، و آجري در شريعت ص 455شماره  1/435

  . 2/187به سنت 
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در صدر اسالم سنت ه نيست كبه اين معنا اين شود  مي اطالقسنت لفظ صحاب ااگر به رفتار البته 
شده نقل  مبه اسالست كه بعداً ابوده  و آداب و رسوم موروثي جامعه عربي جاهليت تعادامعناي به 

با اساسا گويد  چنانكه دكتر اعظمي مياند چون اين ادعاها  رانش گفتهكو همفگلدزيهر است چنانكه 
از امام احمد در مسندش . دارد مخالفت ريشه ايگويند  ميمستند و مستدل مورد اعتماد آنچه نصوص 

هاي نازل شده در قرآن و تأييد شده با سنت  به رخصت 2روايت كرده است كه عبداهللا بن عمر 1سالم
د كه چگونه ردنك به ابن عمر اعتراض ميي ا دسته. بودفتوا داده ] حج اكبر[ تمتعحج در مورد  رسول

واي بر شما آيا  :گويد است، عبداهللا به آنها مي كني كه از اين امر نهي كرده مخالفت ميعمر با پدرت 
و  خيرخواهي بودمصلحت و از آن نهي كرد از روي در زمان خود ترسيد اگر عمر  از خدا نمي

ش كرده اللدر حالي كه خدا حنيد؟ دا اما چرا آن را حرام مي .عمره بود حج مقصودش كامل نمودن
ست يا سنت سزاوارتر ابراي پيروي  خدا رسول سنتآن را انجام داده است آيا خدا رسول است و 

   3عمر؟
نه با عادات و  بود دهد كه واژه سنت در صدر اسالم مترادف با همان سنت پيامبر اين نشان مي

ي جاهليت  هاي شايع و قالبي جامعه چون اگر سنت همان شاخص. جاهلي ثورسوم معروف و مور
  ابل توجيه خواهد بود؟ ق 4بود، در آن صورت چگونه اين گفته ابن عمر

به پس  استاطالق قابل  خدا رسول اصحاباعمال و عملكرد به چنانچه گذشت اگر سنت پس 
لفظ سنت را اطالق براي ما روايت شده است  رسول اكرماز رفتار عملي به آنچه  راحتي مي توان

به ما رسيده ... يامبرپاز گفتار و رفتار و تقريرات و ويژگيهاي كه است اما حديث آن اخباري . كرد
  . است

____________________________________________________________
_________ 

ر عمر به خطاب قريش عدوي، ابن عمر يا ابو عبداهللا، مدني، يكي از فقهاي هفتگانه، بسيار عابد و بزرگوار و محقق، سالم پسر عبداهللا پس: سالم -1
  ه 106فوت سال  –اند  و زهري و صالح بن كسيان از او روايت كرده. از پدرش و ابو هريره روايت كرده است. در متانت و وقار مانند پدرش بود

، و تاريخ الثقات عجلي ص 3/168، و الجرح و التعديل 1773شماره  1/422، و الكاشف 2182شماره  1/335هذيب شرح حالش در تقريب الت
  . 438شماره  85، و مشاهير علماء االمصار ص 499شماره  174

 3082شماره  3/336بة ، اسد الغا1630شماره  3/340، و استعياب 4852شماره  2/347اصابة : صحابه گرامي شرح حالش در: عبداهللا بن عمر -2
و تجريد اسماء الصحابة  55شماره  23، و مشاهير العلماء االمصار ص 719شماره  149، و تاريخ الصحابة 17شماره  1/37و تذكرة الحفاظ 

1/325 .  
  . 2/95روايت احمد در مسندش  -3
  . به بعد 36عدائها ص با تغييرات، نك السنه في مواجهه ا 11-1/5درسات في الحديث النبوي دكتر اعظمي  -4
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اند كه  ي عالمان برجسته گفته درباره توانيم بفهميم كه چرا علما ات حال ميبا توجه به اين توضيح 
است » حديث و سنت امام در هر دو علم«و يا  »امام در سنت«و يا  »امام در حديث« مثال فالن شخص

علم سنت  ازآگاه  است و هم علم حديثبه  مورد اخير آن است كه وي هم عالم و مقصودشان از اين
  . خودش استزندگي متعهد به اجراء و جاري كردن آن بر يعني 

گمراهي مساوي با آن را  خدا رسول بدعتي كه ف آنلدقيقا نقطه مخاسنت به اين معني آخر  
وجه با ت. گردد آتش ميدر ، هر گمراهي داخل داردشريعت نربطي به هيچ  تچون بدع. است ناميده

 ا ما ليس منه فهوذاحدث فی امرنا ه من« :كه بفهميم خدا رسول توانيم فرموده مي امراين به 
 همچنين با توجه ».نباشد مردود است آننمايد كه در  ما كس چيزي را وارد اين دينهر «يعني  ١»رد

علم هم در متا ه بيكه يكي از دانشمندان  -را  2ن مهديبگفته عبدالرحمن ا توانيم معني ميبه همين 
و ، 3مالك بن انس، و اوزاعي ايشان دربارهآنگاه كه از. است بفهميم» سنت«هم در دانش حديث و 

است اما در حديث خير، و سفيان در  در سنت اماماوزاعي  :سؤال شد پاسخ دادند 4سفيان بن عيينه
حديث پيشوا و ر دمالك هم در سنت و هم  امانيست، چنين حديث پيشوا و امام است اما در سنت 

  . امام است

____________________________________________________________
_________ 

. 2697شماره  5/355كتاب صلح باب اذا اصطلحوا علي جدر ) شرح فتح الباري(كه بخاري روايت كرده  حديث متفق عليه از حديث عائشه -1
  . 1718شماره  257، 6/256كتاب قضاوت، باب نقض احكام باطل و رد محدثات امور ) شرح نووي(و مسلم 

الرحمن پسر مهدي پسر حسان بصري، ثقه، امين، عالم در حديث و اسماء رجال، شافعي در حديث به او مراجعه عبدالرحمن بن مهدي عبد -2
، و كاشف 4032شماره  1/592تقريب التهذيب : شرح حالش در  ه 198فوت سال . يابم همتاي در دنيا براي نمي: كرد، و در مورد او فرمود مي
، و 313شماره  1/329، و تذكرة الحافظ 985شماره  299، وثقات عجلي، ص 1382شماره  5/288، و الجرح و التعديل 3323شماره  1/645

  . 35شماره  1/141، و طبقات الفقهاء الشافعين البن كثير 301شماره  144طبقات الحافظ سيوطي، ص 
ب مدرسه فقه، و مذهبش در شام گسترش عبدالرحمن پسر عمر پسر يحمد، ابو عمرو اوزاعي، شيخ االسالم، عالم اهل شام، صاح: اوزاعي -3

فراواني داشت، و در معرب و اسپانياي فعلي پيرواني زيادي داشت حتي قرن سي و چهار هجري، سپس در برابر مذهب شافعي و مالك پنهان 
ثقات عجلي ص ، و168شماره  85، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 177، شماره 1/178شرح حالش در تذكرة الحفاظ  -  ه 158فوت سال . شد

، و تهذيب 361شماره  3/127، و وفيات االعيان 7/62، وثقات ابن حبان 1425، شماره 211، و مشاهير علماء االمصار ص 97شماره  296
  . 484شماره  6/238التهذيب 

ثقه، حافظ فقيه، . گ اسالم استي است، يكي از عالمان بزرا اي سپس مكه سفيان پسر عيينة پسر ابي عمران، ابن محمد كوفه: سفيان بن عيينة -4
شرح   ه 198باشد، فوت سال  اش كم شد، و گاهي جعل كرده است، با وجود اين از ثقات مي امام، حجت بوده است، مگر اينكه در پيري حافظه

، 187شماره  1/196، و طبقات المفسرين داودي 238شماره  119، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 249شماره  1/262تذكرة الحفاظ : حالش در
  . 1181شماره  179، و مشاهير علماء االمصار ص 577شماره  194وثقات عجلي ص 
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ناظر  –در اين استعمال -سنت در اسالم دارد بر اينكه آشكار داللت جواب عبدالرحمن بن مهدي  
ناظر به جنبه نظري آن و به طور مشخص به بررسي حديث دانش ، اما اسالم استعملي به جنبه 

  . عنايت دارد خدا رسول گفتار و رفتار و تقريرات روايت شده از
به خاطر » اولي«فالني صاحب سنت و فالني صاحب بدعت است،  :دينگو ين جهت است كه ميبد

چيزي به دين كه در آن به خاطر سعي و تالش در وارد كردن » دومي«و  پيروي از راهنمايي پيامبر
   1.نيست

يباني در تاييد و پشت مفهوماين دو كه يكي از ست آن اتر  عجيبن ياز ا :گويد مي دكتر صبحي صالح
تا  دهستنو مغاير با هم متفاوت از هر جهت گويي اين دو  مورد مطالعه قرار مي گيرد ديگرمفهوم 

   2 .تأليف نمايد »گواهي حديث بهسنت «عنوان  اكه كتابي بدانسته  رواديم نكه ابن  ييجا
ن جدا كردن ديگري بين حديث و سنت صورت گرفته و آن نظري از عالمه كتاني است كه مطابق آ

  3.موقوفه سنت نيست بلكه حديثي است
بن امام عبدالرحمن  هتقسيم بين سنت و حديث در گفت برحاشيه اي در هم دكتر محمد صباغ  

 ما نيز، ندشدمترادف هم ، و دو واژه ي دوام نياوردزيادمدت  هاًو اما اين تقسيم بعد :گويد مصدي مي
روا از طرف ابن مهدي مطرح شده ارت تقسيم را فقط به خاطر فهم و توضيح عبطرح اين اين 

   4.دانستيم و بس
 بيشترشان همانكرده و اراده حديث  يعلما چيزي است كهآن  :از سنت در اينجا مقصودمبنابراين 

 ،بهمراه سيره پيامبرهاي فطري و اخالقي  اقوال و افعال و تقريرات و ويژگي :يعنياند  را دنبال كرده
اخالق شايسته و رفتار  و 5در غار حراشان انند خلوت گزيني ز بعثت متاريخ غزوه هاي او هم قبل ا

به كه  ام المؤمنين حضرت خديجهو مانند سخن بوده است؛  انگر احوالش كه روشن اننيكويش
براستي تو صله رحم چرا كه كند،  تو را گمراه نميهرگز كه خداوند قسم به خدا  :گويد مي ايشان 

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/3الزرقاني علي الموطأ  -1
  . 6علوم الحديث و مصطلحه ص  -2
 .32الرسالة المستطرفة ص  -3
  . 146الحديث النبوي مصطلحه، بالغته، كتبه ص  -4
كتاب ايمان، ) شرح نووي(، و مسلم 3شماره  301، 3كتاب آغاز وحي، باب شماره ) فتح الباري(روايت بخاري  متفق عليه از حديث عايشه -5

  . 160شماره   1/474باب آغاز وحي بر رسول خدا
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در مصيبتهايي كني،  ميو مستمندان دستگيري بينوايان از  مهمان نواز هستي، بسيارآوري،  را به جا مي
   1.مي شود به ياري مردمان مي شتابي كه از طرف حق تعالي نازل

و حسن داري  امي بود و سواد خواندن و نوشتن نداشت، و با راستگويي و امانتوي يا اينكه  و
مي بهره گرفته از آنها بسيار  شانبات نبوت اث كه درديگري معروف بوده است  خلق و صفات خير

   2.شد چنانكه در حديث مشهور هرقل اتفاق افتاده است
ارتباط داشته  پيامبرقبل از بعثت را هم كه با است كه علما را بر آن داشته آنچه اموري اين چنين  

 به پيامبر مربوط يزي كههر چعبارت است از نزد آنان دهند؛ پس سنت  قرار آن حضرت جزء سنت 
و اين . شود اين تعريف مي در عمل صحابه هم داخلكه بعد از بعثت  و چهقبل چه بوده است 

مترادف و هم معني  پيامبربا حديث نزد آنان سنت به اين معني  .است 3كاملترين تعريف سنت
   4.است
بر  كهمي شود  آشكار )محمديه دراسات(در كتابش  گلدزيهرگفته  بطالن و بي اساس بودناينجا  تا

كلمه داراي  چون اين دو 5.دانستاز هم جدا را » سنت«ح صطالاو » حديث«ح صطالاساس آن بايد ا
خود گمان با اين گلدزيهر . باشد مي 6حديث يارب به منزله دليلسنت  بلكهمعناي واحدي نيستند 

جهت به همين  حديث و سنت قائل نشده استني اصطالحي دو واژه اني لغوي و معاميان معتفاوتي 
است،  كردهبا يكديگر خلط را موضوعات شرع  يعلما به اصطالحاتتوجهي  بيبه علت است كه او 

نوعي  گوياي )سنت(و ) حديث(در معني كلمه اختالف وجود دارد كه  اظهار ميبه طوري كه حتي 
 ديديمم، و را كمي پيش كامالً بررسي كردي اصطالحاتمسلمانان است، و ما اين در انديشه آشفتگي 

 نزديكمعناي واقعي آنها به هم  اندكيحتي و به اصطالحات علما نداده است، كه او هيچ اهميتي 
  . نشده است

____________________________________________________________
_________ 

  . رجوع كن حديث ذكر شده -1
) شرح نووي(، و مسلم 7شماره  1/42، 6كتاب آغاز وحي باب شماره ) بخاري در شرح فتح الباري(متفق عليه از حديث ابو سفيان بن حرب  -2

  . 1773شماره  346/6به سوي هر قل كه او را به اسالم دعوت كرده است  كتاب جهاد و سير، باب كتاب نبي
  . 34، 33، و مدخل الي السنة النبوية ص 2/120جامع العلوم و الحكم : نك -3
  . 29-28ديث البشير النذير دكتر مروان شاهين ص تيسير اللطيف الخبير في علوم ح: ، و نك10حديث و محدثون دكتر ابو زهو ص  -4
  . 314نقل شده از كتاب قواعد روايت نزد حديث شناسان از استاد صديق بشير ص  -5
از اسـتاد محمـد رشـيد رضـا، نـك مجلـه المنـار جلـد         . اند ، و آنهاي كه ميان آنها فرق گذاشته49گلدزيهر ص : العقيده و الشريعة في االسالم -6

10/852-853 .  
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فرق ميان ناشي از اعتقادش به وجود است ) و دليل حديث هنشانبه منزله سنت (اش كه  و گفته
حديث يعني ر است، ت عكسش درستاتفاقا . استحديث و سنت است كه او را مرتكب اشتباه كرده 

مي مثال از همين روست كه . اصول به يك معني هستند يعلما در اصطالحآنها ولي ، استدليل سنت 
   .استشده نثابت  از او آن سنت مثالو ثابت شده  از رسولسنت اين  :گويند
ه ادد انجامايشان آن كار را گفته است يا  است كهثابت شده  از رسول گرامينظر به اينكه : اولي
  . صدور آن امر باشدو گواه  هدحديث شريفي است كه شابراي پيامبر وجود  ت آناثبه ااپس ر، است

نمايد، كه آن را تأييد ايم نداشته  اعم از گفتار و رفتار و تقرير پيامبرما حديثي نظر به اينكه  :دومي
يا اين چنين در ت، و سنت اين طور اس :همچنين اگر گفته شود .ندارد الزامحالت  يسنت چنينپس 
ثابت از انحا از پيامبر  نحوياين امور به است؛ چون آور  دليل شرعي الزام اينهاآمده است، همه  سنت

  1.شده است
  .خداوند متعال واالتر و آگاه تر است

   :مطلب سوم

  گذاري و رد آن  اي پيرامون نام ههشب

  
تند، هر چند دشمنان اسالم چون عربي هس» حديث«و » سنت«الزم به ذكر نيست كه دو واژه 

) مشناه(سنت از كلمه عبري   »واژه«گويد كه  او يك مرتبه مي. اند اين واقعيت را انكار نموده گلدزيهر
قانون مقدس  محتي در اسالم هم اين ايده منزلت خود را دارد، منظور«گويد  و مي :گرفته شده است

چه مكتوب باشد و چه شفاهي چنانكه در بين  شود ديگري است كه در كنار قرآن محترم شمرده مي
   2».شود يهود مشاهده مي

باشد كه اسالم آن را  مي اصطالحي جاهليدر اصل اين اصطالح كه  :گويد و مرتبة ديگري مي
 ،اند از او تبعيت كردههم هم كيشانش شاخت و مارغوليوث پذيرفته و از آن دوره اقتباس كرده است، 

 نقلهمين نظر را  3)دراسات في الحديث النبوي(در كتاب خود هم د اعظمي دكتر محمعالوه بر آنها 
  . كرده استو تاييد 

____________________________________________________________
_________ 
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آنچه الزم است كه مسلمانان  :گويد شناسان پيروي كرده و مي در اين مورد قاسم احمد هم از شرق 
كتبي  نظر و نظر يهوديان قديم درباره وحياين شباهت بسياري است كه در ميان  ،دقت نماينددر آن 

مشابه حديث و سنت كه باشد  حاوي مشناه و جماره ميهم  انتلمود يهودي. و شفاهي موجود است
و عالمان بزرگ  )اخام هاخ(هاي شفاهي روحانيان و آنها عبارتند از مجموعه آموزه. باشد اسالمي مي

جولدن  داباشد كه از زبان يهو هاي مقدس در طول زمان مي يهودي كه در واقع تفسير و شرح كتاب
  . ستاشده  روايت 1دانشمند يهودي

واژه حديث از كلمه عبري  :گويد مي) الحديث في االسالم(فريد غيوم در كتاب ديگر شناس  شرق 
البته . باشد مي 2داستانو است كه به معني جديد و يا به معني اخبار گرفته شده » هداش«يهوديان 

  . واژه حديث و سنت استهدف از ايراد اين شبهه هم نفي عربي بودن دو 
اين شبهه پوچ و اينكه  )االسالم عقيدة و شريعة(استاد بزرگوار شيخ محمود شلتوت در كتاب خود  

   3.عبري باشد را نفي كرده استزبان واژه سنت برگرفته از 
 گلدزيهر بي اساسگفته ) دراسات في الحديث النبوي(همچنانكه دكتر محمد اعظمي در كتاب خود 

ده است؛ كه كلمه سنت در اصل يك اصطالح جاهلي بوده كه اسالم آن را پذيرفته و اقتباس را رد كر
   4.نموده است

بين اثبات الفاهمين و رفض  السنة النبوية(بي هم در كتاب خود لوف شئين شبهه را دكتر رهم
و از شر هيچ گاه  ،با توجه به طبيعت حيات، خير :گويد آورده و رد نموده است، او مي) الجاهلين
و شيطان نيروهاي خود را گسيل داشته تا بر ضد اسالم و منابعش  .در امان نيستاز ظلم  ،عدالت

مسلمانان واژه سنت را از كه اند  همان كردگ محققانچنانكه بعضي از هم .جعل و بهتان درست كنند
اند  شود گرفته ميهاي اسرائيلي اطالق  كه در اصطالح يهوديان به مجموعه روايت) مشنات(واژه عبري 

شرح و تفسير نوعي همچنانكه  .هستندبراي آگاهي از احكام تورات اساسي  يعنبكه در نظر آنان م
اند، و يهوديان  تعريب كرده) سنت(سپس مسلمانان آنان را به واژه گويند  مي .آيند بشمار مي تورات هم

____________________________________________________________
_________ 

  . 79-78اعاده تقييم الحديث ص  -1
  . 62برگرفته از منهجية جمع السنة خانم دكتر غرية علي طه ص  -2
  . 493-492اسالم عقيدة و شريعة ص  -3
  . 11-1/5دراسات في الحديث النبوي  -4
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قرار  پيامبر هاياي از روايت جموعهمنامي براي آن را  –بعد از تعريب  –كنند كه مسلمانان  ادعا مي
  . است اتكه نام مجموعه روايات اسرائيلي» مشنات«واژه ست مانند اند در داده

يهود و پيروانشان را به دو واژه  عتراضي ابوف شلئاستاد بزرگوار دكتر ر: بايد گفتجواب در 
   :گويند اند و مي در دو نكته خالصه كرده» حديث«و » سنت«

  . اند به عربي تبديل كردهكه عبري اند » هداش«و » مشنات«واژه از دو را دو  آنمسلمانان  - 1
 »مشنات«واژه استعمال اند تا در مقابل  مسلمانان آن دو را به مجموعه روايات پيامبر اطالق كرده - 2

   .گيردبقرار  ،دهد تورات را شرح ميكه  ليمجموعه روايات اسرائييان براي يهودتوسط 
ادعاي يهود و كساني كه از  يدار پژوهشگر امانتهيچ عقل در حقيقت  :گوئيم مياول در رد نكته 

را به » هداش«و » سنت«را به » مشنات« اوليه، مسلمان هايعربپذيرد، كه  اند را نمي آنها پيروي كرده
  . تعريب كرده باشند» حديث«

  . ها شباهت در حروف و ساختار كلمهعدم وجود به خاطر  :اوالً
هم خداوند در استعمال اين دو واژه در شعر دوران جاهلي قبل از اسالم همچنانكه به خاطر  :ثانياً

گذشت استعمال  شكلي كه بيانشرا به در حديث شريفشان اين دو كلمه  عقرآن و هم پيامبر
 ،تعريب كلمه مشنات و واژه حديث ،بنابراين ديگر جايي براي بحث در اينكه واژه سنت. ندا فرموده

  . ماند يب واژه هداش باشد، باقي نميتعر
ه در اصل لغت كاند، بل ها از دو كلمه مشنات و هداش تعريب نكرده بنابراين دو واژه را عرب

   1.آمده است خودشان است و صراحتاً در كتاب آسماني، و حديث پيامبر گرامي
است و  جاهلي گفته است كه سنت مصطلح گلدزيهربر همين اساس آنچه  :گويد دكتر اعظمي مي

اساساً استفاده . دليلي است، و با داليل معلوم تضاد دارد اسالم آن را به كار گرفته است، ادعاي بي
در مفهوم لغوي آن به آن واژه لباس معيني ) هر چه باشد(پرستان از يك واژه  و بت يهاجاهل
شان از همان  اي مختلفه هكند، بويژه اگر استفاد بدل نمي جاهليتپوشاند، و آن را به يك واژه  نمي

 صرفا جاهلي ينظر قرار دهيم، در غير اين صورت همه لغات زبان عربي اصطالحاتكلمه را مد
   2.پذيرد د و اين را هيچ عاقلي نمينشو مي

____________________________________________________________
_________ 

  . و بعد از آن با تغييراتي 32سنة النبوية بين اثبات الفاهمين و رفض الجاهلين ص  -1
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گرفته از كلمه بر» حديث«واژه  ويدگ ميكه  شمردغيوم د ردي بر گفته فريتوان  همين جوابيه را مي
  . است» هداش«عبري 
مراد از كلمه مشنات كتابي است  :گويد مي »اللهفان ةاغاث«در كتاب  1جوزيه مابن قي :د نكته دومدر ر
كه الكتاب االصغر  اند نوشتههاي روم يونان  ها، و دولت ها و فارس در زمان بابلييهود آن را  يكه علما

  . ه استدوب شود و در حدود هشتصد صفحه  خوانده مي
اند، و حجم آن در  است و علماي يهود آن را همراه با كتاب مشنات نوشته اما تلمود، الكتاب االكبر

اند بلكه نسلي بعد از  اند هم عصر نبوده رسد، و علمايي كه آن را نوشته بزرگي به نصف بار استر مي
اند، و آنگاه كه متأخرين به تأليف كتاب نگاه كردند كه به مرور زمان به آن افزوده  نسلي آن را نگاشته

شود كه مخالف اوائل كتاب است و  هاي متأخر چيزهاي يافت مي شود، دريافتند كه در اين افزايش يم
شود كه جبرانش  مي اي يمنتهي به شكاف و دوگانگكار كتاب ند، شونها افزايشاين نع امدانستند اگر 
ياد كردن حجم لذا آن را منع و قطع كردند و به علماء هشدار دادند كه از افزودن و ز. امكان ندارد

   2.ين مقدار كفايت كنندهمبه گفتند كه ري كنند و افزودن و افزايش را تحريم كنند و خودداكتاب 
 شان هاي دروني خواسته در اجابتيهود  يفقهاتاليفات از اي  بنابراين مشنات و تلمود مجموعه

وي و سنت در حالي كه حديث نب. اند نسبت داده كه آن را به تورات و حضرت موسي است،
كه از طرف خداوند متعال به او الهام گرديده است، و هيچ  مطهر چنين نيستند؛ اينها روايت پيامبرند
و آنچه صاحب سنت  .ندارد آن جز حفظ و رعايت و اجرايدانشمند اسالمي در آن دخل و تصرفي 

الخ حديث .. . يا تقريرمطهر آن را به كار برده و آنچه كه خودش انجام داده است از گفتار و رفتار و 
ئس الشيطان بأن يعبد بارضكم, و لكنه ي قد«  :فرمايد آنگاه كه مي. باشد شريف و سنت مطهر مي

____________________________________________________________
_________ 

، نحو، نويسنده، خطيب و محمد پسر ابوبكر، پسر ايوب الزرعي الدمشقي، ابو عبداهللا، فقيه حنبلي، عالم در اصول حديث: ابن قيم الجوزية -1
اعالم الموقعين عن رب العالمين، و زاد المعاد في هدي خير العباد، و غير اينهاست، فوت سال : سخنران، تأليفات بسياري دارد مشهورترين آنها

، و شذرات الذهب 1067ه شمار 403-3/400، و در الكامتة ابن الحجر 14/234البداية و النهاية ابن كثير : بوده است شرح حال وي در  ه 751
  . موجود است 2/270 ، و الوافي بالوفيات456شماره  97-2/93، و طبقات المفسرين داودي 6/168

  . 324-2/323اغاثة اللهفان  -2
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كم ما ان يقد تركت ف یيا اهيا الناس, ان رضی ان يطاع فيام سوی ذلک مما حتقرون من اعاملكم, فاحذروا
    1»يهباعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب اهللا و سنة ن

به اينكه با است شده در سرزمين شما پرستش شود، اما راضي از اينكه يطان نااميد شده است ش(
شماريد اطاعت شود، پس اي مردم هوشيار باشيد، كه من  را كوچك مي هاكه شما آن يارتكاب گناهان

دا و كتاب خ :تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شدآن اگر به كه ام  چيزي را در ميان شما قرار داده
  ). سنت پيامبرش

   :»حديث«و » سنت«شود كه دو واژه  به اين ترتيب براي ما روش مي
  . عربي اصيل هستندهر دو  - 1
  . اند قرآن كريم و سنت مطهر اين دو واژه را به كار برده - 2
و  هارفتار ها،گفتار مجموعه رايرا به عنوان نامي بحديث و سنت خودش دو كلمه  پيامبر - 3

  . اند برگزيده ان شاتتقرير
گرفته » هداش«كلمه ا از ي» مشنات«را از واژه » سنت«بنابراين امكان فرض اينكه مسلمانان واژه 

و بسيار  .رود ، از بين ميباشد جاهليباشند و به عربي تبديل كرده باشند، و يا فرض اينكه اصطالحي 
ي كه انجام يبه سزاي كارهاكه  فرق است ميان دليل آشكار و روش اسالم، و دليل انحرافي آنهايي

   2.اند نفرين شده مريم  از سوي پيامبرانشان داود و عيسي بناند  داده
  

  .و خداوند متعال واالتر و داناتر است

____________________________________________________________
_________ 

اين حديث را روايت كرده دو در  از حديث ابن عباس 318شماره  172-1/171، خطبة حجة الوداع )كتاب علم(حاكم در كتاب مستدرك  -1
ها متفق عليه هستند، و  نادش عكرمه را آورد كه بخاري او را حجت دانسته است، و ابن ابي اويس و مسلم هم آن را آورده است و بقيه روايتاس

اي از اين حديث در  گويد كه ريشه و ذهبي با او موافقت دارد و مي. دارد، كه در بحث گذشته ذكر گرديد شاهد ديگري هم از حديث ابوهريره
  . صحيح وجود دارد كتاب

  . با تغييراتي 36: 32السنة االسالمية بين اثبات الفاهمين و رفض الجاهلين دكتر رئوف شلبي ص  -2



 

  
  

 

 

 : مبحث سوم 

 با سند متصل  حديث پيامبر

  است هاي امت اسالمي از ويژگي

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

د متصل ويژگي و خصوصيتي است كه خداوند حديث نبوي با سن :گويد دكتر سعد المرصفي مي
هاي ساير  تلما در طول تاريخ هيچ ملتي از م .بسو  است به امت اسالمي بخشيدهبزرگ آن را تنها 

پيامبر خود  ازيابيم كه به داشتن چنين مجموعه ناطقي و چنين شناسنامه جاويداني  را نمي پيامبران
هاي ديگر مستمند بوده و  بينيم كه همه امت ر عكس ميبلكه ب. مفتخر باشد) سند متصل احاديث او(

 باها  داراي يك منبع حديثي مشخص از پيامبران خود نيستند به طوري كه ارتباط ميان آن ملت
پيامبرانشان از لحاظ علمي و تاريخي قطع شده است يعني آن حلقه تاريخي كه آنان را به عصر آن 

كرد  را از شؤون و شرايط و ضوابط حيات پيامبرانشان مطلع ميداد و آنان  پيوند مي فرستادگان الهي
اند، و ما  آنان هم دچار شك شده يتوجودمگم شده است تا جايي كه بسياري از انديشمندان حتي در 

اي وجود دارد كه امكان  هاي مفقوده به اينكه حلقه  باور داريم هارويزياده با وجود مخالفت با اين 
  . ابي به آنها ديگر ميسر نيستيدستآنها يا  جستجوي

را زندگانيش ريز و درشت  كه ماست ا يپيامبر –عليه  هصلوات اهللا و سالم –اناما خاتم پيامبر
هاي او  و رغبتها ت و گرايشااخالق و عادو اخبار دقيق و موثق و كامال مستندي از ها  دانيم، نكته مي
ل از او هم آنچه كه از پيامبران قب حتي، سراغ نداريمدانيم كه از غير او با اين قاطعيت و سند متصل  مي
 است كه در كتاب خدا بر او نازل شده است، و او هم در حديث شريف اي يدانيم به واسطه وح مي

  . آن را شرح فرموده است
ي است كه اين زندگي مبارك را براي ما حفظ نموده است، و انشناسنامه جاود :پس حديث متصل

، و اين چيزي است كه مسلمان را از هيچ امت ديگريي اين امت اسالمي است نه ها اين از ويژگي
درست مثل اينكه . دهد را مي شهمنيشي با پيامبرسعادت او به  سازد و حال پيامبر محبوبش آگاه مي

، و مدتي از زندگيش ردهگوش كبا گوشهاي خود ش حضور داشته باشد، و فرمايشاتش را سدر مجل
 .ده باشد؛ تا گفتارش را بشنود، و رفتارش را مشاهده نمايد، و شرح حالش را ببينندرا با او گذراني
كه مشوق است و نيروي محرك  از سرزندگي پر دقيق يترازويبراي جنبش اين امت  چنين موهبتي

  . استبراي اين امت انجام دادن كارهاي خير و نجات بخش و راست و درست 
 نقلدر  ياي قوي و صداقت كامل حافظهما امت  ت،به اين ام خداوند متعالو رحمت به خاطر لطف 

رضي  –است، و به راستي اصحاب گرامي   ها برتري جسته روايت دارد كه به واسطه آن بر تمام ملت
آن حفظ اند، و بر  اند به خوبي حفظ كرده هر چيزي را كه شنيده يا مشاهده نموده –اهللا عنهم اجمعين 
 دركه  اي حرص و عالقه. از عهده نقل درست و موثق آن به خوبي برآيند اند تا بسيار حريص بوده
  .سراغ نداريمگذشته هاي  هيچ يك از امت
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را  ، و حديث پيامبر عزيز دار شده تابعين و تابعين آنها حفظ اين امانت را عهده ،پس از اصحاب 
را از اشخاص عادل، حافظ و  درپي و نسل بعد از نسل اين روايات آري مسلمانان پي .اند تبليغ كرده

   1.اند كردهو روايت و تبليغ نقل دقيق تحويل گرفته و به همان صورت آنها را 
هاي  كه حديث علمي ارزشمند، با شكوه و واال، و عالي رتبه است كه انسان« :گويند راست مي

نند، زيبائيهايش بر ما هاي ساده و كم كار از آن محروم مي مجتهد و كوشا به آن مشغول هستند، و انسان
يابد، چون مراد  رود، عزت و جاللش در گذشته و حال پيوسته رفعت مي اثر گذشت زمان از بين نمي

گردد، و با  شود، و مقصود آن با پيوند متصل و محكم آن روشن مي از كالم پروردگار با آن فهميده مي
، عالوه بر اينها حديث همچنين شود صفاتي و ذاتي خداوند شناخته مي ،هاي اسمي آن محاسن ويژگي

   2.دهد نيز خبر مي از اسرار بالغت سيد و سرور عرب و عجم مصطفي
كه  خواهد بودهايي  حديث نبوي با سند متصل از ويژگي :گويد دكتر محمد علي صابوني مي

خداوند متعال اين امت اسالمي را به آن اختصاص داده است، و اين گنج گرانقيمت، ميراث پيامبر 
است كه در ميان ما قرار داده شده است، و اين امت آن را با همان تازگي  و سرور پيامبران گرامي

ما اكنون  .حفظ كرده استهمچنان به همان صورت اوليه آن گذشت چهارده قرن علي رغم  طراوتو 
كنيم  ميشنويم و حفظ  را مي ايم حديث پيامبرمان شده وارد قرن پانزدهم از هجرت سيد پيامبران

تي و صح تدقبا چنان موده است، نبيان در خطبه ها و فرموده هايش گفته و  اهللا رسول آن چنانكه
زند، آري در  خودش در ميان ماست و اين ساعت زنده است و با ما حرف مي اهللا رسول كه گويي

 .نكرده است اسالمي كالم پيامبرش را رعايت و حفظاين امت  اندازههاي كرة زمين هيچ كس به  امت
   3.جاودان بادزنده و  تا هميشه خداوند متعال آيين، پيامبرش بادبر  ها و سالم درودترين  عالي

____________________________________________________________
_________ 

  . با تغييراتي اندك 19و  1/18ج  748سنت در ميان دوستان و دشمنان نسخه خطي، در دانشكده اصول دين قاهره شماره  -1
  . 18د كريمة ص نقل شده از كتاب سنة النبويه دكتر احم -2
  . با تغييراتي كم 83السنة النبوية المطهر قسمتي از وحي نازل شده ص  -3



 

  
  

  : مبحث چهارم 

  

  تاريخ اسالم است حديث پيامبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ي آنها نازل شده يصالح ديني و دنيامها به سمت  بديهي است كه قرآن حكيم براي راهنمايي انسان
ملتي به آن برنامه عمل است هر كرده  مالابراين راه تالش و نجات را برايشان بيان كرده و اعبن. است

ي باالتر از آن نيست، و مقامرسد كه  در زمين ميو سعادت و سروري خداوند  تنمايد به مقام خالف
ه عمل و هر كس به اين قانون و برنام. ها خارج شده است بهترين امتي خواهد شد كه از بين انسان

  . دبوو ذليل، و در دنيا و آخرت شقي خواهد   ننمايد در زمين پست
ها بوده است كه به اين برنامه عمل كرده  آيا امتي در زماني از زمان :حال اگر كسي از ما سؤال كند

اند، و روش عمل به اين قانون  باشد؟ و به آنچه وعده داده شده رسيده باشد؟ و اين امت چگونه بوده
ست بلي امت بزرگي بوده ا :گوييم بوده است، و تاريخ صحيح اعمال آنها كجاست؟ به او ميچگونه 

و آن را براي مدت زماني طوالني قانون اساسي خود قرار داده  كه به اين كتاب حكيم عمل كرده
و نعمت خالفت و سروري در  مورد آنها به اثبات رسانده است دراست، و خداوند وعده خود را 

كه  است، ملتي دادهبه مشرق و مغرب زمين گسترش را به آنها عطا كرده و قلمرو قدرت آنها زمين را 
  . اند نداشتهو نظير ه يشب يتبشردر تاريخ 

 نيز احكام قرآن و چگونگي عمل آنها يو روش اجرا و اقدامات شايسته آنها كارهامشروح تاريخ  
يابيد كه چون تاريخ اين  خ هيچ ملتي را نميچون تاري .حفظ و ثبت شده استو بي نظيري بطور كامل 
  . شان بوده باشداموردر همه برنامه مقدسشان  ياعمال و اجرامشروح امت بيانگر 
، و اين تاريخ هم همان حديث است، چرا هستند و يارانش، و تابعين نيكوكار آنها پيامبر :اين امت

شود، و با حديث  به قرآن دانسته مي روش عمل كردن پيامبر و يارانشاناست كه حديث  از راهكه 
است كه در اصول اداري، و سياسي، و شهروندي، و  قابل اجراييشود كه قرآن، قانون  دانسته مي

حديث مجموعه نظرياتي نيست كه احتياج به تجربه و اثبات . موفق بوده استچقدر غيره واخالقي 
م تاريخ طالئي اسالم از بين يث عمل نمايبه نظر منكران حديما اگر اصوال . دن داشته باشدبوعملي 

ها به قرآن عمل كرده و با تطبيق عملي  تواند ثابت نمايد كه ملتي از ملت رود، و هيچ كس نمي مي
و آيا مسلمانان راضي به چنين چيزي . متمدن شده است يهاي قرآن موفق به تأسيس حكومت آموزه

اين راضي خواهند شد و نه علم و نه تاريخ  هستند؟ خير به خدا قسم، هيچ وقت نه مسلمانان به
  . بشريت
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 mÏ Ð Ñ  Ò Ó  Ô Õ Ö l 1 ) 78/ نساء(  
  .»فهمند اين مردمان را چه شده است كه سخن نمي«

____________________________________________________________
_________ 

، و مقايسه كنيد با االسالم علي مفترق الطريق از عالمه 13و 12تحقيق معني السنة و بيان االحاجة اليها از عالمه سيد سليمان ندوي ص : نك -1
  . 93محمد اسد ص 



 

  
  

  

  : مبحث پنجم 

  يادگيري حديث 

  
  نياز اساسي هر طالب علم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

هر دانش آموزي است،  تحصيل و يادگيري حديث نياز اساسي براي :گويد دكتر محمد صباغ مي
 .ادبيات عرب و يا در تاريخ و هر علم ديگريباشد يا شريعت زمينه كند كه تخصصش در  نمي يفرق

و بديهي واضح  يافتن در علوم ديني كامالبراي تخصص يادگيري علم حديث  ضرورتدر هر حال 
  . است
  

  و زبان عربي  حديث
يادگيري حديث را هاي  يا انگيزهتوانيم داليل  زبان عربي مييا دانشجويان  دانش آموزدر خصوص  

   :اين چنين قرار دهيم
شاخه  قت روش آن همهيبر فرهنگ عربي فراتر از تصور است، در حق تأثير حديث پيامبر :يكم

و استناد تمام كتب شيوه كه  ما مي بينيماست،  و تاثير قرار داده تحت شعاعهاي فرهنگ و دانش ما را  
چون در ذكر اخبارشان . استاز شيوه استنادي حديث اخذ شده هاي ما  كتابخانهادبي منابع تاريخي و 

علي قالي و  واز اب» يلاالما«فرج اصفهاني، و كتاب  واب» االغاني«بر ذكر سند تكيه دارند مانند كتاب 
 تاريخ وهاي  ب طبقات رجال، و كتاي از قبيل يكتابهاجرير طبري، ابن » تاريخ الرسل و الملوك«

   .هستندحديث نبوي هاي شرح حال و سيره و غيره موجوديت خود را مديون بركات  كتاب
كه باب كتابت تاريخ را گشود و زمينه پيدايش كتب بود حديث « :گويد دكتر شوقي ضيف مي

آن از طبقات را در همه فنون آماده ساخت، و اين بدون در نظر گرفتن علومي است كه مستقيماً 
تفسير و فقه، كه خود باعث  آن مانند علوممشاركت  ي و يا بامانند علوم حديث اند نشأت گرفته

آوري حديث سبب و اساس  جمع :گويد مينيز دكتر احمد امين . »ه استبزرگي گرديدعلمي انقالب 
است كه از او مانند تفسير و فقه و تاريخ سيره و تاريخ فتوحات، و طبقات و غيره  يعلومپيدايش 
   1».الخ. ..اند جدا شده

ترين  ترين منابع زبان ماست عالوه بر اينكه از واالترين و درخشان حديث نبوي از بليغ :دوم
در زبان عربي  موثرو لذا پژوهش و مطالعه مفيد . رود متون ادبي پس از قرآن بشمار ميهاي  نمونه

بك و شيوة آنها در پژوهشي است كه در آن دانش آموز و يا دانشجو از متون زيبا بهره ببرد تا از س
  . .... اش متأثر گردد بيان و خطابه

____________________________________________________________
_________ 

  . 3/362امين دكتر احمد . ضحي االسالم -1
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توان  با صراحت مي حتيدر خدمت قرآن و حديث قرار دارد، اصوال ادبيات و علوم عربي  :سوم
فقط به خاطر  ،مختلف در علوم و فنون و معارف تمام تنوع و گوناگوني دانش و بينش ما :گفت

آگاه باشيد كه هر  :فرمايد مي 1د امام عبدالقادر بغداديباشد و در اين مور قرآن و سنت ميبه خدمت 
اي كه از خصوصيات افتخارآميز مسلمانان در علوم و فن آوري، و پژوهش به حساب  صفت ويژه

   2.آمده، اهل سنت در آن علمدار بوده و بيشترين سهم را داشته است
مي هست، هيچ پژوهشگري ميان علوم عربي و علوم اسالكه در آميختگي محكمي به خاطر  :چهارم

  . داشته باشدنسبي هم آشنايي  علوم اسالميديگر شود مگر اينكه با  در ادبيات عربي خبره و آگاه نمي
دستور زبان عربي  و در تدوين قواعدشواهدي است كه اصلي منابع از يكي حديث نبوي  :پنجم
  3.رود بكار مي
اند روش قضاوت در مورد  را بنيان نهادهقواعد علم اصطالح كه گذشتگان مسلمان ما آن  :ششم

  . دهد ياد ميشد ابدون اينكه متأثر از هيچ معيار ديگري و غير از تطبيق آن قواعد باخبار را 
فخر مي اين علمي است كه امت اسالمي به خاطر داشتن آن بر تمام عالم بشريت  :گوييم مي

، و اختصاص امت اسالمي به اين اهميت اسناد در دين(، شرح مفصل اين مسأله در بحث فروشد
  .خواهد آمد 4)ها سائر امت از ميانويژگي 

  
  حديث و تاريخ 

ي را يلتاريخ كافيست دالو دانشجويان رشته اهميت يادگيري حديث براي دانش آموزان بيان اما در  
اولين  :گويد بر شمرده است، يادآوري نماييم، كه مي 5كه دكتر اسد رستم استاد تاريخ دانشگاه لبنان

____________________________________________________________
_________ 

عبدالقادر پسر طاهر پسر محمد تميمي، استاد ابو منصور بغدادي، فقيه شافعي مذهب، عالم اصول و نحو و كالم، صاحب : عبدالقادر بغدادي -1
  ه - 429 فوت سال» الفرق بين الفرق«و » التحصيل في اصول الفقه«و » فضائح المعتزله«و » تفسير القرآن«تأليفات بسيار سودمند، از جمله 

، و طبقات الشافعية ابن 5/606، و هداية العارفين 2/372، و وفيات االعيان 2/105، و بغية الوعاة 2/185شرح حالش در إنباه الرواة قفطي 
 ، و12/44، و البداية و النهاية ابن كثير 1/613، و فوات الوفيات ابن شاكر 294شماره  1/332، و طبقات المفسرين داودي 5/136سبكي 

  . موجود است. 17شماره  1/393طبقات الفقهاء الشافعين ابن كثير 
  . 321الفرق بين الفرق ص  -2
  . خواهد آمد 395-386به تفصيل در جواب شبهه روايت به معني ص  -3
  . 148ص  2ج : نك -4
يروت و مسيحي، و اخيراً باز نشسته شده و در ، قبالً استاد تاريخ در دانشگاه آمريكايي ب108دكتر سباعي در كتاب خود السنة و مكانتها ص  -5

  . خدمت جريانات كليسا ارتودكس قرار گرفته است
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كساني كه نقد روايات تاريخي را نوشته و قواعدي براي اين كار قرار دادند علماي دين اسالم بودند، 
براي فهم قرآن و پخش و توزيع  ها و رفتار پيامبر چون آنها به شدت به توجه كردن به فرموده

يست كه از سوي خدا چيزي جز وحي و پيامي ن هاي پيامبر فرموده :گفتندلذا . نياز داشتندعدالت 
تالوت به نام قرآن بر حضرت تالوت فرموده قرآن، و آنچه خداوند گردد، آنچه  بدو وحي و الهام مي

در اين ميان و ند دورآروي حديث مطالعه و تدوين  جمع آوري وبه پس . نفرموده سنت نام دارد
محافل مورد احترام  امروز تا به و جوهرهاساس هديه كردند كه در اصول و قواعدي را به علم تاريخ 

  . باشد علمي مي
تأليف كرده است و در ) مصطلح التاريخ(استاد مذكور كتابي را به عنوان  :گويد دكتر محمد صباغ مي

  . اند آن تكيه بر قواعدي كرده است كه علماي حديث آن را بنا نهاده
توضيح و عرضه  نقد اصول و جستجوي حقائق تاريخي و مذكور كه موضوع كتاب مي گويد يو

و ما توانايي اين را داريم كه با صراحت  :گويد وي مي. استآنها همراه با نقد مخالفان علم حديث 
كشورهاي در واقع ابتدا در باليد  به دوستانمان در غرب بگوييم آنچه كه شما اين چنين به آن ميتأكيد 

هاي آن از  ردن به قواعد و پايهكرده است، و ما به آموزش و عمل ك بوجود آمده و رشد و ترقيما 
   1.همه مردم سزاوارتر هستيم

ترين  ؤلف در كتاب خود اعتراف نموده كه قواعد مصطلح حديث صحيحم :گويد ميدكتر سباعي 
پس از ) العداله و الضبط(روش علمي جديد براي تصحيح اخبار و روايات است، و در باب ششم 

آنچه كه الزم به « :خبر امين باشد، گفته استنقل بايد در  يادآوري وجوب اطمينان از عدالت راوي كه
در  پيشچيزي است كه علماي حديث صدها سال  داردتقدير  همراه بايادآوري و جاي بسي تعجب 

هايي را كه در تأليفات آنها وجود دارد تماماً حرف به حرف  نمونه اند، اينك ن باب به آن دست يافتهاي
مولف ، دارندعلم تاريخ گردن بر  ي كهبه دينباشد دقت علمي آنها، و اعترافي اي به  آوريم تا اشاره مي

شروع به بازگويي نصوصي از پيشوايان ديني همچون مالك و مسلم و غزالي و قاضي عياضي در ادامه 
   2 ».و ابي عمرو بن صالح نموده است

____________________________________________________________
_________ 

  . با تغييرات 18: 16حديث النبوي از دكتر محمد صباغ ص : نك -1
  . با تغييرات كم 108السنة و مكانتها في تشريع االسالمي از دكتر سباعي ص  -2
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اي هر گونه شناخت منبعي برحديث اهميت حديث نبوي در ساير علوم ديگر هم از آنجاست كه  
ديث شريف خود تمام احكام مرگ و زندگي را بيان و توضيح احادر خالل  پيامبر .و معرفتي است
  . فرموده است

كه  اي هر پرنده كهرحلت فرمودند در حالي  رسول خدا« :گويد مي :چنانكه امام ابن قيم جوزي
همه حضرت ، شده بودآموزش داده به امت  علم آنهايش را جنبانده باشد چيزي از  در آسمان بال

و بيداري و نشستن،  چيز را به آنها ياد داده بود، حتي آداب دستشويي رفتن، آداب زناشويي، و خواب
و خوردن و آشاميدن و سوار و پياده شدن، وسفر و اقامت، و كالم و سكوت، و معاشرت و 

و زندگي، و عرش و كرسي و  و سالمتي، و همه احكام مرگ بيماريگيري، و فقر و غني و  كناره
آنها را با چشم كسي كه مالئكه و جن و آتش و بهشت و روز قيامت و ساير رويدادها را مانند 

را آنچنان به آنها شناسانده  انسان پروردگار و آفريدگار ،پيامبر. كرده استو توصيف بينند تعريف  مي
نيز چنان آنان را با پيامبران و  ،كنند هده ميبينند و مشا ميبا تمام كمال و جاللش  او رامانند اينكه 

كرده مثل اينكه با آنها هستند، ايشان را  هايشان و آنچه انجام داده و يا بر آنها گذشته است آشنا امت
نكرده چنان ري براي امتش بكه هيچ پيامنشيب آنها چنان آشنا كرده و  و فرازهاي خير و شر  راهبا 

در آن حاالت را به روح و بدن هاي و عذاب هارگ و عالم برزخ و نعمتمحاالت و شرايط عوالم  .است
تباهي و توحيد و نبوت و عقلي و نقلي   يلدال. طرز بي نظيري براي امتش توصيف فرموده است

در ندارد، مگر  يديگررا چنان براي امت توضيح داده كه احتياج به چيز اهل كفر و گمراهي  اهربطالن 
شيوه هاي هاي جنگي و  تيكتاك .مبهم الزم مي نمايدنهاني و نكاتي  توضيح غبراي تبليمواردي كه 

آن در مورد كه اگر به آنها آموزش داده است  اه پيروزي بر دشمنان را چنانرويارويي با دشمن و ر
كردند هيچگاه دشمن توانايي  رعايت مي در همه جنگهارا ها آن و كردند ميتعقل شيوه ها حقيقتا 

هاي  هاي شيطان و راه از حيله امت خود را  حضرت محمد .كرد پيدا نميرا برابرشان  ايستادگي در
 يو .آگاه ساخته استبه خوبي حيله و مكر وي كاري شدن از  جلوگيريهاي  او و راهنفوذ 

 ي بشر چنانهاي درون ها و نهفته ها و دسيسه خودشناسي و انواع ويژگيبا طريقه آنها را  همچنين
  . گر احتياج به توضيح بيشتري ندارندديكه با وجود آن  آگاه ساخته

به ها  دنيا و آخرت را روي هم براي انسانو مصلحت خير رسول اسالم راه كسب به طور كلي 
با يادآوري  .1را به هيچ كس ديگري محتاج نكرده استامت او آورده است، و خداوند متعال ارمغان 

____________________________________________________________
_________ 
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بدون سنت مطهر اسالم و مسلمانان براي  كهبرند  گمان مي مغرضانچگونه وضيحات اين امور و اين ت
  ؟ قابل تصور استدين و علم و تمدني پيامبر

شك و گمان در اسالم و تمام علوم و معارف است،  بنابراين شك و گمان در احاديث پيامبر
ز كافران ااست  بيماركه قلبشان ما هم به سخن كساني اگر « :گويد مي :چنانكه دكتر محمد ابو زهره

شده  طرناك بناخلبه پرتگاههاي گام نهيم كه بر شبهاتي مسير و در  گوش فرا دهيمدشمن اسالم 
خردهاي طرح كننده اين شبهات حتي به  از دست مي دهيم، چرا كهعلوم به همه است، اعتمادمان را 

 .نداده اندبه خرج اندازه يك دهم علماي حديث در كار خود دقت و موشكافي و مطالعه و مجاهده 
 ،است آن هداش  واقعيت و تاريخ كه بنايش در دلسوزيآن همه توجه و عنايت وحال اگر دژ محكم سنت با 
همين و  ،داشت اعتماد و باوربه آن بتوان ماند كه  ديگر علمي باقي نميفرو ريختني باشد بي گمان 

   1).است اين جماعت كافيحماقت و جهالت اثبات براي باور 

____________________________________________________________
_________ 

) هاي علمي است انكار سنت تجاوز به روش(السنة في مواجهة اعدائها از دكتر طه حبيشي مبحث : نك. 211-210الحديث و المحدثون ص  -1
  . 161ص 



 

  
  

  لباب او
  

  آشنايي با دشمنان سنت نبوي

  
  :شامل مقدمه و چهار فصل 

  

 خوارج و رافضيان و(اران قديمي دشمنان سنت نبوي از هواپرستان و بدعت گز: فصل اول 
  )معتزله

  شناسان دشمنان سنت پيامبر از شرق: فصل دوم 
 الئيك، بهائي و(گزاران جديد  پرستان و بدعت دشمنان سنت نبوي از هوا: فصل سوم

  )قادياني
اهداف دشمنان اسالم از حيله و نيرنگ عليه سنت مطهر نبوي در گذشته و : فصل چهارم 

  امروز
  



 

  :مقدمه

   يو شرع ويلغ از لحاظ) اعداء( تعريف

  
 در لغت ) اعداء( تعريف

   :فرمايد مي در قرآن كريمل خداوند متعاندارد،  نظيرجمعي كه و آن اعداء جمع عدو است 

mh i j k l m   n o p  q  l 
  )103/ آل عمران ( 

  .»و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه آنگاه دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان پيوند داد«
   :فرمايد و مي

mÄ Å  Æ Ç È  É  Ê Ë Ì l  
  )19/ فصلت ( 

  .»شوند روزي دشمنان خدا به سوي آتش دوزخ رانده و بر لبة آن گرد آورده مي«
   :فرمايد مي هم آمده است كه ايشان امبرپيسنت مطهر  در

أمل آتكم  ,متفرقني فجمعكم اهللا بیمل آتكم أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا عزوجل بی, أرش االنصار عيا م«
 . ١»اهللا رسول بلی يا :لف اهللا بني قلوبكم قالواأعداء فأ

شما آمدم و خدا شما را به به نزد من اي جماعت انصار آيا شما پريشان و گمراه نبود آنگاه « يعني 
د، آيا دشمن هم يداوند به واسطه من شما را جمع گردانخوسيله من هدايت كرد، آيا پراكنده نبوديد و 

  .»خدا رسول بلي اي  :دوستي ايجاد كرد، عرض كردنددلهاي شما الفت و ديد و خداوند در ونب
فت و ه معني تجاوز و ضد الاصل عدو ب :گويد جمع است، راغب ميالجمع هم » أعادي  «لفظ  

به  باشدقلبي  رگاو » العدو« :شود گفته ميحركت و اقدام عملي باشد  اگر دشمني باباشد،  مي همنوايي
 و با هر دو قرائت. استعدوا عدوا مانند فلس و فلوس  و عدا عليه از باب سما. گويند ميعداوت  آن

  )108/ انعام ( m¨ § ¦ ¥ ¤ l : ه شده استدانواين آية قرآني خ هم
  .»خوانده است  سمورا با تلفظ  عدوقاري  حسنِ

____________________________________________________________
_________ 
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، و مثني و جمع و مونث هم شباهت داردعدو صفت است، لكن به اسم شباهت  :1گويد سيبويه مي
مثال شود  مي عدوةمؤنث آن  .»عدو بين العداوة و المعاداة« :شود است، و گفته ميلي ومتضاد شود،  مي

به آن تأنيث هاء  به اين خاطر :2گويد فراء مي .دشمن خداستزن،  اين» اهللا ةعدوهذه «: مي گويند
عدايا ) عدوه(در جمع  .كنند ضدش بنا مي راند تا شبيه صديقه باشد؛ چون گاهي چيزي را ب داخل كرده

  . با هم دشمني كردنديعني  »تعادي القوم«عبارت ، شنيده نشده شعرجز در اند  گفتههم 
   :است آمدهخداوند متعال  در كتاب واست از عدو و كلي عام  يماسهم ) عداوت( هعداو 

 mÓ Ô Õ Ö l 3 ) 64/ مائده(  
  .»ايم توزي افكنده ما در ميان آنان تا روز قيامت دشمني و كينه«
  

  شرع از نظر  )اعداء( تعريف
 خود و دشمنان اين دين و اين) اعداء(خود در مورد دشمنان  عظيمدر كتاب  مانپروردگار عزيز

پيروان  مشركان، و كافران، و منافقان، وهاي باطل  و كيش) يهود و نصاري(ملت از اهل كتاب 
   :فرمايد هاي ساختگي چنين سخن مي مذهب

mA B C D E F G H I  J  K L M   N O l 
  )1/ ممتحنه (

 ورزيدبنسبت بديشان محبت به طوري كه دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان«
  .»شما آمده است  ايدر حالي كه آنان ايمان به حق و حقيقي ندارند كه بر

 بر حذراز دشمنان را امتش بر اين عداوت تأكيد فرموده است، و خود در سنت مطهر نيز  مصطفي
   :ياد مي كندخداي متعال از عداوت و دشمني اهل كتاب چنين  .ه استشتدا

____________________________________________________________
_________ 

، فوت »الكتاب«هايش  لقب سيبويه، پيشواي نحويان، از زيباترين كتاب با] آزادي[ابو بشر، عمرو پسر عثمان پسر قنبر حارثي با واليت : سيبويه -1
، و بغية الوعاة 5/252  ، و اعالم1/167، و بداية و نهاية ابن كثير 148شماره  242اشارة التعيين، يماني ص : شرح حالش در.  ه 180سال 

  . 66، و طبقات النحويين و اللغويين، ص 1/252، و شذرات الذهب 2/293
و » معاني القرآن«ابو زكريا يحيي پسر زياد پسر عبداهللا ديلمي معروف به فراء، از عالمان بزرگ كوفه در لغت نحو و ادب، از تأليفات : فراء -2

، و وفيات االعيان 2/38، و مرآة الجنان يافعي 353شماره  11/212تهذيب التهذيب : شرح حالش در  ه 207فوت سال » غريب الحديث«
  . 681شماره  2/367، و طبقات المفسرين داودي 798شماره 6/176

  . 418، و مختار الصحاح رازي ص 10/235، و تاج العروس زبيدي 10/712لسان العرب ابن منظور : نك -3
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 mE F G H I l ) 120/ بقره(  
  .»يان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر اينكه از آيين آنها پيروي كنييهود«
، ندروايت شده كه فرمود آنگاه كه اهل خيبر دست و پاي عبداهللا بن عمر را شكست باز ابن عمر 

با يهوديان خيبر بر سر اموالشان معامله كرد،  خدا رسول همانا :عمر بلند شد و در سخناني فرمودند
براي عبداهللا پسر عمر  به درستيو  ،نگه دارد نگه مي داريمكه خداوند  وقتيشما را تا : و فرمود

پس  .دنشكسترا پايش هر دو و  هادستو شبانه به او حمله شد بود كه آنجا رفته گرفتن اموال خود به 
   »1.آنها دشمن ما و متهم ما هستندآري  نيست،ديگري  آنجا غير از يهود دشمندر 
   :فرمايد مينيز مشرك باطل كيشان توزي  داوند متعال در مورد عداوت و كينهخ 

mA B C D E F G H I J  l ) 1/ توبه(  
  .»ايد از مشركاني است كه شما با آن پيمان بسته بيزاري خداوند و پيغمبرش) اين اعالم(«

   :فرمايد خداوند متعال ميكافران  و در حق

 má  â ã   ä  å æ ç  l )101/  نساء(  
  .»گمان كافران دشمنان آشكار شمايند بي«

   :فرمايد و در مورد منافقان مي

 mh i j k l  m l ) 142/ نساء(  
  .»زند زنند در حالي كه خداوند ايشان را گول مي گمان منافقان خدا را گول مي بي«
  :فرمايد در مورد آنها مينيز  خدا رسول 
   2»عليم اللسان متی كل منافقأخاف علی أخوف ما أن إ« 

خداوند متعال دربارة  .استدانا و سخنور منافق بيم دارم امتم  بارهكه از آن دردشمني ترين  ترسناك
   :فرمايد ميانحرافي و ساختگي پيروان مذاهب 

 mU V   W X Y  Z l ) 119/ انعام(  
  .» سازند بدون آگاهي سرگشته و گمراه مي و هاي خود با هواها و هوسرا بسياري «

____________________________________________________________
_________ 

  . 2730شماره  5/385) اگر خواستي پيدا كني(كتاب الشروط، باب شرط گذاري در مزارعه ) شرح فتح الباري(روايت بخاري در  -1
  . از حديث عمر بن خطاب 44، 1/22يت احمد در مسندش روا -2
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  نشيني و مجادله نكنيد،  همهواپرستان با « :1گويد مي :ابو قالبه
و كه براي شما معلوم چيزهايي را  د، يانرو نبرشان فچون اطمينان ندارم كه شما را در گمراهي خود

   2.»دسازننو نامفهوم گنگ مسلم است بر شما 

____________________________________________________________
_________ 

باشد، از كساني است كه از ترس مسئوليت قضاوت از بصره فرار كرده است، ثقه،  عبداهللا پسر زيد، جزء زاهدان و عابدان تابعي مي: ابو قالبه -1
شماره  1/494تقريب التهذيب : شرح حالش در. 104از  و گفته بعد  ه 104كرد، در سوريه كنوني فوت كرده است سال  بزرگوار، بسيار سفر مي

 257، وثقات عجلي ص 649شماره  114، و مشاهير علماء االمصار ص 5/2، و ثقات ابن حبان 2734شماره  1/554، و الكشاف 3344
  . 813شماره 

  . 391شماره  1/120روايت دارمي در مقدمه سنن خود، باب اهل االهواء و البدع و الخصومة  -2



 

 فصل اول

 دشمنان سنت 

  ران قديميگذا از هواپرستان و بدعت

  :پيشگفتار
  گذاران تعريف دشمنان سنت از هواپرستان وبدعت

  

  :مبحث اول 
  اهميت مطالعه فرقه ها در تاريخ نگاري سنت مطهر

  :مبحث دوم 
  آشنايي با خوارج و موضع آنها نسبت به سنت مطهر

  :مبحث سوم 
  آشنايي با تشيع و ديدگاه آنها در قبال سنت مطهر

  :مبحث چهارم 
  رباره سنت مطهرشناخت معتزله و ديدگاه آنان د
  :مبحث پنجم 

  از فرقه ها تا سنت جامع نبوي
  



 

   :پيشگفتار

  گذاران تعريف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت

ه پروردگارش را كامالً تبليغ فرمودرسالت  كهبه نزد رفيق اعلي خود شتافت در حالي  رسول خدا
بود كه نمانده شري باشد، و هيچ  آن راهنمايي نكرده بهرا كه امتش بود نمانده  يو هيچ خيربود 

   :است ه، چنانكه فرمودباشد داشتهنامتش را از آن بر حذر 
.. . مته علی خري ما يعلمه هلم, و ينذرهم رش ما يعلمه هلمأن يدل أال كان حقا عليه إنه مل يكن نبی قبلی إ«

   1»احلديث
آنچه كه مفيد بوده هر تش را به هيچ پيامبري قبل از من نبوده مگر اينكه وظيفه داشته است كه ام«

  . »حذر داردضر دانسته برمچه برايشان آنهر آنها را از است راهنمايي و 
چنگ زدن به  ،ندو به آن توصيه فرمود ندسوي آن راهنمايي فرمودپيامبر به كه هايي خيراما در رأس 

ته پس از خود ش و سنت خلفاي راشدين و هدايت يافمطهر سنتچنگ زدن به كتاب خداي متعال و 
  :ندفرموده امعروفشان  بود، چنانكه در حديث

   2»يهببدا; كتاب اهللا عزوجل و سنه نأن اعتصمتم به, فلن تضلوا إنی قد تركت فيكم ما إ« 
، هرگز گمراه نخواهيد يداگر به آن تمسك جوي ام كه بر جاي گذاشتهچيزي را در ميان شما براستي «

  . »شد؛ كتاب خدا و سنت پيامبرش
  :فرمايد مي خدا رسول و در حديث ديگري

نه من يعش منكم بعدی إيا; فشعبدا حبكان ن إاوصيكم بتقوی اهللا عزوجل و السمع, و الطاعه, و «
. ني, متسكو هبا و عضوا عليها بالنواجذياخللفاء الراشدين املهد تی و سنةنعليكم بسففسريی اختالفاً كثريا, 

 .٣»احلديث.. 
نم به تقوي و پرهيزگاري خداوند متعال و به فرمانبرداري و اطاعت، گرچه ك شما را وصيت مي« 

، پس خواهند بودزيادي  اتاختالفشاهد از من پس كسان  براستيباشد، چون  حبشيشما غالمي امير 

____________________________________________________________
_________ 

  . از حديث عبداهللا بن عمرو 1844شماره  6/473پس اول . كتاب امارة، باب وجوب وفا به بيعت خليفه اول) با شرح نووي(روايت مسلم  -1
  . 53تخريجش گذشت ص  -2
  . 44تخريجش گذشت در ص  -3
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يد، و با چنگ ئپيروي نمابعد از من بر شما الزم است كه از سنت من و خلفاي راشد و هدايت يافته 
   ».بچسبيد اهو دندان به آن

پرستان و  اهاي هو بر حذر داشته است پيروي از خواستهآن كه امتش را از  هاييگزند و شرجمله از 
 «:فرمودند لبه عايشه خدا رسول چنانكه در روايتي از عمر بن خطاب –گذاران است  بدعت

  :1عائشه اي

mi j k l m n o p q r l  
  )159/ انعام ( 

   2.»ئ, و هم منی برآءينا منهم برأ ةم توبهلهواء ليس األ أصحابصحاب البدع و أهم ...
ها تقسيم شدند، تو در هيچ چيز  اي عايشه آنهايي كه دين خود را پراكنده كردند و به گروه «: يعني

آنها از آنها نيستي، آنها پيروان بدعت، و نفس و هوي هستند، و توبه و بازگشتي براي آنها نيست من 
   ».هستند ابرمن بري و آنان هم از م

   :اين آيه را بر ما خواند خدا رسول :روايت كرده استكه مي خوانيم  لاز عائشه يو در حديث

mg  h  i j k l m n o p q  r ts u v w x 
y z { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨  ª « ¬  ® 

¯ ° ±  ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹  º » ¼ l  

  )7/ آل عمران (
هاي محكمات است، آنها اصل و اساس اين  رده است، بخشي از آن، آيهاو است كه كتاب را بر تو نازل ك«

انگيزي  هايشان كژي است براي فتنه ما كساني كه در دلاهاي متشابهات است،  كتاب هستند، و بخشي از آن آيه
در حالي كه تأويل آنها را جز خدا و كساني  كه راسخان در دانش . افتند و تأويل به دنبال متشابهات مي

____________________________________________________________
_________ 

، و تاريخ 7093شماره  7/186بة ، و اسد الغا3476شماره  4/1881، و استعياب 11461شماره  8/16اصابة : شرح حالش در عائشه -1
  . 13شماره  1/27، و تذكرة الحفاظ 1072شماره  201االصحابة ص 

، از حديث ابوهريره، و هيثمي 1/303، و طبراني در الصغير4/138آورده است، و ابو نعيم در حلية االولياء  450، 5/449بيهقي در شعب ايمان  -2
طبراني در الصغير جديد، ابن جوزي در العلل المشاهير كتاب سنت و ذم بدعت آورده است، باب  گويد، اسناد مي 23- 7/22در مجموع الزوائد 
  . 2/196تفسير قرآن عظيم ابن كثير : ، و نك209، شماره 1/144 )ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم في شي(در تفسير آيه قرآن 
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جز صاحبان عقل ما به همة آنها ايمان داريم همه از سوي خداي ما است و  :گويند مي. دانند نمي ،تندهس
  ....شوند متذكر نمي
  :ندفرمود خدا رسول سپس :ادامه مي دهد لعايشه

  ١»فاذا رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فاؤلئک الذين سمی اهللا فاحذروهم« 
در اين  خدا چوناز آنان بپرهيزيد ستند آيات متشابه آن ه دنبالبه ه هر گاه كساني را ديديد كپس « 
در فرموده خداوند روايت دارد كه  از پيامبرهم  2ابي امامه باهلي .وده استفرم آنها را اراده  آيه

  :متعال

mu v w x y z { |  } l ) 7/ آل عمران(  
   :فرموده خداوند متعالدر و  .خوارج هستندمراد 

 m§ ¨ © ª  « l ) 106/ آل عمران(  
  ».گردند ي سفيد و روهائي سياه مييروهاكه روزي «
   3.خوارج هستندمنظور از آنها  مي گويد 

صحاب زبان يكي از ا منقول ازست كه ا اين حديث كمترين امتيازش اين :4گويد حافظ ابن كثير مي
فتنه خوارج بود، و اساس  ،كه در اسالم واقع شد اي فتنهح است، چون اولين يصحهم و معنايش ت اس

نمايد، آنها  را تقسيم مي يرا ديدند كه غنائم خدا دنيا بود، آنگاه كه رسولاين فرقه به خاطر پيدايش 
عدالت را رعايت  غنايم، و در تقسيمكنار گذاشته تقوي خدا را ايشان به عقل ناقص خود پنداشتند كه 

ريز (»خويصرهالو ذ« زبان يكي از آنان به ناماز ه غافلگير كردند ك هبا گفتلذا حضرت را  ،مي كنندن

____________________________________________________________
_________ 

كتاب علم باب نهي از اتباع متشابه ) شرح نووي(، و مسلم 4547شماره  8/57آيات محكمات  كتاب تفسير، باب) شرح فتح الباري(بخاري در  -1
  . 2665شماره  8/469قرآن و هشدار به پيروانشان 

شماره  2/1237، و استيعاب 4079شماره  2/182اصابة : شرح حالش در. صدي پسر عجالن پسر وهب، صحابي بزرگوار: ابو امامه باهلي -2
، و تجريد 327شماره  65، و مشاهير علمايي االمصار ص 2675شماره  137، و تاريخ الصحابة ص 2497شماره  3/15الغابة ، و اسد 1242

  . 1/264اسماء الصحابة 
  . 5/262روايت احمد در مسندش  -3
حافظ، فقيه، و مفسر و منتقد، مورخ ابن كثير اسماعيل پسر عمر پسر كثير حافظ عماد الدين، ابو الفداء، قريشي بصري، دمشقي شافعي، عالم،  -4

، و طبقات 944شماره  1/373الكامنة ابن حجر : شرح حالش در.  ه 774تفسير قرآن عظيم، و البداية و النهاية فوت سال : بزرگ، از تأليفات او
و پاورقي تذكرة الحفاظ . 95 شماره 1/153، و البدر الطالع شوكاني 6/231، و شذرات الذهب ابن عماد 103شماره  1/111المفسرين داودي 

  .1159شماره  533، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 57ص 
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از ابي سعيد  .»از خدا بترس اي محمد« :ه شد كهگفت –را پاره كند خدا لگنش كه  -)لگن
 تقسيمبوديم و ايشان مشغول  خدا رسول در خدمت يك وقت كه :هم روايت است كه 1ريخد

 . عادل باش خدا رسول اي :گفت آمد و -تميم استفبيله كه از  -الخويصرهذو  .سهمي بوند
  :فرمودهم به او  خدا رسول

 »عدلأكن أن مل إمل اعدل? قد خبت و خرست  و من يعدل اذ کليو «
متضرر و خسارتمند خواهم به راستي  ؟واي بر تو اگر من عادل نباشم چه كسي عادل است«يعني  
 اي :عمر گفتدر آن لحظه است كه آمده  2در روايت خالد .»باشمنبوده عادل در اين كار اگر  بود

  :ندفرمودكه حضرت به من اجازه دهيد، تا گردنش را بزنم،  خدا رسول
جياوز مع صيامهم, و يقرئون القرآن, ال صحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالهتم, و صيامهأن له إدعه, ف« 

  ٣»احلديث.. . تراقيهم, يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرميه
را حقير و  با آنهانماز و روزه اداي ا است كه شمدوستاني او را چون  ،بگذارخود ا به حال او ر«

د به نشو خارج ميخدا ، از دين باالتر نمي رودخوانند ولي از حنجره آنها  قرآن مي. ناچيز مي شماريد
نگ و در ج آنها در دوران خالفت عليبعدي ظهور . »...شود خارج مياز كمان كه مانند تير 

 .پراكنده شد بيرون آمد وزيادي و انديشه هاي ها  و دستهفرقه ها  اين گروه از دل بود، بعدها نهروان
گذاراني كه  معتزله، سپس جهميه، و غير آنها از بدعتبعد قدريه به وجود آمد و فرقه هايي چون بعد 

  :فرمايد در موردشان مي پيامبر امين و راستگو
? اهللا رسول و ما هم يا :ال واحده, قالواإثالث و سبعني فرقه كلها فی النار  مه علیو ستفرتق هذه األ« 
  ٤»صحابیأنا عليه و أمن كان علی ما  :قال

____________________________________________________________
_________ 

، و اسد الغابة 958، شماره 2/1671، و استعياب 3204، شماره 2/53اصابة : شرح حالش در. سعد پسر مالك صحابي بزرگوار: ابو سعيد خدري -1
، و 2/172، و تجر أسماء الصحابة 26شماره  17علماء االمصارص  ، و مشاهير513شماره  113، و تاريخ الصحابة ص 2036شماره  2/451

  . 22شماره  1/44تذكرة الحفاظ 
 2/140، و اسد الغابة 621شماره  2/603، و استيعاب 2206شماره  1/413اصابة : شرح حالش در. خالد پسر وليد صحابي گرامي: خالد -2

  . 157شماره /  39علماء االمصار ص  ، و مشاهير349شماره  85، و تاريخ الصحابة 1399شماره 
كتاب ) شرح نووي(، و روايت مسلم در 3610شماره  714ص  6كتاب مناقب، باب عالمات نبوت در اسالم ج ) شرح الباري(روايت بخاري در  -3

  . 10664شماره  172، 4/171زكات، باب ذكر خوارج و صفات آنان 
  . با تغييرات 346/1القرآن العظيم ابن كثير  ، تفسير44روايت حديث قبالً ذكر شده است ص  -4



 سنت نبويبررسي 

 

86

همه داخل آتش  ،به جز يك گروه كهشوند  به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي در آينده تماين ا«
   ».ندهست ممن و يارانآيين بر گروهي كه  :آن كدام است؟ فرمود خدا رسول عرض كردند يا .شوند مي
دشمنان ) سنتمقابل در (رأي و اجتهاد اصحاب  «:روايت است، كه گفت از عمر بن خطاب 

نها سوال مي شود آپس وقتي از  .ناتوانند و عمل به آنهااحاديث از درك و حفظ سنت هستند، چون 
مي خود با سنت مخالفت شخصي با رأي و نظر در نتيجه دانيم  نمي: د كه بگويندكشن ميخجالت 

  »1.حذر باشيداز آنها برپس د، نكن
ي هستند كه پيامبر يها گذاران آن گروه دشمنان سنت از هواپرستان و بدعتاز در اينجا مقصود من  

گذاري  در بدعتكه  خوارج، و شيعه و معتزلهچون  بدعتگراني از آنها خبر داده است،معصوم پاك و 
جت آنان ديده فراواني از هواپرستي و لجا زحمتائي كه سنت مطهر رنج و آنه .اند ي نداشتهيهيچ پروا

بسياري در آراء و احكام فقه  اتباعث اختالف اصحابدرمورد آنان ومتمردانه است و آراء لجوجانه
   2.گرديده است پيرامون سنت مطهر ه هاييشبهو نيز باعث ايجاد اسالمي، 

____________________________________________________________
_________ 

  . 479شماره  1/454، و خطيب در الفقيه و المتفقه 2/135روايت ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -1
ترم الضوء الالمع المبين عن مناهج المحدثين دكتر احمد مح: با تغييراتي، و نك 133سنت و جايگاه آن در تشريع اسالمي دكتر سباعي ص  -2

1/189 .  
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   :اول بحثم

  سنت مطهرريخ نگاري فرقه ها در تااهميت مطالعه 

كشيده  ي هواپرستيها هاي بسياري از اميال فرقه قبالً يادآوري كرديم كه سنت مطهر چه سختي
كه بر كساني لذا  .اند تأثير زيادي در ايجاد شبه و گمان پيرامون سنت داشته هر كدام كهاست 

و آن ضربه به حجيت سنت  هايي كه دشمنان اسالم با شبهدرباره د تاريخ سنت را بنويسد يا نخواه مي
ها اطالع داشته  از تاريخ اين جماعت ، الزم است كهدنمطالعه نماي ندا دهدر تشريع اسالمي زآن  جايگاه

تأثير  خدا رسول قطع نظر از ديدگاه آن نسبت به سنت مطهر و اصحاباين فرقه ها د، چون نباش
ذيل به داليل و بدين جهت . اند شتهها دا بسياري در متفرق كردن امت اسالمي به احزاب و گروه

   :آيد ها الزم مي مطالعه تاريخ فرقهو اهميت بررسي 
هاي مؤسس آن  در شخصيتنگراني اصلي ها قديمي هستند، ولي  هر چند اين جماعت :اول

عصر امروز ها در  جماعتفرقه ها و افكار آن و رواج ست، بلكه در وجود نيها و زمانشان  جماعت
بريم كه  يم، پي ميبنگر) ونقرآني(هاي گذشته چون خوارج  اين فرقه اگر به بعضي از ست، چنانكه ما

به جامعه فعلي مسلمانان سرايت كرده است، افكار ي مسري مرضهمچون  امروزه اتامتداد آن جريان
غربي و  فريفته تمدنهايتوزان  است، و هنوز بعضي از كينهقوي  وزنده  هم همچنانو آراء معتزله 

و چه قرآن چه بر نصوص شرعي آنرا كنند و  و عقل را ستايش و تمجيد مي از آن دم مي زنندشرقي 
و  ودهقبول نمشان يابند موافق عقل و مزاج را هر چهسپس از آن ميان  .كنند جاري و حاكم ميسنت 

ضر مكنند، و يا به نحوي كه به عقيدة مسلمان  مي شرد يابند يابعقلشان مخالف هر آيه و حديثي را 
  . كنند توصيف ميمنزوي ده و مان عقبعمل نكند آنها مثل  كهرا هم كساني  .كنند مي شتأويل باشد،

اين كار انجام ت أجراز آنجا كه آشكارا روش اسالمي هستند، ولكن واستار خروج از برنامه و آنها خ
هاي  راي تحقق هدفبهترين وسيله ب رااسالم  منسوب بهرا ندارند، استتار در پشت اين آراء و افكار 

بدينسان . اند شان يافتههاي دور  تحقق هدفبراي بهترين راه را تجليل از آن افكار  لذا .ندا هخود يافت
افكار و آراء ويرانگر و مخالف حقيقت  روشن شدنها براي  اهميت اطالع و آگاهي از آن جماعت

 ،آيد الزم ميما ر عصر كنوني و توسعه آن داحياء براي  شانچگونگي تالشنيز جهت درك اسالم، و 
 وجود دارد، چون هر ملتيهم ه است آشكارا امروزه شتي كه در دوران گذشته وجود دهر بالياصوال 

   :ي است، و چه راست گفته پروردگار عزيزانوارثرا 

mÀ  Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É l ) 118/ بقره(  
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  .»فتند، دلهايشان با هم همانند استگ كساني كه پيش از آنان نيز بودند همچنين سخنان ايشان را مي«
  :راست فرموده است و پيامبر

 :, لسكلتموه, قلناحر ضبّ ج, و ذراعاً بذراع, حتی و لو سلكوا ربا بشربلتتبعن سنن من كان قبلكم ش« 
  ١»?? اليهود و النصاری قال فمناهللا رسول يا

، وجب به وجب و متر به كرد واهيدخ اند پيروي  ا بودهشمروش كساني كه قبل از از راه و به يقين «
 يا :ويد، عرض كرديمش ميداخل آن ند، شما هم ده باشمتر، حتي اگر داخل سوراخ سوسمار ش

   »؟مي گويم ي راچه كسانپس  فرمود ؟فرماييد آيا يهود و نصاري را مي خدا رسول
گان از جاده عصر كنوني كه توسط خارج شد برمخبرداري از آن افكار و نظريات  هدف از پرده 

ايجاد شك و گمان در  درآنها است كه  ينقش خطرناكافشاي گردد  راست و مستقيم دين مطرح مي
تا مردم از  ،دارند افكني در صفوف مسلمانان منابع اسالمي قرآن و سنت، و شايعه پراكني و تفرقه

  . جويد يحقيقت نقش و فكر آنها آگاه باشد و از آنها دور
و ضعيف ي كه نيروي مسلمانان را يها ها ريشه و بنيان مصيبت هي از آن جماعتابا مطالعه و آگ :دوم

هاي  و شبه هاگردد، همچنانكه ريشه و اساس نيرنگ را متفرق و پراكنده كرده است، روشن ميجمعشان 
  . گردد دشمنان سنت در عصر كنوني روشن مي

بر بعضي  انپايه و اساسشنوعي ه بند ا هي كه در گذشته به وجود آمديها جماعتاز  هر كدام :سوم
ها بر  جماعتساير ست و اكه بر حق مي كند ادعا  البته هر كدام همريزي شده است،  منكرات پايه
ز روش او پوچي و خروج و انحراف خود رده كو باطل را بر مردم مشتبه حق آنان . باطل هستند

اند تا بدعت خود را تبليغ و  گذاشته به نمايشو پر جذبه زيبا عبارات و ظواهري  دررا كتاب و سنت 
وحدت امت و عقيده اي رشان برهم خطتا است الزم  هاانتشار دهند، پس اطالع و آگهي از آن جماعت

 –برند خوارج از اصحاب هستند  كساني كه گمان ميهم اشتباه گردد، و براي همگان روشن اسالمي 
آنهايي كه به باطل معتقدند كه معتزله در . شودآشكار  –اند  و معتزله هم جزء اصحاب و تابعين بوده

حتي فراتر از اينها اند  نپذيرفته هديعقبه عنوان بخشي از سنت را خلفاء راشدين و خوارج  پيروي از
و نقل  يدر ممالك اسالمروش اصحاب قبل از استقرار  شعائر ديني راو د كه آنها قرآن كنن گمان مي

   2.اند كردهروايت 

____________________________________________________________
_________ 

  . 34مورد روايت ذكر گرديد ص  -1
  . 94، 77، 63دكتر احمد حجازي السقا ص  –كشف شبهات از شيخ غزالي  -2
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ميدان در واقع مساوي است با ها و رد و ابطال افكار مخالف حق آنان،  العه جماعتمطعدم  :چهارم
د، و به هر آنچه دوست دارند از كنن عمليرا  انهايش گذار تا خواسته هاي بدعت گروههمه دادن به 

، چنانكه بدعت و خرافات دعوت نمايند بدون آنكه كسي با مطالعه و نقد و غيره مانع آنها شود
پوچ  از افكار –جداي از مردم عادي  –بسياري از دانشجويان حتي چون  .نوني چنين استوضعيت ك

 بي ،هستنددر حال رشد و رواج يافتن  يروز شبانهدر جهان امروز به صورت كه و بي اساسي 
خود ، از دينخارج  هايو شايد غفلت و كوتاهي مسلمانان از روشنگري در مورد اين جماعت .نداطالع
هم كه آشكاري يل دالاز  .برايشان فراهم نموده باشدهاي مجرمانه آنها را  حي و اجراي نقشهطرازمينه 

بسياري از هاست كه بسياري از مسلمانان در  افكار و عبارتبرخي وجود در اين خصوص وجود دارد 
ن هاي خوارج است مانند اي يا انديشه منبع آن عباراتبدون اينكه بدانند زنند  مياسالمي  جوامع

نت اينكه سو  .در قرآن آمده باشدكه مگر اينكه  ،حجت نيست هيچ يك از احكام شريعت :عبارات كه
ص اشخاتكفير نيز ، مي شودخون مسلمانان حالل اي  حجت نيست، و با كوچكترين شبهه

  گرايي عقل ست مانندها معتزلياز انديشه يا و  .هكوچكترين گناجمعيتهاي اسالمي به صرف مشاهده و
 .دشو واال رد مياست  هر چه موافق عقل باشد قبول و اينكه نصوص قرآن و سنتفهم و عمل به در 

 كذبدر تكفير اصحاب، يا بعضي از آنان و متهم كردنشان به آن عبارتها از عبارات شيعيان است و يا 
نستن و يا مانند بهائيت در مبارك دا و فرو رفتن در فتنه و آشوب حضرت عثمان و علي و معاويه

   ..... ده، و غير اينهازعدد نو
در ها است كه  افكار و اهداف اين جماعتعدم اطالع از كه همه اينها ناشي از  معلوم استالبته 

به همين  .اند گمراه كرده رااسالمي امت  بسياري از جوانانو امروز گذشته هاي  هبسياري از جامع
هاي آنان  و بدعتاميال و اهداف داشتن از ربرده پها و  جهت ارزش و اهميت اطالع و آگاهي از گروه

راه را براي هايي به مثابه نوري باشد كه به اين اميد كه چنين افشاگرياست، بلكه ضروري  الزامي
   1.فكري روشن نمايدظلمت و آشفتگي جوانان اين امت در وسط اين 

____________________________________________________________
_________ 

تعريف (الموافقات شاطبي فصل : ، و نك26-1/22از دكتر غالب عواجي » هاي معاصر منسوب به اسالم و موضع اسالم در مقابل آنها فرقه « -1
و بعد از آن، و اعتصام باب مأخذ  4/550) كند ها از ملت اسالمي خارجشان نمي گمراهي اين گروه(عد از آن و فصل و ب 4/539) الفرق الزائغة

  . و بعد از آن 2/462و بعد از آن، و حكم هذه الفرق  1/178اهل بدعت را استدالل 
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  :دوم بحثم

  سنت مطهر دربارهآنان ديدگاه ي با خوارج و يآشنا

  
  الح طخوارج در لغت و اصتعريف 

لغت در  علماي .گرفته شده از خروجبرخوارج جمع خارج، و خارجي اسمي است  :در لغت - 1
 از دين و يا هاز مردم خارج شد يخود كلمه خوارج از مادة لغوي خرج را به گروه  آخر تعريفات

   1.اند كرده اطالق بر مردمكرده  يا خروجو  –ه جهكرم اهللا و  –علی امام  بركرده خروج 
انكار كردند، و از او و رد و خوارج آن گروه از مردم هستند كه حكميت علي را  :در اصطالح - 2

البته غاليان اين فرقه حتي قائل ، و با آنان به جنگ برخاستند  حضرت عثمان و ذرية وي برائت نموده
تند كه اين نام را چون از گذاري هس نان طايفة بدعتاي 2.هستندعلي و عثمان و ذريه شان تكفير به 

هر كس از آنها و افكارشان حمايت كند  3.اند ، بر آنها گذاشتهدين و برجستگان اسالمي خارج شدند
   4.شود در هر زماني كه باشد خارجي ناميده مي

ويژه به هنگام خروجشان بر  يسياسي و فكر گرايشيداراي اي  فرقهخوارج به عنوان پيدايش آغاز  
و كارزار مشهور آنان در  ،به حكميت رضايت داددر نبرد صفين كه آنگاه  –ه وجهم اهللا كر- امام علي 

   5.گردد ميبر جنگ نهروان
  خوارج بود؟ شان در ميان و ياران انهواداراز آيا كسي از اصحاب يا 
و . با خوارج نبوده است شهوادار صحابه از تابعيني از فقها يا خدا رسول هيچ يك از اصحاب

گري و خروج  فتنه گستاخيو ت أجربود هرگز  يمتابعين با آنها يكي از ي از فقهاي صحابه يا اگر يك
از اعراب آنان طائفه اي  .كردند پيدا نمي به كفر و قتل راكردنشان عليه خليفه مسلمانان و متهم 

آنها  فراوان به قرآن و عبادتخاطر تالوت زياد مي بودند كه به حر و بي ت طلبنوخش

____________________________________________________________
_________ 

  . 6932- 6930شماره  12/296فتح الباري : ، نك2/30، و تاج العروس 184، 183/1قاموس المحيط  -1
  . 483هدي الساري ابن حجر ص  -2
  . 6932-6930شماره  12/296فتح الباري  -3
  . 1/207، و مقاالت االسالمين 4/157، و الفصل في الملل و النحل 1/114الملل و النحل  -4
  . 71-1/70فرق معاصرة دكتر غالب عواجي : ، نك7/189، و البدايه و النهايه ابن كثير 1/21، و الملل و النحل 4/157الفصل في الملل و النحل  -5
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خود بسيار كردند،  تأويل مي اصلي اشني ابه غير از معرا آنها قرآن منتها  .دنگفتمي ) قاريان(»ءالقرا«
   1.كردند زياد روي ميغلظت و  بسيار.. . زهد و خشوع و خضوع و غيرهدر رأي بودند و 

آنان به امتش هشدار داده و بر قتلشان درباره ده و خبر داآنها پيشتر از  حضرت محمد مصطفي 
ساحت  هكه يكي از جنس و نسل آنان به نام ذوالخويصره بو آن در زماني بود ويق فرموده بودند، تش

شرمي  با خشونت و بي فرمود ميمسلمانان را تقسيم م اسه جسارت كرده وقتي كه پيامبر پيامبر
ويلك و من « :فرموده بود اي محمد از خدا بترس، و پيامبر، اي محمد عادل باش: گفته بود

و در آن هنگام عمر بن خطاب  »؟عدلأكن أن لم إت و خسرت خبدل؟ قد أعذا لم إعدل ي
  :دايفرممي  پيامبراما تا او را بكشد اجازه مي خواهد  خالد بن وليد از پيامبرو در روايتي 

ون القرآن ال جياوز قرؤلی صالهتم, و صيامه مع صيامهم, يإحدكم صالته أ صحابا حيقرأن له إدعه, ف« 
  ٢.»لئن ادركتهم ألقتلن قتل ثمود :ظنه قالأاقيهم, يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرميه قال تر

در روزه گرفتن نماز در كنار نماز آنان و كه انجام به حال خودش بگذار، چون دوستاني دارد او را « 
، از دين خارج ودباالتر نمي رگلويشان از خوانند ولي  ، قرآن ميمي شماريدناچيز كنارشان را 

 :فرمودنيز  كه پيامبردر ادامه مي گويد فكر مي كنم راوي  ...گردند به مانند خروج تير از كمان مي
   ».رسانم قتلشان ميبه ثمود حتما همچون قتل قوم اگر آنها را بيابم 

 برخوردشان با خليفه مسلمانان شان به سبب دنيا بود چنانكه در حديث گذشت،پيدايشهچنانكه  
دنياطلبي، و خاطر شورش كردند و او را به شهادت رساندند، به وي عليه هم كه  سرورمان عثمان

اجازه آنان را به چنين كاري و كم ديني و سستي يقينشان  .داشتند بود كه نسبت به اوكينه، و حسادتي 
  :داشتن چنين صفاتي خوانده استآنها را به ) كرم اهللا وجهه(امام علي  .داد

و  پس از پيامبر خدا  خليفهرا هاي خدا بر امت اسالمي  كه امام علي نعمت :كند وايت ميطبري ر
سپس رخ داد «: فرمود ،بشنوند و طوري كه قاتالن خليفه عثمانوي دانسته پس از ساير خليفه هاي 

هاي جماعتي دنيا طلب كه بر امت اسالمي آوردند، و حسادت ورزيدند، به آنچه كه  از جسارت
داده بود از فضل و منزلت و خواستار برگرداندن جامعه به وضعيت قبلي بودند، و  ند به آنانخداو

گو كنيم و و برادرانش گفت لفرمود فردا به بصره خواهم رفت، تا با ام المؤمنين حضرت عايشه

____________________________________________________________
_________ 

  . 6932-6930شماره  12/296فتح الباري  -1
  . 71روايتش گذشت ص  -2
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 كم ،با من بيايددر اين سفر نبايد  ،و بدانيد كه هر كس در شورش عليه عثمان مشاركت داشته :فرمود
   1».دور كنندمن خود را از و سفيهان خردان 
در  شو يا از فقهاء اصحابه و تابعين خدا رسول داللت بر اين دارد كه هيچ يك از اصحاباين 

آنگاه كه  :كه 2روايت كرده است ه عبدالبر با سند خود از ابن عباسكنچنا. ميان خوارج نبوده است
يا امير  :مردي خدمت امام آمد و عرض كرد :فاق بستندبر خروج عليه امام علي ات هجماعت حروري

روز گفتم يا امير  يكبگذاريد تا قيام كنند،  :خواهند بر عليه تو قيام كنند فرمود المؤمنين آن مردم مي
. اجازه فرمايد تا نزد آن جماعت بروم شود تأخير اندازيد و المؤمنين نماز ظهر را تا هوا كمي خنك مي

خوابي از صورتشان نمايان بود و  م وارد شدم در حالي كه در خواب قيلوله بودند بيگويد بر آن قو مي
ماند و لباس تار و پود رفتة  نشان سجده بر پيشانيشان پينه بسته بود و كف دستانشان به زانوي شتر مي

خواهيد و اين لباس فاخر چيست كه  گفتند ابن عباس چه مي و آب كشيدة بر تن كرده بودند،
 سپسام  ديدهاز آن را  زيباتر خدا رسول بر تنگيرد  گفتم لباسي كه شما از من عيب مي ؟ايد هپوشيد

  :آيه را براي آنها خواندماين 

mS T U V W  X Y Z [ \ ] l ) 32/ اعراف(  
هاي پاكيزه را  هاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزي زينتكسي بگو چه «

  .»ه است؟تحريم كرد
شما هيچ كسي از   ام و در ميان آمده خدا رسول از طرف ياران :؟ گفتمكار آمده ايچه به گفتند 

ام و قرآن بر آنان نازل شده و آنان به تأويل قرآن  آمده خدا رسول و از طرف عموزاده. ستيآنان ن
   3».الخ.. . بدهم ام تا پيام آنان را به شما بدهم و پيام شما را به آنان آمده .ترند آگاه
سازد كه خوارج در اصل مردمي از اعراب خشن و  گويد آنكه آشكار مي مي :دكتر ابو زهو 

   :فرمايد ست كه خداوند در مورد آنان ميا تندخو و افراطي بودند آن

____________________________________________________________
_________ 

  . 5/194تاريخ االمم و الملوك ابن جريره  -1
، 1606 شماره 3/933، و استيعاب 4799شماره  1/322شرح حالش در اصابة . صحابي گرامي  عبداهللا پسر عباس پسر عبدالمطلب،: ابن عباس -2

 1/40، و تذكرة الحفاظ 17شماره  15، و مشاهير علماء االمصار ص 717شماره  148، تاريخ الصحابة ص 3037شماره  3/291و اسد الغابة 
  . 1/320، و تجريد اسماء الصحابة 18شماره 

  . 104-2/103جامع بيان العلم و فضله البن عبدالبر  -3
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mh i j k l m  n o p q r s ut v w x 
y l ) 97/ توبه(  

كه آنان بيشتر سزاوارند كه از مقررات و قوانين چيزي  باديه نشينان عرب، كفر و نفاقشان شديدتر است و«
  .»خداوند آگاه و حكيم است .خبر باشند بيخداوند بر پيغمبرش نازل كرده است 

ي كه نور نبوت را ديده بودند و قرآن را به ينبود آنهاخدا رسول كسي از اصحاب خوارج در ميان 
نيست كه خوارج فريب ظاهر قرآن  روش صحيحش از چشمه نبوت فهميده بودند پس جاي تعجب

   :فرمايد چون خداوند متعال در سورة مباركه نساء مي .را بخورند

mr s t u v w x y   z {  | } _~ `  a b  c 
d  e l ) 35/ نساء(  

اگر اين دو داور جوياي اصالح باشند، . داوري از خانوادة شوهر، و داوري از خانوادة همسر بفرستيد«
  .»خداوند مطلع و آگاه است نامگ گرداند بي ا موفق ميخداوند آن دو ر
   :كنند حكم آمده در قرآن  چهآنبايد بر اساس است و دو داور فقط امري شرعي پس تحكيم 

 mÒ Ó  Ô Õ Ö ×  Ø Ù l ) 59/ نساء(  
  .»و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر او بر گردانيد«

ست، و با اوراضي نبود؛ چون يقين داشت كه حق  حكميتنخست به  امام علي در مرحلهدر واقع 
ت، كه با طرح آن بيش نيسحقه و كلكي طرف معاويه و عمرو پسر عاص از  يتدر خواست حكم

برتري آنها را در چون  فكرشان را با فريب در اختيار خود بگيرندسست و او را خواهند لشكريان  مي
. ها بلند كردند و خواستار حكميت كتاب خدا شدند بر سر نيزهرا ها  كارزار مشاهده نمودند قرآنميدان 

شد و معاويه  ميتاريخ عوض چهره كردند  و اگر ياران علي در قبول نكردن حكميت از او اطاعت مي
براي  اي شود و باز دارنده ميشدند اما آنچه خدا بخواهد همان  ميخدا  و اهل شام گرفتار چنگال شير

   1.ارادة او نيست

____________________________________________________________
_________ 

  . 85-84زهو ص الحديث و المحدثون از دكتر محمد ابو  -1
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علي به اين خاطر حكميت ابي موسي  :گويد در كتابش الفصل في الملل و النحل مي 1عالمه ابن حزم
گوي فرمانده خود باشد و دليل او را بيان نمايد، و از طرف دو  و عمرو را پذيرفت تا هر كدام سخن

ند چون محال و حكم را به او دهآنها هم طائفه اقامه برهان كنند سپس قرآن حق را به هر كدام داد 
غير ممكن است انسان همهمه و غوغاي لشكريان را بفهمد، يا به دليل و برهان تك تك لشكريان را 

در قبول حكميت و  او قانع نمايد، پس پذيرش حكميت از طرف علي كامالً صحيح و درست بوده و
هيچ وقت  آنر د .هيچ انحرافي مرتكب نشده استمراجعه به چيزي كه قرآن آن را واجب گردانيده 

 قبل از اينكه از سنت ثابتبودند، كه  انياعرابيآن زمان ديگري درست نبود، اما خوارج كار 
قرآن را خوانده بودند و هيچ يك از فقهاء در ميان آنان نبود نه از ياران ابن آگاه باشند  خدا رسول

و نه از ياران ابي موسي، و نه از مسعود و نه از ياران عمر، و نه از ياران علي، و نه از ياران عايشه، 
ن عمر، به بياران معاذ بن جبل، و يا ياران ابي درداء، و يا سلمان و يا از ياران زيد و ابن عباس، و ا

نمايند، پس  كه بر آنان فرود آيد يكديگر را تكفير مي يهمين خاطر است كه با كوچكترين مشكل
   2.ضعف و جهالت آن قوم روشن است

است كه خوارج از  پنداشتهبه دروغ  3كتر احمد حجازي السقادردي است بر آنچه  آنچه گذشت در
 درآن را اند همچنانكه امير المؤمنين عمر بن خطاب  كرده داند و سنت را ر اصحاب و تابعين بوده

قبل از اينكه مذهب سلف در مملكت قرآن و شعائر ديني را كه هستند و آنها كساني . كرده است
مانند گروه معاويه بن  خدا رسول آنها گروهي از ياراناينكه و ...اند نقل كرده تقرار يابدمسلمانان اس
بعضي از آنها  پس از شهادت عثمان بن عفانهستند كه  و گروه علي بن ابي طالب ابي سفيان

   4.اند با هم جنگيدهگاهي ديگر ناسزا گفته و  يبه بعض

____________________________________________________________
_________ 

علي پسر احمد پسر سعيد پسر حزم ظاهري، ابو محمد، عالم اندولس در زمان خود، و يكي از پيشواياني اسالمي، پسرش ابو رافع : ابن حزم -1
 456سال احكام في اصول االحكام، و الفصل في الملل و النحل، فوت : و مشهورترين آنها هاي به چهار صد عدد رسيده است،  روايت كه نوشته

، و شذرات 448شماره  3/325، و وفيات ابن خلكان 12/91، و بدايه و نهايه ابن كثير 5782شماره  4/724شرح حالش در الميزان ابن حزم .  ه
  . 981شماره  435، و طبقات الحفاظ للسيوطي 1016شماره  3/1146، و تذكرة الحفاظ 13، 3الذهب 

  . 4/156الفصل في الملل و النحل  -2
نويسنده معاصر و دكتراي علوم دعوتگري را از دانشگاه ازهر گرفته است و االزهر او را به عنوان استاد نپذيرفت، و از : احمد حجازي سقا -3

  . تأليفات شك برانگيز او نسبت به جايگاه سنت، كتابش دفع شبهات از شيخ غزالي و حقيقت سنت نبوي
   .94، 77، 63دفع الشبهات از شيخ غزالي ص  -4
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  منابع عقايد و احكام خوارج 
رفتند جز اينكه آراء آنها يا  در مسائل اعتقادي و فقهي فرو –هاي ديگر مانند فرقه –خوارج هم 

 هاي اهل سنت و يا علماي سيله كتابما نرسيده است، بلكه به و طور مدون بدست هاي آنها به نوشته
   1.هاي ديگر به ما رسيده است فرقه

منكر را هاي شرعي  حجيت اجماع و سنتاز آنها نقل شده است كه آنها كه  2به استثناء فرقه اباضيه
نيست مگر حجت هيچ چيز بر چيزي ديگري در احكام شرعي كه كرده است اين گروه گمان  .هستند

   3.اينكه از قرآن باشد
بر خودشان اسم  متأخر هايهاي افراطي در عصر پيروان آنها، و پيروان بعضي از رافضي 

ما جاءكم عني «: كه در آن آمدهن حديث موضوع است اند، و دليلشان آ اطالق كرده 4»القرآنيون«
هر چه از من به شما «يعني  5»قلهأني لم إفاعرضوه علي كتاب اهللا فما وافقه فانا قلته، و ما خالفه ف

ام، و هر چه  موافق كتاب خدا بود من آن را گفتهآن  ازرسيد آن را با كتاب خدا مقابله نماييد هر چه 
   ».ام نگفته مخالف آن باشد من آن را

   :دارند موضعآنها در ارتباط با كتاب خدا دو  
به معني ظاهري نص آن تنها بدون توجه به معني مورد نظر گرا هستند و  نص كامال گاهي اوقات

  . باشد مي 7و ابو زهره 6اين نظر احمد امين كهچسبند  مي
اشتباه گمان به باشد، و  خواسته دروني شاننمايند كه موافق  نص را به نحوي تأويل مي گاهيو 
و ابن قيم  8است، ابن عباس، شيخ االسالم ابن تيميهمراد اصلي آن نص از اند كه تأويل آنها  برده

  . ددارن نظري چنين9جوزيه 
____________________________________________________________

_________ 
  . 1/106فرق معاصره از دكتر غالب عواجي  -1
  . 1/23دراسات في الحديث النبوي از دكتر محمد مصطفي االعظمي  -2
، و التنبيه و الرد علي اهل االهواء البدع از امام محمد الملطي ص 115-1/114الملل و النحل شهرستاني : ، و نك19اصول الدين بغدادي ص  -3

  . 193گلدزيهر ص ، و العقيدة و الشريعة 52
  . 93استاد بزرگوار دكتر عبدالموجود ص . السنة بين دعاة الفتنة و ادعياء العلم: نك -4
  . 227-224به زودي روايت و بيان موقعيت آن در شبه عرضه سنت بر قرآن ص  -5
  . 3/334ضحي االسالم  -6
  . 66تاريخ المذهب االسالمية  -7
  . 89النبوات ص  -8
  . 1/107فرق معاصره تنتهب الي االسالم از دكتر غالب عواجي : و نك 1/321لنونية شرح القصيده ا -9
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و اين نگرش آنها به قرآن كريم، و جهلشان در رابطه با حديث، و نه پذيرفتن حديث از غير 
بب شده بود كه عقائد و احكام فقهي آنان مخالف احكام همكفرانشان، چون در نظر كافر بودند س

  . بعضي از احكامشان مخالف نص قرآن كريم آمده است حتيعت اسالمي باشد، يشر
برند نماز واجب  داند، گرچه بر سر چاه آب باشد، و بعضي گمان مي بعضي از آنها تيمم را جائز مي

هاي  گويند حج در تمام ماه ، و بعضي ميباشد فقط يك ركعت در صبح و يك ركعت در شبانگاه مي
ها و زناني كه وابستگي به لشكريان آنان را ندارند مباح  سال درست است، و بعضي خون بچه

داند، و بعضي از آنها  ، و بعضي ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر و خواهر را جائز مي1داند مي
ست يكس كه بگويد ال اله اله اهللا هيچ معبودي ن انكار كرده است كه سوره يوسف از قرآن باشد، و هر

كه بزرگتر شد وقتي او در نزد خدا مؤمن است گرچه قلباً معتقد به كفر باشد، و فاجعه  –جز اهللا 
ند و دست دزد را از زير انستباطل درا همسر زناكار داراي  رجمچنانكه يافت  توسعهاعتقاد فاسد آنها 

داسنتند، و كسي را  ر زن در عادت ماهانه در همان وضعيت واجب ميكردند، و نماز را ب بغل قطع مي
و اگر آن را به دانستند  كافر ميداد  ي امر به معروف و نهي از منكر را داشت و انجام نمييكه توانا

مرتكب كبيره نزد آنان حكم كافر را داشت، دانستند كه  ميخاطر ناتواني ترك كرده مرتكب گناه كبيره 
آناني كه  به راحتي ازكردند،  و به هيچ وجه به آن تعرض نميزدند  دست نمياهل ذمه و به اموال 

آوردند و غارت  اسارت در ميآنان را به كشتند و به  ميو كردند  ند قلع و قمع ميبوداسالم به  منسوب
را به  داد ولي بعضي در مرحله اول آنها كردند، بعضي آنها بدون دعوت همه اين كارها را انجام مي مي

  . دادند انجام ميكه  ديگري چه بسيار كارها، و 2دندكر مي شانع و قمعسپس قلكرد  اسالم دعوت مي
، بيشتر كند ميبه قرآن حتي اينها داللت بر جهل عميق آنان  :گويد مي :استاد گرامي دكتر ابو زهو

انان اعتماد به وقوع پيوست چون آنان به روايت جمهور مسلمهمچنانكه گفتيم ها  اين مصيبت
دينشان را از مردمي بگيرند كه در نظرشان كافر هستند، و فقط به توانستند كه  ميچون نكردند،  نمي

مطالعه و آگاهي آنها چنانكه گفتيم خود را از كه كردند،  كردند اعتماد مي آنچه رهبرانشان روايت مي
  . كردند ن هم دوري ميبلكه حتي از فهم صحيح احكام قرآ ،كنار كشيده اهللا سنت رسول در

____________________________________________________________
_________ 

، 119-1/113، و الملل و النحل شهرستاني 88فرق بين الفرق بغدادي ص : ، و نك6932-6930هاي  شماره 297-12/296فتح الباري : نك -1
  . 1/173و مقاالت االسالمين 

  . 172-162اصول علم الحديث بين و المصطلح از دكتر ابولبابة حسين ص : ، و نك6932-6930هاي  شماره 298-12/297فتح الباري : نك -2
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ها بعدي  نيست بلكه در نسل جاريتمام افراد خوارج اين حكم بر از كسي پنهان باشد كه البته نبايد 
اند، و چنانكه  روايت كرده همآنان افراد و پيشواياني پيدا شدند كه در دين بسيار آگاه بوده و حديث 

  . اند مامان حديث به آنان اعتماد كردهبعضي از احتي ابن صالح در مقدمه كتابش يادآوري كرده 
از كه يكي دليل آورده است را  1كه روايت عمران بن حطاناست امام بخاري از جمله آن امامان 

شمارند؛ چون مرتكب كبيره در  خوارج دروغگو را كافر مي بايد دانست كهبخصوص . باشد خوارج مي
   2.دباش نظر آنان كافر است، و دروغ از گناهان كبيره مي

از و اعتماد كرده كه اقامه برهان حطان  نعمران بروايت امام بخاري در صحيح خود به  :مي گويم
از فقها و شاعران و نيز باشد و  قعديه از فرقه صفريه ميرئيس گروه  او؛ استگذاران خوارج  بدعت

مؤمنين علي بن قاتل امير ال) عبدالرحمن بن ملجم(كه واعظان خوارج بود و از دعوتگران مذهب خود 
را بر امور احتجاج امام بخاري به روايت او و بدعتگذاران غير او لذا  .كرده استمدح را  طالبابي 

   :نمودحمل ذيل مي توان 
  . ده استنيشاز آنان روايت كرده است كه قبل از بدعتشان چيزي را از آنها يا  - 1
  . اند ه و از بدعتشان برگشتهتوبه كرددر اواخر حياتشان كه ه ي بودياز آنهاوي يا  - 2
  . اند اند برائت جسته كه از چيزي كه به آن نسبت داده شده ه استي بوديو يا از آنها - 3
 :ابن حجر. ه استاول شدحمل بر مورد آنچه امام بخاري از عمران بن حطان روايت كرده  
گو و كه راست آنگاه يعني گذار از بدعتروايت شروط پس از احراز روايت امام بخاري « :گويد مي
نقل  شاز او قبل از بدعتروايت را ، 3كه يحيي بن ابي كثيرگفته شده و صورت گرفته دين باشد مت

____________________________________________________________
_________ 

روايت كرده است، و يحيي بن ابي كثير  ابن عمرو ابن عباس عمران پسران با كسرح و تشديد طاء بدون نقطه، از عايشه: عمران بن حطان -1
در : گويد اند، و قتاده مي شود و عجلي او را موثق دانسته گويد حديثش پيروي نمي عقيلي مي .از او روايت كرده است، و يكي از سران خوارج بود

تر وجود ندارد سپس عمران بن حطان، و ابا حسان  پرستان از خوارج حديث صحيح در هوي: گويد دانند، و ابو داود مي حديث او را متهم نمي
و  5168شماره  1/751تقريب التهذيب : شرح حالش در -  ه 184دانسته است، فوت سال اعرج را ذكر كرده است، و ابن حبان او را از ثقات 

حاشيه ابن العجمي علي الكاشف : ، و نك5/222، وثقات ابن حبان 1301شماره  373، و ثقات عجلي ص 4284شماره  2/92الكاشف 
  . 291شماره  189رب من التجريح العراقي ص و البيان و التوضيح براي كسي از او در صحيح روايت شده است و مس بض 2/92-93

  . 116-1/115، و نك الملل و النحل 86الحديث و المحدثون ص  -2
باشد يكي از عالمان يمامه در زمان خود ثقه و ثابت بود اما  يحيي پسر ابي كثير از غالمان آزاده شده بني طئ از اهل بصره مي: يحيي بن ابي كثير -3

، 7660شماره  2/313تقريب التهذيب : بوده است، شرح حالش دراند كه قبل از اين  و گفته  ه 132كرد فوت سال  گاهي تدليس و ارسال مي
، و 6235شماره  2/373، و الكاشف 657شماره  4/75، و صفوة الصفوة 301شماره  4/2، و التاريخ الكبير بخاري 7/591وثقات ابن حبان 

  . 1037شماره  224مشاهير علماء االمصار ص 
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در متابعه يعني از عمران بن حطان در بخاري به جز دو حديث نيامده است كه يكي  البته 1»ه استدكر
   3.است ياصل ومدحديث و  2ديگر است يتأييد حديث

ل بر اقوال و شروط گذشته متدعه روايت كرده است حبدر صحيح خود از منيز  وآنچه امام مسلم
  . شود مي

  
  بر سنت مطهر آنصحابه و اثر  بارهعقيده خوارج در

ميان اختالف وجود ؛ آنها با دارندنظر عموم مسلمانان با مخالف نظري خوارج در مورد صحابه 
عثمان و علي و  اما بعد از آندانند،  عادل مي نعثماقتل تا پيش از فتنه هايشان همه صحابه را  فرقه

ندارد كه هر دو  يفرق .دانند كافر مي ي كه به حكميت رضايت دادند،يو آنها ينمل و حكمج اصحاب
اند،  بعد از فتنه را رد كرده و به اين دليل احاديث تمام صحابه 4درست گفته باشند يا يكي از آنها
اند، پس شايستگي  به گمان آنان از امامان ظالم پيروي نمودهاند، و  چون به حكميت رضايت داده

  . اعتماد را ندارند
 ياز آن، و فرق چه بعداند چه قبل از فتنه  اما عموم مسلمانان حكم به عدالت تمام صحابه داده

د آنان روايت عادالن و افرا .كه از فتنه دوري كردند يكه در فتنه فرورفتند يا آناناصحابي كند چه  نمي
دروغ  گناههر چند آنان در  ،پذيرند ميرا  آوري و تنظيم، از آغاز زمان صحابه تا زمان جمع ثقه اصحاب

فرو نرفتند، به خاطر اينكه دروغ نزد آنان از  فرقه هاي ديگربه مانند  خدا رسول زبان بهبستن 
خشنشان  ك وخش سرشتنشيني و  و به خاطر بيابان 5.گناهان كبيره است و مرتكب آن كافر است

يهوديان، و مسيحيان و غير آنها را  ،ها همچون فارس يهاي ديگر از ملتبيگانه آمادگي قبول افراد 
كه اي  به تقيهعالوه بر اينكه آنها رك بودند و  آنان همچون شيعه به جعل احاديث نپرداختند نداشتند؛

   6.داشتندنايمان  سراغ داريمشيعه از 

____________________________________________________________
_________ 

  . 5835شماره  10/302فتح الباري  -1
  . 5835شماره  10/296كتاب لباس، باب پوشيدن لباس حرير براي مردان و اندازه اجازه شده از ) شرح فتح الباري(صحيح بخاري : نك -2
  . 5952شماره  10/398مصدر گذشته همان كتاب، باب نقض الصور : نك -3
، و خالفت و نشأة االحزاب االسالمية دكتر محمد 1/115، و الملل و النحل 1/204: مقاالت االسالمين: ، و نك85الفرق بين الفرق بغدادي ص  -4

  . 139عماره ص 
  . 132-131السنة و مكانتها في التشريع ص  -5
  . 87الحديث و المحدثون دكتر محمد ابو زهو ص  -6
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عد از فتنه روايت كه باحاديثي را  تاداشت  آنان را واميداشتند صحابه  به كه خوارج ينگرشاما طرز 
به احكام  خوارج جهلاينها ند، عالوه بر نك شده بود و يا راويان آنها در فتنه شركت كرده بودند رد 

آنان را چنان بار آورده بود كه با عموم مسلمانان در عقائد و احكام فقهي  ،قرآن به شيوه صحيح
  . رزندمخالفت و

كه در را اصحابي  همهبزرگي است كه عدالت   اين از مصيبت :گويد مي :استاد گرامي دكتر سباعي
اند ساقط كنيم، و احاديث آنها را مردود بدانيم و  شركت داشته باختالفات امام علي و معاويه

تر نيست،  دآورفسارأي فاسدشان از شيعه كمتر و اين با  خطر خوارج .حكم به كفر يا فسق آنان بدهيم
دروغ و  ، وباشد مي ندداري صحابه در آنچه نقل كرده ا صداقت و امانتروايات اعتماد بر  عيارم اگرو 

به نظرات و دخلي چه معيار   اينپس كذب از دورترين چيزها در طبيعت و دين و تربيت آنها بود، 
شايسته عموم مردم حتي د كه ان و آنها را به صفاتي توصيف كرده.. . اشتباهات سياسي آنها دارد؟

در خدمت اسالم جايگاهي كدامشان  هرباشد كه  مي خدا رسول نيست، پس چگونه سزاوار ياران
   1.راست را پيدا كنيمراه دانستيم كه چگونه  شديم و نمي اگر نبود ما در تاريكي سرگشته ميكه دارند، 

  
  

  گفتند؟  وغ ميرج در نقل حديث درآيا خوا
 خوارج بر :كند كه ين عنوان نفي ميهمتحت ) السنه و مكانتها في التشريع(كتابش  دكتر سباعي در

يا مرتكب هر گناهي مرتكب كبيره  كهمورد آنها مشهور است  دره باشند چون بستدروغ  خدا رسول
دروغ و فسق كه  ندبودنحكايت كرده است كه آنها كساني  2دانستند، همچنانكه كعبي كافر ميرا عموماً 

  . وجود داشته باشدبر جعل حديث توسط آنان قيه را جايز بدانند و نفي كرده كه دليلي محكمي و ت
ديث دين احااين  :گويد ميكه ده كرروايت از يكي از شيوخش آنچه از ابن لهيعه يادداشتي بر و در ا

را به  گيريد چون ما اگر چيزي را آرزو داشتيم آن هستند پس ببينيد كه دينتان را از چه كسي مي
   3.آوريم حديث در مي

____________________________________________________________
_________ 

اصول علم الحديث بين المنهج و المصطلح دكتر ابولبابة حسين : ييراتي، و نكبا تغ 133السنة و مكانتها في التشريع االسالمي دكتر سباعي ص  -1
  . 162-161ص 

  . 92، 88، 85، 79الفرق بين الفرق بغدادي ص  -2
  . 9، و المدخل للحاكم ص 2/486، و لآللي المصنوعة سيوطي 39، 38مقدمة الموضوعات ابن جوزي ص  -3
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كه اند حديث را جعل كرده نها اي همانا خوارج و زنديق :كهعبدالرحمن بن مهدي نيز درباره گفته و 
   :مي گويد

   1.»احلديث.. . نا قلتهأن وافق كتاب اهللا فإاعرضوه علی كتاب اهللا ففتاكم عنی حديث أاذا «
گويند، اما من  ر مورد اين موضوع چنين مينويسندگان قديم و جديد د :گويد دكتر سباعي مي
احاديث موضوع و (هاي من در كتابخوارج آن را جعل كرده باشد، فردي از ام كه  حديثي را نيافته

م كه از دروغگويان و جاعلين ا هبرخورد نكرد يبه هيچ خوارجولي  ،ما هكردبسياري تحقيق ) مجعول
  . حديث شمرده شود

بايد بگويم چنين شخصي براي كنند،  بازگو مي  ي از شيوخ خوارجكه از يك ينصدر خصوص اما  
روايت حماد بن سلمه از  دربارهتر مانند اين تصريحات  پيش دانيم او كيست؟ ناشناخته است و نميما 

؟ نباشدهاي خوارج اشتباهي  گذشت، پس چرا نسبت آن به يكي از شيخ هخ رافضويكي از شي
  . نشده استمشاهده علي از آنها يك حديث جحتي مخصوصاً وقتي كه 

كه اين حديث را خوارج و زنادقه  »الخ.. . اذا اتاكم«اما گفته عبدالرحمن بن مهدي در حديث 
) جامع بيان العلم(دانم، چون ابن عبدالبر در  اند، من مقدار صحتش را از ابن مهدي نمي جعل كرده
نكرده است كه جاعلش  رف ابن مهدي ذكراز طاز او روايت كرده است، عالوه بر اينكه  2بدون سند
و  :گويد فقط لفظ زنادقه روايت شده است، شمس الحق عظيم آبادي ميهم بن مهدي ااز غير  كيست؟

... . اذا جاءكم احلديث فاعرضوه علی كتاب اهللا« :اند كه گفته است اما آنچه بعضي روايت كرده
حكايت كرده است كه  4از يحيي بن معين زكريا الساجي . 3اين حديث هيچ اصلي ندارد، »احلديث

____________________________________________________________
_________ 

  . 227-224شبه عرض السنة علي القرآن الكريم ص  آيد در اين حديث روايت و بيان جعلش مي -1
  . 2/191جامع بيان العلم و فضله  -2
  . 4/329عون المعبود شرح سنن ابو داود  -3
يحيي پسر معين پسر عون مري با والدت بغدادي، ابو زكريا، حافظ مشهور، پيشوا و عالم رباني حافظ و درست كار و آگاه به : يحيي بن معين -4

، و تذكرة 6250شماره  2/376، و الكاشف 7679شماره  2/316تقريب التهذيب : شرح حالش در.  ه 233از سقيمش، فوت سال  صحيح حديث
  . 791شماره  6/139، و وفيات االعيان 187، 186، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 437شماره  2/429الحفاظ 
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 2.نقل كرده استهمين كالم را  1از خطابينيز فتني  .»اند ه جعل كردهقزناد رااين حديث «: گفته است
  . ي از خوارج نيستذكردر اين دو نص به هيچ وجه در هر حال 

  . كند ي از آنها روايت شده كه تهمت دروغ را از آنان نفي مييچيزهاهمچنين  
برائت  به گناهكاري معروفندگويان و كساني كه  هاي خوارج از دروغ همه گروه :گويد مي 3ردمب

   6.وجود نداردتر  حديث درستپرستان از خوارج  هويميان در  :5گويد داود ميو ابو 4اند جسته
وجود دانيم كه خوارج از شما بدتر هستند و با  ما مي :7گويد ميها به آنها  در رد رافضيابن تيميه  

به يم كه آنها هميشه ا دريافتهو ايم  بدانيم چون آنها را امتحان كرده گوتوانيم آنها را دروغ اين ما نمي
هاي جرح و  اگر كسي در كتاب :گويد و مي 8.خودشانخود و چه عليه سود ه بدنبال راستي هستند چه 

____________________________________________________________
_________ 

نسبتش به بست شهري در استان كابل افغانستان ابو سليمان در زمان خود  –اند احمد پسر ابراهيم پسر خطاب بستي  حمد و گفته: خطابي -1
فوت سال . .. معالم السنن و غريب الحديث، و اصالح غلط محدثين و غيره: كتابخانه علم و حافظ و فقيه بود، تأليفات مفيد و جامعي دارد چون

، و اللباب في تهذيب االنساب 915شماره  404الحفاظ سيوطي ص  ، و طبقات950شماره  2/1018مرآة الجنان يافعي : شرح حال در.  ه 388
1/151 .  

  . 28تذكرة الموضات ص  -2
كننده بود، از علم پر بود و در خطبه و جماعت معتمد بود، و  محمد پسر يزيد پسر عبداالكبر ابو العباس، اديب نحوي، لغوي، و بسيار حفظ: مبرد -3

، و سير اعالم 8264شماره  6/629شرح حالش در لسان الميزان   ه 285في االدب، و غير آنها فوت سال از تأليفات او، المقتضب، و الكامل 
  . 48-1/40، و انباه الرواة قفطي 190/2، و شذرات الذهب 597شماره  2/269، و طبقات المفسرين راوي 299شماره  13/576النبالء 

  . 2/106الكامل في االدب  -4
ر اشعث پسر شداد پسر عمرو ازدي امام عالم صاحب كتاب سنن، و مراسيل، و القدر، و غير اينها، و يكي از پيشوايان جهان سليمان پس: ابو داود -5

، و تهذيب 65شماره  2/591تذكرة الحافظ : شرح حالش در  ه 275فوت سال . است از لحاظ فقه و علم و حفظ و عبادت و پرهيزگاري
، و العبر في خبر من غبر 258شماره  2/138، و وفيات االعيان 4638شماره  9/55بغداد خطيب بغدادي  ، و تاريخ298شماره  4/169التهذيب 

، و 344شماره  279، و التقييد المعرفة رواة السنن و المسانيد ابن نقطة ص 195شماره  1/207، و طبقات المفسرين داودي 275شماره  396/1
  . 11/58البدايه و النهاية 

  . 130علم الروايه خطيب بغدادي ص الكفاية في  -6
احمد پسر عبدالحليم پسر عبدالسالم پسر تيميه، حراني دمشقي، مقلب به تقي الدين، مكني به ابي العباس، امام محقق، حافظ مجتهد، : ابن تيميه -7

رفع المالم عن االئمه : رسد، از اينها اما تأليفات او به سيصد جلد مي. محدث، مفسر، اصولي، اديب، نحوي، الگوي پرهيزگاري، شيخ االسالم
شرح .  ه 727فوت سال . االعالم، و الصارم المسلول علي منتقص الرسول، و منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة و القدرية، و غير ذلك

، و البدر الطالع 6/80، و شذرات الذهب 1142شاره  520، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 1175شماره  4/1496تذكرة الحفاظ : حالش در
، و البداية و النهاية 42شماره  1/46، و طبقات المفسرين داودي 409شماره  1/144، و الدر الكامنة ابن حجر 40شماره  1/63شوكاني 

14/135 .  
  . 480المنتقي من منهاج االعتدال ص  -8
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گويي شيعه  ها به دروغ روهها معروفترين گ بيند كه نزد نويسندگان آن كتاب تعديل انديشه كند مي
اند كه  هستند حتي گفته انراستگوترين مردم ازاند  خوارج با اينكه از دين خارج شده اماهستند، 

تر از  تر و عادل پرستان صادق اند كه در ميان هوي  و همچنين گفته 1حديث آنها از اصح احاديث است
   2.خوارج نيست

را از اتهام خوارج كه هستم ايشان با اظهار داشته هم در آنچه كه دكتر سباعي  نم :گويم مي
خوارج نيست، بلكه به كردن اين به معني تبرئه البته  .مبرا دانسته استحديث و جعل دروغگويي 

م؛ چون هيچ دليلي بر دروغگوئي آنها يكن ست كه آنها را متهم به دروغگويي در حديث نميا معني اين
بوده و چنانكه گذشت احتمال كردن آنان به جعل حديث ضعيف موجود نيست، و اخبار آمده به متهم 

  . دارد صريح و روشن استگويي از آنها  دروغ و نفيو اخباري كه داللت بر صداقت آنها  ،تأويل دارد
 دانند؛ چون از راه صحابه سنت جاهل هستند و آن را حجت نمي بهكه آنها يقت دارد حق 

به خاطر خشونت و ظر خوارج كافر هستند، افزون بر اينكه روايت شده و آنها هم در ن خدا رسول
نظر ديگران را ندارند؛ كردن  ي قبوليتوانانشيني و جهل آنها به كتاب و سنت،  خوئي طبيعت باديهتند

ريزند و به حرمت آنان  ميرا كه با مسلمانان در ستيز هستند و خون آنان  بينيم مي به همين خاطر
اين هستند كه به جاي خوارج به آنها باغي گفته شود، چون بر سنت و  ارسزاونمايند پس  تجاوز مي

  3.اند پيروان سنت طغيان كرده و با آنان مبارزه كرده

____________________________________________________________
_________ 

  . 22همان ص  -1
با تغييرات، و اصول علم الحديث بين المنهج و  83، 82، 81االسالمي دكتر سباعي ص السنة و مكانتها في التشريع : ، و نك3/31منهاج السنة  -2

  . 161-158المصطلح دكتر ابو لبابه حسين ص 
  . 322شرح القصيده النونية دكتر محمد خليل هراس ص  -3
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  سوم  بحثم

   نبويبه سنت نسبت آنان  موضعشناخت شيعه و 

  

  مقدمه
  دراين اسم خود است كه مخصوص افكار با آراء و اي  فرقهشيعه 

به اعتراف عالمان خودشان،  شانانامامو  خدا رسول هت، دروغ بستن بكرده اسرواج پيدا ان موردش
  : خطرناك است به شدتبراي اسالم و مسلمانان شيعه به علتهاي زير در ميان آنان بسيار رايج است، 

   .دروغبا كذب و رداف تتقيه م فاده ازاست - 1
مسلمانان و حتي خواص اهل بيت، به نحوي كه بسياري از عوام تظاهرشان به طرفداري از  - 2

  . اند فريب آنها را خورده
عداد كمي از آنها، و بغض و كينه آنها بجز ت خدا رسول اصحابو لعن و تكفير ورزي كينه  - 3

 يعلما كهاند،  آنها آموزش دادهسابقشان به نسبت به اهل سنت به سبب تعليمات غلطي كه بزرگان 
از مسلمانان شده بيش از حد شيعه و جدايي فرت اش ن جديدشان هم آن را پيروي كرده و نتيجه

  . نتيجه مانده است اند بي است، و تالش فراواني كه اهل سنت براي نزديك شدن انجام داده
ترين امت براي  و فرزندانش شايسته علي :كهاست  اين ام شيعه در ظاهر براساس اعتقاد بهقي 

چنانكه در روايات خودساخته گفته و  ليهستند و امام ع خدا رسول خالفت و جانشيني پس از
براي از همه اصحاب  1بنا به وصيت پيامبر اند، هاي قديم و جديد خود را از آن پر كرده كتاب

   .سزاوارتر استخالفت 
خواستار نابودي از روي كينه و دشمني  كهاست كه هر بوده گاهي اهست كه تشيع پنا حقيقت اين 

زرتشتي و يا  ،ينصران يهودي، هاي اجداد هر كس بخواهد آموزهو  .برد باشد به آن پناه مي اسالم مي
كشورش باشد، همه اينها دوستي اهل  ضدخروج بر و و يا خواهان استقالل  ،اش را پياده كند هندي

  . گنجانند آن ميزير شعار دهند و هر چه آرزويشان درخواست كند در  بيت را پوششي قرار مي

____________________________________________________________
_________ 

  . با تغييراتي 1/128هاي معاصر منتسب به اسالم از دكتر غالب عواجي  گروه -1
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 هبر شيعدوزخ آتش  :گويند ظاهر شد، رافضه سبئيه ميشيعيان  به رجعيتيهوديت در تشيع با قول 
 1گويند ما داخل آتش نخواهيم شد مگر چند روزي حرام است مگر به مدت كمي، همچنانكه يهود مي

را در خود  و تندرو  افراطيروافض  ظهور يافته است كه اكثرشيعيان در فرقه حلوليه مسيحيت هم و 
  . داده است يجا

اند الهوت و  نسبت امام با خداوند مانند نسبت مسيح به اوست، و گفته :گويند ي از آنها ميبعض
با الهوت  هكهر و رسالت و پيامبري هيچ گاه قطع نخواهد شد و  است شده جمعناسوت در امام 

   2.پيامبر است جمع شود
ي ديگر هر شد، بسيارظااو نيز تحت عنوان تشيع خداوند و حلول  تجسمبه تناسخ ارواح و اعتقاد 

نيز در البه الي اقوال و همايان و فالسفه و مجوس قبل از اسالم معروف است از سخناني كه نزد بر
   3.اند به چشم مي خورد از روافض حلوليهكه  هراوندياعتقادات فرقه 

به محاربه و هاي اموي و عباسي  دولتبا تشيع پنهان شدند، و لواي ها در ايرانيبعضي از  
اند، و همه اينها  دهسانثبت ر به را هاو تاريخ آن يشناس فرقه  يكه علما هاي بسياري برخاستند ش شور

تالش براي استقالل و نيز به جهت ها و دولت آنها در دل داشتند و  به خاطر نفرتي بود كه از عرب
و ويرانگر شيعه گواه صادقي بر اين است كه حركات منحرف قديم و جديد تاريخ  4.بودقدرت طلبي 

   5.اند ذيه كردهغت آناز  وبيرون آمده تشيع پوشش  يرزهميشه از 
به  شخص شيعة :گويد قاموس مي صاحب، ان استو پيروان ياربه معني  :ه در لغتعشيتعريف 

 .شود جمع و مذكر و مونث اطالق ميو نيز بر چند نفر دو و يا ، و بر يك ستمعني ياران و پيروان او
   6.است )بر وزن عنب(يعاشياع و شآن جمع 

____________________________________________________________
_________ 

مختصر التحفه اثني عشريه از عالمه سيد محمود االسي ص : ، و نك1/7، و منهاج السنة 1/186، و الملل و النحل 215الفرق الفرق بين : نك -1
317-318 .  

  . 1/186، و الملل و النحل 230-228الفرق بين الفرق ص  -2
  . 1/186، و الملل و النحل 242الفرق بين الفرق ص  -3
  . با تغييرات 277، 276فجر االسالم دكتر احمد امين ص  -4
  . 31الدفاع عن السنة، جزء اول از سلسله االسالم و استمرار المؤامرة از استاد دكتر طه حبيشي ص  -5
  . 3/46القاموس المحيط  -6
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ند، شيعه ه باشبه هر ملتي كه بر هدفي دور هم گرد آمد :الشيعه :گويد نويسنده تاج العروس مي 
شيعه  ،و گروه تشكيل دهند ا ياري رسانند و دور او جمع شوندگردد، و كساني كه كسي ر اطالق مي
   1.شدبا از مشايعه به معني فرمانبرداري و پيروي مي آناصل  او هستند،

و به باشد  مي شمعني لغوي هااز آنكه مراد آمده است  شدر قرآن كريم هم كلمه شيعه و مشتقات 
   :در معاني زير بكار رفته استترتيب 

   :فرمايد خداوند متعال مي :جماعتي از مردمو ملت فرقه، به معني  - 1

ml m n o p q r  s t  u v l )69/  مريم(  
. اند تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده كشيم كه سركشي دي را بيرون مسپس از ميان هر گروهي افرا«

..«.  
   2.تيامو جماعت و ميان هر فرقه يعني از 

   :فرمايد خداوند متعال مي :و گروه فرقهبه معني  - 2

mi j k l m n o p q r l  
  )159/  انعام( 
شوند تو به هيچ وجه از  دسته و گروه گروه ميدارند و دسته  گمان كساني كه آئين خود را پراكنده مي بي«

  ».آنان نيستي
  3.... ه هايي كهفرقيعني  
   :در قرآن كريم آمده استامثال به معني هم واژه اشياع  - 3

mH I  J K L M N l   

  )51/ قمر (
مثال يعني ا ».اي هست ايم آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده شما را نابود و هالك ساخته امثالما اشخاص «

   4.»گذشتهشما در امتهاي 

____________________________________________________________
_________ 

  . 5/405تاج العروس  -1
  . 3/131تفسير القرآن العظيم ابن كثير  -2
  . 8/214تفسير المنار  –تفسير قرآن كريم  -3
  . 27/112يان في تأويل آي القرآن ابن جرير جامع الب -4
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   :فرمايد خداوند متعال مي .طرفدارو  هواداربه معني پيرو و  - 4

mT U V W X Y Z [ \  ^]  _ ` a b c d e 
f g h  i kj l m n  o qp r s t u v l ) 15/ قصص(  

او  هواداراناز  فردي كه. او و ديگري از دشمنان اوهواداران جنگند كه يكي از  در شهر ديد كه دو مرد مي«
موسي  :بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود، از موسي كمك خواست و موسي مشتي به او زد و او را كشت

  .»كننده آشكاري است اين از عمل شيطان بود واقعاً او دشمن گمراه :گفت
يعني –و اهمانا من  آمده است كه خطاب به حضرت عائشه 1حكيم بن افلح قولو در حديث از 

مقصود ايشان  2چيزي بگويدگروه شيعه كه دربارة اين دو  ام دهرنهي كرا -) رضي اهللا عنها(ه عائشهسيد
ست كه ا اين نمونه گواه اين. بود معاويه يانشيعگروه و ) كرم اهللا وجهه(امام علي شيعيان گروه 

  . جائز استپيروان هر كسي اسم شيعه براي 
 اما .متفاوت استبا هم شيعه  حقيقيتعريف ر دعلما  هاي ديدگاه :شيعهاصطالحي تعريف 

علي بن ابي طالب  يارانپيروان و كنند  ميادعا شيعه كساني هستند كه : است كه اين اقوالارجح 
براي اش  و او و خانواده –اجمعين   -خلفاء راشدين است  ينهستند، و اعتقاد دارند كه او برتر

كه بوده ه خاطر ظلمي خارج شده است ب دست آنهاز اهستند، و اگر خالفت از همه سزاوار خالفت 
   3.ستا شدهبه آنها ديگران از طرف 

  

____________________________________________________________
_________ 

حكيم پسر افلح مدني از ابي مسعود و عايشه روايت كرده است، و والد عبدالحميد ابن جعفر از او روايت و روايتش مقبول است : حكيم بن افلح -1
، و ميزان 771شماره  2/444يب ، و تهذيب التهذ1195شماره  1/346، و الكاشف 1471شماره  1/234تقريب التهذيب : شرح حالش در

  . 1214، شماره 1/583االعتدال 
  . 746شماره  280، 3/279كتاب نماز مسافر، باب جمع نماز شبانه، و اگر كسي خواب رفته باشد يا مريض باشد ) با شرح نووي(روايت مسلم  -2
: ، و نك23-11منهجهم في التسفير دكتر محمد عسال ص ، و شيعه االثناعشريه و 133-1/132، و فرق معاصره 1/146الملل و النحل : نك -3

  . باقيمانده تعريف در منابع گذشته
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  شيعه نسبت به اصحاب و امت اسالميموضع 

   
  شيعه نسبت به اصحاب موضع :اوالً

معتقدند كه همه اصحاب كافر و منافق بودند و خدا و رسول را  يانشيع :گويد عسال مي ددكتر محم
 استثنارا و جز پنج يا هفت يا ده نفر از آنها  –م از اين بهتان يبر ه خدا پناه ميب –ند ا هداد فريب مي

سلمان فارسي، عمار بن ياسر،  :اينها هستندي كه در موردشان اتفاق نظر دارند شدگان امستثنوند، نك مين
  .ابوذر غفاري، و مقداد و جابر پسر عبداهللا انصاري

كافر و مرتد شدند اصحاب آنگاه كه پيامبر رحلت فرمود  :هست كا نظرشان بر اينيان ي از شيعرخب 
اند چون متوجه شدند كه  و صاحبان اين نظر هم بدين خاطر اين را گفته .نه در زمان حيات پيامبر

كند، پس گمان بردند كه كافر دانستن آنها پس از رحلت  قرآن به صراحت آنها را مدح و ستايش مي
در زماني خالف كافر دانستن اصحاب  و اين برآن تعارض نداشته باشد تر است تا با قر پيامبر مناسب

   .در حال نزول بوده است قرآن و وحياست كه 
 است كه بر واليت علي ياند كه كافر بودن اصحاب به سبب انكار نص چنانكه گمان بردهه

آنرا انكار و رد اند تا  داللت دارد و نزد شيعيان جزء اصول دين است، و اصحاب با هم تباني كرده
نمايند جز پنج نفري كه ذكرشان گذشت، اما بزرگان صحابه چون ابوبكر، و عمر، و عثمان، و طلحه، 

تظاهر به  و زبير و بقيه عشره مبشره، و عايشه و حفصه، و غير آنها، همه آنان در زمان حيات پيامبر
به  با واليت و امامت علي نمودند، بخصوص در رابطه كردند و كفر خود را پنهان مي اسالم مي
را  كه از او داشتند چون آنها طمع در بدست آوردن واليت پس از رحلت پيامبر اي خاطر كينه

  . داشتند

سران كفر و نفاق هستند  ،ند، در اعتقاد شيعههست خدا رسول يارانبهترين از كه نخبگان حتي اين 
  . هام به خدا از اين افتريبر و پناه مي و آنها اصل و ريشه و فرع و ثمره نفاق و كفر هستند،

داند، و اگر يكي از آنها  جدا نمي آنعشري خود را از  اي است كه هيچ يك از شيعيان اثنا ن عقيدهاي
عقيده است كه جاي اين يك چون . گويد مي چنان تقيهاز روي بدانيد كه كند تظاهر به انكار آن 

آيد كه به  كر و عمر و عثمان را صحيح بداند بر او الزم ميابوب تامام هشيعاگر زني ندارد، چون  چانه
  . و اين به اجماع شيعه اثني عشري كفر است قائل باشدبطالن واليت و امامت علي و فرزندانش 

كه ذكر و رد آن در بحث اسباب و از شبهاتي دنباله روي ميكند شيعه در كافر دانستن اصحاب 
  . د آمدوسايل كيد و نيرنگ دشمنان سنت خواه
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پر  -اين عقيده فاسدخاطر و بطالنشان به   با فراواني و پوچي –هاي تفسير و حديث شيعه  كتاب  
  1.آيد به درد مي آناز  كه قلب آدمي يچيزهاياز  است
 2قمي .نماييم هاي تفسير و حديث آنها اكتفا مي يد آنچه گذشت به چند نمونه يا بيشتر از كتابئتأ در

معني كفر يا نفاق يا فسق يا به كه  اي اين مفسر هر واژه :گويد در مورد او ميكه دكتر محمد عسال 
و مشتقات آنها را بر بزرگان  نافرماني و عصيان يا حيله و مكر ضاللت و گمراهي و يا شرك يا ظلم يا

هم براي  يهاي نمايد، مخصوصاً بر ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير، و مثال صحابه حمل مي
   :مانند فرموده خداوند متعال .آورد ر خود ميگفتا

mq r s  t u v w x y {z |  } ~ _ ` l 
  )205/ بقره (

افتد تا در آن فساد و تباهي ورزد و زرع و نسل  رود، در زمين به تالش مي كند و مي و هنگامي كه پشت مي«
  .»دارد و خدا فساد و تباهي را دوست نمي. را نابود كند
يعني عمر و  دوم نازل شده است خليفهانسان، و در مورد  :يعني دين، و النسل :گويد حرث قمي مي

  : فرموده خداونددر تفسير  وي .هم آمده است 3در مورد معاويهاند  گفته

 mÜ Ý Þ l ) 256/ بقره(  
  .»به طاغوت كفر بورزدكه كسي «

   :رموده خداوند متعالو دربارة ف .كه حق اهل بيت را غصب كردندهستند ي يآنهاطاغوت  :گويد مي

 mK L   M N l ) 257/ بقره(  
  ».تندسهو كساني كه كفر ورزيدند اوليايشان طاغوتيان «

 حق آنهاپيروان غاصبان ظلم كردند و  آنها كه در حق آل محمدمنظور از طاغوتيان  :گويد مي
   4.دهستن

____________________________________________________________
_________ 

  . 74-68اصل الشيعه و اصولها محمد حسين آل كاشف ص : با تغيير اندك، و نك 461شيعه اثني عشري و منهجهم في التفسير ص  -1
ر كتاب، آنچه دكتر علي سالوس در كتاب مع الشيعة االثنا عشرية في جايگاه قرآن و صاحب آن نزد شيعه، و آثار افراط و گمراهي د: نك -2

  . نوشته است 197-2/173االصول و الفروع 
  . 61تفسير القمي ص  -3
، و مع الشيعة االثنا عشرية في االصول 463، 462الشيعة االثناعشرية و منهجهم في التفسير از دكتر محمد عسال ص : ، و نك75تفسير قمي ص  -4

  . 197-2/173روع دكتر علي سالوس و الف
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اش پيش  نام دارد و مرتبهكه كافي ) عزوجل( وندپيش آنان بعد از كتاب خدا هاباكت يحتريندر صح 
كند كه  روايت مي جعفر واب بهد اسنابخاري نزد اهل سنت است، كليني با كتاب آنان به منزله 

 ؟كسي هستندچه همه اهل رده بودند جز سه نفر، گفتم اين سه نفر پس از فوت پيامبرمردم  :گفت
   1.ركات خداوند بر آنها بادمقداد بن اسود، و ابوذر غفاري، و سلمان فارسي، رحمت و ب :فرمود

همانا اهل مكه آشكارا به خداوند  :همچنين از ابي بصير از يكي آنها روايت كرده است كه گفت
شوند، و به راستي كه اهل مدينه از اهل مكه خبيث و پليدترند، هفتاد برابر از آنها پليد و  كافر مي
   2.ترند خبيث

آيا اهل شام بدتر  :گفتم به ابي عبداهللا :كه گفتهمچنين از ابوبكر حضرمي روايت كرده است 
ها كافر شدند ولي عناد و مخالفت نكردند، ولي اهل  همانا رومي :هستند يا اهل روم؟ در جواب گفت

و غير اينها و بسيار بيشتر از اينها كه كتب تفسير و . 3شام كافر شدند و معانده و مخالفت كردند
ان و شناس رقش كه رخنه گاهي بوده است براي اند ها پر كرده بهتان افك وامثال اين حديث خود را به 

  . بپردازندقرآن كريم  به طعنه زدن به دين اسالم و مصدر اول آنروان آنان تا از راه آن  دنباله
  
  به امت اسالمينسبت شيعه  موضع :ثانياً

ي فرقه هاي ديگر حت شيعه اثني عشري معتقد هستند كه امت محمد :گويد دكتر محمد عسال مي
امتي ملعون است، چون هر كس دوازده امام را دوست نداشته باشد، و ايمان به واليت آنها  ،شيعه

هالك شده است، اما هر كس كه اعتقاد به ايمان و ملعون  ،نداشته باشد و از اصحاب برائت نجويد
ان ناصبي است و ناصبي صحابه داشته باشد و خالفت ابوبكر و عمر و عثمان را صحيح بداند نزد آن

–اهل سنت  بهآنها  هست و از اينجا حملاپرستان  بدتر از يهود و نصاري و بتگويند  چنانكه مي

رأس آنان اصحاب و در نسبت به امت  فرقهترين قدرشناس ؛ چون آنان پايان ناپذير است –نواصب 
  .هستند خدا آل بيت رسول

تفاسير باطل آنها را ذكر و بر عقيده فاسد آنها تأكيد هايي از  پس از آنكه نمونهدكتر محمد عسال 
باطنيه خارج از  عقيده فاسد را روافض از زنادقهاين ست كه ا ظن غالب من اين :گويد مي ،نمايد مي

بر گشته از دين  را امت ملعون ها و آن كساني كه امت محمد اند به اجماع گروه اسالم گرفته
____________________________________________________________

_________ 
  . 341-8/168الكافي كتاب الروضة  -1
  . 4شماره  2/400الكافي كتاب االيمان و الكفر، باب صنوف اهل كفر و ذكر القدريه و الخوارج  -2
  . 192اصول الرواية عند الشيعة االثني عشرية دكتر عمر فرماوي ص : ، و نك5شماره  2/410موضوع سابق  -3
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از متن نامه ي يكي از سران آنها بنام عبيداهللا بن حسين لقادر بغدادي امام عبدا در اين باره نامند مي
كند كه در آن  براي ما حكايت ميقيرواني كه براي مبلغش سليمان بن حسن بن سعيد جناني فرستاده 

به مشكوك كردن مردم به قرآن و تورات و زبور و انجيل، و به دعوت كردن تو را من  :بودشده نوشته 
سپس به او گفته است نبايد مانند صاحب و ... كنم مي سفارشها،  دانستن همه شريعت آنها به باطل

   :جواب داد او در مورد روح سؤال شد كه چون ازباشي ) االمه المنكوسه(پيامبر امت برگشته 

 mÅ Æ Ç È  l ) 85/ اسراء(  
  .»روح چيزي است كه تنها پروردگارم از آن آگاه است«

   1.دانستمي نال را جواب سؤ به خاطر اينكه
اين در امت يا متأثر از  يو عقيده اثني عشر –پناه به خدا از آن  –و انحراف است  زندقهعين اين 

   2.و هيچ تحليل ديگري ندارد آنراهي است به سوي  ه است و يايقانحراف و زند
نافقي هاي م از جريانات زنديق همذهب شيعه رافضي اساس(و ابن تيميه راست فرموده است كه 

   3.نمود مجازاتتعقيب و  شحياتزمان آنها را در  نشأت گرفته است كه امام علي
  

____________________________________________________________
_________ 

  . 262رق بين الفرق امام بغدادي ص الف -1
  . 510شيعة االثناعشرية و منهجهم في التفسير دكتر محمد عسال ص  -2
داليلي بر استمرار بعضي از تندروان شيعه جعفري بر اين ديدگاهشان نسبت به امت اسالمي در آنچه يكي از رهبران : ، و نك1/3منهاج السنه  -3

فرق معاصره تنتسب الي االسالم و موقف االسالم منها : ، و نك به136، 1/118خميني  –نام تحرير الوسيله  عصر كنوني نوشته است در كتابي به
 –، و الفتنة الخميني حقيقة الثورة االيرانيه 131، 130و السنة المفرسي عليها از مستشار سالم بهنساوي ص  26، 1/265دكتر غالب عواجي  –

خالصة موقف الشيعة من حكام المسلمين قديماً و حديثاً، في الخطوطه العريضة استاد محب : و نك 33، 26، 25، 9، 8شيخ محمد عبدالقادر ص 
، و نك خطرهم علي 97، و الشيعة في نقد عقائد الشيعة از موسي جاراهللا ص 64-43الدين خطيب، فصل الشيعة و الحكومات االسالميه ص 

  . 1/262، و فرق معاصره 77-73ص ) الشيعة و التاريخ(ة فصل االمة االسالمية قديماً و حديثاً في خطوط عريض



 سنت نبويبررسي 

 

111

  ) قرآن و سنت(اسالم  براصحاب  درباره هديدگاه شيعه رافضي اثرات

  
  قرآن كريم برصحاب اه شيعه دربارتأثير ديدگاه  :اوالً 

ن كريم و سنت نبوي بود، شيعه مورد حمله قرار گرفتن قرآاصحاب گرامي توسط ثرات تكفير ااز 
آشكارا تصريح كردند كه در قرآن كريم نقص و تحريف وجود  به قرآن كريمآشكار حمله آنان ضمن 

تا آنچه صراحتاً در مورد  اند جمع آوري قرآن در آن اعمال كرده صحابه عمداً آن را هنگامدارد و 
در آن ذم مهاجرين و انصار كنند كه ان كتم آياتي راآل بيت آمده است كتمان كنند، و يا امامان واليت 

كه طوري  همانكسي قرآن را  برند كه جز علي هاي قريش بيان شده است، و گمان مي و كاستي
گم شده روزي به ) حفمص(همچنانكه معتقدند كه قرآن  .آوري نكرده است ، جمعنازل شده است

در يزي است كه چ چندين برابر آنآن  حجماند و  و آن را مصحف فاطمه ناميده دستشان خواهد رسيد
 .عثمان موجود در ميان مسلمانان آمده است، و آن با اين مصحف بسيار متفاوت استكنوني مصحف 

فصل اخلطاب فی اثبات حتريف (كتابش در يكي از طاغيان آنها به نام حسين بن محمد تقي طبرسي 
تأكيد بر هر كه  آورده استشيعه وم معص وتيانبيشتر از دو هزار روايت از طاغ 1)كتاب رب االرباب

برخاست كتاب آن پيرامون  اه كه كتابش به چاپ رسيد و جنجاليكنند، و آنگ نوع تحريفي در قرآن مي
كه ) رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب(نوشت به نام  يديگر

را دو سال قبل از دفاعيه و اين ا .تبرخاسته اس) فصل الخطاب(در آن به دفاع از كتاب سابقش 
  . مرگش نوشته است
باز هم اين كند  تئاتظاهر به بردرباره كتاب نوري طبرسي بنا به عقيده تقيه شيعه  هر چقدر هم كه

هاي معتبرشان آمده است و ثابت  باشد كه در كتاب مياز طاغوتان آنها كتاب شامل هزاران نص 
د ندوست نداراز آنجا كه دارند، ولكن ايمان به تحريف قرآن  انهنمايد كه آنان همچنان قاطع مي

فتوي از روي تقيه نمايند و  ر پا شود تظاهر به تقيه ميي بيهياهو 2پيرامون عقيده آنها در رابطه با قرآن

____________________________________________________________
_________ 

به جايگاه كتاب و نويسنده آن نزد شيعه در آنچه نوشته است دكتر علي سالوسي در كتاب خود في الشيعة االثني عشرية في االصول و : نك -1
  . 151-2/149الفروع 

حركت تند روان در ادعاي تحريف قرآن كريم در كتاب دكتر علي احمد سالوسي مع  روان جعفريه آنهايي كه مقابله كردند با اختالف ميانه: نك -2
، و 271-138، و اثر االمامه في الفقه الجعفري و اصول ص 159-2/55) القرآن و التحريف(الشيعة االثني عشريه في االصول و الفروع فصل 
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در آينده شيعه  خواصند، سپس مي دهدر مصحف عثماني  موجودقرآن خواندن دن بوبه گناه ن
م خواهند داد كه مخالف مصحف عثماني است و به زعم آنها نزد امامان از مصحفي را به يكديگر تعلي

  .اهل بيت موجود است
روايت  -  ه 206متوفي  -به علي بن موسي الرضا د اسناكه كليني با  هم روايتي استاين گفته يل دل 

د نيست شنويم كه در ميان ما موجو ميرا كرده است آنگاه كه از او سؤال شد، ما آياتي از قرآن 
آيا حال به ما رسيده است  شمارا بخوانيم چنانكه از  هاتوانيم آن نميهم وب و خشنويم  آنچنانكه مي

ايد بخوانيد به زودي كسي به ميان شما خواهد آمد  خير، هر طور ياد گرفته :هستيم؟ او گفت كارگناه
   1.و به شما ياد خواهد داد

داللت دارد اين  )فصل الخطاب(كتاب طبرسيحتويات درباره درستي مشيعه اجماع نسبي و آنچه بر 
ترين مكان نزد  در مقدس را از راه دفن اوزحمات او در اثبات تحريف قرآن  آنها پاداشاست كه 

  . اند است دادهدر نجف  خودشان كه آرامگاه امام علي
 :گويد مي ، اوتكرار كرده استخود ) كشف االسرار(در كتاب عصر حاضر خميني اين بهتان را در 

و  بياورندبسيار آسان بود كه اين آيات را از قرآن بيرون  –اصحاب گرامي  –براي آنها به راستي 
همانا تهمت تحريفي  :گويد سپس مي .بپوشانندكتاب آسماني را تحريف و آن را از ديدگان جهانيان 

  2.ستده اسيرانجام و اثبات به صحابه در مورد خود كنند،  كه مسلمانان متوجه يهود و نصاري مي
در فهم و  بازاما دهند،  هر چند مصحف عثماني را يكي از منابع عقائد و احكام خود قرار ميشيعه  

قرآن و تفسير فهم لذا  ها و فرقه ها به خصوص اهل سنت اختالف دارند با سائر گروهدرك معاني آن 
است و حاشا از ائمه كه يك حرف آن باطل  ياش تأويالت همهكه ، 3دهند ارجاع ميرا به ائمه اهل بيت 

  . را گفته باشند

                                                                                                                            
و بعد  29هاي استاد محمد مال اهللا در حاشيه الخطوط العريضة ص  تهبه نوش: ، و نك136-130و التصحيح دكتر موسي موسوي ص  الشيعة : نك

  . 155رجال الشيعة في الميزان عبدالرحمن زرعي ص : از آن، و نك
  . 35الخطوط العريضه استاد محب الدين الخطيب ص : ، و نك1/289الكافي  -1
الخطوط العريضه استاد محب الدين خطيب ص : ، و نك88: 84ص  صورتان متضادان لنتائج جهود الرسول االعظم از عالمه ابو الحسن ندوي -2

، و فرق معاصره تنتسب الي االسالم دكتر غالب عواجي 82-50-30، و مختصر التحفة االثنا عشريه از عالمه سيد محمد آلوسي ص 10-15
1/230-239 .  

  . 47تصر التحفة االثناعشريه ص مخ: ، و نك89الشيعه االثناعشريه و منهجهم في التفسير دكتر محمد عسال ص  -3
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  نبويسنت  برصحابه  دربارهتأثيرديدگاه شيعه  :ثانياً
  

كه علما و بود سنتي  مورد هجوم قرار گرفتنر صحابه توسط شيعه همچنين يكفاز اثرات ديگر ت
 جمعوري حديث از آغاز عصر صحابه تا زمان تدوين و گردآآن را ناقدان امت اسالمي پيشوايان و 

 بودنو جعلي ين به دروغمتهم احاديث جمهور اهل سنت از طرف شيعه  چرا كه. كرده بودند يآور
دانند و  كافر ميرا كه شيعه آنها است در مورد فضائل اصحابي دسته از احاديثي كه  خصوصاً آن .شدند

  . كنند نفرينشان مي
باشد كه در نظر موافق روايات اماماني ي را كه آنهاياند مگر  احاديث اهل سنت را قبول نداشتهشيعه 

نمايند كه  تأويل ميبنحوي  نيستدروغ امكان افزودن كه در آن را احاديثي آنان  .آنها معصوم هستند
اينكه سنت در نظر آنان اعتباري ندارد مگر فراتر از اين عقائد و احكام باطل آنها باشد، اما بر  يگواه

توجهي به صحت آنها هم امكان اثبات صحتش وجود ندارد چون  آنكه از طرف اهل بيت باشد 
نزد آنان اعتبار حديث مادامي كه از اماميه و از پيروان ائمه نباشد عدالت راوي  چرا كه. ددارنسندش ن
رگان شيعه رافضيه را در زمان اگر شرح حال بز .ندارد گرچه هيچ اتهامي متوجه راوي نباشد يو ارزش

پرست، و يا  گرا و وطن دين، و ملي گو، و بي بينيد كه در ميان آنها دروغ كنيد، مي شان دنبالهاي ائمه
 .اند و مذموم ائمه زمان خود بوده اند و منفور داشته ،عقيده و هر نقصي كه به ذهنت خطور كندالفاسد 

بودش بينيد احاديث كساني كه پيامبر معصوم در مورد آنها فرموده است خدا نا اين چنين است كه مي
، و يا آن را نفرين گفته و حكم به فساد عقيده او داده است يا از او برائت كند كند، خدا هالكش

اند، و يا كساني  و همچنين حكم به صحت روايت مشبه و مجسمه كردهدانند  صحيح ميجسته است، 
ن و موثق و دهد، پس نظر ما بايد در مورد حس را نزد آنان تشكيل مي 1كه براي خداوند متعال بداء

   2؟ضعيف آنان چگونه باشد
چون نزد آنان عدالت شايان توجه نيست و توجه به كساني است كه با آنها باشد؟ و يا بر عليه آنها؟ 

شان  ي است، و اگر از آنان و عقيدهآنان اعتقاد داشته باشد مؤمن متقهر كس كه با آنان و به عقيده 

____________________________________________________________
_________ 

اينست كه خداوند عزوجل براي غير آن چيزي كه اراده فرموده است، پديد آيد و از اراده خود به سوي آنچه بعداً براي او پديد آمده است، : بداء -1
، و فرق معاصره دكتر 21مود آلوسي ص مختصر تحفه االثنا عشريه از عالمه سيد مح: گويند، و نك برگشت نمايد؛ خدا منزه است كه از آنچه مي

، و النسخ و البداء في الكتاب و السنة محمد حسين عاملي 151-146، و الشيعة و التصحيح از دكتر موسي موسوي ص 1/254غالب عواجي 
  . به بعد 28ص 

  . 106، و اصول الحديث دكتر عبدالهادي فضلي ص 275-274دكتر علي احمد سالوس ص  -2
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گيرند چون  شرط نميرا  اتصال حديث از امام به پيامبرها برائت جويد كافر منافق است كما اينكه آن
باشد، و عمل به آن واجب است؛  مي امام در جايگاه خود سخنش در قوت و قداست كالم رسول

نه در حاليكه دانند  احاديثي كه آن را صحيح مي جملهشود، و از  چون معصوم است و به آن وحي مي
تقريبا ستون اصلي باشد، حديثي كه  مي 1ديث غدير خمراويانش عادل و نه سندش متصل است ح

____________________________________________________________
_________ 

جايي در بين مكه و مدينه، دست » غدير خم«هنگام بازگشت از حجه الوداع اصحاب را در مكاني به نام  ث اينست كه پيامبرو خالصه حدي -1
اين وصي و برادر و جانشين من است «: كردند و فرمود را گرفت و آن را به بلندي برد در بين تمام اصحاب و آنها اين را مشاهده مي علي

اند دروغ است و اصل حديث  و حديث با اين روايت كه فقط روافض آن را روايت كرده» هيد و اطاعتش كنيدپس خوب به او گوش فرا د
روزي براي خطبه و موعظه در كنار آبي كه به آن خم گفته  رسول خدا: كه گفته است چنانكه در صحيح مسلم به روايت زيد بن ارقم

هان اي : اما بعد: پاس و ستايش خدا را فرمود، و موعظه و يادآوري فرمود، سپس فرموددر ميان ما ايستاد، س–ميان مكه و مدينه  –شد  مي
گذارم اولشان كتاب خدا  و من در ميان شما دو چيز گرانبها را باقي مي. مردم من انساني هستم كه نزديك است پيك پروردگارم بيايد و بروم

. سپس بر كتاب خدا بسيار تشويق و ترغيب فرمود) 1(د و به آن تمسك جوييدكتاب خدا را محكم بگيري. است كه در آن نور و هدايت است
الحديث مسلم آن را . .. ام خدا را به ياد داشته باشيد در مورد خانواده. ام ام و خدا را به ياد داشته باشيد در مورد خانواده و خانواده: سپس فرمود
اين اصل حديث است چنانكه در  2408شماره   8/190طالب فضائل علي بن ابيكتاب فضائل صحابه، باب از ) با شرح نووي(روايت كرده 

نمايد در  مي سنت صحيح آمده است، و حديث به روايت رافضه خود گواه بر بطالن خود است چون حديث صراحتاً اقرار به خالفت امام علي
قل و شهرت آن وجود دارد، در حالي كه اين نص به خالفت امام هاي بسيار بر ن هاي انگيزه گردهمايي ميان تمام صحابه، و در چنين موقعيت

چيزي ) شود هايي كه دروغ منقول به آنها معلوم مي راه(گويد در فصل  امام ابن تيميه مي. به روايت صحيح هيچ كس آن را نه گفته است علي
از اين مقوله است روايت نص بر خالفت علي، به راستي ما  و: هاي بسياري بر روايت آن وجود دارد كه فردي، روايت شود و در حالي كه انگيزه

دانيم كه اين دروغ است، چون اين نص هيچ كس به سند صحيح آن را نقل نكرده است چه رسد به اينكه بايد متواتر هم  به روش گوناگون مي
روايت كرده است، با اينكه مردم اختالف داشتند در  برند، و حتي نقل نشده كه گفته باشند كه كسي مخفيانه آن را باشد چنانكه رافضه گمان مي

و قرار دادن شوري براي تعيين خليفه از ميان شش نفر، سپس  مورد خليفه و مشورت آنان در آن روز در زير سقيفه، و حتي هنگام فوت عمر
گويند كه اين نص بر  شت چنانكه رافضه ميشهادت عثمان و اختالفات مردم در مورد علي، و از معلومات است كه مانند اين نص اگر وجود دا

پس از ضرورات . دانستند دانست و مسلمانان هم آن را مي خالفت علي بن ابي طالب نص آشكار و قاطع صريح است و امام علي مصلحت نمي
ت بر اين دارد كه چنين پس نبودن چيزي كه مقتضي وجودش وجود دارد دالل. است در چنين مواقعي كه بيشترين خواهان بر ذكرش وجود دارد

بر آگهي بيشتر بر رد استدالالت رافضه بر روايت اين احاديث به : ، و نك4/118منهاج السنة اين ابن تيميه   ه. چيزي وجود نداشته است
لجعفري و اصوله ص ، و اثر االمامة في الفقه ا162-1/96هاي دكتر علي سالوسي در كتابش مع الشيعة االثني عشريه في االصول و الفروع  نوشته

، و المؤتمر 183، و العواصم من القواصم ابن عربي ص 219، 208، 176، 123مختصر التحفه االثني عشرية آلوسي ص : ، و نك78-136
و الشيعة و  – 725-2/701اند  كه دكتر علي سالوس بحث خود را در مورد حديث ثقلين و فقهه بيان داشته) سيره و سنت(العالمي الرابع 

  . 223-33، و نظام الخالفة بين اهل السنة و الشيعة دكتر مصطفي حلمي ص 50-8صحيح دكتر موسي موسوي ص الت
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در تكفير و لعن و ناسزاگويي نسبت كه نظريه خود  و اساسي است اكثر مذاهب شيعه و پايه اوليه آن 
   1.اند دنبال خود راه انداختههم را ي يان بي دينعاو د دان ريزي كرده آن پايهروي را بر به اصحاب 

شان وت هايطاغاز كه  با اين لفظيكه ساختگي است  ين ودروغي حديثاين حديث نزد اهل سنت 
پس ق يخال گانگزيدبر دشمنيشان بابراي توجيه هجوم و  كنند هيچ اساسي ندارد، و آن را روايت مي

  . اند ساخته خدا رسول از انبياء و پيامبران يعني اصحاب 
و  2تهذيب، و من ال يحضره الفقيهلاستبصار، و االكافي و البا بررسي كتب حديث نبوي آنان مانند 

وجود  از راويشان به اماماني كه در زمان پيامبرهاي آنها  بريم كه هيچ يك از روايت غير اينها، پي مي
يابيد  سند هستند و رواياتي مي بدونبلكه احاديث نوشته شده آنها بيشترشان  ،متصل نيستنداند  داشته

ها را احاديثي از  برد، و يا از امام جعفر صادق، سپس اين گفته كه از چند نفر از مردان بزرگ نام مي
و اين  كنند با وجود تفاوت زماني بسيار بين اصحاب اين روايات و بين پيامبر قلمداد مي پيامبر

   3.رسد فاصله زماني گاهي به چند قرن مي
پيرامون سنت داشته در ايجاد شبهه،  تأثير بسياري اصحاب پيامبر بهآنها بي احترامي هجوم و  

  . ارزد اي نمي بال پشهاندازه نزد شيعه به  اصحابهاي  چرا چنين نباشد درحالي كه روايتو  است،
 د مگر آندارنن داماهل سنت اعتروايات شيعه به  :گويد شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء مي

صادق روايت كرده باشد از يعني آنچه امام به جدشان برسد از راه اهل بيت دسته از رواياتي را كه 
و او از پدرش امير المؤمنين، و او  از حسين نوه پيامبرو او از پدرش زين العابدين، و او  پدرش باقر

امثال كساني همچون ابو هريره، و سمره بن جندب، و مروان بن حكم، و ، اما آنچه خدا رسول از

____________________________________________________________
_________ 

، و اصل الشيعة و 6/42، و الميزان في تفسير القرآن محمد حسين طباطبايي 6/152مجمع البيان في تفسير القرآن فضل بن حسين طبرسي : نك -1
و پس از آن التبيان في تفسير القرآن محمد  – 190اح الهداية في اثبات الوالية علي موسوي ص ، و مصب48اصولها محمد حسين آل كاشف ص 

، 216، 1/21، و الغدير في الكتاب و السنة و االدب عبدالحسين اميني 51، و المراجعات عبدالحسين شرف الدين ص 3/578بن حسن طوسي 
و پس از آن، و معالم المدرستين مرتضي  471، 293، 254مطهر حلبي ص  و كشف اليقين في فضائل امير المؤمنين حسن بن 225، 223

، و نظرية عدالة 347، و النص و االجتهاد عبدالحسين شرف الدين ص 71، شيعه در عقايد و احكام امير محمد قزويني ص 1/493عسكري جلد 
، لقد شيعني الحسين 36شيعه هستم محمد حسين فقيه ص ، و چرا 256-247الصحابة و المرجعية السياسية في االسالم احمد حسين يعقوب ص 

، و السنة و دورها في الفقه الجديد 18-15، االفصاح في امامة علي بن ابي طالب از محمد بن نعمان العكبري ص 367-358ادريس حسيني ص 
  . و غير آنها 258الجواد ياسين ص ، و السلطة في االسالم از عبد97، و اعادة تقييم الحديث از قاسم احمد ص 25از جمال البنا ص 

) مع الشيعة االثني عشرية(هايي كه در آنها وجود در كتاب دكتر علي سالوس  ها و مؤلفانشان، و افراط به موقعيت و جايگاه اين كتاب: نك -2
  . 361-290و اثر االمامة في الفقه الجعفري و اصوله ص  3/135-240

  . 282-276اثر االمامة في الفقه الجعفري و اصول ص : با تغييرات، و نك 136وي ص السنة المفتري عليها مستشار بهنسا -3
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اي  پشهبه اندازه در نزد شيعه اماميه  ،ندنك روايت ميعمر بن الخطاب، و عمرو بن عاص، و نظير آنان، 
   1.اعتبار نداردارزش و 

  
  سنت مطهر  ابو بازي تمسخر  درشيعه  هايروش

ل بيت اه نسبت به و حتي خدا رسول بهنسبت  پردازهاي دروغ شيعه رافضه از بيشترين گروه
  . آيند پيامبر به حساب مي

هاي جرح و تعديل توجه كند شناخته  ر كسي به كتاباگ « :فرمايد در اين مورد امام ابن تيميه مي
   2.»يابد مي هشيعبيش از دروغگويي را ترين چيز نزد مؤلفان آنها  شده
د و از آنها روايت نكنيد چون يبا آنها سخن نگوي :از امام مالك در مورد رافضه سؤال شد، او فرمود 

از : گويد مي - 4معروف بودهرو  اي ميانه هبه شيع كه – ، شريك بن عبداهللا قاضي3گويند آنها دروغ مي
سپس آن را دين قرار كرده رافضه؛ چون همانا آنان حديث را جعل از هر كس خواستي نقل كن جز 

   5.دهند مي
 ،كرد با من صحبت ميكه اي در ضمن –يعني رافضه  –شيخي از آنان  :6گويد حماد بن سلمه مي

   7.داديم دانستيم آن را حديث قرار مي يزي را نيكو ميشديم و چ هر گاه ما با هم جمع ميما  :گفت
پرستان هيچ قومي را نديدم كه به اندازه رافضه شهادت  من در ميان هوي :1گويد و امام شافعي مي

   2.دروغ بدهد

____________________________________________________________
_________ 

  . 87اصول الرواية عند الشيعة االمامية االثنا عشرية، دكتر عمر فرماوي ص : ، و نك80، 79اصل الشيعة و اصولها ص  -1
  . 22المنتقي في منهاج االعتدال ص  -2
  . 1/13منهاج السنة ابن تيميه  -3
اش تغيير كرد از آن وقت كه منصب قضاوت در كوفه را  كرد، حافظه بسيار صادق است، بسيار اشتباه مي: افظ ابن حجر در مورد او گفته استح -4

شرح حالش در تقريب .  ه 178يا   ه 177گير بود، فوت سال  گذران بسيار سخت به عهده گرفت، و شخصي بزرگ و عادل و عابد، و بر بدعت
، و مشاهير 6/444، و ثقات ابن حبان 664، شماره 217، و الثقات عجلي ص 2276شماره  1/485، و الكاشف 2795شماره  1/417التهذيب 

  . 528شماره  169، و الثقات ابن شاهين ص 1353شماره  201علماء االمصار ص 
  . 1/13منهاج السنة ابن تيميه  -5
شرح حالش   ه 167سلمه، اثبت مردم در ثبت، و در آخر حافظه تغيير يافت، فوت سال حماد بن سلمه حماد پسر سلمه پسر دينار مصري، ابو  -6

 131، و الثقات عجلي ص 1220، شماره 1/349، و الكاشف 197شماره  1/202، و تذكرة الحفاظ 1054شماره  1/238تقريب التهذيب : در
  . 1/262، و شذرات الذهب 1243شماره  188، و مشاهير علماء االمصار ص 6/216، و الثقات ابن حبان 330شماره 

  . 1/13منهاج السنة ابن تيميه  -7
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احاديثي  آن جملهند از  هاي گوناگون كرد هدف هحديث ب دشمن اسالم شروع به جعل متشيعاناين  
هر كس  :مثل حديث اند اش ساخته خانوادهو –كرم اهللا وجهه  –ام علي كه در فضائل اماست 

و به نوح در تقوايش و به ابراهيم در بردباريش، و به موسي در  عملشخواهد نگاه كند به آدم در  مي
اش، و  علم هستم و علي دو كفه ترازويو من  3.هيبتش، و به عيسي در عبادتش پس به علي نگاه كند

توزان  و كينهما هستند كه اعمال دوستداران آن هاي  ها، و فاطمه طنابش، و ائمه پايه حسن و حسين نخ
گاهي پيامبر زبان كه از  ن فراوان ديگريو روايات ساختگي و دروغي 4.شود با آن وزن مي دشمن ما

   5.اند درست كردهاو دربارة شخصيت علي، و گاهي دربارة خالفت و وصايت 
 يديثاحااند، در مورد ذم صحابه هم  ربارة فضيلت علي و آل بيت ساختههمچنانكه احاديثي د آنان
 اي هكه شيع 6حتي ابن ابي الحديد .شيخين ابوبكر و عمر و بزرگان صحابهدرباره اند؛ مخصوصاً  ساخته

كنند از فرستادن جوجه  ميذكر ناپسندي كه شيعه بسيار زشت و از امور اما : گفته است استمعتزلي 
كه بازوهايش مثل خلخال شده، و يا عمر او را در ميان بطوري  زدن اوشالق ة فاطمه، و تيغي به خان

طنابي به گردن علي انداخته و او را  سپس عمر !اي پدر: كشيدهفرياد او در و ديوار فشار داده است و 
دامه در ا.. . اند و يده، و فاطمه پشت سرش فرياد كشيده و حسن و حسين گريان دنبالشان افتادهكش

هيچ كدام از : گويد مي در آخركرده و را از زبان آنان نقل   ديگري هاي بسيار ناسزاگويي ابن ابي حديد
دانند، و اهل حديث آن را روايت  اينها نزد ياران ما اصل و اساسي ندارد، و هيچ كدام آن را ثابت نمي

همچنين احاديثي شيعه  7.اند ردهشناسند، بلكه چيزهاي هستند كه تنها شيعه آن را نقل ك نكرده و نمي
هر گاه معاويه را بر منبر من ديديد او « :فرموده است مطابق آنها پيامبراند كه  ساخته ذم معاويه در

                                                                                                                            
ابو عبداهللا، محمد پسر ادريس پسر عباس پسر شافع قريشي مطلبي، امام جليل، صاحب مذهب معروف شافعي از مشهورترين : امام شافعي -1

، و 14شماره  2/71طبقات الشافعيه ابن سبكي : شرح حالش در .بوده است.  ه 204تأليفاتش االم و الرسالة و احكام القرآن فوت او در سال 
  . 1/14منهاج السنة ابن تيميه  -2. 93-1/3، و طبقات الفقها، شافعين ابن كثير 558شماره  4/163، و وفيات االعيان 2/9شذرات الذهب 

  . 1/14منهاج السنة ابن تيميه  -2
  . 367المجموعه االحاديث الموضوعة سوكاني ص  ، و الفوائد1/385، و تنزيه الشريعه ابن عراقي 1/325الآللي المصنوعه سيوطي : نك -3
  . 1/397، و تنزيه الشريعه 189، شماره 97مقاصد الحسنه سخاوي ص : نك -4
  . 93الحديث و المحدثون دكتر محمد ابوزهو ص  -5
جايگاه ويژه نزد ابن علقمي داشت، به عبدالحميد پسر هبة اهللا پسر ابي الحديد، ابو حامد، اديب، فقيه اصولي، شيعه افراطي، و : ابن ابي الحديد -6

ها فوت خاطر نسبت و قرابت و شباهتي كه در تشيع و ادب با هم داشتند، از تأليفاتش شرح نهج البالغه و الفلك دائر علي المثل السائر و غير اين
، و ذيل طبقات الفقهاء الشافعين از 8/19 ، و النجوم الزاهرة1/248، و وفيات االعيان 13/213البداية و النهاية : شرح حالش در  ه 655سال 

  . 3/289، و االعالم 76عبادي ص 
  . 1/135شرح نهج البالغه  -7
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به  بيندازآنها را تمام در فتنه  اخداوند« :فرموده-   -ذم معاويه و عمرو بن عاص در و  1».را بكشيد
   2.»بيافكنشان دوزخ آتش در  تندي

مطابق با اميال و اهدافشان همين طور  در جعل و ساختن احاديثنيز تندرو شيعه رافضه يان غال 
رشاد االدر  3خليلي تا حدي كه. آور است ، احاديثي كه تعدادشان سرساماند روي و اسراف كرده زياده

كه با وجود  4.اند رافضه در فضائل علي و اهل بيت حدود سيصد هزار حديث ساخته :گفته است
  . اند ساختهيان دليل بر كثرت احاديثي است كه رافض آميز بودن اين گفته، بالغهم

 اند، روا داشته خدا رسول از اين همه جرأت و جسارتي كه در موردنزديك است كه مسلمان  
ي هستند كه در پوشش تشيع خود يها از ايرانيها  رافضي بيشتركه  يمدانستنمياگر شود دهشت دچار 

اند ولي  كساني هستند كه مسلمان شدهاز  يااند تا بند بند اسالم را ويران كنند،  هرا پنهان كرد
پرستي مسلمان  با عقيدة بتكساني كه د، نا سازرهكامالً  شانهاي قديميآييناز آثار خود را  اند نتوانسته

اعماق در مدفون شده  بر حبيدروغ ببندد تا  د كه بر صاحب شريعتنده شده و اهميت نمي
از دارند و يا  آنگاه كه چيزي را دوست مياست جاهالن و كودكان كار د، و اين صحه بگذارنونش در

  . آيد ميچيزي بدشان 
اند  انجام دادهعليه كار رافضيان را كار اهل سنت هم شبيه آن  ي ازجاهالن –متأسفانه  –از آن طرف  

آنان كمتر و در دايرة كوچكتري بوده  اند هر چند از دروغ را با دروغ جواب داده ه،مقابلمقام و در 
هايش نوشته شده است  هيچ درختي در بهشت وجود ندارد مگر اينكه بر برگ« :مانند حديث 5.است

   6.»ابوبكر صديق, و عمر فارق, و عثامن ذی النورين، اهللا رسول ال اله اال اهللا و حممد

____________________________________________________________
_________ 

  . 407، و الفوائد المجموعة ص 2/8، و تنز الشريعة 1/388الآللي المصنوعة : نك -1
  . 407وائد المجموعة ص ، و الف2/16، و تنزيه الشريعة 1/390، و الآللي المصنوعة 28/2الموضوعات ابن جوزي : نك -2
ابو يعلي خليل پسر عبداهللا پسر احمد قزويني، ثقه حافظ آكاه به علل حديث و مردان آن، با اسناد عالي گرانقدر نويسنده كتاب االرشاد : خليلي -3

تذكرة الحفاظ ذهبي  و 3/211، و العبر 973شماره  430طبقات الحافظ سيوطي ص : شرح حال او در.  ه 446في معرفة المحدثين فوت سال 
  . 1008شماره  3/1123

  . 12االرشاد في معرفة المحدثين ص  -4
  . با تغييرات 81، 80ها في التشريع ص  السنة و مكانت -5
  . 342، و الفوائد المجموعة ص 1/350، و تنزيه الشريعه 1/292الآللي المصنوعة : نك -6
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امين سه نفر «: اند مانند ساختهبر با شيعه در مقابلهاحاديثي را نيز  معاويه و امويانهوادار متعصبان 
كنم او هم  را جستجو نميجز معاويه كسي در بهشت  « :و يا 1»من و جبرئيل و معاويه وجود دارد،
ت پروردگارم مگويد در خد اي معاويه كجا بودي، مي :گويم آيد، به او مي طوالني مي يپس از مدت

ي يها اين به خاطر زشتي :فرمايد مي زدم، پيامبر حرف مياو زد و من هم با  بودم با من حرف مي
دروغ و ساختگي  هايدر مقابل حديثنيز عباسيان هواداران  2.»ندبود  است كه در دنيا به تو نسبت داده

عباس « :اند كه گفته است ت دادهبپيامبر نسبه اند و  وصايت علي حديث وصايت عباس را ساخته
  . است ها سرشارآن ازموضوع احاديث   كه كتبديگري هاي  و دروغ 3»وصي و وارث من است

دفاع از زندگي خود را فداي  نبودند كهدر خدمت خداي متعال و صداقت اخالص اهل اگر مرداني  
پيشوايان يعني اگر ، كننداز حديث دروغ  حو تشخيص حديث صحي اهللا رسول دفاع از سنت ودين 

يث اهل بدعت و هواپرستان و جاهالن اهل سنت در نتيجه جعل حدنبودند امامان هدايت سنت و 
   .رفت از بين مي 4شد و اعتماد به احاديث ميو مشتبه دشوار ا و فرزانگان هم بر علم كار

اند  نكوشيدههرگز  ليو اند ساختهدروغ  دروغ شيعهبا مقابله  درهر چند متأسفانه ن اهل سنت جاهال
 ايدروغ برحديث و جاعلين از اين البته . نندكنيرنگ بازي مطهر مكر مثل شيعه ها با سنت كه 

  . نمايد نفي گناه كذب نمي خدا رسول
لطمه زدن به آن  ایسنت و سعی آنان بر ضدشيعه بر  یها عالمه آلوسی در مورد ترفندها و دسيسه 

  ٥:دسوين چنني می
ز معتمدان مشغول يادگيري علم حديث شدند، و احاديث بسياري اابتدا آنان  يروهي از علماگ - 1

آنان و لطف كرده محدثين اهل سنت جداي از عوام شنيدند، ولكن خداوند پاك و منزه بر اهل سنت 
حتي  ند،نكمي از هم جدا و حديث صحيح و موضوع را كه پاك و زشت  هدر ميان كساني قرار دادرا 

   .اندي مبر آنها پنهان نمهاي طوالني  جعل تنها يك كلمه در ميان حديث

____________________________________________________________
_________ 

  . 404، و الفوائد المجموعة ص 2/4تنزيه الشريعه : نك -1
  . 406، الفوائد المجموعه ص 2/7، و تنزيه الشريعه 1/387، و الآللي المصنوعة 2/23الموضوعات ابن جوزي : نك -2
  . 402، و الفوائد المجموعه ص 2/10، و تنزيه الشريعه 393/1، و الآللي المصنوعه 2/31الموضوعات : نك -3
  . 72الباعث الحثيث استاد محمد شاكر ص  -4
حمود شكري پسر عبداهللا پسر شهاب الدين محمود آلوسي حسيني ابو المعالي، عالم از ادب و دين، و تاريخ، و از دعوتگران اصالح، و م: آلوسي -5

  . 173-7/172شرح حالش در اعالم زركلي .  ه 1342از تأليفات او، روح المعاني، و مختصر التحفه االثني عشريه، فوت در بغداد سال 
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كردند، و  هاي ديگر آنان اين بود كه به نام مردان مورد اعتماد در نزد اهل سنت نگاه مي يسهاز دس - 2
روايت را در سند به او نسبت آنگاه يافتند كه اسم و لقبش موافق راوي حديث شيعي بود  كسي را مي

 ان حديثاماميكي از كند كه او  مي گماندادند، و اگر كسي از اهل سنت آگاهي كافي نداشته باشد  مي
كند، مانند سدي كه دو نفر هستند؛ يكي از آنها سدي بزرگ  اعتبار و اعتماد ميروايتش و به باشد  مي

باشد، و سدي كوچك از  مي 1سدي بزرگ از ثقات اهل سنت) صغير(و ديگري سدي كوچك ) كبير(
   2.باشد رافضي افراطي مييك گوست و  كنندگان بسيار دروغ جعل
است بزرگ اهل سنت  يهاي خود به علما يگرشان نسبت دادن بعضي از كتابهاي د از دسيسه - 3

سر (باشد، مانند كتاب  در مورد صحابه و باطل دانستن مذهب اهل سنت مي  كه شامل بدگوئي
از را  اي هخطبدر آن اند، و  انباشته كرده هاو آن را از بهتان 3.اند نسبت داده :كه به امام غزالي) العالمين
چرا كه وصيت كرده است اين سر را پنهان و اين امانت را نگهدارند در آن كه اند  آوردهامام زبان آن 

گفته بخاطر چاپلوسي بوده  هاكتابساير باشد، و آنچه در  آنچه در اين كتاب گفته شده عقيده او مي
ما هيم كه خوا از خداوند متعال مي ... شود شتبه ميمفكران  بر بعضي از كوته ييكارهاو چنين است؛ 

  . از لغزش محفوظ داردرا 
را مثال معتزله، و يا زيديه و يا مانند آنها  ييكي از علماكه ست ا ي ديگر آنها اين حيله و دسيسه - 4
كنند كه  ي نقل مييباشد، سپس از او چيزها كه اين از متعصبان اهل سنت مي :گويند و ميآورند  مي

 ايبربليغي نمايد تا ت اميه اثنا عشريه را تأييد ميداللت بر بطالن اهل سنت دارد، و مذهب ام
از مانند زمخشري صاحب الكشاف كه معتزلي تفضيلي بود و اخطب خوارزمي كه باشد؛  ان ش گمراهي

و هم از شيعيان افراطي كه بنا به قولي اباشد، و ابن ابي الحديد شارح نهج البالغه  تندروان زيديه مي
و هشام كلبي، و همچنين مسعودي نويسنده مروج  ،استاز معتزله و بنا به قولي ديگر باشد، مي

____________________________________________________________
_________ 

فروخت، صادق  باشد در آن اسلحه و ابزار جنگي مي يل پسر عبدالرحمن پسر ابي كريمه اسدي، نسبتش به سده مسجد كوفه مياسماع: سدي كبير -1
، 391شماره  1/247، و الكاشف 464شماره  1/97تقريب التهذيب : شرح حال او در  ه 127و بلند همت بود، و متهم به شيعه شده فوت سال 

  . 625شماره  2/184الجرح و التعديل  ، و94شماره  66وثقات عجلي ص 
شماره  2/131تقريب التهذيب : شرح حالش در. گويي است محمد پسر مروان پسر عبداهللا پسر اسماعيل كوفي، متهم به دروغ: سدي صغير -2

، و الجرح 565ماره ش 219و الضعفاء و المتروكين نسائي ص  358، و خالصه تذهيب تهذيب المال ص 2/286، و المجروحين ابن حبان 6303
  . 306شماره  2/657، و الضعفاء ابي زرعه رازي 364شماره  8/86و التعديل 

محمد پسر محمد غزالي، ابو حامد، ملقب به حجت االسالم، آگاه در فقه، و اصول دين و اصول فقه، و منطق و فلسفه، و مشهورترين : غزالي -3
شماره  4/216وفيات االعيان ابن خلكان : شرح حالش در.  ه 505علوم الدين، فوت سال  المستصفي في اصول الفقه، و احياء: هاي او كتاب
  . 4/10، و شذرات الذهب 69، و طبقات الشافعيه ابن هداية اهللا ص 694شماه  6/389، و طبقات الشافعيه ابن سبكي 588
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الذهب، و ابو الفرج اصفهاني نويسنده كتاب اغاني و غير آنها، و هدفشان از طرح اينها ملزم كردن اهل 
   1.وضع آنها حتي بر كودكان پوشيده نيستحال و با اينكه  ،ستهاي آنها گفته سنت به

____________________________________________________________
_________ 

  . 3/246لسنة ابن تيميه منهاج ا: با تغييرات، و نك 33-32مختصر التحفه اثني عشرية عالمه آلوسي ص  -1
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  چهارم بحثم

  يدگاهشان نسبت به سنت پيامبرشناخت معتزله و د

  
  مقدمه

به رهبري .  ه 110 -105هاي  در قرن دوم هجري در فاصله بين سالكه است فرقه اي  نام: معتزله
در نتيجه تأثيرپذيري از گرايشات اين گروه  .ظهور كرداسالم  درمردي به نام واصل بن عطا الغزال 

به جماعت بزرگي تبديل گرديد كه در بيشتر يجا تدرمعتزله  .ت گرفتأموجود در آن زمان نشمتعدد 
شيخ  .يافتاي  كرد، سپس در بيشتر كشورهاي اسالم انتشار گسترده نظراتش از جهميه اقتباس مي

از  اناين جماعت از نظر افراد و پيرو :گويد جمال الدين قاسمي در مورد گسترش و انتشار آنها مي
عراق به كلي معتزلي هستند، و همچنين شيعة اطراف  باشد، چون همه شيعه ها مي بزرگترين جماعت

هاي يمن، چون آنها هم در اصول پيرو مذهب معتزله  هند، و سوريه و كشورهاي فارس، و زيديه
در ميان مسلمانان به  تعداد معتزليان :مقبلي در العلم الشامخ گفته است د كما اينكه عالمهنباش مي

چه رسد شود كه جهميه معتزله در اقليت نيستند  ها دانسته مي رسيرسند، و با اين بر ها نفر مي ميليون
، چون كسي اند و ديگر الزم نيست كه با آنان مناظره صورت گيرد شدهنقرض ماينكه تصور شود به 

   1.خبر است آنها بيمردمان گويد از تاريخ كشورها و مذاهب  كه اين را مي
از فلسفة ي نقل شده بخشهاو منطق يوناني، و فلسفه فريب كالمي هستند كه فرقه اي  :معتزله
فارسي  يتاصل ابيشترشان كساني بودند كه ب ياهمة  در حقيقتو  .اند ادبيات فارسي را خوردههندي و 

باشد، و احاديثي كه با نمودند تا با فلسفة يوناني همخواني داشته  قرآن را تأويل ميآنان  .نسبت داشتند
دانستند كه  كردند، و فلسفه يونان را پيامبر عقل مي نداشت تكذيب ميآميز آنها موافقت  عقيدة شرك

معتزله : گفته استالدين عبدالحميد  ، انديشمند بزرگ محمد محيي2هيچ اشتباهي در آن وجود ندارد
بسياري حتي هاي آنها برداشت كرد،  كه از فلسفة يونان ياري طلبيد، و از نگرش اي بود فرقهنخستين 
هاي فالسفة يونان  گفتهاز مستقيم  قول قلنو غير آنان  حظاجنظام و ابي هذيل و  هاي از انديشه

____________________________________________________________
_________ 

، و الخالفة و نشأت االحزاب االسالمية دكتر محمد 821/2فرق معاصره تنتسب الي االسالم دكتر غالب عواجي : ، و نك56تاريخ جهميه ص  -1
  . 273عماره ص 

عتزله من السنة النبويه و مواطن انحرافهم ، و موقف الم32/1، و الملل و النحل 127الفرق بين الفرق ص : و نك 7السنة و مكانتها في التشريع ص  -2
  . 46-42دكتر ابولبابه حسين ص 
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گرفته از چشمه آنان بربا مقداري اصالح و دگرگوني اش از تفكر آنها آبياري شده و  باشد، و بقيه مي
بسيار  شانيا تحليل اصلي از اصول هدر هنگام بحث از معتزل فرق  ها و كتب در نوشته. 1است شده
بسياري از فالن عالم  :نمايد مثال را اثبات ميهاي بيگانه  مرجع ازكه تأثر معتزله  ايم اراتي را خواندهعب

اين  :ماننديا و  2ه استكرد خلطهاي آنان را با كالم معتزله  فالسفه را مطالعه كرده است و گفته  كتب
 اش ماده :و مانند 4سفش گرفته استفلمتو اين گفته را از برادران  3نظر را از فالسفه اقتباس كرده است

   5.را از ارسطو دريافت كرده است
هب منحرف ااسالم و مذاز قبل   ناديامتكلمين با معتزله در مراحل اوليه كه خواست به مقابله  

خوبي به دست آورد، ولي آنگاه كه خود را مستقل يافت و از محدوده  هاي برخيزد، توانست نتيجه
ريزي كرد تا به واسطه آن بر مفهوم جامع  هاي عقالني خاصي پايه ود تاكتيكخود خارج شد و براي خ

نتيجه طبيعي كه ف و اشتباه بسيار بزرگي گرديد، انحرمرتكب اد؛ به راستي كه گيري پيشاسالمي 
هم به نوبه خود بر آن آن سپس  .بود هاي موجود در آن زمان ها و نگرش از انواع ديدگاهپذيري تأثير

متأثر معتزله بسياري از دشمنان اسالم و سنت از م ه امروزه  6.كري قديمي تأثير گذاشتهاي ف نگرش
ند تا در آن براي انديشه و نظرات فاسدشان ا همذهب فكري خود النة مناسبي يافتگويي براي شده، و 
   7.ندكن عملي بر عليه اسالم و سنت مطهر پيامبررا كنند، و از كانال آنان دسيسه خود  گذاري جوجه

____________________________________________________________
_________ 

  . 96-95/3، و ضحي االسالم 474فجر االسالم ص : ، و نك23/1مقاالت االسالميين مقدمه محقق  -1
  . 54، 1/53الملل و النحل  -2
  . 1/50الملل و النحل  -3
  . 2/277مقاالت االسالميين  -4
  . 131، 130تاريخ المذاهب االسالمية ص : ، و نك2/278ن مقاالت االسالميي -5
االسالميين  مقاالت : هاي غير خود، و تأثير او بر ديگران فرقي ندارد كه از او متأثر باشند يا خير در تفصيل متأثر شدن معتزله از گروه: نك -6

، و الشيعه االثنا 2/865و فرق معاصره تنتسب الي االسالم  3/207، و ضحي االسالم 1/79، و رسائل العدل و التوحيد دكتر محمد عماره 1/187
، و االتجاه 422، 421، 420، و المعتزله و اتجاههم العقلي واثره في تطور الفكر االسالمي الحديث ص 562عشرية و منهجهم في التفسير ص 

  . االعتزالي في الفكر االسالمي الحديث دكتر احمد محمد عبدالعال
، و تاريخ المذاهب االسالميه 172-169، و موقف المعتزله من السنة دكتر ابولبابه ص 21استاد انور النجدي ص  –ة علي االسالم الموآمر: نك -7

  . 131ص 
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به جريان  ،خاصبا ديدگاه و نگرش سياسي و روش فكري  عنوان يك فرقهبه  هغاز پيدايش معتزلآ 
آنگاه كه از . گردد بر مي، و واصل بن عطاء در مورد مرتكب گناه كبيره، 1اختالف ميان حسن بصري

ب جوا ،قبل از اينكه حسن بصري جواب دهدطاء بن واصل عحسن بصري در مورد آن سؤال شد، 
گيري واصل بن عطاء و همفكران او از حلقه درس حسن بصري  به كناره منجراين مسئله  داد و

احمد امين اين رأي را  تنها 2.اند تأييد كرهمسأله را بيشتر علما اين  .به معتزله مشهور شدندلذا گرديد، 
فكري صول مذهب ا م استهبراي ما مهر چه باشد آنچه در اينجا  آغاز پيدايش آنها .داند ضعيف مي

  . باشد آنها، و تأثير آن بر سنت مطهر مي
 ،با هم تا حد تكفير يكديگرها  در اصول و آموزهكه متفرق شدند به بيست و دو گروه معتزله  

شوند، و آن هم اعتقاد به اصول  همه آنها در يك چهارچوب عمومي جمع مي اما .اختالف پيدا كردند
   :استزير پنجگانه 

  . جهميه طريقهتوحيد به  - 1
  . قدريه به طريقه تلاعد - 2
  . 3رجاخوطريقه ، و امر به معروف و نهي از منكر به بين منزلتين ةمنزلوعد، وعيد، و  -5، 4، 3
تا اصول پنجگانه را  :گويد و مي 4كرده است مولف االنتصار اصول معتزله را به اين نحو معينخياط  

توحيد، عدل، وعد و  :يعني يك از آنها نام اعتزال گذاشت درست نيست كه بر هيچقبول نداشته باشند 
ا در رفوق پنجگانه اصول ي كسگاه هرلذا  .امر به معروف و نهي از منكر ،بين منزلتين هوعيد، منزل

   5.ناميدمعتزلي توان او را  مي خود جمع كرد

____________________________________________________________
_________ 

متولد سال هشتم خالفت  –حسن پسر ابي الحسن بصري، ابو سعيد، غالم آزاد شده زيد پسر ثابت دانشمند گرامي، متعمد و ثقه : حسن بصري -1
، و طبقات المفسرين 488شماره  263/2، و تهذيب التهذيب 156شماره  2/69و فيات االعيان : شرح حال او در -  ه 110وت سال و ف عمر

  . 642شماره  113، و مشاهير علماء االمصار ص 66شماره  1/71، و تذكرة الحفاظ 144شماره  1/150داودي 
، و االخالفة و نشأة 2/822، و فرق معاصره تنتسب الي االسالم 116فرق بغدادي ص ، و الفرق بين ال1/40الملل و النحل شهرستاني : نك -2

  . 198-179االحزاب االسالميه دكتر محمد عماره ص 
  . 2/822، و فرق معاصره 115-112الفرق بين الفرق ص : نك -3
: جبائي، داراي جايگاه مخصوص نزد معتزله، از آثار اوابو حسين، عبدالرحيم پسر محمد پسر عثمان، شيخ معتزله بغداد از هم طرازان : الخياط -4

، و سير اعالم 5156شماره  4/324، و لسان الميزان 5770شماره  11/87تاريخ بغداد : شرح حال او. االنتصار، و الرد علي من اثبت خير الواحد
  . 85ن مرتضي ص ، و طبقات المعتزله اب1/475، و اللباب في تهذيب االنساب 121شماره  14/230النبالء 

  . 189، 188االنتصار ص  -5
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مشخص شده و با  يگانه با اين شيوع فراواناصول پنجبا وجوديكه اين  :گويد دكتر محمد عماره مي
شده  نقلاين گستردگي در ميان اهل عدل و توحيد انتشار يافته است، چنانكه در كتب مقاالت از آنان 

 عصر همكه را  ( ه 246 - متولد (امام قاسم بن ابراهيم بن اسماعيل الرسي  جايي ديگرر داست، 
عدل  - 2توحيد  -1 :كند يممعتزله را اينگونه مشخص اصول يابيم كه  ميهذيل عالف بوده است واب
كه مي  ياصل ششمو  -6و قرآن كريم و سنت مطابق او  -5منزل بين منزلتين  -4وعد و وعيد  - 3

  . آن را عدالت اجتماعي و اقتصادي و مالي بناميمتوان 

به (  ه 840ت (در نزد انديشمند ديگري به نام احمد بن يحيي بن مرتضي را در حالي كه اين اصول 
قبول  :آنبه جاي اصل وعد و وعيد اصل ديگري آمده است و  يابيم كه تنها مينزد معتزله مشهور نحو 

 بو برائت از معاويه و عمرو بن عاص وقايعپس از  عثماندرباره  اختالفصحابه و داشتن 
  . باشد مي
 –گوييم معتزله مي ن –ست كه اختالف اهل عدل و توحيد ا و اين به معني اين :گويد عماره مي 
اصل متفق نشان بر اين پنج انديشمندااكثريت قاطع و اگرچه نيست،  ييرامون اين اصول، امر بعيدپ

خود  فقط در فروع اين اصول نيست، بلكه گاهي درگويند  چنانكه بعضي مياختالف آنها اما هستند، 
   1.اختالف دارندبا هم اين اصول هم 

____________________________________________________________
_________ 

  . 196، 187، 186الخالفة و نشأت االحزاب االسالميه هر دو از دكتر محمد عماره ص : ، و نك77، 1/76رسائل العدل و التوحيد  -1
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   :ستقرار ا ايناز  خالصهمعني اين اصول به طور 
 در آن باره واجب است،باشد، و آنچه  منظورشان بحث پيرامون صفات خداوند متعال مي :توحيد - 1

اند كه براي خداوند متعال صفات ازلي  باشد، و در اين اصل نفي كرده درست است، و يا محال مي
و قادر، بلكه، خدا به ذات خود عالم،  .ييوجود داشته باشد از علم، و قدرت و حيات و شنوايي، و بينا

كه اين صفات را ثابت را آياتي  آنانو شنوا، و بينا است، و صفات زائدي با ذات او وجود ندارد، 
همچنين احاديثي  اند، شود تأويل كرده نمايد و يا صفاتي به مانند صفات مخلوقات از آن فهميده مي مي

اين  اين صفات خداوند عزوجلاند، و دليلشان بر انكار  نمايد ترك گفته را كه اين صفات را اثبات مي
چون . به گمان آنان شرك است كهآيد  الزم مي )قديمها(كه از اثبات اين صفات تعدد قدماءاست 

خروج از اين شبهه نفي صفات  راهشود، و  اين است كه هر صفتي خدا ميبه معني اثبات اين صفات 
 االخ، و ب ش، و يا قادر بذاتشه ذاتعالم ب :شود گفته ميمثال  است و به ذات باري تعالي شانو ارجاع

از نصوص معتزله در نفي صفات و تعطيل و تأويل آنچه  .يابد اين روش توحيد در نظر آنان تحقق مي
آنان نظرات و آراء  يعني.. . اند رفته) معطله(جهميه از راه موافق مذهب آنان نباشد كتاب و سنت كه 

برگرداندند، و از اينجاست كه معتزله آتش آن را دوباره و   جهميه را زنده و در خاكستر آن فوت كرده
آنها مخالفت يا ا كساني كه ب راين اصل معتزله ب بر ، بناهستند 1جهميه يا معطلهدرخور ناميده شدن به 

 منزهو خود را اهل توحيد و . اند گذاشته مثل مشبهه يا حشويهاي  ظالمانههاي  اند نام مقابله كرده
رد آنها در باب سوم  2اند نامند، نظر به اينكه از خداوند نفي صفات كرده مي - زهون من –گان خدا  كنند

  . خواهد آمد
دانند، و از او  باشد كه همه را حسن مي شان بحث در مورد افعال خداوند متعال ميمنظور :عدل - 2

قدر را نفي  آنان. شود هم مينفي اعمال قبيح بندگان در زير پوشش عدل  كه شاملكنند،  نفي قبح مي
آنها خود خالق گويند  ميدهند و  هاي خودشان نسبت مي كنند، و اعمال بندگان را به توانائي مي

____________________________________________________________
_________ 

، و ادب المعتزله 141-140، و فضل االعتزال ص 197شرح االصول ص : ، و نك13/357فتح الباري : ، و نك832، 824، 823/2فرق معاصر  -1
دكتر ابولبابه ص  –، و موقف المعتزله من السنة و مواطن انحرافهم عنها 40/1، و الملل و النحل 1/235، و مقاالت االسالميين 136، 135ص 
33 .  
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دهند آگاه است، و  افعالشان هستند با اينكه ايمان به اين دارند كه خداوند به هر چه بندگان انجام مي
   1.بخشيده استفعل را يا ترك ي انجام ياينكه خداوند تعالي است كه به آنها توانا

اند چون با انكار قدر با قدر موافق  و معتزله به خاطر نفي قدر از خداوند؛ به قدريه ملقب گرديده
دوگانه پرست و دانند  طرف خدا و شر را از طرف بنده مي به سبب اينكه خير را ازآنها به اند،  كرده

كه براي خود  اند همعقيده شدهن گانه پرستان، و مجوسياگويند؛ و با اين نگرش با دو ميهم مجوسي 
  .خداي شر و بدي يخير و نيكي و ديگر يدهند يكي خدا دو خداوند قرار مي

دانند  دهند، بلكه خود را اهل عدل مي هاي قدريه، و ثنويه، و مجوسيت رضايت نمي آنها به نامالبته 
خير و شر نمايند و به  يچون اهل سنت براي خداوند متعال اثبات قدر مو اند،  چون قدر را نفي كرده

   2.نمايند قدريه مجبره را اطالق ميبديشان عبارت آنها لذا  .آن ايمان دارند
را ؛ آياتي اثبات قدر براي خداوند متعال تسامعني نفي قدر به كه ) تلاعد(معتزله بنا بر اصل  

   :اند مانند فرموده خداوند متعال تأويل كرده

 mv w x y  z l ) 8/ رعد(  
  .»يز در نزد او به مقدار و ميزان استهر چ«

   :و فرموده او

ml m  n o  p  q r s t  u v w l ) 21/ حجر(  
هاي آن در پيش ما است و جز به اندازه معين و مشخص آن را فرو  و چيزي وجود ندارد مگر اينكه گنجينه«
  .»فرستيم نمي

   :و فرموده خداوند

 mÞ ß   à á â  ã  l )49/  قمر(  
  .»ايم يزي را به اندازة الزم و از روي حساب و نظام آفريدهما هر چ«
نمايد رد  و احاديثي صحيحي كه قدر را اثبات مي استموضع انكار از برخوردشان با احاديث قدر  
  . تحليل و رد اين موضوع در باب سوم به تفصيل خواهد آمد كهكنند،  مي

____________________________________________________________
_________ 

و المعني في ابواب  3/164ل و النحل ابن حزم ، و الفصل في المل1/41، و الملل و النحل 301شرح االصول ص : ، و نك2/834فرق معاصره  -1
  . 3/8التوحيد و العدل 
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گان وعده پاداش داده است  كنند به اطاعت كه خداونداين است  و آنها منطورشان :وعد و وعيد - 3
كه وعد و وعيدش  –و گناهكاران را تهديد به انتقام كرده است، پس بنابراين بر خداوند الزامي است 

كه به او محول شده از عبادات را  يبه بنده فرمانبر پاداش تكليفاتخداوند را اجرا كند؛ به اين معني كه 
كه خدا براي او در نظر  يهاي التزام به همه عبادتدر صورت بنده نمايد چون  ميو منهيات پرداخت 

كه تهديد خود را بر  دانند ميو همچنين بر خدا واجب مستحق دريافت پاداش است  گرفته
را آيد كه كسي  اين اصل بر خداوند متعال الزم مي مطابق .و گناهكاران عملي نمايد كارانعصيان

ون اين كار خلف تهديد و وعيد است و دروغ محسوب كند؛ چنگذشت  يكساز هيچ بخشد و ن
ي اين اصل صاحبان گناهان اشود، و دروغ و خالف براي خداوند متعال جايز نيست، و به مقتض مي

همانا آنان به مقتضي تهديد و وعيد خداوند مستحق  .گناهكارند اگر بدون توبه بميرند،كبيره از مؤمنان 
   1.باشدمگر اينكه سزايشان از سزاي كافران سبكتر  هستند كه در آتش جاويدان بمانند،

خواهد  ميخداوند كه و يا عذاب بندگاني است عفو و بخشش مفيد كه را اين اصل آياتي  بنابر 
   :اند؛ مانند فرموده او تأويل كرده

mr s t u  v w x  y z {  | } ~ l )48/  نساء(  
ولي گناهان جز آن را از هر كس كه خود بخواهد بخشد،  شرك به خود را نمي) هرگز(بيگمان خداوند «
  .»بخشد مي

   :و يا فرموده او

mt u v w x y z { |  } �~ ¡ ¢ £ ¦¥ ¤ § ¨  
©   ª   « l )53/  زمر(  

ايد، از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد  اي بندگانم، اي آناني كه در معاصي زياده روي كرده :بگو«
  .»چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است. آمرزد ان را ميقطعاً خداوند همه گناه. نگرديد
كه  جاوارد شده است، آنمومنان اند كه در نفي شفاعت از غير  كردهاستدالل به آياتي  سپس

   :فرمايد مي

mÂ Ã Ä  Å Æ  Ç È É Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ  l )48/  بقره(  

____________________________________________________________
_________ 

  . 154، و فضل االعتزال ص 52، 51، و المعتزله زهدي جار اهللا ص 1/42و الملل و النحل : ، و نك134شرح االصول ص  -1
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چيزي ساخته نيست، و از او ميانجيگري پذيرفته  و بترسيد از روزي كه از دست كسي براي كس ديگري«
خيزد و همديگر را  شود، و كسي به ياري كسي بر نمي شود، و از كسي بالگردان و جايگزين قبول نمي نمي
  .»توانند كمك كنند نمي
   :فرمودة ديگربه و 

 mZ [ \ ] ^ _  ` a l )18/  غافر(  
  »انجيگري كه ميانجي او پذيرفته گردد،ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي مي«

  .كه به اين معني وارد شده است يآياتي ديگر
احاديثي كليه گناهكار گناهان كبيره، و منان و مين اصل احاديث وارده در رابطه با شفاعت هممطابق 

و  هد،د خواست عذابشان مي گيرند اگر شود كه آنان در زير ارادة خدا قرار مي كه از آن استنباط ميرا 
  . بررسي و رد گفتار آنها در باب سوم به تفصيل خواهد آمد. اند بخشد، رد كرده اگر خواست آنان را مي

لي شود، و مرتكب كبيره از ايمان خارج ميمومن كه اين است  منظورشان :بين منزلتين ةمنزل -4
دو قرار دارد كه  بين اين يلكن در جايگاه شود؛ پس نه مؤمن است و نه كافر، و به كفر وارد نمي

؛ اند با خوارج در افتادهموافقت  هاين اصل بقبول معتزله با  .ندهم مستحق آتش اندارد، و فاسق نامفسق 
با آنان لذا ند آنها را كافر ناميدند، و يافت به جاوداني گناهكاران در آتشاعتقاد چون خوارج آنگاه 

فر دانستن آنها را به خود ات كأدند، ولي جررأي به جاوداني آنان در جهنم داهم معتزله  جنگيدند،
معتزله است كه درباره به همين لحاظ  ،ندها را نكرد و جسارت جنگ با هيچ يك از آن گروه دهندا

   1.ندخنثي هست آنها خوارج :هكاند  گفته
نقطه شروعي در تاريخ معتزله به حساب چنانكه در بيان آغاز پيدايش آنها گذشت اين اصل چهارم  
 خدا رسول معتزله نسبت به اصحاب گيرير موضعبدي باثر چنانكه خواهد آمد اين اصل  .آيد مي

   .داشته است شاصحاب جمل و اصحاب صفين از هر دو گروه علي و معاويه خصوصاً
اين اصل توافق دارند، و بر اهل سنت و معتزله هر دو بر  :امر به معروف و نهي از منكر - 5

چنانكه مواليمان هم ،دارند اتفاق نظر باشد از واجبات كفايي ميهي از منكر امر به معروف و ناينكه 
  2 :فرمايد كتاب ارزشمندش مي عزوجل در

____________________________________________________________
_________ 

  . 64،17، و فضل االعتزال 697، 137، و شرح االصول ص 1/42الملل و النحل : ، و نك116بين الفرق بغدادي ص  الفرق -1
  . 744،141شرح االصول ص : و نك -2
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mf g h  i j k  l m n o qp r s t 
u l )104/  آل عمران(  

د بايد از ميان شما گروهي باشند كه دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و آنان خو«
  .»رستگارند

   :بودذيل در امور واقع شد در اين خصوص بين اهل سنت و معتزله  كه ياختالف اما
آشكارا و ملزم كردنشان به آن، و اين  شانبه معروف و منكر در مذهبرا مردم معتزله واداشتن  – الف

  .خلق قرآن است باعث محنت
بيان موضع مسلمان در برخورد  در عكس حديث پيامبربردر اين زمينه  :روش تغيير منكر –ب 

   :فرموده است پيامبر حركت كردند،با منكر 
ضعف أفبقلبه, و ذلک  ن مل يستطع,إفبلسانه, ف ن مل يستطع,إی منكم منكرا فليغريه بيده, فأمن ر«
   1»يامناإل
را  آنمنكري را ديد با دست او را بر طرف نمايد، و اگر با دست نتوانست با زبان  اگر كسي از شما«

نكوهش كند و ناپسند شمارد، و اين حداقل آن را  شنتوانست در قلبهم تغيير دهد، و اگر با زبان 
  . »ايمان است

است  زبان ا، سپس بشود ميبا صميميت و دوستانه شروع ابتدا در حالي كه تغيير منكر در نظر آنان 
كند، و اهل حق آن را  ي مييعكس آنچه حديث راهنمادرست برو بعد با دست و سپس با شمشير، 

   .صحيح دانسته اند
كند كه از كافران باشد يا  فرق نمي ،كساني كه مخالف معتزله باشندضد اسلحه بر  حمل –ج 

   .از اهل قبله يگناهكاران
، و آنها در همه اين امور از حركت لجوجانه اند را واجب دانسته شورش بر عليه حاكم ظالم –د 

بر ما واجب است كه  :گويند كه آنان مياين است  الصه اين اصل نزد آنانو خ. 2اند خوارج متأثر شده

____________________________________________________________
_________ 

از حديث ابي سعيد حذري  49شماره  297، 1/296الخ . .. كتاب ايمان، باب كون النهي عن المنكرين االيمان) با شرح نووي(روايت مسلم  -1
  ). رض(

، و المعتزله و اصولهم الخمسة و موقف اهل السنة منها 261، 256الخالفة و نشأة األحزاب اإلسالمية ص : ، و نك851-2/849فرق معاصرة  -2
  . 276، 273استاد عوام عبداهللا ص 
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را به آنچه كه بر ما الزم است آنها و دستور دهيم  يبه ديگربه آنچه كه بر ما واجب گرديده است، 
  1.ملزم كنيم

قرآن كريم فصل  « :ست كه امام قاسم رسي آن را بيان داشته استا معتزله آنمتفاوت اصول  ازيكي 
 نتاز سهيچ تضاد و اختالفي در آن نيست، و  كه است يي محكم و راه راست ا و جدا كننده

   2.ييمعناهست و نه  يذكرنه در قرآن  خدا رسول
آنان فقط  .و آشگار استمعلوم  معصوم پيامبر سنت درباره آنان ديدگاه ناپسندشان مدر اصل پنج 

پذيرند، و اين موضع آنان تأثيري  و سنت مستقل را نميكنند،  به سنتي كه موافق قرآن باشد اعتماد مي
اند و براساس آن  بسيار بدي داشت، به نحوي كه آن را به يك برنامه و ايدئولوژي خاص در آورده

كنند، و  دارند و مقابله مي حديث را بر قرآن كريم عرضه ميآنان كنند،  ميحكم  سنت پيامبردرمورد 
موجود ميانشان امكان جمع  كهظاهري  يداشته باشد هر چند اختالف با آن اختالفحديثي را كه هر 

  . كنند حديث در باالترين رتبه صحت باشد رد ميآن باشد و 
كند؛ اعراض و  احمد بن يحيي مرتضي بيان مي چهاصول معتزله چنانديگر همچنين وجه تمايز  

رخ داد، و برائت از  نروي گرداني از اصحاب، و اختالفاتي كه در دوران خالفت حضرت عثما
  . باشد مي بمعاويه و عمرو بن عاص

بر صحت خالفت باشد  مي بحتي آنهايي كه نظرشان به برتري علي بر ابوبكرهمه معتزله  
حتماً بيعتش پس گويند علي بدون اجبار با ابوبكر بيعت كرده است،  ابوبكر اتفاق دارند، چون مي

 :گويد بينيم كه جناب خياط معتزلي مي مي ،رسيم ن عثمان مي، ولي آنگاه كه به سيدمابوده استصحيح 
و قاتلين او نظري نداده است و از هيچ كدام آنها برائت نجسته است؛  خائنانواصل بن عطاء در مورد 

و بعد از آن را داراي ي آخر خالفت عثمان  شش سالهحوادث ي قبل از  ت پسنديدهكومچون ح
ابو  3.به خدا واگذار كرده استآن را كار  پس .يده استتعارض داراي دبا هم  اشكال دانسته و آنها را

   1».دانيم كه آيا عثمان ظالم كشته شد يا مظلوم نمي« :گويد مي و 4هذيل عالف نيز چنين نظري دارد

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/286شرح العقيده الطحاويه  -1
  . 182، 181ل االعتزال و طبقات المعتزله ص ، و فض1/287رسائل الجاحظ : ، و نك1/76رسائل العدل و التوحيد  -2
  . 151االنتصار ص  -3
محمد پسر هذيل پسر عبداهللا بصري عالف، از امامان معتزله، مقاالتي در مورد اعتزال دارد، و نظرات مخصوص دارد، فوت سال : ابو هذيل عالف -4

، و لسان الميزان 1482شماره  366/3، و تاريخ بغداد 44رتضي ص طبقات المعتزله ابن م: شرح حالش در. اند و غير اين هم گفته -  ه 235
  . 173شماره  542/10، و سير اعالم النبالء 85/2، و شدرات الذهب 606شماره  265/4، و وفيات االعيان 8222شماره  597/5



 سنت نبويبررسي 

 

132

بينيم كه و اصل بن  رسيم، مي مي بهاي ميان علي و معاويه ها به جنگ آنگاه كه پس از اين جريان
نمايند و از معاويه و  ن عبيد، و جعفر بن مبشر، ديدگاه علي بن ابي طالب را تأييد ميعطاء، و عمرو ب

   2.اند عمرو بن عاص و از كساني كه در كنار آنها بودند برائت كرده
 4.داند را كافر مي بباشد عمرو بن عاص و معاويه هاي معتزله مي كه يكي از شيخ 3و حتي بلخي
  . بريم ناه ميپناهي به خدا پ از خذالن و بي

 و اين اصول آنها. اند بودهاهل سنت در مفهوم جامع اسالمي مخالف چنين اينمعتزله در اصولشان  
  . و مسلمانان داشته است» قرآن و سنت«بر اسالم  بدي اثر

  
  سنت مطهر در قبالمعتزله موضع 

از آن  .ايمان نداشتند جز به آنچه با عقل و اصول پنج گانه آنها موافقت دارد،معتزله از آنجايي كه 
موضعگيريشان در قبال كرد،  يلشان را باطل ميو دالرد مذهب آنان را همواره  احاديث پيامبرسو 

 نبعم دومينآنان بود كه نزديك  :ايم اگر بگوييم ي نكردها بسيار خطرناك بود، و هيچ مبالغهسنت 
و تناقضي شده بودند كه تضاد دچار نت نگرششان به س طرز گذاري اسالم را نابود كنند، آنها در قانون

  .شد بود ناشي ميعقل هر چه مخالف  رد و تأويلهايشان درو گرايي نزديك به تقديس عقل از
  

  متواتر حديث درباره موضع معتزله
قسمتي . فتندرا در پيش گر قاطع متواترحديث مخالفت با راه عكس روش اجماع اسالمي برمعتزله 

 .اند روا دانستهبودن آن را و دروغ  را انكار كرده آنافاده يقين  ر و پيام ومتواتحديث از آنان حجيت 
بيان در آنها . اندگروهي از معتزله كه نقل كرده است، » نظاميه«فرقه منصور بغدادي اين را از امام ابو

و بيشمار  شويانار تعدادخبر متواتر هر چند  :5دنگوي ام ميهاي نظّ از رسوائي مسوائي شانزدهر

                                                                                                                            
  . 145/2مقاالت االسالميين  -1
  . 152االنتصار خياط ص  -2
شرح   ه 333اي در سمرقند، از امامان علم كالم، فوت سال  ابو منصور ماتريدي، نسبت او به ما تريد محلهمحمد پسر محمد پسر محمود، : بلخي -3

  . 21/2، و مفتاح السعادة، احمد مصطفي 235الفوائد البهيه في تراجم الحنفية لكنوي ص : حالش در
  . 180-177/3ضحي االسالم : ، و نك137/1شرح نهج البالغه ابن ابي حديد  -4
اي، ابو اسحاق نظام، شيخ معتزله، در علوم فلسفه كار كشته شد، و آراء مخصوص دارد و گروهي از معتزله  ابراهيم پسر سار پسر هاني بصره: نظام -5

در  هاي ، و كتاب227هاي  دانند، فوت حدود سال ديني است، و گروهي او را كافر مي متهم به بي. او را پيروي كردند و به نظاميه معروف شدند
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و اين عالوه بر سخن ديگر اوست كه  اشددروغ بممكن است  ،از روايت مختلف باشد شانهاي نگيزها
كه بر را او و كساني  ،ياران ما .دكن ضروري مينيز افاده خبر قطعي و حاد آر اخباگويد بعضي از  مي

   1.اند اند كافر دانسته مذهب اعتزال وي رفته
در هر عصر و  متاجماع ادانستن جائز « :گويد ش ميايرسواييهاز  مهفده در بيان رسواييسپس 

هيچ يك از  هبكه  شود اين اصل الزم مياساس بر  كه، است استدالل وزماني بر اشتباه از جهت رأي 
و از آنجا كه مسلمانان . ننمايدتوجه بخاطر احتمال خطايشان در نظر او  ،آنچه امت بر آن اجماع دارند

اجتهاد و با توجه قياس و يا از و و يا از اخبار آحاد  اند برداشت كردهتر امتور اخبايا از احكام خود را 
دارد ولي مورد سوم يعني قياس و اجتهاد و نيز خبر آحاد را در  به اينكه نظام دو منبع نخست را قبول
ن هاي رسيد ل راهابطاز راه اخواسته كه ست ا مثل ايندر واقع  ،صورت عدم افاده خبر قطعي رد ميكند

   2 .ل كندابطارا خود آن احكام  ،به احكام فرعي شريعت
 اند د را شرط گرفتهادهمچون شهادت دادن تعحاد آقبول خبر براي ست كه ااولين جماعتي  :معتزله 

   .نيست گرفته شده از آنها جز تعطيل اخبار احكامو هدفشان از اين شرط چيزي 
جز متأخرين هاي اسالمي  و گروهي از گروه هيچ جماعت« :3گويد در اين مورد امام حازمي مي 

باشند؛ آنها روايت را بر شهادت قياس به شرط تعداد شناسم كه قائل به قبول خبر واحد  نميمعتزله را 
ند، و هدف آنها ستدان در روايت هم معتبر  استكه در گواهي و شهادت معتبر را كرده، شرايطي 

  . 4م چنانكه ابو حاتم ابن حبان گفته استمحتوي كردن احكا جز تعطيل و بي ي نيستچيز
  .دانند را شرط مي اند راوياسران معتزله با صراحت تعد 

                                                                                                                            
 10/541، سر اعالم النبالء 3131شماره  6/97، و تاريخ بغداد 46طبقات معتزلي ابن مرتضي ص : شرح حالش در. مورد فلسفه و اعتزال دارد

  . 6/371، و مروج الذهب 176شماره  1/96، لسان الميزان 172شماره 
  . 347االصول دراسة و تقويماً دكتر علي بن سعد بن صالح ص  ، و آراء المعتزله230االنتصار خياط ص : ، و نك137الفرق بين الفرق ص  -1
  . 28، و تأويل مختلف الحديث ص 1/50، و الملل و النحل 232االنتصار خياط ص : ، و نك138، 137الفرق بي الفرق ص  -2
معني و مردان آن، تقه، زيرك، حجه، ابوبكر محمد پسر موسي پسر عثمان پسر حازم، از امامان حافظ و آگاه، عالم به فقه حديث و : حازمي -3

ئمه زاهد و پرهيزگار و عابد، در جواني اجل گريبانش را گرفت، از تأليفات او، الناسخ و المنسوخ، و عجاله المبتدئي في االنساب، و شروط اال
، و تهذيب 1106شماره  4/1363، و تذكرة الحافظ 1071شماره  484طبقات الحافظ سيوطي ص : شرح حالش در  ه 584الخمسة، فوت سال 

  . 6/109، و النجوم الزاهرة اين تعزي بردي 12/333، و البداية و النهاية 4/282، و شذرات الذهب 2/192االسماء و اللغات نووي 
در فقه، و هاي علم بود  محمد پسر حبان پسر احمد، ابو حاتم بستي تميمي، يكي از مرجع: و ابو حاتم بن حبان. 47شروط االئمة الخمسة ص  -4

 -   ه 354حديث، و لغت و خطابه، و انواع علوم، قضاوت سمرقند را به عهده گرفت، از تأليفات او، المسند الصحيح، و تاريخ و ضعفا، فوت سال 
، و الرسالة 11/295، و البداية و النهايه 847شماره  375، و طبقات الحفاظ سيوطي ص 879شماه  3/920تذكرة الحفاظ : شرح حالش در
  . 2/317، و الوافي بالوفيات 3/16، شذرات الذهب 20المستطرفه ص 
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هذيليه كه گروهي از معتزله هذيل رئيس فرقه در بيان ششمين رسوايي ابوامام ابو منصور بغدادي  
ود از آيات و كه با حواس درك نشو احاديث اموري  به راستي حجت از راه اخبار: گويد مي ،باشند مي

ثابت نمي  ،نباشد بهشتي هااز آن يكيحداقل هاي پيامبران، و غير اينها، با كمتر از بيست نفر كه  نشانه
كذب بودن ندارد كه امكان هرچند به حد تواتري رسيده باشد و فاسق را  كافرراويان و اخبار ا. شود

و گمان برده است كه است حجت ندانسته يكي از اهل بهشت در جمع آنان در صورت عدم وجود 
مي كند و علم نمي كند و فوق چهار نفر تا بيست نفر گاهي افاده حكم  افادهخبر كمتر از چهار نفر 

   :كهخداوند متعال  هبيست حجت است به فرمودعدد استدالل كه گاه نمي كند با اين 

 mv  w x y z  { | l )65/  انفال(  
  .»كنند بر دويست نفر غلبه مي هر گاه بيست نفر شكيبا از شما باشند«

بودنشان جت مگر در صورت حمباح نكرده است براي مسلمانان خدا جنگ با آنان را  :گفته استو 
مي چون در آن وقت يك نفر  ميكندعلم بوده و افاده خبر واحد حجت اين، وجب كه به م. بر آنها

و با آنان دليل بر اين است كه بر آنان جواز مبارزه او اين با ده نفر از مشركان مبارزه كند، توانست 
  . است بوده حجت
 ،خبرشدن حجت  برايهدف ابو هذيل از معتبر دانستن بيست نفر  :گويد بغدادي مي عبدالقادر ماما
كردن اخبار آمده در احكام و جدا چيزي جز تعطيل  ،يكي از آنان بودن اهل بهشتهم در صورت  آن

در  يالزم است يك اهل بهشت :اين گفته كه او ازمنظور  چون .نيست ،خود آن احكامشريعت از
. استقدرت خداوند متعال تعطيل قدر و در امور اعتزال و  هعتزلگران ميكي از بدعت ميانشان باشد،

هيچ پيش از ابي هذيل هم  .از اهل بهشتاست و نه مؤمن نه او چنين نگويد از نظر چون هر كس 
   1.مطرح نكرده استروايت د بيست در بدعت او را در معتبر دانستن عدكس 

ه و معتزله اتفاق رعااشو جمهور فقها از متكلمين  :كند احكام خود نقل ميكتاب در هم امام آمدي  
حسين و ابو 2كعبي. ضروري استعلمي قطعي و  ،نظر دارند بر اينكه علم حاصل از خبر متواتر

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/47الملل و النحل : ، و نك125، 124الفرق بين الفرق ص  -1
هاي دارد در طعنه از محدثين، كه داللت  اي از معتزله كه به كعبيه معروفند، و نوشته عبداهللا پسر احمد پسر محمد كعبي، بلخي، رئيس طايفه: كعبي -2
و وفيات االعيان  2/281، و شذرات الذهب 4054شماره  3/716لسان الميزان : شرح حال او در  ه 319ر آگهي و تعصب او دارد، فوت سال ب

  . 49، 25، و طبقات المعتزله ابن مرتضي ص 11/284، و البداية و النهايه 330شماره  2/248
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بر سر حداقل تعداد  اما .3ما هم همين است ظرگويند كه ن از ياران شافعي مي 2، و دقاقيمعتزل 1بصري
   4.ندشده ااختالف مفيد علم مي شود دچار خبرشان راوياني كه 

اولين كساني  :معتزلهمبني بر اينكه كند  نقل ميرا حكايت امام حافظ حازمي هم همان امام ابن حزم 
او  .هل اسالم مخالفت كردندبا تمام احكم شرط گرفتند، و با اين را د اعددر قبول اخبار تبودند كه 
ست و همه اقبول  ثقه از پيامبريك نفر همة اهل اسالم بر اين باور بودند كه خبر  :گفته است

كردند تا اينكه  به اين عمل مياز اهل سنت، و خوارج، و شيعه، و قدريه ها  ها و جماعت گروه
در حقيقت عمرو بن . كردند پس از گذشت صد سال با اين اجماع اسالمي مخالفت همتكلمين معتزل

و اين را  .داد مي او به آن فتوايمان داشت كرد  روايت مي يبه آنچه از ابي حسين بصري معتزلهم عبيد 
   5.داند مي ،داشته باشدعلمي كمترين كه كس هر 

را همانند در روايت  داعدتهاي پنجگانه بعضي از ائمه متأخر معتزله شرط  حازمي در شرطچون 
شيخ  6.حكايت كرده استمحدثان هم  ياز بعضهمين را همچون سيوطي كند، و  يت ميشهادت حكا

 :فرمايد اصحاب را چنين داده است، كه مي يبعضاز كايت اين شرط ح جواب :االسالم ابن حجر
المدخل در  و نيز ،علوم الحديث كتاب معرفهدر  7هاي حاكم فتهاز آنان اين شرط را از خالل گبعضي 

____________________________________________________________
_________ 

تأليفات و شهرتي دال بر زيركي و : گويد از امامان معتزله، خطيب بغدادي مي محمد پسر علي پسر طيب بصري، ابو حسين، يكي: ابو حسين -1
طبقات : شرح حال او در.  ه 436المعتمد في اصول الفقه، و تصفح االدله، و شايستگي روايت ندارد، فوت سال : بدعت گذاريش دارد، از آثار او

، و البداية 7972شماره  3/654، و ميزان االعتدال 609شماره  4/271ات االعيان و وفي. 9/27، و الكامل في التاريخ 118المعتزله ابن مرتضي ص 
  . 12/53و النهاية 

شرح حال او .   ه 392محمد پسر محمد پسر دقاق شافعي، فقيه اصولي، قاضي و عالم و فاضل بود، كتابي در اصول فقه دارد، فوت سال : الدقاق -2
  . 1/116، و الوافي بالوفيات 4/206النجوم الزاهره ، و 1294شماره  3/229تاريخ بغداد : در
  . 234المسوده في اصول الفقه آل تيميه ص : ، و نك2/27االحكام لآلمدي  -3
  . 1/217، و البرهان 236، و المسوده في اصول الفقه ص 2/39االحكام لآلمدي  -4
  . 1/187االعتصام شاطبي : ، و نك1/110: االحكام ابن حزم -5
  . لراويتدريب ا -6
أبوعبداهللا محمد پسر عبداهللا نيشابوري معروف به ابن بيع، در عصر خود پيشواي حديث بود، از آن به تمامي شناخت، نيكوكار و ثقه بود، : حاكم -7

.   ه 405سال به تشيع گرايش داشت، نويسنده مستدرك بر صحيحين، و تاريخ نيشابور، و معرفة علوم الحديث، و مناقب شافعي و غير اينها، فوت 
، و 3/175، و شذرات الذهب 927، شماره 410، و طبقات الحفاظ سيوطي، ص 962شماره  3/1039تذكرظ الحفاظ : ق شرح حال او در

، 21، و الرساله المستطرفة، ص 11/355، و البداية و النهاية 3024شماره  473/5، و تاريخ بغداد 328شماره  4/155طبقات الشافقية ابن سبكي 
  .614، شماره 280/4، و وفيات األعيان، 7804، شماره 3/608زان اإلعتدال و مي
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، آن در مقدمه جامع اصول و غير 1ابن اثيراما . فهميده اند شرط بخاري و مسلم،در مبحث الي األكليل 
عالوه بر اينكه ندارند،  يبرداشتچنين دليلي براي حجت و هيچ آنان تأكيد كرده است، و مساله بر اين 

روايت  آنها راراوي  يككه  موجود در صحيحين صحيحاما  احاديث غريبوسيله  به چنين فهمي
   2.قض استكامال قابل نرده ك

دو شرط شيخين روايت ادعا كرده است كه حاكم به زعم يكي از ايشان  :گويد ابن حجر ميحافظ 
   3.اشتباه استچنين چيزي در مورد حاكم نفر است، لكن 

  
  به خبر آحاد نسبت  موضع معتزله

كه كند  ن بصري نقل مياز ابي حسي 4دارند، آمديو تناقض معتزله در حجيت خبر آحاد با هم تضاد 
  5.جايز است آحادبه خبر  عبدتعقالً 

شرعاً عمل به خبر [ :گويند كند، كه مي ايت ميورو رافضه از جماعتي از معتزله  هم 6امام جويني 
كه او با وجود كند  نقل مي ياز خياط معتزلهم استاد ابو منصور بغدادي  .7]نيست آحاد درست

با اين د گوي استاد ابو منصور مي .حجيت خبر آحاد استت، منكر ي در مساله قدر و معدوماگمراه
   8.فقهي بر مبناي اخبار آحاد هستند واجبات، چون بيشتر را انكار كرده است انكار اكثر احكام شريعت

____________________________________________________________
_________ 

أسد الغابة : شناسي، حافظ و لغوي بود، از تأليفات او أبوحسن علي پسر محمد عبدالكريم جزري، امام و دانشمند بود در سيره و جامعه: ابن اثير -1
، طبقات الحفاظ 1124شماره  4/1399تذكرة الحفاظ : شرح حال او در.   ه 630في معرفة الصحابة، و اللباب في تهذيب األنساب، فوت سال 

  .5/120، و العبر 460شماره  3/348، و وفيات األعيان 5/137، و شذرات الذهب 13/139، البدايه و النهاية 1090شماره  495سيوطي، ص 
  .127-124ص : ، و نك1/71تدريب الراوي  -2
  .267شماره  209سؤاالت مسعود بن علي سنجري از حاكم ص : ، و نك7257-7250شماره  13/246فتح الباري  -3
الدين، فقيه و منطقي و اصولي با اخالقي نيك و زبان فصيح و  اش أبوحسن، ملقب به سيف علي پسر أبي علي پسر محمد سالم ثعلبي، كنيه: آمري -4

وفيات األعيان : شرح حال او در.   ه 631الحقائق في الحكمظ، فوت سال  األحكام في اصول األحكام، و دقائق: شيرين بيان بود، از تأليفاتش
  .5/144، و شذرات الذهب 13/140، و البدايه و النهايه 1207شماره  8/306، و طبقات الشافعيه ابن سبكي 432شماره  293/3

  .2/106المعتمد في اصول الفقه : ، و نك2/75068اإلحكام آمدي  -5
: اش ابوالمعالي، لقبش إمام الحرمين، باسوادترين ياران متأخر شافعي است از تأليفات او سر عبداهللا پسر يوسف جويني، كنيهعبدالملك پ: جويني -6

، و شذرات 4313شماره  11/137سير أعالم النبالء : شرح حال او در.   ه 478فوت سال . البرهان في اصول الفقه، و االرشاد في علم الكالم
  .8شماره  470 – 2/466قات الفقهاء الشافعين ابن كثير ، و طب3/360الذهب 

و فضل .  او بعد از آن. 2/6، و معتمد في اصول الفقه 238المسورة في اصول الفقه از آل تيميه ص : ، و نك131، 1/228البرهان في اصول الفقه  -7
  .195االعتزال ص 

  .1/66الملل و النحل، : ، و نك168الفرق بين الفرق ص  -8



 سنت نبويبررسي 

 

137

  
  د مناسب براي قبول خبر آحاد اعدتاختالف معتزله در 

و اختالف دچار براي قبول خبرش  د مناسب آناعدتخبر آحاد را قبول دارند در كه  يانيمعتزل  
در مورد قبول نيست مگر در اعمال كه حجيت آن اين است  ي نظرشان ا عدهحتي  .تناقض شده اند

  .خاص يشرايط
ايت شده است روي از ابو علي جبائ خبر، مناسب براي قبولتعداد اختالف آنها در خصوص  در 
ايت شده است روهمچنين از او  .1يت كرده باشندرواآنرا مگر اينكه چهار نفر  ودش ميخبر قبول ن :كه
 يداعدت :كهنقل شده وي ين از چنهم 2.يستفقهي خبر كمتر از دو نفر قبول نشرعي و در احكام  :كه

  3.كرد را اعتبار ميشاهدان زنا بيشتر از 
ط ديگر را شراز دو نفر  دو نفرهم كه از فقهاي محدث است روايت  4اسماعيل بن ابراهيم بن عليه 

امام شافعي حديث . نزد ائمه و بزرگان مهجور القول است به خاطر گرايشش به معتزلهاما  .گرفته است
   .مي دادند هشداراو نسبت به كرد و  او را رد مي

را تا كه روايت  اند شرط گرفتهبعضي از آنان در قبول خبر  :كند قل ميهم ناستاد ابو منصور بغدادي  
پنج نفر از ديگر بعضي و و بعضي چهار نفر از چهار نفر  هم روايت كنندفر سه ناز سه نفر آخرين نفر 

   5.را شرط كرده اند از هفت نفرنفر  پنج نفر و بعضي هفت
موارد زير را شرط  طوشربودن مشروط خبر آحاد هستند حجت  معتقد به كساني كه  

   :دانسته اند
هر  تمخالفپس  .از اصول آنان استيكي  چنانچه گذشت كهنبايد مخالف ظاهر قرآن باشد،  - 1

ست هر چند كه امكان جمع بين اين تعارض ا ظاهر قرآن كريم دليل بر صحيح نبودن آنبا حديثي 
هميه، جخوارج،  چون يل منحرفان و بدعتگذارانواصيكي اين و  .وجود داشته باشدو قرآن ظاهري 

____________________________________________________________
_________ 

  .1/72تدريب الراوي : كن -1
  .1/231البرهان جويني  -2
  .238، 236المسودة في اصول الفقه از آل تيميه ص  -3
.  ه 193اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم أسدي موالي آنان، أبو بشر بصري، معروف بابن عليه، ثقه، حافظ در غير بدعت، فوت سال : ابن عليه -4

، و مشاهير علماء االمصار ص 44/6، و الثقات ابن حبان 350شماره  1/243، و الكاشف 417شماره  1/90تقريب التهذيب : شرح حال او در
  .39شماره  1/10، و المغني في الضعفاء 65شماره  1/50، و لسان الميزان 1277شماره  192

  .1/66الملل و النحل : ، و نك168الفرق بن الفرق ص  -5
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از آنان .. . انرگيدو  3و ابن قتيبه 2شاطبي ،1ابن قيم جوزيه ماباشد چنانكه امامان  جبريه و معتزله مي
  . اند نقل كرده

ابو الحسين  .اند كه خبر آحاد نبايد مخالف عقل باشد شرط دانستهاز آنان هم چنانكه بعضي  - 2
ي عقل باشد قبول نيست، چون ما به راستي با عقل اخبري كه در ظاهر مخالف مقتض :گويد مي

اين قبيح است،  خالفو  .دهد تكليف قرار ميبشر ي يه اندازة توانابتنها ايم كه خداوند متعال  فهميده
را هم به آن اضافه در اين مورد  تقاصد اگردر واقع  قبول كنيم،را عقل با ف الخم ياگر خبرما و 

تصديق ننماييم و را  بايد پيامبر، و يا اينكه ين پيش مي آيد كه محال استنقيضصدق وقت كنيم آن 
   4.آن هم محال است ناي قرآن عدول كنيم كهعاز مبا اين كار 

قبول نيست چون در جايي كه موجب اعتقاد است كه خبر آحاد اين است  معتزله نظرشان بر - 3
اما  .5و گمان در حالي كه خبر آحاد تنها افاده ظن ميكند ظنبر نه مي شود بر يقين استوار تنها اعتقاد 
فقط ي دادن حكم قطع :6گويد شود؛ چنانكه جاحظ مي ي گرفته مينعقالو حجج از داليل فقط يقين 

  . است 7عقل ست، و روشنگري صحيح فقط در توانذهن ا هايييتواناحيطه در 
اوت صحيح، ضيقين، و عزت اطمينان، قخنكاي استنباط چيزي است كه صاحبش را به  :گويد و مي

  8.رساند و حكم پسنديده مي
  يلموافق دالبايد ديد كه آيا  ،يافته شد اتاعتقاد زمينهدر ي خبرآحاداگر :9گويد قاضي عبدالجبار مي

و اعتقاد به موجب آن الزم است، نه به خاطر  اگر موافق عقل بود قبول گشته ؟هست يا خيرعقلي 
____________________________________________________________

_________ 
  .276، 2/275أعالم الموقعين  -1
  .1/199األعصام باب منبع استدالل اهل بنت : نك -2
  .210/212الخالفة و نشأة األحزاب االسالمية ص : و پس از آن، و نك 84تأويل مختلف الحديث ص  -3
  .565شرح األصول الخمسة ص : ، و نك2/549المعتمد في اصول الفقه  -4
  .769، و شرح االصول ص 2/102المعتمد في اصول الفقه : نك -5
عمر و پسر بحر پسر محبوب كناني، سرور آنان، أبوعثمان، مشهور به جاحظ، بصري، معتزلي، اديب انديشمند، رهبر گروه جاحظيه : ظجاح -6

شرح حال .   ه 255فوت سال . هاي ديگر گزاران، از تأليفات او، الحيوان، البيان و التبيين، و مجموعه رساله معتزلي، ثقه و امين نبود، از ائمه بدعت
، و الضعفاء و 6333شماره  3/247، و ميزان االعتدال 506شماره  3/470، و وفيات االعيان 6669شماره  12/212تاريخ بغداد : در او

  .6300شماره  5/286، و لسان الميزان 11/19، و البدايه و النهاية 2545شماره  2/223المتروكين ابن جوزي 
  .3/58رسالة التربيع و التدوير، ضمن رسائل جاحظ  -7
  .3/58كتاب العلمين، ضمن رسائل جاحظ  -8
عبدالجبار پسر احمد پسر عبدالجبار همداني، أبوالحسين، قاضي، و اصولي، در زمان خود شيخ معتزله بود، و او را قاضي القضاة : قاضي عبدالجبار -9

المطاعن، و شرح األصول الخمسة، و المغني في أبواب التوحيد تنزيه القرآن عن : دادند، و به كس ديگري اين لقب را ندادند، از تأليفات او لقب مي
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عقلي، ولي اگر موافق عقل نباشد، واجب آن است  هايحجتخاطر آن بلكه بآن خبر يا حديث جايگاه 
آن را از گفته است، و اگر هم گفته باشد چنين ن اين شود كه پيامبر كه خبر آحاد رد شود و حكم به

نداشته باشد اما اگر احتمال منصفانه كه احتمال تأويل است است، اينها وقتي كرده نقل قول ديگران 
  1.بايد تأويل شودحتما تأويل داشته باشد 

ه در باب مانند رواياتي كاند،  مرتكب شده كبيرهحاد گناه آبعضي از اخبار به زعم معتزله راويان  
باشد نبر وجوب عمل به آنها  يداللتدر آن اخبار و اگر  .نقل شده است اشتباهات ساير تشبيه و جبر و

جواب اين شروط در رد شبه منكرين حجيت خبر آحاد  .2نيست كردنشان ي در نقلا هيچ فايده
  .خواهد آمد

  
  نبويبر سنت آن اثرصحاب و ابه نسبت  ديدگاه و موضع معتزله

 كممعيوبتر و ايشانبه نسبت از موضع و ديدگاه شيعه  به صحابهنسبت موضع و ديدگاه معتزله 
يكي از رسيم  به آن ميبه صحابه نسبت ديدگاه معتزله بررسي اولين چيزي كه در  .نيست خطرتر

است، و صحابه  دوست داشتناست، و آن بيان كرده احمد بن يحيي بن مرتضي است كه اصول آنان 
و اين . ، و برائت از معاويه و عمرو بن عاص استفتنهپس از  عثماناختالف و شك آنها نسبت به 

را  ابوبكر تهاي اصولي نزد آنان است، آنها هر چند خالف اصل چنانچه گذشت يكي از تفاوت
بينيم كه  يموجود  اين باي كه نظرشان به برتري علي بن ابي طالب است، ياند حتي آنها صحيح دانسته
و بسياري از بزرگان صحابه مانند عمر فاروق، و عثمان، و علي، و ابن مسعود، و نظام عليه او 

صحاب پيش از دوستي ادانيم كه هدفشان از  ما نميلذا  .كرده است گستاخي، و غير آنان، ابوهريره
  . چيست اختالفشان در مورد حضرت عثمان

ند، در كن ميبينيم كه در عدالتش شك  ثمان شروع شد ميهاي دوران حضرت ع حتي آنگاه كه آشوب
و از هيچ يك از آنها برائت خاموش ماندند با او جنگ كردند و ، هي كه عثمان را ترك كرديمورد آنها

                                                                                                                            
، و طبقات 4737شماره  2/533، و ميزان االعتدال 5806شماره  11/113تاريخ بغداد : شرح حالش در.   ه 415فوت سال . و العدل و غير اينها

، و لسان 248شماره  -1/262ات المسفرين داودي ، و طبق43، 7، و طبقات المعتزله ابن مرتضي ص 443شماره  5/97الشافعيه ابن سبكي 
  .4939شماره  4/211الميزان 

  .2/549، و المعتمد في اصول الفقه 2/18فضل االعتزال و طبقات المعتزله ص : ، و نك770شرح األصول ص  -1
  .153، 152األنتصار ص  -2
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لذا است مانده قبل و بعد از آشوب بر آنان مبهم و نامعلوم  وضعيت عثمانگفتند  مياند، چون  نكرده
  . كردندل او را به خداي متعال محو

چنانكه گذشت خياط از واصل بن عطاء نقل كرده  را المؤمنيناين توقف و شك در عدالت امير
كند و از گفتن آن معذرت خواهي  معتزله خود را از اين گفته تبرئه نمي :گويد است، خياط مي

  1.كند نمي
رخ داد مالحظه  –ا مرضي اهللا عنه -تا آنجا كه فتنه و آشوب ميان علي بن ابي طالب و معاويه 

كند و يا با  داند ولي مشخص نمي ها را فاسق مي با اطمينان يكي از گروهاز معتزله كرديم كه بعضي 
دانند، و برائت خود را از معاويه و عمرو بن عاص و كساني كه آنان  اطمينان هر دو گروه را فاسق مي

ت و گستاخي ان معتزله است با جرأكه يكي از سرحتي بلخي  2.اند اند اعالن داشته را همراهي كرده
  3.كند چنانكه گذشت متهم ميو الحاد ديني  به بي را –ا مرضي اهللا عنه – دو آن ،تمام
كند  از شيخ معتزله واصل بن عطاء نقل مي) الفرق بين الفرق(امام عبدالقادر بغدادي در كتاب خود  

داند  نمياينكه او هستند و  فاسق) اصحاب جمل و صفين(ي از اين دو گروه يك :كه گفته است
كه فاسق اين دو جماعت علي و پيروانش باشد، مانند حسن و   جائز دانسته اماكدامشان فاسق هستند، 

ي كه در روز جمل با علي يي آنها حسين، و ابن عباس، و عمار بن ياسر، و ابي ايوب انصاري، و بقيه
و طلحه، و زبير، و ساير اصحاب جمل باشند، عايشه  دو گروهاز  جائز دانسته است فاسقنيز بودند، 

اگر علي و طلحه، و يا علي و زبير، و يا هر كس از اصحاب  :دگوي سپس در تحقيق از دو گروه مي
 دانم دهم، چون مي ي از گياهان كشته شود حكم به شهادت آنها نميا جمل در كنار من بر روي دسته

ي كه همديگر را يم، همچنانكه حكم به شهادت آنهاكني هم نميمعين و از آنها فاسق است يك  دامك
چون يقين دارم كه يكي از آنها فاسق و گناهكار است ولي معين نيست، و  .دهم نمي ،كنند مالعنه مي

   .ميكنمقبول  شان راشهادت و گواهي بدهند شهادهر دو گروه  اگر دو نفر از

____________________________________________________________
_________ 

  .153، 152األنتصار ص  -1
اند و از معاويه و عمرو بن عاص و آنهايي كه در  گيرد كه اصل معتزله را نپذيرفته ايراد مي و از كارهاي عجيب اينست كه خياط بر محدثين -2

: نك] آنها افراط ورزيدند حتي دوستي كردند با كسي كه دلي بر عداوت و برائت از او هست[گويد  اند، و مي اند، برائت نكرده ه كنارشان بود
  .213األنتصار ص 

  .111مراجعه به ص  -3
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با ايراد شك و گمان اعتزال بود چشمشان رو  ي كه دنبالها به راستي رافضه :گويد امام بغدادي مي
شد چنانكه در بعضي از اشعار  شيخ معتزله واصل بن عطاء در مورد عدالت علي و پيروانش روشن

   :ايم گفته
 ما وصلت بواصل مقالة

  

 1ااوصالهبل قطع اهللا به  
  

گفتاري كه به واسطه واصل رسيده
  است

  

هايش راباآن قطع صلفبلكه خداهمه م 
  كند

  

اطمينان و يقين به فسق  در واقع هاطمينان داشتبه فسق و گناه يكي از دو گروه واصل بن عطاء  رگا
گويد چنانكه امام بغدادي از او نقل  ميبا صراحت  عمرو بن عبيد اين را .اشته استدرا هر دو گروه 
   2.كرده است

ت و رسوايي بيست و يكم امام بغدادي در فضيح –  -هاي معتزله به صحابه  و از طعنه و بدگوئي
او نقل از ي كه يها گمراهيدر كنار ساير  –پس به راستي نظام  :كند از رسوائي و فضائح نظام نقل مي

جاحظ در كتاب چنانكه . طعنه زده است شاناتهادتجابه بزرگان اصحاب و تابعين به علت  –كرديم 
اصحاب حديث و روايات ميان كه از ت از او نقل كرده اس) فتياال(و در كتاب مشهورش به ) المعارف(
گوترين مردم بوده  دروغابوهريره  عيب و ايراد گرفته است، و گفته است كه هريرهواحاديث اب از

طعنه زده است و گفته است كه در روز حديبيه از به او بدگوئي كرده و  است، و از عمر فاروق
كرده است، و اينكه شب عقبه از ن شك به وفات ايشا ايمان خود شك داشت، و روز رحلت پيامبر

 عترتشفرار كرده است، و اينكه فاطمه را زده است، و او را از ميراث  كساني بوده كه از نزد پيامبر
است گمان كرده و اانكار كرده است، را محروم كرده است، و تبعيد نصر بن حجاج از مدينه به بصره 

ز حج سنت در كنار حج اكبر نهي كرده است، و ازدواج را درست كرده و ا حوياكه عمر بدعت نماز تر
  . الخ... . كرده است ممنوععرب  بانوانرا با موالي غير عرب 

اند، يا  ادهدخود حكم به رأي و نظر كه به راستي كساني از اصحاب [ :گويد در كتابش ميهمو سپس 
آنان اي بردادن فتوا  وحكم به رأي  اند كه اند، و جاهل به اين بوده اينكه آن را براي خود جائز دانسته

 قرار بگيرند، يدر رأس مذاهببا آن و  بگويندمغايري اند چيز  خواستهچون حرام بوده است، و يا اينكه 
بر دين متهم ي نفسشان هوادادن به برتري را و آنها سپس ا .اند هو نظر خود سخن گفترأي مطابق 

____________________________________________________________
_________ 

  .4/329، و ميزان االعتدال ذهبي 1/43الملل و النحل شهرستاني : ، و نك117رق بين الفرق ص الف -1
  .1/43الملل و النحل شهرستاني : ، و نك118الفرق بين الفرق ص  -2
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از روي هيچ گناهي ندارند جز اينكه  صحاباگو  اصوال در نزد اين ملحد دروغ .كرده است
 هاي بسيار همراه خداوند متعال خالقبه موجب اعتقادشان كه را نمي پذيرفتند قدريه كفر  ييكتاپرست
   1].وجود داشته استرا  ديگري

به جهل و نفاق موجب  حابهنسبت دادن صبنا به رأي نظام كه  :كند امام بغدادي سپس يادآوري مي
كافر است، و  اوچون كسي كه احكام دين را نداند نزد  .بودا در آتش دوزخ خواهد ي آنهگدانجاو

هر دو  كهفاجر است،  يكافر يا گناهكار ينزد آنان منافق ،كند الفي اعتماد ميتخاكسي كه به چيزهاي 
  . 2براي هميشه در آتش دوزخ خواهند ماند

در كتاب  3است كه امام شهرستاني زهاييچيي كه امام بغدادي ذكر كرده است بيشترش موافق ياينها 
ما را  همينهاو . اند ذكر كرده) تأويل مختلف الحديث(در كتاب خود  4و امام ابن قتيبه) الملل و النحل(

عليه صحابه سيد و سرورمان  شان هاي باطل سازي همه ادعاها و شايعهدر او  پيروانرد نظام و از 
فكر و نظر و ابطال در فرو ريختن  5امام ابن قتيبهنحوي كه به نياز كرده است  بي اهللا رسول حضرت

  . گذارد هيچ جاي شكي باقي نميشان،  آنان و كوچك كردن مقام و شيخصت
گردد كه معتزله برخي شك در عدالت صحابه دارند، از زمان آغاز فتنه  اين چنين واضح و روشن مي

 ي از دو گروه نه يك گروه مشخصو برخي اطمينان به فسق و گناه يك و آشوب حضرت عثمان
زنند، و  گروه دارند، و برخي طعنه به بزرگان صحابه ميدو و برخي اطمينان و يقين به فسق هر  ،دارند

اين در حالي است كه سران . كنند مانند نظام و جهل و كفر و نفاق مي ييگو آنها را متهم به دروغ
خودشان در  كنند بدگوئي مياز ايشان نند و ز ي كه به صحابه طعنه مييمعتزله و مخصوصاً آنها

____________________________________________________________
_________ 

  .3/86ضحي االسالم : ، و نك142-140الفرق بين الفرق ص  -1
  .143الفرق بين الفرق ص  -2
يم پسر احمد، أبوالفتح شهرستاني، لقب به أفضل، امام و پيشوا در علم كالم، و اديان گذشته، و مذاهب فالسفه، محمد پسر عبدالرك: شهرستاني -3

: شرح حالش در.   ه 548آگاهي كافي از اصول و ادب داشت، از تأليفات او الملل و النحل، و االرشاد الي عقائد العباد، و غير اينها، فوت سال 
، 653شماره  6/128، و طبقات الشافعيه ابن سبكي 61شماره  4/273، و وفيات االعيان 1088ترجمه سبحي شماره در  4/1313تذكرة الحفاظ 

  .4/149، و شذرات الذهب 1319شماره  3/278، و الوافي بالوفيات 7760شماره  6/304و لسان الميزان 
گفته اند أبوعبداهللا، كه ثقه و ديندار و فاضل، و عالم به لغت، و نحو، و عبداهللا پسر مسلم پسر قتيبه دينوري يا مروزي، ابومحمد و : ابن قتيبه -4

 276فوت سال . تأويل مشكل القرآن، و تأويل مختلف الحديث، و المعارف و غير اينها: غربيب قرآن، و معاني آن، و شعر، و فقه بود از تأليفات او
، و البداية و 123، و الفهرست ابن النديم ص 4601شماره  2/503ان االعتدال ، وميز5309شماره  10/170تاريخ بغداد : شرح حال او در.   ه

  .334شماره  1/251، و طبقات المفسرين داودي، 328شماره  3/42، و وفيات االعيان 633/2، و تذكرة الحفاظ 11/48النهايه 
  .44-33تأويل مختلف الحديث ص  -5
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انبوه داري بسيار سست و ضعيف هستند به نحوي كه يكي از آنان به نام ثمامه بن اشرس  دين
از چون وحشي تشبيه كرده است ان خرگوربه ميكنند را كه براي خواندن نماز شتاب  يمسلمانان
نگاه كنيد  يعني محمدعرب اين به  :گويد ه ميخود ثماممثال  .ندزار بودبي هاربعبود كه از  شعوبياني

چه  اهللا در مورد اصحاب رسولحيا  البته از اين شعوبي گستاخ و بيكرده است؟ چه با مردم كه 
نظرش در مورد سنتي كه ائمه حديث و ي مي توان از انتظارچه چه بگويد؟ و انتظاري بايد داشت كه 

  1؟داشتاند  كرده يانديشمندان آن را گردآور
شان هم به تابعين و هم بر كساني كه ائمه  شود، بلكه طعنة طعنه معتزله فقط بر اصحاب متوقف نمي 

اند و در نظر  بر عدالت و امامت آنها اتفاق دارند رسيده است، و چه بسا فتواهاي ائمه را رد كرده
 .پراكنده شوند ند تا امت اسالمي از پيروي سنت و داعيان آنه اداد عموم مردم آن را زشت نشان 

  . تفصيل اين موضوع و جوابش در مبحث عدالت اهل سنت خواهد آمد
   :بايد گفت پايان در

آن گذاشته ان ويادر حقيقت اصول معتزله با اختالفات و تضادي كه دارد بدترين اثر را بر اسالم و ر
، برابر صحابه قرآن و سنت وهم در هم در برابر وحي يعنيمعتزله با اصول خود در درواقع  .است

نص را از خودشان بيابند اصول  ظاهر نصوص وميان هرگاه اختالفي معتزله  .اند برخاستهتحدي به 
  2.كنند به نحوي كه موافق رأي آنان باشد تأويل ميآن معني حقيقي 

به راستي  :گويد در مورد خطر تأويل قرآن كريم به آنچه موافق اصولشان باشد امام اشعري مي
 شانو پيشينيانان آنها را به تقليد از سر شانيهوا و آرزو ،حرفان از حق از معتزله و قدريهبسياري من

ي كه هيچ دليلي از طرف خدا ندارد، و هيچ تتأويال نندقرآن را بنا به رأي خود تأويل كواداشته تا 
   3.اند، و نه از سلف صالح نقل كردهخدا رسول نيست، نه از براي آن متصور  يبرهان

معتزله از همه مردم بيشتر بحث و مشاجره دارند، و  :گويد مي :هبشهاد بزرگوار دكتر ابواست 
اند مانند تفسير عبدالرحمن بن كيسان اصم، و  اصول مذهبشان تأليف كردهاساس بر را  شانتفسيرهاي

____________________________________________________________
_________ 

آنچه أئمه از فساد دين سران معتزله در تأويل مختلف الحديث : ، و نك54ل مختلف الحديث ص تأوي: ، و نك6السنة و مكانتها في التشريع ص  -1
  .143، و الفَرق بين الفرق ص 28ص 

، 212، و الخالفة و نشأة االحزاب دكتر محمد عماره، ص 97، 73، 43موقف المعتزله من السنة و مواطن انحرافهم عنها دكتر ابولبابه ص : نك -2
215.  

  .14بانة لألشعري، ص اإل -3
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و تفسير داشته است، و مانند كتاب ابي علي جبائي،  اي هشيخ اسماعيل بن عليه كه با امام شافعي مناظر
اين است كه امثال مقصود  .كبير قاضي عبدالجبار بن احمد همداني و الكشاف ابي قاسم زمخشري

را پيشگاماني از آنان  .كردند ميسپس الفاظ قرآن را بر آن حمل  كردند ميپيدا ي يآنان اعتقاد به رأ
رده ي كيراهنمااينكارها ه كه آنان را ب ستا  نبودهو يا از ساير امامان مسلمانان سلف صحابه و تابعين 

و اين از دو  .نباشد از چند جهت پيدا آنبطالن كه هيچ تفسيري از تفسيرهاي باطل آنان نيست  .باشد
آن ا هاي آنان، و گاهي از علم به فساد آنچه قرآن را ب آگاهي به فساد گفتهجهت از يا : استجهت 

بيشتر و كرد،  آميخته ميبا سخنانش ده، سم را بوسخنور فصيح و كه بعضي از آنها  .... اند تفسير كرده
سخنان خود را بر زبان در بيشتر تفسيرهاي باطلش او  .مانند نويسنده كشاف شدند نميمتوجه مردم 

  1.داد بسياري از اهل سلف رواج مي
خطر و تهديد اصول آنها فقط بر تأويل قرآن كريم به آنچه كه خدا هيچ برهاني بر آن قرار نداده  

قرار نگرفت، بلكه بيشترين خطر اين اصول متوجه سنت مطهر شد، و هر چه از احاديث صحيح بود 
كردند كه شبيه رد آن بود، و يا  كه با اين اصول تضاد و تعارض داشت، يا به نحوي تأويلش مي

ا و آنه .كردند رد مي 2،و خبر آحاد در عقائد حجت نيست به بهانه اينكه خبر احاد استصراحتاً آن را 
راوي از زنند فرقي ندارد كه  و به آنها طعنه ميكنند  سنت گستاخي و تعدي ميدر هر حال بر راويان 

   .اجمعين و يا از پيشوايان مسلمان بعد از آنها باشد يا از تابعين خدا رسول صحابه
ر، قرآن و سنت و صحابه، دشمنان اسالم و سنت مطه دربارهها و نظرات معتزله  ديدگاهخالل از  

از  –قرآن و سنت  –عليه برنامه خداوند متعال  هاي خود را اند كه نيرنگ و دسيسه ي يافتهيها گاهرخنه 
تصوير پس . اند مايه هرزگي و بهتان و دروغ را در آن ديدهمينمايند، چون بيشترين  واردآن طريق 

ني، و تاريخ و تمدن پيشوايان دين أشدر و به نوبه خود ، ردندكترسيم اسالم را در قالب خرافات 
فريب آنان را خورده و راه و   كم كم جاهالن عصر حاضر هم .نيز شبهه ها وارد نمودند نظير آنان بي

____________________________________________________________
_________ 

  .115، 114االسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير، ص  -1
و  جريان معتزله در عقاد بادليل و برهان آشكار خواهد آمد كه قضيه متواتر و آحاد نيست، بلكه قضيه اصول آنهاست به عنوان يك اصل، و قرآن -2

توسط آنان و احاديث متواتر عقيدتي كه با اصول آنان تعارض و تضاد دارد، و اگر هم سنت به عنوان فرع نزد آنان، بدليل تأويل آيات قران 
كنند كه شبيه رد باشد، آيات  گويند در ادعاي خود به اينكه حديث آحاد در عقائد كاربرد ندارد، پس چرا آن را نوعي تأويلي مي راست مي

  .98، 97حرافهم عنها دكتر ابولبابه حسين، ص موقف المعتزله من السنة و مواطن ان: متواتر، در عقائد؟ نك
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ستند خوانقص و عيبي كه هر به را هر عصري مسلمان  يپيش گرفته و علمادر روش استادان خود را 
   1.گويانند و خدا گواه است كه آنها دروغ .ادندد جلوه 
تازند، و شبهه و شك پيرامون  سنت مي رديني كه اين روزها ب ان غربگرائي و بييعاد و انشناس شرق

اند  ، چون روشي در آنان يافتهمعطوف بوده استبه اعتزال و معتزله شان كنند توجه ويژة  ن ايجاد ميآ
يل كردن وباطل جلوه دادن حجت سنت و تعط كه بيشترين تأثير را بر فاسد و تباه كردن افكار اسالمي

فكر اعتزال و معرفي كردن  فراواندارد، و اين از تمجيد و ترويج مردمان  منزد عموخصوصيات آن 
 نديشا، و يا روشنفكران آزادبزرگ يانتوصيف آنها به معتزلو از اسالمند، حقيقي معتزله به اينكه ريشه 

   2.آشكارا پيداست اسالم
در واقع مصيبت مسلمانان مرگ معتزله بود، كه به نظر من بزرگترين  :گويد ن مييدكتر احمد ام

   3.بودخودشان عليه  مسلمين جنايت
پيشاهنگان مدارس جديد عقلي و  ن بزرگ اسالميدانشمندابعضي از  از اينجاست كه به خطر تأثر 

نيز اين  سنت مطهر و بعضي دشمنان اسالم .بريم ميپي  5و سنت 4ناز انديشه اعتزالي در تعامل با قرآ
اند  تالش كردهشان،  در تبليغات باطلبا استناد به تاليفات اين انديشمندان  ه وغنيمت شمردرا تاثر 
كه البته با اين ادعا  .ضد اسالم و سنت ببخشند اي شرعي و اسالمي به تبليغات فاسدشان بر صبغه

6.باشد روش سلف صالح مي نامو چه بسا هيقي اسالم روش حقهمان  روش عقلي معتزله

____________________________________________________________
_________ 

، و للضوء الالمع المبين عن مناهج 142با تغييرات، و السنة و مكانتها في التشريع، ص  332الحديث و المحديثون دكتر محمد ابوزهو ص : نك -1
  .196-1/189المحدثين دكتر احمد محترم شيخ 

، و دراسات في حضارة 218، 203تراث االسالم جوزف شافت ص : ، و نك120-118، 102-100العقيده و الشريعه گلدزيهر ص : نك -2
  .584، 580، 576، و دائرة المعارف االسالمية ص 274، 269- 268اإلسالم از هاملتون جب ص 

  .3/207ضحي اإلسالم  -3
  .منهج المدرسة العقليه الحديثه في التفسير دكتر فهد رومي: نك -4
  .لية من السة النبوية استاد امين صاد االمينموقف المدرسة العق: نك -5
، و تبصير االمه بحقيقه السنه از 36و 16/ 1و بعد آن، و االضواء القرآنيه از سيد صالح ابوبكر  377اضواء علي السنه محمود ابو ريه ص : نك - 6

 . مقاالت احمد صبحي منصور و 50-48ص  3559و شماره  40-38ص  3586، و مجله روز اليوسف شماره 656اسماعيل منصور ص 
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  :پنجممبحث 

  از فرقه گرايي تا سنت فراگير

  
كه جنبش توطئه عليه اسالم در قرن اول  ياز روز اول :گويد زير اين عنوان استاد انور جندي مي 

ن كه ابن يح از طرف اهل سنت آغاز شد، همچناهجري خودنمائي كرد، مقابله صادقانه و مقاومت صر
 ،كردند، ولي آنگاه كه فتنه شروع شد نميمسلمانان در اول از اسناد سؤال  :1گويد مي :سيرين

 اماكردند،  شد و حديث آنها را قبول مي اهل سنت توجه ميروايات ش را نام ببريد، به نياراو: گفتند مي
 باو از آن روز مقابله اهل سنت . 2پذيرفتند نمي را كردند و حديث آنها اهل بدعت نگاه مي راويان به

توانست كه تظاهر و خودنمائي آنها را روش نمايد، و نقص و اهل هوا و بدعت آغاز شد، و سنت 
هاي بدعتگذاران را بر مال سازد، و با دليل محكم روشن سازد كه آن يك جنبش انحرافي  عيب شبهه

براي  اي هستند تا مقدمهبراي نابودي سنت هي رادنبال بدر جامعه اسالمي  كه مخالف سنت است
با دليل معتبر و مستند رابطه بين اهل بدعت و دشمنان اسالم نيز خود سنت  .نابودي خود اسالم باشد

از دشمنان كه بود  پس از آنو اين  .را بيان فرموده استاز يهوديان و نصاري، و مجوسيان و غير آنها 
  . اسالمي مأيوس شدندسرنگوني امپراتوري نابود كردن اسالم از راه 

پرست و معطلين  بت )اهل تشبيه(هكه مشبه شكار كردو آ تشبيه و تعطيل را انكار كرد ،سنت :اوال
  . پرده از سيمايشان برداشتو نيز معرفي پرستان را  دينان و بت بيو همزمان  .دين هستند بي

گيري از چشمه اول  و خواستار بهره مقابله كرده اسالم را تسليم جدل عقلي كندبا اينكه  ،سنت :دوم
  .دگرديقرآن و سنت اسالم يعني  لو اصي
هاي آن با معني و  آشكار كرد؛ چون مقدمه و نتيجهرا الهيات ارسطو  بطالنفساد و  ،سنت :سوم

تنها و معلوم كرد كه سرچشمه و مرجع عقايد  تمام بود تد و مخالفاضدر تمفهوم توحيد خالص 
  . كتاب و سنت است

____________________________________________________________
_________ 

: شرح حال او در -  ه 110محمد پسر سيرين انصاري، ابوبكر پسر أبي عمرة البصري، ثقه، ثابت، زاهد، عاليقدر، فوت سال : محمد بن سيرين -1
، و 5/348بان ، والثقات ابن ح1464شماره  450، و الثقات عجلي ص 4898شماره  2/178، و الكاشف 5966شماره  2/85تقريب التهذيب 

  .643شماره  113، و مشاهير علماء االمصار ص 7/280الجرج و التعديل 
  .1/84، در مقدمه، باب بيان أن االسناد في الدين )با شرح نووي(روايت مسلم  -2
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 .دربرگرفته استدند را ز دم از آن ميهاي مختلف  كه فرقهرا ي يو آرزوها هاهمه آرمان ،سنت :چهارم
بود يك طرف معتزله شعار كه را  نيتعقالو قرار داده  ه خودمحبت اهل بيت را جزئي از عقيدسنت 

 همچنين. طرف ديگر معرفت قرار دادكه تصوف پرچم آن را برافراشته است را  عرفانيمعرفت و 
   .حسب و نسبقرار داد نه بر مبناي  اانتخاب حاكم را بر مبناي شور

با انحرافات ايستاد و  تناسخالوجود و حلول و  ةوحدنظريه منحرف گرايش در برابر  ،سنت :جمپن
  . مبارزه كرد هتصوفمو  سفهالها و ف خوارج و شيعه و معتزله و كالمي

مبناي انديشه برها دارند امكان ندارد كه  آشكار ساخت كه انديشه فلسفي كه اين فرقه ،سنت :ششم
اي از واقعيات بديهي وجود دارند كه امكان  چون در انديشه اسالمي مجموعه ه باشد،شدبنا اسالمي 

طراز يا رقيب  پذير نيست، و بيان داشت كه فلسفه هم دسترسي به آن جز از راه وحي و نبوت امكان
فلسفه در بهترين حالت عقل باشد چيزي ديگر نيست، و نوعي استفاده از از اينكه غير وحي نيست و 
  . عمل ميكندل دالاستذهن از اشتباه در استنباط و داشتن  در جهت مصون

اند،  ها در آن داخل و ذوب شده به كوره آزمايشي تبديل گرديده است كه همه فرهنگ ،سنت :هفتم
شوند  ميها مانند رودهاي كوچك و فرعي وارد آن  ها و فرقه كه مذهباست به مثابه رودخانه بزرگي 

ذوب ريخته و در آن اي كوچك وجود دارد در مفهوم جامع اسالمي كه در اين روده بهترينهاييو 
كه باشد  كه در اين مورد گفته شده است فرموده امام محمد غزالي مي سخنيرساترين  .ده استش 

و  انيوناني  صفاي سرشت از روشبه سالمت عقيده و پايبندي  از نظرهاي قرآني  روش :گويد مي
و  .درك حركت آن در پرتو  وده مسنت عقل به خدمت وحي در آه در همين كور .استمتصوفه كاراتر 

انحرافات به سمت ند بدون اينكه جائز دانسترا تا حد زيادي در فروع تأويل و اختالف اسالمي  يفقها
  .كشيده شوندنابودگر مخرب و 

رمين امام الحاند چنانكه  رسيدهبه همان نتيجه امام غزالي هم  انسلمانديشمندان مبسياري از  
و به 1 ».گرداندم ميبر شدم روي شغول كه بدان م يعلم كالماز  مگشت گذشته باز ميبه  اگر« :گويد مي

   2.اي ياران من به علم كالم مشغول نشويد، اگر مي دانستم به آن مشغول نمي شدم: اصحابش گفت
 :پسرانش گفترسيد به لحظه احتضارش نقل كرده است، كه او آنگاه كه  1خطيب از وليد كرابيسي 

نيد؟ ك مرا متهم ميآيا  :گفت .خير :تر باشد؟ گفتند آگاهمن شناسيد كه در علم كالم از  را مي يآيا كس

____________________________________________________________
_________ 

  ، با نقل از ابي مظفر در كتابش االنتصار3/183صون المنطق سيوطي  -1
  .47418سير أعالم النبالء ، و 3/260طبقات الشافعيه ابن سبكي، : نك -2
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شما  :بلي، حتماً، گفت :كنيد؟ گفتند خواهم به شما وصيتي بكنم، آيا قبول مي من مي :خير، گفت :گفتند
  2.حق را با آنان ديدمرا به در پيش گرفتن راه اهل حديث سفارش مي كنم چرا كه من 

 ،كنند عقلي كه معتزله از آن دفاع ميگرايش اند كه  روشن كرده) سنت( ياسالماصالت مردان  :هشتم
به مذهب فلسفي  آسانيچرا كه آن را از آن حالت سادگي و  .نزديك است كه عقيده را خفه كند

حاكم و آن بود كه عقل را بر وحي اين اشتباه معتزله  .ايدنم ميدور از روح اسالمي تبديل اي ب پيچيده
   .ادندقرار درا برتر از آن 

آن كه به غلو و افراط در همه توانست ست ا اسالميجامع اصالت مفهوم سنت كه مفهوم  :نهم
ساير د كه سنت يك مذهب معين و مشخص در بين شمشخص كار ها خاتمه دهد و با اين  فرقه

اهل سنت با هيچ يك از  .هاست فرقهو داور بر تمام حاكم بلكه اي قضيه نيست  هطرف يكمذاهب و 
با اهل سنتند و در موارد باطل حق اين طوايف نيست بلكه اين طوايف و فرقه ها هستند كه در موارد 

كنند و باطل را با باطل  معامله نميديگر اهل سنت بدعت را با بدعتي . بر ضد اهل سنت هستند
كند، بلكه آنچه حق است در  عدالتي نمي قومي آنها را وادار به بيدهند، و تنفر و انزجار از  جواب نمي

به راستي . كنند قضاوت ميو انصاف عدالت بلكه از روي غلو و افراط نه با گويند، و  مورد آنان مي
در خود جمع  كه بهترين آنچه نزد همه فرقه هاست را سنت مطهر يگانه مدرسه اصيل اسالمي است

ف بر سر اصحاب و شخصيتها دور نگه داشته و با صراحت بيان كرده كه و خود را از اختال كرده
  . فاسد كرده است مفاهيم اسالمي رااست كه ين اختالفات هم

                                                                                                                            
، يكي از رهبران علم كالم، شرح 3/88اللباب في تهذيب األنساب : وليد بن أبن كَرَابيسي، به فتح ك و ر، انتساب به لباس فروش، نك: كَرَابيسي -1

  .1717شماره  10/548، و سير أعالم النبالء 1/414، و ميزان االعتدال 7317شماره  13/446تاريخ بغداد : حالش در
  .10/548، و سير اعالم النبالء 13/441تاريخ بغداد : ، و نك105، شماره 109، 108شرف اصحاب الحديث ص  -2
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  :اول مبحث

  در لغت و اصطالح يشناسق رشتعريف 

 يعنيشرق الشمس  ه است؛دش رفته گ» شرق«ل عاستشراق از ف :در لغتيا شرق شناسي استشراق 
هم به معني رفتن به و تشريق  .استجايگاه طلوع، و جمع آن اشراق  يعني مشرقخورشيد طلوع كرد، 

بسيار دور است فاصله بين : شتان بين المشرق و بين المغرب :شود و گفته مي ،است طرف مشرق
ناميده يعني به طرف شرق رفتند، و هر چه از جهت مشرق بيايد شرق  :مشرق و مغرب، و شرقوا

   1.شود مي
و الف و سين و  .شده استشرق مربوط  يعني خواستار مطالعه آنچه به: استشرقبر اين اساس فعل  
  . درخواست بخشش كرد :رساند مانند استغفر در هر فعلي باشد طلب را مي –است  -تاء 

ها به  تعبيري است كه غربياين و . شرق استعالم شناسي، يا علم  علم شرق :استشراق در اصطالح
ها،  آيين ها، تاريخ آنها، قوميتعات مطالبه يعني اند،  كه به شرق ارتباط دارد اطالق كرده يمطالعات
ها و وضعيت جامعه، و كشورها، و جغرافيا و تمدن آنها، و هر چه كه به مردم شرق مربوط  زبان
  . باشد ي استشراق ميكلشود و اين معني  مي
مطالعه اسالم و از يك جهت  :هاست، و آن كه هدف اساسي غربيديگري هم دارد معني ويژه  

و از جهت ديگر  شان استخودو تبليغي تبشيري   فاهدابه ر جهت خدمت د هاي اسالمي ملت
مطالعات الزم جهت  به عالوه انجام .است استعمار غربي در كشورهاي اسالميپروسه خدمت به 

  2.مبارزه با اسالم و نابود كردن امت اسالمي
اسالمي و ي در جهان عرب كهين معني خاص استشراق است، همآنچه در اينجا مورد نظر ماست  

شود، و در تأليفات خود خاورشناسان  هنگام گفتن واژه استشراق يا مستشرق ذهن متوجه آن مي
  3.ده استبوظ وحملمشهور و هم ) مستشرقين(

____________________________________________________________
_________ 

  .336، و مختار الصحاح ص 241/3قاموس المحيط  -1
للصراع الحضاري، از استاد  استشراق و الخليفه الفكرية: با تغييرات، و نك 50أجنحة المكر الثالثة و خوافيها، از استاد عبدالرحمن ميداني ص  -2

  .24دكتر محمود زقزوق ص 
، و رؤية إسالمية لالستشراق از دكتر 26المستشرقون و التاريخ االسالمي از دكتر علي خربوطلي ص : و نك 25، 24استشراق، دكتر زقزوق ص  -3

  .7احمد غراب ص 
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و نتيجه دهند  هستند كه اين مطالعات را انجام ميغيرشرقياني  :هم) مستشرقين(شناسان شرق 
دهندو  در اختيار مبشران قرار ميهداف تبشيري مسيحي يا براي انجام امطالعات و تحقيقات خود را 

  . به اهداف استعماريشان برسند تادهند  هاي استعماري قرار مي يا در اختيار نمايندگي
ي و استعماري، رمطالعات و تحقيقات هدفمند خاورشناسان در راستاي اهداف تبشياين همگام با  

فارغ از تبشير و استعمار انجام و  هطرفان ي بيشناس تحقيقات شرقهم گروهي از دوستداران علم 
اند، حتي بعضي از  كردهعمل بسيار امين و منصفانه امور حقيقت و بررسي كشف  در ابعضكه اند،  داده

  1.اند اين منصفان از اسالم و تمدن اسالمي متأثر شده و مسلمان شده
ايجاد تصورات أثير را در شناسي بيشترين ت كه شرقايننيست  يشكهيچ جاي اما آنچه در آن  

ها  بر ضد اسالم در طول قرن هات اسالمي و در ايجاد نگرش و موضع غربيامي از اسالم و ياروپا
   2. ما داشته استعصر كنوني در متعدد و 

و كه كافران است موضع عقيدتي و فكري ضد اسالمي يك كه گذشت،  اي استشراق با تعريف ويژه
البته ذاتا موضع اين موضع  .دهد قرار مياسالم در برابر دين هودي را بعضي از اهل كتاب مسيحي و ي

آن موضع و  .است تا به امروزاسالم آنها از آغاز ظهور كافر بلكه ادامه موضع گذشتگان اي نيست  تازه
و  قرآن و پيامبر و ايجاد شبهه پيرامون اسالم و انكار رسالت اسالمي، و تكذيب پيامبر اسالم

   .تا مسلمانان را نسبت به دينشان مشكوك كننداست  ه شيوه ويژهسنت مطهر ب
يك هدف نهايت همه اما شته باشد مشركان و اهل كتاب با هم تفاوت داممكن است ابزار و شيوه 

باشد، چنانكه خداوند  اسالم به مسلمانان مي براي جلوگيري از رسيدن و آن تالش. كنند را دنبال مي
   :فرمايد متعال مي

m² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
ÃÂ Ä Å  Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î  l )105/  بقره(  

دارند خير و بركتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد  كافران اهل كتاب و همچنين مشركان، دوست نمي«
دهد، و  و به شما دست دهد، در حالي كه خداوند به هر كسي كه بخواهد رحمت خويش را اختصاص مي

  .»اي فضل سترگ و بخشش بزرگ استخدا دار
   :فرمايد و خداوند متعال مي

____________________________________________________________
_________ 

  .51، 50أجنحة المكر الثالثة، ص  -1
  .20األستشراق از دكتر زقزوق ص  -2
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m~ _ ` a  b c d e f g h  i  j k 
l m n o p q r l 1 )109/  بقره(  

بسياري از اهل كتاب، از روي رشك و حسدي كه در وجودشان ريشه دوانده است، آرزو دارند اگر بشود «
  .»ه حقانيت بر ايشان كامالً روشن گشته استشما را بعد از پذيرش ايمان باز گردانند، با اينك

  

____________________________________________________________
_________ 

  . 181، 11و نك رؤية اسالمية لالستشراق از دكتر احمد غراب ص  -1
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  دوم بحثم

  شناسان در بررسي اسالم روش شرق

شناسان نسبت به سنت مطهر پيامبر بر ما الزم است كه قبل از هر چيزي  قبل از شناخت موضع شرق
اري شناسان از اسالم داشته باشيم، و با شناخت روش آنها متوجه تأثيرگذ شناختي از شيوه تحقيق شرق

ايم كه مستشرقين  شويم، چون بسيار شنيده روش آنها بر نظرشان از اسالم، و سنت مطهر پيامبر مي
گرائي و آزادانديشي در هر چيزي روش آنان  تحقيق و عينيت :گويند كه كنند و مي فراوان تكرار مي

به آنها نزديك كه و براي آنها در اين مورد هيچ تفاوتي ندارد كه دوست باشد يا دشمن و يا اين. است
هاي  كه آنان عقايد ديني را براساس داللت :كنند و همچنين اين گفته را زياد تكرار مي ،دورباشد يا 

  كنند؟  اينچنين ادعا ميآري كنند  بررسي مي.. . برگرفته از عقل و منطق و
داري  ا امانتو هيچ پيوندي ببسيار دورند گرايانه  كه آنها از تحقيق علمي واقعاين است  و حقيقت

   1.هستند يكسانشناسي  ندارند و در اين مورد همه مدارس شرق
روش استشراق الهوتي كه زاده عصبيت و كينه نصاري عليه اسالم و كه امكان دارد  چگونهدانم  نمي

به تبديل شدن حتي پس از  كه! طرف و امانتدار باشد؟ بي خودامت اسالمي است در تحقيقات 
، هر چند در تجاوز و غارت به پاي ستا عماري از تعصبات مذهبي دست نكشيدهاستشراق الئيكي است

هاي اين امت دارد و  استشراق استعماري است و طمع در سرمايهدر هر حال . رسد نميقديم استشراق 
ي تسلط بر اين امت را ندارد جز با تضعيف عقيده و يتوانااين استعمار  .به نسبت آن پر از كينه است

پذير  استشراق الهوتي تبشري امكاناز راه اين هم جز  كه ،به دين و تاريخ و تمدنشاننسبت ا باور آنه
   :كند را دنبال ميگرايش اش، دو  در برنامههم استشراق يهودي . نيست

در برگرفته را كه شديدترين كينه و دشمني بر عليه اسالم و مسلمانان  :ديني استيكي گرايش 
  . است

فلسطين و  به كه خواب برگرداندن حكومت حضرت داود :تاس يسياسديگري گرايشي 
  . پروراند جهان را در سر ميتمام حكومت بر 

____________________________________________________________
_________ 

أجنحة المكر الثالثة و خرافيها از : ديني و كمونيستي، نك به ، و مدارس بي)علماني(مقصود مدارس نصاري، و مدارس يهوديان، و مدارس الئيك  -1
  .49، 48للصراع الحضاري، دكتر زقزوق ص  و االستشراق و الخلفية الفكرية 125، 124استاد عبدالرحن ميداني ص 
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؛ ندارد  ،نويسند مطلقاً هيچ پيوندي به آنچه آنها در مورد اسالم و مسلمانان مي طرف تحقيق علمي بي
ضد اسالم و  شان برپنهاني هاي و كينه اخود را از هوهايشان  نوشته درتوانند  نميهيچ گاه  چون آنها
ممكن است  .دنرها سازها روانه كرده است  و ملتي كه خداوند آن را برگزيده و براي ملت پيامبرش

اسالم ندارند، ولي آنچه كه شكي در آن عليه اي  فرض نمائيم كه بعضي از نويسندگانشان چنين انگيزه
امت است، و اين است كه آنها را وادار به  يابي بر اين نيست طمعي است كه در وجود آنها براي تسلط

  : مذهبي آنان فرموده است گرايشاين بزرگ در بيان پروردگار  .كند ورزي عليه اسالم مي غرض

m~ _ ` a  b c d e f g h  i  j k 
l m n o p q sr t  u v w x zy { | } ~ 

� ¡  ¢ l )109/  بقره(  
در وجودشان ريشه دوانده است، آرزو دارند اگر بشود  بسياري از اهل كتاب، از روي رشك و حسدي كه«

شما را بعد از پذيرش ايمان باز گردانند، با اينكه حقانيت بر ايشان كامالً روشن گشته است پس گذشت 
  .» گمان خداوند بر هر چيزي تواناست بي نمائيد و چشم پوشي كنيد تا خود فرمان دهد

   :ستعماريشان چه راست و زيبا فرموده استموضع و نگرش ا بياندر همچنين خداوند   

m² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
ÃÂ Ä Å  Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î  l )105/  بقره(  

دارند خير و بركتي از جانب خدايتان بر شما نازل گردد  كافران اهل كتاب و همچنين مشركان، دوست نمي«
دهد، و خدا  واهد رحمت خويش را اختصاص ميو به شما دست دهد، در حالي كه خداوند به هر كس كه بخ

  .»داراي فضل سترگ و بخشش بزرگ است
دوري  هاي خود از اسالم هيچ گاه از اين دو موضع ديني و استعماري خود و خاورشناسان در نوشته

و اين يعني  به سوي اسالم وكردنرگرداني از اين دو موضع، يعني اند، چون دوري و روي نكرده
و اين چيزي است كه عمالً براي بعضي از خاورشناسان  .وم آنشاهداف ستشراق و روگرداني از ا

هدايت فرموده را  انآن داشته ومشرف كه قادر پروردگار آنها را به بركت اسالم رخ داده  )مستشرقين(
   .است

يا كشند خواه يهودي و  دست نمي شانهاي ديني پروردگار متعال در مورد اينكه چرا آنها از انگيزه 
  : فرمايد مينصراني باشند در فرموده مباركش 
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mÁ Â Ã Ä  Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð 
Ñ  l )55/  حج(  

ايشان ) مرگ(سر خواهند برد تا اينكه وقت ه در شك و ترديد ب) آورده پيامبران(كافران همواره دربارة آن، «
  .»گريد رسد، و يا عذاب روز سترون، آنان را در بر مي بناگاه فرا مي
در شك و  كه آنان هميشه و تا قيام قيامت از آئين اسالم و پيامبري مصطفياين است  پس علتش

 خاللدارند، و اگر گاهي در  كمينموضع احتياط و درخصوص آن ترديد هستند، و هميشه 
در كه است حقيقتي بر خالف نمايند، اين  ميتعارفي اظهار عالقه و  بوقوع مي پيونددي كه يرويدادها

وادي قلبشان در در يك وادي و خواهند آشكار شود و به راستي كه كردارشان  نمي دارند ونهان ينه س
  . ديگري است
شود، چيزي نيست مگر پس از پيروي از آئين آنان، و به  گاهي رضايتي از آنان حاصل مي و اگر گاه

اما اگر  .نويسند سالم ميدرباره اكه  ييها رافات و اسطورهخدنبال آنان رفتن، و مخالفت نكردن با 
   :فرمايد بارة خداوند متعال مي در اين. ندارند ياوريد هرگز رضايتيجا نخواست آنان را ب

mA B C D E F G H I l   
  )120/  بقره(
  .»يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر اينكه از آئين آنها پيروي كني«

   :فرمايد و مي

 mo p  q r  s t u l )89/  نساء(  
  .»مساوي شويد) كفر با آنان(اند و در  دارند كه شما كافر شويد همانگونه كه خود كافر شده آنان دوست مي«

در قلب آنان است، فقط براي آئين و مصلحت خودشان است، نه براي  اي يدوستي و خيرخواه اگر
   :فرمايد اسالم و يا مسلمانان چنانكه خداوند متعال مي

 m{  | } ~ � l )73/  انفال(  
  .»و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي ديگرند«

ما از آنان  ،گويند مي راست شانطرفي گرائي و بي واقع يوانگهي اگر آن خاورشناسان در ادعا
چون آنگاه . زم باشندملت ،طلبد هاي غريزي و طبيعي كه روش سالم علمي مي خواهيم كه به اولويت مي

نمايم قبالً الزم است براي خواننده آن ديدگاه را در ميان  رد مي را ه نظر مشخصييا نقط كه ديدگاه
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موافقت يا مخالفت خود را ابراز حق داريم هاي آنان بازگو نماييم پس از آن  بحث از نظر صاحب
  . نمائيم

مي كه همانا فطرت و ذات اسال :شود گوييم آنگاه كه در مورد اسالم نوشته مي پس بر اين اساس مي
آنكه قرآن را به واسطه وحي از  اش بر اين اساس استوار است، ايمان به خدا و پيامبرش محمد همه

خواهد  طرف الزم است آنگاه كه مي طرف خدا دريافت كرده است، پس بر عالم امانتدار و مورخ بي
را در تاريخ خوانندگانش بگويد تا خواننده سر قوت اين ايمان ه اين را ب ،دربارة اسالم حرف بزند

تواند در اعتقادات و تصورات با مسلمانان مخالفت نمايد، يا موافقت  سپس مي. 1مسلمانان درك كند
، و به جاي اين از روش و ه استدمنطقي و طبيعي بسيار كم پيروي ش كند؛ ولي متأسفانه، اين روش

   :كنند هاي خودشان كه ذيالً خواهد آمد پيروي مي شيوه
با اعتماد بر ارزش ،و صدور حكم درباره آن اروپايي يم با عقليت و ذهنيتتحليل و بررسي اسال - 1

از حقيقت اسالم نشأت گرفته  دورو معيارهاي غربي كه از فهم كوتاه و محدود و به خطاء رفته و ب
  2.است
براي اثبات  يآويز را دست وص، سپس متن و نصهانديشه و تفكّرات گذشته را اساس قرار داد - 2
 .استا و اميال خودشان زاده هو و عكسبر يو اين روشاند  قرار دادهنظرات خود آن 
پوشي از دليلهاي  و استثنائي، و چشم نادراعتماد بر دليلهاي سست و ضعيف، و خبرهاي  - 3

 3.صحيح و اثبات شده
بريده و صورت به آن  ريف متون، و نقل و بازگويي اخبار به شيوه تحريف شده، و عرضهحت - 4

 5.يافته اندتحريفش نراهي براي توني كه م فهميو بد 4ناتمام

____________________________________________________________
_________ 

االستشراق دكتر : ، نك463: 459از دكتر حسين مؤنس پيوسيتي به كتاب فكر االسالمي و صلته باالستعمار ص ) مجد االسالم(نقد كتاب فييت  -1
  .95زقزوق ص 

، و مناهج المستشرقين في دراسات 49ر سباعي ص ، و االستشراق و المستشرقين از دكت188السنة و مكانتها في التشريع دكتر سباعي ص  -2
، و االستشراق و المستشرقون وجهة 191، و االسالم و المستشرقون از گروه نخبگان ص 364العربية و االسالمية تحقيق گروهي از علماء ص 

  .124نظر از استاد عدنان محمد وزان ص 
، و االسالم و المستشرقون از گروه علماء نخبه ص 43المتسشرقون دكتر سباعي ص  ، و االستشراق و188السنة و مكانتها في التشريع ص : نك -3

251.  
  .248االسالم و المستشرقون : نك -4
  .130، و االستشراق و المستشرقون وجهة نظر ص 188السنة و مكانتها في التشريع ص  -5
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پژوهشهاي در باعث عدم دقت و انديشه عميق عربي و اسالم بيگانگي شان نسبت به زبان  - 5
امور از را به كسب تخصص در يكي حتّي اگر يكي از آنان طول حيات خود بيطرفانه شده است 

  1.باشدوقف كرده اسالمي 
، براي نمونه از كتاب به طور يكسان اند نقل كرده منابعي كه از آنهمه قضاوتشان بر مبناي  - 6

كنند، و از كتابهاي تاريخ چيزي  كنند و با آن در تاريخ حديث حكم صادر مي ادبيات چيزي را نقل مي
نقل كرده » الحيوان«در كتاب  2آنچه دميريمثال كنند،  كنند و با آن در تاريخ فقه قضاوت مي را نقل مي

روايت كرده است تكذيب » الموطأ«در » مالك«د، ولي آنچه امام دانن است صحيح و درست مي
 3.از حق است شان و سرپيچيپرستي خاطر هواو اين به كنند،  مي
و ها  شبهاحياي ها، و  دونقيض، مانند اختالفات بين فرقهپيچيده و ضسست، هاي  نمايش بخش  - 7

 4 .آنها ازاطالعي  مثبت، و اظهار بيپنهان داشتن موارد ، و موارد تفرقه
آنها همچون احكام ثابتي  قرار دادنكه زاده تعصب هستند، و  و نادرستاشتباه  گيريهاي نتيجه - 8

دهند و نزديك است كه نزد آنان  نمايند و كنفرانسها در رابطه با آن تشكيل مي بر آن تأكيد ميكه مدام 
 5.به يقين تبديل گردد

 6.ي استحبا حقيقتهاي روآنان تعامل محض كه مانع  يياگره مادو نگرش عقلي  - 9
دروني هدفهاي شخصي وگرايشات اينكه ناشي از مسلمانان به فردي و جمعي  هايتفسير رفتار -10

 7.جلب رضايت خدا، و سراي آخرت  انگيزهنه با  آنان استدنيايي و 

____________________________________________________________
_________ 

  .16الرسول في كتابات المستشرقين استاد ندير حمدان ص : نك -1
حياة «محمد پسر موسي پسر عيسي پسر علي دميري، أبوالبقاء شافعي از أهل دميره مصر، مفسر، محدث، فقيه، اديب، نحوي، از آثارش  :دميري -2

الضوء الالمع : شرح حالش در.   ه 808در شرح منهاج النووي، فوت سال : النجم الوهاج«در شرح سنن ابن ماجه و » الديباجه«، »الحيوان
، و األعالم زركلي 12/65، و معجم المؤالفين عمر كحالة 80-7/79، و شذرات الذهب 2/272، و البدر الطالع شوكاني 62-10/59سخاوي 

7/118.  
  .189-188السنة و مكانتها في التشريع ص : نك -3
  .241االسالم و المستشرقون از گروه علماء ص  -4
  .247همان  -5
  .16في كتابات المستشرقين ص ) ص(الرسول : نك -6
  .148، 147أجنحة المكر الثالثه و خوافيها استاد دكتر عبدالرحمن ميداني ص : نك -7
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 و امت و تاريخ پر عظمت) (اسالم و پيامبرش دربارهدر بررسي و تحقيق  هااين شيوه و روش  
نمايان ) (حليه و نيرنگ عليه سنت مطهر پيامبربراي  شانويزهايادسته طور آشكار در ب، اسالم

  .خواهد شد
اند، و  ان پخش كردهو ثمره شيوه و روششان اين شد كه شكل و صورتهاي زشتي از اسالم و مسلمان

به آن در گذشته و حال اسالم و مسلمانان است كه  اي همان چهرهاين چهره زشت  هدروغ گفتند ك به
ما كه از دينشان آگهي ندارند و يا عالقه به  كيشانبعضي از هم .اند زندگي كرده با آنمعتقد بوده و 

خاورشناسان  هاند، هر چ خورده راروش علمي داشتن شهرت دارند، و يا فريب ادعاي دشمنان در 
تعصب  نسبت به آنهاو  متأثر شده هاافتد كه از آن بسيار اتفاق ميو نمايند، مي تصديق  ،رانويسند  مي
  .ندنك دفاع مياز آنها د و نورز مي

خاورشناسان ي معيارهاي نقد علمهمان راستي اگر مسلمانان « :1گويد استاد بزرگوار دكتر سباعي مي
براي اين منابع مقدس و هيچ اعتبار و ارزشي را بكار برند آيا تاريخ  در نقد قرآن و سنت مقدس و

ي پر از شك و  نتيجه باخير بلكه ماند؟  اثباتي در آنها ميقابل  ؟ و آيا چيزماند باقي ميعلوم تاريخي 
اند  سوءظن بسيار بيشتر از آنچه خاورشناسان در منابع ديني و تاريخي علمي و فرهنگي ايجاد كرده

را يشان ابو مردان اين تمدن از علما و سياستمداران و اد پوسيدهچرا كه تمدن آنان . روبه رو مي شويم
  .شود ديده نميو وجدان در آنها خالق و اكرامت كه اثري از ست ا اي رنگ پريدههاي  هرهچ

روشي كه آنان براي اين  كه ندبين دهند مقابله به مثل كنيم مي آنچه آنان انجام ميدر برابر بله اگر 
اه آنگ .فرامي گيردرا عواقبش دامن خودشان چگونه  بكار ميبرندشناخت حقيقت دين و تاريخ ما 

   2».ي شرمنده شوندگرسازي ويران تحريف و گمراهادامه دادن به شايد از 
  :گويد و استاد گرامي دكتر محمود زقزوق مي

. اش نتوانسته دگرگوني پديد آورد در روش و برنامه –خاورشناسي ـ در ميان تمام علوم ديگر  - 1
ي كه اساساً عقيم الهوتيو  جدلي ذهنيتاز خود را اسالم نتوانسته است  دربارهو در تحقيقاتش 

 .استشراق از آن به وجود آمده رها سازد

____________________________________________________________
_________ 

هاي ازهر شريف كه گواهي پاياني علوم فقه و حديث را از آن گرفته  مصطفي حسني سباعي، از نوادگان خانواده علمي سوريه، و از ثمره: سباعي -1
: نك.   ه 1964اإلسالمي، و االستشراق و المستشرقون مالهم و ما عليهم، و غير اينها، فوت سال التشريع است، از تأليفات او السنة و مكانتها في 
  .از باب پنجم 4شماره  1/435أعالم القرن الرابع عشر استاد انور جدني 

  . و صفحات بعد از آن با تغييراتي اندك 24السنة و مكانتها في التشريع ص  -2
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هاي ساختگي مانند بودائي و هندي و غير  خاورشناسان در بررسي و تحقيق از آيينتحقيقات  - 2
و واقعي و دور از هر افتراء و تهمتي است، و تنها اسالم است كه در ميان همه  بيطرفانهآنها، اكثراً 

گيرد هر چند كه اسالم ديني است كه ايمان به  همت و افتراء و ستيز قرار مياديان در معرض نقد و ت
ل است و به موسي و عيسي ايمان دارد، و آنها را به ئخدا دارد و براي يهوديت و مسيحيت احترام قا

مسلمانان در ميان تمام ملتهاي شرقي تنها با اين حال . شمارد ميغيرقابل نقد خاطر پيامبري خداوند 
 .شوند د كه به انواع تعريفهاي زشت و ناپسند توصيف ميهستن
 ،كنند ارائه ميخود  ضد اسالم در كتابها و تاليفاتبه راستي اسالمي كه اين خاورشناسان  - 3

اند، و طبعاً اسالمي نيست كه ما به آن ايمان داريم، همچنانكه  اختراع كرده شانكه خوداست اسالمي 
نيست كه ما به ) (كشند آن محمدي  ات خود به تصوير ميبه راستي محمدي كه آنها در تأليف

  1.بافته خيال خودشان است وخيالي  يرسالتش ايمان داريم، بلكه شخص
بگوييم كه خاورشناسي در بررسي و تحقيق از اسالم به هيچ معيار و ترتيب مي توانيم به اين  

ي مخصوصي است كه بر اساس بلكه عبارت از يك ايدئولوژ .آيد علم به حساب نمي ،مقياس علمي
اين پندارها حقيقت  است كه از آن و اين با صرف نظرپندارهاي مشخصي از اسالم استوار است، 

  2.اند دارند و يا بر خيال و افتراء و تهمت قرار گرفته
رمالي، و فال بيني ) استشراق(خاورشناسي  :گويد مي –رح  –استاد بزرگوار شيخ محمد غزالي  

اند، ولي از  پوشانده آنه لباس و رداي علم و زهد يا پارسايي در بحث و تحقيق را بر جديدي است ك
براي اهانت به اسالم ) مستشرقين(توده خاورشناسان گويي  بسيار دور است، پژوهشيو محيط علمي 

  3.اند اجير شدهآن  هافتراء و بهتان ببستن زايا و صفات ارزنده آن، و و زشت جلوه دادن م
نزد تلمذ كه خود شاهد روش خاورشناسان بوده است پس از  طهعلي  هانم دكتر عزيسركار خ 

در مقايسه اديان كارشناسي ارشد خود نامه  به هنگام گذراندن پايان ،الت متحدهايابعضي از آنها در 
آوري و  اند با آن همه فن يافتهپيشرفت كساني كه در تمام جهات حيات  بردم من گمان نمي :گويد مي

____________________________________________________________
_________ 

  .با تغييرات 143-138، و االستشراق دكتر محمود زقزوق ص 473ز دكتر محمد بهي ص الفكر االسالمي الحديث ا: نك -1
  .14االسالم في تصورات الغرب دكتر زقزوق ص : ، و نك144االستشراق از دكتر زقزوق ص  -2
در ادامه صحبتش از  – 61ص : ، و نك53، و قارن باإلسالم علي مفترق الطرق لألستاذ محمد اسد ص 8دفاع عن العقيدة و الشريعة ص  -3

. استمرار استشراق در زشت جلوه دادن چهره اسالم و مسلمانان تا حال هر چند كه شعور ديني در بين چيزي نيست جز مسئله از مسائل گذشته
  .و پس از آن 37رؤية اسالمية لالستشراق دكتر احمد غراب، ص : و نك
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به كيش و آيين آباء و اينچنين متعصب و كوركورانه  - بردم اصالً گمان نمي-.. . شانترات علمياخ
  .كننددرخور و موشكافانه  يتمسك جويند بدون اينكه تأمل و دقتاجداديشان 
اني كه با آنان اختالف نظر در تجاوز و دشمني با عقيده كسآنها بايد گفت كه ست، بلكه ني فقط اين

كنند تا عقيده  و از هيچ دروغ و توطئه و بهتاني پرهيز نمي  روي كرده يار افراط و زيادهبساند  داشته
توهين و گرا و حنيف اسالمي،  مخصوصاً دين حقهاي ديگران  باطل خود را توجيه كنند و به عقيده

و در ) جل و عال(به دين خدا تمسخرهاي آنان نسبت طعن و به جهت شنيدن  من .احترامي كنند بي
هاي فراواني را  شد سختي بودنم بمن روا ميمسلمان  به اعتبار زنِهايي كه نار آن سختگيري و مزاحمتك

اسالم و تنها به اين خاطر كه از نزديك و بيشتر با عقايد و انديشه هاي فاسدشان درباره  تحمل كردم
    .آشنا شومهاي ضد اسالمي و تبشيري در ترويج مسيحيت  هاي ترويج اين انديشه نيز با شيوه

گيري و ريشخند آنها در طول اين مدت  همه تهديد و سخت هدفم از پايداري و تحمل اين آري
است، و اينكه چگونه آنرا از راه   آويزهاي ناپسندشان بوده فقط آگاهي بيشتر از عقايد فاسد و دست

هاي ديگر  ه آيينكنند، و استراتژي هجوم آنان ب تشر ميبشر من تبشير و مسيحيت و غيره در ميان
  1.بوده استچه مخصوصاً اسالم 

اين  اما بدرست است كه «: گويم ميمصطفي سباعي گفته است  چنانكه دكترو در آخر من هم 
اما گوييم،  سخن مي» گلدزيهر«مانند  اي كننده كننده و گمراه شدت در مورد توده خاورشناسان تحريف

بينانه و علمي و عادالنه  بارة اسالم به صورت واقعبا انصافي كه در دانديشمنخاورشناسان در حق 
ر مسلمان طاند و حتي بعضي از آنها به همين خا و با مسلمانان عادالنه برخورد كردهتحقيق كرده 

  2».شناس نيستيماقدرنهم  اند شده
انه به ي كه ظاهراً منصفيبينم چه آنها ميبا آنان مثل گروه اول و مساوي هم آنها را همچنان من البته  

اند، درست نيست كه فريفته انصاف آنان شويم و يا در  ي كه مسلمان شدهيچه آنهاو اند  اسالم نگريسته
شربت از آنها سم را در  يچون بسيار .تكيه كنيم ،اند آنچه آنان نوشته بردرك و فهم دينمان 

ند از مسلماني شان ابه خوبي بازي كرده خواسته شده خود را اند، و بعضي بعد از آنكه نقش  چكانده

____________________________________________________________
_________ 

رؤية اسالمية لالستشراق : نك. و براي آشناي بيشتر با روش آنها 15، 14ة علي طه ص منهجية جمع السنة و جمع االناجيل از خانم دكتر عزي -1
  .و بعد از آن 27، و المستشرقون و التراث از دكتر عبدالعظيم الديب ص 79دكتر أحمد غراب ص 

  .با تغييرات كم 26، 25السنة و مكانتهاي في التشريع ص  -2
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و اين چيزي است كه اگر خدا توفيق دهد در جاي خود در بحث از  .مرتد شده اند ،برگشته
  .هاي استشراقي و مستشرقين روشن خواهيم كرد جنبش
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  سوم بحثم

  )(خاورشناسان و موضع آنان در قبال سنّت پيامبر 

  
به را  صاخطور به  قرآن كريمو در طور كلي در اسالم به ) (خاورشناسان اهميت سنّت پيامبر

زدن به قرآن  صدمه زدن به آن صدمه و لطمهخوب مي دانند كه لطمه و اند و  خوبي درك و فهم كرده
  .بلكه صدمه زدن به خود اسالم استو 

ه بر قرآن كريم بنا شده باشد بر كبه راستي كه اسالم بيش از آن« :گويد مي) جب(مبشر امريكايي 
از آن حذف ] كه منظور احاديث صحيح است[ين را اگر ما احاديث دروغاما است،  احاديث بنا شده

مردي  ونمستاو اين . گردد مي ونمساتصبيره  آشماند، و شبيه  چيزي از اسالم باقي نمي ،كنيم
درجا خواسته كه همه اند و او  دادهبه او آش صبيره به لبنان آمده در سفري كه آمريكايي بوده كه 

هاي صبيره را خارج كرد  يعني همه دانه وجود در آن را از آش جدا كند و چون چنين كردهاي م دانه
  1.»بودباقي نمانده  ظرفشدر از آن چيزي 

اولين خاورشناسي كه اقدام گسترده و وسيعي براي ايجاد شك و گمان در حديث پيامبر شروع  
 حديثترين دانشمندان علم آگاه كه خاورشناسان او را از بود،» گلدزيهر«كرد، خاورشناس يهودي 

عظم ابخش گلدزيهر  :گويد نمايد و مي او را چنين تعريف مي» مولر بفان«دانند، چنانكه  مينبوي 
حديث  .تسندا در قرن اول و دوم ميديني تاريخي و اجتماعي اسالم  احاديث را به منزله نتيجه تحول

را بلكه حديث  .آيد به حساب نميآن د اول تاريخ اسالم در عهي براي سند و مدركتنها نظر او  از
  .جامعه اسالمي رخ داده استدر دوران شكوفايي و رونق داند كه  فراواني مي هاياثر تالشو نتيجه 

شمرده است، و ديدگاه آنها در رد  را ارزنده) (پيامبر تموضع معتزله در قبال سن» گلدزيهر« 
ي كه يگرا متعصبان لفظضد داند، كه الزم است بر  يصحيح م يعقلي را ديدگاه هايمعيار ااحاديث ب

  2.تأييد شود اند به نصوص چسبيده

____________________________________________________________
_________ 

  .لبناني است كه بيشتر آن را حبوبات تشكيل مي دهدصبيره نوعي غذاي . 98و دكتر عمر فروخ ص التبشير و االستعمار دكتر مصطفي خالد  -1
  .110، 109العقيده و الشريعة في االسالم ص : نك -2
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همان اند و  در قبال سنّت حركت كرده» گلدزيهر«مشي  خطهمان بر ديگر هم خاورشناسان  
مديون او در شبهاتي كه پيرامون سنت نوشته شده است اند و خود را  هاي او را تكرار كرده شبهه
  .اند دانسته

به راستي كه علم « :گويد المعارف اسالمي مي ةدر داير) حديث(و در اين مورد نويسنده مبحث 
تأثير  .ع حديث نوشته استوبه خاطر آنچه در موضاست » گلدزيهر«بسيار مديون و بدهكار 

عصر خود بوده  همخاورشناسان اسالم بيشتر از تمام  دربارهتحقيقات خاورشناسي  وندبر ر» گلدزيهر«
مشخص جهت گيري و تحول پژوهش هاي حديثي را در شكل نهايي آن مرزبندي و چون او  است
  1.»كرد

ردي بطور اجمال داده شود تا  خبيثبنابراين الزم است كه پاسخ بسيار تند و قاطعي به اين فاسد 
 وها  بزودي پاسخ اين شبهه. شده استايجاد ) (هر پيامبرطپيرامون سنت مكه  اتيبهكل شباشد بر 

در باب دوم تحت اند  آنها را خورده نفريفته آنها شده و فريب روشهاي علمي دروغيكه مسلماناني 
خواهد سازي عليه سنت شريف  دشمنان سنت در گذشته و حال در توطئه و دسيسهعنوان دستاويزهاي 

  . شد

____________________________________________________________
_________ 

  .123، 122االستشراق دكتر محمود حمدي زقزوق ص : ، و نك231دائرة المعارف اسالمية ص  -1
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  چهارم بحثم

  موضع ما درقبال جنبش خاورشناسي و خاورشناسان 

  )استشراق و مستشرقين(

  
قبالً دانستيم كه خاورشناسي زاده تعصبات و كينه نصاري بر عليه اسالم و ملت مسلمان ماست، و 

رها نشده است، و در مرحلة اول ارتباط   ورزي حتي از تغيير و تكامل به علمانيت هم، از اين تعصب
دام جدا نشده بسيار محكمي با تبشير الهوتي بسته است سپس در مرحله بعدي با استعمار و از هيچ ك

براي مبارزه با اسالم و مسلمانان و  –خاورشناسي، تبشير، استعمار  - و اين سه نيرو . است
اند، و دانستيم كه روش و برنامه  يك گروه را تشكيل داده يبرآوردكردن مصلحت و نيازها

انان بسيار طرفانه در تحقيقات و مطالعات از اسالم و مسلم گرا و بي وش علمي واقعرخاورشناسان از 
و هتك چهره اسالم و كردن كه جنبش خاورشناسي تأثير بسياري در زشت  گامينه و. دور است

نوادگان خودمان كه در دام  هاي مسلمانان در جهان عرب داشته است، و تأثير چندان بدتري در نسل
اسد و تباه كردن عقايد اند و آنها هم براي ف فاسد كرده گذاشته است؛ عقيده آنها را ،اند آنان گرفتار شده
  .كنند مسلمانان كار مي

ي كه فريب يبنابراين الزم است كه مسلمانان در مقابل اين جنبش خاورشناسي، و حاميانشان، آنها
و آنان را در چرند وپرندشان بر ورزيده  تعصب اند  اند و به آنچه دشمنان اسالم گفته آنان را خورده

خود بر تأليفات آنها از اسالم و تفسير، و يا حديث، و  يها شتهاند، و در نو ضد اسالم تصديق كرده
 انسلممكتابهاي اين حاميان و هواداران در ميان جوانان . اند كرده غيره اعتماد... . سيره، و تاريخ و

  .اند متقاضي بيشتري دارد هر چند پر از دسيسه هستند و سم را در عسل ريخته
همچنانكه استاد محمد سرور بن نايف  :گوييم مي ،خوانند نان را ميبه آنها و به كساني كه كتابهاي آ 

شان به كتابهاي خاورشناسان ينبراي فهم دكه درست نيست به هيچ وجه براي مسلمانان «  :گفته است
طرفي از آنان تقدير به عمل  اعتماد كنند هر چند كه آنها بسيار مدح و تمجيد شده باشند و به خاطر بي

  1.آمده باشد

____________________________________________________________
_________ 

  .175دراسات في السيرة النبوية ص  -1
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كار و متعصب نيستند، اما آنها بسيار روند و تجاوز آنان منصف و ميانه له همين طور است، بعضي ازب
تاريخ علوم تجربي مسلمانان گرفته شده  ها ازرو آن هر چند بيشتر كتابهاي ميانه .كم و استثنايي هستند

كند، و آنان در اين  انكار نمي ها زمينهاين جايگاه مسلمانان را در  كسسران هيچ هاست، و جز خير
شمس العرب تسطع علي الغرب (اند، و كتاب  وردهيايز جديدي نچ مسلمانانميدان جز اثبات حقانيت 

  .از اين نمونه هاست )غريد هوتكهشناس زاز خاور
يم، به خاطر ارزش، و اهميتي كه در زندگي انسان ياب ياما در علوم شرعي، كسي را منصف در آن نم

يقت علوم شريعت با رسالت اسالم مرتبط است، رسالت دعوت جهانيان به د، و چون در حقردا
پرستي  يكتاپرستي، و به پا داشتن برنامه خداوند متعال در زمين، و اينها بدون شك دژهاي شرك و بت

پس جاي تعجب نيست كه لشكريان و سربازان شيطان  .دنكن را در هر جا باشند تهديد و نابود مي
ن دعوت، و دسترسي به آن پراكنده شوند و به هر وسيله احمقانه و ترديدآور متوسل براي مقابله با اي

  1.شوند
  :اند ستايش و تمجيد شده آنهاتأليفات خاورشناساني كه به خاطر  

اما تأليفات مستقل و متكي به فرد عبارت از بررسي و تحقيقاتي هستند، كه متعلق به تمدن اسالمي، 
 ها تأليفاتي و اين. باشند مي.. . شريف و غيره خ ادبيات عرب، و تاريخ حديثو يا فقه اسالمي، و تاري

منحرف  ،پر از توطئه و دسيسه و نيرنگند، و به كلّي از روش بحث و تحقيق علمي قابل اعتماد
  .اند شده
كه بر اساس تأليفات ديگران مانند فهرست كشف آيات قرآن كريم، و فهرست كتابهاي  ياما تأليفات 
از آنان  تكاري نيست؛ چون امامان گذشته مااي است؛ اما اب ارزنده هايتالش اند؛  شده ث نوشتهحدي

و اين به معني كاستن از ارزش كار آنها نيست، چون حقيقتاً كارشان ارزنده است، هر  2اند سبقت گرفته
همان شرايط  ، چون اگر جماعت مسلمانان هم درندا ، تمجيد شدهدنشتر از آنچه استحقاق داريچند ب

دادند، و كارهاي فردي كه بعضي از  دادند مانند آن يا بهتر از آن را ارائه مي آن كار بزرگ را انجام مي
  3.ستا اند بهترين گواه بر اين علماء بزرگ قديم و جديد انجام داده

____________________________________________________________
_________ 

  .284، 283ابط الرواية عند المحدثين از استاد صديق بشير ص ضو - 1
  .استاد أحمد محمد شاكر اينها را توضيح داده است در كتابش تصحيح الكتب و صنع الفهارس المعجمه، و در مقدمه مفتاح كنوز السنة لفنسك -1
ي، و كشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث خير األنام از استاد از استاد بزرگوار عبدالمهد) (طرق تخريج حديث رسول اهللا«در اين مورد : نك -2

: و نك» قديم و جديد در ساخت فهرست و معجم ها لحاظ شده است در هر دوي آنها تالش علماء مسلمان در. بزرگوار دكتر عبدالموجود
  .288، 287ضوابط الرواية ص 



 سنت نبويبررسي 

 

167

چون  ستا اند تمجيد شده ؛ هم بيشتر از آنچه استحقاق داشتهقديمكتابهاي  صحيحشان در تهاياما كار
م كردند، بر  1311خطي اسالمي در مشرق زمين در ابتداء سال نسخ  سرقتكه شروع به  آنها از زماني

شش هزار ) يسزان(همه كتابهاي خطّي موجود در مساجد و تكايا دست يافتند، حتي يكي از راهبان 
كشورهاي  هاي استعماري و واتيكان به برده است، و پيوسته هيئت از شرق به ميالنكتاب خطي 

دستيابي و حبس ميراث اسالمي « كاراين از اند، و هدفشان آوري كتابهاي خطي آمده اسالمي براي جمع
ي يآنان كتابها. بوده است »آويز قراردادن آن به سالحي بر ضد مسلمانان هاي غربي و دست در كتابخانه

كنند؛ مانند  توزيع مي ،كند درست ميفتنه و ستيز همه شكلهاي فكري و مذهبي و سياسي  دركه را 
 كنند، فلسفي، ولي كتابهاي علمي را پنهان مي ،ها، و عياشي و بيعاري، و عشقي، و تصوف كتاب فرقه

دهند، و صاحبان اصلي را  شان نسبت مييگيرند، و به خود يا علما را ميموجود در آنها نظرات و آراء 
  1.نمايند از آن محروم مي

اند هدفش  اند و آنرا دوباره به چاپ رسانده كرده يححصترا اسان آن ي كه خاورشنيبيشترين كتابها 
اي است، كه اطمينان به عقيده و گذشته، و تمدن، و  كننده پخش آراء و نظرات معين و جريانات گمراه

گيرند، پس به همين دليل امكان ندارد كه گفته شود اين كتابها براي خدمت به  رهبري را از ما مي
از اين كتابها، هزار و يك  .و يا فرهنگ عربي چاپ شده، و يا تحقيق و بررسي شده اندادبيات عربي، 

  2.توان نام برد را مي الخ.. . صفاالهاي اخوان  شب، و ترانه ها، و داستان حالج، و رساله
بوده و خواهد بود و ادامه دارد و از اين  قديمتوجه آنان به ميراث « :گويد دكتر عبدالعظيم الديب مي

 ،ها، تصويرهاي عقلي، پيوندهاي نقشه يراثچون اين كتابها م »دشمنت را بشناس« سخنباب است 
ي ياين ميراث كليدها .ما هستنددوستيهاي ها،  ها، و كينه و گرايشات، و توجهات، و دوستي بينش

____________________________________________________________
_________ 

اند، در حالي كه خود و ملتشان را به علوم اسالمي و برنامه هاي  ه ارسطو رساندهكه خاورشناسان ما ب« : گويد و دكتر محمود قاسم راست مي -1
الغارة علي التراث االسالمي استاد جمال سلطان : ، و نك209اند، برگرفته از كتاب المؤامرة علي اإلسالم استاد أنور جندي ص  اسالمي رسانده

استشراق و  –دعوت و دعوتگري سخنراني استاد دكتر طلعت أحمد محسن  ، و كنفرانس يازدهم مجمع بحوث اسالمي تحت عنوان59-54ص 
  .597- 5959واقعه و جهود المستشرقين ص 

مسئولية االستشراق و سموم دائرة المعارف اسالمية سخنراني : دوباره به كتاب او: ، و نك5/154مقدمات العلوم و المناهج استاد أنور الجندي  -2
، 60، 59، و مراجعه كن به المستشرقون و التاريخ االسالمي دكتر علي خربوطلي ص 606-601المي ص كنفرانس يازده مجمع بحوث اس

  .23/26المستشرقون و التراث دكتر عبدالعظيم الديب ص 
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و  اند چگونه براي نابودي ما از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، و فكري، هستند كه بوسيله آنها دانسته
  1.»نندكب جهت نظامي و سياسي خرد ازو ما را علمي، نقشه بكشند، 

يست، و انصاف و ن قديم ما كتب تصحيحي تالش آنها در زمينه  همهبي ارزش كردن اين به معني  
روز از آنها تمجيد  آنان را ناچيز نشماريم، و بدين معنا هم نيست كه ما شبانه كه كارهياين است  حق

برند كه كارشان  چون گمان مي كنند هاي هموطنمان چنين مي دهاچنانكه غرب زو تقدير نماييم 
و در اين راستا كسي از آنان سبقت نگرفته است، ولي بايد از ذهن ما پنهان نماند كه است ابتكاري 

ميراث را انجام تصحيح يات قرآن كريم، و فهرست كتابهاي حديث، و يا اآلآنان فهرست كشف 
گذارد كه نور اسالم خاموش شود  ولي خداوند نمي 2خاطر خاموش كردن نور اسالم اند؛ جز به نداده

  :اند كه گرچه مشركان دوست نداشته باشد و پروردگار متعال راست فرموده

mg h i j  k l m n po q r s  t 
u v xw y z   {  |  } ~ l )36/  انفال(  

آنان اموالشان را خرج خواهند . يمان به اهللا بازدارندكنند تا از راه خدا و ا كافران اموال خود را خرج مي«
بيگمان كافران همگي . كرد، اما بعداً ماية حسرت و ندامت ايشان خواهد گشت و شكست هم خواهند خورد

  .»شوند گردند و در آن گردآورده مي به سوي دوزخ رانده مي
خاورشناسان اعتماد نكنيم؛ اينكه آنان و اين دليل براي ما كافي است كه براي فهم دين خود بر كتابهاي 

  :و پروردگار متعال فرموده است. هاي اساسي عدالت اسالم است داراي عدالت نيستند و از پايه

 m^ _ ` a  b c  l )73/  آل عمران(  
  .»و باور نكنيد مگر به كسي كه پيروي از آيين شما كرده باشد«

  :و يا فرموده است

mO P Q R S T U Vl  )6 /حجرات(  

____________________________________________________________
_________ 

  .44، 43المستشرقون و التراث ص  -1
يكي از دشمينان . رئيس دائرة المعارف اسالمية فالمستشرق فنسنك مؤلف مفتاح كنوز السنة و المعجم المفهرس لاللفاظ الحديث باالشتراك، و -2

. 42گويد در كتابش االستشراق و المستشرقون مالهم و ما عليهم ص  دكتر مصطفي سباعي مي. آيد به حساب مي) (سرسخت اسالم و پيامبرش 
  .104-89، و رؤية اسالمية لالستشراق ص 450الفكر االسالمي الحديث و صلته باالستعمار ص : و نك
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و آنگاه كه . اگر شخصي فاسقي خبري را به شما رسانيد دربارة آن تحقيق كنيد! ايد اي كسانيكه ايمان آورده«
خبر ملسمان فاسق مردود است هرچند كه اعتقادش صحيح است، پس خبر كافر خاورشناس براي مردود 

  .»تر است دانستن شايسته
و درك دين و تاريخ خودمان بر كتابهاي در فهم تا و همچنين اين دليل براي ما كافي است 

خاورشناسان اعتماد نكنيم، اينكه ميانه روانشان هر چند به ظاهر نسبت به اسالم و مسلمانان در علوم 
  . - دس السم في الدسم  – . شريعت با انصاف هستند؛ ولي اين سم در پيه ريختن است

د ند و اطمينان او را جلب نماينواننده را بفريبد تا خننويس مي) (م و پيامبر اسالممورد اسالآنان در 
اي دروغين ه هاي پنهاني پي در پي در قالب اين ستايش و سپس بالفاصله شروع به آوردن شبهه

صورت گرفته است و از روي هوا و علمي و منصفانه دون توجه به روشهاي كنند، همه اينها ب مي
هم روش جديدي است كه خاورشناسان پس از بوده است، و اين گذشتگان كينه توزشانتقليد از 

  1.آنرا در پيش گرفتنداسالم و منابع اسالمي، تأثيرگذار به ناكامي و ضعف در حمله 
رات هاي شيرين، و نظ روي از گفته پس بر هر فرد مسلماني الزم و ضروري است كه از دنباله

ل مسلمانان ساده لوح را اغفال ي آنها دوري كند چون امكان دارد عق فريبنده، و موضعهاي مكارانه
ستايند؛ و يا  را ميخاورشناسان از اسالم راضي و اسالم بينند  ميد كه ننان تأثير بگذارآد و بر نكن

را در ) (كنند، و شخصيت پيامبر ستايند و صفات و ويژگيهاي او را تمجيد مي را مي) (پيامبراسالم
اند و  اند؛ و حتي بعضي تظاهر به مسلماني كرده ههاي جهاني قرار داد صف اول اصالحگران و نابغه

چنانكه بت بزرگشان اند  لباس علماء اسالمي را پوشيدههنگام زيارت و بازديد از كشورهاي اسالمي 
اند، و بعضي  هلندي چنين كرده شناس ني، و يا سنونك هرجونيه شرقيهودي مجارستا» گلدزيهر«

  ها اثبات كرده جا دهند، و بررسي ما در بين جمعرا تا خود  اند ي در اجتماعات كردهيها ديگر سخنراني
هاي علمي در قاهره، و دمشق، و بغداد، و بيروت از اين خاورشناسان  است كه يك چهارم از انجمن

هاي  به وجود آورد در به كارگيري شعر جاهلي، و عقيده 2)ليوتچمر(هستند، و بحران فكري كه 

____________________________________________________________
_________ 

  .27ل شاقليه ص . الغارظ علي العالم ا: ، و نك91شبهات التغريب استاد أنور جندي ص  -1
، )دائرة المعارف االسالمية(مرچليوث؛ دافيه صموئل مرچليوث، يهود، انگليسي، از خاورشناسان بزرگ، متعصب ضد اسالمي، و از نويسندگان  -2

كتابهايي در مورد اسالم و مسلمانان نوشته . تاديوم علوم عربي دانشگاه اُكسفوردعضو انجمن زبانشناسي مصر، و عضو انجمن علمي دمشق، اس
محمد و مطلع «، و »التطورات المبكرة في االسالم«: از تأليفات او. م 1940است، ولي مخلصانه و از روي علم دوستي نبوده است، فوت سال 

، و آراء 36، و االستشراق ص 2/518، و المستشرقون 2/329االعالم : شرح حال وي در. و غير اينها» الجامعة االسالمية«و » االسالم
  .1/88المستشرقين حول القرآن 
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» گلدزيهر«هاي عربي قاهره منتشر كرد، و يا آنچه كه  مون قرآن و لهجهپيرا) لري ماسينون(ي كه  سدفا
  .نوشت و يا غير آنان در مورد سنّت مطّهر انجام داده پيوسته آثارش نمايان است

د، و اين را از نخوشحال شو) (از اسالم يا پيغمبر انو مسلمانان نبايد از ستايش خاورشناس
فكر است، و  د، چون گامي از گامهاي غربي كردن عقيده وندستاوردهاي علمي و تاريخي حساب كن

  1.كاري است گري و فريب روشي از روشهاي حيله
به همين علت بر مسلمانان واجب و الزم است كه به خوبي و روشني « :گويد دكتر محمدحسين مي

ه اسالم و هدفداري عليهاي  در واقع برنامهنويسند  دريابند كه موضوعات اسالمي كه خاورشناسان مي
و تظاهر مسلمانان هستند، پس ستايش و تعريف در كتابهاي خاورشناسان به منظور ايجاد جو اطيمنان 

آميز از  فكر غربي از يكطرف است، و مقابله با اين رفتار مؤدبانه و احترام وييطرفي و راستگ بيبه 
راه ي غربي از طرف ديگر از جانب مسلمانان به ارزشهامؤدبانه برخورد از راه جانب خاورشناسان 

و دعوت از محققان اسالمي در  همچنين به منظور ايجاد تفاهم بين شرق و غرب .گشاست
هاي اسالمي، به اين هدف كه دو فرهنگ را به هم  كنفرانسهايشان، و در غير اينها دركتابها و پژوهش

ا در فكر اسالمي عربي طبعاً فكر و انديشه فلسفي يوناني غربي ر. بايد اقدام نمود نزديك كنند
كامالً دور از اسالم و تمدن اسالمي  يدرآميختند، و نتيجه طبيعي اين آميزش اين شد كه انديشه و فكر

  .جلوه گر شد
 هم آنها .چنين حالتي پديد آمد ،همي چون معتزله و متكلمين و غيره يها چنانكه براي پيروان فرقه

كه بدترين  نظراتي پيدا كردند ي متأثر شده بودنداز فكرهاي فلسفي يوناني و فارسي و هندچون 
  2.گذاشتها را پيرامون سنت برجا  و شبهه اثرات

رو هم كتابهايشان در رابطه با اسالم و مسلمانان از روي انصاف   هي از خاورشناسان ميانرچون بسيا
م مسلمان كردن عقيده و فكر مرد هاي غربي ي جديدي از مرحله نبوده است، بلكه فقط يك مرحله

  .شوند است، به روش مكارانه و تباهكارانه كه شيفتگان غرب فريفته آن مي
خاورشناسي در آنچه در مورد  هراصالً قبول ندارم كه « :گويد استاد محمد سرور بن نايف مي 

  3.»طرف باشد نويسد منصف و بي اسالم و مسلمانان مي

____________________________________________________________
_________ 

  .93-91شبهات التغريب از استاد أنور الجندي ص  -1
  .با تغييرات 124-121االسالم و الحضارة الغربية ص  -2
  .175دراسات في السيرة النبوية ص  -3
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و مشكوكي از اسالم و  زشتصورتهاي « :نمايد استاد محمد أسد با گفته خود اين را تأييد مي
  1.»اند نمايان است مسلمانان در تمام آنچه كه خاورشناسان اروپايي نوشته

و » تاريخ االدب العربي(را براي مثال در نظر بگيريم در كتابهايش » 2بروكلمان«بر اين فرض اگر 
ن آن دو در نظر آنها از آيند؛ چو از مرجعهاي اساسي به حساب ميكه ) تاريخ الشعوب اإلسالمية(

هاي  ي زمينه انجام داده و پيوسته براي محققان در همه اي مرجعهاي مهمي هستند كه خدمات ارزنده
اگر با دقّت اين دو كتاب را بخوانيم، آن دو كتابي كه در نظر . 3دهند علوم عربي و اسالمي انجام مي

روان  هز ميانا مان هستند و نويسنده آنهايتاريخو ي با آيين اسالمي يآشنامهم خاورشناسان از مرجعهاي 
ي مرزها را  از اسالم و مسلمانان است، و همهمتنفر  بييصليك بينيم كه صاحب آن دو كتاب  است، مي
گرايي و آزادانديشي بسيار دور   گيري از حق و روگرداني از صواب گذرانده است، و از عينيت در كناره

آويز قرار داده است، و  پاشي و گمراه سازي دست را براي سم اي لهشده است، و در اين راه هر وسي
اند، ولي با روش بسيار  تهفكه از او پيشي گراست هاي خاورشناساني  هم با بازگويي گفته اين

قرآن كريم، و يا سنّت مطّهر و درباره  مطالبي استكارانه و سم را در پيه يا شيريني چكاندن، در  فريب
  .نوشته است) (و اصحاب بزرگوار ) (پيامبر گرامي 

گويد، دروغها و ترهات گذشتگان خود  سخن مي) (كارل بروكلمان در حالي كه از نبوت محمد 
ش يدر سفرها] پيامبر[ند كه نشان مي دهروايتها «  :گويد كند، سپس مي را از يهود و نصاري تكرار مي

كه با  از نصرانيها يدر خود مكّه شايد با گروه و نصاري تماس داشته است، اما يانبا بعضي از يهود
دروغ گذشتگانش همان و در مورد وحي ا. 4تماس داشته است ،اند ي كمي داشتهيتورات و انجيل آشنا

كه عقيده  - ) (پيامبريعني –او يقين پيدا كرده بود « :گويد كند كه الهام دروني است و مي را تكرار مي
تا كي  :كرد است، پس اين سؤال در اعماق درون او غوغا مي پرستش فاسد و تهي هموطنان بت

دهد كه آنها در گمراهي بمانند، در حالي كه خداوند متعال، در آخر كار براي ملتهاي  خداوند اجازه مي

____________________________________________________________
_________ 

  .54محمد اسد ترجمه دكتر عمر فروغ ص االسالم علي مفترق الطرق استاد  -1
عضو انجمن عربي و بسياري از . خاورشناس آلماني، زبان عربي را ياد گرفت و در تاريخ ادبيات عرب آگاه بود. كارل بروكلمان: بروكلمان -2

االعالم : شرح حالش در. .. و غيره» تاريخ الشعوب االسالمية«و » تاريخ االدب العربي«: از تأليفات او. م 1956هاي ديگر آلمان، فوت  انجمن
- 153آوري شرح حالشان صالح الدين المنجمد ص  ، و المستشرقون األللمان جمع783-2/777، و المستشرقون نجيب العقيقي 5/211-212

162.  
  .11اإلسالم في تصورات الغرب استاد دكتر حمدي زقزوق ص  -3
  .34تاريخ الشعوب اإلسالمية ص  -4
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ديگر بواسطه پيامبرانش راه را روشن كرده است؟ و به اين صورت در درون ايشان اين انديشه به ثمر 
  1.اين رسالت، رسالت نبوت و پيغمبري است است براي اداي سيد كه او دعوت شدهر

 »ةدراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديث« را در كتابش) موريس بوكاي(خاورشناس  
ي ا به راستي كه هيچ آيه« :گويد گواهي دادنش به راست بودن قرآن ميكنيم كه در ضمن  فراموش نمي

هر چند كه سخنش در » 2پيشرفت علم جديد قابل نقد است در قرآن نيست كه بتوان گفت از نظر
هاي خاورشناسان  ت مطهر گفتهنبينيم كه در نگرشش به س مورد قرآن خالي از اشكال نيست، ولي مي

به راستي كه « :نمايد و در صحت نقل و حجيت آن شك دارد، مانند گفته او قبل از خود را تكرار مي
اند، چنانكه انجيلها هم پس از دهها سال  نوشته شده) (رگ محمدها دهها سال پس از م حديثاولين 

 3.ها گواهي بر رفتارهاي گذشته هستند ها و انجيل اند، پس بنابراين حديث از رفتن عيسي نوشته شده
و  ،4...توصيف نموده استكه گاهي اشتباه كرده و گاهي به هدف زده است انساني سپس پيامبر را به 
  5.وجود داردو عقل  دليلهاي صريحي در قرآنديث همواره حادن درمورد صحت ااينكه براي حكم كر

به منصف مشهور هستند؛ چون پيامبر را به  (6(در رابطه با اسالم و پيامبرهم ديگري  خاورشناسان
دوستانه بوده است،  اند، و اينكه دعوت او يك حركت اصالحي و انسان ه توصيف و تعريف كردهغناب

ها را خورده و غافل از سم و زهري هستند كه در اين  لمانان ناآگاه فريب اين گفتهو بعضي از مس
اموري همچون از است ) (كردن پيامبر هم خلع و آن. وجود دارد) ها ها و ستايش مدح(ها  گفته

از طرف خداوند متعال بر او و ) (نزول وحي قرآن كريم و سنت پيامبر ،رسالت و پيغمبري
يك حركت اصالحي اجتماعي اسالم لت با هر زمان و مكاني تا روز قيامت و اينكه سازگاري اين رسا

  .باشدميزماني قابل استفاده هر ست كه براي ا انهدوست انسانو 

____________________________________________________________
_________ 

دراسات في السيرة النبوية استاد دكتر محمد سرور نايف ص : طرفي او در انصافي و بي هاي ديگري از بي به نمونه: ، و نك36 مصدر گذشته ص -1
  .5/219، 1/397، و مقدمات العلوم و المناهج 127-137

  .16، 15دراسة الكتب المقدسة ص  -2
  .302، 298، 291، 290، 158، 156، 13دراسة الكتب المقدسة ص  -3
  .299همان ص  -4
  .14همان ص  -5
 –فنسنك : گرا مشهور هستند انجام داده است مانند طرف و واقع دكتر احمد أعراب تحقيقاتي را در رابطه با بعضي از خاورشناساني كه به بي -6

رؤية اسالمية : نك. ه استو حقد و كينه آنان را بر اسالم و مسلمانان روشن نمود. ... مونتگري وات و ديگران –گوستاو لوبون  –ريالند 
  .139-79لالستشراق ص 
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گفت كه هيچ خاورشناسي در مورد اسالم و مسلمانان منصفانه آنكه پس از  –استاد محمد سرور بن نايف 
هاي  م به گفتهينويس ست نيست در آنچه كه از اسالم و مسلمانان ميدر« :گويد مي –پرسد  طرفانه نمي و بي

  :د و آنهم به چند دليلنخاورشناسان اعتماد و استناد نماييم هر چند كه مسلمان شده باش
در مدت اقامتشان در كشورهاي اسالمي به  مسلمان شدنشان :اي از آنها چون ثابت شده كه عده - 1

اند به خوبي انجام دادند و به  ي كه از آنها خواسته ا ي آنگاه كه وظيفهاند، ول داشتهبوده كه خاطر هدفي 
 .اند وطنشان برگشتند مرتد شده

اند، و در ميان بررسي از تأليفات ابن عربي و  در علوم فلسفه متخصص بوده :و بعضي از آنها - 2
د، و يا از تأليفات ان اند اطالع يافته وجود ايمان داشته صوفيان افراطي كه به حلول و وحدت غيره از
اند، سپس در ديدگاه و نظرات  هاي منتسب به اسالم اطالع يافته و معتزله و متكلمين و باقي فرقه شيعه

شوق خود را يافتند و در مورد اسالم از ديدگاه آنان شروع به نوشتن عشده و م غرقآن گروهها 
هر چند  –ه و انقالبي تعريف كردند ها را به صاحب انديشه نوين عقلي و آزاديخوا كردند، و آن فرقه

 .كه افراطيهايشان از اسالم خارج شده بودند
اند، و اين مخلوط بهم ريخته  اسالم و عادت و تقليدهاي غربي را با هم در آميخته :و ساير آنها - 3
تواناي  1ريخت را اسالم ناميدند، و خاورشناساني كه از اين انحرافات خاورشناسان سالم ماندند و بي
اند، و اين چيزي  شتن عميق و فراگيري از عقايد اسالمي و يا بقيه علوم و معارف اسالمي را نداشتهنو

با وجود اين همه شناخت و « :گويد اعتراف كرده است و مي به آن است كه مجله تبشيري آلماني
آموزش و آگهي خاورشناسان آلماني، و تواناييشان كه در تأليفات اسالمي دارند، اما به راستي كه 

چون . »2شوند، هميشه براي ما ترسناكند عقايدي كه در مساجد و دانشگاههاي اسالمي دريافت مي
علوم اسالمي مرداني دارد كه خداوند متعال به وسيله آنها آيينش را حفظ كرده است، و در صف اول 

 3.هستند شو تابعين آنان و علماء بزرگ پس از آنان شاين مردان صحابه

____________________________________________________________
_________ 

ي از اين خاورشناسان كه روشنفكر كاتوليكي فرانسوي رينيه جينو كه خود را عبدالرحمن يحيي نام نهاد، و خاورشناس ناصرالدين دينيه، و هدل -1
آنان بازگشت خود را عبداهللا ناميده بود، نقل از  الفاروق كه ليوبولد فايس نام داشت، و مشهورترين آناني كه از اسالم مرتد شدند و به سوي

و اروپا و االسالم از امام بزرگوار دكتر عبدالحليم محمود . 132، 131اجنحة المكر الثالثه ص : و نك. حاشيه 175دراسات في سيرة النبوية ص 
  .113-51ص 

  .89ل شاتليه ص . الغارة علي العالم اإلسالمي ا -2
  .با تغييرات 176، 175نبوية ص دراسات في السيرة ال -3
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اضافه جهل بيشترشان به زبان عربي و زوايا و أهداف آن، و حتي بلكه بعضي از آنان  اينها و به - 4
  1.»جيرار دمتر«و » أليس عرينان«، و »سلفتر دي ساس«د، مانند ندان يك كلمه هم از زبان عربي نمي

كسفورد رئيس بخش بررسي و تحقيقات علم اسالمي و عربي آدر دانشگاه  :دكتر سباعي مي گويد
تواند به عربي صحبت كند او همچنين در فاصله جنگ  يهودي است كه به سختي و كندي مييك فرد 

كرد، و عربي را در آنجا ياد گرفته بود، و اين  انيا در ليبي كار ميتجهاني دوم در سازمان اطالعات بري
اند، و  بخش را به او دادهرياست آن  بخاطرشهاي اين مرد بوده است كه  شايستگيتنها 
انگيزترين چيزي كه ديدم اينكه او در برنامه درسي خود كه به دانشجويان خاورشناسي آموزش  حيرت

به خدا قسم را گنجانده بود درحالي كه تفسير آياتي از قرآن كريم از تفسير كشاف زمخشري  :داد مي
تا چه رسد به تدريس  ،عبارت يك روزنامه عادي عربي را فهم و درك كند ستتوان به خوبي نمي

چون هاي اصلي كتابهاي حنفي و حنبلي، و  ي در فقه از منبعيها احاديثي از بخاري و مسلم، و يا بخش
، و گلدزيهر :چون ياز كتابهاي خاورشناسان :از او در مورد منابع اصلي تدريسش سؤال كردم؛ گفت

ريزي شده  امهبرن يها ها براي تو كافي است تا دسيسه و اين نمونه. بهره مي گيرم مرجليوث، و شاخت
  2.»ضد اسالم و مسلمانان را دريابيدآنان بر 

ي بنويسند، از متالشي يشرقي ما از فساد تمدن اروپاو مسلمان  انبايد برادر :گويد استاد سرور مي
ي از عقايد و يها ها و بحث شدن و نابودي نظام خانواده غربي بنويسند، و بايد تحقيقات و بررسي

گان و سرگشتگان يهود و نصاري از گمراه شديعني آنان خشم گرفت تصورات كساني كه خدا بر 
اند بنويسند، و بايد رسوائيهاي  ي كه به عنوان دين انتخاب كردهيها بنويسند، و از خرافات و اسطوره

اسالمي را به انگليسي، و  اصليبيان نمايند، و كتابهاي را شان هاي شناسان و فساد و تباهي برنامهرخاو
خداوند متعال در به ترجمه كنند، و دعوتگران دارد آلماني و زبانهاي ديگري كه وجود فرانسوي و 

ميان ملتهايشان باشند، و بايد به تدريس و بررسي اسالم و فهمي دقيق و صحيح آن بدون افراط و 
گرفته از و بر  رات و مفاهيم تحريف شده گذشتهانحراف بسيار حريص باشند، و بايد در همه تصو

 نمايم و خداوند و اين چيزي است كه فرزندان اسالمي را به آن دعوت مي. آنها تجديدنظر شود اجداد
  3.  ه. كه ارزش خود را بداند أاي رحم كند  بنده به

____________________________________________________________
_________ 

  .111احذر و األساليب الحديثة في مواجهة اإلسالم دكتر سعدالدين صالح ص  -1
  .67االستشراق و المستشرقون دكتر سباعي ص : ، و نك14السنة و مكانتها في التشريع ص  -2
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در رابطه با تأليفات خاورشناسان و مساله اعتماد مسلمانان و موضع  آنچه گذشت بيان ديدگاه 
و همچنين اعتماد نكردن به آنان در آنچه از اسالم و منابع   بودنكردن به آنان، براي فهم دين خود 

حتي اگر آن خاورشناسان مسلمان . الخ.. . و تاريخ هنويسيم از قرآن، و يا سنت، و يا سير اسالمي مي
بكلي يست كه آن كتابها را نمعني اين هم به  و اين. هم شده باشد به خاطر داليلي كه توضيح داديم

درست است كه پر از دروغ و گمراهي هستند، . اي هستند وييم كه سخنان بيهودهدور بياندازيم، و بگ
ي نيستند، و اگر آنها را دور اندازيم و  ا اند، اما سخنان بيهوده ي عميق برخاسته ا صحيح است كه از كينه

» سخنان بيهوده«ايم، چون اين  سپس لحاف را بر خود بكشيم و بخوابيم هيچ خدمتي به خود نكرده
خود و هم در كشورهايمان با ما  يهني و آتشي هستند كه دشمنان ما به وسيله آنها هم در مملكتهاآ

آهن و . توان با آتش و آهن مقابله كرد نميدر ميدان علم و دانش جز با آتش و آهن، و . جنگند مي
گر دشمنان آتش سعي و تالش هستند، و تالش طوالني كه با آن مكر و دسيسه دشمنان مقابله كنيم و ا

كنند، پس بر ما هم الزم است كه نقشه و حيله داشته باشيم تا حيله  با مكر و دسيسه و توطئه سعي مي
» ارزش سخنان بيهوده و بي«و مكر و نقشه آنها را درهم كوبيم، و اگر آنان در مورد اسالم و مسلمانان 

ا نكته را بنويسيم براي انجام وظيفه و ها را باال بزنيم و ميليونه پس ما هم آستين . ... نويسند را مي
أمانتي كه خداوند متعال بر عهده ما گذاشته است و دستور فرموده است كه اين رسالت را به همه 

  1:فرمايد چنانكه خداوند متعال خود مي. جهانيان برسانيم

mu v w x y  z { | } ~  � ¡ ¢  l 
  )28/  سباء(

نفرستاديم ولي بيشتر مردمان  هشدار دهنده اي براي تمام مردمان و ما تو را جز به صورت مژده دهنده و«
.دانندنمي 

____________________________________________________________
_________ 

، و 470از دكتر حسين مؤنس ضميمه كتاب الفكر اسالمي وصلته باالستعمار الغربي دكتر محمد بهي ص ) مجد االسالم(نقد كتاب فييت : و نك -1
و پس از  147االستشراق و الخليفه الفكرية از دكتر محمود زقزوق ص : براي آگهي بيشتر از ديدگاه مسلمانان نسبت به جنبش خاورشناسي نك

  .به بعد 421صلته باالستعمار الغربي دكتر محمد بهي ص آن، و الفكر اإلسالمي الحديث و
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  فصل سوم

  معاصرگزاران  دشمنان سنت نبوي از هواپرستان و بدعت

  )هاديانياو ق تبهائيالئيسم، (

  
  :مبحث اول

  گزاران معاصر و بيان خطرشان تعريف دشمنان سنت از هواپرستان و بدعت 
  :مبحث دوم

  :باشد گزاران نسبت به سنت نبوي كه خود شامل سه مطلب مي اه هواپرستان و بدعتموضع و ديدگ 
  :مطلب اول

  و ديدگاهشان درباره سنت نبوي) الئيكها(علمانيها  
  :مطلب دوم

  بهائيها و ديدگاهشان درباره سنت نبوي 
  :مطلب سوم

  قاديانيها و ديدگاهشان درباره سنت نبوي 
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  :مبحث اول

  و بيان خطرشان معاصرگزاران  از هواپرستان و بدعتتعريف دشمنان سنت 

  
هاي  انتشار فرقه ،رو هستند كه مسلمانان عصر كنوني با آن روبه هايياز خطرناكترين چيزييكي 

كه برخاسته و پرورش  ديگري است ويرانگرهاي  و فرقه 1هاقادياني 2بهائيت ،1علمانيتهمچون ديني  بي
____________________________________________________________

_________ 
  : هاي جديد آمده است ، اما در بعضي فرهنگ لغت!هاي قديمي جايگاهي نداشته است در فرهنگ لغت: علمانيت در لغت -1
  . »كسي كه اهل كليسا و دينداري نباشد«: در فرهنگ عربي جديد تاليف دكتر خليل جسر –أ 

و نبودن اين كلمه در فرهنگ . »منسوب به علم، و عكس دينداري و روحانيت است: العلماني«: از انجمن زبان در قاهرهدر معجم الوسيط  -ب 
 –م ) 1870(گويند كه نخست در فرهنگ لبناني مسيحي و براي اولين بار در سال  هاي قديمي داللت بر تازگي اين واژه دارد، و محققان مي لغت

  . م 1960ن زبان عربي، چاپ اول سال و در معجم الوسيط از انجم
علمانيت در  –. 367و در موسوعة المسيرة في االديان و المذاهب المعاصر ص . 73االتجاهات الفكرية المعاصرة از دكتر علي جريشه ص : نك

كند، و هدف  يديني يا دنيايي، جنبشي است كه به سوي زندگي جداي از دين دعوت م بي: به معني صحيح (SECULARISM)انگليسي 
و  (SCIENTISM)و مذهب علمي آن  (SCIENCE)سياسي آن حكومت بدون دين است، و اين اصطالح هيچ پيوندي با واژه علم ندارد 

و بعضي به وجود خدا ايمان دارند اما اعتقاد دارند كه عالقه بين خدا و بين زندگي . كنند ها وجود خدا را به كلي انكار مي بعضي از علماني
نك، الموسوعة المسيرة ص . ها وجود ندارد، و علمانيت در نظر آنان جدايي دين از سياست است و زندگي براساس مادي استوار است نانسا
370 .  

علمانيت در شرق هيچ معنايي ندارد جز مبارزه با اسالم، و در هر جايي در كمين او نشستن، و سعي براي «: گويد استاد گرامي دكتر طه جيشي مي -
در » زدن به آن در هر جايي كه گمان برده شود كه امكان جنگ با او وجود دارد، به همين علت است كه نويسندگان حماسي علمانيت نهطع

الصراع بين الثقافة : نك. اند هاي بسياري كال در رابطه با اسالم، و چيزهاي كه كًال مبارزه با اسالم و دشمن و خصومت با اسالم است نوشته ميدان
اساليب الغزو الفكري للعالم : و نك. 370في الموسوعة المسيرة افكار و معتقدات العلمانية ص : ، و نك223سالمية و الثقافات االخري ص اال

، و 62-58، و العلمانية و موقفها من العقيدة و الشريعة دكتر عبدالعظيم مطعني ص 74-59االسالمي دكتر علي جريشة و دكتر محمد اليزبق ص 
، و العلمانية نشأتها و تطورها و آثارها 1109نية و موقف االسالم منها دكتر عزت عبدالمجيد مخطوط در دانشكده اصول دين قاهره شماره العلما

  . في الحياة االسالميه المعاصرة دكتر سفر حوالي
ر دوم فرقه بوده است كه گروهي به نام بهائيت به آن شد، و او رهب لقبي است كه ميرزا حسين علي به آن خوانده مي) بهاء اهللا(بهائيت منتسب به  -2

  . م بوده است 1892نامگذاري كرده است و مرگ بهاء در سال ) أقدس(گرايش پيدا كردند و كتابي دارد كه آن را 
كسي كه اين ) 1849-1819(و (  ه 1265-1235(و او لقب ميرزا علي محمد رضا شيرازي » باب«و اين گروه به بابيه هم مشهورند منتسب به 
البابية و البهائية في الميزان فن : نك.  ه 1260/ م  1844سال . ناميد) در نبوت يا حقيقت، يا امام زمان(مذهب را جعل كرده است و خود را باب 

جود آمد در زير يوغ م بو 1844  ه 1260، و در موسوعة المسيرة في االديان و المذاهب المعاصرة بابيه و بهائيه در سال 11نوابغ العلماء ص 
استعمار روسي و يهودي جهاني و استعمار انگليسي به هدف تباه و فاسد كردن عقيده اسالمي، و متالشي كرد وحدت مسلمانان و باز گرداندن 

سد و باطل و هيئت فتواي دانشگاه ازهر به فا - 30-11البهائيه في خدمة االستعمار ص : ، تگ63آنان از مسائل اساسي موسوعة المسيرة ص 
اي با اسالم ندارد، و هر كس آن را بپذيرد مرتد و از دين خارج  بودن مذهب بهائيت فتواي داده است و اينكه اين مذهب هيچ پيوندي و رابطه



 سنت نبويبررسي 

 

178

كه باشند  ميجو و استعمارگر  هايي كينه هيونيست جهاني و صليبياز ص آغوش دشمنان اسالمدر يافته 
شان  اند براي اينكه مسلمانان را از آئين داشته بعهدههاي فاسد را  اين فرقهبر و سرپرستي نظارت 

مسلمانان را كامالً پيرو و اسير  وشان را فاسد نمايند، و اتحادشان را تجزيه كنند،  دوركنند، و عقيدة
  . مايندتمدن غرب ن

دانشگاهي و اديبان و و غير يموفق شدند كه نويسندگان و استادان دانشگاهحتي دشمنان اسالم 
هاي ويرانگر را ترويج نمايند،  نگاران را با خود همراه سازند، تا نگرش و عقيده فرقه شاعران و روزنامه

ند، تا تأثير بيشتري بر نسل و در ميان فرزندان ملت اسالم و به زبان و قلم آنان اين فكرها منتشر شو
   2.داشته باشدمسلمان  انجوان
العاده يهودي و مسيحي  كه آنان سفيران فوق :نمايد از آنان چنين تعبيري مي :شيخ محمد غزالي 

هستند، و فرق بين آنان و سفيران رسمي در اين است كه آنان بنابر آداب و رسوم خود آرام و ساكت 
وظيفه اصلي آنان  ه است، اما سفيران رسمي خاورشناس،ؤدبانهستند و حركت و واكنششان م

ها و مجالس است، و اينكه هر روز مشكل خيالي و وهمي درست كنند تا شايد  گويي در روزنامه ياوه
كاهند، و به عظمت و شكوه اسالمي در اذهان ب دارند و ازند خشت را از بناي جامعه اسالمي بربتوان

هاي  ها و صليبي و نهايي خود كه حمله همه جانبه و مشترك صهيونيست اين صورت به آرزوي ديرينه

                                                                                                                            
عضي از تظاهر ب: داند، مانند پسندد و كالً آن را مردود مي باشد كه اسالم آن را نمي شده است، چون مذهب بهائيت در برگيرنده عقايدي مي

البابيه و البهائيه في الميزان ص : نك. .. شان همه اديان را نسخ كرده است و رهبرانشان به پيغمبر بودن، و اينكه مخالفانشان كافر هستند و آئين
منها دكتر  ، و فرق معاصرة تنتسب الي االسالم و موقف االسالم64، 63افكار و معتقد است بهائيت در الموسوعه المسيرة ص : ، و نك94، 93

  . باشد موجود مي 59-13، و البهائيه وسائل و غايات استاد گرامي دكتر طه جيشي ص 479-1/405غالب عواجي 
ريزي شد به اين هدف كه مسلمانان را از دينشان و  م توسط استعمار انگليسي در شبه قاره هند پايه 1900جنبشي كه در سال : قادياني -1

كنند براي اينكه به نام اسالم با استعمار مبارزه نشود و زبان گوياي اين جنبش مجله اديان نام داشت كه به زبان مخصوصاً از وظيفه جهاد دور 
و در . .. هاي پستي باطني است قادياني يكي از جنبش: گويد ، و دكتر غالب عواجي مي389الموسوعة المسيرة ص : نك. شد انگليسي منتشر مي

خواندند، تا  هور هستند، و در كشورهاي آفريقايي و ديگر كشورهاي اسالمي كه اشغال كرده بودند خود را احمديه ميهند و پاكستان به قاديانه مش
، و در واقع آنان به ميرزا غالم احمد 2/487فرق معاصرة : دانند، نك مي اينكه در ميان مسلمانان وانمود كنند كه خود را منتسب به پيامبر

باشد، و از  و او از خانواده مشهور به خائن به دين و وطن مي. كه عامل اجراي اساسي ايجاد قاديانه بود) م 1908-1869(قادياني نسبت دارند 
گويد قادياني انقالبي بر عليه رسالت  س چنانكه شيخ ندوي ميپ. باشد إعجاز احمدي، ابراهين احمديه تجليات الهية و ديگر مي: تأليف او
، و 573- 2/487فرق معاصره تنتسب الي االسالم : ، نك5ص  -القادياني و القاديانيه  –ه ديني و سياسي بود و اسالم بود و يك توطئ محمد

، و القاديانية و 30/87، و القاديانيه از استاد بزرگوار شيخ خضر حسين ص 42-38الفكر االسالمي الحديث وصلة بالستعمار دكتر محمد بهي ص 
  . 6/194دكتر طه حبيشي ص  مصيرها في التاريخ از استاد گرامي

  . 134أجنحة استاد عبدالرحمن ميداني ص  -2
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دستان آلوده بسيار به راستي كه اين گروه از قلم ب ، وبرسنداند  كه در عصر كنوني با هم متحد شده
اند و تازه به دوران  تا حال در نفاق ورزيده شده از دشمنان آشكار هستند، چون اينها تر خطرناك
سازي كنند  آورند تا زمينه كشند، و گاهاً كلمات حقي را بر زبان مي سان به دنبال خود ميها را آ رسيده

    1.ندكن مه باطلي كه بعد رو ميبراي هزاران كل

جاي تأسف است كه حاال گروهي از عالمان و نويسندگان از  :گويد مي :دكتر مصطفي سباعي
مان هستند، ولي فريفته نماي ظاهر تحقيق نمايند و هيچ شكي نيست كه آنان مسل دشمنان پيروي مي

نويسان و غربگرايان آن را  اند، كه دشمنان اسالم از خاورشناسان و تاريخ شده ينشانعلمي دروغ
در حالي كه مسلمان  –اند، و آن وقت است كه آنها  هاي خود قرار داده پوششي براي مقصد و هدف

يعني يهوديان و مسيحيان و استعمارگران  –اند  بودهرسند، كه آنان خواهانش  مي اي به نتيجه –هستند 
هي اگران اسالمي دانسته و آگاهانه يا از روي ناآگ از بخش شك و گمان در رابطه با اسالم و دعوت –

دهند، پس در نتيجه دشمنان اسالم و بعضي از فرزندان اسالمي بر يك مسير قرار  اين كار را انجام مي
  . تاريخي برتري ندارند نه در ميدان علمي و نه در جايگاهي گيرند و هيچ يك بر ديگر مي

نگاران و نويسندگان  كه فريفته خاورشناسان و يا تاريخآنچه حائز اهميت است اينكه مسلماناني 
كند جز يكي  اند گرفتار نمي ايشان پهن كردهشوند، آنها را در اين دامي كه بر غربي دشمن اسالمي مي

   :اي كه در زير خواهد آمد از اين امور چهارگانه
  . هاي صاف اسالمي اطالعي از چشمه جهل به حقيقت ميراث اسالمي، و بي - 1
   .كنند هاي به ظاهر علمي كه دشمنان اسالم ادعا مي روش فته شدن بهفري - 2
  . طناب تقليد چنانكه ادعا دارندو دوري از و يا عالقه به شهرت و تظاهر به آزاد انديشي  - 3
هاي خود  اند، و ميداني براي ابراز انديشه حت تأثير هوا و انحرافات فكري قرار گرفتهو يا ت - 4

باطل انديشه  اصولندارند جز مخفي شدن در پناه خاورشناسان و نويسندگان و ربودن نظرات فاسد و 
 گمان كه عزت اسالم و مسلمانان در اين است، ولي به خود وبا اين . آنها وار طوطيتكرار آنان و 

اند كه توده مردم  ايجاد كرده اند و آشوبهاي فكري رسانند و دينشان را متزلزل ساخته ديگران ضرر مي

____________________________________________________________
_________ 

  . ظالم من الغرب في المقدمة -1
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استاد بزرگوار دكتر عبدالموجود عبداللطيف  1.ستا كردهخاطر و حتي دانشجويان متوسط را پريشان
   :آن كند و  عامل ديگري را به اينها اضافه مي

ادعا دارند كه در دانش نبوي ، هر چند بعضي از آنان است آنجهل آنان به سنت نبوي و دانش  - 5
   .و در ميدان علمي ريزبين هستند هستندتخصص  داراي

آنان را از لغزش و سقوط باز نداشته است، و از غفلت كه اند  سنت داشتهسطحي از هايي  آنها قرائت
اند، و اين چنين گمان  ميدهاند ولي اصل مطلب را نفه بيدار نكرده است معني ظاهري آن را دانسته

 ،به سنت يمدعايان آگاهاين د كه راصالً ضرورتي نداالبته . اند كه در اين ميدان از همه داناترند برده
هاي ويرانگر باشند و يا اينكه در كل اصول از آنان پيروي كنند؛ چون آنان  از اين فرقهيك پيرو هيچ 

 نبدو –بينيم  چنانكه ما مي –آنان هستيم، اما آنان  مردمي هستند كه ما شاهد بزرگواري و دينداري
بالند، و  اند، هر چند كه بسيار به نظرات خود مي تأمل و انديشه از افكار منحرف ديگران تقليد كرده

  . دانند كنند و آنان را سفيه و كم خرد مي شديداً به مخالفان خود حمله مي
از  هي عميقابرد كه ميان اين مردم و بين آگ ياگر انديشمندي در وضعيت آنان دقت نمايد پي م 

ي بين آنان و اين علوم برداشت سطحي و  سنت و علوم حديث فاصله بسيار است، و تنها رابطه
  . ضروري قرائت آن است

دان، و غير آنان هيچ  يه، و اديب، و دكترا، و حقوقدان، و كالمي، و تاريخپس آنان از سخنران، و فق
 يديگر بلكه متخصص در علوم مختلفباشند،  ت و علوم حديث نميكدام از متخصصان سن

جز بهتان بستن مي خوانند، ولي در هيچ عل علماء مي باشند، و گاهاً كساني مدعي علم و خود را از مي
   2.تخصص ندارنداجمعين  و اصحاب بزرگوار بر اسالم و پيامبر

ست، تا فكر و انديشه و شبهه و ا ايندليل گرايش دشمنان اسالم براي بعضي از افراد مسلمان 
چنانكه . ترديدهاي آنان را پيرامون سنت مطهر، و نشر و پخش آن را در ميان مسلمان به عهده بگيرند

آنچه كه براي من روشن  :گويد مي )ضوابط الرواية عند المحدثين(استاد صديق نصر در كتاب خود 
حديث شريف زمين مطالعه رديد را در كه خاورشناسان به راستي بذر شك و تاست  است اين

ادامه اند تا اينكه گروهي از مسلمانان غربزده آن را  و آن را سرپرستي و مراقبت كرده ،اند دهافشان

____________________________________________________________
_________ 

، 26ص   ه 1418السنة النبوية الشريفة دكتر احمد كريمة، هدية مجلة االزهر، شماره ربيع االول سال : ، نك4، 3السنة و مكانتها في التشريع ص  -1
  . باشد موجود مي. 37-35، و قصة هجوم علي السنة دكتر علي احمد سالوس ص 372ر ابو شبهه ص دفاع عن السنة دكت: و نك. 27

  . با تغييرات 131-129السنة النبوية بين دعاة الفتنة و ادعياء العلم ص  -2
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هاي ديگران است، و آنچه اين گمان  شان مانند خاورشناسان ديگر شناخت دانستني وظيفة اند كه داده
از تأليفات » الحاديث النبويه، مجادالت في مصر الحديثهتوثيق ا«به نام  يمرا تشديد كرد وجود كتاب

امت كه به اعتقاد بنده براي اطالع از مقدار تأثيري كه خاورشناسان بر فرزندان است  بول جاني
اند نوشته شده است، و براي اينكه آگهي يابند كه آيا اين بذرهاي شك و ترديدي كه  اسالمي داشته

  . رسيده يا تاكنون به ثمر نرسيده استكاشته بودند ريشه زده به ثمر 
هاي دراز مدتي دارند، و هر كتابي را كه به چاپ  اين كتاب مرا مطمئن كرد كه در حقيقت آنها نقشه

هاي  باشد، و اينك سر فصل كنند در دايرة آن نقشه از پيش تعيين شده مي رسانند و پخش مي مي
  :خالصة كتاب مذكور

   :بول از جاين) توثيق االحاديث(كتاب  معرفي 
   :شده است تاليفدر نه فصل به اين ترتيب ) استاد صديقبه گفته (اين كتاب 

  . است نبوي نگاشته شدهاحاديث  ابيسنديباب در يي كه ها ها و رساله كتاب زدودن - 1
 . سنديت از ديدگاه محمد عبده - 2
 . پيرامون سنديت در مجله المنار بحث - 3
 . سنديتباره در هاي ديگريبحث - 4
 . آوري و تدوين حديث استدالل پيرامون جمعبحث و  - 5
 . بحث و استدالل پيرامون عدالت راويان حديث - 6
  .ابوهريرهبحث و استدالل پيرامون عدالت  - 7
  .بحث و استدالل پيرامون جعل و تقلب در حديث - 8
  . روايت احاديث - 9
حمد عبده و از م ،التمقاو كتاب از  اند اين كتاب همه آنچه كه مسلمانان در مورد حديث نوشته 

   .را عرضه كرده استريه  احمد امين، و هيكل، و ابيگرفته تا ار نرشيد رضا در مجله الم
 1958در سال ريه  شيخ ابي) واء علي السنه المحمديهاض(كه كتاب جنجالي سپس كتاب در مورد 

د دفاع از كند؛ مانن اسالمي به آن داده شد صحبت مي يي كه از طرف علمايها و رد و پاسخ كرد تاليف
در ميزان، و دفاع از حديث نبوي محمد سمامي، و ابوهريره  سنت دكتر محمد ابو شهبه، و يا دفاع از

الدين  كتر سباعي، و سليمان ندوي، و محبچون د يهاي دشمنان سنت از گروه دانشمندان بههشيا رد 
ي اضواء علي السنه ريه در مقابل نور و روشناي حمزه در تار و تاريكي ابي خطيب، و عبدالرزاق

طفي سباعي در يا مص. ي كه در آن آمده استيها المحمديه براي آنچه از لغزش و گمراهي و بهتان
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ابوهريره  و يا محمد عجاج در كتاب. ها في التشريع االسالمي آورده استكتاب السنه و مكانت
هر كس اين كتاب آوري آمده است و  و يا سنت قبل از جمع –روايه االسالم  –گزارشگر اسالم 

هاي مورد  تهفهمد، كه چگونه نوش را بخواند، انديشه مؤلف آن را مي –توثيق االحاديث  –) جاينبول(
اند، و كار  دفاع كرده داند، كساني كه از سنت پيامبرشان مقدار مي بلهانه و بياعتماد مسلمانان را ا

 :رقيب مانند هاي بي بسياري بين نوشتهبا وجود تفاوت . دهد خاورشناسان را برجسته و بزرگ نشان مي
. هاي متحرك چون احمد امين، و ابي ريه كه وجود دارد ابي شبهه و يماني و سباعي، و يا اين كرم

ح است، هاي او در سنديت احاديث آشكار و واض ترديد :گويد بشنو كه در مورد احمد امين چه مي
كه او  :كند بول از كتاب او چنين نقل ميغربي نوشته شده است، و جاين براساس مباحثات علماي

هاي انتقادي از دانش تاريخ  نظير در تقديم روش و برنامه هاي بي همتا، و صاحب تالش نويسنده بي
نمايد به  آورد روش او را چنين توصيف مي باشد، و آنگاه كه نامي از سباعي مي اسالمي و عربي مي

  . باشد ي و ساده ميآميخته از فحش و ناسزا و بسيار سطح :اينكه
بسيار راست و استوار  :هاي سباعي است، چون روشواقع  از بسيار دور» جاينبول«اين گفته 

گويد،  پيروي نكرده است، چنانكه جاينبول ميدشنام است، و اصالً در روش و برنامه خود از سب و 
كه از شر آنان به خدا  –و اين گفته او . و اين كتاب در ميان ما موجود و خود شاهد اين ماجرا است

ها و  در طعنه زدن به هر كسي كه لغزشويژگي و خصوصيت خاورشناسان را  –بريم  پناه مي
كند و آنها هيچ پرواي ندارند كه گاهي او را  بيان مياشتباهات آنها را تعقيب نمايد و بر مال سازد، 

نند، واال اگر منصفانه در ميان آن ه فكر او را بخوام بنامند، و گاهي به جاهل و كوتسيمتعصب و شوون
 ،دكتر سباعي) ها فی الترشيع االسالمیو مكانت السنة(ند كه كتاب كرد كردند، تأييد مي مردم قصاوت مي

چون مؤلف آن هر چيزي را كه به بحث او . باشد ي مييگرا يگانه كتاب قرن در طرح موضوع، و واقع
را نابود كرده است، و هر حدس  اي  ، و هر ترديد و شبهههنه آورده استارتباط داشته باشد از تازه و ك

   1.هاي علمي دقيق پراكنده كرده است را به روش يو گمان

____________________________________________________________
_________ 

  . با تغييرات 298-294ضوابط الرواية عند المحدثين  -1
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و  ةالسن(در كتاب خود  خالصه گفتار در مورد كتاب و مؤلف آن چيزي است كه استاد جمال النبا 
مكانتها فی الترشيع  و السنة«كتاب دكتر سباعي به خاطر گويد كه  مي) دورها فی الفقه اجلديد

   1.شودخوانده » شافعي عصر جديد«لقب به كه است  شايسته» االسالمی
را دارند؟ آنها هيچ گاه اين شهادت را نخواهند داد  يشهادت چنيني دادن يخاورشناسان توانااما كجا 

  . فته باشندپذيررا مگر براي كساني به دست آنان پرورش يافته باشند و افكار و انديشه ويرانگر آنان 

____________________________________________________________
_________ 

  . 74السنة و دورها في الفقه الجديد ص  -1
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  :اول مطلب

  سنت نبوي دربارهان الئيسم و موضع آن

  
و  شانسنت شريف نبوي در موضع و ديدگاه استادان دربارهالئيسم مبلغان موضع و ديدگاه 

گزار و  هاي بدعت فرقه اتشبه احيايبه  ي شديديعالقمندشود، كه  خالصه مي يخاورشناسان
اه شرعي ايجاد شك و ترديد در حجيت سنت نبوي و جايگهاي آنان دارند تا به هدف خود در  شيوه

آنان در اين  .به آن نائل شوندعمل و لزوم خبر آحاد نيز تشكيك در و آن جزئي كلي و و قانونگذاري 
  . رد آنها در باب دوم خواهد آمدو بيان هاي زيادي دارند كه ذكر  خصوص شبهه
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  : مطلب دوم

  سنت نبوينسبت به  انبهائيت و موضع آن

  
قرآن و نسبت به خالصه ديدگاه و موضع بهائيت  –تعالي  اهللا ارحمه -دكتر عايشه عبدالرحمن 

   :ايدنم سنت را چنين بيان مي
گويند كه  كنند و مي شود تأويل مي كه مربوط به ميعاد و روز قيامت ميرا ها آياتي  بهائي - 1

رسالت محمدي به  كه به معني انتهاي :اند را نفهميده –كبري  –از قيامت بزرگ  منظورمسلمانان 
  . باشد و اين دليل بر راستي قرآن، و عالقه و عشق خداوند متعال مي. باشد مي تو پيدايش بهائي ظهور

و با  ها هبر اساس ابتداي سوريهوديان حساب ت محمد، به ما دورهتعيين وقت قيامت و پايان  - 2
  .حروف ابجد هوزشمارش 

جز آنهائي كه با حديثي  هيچ سند وادعاي اينكه حديث و راويان آن، و روايت متهم كردن  - 3
و اگر  .صحيح نيستظهور نوين بهائيت موافق باشند يا امكان تأويل آنها به آن وجود داشته باشد، 

كه با شمارش آن است  با شروط آنان حديث صحيح .استحديث جعلي و تقلبي آن چنين نباشد 
 مهدي و نزول عيسيظهور  ازاحاديثي كه در هماهنگ باشد، و ها  اول سورهيهوديان از حروف 

   1.باشد دهند، منظور از مهدي و عيسي باباي شيرازي و بهاء مازندراني مي در آخر زمان خبر مي
حاال اين مردم را « :گويد باشد كه مي ميرزا حسين نوري بهاء اهللا ميان قول از اين قبيل سخنيكي 

ي كه احاديثي را كه هيچ دليلي كنند، در حال ببينيد كه چگونه اين احاديث محكم را درك و فهم نمي
اند  دادهو يا بعضي از احاديث را دستاويز قرار .. . دهند بر صحت آنها وجود ندارند متمسك قرار مي

و در  هفهمند، و با اين كارشان از ظهور حق و زيبايي خداوند متعال روي گردانيد كه معناي آن را نمي
   2.»ندا هجهنم استقرار يافت

) االيقان(اهللا و شارح كتاب او به نام مرشد و معلم حسين مازندراني بهاء» رفادقانيابو الفضائل ج« 
با ) ظهور جديد(در و با اين وجود همه احاديث باطل نيستند، بلكه بعضي صحيح و « :گويد مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/546چهارم جهاني سيرة و سنت نبوي  كنفرانس -1
  . 2/543الححج البهية جرفادقاني نقل از منبع پيشين  -2
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صحيح است و چيز غير ممكني  ،واقعيت مطابقت دارد پس اگر حديثي با مدلول نوين مطابقت نمايد
  . چنين نباشد جعلي و تقلبي است نيست و اگر

ها بر بهاء اهللا منطبق است، پس هدف اين احاديث  كه همه اين نشانهاز آنجا « :گويد و همچنين ميا
اند، و به خاطر تعظيم اسمش را ذكر  عيسي بن مريم را به او دادهه لقب ك باشد، بهاء اهللا ميهمان 
  .1اند نكرده

 :گويد كند و مي ها را نسبت به سنت مطهر چنين بيان مي ائيدكتر غالب عواجي خالصه ديدگاه به 
خود ملحدانه طبق برنامه و روش باطني و هم احاديث نبوي را آنان آيات قرآن كريم عالوه بر تاويل «

و  دارندقرآن داللت بر پايان شريعت محمدي  نبرند كه همة احاديث همچو كنند و گمان مي تأويل مي
ظاهر اين احاديث و تأويل نكردن آن به قبول نمايند، و  به آمدن بهاء تأويل ميظهور و وقوع قيامت را 

توز دكتر رشاد خليفه امام  چنانكه بهائي كينه .دنراشممي  كفر به رسالت خود محمدرا ظهور بهاء 
   2.آمريكا گفته است يريزوناايالت آوسان تمسجد 

چيز بيهوده و مهملي است و تمسك به سنت  :دسوين مي» تسن حديث و ،قرآن«و در كتاب خود ا
و سنت مسير كنار نهادن كه خود را از آن دور نگهدارد، و با واجب است آن اشتباه است و بر امت 

   ».خود را تصحيح نمايدمسلك 
منع شده  اي از قرآن را بيان يا تفسير كند خودسرانه كلمهاز اينكه پيامبر « :گويد و همچنين ميا

چيزي اند كه در دينشان از پيامبر  همانا ايمانداران از طرف خداوند مأمور شده« :گويد و مي. 3»است
   4.»دنپيروي نكناز وي كند  اي غير آنچه از قرآن تبليغ مي غير از قرآن را نپذيرند، و در هيچ گفته

در حقيقت پيروي همزمان « :گويد كند و مي چنين تصور مي» حديث ياقرآن «در كتابش همچنين و ا
رآن و حديث غير ممكن است، و براي هر كاري آزمايشي الزم است، پس كسي كه به قرآن ايمان از ق

   5.»باشد منكر حديث و سنت است، و مؤمن به حديث و سنت منكر قرآن ميدارد 
حديث و سنت  :و آن اينكهه آوري برداشت هاي پيوسته پرده از حقيقت شگفت بررسي«  :گويد و مي

هاي مسلمان دارند، اما هيچ رابطه و پيوندي با پيامبري  بزرگي در ميان ملت هر چند جايگاه مقدس و
____________________________________________________________

_________ 
  . 2/545التبيان و البرهان نقل از مصدر سابق  -1
  . از استاد بزرگوار دكتر طه حبيشي) مسيلمه في مسجد توسان(داستان اين مرد در كتاب : ؛ و نك1/469فرق معاصرة تنتسب الي االسالم  -2
  . 56مسيلمة في مسجد توسان ص : ، و نك16، و قرآن ام حديث ص 17، 2، 1القرآن و الحديث و االسالم ص : نك -3
  . به بعد 17القرآن و الحديث و االسالم ص  -4
  . 45، و السنة في مواجهة اعدائها ص 28، و المسم العاصي از احمد صبحي منصور ص 22ص : قرآن ام حديث المقدمة، و نك -5
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خدا و  در برابر يد، و در حقيقت التزام و پايبندي به حديث و سنت نافرماني آشكارنندار محمد
. كه باشند تضاد دارد يبرداري با اعتقاد توده مسلمانان در هر جاي اين پرده. شود شمرده مي شرسول
 ضاعجاز عددي قرآن شهرت و زندگي مرا در معراعتبار من، بلكه همچنين اعتبار ن به راستي بنابراي

 ها و اختراعات شيطاني هستند حديث و سنت از بدعتاينكه  اعالمدهند، چون مطمئناً  تهديد قرار مي
اعتراف به  نمايد كه اقرار و و آنگاه كه سند و دليل قاطع تأييد مي. چنين پيامدي خواهد داشت به آنها

انديش تحقيقات و اينكه همه انديشمندان آزادباشد،  حديث و سنت از ابداع و اختراعات شيطان مي
و به نسبت عموم مسلمانان به راستي كه اين . آوري شده در اين كتابم را خواهند پذيرفت جمع

   1 .»اي و بيداري كاملي در بر دارد تازه تحقيقات احساس رهايي
سنت نبوي از تا ثابت كند كه كند  به آياتي از كتاب خداوند متعال استدالل مي ينغدرو مبراين پيا 

از جمله هاي شيطان صفت نازل شده است،  دستاوردهاي شيطان است، ولي اين آيات در مورد انسان
   :فرمايد خداي بزرگ مي

mY Z [ \ ]  ^ _ ` a b c d e  f 
hg i  j k l nm o p q r l 2

  )112/  انعام( 
گروهي از . ايم هاي متمرد و جنيان سركش را در برابر هر پيغمبري علم كرده همانگونه دشمناني از انسان«

اگر پروردگار تو  اند تا ايشان را بفريبند داده اساسي را نهاني به گروه ديگري پيام مي آنها سخنان فريبندة و بي
  .»بهم بافندها را  پس بگذارد دروغ. كردند خواست، چنين كاري را نمي مي

مجرم و  –نمايد كه راويان سنت از صحابه و تابعين و پيشوايان پس از آنها  سپس استدالل مي
   :هستند، به فرموده خداوند متعال –خيانتكار 

m³  ´ µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾  ¿ À l 3 )31/  فرقان(  
كه خداي تو را راهنما و ايم، و همين بس  اينگونه براي هر پيغمبري گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته«

  .»ياور است

____________________________________________________________
_________ 

  . 558، 2/557المؤتمر العالمي الرابع للسيرة و السنة : نك. القرآن و الحديث و االسالم في المقدمة -1
  . 49قرآن ام حديث ص : و نك -2
  . 5، 4، و عذاب القبر و ثعبان االقرع ص 6، 5، و المسلم العاصي ص 14، 13، و القرآن و الحديث و االسالم ص 25-2مرجع گذشته ص : و نك -3
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در غير از قرآن حتي نبايد  شده و منعقرآن كريم نكات مبهم از تفصيل و بيان  كه پيامبراز آنجا 
قرآن و آنچه از تفسيرهاي وي از او اطاعت كرد، پس مراجعه به سنت و عمل به از  پيامبرگفته يك 
عتي را آورده است كه در قرآن كريم نامي از او خود شرياينكه پيامبر  مشكل بوده است، وكه آن 

همه اينها در نظر اين دجال رشاد  ،نيامده است و آن هم بازگشت به سنت و عمل به سنت است
قرآن كريم به ما « :گويد مياو . باشد ميدر طول تاريخ خليفه دليل بر جعل و ساختگي اسالم مسلمانان 

 مسلمان تقلبي ازمسلمان حقيقي دادن اي تشخيص برضروري دهد كه حديث يك انتخاب  ياد مي
داند كه قرآن تمام و كامل است، و  پروردگار خود باور دارد و ميبه ، چون مسلمان حقيقي است

از آن دهد و  مراجعه به غيرآن درست نيست، ولي مسلمان متقلب و جعلي به حديث گوش فرا مي
   1.»كند ميتبعيت حديث 

دوستش دكتر احمد صبحي را براي سنت مطهر نسبت به گرشش اين موضع و ن رشاد خليفه 
و از اه است، تاريخ از دانشگاه بود يمدرك دكترداراي كه فارغ التحصيل االزهر و به ارث نهاد منصور 
به آمريكا سپس و ا .شداخراج از دانشگاه و  برائت كرداعالم و دانشگاه هم از او جست  يسنت تبر

 :كه، و در مسجد توسان بنويسد2دروغين رشاد خليفه گردد ربدان پيامرفت تا جزء شاگردان و مري
كه اين است  مشكل هميشگي االزهر :گويدو ب» شده استكافر االزهر از قرآن برگشته و به آن «

براي كارهاي ناشايست است و وظيفه حمايت از ميراث و بنا شده سجدي م) مسجد ضرار(همچون 
زند  گيرد، و به كتاب خدا تهمت مي از قرآن كريم انتقاد مي كه 3ستگرفته اعهده ي را به بشرفرهنگ 

كه گنگ و پيچيده است و احتياج به توضيح دارد، و اينكه قرآن ناقص و ناتمام است و احتياج به 
هايي كرده است كه قرآن كامل و تمام و  و براي اين گفته خود استدالل به آيه. و توضيح دارد لتفصي

   4.»را روشن گرداند آنا دارد تن يحتياجي به سنت و تفصيلروشن است و هيچ ا
يدات پيوسته و كدر حقيقت االزهر تأ« :فته استگ اي بر رساله او نوشته و  سپس رشاد خليفه ضميمه

 االزهردرعوض و . نمايد به كلي رد ميرا بر اينكه قرآن كامل و تمام و روشن است  دالدرپي  پي

____________________________________________________________
_________ 

، كنيد موجود 52و السنة في مواجهة اعدائها ص  42، 21، 20، و القرآن و الحديث و االسالم ص 48-44ص : ، و نك22رآن ام حديث ص ق -1
  . است

  . از استاد بزرگوار دكتر طه جيشي مراجعه كنيد» مسيلمة في مسجد توسان«به داستان او در كتاب  -2
چنانكه گذشت . »ها گناهكار و خيانتكار هستند كار شيطاني است، و راويان اين سنت يك«است، چون در نظر او  منظورش سنت نبوي -3

  . استدالل به چيزي كرده است كه مسيلمة كذاب رشاد خليفه بدان اشاره داشته است
  . واهد آمدخ 190، 188ها و رد قصه آنها در ايجاد شبهه به اينكه قرآن كافي است و احتياج به سنت نيست، در ص  بحث اين آيه -4
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 باشد هر مسلماني كه كمي خرد داشتهو . بخشد و سنت را قوت ميچون حديث همشيطاني بدعتهاي 
به عوض  در، و قائل نيستتواند ببيند كه االزهر چگونه هيچ احترامي براي ارادة پروردگار  آشكارا مي

، فتهيا ت را درقاست كه حقي ياحمد صبحي منصور اولين عالم ازهر .گذارد خواست ابليس احترام مي
تاريخي منصور طبيعت سلسله مقاالت ايستد، در اين  مي) االزهر(ه ابليس عي قلها و در مقابل قدرت

داده است پرست را توضيح  بت هاي مسلمانان مخلص به محمديتبديل در  آنمحمدي االزهر و نقش 
«.1   

 اشاره دارند و اين چنين به پيامبر رببا اين كارها به موضع و ديدگاه خود نسبت به پيام
از  ، و اينكه پيامبر2باشد پرستي او چيز غير ممكني نمي و يا كفر، و بت شرك اونگرند كه  مي

ي بزرگ نپيامبر در معرض ارتكاب گناها[ :گويد احمد صبحي مي. ارتكاب گناهان كبيره معصوم نيست
معصوم باشند  اگركه قرار خواهند گرفت و محاسبه و پيامبران مورد بازپرسي .. . ودهشرك ب همچون
  3].است منزهخداوند متعال از بيهوده كاري بسيار و . و عبث خواهد بودبيهوده حاسبه اين م

ديني در مقابل مسلمانان به اسالم و  بعضي از مبلغان بي :كهاست  چيزي كه جاي توجه است اين
 يكنند، كه اسالم حق است، و پيامبر حق است، و انسان و وانمود مي دگذارن اسالم احترام مي پيامبر

ند، كنگويند، تا مسلمانان به آنان اطمينان  ي مييبراي نفاق و دورورا شايسته بوده است، اين و يق ال
سپس با ايجاد شك و ترديد در سنت نبوي و عقايد اسالمي، و حق را با باطل و سم را با شيريني در 

و » القرآن هو الحل«هاي احمد صبحي منصور كه زير عنوان  الهمقاينها به روشني در  همهاند،  آميخته
 هرساند هاي چپي به چاپ  ها و مجله هاي ملي و ديگر روزنامه در روزنامه» القرآن اليزال هو الحل«

   4.شود ديده مي
  

____________________________________________________________
_________ 

  . 249-247مجله منظور المسلم نقل از مسيلمه در مسجد توسان ص  -1
  . و پس از آن موجود است 31، و پيامبران در قرآن احمد صبحي منصور ص 12، 11، 10القرآن و الحديث و االسالم رشاد خليفه ص : نك -2
همچنين به كساني كه : و نك –و پس از آن  8ن و الحديث و االسالم ص و القرآ. 35، 32، 31، 23ص : ، و نك45، 40االنبياء في القرآن ص  -3

االسالم «، و مستشار سعيد عشماوي در كتابش 126زنند از دكتر نصر ابوزيد در كتابش نقد الخطاب الديني ص  طعنه مي به عصمت پيامبر
  . وجود دارند. 143ص » و اصول الشريعة«، 86ص » السياسي

  . 473-1/499تسب الي االسالم دكتر غالب عواجي فصل السبب في انتشار تعاليم البهائية فرق معاصرة تن: نك -4
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  :سوم مطلب

  به سنت نبوينسبت و موضعشان  هاقادياني

  
پيدايش قاديانيه شد،  ي ش بود، مقدمهمدعي 1خانكه سيد احمد يجنبش اصالحي ترقي خواه

به فرقه در هند و پاكستان ، و 2گشتبه احمديه معروف كه تبديل گرديد  يي كه بعدها به مذهبجنبش
   3.اهل قرآن شهرت يافت

پس از « :گويد و مي هشك و ترديد در سنت را بنا نهاد اي براي عمده اين سيد احمد خان خشت
آوري  زمان جمع روايت و بازگويي احاديث دهن به دهن آغاز گرديد تا اينكه خدا رسول فوت

هاي آن گروهي  زحمت و تفاوت باشيم توانيم بي رسيد، هر چند كه ما نمي برهاي معت كتاب دراحاديث 
هاي  ها و احاديثي كه اساسش روايت اند ناديده بگيريم، كتاب آوري كرده هاي احاديث را جمع كه كتاب

يزهاي جديد و تازه به آن كافي ، در حالي كه فاصله زماني براي اضافه و افزودن چ... مذكور است
   4.بوده است

ه دآوري ش جمع يهاي ها حديث چرا چنين نباشد در حالي كه در اين كتاب: نمايد سپس اضافه مياو 
 كه از دهان پيامبر –دانيم كه بين لفظ اصلي  ها از راويان بوده است، و ما نمي است كه الفاظ و واژه

راوي خارج شده چقدر مطابقت يا مخالفت وجود دارد و دهان لفظي كه از  و –خارج شده است 

____________________________________________________________
_________ 

م در دهلي به دنيا آمده است، شروع به يادگيري قرآن كريم  1817اكتبر سال  17حسيني، در ان پسر احمد مير متقي پسر عمار سيد احمد خ -1
و در سال  –به عنوان دستيار قاضي  –هاي انگليسي شروع به كار كرد  دادگاههاي فارسي و عربي را خواند، و در  كرد، سپس بعضي كتاب

، و القرآنيون و شباتهم حول السنة دكتر خادم حسين بهي ص 1/369به شرح حال او در دائرة المعارف بريطاني : م از دنيا رفته است، نگ1897
100 .  

همچنانكه  ن محمدي تعريف نمايند، و يا مذهب محمدي نسبت به حضرت محمداكثر خاورشناسان پيوسته اصرار دارند كه اسالم را به دي -2
 نسبت داده مسيحيت به حضرت مسيح، و لكن در اينجا استعمال اين صفت نزد بيشتر آنان علت ديگري دارد، و آن هم دادن اين انگيزه كه اسالم

و اما نسبت مسيحيت به مسيح اين انگيزه را ندارد چون . نشده است باشد، و از طرف خدا فرستاده آئين بشري است و از دستاوردهاي محمد مي
زيرنويس، و منهجية  21االسالم في تصورات الغرب از استاد گرامي دكتر محمود حمدي زقزوق ص : اعتقاد دارند كه مسيح فرزند خدا است، نك

  . باشد موجود مي 24جمع السنة و جمع االناجيل از خانم دكتر عزية علي طه ص 
به بعد وجود  100و پس از آن، و قرانيون و شبهاتهم حول السنة دكتر خادم حسين ص  28دراسات في الحديث النبوي دكتر محمد اعظمي : نك -3

  . دارد
نقل از قرآنيون و شبهاتهم حول السنة دكتر خادم حسين البهي ص  1/23آوري محمد اسماعيل  ترتيب و جمع –هاي جريان سيد احمد  مقاله -4

  . ، خواهد آمد358، 346، و رد اين شبهه تأخير در جمع آوري سنت ص 104
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تعجبي ندارد كه يكي از راويان در فهم حديث اشتباه كند كه به نوبه خود باعث گم شدن مفهوم 
   1.اصلي حديث شده باشد

و در واقع آن «احكام برگرفته از سنت عموماً الزم نيست پيروي مسلمانان از  ،او اين ديدگاه بنابر
اجتهادي  ياند، فقط احكام استخراج كرده –سنت  –علما از نصوص فعلي كه را  يكاماحدسته از 

چون احتمال دارد كه آنها احكام مورد نظر  دارندنحتميت نصي بر آنها داللت دارد، و نه هستند كه 
   2.»نباشند پيامبر

كه در اصل سنت اند  كند، كه آنها بوده دارد، و محدثين را سرزنش مي سپس يك گام به جلو بر مي
ما سعي و تالش انجام گرفته شده محدثين را در اين رابطه « :گويد اند، و مي كه سند باشد دقت نكرده

راويان فراتر نرفته است، در معتبر بودن ي فكنيم، هر چند بيشتر تالش آنها، از تأييد يا ن ستايش مي
قيق از آنان شروع شد، به نحوي حالي كه مدت زمان زيادي از مرگ آنان گذشته بود، سپس نوبت تح

اگر كار غيرممكني هم نباشد، كه اين راويان داده شده شخص رد حديث به  وكه نقش اصلي در قبول 
   3.»به راستي خالي از اشكال و زحمت نيست

بر دانسته كه معت ييها اين حديثچيزي درباره مضمون و محتواي و ما « :گويد در همين معني مي
اي براي  نمي دانيم كه از چه راه و شيوهو دانيم  شان شده است نمييادي صرفهاي ز و تالششده 
   4»بهره گرفته شده است اين كارانجام 

 او ،كار سنت را يكسره كندبا قرار دادن شرايطي صعب الحصول كه  هكرددر آخر سيد احمد سعي 
آن به حديث بنگريم آنچه كه با ديدة قراين است  براي پذيرش و قبول حديث يمعيار درست« :گويد مي

ها به  ، و اگر چيزي از اين حديث... اندازيم باشد دور ميآن پذيريم و آنچه مخالف بود بموافق قرآن 
   :اين سه شرط را داشته باشداست پيامبر نسبت داده شود، الزم 

  . الزم است حديث روايت شده با قطع و يقين گفته پيامبر باشد - 1
گويد همان كلماتي هستند كه  كه راوي مي ها اثبات نمايد كه اين كلمه د كهباشهادتي بايد ش - 2

  . پيامبر فرموده است

____________________________________________________________
_________ 

  . خواهد آمد 395-375، و رد شبهه روايت حديث به معني ص 1/49مقاالت سير سيد  -1
  . 1/69مقاالت سير سيد  -2
  . خواهد آمد 672-667، و ردي بر اين جواب آنها در ادعاي كم كاري محدثين در نقد متن احاديث ص 1/23مقاالت سير سيد  -3
  . 1/23مقاالت سير سيد  -4
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داشته باشد، ني كه راوي نقل كرده معناي ديگري غير از آنكه شارح گفته است يها اينكه كلمه - 3
 نسبت داد، و گفته را به پيامبرآن اگر يكي از اين سه شرط در آن نباشد، درست نيست كه پس 

   1.»باشد هاي او مي گفته شود حديثي از حديث
مذاهب «در كتابش  گلدزيهرهمچنانكه – هاهندي - 2گرايان متجدد اسالم ااين حركت اصالحي، ي

و به نظر نو بنامند، يها دوست داشتند خود را معتزلي، 3كند از آنان حكايت مي» التفسير االسالمي
چون ديدگاه و  4،كمشان سزاوار توجه ويژه هستندآن حركت به خاطر ديدگاه صحيح و مح گلدزيهر
آزاد به حديث دارند، و حديث را ريشه اساسي و مانع هميشگي در راه رشد آزادي تماماً نگرش 

هزار  هايي مانند داستانيها خرافات و اسطوره هاپندارند كه حديث در نظر قادياني مي گلدزيهر .دانند مي
هاي بچگانه  اعتماد بر حديث اسالم را همرديف بازي :كند كه مي نقلسپس از آنان  5.و يك شب است
هاي  صحيح  هاي حديث همچون هاي روايت شده در كتاب حديث انبنا به نظر آن . ... قرار داده است

ي كه در كتب رجال و تاريخ ي، و خبرهاچيزي جز گناه و معصيت درپي ندارد  -بخاري و مسلم 
االسالم  ةتربئ«سيد احمد خان بهادر در كتابش سير با نقل از  زيهرگلد .دآمده جاي شك و ترديد دار

ها آمده است به عنوان  هر گاه بخواهيم به اخباري كه در اين كتاب« :گويد مي» و الغالم ةعن شني االم
خواهد  وافسانه ها  گانه بچه هايبازي مساوي با –پناه بر خدا  –نگاه كنيم اسالم  ديني اساس مسائل

ي محدثين را بر آن داشته كه احاديث را جمع آوري يهيچ گماني در اين نيست كه هدف واال هالبت .شد
بخاري  كه –هاي حديث  هاي موجود در كتاب لكن با وجود همه اينها انسان در روايت و نقد كنند، و

چه رسد به  –، به غير از گمان چيزي نصيبش نخواهد –نيستند قاعد مستثنياين و مسلم هم از 

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/40مقاالت سير سيد  -1
اند، و او  استاد احمد امين سيد احمد خان در هند را به شيخ محمد عبده در مصر تشبيه كرده است، از آن جهت كه هر دوي آنها مصلح ديني بوده -2

گويد،  مي 145، 38، 33الفكر االسالمي و صلته باالستعمار الغربي ص  –در كتابش نمايد، چنانكه دكتر بهي  در گفتار از خاورشناسان پيروي مي
  . به بعد وجود دارد 347مذاهب التفسير االسالمي از گلدزيهر ص : و نك

  . 342ص  -3
ب ديدگاه اسالمي به قرآني او، در كتاتعريفات گروهي از خاورشناسان از سيد احمد خان و حركت : ، و نك337مذاهب التفسير االسالمي ص  -4

موجود  223، 133، 125، 119، 47با ترجمه استاد محمد عبدالهادي ابو ريده ص  –حركات جديد در عالم اسالمي كار گروهي از خاورشناسان 
  . باشد مي

 .به بعد مراجعه كنيد 126وجهة السالم ص : ، و نك344مذاهب التفسير االسالمي ص  - 5
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بخواهيم قوانين درصورتيكه  با تمام اخبار مشكوكي كه در آنهاستهاي رجال و تاريخ و اخبار  ابكت
   1... ي استخراج نماييميها چنين مرجعاز ديني را 
از منابع دوم  منبعهمة امت اسالمي بر حجيت سنت اجماع دارند، و سنت را مصدر و  از آنجا

اند، پس  بهره بوده اند مگر كساني كه از اسالم جدا و بي دهدانند، و با آن مخالف نكر تشريع اسالمي مي
احمد خان بهادر مدعي  د،منكر هستنهم را هاي جديد حجت اجماع  اين معتزليمي توان گفت كه 

از او دراصل گويد چون  ، و دروغ مي2است كه او اولين كسي است كه در مقابل اجماع برخاسته است
   3.كند روي و پيروي مي اند دنباله را انكار كرده گذشتگان و استادان خود كه اجماع

به راستي  بودحديث و سنديت همچنانكه اين كارها وسيله تخريب صحت  « :گويد مي گلدزيهر
كه يعني اصل اجماع مذهب اهل سنت اساسي هاي  ديگر از پايه ييكضد شد بر هم اي  ابزار و وسيله

را آن  بهكوركورانه آنان اعتراف است، ول متقدم اصسند اهل سنت در شرعيت بخشيدن به عادات و 
  . »ابا دارندآن از اهل سنت معتبر انديشمندان نامند كه  مي تقليدي

كند، و آن طعنه زدن به چيزي است كه  طعنه زدن به اجماع تصريح ميهدف به  گلدزيهرسپس 
با  آنان[ :گويد مي وتشريع احكام در مورد اجماع واقع شده است، و از حجيت سنت و استقالل آن 

در واقع به اصل عدم نفوذ گمراهي در مورد اعتماد مذهب اهل سنت  احاديثطعنه زدن به صحت 
   4]..طعنه مي زننداجماع امت 

  

____________________________________________________________
_________ 

  . 344همان ص  -1
  . 345سير االسالمي ص مذاهب تف -2
  . موجود است 484-483ادلة حجية االجماع في مبحث ادلة حجية السنة ص : نك -3
ص ) القرآنيون و موقفهم من عصمة النبي(مبحث . القرآنيون و شبهاتهم حول السنة دكتر خادبخش: ، و نك345مذاهب التفسير االسالمي ص  -4

  . 321ص ) النبوةالقرآنيون و موقفهم من ختم (، و مبحث 315



 

  
  

  

  :فصل چهارم

  نيرنگ بازيدشمنان اسالم از تزوير و  فاهدا
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  سنت مطهر بر ضدتزوير  ازاهداف دشمنان اسالم 

  
نگ چدر گذشته و حال اجماع دارند و با و اجراي آن  سنت نبويبه تمسك  بر لزومامت اسالمي 

ش را در تمام جوانب هاي يآن را الزامي و پيروي از راهنماي اند، و تطبيق و اجراي و دندان آن را گرفته
آن يعني ل او نبعو ضميمه ممالزم دوم شريعت اسالمي و  نبعدانند؛ چون سنت م زندگي واجب مي
قرآن  –بر اين دو مصدر نياز شد، نظام اسالمي  توان با يكي از آنها از ديگري بي قرآن است و نمي

هاي خود را از قرآن كريم و سنت  تأسيس شده است، و برنامه واستوار با هم –كريم و سنت نبوي 
و روافض قديمي و از خوارج جز اندكي ي است كه پيامبر با هم گرفته است، و از اين حقيقت روشن

  .اند از قبول آن سرباز نزدهكه خروجشان از اجماع امت اهميتي ندارد روان آنها  دنباله
هاي دشمنان اسالم را به خود  هميشه ديده كهاست بوده جايگاهي همواره در به راستي سنت مطهر 

اي  برنامهنت نكه سبه اياعتراف نمايند نموده كه وادار را ه دشمنان اسالم بطوري ك .جذب كرده است
و فراتر از كل اين است، بوده اسالمي  تمدنپيشرفت براي  يكليد وتمام جوانب زندگي براي 

عمل به آن پيشرفت و هستي اسالم را  و .استگرديده استوار بر آن  اسالمدژ كه است آهني  ساختمان
را در پي خواهد نان دين اسالم و عقب ماندگي مسلماو فروپاشي نابودي آن و ترك  كند ميتضمين 
  .داشت

ه است، و از بستهاي زندگي  به فراگيري سنت در تمام بخش كمركه يابي  ميمشركي را  چه بسيار 
   .نمايد؛ كه بسيار عالقمند به يادگيري تعاليم سنت هستند طرف خود و همفكرانش اعتراف مي

همه چيز را حتي آداب شما  به راستي پيامبر« :نقل شده است؛ كه به او گفتند 1از سلمان
كردن به قبله رواموري چون بلي، او ما را از  :دستشويي رفتن را به شما ياد داده است، سلمان گفت

 استنجاو اينكه با دست راست خود را تميز كنيم و يا كمتر از سه سنگ براي  قضاي حاجتبه هنگام 
   2.»ه استنظافت كنيم منع كردفضله حيوانات استخوان و  ابرداريم، و يا ب

____________________________________________________________
_________ 

، و أسد الغابة 1014شماره  2/634، و االستعياب 3369شماره  2/62االصابة : سلمان فارسي، صحابه گرامي به شرح حالش در: سلمان -1
  . باشد موجود مي 274شماره  56، و مشاهير علماء االمصار ص 533شماره  116، و تاريخ الصحابة ص 2150شماره  2/510

  . وجود دارد 262شماره  2/154كتاب طهارة، باب االستطابة ) با شرح نووي( –حديث مسلم  -2
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بريد كه  پي مي» همانا پيامبرتان همه چيز را به شما ياد داده است« :كهتوجه كنيد وال پرسنده به س
كه سنت همه  –با همفكرانشان  –كنند، و اعتراف آنان  ميرا دنبال سنت محتواي آنان چگونه 

  . 1استتحت پوشش قرار داده هاي زندگي را  بخش
اسالمي و تأثير آن در فقه اسالمي از دوران و قانون گذاري ريع در تش» حديث«جايگاه سنت نبوي 

اجتهادي بر كسي پنهان و پوشيده نيست،   هباد، و استقرار مذاجتهاو صحابه تا زمان امامان  پيامبر
قانونگذاري تبديل كرده است كه در ميان براي نظير  اي بي چيزي كه فقه اسالمي را به گنجينه و سرمايه

برد كه  هر كس از قرآن و سنت آگهي داشته باشد پي مي .نداردنظير اي گذشته و حال ه تمدنساير 
   .و جاودانگي آن بيشترين اثر را داشته استقانونگذاري اسالمي عظمت با دايرة گسترش سنت در 

جهان خيره كرده اسر سرقانون و فقه را در  يگان علما ي كه ديديواالگذاري تشريع و قانون چنين 
سنت با كه دشمنان اسالم را واداشته است كه در گذشته و حال به مقابله است چيزي مان هاست، 

راوياني كه  .بپردازندگان آن كنند ت و راستگويي راويان و جمعدر حجيت سنبه تشكيك برخيزند، و 
  . اند از بزرگان صحابه و تابعين و پس از آنان از پيشوايان معتمد و بزرگ مسلمانان بوده

بر سر همين و غير آنان در دوران شكوفايي تمدن اسالمي،  ايراني  دقهاقديمي اسالم از زن دشمنان
   2.اند طاعنان غربي به هم رسيدهدشمنان امروزي اسالم از خاورشناسان و هدف تشكيك با 

توانيم بدون قرآن و  نمي ما» گلدزيهر«اعترافات خود خاورشناسان، به پيشاهنگي بت بزرگشان به  
ما بدون قرآن توانايي  :گويد ميآنجا كه درك و فهم كنيم، قرآن به تنهايي كافي نيست، را سالم سنت ا

تاريخي سير عقلي اسالمي در ذهنيت اين مقابله با  برايبه تنهايي هم فهم اسالم را نداريم، لكن قرآن 
و فراگير تبديل  كامل ياسالم را به دين ،اين خاورشناس دريافته است كه سنتآري . 3»آن كافي نيست

شك و ترديد در ايجاد كرده است، و در نتيجه هيچ راهي براي نابود كردن اين دين وجود ندارد، جز 
است كه  منهجيو اين  .ساختگي استسنت جعلي و بخشهاي اينكه اكثر ترويج ، و و اعتبار آنسنت 

  . در پيش گرفته است گلدزيهر
 به قرآن منهايبسنده كردن براي تبليغات خبيثشان از م دشمنان اسال  هدف ناجوانمردانه از اينجا 

بگوييد خواهيد  ميپس در اينجا هدفشان نابود كردن نصف دين است، و اگر  .شود آشكار ميحديث 

____________________________________________________________
_________ 

  . 67، 66عوامل بقائهاو تدوينها از استاد بزرگوار عبدالمهدي عبدالقادر ص . السنة النبوية مكانتها -1
  . 2السنة و مكانتا في التشريع دكتر سباعي ص  -2
  . 327قارن بالسنة المفتري عليها از مستشار بهنساوي  ، و41العقيده و الشريعة في االسالم از مؤلف ص  -3
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كه به اين  –و شكي نيست  –دارد كردن احاديث و سنت اين را در بر براندازي تمام دين؛ چون رها
اگر از آن فهميده نخواهد شد، و  مقصودو  ،شده نامفهوم امت ايترتيب قسمت زيادي از قرآن بر

و اين چيزي است . 1اسالم كارش تمام است: مي توان گفت و قرآن نامفهوم گردد هاحاديث رها شد
ين مورد مبشر آمريكايي همدر  .اند خود قرار دادهدرك كرده و هدف آنرا بخوبي كه دشمنان اسالم 

چه بر قرآن استوار باشد بر احاديث استوار است، و اگر اين احاديث اسالم بيشتر از آن :گويد مي» جب«
مسون شباهت پيدا ات 2ماند، و به صبيره دروغين را از اسالم حذف كنيم، چيزي از اسالم باقي نمي

اي را پيش او گذاشتند و او شروع  مردي آمريكايست، به لبنان آمده و صيبره تامسونكند، و اين  مي
ش باقي نمانده برايشچيزي غذا ها را برداشت از آن  آنگاه كه تمام دانهشتن و ز بر داها را ا دانه كرد
   3.بود
 :گويد جايگاه سنت در اسالم مي ترسيمدر » ليوبولدفايس«محمد اسد  :پرفسور مسلمان مجارستاني 

يد كليد فهم نهضت اسالمي بوده است، پس چرا كلدر طول بيشتر از سيزده قرن به راستي كه سنت «
ش براي حفظ اسالم و پيشرفت تال خدا رسول ي نباشد؟ چون در واقع عمل به سنتت كنونمافهم 
روپاشي اسالم است، چون سنت پيكر پوالديني است كه فاست، و ترك سنت انحالل و  اسالم

فروريختن د، نداربررا ساختمان اسالم بر آن استوار است، و هر گاه كه پيكر و اسكلت يك ساختمان 
رآن قكه بايد به «شنويم  تعبيري كه اين روزها مرتب مي ناي و.... ديگر سوال برانگيز نخواهد بودآن 

خبر به روشني از جهل به اسالم » .قرار دهيمسنت دربند و برده خود را نبايد  يكريم باز گرديم، ول
خواهد وارد  مي فردي را نشان دهند كهواقع مثل آن است كه  درگويند  كساني كه اين را مي. مي دهد

   4.باز كند استفاده كند آن راتواند در  خواهد از تنها كليدي كه مي ساختماني شود ولي نمي
و هدف دشمنان برداشتن  :گويد دارد و مي بر مي پرده از راز اين مبارزه با سنت اسد داستاد محم

هاي صدر  لمانو مس زندگي پيامبر خدا كاربرديچهره حقيقي و  ان، تا مسلمانسنت استحذف 
   5.دهدبخود را از دست عناصر ايستادگي ين مهمتراسالم در نتيجه دهند و باسالم را از دست 

____________________________________________________________
_________ 

  . 16، 15دفاع عن السنة از دكتر محمد ابو شهية ص  -1
  . نوعي غذاي لبناني كه قسمت عمده آن را دانه ها و حبوبات تشكيل مي دهد: صبيرة -2
  . 98التبشير و االستعمار دكتر مصطفي خالد، و عمر فروخ ص  -3
  . 91، 87ق الطرق ترجمه دكتر عمر فروخ ص االسالم علي مفتر -4
  . باشد موجود مي) السنة النبوية تجعل المجتمع مستقراً متماسكاً( 108به همين كتاب ص : ، و نك95، 88االسالم علي مفترق الطرق ص  -5
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گيران و جاعالن حديث كم كاري خود و كم كاري و  به خاطر اينكه اين خرده :گويد مي همچنينو ا
از سنت مطهر را  بتوانند توجيه نمايند، آنها سعي دارند كه لزوميت پيرويرا  كوتاهي جامعه خويش

توانند هر طور كه بخواهند تعاليم قرآن كريم را بنا  بر دارند؛ چون اگر اين كار را انجام دهند، آنگاه مي
هاي سطحي خود تأويل نمايند، يعني هر كس بنا به ميل و رغبت و روش و فكر خود قرآن  به انديشه

ارد، به عنوان يك نظام اخالقي و رفتاري، لكن آن جايگاه ويژه و ممتازي كه اسالم د را تأويل كند، و
خورد و به ويراني به پايان  هاي آنان به هم مي ها و روش و يك نظام فردي و اجتماعي، با اين برنامه

 اي براي رهايي از اين اند چاره و آن كساني كه فريب خورده و عالقمند فرهنگ غربي شده. رسد مي
احاديثي  ي از سنت واجب نيست، چون سنت برنكه پيروو اي .مشكل ندارند جز به رها كردن سنت

استوار است كه قابل اعتماد نيستند، و به اين روش تحريف تعاليم قرآن كريم درست است تا موافقت 
   1.چون دور كردن سنت دور كردن حقيقت اسالم است. او با روح فرهنگ غربي آسانتر نمايان شود

عبادت و نظم و اخالق اسالمي است، و اين يكي از پس طعنه زدن به سنت نبوي نابود كردن 
 آنحجيت و اصالت در جنگند، و  باشد، و آنان با سنت مطهر مي هاي اساسي دشمنان اسالم مي هدف

پس اسالم يگانه دشمن حقيقي آنان، و مسلمان تنها دشمن سرسخت . كنند شك و ترديد درست مي
فرماندهان ما را از مردماني « :گويد مي» لورانس براون«اند،  و اين را به صراحت اعالم كرده 2.آنهاست

ترساندند اما پس از امتحان هيچ توجيهي براي اين ترس وجود نداشت، چون ما را از خطر  مي
ترساندند، اما روشن شد كه يهوديان  ها مي هاي زرد، و يا خطر بلشويكي يهودي، و از خطر ژاپني

هاي  ها، در اينجا دولت ست هم پيمانان ما هستند، و اما ژاپنيهاي كموني دوستان ما هستند، و بلشويك
بزرگ دمكراتي با آنان در ستيزند، سپس دريافتيم كه دشمن واقعي در اسالم وجود دارد، و در تواناي 

   3.»آور اوست سازي، و شكوفاي سرسام توسعه طلبي و تابع
هاي  است، كه آنها به خاطر دليلاز بيانات دشمنان اسالم از خاورشناسان و استعمارگران پيد 

   :ستآنهاكه از جمله متعددي با اسالم در ستيزند 
 :گويد مي» بلس«آنان است، و در اين مورد مستر  تمسيحي ترويجاسالم مانع استواري در مقابل  - 1

تنها باشد، و  در واقع دين اسالم مانع اساسي و استواري در راه پيشرفت تبشير مسيحي در آفريقا مي

____________________________________________________________
_________ 

  . با تغييرات كم 110، 98، 97همان ص  -1
  . باشد اسالم و مسلمانان موجود ميادامه دشمني غرب با  64االسالم علي مفترق الطرق ص : نك -2
  . وجود دارد 148التبشير و االستعمار از دكتر مصطفي خالد و عمر فروخ ص : نك -3
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جهل ساكنان از ندارد نه مخالف ديگري ؛ چون انتشار انجيل هيچ ندستهمسلمانان شمن سرسخت ما د
   1. مسيحي و غير مسيحي يها ملتاز رقابت و مبارزه پرستي آنان، و نه  بتاز و نه 
و از اين كند،  ميرا قطع به ملت اسالمي  اسالم ديوار بسيار سختي است كه طمع استعماري آنان - 2
  .2كند را تهديد ميات ما ستعمرمپيشرفت و ترقي اسالم خطر بزرگي است كه رشد : اند تهفگ رو 
وزير  نخست »گالدستون«و . 3»عمار اروپايي استتاسالم يگانه ديوار در مقابل اس« :گويد لورانس مي 

كه بر اروپا نخواهد توانست تا زماني كه اين قرآن در دست مسلمانان باشد،  :گويد انيا ميسابق بريت
   4.و يا اينكه خود در امان باشد شرق چيره شود،

و يا«و در اين مورد  ،كند ت آنها را تهديد ميسحقيقت اسالم با تمدن بزرگ خود تمدن سدر  - 3
و مشاور  ،وزير خارجه آمريكا معاونو  خارجه آمريكا،ريزي وزارت  رئيس بخش برنامه »جين روستو

 بايد خوب درك كنيم :گويد چنين مي 1967اورميانه تا سال هاي خ در فعاليترئيس جمهور جونسون 
هاي عرب اختالف ميان دولت و ملت نيست، بلكه اختالف ميان  كه اختالفات موجود ميان ما و ملت
و تا  شروع شده است،قرون وسطي و ستيز و مقابله سخت از  تمدن اسالمي و تمدن مسيحي است،

سلطه در برابر دارد، و مدت يك قرن و نيم است كه اسالم متفاوتي ادامه  يها اين لحظه به صورت
و اغرب سر فرود آورده است، و فرهنگ و ميراث اسالمي براي ميراث مسيحي سر فرود آورده است، 

نظام و عقيده  فلسفه،كند كه آمريكا جز مكمل  شرائط و اوضاع تاريخي تأييد مي«: دهد چنين ادامه مي
اش كه  با فلسفه و عقيده دهد، در مقابل جهان شرقي اسالمي قرار ميآن را  ،و اين جهان غرب است،

دشمنان اسالم جبهه اي ندارد جز اينكه در  است، و آمريكا هيچ چارهمتجلي شده در قالب دين اسالم 
و اگر عكس اين را انجام دهد، در واقع با  و در كنار جهان غرب و دولت صهيونيستي قرار بگيرد؛

كند كه هدف  روستو مشخص مي .»فرهنگ و تأسيسات خود مخالفت كرده استزبان، و فلسفه، و 
هم اسرائيل برپايي استعمار در جنگ با اسالم و امت اسالمي نابود كردن تمدن اسالميست، و اين كه 

   5.هاي صليبي گذشته جنگ امهداست، و اين چيزي نيست جز ابرنامه جزئي از اين نقشه و 

____________________________________________________________
_________ 

  . 15الغارة علي العالم االسالمي شاتليه ص  -1
  . 50مصدر سابق ص  -2
  . 184التبشير و االستعمار ص  -3
  . 41االسالمي علي مفترق الطرق ص  -4
  . 24، 23يقولون از استاد عبدالودود يوسف ص قادة الغرب : نك -5
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دانم  آن چنان كه من مي« :گويد م مي 1952جه فرانسه در سال رمسئول ديگري در وزارت خا 
 كند، و پيوسته و سخت تهديد مي خطر حقيقي كه ما را شديداً كمونيست خطري براي اروپا ندارد،

خطر اسالم است، چون مسلمانان، جهان مستقلي دارند كه جدا از جهان غربي ماست، و آنان داراي 
پس آنها  برند، داري بهره مي د هستند، و از تمدن تاريخي ريشهويژه خو معنويميراث و فرهنگ 

شخصيت احتياج به حل كردن  بدون آنكهدارند، را هاي جهان جديدي  شايستگي درست كردن پايه
  . رب داشته باشنددر تمدن غخود  يتمدن
خود را  يدنتمميراث گردند و  براي آنان مهيا شود، در جهان مي بطور انبوهصنعتي توليد اسباب  اگر

را به  آنآورند و رسالت  در ميهاي تمدن غربي را از زمين  و پايه كنند زمين پراكنده ميدر هر جاي 
ما بر  رااي است كه تا حال خود  در حقيقت جهان غول زنجير شده چون. اندازند هاي تاريخ مي موزه

 .استبيزار د بسيار و سقوط خو نقب ماندعو از  او سرگردان و مضطرب است،آشكار نكرده است 
به سمت عدم توليد صنعتي و فني رغبت در آن هر چه بخواهد بدهيم، و ما بايد به جهان اسالم پس 

يم و نتوانيم واين هدف درمانده ش قاز تحق ما اگر. ايجاد كنيم تا نتواند روي پاي خود بايستد
نجيرهاي جهل و احساس عظيم الجثه از ز غولمسلمانان را در عقب ماندگي نگاه داريم، و اين 

ايم، خطر جهان  در مقابل خطر بزرگي قرار گرفتهشكست بزرگي خورده و ناتواني رهايي يافت، آنگاه 
نقطه پايانش غرب را به كه  است يخطر .كه پشت سرداردي و نيروهاي بسيار توانمند عرب
پس . رسد ه پايان ميب 1عنوان فرمانده و رهبر جهان بهي تمدن غرب  وظيفهدر نتيجه رساند، و  مي

  :گيرند از جمله هر راهي را در پيش مياسالم دشمنان اسالم به خاطر تحقق اهدافشان در مبارزه عليه 
اي از  اسالم تركيبي به هم بافته ين اينكهدروغ يدينشان، و ادعانسبت به  بدبين كردن مسلمانان - 1

  . است پرستي عربي مسيحيت، و بت يهوديت،
يد قرآن را كه با« :گويد به كتاب پروردگار متعال، چنانكه مبشر تاكلي ميبت نسآنها كردن  بدبين - 2

كنيم، بايد  تا كار آن را يكسره ،بكار گيريم ي اسالم است، بر عليه خود مسلمانان ترين اسلحه كشنده
جديد است صحيح در آن جديدي نيست، و آنچه  يزتوضيح دهيم كه آنچه در قرآن است چ شانبراي

كشورهاي عربي  اززماني كه قرآن و شهر مكه «  :گويد مي» وليم جيفورد بالكران« مبشرو . »2نيست

____________________________________________________________
_________ 
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دارد و از محمد و  در راه تمدن غربي گام بر ميكه توانيم ملت عرب را ببينيم  ميآنگاه  ،شودپنهان 
  1.شود كتابش دور مي

و غرب سروري  شرقچون اگر به آن بازگشت نمايند در جهان  ؛نابود كردن اخالق مسلمانان - 3
اين توانايي را دارند كه تمدن خود را اكنون ها  مسلمان :گويد مي »مرماديوك باكتول«چنانكه  كنند، مي

به آن شرط كه به اخالق آن دوران  ند،دگستران در جهان بگسترانند به همان سرعتي كه در گذشته
  2.آنها را نداردي مقابله با روح تمدن يتواناچون اين جهان پوسيده و سست  برگردند؛

با بزرگ  كني و به هم زدن وحدت آنان زمين، و ريشهتمام نقاط مسلمانان در  تجزيه و تقسيم - 4
و تاييد كردن  هاي ويرانگر، و نظرات فرقه ميان آنان و زنده كردن عقايد كردن دائره اختالفات

 ين ملت و وحدتشاني در ميان اي، تا اينكه فاصه و جداميانشانگرا در  هاي منافق و ملي شخصيت
لورانس «غرق در اقيانوس تاريكي است مبشرنعمت براي اين جهان  ايجاد شود، وحدتي كه بزرگترين

امكان دارد كه  شوند، عرب متحدبزرگ هاي مسلمان در امپراطوري  زماني كه ملت« :گويد مي »براون
اما تا زماني كه  .بديل گردندبه خطري عليه جهان تبديل شوند، و يا اينكه به نعمتي براي اين جهان ت

سپس گفتارش را چنين به پايان  .هيچگونه وزن و تأثيري ندارند پراكنده و متفرق باشد؛اين گونه 
باشند، تا بدون نيرو و تأثير پراكنده و متفرق  گونهها همين و مسلمان هااست كه عربالزم « :رساند مي

   3.»باشند
استوتر ها بر آن  است كه وحدت و يكپارچگي مسلمانهاي نيرومندي  سنت مطهر نبوي از پايه 

در حالي كه از تأثير روحي ايمان اين امت به سنت صحبت » جمال البناء«در اين مورد استاد  ،است
و نژادي هاي  تفاوتكه همة ه است رسيدقدرت  اي از نظام مند به درجهاين روحيه « :گويد مي دكن مي

شخصيت مسلمان عربي همان شخصيت مسلمان مثال  .ه استشترا از ميان بردا پيروان خودزباني 
و در حقيقت ... . ،استو يا حتي آن فرد اروپايي كه مسلمان شده . استهندي يا مسلمان سوداني 

____________________________________________________________
_________ 
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. اسالمي به وجود آورد كه از هر اتحاد و فراكسيون ديگري نيرومندتر بود سنت اتحاد و فراكسيوني
..«.1   

اسالمي در گذشته و حال، با هر وسيله باشد از وسايل دروغ و زشت جلوه دادن تاريخ امت  - 5
ديني آنها  و غيره، به اميد اينكه اين نسل از نوادگان اسالمي اسير فرهنگ بي و دسيسه و توطئه، بهتان
 . گردند

است و  ها به اينكه اسالم در هيچ قسمتي از پيشرفت تمدن نقشي نداشته فريب دادن مسلمان - 6
سوي كتاب پروردگار  بهدعوت و مظاهر عقب ماندگي به پايبندي به اسالم  كالشا نسبت دادن تمام

  . پيامبرش تمتعال و سن
آمده پادشاه عمان اي در مورد تبعيد  مقالهدر م  14/3/1970به تاريخ » ايمزت«چنانكه در روزنامه 

همان اع به اوضچون است؛ ماندگي عقب در نهايت در واقع اوضاع سياسي و اجتماعي عمان « :است
   2.بوده است ي زمان پيامبري محمد گونه

  :در آخر بايد گفت
روز تمام نشده است و تا امروز تا پيش پانزده قرن از ش انجنگ بين اسالم و دشمنبا وجود آنكه  

حق بوده است و هميشه خواهد همراه ا ترديدي نداريم كه پيروزي هميشه م شود، تمام نميقيامت هم 
   :فرمايد وند متعال ميبود چنانكه خدا

mb c d  e f  g h i j l  
  )18/  انبياء( 

  .»كوبيم تا باطل محو و نابود شود گردانيم و مي هميشه حق را بر باطل غالب و پيروز مي«
  

____________________________________________________________
_________ 

هاي قاسم احمد و احمد حجازي آمده است، كه گفته بودند كه عامل اساسي در تفرقه  ، كه در آن گفته20السنة و دورها في فقه الجديد ص  -1
، و دفع الشبهات شيخ غزالي از 60إعادة تقسيم الحديث ص : نك. مسلمانان و اختالف آنان دستگيري و پايبندي شديد آنان به حديث است

  . موجود است 39دكتر احمد حجازي السقا ص 
  . 48موقف االسالم من المجتمع الجاهلي از دكتر جعفر السقا ص  -2
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  عيب سنت پاك پيامبردر فردشمنان سنت قديم و جديد  ابزارهاي
   :باشد فصل مي 6ل يك مقدمه و شام

  يابي پيرامون حجيت سنت پيامبر  شبهه :فصل اول
  داليلشان در شك و ترديد در حجيت اخبار  :فصل دوم
  داليلشان در شك به راويان سنت پاك پيامبر  :فصل سوم

  داليلشان در افترا و طعنه زدن به اسناد و علوم حديث  :فصل چهارم
  هاي سنت پاك  ترا و شك به كتابداليلشان در اف :فصل پنجم
معتبر در تاريخ سنت شريف و راويان مورد ر اعتماد كردن آنها به منابع غيرداليلشان د :فصل ششم

  ) خداوند از آن راضي باد(اعتماد 
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  مقدمه

بعد از كتاب خداوند اسالم معلوم است كه سنت پاك قديم و جديد اين مطلب نزد تمامي علماي 
اند با اين مطلب  اي از اسالم نبرده باشد، و فقط كساني كه بهره انونگذاري ميمنبع دوم قبزرگ، 

  . تمامي امت اسالم بر اين گفته اجماع دارند. كنند مخالفت مي
. كه پيروي و اجراي آن الزم و واجب استاين است  معني سنت به عنوان مصدر دوم قانونگذاري

كه به آن  كساني هستنددشمنان اسالم و همراهانشان  اما .تو آن در اين باره همانند قرآن كريم اس
ها كساني هستند كه به اسالم و حفظ آن و پاك كردنش از تغيير و  دهند و اين افترا و تهمت نسبت مي

كنند و به شك و  دانستند تظاهر مي تبديلي كه ممكن است برايش پيش آيد و آنها آن را خوشايند نمي
مبادرتي كه در نهايت به طعن و افترا در دين و . كردند مبادرت مي گمان در حجيت سنت پاك پيامبر

شود ديني كه خداوند تمامي پيامبرانش را به همان قصد فرستاده و تمام كرده  آئين اسالم منتهي مي

  ) 19/آل عمران(m h i j  k l l :گويد است و مي
  .باشد دين نزد خداوند همان اسالم يعني تسليم شدن مي

  :فرمايد ري ميدر جاي ديگ

m _ ̀ a b   c d e f g h i j k l  l )85/آل عمران  (  
   .شود و در آخرت از زيانكاران خواهد بود كسي كه غير از اسالم ديني را بر گزيند از او پذيرفته نمي

توانند خطري برايش باشند زيرا اسالم قلعه  هاي دشمنان اسالم پيرامون سنت هيچگاه نمي شبهه
كنند هر چند كه باعث آزار و اذيت برخي از عقالي  شبهات در آن رسوخ نمي محكمي است كه

اما اهميت آن آنجا است كه از آن براي شك در دين و افترا به رسالت پيامبر . شود مي انمسلمان
پوشي نمائيم رأي متين  شود، و اگر ما از بحث پيرامون اين شبهه و بيان بطالن آن چشم برداري مي بهره

هاي ديگري كه طرح شده براي از بين بردن و گمنامي  ايم و پرهيز از گفته وستي داشتهو روش د
ترس ما از عاقبت . اش و شايسته است كه اين را جهل و ناداني در اين باره به حساب نياوريم گوينده

ساد كنند و ف هايي است كه دشمنان اسالم ترويج مي بد و فريب محدثان و شتابشان به اعتقاد به شبهه
د كه آن را كه شايسته رد كردنش باشد رد ندار د و ما را بر آن مينكن اين شبهه را براي ما آشكار مي

و آن پندي و هوشياري است براي خفتگان و غافالن و خوش بيني نسبت به آينده اگر خداوند . كنيم
  .بزرگ بخواهد
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شان در فريب آن آنقدر هايشان پيرامون حجيت سنت پاك و داليل شبهات دشمنان سنت و تهمت
  . زياد است كه قابل شمارش نيست
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  : فصل اول

  عشبهاتي پيرامون حجيت سنت پيامبر

  
  :شود اين فصل به سه مبحث تقسيم مي

اند كه آنها را در دو مطلب بيان  هايي كه بر آيات قرآن كريم بنا شده شبهه :مبحث اول -1
  :كنيم مي

داند و  به سنت پيامبر نمي كند و نيازي كريم اكتفا مي اي كه به قرآن شبهه :مطلب اول :الف
  .رد آن

  .انت كرده كه حفظ نمايد و رد آناي به اينكه سنت را خداوند ضم شبهه :مطلب دوم :ب
اند و شامل يك مقدمه و سه  شبهاتي كه بر احاديثي از سنت پيامبر بنا شده :مبحث دوم -2

  :باشد مطلب مي
  .سه سنت با قرآن كريم و رد آنمقاياي در  شبهه :مطلب اول

  .اي در مقايسه سنت با عقل و رد آن شبهه :مطلب دوم
  :هاي زير است در آن شبهه :مطلب سوم

  .هه منع نوشتن سنت پيامبر و رد آنشب -1
 .گري در تدوين سنت پيامبر و رد آنشبهه دي -2

 .اي در روايت معاني حديث و رد آن شبهه -3
  .آن اي در زيادي و صفين حديث و رد شبهه -4

  :اين مطالب است ع كه شاملداليل حجيت سنت پيامبر :مبحث سوم -3
  .عصمت :مطلب اول -1

  .قرآن كريم :مطلب دوم -2
  .عسنت پيامبر :مطلب سوم -3
  .اجماع امت :مطلب چهارم -4

  .عقل و نظر :مطلب پنجم -5
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  :مبحث اول

  اند بنا نهاده شدهكريم شبهاتي كه بر آياتي از قرآن 

  

  :شامل دو مطلب است اين مبحث
كند و نيازي به سنت پيامبر  اي كه به قرآن كريم اكتفا مي شبهه: مطلب اول

  .داند و رد آن نمي
  

  .اينكه سنت را خداوند ضمانت كرده كه حفظ نمايد و رد آن ي شبهه: مطلب دوم
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  مقدمه 

اجالل و احترم قرآن يابيم كه آنها تظاهر به  دقت كنيم، در مي اگر در منهج مخالفان سنت پيامبر
ما فقط بايد به قرآن كريم  :گويند اينكه آن حجتي است كه وراي آن حجت و دليل نيست، مي. كنند مي

آن منبع اول اسالم است كه از تغيير و . اكتفا كنيم چرا كه آن كتابي است كه باطل را در آن، راه نيست
با اسالم و دفاع از آن و رشك و حسد   دوستيگويند تظاهر به  تبديل سالم مانده است آنچه كه آنها مي

خواهند كه بر  غير از اينكه آنها نمي. باشد مي ،بر آنچه در كتاب خدا از شريعت و احكام آمده است
خود و عقلشان تسلط يابند چنانكه خداوند دستور داده است كه جاي او عقاليشان بر آن مسلط 

خواهند به آيات قرآن استدالل  آنگونه كه خود مياز پيروان سنت مصطفي كساني هستند كه . شوند
و با . كنند و اينكه قرآن براي آنها كافيست و سنت برايشان حجت نيست و نيازي به آن نيست مي

دانند براي  كنند و اين دو شبهه را قواعدي مي استداللشان به آيات قرآن دو شبهه بر سنت وارد مي
   :كنيم آنها را در دو مطلب ذكر مي كه توجيه شكاكيتشان در حجيت سنت پيامبر

   .و رد آن عشبهه كافي بودن قرآن و عدم نياز به سنت پيامبر :مطلب اول - 1
اوند براي حفظ كند و خد شبهه اينكه سنت حجتي است كه خداوند آن را حفظ مي :مطلب دوم - 2

  .آن كافيست و رد آن
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   :مطلب اول

  نيست عاست و نيازي به سنت پيامبر اين شبهه كه قرآن كريم براي انسان كافي

  
  :از جمله. كنند آيات قرآن استدالل مي از به بعضي

   :گفته خداوند - 1

mc  d e f g h i  j k l m on  p q r s t vu w x  y 
z {  l ) 38/ انعام(  

هائي مثل  وهكند مگر آنكه گر اي كه با دو بال خود پرواز مي ست و نه هيچ پرندهياي از زمين ن و هيچ جنبنده«
ايم سپس همه به سوي پروردگارشان  فروگذار نكرده) لوح محفوظ(ما هيچ چيزي را در كتاب . شما هستند

  . »شور خواهند شدمح
  .كنند ، به اين آيه استدالل مي4و قاسم احمد 3و محمد نجيب 2و محمود ابوريه 1دكتر توفيق صدقي

   :فرمايد خداوند مي - 2

m_ ̀ a b c d e  f g h i l )نحل  /
89(  
و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي است و براي مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگري است بر تو «

  . »نازل كرديم
   :و گفته خداوند - 3

m` a  b c d e  f g h jil ) 114 /انعام(  
  . »رده استآيا غير از خدا داوري جويم؟ با اينكه اوست كه اين كتاب را به تفصيل به سوي شما نازل ك«
   :و گفته خداوند - 4

____________________________________________________________
_________ 

  . 33و جمال البنا آن را تأئيد كرده است در كتاب سنت و نقش آن در فقه جديد ص  907و  9/516ي المنار المجلد  مجله -1
  . 404اضواء علي السنة المحمديه  -2
  . 23ص ) مازن(الصالة  -3
  . 89اعادة تقسيم الحديث  -4
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mz {  | }  �~ l ) 115 /انعام(  
  . »سخن پروردگارت به راستي و عدالت سرانجام گرفته است«

به اين آيات و به  -چه قديم و چه جديد- تعدادي از دشمنان سنت پاك منكرين به حجيت سنت 
ز است زيرا در آن بيان و تفصيل نيا كنند كه قرآن از سنت بي كنند، گمان مي معاني آنها استدالل مي

براي همه چيز وجود دارد به عنوان مثال از منكرين گروهي از پيروان امام شافعي كه خود پيرو سنت 
همان (و اين كتاب را كه روشنگر همه چيز است بر تو نازل كرديم : كنند بود به اين آيات استناد مي

  ).سوره نحل 89آيه 

mA B C D E F G H I  J K l ) 52 /اعراف(  
ايم و براي گروهي كه  در حقيقت، براي آنها كتابي آورديم كه آن را از روي دانش روشن و شيوايش ساخته«

  .»آورند هدايت و رحمت است ايمان مي

mH I  J K L M O Nl ) 3 /فصلت(  
را كتابي است كه آيات آن به روشي بيان شده است قرآني است به زبان عربي براي مردماني كه آن «
  .»دانند مي

mO P Q R  S T U V XW Y Z [ \  ]l 1 ) نحل/ 
89(  

احمد  5المهدي لو مصطفي كما 4محمد نجيب 3ابوريه 2دكتر توفيق صدقي :و از منكرين امروزه
   2.و رشاد خليفه 1و جمال البنا 7و قاسم احمد 6صبحي منصور

____________________________________________________________
_________ 

  .7/250اي كه تمامي اخباري دارد  كتاب جماع العلم باب حكايت از طائفه: ك. ر  -1
  . 9/907مجله المنار المجلد  -2
  . 404نورهايي بر سنت ص  -3
  . 22الصالة ص  -4
استشهاد به آيات : ك. بيان قرآن در دو جزء و ر: از تأليفاتش. دكن مشاور ليبي در عصر حاضر كه حجيت را انكار مي: مصطفي كمال المهدوي -5

  . 10، 1/29سابق در كتاب البيان بالقرآن 
  . 10و لماذا القرآن ص  61، 60، 32نماز در قرآن ص  -6
  . 86إعادة تقسيم الحديث  -7
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mk l m n o  p q r s t ul ) 3 /مائده(  
  . »را برايتان كامل كردم و اسالم را براي شما به عنوان دين برگزيدم متمانو نعامروز دين شما را «

  .اند به اين آيه استدالل نموده 4و محمد نجيب 3ابو ريه

mA B C D FE G IH J K ML N O  P  Q R S T VU l ) انعام/ 
19(  
وحي شده تا به  بگو خدا ميان من و شما گواه است و اين قرآن به من. بگو گواهي چه كسي برتر است«

  . »وسيله آن شما و هر كسي كه اين پيام به او برسد را هشدار دهم
  .كنند به اين آيه استدالل مي 6و اسماعيل منصور 5و دكتر احمد صبحي منصور

mÌ Í  Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô  Õ Öl ) 170 /اعراف(  
ما اجر نيكوكاران را تباه نخواهيم اند بدانند كه  زنند و نماز را بر پا داشته كساني كه به كتاب خدا چنگ مي«
  .»كرد

  7.كند كه دكتر اسماعيل منصور به اين آيه استناد مي

                                                                                                                            
اني در ترتيب امام احمد حنبل شيباني و دولت امام شهيد جمال البنا پسر عالم محدث شيخ احمد عبدالرحمن البنا صاحب افتح الرب: جمال البنا -1

. و ر. االصالن العظيمان و كتاب السنة و دورها في فقه الجديد. از تصنيفاتش كه در آنها به حجيت سنت پاك افترا زده است. حسن البنا مرشد اول
  . 33استداللش به آيات سابق در كتاب سنة و دروها في الفقه الجديد ص : ك

نامه كشاورزي دست يافت، در واليات آمريكا كار كشاورزي  در دانشگاه عين شمس به گواهي. رشاد عبدالحليم محمد خليفه: شاد خليفهر -2
كرد ادعاي نبوت كرده و داخل مسجدي  و حجيت سنت را انكار مي. كرد و به او گرويد براي بهائي كار مي. زيادي انجام داد و مهارت يافت

داستانش در : ك. ر. كرد كشته شد ريزونا هنگامي كه مشغول انكار بهائيتش بود كه در اسالم و در حجيت سنت پاك شك مينزديك دانشگاه آ
و كتاب رشاد خليفه  70، 16هر دو اثر از استاد طه جيشي ص  70و  16و بعد آن و سليم در مسجد توسان ص  42كتاب دفاع از سنة ص 

و القرآن و الحديث و االسالم ص  6استداللش به آيات سابق قرآن يا حديث ص : ك. و ر 59-16هالد نعيم ص صنيعه السليبيه العالميه از دكتر ن
32 .  

  . 404اضواء علي السنة ص  -3
  . 23الصالة ص  -4
  . 249مجله منظور المسلم نقل از سليم در مسجد توسان ص  -5
پنداشت  سنت را دروغ بزرگ و مهمي مي. غ شد و به مدرك دامپزشكي در دانشگاه دست يافتاسماعيل منصور جودة از دانشگاه قاهره فار: اسماعيل منصور -6

هاي خداست، از تصنيفاتش تبصير األئمه بحقيقة السنة، و شفاء الصدر بنفي عذاب القبر، بلوغ اليقين به تصحيح مفهوم ملك اليمين  گفت اين تشويش در گفته مي
  .11ذشته در تبصير االمة بحقيقة السنة ص استداللش به آيات گ: ك. و غير آن، ر

  . 15تبصير األمة بحقيقة السنة ص  -7



 سنت نبويبررسي 

 

214

m¦ § ¨ © ª «  ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ  
¶ ¸l  

  )51 /عنكبوت ( 
شود بر تو فرو فرستاديم و در حقيقت در  آيا براي آنها كافي نيست كه اين كتاب را كه بر آنها خوانده مي«

  .»ايمان دارند رحمت و يا دين استاين براي مردمي كه 
  .كنند نيز به اين آيه استناد مي 2و اسماعيل منصور 1محمد نجيب

كنند بر عدم حجيت سنت پاك پيامبر و شكشان از اين  گران به اين آيات و معاني آنها استناد مي فتنه
گفته  :يه انعام آمدهگيرد چنانكه در آ شود كه معتقدند قرآن تمامي چيزها را در بر مي آيات ناشي مي

 :پروردگارت به پايان رسيده و خداوند در كتابش از چيزي كوتاهي نكرده است در سوره انعام آمده
اين گفته به صورت عمومي و كلي آمده پس آن را تفصيل كرده . »ايم در كتاب چيزي فروگذار نكرده«

اين قرآن را كه  :سوره نحل آمدهچنانكه در . است و آن را براي مردم به صورت كامل بيان كرده است
اگر نياز . بعد از اين گفته ديگر نياز به چيز ديگري نيست. ايم كننده همه چيز است بر تو نازل كرده بيان

و دادن اين نسبت به خداوند . گفت راست نميدر آنچه گفته است، داشت به چيز ديگري، پس قرآن 
آنها آيات زيادي را براي . باشد و پيروان آن مياين اصل و اساس شبهه اول . و كالمش ممكن نيست

. كنند چه اين آيات به موضوع اشاره كنند چه در موضوعي غير از اين موضوع باشند هدفشان ذكر مي
اين قرآن به من وحي شده تا به وسيله «و  :»امروز دينتان را برايتان كامل كردم« :چنانكه در اين آيات

جويند، آيا برايشان كافي نيست كتابي كه  ني كه به كتاب تمسك ميكسا«و . »آن شما را هشدار دهم
  .»شود برايشان نازل كرديم كه بر آنها خوانده مي

اين فريب خوردگان كاري ندارند جز اينكه فرهنگ الفاظ قرآن را باز كنند و آياتي از آن نقل كنند 
اي كه دوست دارند قرار  ه جملهكه به وسيله آنها مسلمانان را به تشويش بياندازند و جلوي هر آي

به هر حال اين اساس شبهه اول . ايشان مهم نيست كه وحدت موضوع باقي بماند يا نمانددهند و بر
  . داد و سروصدا را باال ببرد وبي آيد غير از اينكه داد است كه چيزي از آن بيرون نمي

   3.كند ا رد ميآورد كه تمامي اخبار ر دليل كوتاهي مي. گويد مي :دكتر السباعي
____________________________________________________________

_________ 
  . 22الصالة ص  -1
  . 10تبصير األمة بحقيقة السنة ص  -2
  . 64-63سنة در مواجهه با دشمنانش از استاد دكتر طه حبيشي ص  -3
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كننده همه چيز آمده  قرآن به صورت كامل و بيان :هايش حكايت كرده است چنانكه شافعي در گفته
شود اين مخالف با قطعيت و ثابت بودن  است اگر اخبار جديد به احكام جديد بيايد در قرآن وارد نمي

كند هر چند تأييدكننده  بر ميتواند با آنچه قطعي است برا قرآن است، آنچه بر مبناي گمان باشد نمي
حكم قرآن باشد، آن پيروي از قرآن است، نه از سنت، اگر در تفسير چيزي آمده باشد كه قرآن آن را 
مختصراً بيان كرده است در اين صورت بياني خواهد بود براي موارد قطعي كه هر كسي حرفي از آن 

ه هر كس ثبوت آن را انكار كند كفر را انكار كند كفر ورزيده است در مقابل موارد مشكوكي ك
  . نورزيده است و اين جايز نيست

پذيرند به دليل اينكه اثبات آن  رسد كه آنها فقط اخباري كه متواتر باشد را مي اين چنين به ذهن مي
رساند كه  اين به ذهن مي. رد تمامي اخبار :گويد پس چگونه شافعي آن را تعميم داده مي. قطعي است
به دليل اينكه از . دانند بلكه در نظرشان مشكوك است متواتر اثبات شده را نيز معتبر نمي آنها اخبار

ها و راويان وجود دارد  پس احتمال دروغ همواره در روايت. راهي آمده كه جاي شك در آن هست
   1.اگر چه جمع زيادي باشند

   :و جواب اين شبهه
در اين كتاب چيزي فرو «: در گفته خداوند بزرگاند كه منظور از كتاب  فهميده ،دشمنان سنت پاك

كنند كه منظور از  قرآن است و اما مجموع آيات قبلي و بعدي اين معنا را افاده مي» ايم گذار نكرده
گيرد و بر جميع حال مخلوقات از بزرگ  كتاب همان لوح محفوظي است كه تمامي اشياء را در بر مي

داهللا بن و به طور مفصل در حديث عب. 2شود شامل مي و كوچك، گذشتگان و حاضران و آيندگان
خداوند تقدير بندگان  :گفت از پيامبر خداوند شنيدم كه مي :آمده است كه گفت شعمرو ابن العاصي

و گفت و عرش آن بر آب . ها و زمين در كتاب نوشته است آسمان تقبل از خلقپنجاه هزار سال را 
   3.بود

اي نيست در زمين و نه  و هيچ جنبنده :ن جمله قبلي از خداوندو اين مناسب است براي ذكر اي
  . اي كه با دو بالش پرواز كند جز اينكه ملتي همانند شما هستند پرنده

____________________________________________________________
_________ 

  . 151گذاري ص  سنت و جايگاه آن در قانون -1
  . 38سوره انعام آيه  -2
  ./ 2653شماره  8/452سلم آن را خارج كرده در كتاب القدر باب حجاج آدم و موسي عليهما السالم م -3
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رساند زيرا قرآن كريم آن زندگي را كه براي انسان تنظيم كرده است براي  آيه اين معني را مي
   1.پرندگان تنظيم نكرده است

گيرد و اول و آخر آن را در لوح محفوظ ضمانت  ي انسان و پرندگان در بر ميهمانا همه چيز را برا
تمامي علوم نزد خدا است رونق و روزي و تدبير هيچ كدام از  :گويد حافظ ابن كثير مي. كرده است

كند چه آنهائي كه در دريا هستند و چه آنهائي كه در خشكي هستند  جنبندگان را فراموش نمي
   :فرمايد مي

mB C D E F G  H I J  K L  NM O P Q R  Sl 
  )6/ هود (

در زمين نيست مگر اينكه روزيش بـر عهـده خداسـت و قرارگـاه و محـل مـردنش را       اي  و هيچ جنبنده «
  . »داند همة آنها در كتاب روشني ثبت شده است مي

و اين آيه  .2باشد شان و تعدادشان و خيالشان و حاضر به حركات و سكنات آنها مييهاآگاه به اسم
   :گويد كه مي

m¾ ¿ À Á Â Ã  ÅÄ Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý   Þ  ßl ) 59/ انعام(  

داند هيچ  داند و آنچه در خشكي و درياست مي كليدهاي غيب تنها نزد خدا است جزء او كسي آن را نمي«
هاي زمين و هيچ تر و خشكي نيست مگر  ر تاريكياي د داند و هيچ دانه افتد مگر اينكه آن را مي برگي نمي

  . »آنكه در كتابي روشن ثبت شده است
   :و گفتة خداوند

m s ut v  w x y  z { | } ~ _ ` a  b c  d  
e f g h i j l ) 3/ سبأ(  

ها و زمين از وي پوشيده نيست نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن  اي در آسمان ها كه هم وزن ذره داناي نهان«
  . »چيز است مگر اينكه در كتابي روشن بيان شده است

____________________________________________________________
_________ 

  . 38سوره انعام آيه  -1
  . 3/61فتح القدير از شوكاني : ك. و ر 132و  2/131تفسير القرآن العظيم  -2
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چيزي را در اين كتاب فرو « :شود كه منظور از كتاب در گفتة خداوند بر اين اساس فهميده مي
قرآن به صورت كلي است و ظاهر كلي آيه و ربط آن به قبلش بيانگر همين است و ديگر » ايم نگذاشته

  .كنند ه ميآياتي كه قبالً ذكر كرديم به آن اشار
اين معلوم است كه كلمه در زبان عربي بيشتر از يك معني دارد و معني اراده نشده از آن در خالل 

. 1و كلمة كتاب به معناهاي فرض و حكم و قدر در قرآن آمده است. شود ظاهر كالم از آن فهميده مي
   :به معني قدر در اين گفتة خداوند

mb c  d e f g  h  i j  lk m n o p q r s 
t u v  w  yx z { | l ) 145/ آل عمران(  
  . »ميرد خداوند مرگ را به عنوان سرنوشتي معين كرده است هيچ نفسي جز به فرمان خدا نمي«

ميرد و حتي  هيچ كس جز به سرنوشتي كه خداوند تعيين كرده است نمي :گويد حافظ ابن كثير مي
و » سرنوشت تعيين شده« :اين گفتة خداوند زمان مرگ را نيز براي انسان مشخص كرده است و به

  همچنين آيه

mà á â ã  ä å æ ç è  é êl  

  )11/ فاطر (
  .»شود مگر آنكه در كتابي مندرج شده است يابد و از عمرش كاسته نمي اي عمر دراز نمي و هيچ سالخورده«

  و نيز آيه 

mQ R S T U V W YX Z [ ]\ l 2 ) 2/ انعام(  
  .»ز گل آفريد آنگاه مدتي را براي شما مقرر دانست و اجل حتمي نزد اوستاوست كسي كه شما را ا«

  :و كتاب به معناي فرض در گفتة خداوند

 m s   t    u v w x           y z l  )103/نساء (  
در اينجا به معني واجب  :ابن عباس گفت» نماز بر مؤمنان در اوقات مقرر معين گرديده است«

ريم گاهي به معناي لوح محفوظ آمده است كه آن را بيان كرديم و گاهي و كتاب در قرآن ك 1است
  :ديگر به معناي قرآن كريم آمده است

____________________________________________________________
_________ 

  . 562و مختار الصحاح ص  1/120القاموس المحيط  -1
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mSR T U V W X Y Z  [ \ ] ^ _ ` a 
c bl ) 1/ ابراهيم(  

ها به سوي روشني بيرون  كتابي است كه آن را به سوي تو نازل كرديم تا به وسيلة آن مردم را از تاريكي«
  . »اذن خداوند بزرگ به سوي راه آن شكست ناپذير ستودهبياوري به 

  . در قرآن ساير آيات ديگرو 
ها كامل نيستند  گوئيم تمامي اين گوئيم كه مراد از كتاب قرآن است و اما ما به شما مي با اين وجود ما مي

   :بلكه خالصه شده هستند به گفتة خداوند بزرگ

mÒ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß 
áàl )64/ ل نح(  

اند برايتان توضيح دهي و  و ما اين كتاب را بر تو نازل نگرديم مگر اينكه آنچه را كه در آن اختالف كرده«
  .»آورند رهنمود و رحمت است براي مردمي كه ايمان مي

  . كنيم و آن را به دو قسمت تقسيم مي
ياتي است كه خداوند به سازگاري آيات قرآن بدون تعارضي در ظاهر آنها، همانا قرآن پر از آ - 1

  . پيامبرش در شرح احكام آنها اختيار تام داده است
چيزي همواره بسياري از امور جزئي در زندگي نياز به حكم دارند و در قرآن غير از قواعد كلي  - 2

و بر اين اساس مشكلي نيست كه منظور از كتاب در اين تنگنا قرآن كريم . دربارة آنها نيامده است
هيچ امري مفصل سخن نگفته است با وجود از گوئيم بله پروردگار ما در كتابش  به شما مي و. 2باشد

اينكه قرآن به صورت مفصل مسائل را بيان نكرده است پس حجيت سنت و لزوم پيروي از آن و 
براي تمامي قواعد بزرگ براي ) روي بدون زياده(پس قرآن جامع است . حكم به وسيلة آن الزم است

كنندة  كند و سنت پيامبر مشخص ذاري كه زندگي و شئونات ديني و دنيائي مردم را تنظيم ميگ قانون
همانند آن  يو اين آيه با آيات ديگر. و چراغ روشني براي زندگي مردم است هكنند  جزئيات و تفصيل

                                                                                                                            
  . 1/550تفسير القرآن العظيم از ابن كثير  -1
  . 1/441البحر المحيط في اصول الفقه از زركشي : ك. ر -2
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و  و آن دسته از قواعدي كه در كتاب نياز به تصريح. كنند با مفهومشان اهميت سنت را تأكيد مي
  1.آورند يادداشت و توضيح و بيان را دارد، مي

صل و كنند كه قرآن كريم به صورت مف اينجا بر رد آيات ديگري كه به وسيله آنها استدالل ميدر 
اما خداوند . پس بعد از اين گفته نيازي به سنت پاك نيست .پردازيم كننده هه چيز آمده است، مي بيان
  :فرمايد مي

 md e  f g h i l )114/ نعام ا(  
  . »او كسي است كه كتاب را مفصل به سوي شما نازل كرده است«

  :فرمايد و نيز مي

m _  ̀a b c d l ) 89/ نحل(  
  . »ايم كنندة همه چيز است بر شما نازل كرده اين كتاب را كه بيان«

دين مثل تفصيل و بيان همه چيز مانند احكام اين  :اينجا اين است كهدر ن يمنظور از تفصيل و تبي
. گردد بيان به سنت پيامبر بر مي. باشد تفصيل آن قواعد و آنچه كه شامل آن است قواعد كلي مي

   :فرمايد خداوند مي

m U  V W X Y Z [ \  l ) 44/ نحل(  
  . »ايم تا آنچه را كه بر مردم آمده است بر ايشان بيان نمائي و ما اين قرآن را بر تو نازل كرده«

ن پيروي پيامبر و حكم كردن به سنت پاك براي اين دين از قواعد كلي است پس قاعده واجب بود
   :فرمايد خداوند مي. ان كرده چنانكه در آيه قبلي آمدو خداوند در كتابش آن را به تفصيل بي

mÒ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ l ) 64/ نحل(  
  . »الف دارندايم مگر براي بيان آنچه كه در آن اخت و اين كتاب را بر تو نازل نكرده«

  :ابن كثير در تفسير فرمودة خداوند
m b c d l  )89/نحل(   

خداوند در اين قرآن علم به همه چيز  :گفته است 1گويد ابن مسعود مي. »كننده همه چيز است بيان«
ها است، و گفته ابن  ها و حرام منظور تمامي حالل :2گويد مجاهد مي. را برايمان بيان كرده است

____________________________________________________________
_________ 

  . 24-18و السنة بين اثبات الفاهمين و رفض الجاهلين از دكتر رئوف شلبي  385و  384حجيت سنت از دكتر عبدالغني عبدالخالق ص : ك. ر -1



 سنت نبويبررسي 

 

220

سودمند و اخبار به گذشته و علم به   موهمانا قرآن شامل تمامي عل. تر است تر و شامل مسعود عمومي
شان احتياج دارند،  و آنچه كه مردم در كار دين و دنيا و زندگيها  ها و نيز حرام آينده و تمامي حالل

  .باشد مي

   3.كننده همه چيز يعني به وسيله سنت است بيان :گويد و اوزاعي مي
چرا كه ابن مسعود منظورش علم كلي است و مراد . گفته ابن مسعود و اوزاعي نيستاختالفي در 

كننده همه چيز است  اين گفته كه قرآن كريم بيان. باشد اوزاعي تفصيل و بيان سنت بر اين علم كلي مي
نيازي از سنت و اكتفاء به  اند و بي اما فسادي كه پيش آورده. در اصل و به معناي كلي درست است

سوره نحل  همينخداوند در . اند تا بر طبق هواي نفسشان آن را تأويل نمايند رآن را بر آن بنا نهادهق
  :فرمايد چنين مي

ms t u wv x y z { }| ~  � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ 
§ ¨  © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ ´ µ l 

  )39- 38/ نحل (
. ميرد بر نخواهد انگيخت ه ميخورند كه خدا كسي را ك ترين سوگندهايشان به خدا سوگند مي با سخت«

تا خدا آنچه را كه در مورد آن اختالف دارند براي . دانند ليكن بيشتر مردم نمي. آري اين وعده بر او حق است
  . »اند اند بدانند كه آنها خود دروغ گفته تا كساني كه كافر شده. آنها توضيح دهد

m U  V W X Y Z [ \  ] ^   _l ) 44/ نحل(  
ا به سوي تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه كه به سويشان نازل شده شايد كه تفكر ما قرآن ر«

  .»نمايند

                                                                                                                            
و تاريخ  382شماره  3/381، و اسد النابة 1659شماره  3/987االستيعاب : مسعود صحابه بزرگواره شرح حالش درعبداهللا بن : ابن مسعود -1

و مشاهير  1/334و تجريد أسماء الصحابه  6شماره  14و طبقات الحفاظ ص  5رقمس  1/13و تذكرة الحفاظ  718شماره  149الصحابه ص 
  . 4969شماره  2/360و االصابة  21شماره  16علماء االمصار ص 

هجري فوت كرد و قبل از آن  104مجاهد بن جبر، ابو الحجاج، المخزومي موال هم، مكي و مطمئن و معروف در تفسير و علم در سال : مجاهد -2
 شماره 2/305و طبقات المفسرين للداوري  5/419و الثقات البن حبان  1538، 6501شماره  2/159تقريب التهذيب : نيز شرح حالش در

617 .  
  . 2/582تفسير القرآن العظيم البن كثير  -3
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mÒ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß à 
ál ) 64/ نحل(  

و براي . ايم مگر براي اينكه بيان كسي بر ايشان آنچه كه در آن اختالف دارند و ما قرآن را بر تو نازل نكرده«
  .»آورند هدايت و رحمتي است گروهي كه ايمان

پس آيا اين . رساند اين سه آيه به صراحت اهميت بيان و تفصيل پيامبر صاحب سنت پاك را مي
عقالني است كه خداوند اين كار مهم يعني بيان را بعداً از او سلب كند كه آن از اهم كارهاي پيامبران 

  :چنانكه فرموده. بوده است

mf g  h i j k l m on l )4/ راهيم اب(  
  . »و ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر به زبان قومش تا بر ايشان مسائل را تبيين كند«

   :و گفت

mA B C D E F G H I  J K l ) 187/ آل عمران(  
ان گرفت كه بايد آن را براي مردم ميپكتاب داده شده  انو ياد كن زماني را كه خداوند از كساني كه به آن«

  . »مانش نكنيدبيان كنيد و كت

  .»كننده همه چيز است قرآن بيان«) 89/نحل( m b c d lو در تناقض است با آيه 
همانا تمامي ردكنندگان حجيت سنت، ناچارند به اين نتيجه برسند كه اين به نقض در ايمان به قرآن 

زبانشان چه اينكه اين تناقض را به . گردد و به اينكه خداوند بزرگ قرآن را فرستاده است بر مي
  يا نه؟  اشته باشندو به آن آگاهي د. كنند يا بيان نكنند بيان

كه به آن  يعلما اشاره كنيم كه درباره معني كلمه البيان در آياتاز بعضي  شايسته است كه به نصوص
  .باشد استشهاد شده است، مي

 جزئي پس جايي رعي بيشتر كلي است نهث قرآن از احكام شحب 1:گويد در اين باره امام شاطبي مي
و بر . اختصاص به خصايص پيامبر داشته باشد كهگردد مگر آن كه خبري بيايد منبع آن به كلي بر مي

كه قرآن نياز به تفسير زياد دارد و سنت با  –بعد از يك بررسي كامل  –كند  اين معني داللت مي

____________________________________________________________
_________ 
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اهد آمد اگر خداي بزرگ كنندة مفهوم قرآن است چنان كه شرح آن خو وجود زياد بودن مسائلش بيان
  . بخواهد

  :فرمايد و خداوند بزرگ مي

m U  V W X Y Z [ \  l ) 44/ نحل(  
  .»و قرآن را براي تو نازل كرديم تا به وسيلة آن براي مردم بيان كني آنچه كه بر آنها نازل شده است«

ده است امور اگر چنين باشد قرآن با وجود مختصر بودنش جامع است و تمامي آنچه كه در آن آم
  . كلي است

  :فرمايد و خداوند مي. زيرا شريعت كامالً نازل شده است

mk l m n o  p q r s t ul ) 3/ مائده(  
امروز دينتان را برايتان كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان دين براي شما «

  .»برگزيدم
قبيل است كه تمامي احكامشان در قرآن نيامده است و  داني كه نماز و زكات و جهاد از اين تو مي

قرار دادن و تفصيل قانون در مواردي مانند ازدواج و قصاص و حد و غيره نيز از اموري است كه 
  .سنت آنها را تبيين نموده است

 ،بدون توجه به شرح و بيان آن كه سنت است ،فهم آن فقط اكتفا به قرآن برايپس با اين وجود 
زيرا وقتي كه قرآن كلي است و در آن امور كلي مانند نماز، روزه، زكات، و حج و  .نيستشايسته 

و اگر سنت خالي از آن باشد ناچاريم به . اي جز نگاه كردن به سنت نيست غيره آمده است چاره
اي ترند و اال فهم كامل عربي بر تفسير نيكوكاران گذشته نظر بياندازيم چرا كه آنها نسبت به آن آگاه

گفته يا بيان پيامبر بيان درستي است . سازد نياز مي كسي كه آن را به دست آورده است او را از آن بي
  :فرمايد خداوند مي. كه در آن شكي نيست زيرا به خاطر آن مبعوث شده است

m U  V W X Y Z [ \  l ) 44/ نحل(  
  . »ه براي آنها نازل شده استو ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا بيان كني براي مردم آنچه ك«

   1.و اختالفي در اين تبيين پيامبر نيست
  . باشد كه وظيفة اولي پيامبر است تبين در اينجا غير از تبليغ مي :گويد دكتر ابراهيم محمد الغوي مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 338و  330و  301و  300و  276-3/274الموافقات از شاطبي  -1
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   :فرمايد خداوند مي

mj k l m n o  p rq s t  u v w x l ) 67/ مائده(  
  .»اي زل شده است را به ابالغ كن اگر ابالغ نكني رسالتت را انجام ندادهآنچه كه بر تو ناخدا رسول اي «

اي هستند كه موضوع آنها يكي است و آن قرآن كريم است كه در آيه تبليغ  تبيين و تبليغ دو وظيفه
ه لفظ ديگري از و همچنين در آيه تبيين ب. آنچه كه بر تو نازل شده است :تعبير شده است به اين لفظ

كند، كه  و ميانشان فرقي است كه بر آن داللت مي. آنچه برايشان نازل شده است :ر شده استآن تعبي
تبليغ يعني اداي متن يا اداي آنچه نازل كرده است چنانكه نازل كرده بدون . پردازيم ما به اين فرق مي

  . تغيير و كم و زياد و بدون عقب و جلو كردن الفاظ و عبارات آيه
سبت به بندگانش تا كردن و تفسير و معلوم كردن آنچه خداوند اراده كرده است نتبيين يعني آشكار 

  . ستي به آن عمل نمايندرايشان آسان شود و به طرز داينكه فهمش بر
به سوي  :كننده يا مبلغ امانتدار آن است و راز تعبير آن اين است بلغ است و تبليغتبليغ مسئوليت م

نازل كرد متعدي شده است بر حرف إلي به ضمير پيامبر كه مخاطب  تو نازل كرديم و فعل انزل يعني
  . و مبلغ آن است

تا آن را . اند آن را واجب كرده است تبيين مهم است و نياز مردم براي فهم آنچه به آن خطاب شده
براي ايشان نازل « مايند و اينجا مخالف است با عبارتبه درستي درك كنند و به درستي مطابقت ن

چون فعل نازل كرد متعدي است به الي اضافه شده يعني اضافه به ضمير هم يا مرجع ضمير » كرد
متعدي شده است بفعل تا بيان كند به مردم و به وسيله حرف الم به دليل نياز مردم به تبيين كه . مردم

 و اين وحي به قوت تمام نياز مردم را به تفسير نشان. آن سبب و حكمتي در پشتش نهفته است
و به . نياز است مردم نيازمند آن هستند پيامبر از آن بي. نياز است از آن بي دهد در حاليكه پيامبر مي

بيان و الهام به او، وحي و اختالف مردم در فهم قرآن بين درست و . جانم قسم كه چنين است
ز به تبيين كتاب اينها داليلي هستند بر اينكه آنها نيا.. . باشد نادرست و درجات درستي و خطا مي

   1.پروردگارشان دارند، كه پيشواي آنها اينكار را انجام داده است

____________________________________________________________
_________ 
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بيان اسمي است كه در بر گيرنده معنايي است كه از لحاظ اصول يكي هستند  :گويد امام شافعي مي
اينكه خداوند در كتابش براي مردمان روشن كرده است آنچه را كه بايد  :و از لحاظ فروع مختلفند

   :ستند، طبق احكامي كه اشاره شده از چند جهت با هم همخواني دارندبپر
زكات  –هاي كلي مانند نماز  از جمله مواردي كه خداوند براي خلقش معلوم كرده است فريضه - 1

مرده و   گري چه آشكار و چه پنهان و نيز زنا و شراب و خوردن و حج و روزه و حرام بودن فاحشه
  .باشد وضو گرفتن و ساير نصوص كلي ميخون و گوشت خوك و چگونگي 

جاري  شان را بر زبان پيامبرآورده و بيان كرده است كه چگونگي هايي را در قرآن و فريضه - 2
 .نموده است مثل تعداد نماز و روزه و زمان آنها را و ساير فرايض

و . ستسنت قرار داده به خاطر اينكه نص محكمي درباره آن نيامده ا و اموري را هم پيامبر - 3
به منزله اطاعت از  و اطاعت از پيامبر. خداوند در كتابش اطاعت پيامبر را فرض كرده است

   1.خداست

____________________________________________________________
_________ 

  . 22و  20رساله شافعي ص  -1
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  حاشيه 

كند اينكه مراد از نصوص مربوط به بيان و  هاي ما را تأكيد مي سخنان امام شافعي و شاطبي گفته
كه؛ بيان و اين است  كنند تفصيل آيات و مفصل بودن قرآن كه دشمنان سنت مطهر به آن استناد مي

و تمامي قواعدي كه پروردگار آن را بيان . باشد تفصيل قرآن در احكام دين به صورت قواعد كلي مي
و در آن  1 .و تفصيل كرده وجوب پيروي از پيامبر و حاكم كردن سنت مطهر را دستور داده است

افق و تأكيدكننده قرآن آمده پس سنت مو. سنت مطهر معلوم كردن و تبيين اين قواعد وجود دارد
و جزئي كردن و تفصيل كليات و حل مشكالت و مستقل در قانونگذاري احكام سابق بدون . است

  .هاي خداوند در گذشته در مبحث سوم مفصل خواهد آمد ذكر آنها در كتاب
اشد به ، كسي كه به آن آگاه بكننده همه چيز است آن بيانقرچنانكه گفته شد  :گويد امام شاطبي مي

. آن اساس قانونگذاري است. درستي به تمامي شريعت آگاه است و چيزي از آن فروگذار نكرده است
كه از جمله آنها سنت است؛ در يك جمله سنت . گردد و تمامي احكام قانون اسالمي به آن بر مي

   :ستا برگرفته از قرآن است؛ و دليل آن اين
  :نص قرآن، مانند اين آيه - 1

mk l m n o  p q r s t ul ) 3/ مائده(  
امروز دينتان را برايتان كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسالم را به عنوان دين براي شما «

  .»برگزيدم
  :و آيه

m _  ̀a b c d l ) 89/ نحل(  
  .»كننده همه چيز است ازل كرديم كه بياننقرآن را بر تو «

  :و نيز

 mp q r s t u l ) 38/ انعام(  
  .»ايم در اين كتاب از هيچ چيزي فرو گذار نكرده«

  :و آيه

____________________________________________________________
_________ 

   .1/441البحر المحيط از زركشي  -1
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mO P Q R S T U l ) 9/ اسراء(  
  .»كند به آنچه كه استوارتر و پايدارتر است اين قرآن هدايت مي«

هاست،  كننده و شفادهنده آنچه در سينه و مشابه آنها آياتي است كه داللت دارد بر اينكه قرآن هدايت
   1.كننده همه چيز باشد دها نيست مگر اينكه بيانو اين شفاي تمامي وجو

ام كه  كتاب خدا را در ميانتان قرار داده :مانند حديث. آنچه كه در احاديث و آثار ديگر آمده است - 2
زماني كه  :نقل است كه گفت از ابن عباس. 2اگر به آن تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد

قلم و كاغذي  :جمله عمربن خطاب نزدش بودند ايشان فرموداي صحابه از  بيمار شد عده پيامبر
همانا پيامبر خدا سختي  :آنگاه عمر گفت. بياوريد تا چيزي برايتان بنويسم كه هيچ وقت گمراه نشويد
و شبيه آنها . 3كتاب خدا برايمان كافيست. و درد بر او غلبه يافته است در حالي كه نزد شما قرآن است

. بر يا صحابه روايت شده به اينكه قرآن برايمان كافيست و نيازي به حديث نيستاحاديثي كه از پيام
كافي بودن وصيت به كتاب خداوند بزرگ، مهم  –كه درود خدا بر او باد  –گويد   حافظ ابن حجر مي

پس زماني  .زيرا در آن بيان تمامي چيزها است چه به صورت منصوص و چه به طريق استنباط. است
  :فرمايد خداوند مي. اند رو كتاب خدا باشند، در واقع پيرو تمامي اوامر پيامبر بودهكه مردم پي

m p q r s t  u  v  xwl 4   
  )7/ حشر (

  . »آنچه پيامبر خدا برايتان آورد بپذيريد و آنچه شما را از آن نهي كرد از آن دوري كنيد«
تمسك به  :بنا نقل كرده استكه سابقاً به صورت مختصر استاد جمال الرا سخن حافظ بن حجر 

در ميان شما كتاب خدا را برايتان « :يعني قرآن و عمل به ضروريات و احكام آن اشاره به قول پيامبر
كه عمل رد نمود و جمال البنا اين را . ام و مادامي كه به آن تمسك جوييد گمراه نخواهيد شد گذاشته

  5.چنانكه ابن حجر تصريح كرده استاست  به قرآن وابسته به عمل به سنت پاك پيامبر

____________________________________________________________
_________ 

  . 334، 3/333الموافقات  -1
  . از حديث جابر بن عبداهللا 1218شماره  432و  4/431بخشي از داستان طوالني كه مسلم از كتاب حج باب حجة النبي بيرون آورده  -2
  . 1638شماره  6/100مسلم آن را بيرون آورده كتاب الوصيه باب ترك الوصيه لمن ليس له شي  -3
  . داستان عبداهللا بن ابي اوفي 2740شماره  426و  5/425كتاب فتح الباري  -4
  . 246السنة و دورها في الفقه الجديدي ص  -5
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اين » حد الرده«اين همان كاري است كه دكتر احمد صبحي منصور انجام داده است و در كتاب 
پس . و لفظ پيامبر را از آن برداشته است. نقل كرده است ،كه نقل كرديمرا گفته حافظ بن حجر 

  :عبارت اين چنين شده است
  1.باشند پيرو تمامي اوامر دين مي آنان كه پيرو كتاب خدايند در واقع

و اين جواب، در واقع جواب بقيه آياتي است كه دشمنان سنت با استناد به آنها به كفايت كردن 
از . كنند قرآن و عدم نياز به حجيت سنت پيامبر و اينكه فقط ذكر قرآن براي زندگي كافيست اشاره مي

  :جمله اين آيات

mk l m l ) 3 /مائده(  
  . »نتلت را برايتان كامل كردمامروز دي«

mz {  | l ) 115 /انعام(  
  . »كالم پروردگارت به پايان رسيد«

mÌ Í   Îl ) 170 /اعراف(  
  .»جستند و كساني كه به كتاب خداوند تمسك مي«

m¦ § ¨ © ª «  l ) 51 /عنكبوت(  
  .»آيا برايشان كافي نيست كه ما قرآن را بر شما نازل كرديم«

m N O  P  Q R S T VU l ) 19 /انعام(  
  .»هشدار دهم ،رسد كه اين ابالغ به آنها ميرا و كساني  اين قرآن به من وحي شده است تا شما«

  . اند و ما به آنها آگاهي داريم و شبيه اين آيات كه در كفايت كتاب خداوند وارد شده
همان عمل به سنت  گردند عمل به آن همانا قرآن همان اصلي است كه شرايع و احكام به آن بر مي

باشد كه حجيت آن و مصدريت آن پيوسته و ممتد است و آن مانند قرآن غير خوانده شده  پيامبر مي
  . است و وحي ذكر شده است

   :اين فرموده خداوند

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
____________________________________________________________

_________ 
  . 89حد الرده ص  -1



 سنت نبويبررسي 

 

228

  .»كنيم همانا ما قرآن را بر شما نازل كرديم و خود ما نيز از آن محافظت مي«
  . كنند همان چيزي است كه دشمنان سنت آن را انكار مياين 
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   :مطلب دوم

  شبهه اينكه سنت دليلي است كه خداوند حفظ آن را ضمانت كرده است و رد آن

  
كنند كه اينكه خداوند بزرگ حفظ قرآن را بدون سنت ضمانت  گمان مي دشمنان سنت پاك پيامبر

  :كنند كرده است، و به آن آيه احتجاج مي

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»همانا ما قرآن را بر شما نازل كرديم و ما آن را حفظ خواهيم كرد«

و گفتند اگر سنت دليل و وحي مثل قرآن باشد؛ پس خداوند بزرگ حفظ آن را نيز ضمانت كرده 
  . است

ند؛ دكتر توفيق ا از كساني كه به اين اعتقاد گرويده. چنانكه حفظ قرآن كريم را ضمانت كرده است
و همچنين فرقه اهل قرآن در . 3كند باشند و جمال البنا نيز آنها را تأييد مي مي 2و اسماعيل منصور 1صدقي

  4.هند و پاكستان چنين اعتقادي دارند
   :جواب

است تا جايي كه فهم منكرين به حجيت » الذكر«شكي در آن نيست كه منبع اين شبهه در حكم 
. باشد كه مراد از كلمه ذكر در آيه همان قرآن كريم به تنهايي و بدون سنت ميسنت قاصر از اين است 
و آيه محصور شده است به مقدم شدن . گردد يعني براي او به قرآن بر مي» له«و خير در گفته خداوند 

حرف جر و مجرور و اين محصور بودن يعني افاده حصر در حفظ قرآن به تنهايي بدون چيزي 
   5.ديگر

____________________________________________________________
_________ 

  . 913-9/911مجله المنار المجلد  -1
  . 23تبصير االمة بحقيقة السنة  -2
  . و بعد آن 23سنت و نقش آن در فقه جديد ص  -3
و القرآنيون و شبهاتهم حول السنة از دكتر رئوف شبي  1/32في الحديث النبوي از دكتر محمد اعظمي نقل از دارسات  18-6مقام الحديث ص  -4

  . 25ص 

  .25السنة بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للدكتور رءوف شلبى ص -5
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. نيز ضمانت كرده است را پيامبرصحيح هايي  همانا خداوند بزرگ حفظ حديث :گوئيم آن ميدر رد 
  1.كه قرآن كريم و سنت نبي و عقل و تاريخ گواه آن است

دليل از كتاب خداوند به كافي بودن خداوند به حفظ سنت چنانكه در حفظ قرآن كريم كافي  :اوالً
  . است
  :آيه مباركه - 1

m U  V W X Y Z [ \  l ) 44/ نحل(  
  .»و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا به مردم بيان كني آنچه كه به آنها نازل شده است«

در آيات قرآن خداوند بزرگ خبر داده است كه سنت  :گويد استاد دكتر محمد سيد ندا مي
   :فرمايد كننده قرآن است و خداوند حفظ قرآن را ضمانت كرده است و مي روشن

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»ايم و ما آن را حفظ خواهيم كرد ما قرآن را بر شما نازل كرده«

دهندة اين است كه سنت را نيز حفظ خواهد كرد زيرا حفظ بيان شده مسلتزم حفظ بيان  و اين نشان
  . باشد به خاطر ارتباط ميان آنها مي

   :فرمايد و خداوند مي - 2

mÑ Ò Ó  Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü  Ý Þ  ß  l ) 19-17/ قيامه(  
در حقيقت گردآوردن و خواندن آن بر عهده ماست پس چون آن را برخوانديم همان گونه خواندن آن را «

  .»دنبال كن سپس توضيح آن نيز بر عهده ماست
كند به اينكه خداوند حفظ سنت را به خاطر اصالت و استقاللش  همانا آن متن صريحي است داللت مي

لزوم و پيروي، ضمانت كرده است زيرا در كالمش بيان قرآن را ضمانت كرده نه به خاطر 

يعني بيان قرآن و بيان همانطور كه براي » سپس بيان آن نيز بر عهدة ماست«mÞÝÜÛl:است
تلقين شده است تا به مردم ابالغ  باشد و بيان قرآن به پيامبر باشد براي امت بعد از او نيز مي پيامبر مي

   :همان منظور آية قبلي استكند و اين 

m U  V W X Y Z [ \  l ) 44/ نحل(  

____________________________________________________________
_________ 

  .256بر خالف آنچه دكتر اسماعيل منصور گمان كرده است در تبصير االمة بحقيقة السنة ص  -1
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  .»و قرآن را به سوي تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه كه بر آنها نازل شده است«
   :و گفتة خداوند

mÒ Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û l ) 64/ نحل(  
  .»ي آنچه كه در آن اختالف دارندايم جز اينكه براي مردم بيان كن و ما قرآن را بر تو نازل نكرده«

و به معناي وحي غير خوانده . به اين دليل نزد خداوند داراي مقام و منزلت است پس سنت پيامبر
باشد و در اين گفته ردي است بر آنچه كه دكتر اسماعيل منصور پنداشته است پس تبيين  شده مي

ما قرآن و بيانش را به سوي تو « :چنين بود شد متن اين شود اگر نازل مي قرآن با خود قرآن نازل نمي
   1.»ايم نازل كرده

  . آن را ابالغ كرده است ، يعني حفظ سنتي كه پيامبربيان براي امت بعد پيامبر
فقط متوجه » بيان آن نيز بر عهده ماست« :انگيزي كنند كه انگيزان بر اساس اين آيه فتنه اگر فتنه

جمع كردن و  :اش و در گفته» بيان آن بر عهدة شماست« :گفت يشود نه غير او واالّ م خداوند مي
خواندن آن بر عهده ماست پس چه كسي قرآن كريم را جمع كرده است؟ خداوند با ذات پاكش؟ يا 
مرداني از خلقش را مقرر كرده است كه در رأس آنها كسي است كه قرآن بر او نازل شده است و نيز 

  . كي تا روز قيامت از آنها پيروي كندصحابة بزرگوارش و كسي كه به ني
اش باطل است زيرا تبيين  اش برايش كافي است و جواب دومي گفته همانا در جواب اولي ناداني

و در اين گفته ردي است بر آنچه كه دكتر . كتاب متوجه خداوند است نه پيامبر و امت ما بعد او
ها را با خداوند در قدرتش براي حفظ اسماعيل منصور پنداشته است كه حفظ سنت توسط مردم آن

   2.شود كند پس با اين وسيله قدرت خداوند و قدرت مردم مساوي مي كتابش مساوي مي
اينها دو دليلي هستند براي اينكه خداوند سنت را همانند قرآن  :گويد دكتر محمد سيد ندا مي جناب
مايت از قانونش داليلي دارد و كند و به تحقيق خداوند براي اين وعده به حفظ سنت و ح حفظ مي

در وجود مسلمانان عواملي را براي محافظت از سنت و دفاع از آن بر انگيخته است و اين داليل 
موضوع اهتمام و محل تقدير و جديتشان از زماني كه خورشيد طلوع كرده تا به امروز بوده است و 

   3.دبر اين كه خداوند زمين و آنچه كه در آن است را به ارث مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 260المة بحقيقة السنة ص تبصير ا -1
  . 289-288-258همان ص  -2
  . 532-2/531كنفرانس جهاني چهارم سيرت و سنت  -3
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   :كند در گفتة خداوند امام ابن حزم دليل سومي از كتاب خداوند براي حفظ سنت را ذكر مي

mÇ È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×  Ø Ù 
Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å  l ) 59/ نساء(  
ر چيزي سر ايد از خداوند اطاعت كنيد و از پيامبر و اوليايتان اطاعت كنيد اگر ب ايمان آورده كه اي كساني«

نزاع پيدا كرديد آن را به سوي خدا و پيامبر ببريد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد آن بهتر است و 
  .»زيباترين تأويل است
باشد و سه اصل را  اين آيه كلي است و براي تمامي قوانين از اول تا آخر مي :گويد امام ابن حزم مي

اين يك اصل است و آن قرآن . ايد از خدا اطاعت كنيد هكه كساني كه ايمان آورد :بيان كرده است
و همچنين از پيامبر اطاعت كنيد اين دومين اصل است و آن خبر از پيامبر خداست و گفتة . است

گردد به نص  اوليايتان اين سومين اصل است كه حكم آن از نظر اجماع به پيامبر بر مي :خداوند بزرگ
  . بايد به يكي از دو اصلي كه اشاره شد رجوع داده شودصريح قرآن در هنگام نزاع اخبار 

اگر در چيزي نزاع پيدا كرديد آن را به سوي خدا و پيامبرش ببريد اگر به خدا و  :فرمايد خداوند مي
 روز آخرت ايمان داريد و دليل اينكه منظور از اين رد همانا بردن به سوي قرآن و اخبار

شوند و  ن آيه متوجه ماست و كل كساني كه خلق ميست اين است كه خطاب در ايخدا رسول
مانند توجه به كساني كه در . شود روحشان در جسدشان تا روز قيامت چه جن و چه انس سوار مي

  . آيند اند و تمام كساني كه بعد از او مي زمان پيامبر بوده
به قصد فتنه بگويند كه  انگيزان اگر فتنه. دانيم كه راهي براي ديدار پيامبر خدا نيست به درستي مي

خطاب متوجه كسي است كه ديدار پيامبر خدا برايش ممكن باشد همين خود به آنها اين جسارت را 
وند بزرگ وجود اگر چه راهي براي گفتگو با خدا. دهد كه اين سخن را در مورد خدا هم بگويند مي

كرديم به گفته خداوند بزرگ بر است و مراد از رد كه در آيه سابق آن را ذكر  اين ظن باطل. ندارد
در . گردد و آن قرآن و نيز به كالم پيامبرش كه در مرور زمان نسلي به نسل ديگر نقل شده است مي

همانا در . آيه مذكور يادي از مالقات حتي به صورت شفاهي وجود ندارد و دليلي نيز براي آن نيست
تحكيم اوامر خداوند بزرگ و پيامبرش است  آن فقط امر به رد است و كامالً معلوم است كه اين رد

  . برون دشواري در تأويل و مخالفتي در ظاهر آن
باشند و حكم آنها در باب  قرآن و اخبار صحيح يكي هستند و هر دوي آنها نزد خداوند بزرگ مي

   :گفته خداوند. لزوم پيروي آنها در آيه مذكور يكي است
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m|  } ~ _ ` a b c d e  f g h i 
j k l m  n  o  p l ) 21-20/ انفال(  

ايد خداوند و پيامبرش را اطاعت كنيد و از او روي بر مگردانيد در حالي كه  اي كساني كه ايمان آورده«
  .»شنيدند و مانند كساني مباشيد كه گفتند شنيديم و در حالي كه نمي. شنويد مي

   :و كالم پيامبر كالً وحي است

mK L  M N O P Q R  S  T U l ) 4-3/ نجم(  
  .»باشد كند و آن چيزي جز وحي كه به آن وحي شده نمي و از هواي نفس خود پيروي نمي«

   :و وحي به اجماع تمامي امت قرآن است، و قرآن محفوظ به متن است

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  . »كنيم همانا ما قرآن را نازل كرديم و ما نيز آن را حفظ مي«

كالم پيامبر خدا در دين وحي از جانب خدا است و شكي در آن نيست و  اين درست است كه
اختالفي ميان زبانشناسان و قانونگذاران در اينكه تمام وحي از طرف خداوند بزرگ، نازل شده است 

به يقين خداوند تمامي وحي را حفظ كرده است و تمامي آنچه خداوند . پس قرآن نازل شده است
شود، اگر  شود و تحريف نمي ت ضمانتي است كه چيزي از آن ضايع نميحفظش را تضمين كرده اس

و اين به عقل هيچ عاقلي . غير اين جايز باشد پس گفته خداوند دروغ و تضمينش نادرست است
باشد و براي  پس ديني كه محمد براي ما آورده محفوظ به تولي خداوند بزرگ مي. كند خطور نمي

گردد شما را و كساني كه  گردد محفوظ مي آخر دنيا به آنها ابالغ مي تمامي كساني كه دين خداوند تا
پس اگر آن باشد پس چنان است، به تحقيق ما مطمئن ! دهم رسد را هشدار مي ابالغ اسالم به آنها مي

، و راهي براي اختالط آن با باطل به نحوي خدا رسول هستيم به اينكه راهي براي از بين بردن سنت
  .درستي نتواند آن را تشخيص دهد وجود نداردكه هيچ كس به 

   :شود و اين فرموده خداوند اگر آن جايز باشد، پس قرآن غير محفوظ مي

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  . »ايم و آن را حفظ خواهيم كرد همانا ما قرآن را نازل كرده«

  .بود نيز دروغ و وعده خالفي مي
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او قرآن را . خداوند فقط به قرآن توجه دارد :اگر شخصي بگويد :گويد و اين را هيچ مسلماني نمي
جواب او را . ها قرآن نيستند حفظ خواهد كرد بدون اينكه ساير وحي ما را حفظ كند چون ساير وحي

اين گفته دروغ و فاقد دليل است و تخصيص دادن آن به قرآن  :داديم و قسم به خداوند بزرگ
  .اساس است بي

  :بود د پس اين سخن خداوند نيز دروغ مياگر اين چنين بو

 mÇ È É Ê Ë  Ì Í l  
  )111/ بقره ( 
  .»گوئيد بگو داليلتان را بياوريد اگر راست مي«

اسمي است واقع بر  ذكرو  گويد راست نميو  دعايش نداردادليلي براي  اوو اين درست است كه 
است كه به  اي سنت وحي. نتچه قرآن و چه ستمام آنچه خداوند بر پيامبرش، نازل كرده است 

   :گويد شود، همچنين خداوند مي وسيله آن قرآن تبيين مي

m U  V W X Y Z [ \  ] ^  _ l ) 44/ نحل(  
   » .قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه كه بر آنها نازل شده است«

  .باشد ميمردم  مأمور بيان قرآن برايپس اين درست است كه پيامبر اسالم 
دانيم  اند مانند نماز، زكاه، حج و غيره كه ما در مواردي نمي در قرآن مسائل زيادي به اختصار آمده

آن را براي ما بيان  خداوند بزرگ در گفته خود ما را به چه چيزي ملزم نموده است، و اما پيامبر
به آن اختصار قرآن غير محفوظ كه سالم و درود خداوند بر او باد نسبت  اگر بيان پيامبر. كرده است

ها از برداري قرآن نيست پس تمامي بهره باشد و ضامني براي نگهداري آن نباشد به خاطر اينكه از كالم
. كنيم شوند و مراد خداوند را به درستي درك نمي هاي فرضي ما نيز باطل مي قرآن باطل و اكثر قانون

ن از روي عمد بر آن دروغ ببندند و از اين كار به چه بسيار خطاكاران در آن خطا كنند و دروغگويا
   1.برم خداوند پناه مي

سنت را  ،دليل چهارمي براي كتاب خداوند به اينكه خداوند بزرگ :گويد جوزيه ميامام ابن قيم  - 4
  :فرمايد حفظ خواهد كرد در گفته خداوند است كه مي

mk l m n o  p q r s t u l ) 3 /مائده(  
____________________________________________________________

_________ 
  . 118-117و  1/96االحكام في اصول االحكام از ابن حزم  -1
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  .»را برايتان كامل كردم و نعمتم را برايتان تمام كردم و اسالم را به عنوان دين برايتان برگزيدم تانامروز دين«
   :و نيز

m_ ` a b  c d e f l ) 85/ آل عمران(  
  .»شود و هر كس غير از اسالم ديني بپذيرد از او پذيرفته نمي«

  :فرمايد و مي

mh i j  k l l ) 19/ آل عمران(  
  .»خداوند همان اسالم يعني تسليم شدن استبه درستي دين نزد «

داند كه آنچه خداوند به پيامبرش در بيان قوانين اسالم  به كسي كه جايز مي :گويد ابن قيم جوزيه مي
داند و اختالط قرآن به موضوعاتي  امر كرده است غير محفوظ است و تغيير در آن را جايز مي

گوئيم كه خداوند ما را از كامل بودن دينمان با خبر  ، اختالطي كه اصالً جدا شدني نيست مييندروغ
كرده است و اسالم را به عنوان دين برايمان قرار داده است و پذيرش هر ديني غير از اسالم را منع 

ماند؟ يا اينكه آن فقط براي  آيا تمام آن براي ما و بر ضد ما و تا روز قيامت باقي مي. كرده است
  . اي نيست جز اينكه اين وجه براي كسي باشد ابه و نه براي ما و چارهصحابه است؟ يا نه براي صح

نه براي صحابه است نه براي ما، پس گوينده اين سخن كافر است به دليل تكذيب  :پس اگر گفتند
بله تمامي آنچه براي ماست و براي ما  :و اگر گفتند. گويد آشكار خداوند، و اين را هيچ مسلماني نمي

اند و اين درست است كه قوانين  قيامت نيز باقي است؛ به ناچار به گفته ما كشيده شده نيست و تا روز
  . اسالم همگي كامل و نعمت بر ما نيز تمام است

اين دليل ضروري و قاطع است به اينكه تمام آنچه پيامبر گفته است در دين و در بيان آنچه مورد 
  . شود دش آميخته نمينياز ماست محفوظ است و هرگز با چيزي غير از خو

باطل است و گفته خداوند را به ادعاي دروغ تخصيص  :آن فقط براي صحابه است :و اگر گفتند
كنند به اينكه دين  اند با وجود خطاب خداوند به آيات قرآن براي مسلمانان تا ابد، آنها التزام مي داده

رايمان راضي است وآن را براي ما اسالم كامل نيست در حالي كه خداوند از اسالم به عنوان دين ب
بيابيم و بر ما پيروي از دروغ زنادقه را  دانيم كه كند به آنچه نمي لزام ميحفظ نكرده است و ما را ا

نقل نكرده و توهم به اينكه آنچه پيامبرشان . اند كنند دروغي كه آن را به زبان پيامبر بسته فرض مي
برم به  پناه مي –كه آن ابطال دين اسالم است و اگر اين چه درست باشد جزو دين اسالم نيست بلاگر



 سنت نبويبررسي 

 

236

در دين ما باشد مانند دين يهود و نصاري كه خداوند خبر داده است  –خدا از اينكه اين چنين باشد 
  . اين از طرف خداست :اند و گفتند كه آنها خودشان آن را نوشته

   :و ما اطمينان داريم به اينكه گفته خداوند درست است

mp q r  s  t u v w x yl )213/بقره(  
پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند به توفيق خويش به حقيقت آنچه كه در آن اختالف داشتند «

  . »هدايت كرد
خداوند ما را به حق هدايت كرده است پس اين درست است كه بجاي آنچه كه پيامبر گفته است 

حقي است كه خداوند آن را حفظ كرده است و  هدايت خداوند نسبت به ما بوده است و اين
   :گويد مي

m Â Ã Ä Å ÇÆ È  É Ê Ë Ì  Í l )43/فاطر(  
  .»يابي و هرگز براي سنت خدا دگرگوني نخواهي يافت همانا براي سنت خدا تبديلي نمي«

يابي پس اگر اين جايز باشد كه آنچه راويان دين نقل  گويد براي كلمات خدا تبديلي نمي و مي
هايشان را قبول كنيم و بر آن عمل كنيم و بر اينكه  اند خداوند بر ما فرض كرده است كه گفته كرده

پس اخبار خداوند بزرگ به . سنت خدا و بيان پيامبر ممكن است در چيزهائي تغيير و تحول يابد
ز شود و اين همان چيزي است كه مسلمان آن را جاي اينكه در سنت تبديل و تحويلي نيست دروغ مي

داند پس اين واقعاً درست است و شكي در آن نيست كه تمام سنتي كه خداوند براي پيامبرش  نمي
نيز آن را براي امتش سنت كرده امكان تغيير و تحول در آن نيست و اين خدا رسول سنت قرار داد و 

ه از طرف را بايد معتمدان در دين نقل كنند و واجب است كه بدانيم به اينكه اين گفته حقي است ك
  . خداوند آمده است

پيامبر  سنت پاك پيامبر بر اينكه خداوند براي حفظ سنت پيامبر كافيست، اين گفته ازدليل  :دوم
شما را به پرهيزكاري و تقواي خداوند و شنيدن و اطاعت كردن او وصيت  :است كه مي فرمايد

ايشان كنند اختالفات زيادي بر ميزندگي همانا كساني كه بعد از من . كنم و اگر فرد حبشي باشد مي
پس بر شما واجب است كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين روي آوريد و به آن . 1آيد پيش مي

هر  بدعت در دين،دهم از  تمسك جوييد و با اصرار بر آن پند و موعظه كنيد و شما را هشدار مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 544و  2/543مختصر الصواعق المرسلة  -1
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م كه با آن دو كن دو چيز را ترك ميدر ميان شما  :اش و گفته. 1گمراهي استدر دين بدعت و نوآوري 
شوند تا اينكه بر  هرگز او هم جدا نمي وكتاب خدا يعني قرآن و سنت، اين د. دشوي هرگز گمراه نمي
دهد به  در اين احاديث و احاديثي كه در مبحث سوم خواهند آمد، پيامبر خبر مي. 2ديحوض وارد شو

كند كه به آن تمسك  و آنها را تشويق مي. است اينكه سنت پاكي دارد كه آن را براي مردم گذاشته
  . در پيروي از آن هدايت و در ترك آن گمراهي است. و با اصرار به آن بچسبند. جويند

در اين باشد داشته امكان تحريف و تبديل در آن وجود پس اگر سنت پاكش غير محفوظ باشد يا 
از او آنچه را كه طالب آن هستند تا  شود و امتش بعد صورت درست و نادرست آن تشيخص داده نمي

  . كنند را پيدا نمي ،دنبه آن تمسك جوي
شود و اين در حق پيامبر ظلم است چون او دستور به تمسك جستن  اش مخالف حقيقت مي گفته

به سنت را داده است و اين داللت بر اين دارد كه سنت محفوظ خواهد ماند بر اساس فرموده 
   :خداوند

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»ما قرآن را بر تو نازل كرديم وآن را براي تو حفظ خواهيم كرد«

  . باشد و اين اخبار از غيب رسيده و صادق مي
  .دليل عقلي اين است كه خداوند بزرگ حفظ سنت پيامبرش را ضمانت كرده است :سوم

قرآن كريم به تنهايي ذكر  رسد كه منظور از اين احتمال به عقل نمي :گويد دكتر رئوف شبلي مي
   :به دو دليل .باشد
نمود، چنانكه در بيشتر  قطعاً به اين لفظ تصريح مي. اگر منظور از كلمه ذكر فقط قرآن باشد - 1

   :مانند. موضوعات به تصريح سخن گفته است

mO P Q R S T  Ul ) 9/ اسراء(  
  . »كند به آنچه كه برتر و بهتر است اين قرآن هدايت مي«

  :و يا

____________________________________________________________
_________ 

  . 44تخريج آن گذشت ص  -1
به دليل اينكه : در صحيحين وارد شده به اقتصار قرآن، چنانكه حافظ ابن حجر گفت چنانكه گذشت كه آنچه 201تخريج آن گذشت ص  -2

  .باشد وجودش بزرگترين و مهمترين است و پيروي مردم از آن دين، عمل به تمامي آنچه پيامبر در سنتش دستور داده است، مي
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m À Á    Â Ã Ä Å Æ Ç È  l ) 22-21/ بروج(  
  . »بلكه آن قرآن ارجمند است و در لوح محفوظي قرار دارد«

   :و همچنين

 mn o p q r  s t  u l ) 17/ قمر(  
  . »ايم قطعاً قرآن را براي پند گرفتن آسان كرده«
ير تعبير شده گردد يعني با ضم ميفقط قرآن باشد كه ضمير به آن بر اگر منظور از كلمه ذكر - 2

 m B C D:در ابتداي سوره نيز آمده و يادي است از قرآن) ايم همانا آن را نازل كرده(است 
E F G l تعبير آن به خير از نظر لغوي بهتر . 1اين است آيات خدا و كتاب روشنگر

  . كند اين از بديهيات است و با منزلت قرآن موافق است و صفت عربي را بيان مي. است
از نظر عقل اين احتمال درست نيست كه منظور از كلمة ذكر فقط قرآن كريم باشد بلكه  :بنابراين

به دليل عدم وجود جايگزيني براي اين تفسير . تفسير ذكر به قرآن احتماليست كه از عقل دور است
اين درباره . بهتر است اين دو امر گذشته را به دليل منزلت و شناخت نحوي آنها در اين باره بپذيريم

   :تغيير يكي از دو احتمال زير نزديك است
شايستة آن است و به وسيلة آن نزول خدا رسول منظور از ذكر رسالت و شرفي است كه  :اول
كند در ابتداي سورة  نزد ما اين احتمال از نظر عقلي بيشتر جلوه مي. و قرآن وصف شده است پيامبر

است كه خداوند از  اتهامات آنها نسبت به پيامبرهاي دشمنان كافر پيامبري و  حجر سخن از گفته
   :گويد زبان آنها چنين مي

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

m n  l ) 9-6/ حجر(  
را  يا گوئي چرا فرشته اي اگر راست مي و گفتند اي كسي كه قرآن بر او نازل شده است به يقين تو ديوانه«

ترديد ما اين  ابند بييفرستيم و در آن هنگام ديگر مهلت ن رو نميففرشتگان را جز به حق . آوري پيش ما نمي
  .»ايم و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود قرآن را به تدريج نازل كرده

____________________________________________________________
_________ 
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كرد و حفظ  دو آيه اولي تصوير دروغ اتهامات كافران بود و و دو آيه بعدي اين اتهامات را رد مي
  . شمارد الت و شرفي كه بر پيامبر خدا نازل شد را بر ميرس

   :شود و فرموده خداوند براي اين احتمال جايگزين مي

 m¦ §  ¨ ª©  « ¬ ® l ) 44/ زخرف(  
  .»ذكري است و به زودي دربارة آن از شما سؤال خواهد شدتبه راستي قرآن براي تو و براي قوم تو ماية «

   :گردد قبل بر ميبه ما در آيه » انه«پس ضمير

m{ |  }  �~ l ) 43/ زخرف(  
  . »پس به آنچه كه به سوي تو وحي شده است چنگ در زن«

كند منظور آن شرف و بزرگواري است مخصوصاً قبل از آن اين چنين  اين دليل به صراحت بيان مي
   :ذكر شده است

m}  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ l ) 31/ زخرف(  
  .»مردي بزرگ از اين دو شهر فرود نياوردو گفتند چرا اين قرآن بر «

پس قرآن ابتدا با متن و پس با وحي آن را يادآوري كرد و آن را اين چنين وصف كرد كه آن براي 
ر است كه مراد از ذكر در سورة حجر رسالت و ذكري است و اين از نظر عقلي قويتپيامبر و قومش ت

  . شرف است
كند كه آنچه كه اين سوره از  ت است و اين احتمال را قوي ميمنظور از ذكر به طور كلي شريع :دوم

   :گويد باشد خداوند مي گيري مردمان گذشته در برابر پيامبرانشان مي كند موضع اين آيه به بعد بحث مي

mo p q r s t u  v w x  y  z { | } ~ � 
¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈ ª© « ¬ ® ̄  ° l ) 10/ حجر -

13(  
پيش از تو نيز پيامبراني فرستاديم و هيچ پيامبري برايشان نيامد جز آنكه او را به هاي  و ما براي گروه«

آورند راه و رسم  دهيم كه به او ايمان نمي كاران راه مي مسخره گرفتند بدين گونه اين مسخره را در دل بزه
  .»پيشينيان پيوسته چنين بوده است

از شريعت كتاب خدا و سنت پيامبر است و  كردند و منظور پيامبران مردم را به شريعت مكلف مي
دانند كه استدالل و احتجاج كافران با پيامبران همگي  اند مي ها با پيامبران را ديده كساني كه اوضاع امت
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باشد و خداوند از طريق وحي  پيرامون تكليفي است كه بر اساس منبع آن كه قرآن و سنت است مي
ست چنان كه آن را در مبحث سوم اگر خدا بخواهد ذكر سنت مخصوص پيامبر ني .نازل كرده است

  .خواهيم كرد
شد به اينكه شريعت  هاي گذشته منتهي مي اگر چه كار در امت :كند آن آيه ما را بر امر مهمي آگاه مي

آمد از بين برود اما اين شريعت  هايشان به وجود مي بعد از درگيري شديدي كه ميان پيامبران و امت
آن را تا قيامت از نيرنگ دشمنانش و دشمنان چنان كه خداوند وعده داده است ت است كه قرآن و سن

   :دينش حفظ خواهد كرد

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»همانا ما قرآن را به تدريج نازل كرديم و آن را حفظ خواهيم كرد«

گردد به منبع  به شريعت بر مي )براي او) (له(بنابراين منظور از كلمه ذكر در آيه شريعت است و نيز 
   1.باشد آن كه قرآن و سنت مطهر مي

تفسير امام شاطبي براي حفظ مضمون در  :شود آنچه كه براي اين احتمال دوم جايگزين مي :گفتم
هايي از علم اصل هستند  بخش :گويد آيه به اينكه اصول شريعت و فروع آن را حفظ كرده است و مي

هايي ديگر نه اصل هستند و نه فرع كه به سه قسمت تقسيم  ل و بخشهايي ديگر غير اص و بخش
   :شوند مي

او اصل و معتمد است و كسي است كه منبع يادگيري است و مقاصد دانايان به او بر  :قسم اول
پس شريعت مبارك محمدي مقام و . گرددي از چيزي نيست كه به اصل خود برا آن قطعه. گردد مي

چنانكه خداوند . باشد بنابراين اين وجه در اصول و فروع محفوظ مي. باشد منزلتي بر اين وجه مي
   :بزرگ فرموده

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  . »همانا ما قرآن را به تدريج فرستاديم و آن را حفظ خواهيم كرده«

ها  نيكوييآن ضروريات و نيازها و  :گردد كه صالح دو دنيا در آن است زيرا به حفظ مقاصدي بر مي
و دليل ثابتي بر ارزش و اعتبارش . باشد آن كه همان اصول شريعت مي اجزايو مكمل آنها و مكمل 

____________________________________________________________
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شود و اشكالي نيست در اينكه اين علم اساسي محكم  بنا شده است و ساير فروع به آن استناد داده مي
   1.ثابت داشته باشدو اركاني 

گردد  قرآن و سنت بر مي به چگونه ضمير :گفته شوداما ممكن است كه  :گويد دكتر رئوف شبلي مي
هايي از ضمير شده كه از  يابيم استفاده ما در قرآن مي. در حالي كه غير از قرآن در آن ذكر نشده است

   :دهد سخن خداوند به اين شهادت مي. شود ها فهميده مي مفهوم متن و داليل گفته

mq  r s t u  v w x y z l ) 37-35/ واقعه(  
  .»ايم پديد آوردني، و ايشان را دوشيزه گردانيديم، شوي دوست همسال ما آنها را پديد آورده«

باشد با وجود اينكه براي آنها نامي در قسمت اصحاب يمين در  هاي بهشت مي آن صفات حوري
هاي گذشته ذكر شده اين درك را به  اما ظاهر كلي سوره و آنچه در قسمت. سوره واقعه نيامده است

  . گردد آورد كه ضمير به امري مفهوم و قرينه و شيوه كار بر مي ن ميذه
  :فرمايد سازد و خداوند نيز مي بنابراين استفاده قرآن از ضمير اين استشهاد را مستند مي

m} ~ _ ` a  b c d e f g hl ) 32/ ص(  
د در حجايش پوشيده من دوستي اسبان را بر دوستي خداوند ترجيح دادم تا اينكه خورشي اپس گفت همان«
  .»شد

گردد با توجه به اينكه در  ضمير فاعلي است به خورشيد بر مي) پوشيده شد �تورات ( :اش در گفته
آورد كه ضمير به خورشيد بر  متن سوره به آن اشاره نشده است و اما ظاهر كلي اين را به ذهن مي

ها در قرآن تزكية زبان  ن استفاده شدهزياد است و تمامي ايضماير در سورة حجر از اين نوع . گردد مي
ي براي اعتراض نيست و بهتر است كه ذكر به پس جاي. كند قرآني آن را تقويت مياست و اعراب 

   2.شريعت قرآن و سنت تعبير شود
اگر سنت  :و در آن ردي است بر آنچه كه دكتر اسماعيل منصور به دروغ پنداشته است به اينكه :گفتم

د الزم است حكم آن به صراحت بيان شده باشد و ابهام در آن درست نيست عالوه بر جزئي از قرآن باش
صراحت آمده است تا داللت كند بر اينكه قرآن بدون نزاع و درگيري است چنان كه در به اينكه كلمة ذكر 

   :گفته خداوند آمده

____________________________________________________________
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 mc d  e gf h i  j k l ) 50/ انبياء(  
  .»كنيد ايم آيا آن را انكار مي زل كردهاين قرآن مباركي است كه آن را نا«

   :و همچنين

mn o p q r s t u l  
  )58/ آل عمران ( 
  .»خوانيم آميز بر تو مي آن قرآني است كه ما آن را از آيات و قرآن حكم«

 و ما براي. 1شود به اينكه ذكر قرآن كريم به تنهايي است و غير از آنها آياتي كه به آنها استدالل مي
قرآن كريم است و ضمير در تنها  ،كنيم كه دشمنان حجيت سنت به اينكه منظور از ذكر مي شما ثابت

كنيد به اينكه  گردد كه مراد آن كلمه ذكر است و اما حصري كه به آن استدالل مي بر ميبه قرآن آن آيه 
دم سنت پاك در دايرة حفظ به دليل اقتصار آن به قرآن وارد نشده است و به وسيلة اين حصر ع

  .دانيد كنيد و آن را منبع قانونگذاري نمي درستي احتجاج به سنت را اراده مي
ست و دليل آن اين است كه خداوند بزرگ  ا اين حصر حصري حقيقي نيست بلكه حصري ادعائي

  :چيزهاي زيادي را حفظ كرده است از جمله

  :نان كه گفته استاينكه بيفتند چ ها و زمين را حفظ كرده است از خداوند بزرگ آسمان -١

m a   b c d  e f hg i j k      l m  n   o qp  r   s        t u 
v l )41/فاطر (  

دارد تا نيفتند و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه  همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى«
  ».دارد اوست بردبار آمرزنده نمى

 :گويد فظ كرده است چنان كه ميخداوند بزرگ پيامبرش را از كشتن ح - 2

 mz {  | } l ) 67/ مائده(  
  . »دارد و خداوند تو را از گزند مردم در امان مي«

____________________________________________________________
_________ 
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رود و آن اعتراف  اگر حقيقت قصر از بين برود تمامي آنچه كه بر آن وارد شده است از بين مي
به يك چيز  حصر نسبت :گويد دكتر عبدالغني عبدالقادر مي 1نكردن به حجيت سنت پاك است

مخصوص احتياج به دليل و قرينه بر اين چيز مخصوص دارد و هيچ دليلي بر آن نيست چه اينكه 
  . سنت باشد يا غير آن

تقديم جار و مجرور براي حصر نيست بلكه براي تناسب آيات است اگر در آيه حصر به چيز 
است و براي آن به  مخصوصي شده باشد آن چيز سنت است زيرا حفظ قرآن وابسته به حفظ سنت

شارحي مبين و جزئي كردن كليات و تفسير  ،اي محكم، نگهبان مطمئن اي راسخ و زره منزله قلعه
گويان را بر طرف  گوئي ياوه باشد و ياوه دهنده مختصرات مي كردن مشكالت و توضيح ابهامات و بسط

خواهند را  ن از آنها ميكند و تأويلشان بر حسب هوي و اهدافشان و آنچنان كه رؤسا و شياطي مي
   2.داري از قرآن است اثر كند پس حفظ سنت دليل حفظ قرآن و نگهداري از سنت نگه بي

كند چنانكه  بر اينكه خداوند بزرگ به تنهايي سنت را حفظ ميوجود دارد دليل تاريخي  :چهارم
  .كند قرآن كريم را حفظ مي

شود كه  بر را بررسي كنند برايشان معلوم ميپاك پيام شمنان اسالم حوادث و تاريخ و سيرهاگر د
ه خاص نزد مسلمانان رسيده كه شك و ترديدي در اين باره نيست كه سنت مصطفي به عنايت و توج

هيچ بزرگي از بزرگان، قهرماني از قهرمانان، رئيسي از رئيسان، پادشاهي از پادشاهان به اين حد  سيره
رهبري در اخالق و  هيچسان عادي يا پيامبري عادي نيست و زيرا پيامبر در واقع يك ان. نرسيده است

افقي نزديك او نيست بنابراين او الگو و هيچ ست بلكه او افقي است كه ني صفات انساني شبيه او
   3.نمونه و چراغي روشن است

اند پس به نقل و تدريس و  اين حقيقت را اصحابش و تابعان و مسلمانان بعد از او درك كرده
نوشته و  او را لاعماحتي به كارها و . پرداختند هاي پيامبر حفظ و مطابقت تمامي گفته تدوين و

تمامي زندگي و كليات و جزئيات در عبادات و معامالت در صلح و  حركات و سكنات پيامبر

____________________________________________________________
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ان آن آداب معاشرت ايشان كه ما در اسرار زندگيمحتي اند و  جنگ، خواب و بيداري را نقل كرده
  . اي نبرده است هيچ كس از افراد بشر مانند او نيست و از آن بهره غير از آن سيره. بنديم بكار مي

كند به اينكه خداوند حفظ سنت را ضمانت كرده است و براي اينكار  و اين به قوت اشاره مي
، در حاليكه براي تدوين .گماشته است ،اند مرداني را كه عمرهايشان را در راه نگهداري آن فنا كرده

هاي مطمئن و  و آن را در قلب. اند خوابي كشيده حفظ و شرح و تشخيص درست از نادرست شب بي
گفته خداوند به . كند و همين براي حفظ كتابش كفايت مي. كنند هايشان نگهداري مي باطن كتاب

   :اينكه

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  . »نمائيم آن حفاظت ميايم و از  همانا ما قرآن را به تدريج نازل كرده«

سنت نبوي مشتمل است بر اينكه خداوند راويان مطمئن و امامان اعالم را براي حفظ سنت مقدر 
كرده است چنانكه راوياني را براي كتاب خود مقدر كرده است به اينكه خداوند زمين و آنچه در آن 

  . برد است را به ارث مي
شد آن را از بين  هايي كه نسبت به آن از طرف دشمنان مي اگر اراده خداوند به حفظ سنت نبود طعنه

پس . اند و به وسيله آن نسبت به سنت اراده سوء كردند هايي كه برايش درست كرده برد و شر مي
خداوند آنها را از زيانكاران قرار داد چون خداوند براي سنت مردان با وفا در هر عصري و در هر 

   1.اده استها قرار د نسلي و در تمام مكان
در پايان ما راهي نداريم جز اينكه در كار مردماني كه آزاديشان را طنابي در گردن قرآن و احكامش 

. ترديد كنيم قرار دادند قبل از اينكه آزاديشان را در راه مقتضيات سنت و احكامش قرار دهند شك و
  . ازندايشان دشوار بود كه مردم را از قرآن كريم و تعليماتش خارج ساما بر

اند آنچه كه ضمانتي برايش نيست مگر آنچه هواي نفسشان  پس آن را به قرآن كريم اضافه كرده
كه سنت را از سر راهشان دور كنند اين است  خواهد و با اميال و اهدافشان موافق باشد و هدفشان مي

  .و رابطه تفسير و تكامل و بيان ميان خود و قرآن را قطع نمايند

____________________________________________________________
_________ 

و  602و  560- 2/58امبري و راه روشنش در بناي معرفت و تمدن شيخ عز الدين الخطيب و پيروي فضيله االستاذ از دكتر احد عمر هاشم كنفرانس پي -1
  . 52برگشت به الحديث النبوي تاريخ االسالم ص 
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وضعيت آنها بهتر از  حال. اند پيشي گرفته انآن خوارج در عصرهاي گذشته برو  بعضي از زنادقه
كساني كه آشكارا كفر و سركشي و جنگ با كتاب خدا داشتند، نبود و ملت مسلمان از خطر آنها 

  .كردند كرد بيشتر از آنكه از ابراز كفر از طرف كافر و فسق از طرف فاسق پرهيز مي دوري مي
كتاب خداوند نظر گروهي است كه خالفي در آنها نيست كه  حفظ و نگهداري تنها درمنحصر كردن بله 

باشد و قرآن را به غير  اند و اينكار آنها منجر به جدا شدن آنها از امت مي اينها از راه سنت پاك خارج شده
  .كنند و گمراه مي ندشد كنند و گمراه  ست تفسير ميآنچه خداوند واجب كرده ا

  .داند ك و تعالي عالمتر است و بهتر ميخداوند تبار



 

  : دوممبحث 
  

  

  اند بنا شده عشبهاتي كه بر احاديثي از سنت پيامبر

  
  

  
  

  :شامل يك مقدمه و سه مطلب است 
  شبهه عرضه سنت بر قرآن كريم و رد آن: مطلب اول  - 1

  شبهه عرضه سنت پاك بر عقل و رد آن: مطلب دوم  -2
  :اي زير است ه در آن شبهه: مطلب سوم  - 3

  شبهه منع از نوشتن سنت و رد آن - 1
  شبهه تأخير در تدوين سنت و رد آن -2

  شبهه روايت حديث به وسيله معني و رد آن - 3
  كنندگان حديث و رد آن شبهه كثرت وضع -4

  



 

  مقدمه

 با اينبعد از اينكه دشمنان سنت پاك تالش كردند تا معاني بعضي از آيات قرآن را تغيير دهند و 
نمايند كه ما اينجا آنها را به نام سنت و نصوص آن  تغيير به درستي احتجاج به سنت پيامبر استدالل 

ت تظاهر نمايند و به حرصشان بر سن يابيم كه به وسيله سنت بر انكار حجيت آن استشهاد مي مي
   1.ترند حريص ،دانند حجيت سنت نسبت به مؤمناني كه سنت را حجت مي آنها با انكار. كنند مي

آنچه ادعا . اند اند و در سنت پاك پيامبر نظر انداخته انگيزان قضيه را بر عكس كرده اين چنين فتنه
كنند و با وجود ضعف سند و مدارك به  و بر آن اعتراض مي. اند يكسان نيست كنند با آنچه پذيرفته مي

ت كه ممكن است در داليل ترين منطق معكوس اس اين كار با جهالتش خطرناك 2.كنند آن احتجاج مي
گويي در  و ياوه از بين بردن اصل و اساس چيزي بكار برود زيرا ممكن است در آميخته شدن خطا

عمدي اتفاق بيفتد و آن را به احاديث، خطر پذيرش احاديث باطل از جانب مسلمانان به صورت غير
پذيرش احاديثي كه از روي پس با اين كار خطر از بين رفتن احاديث درست و  .پيامبر نسبت دهند

   3.ممكن است ،هوا و هوس قرار داده شده است
و رد احاديث كند كه از آن نيست،  داخل مي چيزهايي را در دين دروغين همانا قبول احاديث

هر دوي آنها مردود و ناپسند  بدون شك. آن است جزوكند كه  خارج مي درست چيزهايي را از دين
   4.چه رد كردن حقهستند چه پذيرفتن باطل و 

هايي بر عدم حجيت سنت وجود دارد كه بر احاديث دروغ و  براي دشمنان سنت طاهره شبهه
  .آورند و ديگري آيات درستي كه داليل ضعيفي براي آن مي. ضعيف بنا شده است

   :كنيم پس آن شبهات را در سه مطلب ذكر مي
  

____________________________________________________________
_________ 

  . 267ص ) با از سنت بر شما حريصترم(سنت و نقش آن در فقه جديد از استاد جمال البنا خاتمه كتاب  -1
  . 33سنت اسالمي از دكتر رئوف شبلي ص  -2
  .3/357، القاموس المحيط 181مختارالصحاح ص -3
  .796-2/795كنفرانس سنت و راه و روش آن در بناي معرفت و تمدن از دكتر يوسف قرضادي  -4
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   :مطلب اول

  م و رد آن بر قرآن كري عشبهه قرار دادن سنت پيامبر

  
. نمايند اند احتجاج مي بر عدم حجيت سنت با احاديثي كه زنادقه وضع كرده عدشمنان سنت پيامبر

دا عرضه گردد روايت شده است بر كتاب خ عاز پيامبر كه اين است كه بايد تمام آنچهبر گمانشان 
ف بود اگر چه حجت است و تمسك به آن ضروري است، و اگر با كتاب مخال اگر موافق قرآن بود،

آنها را نگفته است و  عباشند و پيامبر باطل و مردود مي ،مخالفت ظاهري كه جمع آنان ممكن باشد
  :كنند از جمله احاديثي كه به آن استناد مي .سنت نيست

آنچه از او روايت شده كه همانا او يهود را فرا خواند از آنها پرسيد پس آنها نيز با او گفتند تا اينكه  - 1
هر حديثي كه به من  :باالي منبر رفت و خطاب به مردم گفت عپس پيامبر. ا تكذيب كردندعيسي ر

  .نسبت داده شد، اگر موافق قرآن باشد از من است و هر آنچه مخالف قرآن به شما رسيد از من نيست
كنم جز آنچه كه خداوند در كتابش حالل كرده  همانا من چيزي حالل نمي :و نيز فرموده است - 2

مردم آرامش  :و در روايتي آمده. كنم مگر آنچه خداوند در كتابش حرام كرده است حرام نمي و. است
كنم مگر آنچه خداوند حالل كرده است و حرام  يابند جز به اين چيز، همانا من برايشان حالل نمي نمي
 . كنم مگر آنچه خداوند حرام كرده است نمي
و گرفتن كسي كه استفراغ كند الزم است؟ آيا وض. پرسيدند از پيامبر شبعضي از صحابه - 3

 . اگرواجب باشد در كتاب خدا خواهيد يافت :پس جواب داد
ها، سنتي كه در  ها و سنتي در غير فرض سنتي در فرض :و حديث ديگر سنت دو سنت است - 4

سنتي . واجبات است اصل آن در كتاب خداوند است كه پيروي آن هدايت و ترك آن گمراهي است
  . پيروي از آن بهتر است و ترك آن گناه نيست. در قرآن نيستكه اصل آن 

آن را روايت كرده و رافضيون و  1شيعه دوازده امامي چنانكه كليني در كتاب الكافي از ميان قدما،
اي كه تمامي اخبار را رد  حكايت كرده است و طائفه 2زنادقه چنانكه حافظ سيوطي در مفتاح الجنه

____________________________________________________________
_________ 

و الشيعه هم اهل السنة . از ابي عبداهللا 5ماره ش 1/69كليني آن را بيرون آورده در الكافي كتاب فضل العلم، باب االخذ بالسنة و شواهد الكتاب  -1
  . 244از دكتر محمد التيجاني ص 

  . 14-13مفتاح الجنة ص  -2
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و اهل رأي چنانكه احمد امين در فجر االسالم  باشد، مي 1فعي و از پيروانشكرده و ناظر به امام شا
خمسه نزد امام قاسم بن اسماعيل الرسي چنانكه در اصول  معتزله يكي از اصولو  2بيان كرده است
به حديث اول استدالل  5و يحيي كامل احمد 4و از علماي جديد دكتر توفيق صدقي 3معتزله گذشت

دكتر توفيق و  .دنكن به حديث دوم استناد مي 7و استاد جمال البنا 6وفيق صدقيو دكتر تكنند  مي
  .كند به حديث سوم استناد مي

نيز به حديث  10چنانكه عبداهللا بن ابي اوفي. 9كند استاد جمال البنا به حديث چهارم نيز استدالل مي
فته حافظ بن حجر كه بيان آن و نقل گ 11هنگام مرگش كافي بودن قرآن در ماجراي بيماري پيامبر

و صحابه به كافي بودن كتاب  عهدف از احاديث منقول از پيامبرچنانكه كند  گذشت استناد مي
  .ذكر شد 12خداوند به تنهايي،

خواهند كه بر قرآن  آنها مي :از روايات گذشته اين است عدليل منكرين به حجيت سنت پيامبر
باشد  باشند پس سنت هستند و اين سنت فقط براي تأكيد مي نمايند اگر موافق قرآن هاحاديث را عرض

مخالف قرآن هستند در اثبات حكم شرعي جديد، در حالي كه حجت اصلي قرآن است و آنهايي كه 
  .نيستآن را نگفته است و حجت  عو پيامبر ندپس سنت نيست

____________________________________________________________
_________ 

  . 225الرساله ص  -1
  . 4/351البحر المحيط از زركشي كه به بيشتر متكلمين نسبت داده شده . 224فجر االسالم ص  -2
و تدويل مختلف الحديث از ابن  110-105از اصول معتزله و جايگاهشان در سنت ص : شدبراي مطالعه بيشتر رجوع شود به آنچه كه قبال بيان  -3

  . 84قتيبه ص 
  . 9/523مجلة المنار المجلد  -4
  . 12تطبيق الشريعة بين الحقيقة و شعارات الفتنه ص  -5
  . 9/907مجله المنار المجلد  -6
  . 246سنت و نقش آن در فقه جديد ص  -7
  . 9/907لد مجله المنار المج -8
  . 246سنت و نقش آن در فقه جديد ص  -9

و تاريخ الصحابه ص  2830شماره  3/181و اسد الغابة  1478شماره  3/870االستيعاب : صحابه بزرگوار شرح حال او: عبداهللا بن ابي اوني -10
  . 4573شماره  2/274صابة و اال 1/299و تجديد اسماء الصحابه  320شماره  62و شاهير علماء االمصار ص  742شماره  155

و مسلم در كتاب الوصيه  2740شماره  5/420بخاري آن را بيرون آورده در كتاب الوصايا باب الوصايا و گفته بني اوصية الرجل مكتوبة عنده  -11
  . 1634شماره  6/98باب ترك الوصيه براي كسي كه چيزي ندارد كه به آن توصيه شود 

   .202-201ص : مراجعه شود به -12
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شد پس پيروي از اش يكي با با سنت خدا و گفته عاگر سنت و گفته پيامبر :گويد محمد نجيب مي
از  يبهتر خدا است و حديثآن نيكوتر از سنت  براي پيرو آن به منزله اين است كه عسنت پيامبر

  :فرمايد خداوند مي .باشد و در اين چيزي جز دروغ به خداوند نيست حديث خداوند مي

mX Y Z [ \  ] ̂ _ ̀ a b c dl ) زمر /
23(  
تشابه متضمن وعد و وعيد نازل كرده است آنان كه از كتابى م] به صورت[خدا زيباترين سخن را  «

  ».افتد هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى پروردگارشان مى
كند از اينكه سنتي غير از سنت خدا و حديثي غير از حديث او بر گزينيم و اگر  و اين ما را منع مي

ما اگر سنت و حديث موافق كالم و زم است اآن در دين الاز اين موافق با كالم خداوند باشد پيروي 
   1.آن عمل كند يا آن را بپذيردبه سنت خدا نباشد پس ممكن نيست كه مسلمان 

با اهميت مناقشه به قرآن براي تمامي آنچه در احكام فقهي و  :گويد دكتر احمد صبحي منصور مي
   2.آمده است روايات خرافي

ما بر آنها در روشنايي قرآن . آن آنها را نياورده استاقوالي هستند كه قر :گويد استاد جمال البنا مي
شود و آنچه با آن مخالف است دور اندخته  كنيم پس آنچه با قرآن مخالف نيست پذيرفته مي حكم مي

تحريم ازدواج با عمه و خاله و تحريم گوشت خر اهلي از اموري هستند كه مانعي در آنها . شود مي
   3.يابيم ر آنها ميشود و مقايسه درستي د ديده نمي

گيرند كه از آن قاعده  اي را بكار مي و اين چنين دشمنان سنت در عرضه سنت بر قرآن كريم قاعده
كنند و آنها آن حقيقت را تصريح  براي شك در حجيت سنت پاك و نابود كردن آن استفاده مي

  . كنند مي
كشد و بيشتر از احاديثي كه  ل ميها طورا مطابقت دهيم سال 4اگر اين معيار :گويد جمال البنا مي

 :روي نيست كه پس اين گفته زياده. اسالمي به وسيله آنها براي هزار سال حفظ شده است جامعه
  . است جامعهماندگي اين  همانا اين حفظ از بزرگترين داليل عقب

____________________________________________________________
_________ 

  . 279و  278الصالة ص  -1
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از  و. از دست اين احاديثي كه مخالف قرآن هستند رهايي يابد زماني پيشرفت مي كند كه جامعه
كنيم تا عزت و بزرگي برايمان محقق   يبرند دور فتواهايي كه مسلمانان را به توهمات و خرافات مي

   1.شود
ما را بر . هنگامي كه عمل به اين معيار را ديديم وحشت ما را فرا گرفت :گويد در جاي ديگري مي

   2.ندازيمداشت تا نزديك به نصف احاديثي را كه ميان مردم رايج بودند دور ا آن مي
بدون پيروي از هوي با  –معيار قرآن كريم  -وقتي كه اين معيار را  :گويد در موضع سوم مي

بر احاديث تطبيق داديم منجر شد به اينكه نزديك دو يا سه هزار حديث يعني حداقل نصف دشواري 
   3.آنچه در صحيحين آمده است را دور اندازيم

رضه سنت بر قرآن به اين مفهوم به تمامي سنت منجر معيار ع :ت استبه حقيقت اين گفته درس
شود زيرا اگر قاعده محدثان در نقد حديث اين باشد كه با قرآن كريم از نظر ظاهري مخالفتي  مي

. و جمع ميان آنها ممكن نيست. پذيرند كه تفسير را نيز نمياين است  نداشته باشند پس منظورشان
  . اند ه باشند چنانكه دشمنان سنت فهميدهحتي نبايد از نظر ظاهري مخالفت داشت

رافضيون و زنادقه را باز كرده است به اينكه ، عرضه سنت بر كتاب خدا دست دشمنان اسالم هعدقا
دكتر احمد  :كنند مانند گران و داعيان علم از آنها پيروي مي در حجيت سنت پاك شك كنند و فتنه

و ساير كساني  8و قاسم احمد 7و محمد نجيب 6هو محمود ابوري 5و اسماعيل منصور 4صبحي منصور
  . باشد آيد جواب شبهه آنها مي كه قبالً ذكر شده و آنچه مي

   :جواب از درجه احاديث در عرضه سنت بر قرآن :اول
كنند  آنچه كه دشمنان اسالم آن را انكار مي) حديث اگر از من سخني نقل شد تا آخر( :حديث اول

  . ها و كشورها قبول دارند انشمندان در تمامي زمانه دهم آن سنتي است كه دنُ

____________________________________________________________
_________ 

  . 7سنت و نقش آن در فقه جديد ص  -1
  . 248همان ص  -2
  . 265سنت و نقش آن در فقه جديد ص  -3
  . 35ص  3563مجله روز اليوسف العدد  -4
  . 20- 18تبصير االمة بحقيقة السنة ص  -5
  . 395و  391و  19اضواء علي السنة ص  -6
  . 279الصالة ص  -7
  . 136ة تقييم الحديث ص إعاد -8
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، و 2، از علي1از نظر همه ضعيف روايت شده است و اين حديث از نظر نقادان ارزش و جايگاهي ندارد
  ) خداوند از همه آنها راضي باشد(، 4، و ابن عمر، و ثوبان3ابوهريره
اين حديث از شديدترين است كه گويند كه الزمه آن اين  چيزهايي مياين حديث  در موردعلما 

   :كنيم انتخاب مي ها را ت كه بعضي از آن گفتهموضوعات يا ضعيف و مردود اس
ايش در امور كوچك يا بزرگ ثابت ه اين حديث را كسي نگفته است كه گفته :امام شافعي گفت

ات را در هيچ ما اين نوع روايبريده شده از يك مرد گمنامي است و همانا اين يك روايت . ه باشددش
   5.پذيريم چيزي نمي

اين معني  :6گويد درباره اين حديث مي امام شافعي  بر كتاب رسالهاستاد احمد شاكر نيز در تحقيقش 
نيست و الفاظ زيادي در آن قرار دارند كه در نهايت  صحيح يا حسناين حديث  را مي رساند كه

   7.شود آن فهميده نميباشند و چيزي براي دليل آوردن و استشهاد از  ضعف مي
كه در . نوشته است) االحكام(بهايي در كتابش  امام حافظ ابو محمد بن حزم در اين باره فصل گران

چيزهايي  و. آن بعضي الفاظ اين حديث دروغين را روايت نموده است و داليل آن را بيان كرده است

____________________________________________________________
_________ 

  . 211الحديث و المحدثون ص  -1
عاصم : روايت كرده است و دارقطني گفت 20شماره  4/208دارقطني آن را در السنن كتاب االقضيه و االحكام باب نامه عمر به سوي اشعري  -2

جبارة بن  209-4/208دي در تعليق المغني اللدارالقطني العالمة العظيم آبا: از زيد از علي بن حسين از پيامبر به صورت مرسل روايت كرده است
درباره  –يعني ابن حجر  –از شيخ ما سؤال شد : بخاري و سخاوي گفتند. مغلس در حديث وجود دارد كه ابن معين آن را ضعيف دانسته است

و  103شماره  72المتروكين للنسائي ص ترجمه جبارة الضعفاء و : ك. ر. همانا از راهي آمده كه خالي از اشكال نيست: اين حديث گفت
  . 1/221المجروحين از ابن جبان 

. دارالقطني گفت كه صالح بن موسي نيز از آن پيروي كرده و ضعيف است 17حديث ابوهريره كه دارالقطني آن را در روايت كرده شماره  -3
  . توان به آن استناد كرد نمي

حديثي از  1/170: و حافظ الهيثمي در مجمع الزوائد گفت 13224شماره  12/316آنها را بيرون آورده  از ابن عمر و ثوبان كه طبراني در الكبير -4
مجمع : ك. و حديث ثوبان يزيد و ابن ربيعه كه متروك است و منكر حديث ر. ابن عمر در آن ابو حاضر عبدالملك بن عبد كه منكر حديث است

  . 1/258و الموضوعات از ابن جوزي  1/170الزوائد 
  . 225الرساله از شافعي ص  -5
الباعث الحثيث : محدث و محقق و قاضي و عضو دادگاه شرعي عليا از تأليفاتش. اند عالمه احمد شاكر كه لقب پدر شيران به او داده: احمد شاكر -6

اب كلمة الحق به قلم استاد محمود فوت كرده شرح حالش در كت 1377سال .. .. شرح اختصار علوم الحديث و نظام الطالق في االسالم و غيره
  .محمد شاكر آمده است

  . 224الرساله از شافعي ص  -7
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اش  پذيرند يا گفته اش را نمي يي كه گفتهاتهام به زندقه يا دروغگو :آنها جمله ثابت كرده است كه ازرا 
  . مجهول يا ضعيف است

اند و زماني  كنيم حديثي است كه آن را ذكر كرده اولين چيزي كه ما بر قرآن عرضه مي :سپس گفت
   :فرمايد كه آن را عرضه كرديم ديديم كه با قرآن مخالف است، خداوند بزرگ مي

mp q r s t  u  v  wl ) 7/ حشر(  
  » كند پس از آن دوري كنيد رسد آن را بگيريد و آنچه شما را از آن منع مي ز پيامبر به شما ميآنچه ا«

   :و گفته خداوند

mA B C D E GF H I J K  L M N l ) 80/ نساء(  
  .»كه از خدا اطاعت كرده باشداين است  كسي كه از پيامبر اطاعت كند همانند«

   :و اين گفته

m ½  ¾  ¿ À   Á  ÃÂl )105/ ء نسا(  
  .»تا بين مردم حكم كني به آنچه كه خداوند براي تو آورده است«

حديثي كه روايت شد در عرضه آن بر قرآن معلوم است كه درست نيست و باطل  :1امام بيهقي گفت
   2.در قرآن دليلي براي عرضه حديث بر قرآن نيست. گرداند را به خودش بر مي

. اعت و پيروي از او بدون هيچ قيد و شرطي دستور داده استخداوند به اط :3امام بن عبدالبر گفت
چنانكه ما را به پيروي از كتاب خدا امر كرده است و نگفته است كه موافق كتاب خدا باشد چنانكه بعضي 

اند و اين  زنادقه و خوارج اين حديث را وضع كرده :اند، عبدالرحمن بن مهدي گفت از مريض دالن گفته

____________________________________________________________
_________ 

از . فقيه و اصولگرا از امامان حديث بوده. احمد بن حسين بن علي ابوبكر يكي از حافظان در فقه و معتمدين زمانش بوده است: امام بيهقي -1
و طبقات الحفاظ  1014شماره  3/1132تذكرة الحفاظ : شرح حال او در. ري وفات يافتهج 458السنن الكبري و دالئل النبوة سال : تصنيفاتش

و  12/94و البداية و النهائيه  50شماره  4/8و طبقات الشافعيه از ابن سبكي  28شماره  1/75و وفيات االعيان  979شماره  433از سيوطي ص 
  . 3/304شذرات الذهب 

  . 1/27دالئل النبوة  -2
. يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر الثمري القرطبي ابو عمر از حافظان اندلس بوده و بزرگترين محدث سنت در زمان خود بوده است: لبرامام عبدا -3

التمهيد شرح الموطأ و االستذكار مختصره و االستيعاب : هاي شافعي عالقمند بوده از تصنيفاتش به گفته. ابتدا ظاهري سپس به فرقه مالكي گرويد
 1013شماره  3/1128تذكرة الحفاظ : و دراهجري فوت كرده شرح حال  463در سال . ة االصحاب و جامع بيان العلم و فضله و غيرهفي معرف

و طبقات الفقهاء الشافعين از ابن كثير  626شماره  440و الديباج المذهب از ابن فرحون ص  978شماره  432و  431و طبقات از سيوطي ص 
  . 337شماره  1/119و شجرة النور الزكيه  15سائل المستطرفه ص و الر 23شماره  2/458
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اند و  اين حديث را گروهي اهل علم بر قرآن عرضه كرده. او نزد عالمان درست نيست ها از گفته و لفظ
هنگامي  :كنيم گفتند و به آن اعتماد مي. كنيم قبل از هر چيز اين حديث را بر كتاب خدا عرضه مي :گفتند

 چيزي در كتاب خدا نيافتيم كه حديث . موافق آن يافتيمو كه آن را بر كتاب خدا عرضه كرديم 
كرد و  نپذيرد جز اين كه همه با كتاب خدا موافق بود و كتاب خدا آن را دلجويي ميآن را خدا رسول

   1.داد به طور كلي دستور به اطاعت آن و پرهيز از مخالفت با آن مي

 :گويد در حديث تبعيت از سيوطي مي 2دكتر عبدالوهاب عبداللطيف در پيروي از ابن عراق جناب
اند و تالش مؤلف به پيروي از سيوطي نادرست  ست چنانكه عقيلي و ديگران گفتهحديث واقعاً باطل ا

اند و سيوطي غفلت كرده و پس  اين حديث را بعضي از زنادقه براي بازي با سنت وضع كرده. 3است
   4.خبر بوده است از اين هدف زشت بي –رحمت خدا بر آنها باد  –از آن مؤلف 

. كنم برايتان جز آنچه خداوند در كتابش حالل كرده است ميهمانا من حالل ن :اما حديث دوم
اين حديث بريده شده و  :امام شافعي گفت. اند آن را تخريج نموده 7و طاووس 6و البيهقي 5افعيش

دهيم به  ساختگي است و فرض كرده است كه آنچه به او وحي شده است را پيروي كند و شهادت مي
ر آن وحي نبوده خداوند در وحي پيروي از سنتش را فرض كرده اينكه آن را پيروي كرده اگر چه د

  :فرمايد خداوند مي. كه فرض خداوند را پذيرفته باشداين است  كسي كه از او بپذيرد مثل. است

____________________________________________________________
_________ 

و كشف  158و  1/157و ارشاد الفحول  291الفوائد المجموعه في االحاديث الموضوعه ص : ك. ر 191-2/190جامع بيان العلم و فضله  -1
  . 2/386و  220، شماره 1/76الخفاء از عجلوني 

  . 1/258الموضوعات از ابن جوزي  :ك. و ر 265و  1/264تنزيه الشريعة  -2
  . 23شماره  49و  48و النكت البديعات علي الموضوعات ص  1/195الاللي المصنوعه  -3
اللمحات (در ان ردي است بر استاد عبدالفتاح ابو غده ـ رحمت خدا بر او باد ـ در تقويتش براي احاديث در كتاب . هاش 1/265تنزيه شريعة  -4

. ر. كنند و در آنچه گذشت ردي است بر ادعاي گلدزيهر به اينكه محدثين به اين حديث احتجاج مي 30-29ص ) م الحديثمن تاريخ السنة و عل
اند كساني را كه  و ادعاي گلدزيهر عجيب است ادعاي يك عالم مثل يحيي كامل به اينكه توصيف كرده 55العقيده و الشريعة في االسالم ص : ك

كه ) رسد آن را بر كتاب خدا عرضه كنيد آنچه از من به شما مي(اند  بعضي از ملحدان به اين حديث پنداشته: اند گفتهاند  اين حديث را وضع كرده
تطبيق : ك. ر. خواهند متمايل شوند تا در امور دين آن طور مي. تا تقيه به آيات قرآن را براي خود مباح نمايند. اند آن را زنادقه وضع كرده

  .252-251و الشيعه هم اهل السنة از دكتر محمد للتيجاني ص  13و  12و شعارات الفتنه ص  الشريعه بين الحقيقة
  . 81-1/80و در كتاب نماز باب صالة المريض  7/288االم كتاب جماع العلم باب روزه  -5
  . 17742شماره  13/155ميرد قبل از غنيمت  المدخل الي السنن و اآلثار كتاب السير باب مردي كه در سرزمين دشمن مي -6
از بزرگان تابعين و فقاهت او در دين . شود نامش ذكوان است و طاووس لقب اوست طاووس بن كيسان اليماني ابو عبدالرحمن گفته مي: طاووس -7

زمان . متولد شدو در پند دادن خلفاء و پادشاهان صبور بوده اصليت او از فارس بود اما در يمن . در زندگي زاهد بود. باشد و روايت حديث مي
 150و شاهير علماء االمصار ص  243شماره  2/284صفة الصفوة از ابن جوزي : شرح حالش در. اند هجري گفته 106مردنش را با تأكيد سال 

و تقريب  587شماره  182و الثقات از ابن شاهين ص  720شماره  234و الثقات از عجلي ص  4/391و الثقات از ابن حبان  955شماره 
  . 306شماره  2/509و وفيات االعيان  2461شماره  1/512و الكاشف  3020شماره  1/448ذيب الته
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mp q r s t  u  v xw l ) 7/ حشر(  
  . »آن را رها كنيد كند پس رسد آن را بگيريد و آنچه پيامبر شما را از آن منع مي آنچه از پيامبر به شما مي«

اگر اين لفظ درست باشد يعني ) در كتاب او) (في كتابه(و گفته او در حديث  :بيهقي گفت
يكي از آنها  :وحي بر پيامبر به دو صورت بوده. كه آنچه به او وحي شده استاين است  منظورش

  1.شد كه قرائت نمي اي شد و ديگري وحي بوده كه بر او قرائت مي اي وحي
تر از قرآن است و  عام» كتاب او«دهد كه مراد از كلمه  ي به آنچه كه گفته است شهادت ميو بيهق

پيامبر به پدر مردي كه با زن مردي . شود هم قرائت شده و هم قرائت نشده شامل هر دو نوع وحي مي
ن من قسم به كسي كه جا :فرمود ،ديگر كه بر سر گوسفندان و خدمتگذاري معامله كرده بودند زنا كرد

ت كنم، معامله گوسفند و خدمتگذار باطل اس  در دست اوست طبق كتاب خدا بين شما قضاوت مي
   2.پسر تو بايد صد ضربه شالق بخوري و يك سال تبعيد شوي

كنند و بر بندگانش نوشته  مراد از كتاب خداوند آنچه به وسيله آن حكم مي :حافظ بن حجر گفت
تر است زيرا  اولي بهتر و شايسته :گفت 3ابن دقيق العيد. نمايد د ميشده است و روايت قرآن آن را تأيي

و در . باشند ميخدا رسول اند بلكه به واسطه گفته خداوند و پيروي از  رجم و تغريب در قرآن نيامده
  . گيردر آنها اين گفته خداوند را در برآن گفته شده كه منظو

m S T U V W  X l ) 15/ نساء(  
  .»ا براي آنها قرار دهديا خدا راهي ر«

حل، شالق خوردن پسر و تبعيد اوست، و شالق خوردن مرد و رجم  تعيين كرد كه راه پيامبر
   4.كردنش

____________________________________________________________
_________ 

  . 43-42مفتاح الجنه ص  -1
 6828و  6827رمق  12/140اند از حديث ابوهريره كه بخاري در كتاب الحدود آن را بيرون آورده در باب االعترافات بالزنا  بر آن اتفاق كرده -2

  . 1698و  1697شماره  6/214آورده كتاب الحدود باب من اعترف علي نفسه بالزنا و مسلم آن را بيرون 
، تقي الدين ابو الفتح، امام حافظ فقيه از زيركان زمانش بود و يد طوالني در اصول و عقل محمد بن على وهب المنفلوطي : ابن دقيق العيد -3

طبقات الحافظ از سيوطي : شرح حال او در. هجري فوت كرد 702در سال . هاالقتراح في علوم الحديث و شرح العمد: شرح حالش در. داشت
  . 4/193و الوافي بالوفايات  6/5و شذرات الذهب  14/27و البدايه و النهايه  256شماره  4/91و الدرر الكاهنه  566شماره  1134شماره  516

 190و تاريخ الصحابه ص  2891شماره  3/158و اسد الغابة  1372ه شمار 2/807االستيعاب : صحابه بزرگوار شرح حال او: عباده بن صامت -4
  . 334شماره  66و شاهير علما االمصار ص  4515شماره  2/268و االصابه  1004شماره 
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. ايشان راهي قرار داده استخداوند بر. از من بگيريد. بگيريداز من  :پيامبر خدا گفته است :گفت
و مرد و زن متأهل صد ضربه شالق دوشيزه و مرد مجرد هر كدام صد ضربه شالق و يك سال تبعيد 

   1.و رجم
توان  اين به واسطه تبيين است يعني از طريق تبيين به اين حكم مي :حافظ ابن حجر گفت گفتم

   :دست يافت
   2.باشد اگر اين لفظ در كتاب او درست باشد حمل بر منبع روشن كه قرآن كريم است مي :گفتم

دليلي وجود ندارد پس حديث بر ضد آنهاست  پس براي منكرين در حجيت سنت در اين حديث
نه به نفع آنها؛ زيرا آنچه كه پيامبر حالل يا حرام كرده است در كتاب خدا نيز حالل و حرام آن آمده 

در  3آنچه كه مقدام. كتابي كه خداوند دستور به اطاعت از آن و منع مخالفت با آن را داده است. است
   :همانا پيامبر خدا گفت. كند را تأييد مي حديثش در درستي سنت گفته است اين

گويد با توجه به اينكه  چه بسا مردي كه بر تختش تكيه زده و به حديثي از احاديث من سخن مي
ميان ما و ميان شما كتاب خداوند است آنچه از حالل كه ما بيابيم آن را حالل خواهيم كرد و آنچه از 

بدان آنچه كه پيامبر خدا حرام كرده است مانند آن . اهيم كردحرام در كتاب خدا بيابيم آن را حرام خو
   4.چيزي است كه خداوند حرام كرده است

نسبت بر آنها د نامرش را به فرض خداو سختگيري كرده تاپيامبر خدا بر مردم  :گفت 5امام شافعي
از او در  گران بعد آنچه بدعترد از پيامبر خداست نسبت به  خبراين  :و امام بيهقي گفتبدهد 

   6.آورند حديثش مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 1690شماره  6/240مسلم آن را روايت كرده در كتاب الحدود باب حد الزاني  -1
  . 6828-6827رقمي  144-12/142فتح الباري  -2
و تاريخ  5077شماره  5/244و اسد الغابه  2562شماره  4/1482االستيعاب : از صحابه بزرگوار شرح حال او در: ام بن معدي كربمقد -3

  . 8202شماره  3/455و االصابه  365شماره  69و مشاهير علماء االمصار ص  1317شماره  240الصحابه ص 
و الترمذي كتاب العلم باب آنچه از آن منع شده است كه در  4604شماره  4/200وم السنة ابو داود در كتاب السنة آن را بيرون آورده باب لز -4

و  12شماره  1/20و ابن ماجه در المقدمة باب تعظيم حديث رسول اهللا و التغليظ علي من عارضه  2664شماره  5/36حديث پيامبر گفته شود 
و االحكام في  12شماره  1/107االعتصام بالسنة و آنچه به آن تعلق دارد باب ) االحسان بتقريب صحيح ابن حبان(ابن جبان در صحيحش 

  . 91-90و سكوت عنه الحاكم و الذهبي و احمد شاكر آن را تصحيح كرد رهامش الرسالة شافعي ص  371شماره  1/191المستدرك 
  . 226الرساله از شافعي ص  -5
  . 1/25االئل النبوة از بيهقي  -6
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همانا  :امام شافعي آن را استخراج نموده و گفته است. و غيره... . يابند مردم آرامشي نمي :اما حديث
زيرا . معني آن درست است :2ابن حزم گفت. 1آن حديث منقطع است و از روايت طاووس است

ب خود چيزي نگفته است و تمام آنچه گفته در اين باره خبر داد كه همانا پيامبر از جان پيامبر اسالم

  m K L  M N O P Q R   S :گفته خداوند بزرگ در كتابش. خداوند به او وحي كرده است

T U l  »3».گويد كه به او وحي شده است تمامي آنچه مي. كند و از هواي نفس خود پيروي نمي 
اين روايت . 4ز خداوند بزرگ بوده استنص صريح قرآن اشاره به اين دارد كه تمام آنچه به او گفته ا

  . شود بلكه بر ضد آنهاست به نفع دشمنان سنت دليلي محسوب نمي
كنم جز آنچه كه خداوند در كتابش حالل كرده  همانا من حالل نمي. چنانكه در روايت گذشت

ه است آن چيزي را كه در قرآن نيامدچگونه پيامبر خدا  :شايسته نيست براي مردم كه بگويند. است
كند مگر  كند يا حرام نمي حالل نمي. ؟ پيامبر خدا مجري قانون استكند كند يا حالل مي حرام مي

   5.اينكه آن چيز در شرع حالل يا حرام شده باشد

سؤال بعضي از صحابه پيامبر اين بود كه آيا وضو براي كسي كه استفراغ كند  :اما حديث سوم
هاي  اين حديث را امام شوكاني به كتاب. يافتيد ا در قرآن مياگر واجب بود آن ر :واجب است؟ فرمود

   6.و البحر و غير آنها در حديث ثوبان نسبت داده است چنانكه گذشت –امامان شيعه در االنتصار 

  
  

كه  پيامبر خدا در غير ماه رمضان روزه بود :نيز نقل است كه گفت 7و در سنن الدار القطني از ثوبان
كرد استفراغ كرد و مرا به وضو خواند سپس وضو گرفت،  كه او را اذيت ميمريضي دچار شد  به

____________________________________________________________
_________ 

  . 81-1/80و در كتاب نماز باب نماز مريض  7/288لعلم، باب روزه االم كتاب جامع ا -1
  . 2/212االحكام في اصول االحكام  -2
  . 4-3هاي  سوره النجم آيه -3
  . 2/212االحكام از ابن حزم  -4
  . 164گذاري از دكتر السباعي ص  سنت و جايگاه آن در قانون -5
  . 1/187نيل االوطار  -6
شماره  2/218االستيعاب : باشد كه از او شرح حالي در باشد كه مولي و از صحابه بزرگوار پيامبر مي هجدر ابو عبداهللا مياو ثوبان بن : ثوبان -7

 1/204و االصابه  324شماره  64و مشاهير علماء االمصار ص  174شماره  56و تاريخ الصحابه ص  624شماره  1/480و اسد الغابة  282
  . 969شماره 
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آيا وضو براي كسي كه استفراغ كند واجب است؟ گفت اگر واجب بود آن را در خدا رسول اي  :گفتم
  . يافتيد قرآن مي

غير از عتبر بن السكن كه منكر حديث . كسي از اوزاعي آنرا روايت نكرده است :دار قطني گفت
  1.باشد مي

همانا حالل  :استاين حديث به فرض درست بودنش، جواب آن با توجه به حديث قبلي معلوم 
گيرند مگر به چيزي  مردم آرامش نمي :و روايت. در كتابش حالل كرده است كنم جز آنچه خداوند نمي
  .. . سنت دوتاست سنتي در واجبات و :و اضافه بر جواب در حديث بعدي آمده... . كه

پذيرد و موافق آن  اين حديث چه درست باشد چه نباشد عقل آن را مي :فته دكتر توفيق صدقياما گ
در مطلب دوم جواب آنها . 2و واجب است كه منبعي براي مسلمانان باشد و از آن دور نشوند. است

  . خواهد آمد
  . .. سنتي در واجبات و سنتي در غير واجبات و غيره. سنت دو تا است :اما حديث چهارم
از  5و الطبراني در االوسط. به صورت مقطوع بيرون آورده است 4آن را از مكحول 3دارمي در سننش

خبر دروغ روايت شده  :الذهبي گفت. و عبداهللا بن الرومي آنرا ضعيف و سست دانسته است ابوهريره
   6.است

كند به  ميزيرا حديث اشاره . اش دليلي به نفع دشمنان سنت نيست اين حديث به فرض درستي
 تمام اقوال و افعال و ترك و تقريرات كه از پيامبر :سنت به معنايي كه نزد علماي اصول است و آن

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/151گيري و غيره  كتاب الطهارة باب وضو در خارج شدن از بدن مثل خون دماغ و استفراغ و خون الدار القطني -1
  . 913شماره  9/515مجله المنار المجلد  -2
 سنت دو تا است سنتي كه رعايت آن واجب است: به لفظ 589شماره  154و  1/153الدارمي در سنة المقدله، باب السنة قاضية علي كتاب اهللا  -3

  .و ترك آن كفر است و سنتي كه گرفتن آن نيك و ترك آن گناه نيست
تقريب التهذيب : شرح حال او. وفات يافت  ه 113در سال . هاي زيادي است او مكحول شاحي ابو عبداهللا، ثقه و فقيه، داراي رساله: مكحول -4

 439و الثقات از عجلي ص  2929و  2/291ي الكاشف و حاشيه بن العجمي هامش عل 5620شماره  2/291و الكاشف  6899شماره  2/211
  . 870شماره  141و مشاهير علما و االمصار ص  5/446و الثقات از ابن حبان  1628شماره 

اين حديث از عمد ذكر نشده است اگر عيسي تفرد به عبداهللا بن الروحي و در شرح : و الطبراني گفت 4011شماره  4/392الطبراني االوسط  -5
  . 256شماره  1/233و مجمع البحرين في زوائد المجمعين الصغير و االوسط از طبراني  1/172مجمع الزوائد : ك. ر. شود يده نميحالش د

  . 1208شماره  3/286و لسان الميزان  7/43شماره  2/422ميزان االعتدال  -6
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دهند، و كتاب خداوند به آن  كنند و قرار مي و غير آنچه كه احكام اثبات مي. باشد صادر شده است، مي
   1.نطق نكرده است

  .شود سنت به اين معني بر احكام پنجگانه زير تقسيم مي
  مندوب  -5مباح  -4مكروه  - 3حرام  - 2واجب  - 1

وجود دارد و چيزهاي زيادي وجود ) قرآن(پس سنت گاهي واجب است و اصل آن در كتاب خدا 
دارد كه سنت به واسطة آنها آمده است و آنچه كه در قرآن كريم از عبادات و معامالت و حدود و 

واجب بودن وضو براي حدث اصغر و واجب  :مانند. احوال شخصي آمده است، تأكيد شده است
اش به اين داللت  بودن غسل براي حدث اكبر و تيمم براي هر دو حالت به هنگام نبودن آب گفته

و از علي بن  2.شود در مواقع حدث مگر اينكه وضو بگيريد نماز هيچ كس از شما پذيرفته نمي :كند مي
كسي كه به مذي دچار شود  :ذي پرسيدم پس گفتاز پيامبر دربارة م :ابي طالب نقل است كه گفت

   3.بايد وضو بگيرد و كسي كه به مني دچار شود بايد غسل كند
با مردم نماز خواند، در  در يك مسافرت همراه پيامبر بودم كه پيامبر :گفت 4عمران بن حصين

چرا با گروه نماز  :خواند پيامبر گفت آنجا مردي بود كه از گروه جدا شده بود و به تنهايي نماز مي
   5.تيمم كن كه آن براي تو كافي است :ام و آب نيست گفت جنب شده :خواني گفت نمي

   :اصل اين سنت واجب در كتاب خداوند آمده است

mA B C D E F G H  
NMLKJI  O P RQ S T   U 

WV  X Y  Z [  \ ] ^ _ ` a b c  d e f g h i 
____________________________________________________________

_________ 
  . 251-250الفقه از خضري ص  1/155و ارشاد الفحول از شوكاني  1/127االحكام از آمدي  -1
و مسلم كتاب  135شماره  282/1النجاري كتاب الوضو باب هر نماز بدون طهارت پذيرفته نيست : اند حديث ابوهريره كه بر آن اتفاق كرده -2

  . 225شماره  1/104الطهارة باب واجب بودن طهارت براي نماز 
و گفته شده اين حديث نيك  114شماره  1/193مني و مذي آمده  ترمذي در سننش استخراج نموده كتاب ابواب الصاله باب آنچه در باري -3

  . است
 4/269و اسد الغابه  1969شماره  3/1208االستيعاب : هاي ذيل آمده است صحابي بزرگوار كه شرح حال او در كتاب: عمران بن حصين -4

  . و تاريخ الصحابه 4048شماره 
و مسلم استخراج كرده است و  344شماره  1/533پاك براي وضوي مسلمان كافي است بخاري تخريج نموده است در كتاب تيمم باب خاك  -5

  . 682شماره  300/199كتاب المساجد و مواضع الصالة باب قضاي نماز فوت شده 
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j k l  m n o qp r s t  u v 
w x y z {  | } ~ _ ` a  l  

  )6/ مائده (
هايتان را بشوئيد و دستهايتان را تا آرنج  ايد اگر خواستيد نماز بخوانيد صورت اي كساني كه ايمان آورده«

كنيد و پاهايتان را تا دو قوزك بشوئيد و اگر جنب شديد پس آن را پاك كنيد و  حبشوئيد و سرهايتان را مس
هايتان را لمس كرديد و آب  اشتيد يا يكي از شما قضاي حاجت آمد يا زناگر مريض بوديد يا در سفر قرار د

  .»ها و دستهايتان را با آن مسح كنيد نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و صورت
كسي كه بر ضد ما اسلحه حمل كند از ما  :در اين حديث. و حدود جنگ در سنت واجب است

و از جماعت جدا شود و بميرد مرگ او در ناداني كسي كه از اطاعت خارج شود  :همچنين. 1نيست
   2.باشد مي

   :و اصل اين حد در كتاب خداوند چنين آمده است

mk  l m n o p q r s  t u v w x y 
z {  | } ~ _ ` a cb d  e f g ih 

j k l m n  o l ) 33/ مائده(  
دهند بايد كشته شود  ا گسترش ميجنگند و در زمين فساد ر همانا پاداش كساني كه با خدا و پيامبرش مي«

ها و پاهايشان را بر خالف هم قطع كنند يا از آن سرزمين تبعيد شوند اين  يب كشيده شوند يا دستصليا به 
  . »رسوايي آنان در دنياست و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت

شود مگر به  مسلماني حالل نمي خون هيچ انسان :در اين گفته .و حدود رده در سنت واجب است
برگشتن از دينش و جدا شدن از  -3جان در مقابل جان  -2ارتكاب به زنا  -1 :يكي از اين داليل

  3.جماعت

____________________________________________________________
_________ 

شماره  13/26. نيستكسي كه بر عليه ما سالح حمل كند از ما : بخاري كتاب الفتن باب گفته پيامبر» اند بر حديث ابو موسي اشعري  اتفاق كرده -1
  . 100شماره . كسي كه اسلحه بر ضد ما حمل كند از ما نيست: و مسلم كتاب االيمان باب گفتع پيامبر 7071

  . 1848شماره  6/479مسلم در كتاب االماره باب وجوب مالزمه جماعة المسلمين عند ظهور الفتن  -2
جان در مقابل جان و چشم در : بخاري كتاب الديات باب گفته خداوند. دا بر او باداتفاق شده بر آن حديث از عبداهللا بن مسعود كه سالم خ -3

  . 1676شماره  6/179شود  و مسلم كتاب القسامه باب آنچه كه خون مسلمان به وسيله آن مباح مي 6878شماره  12/209مقابل چشم 
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   :اصل اين حد در كتاب خداوند اين چنين آمده است

mh i  j k l m n o p q  r s t 
vu w x zy  { | } ~ l ) 217/ بقره(  

اند  افر است و آنها اعمالشان را در دنيا و آخرت و از بين بردهو كسي از شما كه از دينش برگردد و بميرد ك«
  . »و ياران آتش خواهند بود كه در آن جاودانند

كساني است كه سنت را در  باشد او از اين استدالل به آيه است اگر چه صريح و روشن نمي
از قرآن نيست  گويند سنت اينجا واجب است و آن چيزي بيشتر داند و مي اري مستقل نميگذ قانون

 1شرح زيادي است از مشروح خود كه قرآن است، به الهام خداوند و وحي او و تأييد آسماني
اصل اين حد در كتاب خداوند نزد كسي كه سنت . باشد مشخص كنندة نصوص قرآن به هر بياني مي

امبر و اطاعت داند تمامي آياتي است كه داللت بر واجب بودن پيروي از پي گذاري مستقل مي را قانون
كند، مانند اين  كند و از آن نهي مي محض نسبت به خداوند دارد در تمامي آنچه كه به آن امر مي

   :فرموده خداوند

mp q r s t  u  v  wl ) 7/ حشر(  
  .»كند از آن دوري كنيد آورد بپذيريد و آنچه شما را از آن منع مي آنچه كه پيامبر برايتان مي«

اش با  باشد و همچنين جماع زن و خاله اش با هم حرام مي جماع زن و عمه :مثال سنت در محارم
اش  اش و زن و خاله اصل و اساس اين حرام بودن در جمع ميان زن و عمه. 2باشد هم حرام مي

  :باشد اين گفتة خداوند، مي. باشد مي

 m| } ~ � ¡  ¢ £  ¥¤l ) 23/ نساء(  
  .»شوند مگر در اقوام گذشته و خواهر با هم جماع نميدرست نيست و ددر نكاح دو خواهر بين جمع «

از آنچه گذشت دانسته شد  .داند گذاري مستقل نمي اين استدالل كسي است كه سنت را در قانون
انجام آن هدايت ) چه واجب يا حرام باشد(بيند امثال اين سنت  داليل كسي كه سنت را مستقل مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 14و  4/9از شاطبي  و الموافقات 499منزلة السنة من الكتاب از استاد محمد سعيد منصور ص  -1
و مسلم كتاب النكاح باب  5109شماره  9/64شود  اش نكاح نمي بخاري كتاب النكاح باب هيچ زني با عمه: اند از ابوهريره بر آن اتفاق كرده -2

  .1408شماره  5/205اش در ازدواج  ش يا خالها حرام بودن جمع ميان زن و عمه
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ن اگر واجب باشد و ترك آن اگر حرام باشد چنان كه در انجام دادن آ. است و ترك آن گمراهي است
  . حديث آمده است و اين با تعريف واجب و حرام نزد اصوليان همراه است

 مترادف نهي است و آن چيزي است كه قانونگذار انجام آن را الزم ببيند به نزد بيشتر علما :واجب
واجب شرعي از نظر  :دربارة آن گفته شودبهتر است  :گويد مدي ميآ. اي كه ترك آن گناه باشد گونه

حرام و ضد آن واجب است االمدي  1.جويي شود شارع آن است كه ترك آن سبب سرزنش و عيب
و بهتر است در اين باره گفته شود چيزي است كه انعام دادن آن سبب سرزنش شود نسبت  :گويد مي

   2.به كسي كه آن را انجام داده است

منظور از آن سنتي شايسته و ترجيحي ) و سنتي كه غير واجب است( :اش در حديث اما گفته
يا در انجام آنها پاداشي است و در ) انجام آن خوب است و ترك آن گناه نيست( :اش باشد و گفته مي

مندوب آنچه كه انجام . باشد ترك آنها كيفر نيست و اين مباح و مندوب از نظر اهل اصول مي
شود يا چيزي كه شارع آن را طلب كرده ولي  اش كيفر نمي كننده ترك گيرد و اش پاداشي مي دهنده

   3.واجب نيست
مندوب آن چيزي است كه انجام آن را شرع طلب كرده و  :بهتر است گفته شود :گويد آمدي مي

  . 4ترك آن را ناپسند نكرده است
  .است 5المانالمستحب و التطوع و غير آن نزد بيشتر ع ،السنةالنافله،  :هاي آن و از نام

هاي همراه فرايض و نماز دو عيد و طلب باران و خورشيدگرفتگي و  نافله :از جمله اعمال نافله
  . صدقه تطوع و غيره

همانا چيزي بر او نيست . داند اصل در آن گفته يك عرب كه پيامبر قانون اسالم و فرائض آن را مي
را از آنچه خداوند  يه خدا قسم چيزب :گفت و او مختار است پس مرد برگشت و در حالي كه مي

____________________________________________________________
_________ 

  .39و اصول الفقه از خضري ص  1/92االحكام از آمدي  و 184-1/181البحر المحيط از زركشي  -1
  . 1/106االحكام از آمدي  -2
  . 111و اصول فقه از شيخ خالف ص  54اصول الفقه از خضري ص  -3
  . 1/111االحكام از آمدي  -4
  . 1/284البحر المحيط از زركشي  -5
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رستگار شد كسي كه راست گفت يا كسي كه  :پيامبر خدا گفت. كنم فرض كرده است كم و زياد نمي
   1.شود راست بگويد وارد بهشت مي

مختار كرده  2،گذار انسان را در انجام و ترك آن، بدون ستايش و سرزنش او آنچه كه قانون :مباح
  .است

آن چيزي است كه دليلي در گفته شارع بر  :هتر است در تعريف مباح گفته شودب :گويد آمدي مي
انحالل و المطلق و  :هايش از نام 3.مختار بودن انسان داشته باشد كه انجام و ترك آن فرقي ندارد

   :و گفته خداوند در اين باره. 4الجائز

 mÓ Ô Õ Ö × Ø Ù l ) 101/ نساء(  
  .»كوتاه كنيد بر شما گناهي نيست كه نماز را«

اگر  :هنگامي كه درباره روزه در سفر پرسيد 5خطاب به حمزه بن محمد و اسلمي و فرموده پيامبر
امثال اين سنت مباح و مندوب انجام آنها ثواب و فضل  :6خواستي روزه بگير و اگر خواستي افطار كن

ده است و كيفر و سرزنش در شود و اگر آن را ترك كند خطا نكر دارد و انسان بر انجام آن تشويق مي
  . ترك آنها نيست

   :اصل اين سنت در كتاب خداوند است

mÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê   Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ   Ò  l 7 
  )21/ احزاب (

____________________________________________________________
_________ 

و مسلم كتاب ايمان باب بيان صلواتي كه  46شماره  1/130اب زكاة من االالم بخاري كتاب ايمان ب. اند بر آن از طلحه بن عبداهللا اتفاق كرده -1
  . 11شماره  1/198باشد  يكي از اركان اسالم مي

  . 115اصول فقه از عبدالوهاب خالف ص : ك. و ر 60اصول فقه الخضري ص  -2
  . 1/115االحكام از آمدي  -3
  . 1/276البحر المحيط از زركشي  -4
و تاريخ صحابه ص  1252شماره  2/71و اسد الغابه  542شماره  11375اسلمي صحابه بزرگوار شرح حالش در االستيعاب  حمزه بن عمرو -5

  . 1837شماره  1/254و االصابه  51شماره  22و مشاهير علماء االمصار ص  233شماره  67
و مسلم كتاب  1943رقمس  4/211روزه در سفر و افطار بخاري كتاب روزه باب  –خداوند از او راضي باد  –اتفاق شده بر حديث عائشه  -6

  . 1121شماره  4/253روزه باب اختيار در روزه و افطار در مسافرت 
  . 162-161التعريفات از جرجاني ص : ك. و ر -7
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به درستي پيامبر براي شما نمونه نيكويي است، براي كسي كه به خداوند و روز آخرت اميدوار است و «
  .»ستخداوند آن را زياد ياد كرده ا

اين معني حديث است بر فرض درستي آن، پس دليل بر عدم جمعيت سنت و واجب بودن عرضه 
آن سنت بر كتاب خداوند كجاست؟ اين همان چيزي است كه اهل علم در احاديث بر عرضه سنت 

كه دشمنان اسالم راه روشني را جهت دادن حكم بر درستي سنت و . پاك بر قرآن كريم گفته است
  .اند عرضه آن بر كتاب خداوند، تأسيس كردهواجب بودن 

پس آنچه با قرآن موافق است حجت است و آنچه مخالف است اگر چه از نظر ظاهري جمع 
  .ميانشان ممكن باشد باطل و مردود و جزو سنت نيست

زيرا به نفي سنت پاك پيامبر منتهي . هاي آن دروغ و نيرنگ است اين راه نادرست و باطل است، پايه
دهد كه  يا حكم مستقل ديگري ارائه مي. ود كه نقش اساسي در تبيين كتاب خدا و تفسير آن داردش مي

وظيفه سنت فقط تأكيد قرآن و دليلي بر درستي آن است و سنت در هيچ حكم . در هر دو منبع نيست
شرعي به تنهايي حجت نيست اگر سنت به تنهايي براي چيزي حجت بود پس براي ثابت شدن آن به 

زيرا احاديث هنگامي كه بر كتاب خداوند عرضه . ليل ديگري نياز نداشت و اين گفته باطل استد
شدند آنها را مخالف آنچه در كتاب بود يافتيم، زيرا چيزي در كتاب نيست كه با حديث پيامبر سازگار 

چون و  عت بيدهد، و امر به اطا نباشد جز اينكه كتاب خداوند با آنها موافق است و آنها را تسلي مي
بيهقي و  :دهد، چنانكه از قول امامان گذشت اش در يك جمله مي چرا از آنها و پرهيز از مخالفت گفته

. اند  اند خودشان باطل شده و از اين جهت احاديثي كه درباره مقايسه سنت آمده 1ابن عبداهللا و ابن حزم
رسد پس  مختلفي از من به شما مياحاديث  :پيامبر گفته است :نيز نقل است كه گفت ابوهريرهاز 

آنهايي كه با كتاب خداوند و سنت من موافق بودند پس آنها از من هستند و آنهايي كه با كتاب خدا و 
   2.سنت من مخالف باشند از من نيستند

توان احتجاج  تفرد بن صالح بن موسي الطلحي راوي ضعيفي است و به حديث او نمي :بيهقي گفت
   3.كرد

____________________________________________________________
_________ 

  . 225-224برگشت به ص  -1
  . 38ه ص مفتاح الجنه في االحتجاج بالسن: ك. و ر 603خطيب در الكفايه آن را بيرون آورده ص  -2
 136و الضعفاء و المتروكين از نسائي ص  1/369و المجروحين  2364شماره  1/499و الكاشف  2902شماره  1/433تفريب التهذيب : ك. ر -3

  . 172و خالصه تهذيب الكمال ص  154شماره  2/627و الضعفاء از ابي زرعه الرازي  314شماره 
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آيا اين قول نبي را . با اين وجود، حديث به نفع ماست نه به ضررمان :گفتم :گويد سيوطي مي
با اين وجود احاديثي از سنت كه بر قرآن كريم  1.موافق كتاب خداوند و سنت من باشد :بيني نمي

معناي آنها درست است و . اند از نظر اهل علم چنان كه گذشت وزن و سند معتبري ندارند عرضه شده
هاي وضع حديث براي  كنند و آنها را از عالمت در نقدشان در احاديث از آنها استفاده مي محدثان

  . مخالفت با قرآن كريم و سنت پيامبر و عقل قرار دادند
اند و آن عدم امكان جمع و تأويل آنهاست پس وقتي كه امكان  آنها براي آن قيد و بندي قرار داده
هر با كتاب يا سنت يا عقل مخالف است اين جمعي است كه داشته باشد جمع ميان آنچه كه در ظا

هيچ ظلمي در حق آن نشده است اگر چه از نظر تيزبينان اين جمع ضعيف باشد ولي جمع آنها بهتر 
ناسخ و  ازتري است از اهمال و سستي بعضي از آنها پس ما بايد  عمل كردن داليل شايسته. 2است

نسوخ را ترك كنيم در غير اين صورت الزم است يكي از ميم و نسوخ آگاهي يابيم و پيرو ناسخ باشم
را ترجيح دهيم و به اساس آن وجه  3وجوه ترجيح تفصيل شده در كتاب اصول و علوم حديث

كنند چنان كه  اين نوآوران از روي ناداني يا لجاجت به اين اصل عمل نمي. ترجيحي عمل كنيم
در اين باره عالم به يك تعادل ذهني برسد، بين مذاهب  گفته است و اگر امكان نداشته باشد 4شاطبي

  .آيد اختالف پيش مي
  . توقف - 4دست يابي به بهترين آنها  -3فرو ريختن هر دو دليل و رجوع به اصل  -2اختيار  - 1

را كه تمام آنچه . معلوم است توقف در اينجا به خاطر اين است كه يا تأويل، يا ترجيح ممكن شود
عتزله گفته است صاحب كتاب المعتمد في اصول الفقه در باب اخبار متضاد و باب گذشت يكي از م

   5.شود آن مواردي كه يكي از اخبار ترجيح داده مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 39مفتاح الجنه في االحتجاج بالسنة ص  -1
اگر ديديم مخالف عقل است اگر قابل تأويل باشد تفسير كنيم وگرنه . عقلي و شنيدني: دليل قاطع دو نوع است: امام فخررازي در المحصول گفت -2

  . 2/210المحصول في اصول الفقه : ك. ر. حكم به رد آن بدهيم
و  4/640و الموافقات از شاطبي  4/206الحكام از آمدي و ا 488-2/434و المحصول في اصول الفقه  408-2/369و ارشاد الفعول : ك. ر -3

و اصول  178-2/176و المعتمد في اصول الفقه  194-6/108و البحر المحيط  3/208و االبهاج في شرح المنهاج  2/392المستصفي از غزالي 
في الناسخ و المنوسخ از حازمي ص  و االعتبار 203-2/198و تدريب الراوي  339-337و فتح المغيث از عراقي ص  249-2/145السرخسي 

  . 173-172علوم حديث از ابن صالح ص : ك. ر 59-90
  .1/169االحكام از ابن حزم : ك. و ر 201-1/200االعتصام باب في مأخذ اهل البدع باالستدالل  -4
  . 449مسوده في اصول الفقه از آل تيميه ص و ال 6/15و البحر المحيط  4/221االحكام از آمدي : ك. و ر 188-2/178المعتمد في اصول الفقه  -5
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آنچه كه در ظاهر مخالف است اگر ممكن باشد از قاعده جمع استفاده شود،  :حافظ بن حجر گفت
شود و اگر باز هم نشد توقف  اده ميوگرنه اعتبار ناسخ و منسوخ است و يا از قاعده ترجيح استف

من  از  1.كنيم و توقف بهتر است از بين بردن زيرا مخفي كردن ترجيح يكي از آنها بر ديگري است مي
كه حديثي را به محض مخالفت ظاهري با قرآن كريم يا سنت يا عقل با امكان  ام نشنيدههيچ عالمي 

گرايان از آنها انكار ترجيح را روايت  ه اصولجمع يا تأويل يا ترجيح آن مردود نداند كساني ك
بله رد كردن سنت و انكار آن به  .الزم است 2اختيار يا توقف :اند به هنگام تعارض گفته. اند كرده

روان هوا و هوس چنان كه امام شاطبي در  محض مخالفت ظاهري ديده نشده مگر از نوآوران و دنباله
هايشان در عصر  است، از ياران مذاهب غير ديني فقط وابسته از آنها حكايت كرده 3كتابش االعتصام

اند كه سنت درست با  كنند خالصه اينكه به درستي اهل علم بر اين عقيده حاضر از آنها پيروي مي
كتاب خداوند و با هيچ سنت درست ديگري و يا با عقل مخالف نيست اگر كسي آن را مخالف ببيند 

شيخ محمد غزالي كه رحمت خدا بر او باد  جنابواقع و چنان كه از بد فهمي اوست نه از حقيقت 
حديث هرگز با كتاب خدا مخالف نيست و اگر كسي آن را مخالف ببيند از بد فهمي  :گفته است

   4.اوست نه از حقيقت واقع
ام كه دو حديث از  نديده :گويد در ادعاي تعارض احاديث با احاديث ديگر حافظ ابن خزيمه مي

به يك سند درست روايت شده باشد كه با يكديگر مخالف باشند پس اگر نزد كسي است  پيامبر
   5.بياورد تا ميانشان انس داده شود

در حديث درست چيزي نيست كه مخالف قرآن باشد و راهي نيست به وجود  :امام ابن حزم گفت
يا معطوف به آن يا  تمامي اخبار شريعت است چه اضافه شده به قرآن. درستي كه مخالف قرآن باشد

  . تفسير جمله قرآن باشد
 :گوئيم اند كه در قرآن نيست ما به آنها مي اگر استدالل كنند به احاديثي كه چيزي را حرام كرده

   :خداوند گفته است

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/202و تدريب الراوي  3/73فتح المغيث از سخاوي : و ببين 35نزهة النظر ص  -1
  . منابع قبل: ك. و ر 3/73و فتح المغيث از سخاوي  2/209االبهاج في شرح المناج  -2
  . 1/199االعتصام باب في مأخذ اهل البدع باالستدالل  -3
حقيقة (بحث  2/626جايگاه علمي از عبدالرزاق در حديث پيامبر از جناب استاد دكتر اسماعيل الدفتار : و بين 1/244در اسالم  صد سؤال -4

  . 188-125و اختالف حديث ميان فقها و محدثين از دكتر نافذ حسين حماد ) التعارض انما هي في الفهم
  . 3/71و فتح المغيث از سخاوي  336و فتح المغيث از عراقي ص  2/196و تدريب الراوي  173علوم الحديث از ابن صالح ص  -5
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 mu v w x y  z l  
  )157/ اعراف ( 

  .»كنيم ها را حرام مي ها را حالل مي كنيم و پليدي براي آنها پاكيزه«
ها  و غير آنها از پليدي 1داران اهلي، پرندگان درنده و نيش خره پيامبر خدا حرام كرده، مثل تمام آنچ

اگر آن را حالل بداند از اجماع  :پرسد معترض به آن مي. هستند كه در قرآن آمده و تفسير شده است
اسمِ آن را  امت خارج شده و كافر است و اگر آنها را حرام بداند چيزهايي را حرام كرده كه خداوند

شود تمام آنچه كه خداوند حرام  مياست به او گفته  خبائثاگر بگوئيد آن . در قرآن نياورده است
اگر بگويد كه اجماع در اين است كه تحريم آن درست . خبائثخوك، و تمامي  :كرده است مانند

بر از سنت دربارة قرآن اند بر آنچه پيام مقرر شده است به اينكه امت اجماع كرده :است به او گفته شود
  . كريم آورده است

آيد كه به آن امر  د و او مينبز رفيچه بسا كسي از سنتي كه بر تختش تكيه زده است ح :گفت
آن پيروي از ام در كتاب خداوند كه  چيزي نيافته :دانم نمي :گويد ام پس مي ام يا از آن نهي كرده كرده
  .3كنند كه نادانان به آن تعليل مياين حديث درستي است در منع آنچه  2.كنيم

گويد اگر دو حديث يا دو آيه يا يك آيه و يك حديث با هم مخالف  مي يي ديگرابن حزم در جا
داند پس بر تمام مسلمانان استعمال آنها واجب است  رود كسي نمي باشند، در مواردي كه گمان مي

رتري ندارند و هيچ حديثي از حديث زيرا بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر در استفاده كردن ب
اي در اطاعت از آن با آية ديگري مانند خود اولويت  تر نيست و هيچ آيه ديگري مانند خودش اولي

اند و همة آنها در اطاعت و به كارگيري يكسان هستند و فرقي  ندارد تمامي آنها از طرف خداوند آمده
   4.با هم ندارند

____________________________________________________________
_________ 

و در . اند هاي ديگري كه آمده است كه در آن به خاطر مخالفتش با ديدگاهشان بر آن اعتراض كرده مثال: و ببين 451تخريج خواهد آمد ص  -1
  . حديث روية اهللا. حقيقت در باب سوم مخالفت نيست

و الترمذي در سنتش كتاب العلم باب آنچه نهي شده  4605شماره  4/200خود كتاب السنه آن را خارج كرده باب لزوم السنة ابو داود در السنن  -2
اين حديث حسن است و ابن ماجه در المقدمة باب تعظيم حديث رسول : و ابو عيسي گفت 2663شماره  5/36كه در حديث پيامبر گفته شود 
  . من حديث ابي رافع 13شماره  1/20اهللا و التغليظ علي من عارضه 

  . 127/2» احاديث پيامبر و ارتباط آن با قرآن«دليل در علوم قرآن از فصل : و ببين 2/215االحكام في اصول االحكام  -3
  . 1/161االحكام في اصول االحكام  -4



 سنت نبويبررسي 

 

268

رسد آن را  آنچه كه از من به شما مي(كند  ر حديث عرضي تأييد ميابن حزم گفتة امام شاطبي را د
همانا حديث چه وحي صرف از طرف خداوند باشد و چه  :گفت) بر كتاب خداوند عرضه كنيد

معتبر به وحي درست از كتاب يا سنت است و به هر حال تضادي با كتاب  عاجتهاد از جانب پيامبر
از هواي نفس خود پيروي نكرده است و  –الم خدا بر او باد س –خداوند در آن نيست زيرا پيامبر 

  .آنچه گفته وحي بوده كه به او القاء شده است
  . تر است تر و آگاه و خداوند بزرگ عالم
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  :مطلب دوم

  كنند كنند و آن را رد مي شبهاتي كه سنت پيامبر را بر عقل عرضه مي

كنند،  كريم براي پذيرش يا رد آن اكتفا نميپرستان به عرضه سنت پاك بر قرآن  بيماردالن و هوي
و آن شك در سنت و عرضه به عقل  كنند تبعيت ميسنت بر عقيده ديگري درباره حكم از بلكه اينان 

كنند چه درست باشد  ، پس آنچه با عقل موافق باشد قبول مياست براي تشخيص درست از نادرست
كنند حتي اگر  فسير و تأويل داشته باشد آن را رد ميچه نباشد و اگر موافق عقل نباشد اگر چه امكان ت

  .درست و متواتر باشد
باشد و نوآوري و  اين شبهه يعني عرضه سنت بر عقل به اين معني كه گفته شد از اصول كفر مي

پيروي از هواي نفس خود است چنانكه بعضي امامان مانند ابن قيم الجوزيه و ابن ابي الغرو ابن قتيبه 
  . اند در اين باره نظر داده و الشاطبي

هاي پيامبران يا اخبارشان به عقليات راه و  مخالفت با گفته به طور كلي :گويد ابن قيم جوزيه مي
   1.روش كافران است
ند نك گران نصوص را بر نوآوري خود و آنچه گمان مي هر گروه از بدعت :2گويد ابن ابي العز مي

محكم و درست است و به آن استدالل  :دنگوي اشد مياگر موافق ب. دنكن عرضه مي ،درست است
نامد يا آن را  كند و رد آن را تقدير مي گويد متشابه است و آن را رد مي كنند اگر مخالف باشد مي مي

   3.نامد تحريف كرده و تحريف آن را تأويل مي
ديث به دليل رد كردنشان درباره بعضي احا :گويد مي) منبع اهل بدع در استدالل(شاطبي در باب 

نامند و آن را مقتضي دليل  باشد كه آن را مخالف عقل مي عدم توافق با اهدافشان و مقاصدشان مي
تي آنها اند صحت و درس دانند و چون به حكم عقل آنها را رد كرده پس رد آن را واجب مي ،دانند نمي

عقل انسان به جاي شريعت زيرا نتيجه ديدگاه آنها حاكم كردن . گردد ميبه اصل حسن و قبح عقل بر

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/121مختصر الصواعق المرسلة  -1
: از تصنيفاتش. ابي القاسم السلمي الشافعي ابو محمد يكي از عالمان بزرگ ملقب به سلطان العلماء ابو عبدالعزيز بن عبدالسالم بن: ابن ابي العز -2

شرح حالش در طبقات المفسرين از . هجري وفات يافت 660قواعد االحكام في مصالح االنام و االلمام في ادلة االحكام و تفسير الكبير، سال 
و  10شماره  2/873و طبقات الفقهاء الشافعيين از ابن كثير  5/301و شذرات الذهب  13/335يه و البداية و النها 288شماره  1/315داودي 

  . 36ذيل طبقات الفقهاء از عبادي ص 
  . 2/80شرح العقيده الطحاويه  -3
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تا جايي . اند گذاران در دين ادعاي خود را بر آن بنا نهاده است و اين يكي از اصولي است كه بدعت
   1.كنند پذيرند و اگر موافق نباشد آنرا رد مي كه اگر شرع با آرايشان موافق باشد آن را مي

، و 2اند مانند محمود ابوريه الل كردهدالن جديد نيز به اين شبهه استد بعضي از هواپرستان و بيمار
و نصر ابو زيد و  7و جمال البنا 6و اسماعيل منصور 5و محمد شحرور 4و سيعد العشماوي 3قاسم احمد

  . غيره
، 8كنند از احاديثي كه دشمنان سنت مطهر در واجب بودن عرضه آنها بر عقل به آنها استدالل مي

اگر حديثي از من نزد شما آمد  :پيامبر فرمود :و گفته استكه آن را روايت كرده  ابوهريرهحديثي از 
گويم كه انكار شود و  شناسيد پس آن را تكذيب كنيد من چيزي نمي كنيد و نمي كه آن را انكار مي

   9.آشنا نباشد
كرد و ناظر به امام  اي كه تمامي اخبار را رد مي طائفه :اند بعضي از قديميان نيز به آن استدالل كرده

   10.ي بود چنانكه امام شافعي از آنها روايت كرده استشافع
و ساير افرادي  12و استاد جمال البنا 11كنند دكتر توفيق صدقي از افراد جديدي كه به آن استدالل مي

  .كه ذكرشان گذشت

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/589و  187و  1/186االعتصام  -1
  . 142و  19اضواء علي السنة ص  -2
  . 59اعادة تقسيم الحديث ص  -3
  . 92-91حجاب و حجية السنة ص حقيقت ال -4
  . 726الكتاب و القرآن قراءة معاصر ص  -5
  . 659تبصير االمة بحقيقة السنة ص  -6
  . و بعد آن 38كتابه االسالم و العقالنيه ص : ك. و ر 161و  86السنة و دورها في الفقه الجديد ص  -7
  . 28متن ص مفهوم : ك. و ر 132و  131و  103و  101نقد الخطاب الديني ص  -8
و حكيم ترمذي در  19-18شماره  4/208دارالقطني بيرون آورده كتاب االقضيه و االحكام و غير ذلك باب نوشته عمر به ابوموسي اشعري  -9

و  6268شماره  11/311و الخطيب در تاريخش  14شماره  33-1/32عقيلي در الضعفاء الكبير . 1/357صدق الحديث . 44نوادر االصول اصل 
  .1585شماره  3/473ري در تاريخش بخا

  . 7/339االم كتاب سير االوزاعي باب سهم الفارس الراجل و تفضيل الخيل  -10
  . 9/522مجله المنار ج  -11
  . 231االصالن العظيمان ص  -12
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آورد كه عرضه حديثي  اين حديث اين نتيجه را به نظر مي :استداللشان بر اين حديث اين چنين بود
هاي نيكو و پسنديده در نظر مردم، واجب است اگر چه آن  نسبت داده شده به شيوه عركه به پيامب

  .مردم اهل گمراهي باشند
هر آنچه به عقل آن مردم رسيد و موافق عقلشان بود سنت است اگر چه پيامبر آن را نگفته باشد و 

گر چه به تعداد متواتر و و پيامبر نگفته ا .آنچه مخالف عقلشان باشد پس دروغ و از سنت پيامبر نيست
  .درست آمده باشد پس سنت در نظر آنها سخن آن عقالست نه سنت پاك پيامبر

   :جواب حديث
ت كه همه آنها اين حديثي كه دشمنان سنت به آن استشهاد كردند به چند طريق روايت شده اس

يستند و اين را ها درست نيست و تمامي آنها براي استشهاد و احتجاج كافي نضعيف و چيزي از آن
  . اند عالمان حديث فهميده

در درستي اين حديث بحث است، در شرق و غرب كسي  :گويد زيمه ميابن خ :گويد امام بيهقي مي
و از . 2داشته و آن را صحيح بداند غير از روايت يحيي بن آدم 1ام كه خبري از ابن ابي زئب را نديده

در روايت يحيي بن . نسبت داده باشد ابوهريرهرا به  شناسم كه اين حديث عالمان حديث كسي را نمي
 ابوهريرهآدم در سند و متنش اختالف زيادي هست كه دال بر مضطرب بودنش است بعضي آن را از 

اگر حديثي از  :كنند برند، بعضي اين چنين روايت مي كنند و بعضي ديگر اسم كسي را نمي انكار مي
   3.رضه كنيدمن روايت كرديد آن را بر كتاب خدا ع

ابن ابي حاتم نيز . 4نقل كرده است ابوهريرهاز  با ترديديحيي بن آدم  :گويد بخاري در تاريخش مي
. 5شناسند اي براي آن نمي اين حديث ناشناخته است راويان ثقه :پدرم گفت :در العلل گفته است

   1.درسد تا با گفته بخاري موافق در آي اسنادشان به كسي باالتر از مقبري نمي
____________________________________________________________

_________ 
وفات كرد بعضي سال   ه 158سال  او محمد بن عبدالرحمن بن المغيره بن ابي ذئب القرئي العامري، ابو الحارث المدني يكي از عالمان مطمئن در -1

شماره  278و الثقات از ابن شاهين ص  5001شماره  2/194و الكاشف  6102شماره  2/105تقريب التهذيب : شرح حالش در. اند گفته  ه 159
  . 1695شماره  2/444و الجمع بين رجال الصحيحين از ابن التيراني  1140

تقريب التهذيب : وفات يافت و شرح حال او در 203يا از اربابان بني اميه يكي از عالمان مطمئن سال يحيي بن آدم بن سليمان الكوفي ابو زكر -2
، و التعريب برواة سند الشايين از دكتر علي حجاز 1789شماره  468و الثقات از عجلي  6124شماره  2/390و الكاشف  7523شماره  2/296

  . 874شماره  463ص 
  . 39ج بالسنة ص مفتاح الجنه في االحتجا -3
  ترجمه سعيد مقبري  1585شماره  3/474التاريخ الكبير  -4
  . 2/310العلل از ابن ابي حاتم  -5
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اسناد صحيحي را ارائه نكرده است و حديث را ابن جوزي در  :العقيلي در الضعفاء گفته است
  . ذكر كرده است 2الموضوعات

 4و الآللي المصنوعه 3سيوطي نيز او را در دو كتاب لغتش النكت البديعات علي الموضوعات
  .همراهي كرده است

نسته است و نيز دكتر عبدالوهاب عبدالطيف رحمت نيز آن را موافق دا 5ابن عراق در تنزيه الشريعه
خدا بر او باد از سيوطي و ابن عراق تبعيت كرده و گفته را مسبوق به عرض حديث و سنت به قرآن 

  . چنانكه سيوطي در شواهد حديث درباره احمد و ابن حاج حاشيه نوشته است. 6اند كريم دانسته
اش را مستند به آخر متن  گويد و گفته اب ميشاهد اول روايت احمد است كه در آن با اضطر

است كه  8متن شاهد در روايت احمد به سند ابو معشر 7.تر است مؤمن قوي بهتر و افضل: كند مي
ابتداي كارش ضعيف است و در ادامه اختالط شديدي در آن است و احاديث ناشناخته در آن راه 

، با وجود اينكه 9شاهد از او روايت شده استيافته خصوصاً در روايت او از سعيد مقبري كه حديث 
چنانچه سيوطي در شاهد  :12گفته است 11و حافظ هيثمي 10متن سعيد نيز خود اختالط داشته است

                                                                                                                            
  . 14شماره  33و  1/32الضعفاء الكبير  -1
  . 258-1/257الموضوعات  -2
  . 23شماره  48النكت البديعات علي الموضوعات ص  -3
  . 1/213الآللي المصنوعة في االحاديث الموضوعه  -4
  . 1/264تنزية الشريعة  -5
  . 221برگشت به ص  -6
  . 2/366امام احمد در مسندش خارج كرده  -7
  . 483-2/367همان  -8
و تهذيب التهذيب  7126شماره  2/241و التقريب  5802شماره  2/317هامش و الكاشف  279الفوائد المجموعه في االحاديث الموضوعه  -9

و  2263شماره  8/493و الجرح و التعديل  9017شماره  4/246و ميزان االعتدال  5015شماره  7/409ميزان و لسان ال 758شماره  10/419
  . 618شماره  235و الضعفاء و المتروكين ص  254شماره  153و الضعفاء از ابن نعيم ص  2/694المغني 

  . 40شماره  132نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط ص  -10
علي بن ابي بكر بن سليمان نور الدين ابو الحسن امام حافظ، ياور حافظ العراتي تمامي آنچه او شنيده ايشان نيز شنيده بود، از : هيثميحافظ  -11

شماره  545ترجمه او طبقات الحافظ از سيوطي ص . فوت كرد  ه 807تصنيفاتش مجمع الزوائد و بغيه الباحث عن زوائد سند الحارث، در سال 
  . 4/266و االعالم  7/70و شذرات الذهب  2/307بناء الغمر و ا 1178

  . 1/154مجمع الزوائد  -12
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و او عبداهللا . 1دوم درباره روايت ابن ماجه حاشيه نوشته است كه در سند راوي معتبري نيز وجود دارد
  .باشد مي 2طبن سعيد ابي سعيد است كه البته متروك و ساق

شاهدي نيز كه در اين باره روايت شده و حافظ سيوطي به آن استشهاد كرده است آن شاهديست 
اگر حديثي از من شنيديد . اند كه احمد و البزار از ابي حميد و ابي سعيد به نقل از پيامبر تخريج نموده

ه آن حديث به شما نزديك است بينيد ك شود و مي پذيرد و احساس ما به آن نرم مي كه قلبتان آن را مي
پس من به آن از شما سزاوارترم يعني از من است، اگر حديثي از من شنيديد كه قلبهايتان از آن نفرت 

   3.داشت و احساستان آن را نپذيرفت و دريافتيد كه آن به شما دور است پس من از شما به آن دورترم
كه قلبهايتان را  براي شما نقل شداز من  اگر حديثي :حديثي كه بخاري در تاريخش تخريج كرده

  . كنم نرم كرد، من شما را به اطاعت آن امر مي
اگر از پيامبر چيزي به شما رسيده كه  :پس از طريق عباس بن سهل از ابي بن كعب روايت شده

  . گويد به جز خير نمي و پيامبر كند تأييدش مي شناسيد و پوست را لطافت داد پس پيامبر مي
تر از روايتي است كه از ابي  بيهقي گفت يعني درست. 4تر است تر و درست اين شبيه :ي گفتبخار

كه ابن لهيعه آن را از بكير بن االشجع از عبدالملك بن سعيد از قاسم روايت شده حميد يا ابي اسيد 
  5.شد از ابي بن كعب نقل نموده است پس سند حديث معلولبن سهل 

 6علمي در چهار وجه از تحقيقاتش درباره حديث در الفوائد المجموعهو اين همان چيزي است كه م
  . آن را ترجيح داده است

  . اش صالحيت احتجاج و استشهاد را ندارد اين حديث با شواهد و طريقه به طور كلي
كنم كه ابن  من فكر مي تسكين نمي كنداين احاديث با شواهدش دل مرا  :گويد امام شوكاني مي

   1.هايش در موضوعاتش درست دانسته است به خاطر گفته الجوزي آن را
____________________________________________________________

_________ 
  . 21شماره  1/23ابن ماجه در المقدم آن را خارج كرده باب تعظيم حديث رسول اهللا و التفليظ علي من عارضه  -1
و تهذيب  3367شماره  1/497و التقريب  2752اره شم 1/558ترجمه عبداهللا معتبري، الكاشف : ك. هاشم و ر 279الفوائد المجموعه ص  -2

شماره  7125و الجرح و التعديل  3532شماره  7/263و لسان الميزان  4353شماره  2/429و ميزان االعتدال  412شماره  5/237التهذيب 
  . 360شماره  152و الضعفاء و المتدركين ص  199و خالصه تذهيب تهذيب الكمال ص  1/340و المغني  336

. شناسيم كه بهتر از اين روايت شده باشد ما وجهي را نمي: و البزار گفت 1/105و البزار در كشف االستار  5/425و  33/497احمد در مسندش  -3
  . اند احمد و البزار و مرداني درست و مطمئن آن را روايت كرده 150-1/149الهيثمي در مجمع الزوائد 

   .1349شماره  5/514التاريخ الكبير  -4
  . 41مفتاح الجنه ف االحتجاج بالسنه ص  -5
  . ش.  ه 282-281الفواد المجموعه في االحاديث الموضوع از شوكاني ص  -6
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ام  گفته :دهد به خاطر مجاز دانستن دروغ بستن به پيامبر در آن حديث به باطل بودن آن شهادت مي
اي نيكو از من شما برسد كه من آن را  اگر گفته :و در لفظش .ام شما آن را تصديق كنيد يا نگفته
  . ام ام همانا آن را گفته نگفته

كه آن را  :زيرا حكايت شده از او كه گفته. اين نسبت دادن دروغ به پيامبر است :گويد ابن حزم مي
پس چگونه آن را نگفته است آيا اين گفته از كسي جايز است جز از . ام ام پس بدانيد آن را گفته نگفته

   2دروغگويان زندقه كافر احمق؟
كنند  ها را حجت مي اشته است كه محدثين اين گفتهپند گلدزيهردر اين ردي است بر آنچه  :گفتم
اين استشهاد براي اين گروه كافيست كه خودشان . 3ام آنچه نيكو گفته شود پس من آن را گفته :مانند

كسي كه حديثي از من  :گويد اين گفته از پيامبر درست است كه مي. كنند بر دروغشان اعتراف مي
   4.س او يكي از دروغگويان استداند دروغ است پ كند و مي روايت مي

تمامي آنچه كه . به فرض درستي حديث، در اين حديث دليلي بر عدم حجيت سنت پيامبر نيست
اگر غير اين بود دليل بر . شريعت است  كند موافقتش با شريعت و احاديث صحيح حديث داللت مي

رد درباره اين حديث آنچه نزد محدثين از عالئم وضع حديث وجود دا طبقما است كذبش بوده 
   5.گوئيم كه حسن بودن آن دروغ است يم

اگر حديثي گفتيد كه آن را  :گويد فرموده پيامبر در تأويل اين حديث مي 6حكيم ترمذي
  . كنيد شناسيد و انكار نمي مي

اي درست بگويد پيامبر قبالً آن را گفته اگر چه آن را به  گوئيم هر كس بعد از پيامبر گفته پس مي
  . ان لفظ نگفته باشدهم

                                                                                                                            
  . 281همان ص  -1
و سند ديگر حارث و . دروغگوي افتان سخنش پذيرفته نيست: به سند اشعث بن بزار، و گفته 2/213ابن حزم آن را نخريج نموده در االحكام  -2

  . 40-39مفتاح الجنه في االحتجاج بالسنة ص : ك. ر. مي و عبداهللا بن سعيد، و دو تاي اول ضعيف و سومي دروغگوي مشهور استالحزر
  . 55العقيده و الشريعه في االسالم ص  -3
  . 40اخراجش گذشت ص  -4
  . 164نونگذاري از دكتر السباعي ص سنت و جايگاهش در قا: و ببين 51المنار المنيف في الصحيح و الضعيف از ابن جوزريه ص  -5
امام ابو عبداهللا محمد بن علي بن الحسن، زاهد، پنددهنده، مؤذن، صاحب تصانيف سودمند است از آنها نوادر االصول في معرفة : حكيم ترمذي -6

و طبقات الحفاظ از سيوطي  668شماره  2/645شرح حالش در تذكرة الحفاظ . زيسته است  ه 320تا سال . احاديث الرسول و رد علي المعطله
شماره  11/373و تاريخ بغداد  2/145و طبقات الشافعيه از ابن سبكي  1033شماره  5/308و لسان الميزان از ابن حجره  642شماره  286ص 

6226 .  
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اصل آن را به صورت كلي گفته است چنانكه در حديث ابن سعد تخريج شده كه پيامبر  پيامبر
ام و  هيچ عملي نيست كه شما را به بهشت نزديك كند مگر اينكه من به آن دستور داده :خدا گفت

   1.ام دهعملي نيست كه شما را به جهنم نزديك سازد مگر اينكه شما را از آن نهي كر
يعني اگر چه به آن لفظ . پس آن را تصديق كنيد چه گفته باشم و چه نگفته باشم :بنابراين فرمودند

پس . تر از فرع است ام و اصل كلي كنند ولي اصل و اساس آن را گفته نگفته باشم كه از من روايت مي
. اند بعد از او فروع را گفته –خداوند از آنها راضي باد -پيامبر اصل را گفته است و صحابه و تابعين 

درست است و گفته پيامبر است چه آن را گفته از جانب محققان شناخته شده باشد،  پس اگر سخني
به . اگر چه از آنچه گفته شده است نباشد. باشد و چه نگفته باشد بر ما واجب است كه آن را بپذيريم

ه است و اين را براي اصحابش كه حق را خاطر اينكه اصلي را پيامبر برايمان گفته و به ما داد
كه خداوند از همه آنها راضي باشد حق شايسته آنها  2همانا عاقالن و تيزبينان. شناختند گفته است مي

  . شناسند را مي
شناسد و احساستان با آن  هايتان آن را مي اگر حديثي از من شنيديد كه قلب"اما شاهد اين حديث 

ض درستي آن دليلي بر واجب بودن عرضه سنت بر عقل در آن نيست، به فر ".... شود و نرم مي
تمامي آنچه كه بر اثبات حديث وجود دارد به هنگام شنيدن آن و خصوصاً به هنگام درك اين حديث 

و . يابيم كه پيامبر مانند اين را نگفته است هايي كه در آن هست در مي دقتي به تاريكي و ناداني و بي
اند اگر چه سندش  اند و آن را از داليل وضع حديث قرار داده كه محدثان نوشتهاين همان چيزيست 

   3.درست باشد
لرزاند و قلبش از آن  بدانيد كه حديث منكر پوست عالم را مي :گويد ابن جوزي در اين باره مي

اي است كه مانند روز روشن  در حديث روشني :روايت شده گفت 4و از ربيع بن خثيم. نفرت دارد
   1.اي كه مانند شب تاريك است ست و تاريكيا

____________________________________________________________
_________ 

يج كرده است از حديث جابر و اند، و تخر او و ذهبي بر آن سكوت كرده 2136شماره  2/5حاكم در المستدرك كتاب البيوع تخريج نموده است  -1
  . و در آخر جابر و ذهبي بر شرط مسلم آن را صحيح پنداشته است. آن را به شرط شيخين صحيح دانسته و ذهبي نيز آن را گفته است

  . 361و  1/360نوادر االصول، االصل الرابع و االربعون  -2
  . 53-50المنار المنيف في الصحيح و الضعيف از ابن قيم الجوزيه ص  -3
ديد قطعاً او  او را مي اگر پيامبر: گويد ابن عائد بن عبداهللا الثوري ابو يزيد الكوني مطمئن و پارسا بود و ابن مسعود درباره او مي: ربيع بن خثيم -4

و الثقات از  1529شماره  1/391و الكاشف  1893شماره  1/294تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات يافت  ه 63سال . داشت را دوست مي
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خبر راهي به اينكه چيزي قطعي از آن اين به فرض درستي  :گويد استاد يحيي المعلمي اليماني مي
اين معلوم است كه شناخت مردم و آراء و عقايدشان به شدت با هم فرق . نيستفهميده شود، 

بنابراين آنچه به شنونده . كند پذيرد يا رد مي ياحاديث زيادي وجود دارند كه قلب آنها را م. كند مي
گاهي شايسته و رواست و گاهي شايسته . شود ممكن است بپذيرد يا نپذيرد و انكار كند عرضه مي

منبع آن  .به سوي خوب و نيكي بروداز آنچه شنيده است، داند كه  و در اين باره خدا مي. نيست
ها را  دادند، پس مسلمانان نيز اين شايعه طل را اشاعه ميرفتند و با منافقين در شهر راه مي :اينست

كردند يا به پيامبر سؤظن پيدا  كردند درست است بنابراين در دين شك مي كردند و فكر مي پخش مي
با علم به اينكه گمان اوليه . دادند آن شك زود هنگام و سؤظن را در وجودشان رشد مي. كردند مي

   2.كنند ره اثر بحث و فكر ميبحث شرعي نيست كه آنها دربا
  :و بعد

شناسيد و  اگر حديثي از من نزد شما آمد كه آن را مي :باشد اين گفته اهل علم در حديث مي
  . كنيد انكارش نمي

كند كه براي دشمنان سنت در آن دليلي نيست و در راه  شواهد آن و خود حديث برايمان معلوم مي
  .ه بتوان آن را پذيرفت يا رد كرد در آن نيستو روششان در عرضه سنت بر عقل حكمي ك

سؤال كنندگان اين را . عرضه سنت بر عقل :گوئيم همچنين در بيان يورش و بطالن شبهه مي
   :گويند مي
 كداميك حاكم نهايي است نقل يا عقل؟  �
كنيد چيست؟ حدود آن كجاست؟ تا كجا بر آن اتفاق  منظور از عقل صريح كه آن را تكرار مي �
 د؟ كني مي
  آيا نقل و عقل مخالفند؟ اگر مخالفند كداميك مقدم است؟  �

كنيد در پذيرش و قبول حديث و  شناسان به راستي آن طوري كه شما ادعا مي و باالخره آيا حديث
  .اند تصحيح آن، عقل را كنار گذاشته

  جواب 
                                                                                                                            

شماره  125و مشاهير علماء االمصار ص  339شماره  126و الثقات از ابن شاهين  419شماره  154و الثقات از عجلي ص  4/224ابن حبان 
737 .  

  . 605و الكفاية ص  1/103الموضوعات از ابن جوزي  -1
  هامش  282الفوائد المجموعه في االحاديث الموضوعه از شوكاني ص  -2
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ديگري حاكم  دهيم كه كداميك بر هاي اصول نظري بياندازيم به سؤال اول جواب مي اگر در كتاب
   1است نقل يا عقل؟

شونده و چيزي كه در آن حكم  دهنده حكم يعني حكم، حكم(از نظر اهل اصول علم به احكام 
اينجا . كند اي است كه اصول فقه در سايه اينها تراوش مي هاي چهارگانه اولين قطب از قطب) دهند مي

   2.شونده و امر مورد حكم اي نيست جز تعريف حكمي كه متعلق به حاكم است و حكم چاره
آيد و از آن ريشه حكيم كه  و به معني احكام نيز مي. داشتنلغت حكم يعني منع و باز :گوئيم مي

  . و به معني احكام، از آن گروه كلمه حكيم كه در صفات خداوند پاك است. سنت خداوند است
وقتي كه حكم از . ستخطاب شارع يعني چيزي كه براي شرع مفيد ا :گويد آمدي مي :در اصطالح

نظر شرعي معلوم شود يعني علم به اينكه غير از خداوند حاكمي نيست و حكمي غير از آنچه او 
   :فرمان داده است نيست

 mÔ Õ Ö × Ø Ù Ú Û  l ) 50/ مائده(  
  ؟ »و براي قومي كه يقين دارند داوري چه كسي بهتر از خداست«

رو از معتزله كه عقل را حاكم قرار داده و به آن حكم غير از گروهي كج اين را تمامي امت پيامبر
  .كنند، قبول دارند مي

. كسي كه به اسالم ايمان دارد اين حكم را جاري نساخته :گويد مسلم الثبوت آن را انكار كرده و مي
 عقل به بعضي احكام الهي آگاهي دارد چه شرع آن را بيان نموده يا ننموده باشد :گويند چرا كه آنها مي

   3.و اين از بزرگان اثر پذيرفته است
ثابت . نرفته است 4اند كه عالمه ابن عبدالشكور بيشتر اصوليان و محدثين و فقهاء به راهي رفته

دانند بلكه عقل را،  كنند و آن را محكوم به ذات خالق آن نمي اند كه معتزله با عقلشان حكم مي كرده
  .دانند چون و چرا مي حاكم مطلق و بي

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/117بحرالمحيط از زركشي ال -1
  . 1/90االحكام از آمدي  -2
  . 1/25فواتح الرحموت به شرح مسلم الثبوت  -3
الفتح : هاي او فوت كرده از ترجمه 1119او محب اهللا بن عبدالشكور البهاري الهندي، فقيه امام حنفي در اصول منطق، در سال : عبدالشكور -4

  . 508-507صول الفقه تاريخه و رجاله از دكتر شعبان اسماعيل ص و ا 3/122المبين عبداهللا المراغي 
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ابراين عالمان اصول به اين مسئله پي بردند كه غير از خدا حاكمي نيست و حكمي غير از آنچه بن
را عقل خوبي و بدي  :معتزله به چيزي بر عكس آن دست يافتند. خدا فرمان داده وجود ندارد

   1.هيچ حكمي قبل از شرع وجود ندارد. داند دهنده را نيز واجب نمي دهد و شكر نعمت مينتشخيص 
تواند از  رسد ولي نمي درستي خداوند براي عقل حدي از درك قرار داده است كه به آن حد مي به

براي عقل دركي كه بتواند بر تمام چيزها تسلط يابد وجود ندارد، اگر چنان بود در . آن تجاوز كند
د علم خداون. شد و اين چگونه ممكن است باشد با خداوند يكسان مي درك تمامي آنچه هست و مي

ابن . علم نامحدود با علم محدود مساوي نيست. حد و حصري ندارد ولي علم انسان محدود است
بدان كه شارع به مصالح دين و راه سعادتمان آگاه بوده و هيچ اطاعتي در ماوراي  :گويد مي 2خلدون

ه كني اعتماد مكن، ك به آنچه گمان مي. حس نيست و عقل در درك عالم ماوراي طبيعت عاجز است
نظر تو در . ها و داليلشان و آگاهي بر تمامي موجودات قادر هستي فكر كني بر احاطه تمامي هستي

   3.شوند اين باره نادرست است و بدان كه وجود منحصر در مداركي است كه بر شمرده نمي
مصالح دنياي : شوند گفته است مصالح دنيا با عقل درك مي :امام شاطبي در بطالن اين سخن كه

ولي مصالح اين دنيا با تجربه و عادات و احتماالت . شوند ت جز به وسيله شرع شناخته نميآخر
  .شود درست شناخته مي

شود  آنچه متعلق به آخرت است جز به وسيله شرع شناخته نمي :گويد امام شاطبي در رد آن مي
لكه بعضي از وجوه نيست ب در واقع تمامي وجوهاما آنچه درباره دنيا گفته شده . چنانكه گفته شد

  .است بدون ذكر وجوه ديگر آن
ها و حاالتشان و پايداري آنها  بنابراين وقتي كه بعد از يك فاصله زماني شرع آمد، انحراف ديدگاه

ايشان معلوم شد و همچنين به خاطر كنار گذاشتن عدل در احكام انحرافات در اين فاصله زماني بر بر
  :فرمايد و ترس افتادند چنانكه خداوند مي و قصور در عقلهايشان به عذرخواهي

____________________________________________________________
_________ 

و ارشاد الفحول  135و  1/43و االب بهاج في شرح المنهاج  90-1/76و االحكام از آمدي  1/8تفصيل ذلك في المستصفي از غزالي : ك. ر -1
  . 24و  23و اصول الفقه از خضري ص  1/56

البصر و (قضاء المالكيه بمصر و به كتابش مشهور شد : از كتابهاي او. لدون ابو زيد فيلسوف و مورخعبدالرحمن بن محمد بن خ: ابن خلدون -2
و االعالم  378شماره  4/145الضوء الالمع : شرح حالش در. وفات يافت  ه 808سال ) ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و العجم و البربر

3/330 .  
  . و بعد از آن 100االسالم علي مفترق الطرق استاد محمد اسد ص : ك. و ر 508م ص المقدمه فصل دهم در علم كال -3
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mn o p q r  s t u v w yx z { | }  
~ l ) 165/ نساء(  

حجتي برايشان باقي  دهنده و ترساننده فرستاديم تا اينكه بعد از آمدن پيامبر پيامبراني بشارت«
  .»نماند و خداوند عزيز و حكيم است

نيازي نيست جز ترويج مصالح دنياي آخرت شرع  هباگر كار آن گونه كه گفته شده است، باشد پس 
در حالي كه اين چنين نيست، شرع براي به پا داشتن امر دنيا و آخرت با هم آمده است پس اگر 
قصدش بپا داشتن مصالح دنيا و آخرت باشد، بنابراين مصالح دنيا از هدف او جدا نيست همانگونه كه 

نمايد و از  و رفتار مربوط به هر دو دنيا را ابالغ مي و اعمال. راه و روش آخرت در آن آمده است
  .شود انتشار و ترويج فساد و ناراستي كه موجود است جلوگيري مي

خداوندا بدان كه آنچه . پذير است پس استقالل عقلها در دنيا به درك مصالح و مفاسد آنها امكان
آيد، بعد از قرار دادن اصول  ميخواهد شناختي است كه به وسيله تجربه و غيره بدست  گوينده مي

   1.شرع، بنابراين در آن نزاعي نيست
اينجا الزم است كه بگوييم آنچه را كه حقش مقدم داشتن است شرع است و آنچه تأخيرش الزم 

مقدم كردن ناقص بر كامل درست نيست و خالف عقل و نقل است،  ازير. است ديدگاه عقل است
اين اشاره به تقديم . دست راست و عقل را در دست چپت قرار بده شريعت را در :اند بنابراين گفته

   2.شرع بر عقل است
كسي كه عقل را بر شرع مقدم كند الزم است عقل خودش را سرزنش كند زيرا عقل شهادت داده 

تر و بهتر هستند، اگر بر او مقدم شود پس در شهادتش سرزنش و  است كه شرع و وحي از او عالم
كسي كه عقل را بر شرع . شود اش نيز باطل مي قبول گفته. اگر شهادتش باطل شود .ناحق شده است

  .سرزنش شرع را نيز الزم دانسته است. مقدم كند
اي  اگر براي عقل جايز باشد كه در گرفتن نقل خطا كند، اين نقل فائده :اول :گويد امام شاطبي مي

ص است اگر تجاوز آن جايز باشد ديگر زيرا فرض داراي حد مشخ. ندارد از حدي كه حد آن نيست
  .ل است و تمام آنچه مانند آن باشد، نيز اينگونه استاي ندارد و آن از نظر شريعت باط فايده

____________________________________________________________
_________ 

  . 10- 1/5قواعد االحكام في مصالح االنام از امام ابن عبدالسالم : ك. و ر 2/360الموافقات  -1
  . 2/568االعتصام از شاطبي  -2
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اگر ما آن را . تواند خوب و بد را معلوم كند در علم كالم و اصول مشخص نشده كه عقل نمي :دوم
  . و اين خالف استفراتر از شرع فرض كنيم بايد خوب و بد را معلوم كند 

  . اگر عقل را بر نقل مقدم بداند پس باطل كردن شريعت نيز جايز است و اين ممكن نيست :سوم
كه براي مكلفين حد و حدود مشخص را در كارها و اين است  معني شريعت :و اين گفته

تجاوز آن  اگر جايز باشد كه عقل از يك چيز در حد خود تجاوز كند پس. هايشان قرار داده است گفته
زيرا آنچه براي چيزي قرار داده شده است براي شبيه آن نيز مقرر شده . شود در تمامي حدود جايز مي

اگر باطل شدن . تجاوز از يك حد به معني باطل شدن آن است، يا يعني اين حد درست نيست. است
امكانش  و اين را هيچ كسي به دليل عدم. يك جايز باشد باطل شدن سايرين نيز جايز است

كند، چنانكه گذشت و اين  مقدم كردن عقل بر نقل سرزنش در عقل و نقل را تضمين مي :1گويد نمي
  .آشكار و واضح است و كتماني در آن نيست

و فرض كنيم به اين كه . مسئله از جاي ديگري نگريستاين بايد به  :گويد مي :دكتر السباعي
  خواهيد حاكم كنيد؟  كدام عقل را مي :پرسيم ميتحكيم كردن عقل بر احاديث درست است، پس ما 

  عقل علماي طب يا هندسه يا رياضي؟ آنها را چه به اين؟ 

يا عقل محدثين؟ اين براي شما مايه تعجب نيست، بلكه شما آنان را به ناداني و سادگي متهم 
  . كنيد مي

  . انند محدثين هستندهاي متعددي هستند و عقل آنها در نظر و رأي م يا عقل فقهاء؟ آنها گروه
  . پرستي است پندارند كه ايمان شما به وجود خداوند جهل شما و خرافه يا عقل كافران؟ مي

  شويد؟ ها راضي مي م گروه از گروهبه عقل كدا :پرسيم يا عقل مؤمنان به وجود خدا؟ ما از شما مي
  .كند يا عقل اهل سنت و جماعت؟ اين شيعيان و معتزله را راضي نمي

پس چه عقلي شما را راضي . كند هاي مسلمانان را راضي نمي قل معتزله؟ اين بيشتر گروهيا ع
   2؟كند مي

  . كه تقديم عقل درست نيستاين است  پس اتفاق كلي بر

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/110مختصر الصواعق المرسله : و ببين 79-1/78الموافقات  -1
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اي كه حتي  مقدم كردن عقل صريح در نصوص انبياء به گونه :اگر گفتند :گويد ابن قيم الجوزيه مي
ايم كه مردم از آنها دور شود چرا كه آنها  ند پيامبران را به جايي راندهاگر در خود آن عقل اختالفي نبين

  . با عقل صريح مخالفت دارند
و خداوند به آنها شهادت داده و شهادت خداوند به آن كافيست و بر اين شهادت مالئكه و عالمان 

   :گويد اوند ميچنانكه خد .اند كه راه و روش پيامبر راه و روش استداللي است نيز شهادت داده

m± ²  ³ ´ µ ¶ ¸ l ) 174/ نساء(  
  .»اي مردم به درستي از طرف خداوند براي شما دليل محكم آمده است«

   :و همچنين خداوند

mÅ Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎl ) 113/ نساء(  
  .»دانستي بر تو كتاب و حكمت را نازل كرده است و تو را ياد داده آنچه كه نمي«

اما طريقه . حي كتاب و سنت براي دعوت به سوي خير وارد شده استطريقه استداللي و رو
عقالني تقليد شده از مردي در يونان است كه به عقل خود قانوني قرار داد كه شامل دو مقدمه و يك 

شخص عاقل . باشد هايشان نيز درست مي باشد به گمانش اين قانون در علم اخالق و عقل نتيجه مي
تواند علم را در آن وزن  كند بلكه كسي نمي علوم انساني از آن استفاده نميدر درستي يك مسئله در 

تواند در اين كار برجسته شود مگر اينكه از حقايق ايمان  كند جز اينكه آن را فاسد كند و كسي نمي
   1.كنده شود مانند كندن لباس از انسان

 كنند، بر شريعت مقدم ميو آن را كنند  به كساني كه با عقلشان در شريعت خداوند حكم مي
همانا حاكم كردن عقل در حالي است كه خود بوجود آمده از يك منبع ديگر است  :گوييم مي
واجب است كه پيامبران آن را بر انگيزانند، درستي و اصالح شريعت و اين لطف بر خدا  :گويند مي

مايش در كتاب واجب است، چگونه اين در حق خداوند جايز است در آنچه كه در صفات و اس
بزرگش و سنت پيامبر پاكش وارد شده است؟ و معجزه چگونه است؟ دنيا و آخرت چگونه است و 

  حساب آن و جزايش و بهشت و جهنم و ميزان و راه شفاعت چگونه است؟
درباره خداوند، پيامبران، معجزات براي پيامبران و (شود  آنچه كه در آن چيزهايي گفته مي

  ). هاي غيب شنيدني

____________________________________________________________
_________ 
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اين واجب است، اين ممكن است، . هايتان در كارها مخالف است همانا گفته شما با عقل :گوييم مي
  . اين چگونه است

و . و اعتراض به حكم او و شرع خداوند است. اين كار جسارت شما به خداوند و كبر بر او است
حجت  اند پس يافتهبر آن جسارت دست ن. باشد هاي خداوند و پيامبر مي مقدم كردن چيزي بر گفته

پس توقف واجب است، . اي براي حكمش نيست و باز دارندهدرست و حكم كامل براي خداست 
  :فرمايد خداوند مي

mx y z |{  } ~ _ ` al  
  )149/ انعام ( 

  .»حجت و دليل بالغ و درست از آن خداست اگر بخواهد همه شما را هدايت خواهد كرد«

  و 

 mÀ Á  Â Ã Ä Å Æ l ) 23 /انبياء(  
  .»شود شود در حالي كه از آنها پرسيده مي دهد پرسيده نمي از آنچه انجام مي«

   :و گفته خداوند

mÈ É Ê Ë ÍÌ l ) 41/ رعد(  
  .»اي براي حكمش نيست كند و هيچ باز دارنده خداوند حكم مي«

 ،ورزند و اين براي عقل مخالف وحي قرآن و سنت كه بر عصمت و پاكي خداوند جسارت مي
  .تكافيس

كنيم و چگونه تصور كنيم كه شرع خداوند  پس چگونه عقل را بر شرع يعني كتاب و سنت مقدم مي
  . به چيزي حكم كند كه با عقل حكم شده و با شرع پاك مخالف است

حكم به غير ممكن بودن  در اسالم چيزي نيست كه عقل آن را نپذيرد و :گويد سباعي ميدكتر 
اموري هستند كه عقل از آنها  –هاي آسماني هست  كه در تمامي رسالتچنان –دهد اما در آن اينكار ب

پيامبران و معجزات و  –مسائل خداوندي (در  1درمانده است و قادر نيست كه آنها را تصور كند
فهمد  افتد و چيزي از آن مي اين امور فوق عقل و درك هستند و در فهم آنها به اشتباه مي) ها شنيدني

____________________________________________________________
_________ 
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شود با آنچه عقل صريح اقتضا  خالف است پس ميان آنچه كه از نقل فهميده ميكه با عقل صريح م
   1.كند اختالف وجود دارد مي

بدون رجوع به عقل و پيشينيان باشند چنانكه  اين عقايد با شريعت رودررو مي :گويد ابن خلدون مي
س شايسته است كه آن پ هنگامي كه شارع ما را به مدرك راهنمايي كرد. اند آن را نقل كرده ،تعديل آن

حيح آن اگر چه مانع باشد و به مدارك عقل در تص. مقدم كنيم و به آن اعتماد كنيم را بر مدارك خود
يم فهم نمي را آن كهاز آنچه كنيم و  ،ايم اندازيم، بلكه اعتماد  بر اعتقاد و علمي كه به آن امر شدهنظر ني

   2.داريم آن را به شارع واگذار كنيم و عقل را از آن بر
كند بلكه عقل ميزان درستي است  آن در عقل و مداركش سرزنش نمي :گويد و در جاي ديگري مي
در اينكه به وسيله آن امور خداوند و دروغي در آن نيست غير اينكه تو . و احكامش واقعي است

  . كني طمع نميآخرت و حقيقت پيامبري و حقايق الهي را بسنجي 
ها مقدم كند،  كسي كه عقل را در امثال اين قضايا بر شنيده. ر ممكن استاين كار طمع در چيزي غي

   3.اين دليل كج فهمي او و باطل بودن رأي اوست و در آن بايد حقيقت براي تو معلوم شود
عاقالن در آن كه كسي كه به صراحت عقالني امري آگاه باشد  :گويد جوزيه ميدر اين باره ابن قيم 
شود كه شرع با آن مخالف باشد و كسي كه در مسائل بزرگي كه  پس تصور نمي اختالف نداشته باشند

يابد  يابد كه عقالً در مي انديشمندان در آن اختالف نظر دارند تأمل كند در متون روشن شبهاتي مي
از آن جمله تأمل در مسائل توحيد و . كند يا به وسيله عقل تضادشان را اثبات مي. اينها درست نيست

يابيم چيزهايي كه عقل  داوند و تقدير و مسائل پيامبران و بازگشت به سوي خداوند، ميصفات خ
اند و اگر  كند و ما واقعاً معتقديم به اينكه پيامبران محاالت عقل را خبر نداده صريح بر آنها داللت مي

   4.اند به جوازات عقل خبر داده باشند به آنچه عقل ممكن است بداند خبر نداده
به تفاوت عقل و نقل را با سؤال امام يحيي بن الحسين القاسم الرسي از علماي ائمه زيديه مسئله 
آيا جايز است كه داليل خداوند  :اگر گفته شد :گويد و مي(  ه 298سال تولد ( بريم كه پايان مي

____________________________________________________________
_________ 

و حديث عذاب العتبر و نعيمه  229-2/219اند و رد آنها در باب سوم حديث روية اهللا  هايي در آن باره كه با عقلشان رد كرده مثال: ك. ر -1
  . 353-2/342حديث للذباب : ك. رو  2/282-294
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كند كتاب خدا و سنت آن را باطل كند و آنچه  مختلف باشند پس آنچه دليل عقل آن را اثبات مي
  كند عقل آن را باطل بداند؟ كتاب خدا و سنت آن را ثابت مي

نادانيش براي مناظره با او و استدالل بر كفرش . شود آن هست و يافت مي. بله :اگر كسي گفت
  . نسبت به آن كافي است

به خاطر . شود پس پيش خود شرمنده مي. گويد كه هيچ عالمي آن را نگفته است چيزي را مي نوچ
باشد بنابراين ارسال رسل نيز باطل و  هايش باطل مي دارد كه داليل خدا متناقض و فريضهپن اينكه مي

به حمد خداوند براي هر انسان عاقل و دانايي معلوم است كسي كه داليل خداوند را . معني است بي
د و كن شناسد او را عبادت نمي كسي كه خداوند بزرگ را نمي. متناقض بپندارد او ناآشنا به آن است

كند و كسي كه غير خدا را عبادت كند پس  كسي كه خدا را عبادت نكند پس غير خدا را عبادت مي
خارج شده است پس از ناداني و او از كافران است و كسي كه از كافران باشد از مؤمنان و دين محمد 

  1.طلبيم بريم و از خداوند زيادي رحمت و هدايت را مي دلي به خدا پناه ميكور
به عقل نزديك و با اصول  ه ودابت شپيامبر ث ي كه ازاحاديثدر هر حال  :گويد بيهقي ميامام 
كند يعني جايگاهي كه پيامبر  آن را انكار نميهيچ عقلي كه خداوند براي انسان قرار داده  ،موافقند

معتقدان از تصديق گفتار او و و قلب اجب است واز آن اطاعت  چه كهو آن نسبت به دينش دارد
نزد  ي نيزاخالقاز لحاظ از نظر شرع زيبا و نيكوست،  و همچنانكه. متنفر نيستاو  احكامبعيت از ت

  2.زيبا و نيكو است عالمان
حديث و تصحيح آن چنانكه دشمنان سنت پاك پيامبر عقالني و در پايان آيا محدثان در پذيرش 

  اند؟ سستي كرده ،اند پنداشته
النوار الكاشفه جواب در كتاب ا –رحمت خدا بر او باد  –مي اين سؤال را شيخ عبدالرحمن المعل

هنگام شنيدن  -1 :اند آن را رعايت كرده محل، در چهار اين گونه نيست هرگز :داده است و گفته است
  . هنگام حكم دادن به حديث - 4هنگام حكم به راوي  -3هنگام گفتن حديث  - 2

اعتمادشان به  اين امر دربه هنگام شنيدن؛  رعايت محدثان براي عقل در پذيرش و رد آن :اول
بچه اي كه در هنگام  پيداست) بچه اي كه به سن تميز رسيده باشد(مميز بچه صحت استماع از يك

____________________________________________________________
_________ 

و در تعارض العقل  130-1/114 مختصر الصواعق المرسله از ابن قيم جوزيه: ك. ر 303-2/301رسائل العدل و التوحيد از دكتر محمد عماره  -1
  . 239-236آنچه گذشت در جواب شبهه عرض سنت بر قرآن ص : ك. و ر 1/171و النقل از ابن تيميه 

  . 41مفتاح الجنه في االحتجاج بالسنه ص  -2
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 برسدسن بلوغ  بعدا بهو  .اگر چه يك بچه پنج ساله يا كمتر باشد. باشد فهيمو جواب دادن  خطاب
نباشد شنيدن چنين كسي معتبر نيست ي جواب دادن يعني وقتي كه عقل به معناي فهم سخن و تواناي

  2.اگر پنجاه سال داشته باشدحتي  :در اين باره گفته است 1ابن صالح تا جايي كه
، آن صحت آن بعيد بود كهرا شنيدند  يكنندگان هنگامي كه خبر اثبات :گويد معلمي در شرح آن مي

اگر مصلحت بود كه . اس آن سخن نگفتندرا ننوشتند و حتي حفظ نكردند و اگر هم حفظ كردند براس
  3.كردند اند ذكر مي كننده آن و كساني كه از او پيروي كرده با سرزنش آن و روايتذكر شود، آن را 

 تشويق از رعايت عقل هنگام شنيدن،منظور  :گويد مي –رحمت خدا بر او باد  –استاد ابو غده 
خواهد از او چيزي  كه مياست اي  كننده ايتورو متوجه شدن او به حال شيخ دانش آموز زيرك 

بياموزد اگر قبل از شنيدن از او اضطراب در حديث يا فريبكاري در گفتن حديث يا اينكه چيزهاي 
ها و اسناد را تغيير دهد، از او  ارزش و ناشناخته را روايت كند يا خرافات را گسترش دهد يا متون بي

آنها واقعاً در بحث و . آيد هاي او به سر مي شنيدن گفته شوند، و تحملشان از او و از رويگردان مي
تا جايي كه به آنها . كنند گفتگو از شيخ و كشف حالت او قبل از اخذ و كسب چيزي از او دقت مي

شاذان االسود  :كند خواهيد با او ازدواج كنيد؟ خطيب در الكفايه روايت مي آيا مگر مي :شود گفته مي
خواستيم به نقل از كسي حديثي  هنگامي كه مي :گويد بن صالح مي شنيدم حسن :بن عامر گفت

   4خواهيد با او ازدواج كنيد؟ ميمگر  :شد پرسيديم تا جايي كه به ما گفته مي بنويسيم آنقدر از او مي

نويسند تا اينكه از امامان بزرگواري كه راويان را  بيشتر طالبان حديث به نقل از كسي حديثي نمي
نوشتن كه  انياو بنويسند، و كس كساني كه جايز است از باره او سؤال كنند و ازشناسند در مي

به من و  :از ابن عباس بن باذام روايت شده گفت .يستحالل نبراي استدالل و اعتبار به آن  حديثشان
از خواستم شيخ بيايد و حديثي از او بشنوم قبل از اينكه او را بياورند  مي :وليد بن مسلم القرشي گفت

____________________________________________________________
_________ 

ز بزرگان تفسير در زمان خود، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسي الكردي شهرزوري شافعي، ابو عمرو، از عالمان دين، يكي ا: ابن صالح -1
فوت كرد شرح حالش   ه 643از تأليفاتش علوم حديث و شرح مسلم سال . در حديث، فقه و اصول در اينها آن چنان تبحر داشت كه زبانزد بود

و  5/177العبره و  13/168و البدايه و النهايه  1141شماره  4/1430و تذكرة الحفاظ  1107شماره  503طبقات الحفاظ از سيوطي ص : در
  . 84و طبقات الشافعيه از ابن هدايت اهللا ص  327شماره  384-1/382و طبقات المفسرين از داودي  5/221شذرات الذهب 

  . 2/6و تدريب الراوي از سيوطي  15-2/14و فتح المغيث از سخاوي  97علوم الحديث از ابن صالح ص  -2
  . 6االنوار الكاشفه عبدالرحمن المعلمي ص  -3
  . 93الكفايه في علم الروايه ص  -4
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و غير . 1اش پرسيدم پس قبل از اينكه بيايد من رأي را گرفته بودم اوزاعي و سعيد بن عبدالعزيز درباره
  . آن اخبار زيادي از راويان و محدثان منتشر شده است

كردند و بعضي اسناد را در بعضي  و چه بسيار طالبي كه قبل از برخورد با شيوخ آنها را آزمايش مي
. پرسيدند شان مي كردند و از آنها درباره دادند، و متون را بر آنها سوار مي يير مياحاديث دگرگون و تغ

پس اگر  .كردند ميي از آنها به خاطر آزمايش شيوخ به طور عمدي قبل از شنيدن حديثاين كارها را 
كرد به  ميگرفت و اقرار  و اگر آن را مي. گرفتند كردند و از او حديث برمي بود بر او اعتماد مي آگاه مي

  .گفتند كردند و او را ترك مي حديث تقلبي و غلط از او روايت نمي
  . هاي رعايت عقل در پذيرش و رد حديث به هنگام شنيدن از نمونه

وارد شدم و گفته او را  2بر حجاج بن ارطاه :آنچه دار قطني از سفيان بن عيينه روايت كرده گفت - 1
  .م پس چيزي از او بر نگرفتمشنيدم، چيزي گفت كه من آن را نپذيرفت

   3.اي از او نگرفتم حجاج بن ارطاه را در مكه ديدم ولي بهره :يحيي بن سعيد القطان گفت
اگر مختار باشي كه  :گفت روايت كرده كه، 4از عبداهللا مبارك امام مسلم در مقدمه صحيح خود - 2

القات كني حتماً ديدار او را را م 5زرمي الرمياخل بهشت شوي يا عبداهللا محرر الحانتخاب كني د
ارزشتر  كنم و پس از آن داخل بهشت شوم، وقتي كه او را ديدم او از هر چيزي نزد من بي انتخاب مي

   6.بود
____________________________________________________________

_________ 
  . 3/1475تهذيب الكمال للمزي  -1
فوت كرد   ه 149او حجاج بن ارطاه، ابو نور بن هبيره النخعي، ابو ارطاه الكوني القاضي، يكي از فقها، پر اشتباه و مكار كه سال : حجاج بن ارطاه -2

و طبقات الحفاظ از  181شماره  1/186و تذكرة الحفاظ  928شماره  1/311و الكاشف  1122شماره  1/188تقريب التهذيب : شرح حالش در
و  78شماره  5و معرفة الرواة المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد الذهبي ص  250شماره  107الثقات از عجلي ص  172شماره  87سيوطي ص 

  . 1/311حاشيه سبط ابن العجمي علي الكاشف 
  . 266شماره  3/175الديات و غيره الدار القطني در كتاب الحدود و  -3
در سال . او عبداهللا بن مبارك بن واضح الحنظلي التميمي، ابو عبدالرحمن الهروزي يكي از امامان عالم و مطمئن بوده است: عبداهللا بن مبارك -4

و الثقات از عجلي  249اره شم 123و طبقات الحفاظ از سيوطي ص  260شماره  1/274تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. وفات يافت  ه 181
و  232شماره  1/250و طبقات المفسرين از داودي  261شماره  212الديباج المذهب ص  7/7و الثقات از ابن حبان  876شماره  275ص 

  . 378و  377و الفهرست از ابن نديم ص  1564شماره  227مشاهير علماء االمصار ص 
و الكاشف  3584شماره  1/528تقريب التهذيب : شرح حالش در. ان خالفت ابي جعفر فوت كردعبداهللا بن محرز، بمهمالت، الجزري در زم -5

شماره  5/176و الجرح و التعديل  2/22و المجروحين از ابن حبان  348شماره  148و الضعفاء و المتروكين از نسائي ص  2944شماره  1/592
  .118شماره  151و الضعفاء از ابي نعيم ص  824

  . 174-172هايي از تاريخ سنت و علوم حديث استاد عبدالفتاح ابن غده ص  گزيده: و ببين 1/131مقدمه باب اسناد در دين مسلم ال -6
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، اين امر در است اما رعايت محدثين درباره عقل در قبول حديث يا رد آن به هنگام شنيدن آن :دوم
واضح به  ،اند هصحيح دانسرا  چه مميز و فهميده از ب حديثشنيدن اينكه آنها شرط عدالت و صحت 

و اگر بچه پنج ساله يا كمتر باشد جواب مردود است و بعد از بلوغ وي احتالمش . رسد نظر مي
جواب اين است كه شنيدن حديث از او . روايت شده باشد هر چند كه عقل درستي نداشته باشد

  .كه پنجاه ساله باشد هر چند: صحيح نيست تا جايي كه ابن صالح گفته است
و  1درست نيست غلاقل بودن است؛ حديث انسان غير بابالغ و ع :از شروط عدالت بعد از اسالم

و حديث انسان ديوانه نيز درست نيست چه جنون ادواري داشته باشد و چه جنون . شود پذيرفته نمي
  2.منقطع فرقي نمي كند

 باشد هر چند كهموافق  اگر اكثريت با او شود و يبا حدود موافقتش با اهل حفظ شناخته م :اما ضبط
و . ضابط است و به حديثش مي توان استناد كرد دهد،ولي آن را از نظر معني تغيير ن اگر ناقص باشد

توان از نظر ضبط  او خطاكار است و نميكنند، مخالفت اگر به ندرت با او موافقت كنند و غالبا با او 
و امام شافعي به آن اشاره كرده و در مورد كسي كه . شود استناد نمي و به حديثش به او اعتماد كرد

   3.وقتي كه حديثش با حديث حافظان موافق باشد: حديثش قابل احتجاج باشد مي گويد
كنند مگر قبل از آن از صدق و كذب  به صدق و كذب حديث استدالل نمي: همچنين مي گويد

حديث . 4كه اين داللت بر صدق و كذب در آن داردراوي آن مطمئن شوند مگر در موارد اندكي، 
كنند  هايي كه بيشتر داللت بر صدق مي درست حديثي است كه مخالفش وجود نداشته باشد يا حديث

  5.و مستندتر هستند با آن مخالفتي نداشته باشند
استاد : گفته است 6خطيب در الكفايه در باب وجوب اطراح المنكر و المستحيل من االحاديث

در ميان راويان گروهي هستند كه هنگام شنيدن و حديث گفتن تسامح  :گويد بدالرحمن المعلمي ميع

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/300تدريب الراوي . ؛ و او كسي است كه نووي غالبا از او روايت كرده است1/307فتح المغيث از سخاوي  -1
 .1/300؛ تدريب الراوي 1/307فتح المغيث از سخاوي  - 2
  . 1/300و بعد آن و تدريب الراوي  1/307فتح المغيث از سخاوي  -3
  . 1/328و فتح المغيث از سخاوي  1001شماره  371الرساله از امام شافعي ص  -4
  . 1099شماره  399الرساله از امام شافعي ص  -5
  . 603الكفايه ص  -6
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هاي باطلي در ميانشان يافت شود و چه بسا  باشند و چه بسا حديث كنند، امامان مراقبان حديث مي مي
  1.اند فرد يا گروهي كه به دليل اين تسامح توسط امامان و معتمدان حديث جرح شده

محدثيني كه در گردآوري حديث بيشتر  :گويد د عبدالفتاح ابو غده ـ رحمت خدا بر او باد ـ مياستا
اند عادت دارند كه هر حديثي را گوش دهند چه شناخته شده باشد و چه نباشد، زيرا از  كار كرده

بن معين  اند كه يحيي به همين خاطر اين قاعده را قرار داده. برند وجوه زيادي در علم حديث بهره مي
در هنگام نوشتن همه چيز را بنويس يعني خوب و بد را بنويس و هنگام بحث و بررسي  :گفته است

آن دقت كن و خوب و بد را از هم جدا كن، يا هنگام گرفتن حديث از بزرگان و راويان بايد دقت 
اسناد و متون يا  كنند اما به هنگام بررسي شان است از اين بزرگان جمع مي آنچه كه در توانايي. كرد

آنها فقط حديثي را كه از اسناد و معتمدان حديث . كنند بحث آنها خوب و بد را جدا كرده و پاك مي
  .كنند رسيده باشد و متنش خالي از كج فهمي و ضعف باشد را روايت مي

در بحث از  ن در اسناد يا انحراف و كجروي برايشان معلوم شده استآنچه از دروغ و شك راويا
كنند مگر اينكه آن اسناد و متون را همراه ضعف و  آنها را بيان نمي. نمايند آنها مكمل مي حديثها و آن

سوزانند و تمامي دنيا در  ها را مي و چه بسا اوقاتي كه اين نوشته. كجروي راويانشان بيان نمايند
  .هاي گروه بزرگي از راويان جرح شده ذكر شده است مرتبه

خالد بن يزيد بن ابي مالك دمشقي  شرح حالدر الميزان و التهذيب در  :كنيم ذكر ميهايي را  اينجا مثال
در شام كتابي است كه شايسته است از  :گويد شنيدم يحيي بن معين مي :ابن ابي الحواري گفت: 2آمده است

بندد چه شود بر پدرش دروغ ب راضي نمي. بين برود و آن كتاب الديات از خالد بن يزيد بن ابي مالك است
اين كتاب را از خالد بن يزيد شنيده بودم پس آن  :احمد ابن ابي الحواري گفت. اينكه بر صحابه دروغ ببندد

   3.را به اين عبدولي العطار دادم پس آن را پاره كرد آنچه در آن مردم نياز داشتند به آنها داد

شود، پس  يافت ميهاي شرح حال  بكه زياد در كتا :عنايت محدثين به عقل هنگام حكم بر راويان :سوم
كنند چه برسد به يك خبر يا دو  چه بسا امامان يك راوي را به خاطر يك خبر ناشناس كه آورده جرح مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 7و  6االنوار الكاشفه ص  -1
فوت كرد و شرح حالش   ه 246بن عبداهللا بن ميمون بن العباس التغلبي، كينه او ابا الحسن بن ابي الحواري است، سال  او احمد: ابن ابي الحواري -2

و مختصر  135-134و االرشاد از خليلي ص  8/24و الثقات از ابن حبان  51شماره  1/197و الكاشف  61شماره  1/39تقريب التهذيب : در
  . 3/162تاريخ دمشق از ابن منظور 

هايي از تاريخ سنت و علوم حديث از استاد  گزيده: ك. و ر 232شماره  3/126و تهذيب التهذيب  2475شماره  1/645ميزان االعتدال  -3
  . 176-174عبدالفتاح ابو غده ص 
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منكر يا باطل و اينها  :براي خبري كه درستي آن غير ممكن است يا دور از نظر است :گويند خبر يا بيشتر، مي
دانند تا  اند كه راوي را موثق نمي و داليل و موضوعات را نوشته. دشو در ترجمه الضعفاء به وفور يافت مي

   1.اش را به نمايش بگذارند و احاديث او را يكي يكي نقد كنند گفته
محدثين هنگام حكم بر متون احاديث در قرار دادن دالئل وضع حديث و توسط عقل اما رعايت  :چهارم

يعني  :به تأويل نكردن آنها است و مقصود از تأويل در اينجا مقيد كه. معلوم است 2مخالفت آشكار آن با عقل
به شرطي كه . تالش براي موافق كردن و هماهنگي ميان آن مواردي كه در ظاهر از نظر عقلي مخالف هستند

  3.كند اي كه نقل آن را سرگردان مي آگاه باشيم كه عقل در ديد و تأويل سرگردان نشود به آن اندازه
كنند عقاليي كه راهي به سوي  دانند و انكار مي گويد به درستي مي اين باره ميحكيم ترمذي در 

شوند، نور خداوند چراغ آن و عقل ديدگاه آن و آرامش همراه آن  به خداوند متصل مي. خداوند دارند
گردد در حالي كه حق همراه اوست و قلبش مانند روشنايي چراغ به  است پس به سوي مردم بر مي

حق داراي نور و روشنايي است كه مانند  :چنانكه ربيع بن خثيم گفت. شود مين روشن علم و يقي
شناسيم و باطل داراي ظلمت و تاريكي است و مانند تاريكي شب است  روز روشن است و آن را مي

  . كنيم كه آن را انكار مي
   :شناسند و خداوند بزرگ وعده داده است و گفته محققان حق و باطل را مي

ml m n o  p  q r s t l ) 29/ انفال(  
  .»دهد شما قدرت تشخيص حق از باطل را مي ايد اگر از خدا بترسيد خداوند به اي كساني كه ايمان آورده«

شده است زيرا نياز  د دور است، در اين مورد بياست و از خداون آميختهشهوات دنيا با  لي كهاما عق
شناسد؟ در حالي كه پيامبر خدا شرط كرده است و  ياصل و منبع آن ظلم است پس چگونه حق را م

   4.كنيد شناسيد و انكار نمي آيد آن را مي هنگامي كه حديثي از من نزد شما مي :گفته

____________________________________________________________
_________ 

  . 7االنوار الكاشفه از معلمي ص  -1
قرار داده آنچه : فتهاش گ مان چيزي است كه ابن خلدون در مقدمهو اين ه 2/96و توضيح االفكار از صنعاني  1/276تدريب الراوي از سيوطي  -2

دانند عقل كساني كه عقل را بر  ارزش مي اند به دليل و فاحش از نقل و تقديم آن بر عقل به هنگام تعارض در آن و بي كه اهل حديث قرار داده
كند  و به گفته ابن خلدون استدالل مي 59اعاده تقسيم الحديث ص و قاسم احمد در  508المقدمه ص . كنند نقل هنگام اختالف در ظاهر مقدم مي

  .و دليلي در آن براي گفته ابن خلدون نقل كرده نيست. بر وجوب اينكه سنت مؤيد قرآن است به مفهوم دشمنان سنت
  . 1/78الموافقات از شاطبي  -3
  . 165و قواعد التحديث از قاسمي ص  1/361الحديث  و بعد از آن نيما يعدونه صدق 44نوادر االصول از حكيم الترمذي اصل  -4
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سنت بر عقل در حكم بر سنت پاك  هكند كه قاعده عرض آنچه گذشت براي ما معلوم مي :گفتم
يشان را در پذيرش احاديث و تصحيح آن اي مقرر در نزد محدثين و فقهاست و كارها پيامبر قاعده

  . اند بندي كرده طبقه
آنها مقيد به تغيير و تحول در تأويل در ميان آنچه كه در ظاهر از نظر نقل مختلف است و آنچه 

مگر  شود پس نيكو نمي. ، هستندشود از حدودي كه خالقش براي آن قرار داده است عقل متعجب مي
شود مگر شرع آن را ناپسند كند و حكم آن بر حكم  اپسند نميشرع آن را نيكو كند و زشت و ن

  . شود خداوند بزرگ مقدم نمي
همانا اهل رأي و دشمنان سنت، احاديث را به رأي  :گوييم كه عمر فاروق راست گفت در پايان مي

شروع كنيم ولي  شوند بدانيد كه ما اقتدا مي دهند و گمراه مي كنند و بر آنها فتوا مي خود تفسير مي
  . شويم كننده نيستيم و از تمسك به آن گمراه و خوار نمي كنيم ولي شروع كنيم و پيروي مي نمي

از همنشيني با اصحاب رأي خودداري كنيد، آنها دشمنان سنت هستند، و از  :و در روايت ديگري
رأيشان فتوا  دانيم پس به كشند كه بگويند نمي خجالت ميشود  دانند پرسيده مي ه آنچه نميآنها دربار

خداوند به . كنند گمراه ميكساني را كه همانند آنها هستند، شوند و  دهند و چه بسيار گمراه مي مي
   1.كند نياز مي وسيله وحي پيامبر را از رأي بي

كسي كه خودش را از ديدن منع كند و چنانچه گفتيم باشد و با سنت با  :حافظ بن عبدالبر گفت
و . آن طور مايل است تفسير و تعريف نمايد پس او گمراه و نابود است ديدگاه خود مخالفت كند و

اندازد، او كورتر و  كسي ديگر كه همانند آنهاست و در فتوا دادن بدون علم خود را به خطر مي
باشند و كسي كه نسبت به  قرآن و سنت هر دو اصل و اساس رأي مي :تر است، و اي برادر بدان گمراه

  2.رسد گز به فرع نمياصل نادان باشد هر
  .تر است تر و آگاه و خداوند تبارك و تعالي عالم

____________________________________________________________
_________ 

: و ببين. اسناد اين آثار از عمر در نهايت درستي است: و ابن قيم جوزيه گفت 478و  477هاي  رقم 454-1/453الفقيه و المتفقه از خطيب  -1
يكون مذموماً و المدخل الي السنة از استاد دكتر ، معني الرأي و حتي يكون محموداً و حتي 67و  1/66و در همان منبع  1/55اعالم الموقعين 
  . 259-114عبدالمهدي ص 

  . 2/173جامع البيان العلم و فضله  -2
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   :مطلب سوم

  هاي زير است  در آن شبهه

  
  .و رد آن ت از نوشتنِ سنت مطهرنعماشبهه م :اول
  .و رد آن شبهه بعدي در تدوين سنت مطهر :دوم
  .شبهه روايت حديث از طريق معني و رد آن :سوم

كنندگان حديث اعتماد و اطمينان نسبت به  واضعان و روايت شبهه اينكه زيادي :چهارم
  .كند و رد آن پيامبر را ضعيف مي
  

  شبهه منع نوشتن سنت پيامبر :اول
  :آيد در آن موارد زير مي

  :د آنرنماياندن شبهه و پيروانش و  :الف
  .هايي از احاديث و آثار وارده در منع نوشتن سنت پيامبر ذكر نمونه :اول

  .درجه احاديث و آثار وارده در منع نوشتن سنت پيامبر بيان :دوم
جواب اين گمان آنها به اينكه منع از نوشتن بر عدم حجيت سنت پيامبر داللت  :سوم

  .كند مي
بيان علت منع از نوشتن سنت چنانكه در احاديث و آثاري كه دشمنان سنت بر  :چهارم

  .كنند آمده است هايشان استشهاد مي شبهه
  آنها  تن سنت نزد دشمنانش و رد گمانلت منع نوشبيان ع :ب

اند كه غير از  كند بر اينكه پيامبر و يارانش خواسته منع نوشتن سنت پيامبر داللت مي :اول
  .كتاب خداوند چيزي ديگري نباشد

اند كه سنت دين عمومي و  كند بر اينكه پيامبر و يارانش خواسته منع داللت مي :دوم
  .حسوب نشودهميشگي مانند قرآن م
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كه صحابه در مقابل سنت پاك اين است  سازي دليل روي در حديث همانا منع از زياده :سوم
  .گرفتند كردند و آن را نمي اجتهاد مي

روي در روايت داللت بر حجيت سنت دارد و رفع اتهام بر ابوبكر  منع از زياده :چهارم
  .و عمر از صحابه به دروغ
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  از نوشتن سنت  تنعماشبهه م

  
  نماياندن شبهه و پيروانش 
اگر سنت  :كنيم به اينكه دشمنان سنت خالصه مي ازشناسان و پيروانشان  اين شبهه را در گمان شرق

آيند باشد تا با  پيامبر دليلي براي كار پيامبر و قرآن و صحابه و تابعان و تمامي كساني كه بعد از آن مي
كار در شأن قرآن كريم است اما اين ثابت است كه پيامبر  اين كار نوشتن آنها را تثبيت كند چنانكه اين

از نوشتن سنت نهي كرده و دستور به از بين بردن آن داده است و اين كار را صحابه و تابعان بعد از 
اند بلكه بعضي از آنها از بحث كردن خودداري  اند، و در اين باره كوتاهي نكرده آنها نيز انجام داده
  . ن را تقليل دادند، و ديگران از زياد شدن آنها جلوگيري كردندكردند يا بحث از آ

اند كه منع نوشتن سنت پيامبر از جانب ايشان درست  بعضي از تندروان شيعه به آن استدالل كرده
پندارد كه منع پيامبر از نوشتن سنت و بحث  انگارند گفته كسي كه اين چنين مي نيست و نادرست مي

براي حالت سياسي بود كه خليفه ابوبكر و بعد از او عمر و خلفاي بعد درباره آن زاييده يك 
جلوگيري از نشر فضايل اهل بيت و ترس از انتشار يافتن احاديث پيامبر در بزرگي علي و فرزندانش 

ها به  آن تمامي اين گفته عالوه بر. از آنها اتخاذ كرده بودندو داللت كردن اين احاديث بر امامت او 
  . گشت عيت حكومتشان بر مياصل مشرو

و كساني كه  ببراي توجيه منع ابوبكر و عمر. روايات منع نوشتن احاديث بعد از آن مختلف شد
داليل و نتايج منع تدوين «در كتابش  1و براساس اين شبهه علي شهرستاني. از آنها پيروي كردند

در كتاب  5ا عباس داودو ذكري 4در كتاب معالم المدرستين 3و همچنين مرتضي عسكري 2»حديث

____________________________________________________________
_________ 

نويسنده شيعه معاصر، از تصنيفاتش داليل و نتايج منع تدوين حديث، در حجيت سنت پيامبر و راويان او خصوصاً ابوبكر و : علي شهرستاني -1
  .وند از همه آنها راضي باشد، طعنه زده استخدا –عمر و عثمان و معاويه 

  . 505و  365و  357و  210و  185و  19منع تدوين حديث ص  -2
عبداهللا بن سبا و اساطير اخري و معالم المدرستين : نويسنده معاصر شيعه و رئيس دانشكده اصول دين در بغداد، از تصنيفاتش: مرتضي العسكري -3

  .كند ائشه و اطوار زندگيش و در تمام تأليفات ديدگاه رافضه را در سنت و صحابه معلوم ميو پانصد صحابه خالق و احاديث ع
  . 61-2/60معالم المدرستين المجلد  -4
اي شيعه معاصر، از تأليفاتش تأمالتي در حديث نزد شما و شيعه، در آن ديدگاه رافضه در سنت و صحابه را  نويسنده سوريه: زكريا عباس داود -5

  . ده استمشخص كر
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و غير آن كه از  3»و ركبت السفينه«در كتابش  2، و مروان خليفات1تأمالت بر حديث نزد سني و شيعه
  .اند بود به ا ين مبحث پرداخته 4دشمنان سنت

بعضي از مستشرقين با شيعه بر عدم صحت ممنوعيت نوشتن سنت در ابتداي امر در زمان پيامبر 
اند و اينها چيزي  كه اينها به پيامبر نسبت داده شده. د را بر اين پايه بنا نهادنداتفاق كردند و رأي خو

   5.نيست جز نتيجه پيشرفت ديني و سياسي و اجتماعي مسلمانان
احاديث وارد در  :باشد، كه معتقد است مي گلدزيهررود كه الگوي بزرگشان در اين بهتان  گمان مي

جز اثر رقابت اهل كند چيزي  وشتن سنت را تشويق ميمنع نوشتن سنت و احاديث ديگري كه ن
  . نيستندحديث از يك طرف و اهل رأي در طرف ديگر براي رسيدن به يك هدف واحد 

. كنند تا دليلي براي درستي و استدالل به آن داشته باشند اهل حديث به نوشتن سنت تكيه مي
دشمني نسبت به حديث نيست و اين  اند كه انكار تدوين حديث همگي موافق اين گفته :دنگوي مي

 6.اين به دليل بدرفتاري بود كه بعد از آن به وجود آمد. كراهيت در نوشتن از ابتدا وجود نداشته است
در اين موضوع دو نوع آراي متضاد وجود دارد، براي اينكه آنها را برايتان  :گويد و در جاي ديگري مي
  . برگرديمكه اين نزاع شروع شده است،  به روزگاران گذشتهمعلوم نمائيم ناچاريم 

ها گفته  هر گروه داراي ديدگاه مخصوص است كه با احاديث پيامبر مرتبط است، يكي از گروه
بنويسد پس آن را از بين  يچيزي غير از قرآن از من ننويسيد و هر كسي چيز :فرموده است پيامبر

____________________________________________________________
_________ 

  . 62و  44و  42-37تأمالت في الحديث ص  -1
روي كرد از  شيعه شد و در آن زياده. اي معاصر به درجه ليسانس از دانشكده حقوق در سوريه دست يافت نويسنده سوريه: مروان خليفات -2

  . و ركبت السفينه: تأليفاتش
  . 180-173و ركبت السفينه ص  -3
و كسي  34اضواء علي السنة ص : ك. ر. اين حديثي كه اين كتاب را بر آن بنا نهاديم) از من ننويسيد و غيره(حديث مثل محمود ابوريه گوينده  -4

  .باشد كه اين شبهه را گفته حسين الدركاهي الرافضي در مقدمه كتاب كشف اليقين في فضائل امير المؤمنين از ابن مطهر جليلي مي
  . 374-346ص  تفصيل اين شبهه و رد آن خواهد آمد -5
   .566ص  10دراسات محمديه ترجمه استاد صديق بشير نقل از مجله دانشكده الدعوه ليبي، عدد  -6
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 ،آيا علم :يت كرده به اينكه از پيامبر پرسيده شدابن جريح از گروه دوم حديثي از ابن عمرو روا. 1ببرد
   2.نوشتن :آورد؟ پيامبر آن را تأييد كرد، هنگامي كه از معني اسارتش پرسيدند جواب داد اسارت مي

آيا تمام آنچه از او شنيد را بنويسد  :عماد بن سلمه گفته كه جد عمرو بن شعيب از پيامبر پرسيد
بله همانا من  :حتي در حالت عصباني و خوشحالي؟ گفت :او گفت بله پس به :پس پيامبر جواب داد

  3.گويم غير حق را نمي يچه در حال عصبانيت و چه در حال رضايت و خوشحال

شنيد اما  همانا مردي از انصار نزد پيامبر نشست و احاديثي از پيامبر را مي :گويد ابو هريره مي
براي اين كار از سمت راستت  :د پس پيامبر به او گفتبه او شكايت بر. توانست آنها را حفظ كند نمي

  4.كمك بگير
با آمدن اين احاديث دو گروه تالش كردند كه داليلي را در درستي مذهب و عقيده خود عرضه 

و اين دليلي در به وجود آمدن . باشد كنند بدون اينكه معلوم شود كداميك از آنها از مدافعانش مي
   5.هاي ديني گرديد نقاب
ما پيروان مستشرقين از داعيان مذاهب الديني به درستي منع از نوشتن سنت پيامبر در ابتداي امر به ا

داليلي كه ذكرشان بعداً خواهد آمد و از آن داليل روي بر گرداندند و ايده مسلمانان محدث و فقيه و 
  .ارزش دانستند، اعتراف نمودند ساير علما را تا امروز باطل و بي

باشد كه به وسيله آنها به عدم حجيت  وشتن سنت در ابتداي كار مربوط به احاديثي ميعلت منع ن
دهند چه اين احاديث مستند به پيامبر باشند چه مستند به صحابه و چه مستند به  سنت شهادت مي

  . تابعين باشند

____________________________________________________________
_________ 

  . 271تخريجش خواهد آمد ص  -1
 الذهبي از او انتقاد كرده به اينكه ابن مؤمل ضعيف است و الهيثمي در مجمع 362شماره  1/188حاكم در المستدرك كتاب العلم بيرون آورده  -2

اند و ابن  اند در الكبير و االوسط و عبداهللا بن مؤمل ابن معين و حبان او را مطمئن دانسته و به طبراني نسبت داده 1/152الزوائد آن را ذكر كرده 
  . 364و المحدث الفاصل ص  68اند و الخطيب در تقييد العلم ص  احاديث او ناشناخته: مرد مطمئن كم حديث است و امام احمد گفت: سعد گفت

  . 3646شماره  3/318ابو داود در كتاب العلم باب در كتاب علم  -3
و الخطيب در تقييد العلم . اين اسناد محكم نيست و از امام بخاري نقل است: و گفت 2666شماره  5/38ترمذي در كتاب علم باب اجازه در آن  -4

  . 503شماره  1/249و همچنين الخطيب در الجامع ألخالق الراوي  65ص 
  . 568- 10/567دراسات محمديه ترجمه استاد صديق بشير نقل از مجله دانشكده الدعوه ليبي عدد  - 5
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ند و بيشتر كرد آنها در همان وقت از احاديثي روي برگرداندند كه بر نوشتن سنت پيامبر تشويق مي
و تمامي آنها بر نوشتن سنت و تدوين آن حرص . آنها مستند به پيامبر و صحابه و تابعين هستند

  .ورزيدند مي
چرا دشمنان سنت تضاد ظاهري در روايات منتسب به پيامبر و صحابه و تابعين را براي ما بيان 

  . كنند كنند؟ و چرا به علت و حكمت اين منع اقرار نمي نمي
ست كه اين جواب از آنها پذيرفته شود كه راز اين تناقض در روايات منع نوشتن و جواز ممكن ني
  .آن است

اين  دليل –خداوند از آنها راضي باشد –و صحابه و تابعين  زيرا منع كردن و نهي از جانب پيامبر
فيق صدقي چنانكه دكتر تو. كه احاديث را مانند قرآن به عنوان دين كلي و عمومي قرار ندهنداست 

به آن اشاره كرده است و استاد محمد رشيد رضا كه رحمت خدا بر او باد از او تأثير پذيرفته است و 
دليلي بر آن نيست  باشند، عبدالجواد ياسين و غيره مياز پيروان او محمود ابوريه و جمال البنا و 

  1.چنانكه خواهد آمد

اند چنين  شتن سنت و تدوين آن اشتباه كردهدشمنان سنت در انكارشان به حجيت سنت ميان منع نو
ها ماندگار شده  پندارند كه سنت پيامبر در سينه اند كه تدوين همان نوشتن است آنها چنين مي فهميده

بود تا آخر قرن اول هجري در زمان عمر بن عبدالعزيز، آن دركي نادرست است چنانكه در شبهه 
  .تأخير در تدوين خواهد آمد

كنند بر عدم  گذارند، استدالل مي انت علمي خيانت كردند و براي سنت پاك تاريخ ميپس آنها در ام
كنند و امر به  همه آنها از نوشتن نهي مي. حجيت سنت به احاديث منتسب به پيامبر و صحابه و تابعين

اي بر  دمهاند و آنها را مق هاي امامان جمع كرده كنند و آن احاديث را در كتاب ها مي از بين بردن نوشته
كنند اما رد آنها  را نقل مي ،كند هايشان اشاره مي اين احاديثي كه به شبهه. گذارند رد سنت به نمايش مي

  .كنند را نقل نمي
حافظ خطيب البغدادي در كتابش اسارت علم بابي به عنوان آثار و اخبار در كراهيت نوشتن علم، 

ت كراهيت نوشتن حديث و باب سوم آثار و به عنوان توصيف عل نگاشته است سپس باب ديگري را
   2.به آنها افزوده است اخبار در سرزنش نوشتن علم

____________________________________________________________
_________ 

  . 314-305ص : نگا -1
  . 113-29تقييد العلم ص  -2
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را به عنوان ذكر كراهيت نوشتن بابي » جامع بيان العلم و فضله«همچنين حافظ ابن عبدالبر در كتاب 
نوشتن پس باب ديگري به عنوان اينكه گذشتگان سمنعقد كرده ها  علم و جاودانه كردن آن در كتاب

بر حفظ و پنداشتند و باب ديگر در مورد آنچه در كراهيت نوشتن علم آمده و  حديث را ناپسند مي
اند و در باب ديگر ذكر اجازه در نوشتن علم و بابي هم در درستي عمل  اعتماد كردهنگهداري آن 

  .نگاشته است 1گذشتگان در كتابت علم به خاطر ترس از فراموشي
  :به اين عنوان قرار دادمقدمه بابي را در  :در كتاب سننش همچنين حافظ الدارمي

كسي كه اجازه نوشتن علم را «و باب ديگري در مورد » دارد كسي كه نوشتن حديث را روا نمي«
   2.»دارد

كنند، دشمنان سنت بابي را  هايي است كه به وسيله آن از حجيت سنت بحث مي اين مزيتي از باب
از بقيه و » آثار و اخبار وارده در كراهيت نوشتن علم«كنند  را تأييد ميكنند كه ادعايشان  نقل مي

چشم پوشي كند،  كند و بر آنها دليل ارائه مي بندد و دروغشان را بر مال مي هايي كه زبانشان را مي باب
باب وصف علت در كراهت نوشتن حديث و باب آثار و اخبار وارده از سرزنش در  :كنند مانند مي

اين عادت دشمنان اسالم است كه هميشه داليلشان را از منابع جاودان اسالمي بدست . منوشتن عل
شوند پس اين قوم در خيانت علمي و پوشاندن لباس حق  آورند و متحمل سختي بر خودشان نمي مي

  . بر باطل تخصص دارند
ي :كنند از كساني كه اين روش را دنبال مي   و محمود  3دكتر توفيق صدق

و احمد حجازي  8و محمد شهرور 7و اسماعيل منصور 6و احمد صبحي منصور 5قاسم احمد و 4ابوريه
  .باشند مي 3و رشاد خليفه 2و نيازي عزالدين 1و مصطفي المهدوي 10و جمال البنا 9السقا

____________________________________________________________
_________ 

  . 77- 1/63جامع بيان العلم  -1
  . 140- 1/130سنن الدارمي المقدمه  -2
  . 9/913مجله المنار المجلد  -3
  . 46اضواء علي السنة ص  -4
  . 128و  114اعادة تقسيم حديث ص  -5
  . 50ص  3530و مجله روز اليوسف عدد  6-5و عذاب القبر ص  89حد الرده ص  -6
  . 225، 14، 7تبصير االمة بحقيقة السنه ص  -7
  . 565، 546الكتاب و القرآن مراءة معاصر ص  -8
  . 12حقيقة السنة النبويه ص  -9

  . 7السنة و دورها في الفقه الجديد ص و  269و  268االصالن العظيمان ص  -10
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مي  و غيره 7و محمد حسين هيكل 6و حسين احمد امين 5و احمد امين 4و نيز عبدالجواد ياسين
  . باشند

  نوشتن سنت پيامبر ز احاديث و آثار وارده در منع ايي اه نمونه: الف

  احاديثي كه منسوب به پيامبر هستند  :اول
از من ننويسيد، كسي كه چيزي غير از قرآن از من  :؛ پيامبر گفتالخدريحديث ابو سعيد  - 1

كه بنويسد، الزم است آن را از بين ببرد و از من حديث بگوييد ولي مرتكب گناه نشويد و كسي 
عمدي بر من دروغ ببندد، به تحقيق آتش زير خود قرار داده است يا درونش را از آتش پر كرده 

   8.است
   9.از پيامبر خواستيم به ما اجازه نوشتن بدهد اما به ما اجازه نداد :در روايتي از او

بر بيرون آمد نوشتيم، پيام شنيديم را مي نشسته بوديم و آنچه از پيامبر مي :گفت ابوهريرهحديث  - 2
آيا كتابي غير از كتاب  :ايم، فرمود ؟ آنچه از تو شنيدهيمنويسيد؟ در جواب گفت چه مي :و فرمود

از كتاب خداوند بنويسيد و كتاب خدا را نيكو  :پس گفت. باشد شنويم مي آنچه مي :خداست؟ گفتيم

                                                                                                                            
  . 1/25البيان بالقرآن  -1
  . 134، 117انذار من السماء ص  -2
  . 19القرآن و الحديث و االسالم ص  -3
م السلطة في االسال: از تأليفات او. فارغ التحصيل شد 1976قاضي مصر سابق از دانشكده حقوق در دانشگاه قاهره در سال : عبدالجواد ياسين -4

العقل الفقهي السلفي بين النص، التاريخ، در اين كتاب بر حجيت سنت و راويانش شك كرده است و شهادت به شبهه كه همراه ماست در كتاب 
  . 238السلطة في االسالم ص 

پس مشغول تدريس در هاي اسالمي قضاوت كرد  احمد امين ابن شيخ ابراهيم الطباخ، در مدرسه حقوق اسالمي فارغ شد در بعضي از دادگاه -5
فجر االسالم و ضحي االسالم و ظهر االسالم، در كتابش از حديث گفته و : از تأليفاتش. دانشكده ادب و دانشگاه مصر شد و سرپرست آن گرديد

دو كتاب اي كه مورد بحث است در  و شهادت او به شبهه 1/379االعالم : شرح حالش در. فوت كرد 1954سال . حق را با باطل آميخته است
  . 2/106و ضحي االسالم  233و  21-208فجر االسالم ص 

در طعنه مستشرقين در » دليل المسلم الحزين«از تأليفات حسين احمد امين . نويسنده معاصر مصر، فرزند استاد احمد امين: حسين احمد امين -6
  . 43كتاب المسلم الحزين ص . حجيت سنت و شهادت به اين شبهه ترديد داشت

نويسنده مصري از رواد مدرسه عقلي حديث از سنت و سيره پيامبر از مستشرقين تأثير پذيرفت و تأثيرش در شبهه، كتاب : حمد حسين هيكلم -7
  . 55زندگي محمد ص 

  . 3004شماره  9/356مسلم در كتاب الزهد و الرقائق باب اثبات در حديث و حكم كتابت العلم  -8
هاي ديگري نيز از  اين حديث به صورت: ابو عيسي گفت 2665شماره  5/37باب آنچه درباره كراهيت نوشتن علم آمده : آورده الترمذي در كتاب العلم بيرون - 9

 1/131دارد  همام از يزيد بن اسلم روايت كرده و الدارمي در المقدمه بيرون كشيده باب كسي كه نوشتن حديث را روا نمي. زيد بن اسلم روايت شده است
  . 148و القاضي عياض في االلماع ص  32و الخطيب في تقييد العلم ص  451شماره 
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هر آنچه را  :گفت. مائيدبداريد، آيا كتابي غير از كتاب خدا هست، كتاب خداوند را نيكو و خالص ن
   1.كه نوشته بوديم در يك جا جمع كرديم و سوزانديم

و كسي  اشكالي ندارد وتوانيد از من بگوئيد  مي :آيا دربارة تو بحث كنيم؟ فرمود اي پيامبر :گفتيم
ي اي پيامبر خدا آيا از بن :ما نيز گفتيم. كه عمدي بر من دروغ ببندد، درونش را از آتش پر كرده است

درباره چيزي از آنها و اشكالي ندارد و شما بله از بني اسرائيل بحث كنيد  :اسرائيل بحث كنيم؟ گفت
   2.ديكنيد مگر اينكه از آن تعجب كن بحث نمي

  .است 3و همچنين از زيد بن ثابت، نقلي از پيامبر روايت شده - 3
  آثار موقوف و مقطوع :دوم

   :اند تن سنت پيامبر رفتهبعضي از صحابه و تابعين به راه منع نوش
را به  شبپدرم حدود پانصد حديث از پيامبر خدا جمع كرد،  :گفت لعائشه 4.ابوبكر صديق - 1

اين تقلب به خاطر شكايت  :عائشه گفت فرصت را غنيمت شمردم و گفتم. تقلب و تغيير آنها گذراند
توست را جلو بياور، پس  احاديثي كه نزد :شد گفت صبحرسد؟ هنگامي كه  است يا چيزي به تو مي

ترسيدم كه بميرم و اينها نزد تو بماند در  :آنها را در آتش انداخت و سوزاند و گفتو را آوردم  آنها
دانم و چنان كه گفتم نيست و من  اينها احاديثي وجود دارد از مردي كه او را امين و قابل اعتماد مي

   5.ام آن را نقل كرده

____________________________________________________________
_________ 

  . 116-2/103خواهد آمد ) ابو هريره روايت االسالم رغم انف الحاقدين(شرح حال او در مبحث  -1
 .عف او توافق وجود داردكه بر ض، در آن است ، و عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم34تقييد العلم ص  در، والخطيب  13 _ 12/ 3المسند  درأحمد  -2

 102، والضعفاء البي نعيم ص  377 شماره 158، والضعفاء والمتروكين نسائي ص 3879 شماره 570/ 1تقريب التهذيب : در شرح حال او: نگا
/ 5والتعديل  ، والجرح922 شماره 284/ 5، والتاريخ الكبير 370 شماره 208، والتاريخ الصغير ص 57/ 2والمجروحين البن حبان  122 شماره
  . 13376شماره  488/ 8، ولسان الميزان  1107 شماره 233

/ 1جامع بيان العلم  در، وابن عبد البر 182/ 5المسند در ، وأحمد  3647شماره  318/ 3كتاب العلم، باب في كتاب العلم  ن خودسن درأبو داود  -3
  . 148ص اإللماع  در، والقاضي عياض 35تقييد العلم ص  در  ، والخطيب63

 23، وتاريخ الصحابة  3066 شماره 310/ 13، واسد الغابة  1633 شماره 963/ 3االستيعاب : گرانقدر شرح حال او در صحابي: أبو بكر صديق -4
  . 4835 شماره 341/ 2، واإلصابة 2 شماره 10، ومشاهير علماء األمصار ص 1 شماره 2/ 1، وتذكرة الحفاظ 1 شماره

صاحب أضواء على و از كساني كه ادعاي امانت علمي مي كنند مانند . ذكر كرده و گفته كه صحيح نيست 5/ 1رة الحفاظ تذك درذهبي  حافظ -5
إسماعيل و ، 49أضواء على السنة ص : نگا!! و جكم ذهبي را نقل نكرده است ،آورده است التذكرة تعجب مي كنم كه روايت سابق را از السنة

گفته است و مولف پنداشته كه التذكرة  از نقل روايت پيشين از إسماعيل منصور بعد  تعجب كرده است آنجا كهبي إمام ذه از دروغ او برمنصور 
  . 226تبصير األمة بحقيقة السنة ص : نگا) درست است تذكرة الحفاظ ذهبي اين روايت در
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اش كه من آن را نقل كرده بودم اضافه كرد كه حديث باقي مانده  گفته در روايت ديگري بعد از اين
  .ماند اگر پيامبر گفته بود از ابوبكر پنهان نمي: توان گفت بنابراين مي. بود ولي من آن را نيافتم

  . ام يا نه دانم كه حرف حرف آن را درست بيان كرده من حديثي براي تو روايت كردم و نمي
داند، احاديث پيامبر هزار  كار به اين صورت واقعاً عجيب است و علي بن صالح نمي اين :ابن كثير گفت

 1حافظ السيوطي. تا بيشتر از اين مقدار است و شايد اينها رواياتي هستند كه بر آنها اتفاق نشده است
او حديث ذكر اند را جمع كرده باشند و بعضي از صحابه از  هايي از پيامبر كه از بين رفته شايد گفته :گفت
روند زيرا از بهترين صحابه در  و غير آن، و ظاهراً از اين مقدار نيز فراتر نمي 2اند مانند حديث الجده كرده

چيزي را  پيامبر«مانند حديث  .تيسباشند و احاديثي نزد آنهاست كه نزد كسي ديگر ن حفظ حديث مي
   3.»كرد گرفت مگر اينكه آن را دفن مي نمي
همانا عمر بن خطاب خواست كه حديث بنويسد،  :نقل است 5زبيداز عروه بن  :4بعمر بن خطا - 2

  . پس ياران پيامبر در آن از او طلب فتوي كردند و اشاره كردند به او كه آنها بنويسد
عمر خوشحال شد خداوند خير و نيكي شهري را بر او ارزاني دارد پس روزي تصميم گرفت و 

نويسم، قولي را به خاطر آوردم كه قبل از شما كتابي نوشته بودند و خواستم كه سنتي ب من مي :گفت
   6.پوشانم كتاب خداوند را رها كرده بودند همانا من كتاب خداوند را با چيز ديگري نمي

____________________________________________________________
_________ 

األشباه و النظائر في : تأليفات او. داشت، مفسر و محدث بودجالل الدين در علوم مختلفي تبحر : عبدالرحمن بن ابي بكر محمد سيوطي: السيوطي -1
و الصغير، و االزهار  القواعد الفقهيه و األشباه و النظائر في العربيه، و الدارالمنثور في التفسير بالمأثور، و االتقان في علوم القرآن، و الجامع الكبير

، و 8/51و شذرات الذهب  77شماره  1/335حسن الحاظرة للسيوطي : رح حالش درش. وفات يافت  ه 911المتناثره في االخبار المتواترة سال 
  . 228شماره  1/328و البدر الطالع للشوكاني  3طبقات المفسرين للسيوطي ص 

  . 26-2/25اخراج آن گذشت  -2
ديث عجيب است و عبدالرحمن بن ابي اين ح: و ابو عيسي گفت 1018شماره  3/338، 33الترمذي بيرون آورده در كتاب الجنائز باب شماره  -3

ابن ماجه بيرون آورده در . هاي ديگري نيز روايت شده، ابن عباس از ابي بكر الصديق از پيامبر اين حديث به گونه. داند بكر المليكي ضعيف مي
  . 1/542لرجاجه از بوهيري مصباح ا: ك. در اسنادش حسين بن عبداهللا الهاشمي و ر. 1628شماره  1/520كتاب الجنائز باب ذكر وفاتش 

دروغ محمود ابوريه بر محمد رشيد : ك. و ر 503و دالئل التوثيق المبكر للسنه از دكتر امتياز احمد ص  59، 4/58منتخب كنز الكمال : ك. ر -4
  . 49و اضواء علي السنه ص  10/764مجله المنار : ك. ر. رضا به اينكه اين حديث درست است

اند پسرش عثمان و عبداهللا  اش و علي و از او روايت كرده بير بن خويلد االسدي، ابو عبداهللا مدني از پدرش روايت كرد و داييعروة بن الز: ك. ر -5
و الطبقات الكبري از ابن  3775شماره  2/18و الكاشف  4577شماره  1/671هايش تقريب التهذيب  از ترجمه. فوت كرد  ه 94و الزهري سال 

و البدايه و النهايه  51شماره  1/62و تذكرة الحفاظ  5/694و الثقات از ابن حبان  1121شماره  331از عجلي ص  و الثقات 5/179سعد 
  . 428شماره  82و مشاهير علماء االمصار ص  9/101

  . 49و الخطيب في تقييد العلم ص  1/64ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -6
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نزد تمام كساني كه كتابي نزدشان بود رفتم و آن  :از علي بن ابي طالب روايت شده گفت - 3
تاب پروردگارشان را كنند و ك كساني كه احاديث عالمانشان را پيروي ميها را از بين بردم، همانا  كتاب

   1.شوند هالك مياند،  رها كرده
به ابي سعيد گفته شد آيا از روي حديث رونويسي  :2ري به نقل از ابي نضره گفتخدابو سعيد  - 4
   3.نويسيم از ما بگيريد چنانكه ما از پيامبرمان گرفتيم براي شما نمي :گفت ؟كنيم

همانا تو درباره حديث عجيبي از پيامبر با  :گفتم 4ريبه ابي سعيد الخد :گويد در جاي ديگري او مي
ترسيم از اينكه در آن كم و زياد كنيم، گفت اگر خواستيد آن را قرآن قرار  ما صحبت كردي، ما مي

   5.ايم دهيد، نه، نه، اما از ما بگيريد چنانكه ما از پيامبر خدا گرفته
   6.شود نويسيم و حديثي از ما نوشته نمي ما نمي :گفتهريره ابو - 5

از او  ابوهريرهبيشتر از  هيچكدام از ياران پيامبر :روايت شده گفت 7از سعيد بن ابي الحسن
همانا مروان زماني كه در مدينه بود خواست كه احاديثش را بنويسد، پس . حديث روايت نكرده است

هنگامي كه از آن اباكرد پس براي او يك . نانكه ما روايت كرديمروايت كنيد چ :ابا كرد و گفت
نوشت تا  شروع به گفتن كرد در حالي كه كاتب آن را ميابوهريره  نويسنده مطمئن و دانا آوردند پس

و شما  :گفت. ايم هاي تو را نوشته بدان ما تمامي گفته :مروان گفت :گفت. اش تمام شد اينكه گفته

____________________________________________________________
_________ 

  . 64و  1/63 ابن عبداهللا البر در جامع بيان العلم -1
منذر بن مالك بن قطعه، العبدي ابو نضره، معروف به لقبش، از ابي سعيد الخدري روايت شده و ابن عباس و علي و از او قتاده و عوف : ابو نضره -2

و  6915شماره  2/213تقريب التهذيب : شرح حالش در. فوت كرد  ه 108بر مطمئن بودنش اجماع است در سال . و ابن ابي عروبه و خلق
و مشاهير علماء  7/207و طبقات ابن سعد  5/420و الثقات از ابن حبان  1633شماره  439و الثقات از عجلي  5632شماره  2/295الكاشف 

  . 709شماره  122االمصار ص 
  . 1/64ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -3
  . 37-36و تقييد العلم ص  379و الخطيب در المحدث الفاصل ص  1/64همان  -4
و  231رقم 142و ابن المبارك در سندش ص  471شماره  1/133دارد  الدارمي در سننش در المقدمه باب كسي كه نوشتن حديث را روا نمي -5

و  38و الخطيب در تقييد العلم ص  1/64محقق استاد صبحي البدري السامرائي با اسناد درست گفته است، ابن عبدالبر در جامع بيان العلم 
  . 363ث الفاصل ص الحد

و الخطيب در  1/66و ابن عبدالبر در جامع البيان العلم  472شماره  1/133داند  الدارمي در المقدمه باب كسي كه نوشتن حديث را خوب نمي -6
  . 42تقييد العلم ص 

، و سليمان التيمي، بر اطمينان او سعيد بن ابي الحسن بصري برادر حسن بصري از مادرش روايت شده و ابوهريره و از او برادرش، و عوف -7
و الثقات از عجلي  866شماره  1/433و الكاشف  2291شماره  1/350تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات يافت  ه 100اجماع دارند، سال 

  .657شماره  115، مشاهير علماء االمصار 4/276و الثقات از ابن حبان  536شماره  182ص 
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 پس آن را بر او خواندند، سپس :پس االن آن را بر من بخوانيد، گفت. بله :چنان كرديد؟ گفت
پس آنها را از بين  .پس آنها را از بين ببريد. ايد معلوم است كه شما آنها را حفظ كرده :گفتابوهريره 
   1بردند؟

ر د. 2شود نويسيم و آن نيز نوشته نمي ما علم را نمي :گفت كه از او روايت شده :ابن عباس - 6
   3.نويسيم همانا ما چيزي غير از قرآن را به صورت مكتوب نمي :روايت گفت

اي از مكه يا يمن آورد كه در آن احاديثي از  كتابي يا نوشته 4علقمه :ابن مسعود از او روايت كرد - 7
  :ند و آنها را در آب شست و گفتبود پس دستور داد كه طشت آبي بياورپيامبر 

m¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯  ° 
± ² l ) 3/ يوسف(  

ايم و همانا تو قبل از آن از  كرديم در اين قرآن آورده ها را به موجب آنچه بر تو وحي مي ما بهترين داستان«
  .»خبران بودي بي

ها گنجايش زيادي دارند آنها را به قرآن مشغول كنيد و به چيزهاي ديگر غير قرآن مشغول  قلب
  5.نكنيد

ديده شده كه اين نوشته از اهل كتاب گرفته شده  :6بدالبر زياده ابو عبيد گفتدر روايتي از ابن ع
  7.بنابراين عبداهللا نگاه كردن در آن را ناپسند دانست

____________________________________________________________
_________ 

  . 41ص خطيب در تقيد العلم  -1
  . 42و الخطيب در تقيد العلم ص  1/64ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -2
  . 43-42الخطيب در تقيد العلم ص  -3
اش عبدالرحمن  علقمه بن قيس بن عبداهللا نخعي الكوفي، ابو شبل، برادر يزيد بن قيس، روايت شده از ابوبكر و عمر و ابن مسعود، و از او برادرزاده: علقمه -4

 2/34و الكاشف  4697شماره  1/687تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات يافت  ه 62بن كهيل سال  اش ابراهيم نخعي و سلم ن يزيد و خواهرزدادهب
و  8/219و البدايه و النهايه  1161شماره  339و الثقات از عجلي  24شماره  20و طبقات الحفاظ ص  22شماره  1/48و تذكرة الحفاظ  3873شماره 

   .741شماره  125مشاهير علماء االمصار ص 
  . 54الخطيب في تقييد العلم ص  -5
تقريب التهذيب : فوت كرد شرح حالش در  ه 224سال . هايي از او در شرح الغرايب است قاسم بن سالم، البغدادي، ابو عبيد، امام مطمئن، فاضل، گفته: ابو عبيد - 6

 338شماره  249هاي مسعود بن علي البخري للحاكم ص  و سؤال 4511شماره  2/128و الكاشف  572شماره  8/315، تهذيب التهذيب 5479شماره  2/19
  .44شماره  1/150و طبقات الفقهاء الشافعين از ابن كثير  6868شماره  12/403و تاريخ بغداد 

  . 1/66جامع البيان العلم  -7
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ابو مره الكندي با كتابي از شام آمد آن را برد  :آمده كه گفت 1در روايتي از الدارمي از مره الهمداني
به  :گريست و طشت آبي خواست، آن را خيس كرد و گفتو به عبداهللا بن مسعود داد، پس در آن ن

  .شود كسي كه قبل از شما از اين كتاب پيروي كرده و كتاب خدا را رها نموده است درستي هالك مي
بردم اما  همانا اگر اين نوشته از كتاب و سنت بود آنها را از بين نمي :گويد حصين به نقل از مره مي

   2.اند ن بودههاي نويسندگا اينها از نوشته
هاي زيادي از پدرم نوشتم  نوشته :كه ابوموسي گفته است 4از ابي برده 3ابو موسي االشعري - 8

  .از ما بگير چنانكه ما گرفتيم :سپس او آنها را از بين برد و گفت
گفت، من و غالمم بپا  ابو موسي براي ما حديث مي :از طريق ديگري از ابي برده آمده كه گفت

آيا  :نها را نوشتيم، روزي از احاديث صحبت كرديم پس خواستيم آنها را بنويسيم او گفتخواستيم و آ
   5.آن را براي من بياوريد :نويسيد؟ گفتيم بله، گفت آنچه شما از من شنيديد را مي

از ما حفظ كنيد چنانكه ما  :پس طشت آبي خواست كه برايش آوردند و آن را در آن شست و گفت
   6.ايم حفظ كرده

اگر در آن حديث  :اي بر داشتم پدرم گفت ابي برده به نقل از ابي موسي گفت از پدرم نوشته
پس آنها را در  7سوزاندم، پس خواست طشت آبي برايش بياورند پيامبر و كتاب خدا نبود آن را مي

____________________________________________________________
_________ 

از ابن مسعود و عمر . شود الكوني او كسي است كه به خاطر عبادت زيادش طيب ناميده مي مرة بن شراحيل الهمداني، ابو اسماعيل: مرة الهمداني -1
 2/253و الكاشف  6583شماره  2/170تقريب التهذيب : فوت كرد و شرح حال او  ه 76سال . روايت شده و از عمرو بن مره و ابن ابي خالد

و االنساب المتفقه في الخط از ابن قيسراني ص  754شماره  127اء االمصار و مشاهير علم 1555شماره  424و الثقات از عجلي  5361شماره 
  . 162شماره  99

  . 477شماره  1/134دارد  الدارمي در المقدمه، باب كسي كه نوشتن حديث را روا نمي -2
و تاريخ الصحابه ص  6296اره شم 6/299و اسد الغابه  1639شماره  3/979االستيعاب : صحابه بزرگوار شرح حالش در: ابو موسي اشعري -3

  . 10950شماره  2/359و االصابه  216شماره  47و مشاهير علماء االمصار ص  10شماره  1/23و تذكرة الحفاظ  741شماره  154
داهللا و يوسف گفته شده است عامر است و حارث نيز گفته شده، روايت شده از پدرش و علي و زبير و عب: ابو برده ابي موسي االشعري: ابو برده -4

و تذكرة  6508شماره  2/407و الكاشف  7981شماره  2/360تقريب التهذيب : فوت كرد شرح حالش در  ه 104و حفيده بريد ابن عبداهللا سال 
و مشاهير علماء  1903شماره  491و الثقات از عجلي ص  7/133شماره و طبقات ابن سعد  43و طبقات الحفاظ ص  86شماره  1/95الحفاظ 

  . 776شماره  130مصار ص اال
  . 39الخطيب در تقييد العلم ص  -5
  . 40 39و الخطيب در تقييد العلم ص  1/66ابن عبدالبر در جامع البيان العلم  -6
  . 1/26النهايه في غريب الحديث . اجاني به ظرفي كه در آن آبي است كه مزه و رنگ آن تغيير يافته -7
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اي را رها كن، از من ننويس چنانكه من چيزي از پيامبر  آنچه از من شنيده :آن شست و گفت
   1.ام، نزديك بود پدرت هالك شود تهننوش
همانا سفيان  :ده كه گفت به عمرو گفته شدروايت ش 3ثورياز سفيان  :2عمرو بن دينار - 9
نويسد سخت بگير، سفيان  بر كسي كه از من چيزي مي :نويسد، ناراحت شد و گريست و گفت مي

   4.ام ام بلكه حفظ كرده چيزي از او ننوشته :گفت
، و از او روايتي 6احاديث را مانند كتاب قرار ندهيد :و روايت شده كه گفتاز ا :5ضحاك -10

نشيند به  ها غبار مي شوند كه بر نوشته آيد كه حديث آنقدر زياد مي زماني بر مردم مي :ديگر است
   7.شود طوري كه نگاه كردن در آنها سخت مي

هايش را خواست و آنها را از  از او روايت شده است كه زمان مرگش كتاب : 8سلمانيعبيد  -11
ترسم كه بعد از من كسي به آنها دست يابد كه در جايي غير از جايگاه خودشان  مي :و گفت. بين برد

   9.آنها را بكار برد

____________________________________________________________
_________ 

آن را به الطبراني در الكبير  1/151الطيراني در الكبير، در فرهنگ يافت نشد، الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد و  9/53ابن ابي شيبه در المصنف  -1
  . حفظ كن چنانكه پيامبر حفظ كرده: اند، البزار گفت و البزار نسبت داده

سال . اند يانان و مالك، آنچه درباره تشيع از او گفتهعمرو بن دينار الملكي، ابو محمد، از ابن عباس روايت شده، و جابر و از او شعبه و السف -2
و  1257شماره  363و الثقات از عجلي  4152شماره  2/75و الكاشف  5040شماره  1/734تقريب التهذيب : فوت كرد شرح حالش در  ه 126

  . 2544شماره  6/328و التاريخ الكبير از بخاري  5/167الثقات از ابن حبان 
او سفيان بن سعيد بن سروق الثوري، ابو عبداهللا الكوني، امير المؤمنين في الحديث، از عمرو بن دينار روايت شده و ابن المنكدر و : سفيان الثوري -3

و الكاشف  3452شماره  1/371تقريب التهذيب : فوت كرد شرح حال او  ه 161سال . مسلم بن كهيل و عنه القطان و علي بن الجعد و الفريايي
  . 41شماره  43و تذكرة الحفاظ و االنساب المتفقه في الخط از ابن قيسراني ص  571شماره  190و الثقات از عجلي  1996 شماره 1/449

  . 47الخطيب در تقييد العلم ص  -4
شماره  1/444تقريب التهذيب : فوت كرد شرح حالش در  ه 105ضحاك بن مزاحم الهاللي، الخراساني، ابو القاسم، ابو محمد، سال : ضحاك -5

  . 1562شماره  227و مشاهير علماء االمصار ص  6/185و الثقات از ابن حبان  2437شماره  1/509و الكاشف  2989
  . 47الخطيب در تقيد العلم ص  -6
  . 1/65ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -7
فوت كرد و پدرش بعد از او، قبل از من هفتاد سالگي   ه 72 عبيده بن عمرو اسلماني، ابو عمر الكوفي، تابعي بزرگ، در سال: عبيده السلماني -8

و  1092شماره  325و الثقات از عجلي  3647شماره  1/694و الكاشف  4429شماره  1/649تقريب التهذيب : فوت كرده، شرح حالش در
  . 27 شماره 1/50و تذكرة الحفاظ  735شماره  125و مشاهير علماء االمصار  5/139الثقات از ابن حبان 

  . 61و الخطيب در تقييد العلم ص  1/67ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -9
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من نزد تو آمدم در  :به ابراهيم گفتم: روايت شده كه گفت 2از فضيل بن عمرو :1ابراهيم -12
گريزي و نوشتن را ناپسند  م، ناگهان تو را ديدم كه از من ميحالي كه تمامي مسائل را جمع كرده بود

كند مگر اينكه او بيشتر از آنچه برايش كفايت  همانا هيچ كسي از خداوند علمي طلب نمي :داني گفت مي
   3.نويسد مگر اينكه بر او توكل نمايد اي نمي دهد، هيچ كس نوشته كند به او مي

آيا  :ديدگاه يا نظرهايي را برايم بنويس گفت :ه او گفتب 4روايت شده كه سروق ::علقمه - 13
پس  :خواهم آن را حفظ كنم پس بسوزانم، گفت بله همانا من مي :داني كه نوشتن ناپسند است؟ گفت نمي

   5.اشكالي ندارد
اي ابا اسماعيل همانا  :ابن عوان به من گفت :روايت كرد گفت 7از حماد بن يزيد :6ابن عون - 14
   8.كنند ها مردم را گمراه مي اين كتاب بينم كه مي

 9معلمي در كتاب االنوار الكاشفهشيخ عبدالرحمن  :درجه احاديث وارده در منع از نوشتن سنت
اين مايه برتري در حكم . كند درباره درجه اخبار و احاديث وارده در منع از نوشتن سنت بحث مي

____________________________________________________________
_________ 

تقريب : هاي او او ابراهيم بن سويد النخعي از علقمه روايت شده است و االسود و از او فضيل بن عمرو و سلمة بن كهيل، از ترجمه: ابراهيم -1
مشاهير علماء االمصار  6/6و الثقات از ابن حبان  26شماره  52الثقات از عجلي و  145شماره  1/213و الكاشف  184شماره  1/57التهذيب 

  . 1290شماره  194
. وفات يافت  ه 110در سال . فضيل بن عمرو الفقيمي، ابو نضر الكوفي، از ابراهيم روايت شده و الشجعي و از او ابان من تغلب و حجاج بن ارطاة -2

و الثقات از عجلي  415شماره  7/73و الجرح و التعديل  4487شماره  2/142و الكاشف  5447شماره  2/15تقريب التهذيب : شرح حالش در
  . 1313شماره  197و مشاهير علماء االمصار  7/314و الثقات از ابن حبان  1356شماره  384

  . 1/68ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -3
عي ابو عائشه الكوفي روايت شده از ابوبكر و معان و علقمه، و از او ابراهيم و ابو اسحاق و يحيي بن وثاب سروق بن االجوع بن مالك الهمداني الودا: سروق - 4

و  1561شماره  436و الثقات از عجلي  5391شماره  2/256و الكاشف  6622شماره  2/175تقريب التهذيب : وفات يافت شرح حالش در  ه 63سال 
  . 26شماره  1/49و تذكرة الحفاظ  746شماره  126علماء االمصار  و مشاهير 5/456الثقات از ابن حبان 

  . 59-58و الخطيب في تقييد العلم ص  1/66ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -5
ه و القطان در از ابي وائل روايت شده و ابراهيم و حماد و از او شعب. عبداهللا بن عون بن ارطبان، ابو عون البصري از پيرو تابعين است: ابن عون -6

شماره  270و الثقات از عجلي  2896شماره  1/582و الكاشف  3550شماره  1/520تقريب التهذيب : وفات يافت شرح حالش در  ه 150سال 
  . 185شماره  180و مشاهير علماء االمصار  590شماره  183و الثقات از ابن شاهين  859

. وفات يافت  ه 179اسماعيل البصري، از ابن عون روايت شده و ثابت و ابي حمزه و از او مسدد و علي سال  حماد بن زيد رد هم االزدي، الجهضمي، ابو: او - 7
و الثقات از ابن حبان  239شماره  102و الثقات از ابن شاهين ص  1219شماره  1/349و الكاشف  1503شماره  1/238تقريب التهذيب : شرح حالش در

  . 1244شماره  188و مشاهير علماء االمصار ص  329ماره ش 130و الثقات از عجلي ص  6/217
  . 57الخطيب در تقييد العلم ص  -8
  . 78-1/76و دراسات في الحديث النبوي از دكتر االعظمي  43-34االنوار الكاشفه ص  -9
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، و ابن كثير در روايت گفته ذهبي گذشتبعضي امامان حديث قديم بر بعضي ديگر است، چنانكه 
هيثمي در مجمع الزوائد از حاديثي كه جمع كرده بود و حافظ صديق و سوزاندان تمامي اابوبكر 

   1.كند بعضي از آنها بحث مي
از پيامبر جز  به درستي درباره نوشتن سنت :)مستند به پيامبر(ها در احاديث مرفوعه  خالصه گفته

باشد كه مسلم آن را با بعضي اختالفات از علماء درباره منسوب  صحيح نميري حديث ابي سعيد خد
اند، حافظ ابن حجر  علماء آن دليل را نيز در نظر گرفته. بودن آن به پيامبر يا صحابه تخريج كرده است

كه بر اين است  درست :دانند گفت از آنها كساني هستند كه حديث ابي سعيد را نادرست مي :گفت
  2.اند وقف شود، بخاري و ديگران نيز آن را گفتهابي سعيد 

و معتقدند كه اين راي به واقعيت نزديك است، حديثي كه در صحيح امام مسلم آمده به پيامبر 
   :كند مستند شده است و استاد آن را در امر تأييد مي

اويان مطمئن اند و در مسئله تضاد رفع و وقف از بعضي از ر اكثر محدثين آن را روايت نكرده :اول
اند به اينكه حكم رفع باشد يعني مستند به پيامبر باشد چنانكه ابن  يا يك راوي، آن را درست دانسته

چرا كه رفع درست است و ثابت و غير آن ساكت است و اگر نفي باشد پس مثبت بر  :صالح گفت
فع آن اختالف داشت آن مقدم است حافظ العراقي در الكبير براي زنده كردن اين حكم كه راوي در ر

وقف آن نزد اكثر علما درست است اگر راوي حكم حديثي را مرفوع يا موقوف بداند پس  :گويد مي
  . حكم رفع است

خطيب . 3زيرا مكان رفع آن بيشتر است و اين ايده از نظر اهل حديث ترجيح داده شده است
به جواز اينكه يكي از . ارداختالف دو روايت در رفع و وقف تأثيري در ضعف حديث ند :گويد مي

دهند و گاهي ديگر از راه  و گاهي آن را به پيامبر نسبت مي. ، آن را مستند كرده استصحابه پيامبر
و اين همان . 4ماند حديث بر هر دو وجه باقي مي. كنند فتوي آن را بدون نسبت به پيامبر ذكر مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 152-1/150مجمع الزوائد  -1
  . 111نيست، حديث درست است و الباعث الحثيث ص اين خوب : و عالقه احمد محمد شاكر گفت 113شماره  1/251فتح الباري  -2
 223-1/221و تدريب الرادي از سيوطي  1/178و شرح الفيه العراقي المسماة بالتبعره و التذاكره از عراقي  195، 1/194المغيث، از السخاوي  -3

  . 1/343و توضيح االفكار از صنعاني 
  . 588-587الكفايه از خطيب ص  -4
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نقل كرده است همانا موقوف را بر  –رحمت خدا بر او باد  -چيزي است كه مارودي از شافعي 
   1.دهد با اسناد به اينكه آن گفته پيامبر است پس تعارض در آن نيست كننده قرار مي ديدگاه روايت

ري پس حكم آن بايد مرفوع مسند حديث بر وقف آن به ابي سعيد الخد به فرض درستي اين :دوم
گذاري اسالمي است، اين  قرآن كريم در قانونآن از منابع الزم براي  –باشد، منع نوشتن سنت پيامبر 

آن را گفته  2نهي مجالي براي اجتهاد در آن نيست پس حكم آن مرفوع مسند است رازي در المحصول
  . است

اي كه به امر پيامبر در منع از نوشتن با وجود علت منع تن دادند اجازة نوشتن با منع  به تمام صحابه
پس حجيت سنت جز به كتاب خدا دوام . شود يامبر هم ميآن باعث حفظ قرآن كريم و سنت پ

حديثي كه . يابد گذاري دوام مي يابد و با كتاب خداوند و سنت پيامبر حجيت بقية منابع قانون نمي
جائي براي اجتهاد در آن و همچنين حجابي براي رأي در آن نيست پس حكم آن رفع است 

   3.مخصوصاً اگر راوي آن را گفته باشد
ستي اين حديث ردي است بر بعضي از تندروان شيعه در گمانشان به عدم درستي منع از در در

نوشتن سنت از جانب پيامبر روايات منع از نوشتن سنت بعداً مختلف شد به خاطر منع شيخين ابوبكر 
هايشان  و عمر و كساني كه از آنها پيروي كردند و در آن همچنين ابطالي است بر اين اساس كه نوشته

  . در مسئله نوشتن سنت و تدوين آن را بر آن بنا نهادند چنان كه مرتضي العسكري چنان كرد
  .و نيز علي شهرستاني و مروان خليفات و ساير افرادي كه ذكرشان گذشت

ي روايت ابي برده از ابي موسي االشعري را درست دانسته است به از ميان آثار موقوفه حافظ الهيثم
معجم الكبير و بزار در مسندش و بقية روايات موقوف و مقطوع كه بعضي ديگر را استناد طبراني در ال

دهند  امامان قابل اعتماد كه به آن شهادت مي. 4دادند كند و حجت درباره آنها را مناسب مي تأييد مي
مانند خطيب و ابن عبدالبر و دارمي و اعتمادشان به بعضي از آن روايات در بيان جايگاه صحابه و 

ا خواهد آمد و در آن ردي بعين در نوشتن سنت و ناپسند دانستن تدوين سنت به داليلي كه ذكر آنهتا
در گمانش به اينكه احاديث منع از كنند  تبعيت مي گلدزيهري كه از بت بزرگ خود انمستشرقاست بر 

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/195و فتح المغيث از سخاوي  230-2/229و المحصول از رازي  4/341ز زركشي البحر المحيط ا -1
  . 1/280و توضيح االفكار  191، 1/190و تدريب الرادي  1/144و فتح المغيث  2/221المحصول از رازي  -2
  . 1/195فتح المغيث از سخاوي  -3
  . 195/ 1فتح المغيث للسخاوي : نگا -4
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به آن به هايشان در انكار درستي سنت و احتجاج  نوشتن سنت از جانب اهل رأي براي تأييد ديدگاه
قرار داده است كه همانا او درست نگفته  گلدزيهرو در اين باره دكتر يوسف، ردي بر . اند وجود آمده

ست و مخالفان آنها از اهل  كسي كه بر عدم جايز بودن نوشتن نظر دهد از اهل رأي ا :است به اين كه
ني هستند كه از نوشتن منع در ميان اين دو گروه اختالفي نيست زيرا از اهل رأي كسا. حديث هستند

و (  ه 192(و عبداهللا بن ادريس (  ه 179(و حماد بن زيد (  ه 187(عيسي بن يونس  :كنند مانند مي
(  ه 167(مانند حماد بن سلمه اند  و در ميان آنها كساني هستند كه موافق بوده(  ه 161(سفيان الثوري 

  . و غيره(  ه 189(سيمان و يحيي بن (  ه 161(ه بن قالمه و زائد(  ه 175(ليث بن سعد و 

(  ه 183(و هنتين بن بشير (  ه 200(دانستند مانند ابن عليه  و از اهل حديث كه نوشتن را ناپسند مي
 197(كالمي دانند مانند بقيه  ن را جايز ميو غيره، و از آنها كساني كه آ(  ه 174(ضمره  1و عاصم بن

   2.و غيره(  ه 179(لك بن انس و ما(  ه 159(و عكرمه بن عمار (  ه
  . كند كه منع از نوشتن سنت بر عدم حجيت سنت داللت ميجواب به اين گمان دشمنان سنت 

دشمنان سنت دعوت كنندگان الديني با اعترافشان به درستي منع از نوشتن سنت پيامبر و صحابه 
پوشي از آنچه  د، با چشمان بزرگوار از آن منع نوشتن دليلي براي عدم حجيت سنت پيامبر گرفته

پوشي از  گذشت و اشاره شد به علل منع وارده در احاديث گذشته كه به آنها احتجاج شده و چشم
دستور پيامبر به اصحابش در منعشان از نوشتن و حديث سازي و تبليغ سنت پيامبر بعد از حفظ كردن 

به تابعين گفته شده و بر كتابت  بعد از منعشان ازآنها، و اين همان چيزي است كه از جانب صحابه 
كساني كه بعد از آنها آمدند دستور دادند كه به اين اساس تابعان از مانعان كتابت حديث شدند و 

پيامبر خبر  .اند فظ كردهيند آن چنان كه از صحابه پيامبر حننويسند، بلكه آن را حفظ كنند و تبليغ نما
   3.شود از كسي كه از شما نشنيد شود و شنيده مي شنويد و از شما شنيده مي مي :داده است كه

بر عدم  چگونه منع پيامبر دليلي :گويد مي –رحمت خدا بر او باد  - دكتر عبدالغني عبدالخالق 
پيامبر در پي اين منع مستقيم صحابه را به صحبت كردن درباره خود دستور داده . حجيت سنت است

____________________________________________________________
_________ 

و  177و  1/176و تدريب الراوي  87-1/86و فتح المغيث از سخاوي  35ف في علوم الحديث از ابن صالح ص شروط االحتجاج بالضعي -1
  . 34الباعث الحثيث ص 

  . 231و  209و دالئل المبكر للسنة از دكتر امتياز احمد ص  22-21تقييد العلم از خطيب دكتر يوسف ص  -2
و الحاكم و المستدرك كتاب العلم  1/321و احمد در مسندش  3659شماره  3/321نشر العلم ابو داود بيرون آورده در كتاب العلم باب فضل  -3

و حاكم گفت اين حديث به شرط شيخين درست است و همچنين در بابي از ابن مسعود و الذهبي با آن موافق  1/95باب فضيله مذاكرة الحديث 
  . است
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رين وعده را به او ت عمداً به او دروغ ببندد سخت دهد به كسي كه است در آن زمان كه وعده مي
  . كه مسلم آن را روايت كرده است آمده است الخدريدهد چنان كه در حديث ابي سعيد  مي

آگاه باشيد كه حاضرين آن را به غايبان ابالغ كنند شايد بعضي از كساني كه  :گويد حجه الوداع مي
   1.بردارند ،اند نيدهكنند قسمتي از آن را كه نش آن را ابالغ مي

د تا به گر حديثي از من شنيد آن را حفظ كرخداوند كسي را شاداب كند كه ا :گويد و همچنين مي
تر است و  كند به كسي ابالغ كند كه از او آگاه ديگري ابالغ نمايد و چه بسا كسي كه آن را ابالغ مي

از اين كه آنها را به چهار چيز دستور داد و به گروه عبدالقيس بعد  2.كنندة آن فقيه نباشد چه بسا حمل
گويد آگاه  و مي 3حفظ كنيد و به آنچه كه نزد شماست خبر دهيد :گويد و از چهار چيز منع كرد مي

 :باشيد شايد مردي حديثي از من به او ابالغ شود در حالي كه او بر تختش تكيه زده باشد پس بگويد
س آنچه كه در آن حالل باشد ما نيز آن را حالل خواهيم كند پ كتاب خداوند ميان ما و شما حكم مي

مانند آن . و آنچه پيامبر خدا حرام كرده است كنيم آن حرام باشد آن را حرام مي كرد و آنچه كه در
   4.چيزي است كه خداوند حرام كرده است

دروغ بر او سازي و تبليغ و حفظ و دوري از  آيا امر به حديث :گويد دكتر عبدالغني عبدالخالق مي
شديدترين وعده نيست و منع از عدم گرفتن سنت دليل اين نيست كه سنت داراي جايگاه مهمي 

آيا  ؟پس اين فايده و اين جايگاه بزرگ كجاست. كننده دارد است و فايدة زيادي براي شنونده و تبليغ
عقيب دستور به كند بر آن ت آن حجتي در دين و بياني براي احكام شرعي نيست چنان كه داللت مي

تر است و  كننده فقه به كسي از او فقيه چه بسا حمل( :سازي در روايات گذشته و گفته تبليغ و حديث
آنچه كه ) (حفظ كنيد و از آنچه كه نزد شماست خبر دهيد) (كنندة فقه كه فقيه نباشد چه بسا حمل

از من حديث  :اش و گفته) پيامبر خدا حرام كرده است مانند آن چيزي است كه خدا حرام كرده است
دهد كه منظور از ابالغ شنوندة  بگوييد اما مرتكب گناه نشويد آيا اين گفته به تو اين احساس را نمي

____________________________________________________________
_________ 

  . 1679شماره  6/182ب القامة باب تغليظ تحريم الدماء و االعراض و مسلم كتا: بخاري كتاب التوحيد باب خداوند گفت -1
  . 39اخراجش گذشت ص  -2
و مسلم كتاب االيمان باب االمر بااليمان باهللا تعالي و  53شماره  1/157بخاري در كتاب االيمان بيرون آورده باب اداء الخمس من االيمان  -3

  . 17شماره  1/212رسوم و شرائع الدين 
اين حديث درست است به : و ابو عيسي گفت 2664شماره  5/37ذي بيرون آورده در كتاب العلم باب ما نهي عنه ان يقال عند حديث النبي ترم -4

از حديث المقدام بن  12شماره  1/20اين گونه و ابن ماجه بيرون آورده در مقدمه باب تعظيم حديث و رسول اهللا و التغليظ علي من عارضه 
  . معديكرب
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حديث به ما بعد خود اين باشد كه غالب آنچه از فقه و حكم شرعي كه در حديث است را بگيرد؟ و 
كه به وسيله آن احكامي كه آن را  آيا اين گفته غير از اين است كه حديث، حجت، و دليلي است

) اي عقل و ايمان داشته باشد كنند اثبات شوند؟ و آيا اين درست است نزد كسي كه ذره ضمانت مي
سازي و تبليغ كرده است چنان كه  پيامبر فقط به خاطر سرگرمي در مجالس و شوخي دستور به حديث

تر از آن است كه  بزرگتر و عزيزتر و پاك راند؟ هرگز پيامب پادشاهان و اميران در طول تاريخ كرده
آنچه كه . گويان ادعا دارند اي در آن نيست امر كند و به آنچه كه ياوه امتش را به چيزي كه فايده

) شنود و غيره خداوند شاداب كند كسي كه چيزي از ما مي(شافعي در حاشية حديث نوشته است 
  .اي تو ذكر كرديمآنچه قبالً گفتيم مهر تأييدي است بر آنچه بر

اش و حفظ كردن آنها و اداي آنها آنچنان كه شايسته  را به شنيدن گفته هنگامي كه پيامبر خدا ما
كند مگر اينكه حجت و دليل  كه پيامبر به اداي چيزي امر نمياين است  آنهاست دعوت كرد اين دليل

كه فقه به اين است  در اين كارتمامي اهداف پيامبر . براي آن و شايستگي ادا كردن را داشته باشد
د كه فقه به دستشان ندست كساني بيفتد كه فقيه هستند و افراد غير فقيه و نااليق صالحيت آن را ندار

  . بيفتد و آن را تفسير نمايند
پيوسته گفته دكتر عبدالغني شكي در آن نيست به اينكه در خصوص دروغ بستن به پيامبر  :گوئيم پس مي

ارد، بر كراهت آن تأكيد شده است و آن را با وعده شديدي منع كرده است و حرام نص صريح وجود د
بودن آن نزد تمامي مردم معلوم است، اين همه به اين خاطر است كه دروغ بستن به پيامبر مسلتزم تغيير 

ب ها و اين استلزام منشع ها و حالل بودن حرام باشد مثل اعتقاد به حرام بودن حالل احكام شرعي مي
   1.كند شود مگر از حجيت سنت و اينكه سنت بر احكام شرعي داللت مي نمي

اند توجه كنيد  ن از المغيده روايت كردهچه گفتيم تحقيق كنيد به آنچه شيخياگر بخواهيد درباره آن
كسي كه از روي عمد بر من دروغ . همانا دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر ديگري نيست :گفت

روايت كرده، پيامبر  ابوهريرهرجوع كنيد به آنچه مسلم از  2.ش را از آتش پر كرده استببندد درون
آورند  آيند و احاديث زيادي براي شما مي هاي دروغگويي پيش شما مي در آخر زمان دجال :خدا گفت

____________________________________________________________
_________ 

، 542شماره  1/145سنن الدارمي المقدم باب ابالغ از پيامبر و تعليم سنت  1104و  1103شماره الفقرات  403-402الرساله از شافعي ص  -1
561 .  

 101/1و مسلم المقدمه باب بزرگ بودن گناه دروغ بستن به پيامبر  1291شماره  3/191بخاري كتاب الجنائز باب ناپسندي گريه بر مرده  -2
  . 4ه شمار
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گمراه دهم از اينكه شما را  ر ميشما را حذ ،ايد آنها را نشنيدهو نه پدران شما، شما  نه احاديثي كه
   1.كنند

اگر حديث پيامبر خدا حجت و دليل نباشد پس اين تحذير از  :مرا از گفته پروردگارت با خبر كن
  شود؟ احاديث دروغين از پيامبر براي چيست؟ و آيا به وسيله حديث گمراهي و آشوب حاصل نمي

ند روايت كردن اگر مراد از بحث كردن در مورد احاديث پيامبر خدا فقط سرگرمي و بازي باشد مان
  اشعار و اخبار عرب، آيا درست و نادرست در اين باره مساوي نخواهد بود؟ 

اگر ميانشان تفاوت است آيا اين تفاوت شايستگي اين را دارد كه به شدت از گمراهي و آشوب هشدار 
ر حجيت سنت آنچه را كه ما دتمامي آنچه، براي شما از احاديث نقل كرديم،  به طور كلي !!داده شود؟ هرگز

براي شنيدن و عقلي  ياي صريح از پيامبر خدا است نزد كسي كه گوش كند اين به منزله گفته تأييد ميگفتيم، 
  . براي درك كردن دارد، و او بر تمايلش بر نقل سنت و محافظت بر آن صراحت دارد

mK L M N O P Q  R S T  U V W X Y  Z  [ ]\ 
^ _ `  a b c d e f l ) 53-52/ روم(  
گردانند  تواني مردگان را شنواسازي و اين دعوت را به كران هنگامي كه به او بار پشت مي همانا تو نمي«
شنواني كه به آيات ما  آوري، تو تنها كساني را مي تواني بشنواني، تو كوران را از گمراهيشان به راه نمي نمي

  2.»ندآن ايمان آورده و تسليم
بر كند به اينكه منع كردن پيامبر از نوشتن سنت دليلي  كننده گمان مي مانپس با اين وجود چگونه شخص گ

  .استتمايلش بر عدم نقل سنت و محافظت بر آن و بر عدم حجيت آن 
پندارد اينكه پيامبر از نوشتن سنت منع كرده اجازه  با اين وجود چگونه درست است گمان كسي كه مي :گفتم

و به پيروي از  3نانكه به آن معتقد هستند از جمله استاد محمد رشيد رضاچ. كند او به نوشتن سنت را نسخ مي
  .و غير آنها 5و جمال البنا 4او عمود ابوريه

____________________________________________________________
_________ 

  . 7شماره  1/111مسلم مقدمه باب منع روايت از ضعيفان و احتياط در حمل آنها  -1
  . 426-424حجيت سنت از دكتر عبدالغني عبدالخالق ص  -2
حمد الخولي امامان و ديدگاه رشيد رضا كه در اين كار تأييد كافي حتي از دانش آموزانش نگرفته است و از ميان آنها م 768، 10/767مجله المنار المجلد  - 3

  . 16مفتاح السنه ص . حديث او را تأييد كردند
  . 48اضواء السنة  -4
  . 198و السنة و دورها في الفقه الجديد ص  275-268االصالن العظيمان  -5
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 ؟اگر درستي اين گفته از آنها را فرض كنيم پس دليل نسخ دستور دادن به حديث و تبليغ كجاست
. ت رساتر و مهمتر استدر حالي كه اين تبليغ و بحث كردن از حديث در حجيت سنت چنانكه گذش

  . تر از نقل به نوشتن آنچه كه در شبهه تأخير تدوين خواهد آمد حتي قوي
   1.است و اين جواز حديث است كه از جانب پيامبر خدا در پي منعش از نوشتن آمده

 الخدرياين همچنين از صحابه و تابعين بعد از منعشان از نوشتن وارد شده است، ابي سعيد 
كرديم شما نيز حفظ كنيد چنانكه ما  گفت پس ما حفظ مي نا پيامبرتان به ما حديث ميهما :گويد مي

 ابوهريرهو  "از ما بگيريد چنانكه ما از پيامبرمان گرفتيم" :آمده است حفظ كرديم و در لفظ ديگري
از ما بگير چنانكه ما  :روايت كنيد آنچنان كه ما روايت كرديم و نيز ابي موسي اشعري :گويد مي

ها كه گذشت و  ايم و تمام اين روايت گرفتيم و در لفظ ديگر از ما حفظ كنيد چنان كه ما حفظ كرده
ابو امامه براي ما  :روايت شده گفت 2هايشان استشهاد كردند، از سليم بن عامر به وسيله آن بر شبهه

بگيريد و از ما بشنويد و عقل خود را بكار  :گويد درباره چيزي مهم كه به مردم مي كهحديث آورد 
   3.داند شهادت بدهد به منزله اين است كه كسي كه مي :سليم گفت. شنويد ابالغ كنيد آنچه مي

گفت  را مي اهللا رسول ما همراه ابي امامه نشسته بوديم او برايمان حديث :از سليم بن عامر گفت
ابن . 4ه استاگر فهميديد ابالغ كنيد چنانكه به شما ابالغ شد :هنگامي كه ساكت شد گفت

____________________________________________________________
_________ 

  : اين درست نيست به اينكه منع نوشتن ناسخ جواز به آن است به سه دليل -1
آن در اواخر زندگي پيامبر بود و حديث ابوهريره در نزديكي بين او و عبداهللا . ابي شاه عام الفتح حديث: احاديث اجازه داده شده متأخرند -1

ها متأخر باشد  دور است واقعاً اينكه حديث ابوهريره از اين حديث. بن عمرو نيز متأخر است زيرا ابوهريره از متأخرين اسالم است
  .بود آن نزد صحابه حتماً شناخته شده بود نع متأخر از اين احاديث در اجازه ميمخصوصاً از حديث الهم و اگر حديث ابي سعيد در م

اين اجماع متواتر . اجماع كلي بعد از عصر صحابه و تابعين بر جواز و منع كتابت و بر اينكه اجازه متأخر از نهي است چنانكه گذشت -2
چنانكه استاد احمد محمد شاكر در الباعث الحثيث گفت  –ا راضي باد خداوند از همه آنه –علمي است نزد تمامي طوائف بعد از صدر اول 

  . 447و حجيت سنت از دكتر عبدالغني ص  112ص 
همانا نسخي وجود ندارد كه هنگام دشواري جمع ميان دو دليل متضاد يكي را نسخ كنيم و آن بر ايمان ممكن است : به زودي خواهد آمد -3

  . 300، 299باشد ص  كه يكي از آنها ناسخ ديگر مي پس درست نيست. چنانكه خواهد آمد
شود الجنائري، ابو يحيي الحمصي از ابي الدرداء روايت كرد و عوف بن مالك و از او ثور و معاويه بن صالح  او سليم بن عامر الكالعي، گفته مي -2

 199و الثقات از عجلي ص  2064شماره  1/456و الكاشف  2535شماره  1/381تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات كرد  ه 130سال 
  . 2190شماره  4/125و التاريخ الكبير  600شماره 

  . 544شماره  1/146دارمي در مقدمه سننش باب ابالغ از پيامبر و تعليم سنت  -3
اند به  و نسبت داده 1/140 و الهيثمي در مجمع الزوائد 189شماره  168و الخطيب در شرف اصحاب الحديث ص  8/187الطبراني در الكبير  -4

  . الطبراني در الكبير به سند درست و نيكو
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كند پس اگر به  كنيم و حديث از پيامبر خدا محافظت مي ما حديث را حفظ مي: گفت بعباس
   1.ها رسيديد پس اين كار چه دور است ها و پستي سختي

و بر اين شيوه تابعين شاگردان صحابه شدند و به راه آنها رفتند و آنها هم امر كردند به منع از 
آنچه از او نوشتي ما « :گويد ثوري در پي منع عمرو بن دينار ميسفيان تابت حديث بعد از حفظ آن ك

  . »كنيم آن را حفظ مي
اند، به خاطر وجود علت آن، از نوشتن نهي كردند و در همان وقت پس  صحابه راه پيامبران را رفته

و در واقع همگي  و تابعين نيز اين راه را پيش گرفتند. از اطمينان از كار و موقعيت، اجازه كتابت دادند
   2.امر به حفظ حديث و نقل آن نمودند) و صحابه و تابعين پيامبر(

در نتيجه تعارضي ميان كراهتيشان از كتابت حديث و دوستي و تمايلشان در روايت آن نيست 
  .پنداشته است 3آنگونه كه دكتر حسين الحاج

كنند كه منع از نوشتن ناسخ جواز  كنند يا گمان مي آيا نزد كساني كه به عدم حجيت سنت گمان مي
  آن است؟

آيا شما دليلي براي نسخ اين گفته پيامبر به حفظ سنت و تبليغ آن براي تمامي مردم داريد؟ اگر 
يابيد و نخواهيد يافت، پس اين گفته پيامبر به حفظ سنت و تبليغ آن به چه چيزي اشاره  دليلي نمي

  كند؟  مي
كه پيامبر و صحابه و تابعين اين است  ي است؟ يا اينكه داللت برآيا فقط داللت بر شوخي و بيهودگ

اند كه سنت را مانند قرآن به عنوان يك قانون و دين قرار ندهند، چنانكه دشمنان سنت  خواسته
و كساني كه را تا روز اند، اين ادعا گفته و كار پيامبر  از آن تأثير پذيرفته 4اند و بعضي مسلمانان پنداشته

____________________________________________________________
_________ 

  . 229شماره  141و ابن مبارك در سندش  27شماره  1/25ابن ماجه در المقدمه باب پرهيز در حديث گفتن از پيامبر  -1
ن پيروي از دستور پيامبر و راه روشن او در رسالت اسالم و قرآن و آنچه آمده در بعضي از صحابه در منع حديث گفتن يا كم كردن آن و منع از زياد شدن آن، اي- 2

  . 338- 332به زودي خواهد آمد ص . سنت است
نقد الحديث في علم الروايه و علم (حسين حاج حسن، نويسنده سوري لبناني، به يك شهرت جاني در دانشگاه القديس يوسف رسيد، رساله او : حسين حاج - 3

از تأليفاتش أدب العرب في . طل اختالط شده اعتمادش را جلب كرد در مراجع به آنچه محمود ابوريه نوشته، و طه حسين و امثال آنهاميان حق و با) الدريه
د يابيم كه تدوين حديث را ناپسن اگر به عصر صحابه منتقل شويم آنها را مي: اش بر حديث گفته است در عرضه گفته. صدر االسالم و نظم اسالميه و غير آن

دانند سؤال احتياج به بحث  نمايند و اين كار عجيبي است، روايت حديث را دوست دارند و تدوين آن را ناپسند مي پندارند چنانكه در روايت آن ترغيب مي مي
  . 1/142ببين نقد الحديث في علم الروايه و الدرايه . و تفسير دارد

   ).رحمت خدا بر او باد(مانند استاد محمد رشيد رضا  -4
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 "علت منع از نوشتن سنت نزد دشمنانش"در كند ، تفصيل آن  تكذيب مياند  اين منهج رفته قيامت بر
   1.خواهد آمد

علت منع از نوشتن سنت چنان كه در احاديث و آثاري كه به وسيلة آنها دشمنان سنت بر 
هايشان استشهاد كردند در آنچه كه گذشت اشاره شد به عرضة شبهه منع از نوشتن سنت به  شبهه

هايشان را از علت منع بستند و باطل دانستند گفته كسي را كه اين چنين  اينكه ياران اين شبهه چشم
رغم اينكه اين  از امامان مسلمان، از محدثين و فقها و ساير علماي مسلمين تا به امروز علي :گفت مي

  . شده استكردند نيز وارد  دليل بر خود احاديثي كه آنها به وسيلة آن احاديث احتجاج مي
   :ترين اين داليل چنان كه در احاديث آمده است مناسب

محافظت از كتاب خداوند و نگهداري آن از آميختنش با سنت بدون تشخيص ميان آنها اين در  - 1
كتاب خدا را يك ... . آيا كتابي همراه كتاب خدا وجود دارد :رسد واضح به نظر مي ابوهريرهروايت 

بر اين روايت با ضعف سندش به خاطر وجود عبدالرحمن بن زيد  .كنيد دست كنيد يا آن را خالص
بجز روايت ابي بهره بن ابي موسي اشعري كه طبراني در الكبير  2.اند بن اسم، بر ضعف آن اتفاق كرده

به صحت  3هيثمي در مجمع الزوائدحافظ . ست آن را تخريج كرده استو براز در خبرش به اسناد در
در آن تصريحي است . دهد دهد چنان كه به درستي اين علت شهادت مي هادت ميش ابوهريرهروايت 

اند بدون فرق در ميان آنها  كه ابهامي در آن نيست كه احاديث در جوار قرآن در يك كتاب نوشته شده
اگر  :اشعري است يو اين گفته صريح ابو موس. كند كه با منع كتابت حديث سالمت قرآن را تأمين مي

  .سوزاندم در آن نبود آن را مي كتاب خدا
و صحابه  شود كه سنت در زمان پيامبر و همچنين گفته ابو موسي اشعري معلوم مي ابوهريرهدر روايت 

شد از آميختگي آن با  شد بدون تغيير كه به وسيلة آن قرآن حفظ مي در جوار قرآن در يك كتاب نوشته مي
جز تفسير بعضي كنند اينها چيزي  نظير آن را تأكيد مي ي بيها اين قرائت. سنتي كه كنارش نوشته شده بود

ن آن نوشته شده است و هر كس از صحابه كه اين كار را ينيستند كه براي واضح كردن و تبيكلمات قرآن 
   :مانند .آگاه بود ،نسبت به چيزهائي كه از پيامبر گرفته بود ،داد انجام مي

mc d e f  g h i j l ) 198/ بقره(  
____________________________________________________________

_________ 
  . 314-305ببين ص  -1
  . 272برگشت ص  -2
  . 1/151مجمع الزوائد  -3
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  . »بر شما گناهي نيست كه فضل پروردگارتان را بجوئيد –خداوند از او راضي باد  -ئت ابن عباس قرا«
   :و نوشته ابن مسعود 1در مواقع حج

 ma b c l ) 12/ نساء(  
   .»ست و براي او برادر يا خواهري«

   :قرائت ابن مسعود مانند و 2»من ام«مادري برادر يا خواهر 

 mÀ Á Â Ã  Ä Å l ) 89/ مائده(  
  .»ي سه روز را انجام دهد پس كسي كه نيابد پس روزه«

   3.سه روز پشت سر هم
در   وجود دارد با وجود اختالف 4نظير و حكمت تفسير هاي بي ها نزد امامان قرائت مانند اين گفته

   5كننده است؟ عمل به آنها، آيا حكم آن رفع است يا ديدگاه روايت
شوند كه سنت را با توجه به اهميت  در ميان صحابه كساني يافت ميكند به اينكه  اگر اين تأكيد مي

شوند كه رأيشان را  اند پس در ميان تابعين نيز كساني يافت مي كار در جوار قرآن در يك صفحه نوشته
 6از شعبي .كند هايشان از جوار قرآن دور نشده است داللت بر اين مي اند و نوشته در جوار سنت نوشته

مردي را پشت پرده در كنار زيد بن ثابت نشاند سپس او را فرا خواند  7همانا مروان :روايت شده

____________________________________________________________
_________ 

  . 4519شماره  8/34بر شما گناهي نيست كه فضل پروردگارتان را بجوئيد : بخاري در كتاب التفسير باب - 1
و البيهقي در الفرائض باب  592شماره  3/1187و سعيد بن منصور در التفسير باب تفسير سوره النساء  2975شماره  2/462دارمي در الفوائض باب الكالمه  - 2

   .231/6فرض االخوة و األخوات لألم 
  . 8/238و نيل االوطار  2/91تفسير القرآن العظيم از ابن كثير  -3
  . 1/429و متأهل العرفان از زرقاني  1111، 1109، 1049شماره  1/208االتقان از سيوطي  -4
شاهد وحي بوده است و حديث مسندي كه تفسير نشده است و ممكن نيست كسي آن را بگيرد غير از  بخاري و مسلم به تفسير الصحابي كه -5

  . 139، 1/138و فتح المغيث از سخاوي  193، 1/192تدريب الدارمي از سيوطي . پيامبر و رأي در آن درست نيست
المه تابعين، امامي بود كه در حفظ ضرب المثل بود از علي و ابو هريره و او عامر بن شراحيل بن عبد ذي الكبار، الشعبي الحميري، ابو عمرو، ع: شعبي - 6

شماره  1/522و الكاشف  3103شماره  1/461تقريب التهذيب : وفات يافت شرح حالش در  ه 103سال . عائشه و ابن عمر و غيره روايت كرده است
  . 317ماره ش 16- 3/12و وفيات االعيان  751شماره  243و الثقات از عجلي ص  2531

از عمر، عثمان و علي و سهيل بن سعد و علي بن .  ه 64مروان بن حكم بن ابي العاص، بني اميه، ابو عبدالملك، المدني و الي خالفة در آخرسال  -7
و  6588شماره  2/171و تقريب التهذيب  8/271الجرح و التعديل : وفات يافت شرح حالش در  ه 105سال . الحسين و عروه روايت كرده

  . 5363شماره  2/253الكاشف 
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اي مروان ببخشيد  :نوشتند سپس زيد به آنها نگاه كرد و گفت كردند و مي نشست و از او سؤال مي
   :روايت شده است گفت 2و از يحيي بن سعيد 1گويم همانا من به نظر خودم مي
آمد از چيزي درباره او پرسيد وآن را بر او امالء كرد سپس نظر او را  3مسيبمردي به نزد سعيد بن 

اي ابا محمد آيا نظر خودت را  :نوشت پس مردي در جلسة سعيد گفت پرسيد پس جواب داد و مي
   4.آن را به من بده پس نوشته را به او داد و آن را پاره كرد :نويسي؟ سعيد به مرد گفت مي

دهم از من ننويسيد ممكن است تمام آنچه كه  هر چيزي را كه فتوا مي :دگوي مجاهد به يارانش مي
   5.ام فردا ديدگاهم دربارة آن تغيير كند فتوا داده

كنيم و آن  را درك مي -در ابتداي كار غير از قرآن كريم –اينجا درستي علت منع از نوشتن چيزي 
تازه با اسالم عهد بسته بودند و به به خاطر پاسداري از اين كتاب بزرگ بوده است از كساني كه 

و در آن وقت تعليم . اسلوب آن آشنا نبودند و بيشترشان از اعرابي بودند كه در دين تبحر نداشتند
با علم به اين كه . صحابه و امت بعدشان بهترين راه براي محافظت از اين كتاب جاودان بوده است

شود چرا كه ممكن بود كه اين كتاب به دست  ميمنع در اول كار شامل زمان نزول قرآن و بعد آن 
  . كسي بيافتد كه اهل علم نباشد و بخواهد ديگران را بياموزد

و  مروعبداهللا بن ع :مانند .اجازة نوشتن سنت براي كساني آمد كه با اسلوب قرآن خوگرفته بودند
ر يك كتاب اگر چه مميزي ديگر كساني كه پيامبر به آنها اجازه استمرار منع از نوشتن سنت با قرآن د

  .در ميانشان بود، را داد

____________________________________________________________
_________ 

  . 102شماره  2/476و سير اعالم النبالء از ذهبي  5/117طبقات ابن سعد  -1
عروه و يحيي بن سعيد بن فورخ، التميمي، ابو سعيد القطان البصري، يكي از عالمان مشهور و دانا، در علم و عمل به آن سر آمد بود، از هشام بن  -2

و  7584شماره  2/303تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات يافت 198ه و از او احمد و علي و يحيي سال حميد و اعمش روايت كرد
و طبقات الحفاظ از  280شماره  1/298و تذكرة الحفاظ  1278شماره  192و مشاهير علماء االمصار ص  6175شماره  2/366الكاشف 

  . 268شماره  131سيوطي ص 
ام، ابو محمد المخزومي يكي از علما و فقهاي بزرگ از عمر و عثمان و سعد روايت كرده و از او الزهري و يحيي بن سعيد بن مسيب بن حزن، ام -3

و تذكرة  1960شماره  1/444و الكاشف  2403شماره  11/364تقريب التهذيب : شرح حالش در. سالگي فوت كرد 90سعيد و قتاده بعد از 
  . 426شماره  81و مشاهير علماء االمصار ص  37شماره  25از سيوطي ص  و طبقات الحفاظ 38شماره  1/54الحفاظ 

  . 2/144ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -4
و  20و تقييد العلم ص  2/31و اثر آخر از جابر بن زيد در جامع بيان العلم  52و قواعد التحديث از قاسمي ص  1/32الميزان او شعراني  -5

  . تصدير الدكتر يوسف العش
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اما نپذيرفتن ادعاي دشمنان دين و تندروان شيعه به خاطر جعل احاديث از جنس قرآن در اسلوب و 
   1.روش آن است و در آن ابطالي براي اعجاز قرآن كريم وجود دارد

افظي است به راه روشني كه بلكه بر اين اعجاز مح .كند نمي را باطل اعجاز قرآنآن گويم  پس مي
اند  پيامبر با گفته و كار خود قرار داد و خلفا آن را درك كرده و آن را آنچنان كه از پيامبر فهميده

كردند و تفاوت ميان اسلوب قرآن  اند زيرا بسياري از بزرگان صحابه بودند كه درك مي بندي كرده طبقه
كردند  ولي بعضي از صحابه عوام آن را درك نمي دادند تشخيص مي و اعجازش را با اسلوب پيامبر

ها بود و اين امر واضحي است كه انسان ضعيف در  و اين حال تمامي مردم در تمامي عصرها و دوره
در ابتداي كار از نوشتن اين راه و روش خداوند در محافظت بر كتابش بود يعني . كند آن جدل نمي

ا قرآن در نماز و غيره به يك لفظ آمده است و تبديل يك زير. كرد منع مي، آنچه كه غير قرآن بود
باشد پس ناچار به محافظت از اين كتاب معجزه از دست كساني كه  حرف به حرف ديگر جايز نمي

ها و عرب  آن و تمامي غير عرب ازبعد كردند و تمامي اعراب  آن را درك نمي در زمان پيامبر
ها  اني كه برايشان اين امكان نيست كه آنچه را در نوشتههمان كس. ها در تمامي عصرها بودند هشد
. ند به اينكه تمام آنچه در اين نوشته است كالم خداوند استو معتقد. ند بر قرآن مرتبط سازندياب مي

اي نكرده  امر به نوشتن سنت در يك كتاب جداگانه اما سؤال بعضي از آنها اين است كه پيامبر
هستند پس سنت با قرآن تشخيص داده  هاي سودمند پيامبر كه اينها گفتهتا بر آن نوشته شود . است
  2.آميخت شد و هيچ مؤمني آنها را با هم نمي مي

به نوشتن سنت پاك در يك كتاب اجازه داده است و آن را تميز داده  گوئيم پيامبر در جواب مي
و ابوهريره  مرو و جابر بن عبداهللا وبن ع عبداهللا :به آنها اجازه داده است از جمله كساني كه پيامبر

چنان كه . آنها را بر شمرده است 3اعظمي در كتاب دراسات في الحديث النبويساير افرادي كه دكتر 

____________________________________________________________
_________ 

و محمد ابو ريه في اضواء علي  5/515اند توفيق صدقي در مقاله االسالم هو القرآن وحده و مجله المنار المجلد  از كساني كه به اين طرف رفته -1
 199و جمال البنا در السنه و دورها في الفقه الجديد ص  310، 291، 26و اسماعيل منصور في تبعير االمة بحقيقة السنة ص  51، 50السنه ص 

و زكريا عباس داود  181و از تندروان شيعه مروان خليفات در كتاب و در كتاب السفينه ص  244و عبدالجواد ياسين في السلطه في االسالم ص 
  في تأمالت في الحديث عند السنة و الشيعه، 

  . و غير آنها از دشمنان سابق سنت كه ذكرشان در عرضه شبهه پيروانش گذشت 441-40ص 
و نيازي  28-27و پيرو او اسماعيل منصور در تبصير االمة بحقيقة السنة ص  9/912مجله المنار المجلد : توفيق صدقي: كنندگان له سؤالاز جم -2

  . 114عزالدين در انذار من السماء ص 
  . 541-500دالئل التوثيق المبكر للسنه ص . 1/92هايي از آنها  دراسات في الحديث النبوي فصل نوشتن صحابه و نوشته -3
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پيامبر بسياري از سنت پاكش را در زمان حياتش گفته است و اين همان چيزي است كه دكتر امتياز 
   1.كرده استاحمد در كتابش دالئل التوثيق المبكر للسنه درك 

در ابتداي كار از نوشتن منع كرد و بعد از آن اجازه داد، منع پيامبر به خاطر ترس بود و  پيامبر
هاي زيادي كتابت شد اما آن  قراري امنيت بود و در زمان اجازه دادنش نوشته اجازه دادنش همراه با بر

در كتابي واحد تدوين شد مگر ها در يك جا تدوين نشد، قرآن خودش در زمانش نوشته شد و  نوشته
هاي زيادي كه در زمان اجازه پيامبر بود دستور به نوشتن سنت داده نشد  زمان ابوبكر با وجود نوشته

اش شرح و بيان قرآن  به دليل فرق واضحي كه ميان حجم قرآن و حجم سنت است سنتي كه وظيفه
اگر نوشتن سنت در زمان پيامبر . اشداست و قاعدتاً شرح بايد از نظر حجم بزرگتر از مشروح خود ب

شد مردم به آن مشغول  شد چنانكه قرآن كريم نوشته شد و به تمييز ميانشان اطمينان داده مي فرض مي
  .گشتند شدند و از قرآن غافل مي مي
از مشغول  ترس :كردند اين دومين علت وارده در احاديثي است كه از نوشتن سنت نهي مي - 1
منظور از مشغول شدن به . باشدسنت و روي آوردن به كتاب ديگر حتي اگر آن  قرآن كريمشدن به ن

سنت و غفلت از قرآن يعني اهتمام به سنت قبل از اهتمام به كتاب خداوند و آنچه به ترك كتاب 
اش از تدوين سنت و  شود و اين همان چيزي است كه عمر فاروق بعد از رويگرداني خداوند منجر مي
و اعالم . 2پوشانم ه آن تصريح كرده همانا من كتاب خداوند را با چيز ديگري نميموافقت صحابه ب

و اقرارشان به آن دليل استقرار اين  –عام نزد صحابه خداوند بر همه آنها راضي باشد  عمر در مأل
   3.باشد گفته در وجودشان مي

خدا بر او باد ـ  رحمت -ضحاك  تأكيد اين گفته يعني مراد از مشغول شدن به غير قرآن،در 
گيرد آن طور كه  را غبار مي قرآنشوند كه  آيد كه آن قدر احاديث زياد مي زماني بر مردم مي: گويد مي

  . در آن نتوان نظر كرد

____________________________________________________________
_________ 

  . 361-343و السنه قبل التدوين از دكتر عجاج الخطيب ص  415-368دالئل التوثيق المبكر للسنه فصل الكتابات المبكره  -1
  . 464شماره  1/132دارد  دارمي در سنة المقدمه باب كسي كه نوشتن حديث را روا مي -2
  . 243مواجهة اعدائها از فضيله دكتر طه جيشي ص و السنة في  44منهج نقد السنن از دكتر نور الدين عتر ص  -3
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و مردم د، شو شود، خوانده نمي طيل ميتع قرآنآيد كه  زماني بر مردم مي :گفت 1ابي خالد احمر
ها را  زند، گفته دارم، آن صورت را سيلي مي بر حذر ميشما را از آن . كنند حديث و رأي طلب مي

 :گويد مي خدريكند از ترس مشابهات ظاهري با قرآن، ابي سعيد  ها را دلنگران مي كند و قلب زياد مي
هايي مانند قرآن  براي حديث كتاب :گويد ضحاك مي. خواهيد سنت را مانند كتاب قرار دهيد آيا مي

  .قرار ندهيد

 :گفت دانست كه حديث در كتاب نوشته شود و مي همانا او ناپسند مي :عي روايت شدهنخاز ابراهيم 
   2.شود مي) قرآن(شبيه كتاب 

بر اين ترس از شباهت آن به قرآن به روايت كردن آن به لفظ و اجازه ندادن روايت سنت به معني 
همانا تو حديث  :او گفتمعلوم است هنگامي كه ابو نفره به  خدريسعيد گردد و آن در روايت ابو مي

ابي . ترسيم از اينكه چيزي در آن كم يا زياد كنيم كني و ما مي عجيبي از پيامبر را براي ما بحث مي
خواهيد آن را مانند قرآن قرار دهيد، نه، نه، از ما بگيريد چنانكه ما از پيامبر  آيا مي :سعيد جواب داد

  .ام آن را بر شما امال نكرده :آمده دشو در روايت ابن مبارك در مسن. 3ايم خدا گرفته
ها  هاي ديگر روي آورند و قرآن با ديگر كتاب شود هنگامي كه مردم به كتاب ترس و غضب زياد مي

  . شبيه شود
نزد پيامبر آورد،  را اي از تورات چنانكه در روايت جابر بن عبداهللا آمده همانا عمر بن خطاب نسخه

ساكت شد و او شروع كرد به خواندن آن،  پيامبر. از تورات است اي گفت اي پيامبر خدا اين نسخه
را  در عزا بشيني، مگر صورت پيامبر :ابوبكر گفت. تغيير كرد و ناراحت شد صورت پيامبر

برم از غضب خدا و پيامبرش، ما به  به خدا پناه مي :نگاه كرد و گفت عمر به صورت پيامبر. بيني نمي
قسم به كسي كه  :پيامبر گفت. پيامبرش محمد راضي هستيماز و آورديم خداوند و دين او اسالم 

كرديد و مرا ترك  آمد حتماً از او پيروي مي نفس و جان محمد در دست اوست اگر موسي بر شما مي
كرد از  زنده بود و پيامبري مرا درك مياو اگر  در حالي كهشديد  كرديد و از راه راست گمراه مي مي

____________________________________________________________
_________ 

سليمان بن حيان االزدي الكوفي از عاصم االحول روايت كرده و يحيي بن سعيد االنصاري و از او احمد و اسحاق و هناد، سال : ابو خالد احمر -1
شماره  201و الثقات از عجلي  2080ه شمار 1/458و الكاشف  2555شماره  1/384تقريب التهذيب : شرح حالش در. وفات يافت  ه 190
  . 2504شماره  11/394و تهذيب الكمال  12825شماره  8/375و لسان الميزان  607

  . 464شماره  1/132دارد  دارمي در المقدمه باب كسي كه نوشتن حديث را روا نمي -2
  . 1/79آثر آخر از وائله بن اسقع در جامع بيان العلم  -3
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آنها را صفحه صفحه قرار داد و از بين بردند در  و در بعضي روايات، پيامبر. 1دكر من پيروي مي
از هوا و هوس اطاعت نكنيد؛ همانا آنها به گمراهي افتادند و شما نيز گمراه  :گفت حالي كه مي

   2.شويد، تا حرف حرف آن را از بين برد مي
يت كرده است كه مردي از عبدالقيس اند چنان كه عمر بن خطاب روا صحابه نيز بر همان روش رفته

بله، پس با  :تو فالني هستي؟ گفت: بود بر او وارد شد عمر به او گفت 3كه جايگاهش در شوش
  :زني پس عمر به او گفت اي امير المؤمنين چرا مرا مي :عصايش او را زد و مرد گفت

msr t u v w x y z { |  } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯  ° ± ² 

l ) 3-1/ يوسف(  
ا بهترين سرگذشت را ماين است آيات كتاب روشنگر ما آن را قرآني عربي نازل كرديم باشد كه بينديشيد «

  . »خبران بودي كنيم و تو قطعاً قبل از آن از بي كنيم بر تو حكايت مي به موجب اين قرآن كه به تو وحي مي
پس  ؟زني اي امير المؤمنين چرا مرا مي :د گفتپس آن را سه بار بر او خواند و سه بار او را زد، مر

عمر  .آن پيروي كنماز چيزي به من بگو تا  :گفت .اي را نسخ كرده 4تو هستي كه كتاب دانيال :گفت
آن را از بين ببر به طوري كه نه خودت و نه هيچ كس از مردم آن را نجويد پس از اين اگر  :گفت

سپس به او  .كنم مردم آن را بخوانند تو را سخت مجازات ميچيزي از تو به من ابالغ شود كه خود يا 
____________________________________________________________

_________ 
و السنه از ابن ابي  3/387و احمد در مسندش  435شماره  1/126كند  باب كسي كه در تفسير حديث پيامبر پرهيزكاري ميدارمي در المقدمه  -1

اما . و اللفظ از دارمي و در آن مجالد بن سعيد، همگي بر ضعيف بودنش اجماع دارند زير او در آخر عمرش اختالط كرد 50شماره  1/27عامم 
روايت قديمان از او مثل هيثم و شعبه و : زيرا قبل از اختالطش هيثم از او شنيده بود، ابن عدي گفت. است روايتش براي اين حديث درست

از او از شعبي از جابر احاديث درستي است چنانكه در اين حديث، يعقوب بن سفيان صدوق گفته و : ابن عدي گفت. حماد بن زيد درست است
 2/159تقريب التهذيب : ك. و ر 174و  1/173مجمع الزوائد : ك. ر. اين حديث سند ندارد: ئي گفتگفته مسلم نيز به او نزديك است و النسا

و  579شماره  223و الضعفاء از نسائي ص  1573شماره  420و الثقات از عجلي ص  5286شماره  2/239و الكاشف  6498شماره 
بيان لالذن في (حافظ ابن كثير از روايت احمد بعد از ايرادش در و حديث اسنادش درست است در اسناد ال 3/10المجروحين از ابن حبان 

  . 1/185و از همان منبع  2/123ببين البدايه و النهاي . تفرد به احمد و اسنادش به شرط مسلم: گفت) للرواية عن اخبار بني اسرائيل
  . 2/468تفسير القرآن العظيم  -2
معجم : ك. ر. آخرين شهر آن شوش بود كه فتح شد. ن قرار دارد در زمان عمر اهواز فتح شدسرزمين خوزستان در فارس كه تبر دانيال در آ -3

  . 281-3/280البلدان 
ه و النهايه دانيال يكي از پيامبران بني اسرائيل بين داود و سليمان و زكريا و عيسي بن مريم بوده است و حافظ ابن كثير در كتابش ذكر كرده البداي -4

  . 2/37 اخباري از دانيل
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برداري  آن را از بين بردم سپس كتابي از اهل كتاب را نسخه :بنشين او نشست و عمر گفت :1گفت
اين چيست كه در دست توست اي عمر؟ پس گفتم  :خدا گفت آوردم پيامبر 2كردم و آن را در چرم

لم ما اضافه شود پس پيامبر خدا ام تا به ع نسخه برداري كرده را اي پيامبر خدا كتابي است كه آن
قرمز شد داستان آن مانند روايت جابر بن عبداهللا قبالً نقل شده  3هايش ناراحت شد تا جائي كه گونه

و مانند اين داستان براي امام ابي حنيفه واقع شده است هنگامي كه شخصي با كتاب دانيال وارد . است
كتاب  4مگر غير از قرآن و حديث: ديك بود كه ابو حنيفه او را بكشد به او گفتكوفه شد، پس نز

اي كه عمر  ديگري هست؟ و نيز ابن مسعود كتابي را كه در شام به او تقديم شد از بين برد و اين آيه
ي تو ايم برا ها را كه در قرآن خود وحي كرده آن را خواند او نيز همان آيه را خواند، ما بهترين داستان

  .است 5اي خبران بوده گوئيم و چه بسا كه قبل از آن از بي مي
همانا هالك  .اند پس آنها را به قرآن مشغول كنيد و به غير آن مشغول نسازيد خالي ها قلب :گفت

و اين . شده است كسي كه قبل از شما بوده و از ديگري پيروي كرده و كتاب خدا را ترك كرده است
اهل كتاب وجود دارد چنان كه ابو عبيد يكي از راويان اين حديث گفت در هائي از  يعني نوشته

اند به همين خاطر عبداهللا  ها از اهل كتاب گرفته شده شود كه اين كتاب روايت ابن عبدالبر گفته مي
  . نگاه كردن در آنها را ناپسند دانست

ها  كه نوشته :كند ت تأكيد ميمره الهمداني به روايت از ابن مسعود چنان كه دارمي روايت كرده اس
اگر اينها درباره قرآن و سنت بود  :هاي اهل كتاب است به قولش برگرفته از سنت نيست بلكه از كتاب

  . باشد هاي نويسندگان مي رفتند اما اينها از نوشته از بين نمي

____________________________________________________________
_________ 

  . 4/102يعني الماء الحار القاموس المحيط : العميم -1
  . 1/45اديم يعني چرم، پوست و باغي شده ببين لسان العرب  -2
در سند آن عبدالرحمن اسحاق الواسطي است كه احمد او را ضعيف : ابو يعلي در مسندش آورده و آن را نسبت داده به حافظ الهثيمي و گفت -3

كند يا آن را ستايش  آيا عمر در اين كار اقتدا به پيامبر را سرزنش مي 182-1/173لحافظ الهثيمي در كتابش گفته مجمع الزارئد دانسته چنانكه ا
باشد يا نباشد و چه اينكه  كند؟ و آيا در اين داستان دليلي بر كراهيت عمر نسبت به حديث و تدوين آن وجود دارد چه اينكه از سنت پيامبر مي

- 105هاي گذشته آمده درست باشد يا نادرست چنانكه علي الشهرستاني در كتابش پنداشته در مورد منع تدوين حديث ص  ه از امتاخباري ك
107 .  

  . 298قواعد التحديث از قاسمي ص  -4
ست آيا در داستان عمر با اند به اينكه منع از نوشتن سنت منع يك موقعيت سياسي ا در آنچه گذشت ردي است بر آنچه تندروان شيعه پنداشته -5

اش با پيامبر يك سنت نيست؟ نهي ابتدائي عمر منجر به نهي پيامبر شد به خاطر ترس از اشتغال به كتاب خداوند و  ناسخ كتاب دانيال و گفته
  . اند سنت او و اين اصل همان علتي است كه ابن مسعود و ساير صحابه فهميده
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بين بردن اند كه از  و در آنچه گذشت ردي است بر آنچه كه بعضي از تندروان شيعه بين پنداشته
سنت در زمان خلفاء بوده است و به خاطر احاديثي از فضايل اهل بيت وصفشان آمده است روايت 

   1.ابن مسعود نزد خطيب
اي كه ابن مسعود از بين برد در آن احاديثي از فضايل   اگر روايت خطيب درست فرض شود پس نوشته

يت احاديث دروغيني وجود داشته است، چرا كه كه درباره فضايل اهل بآن است  اهل بيت بود و اين نشانگر
اگر آن از قرآن يا  :رفت چنان كه مره الهمداني گفت اگر درست بود پس آن جزء سنت بود و از بين نمي

  . رفت سنت بود از بين نمي
   2.هاي نويسندگان بود اما آن احاديث برگرفته از كتاب

بينم كه  ها را مي اسماعيل به درستي من اين نوشتهاي ابا  :گويد ابن عون درباره نوشته نويسندگان مي
  . مردم را گمراه خواهند كرد

شود آن چيزي است كه سلف صالح نوشتن آنها را به خاطر  ها يا آنچه از آنها گرفته مي و اين كتاب
رحمت  –3و خطيب. دانستند ترس از مشغول شدن مردم به آنها و غفلت از قرآن و سنت ناپسند مي

ثابت شده است كه كراهت كتابت از ابتداي كار رايج بوده است  :گويد ميدر اين باره  –باد  خدا بر او
شغول به چيزي شبيه آن بشوند و نهي آن با كتاب خداوند و نيز مردم م به خاطر ترس از اشتباه كردن

يل كه مردم ها در گذشته به خاطر استفاده و گرفتن از آنها توسط مردم بوده به اين دل از نوشتن كتاب
   4.كند ايشان كفايت ميشناسند و قرآن بر باطل آن را نميحق و 

____________________________________________________________
_________ 

پندارد با تأييد  و مرة در آن بر عكس مي 64و منع تدوين حديث از علي شهرستاني ص  45-2/44مجلد معالم المدرستين مرتضي العسكري ال -1
  . 362و  361و  358و  81-71پس او را تأييد كرد ص  70-66پس او را به خاطر آن و تضعيفش رد كرد ص  64كردن آن ص 

سنت در زمان ابي بكر و عمر ترسشان به خاطر رواج احاديثي كه بيانگر فضايل اهل  اند به اينكه سبب منع از نوشتن آنچه بعضي تندروان شيعه پنداشته - 2
كند به محض نگاه كردن به كتاب المناقب  سنت واقعي كه در دستان ماست اين گمان را تكذيب مي. اند واقعيت را تكذيب كنند باشد و خواسته بيت بود مي

پس منع نوشتن سنت فقط از طرف ابوبكر و عمر نيست چنانكه . بينيم ر فضايل اهل بيت هست ميآنها را پر از احاديث درست كه د. و فضائل صحابه
همانا مردم هالك : وقتي كه امام علي گفت. كنند، اين منع همچنين از جانب امام علي وارد شده است و همچنين از پيروان او و در رأس آنها عمر گمان مي

  . نند و كتاب خدا را كنار بگذارندشوند اگر به احاديث عالمان توجه ك مي
ر احمد بن علي بن ثابت بن مهدي، ابوبكر، از تأليفاتش الكفايه في علم الروايه و تقييد العلم و الفقيه و المتفقه و شرف اصحاب الحديث د: خطيب -3

 153ة السنن و المسانيد از ابن نقطه ص و التقييد المعرفة روا 1015شماره  3/1135تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. وفات يافت  ه 462سال 
و الرساله  980شماره  433و طبقات الحفاظ از سيوطي ص  1/399تهذيب بن عساكر  34شماره  1/92و وفيات االعيان  176شماره 

  . رقم 2/441و طبقات الفقهاء الشافعين از ابن كثير  3/253و العبر  3/311و شذرات الذهب  52المستطرفه ص 
  . 1/68و ال معني در گفته حافظ ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  57لعلم ص تقييد ا -4
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در همان وقتي كه نوشتن در زمان پيامبر و صحابه و تابعين منع شده است به بحث و تبليغ دربارة 
  . سنت امر شده است

رسيدن  اين تبليغ براي سنت در كنار قرآن بوده و براي حفظ آن است و اين دليل عمده و اساسي در
  . باشد قرآن و سنت به ما به صورتي درست و خالي از تحريف و تغيير مي

كند و توجه پيامبر به منع  حفظ كردن از افتخارات عرب است، اعتماد بر نوشتن اهميت آن را كم مي
خداوند شاداب گرداند كسي را كه : چنان كه گفت .نوشتن به خاطر تقويت آن استعداد بوده است

 ،كه نزدتان است آن را حفظ كنيد و به آن كس :بشنود و آن را حفظ كند و نيز فرمود حديثي از ما
  . خبر دهيد

از نوشتن منع به دليل ترس از توجه به آن و ترك قرآن، اند و  صحابه و تابعان نيز بر همين راه رفته
به آن تصريح  اند و اين دومين علت واضحي است كه در اخبار و آثار وارده بر منع از نوشتن كرده

  . شده است
نخعي در اين باره ابراهيم . است تكتابها، دليل سوم منع  ها و ترك حفظ شده ترس توجه به نوشته - 3
نگهبانان علم چه بد  :گويد كند و نعيان مي تكيهنويسد مگر اينكه بر آن  هيچ كس كتابي نمي :گويد مي

نويسد كه حفظ كند پس هنگامي كه آن  اطر اين مينويسد آن را به خ نگهباناني هستند و كسي كه چيزي مي
خواهم آن را حفظ كنم سپس آن را بسوزانم، علقمه  همانا مي :به گفته مسروق. را حفظ كرد آن را از بين ببرد
روايت  1اشكالي ندارد و مانند آن از ابن شهاب و مالك و عاصم بن ضمره :به اين گفته اقرار كرد و گفت

ايم و گفته سفيان  از ما حفظ كنيد چنان كه ما حفظ كرده :كه گذشت الخدرييد شده است گفته ابو سع
   2.كنيم و آنچه كه از او نوشتيم حفظ مي :الثوري

ت نااهالن است چرا كه آنها چهارمين دليل از منع نوشتن احاديث ترس از افتادن احاديث به دس - 4
كنند و ممكن است در آن كم  ظاهرشان تفسير مي شناسند و تمامي آنها را با توجه به را نمي حكم احاديث

 3اش نسبت دهند و تمامي اينها نزد گذشتگان به خاطر پاسداري از قرآن و زياد كنند و آن را به نويسنده

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/64و جامع بيان العلم  60، 58و تقييد العلم ص  508شماره  1/139الدارمي در المقدمه باب من رخص في كتابة العلم  -1
: نوشتند به آنچه نزد ابن عبدالبر روايت شده است، سفيان گفت ن ميو با اين وجود با احتياط و اطمينا. با ذم توكل بر كتاب و امر به حفظ كردن -2

خواهم كه به عنوان ديني درست قرار داده شود و حديث مردي  نويسم و مي من دوست دارم به سه صورت حديث بنويسم؛ حديثي كه آن را مي
هم و حديث مردي كه ضعيف است دوست دارم كه آن را بشناسم د اندازم و نه آن را به عنوان دين قرار مي نويسم نه آن را دور مي كه آن را مي

  . 1/76جامع بيان العلم و فضله : ك. ر. دهم ولي به آن اهميت نمي
  . 61تقييد العلم ص  -3
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گفته شده است، شايد اين گفته به اين خاطر درست باشد كه منع كردند از اينكه كسي با قرآن به سرزمين 
  1.س از اينكه قرآن به دست دشمن بيافتدبه خاطر تر. دشمن سفر كند

به فرض به درستي نقل توسط ابوبكر صديق،  2امر سوزاندن احاديثي كه جمع كرده بودندبنابراين 
ترسم  مي: گويد مي ،هايش در زمان مرگش نوشته نابود كردنسلماني بعد از همچنين عبيده . شده است

شان به كار  يافتد كه آنها را در موضعي غير از موضعها بعد از من به دست كسي ب از اينكه اين نوشته
  .گيرد

هايم را به ايوب  كتاب :گويد ش به يكي از دانش آموزان ايوب السختياني ميتدر وصي ابو قالبه 
  3.بدهيد اگر زنده بود، و گرنه آنها را بسوزانيد

دانند، اما  كه آن را مياز دهان مرداني ذكر شود  بود تا زماني كهاين علم شريف  :گويد أوزاعي مي
   4.داافتبه دست نااهالن و  رفتهمين كه به صورت مكتوب شد، نور آن از بين 

باشد كه در اخبار و احاديثي كه طرفداران اين شبهه به آن  داليل منع از نوشتن سنت مي اينها
  5.كنند به وضوح آمده است استشهاد مي

هت نوشتن سنت و سرزنش نوشتنش در عصر تدوين از علت كرا گيري كنارهاز دليل بعضي از آنها 
  .كنند سؤال ميآن و بعد از آن تا به امروز 

جوالن  يهاي علم مردم در كتاب :داده استبا اين سخنش خطيب همان است كه جواب اين سؤال 
كنند، زيرا  و آنها را مختلط مي. دهند انصافي به خرج مي ها بي و در تدوين آنها در كتاب زنند مي
هاي آنها و انسابشان زياد شده  هاي مردان و كنيه اند و نام اند و اسناد طوالني شده ها پخش شده ايترو

شود با  ايم ناتوان مي ها از حفظ آنچه كه ما ذكر كرده شود پس قلب است و عبارات و الفاظ مختلف مي
ابه و تابعين و وجود اجازه پيامبر كساني كه حفظ آن را در كتاب ضعيف دانستند و بعضي از صح

   6.اند مخالفين بعد از آنها به آن عمل كرده

____________________________________________________________
_________ 

ارض العدو  كتاب الجهاد والسير باب كراهيت السفر بالمصاحف الي. اند بر آن از حديث ابن عمر كه بخاري آن را تخريج نموده است اتفاق كرده -1
  . 1869شماره  7/17ارزش و خوار شود  از ترس اينكه در ميان آنها بي

  . 457حجيت سنت از دكتر عبدالغني ص  -2
  . 62تقييد العلم ص  -3
  . 1/68و ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  467شماره  1/132الدارمي در المقدمه باب من لم ير كتابة الحديث  -4
  . 318-311و اسماعيل منصور در تبصير االمة ص  127ين در بشارت از آسمان ص مثل نيازي عز الد -5
  . 65-64تقييد العلم ص  -6
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 ددر زمانهاي ديگر بو تدوين آن در كتاب براي يادگيري و ياد دادن: چنان كه ابن سالح گفته است
بعد اين معلوم است كه منع از نوشتن سنت در و  - خداوند او را رحمت كنداو راست گفت پس و  -

اند و آن ترس از مشغول شدن مردم به  ست كه احاديث آن را ذكر كردها ذات آن نيست بلكه به داليلي
اند با وجود  هايشان را از آن بسته و آن دليلي كه دشمنان سنت چشم. باشد آن و غفلت از قرآن مي

كنند اگر به درستي آن احاديث  صراحت آنها در اخبار و آثاري كه از آن براي شبهاتشان احتجاج مي
   1.بايد به داليل وارده بر آن نيز تسليم شوندمطمئن شوند پس 

m j i h :گفته استدر موردشان خداوند بزرگ  و از جمله كساني نباشيد كه
l k l) 85/ بقره(  

  .»كنيد آوريد و بعضي ديگر را تكفير مي آيا به قسمتي از كتاب ايمان مي«
هايشان  شوند پس براي شبههنسليم اند ت اگر به درستي آنچه كه از اخبار و آثار به آن استشهاد كرده

ماند كه بر عدم حجيت  در منع از نوشتن سنت در زمان پيامبر و صحابه و تابعين اساسي باقي نمي
زيرا در همان وقتي كه منع نوشتن در زمان پيامبر و صحابه و تابعين صادر گرديد در  .سنت داللت كند

  . همان وقت دستور به نوشتن داده شد
زيرا نسخ فقط زماني ممكن است كه  2كند م است كه يكي از آنها ديگري را نسخ نميو اينجا معلو

مع در ج –رحمت خدا بر او باد  –و اين همان چيزي است كه دكتر عبدالغني . جمع آنها دشوار باشد
 جمهور علما :كه گفته است. بكار گرفته است ،يعني اجازه داده شدهميان احاديث نهي و احاديث اذن، 

   4.اند متأخرين نيز رأي آنها را برگزيده و بعضي از،3نسخ معتقدندبه 
از داليلي كه اشاره  –كه نسخ اصالً وجود ندارد و منع نوشتن فقط به دليل ترس اين است  درست

جز پس واجب نيست كه كلمه نسخ را  .و اجازه دادن به دليل وجود امنيت علمي بوده است –شد 
بنابراين جمع آنها با اختصاص نهي به وقت ترس و  .بكار ببريمز ديگر، هنگام عدم امكان جمع با چي

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/65، تدريب الراوي 2/145فتح المغيث از سخاوي  -1
  . 285شود اگر اولي درست باشد دومي درست نيست چنانكه گذشت ص  شود و اذن با نهي نسخ نمي نهي با إذن نسخ نمي -2
. روايت كرده است 37بر طبق آنچه ابن تيميه در جوابش در كتاب صحة اصول مذهب اهل المدينه ص . ي نسخ احاديث نهي با احاديث اذنيعن -3

كنند و معتقدند كه اذن با نهي منسوخ مي شود مثل استاد محمد رشيد رضا و پيروانش كه رد  در مقابل جمهور علما، افرادي هم بر عكس فكر مي
  . 287-285آن گذشت، ص 

  . 112و االستاد احمد محمد شاكر در الباعث الحثيث ص  17مانند استاد الخولي در مفتاح السنه ص  -4
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شود حتي در حديث گفتن و تبليغ در هر دو حالت و اين جمعي است  اذن به وقت امنيت ممكن مي
  ؟ كند به قائل بودن به نسخ مجبور ميپس چه چيزي ما را . كه از نظر معني عقالني است

، شود ها نقل مي هايي كه در بعضي گفته قرآن يا اشخاص و زمانپس هيچ ادعائي در اختصاصات به 
ها با قرآن يا استقالل آنها  بلكه مدار و محور در منع حديث به دليل جلوگيري از اشتباه نوشته نيست،

   1.باشد و محور اجازه در امنيت و اطمينان از عدم اشتباه در اين اوضاع و احوال مي. باشد از وحي مي
خواهد كه منع از نوشتن سنت جزئي از اين راه روشن بزرگ باشد كه  اراده خداوند ميو اين چنين 

  . به وسيله آن رسالت اسالم قائم به كتاب و سنت حفظ شده است
اگر آن چنان نبود شرح و تفسير بر قرآن كريم بسيار  :گويد در اين باره دكتر همام عبدالرحيم مي

بنابراين تشخيص متن قرآن . شد شد و با هم قاطي مي شكل ميشد پس كار براي نويسندگان م زياد مي
اين اتفاق براي رسالت پيامبران قبلي پيش آمده . شد شكل مي) سنت يا رأي ساير فقها(ها  از ساير متن

تا جايي كه . با هم آميخته است ،درست با نادرست و وحي با خيال و تصور است، حقيقت با باطل و
ها و توضيحات اضافي مخفي شده است و براي وحي تشخيص و  پاي اضافهاصل از بين رفته و زير 

هر  :تبديل به حركت تاريخ شد به اين معنا كهي و وحي در دين يهود و مسيح .ماند تمييزي باقي نمي
شود به اعتبار اينكه آن اراده خداوند است و اين  افتد به وحي اضافه مي اتفاقي كه در تاريخ مي

  . يز وجود دارداضافات در حديث ن
نيست كه تفسيري توضيح اضافي چيزي جز  – چنانكه گذشت -از ديدگاه ما ي نادرها اين قرائت
باشند و بسياري  سپس نويسنده گمان كرده كه آنها جزو قرآن مي 2.اند آيات قرآن نوشته شده در حاشيه

افراد  اينبر  عالوهند و نوشت رار دادن چيزي در كنار آن ميرا به تنهايي و بدون ققرآن از صحابه متن 
به حكم شاذ و اند و اضافه بر آن را  كه تمامي متواترات در روايت قرآن را حفظ كرده ديگري بودند

   3.كردند نادر بودن قبول نمي

____________________________________________________________
_________ 

  . 447-446حجيت سنت از دكتر عبدالغني  -1
  . 289-288رجوع شود به ص  -2
  . 41و  40الفكر المنهجي عند المحدثين از دكتر همام عبدالرحيم ص  -3
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  آنها تن سنت نزد دشمنان و رد گمان علت منع از نوش
اند كه غير از كتاب  به نخواستههمانا منع از نوشتن سنت داللت بر اين دارد كه پيامبر و صحا :اول
  . باشداصل كتاب ديگري  ،خدا

و دائمي مثل قرآن  عامدين  ،كند بر اينكه پيامبر و صحابه نخواستند كه سنت نهي داللت مي :دوم
  . كريم باشد

كردند و آن را  از زياد شدن حديث به اين دليل است كه صحابه در مقابل سنت اجتهاد مي نهي :سوم
  . گرفتند كار نميه ب

گو به دروغ شبكر و عمر عدم حجيت سنت پيامبر و اتهام ابو دليل وايتزياد شدن ر نهي از :چهارم
  . است صحابه بودن
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  نمايش شبهه منع از نوشتن سنت نزد دشمنان آن و رد آن 
اين  و صحابه و تابعين از نوشتن سنت اند كه علت واقعي در منع پيامبر دشمنان سنت پنداشته

   :هكاست 
  خواستند كه غير از قرآن كتاب ديگري وجود داشته باشد همانا آنها نمي :اول

دستور به منع تدوين احاديث داده  كه پيامبراين است  واقعيت :گويد در اين باره جمال البنا مي
هريره در اين باره حديث ابو. ديگري وجود نداشته باشداست تا اينكه غير از كتاب خداوند كتاب 

حديث را ... . نوشتيم پيامبر بر ما خارج شد در حالي كه ما احاديث او را مي :گفتكه دارد صراحت 
ذكر كرد و گفت اين همان كاري است كه ابوبكر انجام داد كه تمامي احاديثي را كه تدوين كرده بود 

ديث و ح... . چنانكه عمر بعد از اينكه در كتاب سنت و صحابه مشورت كرد. قبل از مرگش سوزاند
   1.را ذكر كرد

كند و بعد از اعتراضش بر علت ترس از اختالط  با توجه به اين دليل نيازي عز الدين تصريح مي
و بزرگان دين وجود نداشته است  اين ترس از اساس براي احاديث پيامبر :گويد سنت با قرآن مي

و ما در . كر كردندابه ذدر آخر عمرش و تمامي صح بلكه اين ترس هم از امري بود كه پيامبر
هريره و حديث مروي از عمر بن خطاب ديديم كه هنگامي كه خواست سنت بنويسد ولي حديث ابو

نخواست كه غير از كتاب خداوند كتاب ديگري وجود داشته باشد به خاطر ترس از مشغول شدن 
پس در . باشد مردم به حديث و غفلت از كتاب خداوند و اين ترس پيوسته تا به امروز نيز موجود مي

يعني اينكه همراه كتاب خداوند كتاب ديگري وجود  –اين دليل به تنهايي : گويد جاي ديگري مي
ولكن اين كار اصالً  –كند به اينكه نوشتن سنت تا روز قيامت جايز نيست  التزام مي –نداشته باشد 

   2.نسخ شود
صحابه و تابعين از نوشتن سنت پندارند كه علت منع پيامبر و  بار ديگر دشمنان سنت مي :دوم

خواستند كه سنت را به عنوان دين و قانون عمومي مانند قرآن قرار  همانا آنها نمي :اين بوده كه
  . دهند

____________________________________________________________
_________ 

  . 199قه الجديد ص السنة و دورها في الف -1
  . 123،127انذار من السماء ص  -2



 سنت نبويبررسي 

 

329

آنچه سنت براي اعراب در آن زمان بيان كرده است براي تمامي  :گويد در اين باره توفيق صدقي مي
بعضي از صحابه از حديث  :گويد ديگري مي در جاي. 1باشد ها در تمامي اوقات درست نمي ملت

اگر سنت براي تمامي بشريت بود تمامي توانايي خود را براي . كردند گفتن و بحث درباره آن منع مي
دادند و هرگز در ميان آنها  گرفتند و در نشر آن ميان جهانيان با هم مسابقه مي حفظ و ثبت آن بكار مي

   2.سهل انگاري و نااميدي وجود نداشت
آيا اين احاديثي كه  :گويد اند هنگامي كه مي از اين گفته تأثير پذيرفته :3استاد محمد رشيد رضا

شود دين و شريعت عمومي است، اگر چه اين احاديث سنتي نيست كه بدون هيچ  سنت ناميده مي
شك به  گونه درگيري و اختالفي به ويژه در صدر اسالم پيروي شده باشند؟ اگر گفتيم بله، بزرگترين

و عدم  5و عدم نوشتن صحابه به حديث 4گردد، منع پيامبر از نوشتن چيزي از او غير از قرآن ما بر مي
در . 6اند توجه علما و امامانشان مانند خلفا به حديث بلكه از آنها نقل شده كه از آن رويگردان بوده

ر عدم تمايل بزرگان صحابه اگر اضافه كنيم كه آنچه د :همين گفته را تكرار كرده استجاي ديگري 
نيست در حديث وارد شده است و بلكه رويگرداني آنها نسبت به آن و باالتر از اينكه از گفتن حديث 

اند احاديث دين عمومي و هميشگي  شود كه آنها نخواسته اند اين ديدگاه نزد تو قوي مي نهي كرده

____________________________________________________________
_________ 

  . 912-908، 9/521مجله المنار المجلد  -1
  . 9/913همان  -2
استاد محمد رشيد رضا او محمد رشيد بن علي رضا، اصل او از بغداد بود، نسب او حسيني بود، صاحب مجله المنار و تفسير المنار و الوحي  -3

يكي از راويان مدرسه عقل حديث بود، در اوايل كار  -رحمت خدا بر او باد -ز و چندين اثر سودمند ديگر است اومحمدي و الوهابيون و الحجا
ست از شيوه محمد عبده متأثر بود، چنانكه دكتر سباعي رحمت خدا بر او باد گفت از زماني كه پرچم اصالح را بعد از وفات امام محمد عبده بد

ور شد، تا جايي كه منبعي براي مسلمين در تمامي جهان شد در تمامي مشكالت، بضاعت او زياد شد،  ث غوطهگرفت، و در ميادين فقه و حدي
گذشتم و از علم و درك  من از خانه او مي: دكتر سباعي در روش بر استشهاد ابي ريه به كالم سيد رشيد رضا در كتاب اضواء علي السنه گفت

دهم به اينكه او از بزرگترين علماي سنت بوده در انكار  آنچه در حق زندگي او شايسته است شهادت مي كردم قانوني و دفاع از سنت استفاده مي
كند با مذاهب فقهي و من مطمئنم به اينكه اگر زنده بود هنگامي كه ابو ريه كتابش را صادر كرد به درستي اولين كسي بود كه  آنچه مخالفت مي

و المجددون في االسالم از استاد  6/361االعالم : هاي او م فوت كرد از ترجمه 1935  ه 1354ل در سا. كرد موضوع اين كتاب را رد مي
الحديثه في التفسير از دكتر فهد الرومي : و منهج المدرسة العقليه 30و السنة و مكانتها از دكتر السباعي ص  544-539عبدالمتعال الصعيدي ص 

  . 1266نة از دكتر يوسف عبدالمقصود، در دانشكده اصول دين در قاهره شماره و محمد رشيد رضا و جهود في الس 187-170ص 
و اين . واقعيت اين است كه سنت قولي پيروي شده از عمل به سنت است مانند سنت عملي و از صدر اول تا به امروز در اين اختالفي نيست -4

  . 314-306ص . يمكن همان چيزي است كه اگر خدا بخواهد در رد بر اين شبهه اثبات مي
  . 285رد بر اينكه نهي ناسخ اذن است گذشت ص  -5
  . 359-353شود ص  هايشان در جواب از شبهه تأخير در تدوين اثبات مي خواهد آمد آنچه در نوشته -6
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استار نوشتن احاديث است قطعا آن را مي خو پيامبر آنها فهميده بودند كه، اگر 1مانند قرآن باشد
خلفاي راشدين آنچه را كه نوشته شده بود و به آن اعتماد و آن مي كردند و امر به نوشتن نوشتند 

فرستادند تا آنها را ابالغ كنند و به آنها عمل  كردند و آنها را نزد عامالن خود مي داشتند، گردآوري مي
   2.كردند و با عمل كردن به سنت آن را رها نمي ،كردند كنند و به قرآن اكتفا نمي

، استاد رشيدرضا را تأييد »سنت و نقش آن در فقه جديد«ش و جمال البنا در كتاب 3محمود ابوريه
   :گويد كه مي آنجا :اند كرده

اند كه احاديث را به  پندارد جدالي نيست كه همانا صحابه نخواسته مي :در درستي آنچه سيد رضا
در آن ها  واقعيت معلوم است و آن ادعاها و دليل تراشي. عمومي مانند قرآن قرار دهندعنوان دين 
پيامبر از نوشتن حديثش نهي كرده و  :كند و در جاي ديگر به آن تصريح مي 4.كند نمي شك ايجاد

 :اين است كه شود اند، تنها دليلي كه از اين وقائع خالصه مي خلفاء و صحابه نوشتن را منع كرده
   5.اند كه سنت و احكام آن ابدي گردد و خلفاء راشدين و صحابه نخواسته امبرپي

همانا پيامبر و صحابه : كهاين است  كنند كه علت منع از نوشتن سنت تصور ميچنين دشمنان سنت 
داشته باشد و نخواستند كه سنت دين ناند كه غير از كتاب خداوند كتاب ديگري وجود  خواسته

بكر و عمر موقوف ابو هاي و حديث ابوهريره مرفوع و به حديث. مانند قرآن باشدعمومي و هميشگي 
ند كه اين احاديث در ادعايشان صريح و درست كن كنند و گمان مي استدالل مي كه بيان كرديم،

  . باشند مي
 اند كه غير جواب به شبهه منع از نوشتن سنت داللت بر اين دارد كه همانا پيامبر و صحابه خواسته

  . از كتاب خداوند كتاب ديگري نباشد
دشمنان كنند به گمان خودشان حجت و دليلي در آن براي  آنچه كه دشمنان سنت به آن استدالل مي

آيا بعد از آن به ) آيا كتابي غير از كتاب خداوند(هريره آمده باشد كه نيست زيرا اگر در حديث ابو
و آن به علت ) ت كنيد يا آن را خالص كنيدكتاب خدا را يك دس(طور مستقيم گفته نشده است 

صيانت از كتاب خداوند در برابر آنچه كه از سنت با آن  :و آناشاره دارد حقيقي در منع حديث 
____________________________________________________________

_________ 
  . 314-306و خواهد آمد عرضه اين شبهه و رد آن ص  9/929مجله المنار المجلد  -1
  . 10/768مجله المنار المجلد  -2
  . 50-48اضواء علي السنة ص  -3
  . 225السنة و دورها في الفقه الجديد ص  -4
  . 238و السلطه في االسالم از عبدالجواد ياسين ص  202السنة و دورها في الفقه الجديد ص  -5
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ري و آن از نظر سند به دليل روايت ابي برده بن ابي موسي اشع .شود آميخته شده و تشخيص داده نمي
امر پيامبر به حديث گويي و تبليغ نيست و  ابوهريره تر است آيا در حديث هريره درستاز روايت ابو

به فرض درست بودنش آيا در آن  ابوهريرهحديث . آن بهتر در حجيت سنت است چنانكه گذشت
هايي كه در آنها نسبت به حجيت سنت  دليل نيست بر نوشتن سنت در زمان پيامبر و پاره كردن نوشته

  اند كه كسي كه آن حديث را گفته است تصور كرده علت اين را ترس از اين دانسته. شكي نيست
كننده خيال كند آنچه كه او جمع كرده  باشد و تقليد از آن را ناپسند دانسته باشد چنانكه شخص خيال

گويد چنانكه ابو بكر براي  كننده مي پس اين خيال. است تمام آن چيزي است كه پيامبر خدا گفته است
كند بعد از  ماند پس تصريح مي پنهان نميابوبكر گفت از  ر خدا آن را مياگر پيامب :كار خود دليل آورد

كند و در كتابي كه آن را سوزاند تمامي احاديث  آن مستقيماً به اينكه از حديث پيامبر خدا بحث مي
دانم كه شايد حرف  همانا من حديثي را براي تو گفتم نمي :گويد پس مي. پيامبر را جمع نكرده است

  . را درست بيان نكرده باشم به حرف آن
پس عمر هنگامي كه به نوشتن . ترين دليل براي حجيت سنت نزد صحابه است اما حديث عمر كامل

و منظور از نوشتن تدوين آن  -سنت نوشته شده بودچون نبوده  صرف فقط نوشتن - سنت همت كرد 
قرآن كريم به صورت به صورت كلي و عمومي در يك مكان واحد چنانكه پيشنهاد شد به تدوين 

كلي و عمومي در يك مكان واحد در زمان ابوبكر صديق و ابوبكر و زيد بن ثابت كه در ابتداي كار 
چگونه ما كاري انجام دهيم  :بر آن ترديد كردند و اين ترديد فقط به دليل تقوايشان بود چنانكه گفتند

  انجام نداده است؟  كه پيامبر
دليلي بر عدم  بيسته است كه بگويد ترديد ابوبكر و زيدآيا براي كسي در روي زمين شا

   1.حجيت به كتاب خداوند در نزد آنها بوده است
   :كار آنچنان بود كه گفت. همانا به خدا قسم آن كار خوبي است :به آنها نگفت سآيا عمر فاروق

به آن  هنگامي كه به تدوين سنت به عنوان تدوين عمومي مثل قرآن همت گماشت و صحابه نيز
اشاره كردند به او كه (اند آيا كسي در آن ترديد دارد؟ هرگز چنانكه در حديث آمده است  اشاره كرده

اما از تدوين آن در زمان خود روي گرداند به دليل عدم امنيت و مشغول شدن مردم و ) آن را بنويسد
بنشيند و كسي در آنها ننگرد هاي قرآن غبار بر آنها  تا جايي كه صفحه 2اهتمام به آن و غفلت از قرآن

____________________________________________________________
_________ 

  . 454حجية السنة از دكتر عبدالغني ص  -1
  . 455همان، ص  -2
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به خدا قسم من كتاب خدا را به چيز ديگري (اين معني گفته اوست  :چنانكه ضحاك گفت
  . كتاب خدا براي ما كافي است :و نگفته است) پوشانم نمي

اگر منظور از مشغول شدن بر سنت در گفته پيامبر و صحابه ترسشان از اين بوده كه سنت حجت 
اند و  خداوند كتاب ديگري به وجود آيد چنانكه دشمنان اسالم درك كرده گردد و همراه كتاب

كند به عدم نوشتن سنت تا روز قيامت و ممكن نيست كه اين  اند به اينكه اين دليل التزام مي پنداشته
  . امر منسوخ شود چنانكه در گفته نيازي عزالدين گذشت

ه خاطرش منع از نوشتن سنت شده است مشغول شدن به آنچه باشد كه ب –كج فهمي  –اگر اين 
   :پس

  . داد بايست كه پيامبر دستور به نوشتن مي نمي – الف
  . براي چه اجازه نوشتن آن را داده است –ب 
  . چرا دستور داده كه درباره احاديث او بحث كنند –ج 
قتدا به پيامبر ادر آنچه كه گذشت از نوشتن و اجازه، بحث حديث چرا صحابه و تابعين  –د 
  . اند كرده
چگونه اهتمام به تدوين . شود معني مي ديگر اقدام عمر به تدوين سنت و اقرار صحابه به آن بي -  ه

كند كه حجت نيست و چگونه جايز است براي صحابه كه بر تدوين اين سنت به او اقرار  چيزي مي
  نمايند؟ 

تابعين تا به امروز نوشتن و تدوين  اند تمامي امت بعد از عصر صحابه و براي چه جايز دانسته –و 
  . سنت را

گذاري  براي چه جايز است اجماعشان بر حجيت سنت و اعتبارش به عنوان يك منبع قانون –ح 
  .شود دوم كه همراه كتاب خداوند است و هيچ كدام از ديگري جدا نمي

اند كه سنت  استهو يارانش خو سنت داللت دارد بر اينكه پيامبر ه نهي از نوشتنجواب شب :دوم
  .دين عمومي و هميشگي مانند قرآن كريم نباشد

آنگاه اين كج فهمي دشمنان اسالم به اينكه ترس پيامبر و صحابه از مشغول شدن به سنت و غفلت 
همچنين آنچه  ،شود از قرآن كريم اين بوده كه غير از كتاب خدا كتاب ديگري نباشد، باطل مي

نت از طرف پيامبر و صحابه و تابعين به اين دليل بوده است كه سنت اند كه منع از نوشتن س فهميده
تواند جاودانه  ها صالحيت ندارد و آنچه در سنت و احكام آمده است نمي ها و مكان براي تمامي زمان

  . باشد باطل مي ،باشد
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 :چنين تعبير كرده استاز آن تأثير پذيرفته است و از آن  :اين همان چيزي است كه رشيد رضا
  .اند، كه احاديث دين عمومي و هميشگي مانند قرآن باشند نخواسته

چگونه اين گفته درست است كه منظور پيامبر از منع نوشتن سنت اين بوده كه سنت ديني عمومي 
  . مانند قرآن نباشد

دانند با بيان به اينكه تمسك به آنها مصون ماندن از  پس چگونه سنت را قرين كتاب خدا مي - 1
به آن تمسك جوييد گمراه ام كه اگر  همانا من در ميان شما چيزي به جاي گذاشته :ي استگمراه
   1.آن كتاب خداوند و سنت پيامبر است شويد؛ نمي
آگاه باشيد كسي كه آن را شنيده يا شاهد بوده آن را  :امر كرده است براي چه به تبليغ سنت پاك - 2

   2.كه داناتر از شنونده باشداي  كننده به غائب برساند پس چه بسا تبليغ
 براي چه به تمسك به سنتش و سنت خلفاي راشدين و چسبيدن به آنها به هنگام اختالف - 3

شود كه  همانا كسي از شما اگر زنده بماند شاهد اختالفات زيادي در ميان خودتان مي :كند توصيه مي
و به آن تمسك جوييد و با  بر شما واجب است كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين اقتدا كنيد

   3.اصرار به آنها بچسبيد
همانا دروغ بر من مانند دروغ بر كسي ديگر نيست  :و اين تحذير شديد از دروغ براي چيست - 4

   4.كسي كه به عمد بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر كرده است
 :گويد كند و مي و اعتراض مي دارد از آنچه او امر كرده و يا نهي كرده و براي چه بر حذر مي - 5

ميان ما و شما كتاب خداوند است پس آنچه در آن حالل باشد، نيز حالل خواهيم كرد و آنچه در آن 
كند كه آنچه به وسيله وحي حرام شده است مانند آن  كنيم پس بيان مي حرام باشد ما نيز حرام مي

آنچه پيامبر خدا حرام كرده همانند آن چيزيست كه خداوند در كتاب حرام كرده است و آگاه باشيد 
و اين تحريم تا روز قيامت است چنانكه در گفته عمر بن . 5چيزي است كه خداوند حرام كرده است

آنچه از زبان پيامبر حالل شده است تا روز قيامت حالل است و آنچه از زبان پيامبر  :عبدالعزيز آمده
  . حرام شده است تا روز قيامت حرام است

____________________________________________________________
_________ 

  . 201اخراج آن گذشت ص  -1
  . 282اخراج آن گذشت ص  -2
  . 44اخراج آن گذشت ص  -3
  . 284اخراج آن گذشت ص  -4
  . 228اخراج آن گذشت ص  -5



 سنت نبويبررسي 

 

334

شما را در  :شوند كند به اينكه هالك مي راي چه مريض دالن در سنت پاكش را وصف ميب - 6
پس 1.ها شوند مگر هالك شده ام، شبش مانند روزش است از آن گمراه نمي سفيدي و نور گذاشته

  . منظور از اين چيست، اگر سنت پيامبر حجت و دين عمومي و هميشگي مانند قرآن كريم نباشد
كه سنت پاك حجت اين است  ايم به منزله تصريح پيامبر خدا به از احاديث نقل كردهتمامي آنچه ما 

  باشد  و دين عمومي و كلي و همراه براي قرآن كريم مي

mQ R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ l ) 37/ ق(  
  . »ها براي هر صاحبدل و حق نپوشي كه خود به گواهي ايستد عبرتي است قطعاً در اين عقوبت«

اند و اينها اولين مخاطبين كتاب خداوند  دريافته مان چيزي است كه صحابه اوليه از پيامبرو اين ه
  .باشند در اطاعت از اوامرش و مخالفت با مخالفانش مي

m } ~  _ ` a  b c d e f g h i l ) 63/ نور(  
ذابي دردناك گرفتار كنند بترسند كه مبادا باليي بديشان رسد يا به ع پس كساني كه از فرمان او تمرد مي«
  . »آيند

آيا با اين امر الهي يعني پيروي از پيامبرش كه در سنت پاك آمده خداوند بزرگ خواسته كه دين 
عمومي و هميشگي مانند قرآن نباشد گفتن اين در واقع ايراد به قرآن و جهانشمولي دعوت اسالمي 

ر را در هر كاري از كارهاي است و پروردگار به ذات پاكش قسم خورده است كه هر كس پيامب
زندگي صاحب رأي نداند ايمان نياورده است و معلوم است كه ما پيامبر را در زمان حياتش صاحب 

دانيم و چون رخت از اين جهان بر بست سنت پاكش را حاكم و راهنماي خود قرار  رأي نهايي مي
ت به اين حكم پيامبري سرشار از فقط تحكيم سنت پيامبر كافي نيست بلكه بايد داليلمان نسب. داديم

  خشنودي و رضا باشد و كامالً تابع و سر سپرده او باشيم 

m¬ ® ¯  ° ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½  ¾ ¿ À Á  l ) 65/ نساء(  

____________________________________________________________
_________ 

و ابن ابي عاصم در كتاب السنة  43شماره  1/29قسمتي از داستان طوالني كه ابن ماجه در المقدمه آورده باب پيروي از سنت خلفاي مرشد  -1
  . 48شماره  1/26ام و تحذير از تفسير آنچه كه ترك كرده است  رك كردهباب ذكر گفته پيامبر شما را بر يك چيز درست و روشن ت
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آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه  ت به پروردگارت قسم كه ايمان نمييسولي چنين ن«
اي در دلهايشان احساس ناراحتي نكنند و كامالً سر تسليم  انند، پس از حكمي كه كردهاختالف است داور گرد

  » فرود آورند
ام  شود مگر اينكه نسبت به آنچه آورده كسي از شما مؤمن نمي :كند با اين وجود پيامبر تأكيد مي

   1.تسليم گردد
گويد مگر كسي كه راه و  در اين كار كسي از صحابه پيامبر مخالف نبوده و غير از اين را نمي

  . پذيرفتند راه جهل و ناداني باشد و چگونه آن را مي ،اش در عمل به احكام دين شيوه
ند و در تمامي داشت حديث پيامبر خدا را گرامي مي تمامي صحابه و در رأس آنها خلفاي راشدين

ديق هنگامي كه دعوايي ابوبكر ص :2ند، ميمون بن مهران گفتگرفت نات زندگيشان آنها را بكار ميشئو
كرد، اگر در  كرد اگر آنرا در كتاب خداوند يافت به آن حكم مي آمد در كتاب خدا نظر مي پيش مي

شد از  كرد، اگر در اين كار ناتوان مي كتاب خدا نبود امر پيامبر در سنت درباره اين مسله را حكم مي
دانيد پيامبر در اين  پيش من بياييد آيا مي فالني و فالني :گفت پرسيد و مي مسلمانان در اين باره مي

شدند و هر كس چيزي از پيامبر در اين  داد؟ و چه بسا مسلمانان دور او جمع مي مواقع چه حكمي مي
سپاس براي خداوند در ميان ما كساني را قرار داده كه  :گفت گفت، پس ابوبكر مي دانست مي باره مي

پيامبر در اين باره پيدا كنند توانست حديثي از  ند، اگر نميكن آنچه از پيامبر ذكر شده را حفظ مي
كرد هنگامي كه بر چيزي اجماع كردند  كرد و با آنها مشورت مي گزيدگان و سران مردم را جمع ميبر

   3.داد او نيز به آن حكم مي

____________________________________________________________
_________ 

و البغوي في شرح سنت كتاب االيمان باب رد البدع و  15شماره  1/12ابن عاصم در السنه باب ما يجب ان يكون هوي المرء لما جاء به النبي  -1
و جامع العلوم و الحكم . ر كتاب الحجه روايت كرديم به اسناد درستاين حديث درست است كه ما د: النووي گفت. 104شماره  1/145االهواء 

  . 45و قواعد التحديث از قاسمي ص  2/393
اند ابو  او ميمون بن مهران الجزري ابو ايوب الرقي، از عائشه و ابوهريره و ابي عباس و طائفه روايت كرده، از او روايت كرده: ميمون بن مهران -2

 7075شماره  2/234و تقريب التهذيب  91شماره  1/98تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. وفات يافت  ه 117زيادي سال بشر و أوزاعي و مردم 
  . 1669شماره  445و الثقات از عجلي ص  5764شماره  2/302و الكاشف

   .2/62اعالم الموقعين : ك. و ر 161شماره  70- 1/69دارمي در المقدمه باب الفتيا و هافيه من الشدة  - 3
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اء همانا اي ابو الشعث :همانا در طواف ابن عمر به او رسيد و به او گفت :نقل است 1از جابر بن زيد
دهي، اگر غير اين كار را انجام  تو از فقهيان بصره هستي و جز به قرآن و سنت گذشتگان فتوا نمي

   2.كني شوي و هالك مي دهي هالك مي
اگر چيزي نزد تو آمد با كتاب خدا بر آن  :عمر بن خطاب به او نوشت :گفته است 3دارمي از شريح

گر چيزي پيش تو آمد كه در كتاب خدا نبود در سنت حكم كن اگر چه مردم به تو توجه نكنند، ا
پيامبر خدا نظر كن و به آن حكم بده اگر در كتاب و سنت نبود پس مردم را جمع كرده تا بر آن 
اجماع نمايند و به آن حكم كن اگر چيزي نزد او آمد كه در كتاب خدا و سنت پيامبر خدا نبود و 

اگر خواستي به رأي خود اجتهاد  :از اين دو امر را بر گزين كسي قبل از تو درباره آن نگفته است يكي
كن و حكم آن را بده و اگر خواستي آن را به تأخير بيانداز، همانا من در تأخير انداختن چيزي جز 

روايت شده  ش5و به همين صورت نيز از ابن مسعود و ابن عباس و ديگران 4.بينم خير و نيكي نمي
  . است

   :ام در اوايل چهارتاستبنابراين منابع احك
فهمند زيرا به زبان آنها  باشد، چرا كه آن را واضح و آشكار مي منبع اول براي دين مي :قرآن كريم - 1

  . كند و مختص به خود قرآن است نازل شده است با اين امتياز كه شناخت داليل نزول آن فرق مي
اند تا  روي و اطاعت آن اتفاق كرداهبر پي. منبع دوم كه مالزم منبع اول است :سنت پيامبر - 2

  . پيروزي به وسيله آن
  . قياس يا رأي استناد شده به وسيله قرآن و سنت پيامبر خدا - 3
   6.اجماع مستند به متن قرآن يا سنت يا قياس - 4

____________________________________________________________
_________ 

تقريب : شرح حالش در. وفات يافت  ه 93سال . اند جابر بن زيد ابو الشعثاء االزدي، روايت كرده از ابن عباس و از او قتاده و ايوب روايت كرده -1
  . 194شماره  93و الثقات از عجلي ص  728شماره  1/287و الكاشف  867شماره  1/152التهذيب 

  . 56/2و جامع بيان العلم  164شماره  71- 1/70يه من الشده دارمي در المقدمه باب الفتيا و هاف -2
و از  –خداوند از آنها راضي باد  –القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي ابو اميه الكوفي، روايت كرده از عمر و عملي و ابن مسعود : شريح -3

و الثقات از  44شماره  1/59تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. كرده قبل از هشتاد يا بعد از آن فوت. او الشعبي و النخعي و ابن سيرين و طائفه
  .42شماره  27و طبقات الحفاظ از سيوطي ص  782شماره  1/416و تقريب التهذيب  660شماره  216عجلي 

  . 1/56و جامع بيان العلم  167شماره  72، 1/71دارمي در المقدمه باب الفتيا و ما فيه من الشده  -4
  . 86-1/57جامع بيان العلم في االماكن السابقه و اعالم الموقعين  سنن دارمي و -5
  . 10-6و اصول الفقه االسالمي از دكتر طه جابر العلواني ص  76-75تاريخ التشريع االسالمي از شيخ محمد الخضري ص  -6
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و پيوسته امامان اسالم از محدثين و فقها و تابعين بعد از آنها تا به امروز و تا روز قيامت بر تحكيم 
اي در قرآن يافت شود پس نيازي  لهاگر مسا :گويد قاسمي مي. كنند نت پيامبر در زندگيشان تكيه ميس

كند، اگر در كتاب خداوند  به چيز ديگر نيست و اگر قرآن بر چيزي محتمل باشد سنت بر آن حكم مي
يك شهر و سنت پيامبر يافت نشود چه اينكه ميان فقها اين سنت بكار گرفته شود يا اختصاص به 

. عمل نكنندداشته باشد يا يك خانه يا يك راه و كار خاص، و چه اينكه صحابه به آن عمل كنند يا 
اي حديثي وجود داشته باشد نبايد از اثر ديگري يا اجتهاد مجتهدي پيروي  لهپس تا زماني كه در مسا

به گفته . ه حديثي نيافتندكرد، اگر تالششان در پيروي كردن از احاديث به نتيجه نرسيد و در اين مسئل
گروهي از صحابه و تابعين اقتدا نمايند و به قوم خاص يا شهري مقيد نباشند بلكه هر قوم يا شهري 

اي يافتند را پيروي كنند، اگر بيشتر خلفاء و فقها بر چيزي اتفاق كنند پس آن  كه در اين باره گفته
ن و پرهيزكارترين و مشهورترين آنها را درست است و اگر با هم اختالف داشتند، گفته عالمتري

  . بگيريد
. چنانكه در احاديث موقوفه گذشت 1.اين اصول از رفتار پيشينيان و بياناتشان برداشت شده است

اش درباره دشمنان سنت  و كسي كه گفته –پس اين اتفاق بر چه اساس است كه محمد رشيد رضا 
كردند و در نزد آنها سنتي  ه احاديث شفاهي عمل نميپنداشته است كه ياران نخستين پيامبر ب –است 

  كه عمالً پيروي شده باشد وجود نداشت؟ 
نزاع ديگر اينكه اتهام به صحابه در عدم عمل به احاديث شفاهي و عدم اعتبار بهسنت پاك از 

  كجاست؟ 
و و هايشان به عشق پيامبر خدا و سنت پاك ا چگونه اين گفته درست است در حق مردمي كه قلب

  . داند پر شده است ارزش مي عظمت سنت و مبارزه با كسي كه با سنت مخالف است و آن را بي
او مردي را ديد كه سنگ  :كند روايت شده بر اين معنا داللت مي 2مغفلآنچه از عبداهللا بن 

ه از اين كار منع كرده است چون تو ب عسنگ نيانداز همانا پيامبر خدا :پس به او گفت 1انداخت مي

____________________________________________________________
_________ 

از همان منبع باب السنة حجة علي جميع االمة و ليس عمل : ك. اضافه بر آن ر 338قواعد التحديث از قاسمي، مبحث فرق ميان اهل حديث و اهل رأي ص  -1
اعالم الموقعين فصل ائمة االسالم يقدمون الكتاب : و نگاه كن 351- 344و باب حال الناس في الصدر االول و بعد از آن ص  281- 273احد حجة عليها ص 

  . 29- 23/2و جامع بيان العلم و فضله باب معرفة اصول العلم و حقيقة  2/229و السنة 
 160و تاريخ الصحابه  1667شماره  3/996و االستيعاب  4988شماره  2/372االصابه : شرح حالش در. عبداهللا بن مغفّل صحابه بزرگوار -2

  . 3202شماره  3/395و اسد الغابة  221شماره  48و مشاهير علماء و االمصار  776شماره 
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اما ممكن است با آن دندان كسي را  2تواني چيزي را شكار كني يا بر دشمن غلبه كني وسيله اين نمي
با تو  :اندازد به او گفت اما بعد از مدتي باز او را ديد كه سنگ مي. بشكني يا چشم كسي را كور كني

ه است اما تو سنگ گويم كه او سنگ انداختن را نهي كرده و ناپسند دانست سخن مي از قول پيامبر
تو  به خدا قسم در تشيع جنازه :و در روايت دارمي 3كنم اندازي؟ ديگر هيچ وقت با تو صحبت نمي مي

   4.كنم آيم و هرگز با تو صحبت نمي كنم و اگر مريض شوي به عبادت تو نمي شركت نمي
ه مسجد بروند آنها را اگر زنانتان از شما اجازه گرفتند كه ب :از ابن عمر روايت است كه پيامبر گفت

  . منع نكنيد
دهم، ابن عمر برگشت و طوري او را دشنام و  به خدا قسم اجازه نمي :اما فالن ابن عبداهللا گفت

گويم و تو  من از حديث پيامبر با تو مي: سپس گفت. سرزنش كرد كه مانند آن را كسي قبالً نديده بود
  5كنم؟ گويي به خدا قسم او را منع مي مي

ام را منع خواهم  گفتم همانا من خانواده :گفت 6بالل بن عبداهللا بن عمر :وايتي از ابن عبدالبرو در ر
لعنت خدا بر تو باد، لعنت  :اش را روانه كند ديد به او گفت خواست خانواده كرد آنگاه كسي را كه مي

داده كه از آنها  گويم كه پيامبر دستور شنوي كه من مي خدا بر تو باد، لعنت خدا بر تو باد تو مي
   7.كني سپس با حالت بغض و كينه بلند شد ممانعت نكنيد و تو اعتراض مي

                                                                                                                            
النهاية في : ببين. كنند گيرند و پرت مي نگ يا هسته خرما گذاشته و سپس ميان انگشتان ميالحذف يعني انداختن آن چيزي است كه داخل آن س -1

  . 2/16غريب الحديث 
  . 5/117النهايه في غريب الحديث : ك. يعني مجروح كردن دشمن به شدت و ر: نيكأ -2
در كتاب الصيد باب اباحة ما يستعان به علي االصطياد و و مسلم  5479شماره  9/522بخاري در كتاب الذبائح و الصير باب الحذف و البندقيه  -3

  . 1954شماره  7/117العدو و كراهت الحذف 
و الدارمي در سنة المقدمه باب تعجيل عقوبة من بلغه عن  873شماره  2/409بخاري در كتاب االذان باب اجازه مرد به زن براي رفتن به مسجد  -4

  . 440شماره  1/128النبي حديث قلم يعظمه و لم يوقره 
  . 442شماره  1/128دارمي در السنن المقدمه باب تعجيل عقوبة من مؤلفه عن النبي حديث فلم يعظم و لم يوقره  -5
و  659شماره  1/277و الكاشف  783شماره  1/140تقريب التهذيب : بالل بن عبداهللا بن عمر بن خطاب، القرشي، العدوي، شرح حالش در -6

  . 4/65و الثقات از ابن حبان  173شماره  87الثقات از عجلي ص 
  . 2/195جامع بيان العلم  -7
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همانا پيامبر نهي كرده از دادن يك درهم و گرفتن دو درهم پس  :صامت روايت استاز عباده بن 
پيامبر گفته  :بينم اين يك معامله دست به دست است پس عباده گفت در اين اشكالي نمي :فالن گفت

   1.اندازد بينم؟ به خدا قسم بر سر من و تو هيچ سقفي سايه نمي گويي اشكالي در آن نمي است و تو مي
به ابن سيرين گفتند مردي از  :گويد مي 2قتاده. اند تابعان و بعد آنها امامان مسلمان نيز به اين راه رفته

آيا از پيامبر بحث  :سيرين گفتفالني اين چنين و آن چنان گفت، ابن  :گويد كند و مي پيامبر بحث مي
   3.كنم گويي فالني و فالني اين چنين و آن چنان گفت، هرگز با تو صحبت نمي كني و مي مي

پيامبر اين چنين  :پس شافعي در آن فتوا داد و گفتسمردي از شافعي چيزي پرسيد  :گفت 4حميدي
  گويي؟  اي ابا عبداهللا آيا تو مي :گفته است، مرد گفت

اي كه از كنيسه بيرون  بيني؟ آيا مرا ديده مي) كمر بند مسيحيان(آيا در كمر من زنار  :شافعي گفت
كنم و  گويي؟ آن را از پيامبر روايت مي آيا تو اين چنين مي :گويي گويم پيامبر گفته و تو مي بيايم؟ مي

   5.گفته من نيست
در زندگي تشويق  بردر تحكيم سنت پيامبنابراين سلف صالح بر آراستگي و سلوك سنت پاك 

اين چنين شايسته است كسي كه دوستش به  :گويد مي –رحمت خدا بر او باد  –نووي كنند، امام  مي
نيازي  :دهي خالف حديث پيامبر خدا است يا مانند آنها، و نگويد اين چيزي كه تو انجام مي :او بگويد

، اگر حديث از نظر ظاهري هاي زشت به حديث نيست يا به حديث عمل نكن يا مانند اين گفته

____________________________________________________________
_________ 

شذرات من علوم السنة از : ك. و ر 443شماره  1/129دارمي در المقدمه باب تعجيل عقوبه من بلغه عن النبي حديث فلم يعظمه و لم يوقره  -1
  . 97-84فضيله استاد دكتر محمد االحمدي ص 

مه بن قتاده السدوسي، ابو خطاب البصري االكمه، از انس روايت كرده و ابن سيرين و ابن المسيب، و از او ابو حنيفه و شعبه و قتاده بن دعا: قتاده -2
شرح حالش . فوت كرد  ه 117سال . كرد شنيد مگر اينكه آن را حفظ مي ترين اهل بصره بود چيزي را نمي قتاده از حافظ: احمد گفت. االوزاعي

شماره  2/134و الكاشف  5535شماره  2/26و تقويب التهذيب  104شماره  54و طبقات الحفاظ ص  107شماره  1/122اظ تذكرة الحف: در
4551 .  

  . 441شماره  1/128دارمي در المقدمه باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي حديث لم يعظم و لم يوقره  -3
اي ديگر از او  ي از اماماني است كه ابن عينيه و مسلم زنجي و بخاري و ذهلي و عدهيك. او عبداهللا بن زبير ازدي ابوبكر مكي است: حميدي -4

او مطئمن و مورد تأييد بود كه احاديث : امامي مطئمن بود و ابن سعد گفت: حميدي نزد ما امام بود و ابو حاتم گفت: احمد گفت. اند روايت كرده
و  400شماره  181و طبقات الحفاظ ص  419شماره  2/413تذكرة الحفاظ : ش دروفات يافت شرح حال  ه 219سال . زيادي نقل كرده بود

شماره  1/138و طبقات الفقهاء الشافعين از ابن كثير  17/179و الوفي بالوفيات  212شماره  10/216و سير اعالم النبالء  2/45شذرات الذهب 
33 .  

  . 317و مناقب الشافعي از رازي ص  2/266اعالم الموقعين  -5
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اين حديث از نظر اجماع  :متروك باشد براي تفسير يا تأويل يا مانند آنها، در اين باره بگويد
   1.باشد مخصوص يا تأويل شده يا از نظر ظاهر متروك مي

قومي كه در تعظيم و احترام پيامبر و سنتش چنين وضعي داشته باشند و اينكه او را در تمام امور 
تواند بگويد كه آنها اين  شان صاحب حكم بدانند، چگونه كسي كه به اين امر پايبند نباشد ميزندگي
   2.اند ها را به عنوان دين عمومي و هميشگي مثل قرآن قرار داده حديث

خداوند زمين و آنچه  تا زماني كهو  استت از زمان پيامبر تا به امروز مااجماع خداوندا اين انكار 
به حجيت سنت پاك و قرار دادن آن به عنوان دين عمومي و  –برد  به ارث ميت را كه در آن اس

بر حقايق ثابت در كتاب خداوند و سنت پيامبر  اين اجماع –دائمي و همراه هميشگي كتاب خداوند 
 .استوار استو خلفاي راشدين و تمامي صحابه امت و ائمه مسلمين از تابعين و بعد آنها تا به امروز 

اي مردم به درستي خداوند بعد از  :هايش گفت عمر بن عبدالعزيز در يكي از خطبه چه راست
پس آنچه . فرستد پيامبرش پيامبر ديگري مبعوث نخواهد كرد و بعد از اين قرآن كتاب ديگري نمي

خداوند از زبان پيامبر حالل كرده است تا روز قيامت حالل است و آنچه حرام كرده تا روز قيامت 
گر و آفريننده نيستم بلكه  عبدانيد كه من قاضي نيستم بلكه مجري دستورات هستم و ابدا. حرام است

آن اين است كه كسي حق  تر است و ام از شما سنگين و از شما هم بهتر نيستم اما وظيفه هستم پيرو
   3.، آيا نرساندمندارد در معصيت و نافرماني خداوند از او اطاعت شود

، هايي را وضع كردندسنت و واليان امر بعد از او نيز دا سنت را وضع كردپيامبر خ :همچنين گفت
آن پيروي از كتاب خداوند و كامل كردن اطاعت خداوند و نيرو بخشيدن به دين خداست،  تبعيت از

شود و كسي  كسي مجاز نيست كه سنت را تغيير و تبديل نمايد و كسي كه آن را بكار گيرد هدايت مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 280االذكار باب ما يقول من رعي الي حكم اهللا تعالي ص  -1
و دكتر االعظمي في دراسات في الحديث  238- 237دكتر محمد ابو زهر في الحديث و المحدثون ص : كنند از كساني كه اين شبهه را رد مي -2

و همچنين ردي بر جايگاه سيد رشيد رضا ) ة السنهمحمد رشيد رضا و جهوده في حذم(و الدكتر يوسف عبدالمقصود در رساله دكترايش  1/80
كننده  اين داليل قانع: بعد از اين گفته: در تدوين و جمع ميان احاديث نهي و سرزنش و رد جناب دكتر محمد ابو زهو بر سيد رشيد كه گفت

محمد رشيد : ك. از محمد ابي زهو است و راين دليل كه بر ضد اوست . نيستند كه شيخ محمد رشيد رضا در تمايلش به تدوين ارائه داده است
  . 283- 282رضا و جهوده في حذمة السنة 

  . 433شماره  1/126دارمي در المقدمه باب ما يتقي من تفسير حديث نبي و قول غيره  -3
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مسلمانان و واليان خداوند  از راه غير يپيروز است و كسي كه آن را ترك كند راهند كه آن را ياري ك
   1.را در پيش گرفته است و جايگاه او جهنم است و راه او چه بد راهي است

كه حديثي از پيامبر خدا را اثبات كند سپس  حق نداردامت  كسي از علماي :حافظ ابن عبدالبر گفت
رد كند و يا شدن آن با اثري مثل خودش يا اجماع يا كاري كه از اصل بدون ادعاي منسوخ آن را 

رود و  اگر كسي اين كار را انجام دهد عدالتش از بين مي. جايز نيست كه بر سند آن طعنه بزند
   2.شود مرتكب گناه و فسق مي

كه صحابه در مقابل سنت اين است  منع از زياد شدن بحث حديث دليل بر عرضه ورد شبهه
  پذيرفتند كردند و آن را نمي ف اجتهاد ميشري

يا دو  3آنها را به دو مكتببه اعتبار تعاملشان با متون صادره از پيامبر، بعضي از تندروان شيعه 
   :اند تقسيم كرده 4طائفه

كردند و راه اطاعت و امتثال كامل به  چون و چرا مي اين گروه اطاعت بي :مكتب يا طائفه اول - 1
 .اند اند و خودشان را به آنها ملتزم نموده امبرش را در پيش گرفتهاحكام خداوند و پي

باشند و راه اجتهاد در مقابل نص و متن را در  اينها پيرو اجتهاد و رأي مي :مكتب يا طائفه دوم - 2
به اهل سنت گذشته و در رأس آنها خلفاي راشدين توجه . كردند اند و آن را تأويل مي پيش گرفته

   5.نمايند آنها پيروي مي كنند و از سيره مي
ي كه از صحابه در زمان پيامبر و بعد آن اتفاق هاي اجتهاد گيري در موضعبندي باطل  اين تقسيمبه 

  . كنند افتاده است، استدالل مي
از كه بعضي را  تقسيم قبل بعد از پيامبر 6توافق اصوليين بر جايز بودن اجتهاد :گوييم در جواب مي

پس 1.اختالف كردند اما بر جواز اجتهاد در زمان پيامبر ،دكن باطل مي ،عتقاد دارندشيعه به آن ا غاليان

____________________________________________________________
_________ 

  . 187، 2/186و جامع بيان العلم از ابن عبدالبر  65، 48الشريعه از آجري ص  -1
  . 2/194جامع بيان العلم  -2
  . سيد مرتضي عسكري در كتاب معالم المدرستين -3
  . علي شهرستاني در كتاب منع تدوين الحديث اسباب و نتايج -4
و تأمالت في الحديث زكريا  295-233و ركبت السفينة از مروان خليفات ص  85و منع تدريس الحديث ص  2/67معالم المدرستين المجلد  -5

  . 31و  28-27از دكتر محمد التيجاني ص و الشيعه هم اهل السنة  62-48عباس ص 
اجتهاد در لغت به معني تمامي توانايي خود را : گويد رازي در المحصول مي. از جهد گرفته شده يعني حوصله و سختي و تالش: لغت اجتهاد -6

 8/629و االحكام از ابن حزم  2/489و المحصول  1/283القاموس المحيط : نگا. بكار گرفتن، بيرون ريختن تمامي تالش و توانايي خود است
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چون و چرا  آن را جايز دانستند و آن را بي پيامبرو عدم حضور بيشتر اهل اصول در زمان حضور 
آن را منع كردند و اين قول چنانكه زركشي گفته  4و ابوهاشم 3مثل جبائيها  و بعضي. 2پذيرفتند
شود و اگر بخواهند كه شرع را منع نمايند نيازمند دليل هستند  زيرا منجر به محال نمي :است ضعيف

   5.كه دليلي وجود ندارد
در زمان رسالت پيامبر و بعد از او جواز پيروي كردن  - از جمله امام علي -حابه وقوع اجتهاد از ص

، هنگامي كه پيامبر او را به يمن 6بلحديث معاذ بن ج. كند از آن اجتهاد بر آنچه گذشت داللت مي
به آنچه در كتاب  :كني؟ گفت اگر قضاوتي نزدت آمد چگونه آن را حل مي :پرسيد فرستاد كه پيامبر

 به سنت پيامبر خدا :؟ گفتچطور كنم، گفت اگر در كتاب خداوند نبود خداوند آمده قضاوت مي
معاذ . كنم فت به رأي خودم اجتهاد ميگ گفت اگر در سنت پيامبر خدا نبود چطور؟ ،كنم قضاوت مي

                                                                                                                            
باشد و  اين راه در مسائل فرعي و فرعيات مي. بيرون ريختن توانايي و توان در عقيده در آنچه كه در آن سرزنش نباشد: اما در عرف فقها يعني

و تقرير  2/489المحصول از رازي : ك. شود ر دهد مجتهد ناميده مي شود و كسي كه آن را انجام مي به اين دليل اين مسئله اجتهاد ناميده مي
  . 29/66االستاد في تفسير االجتهاد از امام السيوطي ص 

  .اند ، نقل نموده3/252و سبكي و پسرش في االبهاج  2/492و رازي في المحصول  4/152اين اتفاق را آمدي در االحكام  -1
  .2/213ابي الحسين در المعتمد  و 2/354اند مثل غزالي در المستصفي  بعضي از محققين آن را برگزيده -2
از امامان معتزله بود و رئيس  –يكي از روستاهاي بصره  –رسد  محمد بن عبدالوهاب بن سالم جبائي ابو علي، نسبت او به حيي مي: جبائي -3

التفسير  –كتاب االصول : تاز جمله مقاالت و آرائي كه مختص اوس. شود علماي كالم در زمان خود بود، و طافه حيائيه به او نسبت داده مي
و البدايه و  102شماره  14/183و سير اعالم النبالء  607شماره  269-267/4وفيات االعيان : شرح حالش در. وفات يافت  ه 303الكبير سال 

از ابن مرتضي ص  و طبقات المعتزله 529شماره  2/191و طبقات المفسرين از داوودي  7783شماره  6/320و لسان الميزان  11/134النهايه 
  . 6/256و االعالم  98- 57و  7

تفسير القرآن و : هاي او او و پدرش از بزرگان معتزله بودند، از تصنيف. او عبدالسالم بن محمد بن عبدالوهاب بن ابي علي جبائي بود: ابو هاشم -4
و الفهرست از ابن نديم  5735شماره  11/56ريخ بغداد و تا 11/188البدايه و النهايه : شرح حالش در. فوت كرد  ه 321سال . الجامع الكبير

و  77و  7و طبقات المعتزله از احمد مرتضي ص  281شماره  1/307و طبقات المفسري از داودي  5180شماره  4/359و لسان الميزان  305
  . 294-290فضل االعتزال و طبقات المعتزله از قاضي عبدالجبار ص 

و بعد آن و الفقه االسالمي مدونته و  74و تاريخ التشريع االسالمي از شيخ محمد الخضري ص  6/220ركشي البحر المحيط في اصول از ز -5
  . 43-37تطوره از فضيله االمام شيخ جاد الحق علي جاد الحق ص 

 187/5سد الغابه و ا 1231شماره  229و تاريخ الصحابه ص  8055شماره  426/3االصابه : معاذ بن جبل صحابه بزرگوار شرح حالش در -6
  . 321شماره  63و مشاهير علماء االمصار ص  2416شماره  1402/3و االستعاب  4960شماره 
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گويم كه فرستاده پيامبر خدا را  خداوند را سپاس مي :ام زد و گفت گفت سپس پيامبر خدا به سينه
   1.شود توفيق داد به آنچه كه پيامبر خدا راضي مي

 رزنشكردند و س و احكام اجتهاد ميصحابه در زمان پيامبر در بيشتر كارها  :گويد جوزيه ميابن قيم 
كه بعضي از  2.شدند همانند نظرشان در روز احزاب به اينكه نماز عصر را در بني قريظه بخوانند نمي

آنها اجتهاد كردند و نماز را در راه خواندند، و گفتند تأخير بر ما واجب نيست و بايد به سرعت 
ر انداختند و شب نماز را برخيزيم و حركت نمائيم، ديگران اجتهاد كردند و آن را تا بني قريظه به تأخي

كه برخي از سلف، گذشتگان اهل ظاهر و برخي از . ددنخواندند و هيچكدام ديگري را سرزنش ننمو
در بني قريظه اجتهاد كرد و بر اساس اجتهاد خود  4سعد بن معاذ. 3آنها نيز اهل معني و قياس بودند

   5.اي حكم خداوند ميان آنها حكم كردهبه همانا باتوجه  :او را منصوب كرد و گفت رأي داد، پيامبر
علي در يمن بود پس زني را پيش او آوردند كه سه نفر در بين دو قاعدگي با  :گفت 6زيد بن ارقم

دار شد به اين  يعني اگر بچه(كنيد  او همبستر شده بودند و از دوتاي آنها پرسيد آيا به اين كار اقرار مي
كنيد پس اقرار نكردند، از  س از دو تاي ديگر پرسيد آيا اقرار مياقرار نكردند، پ) كنيد بچه اقرار مي

____________________________________________________________
_________ 

و الترمذي بيرون آورده در كتاب االحكام باب ما جاء في القاضي  3592شماره  3/303ابو داود در كتاب االقضيه باب اجتهاد الرأي في القضاء  -1
ابن . شناسيم و اسناد آن نزد من نيست اين حديث را جز به اين صورت نمي: و ابو عيسي گفت 1328و  1327هاي   شماره 3/616كيف يقضي 

اند عالمان در نقل آن شكي  شود كسي كه متهم يا دروغگو باشد بلكه آنها از بهترين صحابه بوده در ياران اولي شناخته نمي: قيم جوزيه گفت
هنگامي كه در سند حديثي شعبه را ديديد پس آن را محكم : اند است؟ بعضي از امامان حديث گفتهچگونه شعبه حامل پرچم اين حديث . ندارند

هاي مختلفي دارد كه تمامي  اين حديث درست است و راه: ، شوكاني گفت1/202اعالم الموقعين : ك. ر. بگيريد يعني اين حديث درست است
ثي كه مردم آن را پذيرفتند و بر معني آن اجماع كردند و نزد امامان حديث مشهور اين و حدي 2/322ارشاد الفحول : ك. آنها حجت هستند، ر

رغم گمان بعضي تندروان شيعه به اينكه  پس حديث درست است علي 1/67تدريب الراوي : ك. ر. شد و مخالفي نداشت و اسناد آن زياد بود
  . 155تر محمد التيجاني ص الشيعه هم اهل السنة از دك: ك. اند ر حديث را اهل سنت قرار داده

و مسلم در كتاب الجهاد و السير باب المبادرة  4119شماره  7/418. ..... بخاري بيرون آورده در كتاب المغازي باب مرجع النبي من االحزاب -2
  . -خداوند از آنها راضي باد  –از حديث ابي عمر  1770شماره  6/340بالغزو و تقديم اهم االمرين المتعارضين 

  . 1/203اعالم الموقعين  -3
شماره  2/602و االستيعاب  504شماره  112و تاريخ الصحابه ص  3204شماره  2/37االصابه : صحابه بزرگوار شرح حالش در: سعد بن معاذ -4

  . 2046شماره  2/416و اسد الغابه  958
و مسلم در كتاب الجهاد و السر باب جواز  3043شماره  6/191جل بخاري بيرون آورده در كتاب الجهاد و السير باب اذا نزل العدو علي حكم ر -5

  . و لفظ حديث ابي سعيد الحذري 1768شماره  6/335قتال من نقض العهد و جواز انزال اهل الحصن علي حكم عدل اهل للحكم 
 476شماره  107و تاريخ الصحابه  837 شماره 2/535و االستيعاب  2880شماره  1/560االصابه : زيد بن ارقم صحابه بزگوار شرح حالش در -6

  . 1819شماره  2/342و اسد الغابه  296شماره  59و مشاهير علماء االمصار 
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پرسيد اما اقرار نكردند  دوتاي ديگر پرسيد تا اينكه تمام شده از دو تا دو تاي آنها درباره سومي مي
پس ميانشان قرعه انداخت بچه را به گردن كسي انداخت كه قرعه به نام او آمد و دو سوم ديه را بر 

جز آنچه علي گفته  :برده شد، پيامبر خنديد، در روايتي گفت د اين جريان نزد پيامبراو تحميل كر
   1.دانم نمي ،است

هنگامي كه پيامبر با اهل حديبيه مصالحه كرد علي بن ابي  :نقل است كه گفت 2از براء بن عازب
مد پيامبر خدا، ننويس مح :مشركان گفتند. اي نوشت، او نوشت محمد پيامبر خدا طالب ميانشان نامه

من آن را  :علي گفت. آن را پاك كن :جنگيديم، پيامبر به علي گفت اگر پيامبر بودي براي چه با تو مي
   3.كنم پس پيامبر آن را با دستانش پاك كرد پاك نمي
كند به اينكه  ديدگاه تندروان شيعه را رد مي ،پاك كردن اسم شريف پيامبر ازامتناع علي  همانا

اند و گمانشان اين بوده كه امام علي در زمان نبوت پيامبر  دو گروه يا طائفه تقسيم كرده صحابه را به
كنند و بقيه صحابه و در  اجتهاد نكرده است و او و پيروان او از گروهي هستند كه اطاعت محض مي

ن كتمان توا و اين را نمي. باشند رأس آنها خلفاي راشدين و ساير اهل سنت از گروه اجتهاد و رأي مي
بوده  كرد كه امتناعش از پاك كردن بعد از اينكه پيامبر از او خواست اجتهاد او در مقابل گفته پيامبر

  .است
گيري اجتهادي عمر  گيري اجتهادي در زمان صلح حديبيه باشد پس موضع اگر اين كار يك موضع

ي در مورد عقيده عمر و آن شهرستانعلي  :اند فاروق نيز در همان صلح بوده است كه به او طعنه زده
ما در  :گويد و عمر مي. گفت بله كه آيا تو واقعاً پيامبر خدا هستي؟ پيامبر گفته او خطاب به پيامبر

كند به اينكه او در درستي  گويد اين حديث استدالل مي مي. 4كنيم دينمان به شخص پست بخشش نمي

____________________________________________________________
_________ 

، اجتهادش در داستان بعدي و اقرار پيامبر به او در حديث، الهيثمي 1/77ك در المسند . و ر 374و  4/373احمد در مسندش بيرون آورده  -1
اما حديث زيد بن  6/287ك، مجمع الزوائد . ر. اند و در آنها ضعف است و بقيه مردان آن مردان درستي هستند تهوحنش و ابوداود در آن باره گف

  . 1/203و اعالم الموقعين  2/323ارقم درباره آن شوكاني گفته اسنادش درست است در ارشاد الفحول 
شماره  42و تاريخ الصحابه ص  173شماره  1/155و االستيعاب  618شماره  1/142االصابه : شرح حالش در. صحابه بزرگوار: براء بن عاذب -2

  . 389شماره  1/362و اسد الغابة  272شماره  55و مشاهير علماء االمصار ص  103
ه و مسلم در كتاب الجهاد و السير باب صلح الحديبي 2698شماره  5/357بخاري در كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن ابن فالن  -3

  . و لفظ از بخاري است اند استخراج كرده 1783شماره  6/376في الحديبيه 
و مسلم در كتاب الجهاد و السير  2732و  2731هاي  رقم 5/390بخاري كتاب الشروط باب الشروط في الحرب و المصالحه مع اهل الحرب  -4

  . 1785شماره  6/377باب صلح حديبيه في الحديبيه 
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كند كه او از پيروان  اشته است و اين متن معلوم ميهاي او اطمينان ند گفته پيامبر شك داشته و به گفته
   1.چون و چرا نبوده است اطاعت بي

شد بجز داستان قبول كردن سنگ سياه و  واقعيت اين است اگر چيزي از عمر بن خطاب روايت نمي
 ديدم ر را نميرساني و اگر پيامب ضرر و نه سود ميدانم كه تو سنگي هستي نه  همانا من مي( :اش گفته

، اين براي ما كافي است در بيان اينكه او اهل اطاعت 2)كردم كه تو را قبول كرد، تو را قبول نمي
همانا مردماني با شبهاتي از قرآن پيش شما  :گويد محض به سنت پيامبر بوده است و نيز عمر مي

   3.ترند آنها را با سنت همراه سازيد همانا ياران سنت كتاب خداوند آگاه. خواهند آمد
گيري عمر شك و ترديد نبوده  چون موضع ،كند واقعيت در اين گفته تهمت شهرستاني را رد مي

است بلكه براي كشف آنچه كه بر او پوشيده بود و اصرار بر خواري كافران به خاطر شناختن نيروي 
  .او در ياري دين بوده است

: گويد مي 4بن اسحاقبرداشت شهرستاني به شك عمر در دين مردود است باتوجه به روايت ا
دهم  من شهادت مي :همانا او پيامبر خداست، عمر گفت 5هنگامي كه ابوبكر به او گفت همراهش باش

   6.كه او پيامبر خداست
عمر خواسته است در مصلحت و عدم مصلحت شك كند و اين مردود  :گويد علي شهرستاني مي

  . است
به اين خاطر است كه بر حكمت ماجرا آگاه اين مشخص است كه توقف در آن  :حافظ ابن حجر گفت

شود و شك و شبهه را از آن بزدايد و امثال اين داستان، داستانش در نماز خواندن بر سر منافقين از جمله 

____________________________________________________________
_________ 

  . 93-92اسباب و نتائج ص منع تدوين الحديث  -1
و مسلم در كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر االسود في الطواف  1597شماره  3/540بخاري در كتاب للحج باب ما ذكر في البحر االسود  -2

  .اند تخريج كرده 1270شماره  5/20
  . 119ماره ش 1/69دارمي در المقدمه باب التوريج عن الجواب فيما ليس فه كتاب و السنة  -3
شرح . فوت كرد 150او محمد بن اسحاق بن يسار، ابوبكر المطبي، موالهم المدني، تريل العراق، به تشيع و قضا و قدر گرويد، سال : ابو اسحاق -4

 و تقريب 1147شماره  280و الثقات از ابن شاهين  1433شماره  400و الثقات از عجلي  167شماره  1/172تذكرة الحفاظ : حالش در
  . 5743شماره  2/54التهذيب 

. شود به شتر به منزله سواري بر اسب و منظور گرفتن امر او در رد كردن مخالفت با او، مانند كسي كه اسب سوار را بگيرد و از او جدا نمي: الغدر -5
  . 3/359و النهايه في غريب الحديث و االثر  2733شماره  5/408ببين كتاب فتح الباري 

  . 3/317بويه از ابن هشام السيرة الن -6
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هنگامي كه عبداهللا بن ابي فوت  :گفت –خداوند از او راضي باد  –ابن عمر . عبداهللا بن ابي بن سلول است
  . هللا نزد پيامبر آمد و پيراهنش را به او داد و امر كرد كه او را در آن كفن كندبن عبدا 1كرد پسرش عبداهللا

بر او نماز  :پس برخواست تا بر او نماز بخواند پس عمر بن خطاب لباسش را گرفت و گفت
 :خوانيم در حالي كه او منافق است و خداوند منع كرده است كه براي آنها طلب بخشش كني گفت مي

   :مرا مختار كرده است يا به من خبر داده است پس گفتهمانا خداوند 

mA  B C  D E F G  H I J K  L M  N O l ) 80/ توبه(  
اگر هفتاد بار براي آنها طلب بخشش كني به  يطلب بخشش نكنچه  يبراي آنها طلب بخشش كنچه «

  . »ند آنها را نخواهد بخشيدواددرستي خ
بر او نماز خواند و ما نيز همراه او  هي كرد پس پيامبراز هفتاد دفعه بيشتر طلب خوا :پس گفت

  .نماز خوانديم پس خداوند اين آيه را بر او نازل كرد

mA  B C  D E F G  H I J K  L M  N O l ) 80/ توبه(  
رايشان طلب بخشش كني به درستي ار با طلب بخشش نكن اگر هفتاد ببراي آنها طلب بخشش كن ي«

  . »د بخشيدخداوند آنها را نخواه
اجتهادش با حكم مطابقت نداشت بر خالف ) در داستان حديبيه(در اولي  :گويد حافظ ابن حجر مي

   :دومي كه اجتهادش با حكم مطابق بود و قرآن كريم براي تأييد اين اجتهاد نازل شد
m  ²  ±  °  ¯       ®  ¬  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

   ³l 2 ) 84/ توبه(  
اي از آنها نماز مگذار و بر سر قبرش نايست چرا كه آنان بر خدا و پيامبر و كافر  هرگز بر هيچ مردهو «

  . »شدند و در حال فسق مردند
پيروي كرد و همراه او نماز  همانا با وجود اجتهادش در اين، موضع خود را ترك كرد و از پيامبر

از خواند و ما نيز همراه او نماز خوانديم و پيامبر بر او نم :خواند چنان كه در حديث آمده است
  . اجتهاد او موافق با حكم خداوند آمد

گيري را  گيري اجتهاد در صلح حديبيه كار خوبي بود تا با پيروي از كار پيامبر كفاره اين موضع اما موضع
و روزه  مده پيوسته صدقه مي :گفت عمر مي. بپردازد و آن در روايت ابن اسحاق به صراحت آمده است

____________________________________________________________
_________ 

و  103شماره  31و مشاهير علماء االمصار ص  2802شماره  2/335االصابه : هايش عبداهللا بن عبداهللا بن ابي صحابه بزرگوار از ترجمه -1
  . 3039شماره  3/297و اسد الغابه  816شماره  164و تاريخ الصحابه ص  1590شماره  3/940االستيعاب 

: ببين. كردند رد است بر علي شهرستاني رافضي در استدالل او به اين گفته كه عمر از گروهي بوده كه به رأي خودشان اجتهاد مي و در آن بهترين -2
  . 94منع تدوين الحديث ص 
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كنم به خاطر كاري كه آن روز انجام دادم و ترس از آنچه كه گفتم  خوانم و برده آزاد مي گيرم و نماز مي مي
  . خداوند از آنها راضي باشد –از حديث ابن عباس  2نزد واقدي. 1اميدوارم كه در آن خير و خوبي باشد

با بيان اينكه در ابتدا  :گويد و مي 3تمبه خاطر آن رقيبانم را آزار دادم و مدتي روزه گرف :عمر گفت
اي مردم از نظر  :به صلح راضي نبوده و سپس پشيمان شده و از امر پيامبر پيروي كرده است گفت

به خدا قسم از حق . دادن در دين پرهيز كنيد چرا كه نزديك بود با رأي خودم امر پيامبر را رد كنم
 :گفت ميان دستان پيامبر خدا و اهل مكه بود پيامبر اي نوشته 4در روز ابي جندل. كنم كوتاهي نمي

گويي تصديق  كني آنچه را كه مي بنويسيد به نام خداوند بخشنده مهربان، پس اهل مكه گفتند فكر مي
پس پيامبر راضي شد و من راضي . خداوندا به نام تو: گوييم كنيم؟ پس بنويس آنچنان كه ما مي مي

شوي؟ پس راضي  بيني كه راضي هستم و تو راضي نمي مرا مي :گفتنشدم تا اين كه پيامبر به من 
   5.شدم

تمامي آنچه كه او گفته است برايش سخت و عذر آور بود زيرا او در آن  :گويد حافظ ابن حجر مي
او و تمام كساني را كه در روز حدبيبه شاهد بيعت رضوان بودند، كار اجتهاد كرده بود و خداوند 

خداوند از مؤمناني كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند راضي شد و آنچه  همانا(بخشيد و گفت 
داند پس آرامش را بر آنها نازل كرد و فتح نزديكي را به آنها  هايشان وجود دارد را مي كه در قلب
   6.دهد پاداش مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 3/317السيرة النبويه از ابن هشام  -1
در ضعف واقدي نزاعي : اند ذهبي گفت مغازي او را در حديث ضعيف دانستهالواقدي او محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قاضي عراقي، با وجود دقت در كتاب ال -2

: هاي او فوت كرد و از ترجمه  ه 207از مشهورترين تأليفاتش الماذي و الرواه سال . گو است، ابن حجر گفت با وجود علم زيادش گمنام است نيست، او راست
و تهذيب الكمال از  6195شماره  2/117و التقريب  2/290و المجروحين از ابن حبان  5078شماره  2/205و الكاشف  15615شماره  9/531لسان الميزان 

  . 5501شماره  26/180معزي 
  . 2732-2731هاي  رقم 904و  5/408فتح الباري  -3
 6/53و اسد الغابة  1507ماره ش 271و تاريخ الصحابه ص  9699شماره  4/34االصابة : ابن سهيل بن عمر و صحابه بزرگوار شرح حالش در: ابو جندل - 4

  . 2898شماره  4/1621و االستيعاب  5775شماره 
به درستي خداوند از مؤمنان راضي شد هنگامي كه در زير درخت با تو بيعت (بخاري در كتاب المغازي باب غزوة الحديبيه و گفته خداوند  -5

و البراز در  1785شماره  379-377/6ب صلح الحديبيه في الحديبيه و مسلم در كتاب الجهاد و السير با 4189شماره  523، 7/522كردند 
  . 146-6/145مجمع الزوائد 

  . 3732-2731هاي  رقم 5/409و فتح الباري  -6
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هار صد ما در روز حديبيه هزار و چ :جابر گفت. خدا آنها را به خير و خوبي بشارت داد پيامبر
و وعده بهشت به آنان  1.امروز شما بهترين مردمان روي زمين هستيد :نفر بوديم پس پيامبر به ما گفت

شود اگر خدا بخواهد هيچ كس از ياراني كه زير آن درخت بيعت  داخل آتش نمي( :داد و گفت
   :حفصه گفت. بله اي پيامبر خدا پس او را سرزنش كرد :گفت 2حفصه) كردند

m` a b  c l ) 71/ مريم(  
  . »هيچ كس از شما نيست مگر در آن وارد گردد«

   :سپس پيامبر گفت

mk l m n  o  p q  r s l 3   
  )72/ مريم (

  . »كنيم رهانيم و ستمگران را به زانو در آورده و در دوزخ رها مي اند مي پس كساني را كه پرهيزگار بوده«
دليلي بر وجود اجتهاد در زمان صحابه بوده است  در احاديث گذشته و آنچه كه اصوليين ذكر كردند

   4.و از آن ميان امام علي در زمان پيامبر و بعد از او در مصالح دنيايي و عبادات اجتهاد كرده است
به است و پيروي از آن  پيامبر و چه با غيبت او حجت وو معلوم است كه اجتهادشان چه با حضور 

كردند  دادند تبليغ نمي الزم است اگر آن را قرار نمي 5ادشانخاطر اقرار به آن نه به خاطر اجته
خداوند اگر كسي از آنها چيزي گفت . 6اجتهادشان خالف آنچه بود كه در گفته صحابه معروف است

____________________________________________________________
_________ 

و مسلم در  4154شماره  7/507) خداوند از مؤمنان راضي شد: (بخاري در كتاب المغازي بيرون آورده باب غزوه الحديبيه و گفته خداوند -1
  . 1856شماره  7/6االماره بيرون آورده باب االستحباب مبايعه االمام الجيش كتاب 

 339شماره  83و تاريخ الصحابه ص  396شماره  4/273االصابه : شرح حالش در. المؤمنين و صحابه بزرگوار حفصه دختر عمر يكي از امهات -2
  . 3297شماره  4/1811و االستيعاب  6852شماره  7/67و اسد الغابه 

  . 2496شماره  8/296حديثي كه مسلم تخريج نموده در كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل اصحاب الشجره  -3
كند امام سرخسي به  كه به آن استدالل مي) در كارها با يكديگر مشورت كنيد(كند اين گفته خداوند است  از جمله داليلي كه بر آن استدالل مي -4

كنند و درباره اسيران روز  بيني كه آنها در كارها مشورت مي آيا نمي: پس گفت. مانند مشاوره در احكام دنياستاينكه مشاوره در احكام شرعي ه
كند زركشي در كتاب البحر المحيط چنانكه استدالل كرده  و نيز به اين دليل استدالل مي 131، 94، 2/93اصول السرخسي : اند بدر مشورت كرده

  . 225-6/223كرده البحر المحيط  ي معاذ براي شما سنت به گفته
  . 2/232و اعالم الموقعين  2/323ارشاد الفحول  -5
داليل زيادي در اين باره  2/268و ارشاد الفحول  116-2/105و اصول السرخسي  336و المسوده از آل تيميه ص  4/130االحكام از آمدي  -6

  . 316-279دارد و تأثير آن در فقه از دكتر عبدالحميد ابومكارم ص 
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كه درباره آن رأي صادر نشده باشد و جائي براي اجتهاد صحابه در آن نيست پس حكم آن نسبت 
  .تقرير شده است 1اصوليان و محدثيندادن به پيامبر است اين كار نزد 

يابيد  و وقتي خواستيد بر چيزي اجتهاد كنيد، بر آن اجماع كنيد در اين صورت به چيزي دست مي
بوده است و پيامبر آن را براي  اين اجتهاد صحابه در زمان پيامبر. 2شود كه انكاركننده آن كافر مي

ر قرار داده است و نگفته كه اين كار آنها اشتباه بوده آنها قرار داده است و خداوند آن را براي پيامب
كردند براي چه خداوند آن را تقرير  است با اينكه زمان وحي بوده است اگر آنها در كارشان اشتباه مي

   3.كرده است چرا كه بيان خداوند بزرگ در زمان وحي مانند وحي نازل شده است
شد و به همين  مسائل به آن ارجاع داده ميو شد  به آن عمل ميو اجتهاد آنها حجت و سنت بود 

   4.دليل سنتشان با سنت پيامبر قرين شده و پيروي از آن واجب شده است
بر شما واجب است كه به سنت من و به سنت خلفاي  :اش چنين آمده است كه در گفتهچنان

   5.كننده بعد از من اقتدا كنيد راشدين هدايت
هاي گذشته از  و همچنين بر امت 6اقتدا كنيد) ابوبكر و عمر(آيند  ز من ميبه كساني كه بعد ا :و فرمود

در يك جمله آنچه كه خلفاي راشدين . آيند مي 8و تابعين و كساني كه بعد از آنها از امامان مسلمان 7صحابه
حجت است و تجاوز از آن جايز نيست پس جايگاه اين گفته كجاست كه  ،يا يكي از آنها سنت كرده است

كه خلفاي راشدين و پيروان آنها از بقيه صحابه به غير از امام علي و پيروانش پندارند  عه ميتندروان شي
كردند چگونه آن طور كه در قبل ذكر كرديم به  مقدم ميخدا رسول كردند و نظرشان را بر سنت  اجتهاد مي

ندگيشان و كارهايشان، و تحكيم كردن آن در تمامي امورات ز تعظيم آنها نسبت به حديث پيامبر

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/280و توضيح االفكار از صنعاني  1/144و فتح المغيث از سخاوي  191، 1/190و تدريب الراوي  2/221المحصول از رازي  -1
  . 4/482و البحر المحيط از زركشي  1/198و المستصفي از غزالي  1/255و االحكام از آمدي  1/318همچنين در اصول السرخسي  -2
  . 285عبدالغني ص حجية السنة از دكتر  -3
  . 3/398و البحر المحيط  3/300ك در همان منبع . و ر 4/450الموافقات از شاطبي  -4
  . 44اخراج آن گذشت ص  -5
شماره  5/626و باب مناقب عمار بن ياسر  3663، 3662هاي  رقم 5/570ترمذي در كتاب المناقب بيرون آورده باب مناقب ابي بكر و عمر  -6

از حديث حذيفه بن  49شماره  1/48حديث درست است و ابن ماجه در مقدمه سننش باب في فضائل اصحاب رسول اهللا  اين: و گفت 3799
  . 226، 2/225اعالم الموقعين : ك. يمان و ر

جامع بيان : ك. و ر 166شماره  1/71در سنن دارمي المقدمه باب الفتيا و مافيه من الشدة  –خداوند از آنها راضي باشد  –اثر از ابن عباس  -7
  . 1/57العلم 

  . 162شماره  1/70آنچه از عمر بن عبدالعزيز روايت شده در سنن دارمي المقدمه باب الفتيا و مافيه من الشدة : نگا -8
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ها را از كتاب خداوند  هايشان را تعظيم نكنند در حالي كه راه و روش آنها متواتر است آنها حكم واقعه گفته
يافتند با يكديگر  كردند و اگر در سنت نمي يافتند در سنت پيامبر جستجو مي گرفتند و اگر آن را نمي مي

كردند و هيچ كس در عمل به آن  فتند به رأي خود رجوع مييا كردند و اگر در هيچ كدام نمي مشورت مي
مجبور نبود و مخالفت به آن حرام نبود و مخالفت با آن مخالفت با دين نبود بلكه در پذيرش و رد آن مختار 

   1.بودند
علي و زيد اين چنين  :از عمر روايت شده است كه مردي را ديد و گفت چه كار كردي؟ گفت

چه چيزي تو را منع  :كردم، گفت اگر من بودم نيز اين چنين قضاوت مي :فتقضاوت كردند، عمر گ
گردانم  اگر تو را به كتاب خداوند يا سنت پيامبر باز مي :كرد چرا كه كار قضاوت نزد تو بود گفت

را كه گردانم و رأي مشرك است پس آنچه  دادم اما تو را به رأي خود باز مي همان كار را انجام مي
   2.كند نقص نمي گفتند، علي و زيد

داللت  ،گشتندرأيشان را ترك كردند و به آن بازهنگامي كه با اجتهادشان متن برايشان مشخص شد 
ديه بر شخص عاقله است و زن از دية (گويد  كند بر اين اينكه آن از عمر روايت نشده كه مي مي

  ). برد شوهرش ارث نمي
ه اينكه پيامبر خدا به او نوشت كه به زن اشيم الصبابي از به او خبر داد ب 3تا اينكه ضحاك بن سفيان
از او روايت شده كه مردي از بني . 4پس عمر از رأي خود عدول كرد. ديه شوهرش ارث داده شود

، پرسيد كه 5آمد در مورد زني كه در حيض باشد و خانه خدا را روز قرباني زيارت نمايداو ثقيف نزد 
 اهللا رسول همانا :ا او را نفرين كرد؟ عمر گفت نه، سپس ثقفي به او گفتآيا بايد از او نفرت گرفت ي

در شبيه اين مسئله فتوايي غير از فتواي شما داد، پس عمر بلند شد و او را با عصا زد در حالي كه به 

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/379و معالم المدرستين  98-90منع تدوين الحديث ص  -1
  . 1/65اعالم الموقعين  -2
و االستيعاب  4186شماره  2/206و االصابه  687شماره  141تاريخ الصحابه ص : ح حال او درالضحاك بن ابي سفيان صحابه بزرگوار، شر -3

  . 2556شماره  3/47و اسد الغابه  1250شماره  2/742
ل و الترمذي در كتاب الديات باب ما جاء في المرأة ه 2927شماره  130، 3/129ابو داود در كتاب الفرائض باب في مرأة ترث من ديه زوجها  -4

تخريج در . اين حديث درست و نيكوست و نزد اهل علم بدان عمل شده: و گفت .اند استخراج نموده 1415شماره  4/19ترث من ديه زوجها 
درست و نيكوست و ابن ماجه در كتاب الديات باب : و گفت 2110شماره  4/371كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من ديه زوجها 

  . 2/265اعالم الموقعين : ك. اند و ر تخريج نموده 1172شماره  426و الشافعي در الرساله ص  2642شماره  2/85يه الميراث من الد
  . 2/263اعالم الموقعين  -5
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از كني در آنچه پيامبر به آن فتوا داده است؟ و غير از اينها  براي چه مرا وادار به فتوا مي :گفت او مي
   1.احاديثي كه از عمر و ساير صحابه وارد شده است

عمر  .اند اند بر اين راه بوده ها آمدهاجماع مسلمانان از صحابه و تابعين و ساير مسلمانان كه بعد از آن
   2.شناسم كه بر سنتي كه پيامبر قرار داده است نظر بدهد گويد كسي را نمي بن عبدالعزيز مي
اند وقتي سنت براي مردم  ايشان قرار داده اجماع كردهپيامبر بر نتي كهمردم بر آن س :شافعي گفت

در پس جايز بودن اجتهاد صحابه  :و بعد. 3معلوم شد كسي حق ندارد كه نظر ديگري را انتخاب كند
و اصل اجتهاد را  –و بر اتفاق مردم در زمان صحابه تا به امروز  زمان پيامبر و بعد از او روشن شد

كردند  ه انكار نكرده است، از آنها علي ابن ابي طالب به دفاع از وجوه اجتهاد مناظره ميكسي از صحاب
   4.كردند به غير آن به مسائل ديگر از صحابه دعوت مي

اند و قضايا و اتفاقات آنقدر زياد  وقايع و اتفاقاتي كه عالمان صحابه درباره آنها فتوا صادر كرده
حدود  و كشد چرا كه حد به صد سال مقايسه آنها طول مي است كه قابل شمارش نيست و نزديك

   5.آنها زياد است

گويان شيعه به طعنه به صحابه به خاطر اجتهادشان  حال به تمامي اينها اقرار كرديم پس گمان ياوه
دو در ارتباط با سنت پيامبر، پندارند كه صحابه  ، و آنچه ميباطل است  در زمان پيامبر و بعد از او

مانند اهل سنت كردند و گروه ديگر  اطاعت محض ميمثل امام علي و يارانش ، گروهي ندا بودهگروه 
  . باطل است ،كردند كردند و به رأي خود تكيه مي اجتهاد مي و در رأس آنها خلفاي راشدين،

هاي  هايشان از كينه و بغض پر شده بود و قلب دروغ از رافضه است كه قلب اين تقسيم كامال
اند از اهل سنت را از كينه و بغض  گذشته از صحابه پيامبر خدا و كساني كه به اين راه رفته هاي امت

  . اند پر كرده

____________________________________________________________
_________ 

  . 644-641هاي  رقم 1/161و دارمي در المقدمه باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي فيرجع الي قول النبي  275-2/260همان : ك. ر -1
  . 432شماره  1/125. دارمي در المقدمه باب ما تيقي من تفسير حديث النبي و گفته ديگر از او تخريج نموده است -2
  . 2/263اعالم الموقعين  -3
  . 713شماره  2/14البرهان في اصول الفقه از جويني  -4
  . 711شماره  2/13همان  -5
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ارزش دانستن قياس و استداللشان به رأي در احكام طعنه  گذشتگان در بي بهدر يك جمله كسي كه 
از دهانشان بيرون  بزرگ سخني است كه :اش مانند اين است كه خدا درباره آنها فرموده بزند گفته

   1.گويند آيد، آنان جز دروغ نمي مي
  

  از زياد شدن بحث حديث تنعماصحابه و م
و بعضي از مسلمانان نيز از  2كنند گران گمان مي درباره منع نوشتن حديث آن چنان كه بعضي از فتنه

و نهي بزرگان سازي  اين شبهه باقي است كه منع بعضي از صحابه از حديث 3اند آنها تأثير پذيرفته
  . سازي دليل عدم حجيت سنت است صحابه از زياد شدن بحث حديث و حديث

  :كنند هاي زير بر آن استدالل مي گفته
مردم را  همانا ابوبكر صديق بعد از فوت پيامبر :گفتكه روايت شده  4آنچه از ابن ابي مليكه - 1

كنيد كه اختالفاتي در آنها وجود دارد و  به درستي شما احاديثي را از پيامبر نقل مي :جمع كرد و گفت
اين اختالفات در مردم بعد از شما بيشتر خواهد شد، چيزي از پيامبر روايت نكنيد و اگر كسي از شما 

ده پس حالل است و كتاب خداوند ميان ما و شماست، آنچه كه كتاب خدا حالل كر: پرسيد، بگوئيد
   5.حرام استآنچه حرام كرده، 

به خدا قسم عمر بن خطاب  :گفتكه روايت شده  6براهيم بن عبدالرحمن بن عوفآنچه از ا - 2
و  1از جمله عبداهللا بن حذيفه. فوت نكرد تا اينكه به ياران پيامبر خدا پيغام فرستاد و آنها را جمع كرد

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/133و اصول السرخسي  -1
و عبدالحسين شرف الدين در كتابش ابو  16و جمال البنا در السنة و دورها في الفقه الجديد ص  57-53الضواء ص مثل محمود ابوريه در ا -2

و علي شهرستاني در منع تدوين الحديث اسباب و نتايج ص  46، 45، 2/44و مرتضي العسكري در معالم المدرستين المجلد  134هريره ص 
  . 48- 42الحديث عند السنة و الشيعه ص  و زكريا عباس داود في تأمالت در 64، 57

آنچه در عدم تمايل بزرگان صحابه در حديث گوئي يا تمايلشان به آن : هنگامي كه گفت –رحمت خدا بر او باد  –مانند استاد محمد رشيد رضا  -3
  . 10/768باشد و مجلة المنار المجلد تر است كه احاديث، دين عمومي مانند قرآن ن داده شده يا در منعشان از آن آمده اين نزد آنها قوي

 عبداهللا بن عبيداهللا بن ابي مليكه ابوبكر كه سي نفر از صحابه پيامبر را ديده است، او امامي فقيه بود كه بر اعتماد به او اجماع شده: ابن ابي مليكه -4
 571/1و الكاشف  3465شماره  511/1هذيب و تقريب الت 94شماره  1/100تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. فوت كرد  ه 117سال . است

  . 597شماره  107و مشاهير علماء االمصار ص  848شماره  268و الثقات از عجلي ص  2838شماره 
  . 3-1/2تذكرة الحفاظ  -5
او روايت كرده فرزندان سعد و صالح و از عمر روايت كرده و علي و عمار  از . ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي: ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف - 6

آن را ثابت كرده . ها متفاوت است ها و شنيده اند او را ديده، اختالف از تابعان مطمئن مدينه است، ابن حبان نيز از او ياد كرده و گفته: اند الزهري و العجلي گفته
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جهان  اين احاديث چيستند كه از پيامبر خدا در :و به آنها گفت 4و عقبه بن عامر 3و اباذر 2الدرداءابو
كني؟ گفت نه، نزد من بمانيد، به خدا قسم شما را رها  ما را از اين كار منع مي :ايد؟ گفتند پخش كرده

پس از او جدا . گردانيم گيريم و به شما بر مي ام همانا ما داناتريم، از شما مي كنم تا زماني كه زنده نمي
سراغ عبداهللا بن مسعود عمر بن خطاب  :آمده است و از او روايت ديگري. 5نشدند تا اينكه فوت كرد

ها چيستند كه از پيامبر منتشر  اين حديث :فرستاد و گفت 6و ابي الدرداء و ابي مسعود االنصاري
   7.هايشان يكي شد كنيد پس آنها را در مدينه نگه داشت تا اينكه گفته مي
اين  :گفت هريره ميشنيدم كه عمر بن خطاب به ابو :گفتكه  8روايت شده از اسائب بن يزيد - 3

اين  :گفت 1فرستم و به كعب االحبار حديث را كالً ترك كن و گرنه تو را به سرزمين روس مي

                                                                                                                            
سال بود و جز دو يا سه سال بيشتر  75فوت كرد، و عمرش 95يا  96ست در سال يعقوب بن شيبه و الواقدي و الطبري و ديگران، ظاهراً از او شنيده نشده ا

ابراهيم سال بيستم هجري متولد شد و از : ترجيح داده و گفت 1/149اين چيزي است كه هيثمي در مجمع الزوائد . چيزي از حيات عمر را درك نكرده است
ترجيح داده و شرح حال ابراهيم در  2/266كه احمد محمد شاكر در االحكام از ابن حزم زندگي عمر جز سه سال را نديده است و اين همان چيزي است 

و تقريب  29شماره  53و تاريخ الثقات از عجلي ص  4/4و الثقات از ابن حبان  2شماره  1/61و االستيعاب 450شماره  88مشاهير علماء االمصار ص 
   .165شماره  1/217و الكاشف  206شماره  1/60التهذيب 

  .عبداهللا بن حذيفه ناشناس است ولي در ميان صحابه عبداهللا بن حذافه بوده است -1
شماره  4/306و اسد الغابه  1/24تذكرة الحفاظ : عويمر بن عامر بن زيد االنصاري الخزرجي صحابه بزرگوار شرح حالش در: ابو الدرداء -2

  . 9877ه شمار 4/63و االصابه  2944شماره  4/1652و االستيعاب  5869
و االستيعاب  5869شماره  6/93و اسد الغابه  7شماره  1/17تذكرة الحفاظ : شرح حالش در. ابوذر الغفاري جندب بن جناده صحابه بزرگوار: ابوذر - 3

  . 9877شماره  4/63و االصابه  2944شماره  4/1652
 1/42و تذكرة الحفاظ  378شماره  72اهير علماء االمصار ص مش: عقبه بن عامر الجهنمي صحابه بزرگوار، شرح حالش در: عقبه بن عامر -4

 2/489و االصابه  925شماره  179و تاريخ الصحابه ص  1824شماره  3/1073و االستيعاب  1/37شماره  4/51و اسد الغابه  20شماره 
  . 5617شماره 

  . 17/101مختصر تاريخ دمشق از ابن منظور  -5
 3/1074و االستيعاب  270شماره  55مشاهير علماء االمصار ص : و بن ثعلبه صحابه بزرگوار شرح حالش درعقبه عمر: ابو مسعود االنصاري -6

  . 5622شماره  2/490و االصابه  922شماره  179و تاريخ الصحابه ص  3717شماره  4/55و اسد الغابه  1827شماره 
تخريج كرده و ابن  174شماره  159روايت حديث و بيان وجه آن و معني آن ص  الخطيب آن را در شرف اصحاب الحديث باب ذكر منع عمر بن خطاب از -7

تخريج نموده مانند روايت الحاكم، و ابن حزم آن را مشكوك دانسته از شعبه و گفته درست  2/266) في فضل االكثار من الروايه للسنن(حزم در االحكام فصل 
و ابوذر بدل از ابي مسعود االنصاري  375و  374هاي  رقم 1/193ستدرك بيرون آورده در كتاب العلم و حاكم در الم. توان به آن احتجاج كرد نيست و نمي

نسبت داده به شرط شيخين درست است و انكار عمر امير المؤمنين به صحابه در زياد شدن روايات از پيامبر، الذهبي با آن موافق است و حافظ الهيثمي : گفت
اين اثر منقطع است و ابراهيم سال بيستم متولد شده و سه سال بيشتر عمر را نديده است و ابن : گفتم: لطبراني در االوسط و گفتبه ا 1/149در مجمع الزوائد 

به  و) آنها را در مدينه زنداني كرد(ذكر كرده است و در آن وجود ندارد  1/7حافظ الذهبي آن را در التذكره . مسعود در كوفه بوده و اين از عمر درست نيست
ابوبكر بن العربي در العواصم . اند به الذهبي در التذكره همانا آن را بدون سند ذكر كرده 54ابو ريه نسبت داده است در االضواء ص ) پس عثمان آنها را آزاد كرد(

  . تر است اند و خداوند آگاه و اثر منقطع است چنانكه هيثمي و ابن حزم گفته 87من القواصم ص 
و االستيعاب  575شماره  123و تاريخ الصحابه  141شماره  36مشاهير علماء االمصار ص : صحابه بزرگوار، شرح حالش در سائب بن يزيد -8

  . 3084شماره  2/12و االصابه  4291شماره  4/380و اسد الغابه  902شماره  2/576
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عثمان  :فرستم و از او در جاي ديگر مي 2حديث را از اول آن رها كن و گرنه تو را به سرزمين القرده
اين حديث چيست كه  :گويد ين ميبه او بگو كه امير المؤمن :هريره فرستاد و گفتبن عفان مرا نزد ابو

   3.به صورت روايت قبلي.... روايت كرده است؟از پيامر خدا 
عمر بن خطاب گروهي از انصار را به كوفه فرستاد،  :4گفتروايت شده كه از قرظه بن كعب  - 4

) هو صرار آبي است در سر راه مدين( 5مرا نيز همراه آنها فرستاد، او نيز همراه ما آمد تا به صرار
آيند كه  شويد، گروهي بر شما مي همانا شما به كوفه وارد مي :غبار را از پاهايش زدود و گفترسيديم 

   6.گويند ياران محمد آمدند، ياران محمد آمدند آورند و مي در قرآن فعال هستند پس شما را مي
سه بار تكرار  پرسند، بدانيد كه كاملترين وضو آيند و درباره حديث از شما مي سپس نزد شما مي

شويد، قومي نزد شما  همانا شما به كوفه وارد مي :پس گفتسكند  است و دو تاي آن نيز كفايت مي
ياران محمد آمدند، ياران محمد آمدند درباره  :گويند آيند كه در قرآن تالش زيادي دارند و مي مي

 :قرظه گفت .ا خواهم بودپرسند پس كمتر از پيامبر روايت كنيد و من در كنار شم حديث از شما مي
كردند و من نسبت به آن حديث از آنها  نشستم كه حديث پيامبر را روايت مي اگر با گروهي مي

) دارميامام حافظ (محمد ابو. شدم آوردم ساكت مي آگاهتر بودم آنگاه وصيت عمر را به خاطر مي
ها نبوده  باره سنت و فريضهكه حديث در زمان پيامبر خدا در :چنين است معناي آن از نظر من :گفت
   7.است

                                                                                                                            
او در روايت مطئمن است و : د، ساكن شام شد، ابن حجر گفتابن حاتم حميري، ابو اسحاق، معروف به كعب االحبار، اهل يمن بو: كعب االحبار -1

او كسي از نيكان اسالم، متدين و از عالمان برجسته بود و ابن حبان در الثقات ذكر كرده است و محمد عوامه در تحقيقة : ذهبي در السير گفت
فتح الباري : ك. و ر 145مقاالت الكوثري ص : ك. ر .هايش را زياد كند للكاشف، مجالس براي منبرهاي سياسي نبود تا خطابه كند و گفته

 2/43و تقريب التهذيب  5/333و الثقات از ابن حبان  911شماره  145مشاهير علماء االمصار ص : شرح حالش در. 335-13/334و  6/353
  . 333شماره  494-3/489و سير اعالم النبالء  4662شماره  2/148و الكاشف  5666شماره 

  . 8/110النهايه  البدايه و -2
  . 746شماره  554الخطيب بيرون آورده در المحدث الفاصل باب من كره كثرت الروايه ص  -3
شماره  3/1306و االستيعاب  309شماره  61مشاهير علماء االمصار ص : ابن ثعلبه االنصاري صحابه بزرگوار شرح حالش در: قرظه بن كعب -4

  . 1412و تجرير اسماء الصحابه  7113شماره  3/231و االصابه  4291شماره  4/380و اسد النابه  1268
  . 3/398معجم البلدان : ك. چاهي قديمي در سه مايلي مدينه در راه عراق و گفته شده مكاني در مدينه، ر: صرار -5
  . 1/45النهايه في غريب الحديث از ابن االثير : ك. ر. هر حركتي و جنبشي به تنهايي: اريز -6
و دارمي در مقدمه باب من هاب الفتيا فحافظ السقط  28شماره  1/25جه بيرون آورده در مقدمه باب التوقي في الحديث عن رسول اهللا ابن ما -7

سند اين حديث درست است و قرظه ابن كعب : و گفت 347شماره  1/183و حاكم در المستدرك كتاب العلم  280، 279هاي  رقم 1/97
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پذيرند پس آنها  اند و فقط آن را مي شويد كه به قرآن چسبيده شما بر قومي وارد مي :در روايتي ديگر
را با احاديث مشغول نسازيد بلكه با قرآن مشغول كنيد، روايت از پيامبر را كم كنيد من نيز با شما 

عمر بن خطاب ما را منع كرده  :گفت .رايمان حديث بگوب :گفتند ،هنگامي كه قرظه وارد شد. هستم
   1.است
كه حديثي را روايت كند جايز نيست  براي هيچ كس :گفتروايت شده كه  2از عثمان بن عفان - 5

باره پيامبر حديث بگويم و از كه در. شود و عمر شنيده نشده است چيزي مانع نمي ابوبكركه در زمان 
  . كترين اصحاب پيامبر باشمزير

و . 3كسي كه از من بگويد درونش را از آتش پر كرده است :گفتكه شنيدم  همانا من از پيامبر
بعضي از آنها در جواب اين شبهه كه آثار وارده از بعضي صحابه در كم كردن روايت از پيامبر،  ساير

  . خواهد آمد

                                                                                                                            
ابن مبارك . درست است: اند و ذهبي آن را تأييد كرده و گفت پيامبر شنيده است اما ساير راويان به آن احتجاج كرده االنصاري صحابه بزرگوار از

  . 226شماره  139در مسندش تخريج نموده است ص 
  . 121، 2/120جامع بيان العلم  -1
 3/1037ها و االستيعاب  رقم 11اهير عماء االمصار ص و مش 3شماره  1/8تذكرة الحفاظ : صحابه بزرگوار شرح حالش در: عثمان بن عفان -2

  . 5664شماره  2/462و االصابه  3589شماره  3/578به او اسد الغ 1778شماره 
  . 1/65احمد در مسندش تخريج نموده است،  -3
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از زياد شدن بحث  اگويي در روايت و امتناع بعضي از آنه منع صحابه از زياده :جواب شبهه
  سازي دليل بر عدم حجيت سنت است  حديث و حديث

كنند چنانكه حافظ ابن عبدالبر  گروه قديم با توجه به آثاري كه گذشت بر اين كار خود احتجاج مي
بعضي از آنها نه علمي و نه شناخت نسبت به دين و حديث دارند و بعضي ديگر جهت طعنه  :گفت

اند كه كتاب خداوند  اي براي زهد در سنت پيامبر قرار داده آن را واسطه. دگوين زدن به سنت چنين مي
   1.زنند رسد و اينان به اهل سنت نيز طعنه مي جز به وسيله آن به هدف و مقصود خود نمي

كنند و اين را  نيز از آنها حمايت مي دين بيهاي  گويان شيعه و گروه شناسان و ياوه بعضي از شرق
هاي علمي و  اگر آن گروه ادعاهايشان در بحث .اند دم حجيت سنت پيامبر قرار دادهاي براي ع بهانه

هايي كه در آثار گذشتگان است را با  ديني راست و درست باشد پس بايد براي خواننده عنوان باب
اند  اگر آن كار را انجام دادند بطالن ادعاهايشان و آنچه از اين آثار فهميده. منابع حديثي آن نقل كنند

هاي وارده در آن شامل علت و داليلي است كه  كنند چرا كه عناوين باب را براي خوانندگان معلوم مي
  . كند كند و ادعايشان را رد مي با اين آثار و گفته همخواني دارد آثاري كه آنها را ساكت مي

بابي به عنوان  كند در حافظ ابن عبدالبر بعضي از اين آثار را در كتاب جامع بيان العلم ذكر مي
  . )ها و تأمل در آنها بدون درك آن 2سرزنش زياد شدن بحث حديث بدون تفكر و فقاهت در آنها(

دستور دادن عمر به يك (كند در كتاب العلم در باب  حاكم در المستدرك بعضي از آنها را ذكر مي
مر يك فقه و تفكر در خالص كردن قرآن است و منظور ع 3دست كردن قرآن و كم كردن روايت

  ). استنباط شده است
حفاظت و نگهداري از حديث پيامبر (كند در باب  امام ابن ماجه در سنتش بعضي از آنها را بيان مي

و باب . 5)كسي كه از فتوا دادن بترسد به خاطر ترس از خطا و لغزش(و دارمي در باب  4)خدا
   6).نگهداري حديث پيامبر و تثبيت آن(

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/121جامع بيان العلم  -1
  . 133-2/120همان  -2
  . 347شماره  1/183المستدرك از حاكم  -3
  . 29-23هاي   شماره 1/24ماجه سنن ابن  -4
  . 287-266هاي   شماره 1/94سنن الدارمي  -5
  . 238-231هاي   شماره 1/87سنن الدارمي  -6
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تثبيت و پرهيز از بعضي (و باب  1)پرهيز از بحث كردن درباره حديث(ئد باب هيثمي در مجمع الزوا
انگيزان براي  هاي گذشته و آثار وارده بر آنها تأمل كنيم كه فتنه اگر در عناوين باب 2)ها و بعضي فتواها حديث

ت منع از زياد يابيم كه مطابقت كاملي با حكم نمايند، اين آثار را مي عدم حجيت سنت به آنها استشهاد مي
  . شدن حديث دارد و اين همان چيزيست كه امروزه به كمك خداوند معلوم شده است

ها دليلي به نفع ما هستند نه به ضررمان، پس  به رغم ضعف در بعضي از آثار گذشته چنانكه گذشت، اين
ل داليل و عللي اند براي دشمنان سنت دليل و حجتي نيست زيرا شام در آثاري كه به آنها استشهاد كرده

اين علل . اند هستند كه به خاطر آن بعضي از صحابه از بحث درباره حديث و زياد شدن آنها امتناع كرده
  : عبارتند از

كسي كه از روي عمد  :در انذار پيامبر نترس از كم و زياد كردن حديث پيامبر و داخل شد :اول
و احاديث گفته شده به امتناع جعل  هآثار وارد. 3درونش را از آتش پر كرده است ،بر من دروغ ببندد

  . كند تصريح مي حديث و زياد شدن آن

اين گفته پيامبر كه كسي كه از روي عمد بر من دروغي ببندد بر روي آتش  :انس بن مالك گفت
  . شود كه من احاديث زيادي را برايتان بازگو كنم مانع مي 4نشسته است

ترسيدم از اينكه اشتباه كنم، چيزهايي را برايتان  اگر نمي :تگفكه در روايت ديگري از او آمده 
كسي  :بود كه فرمود ترس از اين گفته پيامبر .ام يا پيامبر آن را گفته است گفتم كه از پيامبر شنيده مي

   5.بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر كرده است كه از روي عمد
دهم كه درباره پيامبر چنانكه فالني و  به تو گوش نمي من :7به زبير گفتم :گفت 6زبيرعبداهللا بن 

  . صحبت كني ،گويند فالني مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/149مجمع الزوائد  -1
  . 183، 2/182مجمع الزوائد  -2
  . 284اخراجش گذشت ص  -3
  . 108شماره  1/243بخاري تخريج كرده در صحيح كتاب العلم باب إثم من كذب علي النبي  -4
  . 235شماره  1/88دارمي تخريج كرده در مقدمه باب اتقاء الحديث عن النبي  -5
و  154شماره  38و مشاهير علماء االمصار ص  722شماره  150ص تاريخ الصحابه  :عبداهللا بن زبير صحابه بزرگوار شرح حالش در -6

  . 4700شماره  2/309و االصابه  2949شماره  3/241و اسد الغابه  1535شماره  3/905االستيعاب 
و تجريد السماء  1732شماره  2/307و اسد الغابه  9شماره  13مشاهير علماء االمصار ص : زبير بن عوام صحابه بزرگوار شرح حالش در -7

  . 2799شماره  2/5و االصابه  808شماره  2/510و االستيعاب  1/188الصحابه 
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كسي كه بر من دروغ ببندد درونش را از  :گفت شنيدم كه مياز او ام، اما  من از او جدا نبوده :گفت
   1.آتش پر كرده است
حديث  :گفتم وم موالي عمر بن خطاب رسيد 3وارد مدينه شدم به اسلم :گفت 2دجين ابي العضن

چنانكه  .ترسم چيزي را از آن كم و زياد بگويم توانم، مي نمي :به نقل از عمر برايم بگو، گفت پيامبر
ترسم چيزي از آن را كم يا زياد كنم چرا كه  مي :گفت ،برايمان بگوخدا رسول وقتي به عمر گفتيم از 

   4.شود كسي كه بر من دروغ ببندد وارد آتش مي :پيامبر فرموده
روايت شده است  5سازي از پيامبر خدا بر اين اساس از ابن مسعود در باب هيبت حديث و حديث

و اين چنين بعضي از اصحاب از ياري حديث به خاطر ترس از خطا و زياد و كم كردن روايت پيامبر 
  . اند پرهيز كرده

پس نگهداري آنها بيشتر و  ،اگر كثرت در حديث منبع و سرآغاز اشتباه باشد و كم كردن عدم اشتباه
اند و روايت آنها  شود از وجود كساني كه حديث زيادي روايت كرده سخت است، همانا اين مانع نمي

و به اين خاطر عمر به او اجازه داده است  ابوهريرههمراه با اطمينان و اعتماد و تمييز بوده است مثل 
ايتي ديگر، اعتماد به اثبات حديث و امانتداري و به رو –كنندگان در حديث بوده  او از بهترين تقويت

حديث من به عمر رسيد و دنبال من  :گويد هريره ميابو. ليل بر مجاز بودنش بوده استد ،او در آن
گفتم بله، و  :در خانه فالني بوديم؟ گفتخدا رسول فرستاد و گفت تو آن روز همراه ما بودي كه با 

همانا پيامبر خدا آن  :براي چه از تو پرسيدم؟ گفتم :ي؟ عمر گفتپرس دانم براي چه آن را از من مي مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 107شماره  1/242العلم باب اثم من كذب علي النبي  بخاري بيرون آورده در صحيحش كتاب -1
. اند كند و ابن المبارك و مسلم از او روايت كرده او ابن ثابت، ابو البربرعي است، بصري از هشام بن عروه و اسلم مولي عمر روايت مي: دجين -2

 3/36و لسان الميزان  1/290و المجروحين  187شماره  99 الضعفاء و المتروكين ص: كند شرح حال او در احاديث او اخبار را وارونه نمي
 3/105و الكامل في الضعفاء از ابن عدي  475شماره  2/45و الضعفاء الكبير از عقيلي  2017شماره  1/444و الجرح و التعديل  3307شماره 
  . 641شماره 

وفات يافت و گفته شده   ه 80سال . اند پسرش زيد و نافع ز او روايت كردهاسلم العدوي مولي عمر، روايت كرده از عمر و ابوبكر و معاذ و ا: اسلم -3
  . 341شماره  1/242و الكاشف  407شماره  1/89تقريب التهذيب : شرح حالش در  ه 60بعد از 

  . 1/142لزوائد مجمع ا: ك. ر. و در آن دجين بن ثابت ابو العضن او ضعيف است و چيزي ندارد 47-1/46احمد در مسندش بيرون آورده  -4
به اسناد دولت چنانكه البوهيري گفته در مصباح  23شماره  1/24ابن ماجه در المقدمه باب التوقي في الحديث عن رسول اهللا بيرون آورده  -5

  . 9شماره  1/48الزجاجه 
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 :پس عمر گفت. كسي كه از روي عمد بر من دروغ ببندد درونش را از آتش پر كرده است :روز گفت
   1.االن برخيز و برو و حديث روايت كن

، يا در 2تاب بوداش دربارة گروه اول يعني اهل ك هاي اوليه عمر منكر كار او نشد، چنانكه در گفته
گيرد و به همين سبب عمر كعب  اش دربارة آغاز آفرينش و مانند آن، كه كاري بر آن صورت نمي گفته

  3.احبار را منع كرد
وارد ابوهريره  پس آن افترائاتي كه محمود ابوريه پنداشته است و نيز عبدالحسين شرف الدين بر

در ابوهريره  اين شأن. باطل است 4با عصايش زده است اند به اينكه عمر او را به دليل زيادگوئي ساخته
پندارند، اينكه نتوانسته دهانش را به گفتن حديث باز كند تا زماني  زمان پيامبر نبوده است كه اينها مي

   5.كه عمر فوت كرده است
 بن خطابسن عمر به اينكه معني است  بي ،اند همچنين آنچه رشيد رضا و پيروانش ابو ريه پنداشته

فوت كرد پس چگونه اين احاديث زياد از او به ما رسيده است كه ابوهريره  طوالني شد تا زماني كه
   6.بخاري به استثناء تكرار آنها آمده استباشند كه در  حديث مي 446لغ بر با

، بدعت و نوآوري در دين نبوده است منع بزرگان دين در زياد شدن روايت احاديث از پيامبر
و راه راست او در حفاظت از رسالت اسالم قرآن و سنت پيروي  ود از امر پيامبربلكه آنها خ

  . كردند مي
اينكه عمر، اميرالمؤمنين، صحابه را از زياد شدن روايت از پيامبر منع  :گويد حاكم ميدر اين باره ابوعبداهللا 

از پيامبر شنيدم كه بر منبر  :، سنتي كه ابي قتاده نقل كرده است همانا او گفت7كرد خود سنت بوده است مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/434و سير اعالم النبالء  8/107البدايه و النهايه  -1
  . 175ت السفينه ص بترها مروان خليفات در كتابش و ركب -2
  . 2/266االحكام از ابن حزم  -3
  . 197و ابو هريره از عبدالحسين شرف الدين ص  112شيخ المضيره از محمود ابوريه ص  -4
  . 117شيخ المضيره ص  -5
ه از دكتر عجاج الخطيب و دفاع و ارجاع به الدفاع از اتهام ابوهريره باالكثار كتاب ابو هرير 117و شيخ المضيره ص  11/851مجله المنار، جلد  -6

  . 116-2/103) ابو هريره رواية االسالم رغم انف الحاقدين(در اين بحث به : ك. از ابوهريره از شيخ عبدالمنعم صالح و ر
  . 327-326پيرو حديث زنداني كردن بعضي صحابه توسط عمر، حديث كه اخراجش گذشت ص  1/193المستدرك  -7
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حقيقت و  ،اي مردم از روايت كردن زياد حديث از من پرهيز كنيد پس كسي كه از من گفت :گفت مي
  1.بگويد درونش را از آتش پر كرده است دروغمن  درست بگويد و كسي كه از روي عمد بر

حديثي از پيامبر روايت حالل نيست براي كسي  :گفتكه آنچه از عثمان بن عفان روايت شده است 
  . كند كه در زمان ابوبكر و عمر شنيده نشده است

روايت نكنيد غير از  اي مردم مواظب باشيد احاديثي از پيامبر :و مانند اين منع از معاويه گفت
  . احاديثي كه در زمان عمر ذكر شده باشد

داد، در نقل كردن، امر به اثبات  شان ميو در دين خدا شدت بيشتري ن 2ترساند همانا عمر، مردم را از خدا مي
يافت كه اين گفته از اوست، به خاطر ترس از واقع  گفت مگر اينكه يقين مي نمود، چيزي را از پيامبر نمي آن مي

كسي كه حديثي از پيامبر روايت كند و بداند دروغ است او اولين  :اي كه پيامبر داده است شدن در وعده
   3.دروغگو است

كسي كه حديثي از پيامبر روايت كند بداند يا گمان كند كه چه كسي آن را  :5گويد مي 4يامام نوو
وعده داده . شود داخل مي قرار داده است و حال قراردهنده آن را معلوم نكند پس او در وعده پيامبر

   6.دهندگان دروغ به پيامبر خدا شده در جمله نسبت
ايت كند و گمان كند كه دروغ است كافي است، اين وعده شديد نسبت به كسي كه حديثي رو

عالوه بر اينكه به تحقيق آن را بداند ولي بيان نكند به خاطر اينكه قرار دادن محدث به اين كار 
اين همان چيزي است كه صحابه و در رأس آنها عمر از آن . 7باشد مشاركت او در دروغ مي

پيروي از سنت پيامبر بود و ترس از آن به ترسيدند پس منعش از روايت زياد حديث به خاطر  مي
پس آنچه كه پيامبر . كاري و فجور بوده استايت و اختالط آنها با دروغ و رياخاطر پراكنده شدن رو

____________________________________________________________
_________ 

اين حديث به شرط مسلم و الذهبي با او موافق : و گفت 1/111المستدرك كتاب العلم باب التوقي عن كثرة الحديث حاكم تخريج نموده در  -1
  . به شرط مسلم: است پس گفت

  . 1/7و الذهبي در التذكره بيان كرده  179شماره  163خطيب بيرون آورده در شرف اصحاب الحديث ص  -2
  . 40اخراج آن گذشت ص  -3
  . 1/99ح مسلم از نووي المنهاج شر -4
ابو زكريا يحيي بن شرف بن مري، حوراني، شافعي، امام ثقه و برجسته بود، در علوم مختلفي تبحر داشت، داراي تصانيف سودمندي : امام نووي -5

: يافت شرح حالش دروفات   ه 676درباره حديث بود مثل شرح مسلم و شرح المهذب و االذكار و مختصر اسد الغابه و المبهمات و غيره سال 
  . 5/312و العبره  8/395و طبقات الشافعيه  5/345و شذرات الذهب  1162شماره  4/1470تذكرة الحفاظ 

  . 1/106المنهاج شرح مسلم از نووي  -6
  .گفته است 120آن را استاد احمد محمد شاكر فتح المغيث از عراقي  -7
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هاي آخر زمان مردمي  در امت :فرمايد خداوند ميپيامبر دهند چنانكه  نگفته است را به پيامبر نسبت مي
ايد پس مواظب باشيد و از  گويند كه شما و پدرانتان آن را نشنيده خواهند بود كه چيزهايي برايتان مي

آورند كه نه  آيند و احاديثي را برايتان مي هاي دروغگويي مي در آخر زمان دجال :آنها بترسيد و گفت
پس مواظب باشيد كه شما را گمراه نسازند و به فتنه دچار . ايد شما و نه پدرانتان آنها را نشنيده

  . نسازند
همانا ما از  :گفت سسازي از جانب پيامبر خدا است چنانكه ابن عباس ن از داليل ترك حديثاي

  . كنيم و كسي نبايد از او دروغ بگويد بحث مي اقوال پيامبر
و تنگنا برسند حديث گفتن از پيامبر را رها كنيم و اين همان كاري   حتي زماني كه مردم به سختي
ر انجام دادند و آنها را نپذيرفتند جز آنهائي كه در زمان ابوبكر و عمر بود كه صحابه در احاديث پيامب

شناخته شده بودند چنان كه از گفتة عثمان و معاويه كه خداوند از آنها راضي باشد، آمده است كه 
پذيرند مگر اينكه  اي از پيامبر را از مردم ديگر نمي زماني كه مردم به سختي و تنگنا رسيدند هيچ گفته

 :پيامبر خدا گفت :گفت از كسي شنيديم كه مي :گفت سرا بشناسند چنان كه ابن عباسآن 
ها  هايمان به آن گوش فرا دهيم پس زماني كه مردم به سختي هايمان را پيش بياندازيم و با گوش چشم

   1.برسند بجز آن چيزي كه برايمان شناخته شده است را از كسي نپذيريم
مروان نيكوكار در گذشته  :روايت است كه گفت :از اشعبي :دندبر همين شيوه عمل كر صحابه

كنم مگر  قبول نميام،  از حديث را كه به آن پشت كردهكثرت حديث را ناپسند دانستند و من چيزي 
   2.به آن چيزي كه اهل حديث بر آن اجماع كنند

گي شأن سنت و گروهي نسبت به سنت چنان كه گفتند محتاط هستند آيا آن احتياط دليل بر بزر
حجيت آن از نظر آنهاست يا دليل بر عدم حجيت سنت و قرار دادن آن به عنوان دين عمومي و 

  هميشگي مانند قرآن است؟ 
كردند اين بود كه  از داليلي كه صحابه به خاطر آن از زيادشدن بحث حديث امتناع مي :دوم

بسته بودند پس ندند و هنوز به آن دل مخاطبان احاديث گروهي بودند كه تازه با اسالم عهد بسته بو

____________________________________________________________
_________ 

هاي  رقم 112، 1/111ر صحيح المقدمه باب النهي عن الرويه عن الضعفاء و االحتياط في علماء االحاديث و اآلثار السابقه مسلم بيرون آورده د -1
تخريج نموده  199شماره  1/77و در اين معني حديث موقوفي به معاذ بن جبل كه دارمي در المقدمه باب تغيير الزمان و ما يحدث فيه  6-7

  .است
  . 1/83تذكرة الحفاظ  -2
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 ترسيدند از اينكه آنها به حديث مشغول شوند و از قرآن غفلت كنند و اين اولين اصل در هر علمي مي
   1.ست ا

آيند كه آنها فقط به قرآن  كند همانا مردمي نزد شما مي گفته عمر به صراحت به اين دليل اشاره مي
مشغول نسازيد بلكه قرآن را كه اولين اصل است به آنها بدهيد تا چسبيدند پس آنها را با هر حديثي 

  . به آن مشغول شوند
كند آنها را با احاديث مشغول نكنيد بلكه آنها را فقط با قرآن  حاكم به اين دليل اشاره ميروايت 

  . مشغول كنيد و كم روايت كنيد
عة آنها در كه از مطالتند مگر اينپذيرف شان دانشجو نميبر اين اساس بيشتر بزرگان دين در جلسات

كردند و در اين باره حفص بن  ند و يا حداقل مقداري از آن را حفظ ميشد قرآن كريم مطمئن مي
آيا قرآن را حفظ  :به من حديث بگو گفت: پيش اعمش رفتم پس به او گفتم :گويد مي 2غياث
پس رفتم  :گفت. تو حديث بگويم نه، گفت برو و قرآن را حفظ كن سپس بيا تا براي :اي؟ گفتم كرده

   3.او مرا آزمايش كرد آنگاه برايم حديث گفت. و قرآن را حفظ كردم سپس پيش او رفتم
ها  ممكن است نهي متعلق به احاديثي از سيرة پيامبر خدا باشد نه احاديثي كه به سنن و فريضه

يث در زمان پيامبر خدا حد :دارمي اين چنين معني كرده استي داشته باشند چنان كه حافظ بستگ
   4.ها نبوده است درباه سنن و فريضه

يا  5از پيامبر كمتر روايت كنيد جز در مواردي كه به آن عمل شود :كند تأكيد ميبر اين امر گفته عمر 
كمتر روايت كنيد مگر در مواردي كه روايت مربوط به يك عمل شرعي باشد پس تمامي احكام و 

گيرند و فقط احاديثي كه مربوط به داستان و مانند آن باشد از اين قاعده  آداب در اين گروه جاي مي
كند در حديثي كه  از زيادگوئي منع نمي. ها مختار است خارج هستند و انسان در كم كردن آن داستان

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/121جامع بيان العلم  -1
اش در آخر زندگي تغيير كرد روايت كرده از عاصم االحول و يحيي بن سعيد  حافظه. ابن طلق بن معاويه نخعي، ابو عمر، كوفي: حفض بن غياث -2

 1/229تقريب التهذيب : شرح حالش در.  ه 95فوت كرد و گفته شده   ه 94سال . اند احمد و يحيي و اسحاق و االعمش و از او روايت كرده
  . 310شماره  125و الثقات از عجلي  1165شماره  1/343و الكاشف  1436شماره 

  . 155و السنة قبل التدوين ص  1/19المحدث الفاصل  -3
  . 2/121جامع بيان العلم : و ببين 328، 327ص : رجوع شود به -4
  . 8/110البدايه و النهايه  -5
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شود يك  حديثي كه به آن عمل مي :گويد مي محمود ابوريه در اين باره. فعل يا عملي در آن باشد
  .اشكال ندارد 1تسنت عملي اس

اگر يك سنت عملي متواتر را اراده كند باطل بودن آن معلوم است زيرا اين اصطالح محدث است 
 ه است كه هنگامي كه وارد بصره شد،موسي روايت شداز ابو. 2كند و آنچه كه گذشت را تأييد مي

 ياد دهم و تاب خدا و سنت را به شماعمر بن خطاب مرا به سوي شما فرستاده است تا ك :گفت
   3.راهتان را پاكيزه نمايم

كردند ترسشان از مشغول  از داليلي كه صحابه به خاطر آن از زياد شدن بحث حديث منع مي :سوم
  . شدن به زيادي حديث بدون تدبير و فهم در آنها بوده است

   4.دانديش رستي آنها نميزيرا زيادگوينده حديث در صحت و د
گران و منكران قديم و جديد حجيت سنت به سوي آن رفتند و  اين همان راهي است كه بدعت

بدون علم و توجه به معاني آنها ظاهر آنها را در نظر گرفته بودند و اين همان چيزي است كه امامان 
آن عناويني كه دشمنان سنت يا  .بيان نمودند ،اند حديث در عناوين ابوابي كه دربارة اين آثار ذكر كرده

  . از روي آگاهي و يا فريب خواننده آن را ذكر نكردند به خاطر جهل يا
اي بيان كند كه  كند كه حديث را به گونه گو را چنان مي گوئي، زياده و اين پنهان نيست كه زياده

از ابوهريره در حديثي كه  لالمؤمنين عايشه ه شود و اين همان چيزي است كه امشنونده دچار شبه
 اين گفته :همانا عايشه گفت :زبير گفت، عروه بن را انكار كرده است ابوبكر و عمر روايت كرده است

گفت تا من آن را بشنوم و من  عجيب است، آمد و در كنار حجرة من نشست و از پيامبر ميابوهريره 
رسيدم گفتة او  در حال تسبيح گفتن بودم پس قبل از اينكه ذكر من تمام شود برخاست و اگر به او مي

   5.كني پيامبر خدا نفرموده است آن طوري كه تو روايت مي :گفتم و ميكردم  را رد مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 240ين در كتاب السلطه في االسالم ص و پيرو او عبدالجواد ياس 55اضواء علي السنة ص  -1
  . 57االنوار الكاشفه ص  -2
  . 560شماره  1/149دارمي بيرون آورده در المقدمه باب البالغ عن رسول اهللا و تعليم السنن  -3
ر شرف اصحاب الحديث و خطيب د 2/124آن را گفته و آن را از جماعت فقهاي مسلمان نقل كرده  123/ 2ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  -4

  . گفته است 161ص 
و مسلم كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل ابوهريره الدرسي  3568شماره  6/655بخاري بيرون آورده كتاب المناقب باب صفه النبي  -5

  . 2493شماره  8/291
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كه متشابه و شك برانگيز  يكردند، هنگام آنها حديث گفتن و تكثير آن را منع يا نهي مي :چهارم
باشند و درك آنها براي عامه مشكل شود و عقل در درك آن ضعيف باشد و آن را بر خالف 

اند  خالف آنچه كه از آن استباط نمودهكنند و برهر آن استدالل مقصودش درك كنند و از روي ظا
   1.انجامد حكم كنند و اين متشابهات به تكذيب خدا و رسولش مي

كنند جز اين  اگر تو براي اين قوم حديث بگوئي، آن را درك نمي :گويد ابن مسعود در اين باره مي
احاديثي را نقل كنيد كه مردم آنها را  :گويد مي و علي. 2كه در ميان آنها فتنه و آشوب ايجاد شود

   3.شناسند رها كنيد، آيا دوست داريد كه خدا و رسولش را تكذيب كنند درك كنند و آنچه را كه نمي
شد و مردم را به  از روايت كردن احاديث ناشناخته ناراحت مي امام علي :گويد امام ذهبي مي

ين اصل بزرگي است در خودداري و امتناع از انتشار و كرد و ا گفتن احاديث شناخته شده تشويق مي
باشند و بجز  خش چيزهاي واهي و ناشناخته از احاديثي كه دربارة فضائل و عقايد و نكات لطيف ميپ

   4.وجود نداردراهي براي شناخت اين امر توجه كردن به شناخت علم رجال 
فهمند و  دانند، يعني آن را مي نچه را كه ميهاي او در مورد آ مقصود از گفته :گويد حجر ميابن امام 

اندازد و  ها را رها سازيد يعني آن چيزي كه فهميدن آن، آنها را به اشتباه مي ناشناخته :گويد اينكه مي
كساني كه در مواردي از حديث . آورد كه روا نيست احاديث متشابه براي عامه گفته شود دليل مي

دهد و  بل در احاديثي كه ظاهر آنها طغيان بر سلطان را نشان ميگفتن اكراه داشتند، امام احمد حن
هنگامي كه بخاري از او  ابوهريرهيوسف در غرائب و قبل از آنها مالك در احاديث صفات و ابو

دو سخن را حفظ كردم كه يكي از آنها را منتشر نمودم و اما اگر خدا رسول از  :گويد كند مي روايت مي
   5.شد مودم اين گردن زده مين ديگري را منتشر مي

سازند و آن را تا روز  آنچه را كه فتنه برانگيز است منتشر نمي يعاعلماي د :گويد ابن حجر مي
كنند و به كسي كه نسبت به آن آگاهي ندارند نشان  برند آنرا انكار مي محشر و آخر زمان با خود مي

____________________________________________________________
_________ 
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مة آن احاديثي كه در سينة من است براي شما اگر ه: مؤيد آن است كه ابوهريرهو اين گفته  .دهند نمي
   1.كرديد كردم براي من تفاله و سرگين پرت مي بيان مي

داد  گويد به خدا قسم، اگر به ما خبر مي راست مي :كند كه نقل مي ابوهريرهحسن راوي حديث از 
   2.دكردن د همان چيزي كه مردم آن را تصديق ميگير شود يا آتش مي اهللا نابود ميكه بيت 

توانائي كتمان آن را  ابوهريرهكند كه احاديث كتمان شده اگر از احكام شرعي بودند  و تأييد مي
اگر اين دو آيه از كتاب خدا . آن را تكثير كردابوهريره  گويند كه مردم مي :گويد كه نداشت و مي

   :كند شد پس تالوت مي نبودند، حديث گفته نمي

mp q  r s t u v w x y z {  | } �~ ¡ 
¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « ¬ ®  °¯ ± 

² ³ ´ l ) 160- 159/ بقره(  
اي را كه براي راهنمائي خلق فرستاديم كتمان نموده و بعد از آنكه  آن گروه اهل كتاب كه آيات واضحه«

. كنند براي هدايت مردم در كتاب بيان كرديم پنهان داشتند آنها را خدا و تمام جن و انس و ملك نيز لعن مي
كردند  گر آنهايي كه توبه كردند و به اصالح مفاسد اعمال خود پرداختند و براي مردم آنچه را كه كتمان ميم

  .»پذير گنهكاران و مهربان بخلق پذيرم كه منم توبه بيان كردند پس توبه اين گروه را مي
ي اگر حكم برند حت كنند و از آن بهره مي هريره و همة صحابه در هر حال علم را كتمان نميبوا

اگر مردي علم  :كند روايت مي از قول پيامبرابوهريره  چگونه در حالي كه. شرعي در آن علم نباشد
اي از آتش لگام  را حفظ كند و آن را مخفي بدارد غير از اين نيست كه در روز قيامت با دهنه

   3.شود مي
قرار بدهيد ) اره به پشت گردن اواش(را بر اين جا  4اگر شمشير برّان :گويد در اين مورد مي ابوذر

شنيدم قبل از اينكه اجازه بدهند كه آن را ادا  اي را كه از پيامبر پس شك كردم كه ادا نمايم كلمه
   1.نمايم

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/262فتح الباري  -1
  . 4/57ابن سعد  –طبقات كبري  -2
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ظاهر حديث  :گويد منظور از منع كردن نقل حديث همچنانكه حافظ بن حجر در كتاب ضابط مي
كه از آن  يدارد و خودداري از آن براي كس دهد كه بدعت در آن به صورت محكم وجود نشان مي

ترسد خارج شدن از  اين يعني اينكه كسي كه از آن مي. 2ترسد، بهتر است كه ظاهر آن را اخذ نمايد مي
  . كند گناه كتمان علم را به او ابالغ مي

آنها  ايبر محدث واجب است كه مواظب وضعيت كسي كه بر :گويد نويسنده توجيه النظر مي
فهمند، الزم است كه  به طوري كه اگر برايش ثابت بود كه آن چيز را نمي ؛باشد ،گويد يحديث م

حديث گفتن براي آنها را رها سازد و دفع ضرر نمايد زيرا الزم نيست هر حديثي براي همة مردم باز 
   3.گويد

ي خالفت او برا برد چون بعد از وفات نبي را مي بنابراين مرسل ابن ابي مليكه ابوبكر صديق
كند كه او به امر خالفت تعلق دارد،  احساس مي –همچنانكه در روايت آمده است  –تر است  شايسته

ابوبكر براي اين كار مناسب  :شوند يكي از آنها گفت گوئي كه مردم براي بيعت به چند دسته تقسيم مي
در مورد فالني چنين و  و پيامبر :اين چنين فرموده است، سپس يكي ديگر گفت است زيرا نبي اكرم

دوست داشت آنها را از فرو رفتن در اين كار منصرف سازد و آنها را به اين  چنان فرموده است، ابوبكر
   :فرمايد فرمودة قرآن كريم سوق دهد كه مي

 mn o p q r s t l 4 ) 38/ شوري(  
  .»به آنها امر كردم و ميان آنها شورا قرار دادم«

ام داد و صحابه به راه و روش او رفتند در منع از حديث گفتن و تكثير انج آنچه كه عمر فاروق
، براي كاذب »كفی باملرء كذباً أن حيدث بكل ما سمع« :فرمود بود كه مي آن به پيروي از روش نبي

و بزرگان مسلمان بعد از آنها به  .شنود با آن حديث بسازد بودن انساني كافي است كه هر آنچه را مي
  . و روش رفتنداين مسير 

                                                                                                                            
و  سنن دارمي مقدمه، باب بالغ عن الرسول 1/192صحيح بخاري به شرح فتح الباري كتاب العلم، باب العمل قبل القول و العمل تعليقات بر  -1

  . 1/146تعليم السنن 
  . 1/272فتح الباري  -2
  . 63توجيه النظر ص  -3
  . 54االنوار الكاشفه ص  –معلمي  -4
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دانم كه او مردي نيست كه تسليم اين شود  مالك به من گفت، مي :گويد از ابن وهب نقل شده كه مي
شنود آن را حديث كند او امام  كسي كه هر آنچه را مي. شنود با آن حديث بسازد كه هر آنچه را مي

   1.نيست و مانند آن از عبدالرحمن بن مهدي و ديگران روايت شد
كند كه آنها  كرد و آيا اين كفايت مي بعضي از صحابه را حبس مي اينجا ختم شد كه عمرسخن به 

شود كه بعضي از صحابه به او افترا بزنند و  كردند؟ آيا اين موجب مي از لحاظ نقل حديث افراط مي
   2يان شيعه چنين ادعا نمودند؟كذيب كنند همچنانكه بعضي از غالاو را ت

   :جواب
از صحابه را حبس نمود تا صحت حديث براي او مفروض گردد و مقصود از  بعضي اما عمر

همانا مقصود آن است كه او ) از او به دور است اين كار(حبس اين نيست كه آنها را در زندان بياندازد 
داشت تا اينكه از كالم آنها ثابت شود و خطيب سابق به آن شهادت دهد  در مدينه نگه مي را آنها

   3).يكسان شودسخن آنها (
داشت تا سخن آنها را ثابت و آن را تأييد نمايد، هنگامي كه به او  يعني او آنها را در مدينه نگه مي

شويد مادامي  كني؟ گفت نه، نزد من بمانيد و به خدا سوگند كه از من جدا نمي گفتند آيا ما را منع مي
ه شما پاسخ خواهيم داد، پس كسي كه جدا گيريم و ب دانيم چه چيزي را از شما مي ام، ما مي كه زنده

كرد  كرد، آنها را از حديث گفتن منع نمي شود او تكثير حديث از آنها را انكار مي شود كشته مي
كني؟ جواب داد، نه، نزد من بمانيد يعني براي چه در مدينه  كه به او گفتند، آيا ما را منع مي يهنگام

گيريم و به شما پاسخ  هنگامي كه گفت از شما مي  نكرد،بمانند؟ او آنها را از كثرت حديث منع 
  . دهيم، اين كار براي اثبات حديث بود تا حديث با اصل اثر مقايسه شود مي

در روايتي از رامهرمزي از قول استادش  .كرد نمي يكه عمر هيچ كس را زندانشود  ثابت ميبراي ما 
كرد و اين كار  كرد، آنها را حبس نمي تن منع مياو آنها را از حديث گف :ابو عبداهللا بري آمده است

شد كه از طريق ابراهيم  براي آن بود كه صحت اثر اثبات شود و در غير اين صورت حديث منقطع مي
شود از عمر كه هيثمي و احمد محمد شاكر و ابن حزم را  شنيده نمي. بن عبدالرحمن بن عوف بود

____________________________________________________________
_________ 

  . 107/1مقدمه باب النهي عن الحديث /  اآلثار السابقه به استخراج مسلم و شرح نووي -1
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بيند زيرا عمر از متهم كردن صحابه بري  كذب را مي پس او در خودش ظاهر :گويد ترجيح دهد و مي
باشند همچنانكه عمر گفت به جز يكي از  خدا رسول باشد يا از اصل حديث و از تبليغ سنت نمي

گويد و اگر آنها را حبس كرده بود و ديگران را متهم  آنها و انسان مسلمان اصالً اين سخن را نمي
   1.وده بودنموده بود به تأكيد به آنها ظلم نم

كه مذهب فاسدي را مانند اين روايات پليد اختيار كنند يعني يكي از اين دو راه را  الزم ديدند
  . خواستند و ناچار شدند كه يكي را انتخاب نمايند

اگر صحيح باشد او در احاديثي كه از طريق  خدا رسول از حديث گفتن از اما منع كردن عمر
خص نمود و از حديث گفتن به واسطة اخبار از گذشتگان اين امت كرديم مش ستايش برايش نقل مي

  . و آنچه شبيه به آن بود منع نمود
باشد كه به عامة  امري است كه بر انسان مسلمان حالل نمي هاي نبي اما منع حديث از سنت

  . شك شود شود كه به عمر مسلمانان شك كند پس چگونه مي
نقل كرده است پس اگر  مر احاديث فراواني را از پيامبردليل آنچه كه آورديم اين است كه ع

پنداشتيد كه عمر نقل حديث را مكروه نموده است، پس چگونه از راه نقل حديث بيشترين بهره را 
برده است و جايز نيست كه انسان مسلمان به عمر شك كند كه چيزي را منع نموده است و سپس به 

حدود پانصد حديث يا چيزي بيشتر از  عد از وفات پيامبرانجام آن مبادرت ورزيده است و او ب
نقل كرده است و بيشترين  ايشان نقل كرده است پس درست است كه او احاديث فراواني از نبي

روايت شده است و اينكه در مورد تأويل سخن او ذكر  از طريق عمر بن خطاب احاديث پيامبر
   2.درست است ،كرديم

شك شود كه او از تكثير روايت جلوگيري نموده  درست است كه به عمركه آيا  كنم بيان مي
نازل شده كتمان نموده است در حالي كه او  است و همچنين آنچه را كه از جانب خدا بر پيامبر

و . 3نمود شمرد و در كلية زندگي خود و زير دستانش به آن حكم مي را بزرگ و موقر مي سنت نبي
و  4گيريد صحيح خواندن و سنت را ياد بگيريد همچنانكه قرآن را ياد مي فرائض دين و :گفته است

____________________________________________________________
_________ 
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كنند پس سنت را ياد  آيند و در مورد شبهات قرآن با شما بحث مي مردم مي :كند دوباره تأكيد مي
تنها شما، زيرا اصحاب رأي  :فرمايد و دوباره مي 1ترند بگيريد زيرا اصحاب سنت به كتاب خدا آگاه

دهند و  كنند سپس نظر مي ستند و در حديث گفتن ناتوان هستند و آن را حفظ ميدشمنان سنت ه
   2.شوند گمراه مي

نمود و روشن نمود كه اصحاب سنت  به يادگيري سنت امر مي پس درست است كه عمر
داناترين مردمان سنت به كتاب خدا هستند و در مقابل آنان دشمنان سنت، جاهلترين مردمان نسبت 

  .باشند دا هستند كه آنها اهل رأي مذموم ميبه كتاب خ
كرد و سنت را كتمان  آيا بعد از اين سخن درست است كه بگوئيم عمر از تكثير روايت امتناع مي

پاك و منزه است ! نمود يا اينكه او خواست كه مبادا سنت دين عام و دائمي مانند قرآن باشد؟ مي
  . باشد مي خداوند و اين بهتان بزرگي نسبت به عمر

كرد، پس بدينگونه او خودش را به  متهم ميخدا رسول همة صحابه را به كذب بر  يا اينكه عمر
كند  كند و همچنين خودش را به كذب متهم مي باشد، متهم مي اين دليل كه از اصحاب رأي مي

د انسان آي بن حزم بر مياآمد و همچنانكه از گفتة  همچنانكه خود او هم يكي از صحابه به شمار مي
ها مانند  آيد بجز رافضي همچنانكه بر مي. گويد و اين گفته از انسان مسلمان نيست مسلمان اين را نمي
و علي شهرستاني و كسي كه با آنها به اين دو امر  5و ذكريا عباس 4و مروان خليفات 3مرتضي عسكري

   :گويند كه عبارتند از تمايل داشت، آن دو امر گذشته را نمي
نازل فرمود كتمان كرد و از حديث  لمين عمر، آنچه را كه خداوند بر زبان رسولشخليفة مس - 1

كرد و آنچه را كه در فضائل اهل بيت نقل شده بود و بر امامت آنها داللت داشت، كتمان  گفتن منع مي
   6.كرد
متهم خدا رسول ، همة صحابه را به كذب بر 1سو همچنين ابوبكر سخليفه عمر بن خطاب - 2
كردند، مالمت كرد كه  هاي گذشته و حال او پيروي مي بن حزم كساني را كه از نشانها و امام كردند مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 2/267االحكام ابن حزم  2/123جامع البيان ابن عبدالبر  – 1/62مقدمه مسنن دارمي باب تورع عن جواب  -1
  . 71همان ص  -2
  . 64-45-44ص  2 معالم المدرستين جلد -3
  . 181الي  173-146-107در كتب السفينة ص  -4
  . 62الي  42تأمالت في حديث ص  -5
  . 64-57علي شهرستاني منع تدوين حديث ص  -6



 سنت نبويبررسي 

 

370

بنابراين آنها مجبور شدند كه بگويند عمر از نقل حديث  :شوند و گفت آنها به اين دو امر راضي نمي
   2.كرد ميكند كه او روايات را منع  از اخبار گذشته منع نمود و اين كار آنها بر اين داللت نمي

به خدا قسم، هيچ كسي جز انسان جاهل يا رافضي فاجر  :گويد امام ذهبي راست گفت وقتي كه مي
و در دنيا چه كسي مانند عمر  ؟ورزد و آدمي به مانند ابي حفص كجاست نسبت به عمر كينه نمي

عمر از  :يندگو ، اين ادعا كه مي3است و او كسي بود كه براي محدثين تحقيق در نقل را ايجاد نمود
متهم نموده است، ادعائي  خدا رسول تكثير روايات منع كرده است و صحابه را جميعاً به كذب بر

يان شيعه و آنچه را كه هاي رافضه از غال جز در كتاب. داست كه هيچ دليل عقلي و منطقي ندار
  . اند دين و ملحد آن را گفته گويان بي مستشرقان و ياوه

و صحابه را به كذب كردند  تكثير حديث را منع مي گويد، عمر و ابوبكر جواب اين شبهه كه مي
هائي بودند كه از اين  صحابه همگي و در رأس آنها عمر از جمله انسان كردند، اين است كه متهم مي

شك و شبهه به دور بودند كه بعضي از آنها در صدق و درستي بعضي ديگر شك كنند و داليل اين 
شنيد، گفتة  ر تاريخ زياد ذكر شده است، اگر يكي از صحابه از يكي ديگر حديثي ميامر زياد است و د
 خدا رسول كرد و آن را به كرد و خود را به شك و شبهه در مورد او مشغول نمي او را تصديق مي

داد گوئي كه خود آن را شنيده است و در اين اعتماد كردن بزرگان حديث، نمايندة صحابه  استناد مي
   4.دبودن

ام از  من و همسايه :فرمايد سازد كه مي روايت شده است قضيه را روشن مي عمراز اين سخن كه 
 و ما پشت سر هم پيش با هم بوديم زادگان شهر بود  انصار كه از فرزندان اميه بن زيد و از نجيب

به  پيامبررفتم خبرهائي كه  رفت و روزي من، هنگامي كه من مي رفتيم، روزي او مي ميخدا رسول
رفت همان كار مرا تكرار  آوردم و هنگامي كه او مي فرمود براي او و ديگران مي واسطة وحي به من مي

باشد  و اگر اين حديث و غير از آن به اكتفا كردن در رد اين شك و شبهه كافي نمي. 5كرد مي
همة  :گويد كه مياز براء بن عازب نقل شده . همچنانكه گفتيم داليل فراوان ديگري وجود دارد

اي مشغول كسب و كار بودند ولي مردم  ايم عده نشنيده خدا رسول احاديث را به طور مستقيم از

                                                                                                                            
  . 49همان ص  -1
  . 105و  104همان ص  -2
  . 1/6تذكرة الحفاظ  -3
  . 1/317ر توضيح االفكا – 170- 1/171سخاوي فتح المعيث  – 1/207تدريب الراوي  -4
  . 1/223از بخاري به شرح فتح الباري كتاب العلم، باب التناوب في العلم  -5
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طبراني از حميد نقل  1.كردند او را تكذيب نمي ،گفت وقتي كه شاهد غائبي براي آنها حديث مي
 خدا رسول نچه را كه ازبه خدا هر آ :گويد ما با انس بن مالك بوديم و سپس مي :گويد كند كه مي مي

   2.كردند شنيديم اما بعضي ديگري را تكذيب نمي كرديم از خود او مي نقل مي
 خدا رسول آميزي كه اصحاب سرشت و خوي بغض :فرمايد نقل شده كه مي لاز عائشه

اي  به طائفه« :گويد نقل شده كه مي :و از اعمش. 3وجود نداشت ، در آنهايكديگر را تكذيب كنند
   4.»كردند م كه فقط به خاطر حيا از ترك كذب، آن را ترك نميرسيد
دليل ) طلب اجازه در سه بار(موسي اشعري در مورد حديث يراً گفته شده است كه عمر از ابواخ

هاي  ترسم كه مردم سخن كنم ولي مي اما من تو را متهم نمي« :گويد عمر مي. 5روشني خواسته است
به خدا «: گويد موسي ميعمر به ابو :در روايتي آمده است كه. 6»دهندنسبت  خدا رسول بيهوده را به

و مانند آن در » هستي ولي دوست دارم براي من به اثبات برسد خدا رسول سوگند تو امين حديث
اي ابن خطاب براي چه  :روايت ابي برده آمده است كه هنگامي كه ابي بن كعب به عمر گفت

به خداي بلند مرتبه من فقط آن چيزي را كه  :عمر گفت ؟يده را عذاب ميخدا رسول اصحاب 
   7.شنوم دوست دارم از اين طريق، درستي آن را اثبات نمايم مي

احتمال دارد چون دورة او نزديك به دوران اوليه اسالم بوده و او ترسيده كه  :گويد ابن عبدالبر مي
سندي باشند كه آن را بدان نسبت  جعل كنند و از روي شور و شوق دنبال خدا رسول حديث را از

دهند و او خواست به آنها بگويد كه اگر كسي كاري را به اين منوال انجام دهد آن را انكار خواهد 
خواست مانع اين  كرد پس عمر چون به ديگران هم سرايت مي 8كرد حتي اگر استناد و دليل بياورد

هيچ شكي در روايتش نبود نيز انجام داد و اين موسي كه و اين كار را در مورد غير از ابوكار بشود 
____________________________________________________________

_________ 
  . 1/216حاكم المستدرك، كتاب العلم، باب فضل توقير العالم  -1
  . 1/153حافظ هيثمي  –مجمع الزوائد  – 1/246الكبير، طبراني  -2
مجمع  – 112ابن ابي الدنيا ص / مكارم اخالق  – 6/152المسند / احمد امام  – 4/307سنن ترمذي كتاب بر والصلة، باب صدق و كذب  -3

  . 1/142حافظ هيثمي / الزوائد 
  . 263ابن ابي الدنيا ص / الصمت  -4
صحيح مسلم به شرح نووي كتاب االداب، باب استئذان  11/28صحيح بخاري به شرح فتح الباري، كتاب استئذان، باب التسليم و استئذان  -5

7/387 .  
  . 734- 2/735امام مالك كتاب استئذان، باب استئذان / الموطأ  -6
  . 7/387صحيح مسلم به شرح نووي، كتاب االداب، باب استئذان  -7
  . 11/32فتح الباري  – 4/426شرح زرقاني بر الموطأ  -8
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گيري بر صحابه   با سخت عمر: گويد در اين مورد خطيب بغدادي مي. 1داد كار را يكسان انجام مي
حفظ شود و كساني را كه جزو صحابه نبودند ترساند  خدا رسول در رواياتشان خواست كه احاديث

تر كه  نمود تا افراد اليق گيري مي رواج دهند، سخت را باشد كه مبادا آن چيزي كه جزو حديث نمي
هاي ترسناك را در  كند و دروغ است يافت شوند، همچنانكه شيطان تحسين مي محكمترروايتشان 

   2.كند نفس القا مي
گفت و به او  آورند كه او قدرتي در حفظ دين خدا بود و حق را مي در اين قصه صحابه دليل مي

تهديد عمر نسبت به ابو موسي را انكار كرد و او با  ا قبول داشتند و اُبيكردند و او ر رجوع مي
   3.خليفه صحبت كرد كه اي ابن خطاب يعني اي عمر، زيرا كه اين مقام مقام انكار است

در اين مورد رافضة طعنه زننده به صحابه، چنين پاسخ دادند و آنها را به ترس و تقيه توصيف 
گفتند صحابه در منع از نوشتن حديث و تكثير آن  ترسيدند و مي بهت عمر ميكردند كه از درايت يا ا

بايد گفت كه اعتماد صحابه همگي و در رأس آنها خلفاي . 4به خاطر تقيه و ترس موافق عمر بودند
راشدين اعتمادي است كه شك و شبهه در آن راه ندارد و آنچه كه آنها به آن ايمان دارند، ايمان آنها 

ها در  ست و اين نزد آنها باالترين فضيلت است و اسالم بوسيلة آن پا برجاست و بهترينبه صدق ا
   5.سيادت و سروري يافتند ،صدر اسالم بوسيلة صدق

كالً آنچه كه بزرگان صحابه انجام دادند و جميع صحابه بعد از آنها در منع و يا امتناع از تكثير 
باشند كه به روشني نقل شده است و در هر صورت  ي ميحديث از آن تبعيت نمودند از وجوه و داليل

بر طبق آنچه كه  -كرديم  اقتدا كردند و آن چيزي بود كه بايد بر آن تأكيد مي آنها به سنت نبي
آنچه انجام دادند احتياطي در دين و قرآن و سنت و رعايت مصلحت مسلمانان بود كه . -گذشت
آن چنان كه رافضه . كردند دادند و در آن تعليل نمي نميها در حديث نبوي زهد و تقوا نشان  بعضي

آمدند و همچنين آنچه كه بر امامت آنها  كردند، صحابه احاديثي را كه در فضيلت اهل بيت مي ادعا مي
پس احاديث در فضائل اهل بيت و دال بر امامت آنها و همچنين . كردند پنهان نميكرد،  داللت مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 4/426شرح زرقاني بر الموطأ  -1
  . 163شرف اصحاب الحديث الخطيب ص  -2
  . 426-4/427لموطأ شرح زرقاني بر ا -3
- 242و در اين بهتان تناقض گوئي نمود و در جائي ديگر با شجاعت بيان مي دارد ص  228-28منع تدوين حديث ص / علي شهرستاني  -4

245 .  
  . 263السنة و مكانتها في التشريع ص / دكتر سباعي  -5
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هاي فضائل و مناقب  در كتاب(هاي اهل سنت تدوين يافته است  كتابجايگاه عظيم آنها در ساير 
  ). صحابه

هاي عمر  گيري باشد و سخت امكان ندارد كه پنداشته شود كه سنت صحابه قائم بر روش نبوي مي
اعتنا شدند  باعث دوري صحابه از سنت شد يا اينكه آنها به خاطر عدم استدالل بر آن نسبت به آن بي

دا آنها احاديث را دين عمومي و دائمي مانند قرآن قرار دهند، پناه بر خدا اگر كسي از آنها يا اينكه مبا
  . اين را بگويد

آيد كه علم كمي نسبت به سنت  گفتن اين سخن فقط از جاهل مغرور و يا رافضي فاسق بر مي
ت آنها اقتباس شود و راه آنها روشن نيست و از هداي دارند و قلب آنها با روح صحابه آميخته نمي

  . شده است
بارها ثابت شده كه همة صحابه به حديث نبوي تمسك جستند و در مقابل آن تعظيم نمودند وبه آن 
احترام گذاشتند و آن را در همة شئون زندگي خود به كار بستند و اكثر آنها به خاطر عظمت فرموده 

به هر وسيلة ممكني آرزو نمودند  پيامبر زجر كشيدند و هجرت نمودند و بر محافظت از حديث نبوي
داراي فضيلت بودند و خصوصاً عمر بن  همة آنها در محافظت از كتاب خدا و سنت پيامبرش

و . از جميع صحابه راضي باشدو در ميان آنها داراي وجهة خاصي بودند كه خداوند از او  خطاب
  . ها شدندهمچنين از كساني كه به بهترين روش و تا روز قيامت پيرو راه آن

  .خداوند بزرگ و بلند مرتبه برتر و عالمتر است
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  شك و شبهه در مورد تأخير در سنت نبوي و پاسخ به آن  :دوم

  
  بررسي اين شك و شبهه و طرفداران آن 

عمر بن عبدالعزيز براي ابوبكر بن حزم  :كند كه امام بخاري در حاشيه كتاب صحيح روايت مي
هاي علمي و  نگاه كن و سپس آن را بنويس زيرا من از پژوهش خدا رسول ، به احاديث1نوشت

را قبول ندارم و علم را انتشار دهيد و بنشينيد و  خدا رسول ترسم و به جز احاديث كوتاهي علما مي
   2.باشد كند و اين از اسرار آن مي داند آموزش بدهيد زيرا علم هالك نمي به كسي كه نمي

دين و فرنگي  شمنان اسالم از ميان رافضه و مستشرقين و داعيان بيآيد كه د از اين روايت بر مي
سنت تا آغاز قرن دوم هجري تدوين نشده بود، زيرا اولين كسي كه  :باشند، آنها گفتند كه مĤب مي

.  ه 101به خالفت رسيد و در سال   ه 99همت به تدوين آن نمود عمر بن عبدالعزيز بود كه در سال 
   3.وفات يافت

____________________________________________________________
_________ 

شود كينه او ابا  حزم انصاري بود و اسم و كنيه او يكي بود و گفته مي ابوبكر بن حزم كسي بود كه اسم كامل او ابوبكر بن محمد بن عمرو بن -1
 100در گذشت و اين شرح حال او در مشاهير علماء االمصار ص   ه 120محمد بود از سادات تابعين بود، عابد و قابل اعتماد بود در سال 

 9/337و الجرح و التعديل  5/516و الثقات ابن حبان  6537شماره  2/412و الكاشف  8017شماره  2/367و تقريب التهذيب  544شماره 
  . آمده است 1492شماره 

 – 1/137مقدمه باب من رخص في كتابة العلم  –سنن دارمي  – 1/234صحيح بخاري به شرح فتح الباري، كتاب العلم، باب كيف يقيض العلم  -2
  . 106-1/105الخطيب رتقييد العلم 

دشمنان سنت يك بار از روي ناآگاهي دچار تناقض گويي مي شوند و بار ديگر از روي عمد و . 260السنة ص اضواء علي / محمود ابو ريه  -3
آنچه كه : گويد كنند و براي تدوين رسمي سنت پاك تاريخ تعيين مي كنند مثال مصطفي مهدوي مي براي گمراه كردن خواننده تناقض گويي مي

هجري به امر خليفه عمربن عبدالعزيز  300طوالني پس از وفات پيامبر تدوين شد و در آغاز سال ثابت است اين است كه احاديث بعد از زمان 
سپس تناقض گويي كرده و به ائمه مسلمانان دروغ ، 1/25البيان بالقرآن : هجري كجا؟ نگا 300نوشته شد و عمربن عبدالعزيز كجا و سال 

  .1/197همان، . ه تدوين اين ميراث در اواسط قرن دوم هجري شروع شدجمهور فقها اتفاق دارند بر اينك: گويد بندد و مي مي
حقيقة الحجاب وحجية الحديث : نگا. آوري شد احاديث در عصر تدوين و دوره اول عباسي و در نيمه دوم قرن دوم جمع: گويد سعيد عشماوي مي

كند و احمد صبحي منصور  عشماوي را تاييد مي 277، 238 ،237السلطة فى اإلسالم ص و مستشار عبدالجواد ياسين در كتاب  ،84، 82، 81ص
، والقرآن والحديث واإلسالم لرشاد خليفة 44، والصالة فى القرآن 6، وعذاب القبر ص 10وال ناسخ وال منسوخ ص  8نيز در كتابش الحسبة ص 

مهور در حدود نيمه دوم قرن سوم تا قرن چهارم بوده و محمود ابوريه معتقد است كه تدوين مورد اعتماد از ديدگاه ج. ظر استبر همين ن ،36ص 
: نگا. آوري سنت از دو قرن تا چهار قرن بعد از وفات پيامبر طول كشيد گويد كه جمع و قاسم احمد مي ،268أضواء على السنة ص : نگا. است

، واألصالن 1/117ى عذاب القبر إسماعيل منصور ، وشفاء الصدر بنف126نقد الخطاب الدينى نصر أبو زيد ص: نگا ، و94إعادة تقييم الحديث ص 
و اسماعيل منصور يك بار معتقد است كه تاريخ تدوين در سال . 2/106/107، وضحى اإلسالم ألحمد أمين 275العظيمان جمال البنا ص

گويد  و محمد شحرور مي ،288، 111، 7،13تبصير األمة بحقيقة السنة ص: نگا. هـ بوده است200هـ بوده و بار ديگر معتقد است كه در سال 250
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آنچه كه به دست آمده بود در اين مدت دچار  اكند زير كفايت مي) وقفه طوالني(دت طوالني اين م
هاي قبلي  هاي اهل كتاب در امت در سنت تبديل و تكثير واقع شده است و مانند كتاب. 1شد فساد مي

ر شد و همچنين صحابه آن را د دچار دگرگوني مي شد به خاطر عدم نوشتن در زمان خود پيامبر مي
يك كتاب معين قرار ندادند و آن را به صورت متوالي براي مردم تبليغ نكردند و به صورت مناسب 

ها حفظ نشد تا اينكه نقل آن به صورت معنا آشكار شد و در روايت معنايي و لفظي آن  در سينه
گرفته  فرموده است به غير از طريق نوشتن ياد و امكان ندارد آنچه را كه نبي 2اختالف ايجاد شد

شود يا در طول سي سال آنچه را كه بر قوم سهل آيد انجام دهد كه جعل حديث را بر خود مباح 
   3.نسبت دهند شمارند و آن احاديث را به دروغ به پيامبر

اند و پيش  اند و آنها علم تدوين را بنا نهاده كنند كه آنها سنت را حفظ كرده ه ادعا مييعشغاليان  اما
از فضائلي است كه مختص آنهاست و خود را بنيانگذار مكتب بندگي و عبادت دستي در تدوين 

را مؤسس مكتب اجتهاد و رأي ناميدند  و اهل سنت و در رأس آنها ابوبكر و عمر 4نامند محض مي
كه بعد از  5را نابود كردند و معتقدند كه ابوبكر و عمر نقل حديث را منع نمودند و سنت نبي

ه تدوين آن در زمان انقراض دولت بني اميه و آغاز دولت بني عباس، همت دويست سال كساني ب
   6.گماشتند

اينجا نظر اند كه در  اما مستشرقان كه به صورت خالصه در مورد سنت نبوي و تدوين آن نظر داده
قسمت عمدة حديث اصل تطور ديني و  :گويد كنيم كه مي ر را بيان ميهيمستشرق يهودي به نام گلدز

و اجتماعي در قرن اول و دوم بود و اينكه گفته شده است حديث سند و مدركي براي اسالم  سياسي
                                                                                                                            

گويد در قرن سوم هجري  و احمد صبحي منصور مي ،565الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص : نگا. هـ بوده است250تاريخ تدوين سنت در سال 
هـ 218به سال در عصر مأمون متوفي : گويد محمد حسين هيكل مي ،48ص  3559، ومجلة روزاليوسف العدد 6عذاب القبر ص: نگا. بوده است
  .119نظرة عامة فى تاريخ الفقه ص: نگا. هـ مي داند200و دكتر علي حسن عبدالقادر آن را سال . 55حياة محمد ص: نگا. بوده است

  . 80دفع الشبهات از شيخ غزالي ص / احمد حجازي السقا  259-258اضواء علي السنة  – 9/515مجله المنار  -1
  . 259-80علي السنة ص اضواء  – 9/911مجله المنار  -2
  . 268جمال البنا االصالن و العظيمان ص  – 84حقيقة الحجاب و حجية الحديث ص / عشماوي  211-210فجر االسالم ص / احمد امين  -3
ري مرتضي عسك – 56المطالعات و المراجعات و الردود ص / محمد حسين آل كاشف  – 28-27الشيعه و فنون االسالم، حسن صدر، ص : نگا -4

زكريا عباس داود  – 447-442-424-397-342- 76منع تدوين حديث، اسباب و نتايج ص / علي شهرستاني  – 2/375معالم المدرستين / 
  . 42تأمالت في الحديث عند السنة و الشيعه ص  –

خليفات در كتب السفينة  مروان 70زكريا عباس داود ص  – 504-468، 339-312منع تدوين حديث اسباب و نتايچ ص / علي شهرستاني  -5
  0 59عزية على طه ص ر دكت ،منهجية جمع السنة وجمع األناجيل. 107ص 

  . 279-278تأسيس علوم الشيعه / حسن صدر  -6
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هاي  باشد، زيرا تدوين احاديث از آثار تالش مسلمانان در زمان در زمان اوليه بوده است، درست نمي
   1.باشد بعدي و در زمان كمال و پيشرفت آنها مي

آنها مدعيش بودند آن را از انجيل مقدس اقتباس و مستشرقان و پيروان گلدزيهر  آن چيزي كه
  2.دادند نمودند و همة شناخت و تحقيقات خود را به آن ارجاع مي

و هر محققي كه بخواهد در سنت نبوي شك و شبهه  3اين ادعا هم سنگ بناي نظريه شاخت بود
ه از ادعاي او هم پا نمايد و شاخت در اين زمين گفته است تأكيد ميگلدزيهر  ايجاد نمايد بر آنچه كه

نسبت  اين سخن صحت ندارد كه بعضي از احاديث را به نبي :را فراتر گذاشته و گفته است
باشند در  دهند چون مجموعة اوليه احاديث مورد اعتماد نبوي كه به احاديث احكام مشهور مي مي

ن اين دوره آغاز فترت كند چو و نما يافتند، اما تاريخ نظرش را تحديد مي ميانه قرن دوم هجري نشو
   4.و ركود تدوين احاديث بود

بود و اين راهي را كه بر حسب گلدزيهر  اخت، شديدتر ازتمايل به شك و شبهه نزد ش
و آن قاعدة سكوت در مورد . سازد مرتب نموده است آن را روشن ميگلدزيهر  هاي گيري نتيجه

بسيار به كار اخت اين روش را و ش استآن حديث در جايگاه استدالل آن، دليل بر عدم وجود 
  .عدم وجود بسياري از احاديث را در دوران اوليه اسالمي اثبات كندگرفت تا  مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 251-53العقيدة و الشريعة في االسالم ص / گلدزيهر  -1
دكتر موريس  – 71لدزيهر در تاريخ الشعوب االسالمي ص از مقوله گ) مك دونالد و كارل بروكلمان(ترديد  – 2/570دائرة المعارف اسالمي  -2

و اين . يك نتيجه فرهنگي است) قرآن وسنت(و پنداشته كه نص. مفهوم النص، نصر ابوزيد: و نگا. 273-152دراسة الكتب المقدسه ص / بوكاي 
  .24-23مفهوم النص ص . يك امر بديهي است و نيازي به اثبات ندارد

متولد شد او از اعضاي مجمع علمي عربي دمشق بود و در  1902باشد و در سال  شاخت است او مستشرق آلماني مياسم او جوزف : شاخت -3
 :از تأليفات او. گويد كه او آلماني و متعصب و ضد اسالم و مسلمانان بود تحقيق و پژوهش اسالمي مشهور بود و دكتر سباعي در مورد او مي

المستشرقون األلمان تراجمهم وما شرح حال او در . هالمحمدى، والتطور الحديث للفقه اإلسالمى بمصر، وغيرإعادة تقييم الحديث، وأصول الفقه 
جوزيف شاخت بقلم  و 8/234، واألعالم 38دكتر سباعى ص، ، واالستشراق805 - 2/803صالح الدين المنجد  ،أسهموا به فى الدراسات العربية

نقالً عن مجلة  0روبير برو نشفيج ترجمة دكتر عبد الحكيم األربد: شير، ويوسف شاخت حياته وأثاره بقلم برنارد لويس ترجمة األستاذ الصديق ب: 
  . 644-11/622كلية الدعوة بليبيا العدد 

  .11/652اصول فقه محمدي به ترجمه استاد صدق بشير به نقل از مجله كلية الدعوة ليبي شماره  -4
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آن  ،بهترين راه در اثبات عدم وجود حديث در يك زمان معين :شود كه از اين گفته اينگونه تعبير مي
ي را نداشته باشد و استدالل است كه آشكار كنيم كه آن حديث به كار نرود و نقش يك راهنماي فقه

   1.به آن حديث در صورتي واجب است كه بالفعل موجود باشد
آن را داشت و آن را به صورت يك  يآن چيزي كه شاخت در كتاب اصول فقه محمدي، ادعا

باشد كه در  نميگلدزيهر  شناسي آشكار نمود، آن غير از نظر سلفش انجيل دوم براي دنياي شرق
مجموعة اولين احاديث  :گفت كرد و به عدم صحت آنها يقين داشت و مي يصحت احاديث شك م

كردند و به احاديث احكام مشهور بودند در ميانه قرن دوم هجري در مواجه  نبوي كه به آن اعتماد مي
سند اين احاديث كه متعلق به امور  :گويد و سپس مي. 2با اقوال صحابه و ديگران نشو و نما يافتند

. كتاب او اثر عميقي بر فكر پژوهشي تمدن اسالمي گذاشت. 3باشند، غير محال است ميتشريع ديني 
ها  در آينده اساس و بنيادي براي كليه تحقيقات و پژوهش) كتاب شاخت(آن  :گويد پرفسور جب مي

در مورد اين كتاب و اهميت آن نزد . 4تمدن اسالم و دين حداقل در غرب خواهد بود در مورد
هاي بعد از آن از  مبالغه نيست اگر بگويم همة كتاب :گويد تاد صديق بشير ميمستشرقين، اس

شود  مستشرقان در اين زمينه، پيرو خط او شدند و الزم است كه بدانيد دانشگاهي در غرب يافت نمي
   5.ها و تحقيقات در زمينه اسالمي توجه شود و از اين كتاب بهره نگيرند كه در آن به پژوهش

  
  تأخير در تدوين سنت نبوي جواب شبهه 

شويم و  پيش از هر چيز از صحت اين روايت كه بحث را به وسيلة آن شروع كرديم، مطمئن مي
شود كه عمر بن عبدالعزيز اولين كسي است كه به تدوين سنت همت گماشت، زيرا  اينكه استنباط مي

ترين  تعالي جزو صحيح ترين منبع حديثي نقل شده است و اين منبع بعد از كتاب باري در موثق
   :باشد و آن باشد و هدف ما در اثناي بحث اثبات حقايق مهمي مي باشد و آن صحيح بخاري مي مي

____________________________________________________________
_________ 

، نقل از نقد قاعده شاخت از استاد ظفر اسحاق انصاري در بحث قدم 140كتاب اصول فقه محمدي ص ادامه سخن در نقد قاعده شاخت در  -1
  . 2/589المؤتمر السنة و منهجها في بناء المعرفة و الحاضرة 

  . 11/652اصول فقه محمدي ترجمه استاد صديق بشير، نقل از مجله كلية الدعوة در ليبي  -2
  . 2/589قل از قاعدة شاخت از استاد ظفر انصاري مدخل الي الشريعة از شاخت و ن -3
  . دراسات في الحديث النبوي، مقدمه/ دكتر محمد اعظمي  -4
  . 11/646مجله كليه الدعوة در ليبي  -5



 سنت نبويبررسي 

 

378

گيرند و آنها را با هم  بسياري از افراد منع از كتابت را با منع از تدوين اشتباه مي :حقيقت اول -1
ها محفوظ  تند سنت پيوسته در سينهشوند و گف كنند و در درك آن دچار خطا و اشتباه مي قاطي مي

  . نوشته نشد –رحمه اهللا عليه  –ماند و تا زمان عمر بن عبدالعزيز 
كردند ديگر  فهميدند و فرق بين آن دو را درك مي اگر معاصرين حقيقت كتابت و تدوين را مي

تند و ست پنداشمنان اسالم شك در سنت نبوي را دردش. شدند دچار تعارض در متن و فهم آن نمي
ادعا نمودند كه تدوين آن به تأخير افتاد و تظاهر به آن رخنه كرد زيرا علمي كه پيوسته يك قرن بدون 

كند  ماند و فكر آن را فراموش مي شود و ذهن از آن غافل مي نگارش ادامه يابد، تغيير بر آن چيره مي
   1.كند اما قلم به واسطة تدوين آن از آن نگهداري مي

  
  تابت، تدوين و تصنيف معناي لغوي ك

   :شود با اين تعريف مختصر از كتابت و تدوين و تصنيف، فرق بين آنها مشخص مي
باشد و كتابت يعني چيزي را به صورت  در اللسان آمده است كه معني آن نوشتن مي :كتابت) الف

   2.پس كتابت يك چيز يعني به رشته تحرير درآوردن آن .خط در آوردن
و در تاج العروس آمده است  3.هاست سان آمده است كه ديوان، جمع كردن نوشتهدر الل :تدوين) ب

باشد كه  هاي پراكنده مي تدوين كردن يعني جمع آوري كردن و مقصود از تدوين، جمع آوري نوشته
   4.كنند آن را در يك ديوان جهت حفظ و نگهداري جمع مي

نامند و تصنيف كردن  را تصنيف مي تشخيص اشياء از هم كه در اللسان آمده است :تصنيف) ج
باشد، گوئي كه  يعني مشخص كردن بعضي از بعضي ديگر، تصنيف جدا كردن جزئيات از هم مي

   5.خواهد درست را از غلط يا مهم را از مهمتر جدا سازد مصنف مي
شود كه كتابت غير از تدوين است، پس كتابت مطلق به رشته  از اين تعاريف براي ما آشكار مي

حرير درآوردن چيزي است بدون مراعات در جمع آوري صحف نوشته شده كه به صورت پراكنده ت

____________________________________________________________
_________ 

يوسف العش في تصدير دكتر / خطيب بغدادي  96الي  94از استاد دكتر عبدالمهدي عبدالقادر /  تدوينها، عوامل بقائها، مكانتها، السنة النبوية -1
  . 8-7ص خطيب البغدادى تقييد العلم، 

  . 562مختار الصالح ص  – 1/120قاموس المحيط  1/698لسان العرب  -2
  . 13/166لسان العرب  -3
  . 9/204تاج العروس  -4
  . 9/198لسان العرب  -5
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شود  شود، اما تدوين مرحلة ديگر در كتابت است و از جمع صحف نوشته شده، حاصل مي جمع مي
   1.شوند كه در يك ديوان حفظ مي

هاي محدودي مرتب  ر فصلهائي است كه د باشد و آن ترتيب نوشته تر از تدوين مي اما تصنيف دقيق
   2.شوند شوند و داراي ابواب مشخصي مي مي

اند كه سنت در اواخر قرن اول تدوين شده است و اين گفته بدين معنا  بر همين اساس بزرگان گفته
معاصران اين گونه استنباط . آوري نشد باشد بلكه به درجه تدوين نرسيد يعني در يك دفتر جمع نمي

و در  3.ان كتابت است و منشأ اين خطا عدم تشخيص بين كتابت و تدوين بودنمودند كه تدوين هم
و در ترجمة آن اشتباه حاصل  4نتيجه سخن، اولين كسي كه علم را تدوين نمود ابن شهاب زهري بود

را نوشت ابن شهاب زهري بود و نقطة ) حديث(اولين كسي كه علم  :باشد شد كه بدين گونه مي
تفسير اشتباه از نظرية نوشتن و كتابت حديث در اواخر قرن اول يا آغاز قرن  شروع و بكار بردن اين

شود و بنابراين بايد اين را اصالح نمائيم كه ابن شهاب زهري اولين  دوم در عصر زهري، ناشي مي
   5.كسي بود كه شروع به تدوين و تصنيف احاديث نمود نه اولين كسي كه كتابت آن را آغاز كرد

دانستند و آنها  سازد كه آنها فرق بين كتابت و تدوين را مي ة بزرگان گذشته روشن ميپيروي از گفت
گشت و در اين هنگام  گويند مدار صحبتشان بر تدوين مي هنگامي كه از تاريخ تدوين سخن مي

شود مانند سخن حافظ بن  چيزي كه متعلق به كتابت باشد در مورد حديث در سخن آنها يافت نمي
اولين كسي كه تدوين حديث را شروع كرد ابن شهاب زهري بود كه در رأس صد  :ويدگ حجر كه مي

هاي ديگر و بعد از آن  امر عمر بن عبدالعزيز اين كار را شروع نمود، سپس تدوين به و اوبود نفر 
بدان كه  :گويد و همچنين دوباره مي 6تصنيف شروع شد و بهرة زيادي از اين طريق حاصل شد

____________________________________________________________
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سنت نبوي  – 1/14شرح زرقاني بر الموطأ  – 1/160تذكرة الحفاظ / ذهبي  1/73جامع بيان العلم / ابن عبدالبر  – 235-1/251فتح الباري  -6

  . 98-94و جايگاه آن ص 



 سنت نبويبررسي 

 

380

در عصر صحابه و تابعين بزرگوار در آن جوامع تدوين نشدند و  وخت كه آثار نبيخداوند مرا آم
   1.باشند مرتبط به آن دوران نمي

امر به تدوين سنت نمود، نقطة  –رحمه اهللا عليه  –هنگامي كه عمر بن عبدالعزيز  :حقيقت دوم -2
مانده بود اعتماد و اطمينان شروع اين كار از آنجا نبود بلكه او به آثار مكتوب كه به صورت معوق 

هاي اسالم در پيروانش درخشش  نمود از خالل اين روح علمي كه داراي شوق و جديت بود شعله
پيدا كرد و نزديكي آنها به خدا روشن شد و هر روز بر علم آنها افزوده گرديد و بهترين علوم آن 

  . بودند كه متعلق به قرآن و سنت بودند علوميدوران قطعاً 
به پاخاست كه به  كنيم كه تدوين سنت براساس آثار مكتوب در عصر نبي اين هنگام ثابت ميدر 

آوريم بلكه در اين مورد به داليل  نوشته شده بودند ما اصالً خودسرانه دليل نمي اذن خود پيامبر
  . كنيم ترين آن اكتفا مي قوي از منابع مطمئن و صحيح

اولين كساني نيستيم كه به اين نكته اشاره داريم و اين گفته كه خواهيم بگوئيم ولي ما  همچنانكه مي
شروع شده است و در زمان تدوين رسمي اين حقيقت علمي  كتابت سنت در هنگام زمان نبي

آشكار شد و با داليل قطعي به اثبات رسيد و پژوهشگراني كه اعتماد آنها به اثبات رسيده است در 
   2.را ياري دادند اثبات اين حقيقت درخشان همديگر

توان به دكتر محمد عجاج خطيب در كتاب سنت قبل از تدوين و دكتر محمد  از اين پژوهشگران مي
هائي در حديث نبوي و دكتر امتياز احمد در كتاب داليل اعتماد  مصطفي اعظمي در كتاب، پژوهش

در قرن دوم آشكار به سنت و حديث و دكتر رفعت فوزي عبدالمطلب در كتاب موثق شدن سنت 
  . اشاره كرد.. . هجري و اساس و جهتهايش و غيره

و بعد از آن تا زمان تدوين  هاي مشهور نوشته شده از سنت نبوي در زمان زندگي پيامبر نمونه
  :رسمي

را مورد لطف قرار  هنگامي كه خداوند رسولش :گويد نقل شده است كه مي ابوهريرهاز  - 1
مردي از اهل يمن كه به ابوشاه  ست و براي مردم سخنراني فرمود وبرخا مكه فتح شد، پيامبر و داد

____________________________________________________________
_________ 
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براي او آن را  :براي من بنويسيد سپس پيامبر فرمودخدا رسول اي  :معروف بود، برخاست و گفت
   1.بنويسيد

در باب صدقات و ديات و فرائض و سنن كه آن را براي عمرو بن  همچنين نوشتة پيامبر - 2
و را به يمن فرستاد كه نسائي و ابو عبيد قاسم آن را در االموال استخراج هنگامي كه ا 2حزم فرستاد

  3.اند كرده
هنگامي كه او  خدا رسول فرائض صدقه را نوشت كه براي انس بن مالك ابوبكر صديق - 3

  4.را به بحرين فرستاد آن را وضع نمود
 د كه در آن آمده بود كهفرستا هائي در آذربايجان نوشته 5براي عتبه ابن فرقد عمر به خطاب - 4

  6.ابريشم را نهي كرده مگر اين چنين و با دو انگشت ابهام به آن اشاره نمود خدا رسول
آورند و  را به عنوان يكي از مخالفان سرسخت كتابت حديث به حساب مي با اينكه عمر فاروق

د ولي براي ما بر عكس آن كنند كه او از تدوين حديث امتناع نمو گويان شيعه ادعا مي همچنانكه ياوه
  . بينيم كه او از اولين كساني است كه در تدوين حديث همت گمارد و مي. به اثبات رسيده است

همچنانكه اولين پيشنهاد در تدوين قرآن  .حفظ و نگهداري آن بود ،اولين پيشنهاد در تدوين سنت
بود كه به كتابت  بكر صديقكريم تدوين عام در يك مكان واحد براي حفظ كتاب خدا در زمان ابو

و همانا  –زمان نوشته شده بود آن مقصود كتابت به تنهائي نيست چون در  –سنت همت گمارد 
  . باشد مقصود از كتابت، تدوين به صورت عام در يك مكان واحد مي

____________________________________________________________
_________ 

  . 1/248كتاب العلم، باب كتابة العلم / صحيح بخاري  -1
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گويان شيعه پاسخ داده شود كه ادعا  باشد كه با آن به ياوه و اين كوشش در تدوين حجتي مي
از جمله كساني بودند كه تدوين سنت را منع  بدند اهل سنت و در رأس آنها ابوبكر و عمركر مي
  .كردند مي

به تدوين سنت همت گماشت و اهل حل و عقد به  آيد چون عمر اين با واقعيت جور در نمي
مودند اين موضوع اشاره نمودند و همچنانكه در اثر آمده است همة آنها موافق نظر او بودند و اشاره ن

كنند پس او چرا  اگر اينگونه بود كه رافضه و دشمنان عمر ادعا مي. 1نويسد مي) سنت را(كه او آن را 
براي به تدوين درآوردن سنت همت گماشت؟ و به چه دليل همگي در اين امر موافق او بودند؟ اما 

   2.ن گذشتكند همچنانكه ذكر آ اين كوشش و موافقت، بر حجت بودن سنت نزد آنها داللت مي
كند كه آنها از ياران تدوين سنت مطهر بودند و سنت بر خالف غرور  و اين امر بر آن داللت مي
ممكن نيست اينگونه نتيجه گرفته شود كه عمر ابتدا به تدوين سنت ! رافضه حفظ و نگهداري شد

ه تدوين آن را اينكه او مايل به تدوين احاديث نبود يا اينكپس از آن عدول نمود و سهمت گماشت و 
د، هرگز اين ممكن نيست كه اول در امري تالش و كوشش شود سپس آن امر نهي و منع كر نهي مي

  . دبودنشود و همة صحابه بر اين امر موافق 
اي  نوشت همچنانكه نامه در حالي كه او براي كارگزارنش نامه مي كرد چگونه تدوين سنت را رد مي

گفت كه علم بايد مقيد به نوشتن  و او مي. بالً ذكر آن گذشته استكه براي عتبه بن فرقد نوشت كه ق
و خود او بود كه نظام  4و او جامع سندهايي در رابطه با زكات و خراج و مسائل مالي ديگر بود 3شود

   5.نوشتاري را در كارهاي رسمي دخيل داد
 ه نسبت به عمر فاروقو كين دكند كه قلب آنها پر از حق همة اين حقايق ادعاي رافضه را رد مي

گويند كه صحابه و  تدوين سنت را منع نمود و همچنين مي كنند كه عمر باشد آنها ادعا مي مي
  . تابعين و ساير بزرگان اهل سنت راه او را ادامه دادند

____________________________________________________________
_________ 
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بله سنت در عصر ابن خطاب تدوين نشد زيرا او تدوين را نهي نمود و علت اساسي آن بود كه 
هاي الهي مانند تورات و  دور كند كه اهل كتاب قبالً كتاب يگناه اشتباهالمي را از خواست امت اس مي

هاي نازل شده  انجيل را دچار تحريف كرده بودند و به پيامبران نسبت دادند كه آنها همان كتاب
   1.باشند مي

يرد و اين چنين، حافظ كتاب خدا شدند و متكي به آن شدند كه اوالً در قلب مؤمنان جاي بگ
  . فرستاد، گذشت هنگامي كه او را به كوفه مي همچنانكه در وصيت او به قرظه بن كعب

مسلمانان را از آن منحرف سازد و مشغول آن شوند و از قرآن  ،بدينگونه ترسيد كه تدوين سنت
كريم منحرف شوند پس به اهل كتاب قبل خود، شبيه شوند همچنانكه گفت، سپس يادآوري نمود كه 

هاي ديگري را نوشتند و سخت به آن پرداختند و  هل كتاب قبل از شما همراه كتاب خدا، كتابمردم ا
   2.كنم كتاب خدا را ترك نمودند و به خدا قسم كتاب خدا را به هيچ چيزي ملبس نمي

  .به همين خاطر او از تدوين امتناع كرد و يك ماه كامل متوالي از خداي خودش طلب خير نمود
 درست بود چون دوره، دورة صحابه نبي پنداشتآنچه عمر  :گويد تر طه حبيشي ميآقاي استاد دك

بودند و اهل كتاب براي ما تجربه شدند هنگامي كه  بود نه عصر تابعين، و آنها شبيه ياران عيسي
شنيدند، مسجل نمودند و آنچه را ديدند، اناجيل را به آنها نسبت  آنچه را اصحاب حضرت عيسي

با عدول از تدوين مواظبت و احتياط  را نه به عيسي و نه به خداوند نسبت ندادند، و عمردادند، آن 
نمود و هنگامي كه تعداد كتب سنت و تعداد گويندگان آن زياد شدند به آن اعتماد نكرد و همچنين به 

لي كه و كتاب اص. شدند ها در امت مي تنوع نويسندگان آن هم اطمينان نكرد چون مانند تعدد انجيل
  .گشت مانند لعل و گوهر بود مهمل مي

و اين قول و فعل  توانست صاحب اين بصيرت نافذ باشد به غير از عمر چه كسي ميبعد از نبي 
؟ و چه كسي اين آرزوي شديد را انجام دهد بجز عمر اهللا توانست بعد از رسول را چه كسي مي

   3.دانستند وم من ميداشت كه نسبت به ديدنش داراي غيرت باشد؟ اي كاش ق

____________________________________________________________
_________ 
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ها كه در زمان نبوت و بعد از آن تا زمان تدوين رسمي نوشته شدند  و آن را به مشهورترين كتاب
  . دهيم عودت مي

نوشت و  خدا رسول آن را به صورت جامع از صحيفه صادقه كه عبداهللا بن عمرو بن عاص - 5
دست ما نرسيد اما محتواي آن به ما رسيد اگر اين صحيفه همچنانكه عبداهللا بن عمرو آن را نوشت به 

، حتي درست است كه آن را از صادقترين سندهاي 1زيرا در مسند امام احمد محفوظ باقي ماند
كند و اطمينان ما را در صحت اين  را ثابت مي خدا رسول تاريخي بناميم كه كتابت حديث در زمان
كند هنگامي كه  باشد را بيشتر مي بن عمرو ميبه عبداهللا  سند كه نتيجة طبيعي و حتمي فتواي نبي

نويسي در  شنوي، مي مي خدا رسول آيا هر چيزي را كه از :به او گفت آمد و پيامبر پيش نبي
حالي كه او در هنگام خشنودي و عصبانيت هم حرف بزند؟ و من از كتابت خودداري نمودم ولي 

كنم  دست اوست سوگند ياد مي دركس كه جانم  بنويس به آن :فتوا داد كه بنويس و فرمود پيامبر
   2.آيد به جز كالم حق از من بيرون نمي

باشد كه از  مي ابوهريرههاي ديگر اين سخن  نشانة اشتغال ابن عمرو به اين صحيفه و صحيفه
باشد كه او  نوشت عبداهللا ابن عمرو مي تنها كسي كه بيشتر از من حديث ميخدا رسول اصحاب 

   3.نوشتم نوشت اما من نمي ميچيزهائي را 
 4ريز فضل بن حسن بن عمرو بن اميه ضمنوشت، ا نيست كه مي ابوهريرهو اين مخالف روايات 

حديث گفتم و او آن را انكار كرد سپس گفتم كه من آنرا از تو  ابوهريرهاز  :گويد نقل شده كه مي
توب باشد و دست مرا گرفت و به خانة اي بايد نزد من مك اگر آن را از من شنيده :ام، او گفت شنيده

: ديدم پس آن حديث را يافت و گفت خدا رسول هاي زيادي را از خودش برد و من در آنجا نوشته
   5.به تو گفتم آن حديثي كه گفتي نزد من مكتوب است

____________________________________________________________
_________ 
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: و حاكم در مورد او سكوت كرد و ذهبي گفت. 6169شماره  3/584حاكم، كتاب المعرفة الصحابه، باب ذكر ابي هريرة الدوسي / المستدرك  -5
  . 1/74البيان استخراج نمود باشد و ابن عبدالبر در جامع  اين منكر است و صحيح نمي
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آوري آن به روشي بوده كه در زمان نبوي نوشته نشده باشد و بعد از آن نوشته  ممكن است كه جمع
  . ه باشدشد

تر از آن اينكه الزم نيست كه وجود حديث نزد او و به  گفتم كه محكم :گويد حافظ بن حجر مي
كند آن چيزي كه نزد او  كند كه او آن را ننوشته است و مشخص مي خط او مكتوب باشد و ثابت مي
   1.مكتوب است به خط او نيست

نوشت و براي  ابوهريرهآن را پيش  ابوهريرههمسر دختر  2صحيفة صحيحه كه همام بن منبه - 6
رسد  هست زيرا از آن نكات سالم و كاملي به ما مي يثاين صحيفه جايگاه بخصوصي در تدوين حد

روايت كرد و آن را تدوين نمود پس شايستگي نام صحيفة  ابوهريرههمچنانكه همام بن منبه از 
و بن عاص اين شرايط را دارد كه قبالً به عنوان مثال صحيفة صادقه از عبداهللا بن عمر 3صحيحه دارد

  . به آن اشاره شد
باشد كه  به اين معني نمي.. . كنم كه اصطالح صحيفه و كتاب و جزء و نسخه و اينجا ذكر مي

هائي از حديث باشند همچنانكه دكتر امتياز احمد به آن اعتقاد دارد و  هاي كوچك يا تذكره مجموعه
   4.ستناد آشكار در سنت آن را تأكيد نموده استدر مورد صحت آن در كتاب داليل ا

نبوت و صحابه و  عصرسنت مطهر در  نوشتنبا  5ي نيزكتابهاي فراوان ديگرو  شينيپهاي  اين كتاب
  . 6شدند قطعتابعين 

بر طبق آنچه كه گذشت ما مطابقت بين منع كتابت حديث و اجازة كتابت آن را ذكر كرديم و آن 
باشد كه به تفصيل آن را بيان نموديم و اذن با  است كه از داليل نهي مي اينكه منع با خوف همراه

   1.امنيت همراه است
____________________________________________________________

_________ 
  . 13شماره 1/250فتح الباري  -1
از ابي هريرة و معاويه روايت كرده است و پسر برادرش عقيل . همام بن منبه كسي است كه نام او ابو كامل الصنعاني، ابو عتبة، برادر وهب است -2

 2/270التهذيب : هاي ذيل آمده است ود و شرح حال او در كتابفوت نم.  ه 132بن معقل و معمر در مورد اعتماد او متفق هستند، در سال 
  . 1471شماره344الثقات ابن شاهين ص . 1750شماره  461عجلي ص / الثقات . 5984شماره  2/339الكاشف  7343شماره 

: نگا. د اهللا به چاپ رسيده استو بارها به تحقيق دكتر محمد حمي 319-2/312اين صحيفه را امام احمد با تصنيف امام احمد استخراج نمود  -3
  . 32دكتر صبحي صالح ص / و علوم حديث  119دكتر عبدالمهدي ص / سنت نبوي و جايگاه آن 

  . 161-158-148ص  -4
  . 590-463داليل التوثيق المبكر للسنة دكتر امتياز ص  – 142-1/84دكتر اعظمي / دراسات في حديث نبوي : نگا -5
ستاد محمد رشيد رضا و پيروان او محمود ابو ريه و سيد صالح ابوبكر در عدم كتابت صحابه داده شده كه دليل آن است ها جواب ا در آن نوشته -6

  . 298-306كه آنها نخواستند كه سنت دين عام و دائمي مانند قرآن باشد و شرح پاسخ بر آن گذشت ص 
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نهي از كتابت سنت ) از صحابه و تابعين(شود كه هر آنچه از او نقل شده است  و در آن تأكيد مي
بت از يك يا دو نفر كتابت آنها يا كتابجز  2بوده است و همچنين عكس اين هم از او نقل شده است

و در كتابش به نام  3سازد آنها ثابت شد و بدين ترتيب دكتر محمد مصطفي اعظمي آشكار مي
هنگامي كه فصل اول از باب چهارم را در بيان  .دهد خبر مياز آن  هائي در حديث نبوي پژوهش

و فصل دوم در مورد  4»در مورد آنها نوشته شده در حين حياتشان آنچه كهكتابت صحابه و «
و حتي تا  5نوشت »در مورد آنها نوشته شده در حين حياتشان آنچه كهتابعين و  بت بزرگانكتا«

   6.باشد و بعد از آن مي زمان تدوين رسمي در زمان عمر بن عبدالعزيز
آورد  ن كتابت و تدوين سخن به ميان مييكند كه از فرق ب همة آنچه كه گذشت بر حقايقي تأكيد مي

كند و به  شروع نمي عدماز كند  امي كه به تدوين رسمي سنت امر ميو عمر بن عبدالعزيز هنگ
 مملو از آنهاعالم اسالم تمام نقاط كه  -نموديمذكر بعضي از آنها را كه  -كند  هائي اعتماد مي نوشته
  . بودند

باشد و  ش ميهم نوع و پيروانگلدزيهر  آقاي ،همة اينها پاسخ محكمي به بت بزرگ مستشرقان
اين  :پردازي نمودند كه گفتند و در علم دروغ ندشد اوباشد كه مفتون  به كساني مي خهمچنين پاس
. شود حديث سندي براي اسالم است كه در زمان اوليه اسالم نوشته شد باشد كه گفته مي صحيح نمي

..7   
  

                                                                                                                            
  0 292، 291، 288، 281مراجعه به علت نهي از كتابت ص  -1
حديث را نوشتم سپس به نابود كردن آن پرداختم و دوست : گويد اني از عدم كتابت، همچنانكه از عروة بن زبير روايت شده است كه ميپشيم -2

  . 60خطيب آن را از تقييد العلم استخراج نمود ص . كنم ولي آن را از بين نبرده بودم داشتم كه مال و فرزندم را فداي آن 
  . 1/76 دراسات في حديث النبوي -3
  . 142-1/92همان  -4
  . 167-1/143همان  -5
كرد، كجاست؟ آن آيه نيست بلكه مجموعه  پس همه آنچه را كه دكتر موريس بوكاي ادعا مي. 325-1/168دراسات في حديث النبوي :  نگا -6

  . 152دراسة الكتب المقدسه ص : نگا. تثبيت كردند احاديثي است كه متون آن را در زمان پيامبر
دكتر سباعي ص / السنة و مكانتها في التشريع  – 303-302محمد ابو زهو ص / در جواب اين شبهه رجوع شود به الحديث و المحدثون  -7

  . 466-463دكتر نور الدين عتر ص / منهج النقد في علم الحديث  – 249دكتر عجاج ص / السنة قبل التدوين  195-197
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  نقد روش شاخت 
گفت كه  مي او .دانست داده شد پاسخ جوزف شاخت كه احاديث احكام را منسوب به پيامبر نمي

  . اند اين احاديث در ميانه قرن دوم هجري درست شده
 عمرو بن حزموالي خودش به  هاي پيامبر  امهن در رد او بيان كرديم،همچنين طبق آنچه كه قبالً 

  .كند باب صدقات و ديات و فرائض و سنن، نظر او را رد ميو كتاب در 
مورد احكام فقهي نيست كه جوزف  آيا اين كتاب در. جوزف شاخت جواب خود را گرفت 

كند؟ و همچنين نوشتة عمر به كارگزارش عتبه ابن فرقد در مورد منع از  شاخت در آن شك مي
  . هاي او در مورد زكات و خراج و مسال مالي ديگر حرير و نوشته نپوشيد

   1.و نامة ابوبكر به كارگزارش به نام انس بن مالك هنگامي كه او را به بحرين فرستاد
آيا اين و چيزهاي ديگر كه آنها را ذكر كرديم از احاديث احكام فقهي نيستند كه شاخت و پيروانش 

  ! قرن دوم هجري درست شدند؟  ؟ آيا اينها در نيمهكنند ادعا مي
اصول فقه اي كتاب ربا مطالعة گذ :گويد دكتر ظفر اسحاق انصاري در نقد روش شاخت مي

باشند  هاي او سطحي مي ود كه روش او در تحقيق و استداللش روشن مي ،از جوزف شاخت محمدي
به طور كند و  باشد يا هنگام رجوع به منابع سكوت مي و نهايت روش او قائم بر انكار وجود خبر مي

آيد،  ار ميحديث در بعضي از اوقات به ك :گويد او مي. استسند احاديث  مبتني بر انكارش كلي نظر
   2.باشد باشد و استدالل به آن امر الزم ميهنگامي كه جايگاه اختالف 

خواهد بگويد كه علماي مسلمين در قرون  سازد كه او مي گيري شاخت به اين دليل آشكار مي جهت
آشكارا هر عقل سالمي اي است كه  اين فرضيهاند و  اوليه اسالم در حالت جنگ و جدال مداوم بوده

  .كند رد مي آن را
   :توان روش شاخت را قبول كرد نمي ،ضيه زيرجز با پذيرفتن اين چند فر 
 همراه آنداليل تأييدكننده  ، بايستياحكام شرعي قرون اوليه هجرت مبارك ذكر شدهرگاه  - 1

  . -الخصوص احاديث علي -، ذكر شود
همة فقهاء زمان  بهبه ضرورت  ي،فقيه يا محدثهر احاديث شناخته شده از شايسته است كه  - 2

 . زمان نشان داده شود خودش و همچنين محدثين آن

____________________________________________________________
_________ 

  . پاكستان –اسالم آباد  –انشگاه اسالمي د –هاي اسالمي  مدير مركز پژوهش -1
  . 11/698اصول فقه محمدي، ترجمه استاد صديق بشير، نقل از مجله كلية الدعوت چاپ ليبي  -2
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هاي  اند و بر گفته به صورت كامل تدوين شده اند افتهيكه در زمان معين انتشار  يجميع احاديث - 3
اند و هنگامي كه ما حديثي را در كتاب يكي  اند و به تمامي حفظ و نگهداري شده وسيعي مشهور شده

زمان خودش وجود نداشته است، يث در آن حدلزوما يابيم، اين يعني اينكه  از علماي معروف نمي
  .و يا ساير بالد اسالمي آن زمان وجود نداشته است ه خودشطقخواه در من

صحيح ها  هيچ كدام از اين فرضيه ،هاي تاريخي و حقايق معروف در قرون اوليه با شهادت
   :دنباش نمي
آن كريم در آن تدوين ها و مكتوبات پيشين كه احكام فقهي قابل استنباط از آيات قر از نوشته :اوالً

شده است و از احاديث نبوي كه تدوين شد يعني به آن آيات يا احاديث هنگامي كه آن مؤلفان به 
 دانستند به بيان احاديث از كردند، اشاره كرد و اينكه ضروري نمي نظرات مذاهبشان اكتفا مي

كه علم به آن داشتند و دليل در تأييد آن آرا، بپردازند و اين زماني بود  يا از صحابه خدا رسول
عدم يادآوري آنها در حديث، عدم بلوغ و علمشان به آن بود و همچنين آن برايشان ثابت نشده بود يا 

در  –رحمه اهللا  –تر از آن باشد مانند امام مالك  در مخالفت حديث هنگامي كه سند يا دليل قوي
  . آوردن كار اهل مدينه بر يك خبر واحد

 باشد زيرا وقتي كه پيامبر براي هيچ كس از امت مقدور نمي خدا رسول بر حديث احاطه :ثانياً
داد فقط كساني كه حاضر بودند  يا چيزي انجام ميكرد و  يا قضاوت ميداد  فرمود يا فتوا مي حديث مي
 ، ابالغكنندابالغ  كساني كه بايدبه  –يعني بعضي از آنها  –آنهاو ديدند  شنيدند يا مي آن را مي

 از ميان علما و صحابه و تابعين و بعد از آنها و علم آن به كسي كه خداوند بخواهد، كردند مي
يا اينكه  كرد و يا قضاوتي ميداد فرمود يا فتوا مي مينقل  يپس در جاي ديگري وقتي حديثس. رسد مي

ين گروه و ا ، شاهد آن بودنددر آن مجلس حضور نداشتند از كساني كه بعضيداد  كاري انجام مي
نزد پس علمي كه كردند  حاضر پيغام يا احاديث پيامبر را تا جائي كه امكان داشت به غائبان ابالغ مي

در اين هنگام . علمي كه نزد آن گروه بود، نزد اين گروه نبودو  نبودديگر  گروهنزد اين گروه بود، 
شدند، اما  داراي فضل مي به خاطر كثرت علم و بخشش آن -آنها  از ميان صحابه و بعد از - علما 

حتي تواند  پذير كه هيچ كس نمي نا امري است امكان خدا رسول احاديث تمامبر يك نفر احاطه 
ها  ترين انسان را داشته باشد و در اين امر خلفاي راشدين را سرمشق قرار دادند كه از آگاه آن يادعا

  . بودند خدا رسول در ميان امت نسبت به امور و احوال
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اين امت بود و   ترين  ترين و متقي ترين و صالح ا و فقيهه ترين هنگامي كه اين حال و وضع آگاهو 
كساني كه بعد از آنها آمدند و نسبت به سنت ضعيف بودند چه حال و وضعي داشتند، اين ديگر 

  . احتياجي به بيان ندارد
امامان به صورت معين از  يكي از بزرگان حديث يا يكي بهكه هر حديثي  اشدمعتقد ب هر كسپس 

   1.زشتي شده استخطاي فاحش و  چارد درس و مشخص مي
باشد چون سنت نبوي در سه مرحلة معين  و اين امر مسلم است كه فرضية سوم صحيح نمي :ثالثاً

  . باشد تصنيف مي -3تدوين  - 2كتابت  -1 :گردآوري شده است كه شامل

پس مخفي كردن آنها با اين حال دور آوري شدند   اين احاديث تدوين و جمع :گويد نمي هيچ كس
–رحمهم اهللا  –هاي مشهور در حديث هستند كه بعد از ائمة متبوع  زيرا اينها ديوان .از ذهن است

در آنها تنها  خدا رسول جايز نيست كه گفته شود احاديثاند، با اين وجود  آوري شده جمع
  .اند آوري شده جمع

ها بود عالم آن  هر آنچه كه در كتابپس  امبر تنها در اين ديوانها استاگر فرض شود كه حديث پي 
هاي زيادي وجود  نزد هر مردي ديوان بلكهتوانست آن را بدست آورد  دانست و كسي نمي مينرا 

   2.بود احاطه نداشت داشت و او به هر آنچه كه در آنها
  .را قبول كنيم شاختتا قاعده هاي سه گانه صحيح نيستند، هيچ كدام از اين فرضيه بنابراين

 بعديشوند، ولي در كتب  هاي گذشته يافت مي تحقيق در احاديثي كه در كتاب :گويد دكتر ظفر مي 
و اين نهايتاً با نتايج  .و اين يعني عمل كردن بر عكس قاعدة شاختفايدة زيادي دارند  ،اند ذكر نشده

باشد كه ثابت كنيم كه  نظر ما هم ممكن مي مهمي خواهد آمد زيرا وقتي كه امكان داشته باشد در
وجود  –معاصر  جداي از كتابهاي-متأخر متقدم در كتابهاي بسياري از احاديث نقل شده در كتب 

اين عصر كه از آنها صحبت كرديم، خود را ملزم به ذكر احاديث به همين دليل بود كه فقهاي  ندارند
از احاديثي  جدايو اين  .كرد ي اگر آراي آنها را تأييد ميكنند و حت نمي ،شناسند زيادي كه آنها را مي

نها استدالل شاخت را در و همة اي. - همچنانكه گذشت -ي نداشتندمعلاحاطه كه نسبت به آنها  است
استوار  ،دهند و روش او كه اساس آن بر شك در احاديث معتمد موضع مشكوك و خطرناكي قرار مي

دكتر ظفر بين آرا و نظريه  .سازد بطالن شاخت را آشكار ميروش سازد و حتي  است را باطل مي

____________________________________________________________
_________ 

  . و بعد از آن 303دكتر صبحي صالح ص / علوم حديث  17-10-9ابن تيمية ص / رفع المالم عن االئمه العالم  -1
  . 18-17 رفع المالم عن االئمة االعالم ص -2
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موطأ امام مالك به روايت  دهد كه اين مقايسه كردن در اي انجام مي فقيهان قرن دوم هجري مقايسه
، ذكر شده است زيرا تعداد زيادي از احاديث موجود در الموطأ امام 2شيبانيو روايت  1ليثييحيي 

برخالف اينكه شيباني از لحاظ . شود و در آن روايت الشيباني يافت نميليثي هستند ك به روايت مال
سني كوچكتر است و بعد از امام مالك آمده است و تعجب اينجاست كه ما بعضي از عقايد امام مالك 

و . شوند شيباني يافت نميروايت بينيم كه عقيدة شيباني تأييد شده است كه در الموطأ  در الموطأ را مي
نماز در الموطأ به روايت  باب اوقات :آوريم ي است كه آن را در تأييد آنچه كه گفتيم، مياين مثال
بيشتر از چهار  4شيبانيلي كه در الموطأ مالك به روايت در حا 3.باشد ليثي شامل سي حديث مييحيي 

   5.يابيم حديث نمي

عبور سه مرحله  از زمان نبوت پربركت تا زمان ظهور تصنيفات جديد ازسنت نبوي بدين ترتيب 
  :كرد
  .تصنيف -3تدوين  - 2كتابت  - 1

مكتب حديث به مراحل زير  :گويد مي تاريخ ميراث عربيدر اين مورد عالمه فواد سزكين در كتاب 
  :شود تقسيم مي

هاي واحدي كه نام آنها صحيفه يا جزء بود،  احاديث در اين مرحله در رساله :كتابت احاديث) الف
  .رحله در زمان نبوت و صحابه و اوايل عصر تابعين صورت پذيرفتاين م. نوشته شدند

____________________________________________________________
_________ 

در گذشت و شرح .  ه 234و در سال . اسم او يحيي بن يحيي بن كثير ليثي، فقيه صادق كه حديث كمي هم داشت و در آن اوهام بود: يحيي ليثي -1
 10/519سير اعالم النبالء . 580شماره  1/300تهذيب التهذيب . 7697شماره  2/318تقريب التهذيب : هاي ذيل آمده است حال او در كتاب

  . 608شماره 431الديباج المذهب ص  – 2/82شذرات الذهب . 168شماره 
اند و ابن  نسائي و ديگران حفظ كردن او را به نرمي ياد كرده: گويد اسم كامل او محمد بن حسن شيباني پيروي ابو حنيفه در الميزان مي: شيباني -2

هاي اين علم قوي نزد مالك بود و شرح  نياز بودند و از بحر حديث او بيكرد و اهل حديث از استخراج  گويد و به حديث توجه نمي عدي مي
شماره  4/184و فيات االعيان .  410شماره  5/121لسان الميزان . 45شماره  9/134سير اعالم النبالء : هاي ذيل آمده است حال او در كتاب

  . 1253شماره 7/227الجرح و تعديل  – 2/275، مجروحين البن حبان  1/321سذرات الذهب . 567
  . و بعد از آن 1/37الموطأ به روايت يحيي الليثي  -3
  . و بعد از آن 1/37الموطأ به روايت يحيي الليثي  -4
توثيق االحاديث النبويه و نقد روش شاخت از دكتر ظفر ترجمه : نگا.  595-2/587مؤتمر السنة النبويه و منهجها في بناء المعرفة و الحضارة  -5

: و اضافه بر آن، جواب شاخت در كتاب اصول فقه محمدي نگا 706-11/694مال محمد نقل از مجله كلية الدعوة از ليبي شماره استاد ج
  . 456-2/440دكتر اعظمي / دراسات في الحديث النبوي 
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آوري شدند و اين مرحله در يك چهارم  هاي متفرق جمع در اين مرحله نوشته :تدوين حديث) ب
  .آخر قرن اول هجري و يك چهارم اول قرن دوم هجري صورت پذيرفت

مين آنها با هم در فصول و بندي شدند و مضا در اين مرحله احاديث رتبه :تصنيف حديث) ج
ابواب مطابقت داده شد و اين مرحله در يك چهارم دوم قرن دوم شروع شد و همين استمرار يافت تا 
 اينكه در اواخر قرن دوم هجري، روشهاي ديگري در ترتيب احاديث، آشكار شدند، نامهاي صحابه

تا اينكه قرن سوم  1.باشد مسند ميدر كتابهائي مطابقت داده شدند كه يكي از آنها ال خدا رسول
هجري فرا رسيد و سنت نبوي در بطن كتابهاي معروفي كه حاال در دسترس ما هستد، نوشته شدند و 

را نام برد، زيرا در اين عصر .. . توان مسند امام احمد و غيره قرار دارند كه مي 2در رأس آنها كتب سته
اين عصر را، عصر  ،تشخيص داده شدند و علما هاي صحيح هاي ضعيف از نوشته بوده كه نوشته

  3.نامند سنت مطهر مي طالئي در
باشند و سنت در سينه  باشد و هنگاميكه اين دو كنار هم مي تدوين سنت فقط بر نوشتن قائم نمي

و ضبط و  .باشد هم محفوظ شد و در اين زمينه به عدالت رفتار كردن نزد محدثين نكته اساسي مي
  :است نگهداري دو نوع

كند تا براي  شنيده است حفظ ميكه راوي آنچه را  :و آن است كه .ضبط و نگهداري در سينه - 1
كرد و از آن نگهداري  خواست آن حديث را نقل نمايد به آن توجه مي او اثبات شود و وقتي كه مي

  .دنمو مي
كردن كه ها را از طريق مطرح  راوي نوشته :و آن است كه .ضبط و نگهداري به واسطه نوشتن - 2

كرد و به آنچه كه ممكن بود رواياتش  خللي در حين كتابت يا هنگام شنيدن وارد نشود، نگهداري مي

____________________________________________________________
_________ 

، 160والسنة اإلسالميه بين إثبات الفاهمين و رفض الجاهلين دكتر رئوف شلبي ص  1/119تاريخ ميراث عربي  -1
  .71، 23دكتر رفعت فوزي ص / الهجري أسسه واتجاهاته  الثاني القرن السنةفي وتوثيق

ماجه و مانند اين كه در  ترمذي و نسائي و ابوداود و ابن: هاي سنن از جمله سته و از جمله آنها صحيح مسلم و بخاري و كتاب كتابهاي صحاح  -2
شيبه و  ابي   ابن خزيمه و مصنف  حبان و ابن  ند از جمله سنن دارمي و دارقطني و صحيح ابناول قرن سوم هجري و قرنهاي بعد از آن نوشته شد

دكتر محمد / السنة  الصحاح   السنة الكتب  رحاب و في  62، 10تاني ص الك/ مستطرقه  رسالة . ...  بيهقي و غيره  و سنن منصور  بن  سعيد  سنن
  .28، 25شهبة ص  ابو

دكتـر  / ، الحـديث و المحـدثون   9، 8حافظ ابن حجر در هـدي السـاري ص   / دوين في القرنين الثاني و الثالث بعبارة موجزة لمحة عابرة عن الت -3
مقارنة بين األسس التى تم بموجبها جمع وتدوين السـنة  : نگا. 90-67دكتر مروان شاهين ص / ، علوم الحديث 420-316محمد ابوزهو ص 

  0 493 - 480تدوين األناجيل فى منهجية جمع السنة وجمع األناجيل للدكتورة عزية على طه ص النبوية ومقارنة ذلك بطرق وجمع و
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و به اين واسطه نگهداري سنت نبوي در طول اين عصور تبليغ شد و  1پرداخت نمي ،را تغيير دهد
باشد  ابت ميقويتر از كت ،همچنانكه پيداست حفظ 2.بيشتر آن در قرون اوليه حفظ و نگهداري شد

باشد و هنگامي كه حديث مكتوب و حديث مسموع با  ها به دور مي چون از اشتباه دستوري و غلط
 .دادند ، آن را بر نوشتن ترجيح ميكردند هم اختالف پيدا مي

آنچه كه به روايت در ترجيحات اول تعلق دارد آن است كه يك روايت واحد به دو  :گويد آمدي مي
نقل شدند و روايت از طريق شنيدن  شنيدن و ديگري از طريق كتابت از نبيطريق يكي از طريق 

  3.تر بود چون از اشتباه و غلط دستوري به دور بود اولي
ان به آن اهل حديث و اصولي كه نيرويي استحفظ  بدونكتابت  تمام اينها داللت دارند بر اينكه

رواياتي كه  بر صحت، و آنها استشنيدن از طريق  حفظ سخن بزرگان كه بهترين وجه كنند اقرار مي
و در صحت روايت از طريق تقديم و نوشتار اختالف  4اتفاق نظر دارند ،شوند نقل مياز طريق شنيدن 

  5.دهند ميترجيح  و تصحيح هر دوي آن رانظر دارند 
ن آن همة اينها داللت بر استحكام حفظ در اين وضعيت بر كتابت دارد كه در نقل قران كريم و تعيي

. ها بدست آمد نه از طريق نوشتن جزوات و كتابها ب و سينهكردند كه از طريق نگهداري در قل اعتماد
و همچنين عمر و  پس حفظ و نگهداري تنها راه اعتماد به آن در نقل قرآن كريم در زمان نبي

زد صحابه به نوشته شد، ن سالهائي از خالفت عثمان بود، زيرا آن قطعه از قرآن كه در زمان نبي
كردند و   دانست بجز آن افرادي كه آن را نگهداري مي  صورت پراكنده وجود داشت و كسي آن را نمي

بنابراين هنگاميكه در زمان . ساير مردم غير از اين تعداد براي حفظ و نگهداري آن قابل اعتماد نبودند
افت، بلكه نزد ابوبكر باقي ماند هائي كه از آن نوشته شد انتشار ني آوري شد در صحيفه ابوبكر جمع

سپس به دست عمر رسيد، سپس او آنرا به دخترش حفصه ـ ام المؤمئين ـ داد تا اينكه عثمان آنرا از 

____________________________________________________________
_________ 

/ مقاصد الحديث في القديم و الحديث : و رجوع شود به 1/314سخاوي / ، فتح المغيث 1/301، تدريب الراوي 120 - 2/119توضيح األفكار  -1
  .409-397دكتر عبداهللا شعبان ص / هاء في الحكم علي الحديث و اختالفات المحدثين و الفق 2/64دكتر مصطفي تازي 

عبد الرزاق ، والمكانة العلمية .402-399ص ) الكتابة ليست من لوازم الحجية و الكتابة ال تفيد القطع(دكتر عبدالغني مبحث / حجية السنة : نگا -2
، مخطوط بكلية 1/239ة ليست أوثق من الحفظ القلبى إذا توافرت دواعيه الكتاب"دكتر إسماعيل الدفتار مبحث  دأستا، بن همام فى الحديث النبوى

  0م 1976هـ 1396 سال 2332 شمارهأصول الدين بالقاهرة 
  .64حازمي ص / ، اإلعتبار في الناسخ و المسنوخ 4/215آمدي / اإلحكام  -3
  .2/295، توضيح األفكار 2/20سخاوي / ، فتح المغيث 2/8تدريب الراوي  -4
  .253و  1/252و إرشاد الفحول  343-2/329، توضيح األفكار 127-2/100سخاوي / ، فتح المغيث 58-2/44يب الراوي تدر -5
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و  داشت يا بيشتر نوع رسم الخطدو احتمال كه به آن اعتماد شد او خواست، و آنگاه در همة مواضع 
 و بهو اين اعتماد به آن  1رائتهاي صحيح استقرار يافتاين اعتماد به آن استمرار يافت تا اينكه تدوين ق

  .به وسيله حفظ آن بودنقل قرآن 
ها حاصل  پس اعتماد در نقل قرآن از طريق نگهداري در قلبها و سينه :2گويد ابن جزري يكي از محققان مي

داده ن امت اي خداوند به ويژگي است كهمصاحف و كتابها، و اين بهترين آن در شد نه از طريق نوشتن 
 :پروردگارم به من گفت :گويد كند مي روايت مي كه مسلم آن را از پيامبرصحيحي و در حديث  است

شكنند و آن  در اين صورت سر مرا مي! خداوندا :برخيز و به ميان قريش برو و به آنها اعالم كن، به او گفتم
كنم و كتابي بر تو  و با تو ديگران را امتحان ميكنم  من تو را امتحان مي :سازند، او فرمود را تكه تكه رها مي

خواني، پس تو سربازاني را آماده كن كه  كنم كه هرگز از بين نرود آنرا در هنگام خواب و بيداري مي نازل مي
كنند،  كنند عليه آنهائي كه نافرماني تو را مي فرستم و همراه كساني كه از تو اطاعت مي من نيز مانند آنها را مي

  3.بخشندبزه كن و ببخش تا بر تو مبار
 .اي كه با آب شسته شود، نيست صحيفه نيازي بهقرآن براي حفظ سپس خداي بزرگ خبر داد كه 

هاي  انجيلهاي آنها سينه :بلكه در هر حال بايد خوانده شود همچنانكه در وصف امتش آورده است
فقط در كتابها نگهداري شان را كتابباشد كه  ديگر مي و اين برخالف امتهاي اهل كتاب. آنهاست

  4.نخواندند و آن را در قلب نگهداري نكردند با چشمنمودند و همة آن را بجز 
باشد و  چندين بار گفتيم كه هر آنچه در قرآن است مورد اعتماد مي :گويد مي :شيخ محمد زرقاني

برسد  مامي تا به پيامبرهمانا أخذ شده و پذيرفته شده است و از معتمدي به معتمدي و از امامي به ا
باشند و نخواهند بود، و همانا  نقل شده است و همانا مصاحف در اين باب پايه و موضوع اصلي نمي

باشد، ولي در حدود آنچه كه داللت  آن مرجع جامعي به عنوان كتاب پروردگار براي مسلمانان مي
ن داني كه اي و مي. كند ا تعيين نميكند و آنر آنچه كه بر آن داللت نمي نهشود  كند و تعيين مي مي

____________________________________________________________
_________ 

  .77عبد الرحمن المعلمي ص / األنوار الكاشفه  -1
و به آن يقين دارد و  باشد محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، اُبوالخير، او در علم قرائت نظيري ندارد، حافظ حديث مي: ابن جزري -2

در گذشت و شرح حال .   ه 833و در سال . .. النشر في القراءات العشر، طبقات القراء و غيره: متولي قضاوت در شام و شيراز بود و از تأليفات او
داودي / مفسرين ـ طبقات ال 3/395ابن حجر / الدرر الكامنة . 1183شماره 549سيوطي ص / طبقات الحافظ : او در كتب ذيل آمده است

  .2/257شوكاني / ـ البدر الطالع  7/204شذرات الذهب . 430شماره 2/64
  .2865شماره 9/214مسلم به شرح نووي، كتاب الجنة، باب الصفات لتي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة و أهل النار  -3
  .1/243شيخ زرقاني / ، مناهل العرفان 407ي ص دكتر عبد الغن/ حجية السنة : و رجوع شود به 1/6النشر في القرءات العشر  -4
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كلمه در آن امكان داشت كه بر نشده بودند و همانا صورت گذاري  و اعرابگذاري  مصاحف نقطه
اين هنگام محتمل نيست يك كلمه به يكي از وجوه در  هاي قرائتهاي مختلف داللت كند و در وجه

ود و از اين قبيل كارها پيش مصحف نوشته شود و سپس در مصحف ديگر به صورت ديگر نوشته ش
كردند و آنرا به صورت پايه و موضوع اصلي در خواندن  تعجبي ندارد كه به اين روايت اعتماد مي. آيد

  1.پذيرفتند و در قرآن مي
بايد بگوئيم كه همة اينها در پاسخ كساني آمده است كه در تدوين سنت به نگهداري در سينه به 

و قدرت نگهداري  2كردند دانستند، شك مي ري را غيرمعتمد ميعنوان حجتي كه اينگونه نگهدا
، زيرا نگهداري و حفظ از نظر آنها غيرمعتمد و همچنين از نظر 3دانستند حافظان را خرافات مي

هاي اوليه درست نيست  باشد پس اين سخن در مورد اعراب دوره متأخران دوران ما هم غيرمعتمد مي
  4.تاريخ و اخبار و ساير احواالتشان بر حفظ استوار بود كه قسمت اعظم اعتماد آنها در

و اين امر بعد از اسالم آوردنشان شدت گرفت و خداوند براي حفظ دين و نگهداري از آن و حمل 
را به صورت انفرادي و  خدا رسول آنها حديث 5.و تبليغ آن بعد از آنها، اين امر را مقدر فرمود

ند و تحقيق را شدت بخشيدند و در برخورد با متن نقل شده از كرد جمعي در بيداري يادآوري مي
نظر نشان دادند و عمالً در حفظ سنت و تبليغ آن كوشيدند و به قول  و حفظ آن وسعت پيامبر
كند تا آنرا به كس  شنود و آنرا حفظ مي خداوند آن كسي را شاداب كند كه حديثي از ما مي پيامبر

رساند و چه بسا كسي كه  ي فقه را به كسي كه از خود داناتراست ميديگري برساند، پس چه بسا كس
را به چهار بعد از اينكه آنها  -به نماينده القيس  و پيامبر .ولي خود فقيه نيست 6كند فقه را منتقل مي

  7.آنرا حفظ كنيد و به اطرافيان خبر دهيد :فرمود -چهار چيز نهي كرد امر كرد و آنها را از  چيز

____________________________________________________________
_________ 

  .1/411زرقاني / مناهل العرفان  -1
  .268اضواء علي السنة ص  -2
/ بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمن :  نگا 10/571دراسات محمديه ترجمهاستاد صديق بشير، نقل از مجله دانشكده الدعوه از ليبي شماره  -3

  .133، 23اسماعيل منصور ص 
  .126استاد صديق بشير ص / ، ضوابط الرواية عند المحدثين 403دكتر عبدالغني ص / حجية السنة  -4
  .129و مبحث نوادر الحفظ و عجائب الحفاظ ص  128، 124، ضوابط الرواية عند المحدثين ص 404حجية السنة ص  -5
  .39همان  -6
  .283همان  -7
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بوديم و او براي ما  ما حدود شصت نفر بوديم كه نزد نبي :گويد بن مالك نقل شده كه مياز انس 
  1.فرمود پس وقتي كه برگشتيم، گوئي كه آن حديثها در قلبهاي ما كاشته شده بودند نقل حديث مي

خوابم  كنم يك سوم آن را مي من شب را به سه قسمت تقسيم مي :گويد نقل شده كه مي ابوهريرهاز 
همچنين ابن  2.كنم را يادآوري مي خدا رسول مانم و يك سوم آنرا احاديث و يك سوم آنرا بيدار مي

و همچنين ابوموسي و عمر  3كردند و سنت را يادآوري مي خدا رسول بن ارقم احاديث عباس و زيد
و  ولو در يادآوري سنت و توجيه رس 4.پرداختند صبح به يادآوري در مورد سنت مي اتبن خطاب 

  . شد نوشتن آن مهماني گرفته مي
اي  بودم و او وارد مسجد شد و عده روزي با پيامبر :گويد سفيان نقل شده كه مي از معاويه بن ابي

نمازمان را خوانديم پس نشستيم و  :ايد؟ گفتند براي چه نشسته :فرمود در آنجا نشسته بودند پيامبر
هنگامي كه خداوند چيزي را  :فرمود يم سپس پيامبررا يادآوري نمود كتاب خدا و سنت رسولش

   5.شمارد كند، ذكر آن را معظم مي ذكر مي
درك متن و حفظ آن  در حفظ و توانائي در شنيد و به دقت آنها هاي آنها را مي يادآوري پيامبر

مده به او آ در حديث براء بن عازب و ياد دادن دعاي خواب از پيامبر كهنهمچنا. نمود توجه مي
ايمان : سپس گفتم از ياد نبرم تا متكرار كردرا آنها  :فرمايد شنيد كه مي خدا رسول است كه او از

  6.كه فرستادي اي ايمان آوردم به نبي :گفت، بگو .م به رسولي كه فرستاديآورد
، در اين مورد اميرالمؤمنين علي ابن اصرار داشتند در تشويق بر يادآوري سنت و حفظ آن صحابه

  7.رود حديث را يادآوري كنيد چون در غير اين صورت از ميان مي :فرمايد مي ي الطالباب

____________________________________________________________
_________ 

  .142قاضي عياض، ص / ، اإللماع 2/263استخراج از الخطيب في الفقيه و المتفقه  -1
  .320و  2/319، الجامع ألخالق الراوي 1/94سنن الدارمي قسمت مقدمه، باب العمل بالعلم و حسن النية في  -2
  .4/374مسند أحمد  -3
  .استخراج نمود 2/267الخطيب آنرا از الفقه و المتفقه، ص  -4
  .1/172ه تعالي أذا ذكر شيئاً معاظم ذكره الحاكم، كتاب العلم، باب إن اللّّ/ المستدرك  -5
و مسلم به شرح نووي،  1/426كتاب الوضوء، باب فضل من بات علي الوضوء : بخاري به شرح فتح الباري در تعدادي از مواضع استخراج نمود -6

  .9/38كتاب الذكر و الدعاء و التوبه و االستغفار، باب ما يقول عندالنوم و اخذ المضجع 
  .1/173آنرا در المستدرك استخراج نمود، كتاب العلم، باب فضيلة مذاكرة الحديث حاكم  -7
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حديث را يادآوري كنيد چون يادآوري آن، آنرا بر  :گويد از ابي سعيد خدري نقل شده كه مي
و همچنين در اين مورد احاديثي از ابن مسعود و ابن عباس و ديگران روايت شده است و  .انگيزاند مي
  1.ان بعد از آنها در مسير آنها گام نهادندپيرو

  :سنت مقدم هستند در تدوينپندارند  كه ميشيعه غاليان  بعضي از ادعايجواب 
نوشته شد و  با داليل قوي بيان نموديم كه سنت نبوي در زمان خود پيامبر و با اجازة حضرت

در مورد كتابت سنت كه در زمان  در زمان صحابه و تابعين و بعد آنها ادامه داشت وامر همچنين اين 
كند و عمر بن عبدالعزيز به اين  كند و آنرا انكار مي نظر شك مي خود نبي آشكار شد فقط انسان كوته

نوشته و همراه محفوظات در سينه، در زمان تدوين رسمي سنت مطهر، اعتماد نمود و اين براي او 
  2.دادند ر حق او انجام مييك برتري بود با وجود مخالفت دشمنان سنت مطهر كه د

و در  3از آن خبر داد تحقيق نمود چگونه اين برتري از آن او نباشد، او كه در مورد آنچه كه پيامبر
 :د؟ گفتند مالئكه، گفتكن دام خلق از ايمان شما تعجب ميك :فرمايد مي مورد تدوين سنت پيامبر

 :اند و گفت تند؟ و انبياء يادآوري كردهآورند در حاليكه نزد پروردگارشان هس چگونه ايمان نمي
آورند  شود؟ گفتند ما؟ گفت چگونه ايمان نمي آورند با اينكه وحي بر آنها نازل مي چگونه ايمان نمي

آيند  ؟ گفت قومي بعد از شما ميخدا رسول در حاليكه من در ميان شما هستم؟ گفتند چه كساني اي
   4.آورند يابند و به آنها ايمان مي و متوني را مي

  :گويد حافظ سخاوي مي

____________________________________________________________
_________ 

  .79-1/72دكتر عبد المجود / و كشف اللثام  334 -2/320اعظمي / دراسات في الحديث  -1
مه صحابه بزرگوار همگي او مخالف منهاج نبوي بود و ه«مانند اسماعيل منصور كه تدوين خليفه عمر بن عبدالعزيز را وصف كرد به اينكه  -2

و رافضي، علي شهرستاني او  232تبصير األمة بحقيقة السنة ص : ك. مخالف بودند و به اين ترتيب بزرگترين بحران در تاريخ اسالمي واقع شد، ر
  .309منع تدوين الحديث، ص : ك. ر» .را به نبود خلوص نيست در تدوين توصيف نمود

به آن همت  شوالي مصر بود و جدش عمر بن خطاب قق امري بود كه پدرش عبدالعزيز بن مروان در زماني كهبلكه اين كار او در راستاي تح -3
  .375-373سنة قبل التدوين . گمارد

اسناد اين حديث : گويد و مي. 6993شماره 4/96الحاكم، كتاب معرفة الصحابه، باب ذكر فضائل االمة بعد الصحابة و التابعين / المستدرك  -4
و هيثمي آن را با سند حسن به . محمد بن ابي حميد آن را ضعيف دانسته است: گويد و ذهبي مي. است ولي او آن را استخراج نكرده است صحيح

 ،تفسير القرآن العظيم: نگا. به تصحيح آن اشاره كرده است 2/140فتح المغيث و حافظ سخاوي در  ،10/65مجمع الزوائد بزار نسبت داده است، 
  0 1/41،42 ابن كثير
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باشد كه  هاي نبوت مي اي از نشانه با شور و شوق به اين حديث استدالل كنيد چون آن نشانه
باشد كه آن را در صحف و كتابهاي حديث  اخبارش بر آن واقع خواهد شد و آن تدوين قرآن مي

  1.نوشت
 :گويد مي ،تدوين برتري داريم گويند ما در ميكه دكتر علي سالوس در جواب اين گفته شيعه 

هائي كه در تاريخ اسالم ظاهر شدند، عقايد مخصوص به خود داشتند و اين عقايد را فقط بعد از  فرقه
اين . كردند آوردند و بعد پذيرندگان آن عقايد، آنرا آشكار مي مستقر شدن آن به صورت مكتوب در مي

عقايد و دعوت به آن وضع شدند، ناچاراً آراي اين  يك امر بديهي است زيرا اين كتابها در تأييد اين
جويند و آن  شود و كتابها برتري مي ها آورده مي اي است كه عقيده جويد و آن مرحله كتابها برتري مي

آوري شوند و قبل از اينكه  باشد قبل از اينكه در كتاب جمع وضع اخبار و نقل آن و استدالل به آن مي
  .كتاب به يكباره وضع شود

شود و هر  بعد از مرگ هر امامي چند دستگي و تفرقه ايجاد مي :بينيم به عنوان مثال در ميان شيعه مي
شود، تأييد نمايد و آن را به  شود كه هر چيزي را كه به اين مرحله ختم مي فرقه محتاج اخباري مي

ا فقط بعد از واليت امام ها اخبار ر امام اخير كه عقايد آنها نزد او مستقر است، نسبت دهد و اين فرقه
مند  دانستند و ادعا كردند كه او از چنين علمي بهره كردند زيرا در واقع علم غيب را نمي از او جعل مي

  .است
كتب خودشيعه آمده است، تأكيد  سپس آقاي استاد دكتر سالوس در سخنش به بعضي از آنچه كه در

باشد كه هر  وبختي و سعد بن عبداللّه قمي مياز حسن بن موسي ن هاي شيعه فرقهكند و آن كتاب  مي
 :گويد اند و بعد از آن مي كردند و حتي اوايل قرن چهارم را هم ديده دو در قرن سوم زندگي مي

اند كه حسن عسكري فرزندي نداشته است برخالف  ها تأكيد كرده كنيم كه همة اين فرقه مالحظه مي
باشد كه شيعه اثنا عشريه بعد از حسن  ن بدين معنا مياي. آنچه كه فرقة اماميه ادعايش را دارند

عسكري شروع به ساختن آن اخباري نمود كه ما را از دوازده امام باخبر سازد، يعني اين در نيمه دوم 
روشن آنچه را كه اين واقعيت عملي، . قرن سوم به وقوع پيوست و بعد از آن مرحلة نوشتار آغاز شد

ربعه كه اولين كتاب آنها در قرن چهارم آشكار شد، نوشته شدند و ااحاديث كند سپس  تأييد مي ،سازد

____________________________________________________________
_________ 

  .2/144سخاوي / فتح المغيث  -1
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باشد، سپس بعد از آن بقيه  باشد كه براي آنها مثل صحيح بخاري نزد اهل سنت مي آن كتاب كافي مي
  !كجاست؟؟ ،پس آن برتري در تدوين كه آنها به دروغ ادعاي آن را دارند 1.كتابها آمدند

گفتند اهل سنت و در رأس آنها ابوبكر و  رافضه كه مي جواب ادعاي بعضي از

  را از بين بردند سنت پيامبر بعمر

توانند به خود جرأت  دشمنان اسالم مي دين شيعه و بييان ه فقط غالاين ادعا بهتان بزرگي است ك
  :فرمايد گفتن آنرا بدهند؛ زيرا پروردگار عزيز به حفظ سنت نبوي وعده داده است و مي

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»را محققاً محفوظ خواهيم داشت را بر تو نازل كرديم و ما هم او البته ما قرآن«

  2.و تاريخ بيان كرديمسنت و فلسفه و  آن را قبال با داليلي از كتابتفصيل 
ز كنند تباه شده است پس ديگر خداوند به پيروي كردن ا اگر سنت مطهر همچنانكه رافضه ادعا مي

   :فرمايد همچنانكه خداي تعالي مي  كرد داد و از مخالفت با آن بر حذر نمي آن دستور نمي

m} ~  _ ` a  b c d e f g h i l ) 63/ نور(  
ي بزرگ يا عذاب دردناك ديگر  پس بايد كساني كه امر خدا را مخالفت ميكنند بترسند كه مبادا به فتنه«

  .»گرفتار شوند
  :فرمايد و باز هم مي

mp q r s t  u  v w l ) 7/ حشر(  
  .»و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هر چه نهي كند واگذاريد«

دهد و نسبت ب به پيامبرش وظيفه بيان و تبيين را عزيزپس چگونه صحيح است كه پروردگار 
   :فرمايد مي

____________________________________________________________
_________ 

چگونگي گرفتن علم شيعه از اهل بيت و اينكه چگونه فنون علم كالم و عقايد و تفسـير و ماننـد   : مراجعه شود به 83/104با شيعه اثني عشريه  -1
باشد و نيز بـه اجتمـاع دروغـين آنهـا در      د ميه آنها كه مملو از عقايد فاسحال راويان كتب اربع :نگا .آن از كتابهاي ديگران گرفته شده است

دكترعمـر الفرمـاوى مخطـوط     ،أصول الرواية عند الشيعة اإلمامية: نگا. مراجعه شود 69و  66كتاب مختصر التحفه اثني عشريه از ألوسي، ص 
  0 61-47دكتر عبد الهادى الفضلى ص  ،بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأصول الحديث

دكتر عبد الهادي فضلي، / نسخه خطي از كليه اُصول الدين، قاهره و اصول حديث . دكتر عمر فرماوي/ الشيعه األماميه  و اصول الرواية عند
  .61-47ص

  .216-203ص : ك. ر -2
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mU  V W X Y Z [ \  ] ^  _ l ) 44/ نحل(  
نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شد بيان  -كاملترين كتاب الهي استكه جامع و  -را و بر تو قرآن  «

  .»كني باشد كه عقل و فكرت كار بندند
  ؟!كنداو اين بيان را ضايع پس س

بر  :فرمايد كند كه به سنت چنگ بزنند و مي از امتش طلب مي و چگونه درست است كه پيامبر
و  1ت شده چنگ زنيد و مصرانه به آن بچسبيدشماست كه به سنت من و سنت خلفاي راشدين هداي

و ديگري  يكي كتاب خدا :روند براي شما دو چيز به يادگار گذاشتم كه هرگز از بين نمي :فرمايد مي
پس چگونه ممكن است كه سنت پاك و مطهر حفظ نشود يا تحريف و تبديل و  2.سنت من است

خبر  ا كه در كتابش به حفظ سنت پيامبرشتباهي آن را در برگيرد پس بايد سخن پروردگار عزيز ر
ني به پيروي از سنت و حكم كردن ة شئون زندگيمان در دهها آية قرآدهد تكذيب كرد كه در هم مي

چون  .اين سخن را كه سنت نابود شده است، هرگز سخن انسان مسلمان نيست. آن امر فرموده است
هايش و حتي  در سخن و يا كارها و نوشته كند و به نقل سنت نبي واقعيت تاريخي را تكذيب مي

دهد و همة زندگيش از عبادات و معامالت و آرامش و جنگ و  تمام حركات و سكناتش شهادت مي
پنداريم اسرار زندگي است مانند  ترين امور زندگي و هر آنچه مي حتي در خواب و بيداري و در دقيق

گفت و براي چه همة كليات و جزئيات  ميمعاشرتش، بر سنت استوار است، هنگام خروج از خانه 
يكي از راههاي دقيق است كه در دنيا مثل آن وجود ندارد اين  ،نمود؟ نقل زندگيش را بر آن استوار مي

از راه تطبيق بود و آن از راه نقل بود و در آن تدوين اشارة كاملي به اين دارد كه خداوند خودش 
ي را آماده نمود كه زندگيشان را در راه ممانعت از تباه باشد و مردان ضامن حفظ اين سنت نبوي مي

شدن آن فدا كردند و توجه خاصي به آن نمودند و آن را تدوين نمودند و حفظ كردند و شرح دادند 
و صحيح را از ناصحيح آن تشخيص دادند و حتي در ميان قلبشان آن را پناه دادند تا در امان باشد و 

  .ابش در اين كالم تكليف نموده استنوشتند و خداوند به حفظ كتدر كتابهاي دقيق خود آنرا 

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»كنيم محافظت مي همانا ما نازل كرديم بر تو ذكر را و ما از آن«

____________________________________________________________
_________ 

  .44همان، ص  -1
  .201همان، ص -2
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و سنت نبوي هچنانكه خداوند مقدر فرمود به وسيله راويان معتمد و عادل حفظ شد و مقدر فرمود 
  1.تا زماني كه زمين و موجودات روي آن از بين برودرانها حفظ شود كه كتابش در همه دو

اين شريعت از تباهي و تبديل تا روز قيامت ( :گويد ميدر اين مورد امام شاطبي در مسأله دوازدهم 
اما خداوند مقدر فرموده است كه قرآن محفوظ  :گويد و در مورد حفظ قرآن كريم مي) به دور است

آورند چه برسد  آن زياد شود هزاران بچة كوچك آن حرف اضافي را بيرون مي بماند و اگر يك حرف
خداوند مرداني را مقدر نمود كه در مورد  :گويد و در مورد حفظ سنت نبوي مي .به قاريان بزرگ
تحقيق كنند و از افراد عادل و قابل اعتماد آنرا نقل كنند تا اينكه بين  خدا رسول احاديث صحيح
ت مشخص شود و تاريخ صحت دعاوي در اخذ فالني از فالني را بداند و احاديث درست و نادرس

پس آنها در كتابهاي سنت كه حاال پيش روي ما هستند،  2.اثبات گردد خدا رسول مورد اعتماد
  .باشند و چيزي از آنها كم نشده است موجود مي

ن از ميان برود هنگامي كه آوري نمايد و آ نديدم كه مردي سنت را جمع :گويد مي :امام شاطبي
و كم نيست آنچه از كل سنت كه از .. . آوري شد بر طبق سنت آورده شدند علم عامه اهل علم جمع

  .ميان رفت
كند  كند و يا آن را از همانندانش طلب مي دليل آن، اين است كه علمش را از غير اهل علم طلب مي

شود جملگي علما در كل آن  ادرم آورده ميكه براي پدرم و او و م خدا رسول و حتي جميع سنن
  3.گرفتند شوند و آنها داراي درجاتي بودند كه سنت را در بر مي تنها مي

اين چيزي است كه شافعي در شأن سنن  :گويد متعاقب كالم امام شافعي مي :استاد محمد شاكر
علما و بزرگان در مورد  آن بلندنظري و تحقيقي دقيق و اطالع فراگير او را بر آنچه كه همة :گفت مي

و . دانستند، داشت و همچنين بر آنچه كه قبل دورة خود آمده بود اطالع داشت سنت در زمان خود مي
آوري نكرده بودند كه بزرگان آن را روايت كردند، سپس علماي  جمع بجز كمي از آن راكتب سنت 

از آن احمد بن حنبل، شاگرد آوري سنن در كتابهاي كوچك و بزرگ پرداختند و بعد  حافظ به جمع
هفتصد و پنجاه از اين كتاب بيشتر  :گويد شافعي مسند معروف الكبير را نوشت و در وصف آن مي

____________________________________________________________
_________ 
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شد به  گيرد، آنچه باعث اختالف مسلمانان مي مي آوري كرده است و آنها را در بر هزار حديث را جمع
ن چيز زيادي از حديث صحيح از بين با اي. كردند و اگر در آن نباشد، آن حجت نيست آن رجوع مي

  .ماند رفت و در المسند احاديث صحيح نمي مي
آوري كردند كه در آن چيزهاي زيادي هست كه در المسند  علماي حفاظ كتابهاي شش گانه را جمع

ولي ما آنچه . گيرد نيست و مجموع آن همراه المسند به اكثر سنت احاطه داشتند و همة آنرا در بر نمي
آوري نموديم، حديث يا احاديثي بودند كه در كتابهاي مشهور ديگري بودند مانند  در آن جمعرا كه 

 المستدرك حاكم و سنن كبري از بيهقي و المنتقي از ابن جارود و سنن دارمي و معاجم سه گانه
تيم و هنگاميكه احاديثي كه در اين كتابها هستند كه سنت را دربرگرف .بزارطبراني و مسند ابي يعلي و 

رود بلكه نزديك بود قطع  آوري كرديم و بر شك غلبه كردند كه چيزي از آن از ميان نمي آن را جمع
و . بر طبق سنت آمد شود  گاميكه علم عامه اهل علم جمعهن :باشد اين معناي سخن شافعي مي. كنيم

آوري آن تنها شدند و شافعي در اين زمينه نظري دارد كه قبل  همة علما در جمع :گويد سخن او كه مي
  1.- او را بيامرزدخداوند  -  ، آن را بيان كرده بودشود عمليتأليف با از اينكه 
   :اما بعد

 وامت، وجود دارد كه صحيح مورد اطمينان اعتماد از علماي  در ميان اين كتابهاي قابل سنت نبي
   :ازجمله. ص استآن از همديگر قابل تشخيضعيف 
تخرجات و سبخاري و مسلم و موطأ و م  علوم است كتابهائي مانند صحيحمكه صحتشان آنچه 

قي از ابن جارود ح ابي عوانه و صحاح ابن سكن و منتصحيح ابن حبان و صحيح ابن خزيمه و صحي
صحيح  همگي ،از ضياء مقدسي و مستدرك حاكم و آنچه كه به دنبال آنها آمده است ةو المختار

  2.هستند

شده است  به آن اشارهاند آن در كتابهايشان   آوري كرده جمع فضعي و آنچه بين صحيح و حسن و
آنها كتابهاي سنن و در رأس آنها سنن اربعه كه از جمله ثار مستخرجشان مشخص شده است آيا در 
رمي و دارقطني و نسائي و ابن ماجه و همچنين سنن دا ،يسنن ابي داود و ترمذ: شامل كه باشد مي

باشد كه  مي مسانيدو اين عالوه بر كتب  3ساير كتبسنن سعيد بن منصور و سنن كبري از بيهقي و 

____________________________________________________________
_________ 
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و  1.استشامل مسند امام احمد و مسند ابي يعلي موصلي و مسند أبي داود و طيالسي و ديگران 
ي فرهنگ مانند و كتابها 2همچنين كتابهاي مصنف مانند مصنف ابي رزاق و مصنف ابن ابي شيبه

  .باشند كه از مشهورترين فرهنگها مي 3طبراني) كوچك ـ مياني و بزرگ(معاجم سه گانة 
اهل  به شيوه ي زياد ديگريكتابهاحديث و  هايبااين كتآوري و تدوين و درستي  راههاي جمع
  4 .بود آوري و تدوين زمان قديم و جديد كتاب در جمع

و در رأس آنها كتابهاي اصول اربعه مانند الكافي و من ال يحضره و در اين راه كتابهاي شيعه رافضه  
بيه و كساني كه ودينها و شع و بيكالم كذابين از  مملوالفقيه و التهذيب و اإلستبصار رقابت كردند كه 

باشند و هر آنچه كه از نقايص به نظر تو  مي ،عقيدة فاسد دارند و از چشم بزرگانشان مذموم هستند
اربعه كتب در اين  كنند كه هر آنچه آنها وجود دارد و بر خالف اينها علماي آنها ادعا ميرسد در  مي
باشد كه مذهب آنها از  و دليل اين سخن آن مي 5باشد باشد صحيح و عمل كردن به آن واجب مي مي

  6.باشد فساد نمي جز باشد و ثمرة فساد چيزي ريشه فاسد مي
  .اه استو خداوند بلند مرتبه بر همه چيز آگ

____________________________________________________________
_________ 
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  شك در معناي روايت و پاسخ به آن :سوم

  
تأخير در تدوين  :كنند كه ادعا مي يدين يان شيعه و مسشترقان و داعيان بيدشمنان سنت از جمله غال

سنت ضرر بزرگي به سنت و محتواي روايتهاي آن رساند و ادعا كردند كه محتواي روايت حديث 
شد در اين هنگام اهتمام آنها در معنا بيشتر از اهتمامشان در با شيوة ثابت و اصلي نزد علماي سنت مي

ديث را به ما برسانند پس عاليم لفظي و معنوي آن از بين رفت و بنابراين اباشد تا اينكه اح لفظ مي
كردند و در اثبات لغت يا قواعد نحو به آن  دستورنويسان به احاديث روايت شده استدالل نمي

اين خالصه ترديد برانگيز  1.شد الفاظ آن مرهون تأثر شخصي راويان مي كردند زيرا استشهاد نمي
دشمنان اسالم دربارة محتواي روايت بود كه به استدالل سنت نبوي و مكان قانونگذاري آن شك 

  .كردند
   :جواب آن

حديث از روايت  به اينكهپردازان علم  داعيان فتنه و دروغ اوالً و قبل از روشن شدن فساد ادعاي
باشد و اهتمام آنها در معنا بيشتر از لفظ  حاظ معنا و محتوا قاعدة اصلي و ثابت نزد علماي حديث ميل

معنا از جانب علماي امت از  بهاين ادعا اوالً در مورد حكم روايت حديث  بطالن بيان قبل از ،باشد مي
اين سنت، اصل را به كه چگونه دشمنان كنيم آشكار  تايم، گوي ثان و فقها و اصوليون، سخن ميمحد

  فرع برگرداندند و فرع را به اصل؟

____________________________________________________________
_________ 
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 ما خالصة دو 1.باشند مي دستهچند  ييمعنا از لحاظروايت حديث مورد آشكار است كه علما در 
  :آوريم يا مسلك را مي دسته
  

  مسلك يا مذهب اول
ش را تغيير آن و آنچه معنايو مقاصد كسي كه مدلول الفاظ براي روايت كردن حديث از لحاظ معنا 

اين امر بدون اختالف بين علما، واجب و  يز نيستجا ،داند در زبان عربي نميرا دهد و مترادف آن  مي
كسي كه اين  استزيرا كسي كه به آن متصف شد به خللي در تغيير آن ايمان ندارد و الزم . است

و يا كم كردن حرفي و  آن را شنيده و بدون تأخير و افزودنكه  يالفاظ حديث را با ويژگي را دارد
را  هنگاميكه همة اينها 2.روايت كند ،به ثقيل يا عكس آن و مشدد كردنتبديل يك حرف يا بيشتر 

و به واسطة آنچه  تصرف كردهو در اصول دين بر مباني غير حقيقي  هتش را محكم كردلانجام داد جها
  3.دده سخني نسبت مي كه علمي به آن ندارد به خدا و رسولش

كسي كه به الفاظ و مدلوالت آن و مقاصد آن آگاه است پس به آنچه كه معناي آن را تغيير اما 
در آن و اصوليون و محدثين و فقيهان  پيشينيانپس . بيند دو را مي دهد دانش دارد و تفاوت بين آن مي

معني د كه مطمئن باشنآنها روايت به معنا را مجاز شمردند هنگاميكه  اكثر بنابراين .اختالف داشتند
  4.مرفوعيا غير باشدع ورفمحديث  خواه درباشد  ادا كرده كه به او رسيده، را يلفظ
  

____________________________________________________________
_________ 
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  مذهب يا مسلك دوم
كسي كه معناي از شود چه نقل  شكل خودشلفظ به  است و بايد يت از لحاظ معنااز روامطلق منع 

ان بود و همچنين اهل نيشييپو آن مسلك بسياري از  .داند كه معناي آن را نمي يداند يا كس آن را مي
  1.بود ظاهريهمذهب و غالب محدثين و نظر و مسلك امام مالك 

روايت آن از لحاظ لفظي  ،شد كه اصل در روايت حديث معلومما  ايبه صورت شفافي بردر اينجا 
و اين . استبراي عالم فقط روايت به معنا جايز بودن و مدلوالت آن بود و فرع به الفاظ براي عالم 

همة گذشتگان و اصحاب حديث و فقه و اصول بود و از  اين نظراي از مسلك اول بود و  خالصه
  .كند داللت ميبر آن و عقل  سنتو اجماع و  قرآن :گويد مي 2آنها آمديجمله 
 ،او به عنوان يك فرستاده غ اوامر و نواهيبه نقاط مختلف براي ابال نبيتمام فرستادگان  :نصاما 

   3.كردند و اين دليل جواز آن است ف نظر از لفظ او اعالم ميامر او را صر
، اصحابش را به تبليغ سنت مطهر در هنگام حيات خود و بعد از نبيدر احاديث فراوان، همچنين 

ا به كسي كه اينجا نيست برساند چه بسا رهر كسي كه اينجا هست اين خبر  :امر كرده استوفاتش 
اين در زماني بود كه منع  4.اند رسد آگاهتر باشند از كسانيكه آنرا شنيده كسانيكه اين خبر به آنها مي

از من ننويسيد و هر كس غير از قرآن را از من بنويسد محو و نابود  :كتابت حديث رواج داشته است
اگر الزم بود براي آنها كه آن الفاظ  5شود و هيچ مشكلي نيست حديث از من نقل كنيد، اين حديث مي

ند كه بوسيله افراد نخبه به گوش آنها بدون زيادي يا نقصان و تقديم و تأخير رسيد تا را برسان
آنرا بنويسند، آيا از يكي از آنها به ما رسيده است كه او به خاطر روايت  خدا رسول اصحاب

  !احاديث از لحاظ لفظ بدون تقديم و تأخير آنرا انجام داده باشد؟

____________________________________________________________
_________ 
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كنند و بعضي از آنها به  ه آنها آن را به صورت حفظ ادا مير اخبار شهادت دادند كچگونه ساي
الفاظ روايت در آنچه كه معنايش را تغيير  كنند و تأخير و تقديم نمودند و صورت كتابت آنرا ادا مي

  1.دكردن بدون ترس روايت ميشود و آنرا  دهد، مختلف هستند و اين انكار نمي نمي
بنابراين آنها در  ،هيچ شكي در آن نيست وامر يقيني است اين  :گويد استاد عبدالرحمن معلمي مي

و كساني از آنها باقي ماندند كه حافظ لفظ شدند و . و بعد از وفاتش چنين عمل نمودند زمان پيامبر
تنها لفظ را حفظ نكردند و بدون كردند و  حفظاينگونه آنرا رساندند وكساني باقي ماندند كه معني را 

  2.ا باشد معنا را ادا كردنداينكه كسي منكر آنه
معني ) سنت(كند كه مقصود آن  داللت مي :گويد مي سخن قبلمعني  رساندندكتر ابوزهو بعد از 

آوردن آن  كند و در به نظم در بدون لفظ است و بنابراين با تالوت آن خود را وقف بندگي نمي
  3.نددا       جايز ميكند و روايتش را با معنا  نمي طلبي مبارزه

اين  گويد آمدي مي كهآنچه  درباشد  كه مقصود از سنت، معنا بدون لفظ مي كند همچنين داللت مي
باشد و با  كرد مقصود همانا معنا مي معنا را به دفعات مكرر با الفاظ مختلف ذكر مي نبي :است كه

كه آمدي به  باشد ماند و اين يكي از وجوه دليل عقل مي حصول معنا اثري از اختالف لفظ باقي نمي
  4.آن شهادت داد

بعد از خودشان پافشاري  ي آنرا دريافتند و بر تعليم آن براياين هدفي بود كه صحابه به خوب
 به ابي سعيد خدري :گفت دهد آنچه كه از ابي نضره روايت شده است كه مي كردند و نشان مي مي

ترسيم كه بر آن بيافزائيم يا آن را  گوئي و ما مي براي ما احاديث عجيبي مي خدا رسول گفتم، تو از
 ولي از ما بگيريد همچنانكه ما از  .خواهيد آن را مانند قرآن بگيريد نه، نه مي :كاهش دهيم، گفت

  5.ايم گرفتهخدا رسول
سپس سخن ). ترسيم كه بر آن بيافزائيم يا آن را كاهش دهيم ما مي( :در سخن ابي نضره تأمل كنيد

كند كه  اين بر آن داللت مي 6...).. ا مانند قرآن بگيريد نه، نه ولي از ما بگيريدخواهيد آنر مي(ابوسعيد 
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طلبي  كند و به كوتاهترين سوره آن مبارزه بندگي مياصل در كتاب خدا لفظ است زيرا او با تالوت آن 
  .باشد و سنت مطهر اين چنين نمي شده است

 د وباش مقصود و مفهوم همة صحابه مي باشد بلكه ري نميخدو مقصود ابوسعيد  تنها مراداين 
، پس كند داللت ميبر آن و بدون انكار يكي از آنها روايات آنها بر يك داستان واحد با الفاظ مختلف 

  1.شد كه قابل احتجاج بود اجماعي مي
و شش تا ازاين  2.بر صحت آن گواه استاجازه در قرائت قرآن كريم بر هفت حرف  همچنين

بدون اختالف در معني و لفظ حرف اول  باانواع مخالفت در بعضي الفاظ  نگربيا، ي زائدحرفها
  3.هستند

و دشمنش فرعون با الفاظ  آورد به اينكه خداي تعالي از موسي حماد بن سلمه استدالل مي
   :فرمايد مختلف اما در معناي واحدي خبر داده است مي

 ma b l ) 7/ نمل(  
  .»با شعله آتش«

  :ايدفرم و همچنين مي

 m° ±  ² ³ ´ l ) 10/ طه(  
  .».براي شما آتشي بياورم«

زبانهاي مختلف بوده  هقومشان ب اآنها ب سخندر قرآن آمده است و  چنين قصة ساير انبياو هم
رسد و  شود و به حد معجزه مي زيرا طوالني مي 4است و همانا براي ما به وسيلة معنا نقل شده است

در موضعي طوالني  و.. . اي ديگر آيد و در جاي ديگر به گونه مي شود و يك موضع با لفظ گنگ مي

____________________________________________________________
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و اين بر تعبير يك معني واحد بر الفاظ متعدد شهادت  1يابد ي ديگر اختصار ميشود و در جاي مي
  .دهد مي

امت  :، اين است كهكند داليل همچنانكه حافظ بن حجر از خطيب بغدادي حكايت مي يناز قويتر
اتفاق دارند، پس  ،به آن آشنا هستند ي كه آنهابه زبان غير عرب،شريعت براي  يرو تفس بر اجازه شرح

و اين يكي از داليل  2.باشد مياوليتر عربي ان زببه جواز آن  وقتي ترجمه به زبان ديگر جايز باشد،
   3.كند به آن استشهاد مي در االحكام عقلي است كه آمدي

كسي را كه خداوند  :فرمود كه معارض است، سخن پيامبراين  باشود كه اين داليل قبلي اگر گفته 
پس چه بسا حامل . كند ياري مي، برساندتا اينكه به ديگران  حديثي را از ما شنيد و آن را حفظ كرد

فقه فقيه رساند از او قويتر باشد و چه بسا حامل  فقه كسي باشد كه آن كس را كه به او فقه را مي
گام كه دعاي خواب را نو در آن ه معارض استبه براء بن عازب  يامبرفرمودة پبا اين و  4.نباشد

 :گويد، بگو ايمان آوردم به فرستادة تو كه آن را فرستادي سپس پيامبر به او مي( :گويد كند، مي ذكر مي
  5).ايمان آوردم به پيامبر تو كه او را فرستادي

  :شود به دو گونه به حديث اول جواب داده مي
  

  :صورت اول
 ه غير از زيادت و نقصان نقل كرد،و آن اينكه كسي كه معناي لفظ را باست سخن بر اين اساس 

كه چيزي را از زباني به و بنابراين به كسي . صحيح است كه گفته شود همچنانكه شنيد آنرا رساند
كه  كند مي داللت و معنا را تغيير ندهد، همچنانكه شنيده است آن را رساند، زبان ديگر ترجمه مي كند

يابد، آنچه را كه به عنوان خبر از تعليل ذكر شد و  كه معنا بدون لفظ انتقال ميآن است  مقصود از خبر
اما الفاظ كه مردم در قرار گرفتن . شود در اختالف معنا مؤثر مي آنآن اختالف مردم در فقه است و 

در تغيير معنا مؤثر يرفقيه تر و غ و فقيهبعضي در جاي بعضي ديگر، اختالف ندارند، پس فقيه 
  .باشد نمي

____________________________________________________________
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  صورت دوم
زيرا راويان اين خبر  كند، داللت ميبدون لفظ و اجازه نقل خبر با معنا بر  صراحت اين خبر به

) نضراللّه(در جايگاه ) اللّه رحم( :گويند اند و بعضي از آنها مي  خودشان آنرا بر معنا روايت كرده
به جاي ) بلغه(و ) منا حديثاً( از بدل )مقالتي(باشد و  مي) مرأ سمعا(بدل از ) من سمع(باشد و  مي

)تر از  كننده فقيه يعني چه بسا ابالغ )فرب مبلغ افقه من مبلِّغ(روايت شده است كه و آمده است ) أداه
يعني چه بسا مبلغ اگاهتر از شنونده باشد آمده  )فرب مبلغ اؤعي من سامع(ابالغ شده باشد به جاي 

دهد كه اين خبر بر معنا  ظاهراً نشان مي .باشد و الفاظ همسان اين با ضمانت اين خبر متغاير مياست، 
سپس حديث به نفع ما . باشدايش يكي معن است هرچند كهنقل شده است پس الفاظش مختلف 

  1.حجت است نه بر عليه ما
باشد و در  كه اين منع ميدر استدالل آن ديدگاهي است به احتمال اين نبيك؛ و الاما حديث دوم در 

بودن آن الفاظ يادآوريها توافق دارند و در آن خصايص و اسراري است كه قياس در آن وارد نشده 
يا شايد بخواهد دو صفت را در يك مكان واحد  2.است پس محافظت بر لفظ نقل شده واجب است

كند  ستفاده را تكميل ميپس او هنگاميكه اين ا. نبي مرسل است جمع كند و شكي نيست كه پيامبر
و همچنين بالغت بر عدم تكرار لفظ صفت ) اي كه فرستادي و به فرستاده( :نهد و آن سخنش را وا مي
شود زيرا جبرئيل بر رسول  شود يا در معنا اختالف پيدا مي كند كه يكي زياد مي واحد در آن اقتضا مي

ين دو حديث كه نشان داده شدند و با داليلي ب 3شود و مالئكة ديگري كه از انبيا نيستند تو وارد مي
ست و اند داده شده ا ذكر شدند، تعارضي وجود ندارد و همة آن به نظر همة كساني كه مختار بوده

، روايت حديث به لفظ است بر فرض پذيرش آنچه كه حديث با آن نشان داده اصل آن اين است كه
و و فرع آن مصالحه در روايت از لحاظ معنا براي خداوند امر را روشن نمود و حديث نه و نبي ت :شد

دهند  عالم است با الفاظ و مدلوالت بدون چيزهاي ديگر و بنابراين آن داليلي كه ذكر شد شهادت مي
  .و تعارضي ندارند

____________________________________________________________
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بينيم كه روايت با معني به نتايج  باشد، نمي حتي با پذيرش اينكه اصل روايت بر معنا استوار مي
زيرا اختالف الفاظ احاديث تنها بوسيلة  .كنند كه داعيان كفر الحاد اين را ادعا مي بزرگي منتهي شود

گردد كه الفاظ ايشان به تعدد زمانها و مكانها  بر مي خدا رسول گردد، بلكه به معني به روايت باز نمي
عوثان، پيمانها و مب دگان و متخاصمان و متقاضيان و همدهن و حوادث و احوال و شنوندگان و فتوا

باشد، سپس الفاظ نبي در ايجاز و اطناب و تقديم و تأخير و زيادت و نقصان و بر حسب  مختلف مي
  1.باشد تضا كند، مختلف ميقآنچه حال او و مقام او ا

. دهد اي جوابي غير از جواب خود مي كننده پرسد پس به هر سؤال به عنوان مثال از بهترين اعمال مي
گويد اين از باب تعارض است و يا به  كند و مي نداشته باشد شك مي كسي كه علمي نسبت به آن
 خدا رسول هكآن است  باشد و واقع امر باشد يا از آثار روايت به معنا مي خاطر عدم كنترل راويان مي

آنچه را كه براي  و دهد جواب مي ،داراي نفسي پاك بود پس به هر انساني كه مناسب آن سؤال باشد
، جواب آور است ، منفعتهديا در مكاني كه در آن نظرخواهي شدم در همة مكانها او و براي مر

  2.دهد مي
شود كه همة آن از لحاظ نقل قول نيست و حتي آنچه در  و اختالف احاديث اينگونه ارجاع داده مي

باشد زياد هستد و اينكه آن اصلش نقل قول نيست ولي صحابه اين سخن  مورد اخبار از احوال نبي
اينچنين به ما امر كرد و يا اينچنين ما را نهي كرد و يا اين  پيامبر  :گويند كنند بلكه مي ا ذكر نمير

. و همچنين از اينچنين گفتارهائي پر هستند و اين دو صنف جاي نزاع ندارند.. . فرمود قضاوتچنين 
چنين و خدا رسول . دگوين دو وارد نشده است و اين سخن را صحابه مي و روايت بوسيله معنا در آن

كنند يا  كند از احاديثي كه دو صحابي آنرا روايت مي چنان فرمود يا مانند آن و كسي كه پيروي مي
سازد كه هنگاميكه  باشد، اين روشن مي شوند به خاطر بعضي از الفاظ مي بيشتر دچار اختالف مي

____________________________________________________________
_________ 
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ها كساني كوشيدند كه كالم را را حكايت نمودند اهمال نكردند ولي در ميان آن صحابه قول پيامبر
  1.اي را به مترادف آن تغيير دادند ادا كنند وبه همين سبب دچار تقديم و تأخير شدند يا كلمه

هاي راويان از تغييرات لفظ نبوي با نقديم و تأخير يا تبديل كلمه به مترادف آن  كساني كه گفته
نقل است كه ابن عمر نشسته  2بن عميركه از عبيد  محكم نمودند و تصحيح كردند مانند ابن عمر

 بود با پدرش و مغيره بن حكم ـ مردي از اهالي صنعا با آنها بود ـ در اين هنگام گفت كه
سپس  3.همانا منافق مانند گوسفندي است كه بين دو آغل گوسفندان است :فرمايد مي خدا رسول

تو چيز ديگري  :آن مرد در جواب گفت باشد، اينچنين نمي خدا رسول فرمودة :گفت عبداللّه بن عمر
 :سپس گفت .كند گويد و به كذب اعتماد نمي دانم كه او فقط حق را مي داني، مي غير از اين مي

پس عبيد بن عمير گفت هر دو . مثلِ منافق مانند گوسفند بين گوسفندان است :فرمود خدا رسول
دم يا كند و مضر نيست چيزي را مق م نميكند و حالل را حرا يكي است هيچكدام حرام را حالل نمي

  4.ندستمؤخر نمايي چون آن دو يكي ه
داد سپس بعضي از آن را  گانه پاسخ مي ابن عمر همچنين از مردي شنيد كه با حديث به اركان پنج

شنيد ابن  خدا رسول مقدم و بعضي ديگر مؤخر نمود، ابن عمر با اين روايت مخالفت كرد كه از
  5.ام شنيده خدا رسول روزة رمضان را در آخر آنها قرار بده همچنانكه از :به او گفت عمر

 به مردي از اصحاب  :گويد كند كه مي خطيب با ذكر سند از سعد بن مسعود روايت مي
 :گويند؟ سپس گفت گوئي همچنانكه فالني و فالني مي گفته شد كه آنچه بر توست چرا نميخدا رسول
بودم مانند آنچه شنيدند يا حاضر كردم مانند آنچه آنها حاضر كردند و اما دانم بجز آنچه شنيده  نمي

____________________________________________________________
_________ 

  .79استاد عبد الرحمن معلمي، ص / األنوار الكاشفه  -1
باشد و قاضي اهل  گويد او از بزرگان تابعين مي متولد شد و مسلم مي نام او ابن قناوة الليثي اُبو عاصم المكي كه در زمان نبي: عبيد بن عمير -2

شماره  1/645تقريب التهذيب : و شرح حال او در كتابهاي ذيل آمده استمكه بود و بر اعتماد او اجتماع دارند و قبل از ابن عمر درگذشت 
وطبقات القراء البن الجزرى ، 21خالصة التهذيب الكمال، ص 28 شماره 22وطبقات الحفاظ ص، 28شماره  1/50، تذكرة الحفاظ 4401

1/496.  
است مانند گوسفندي كه بين دو دسته گوسفند معلق است يا بين مراد مذبذب بودن . خوابد جائي كه در آن مي: خود گوسفند و الربض: الربيض -3

  .2/185دو آغل، النهاية في غريب 
: نگا. و لفظ از اوست 269، 268الخطيب، ص / ، الكفايه 318شماره 1/105دارمي مقدمه باب من رخص في الحديث إذا اصاب المعني   سنن -4

  0 417وزى ص دكتر رفعت ف، توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى
باب بيان أركان ، مسلم بشرح النووي كتاب االيمان 8شماره  1/64بخاري به شرح فتح باري آنرا بيرون آورد، كتاب ايمان باب دعاؤكم ايمانكم  -5

  .271الكفايه، ص : نگا. 16شماره1/209اإلسالم ودعائمه العظام
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 دشوند پس من آنچه برايم كافيست يافتم و از ازديا سك ميبرد و مردم متم از آن از بين نميامر را بعد 
  1.اكراه دارند خدا رسول و نقصان در حديث

رسانند تا  ان، حديث خدا را با لفظ و متن، ميدر دورة تابعين و پيروان تابعين پيوسته بسياري از راوي
اين علم نزد يكي از اقوام بود زيرا كه از آسمان آمد و  :گويد اينكه در مورد آن و حروف اعمش مي

 اللّه ـ در حديث رحمه مالك ـ 2.دوست داشتند كه يك واو يا الف يا دال را به آن بيافزايند
پس در  اعتماد كرد :مسلم امام 3.كرد آن پرهيز ميء و مانند از افزودن باء و تا خدا رسول

صحيحش اختالف راويان حتي در يك حرف از متن را مشخص نمود و چه بسا بعضي از آن در معنا 
ماند و كسي  ان ميتغييري حاصل نكردند و چه بسا در بعضي از آنها اختالف در معني باشد ولي پنه

داود و شيخ آنها داشته باشند و امام بخاري و ابو گاه علمد، بجز كساني كه به اين جايش متوجه آن نمي
 :گويد روايت شده است كه مي و مانند آن از ابو هريره 4.امام احمد اينگونه در سلك او قدم نهادند

، ... و جهنيه در نزد خداوند بهتر است مزينهكه اسلم و غفار و گروهي از  :فرمايد مي  خدا رسول
و آنجا آرزوي او  5آنرا گفت روز قيامت از أسد و غطفان و هوازن و تميم آوري به حساب مي :گفت

گيرد و از تبديل حرف مشدد به مخفف ابا كرد، از ام كلثوم دختر  بر لفظ شنيداري شدت مي
باشد حتي اگر خير يا  دروغگو و كاذب بين مردم اصلح نمي :گويد نقل شده كه مي ل6عقبه

  .منصوب خير را بگويد
كه منصوب به خير خفيف  :دو گفت اين حديث را از دو مرد شنيدم كه يكي از آنحماد گفت 

  7.باشد منصوب به خير ثقيل مي :است و ديگري گفت
شديدتر از همه اينها بعضي از آنها از تغيير در لحن نقل شده در كالم راوي صحابي يا تابعي پرهيز 

 2، يا لغيت به جا لغوت1حيث ايرادي ندارد كنند زيرا او اينگونه شنيد پس استعمال حوث به جاي مي
____________________________________________________________

_________ 
  .266الكفايه، ص  -1
  .274همان، ص  -2
  .179و اإللماع، ص  2/101ريب الراوي ، تد275الكفايه، ص  -3
  .2/211فتح المغيث سخاوي  -4
بشرح (ومسلم  .3523شماره  6/627بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، كتاب المناقب، باب ذكر اسلم و الغفار و مزينه و جهينه و أشجع  -5

  .و لفظ از اوست 2521 شماره 8/314جهينة  أسلم و كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار و) النووى
ابن حبان، / ، تاريخ صحابه 12238شماره  4/491اإلصابه : هاي ذيل آمده است صحابه گرامي كه شرح حال او در نوشته: ام كلثوم بنت عقية -6

  .7585شماره  7/376، اسد الغابة 4203شماره 4/1953، اإلستيعاب 1546شماره  274ص 
  0 4203 شماره 4/1953االستيعاب  در -رضى اهللا عنها–أم كلثوم  در شرح حالوابن عبد البر  .278الخطيب، ص / الكفايه  -7
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باشد و از محمد بن سيرين اينگونه روايت شده است؛ او نادرست  3عثائهو عوثاء السفر بدل از و
  4.گويد گفت همچنانكه راوي نادرست سخن مي سخن مي

كند و ديگري كه آنرا  سپس ديد علما را كه در اين موضوع بين نادرست كه معني را دگرگون مي
اي جز تغيير سخن نادرست كه معنا را  سازد تشخيص قائل شد، پس ديدند كه او چاره دگرگون نمي

گذاري  با نشانه ،وي آناكند، ندارد و پاسخ حديث را به درستي ضرورتاً دادند هنگاميكه ر فاسد مي
در معنا روايت  :كند پردازان علم را ساقط مي اعيان فتنه و دروغو همة اينها سخن د 5مخالفت كرد

  7.كنند و راويان در همة دورانها حديث را با الفاظ نقل مي 6قاعدة ثابتي در روايت حديث است
روايت با معنا، اثري در نبوت سنت و  :توانيم بگوئيم و مطمئن هستيم كه به خاطر آن همه مي

زيرا آن قبل از  آيد كنند به دست نمي استدالل آن ندارد و نتايج بزرگي كه داعيان كفر آن را ادعا مي
اختالط داشتند  فساد زبان عربي بود كه صحابه با وحي زندگي كردند و با صاحب دين يعني پيامبر

و  8كردند را در هنگام ضرورت روايت مي شناس و عالمان شرع با آنها بودند و آن و بزرگان زبان
و  9.ها بود بعضي از جمله پشيماني آنها كم يا نادر بود و آن در بعضي از حروف عطف يا مفردات يا

كردند مانند  آن را با بعضي از عبارات كه بر احتياط و تقوا در رواياتشان به معنا داللت دارد، مقيد مي
  10.يا همچنانكه گفت يا همچنانكه نقل كرد يا مانند آن و يا شبيه به آن :سخن آنها

                                                                                                                            
  .280الكفايه، ص  -1
  .281همان، ص  -2
  .277همان، ص  -3
  .320شماره 1/106و سنن دارمي، مقدمه، باب رحض في الحديث إذا أصاب المعني  285الكفايه، ص  -4
  .83دكتر صبحي صالح، ص / ، علوم حديث 185، اإللماع، ص 297، الكفايه، ص 3/55راقي ، و ع2/230سخاوي / فتح المغيث  -5
السنة ودورها فى الفقه  و جمال البنا در كتابش 239، 238اسماعيل منصور در كتابش تبصير األمة بحقيقة السنة اينچنين تصريح نموده است، ص  -6

الرواية بالمعنى مرتبطة "السير الحثيث إلى االستشهاد بالحديث فى النحو العربى، فصل  :نگا. آن را تاييد كرده است 162، 61، 58ص  "الجديد
  0 83-64الحديث النبوى فى النحو العربى ص  ، و1/48 "بعصر التدوين

  .203الحديث و المحدثون، ص  -7
ر لفظ باشد مالك تغيير تصنيف ديگران نيست و اين اند چون كسي كه مالك تغيي در آنچه كه محتواي كتابها آن را تضمين مي كنند، رخصت نداده -8

  .121، 120الباعث الحثيث، ص : گويد، نگا مي 189برخالف چيزي است كه ابن صالح در علوم الحديث ص 
  .باتصرف 207الحديث و المحدثون، ص  -9

گفته كه اسنادش  1/48ر مصباح الزجاجه ص، و بوصيري د23شماره   1/24سنن ابن ماجه، مقدمه باب التوفي في الحديث عن رسول اللّه -10
و گفته به شرط شيخين صحيحي  376شماره  1/193الحاكم، كتاب العلم / المستدرك . اند صحيح است و شيخين به تمام راويان آن احتجاج كرده

 140 شمسند دروابن المبارك ، 281 شماره 1/97من هاب الفتيا مخافة السقط  است و ذهبي با آن موافقت كرده است و دارمي در سننش باب
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ا از حفظ بودند در حاليكه با لفظ قرآن كريم ر تمامگويد، صدها نفر از صحابه  استاد محمد اسد مي
آن بيگانه بودند و اندك آشنائي با رسم آن نداشتند و بدون شك اين كار براي آنها ممكن شد و تابعين 

بدون اينكه بر  دند همچنانكه قرآن را حفظ كردند،خوان را از حفظ مي بعد از آنها سخنان رسول
كنند كه حديث صحيح در يك معنا  دثين روايت ميمح. احاديث بيافزايند و يا چيزي از آن كم كنند

  1.روايت شده است و اما با اسناد مختلف و مستقل روايت شدند
  :)لغوي(استدالل به سنت و استشهاد به آن در قواعد نحوي و زباني 

باشد و اين در زمان  بر طبق آنچه كه گذشت فهميديم كه اصل در روايت حديث روايت به لفظ مي
ن صحابه و تابعين هم و حتي بعد از آن تا زمان تدوين رسمي سنت يك اصل بوده نبي و در زما

كردن در روايت با معنا براي عالم با الفاظ و مدلواللت آن بود، همچنانكه دانستيم  و فرع مصالحه. است
نمود و يا  گيري كردند و بر كسي كه لفظ نبوي را مقدم يا مؤخر مي چگونه در روايت به لفظ سخت

داد، اعتراض كردند و حتي سقوط يكي از آنها از آسمان كه دوست داشت  ا به مترادفش تغيير ميآنر
گيري كردند و  به حديث يك واو يا الف يا دال را بر آن بيافزايد و در محافظت بر لفظ نبوي سخت

در بعضي از آنها در تغيير حرف مشدد به مخفف و يا برعكس خودداري كردند و حتي بعضي از آنها 
شنيدند، خودداري كردند، حتي هنگاميكه راوي در دو لفظ شك  تغيير سخن بزرگشان ماداميكه آنرا مي

آيا چيزي كه مردم را در آتش  :كردند كرد همگي آنها همچنانكه در حديث آمده است شك مي مي
   2.كارند آورند، مي اندازد بجز حرفهائي كه بر زبان مي اشان مي واژگون بر صورتشان و بيني

را به ما سالم و بدون  را حفظ نمودند تا اينكه سنت مصطفي اين چنين راويان سنت سخن نبي
  .تحريف و تبديل برسانند

در زبان عرب شناخته شده  هاترين زباني كبه ما رسيد به لفظ شيو بله سنت مطهر با لفظ نبي
و دومين  :گويد ورد بالغت سنت ميباشد و پژوهشگران آنرا از بيان بشري دانستند كه ابوحيان در م مي

باشد كه راه آشكار و ستارة درخشان و رهبر نصيحتگو و علم منصوب و امر  ميخدا رسول راه سنت 
باشد و براي دشمن  باشد و در بيان داراي غايت و در برهان داراي نهايت مي مورد مقصود مي

                                                                                                                            
 177اإللماع ص  درالقاضى عياض  ، و310الكفاية ص  درالخطيب  ، و1/79جامع بيان العلم  درابن عبد البر  ، و228، 2270هاي شماره
  .اند آورده

  0 96اإلسالم على مفترق الطرق ص  -1
  .و گفته كه اين حديث حسن و صحيح است 2616شماره 135سنن ترمذي، كتاب اإليمان، باب ماجاء في حرمة الصالة  -2
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ل به حديث در لغت و نحو امري به خاطر آن استدال 1.باشد سهمناك و براي جميع بشر قدرت مي
باشد و مانعان در عدم استدالل به آن ادعا كردند كه آن به معنا روايت شده است و  طبيعي مي

برد و  اند، از بين مي و اين ادعا آنچه را كه قبالً ذكر كرده 2بدانيم توانيم به طور قطع آنرا لفظ نبي نمي
باشد و فرع مصلحت دانستن در روايت  لفظ مي سازد كه روايت حديث در اصل به صورت روشن مي

باشد،  باشد و لفظ او در اين حالت حجت و دليل مي آن به معنا براي عالم با الفاظ و مدلوالت آن مي
باشد، براي چه نباشد و علماي زبان هنگاميكه زبان عربي شيوا  لفظ او در اين حالت حجت و دليل مي
رفتند و لغتهاي  نشينان مي آوري كردند به ميان باديه را جمع و به دور از خطا و اشتباهات دستوري

نشين كه به فصاحت مشهور بودند مانند قريش و  گرفتند و همچنين از عالمان باديه فصيح را از آنها مي
گرفتند  كردند و فقط از كسي حديث مي به انتخاب فصحاء توجه مي.. . تميم و هذيل و أسيد و غيره

اي از  اي عده تماد كنند و در اختالط او با غير عرب شك نكنند و در هر دورهكه به فصاحت او اع
اميه  كردند كه فقط از او زبان را اخذ كنند مانند عصر جاهلي و صدر اسالم و بني عالمان را تعيين مي

كردند و  آمد، توجه نمي حتي در قرن دوم هجري و به آنچه كه بعد از آن در شعر و نثر عرب مي
شد  همة اينها بر راويان سنت و احاديث روايت شده منطبق مي 3.دانستند بودن آن را معتبر نمي مستدل

كردن با معنا در قرن اول و قبل از فساد زبان عربي بود و در تنگنا و محدوديت بودند، اين  زيرا روايت
داشت و همچنين هاي زيادي از صحابه در زمان نبوت و بعد از آن وجود  وقتي بود كه در آن نوشته

دادند كه در  هاي تابعين بعد از آنها حتي تا زمان تدوين رسمي سنت در قرن اول و ترجيح مي نوشته
پس لفظ به مترادف آن تعبير يافت و عربي فصيح  .باشد خود لفظ سخن نبي تدوينات دست اول

ه سنت مطهر تدوين هنگاميك :گويد شد و همچنانكه ابن صالح مي تغيير يافت و محتاج كالم عادي
  4.شد از روايت به معنا منع شد و لفظ تدوين شده بدون اختالف تغيير يافت

____________________________________________________________
_________ 

دكتر محمد صباغ، / و الحديث النبوي  دكتر على محمد العمارى ،بالغة الرسول: ، نگا18، 2/17جاحظ / ، البيان و التبيين 1/8البصائر و الذخائر  -1
  .51ص 

، لحثيث إلى االستشهاد بالحديث فى النحو العربىا و السير 407-405، و با كشف الطنون ص 19سيوطي، ص / االقتراح في علم أصول النحو  -2
  .مقايسه كن 24- 1/20دكتر محمود فجال 

  .72، ص 1417، سال 375، مجله الوعي اإلسالمي شماره 16-14استاد فتحي جمعه، ص / دراسات في تراث العرب اللغوي  -3
دكتر / ، علوم الحديث 131دكتر صباغ، ص / النبوي ، الحديث 220، 218، الحديث و المحدثون، ص 136ابن صالح، ص / علوم حديث  -4

  .64 – 1/62دكتر محمود فجال ، والسير الحثيث إلى االستشهاد بالحديث فى النحو العربى، 330، 329صبحي صالح، ص 
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چه بسا اين از خصوصيات حديث باشد كه آن از بهترين حالت در  :گويد دكتر محمد صباغ مي
و  و كتابهايشان مملو از آن است برند باشد كه علماي نحو به آن پناه مي بسياري از اشعار و ابيات مي

برانگيز يا مجهول كه گوينده آن را  اند و در موارد ديگر شك بعضي از آنها نسبت داده شده
  1.شناسد نمي

علماي نحو و است  در روايات حديثضبط و دقت و آزادي كه  :گويد استاد سعيد افغاني مي
زبان و نحو در قواعد  مراد از نقلپس  2.گردد آراسته نميزبانشناسان عرب با احتجاج به بعضي از آن، 

حديث تغيير نكرده  كه لفظاين است شود  غلبه مي آنچه بر ظنو  غلبه ظن است خدا رسول حديث
  3.باشد

اما آنچه كه از وقوع اشتباهات دستوري در بعضي از احاديث به دليل گنگي بعضي از راويان ادعا 
ندارد و اين براي يك نفر وقوع آن خيلي كم اتفاق افتاده است كه حكمي بر آن وجود  كه 4كنند مي

آيا عاقل  5،باشد و درست نيست كه آنرا به خاطر استدالل به حديث صحيح منع كنند حجت نمي
و اين اشتباهات در ! كند؟ استدالل به قرآن را به خاطر اينكه مردم در خواندن آن اشتباه كنند، منع مي

كنند  و در شعر و نثر به آن اعتماد ميباشد كه علماي نح متوني ديگر غير از متون سنت هم موجود مي
و هيچ كس اين را . شود زيرا نكتة اساسي اين عصر اشتباه دستوري افراد نبود و به رغم آن پذيرفته مي

پس آنچه را كه آنها در اشتباه احاديث صحيح  6.دو احتياج ندارد گويد كه او در زبان و نحو به آن نمي
باشد و علما از اشتباه در حديث به  آن لغتي از لغات عرب مي باشد و همانا ذكر كردند اشتباه نمي

دانند، اصمعي  مي شدت دوري گزيدند و بعضي از آنها حديث غلط را كذب به زبان پيامبر
ترسم كه نحو را ندانند و آن را وارد جمله  ترساند من هم از آن مي آنچه طالبان علم را مي 7:گويد مي
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 1.كسي كه به عمد بر زبان من كذب ببندد جايگاه او در آتش خواهد بود :فرمايد مي نمايند و رسول
و بر او دروغ و كذب بسته  2باشد و چه بسا كه به اشتباه از او روايت شود زيرا كه آن اشتباه نمي

اما آنچه را كه ادعا كردند اينكه هيچ كدام از عالمان نحوي متقدم در كتابهايشان به حديث استدالل 
معناي آن اين نيست كه  :گويد پس اين اگر صحيح باشد همچنانكه دكتر محمود فجال مي 4.ندنكرد

دانستند كه به آن استشهاد كنند هنگاميكه عدم استدالل آنها به حديث و عدم صحت  آنها مجاز نمي
ي را كه يابيم كالم خوانيم، نمي استدالل، الزم نباشد، پس هنگاميكه كتاب سيبويه به نام الكتاب را مي

ولي .. . برساند و در الكتاب متون فراواني موافق احاديث نبوي هستند حتي يكبار آن را به نبي
  .باشد حتي از كالم عرب مي كند به آن كه اين احاديث نبي سيبويه استشهاد نمي

را  شود و اين پدر و مادرش هستند كه او هر انساني بر فطرتي متولد مي 5:گويد سيبويه در كتابش مي
گيرد كه به سخن آنها استدالل  ببين چگونه سخنش را از عرب مي 6،كنند يهودي يا نصراني مي

 عدم استدالل بعضي از آنها به حديث، بر اينكه آن از پيامبر :گويد دكتر محمود فجال مي 7.كند مي
نكه در اين علم دهند كه در آن استدالل شود و اين يعني اي است به اين معنا نيست كه آنها اجازه نمي

باشد زيرا تحصيل آن نياز به آسايش  مهارت دقيق ندارند و آن علم روايت حديث و درايت در آن مي
  8.و مدت زمان دارد و همچنين يعني نبودن تعاطي آنها

                                                                                                                            
نووي / ، تهذيب األسماء و اللغات 4219شماره  1/618، تقريب التهذيب 38شماره 1/144ابن كثير / يين ، طبقات الفقهاء الشافع86نديم، ص 
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اما ابن مالك در علم حديث استاد بود عالوه بر آنها در علم عربي هم استاد بود و به اين دليل است 
  . كرد ث استشهاد ميكه او به حدي

ابن مالك اطالع فراواني در حديث داشت و بيشتر آنرا به قرآن استشهاد  :گويد صالح صفدي مي
   1.همتا بود كسي معادل او وجود نداشت و همچنين در اشعار عرب هم بيدر علم حديث نمود و  مي

نكردند و  ثه و مشاجرهپيشينيان اين قضيه را ايجاد نكردند و بر سر مبدأ استدالل به حديث مباح
نكردند و وقتي كه متأخرين خطاي گذشتگان را مالحظه كردند نتيجه  آنگاه آشكارا استشهاد به آنرا رد

گرفتند كه آنها به حديث استشهاد نكردند سپس بنا را بر اين نهادند كه آنها استشهاد را رد كردند و 
أخرين هنگاميكه عدم پذيرش نحويان قديمي را بنابراين مت .بعداً كوشيد آنرا به حالت تعلل درآورند

و آنها واهمه داشتند هنگاميكه به رد استشهاد و حديث اشتباه كردند  ،در استشهاد به حديث رها كردند
ابن ضائع و أباحيان از جمله كساني بودند . آنها شك كردند و در اين هنگام راه آنها را در پيش گرفتند

دادند و علماي ديگر آن را از اين دو نفر گرفتند، بدون اينكه در اعتماد به كه اين قضيه اشتباه را شيوع 
كه قدما در  ند يا تحقيقي انجام دهند و شايد منشأ اين فكر اشتباه اين باشدكن اين دو نفر دقت

ماندند و به دخول معناي عام سخنان فصحاي عرب اكتفا كردند سپس  استشهاد به حديث ساكت
فهميدند و حديث نبوي را به  د از آنها آمدند و اين فكر را تدوين نمودند آن را ميهنگاميكه كساني بع

متن مستقل مختص نكردند و هنگاميكه ابن ضائع و ابوحيان آمدند متن مستقلي را نيافتند كه حديث 
اند و اين شك  را از منابع استدالل به حساب آورند و شك كردند كه چرا قدما به آن استشهاد ننموده

را به عنوان يك حقيقت واقعي مسجل نمودند و كساني كه بعد از آنها آمدند بدون دقت از آنها نقل 
كند كه سيوطي از قول نويسنده ثمار  اين فرضيه تأييد مي. كردند و بدون تحقيق از آنها پيروي نمودند

و كالم فصحاء نحو علمي است كه با قياس و استقراء از كتاب خدا ( :كند كه الصناعه استنباط مي
كردند و بر آن خرده گرفتند و به گفته  كه علماي نحو به حديث استشهاد نمي) شود عرب استنباط مي

  2.از آن جلوگيري كردند و حديث را ذكر نكردند :او
داليل فراواني حمل بر شك، در صحت آنچه از خودداري استشهاد به  :گويد دكتر محمود فجال مي

اند، وجود دارد و اين از داليلي است كه نزديك بود منجر به عدم  شدهحديث به قدما نسبت داده 
استشهاد به حديث شود قواعدشان را بر آن بنا نهادند و به صورت يكسان به زبان يا نحو يا هر دو با 
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تواند سالم  حتي محقق تيزبين هم نميكنند،  آنگونه كه متأخران ادعا ميبنابراين . هم مشغول بودند
  :آيد ند آن چيزي است كه در زير ميو س. باشد
بنابراين  .شوند، صحيحتر هستند اشعار عرب كه نقل مي از بسياري از از نظر سند احاديث :اوالً

شر شر را بر صحت اطالق ثناء بر ذكر  :گويد مي "فأثنوا عليه شراً"فيومي بعد از استشهاد به حديث 
ترين آنها نقل شده است، پس  عرب و حتي فصيح اين عدالت قانونمند از فصحاء :گويد ، مي1ستودند
بودند؛ پس آنها در نقل به يكي اكتفا كردند و در حاليكه  ،ترين كساني كه اهل لغت نقل كردند مطمئن

  2.شناختند او را نمي
دانستند در مورد راوي قيد كردند كه بايد به  محدثان كساني كه روايت به معنا را قانوني مي :ثانياً

راويان كه . زبان احاطه داشته باشد و در غير اين صورت روايت به معنا از او جايز نيست همة حقايق
تر است و نقل به معنا را  شمارند، اعتراف نمودند كه روايت به لفظ اولي روايت به معنا را مجاز مي

بت و ثا 3.شمارند فقط در حالتي كه در كتابها تدوين نشده باشد و يا در حالت ضرورت مجاز مي
. دادند كردند كه بسياري از راويان در صدر اوليه اسالم كتابهائي داشتند كه روايت را به آنها ارجاع مي

كند و همچنين آنرا با روشني قلب  كردن آن به لفظ كمك مي  و بدون شك كتابت حديث در روايت
  .حفظ نمودند و آنرا از اختالط غلط يا تحريف دور نگه داشتند

از احاديث در صدر اول اسالم قبل از فساد و تباهي زبان تدوين شدند به دست  بسياري :ثالثاً
 ،كنند پس كسي كه تغيير در كالمش اثبات شود هاي آنها استدالل مي مرداني كه در زبان عرب به گفته

ن و به آپس در نهايت تبديل و تغيير لفظ استدالل به . چگونه ممكن است كه به كالمش استدالل شود
  4.باشد ين به الفاظ ديگر، صحيح ميهمچن
ل بر معاني كلمات عربي، به حديث در زبان استدالل كردند و آن زبانشناسان به خاطر استدال :رابعاً

شناسم كه مخالف  هيچ كس از علماي عرب را نمي :گويد چيزي است كه سهيلي به آن پرداخت و مي
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رح تسهيل و ابو حسن بن ضائع در شرح جمل اين مسأله باشد به جز آنچه را كه شيخ ابوحيان در ش
  1.اند ، ابراز داشته)امام سيوطي(و پيرو اين دو نفر 

 :گويد گويد كه عدم استدالل عالمان نحو متقدم به حديث توجيهي دارد و مي دكتر صبحي صالح مي
چيزي  پس آن درست است كه عودت دادند به اينكه حديث را نوشتند و در آن هنگام آنرا به وفور به

كردند و متأخران اين را تالفي  اختصاص ندادند و اگر آن نبود استشهاد به آن را بدون اشعار كوتاه مي
كردند كه علم الفاظ را شامل  استدالل مي خدا رسول شان به احاديثينمودند و هميشه در معجم ها

ري و صحاح جوهري زهترين آن داراي شرح و شواهد بودند همچنانكه در تهذيب أ شد كه فصيح  مي
  2.آمده است.. . ابن فارس و فائق زمخشري و غيره و مقايس

همگي بر اين امر نظر دارند كه ابن مالك در كتابش به نام شواهد التوضيح و التصحيح لمشكالت 
اي  الجامع الصحيح به اوج رسيد، او احاديثي را كه داراي إعراب بودند به كار گرفت و آنرا به گونه

بلكه ابن ضائع و أبا حيان در رأس كساني بودند كه  3.كه عربي فصيح مجذوب آن شودذكر كرد 
باشد و ابن طيب فارسي  استشهاد به حديث را نپذيرفتند و كتابهايشان از بعضي از احاديث خالي مي

 باحيان ديدم و بهأبلكه استشهاد به حديث را بارها در خود كالم  :گويد كند و مي اين را يادآوري مي
  4.كرد گاه نمي خصوص در مسائل صرف، البته او آن را در هر حال در اجتهاد، تكيه

و بيشترين شك اين است كه كسي به حديث متقدمين استشهاد  :گويد استاد سعيد افغاني مي
كند، اگر تا زماني كه بين مردم ثمرة علماي حديث از روايت و درايت متداول باشد، تأخير كنند  نمي

برانگيز باشد  اند و هرگز به اشعار و اخباري كه شك كريم در استدالل به آن كوتاهي كرده بعد از قرآن
   5.توجه نكردند و در اين هنگام با موازين فن، حديث علمي دقيق را وزن كردند

ممكن است كه ما تصميم مجمع زبان عربي در مصر كه سخن قابل اعتمادي دربارة استدالل به 
عرب كساني هستند كه به  :ارند را به حساب آوريم و اين تصميم آن است كهحديث در زبان و نحو د
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و  315-138دكتر محمود فجال در كتابة حديث نبوي في النحو العربي، ص / الدراسة النحوية لألحاديث الواردة في اكثر شروح الفية ابن مالك  -3

  0 543-2/325، 324-1/119السير الحثيث شكتاب در رضى دكتر محمود فجال، دراسة نحوية لألحاديث الواردة فى شرح الكافى: نگا
  .106دكتر فجال، ص / ، الحديث النبوي 96ابي طيب فاسي، ص / تحرير الراواية في تقرير الكفاية  -4
سه مقاي 123-122السنة النبوية فى مواجهة التحدى دكتر أحمد عمر هاشم ص  ، و123الحديث النبوى دكتر فجال صبا  و 49أصول النحو ص  -5
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هاي مصر در اواخر قرن  كنند و آنها همان عرب عربيت خود اعتماد دارند و به كالم خود استشهاد مي
  1.باشند العرب اواخر قرن چهارم مي نشين جزيره دوم و عربهاي باديه

سازد و  اديث، اختالف به استدالل آن را در زبان روشن نميهمچنين نظر مجمع استدالل به انواع اح
گانه و قبل از آن كه  آن اين است كه اين احاديث در صدر اوليه تدوين شدند مانند كتب اصول شش

  :به صورت زير به آن استدالل نمودند
  .احاديث متواتر و مشهور :الف
  .رود احاديثي كه الفاظش در عبارات به كار مي :ب
  .آيند ديثي كه از جوامع كالم به حساب مياحا :ج
  .و معاهداتش هاي نبي نوشته :د
  .فرمود كه به همة اقوام ابالغ كنند مي اند و رسول احاديثي كه روايت شده : ه
  2.احاديثي كه فصحاء عرب آنها را تدوين نمودند :و
د مانند قاسم بن محمد و شمردن احاديثي كه از مرداني روايت شد كه رايت به معنا را مجاز نمي :ز

  .رجاء بن حيوه و ابن سيرين
  3.احاديث روايت شده از راههاي متعدد كه الفاظشان يكي است :ح

توانيم به احاديث صحيح به  ما مي :گويد استاد جواد رياض بعد از نقل تصميم آن مجمع زبان مي
آن سخن گفته است كه به وسيلة خدا رسول صورت كلي اعتماد كنيم در بعضي از قواعد نحو كه 

 زيرا سخن .حتي اگر مخالف نظر همة علماي نحو باشد باشد افق يكي از زبانهاي عرب ميمو
آيد همچنانكه در تصحيح اعمال ما هم  هاي ما حجتي به حساب مي در تصحيح گفته خدا رسول

 ،باشد تباه نميآيد و آنچه را كه آنها آن را اشتباه در احاديث صحيح ناميدند، اش حجت به حساب مي
روايت شده كه او از  از نبي مانند آنچه كه از انس. باشد ن زباني از زبانهاي عرب ميآبلكه 

____________________________________________________________
_________ 

 ، و130دكتر الصباغ ص  ،الحديث النبوى. اين نظر را ذكر كرده است، 24ص ) اللغة والنحو بين القديم والحديث( شكتاب درأستاذ عباس حسن  -1
  .132-127الحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص 

  .24سيوطي، ص / اإلقتراح . كالم او در لغت حجت است: گويد مانند ائمه مالك و شافعي و همچنين امام احمد حنبل در مورد شافعي مي -2
دكتر صباغ، / حديث نبوي . بيرون آورد 5وإبراهيم الترزى ص  مجمع اللغة العربيه، مجموعه تصميمات علمي در پنجاه سال كه محمد شوقي امين -3
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 :كند، گفت خار مغيالن است، پس ما گفتيم خوردني است، گفت نوشيدن به صورت ايستاده نهي مي
  1.تر است آن بدتر و خبيث

 2.دست اوست كه آنان بهتر از اينان هستند به آن كس قسم كه جانم به :گويد در حديث ديگري مي
گويند خير و  كنند و مي بر اين اساس نزد زبانشناسان مشهور است كه آنها لفظ أَشُرَّ و أَخْيرَ را انكار مي

   :فرمايد تر هستند، همچنانكه خداي تعالي مي شر بدون الف صحيح

 ml m n o p  l ) 24/ فرقان(  
  .»مقري بهتر و آرامش و خوابگاهي نيكوتر خواهند داشت اهل بهشت در آن روز هستند و«

  :فرمايد و باز مي

 mP Q  R S T U l ) 34/ فرقان(  
  .»اند ترين راه ضاللت يافته به بدترين مكان شناخته و سخت«

باشد  اما انكار آنها را كه لفظ أشَر و أَخيرَ همچنين صحيح است قبول ندارند و آن عربي فصحيح مي
باشد و آنگاه انكار اين زبان يا رد  باشد و اما استعمال و كاربرد آن كم مي زبانهاي عرب مي كه زباني از

شود كه نزد  كنند ماداميكه در احاديث صحيح تكرار شوند و مانند آن يافت مي آن را قبول نمي
نووي  باشد و در قواعد آنها كاربرد دارد زيرا علماي نحو، همچنانكه امام شناسان معروف نمي زبان
گويد، احاطه قطعي به جميع كلمات عربي ندارند همچنانكه معروف است بعضي از آنها آنچه را  مي

  3.كنند كنند، منع مي كه از غير عرب نقل مي
سازد كه أَشرَّ و أَخيرَ صحيح هستند حتي اگر مخالف نظر همة علماي  روشن مي اينجا قول رسول

  4.تر است لينحو باشد، پس استدالل به حديث صحيح او
كند، پاسخ دهيم و  رسيم مگر به قضيه استدالل با معياري كه ابداً خطا نمي اما در آخر به نتيجه نمي

باشد و كسي كه ضعف بر او غلبه كرده باشد و  آن معيار فصاحت و صفا و سالمت از فساد مي
ضعف در لفظ او كند و  سخنش با گنگي اختالط كرده باشد به حديث و چيزهاي ديگر استدالل نمي

اين معيار دقيق ـ اگر زبانشناسان متقدم آن را در وقت . سرايت نموده و چه بسا مقامش تعالي يابد

____________________________________________________________
_________ 

  .2024 شماره 7/213مسلم به شرح نووي، كتاب االشر به باب كراهيت شرب  -1
  .2522شماره  8/315مسلم به شرح نووي، كتاب فضائل صحابه، باب من فضائل عفار و أسلم و جهينه  -2
  .73، ص 1417، سال 375، مجلة الوعي اإلسالمي، شماره 2522شماره  2024،8/313شماره  7/217المنهاج شرح صحيح مسلم  -3
  .مجله الوعي، همان شماره همان صفحه -4
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هاي  شد و ثمره شناختند ـ ضامن استحكام زبان و اصول نحو بر حمايتهاي ثابت و قوي مي روشني مي
د نتايج ابن مالك و ابن هشام، مانن .آن اصول در كتابهاي نتايج در مورد علم نحو با شواهدي چيده شد

و روش آنها اصل محكم و صحيحي بود و آن  1.كه از رجال و بزرگان متأخر در علم نحو بودند
چيزي بود كه همة علماي لغت آن را اخذ كردند و معاجمشان از آن پر شد و آنرا با حديث به ارث 

 .فارس و ابن جني و ابن بري و سهيليگذاشتند و اينچنين كتابهاي بزرگان نحو نوشته شدند مانند ابن 
شناسم به جز  هيچ كس از علماي زبان را كه مخالف اين مسأله باشد نمي :گويد حتي ابن طيب مي

در شرح جمل و  .  ه 680حسن بن ضائع در سال در شرح تسهيل و ابو .  ه 745شيخ ابوحيان در سال 
  2.پيرو اين دو نفر امام سيوطي

  3.الك گفت نه آنچه را كه ابوحيان گفت و سخن ابن ضائع سخني تباه استو حق آن بود كه امام م
به آن استدالل نمودند، ضعفش بر شما آشكار شد زيرا در آن تعلل  و آنچه را كه در مقام از استدالل

  4.اي دقيق و از كساني ضبط كردند كه خودشان در شعر و نثر به آنها استدالل كردند كردند به گونه

____________________________________________________________
_________ 

  .333دكتر صبحي صالح، ص  /علوم حديث  -1
  .131، 130دكتر صباغ، ص / ، الحديث النبوي 141-136اصول التفكير النحوي  -2
 :ك.براي مطالعه بيشتر در اين موضوع ر. 109، 108دكتر محمود فجال، ص / الحديث النبوي : ، نگا101تحرير الرواية في تقرير الكفاية، ص  -3

  .يخديجة الحديث ،كترموقف النحاة من االحتجاج بالحديث د
  .41استاد سعيد األفغاني، ص / األصول النحو : ك.ر -4
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اد به سنت كه اعتماست ن شبهه كه جعل و كثرت جاعالن در حديث اي :چهارم

  ستا نبوي را ضعيف كرده

  
  ي اين شك و پيروان آنبررس

دين  پردازان بي دشمنان سنت مطهر از غلوكنندگان شيعه و مستشرقان و پيروان آنها از جمله دروغ
بود كه ابواب روايت گشوده  ادعا كردند كه از آثار تأخير تدوين حديث بعد از سدة اول هجري اين

، تا اينكه دهها هزار قاعده و قانون وارد اسالم شد تا زمان فتنة عثمان بن عفان شد و جعل بي
آنها در شرق و غرب سرزمينهاي اسالمي پخش شدند و از حديث جعلي نقل شد و پيوسته بسياري 

  1.كرد مينان نميبه صحت احاديث ضعيف اعتماد شد و هيچ انساني به نقل سنت نبوي اط
اي از شبهه آنها بود كه بر مستدل بودن سنت مطهر و سرچشمة شريعت افترا زدند و  اين خالصه

ناميد  آنها را از بهترين صحابه مي همچنين به پرچمداران عدالت اسالمي در طول سه قرن كه پيامبر
  .ها هم افترا زدندو تابعين آنها كه در احسان از بزرگان مسلمان بودند و به محدثين و فق

كه بت است، گلدزيهر  با اين شبهه به مستدل بودن سنت افترا وارد كردند و از جمله اين افراد آقاي
ي و زرگ حديث نتيجه تطور ديني و سياسقسمت ب( :گويد آيد مي بزرگ مستشرقان به شمار مي

كه سندي براي اسالم از  شود باشد و صحيح نيست كه گفته مي اجتماعي اسالم در قرن اول و دوم مي
در عصر تكامل بود و ساير مستشرقين در اين  اين از آثار تالش مسلمانان. اشدب زمان اوليه اسالم مي

پردازان علم در ميان مسلمانان  همچنين پيروان آنها يعني داعيان فتنه و دروغ 2پيروي كردند واز او راه 
مسلمانان به جاي  :گويد آوريم كه مي منصور را مي از او پيروي كردند در اين ميان سخن احمد صبحي

____________________________________________________________
_________ 

سـيد صـالح   / ، األضواء القرآنيـه  218، شيخ المضيرة، ص 56-49، قصه حديث محمدي، ص 268، 18محمود ابورية، ص / أضواء علي السنة  -1
، احمـد  2/123، ضحي اإلسـالم  211-210فجر اإلسالم  14-11محمد نجيب، ص / ، الصالة 517-9/516، مجله المنار جلد 1/35ابوبكر 
عبـد اهللا  ، نحو تطوير التشريع اإلسالمى ، و98قاسم أحمد ص ، إعادة تقييم الحديث و 45حسين أحمد أمين ص ، دليل المسلم الحزين وامين، 

 ، و262، 161، 109، 91، 90، 12لبنـا ص جمـال ا هـر دو از  ، والسنة ودورها فى الفقه الجديـد  218األصالن العظيمان  ، و50-44النعيم ص 
بلـوغ اليقـين بتصـحيح     ، و427، 290، 113، 111تبصير األمة بحقيقة السنة ص ، و84سعيد العشماوى ص ، حجية الحديث حقيقة الحجاب و

تأمالت فى الحديث  ، و81صالح الوردانى ص ، الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ، و471إسماعيل منصور ص هر دو از مفهوم ملك اليمين 
دراسـات   ، و258 - 236عبد الجواد ياسـين  ، السلطة فى اإلسالم ، و98، 97نصر أبو زيد ، اإلمام الشافعى و164-131زكريا عباس داود ص 

كـاى  موريس بو، دراسة الكتب المقدسة ، و514 - 489ص  10 شمارهيبي در لكلية الدعوة  همجل به نقل ازصديق بشير  دأستا همحمدية ترجم
  .51، 1/50مرتضى العسكرى، مائة صحابى مختلف خمسون و ، و302، 156،158،290،298، 13

  .بحث آن را بيان كرديم 353-344قبال در شبهة التأخر في تدوين سنة، ص  -2
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اينكه به قرآن و منهج عقلي آن مشغول شوند، آنها قرنهائي را در تأليف روايات و اختالف دربارة آن 
زيرا .. . :گويد و همچنين دوباره مي 1تباه كردند و همچنين به تأليف خرافات و تحقيق در آن پرداختند

شود و فرهنگ آنها كه آشكار كردن آن در زمان ما براي  ي گذشته بيان ميآن رواياتي كه از زمانها
، پس تأمل كنيد 2اسالم ضرر دارد و عالوه بر آن مجموعه كذبهائي كه خداوند آنرا بر سلطان نازل كرد

و احمد صبحي در داليل جعل حديث تفاوتي هست؟ گلدزيهر  و ببينيد كه آيا در معناي سخن
و بزرگان مسلمان و فقها و  خدا رسول لت پرچمداران اسالم از صحابهدشمنان اسالم به عدا

  .محدثين، افترا زدند
، بعضي از آنهامتهم نمودند و گفتند كه  خدا رسول صحابة عادل و معتمد را به كذب بر ـ 1

ها و احزاب  كنند و در امر خالفت بر همديگر سبقت جستند و به دسته بعضي ديگر را تكذيب مي
گرفت و حديث  ني تقسيم شدند و هر حزبي براي خود در امر حديث جايگاهي در نظر ميگوناگو

گفتند كه اين كار در زمان اموي و عباسي شدت گرفت، هنگاميكه اين  كرد و مي را جعل مي نبي
حديث كامل صحاح اكاذيب به احاديث تبديل شدند و تدوين آنها در دوران عباسي در ضمن كتابهاي 

  3.شد
اند،   زرگان مسلمان و معتمد از محدثين و فقهاء را به اينكه حكام و سالطين به آنها انفاق كردهبـ  2

كنند تا  اند و احاديث براي آنها وضع و جعل مي د كه اينان سرباز سالطين شدهنگفت متهم نمودند و مي
در اين مورد . اند سلطنت و پادشاهي آنها ثابت شود و علماي مسلمان تا اين دوره به اين طريق رفته

گرفت به خاطر  علماي حديث و رجال دين را به كار مي 4)معاويه(سلطان  :گويد نيازي عزالدين مي
كردند او در  اقناع امتش كه نظر عمومي و نقطه نظر دائمي بود، پس همة آنها به حرف سلطان عمل مي

بنابراين آنها را در اين كتاب سربازان (كردند  داد و آنها اوامر او را اجرا مي مقابل به آنها پاداش مي
  5)كردند گرفتند و آن اوامر را اطاعت مي ناميم زيرا آنها اوامر را مي سلطان مي

____________________________________________________________
_________ 

  .50، ص 3530مجله روز اليوسف، شماره  -1
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 آنرا بهو به ظلم جعل كرده بودند،  كهو سربازان سلطان احاديثي را  :گويد و در جائي ديگر مي
خواستند امت مطيع  كردند و مي آنرا به سلطان وصل مي تا ، بكار گرفتندنسبت دادند خدا رسول

  1.كمترين تكاليف ممكنه شوند
 :گويد گويد، او مي و شريعت اسالم مي هر در مورد عقيداين كذب ترديدي است به آنچه كه گلدزيه

توانيم احاديث جعلي را به تنهائي به نسلهاي متأخر ارجاع دهيم بلكه در اين مورد احاديثي هست  نمي
و كارهاي رجال  كرده آن عملبه آن را فرموده است يا  ست يا پيامبركه برچسب قديم بر آنها

ن ند نظرشان را به ايتوا ي و هر پيرو مذهبي ميبه حق كه هر فكري و هر حزب.. . باشد گذشته مي
در دايرة عبادات يا عقايد يا قوانين فقهي  بنابراينرود  به اين مسلك مي شكل محكم كنند و مخالف او

، ظاهراٌ يابد كه نظرش را با حديثي يا چند حديث تقويت نكند را نمييا آكادمي  ب، مذهيا سياسي
  2.آاليد هيچ چيز دامن آن را نيالود و نمي

 :گويد كند و مي را حسين احمد امين در كتابش به نام دليل المسلم الحزين رد مي دروغين همو 
 الح و مطلوب روايت كردند و به پيامبربراي تأييد هر نظري به فقهاء و علماء پناه بردند و آنرا ص

  3.كنند تقديم مي
هاي فقهي مورد  ني شاخهتوا نمي :گويد احمد امين در رد آن آورده است و در فجر اسالم مي

  4.را ببيني مگر حديثي كه اين را تأييد كند و حديث ديگري آن را تأييد كند اختالفي
و  :گويد آورد، مي الل بودن ازدواج موقت مياحمد صبحي در رد آنچه احمد امين در دفاع از ح

اين است كه اختالفات فقهي . كند آنچه را كه عالمه احمد امين در كتاب فجر األسالم براي ما ذكر مي
  5.از مهمترين داليل ايجاد احاديث بود

____________________________________________________________
_________ 

، 134، 130، 129، 125، 124، 10إنذار من السماء ص ، 154، 153، 119، 117، 114، 10، مراجعه به همان منبع، ص 92 دين السطان، ص -1
  .262-15دكتر علي الوردي، ص / ، وعاظ السالطين نيازى عز الدينهر دو از  .715، 695

 و .521و  511، ص 10ل از مجله كلية الدعوة، ليبي شماره ، دراسات محمديه به شرح استاد صديق بشير به نق50، 49العقيدة و الشريعة، ص  -2
جمع األناجيل  منهجية جمع السنة و: ك.ر .689ص  11 شماره به نقل از همان مرجع قبليصديق بشير  هشاخت ترجم، أصول الفقه المحمدى: نگا

  0و بعد از آن  64دكتر عزية على طه ص 
  .45دليل المسلم الحزين، ص  -3
  .214، ص فجر اإلسالم -4
  .23ف ص 3564مجله روز اليوسف، شماره  -5
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يعني آنچه كه در كتابهاي سنت مطهر (هر آنچه را كه بزرگان گذشته نوشتند  :گويد همچنين مي
  1.خطا و صواب را دارد احتمالديني است كه  نظرياصل دين نيست و همانا آن ) اند ين كردهتدو

داليل و  منع تدوين حديث،(ر كتابش به نام يان شيعه به نام علي شهرستاني ددر رد آن يكي از غال
   :گويد مي) نتايج

واب و مفردات نيست بلكه آن سنت مرداني است كه از اب خدا رسول سنت متداول امروزه سنت
  3.ده استرا به فقه الرجال توصيف كري ديگر سنت مطهر ، و در جا2عظيم آن هستند

  

____________________________________________________________
_________ 

دكتر  ،تأسيس األيدلوجية الوسطية اإلمام الشافعى و وو 170محمود ابورية، ص / ، و با شيخ الضميرة 36، ص 3536مجله روز اليوسف، شماره  -1
  .ديگران مقايسه كن و 99، 98قاسم أحمد ص، ثإعادة تقييم الحدي ، و260عبد الجواد ياسين ص ، السلطة فى اإلسالم ، و98نصر أبو زيد ص

  .302منبع تدوين الحديث، ص  -2
  .330همان، ص  -3
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را كم سنت نبوي  اعتماد به، حديث جعل و كثرت جاعالنجواب اين شبهه كه 

  كرده است

  
  مقدمه

نسبت دادند ولي امر به اينجا ختم نشد كه  جاعالن و كاذبان سخن را آراسته و آن را به نبي
يروان اين شبهه آنرا در سر داشتند و باعث ايجاد وسواس در جانها شدند و در دريافت اين حقايق پ

خود را به جهالت زدند كه زندگي اسالمي چنانچه متعلق به سنت نبوي باشد بواسطه آن بزرگي و 
از علما  تعداد زيادي از راويان معتمد و عادل از آن جانبداري كردند و تعداد زيادي. يابد عظمت مي
كند، در  نفوذ در آن مجبور مي زنندگان را به را با محدودة قدرتمندي كه تهمت خدا رسول كه حديث

  .گرفتندبر
آن محدثان به وسعت اطالع آنها و نفوذ بصيرتشان و كوشش و پافشاري آنها كه جاعالن 

 خدا رسول ر چيزي كه بهها و مقاصدشان را دنبال كنند و بر ه شناختند، توانائي داشتند كه دافعه مي
آن جاعالن عزم خود را جزم . بر طريق جعل و كذب و افترا نسبت داده شده است، انگشت بگذارند

كنند زيرا  خواهند نابود كنند و ميدان را براي آنها ترك نمي اند كه حديث نبوي را آنچنانكه مي كرده
علماي معتمد و محدثين در . گنجانند ميبين روايان معتمد و عادل بدون اينكه خود بدانند، كذب را 

اين راه به چيزهائي نزد جاعالن دست يافتند پس براي آنها حصار فكري و علمي و عملي كشيدند و 
هاي آنها را كشف كردند و آنها را به صورت تك به تك  ها و اهداف و دافعه مشخص نمودند و روش

اينكه حكام و امرا آنها را از حديث گفتن  ، كما1ذكر كردند و حكم دين در همة آنها را روشن نمودند
منع كردند و همچنين ضعيف و صحيح و جعلي را مشخص نمودند سپس هر كدام را جداگانه تدوين 

رسد اما دشمنان اسالم اين  كردند و اين براي سنت مزيتي بود كه هيچ علمي از علوم به پاي آن نمي
 ،آنكه تشخيص داده شوند ها احاديث جعلي در سنت بيبه زعم آن! مزيت را براي آن عيب پنداشتند

  2.شوند يافت مي
هنگاميكه علماي قديم و جديد مباحث خود را در باب حديث جعلي گشودند و همچنين در مورد 
شروع آن و داليل آن و حكم روايت آن و قانون شناخت آن و مشهورترين نوشته در اين مورد، سخن 

____________________________________________________________
_________ 

  .570-2/569عزالدين تميمي / مؤتمر السنة النبويه ومنهجها في بناء المعرفة و الحضارة  -1
  .54استاد دكتر عبد المهدي عبدالقادر، ص / مكانتها . السنة النبويه -2
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نويسندگان در اين مورد  :ت نوشتند ـ حتي صحيح است كه گفته شودنهاي گفتند و در اين مورد بي
خواهيم تالش علماي حديث  كنيم و مي اي از اين مباحث را ذكر مي خيلي زياد نوشتند اما ما خالصه

هاي آنها كه سنت مطهر نبوي از  را در برابر حركت جعل و جاعالن بيان كنيم و در مورد پرده دري
  .سخن بگوييم ،ن سالم به در برددست بهتانهاي آنها جا

  
  تعريف حديث جعلي از لحاظ لغوي و اصطالحي

باشد،  باشد و مأخوذ از وضع چيزي مي اسم مفعول مي :از لحاظ لغوي) جعلي(تعريف موضوع 
باشد و آن انحطاط در رتبه  كند و يا مأخوذ از كلمه ضعه مي آيد و سقوط مي هنگاميكه پائين مي

اسقاط، مانند وضع جنابت از او  :باشد از آن جمله داراي معاني گوناگوني ميباشد و كلمه وضع  مي
و به معني ترك هم . كاري يا چيزي از روي تنبلي يعني سقوط كرد يعني سقوط كردن آن و مانند وضع

مانند وضع اين  ؛آيد و به معني افترا و اختالف هم مي. آيد و شتر موضوعه يعني در چراگاه رها شد مي
  1.و احاديث موضوعه مختلف هستند. يعني جعل كرد و افترا زد :عنيقصه ي

باشد كه آنرا از  حديث كذب و جعل شده و مصنوعي مي :در اصطالح محدثين) جعلي(موضوع 
هرگز آنرا نگفته و انجام نداده و تصميم به ) پيامبر(دهند و او  نسبت مي روي كذب و تخلق به نبي

عناي لغوي و اصطالحي آن مناسبتي هست، زيرا موضوع از لحاظ لغوي انجام آن نگرفته است و بين م
و از لحاظ اصطالحي يعني ايجاد كردن و بوجودآوردن .. . يعني سقوط و انحطاط در رتبه و غيره

  2.باشد چيزي كه در اصل موجود نمي
  

  موضوع  ذاري حديثدليل نامگ
 نانكه حافظ سخاوي در اول كتابشلغوي هيچ مانعي برايش نيست همچ و حديثي كه از نظر معني

 سميه اين احاديث ـ در معني لغوي ـتدر وجه  :گويد آن اشاره نموده است و مي به المقاصد الحسنة
از باشد و نظر به اينكه ظاهر امر قبل  و آن همچنين بر حسب ادعاي جاعل آن مي 3آن را مالحظه كردم

  .تواند حديث باشد اصطالحي است كه نمي دهد تحقيق و كشف آن نشان مي

____________________________________________________________
_________ 

  .92، 3/91، القاموس المحيط 397، 8/396لسان العرب  -1
  .1/5ابن عراق  ،وتنـزيه الشريعة 2/68، توضيح األفكار 1/274سخاوي / ، فتح المغيث 1/274تدريب الراوي،  -2
  .3المقاصد الحسنة، ص  -3



 سنت نبويبررسي 

 

430

كسي كه از من " :دكنند كه فرمو استناد مي به حديث پيامبر ،و در وجه تسميه حديث مكذوب
پس براساس اين  1".حديث نقل كند و ديده شود كه آن كذب است پس او يكي از كاذبان است

  .گذاري نمودند مكذوب را نام) حديث(كالم  حديث پيامبر
  

  )جعلي(حديث موضوع 
نسبت  خدا رسول را به كند پس آن كذاب آنرا پيش خودش درست ميگاهي است كه كالمي 

  .دهد و غالب احاديث جعلي اينگونه است مي
بعضي از گذشتگان درستكار از صحابه و تابعين سخن مانند  گيرد را مي كس ديگريسخن و گاهي 

 خدا رسول كند و آنرا به ذ ميو يا بعضي از كلمات حكما يا بعضي از اخبار اسرائيليات و غيره را اخ
  .دهد نسبت مي
دهد و  نرا بر وجه صحيح اسناد ميآكند و  حديثي را با اسناد ضعيف اخذ مي) واضع(جاعل  و گاهي

بعضي اوقات سخن را به صورت مستقيم، مانند سخن . شود دهد و مورد قبول واقع مي آنرا رواج مي
ها حديث موضوع دهد كه به آن نسبت مي اشتباه به پيامبر بعضي از صحابه يا غير از آنها را به خطا يا

  2.شود گفته مي
  

  از آن در حديث و دوري صحابه) جعل(آغاز وضع 
  :آورند شروع جعل در حديث دو قول يا روايت مي تاريخعلما در 

دانند و در اين مورد دكتر  مي آغاز جعل حديث را در زمان مبارك خود پيامبر :ـ روايت اول 1
اند كه  روايت كرده 5اند به آنچه از برَيده استدالل كرده 4و دكتر فاروق حماده 3الح الدين أدليص
به من امر كرده است كه  خدا رسول :مردي به ميان قومي در يك سوي مدينه آمد و گفت :گويد مي

ست از ازدواج و سخنراني كرد و گفت زني از آنها در جاهليت ا. با نظر خودم در ميان شما حكم كنم

____________________________________________________________
_________ 

  .34همان، ص  -1
  .16-1/15ابن عراق / عة ، تنزيه الشري1/35ابن جوزي / ، تفصيل آن در الموضوعات 81، 80لمحات من تاريخ السنة، ص  -2
  .41، 40منهج نقد المتن عند علماء الحديث، ص  -3
  .273-271المنهج اإلسالمي في الجرح و التعديل، ص  -4
، 43، تاريخ الصحابه، ص 217شماره  1/185بريدة بن الحصيب، صحابي بزرگوار كه شرح حال او در كتابهاي ذيل آمده است؛ اإلستيعاب : بريدة -5

  .398شماره  1/367، اسدالغاية 414شماره  78، مشاهير علماء األمصار، ص 108شماره 
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دشمن خدا دروغ گفته  :كردن با او ابا كنيد سپس قوم پيش رسول رفتند و از او سؤال كردند، او فرمود
اي را يافتي كه مار او را گزيده بود سپس مرده بود  اگر تو مرده :سپس مردي را فرستاد و گفت. است

صورت عمدي كذب ببندد، كسي كه بر من به  :او را آتش بزن، سپس نزد رسول رفتند او فرمود
  1.جايگاه او در ميان آتش است

گردد كه اقوامي از  مي ور شدن آتش فتنه بر آغاز جعل در حديث به زمان شعله :ـ روايت دوم 2
هاي آن را برافروختند، دكتر سباعي سال چهلم هجري را حد فاصل صفا و  توزان در اسالم شعله كينه

اي در خدمت اهداف  بعد از آن، آن را به عنوان وسيلهداند و  خلوص سنت از كذب و جعل مي
) رضي اللّه عنهما(سياسي و تقسيمات داخلي به كار بردند، در آن زمان كه اختالف بين علي و معاويه 

هايي سرگردان شدند و بعد  ي ريخته شد و انسانن دليل خونهايشكل جنگ به خود گرفت و به همي
 اي كه در زمان عثمان چه بسا قبل از اين در فتنه 2.ي تقسيم شدندهاي متعدد مين به طائفهلاز آن مس

شمريم كه آنرا آغازي براي طلب  روي داد، آغاز شد، هنگاميكه فتنة مذكور را در خبر ابن سيرين برمي
  .اسناد قرار داد

____________________________________________________________
_________ 

. از او نقل كرده است ، حديث بريدة از  56، 1/55) الموضوعات( شكتاب همقدم در، ابن جوزى كرده جاخرستأ 4/1371الكامل  درابن عدى  -1
آن  تضعيف وجرح گروهي از محدثين منتقد بر )صالح بن حيان القرشى(ابن جوزى  نزد هايشروايت ابن عدى، و  نزد شروايته ناد بتسا در و

التعديل  الجرح و ، و2862شماره 1/427تقريب التهذيب  ، و4/386تـهذيب التهذيب : شرح حال او در كتب ذيل آمده است، اتفاق نظر دارند
خالصة تذهيب تـهذيب الكمال  ، و311 شماره 135ى صنسائ، المتروكين الضعفاء و ، و1/365ابن حبان  ،المجروحين ، و1739 شماره 4/398

 169ص ) الصارم المسلول(صاحب  تمام آن را: گويد مي ، وگويد و اين حديث خود از منكرات او مي 2/292الميزان  ،الحافظ الذهبى 170ص 
 درطبرانى . دانند طرف ديگر صحيح نميدانسته و از  حيصحاز يك طرف آن را  و روايت كرده على بن مسهر ازيحيى حمانى  ازطريق بغوى  از

 1/145مجمع الزوائد  درهيثمى  و همچنانكه وجود دارد عطاء بن سائب كوفى شسنادافى  ، وعبد اهللا بن عمرو بن العاصاز  3/59األوسط 
كرده كه بعد از  وداود ذكرأب ، وروايت نكرده است عطاءاز وهيب بن خالد را كسي جز حديث گفته كه اين ، و طبرانى گفته گاهي مختلط است

 در از اووهيب  ترواي 385 شماره 7/203تـهذيب التهذيب  در ، و71 شماره 241نـهاية االغتباط ص: نگا. اختالطش از او شنيده است
تحت عنوان  "لمحات من تاريخ السنة" شكتاب درروايات متعدد  را با حديثاين عبدالفتاح أبو غدة  داستا .اختالط در آن است اي كه  هجـمل

سبب ورود حديث  كه در يما حديثا: گويد مي ، وآورده است 65 – 56فى حياته ص  بطالن األحاديث الدالة على وجود الكذب على النبى "
خ لمحات من تاري: نگا. ي است كه اعتماد و توجه به آن صحيحي نيست، حديث منكرآمده است "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"

  .56السنة ص 
 51، از جمله كساني كه بر نظر دوم است دكتر همام سعيد در كتاب الفكر المنهجي عند المحدثين ص 75دكتر سباعي، ص / السنة و مكانتها  -2

  . و ديگران است 76-73و استاد ابوعذة در كتاب لمحات من تاريخ السنة ص  91-89ص / است و دكتر ابولبابه در كتاب اصول علم حديث 
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كداميك آغاز جعل در حديث بود زمان نبوت يا زمان فتنه، پس ممكن نيست كه وضع و جعل 
اي كه از معتمدان معروف به خير و  اتفاق افتاده باشد، صحابه خدا رسول ميان صحابهحديث در 

  .چرخد پرهيزكاري و تقوا بودند و كساني كه نقل حديث بر آنها مي
 بر فرض صحت روايات كه به آن اشاره شد، ممكن نيست آغاز جعل حديث زمان نبوت پيامبر

شك كرد و به عدالت آنها افترا وارد كرد، البته منافقان  و به خاطر آن در صدق و راستي صحابه. باشد
كردند و بعيد نيست آن مردي كه آن  با آنها بودند و آنها كساني بودند كه اعمال نفاق را صادر مي

در  2و فاروق حماده 1كرد يكي از منافقين باشد و بدينگونه دكتر صالح الدين ادلبي روايات را نقل مي
گويند و آندو از پيروان قول اول بودند كه  صحابه به كذب در زمان او مي دفاع از تهمت زدن به

  .بوده است گفتند آغاز جعل زمان خود نبي مي
گفتند آغاز جعل در  كردند و مي دين ادعا مي اما آنچه كه غلوكنندگان شيعه و مسشترقان و داعيان بي

اده است و آنها بر روايات گذشته استدالل بوده است و آن در ميان صحابه گرامي اتفاق افت زمان نبي
  3.كنند مي

____________________________________________________________
_________ 

  .41منهج نقد المتن عند العلماء الحديث، ص  -1
ورآه  ليس كل من أدرك النبى (مباحث المرسل فصل  دراإلحكام  شكتاب درامام ابن حزم و  273المنهج اإلسالمي في الجرح و التعديل، ص  -2

صالح بن حيان " همچنين شسنادا در وده است آور بريدة  ترواي از بل راحديث قاز اينكه بعد  .بر آنها پيشي گرفته است 2/218صحابياً 
بر او دروغ بسته بود و او جز از كسي كه معروف و مشهور  پيامبر عصر او از جمله كساني بود كه در: گويد مي، ابن حزم وجود دارد "القرشى

افرادي بودند كه به نص قرآن منافق لسالم عليه ا خود پيامبر عصر ه و درمدينگاهي در  ": گويد ميحديث از ذكر  قبل ، وكرد بوده، قبول نمي
پس اينها جزو ، ، راضي نبودندوغيره طرد شدهحكم ابن أبى العاص  وكه به نفي مخنثي كه او امر كرده بود  - مانند هيت –بودند و كساي بودند 

گويد و آن بر روايت يكي از  ميحديث بريدة روايت از مام ابن حزم قبل اين چيزي است كه ا و .كساني نيستند كه نام صحابه بر آنها نهاده شود
استناد كرده و سخن ابن حزم  تروايه محمود أبو رية ب و جاي بسي تعجب است كه .كند نه بر يكي از صحابه عادل و معتمد منافقان تأكيد مي

از او تبعيت  123الت فى الحديث ص تأم شكتاب درزكريا عباس داود و از ميان شيعه ، 65أضواء على السنة ص : نگا. قبلش را نياورده است
استاذ أبو  پس بر يكي از منافقين كرده است،حمل را بريدة  تابن حزم رواي متوجه نشده كه -رحمه اهللا–استاذ أبو غدة  همچنانكه، كرده است

لمحات من تاريخ : نگا. ر كرده استگمان نسبت اشتباه داده به گمان اينكه  حديث را درست دانسته كه در دو جا آن را ذكامام ابن حزم به غدة 
  0حاشيه 58ستاذ أبو غدة ص ا ،وعلوم الحديث

، تبصير 325، 258، دين السلطان، ص 701، 700، إنذار من السماء، ص 139، السنة و دورها في الفقه الجديد، ص 65أضواء علي السنة، ص  -3
، 335والنص واالجتهاد عبد الحسين شرف الدين ص ، 1/435درستين جلد ، معالم الم211فجر اإلسالم، ص  428، 294األمة بحقيقة السنة، ص 

ليبي ، كلية الدعوة همجل به نقل ازصديق بشير  داستاه دراسات محمدية ترجم و،  126ص/ زكريا داود / تأمالت في الحديث عند شيعه و سنة 
  .539ص 10 شماره
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كنند كه بعضي از صحابه در صدق  اند و استشهاد مي و بعضي از صحابه به بعضي ديگر خدعه زده
گويند كه قلبشان از حقد و كينه پر است و آن كذب  مي اين را فقط قومي . كردند بعضي ديگر شك مي

باشند و رسالت او را به عامه خلق  صحبت نبي را برگزيد كه همرا بر كساني زدند كه پروردگار آنها 
هر انساني كه درك كند در اين شكي ندارد كه دورة اوليه  :گويد دكتر ابولبابه حسين مي. تبليغ كنند

هاست به خاطر پايداري جامعه آن زمان و توفيق مردان آن  ترين دوره ترين و سالم اسالمي يكي از پاك
 1،ترين رهبران از ميان صحابه بودند آنها كه هيچ شكي در آن نيست، پس جليل جامعه و صالبت

نهال آن را در ميان اصحابش كاشت و به رعايت آن  همچنين آن تربيت براساس قرآن كه پيامبر
تعهد نمودند كه عامل بزرگي در پاكي نفوس اصحاب بود و اين عادتي بود كه در جان و نفس 

كند  ا را از هوي و هوس و اميال كه ادعائي براي كذب و افترا بودند، پاك مياصحاب نفوذ كرد و آنه
كند  را به ظلم توصيف مي دهد و كذب آنها ها را به كاذبين مي و خصوصاً قرآن كريم شديدترين وعده

  :فرمايد مي و

mB C D E F G H I J  Kl ) مر32/ ز(  
هيچ كس  ،رسوالن خدا را تكذيب كرده عدة صدقكه بر خدا دروغ بسته و و پس در آن روز از آن كسي«

  .»ستمكارتر هست؟

m¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È l ) 69/ يونس(  
  .».بگو اي رسول ما كه هرگز آنان كه به خدا چنين نسبت دروغي دهند نجات و رستگاري ندارند«

 پيامبرعيان است و متواتر است اين سخن ) صحابه(در حاليكه براي آنها ! گويند چگونه دروغ مي
و چگونه تصور كنيم كه  2كسي عمداً بر من دروغ ببند جايگاه او در آتش خواهد بود :فرمايد كه مي

گويند و همچنين دهها حديث نبوي ديگر در حاليكه پاك بودند و به  آنها دهها آيه قراني دروغ مي
  .صدق و اخالص و تقوي توصيف شده بودند

ميسر نيست كه صحابه را به كذب متهم كنيم در حالي كه براي ما  :گويد همچنين دكتر سباعي مي
نمودند و در راه اسالم از وطن و خويشاوندان خود دور  خدا رسول خود و اموال خود را فدايآنها 

، براي ما بودشدند و هجرت نمودند و عشق و خوف خدا با هم در خون و گوشت آنها امتزاج يافته 
____________________________________________________________

_________ 
 - رضى اهللا عنهما–عمر  بكر ووأببه  ه از زيادي روايت از روايت اتهامصحابي نـه هجواب شبه: ك.، ر89دكتر ابولبابه، ص / اصول علم حديث  -1

  0 339-336ص به دروغ به صحابه
  .275شرح آن در ص  -2
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اند و چه بسا  نموده خدا رسول صحاب اقدام به كذب برميسر نيست كه تصور كنيم كه اين ا
 و داللت تاريخ براي ما كافيست كه صحابه در زمان 1ي در اين مورد وجود داشته باشدهاي انگيزه
امتناع خدا رسول و بعد از آن، خوف خدا را همچنان در دل داشتند و از افترا بر  خدا رسول

. دادند و آنها از كذب به دور بودند م شريعت را انجام ميورزيدند و با حرص و ولع شديد احكا مي
دريافت كرده بودند و در اين راه متحمل  خدا رسول كردند همچنانكه از آنها دين را به مردم ابالغ مي

 ،ديدند ضرر و زيان شدند و با هر امير يا خليفه يا مردي كه در او انحرافي نسبت به دين خدا مي
  .ترسيدند راه از بازداشت و مرگ و اذيت و آزار نمي جنگيدند و در اين مي
  

  ي از شجاعت صحابه در حفظ شريعتهاي نمونه
بردند و شجاعترين مردان از  كسي بود كه امپراطوريها از جسارت او حساب مي عمر فاروقـ  1

كه او امر به  زمانترسيدند زني در برابر او ايستاد و به او جواب نه را داد، آن  اقتدار و عدالت او مي
 :كرد و گفت كند، او روزي براي مردم سخنراني مي ن مخالفت ميآاين زن با تعاليم قر كرد معروف مي

اي نزد خدا باشد زيرا در اين  اي مردم در مورد مهر زنان افراط نكنيد و اگر چه آن كردار بزرگ منشانه
  .تر است براي شما اولي مورد پيامبر

براي پيروي كردن، كتاب خدا ! اي اميرالمؤمنين :سپس به عمر گفتآن زن اين سخن را شنيد 
پرسي؟ آن زن گفت، تو مردم  كتاب خدا، براي چه اين سؤال را مي :تر است يا سخنان تو؟ گفت محقق

  :فرمايد ن ميآكنند در حاليكه خداوند در قر كني كه در مهريه به زنان افراط مي را نهي مي

 mG  H I J K L M l  
  )20/  نساء( 

  ».بازگيريد ايد البته نبايد چيزي از مهر او ز آنها كردهو مال بسياري را كه مهر يكي ا«
هر كسي داناتر از عمر است و يك بار يا دو بار ديگر به منبر برگشت و به مردم  :سپس عمرگفت

  2.شته باشدكنم مگر مردي كه توانايي مالي دا من شما را از افراط كردن در مهريه زنان نهي مي :گفت

____________________________________________________________
_________ 

  .مقايسه كن 94استاد محمد أسد، ص / با اإلسالم علي المفترق الطرق  -1
. اند آورده "كل الناس أفقه من عمر" در و شمسند در و أبو يعلى 598 شماره 167، 1/166باب ما جاء فى الصداق  شسنندر سعيد بن منصور  - 2

  .در آن وجود دارد كه گاهي ضعيف و گاهي مورد اعتماد استمجالد بن سعيد : گويد مي 4/284مجمع الزوائد  درهيثمى 
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به  خدا رسول عمر متني را از هرفت ك كنندگان از زكات مي داشت به جنگ با امتناع ابوبكرـ  2
 او نشان داد كه در آن ريختن خون كسي كه شهادتين را گفته باشد ممنوع كرده بود و فرمودة پيامبر

إله اللّه و كسي كه اين سخن را  ال اله :كنم با مردم پيكار كنيد تا اينكه بگويند امر مي :اينگونه بود
شوند بجز اينكه حق و حسابي با خدا داشته باشد،  گفت، اموالش و خودش نزد من محافظت مي

كنم با كسي كه بين نماز و زكات فرق بگذارد زيرا زكات حق  سپس ابوبكر گفت كه به خدا مبارزه مي
كردند، براي منع  ادا مي خدا رسول نرا بهشدند آنها آ مال است و به خدا سوگند اگر عقالً مانع من مي
به خدا وقتي ديدم كه خداوند براي جنگ به ابوبكر : آن با آنها جنگيد سپس عمر بن خطاب گفت

  1.گويد دلگرمي داد، پس دانستم كه او حق را مي
خواست زني را كه در شش ماه زايمان كرده بود  كه مي با تالش عمر علي ابن ابي طالبـ  3

كني درست نيست؛ خداوند در  اين كاري كه تو مي :پس علي به او گفت ،ند، مخالفت كردرجم ك
   :فرمايد ن ميآقر

 mL M N O l ) 15/ احقاف(  
  .»سي ماه تمام مدت حمل و شيرخواري بود«

باشد پس آن چيز را كه  باشد و بيست و چهار ماه در دوران شيردهي مي پس شش ماه در شكم مي
  2.د، يعني سي ماه و عمر را از آن كار بازداشتخدا فرمود كامل ش

پذيرد زيرا  از مروان بن حكم والي مدينه تقديم خطبه نماز عيد را نمي ريخدابو سعيد  ـ 4
  3.باشد روشن است كه آن عمل مخالف سنت نبوي مي

____________________________________________________________
_________ 

استخراج نموده، مسلم به شرح نووي،  12/288بخاري به شرح فتح الباري آن را از كتاب استتابة المرتدين، باب قتل من ابي قبول الفرائض  -1
  .و لفظ از اوست 32شماره  1/232كتاب اإليمان، باب األمر بقتال الناس حتي يقولوا ال إله اال اللّه محمد رسول اللّه 

  .استخراج نمود2074شماره  66/ 2سعيد بن منصور در سننن باب المرأة تلد لستة أَشهر  -2
و مسلم به 956شماره  2/520باري در كتاب العيدين استخراج شده است، باب الخروج إلي المصلي بغير منبر قصة الحديث كه به شرح فتح ال -3

عبد  هخطب بر إنكار كعب بن عجرة : ونگا. 79-78شماره  1/296شرح نووي، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان 
خواند در حالي كه خداوند متعال  به اين خبيث بنگريد كه نشسته خطبه مي" :گفت بود و مي ه كه نشستهجمعدر روز الرحمن ابن أم الحكم 

آور  و چون داد و ستد يا سرگرميى ببينند به سوى آن روى «) هجمع/ 11( "وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انْفَضُّوا إِلَيها وتَرَكُوك قَائما" :فرمايد مي
وإِذَا رأَوا تجارةً أَو ": كتاب الجمعة باب قوله تعالى  در )بشرح النووى(مسلم  راحديث  ، و»كنند اى ترك مى در حالى كه ايستاده شوند و تو را مى

  .آورده است 864شماره 3/416 "لَهوا انْفَضُّوا إِلَيها وتَرَكُوك قَائما
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برخواست 1كند كه حجاج بعد ابن عمر ـ در اين مورد ذهبي در تذكره براي ما روايت ميـ  5
او دشمن خداست و حرام خدا را حالل  :راني كند، سپس ابن عمر در مورد حجاج گفتسخن

گويد حجاج  ذهبي روايت كرده و مي. گردانيده و خانه خدا را خراب كرد و اولياي خدا را كشت
تو دروغ  :گويد ابن زبير كالم خدا را برگردانده است سپس ابن عمر مي :سخنراني كرد و گفت

اي شيخ تو خرافه  :تواني، حجاج گفت تواند كالم خدا را برگرداند و تو هم نمي نمي گوئي ابن زبير مي
  2.پنداري پس بپندار اما تو اگر اينگونه مي :ابن عمر گفت. گوئي بنشين مي

اند و اين داللت دارد كه  مثل اين اخبار و صدها مثال ديگر كه كتب تاريخ از آنها مستفيض شده
اند و در  اند و همچنين در گفتن حق شجاعت داشته د هم امانتدار بودهان صحابه هم شجاعت داشته

د و ندروغ ببند خدا رسول دانند كه به شدند از اين حيث چگونه بر خود حالل مي دفاع از آن فنا مي
گويد و همچنين حالل  از هوي و هوس دنيوي پيروي كنند و در اين مورد فقط ترسو دروغ مي

بندند ساكت شود و در حاليكه صحابه در  دروغ مي خدا رسول ساني كه بهداند كه در مقابل ك مي
اگرچه بعضي صحابه اختالف فقهي داشتند ولي در . شدند مقابل كوششهاي خطاكارانه ساكت نمي

  3.امور ديني آنها اختالفات فاحشي نداشتند و همة آنها طالب حق بودند
نكه آن خدعه بعضي به بعضي آز آنها و همانا اينكه جاري شدن الفاظ تكذيب بر زبانهاي بعضي ا

  .ديگر باشد و بودن اوهام درسخن برخي از آنها واقع شد در موردشان مصداق ندارد
باشند چون كلمة كذب  و اگر كذب به اين معنا باشد نه صحابه و نه انسانهاي ديگر از آن مبرا نمي

 :فرمايد كه مي ت از آن جمله فرمودة نبيدر خيلي جاها و در احاديث فراواني به معني خطا آمده اس
شك  5اين را در رد كسي كه به عامر بن اكوع 4كذب من قال ذلك يعني خطا كرد كسي كه آنرا گفت

____________________________________________________________
_________ 

آمده است و شايسته آن . .. مشهور و ظالم كه ذكر او در صحيح مسلم و بخاري و غيره اوحجاج بن يوسف ابن ابي عقيل ثقفي، امير: الحجاج -1
تقريب التهذيب : شرح حال او در كتابهاي زير آمده است. مرد.   ه 95نيست كه از او روايت شود و او بيست سال والي عراق بود و در سال 

، سير أعالم النبالء 946شماره  1/313، الكاشف 717شماره 3/168و التعديل ، الجرح 149شماره  2/29، و وفيات األعيان 1144شماره 1/190
  .2351 شماره 2/333لسان الميزان  و، 117شماره 4/343

  .39، 1/37تذكرة الحفاظ  -2
  .با تصرف 78-76دكتر سباعي، ص / السنة و مكانتها في التشريع  -3
  .1807 شماره 6/419غيرها  باب غزوة ذى قرر و و، 1802شماره  6/404يبر مسلم به شرح نووي، كتاب الجهاد و السير، باب غروة خ -4
، 2680شماره  3/114، اسدالغابه 1317شماره 2/785االستيعاب : صحابي گرامي كه شرح حال او در كتابهاي ذيل آمده است: عامر بن األكوع -5

  .393-364شماره 3/350، اإلصابة 1/283تجريد أسماء الصحابه 
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گفتند او در غزوة خيبر به علت اصابت شمشير خودش كشته شد در حاليكه او با  مي :كرد گفت مي
   :دفرمو نبيمرحب پادشاه يهود مبارزه كرد و 

چيزي را كه در مورد حالل كردن  سنابل خطا و اشتباه كرد چون آنيعني ابو 1»ابوسنابل كذب«
او بعد  :گفت 2او آن را در جواب ابوسنابل كه در مورد سبيعه بنت حارث. نكاح گفت، درست نيست

تواني نكاح كني مگر صبر  تو نمي :از وفات شوهرش بعد از چند روز وضع حمل نمود كه به او گفت
ابوسنابل اشتباه  :ذكر شد و او فرمود پس اين سخن براي پيامبر. ا چهار ماه و ده روز بگذردكني ت
و بدينگونه كلمة كذب را صحابه در موارد گوناگوني  3 .گويد، اينگونه نيست چيزي كه مي كند آن مي

ر خضر هنگامي كه گفت ياو) كذب نوف( :4به نوف بكالي مانند گفتة ابن عباس ؛اند به كار برده
ان و صلحا بود و مقصود موسي بني اسرائيل نيست و او موسي ديگري است، چون نوف از عابد همان

  5.گوئي نبود بلكه منظور او اين بود كه نوف اشتباه كرده است ابن عباس از كذب او، دروغ
گويد كذب  نماز وتر واجب است مي :هنگامي كه ابومحمد گفت در اين مورد عبادة بن صامت

ابو هريرة به او رسيد و او گفته بود فقط سه نوع بال هست و در . محمد يعني ابومحمد اشتباه كردابو
كند و سپس  كذب يعني اشتباه مي :هنگامي كه اين نقل به او رسيد جواب داد لاين مورد عايشه

ر بن زبي 6.گفت اينگونه بر ابوالقاسم نازل شده است كه بال فقط سه نوع هست و حديث را ذكر كرد
.. . صدق.. . كذب :نقل حديثي را شنيد و اينگونه در مورد آن قضاوت كرد ابوهريرهاز  عوام

. آوري اي پدر اين يعني چه كه در جواب آن صدق و كذب را مي :كذب و عروه پسرش از او پرسيد
ست شكي در آن نيست ولي بعضي از آنها در خدا رسول گفت اي پسرم از اينكه اين احاديث از

____________________________________________________________
_________ 

شماره  1/669، اسدالغابة 468شماره  1/318االستيعاب : صحابي گرامي كه شرح حال او در كتب ذيل آمده است حبةُ بن بعكَك: ابلابوالسن -1
  .1565شماره  1/304، اإلصابة 84شماره  28، مشاهير علماء األمصار، ص 299شماره 77، تاريخ الصحابة، ص 1030

ش  4/1859/ ، األستيعاب 630شماره  130تاريخ الصحابة، ص : رح حال او در كتب ذيل آمده استصحابه گرانقدر كه ش: سبيعة بنت حارث -2
  .11278ش  4/326، اإلصابة 6979ش 7/138، اسدالغابه 3370

  .استخراج نمود 1508-1506ش1/350سعيد بن منصور در سنن خود در كتاب الطالق، باب عدة الحامل المتوفي عنها روجها  -3
نوف به فتح نون و سكون واو، ابن فضاله به فتح فاء و معجمة، البكالي به كسر موحده و تخفيف الكاف، فرزند امرأة كعب و شامي : الينوف االبك -4

تقريب : كند، تكذيب كرد و نود سال بعد از هجرت در گذشت و شرح حال او در همانا آنچه را كه ابن عباس از اهل كتاب روايت مي. مستور
  .آمده است2311ش  8/505، الجرح و التعديل 7239ش  2/255التهذيب 

  .52دكتر همام عبدالرحيم، ص / الكفر المنهجي عند المحدثين  -5
كتاب الصالة، باب المحافظة على الصلوات الخمس  شسنن درنسائى  و .استخراج كرد 1420ش2/62ابو داود در كتاب الصالة باب فيمن لم يوتر  -6

  0 13 شماره 1/120الموطأ كتاب صالة الليل، باب األمر بالوتر  ، و461 شماره 1/230المحافظة عليها  و
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 و زبير لپس عايشه 1.ايگاه خودشان قرار ندارند و بعضي ديگر در جايگاه خود قرار دارندج
خواستند با سخن خودشان تكذيب كنند يا افترا بزنند چون اين دو نفر از آن به دور هستند و  نمي

مقصود آن است كه در فهم بعضي از اين احاديث و ايجاد آن در غير از محل استشهاد خود، دچار 
بين صحابه زبانزد بود  ابوهريرههمچنانكه زبير بن عوام روشن ساخت كه عدالت . شوند اشتباه مي

كنند كه گروهي  و ممكن نبود كه او به جرح دچار شود و فقط دشمنان اسالم او را به كذب متهم مي
  2.اند از علماي اسالم پاسخ اين اتهامات را داده

شود چون  باشد و به خاطر اين كذب ناميده مي و اشتباه ميمعناي كذب در كلية موارد گذشته خطا 
اند و اينها فقط از لحاظ  باشد همچنانكه كذب را ضد صدق ناميده شبيه به آن است و ضد صحيح مي

كردند تا كذب  و بعضي از صحابه بعضي ديگر را در روايت اصالح مي 3نيت و قصد فرق دارند
بعضي توانا بودند و بعضي ناتوان در روايت حديث از به حساب نيايد چگونه صحابه كه ) خطا(

اختالف نداشته باشند، بعضي در مجلس سخن رسول حاضر بودند و بعضي ديگر غائب بودند  نبي
از . همتا شدند تا اينكه به نسل بعدي آنرا رساندند هاي بعد آنها نشنيدند بي و حاضر در آنچه كه نسل

از امام بدرالدين زركشي » علي الصحابه ليراد ما استدركته عايشهاإلجابه إل«توان كتاب  اين قبيل مي
همچنانكه براي صحابه غير از آن اتفاق افتاد كه مانند آنها را دريافت كردند و آنچه روايت . را نام برد

  .شد نفي نمودند و آن را خطاپنداشتند
ما حديث را به صورت  همة :سازد كه را روشن مي و آنچه گذشت روايت حاكم از براء بن عازب

شنيديم چون داراي كار و پيشه بوديم ولي مردم بودند و  نمي مستقيم و بدون واسطه از پيامبر
  4.كرد كردند وقتي كه شاهد غائب حديث نقل مي تكذيب نمي

نقل  لهنگامي كه عمرو بن عمر از قول عايشه :گويد نقل شده است كه مي 5از قاسم بن محمد
گفت شما از من نقل ) كشد عذاب مي(شود  اش معذب مي ده با گرية خانوادهكه ميت يا مر :كرد

____________________________________________________________
_________ 

  .34دكتر رفعت فوزي، ص / ، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري 8/112ابن كثير / البداية و النهاية  -1
  .638ان، ص توز من تصدي للدفاع عنه در مبحث ابو هريرة راوي اسالم بر خالف تندروي كينه: رجوع شود به -2
مراجعة (دكتر إسماعيل الدفتار مبحث  داستا ،المكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى الحديث النبوى و، 1/242، فتح الباري 1/704لسان العرب  -3

  .1/295) الصحابة بعضهم لبعض فى ضبط ما يروونه ال تعنى االتـهام
  .336تفسير آن در قبل آمده، ص  -4
روايت كرده  قيس دختر هفاطم ، وههريروأب ، وهعائش از، ي مدينهفقهايكي از ، هبكر صديق تيمى، ثقوقاسم بن محمد بن أب: مدالقاسم بن مح - 5

 و 5506ش 2/23تقريب التهذيب : شرح حال او در .درگذشتهـ 106 بنابه قول صحيح در سال .از روايت كرده أبو زناد زهرى، و ، واست
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و در روايت  1كنند كنيد و هنگام شنيدن آن خطا اشتباه مي كنيد آن را از روي كذب نقل نمي حديث مي
كرد يا  گفت ولي فراموش مي خداوند أبي عبدالرحمن را ببخشد چون او دروغ نمي :گويد ديگر مي
آنها  :كرد گذشت، فرمود از كنار زن يهودي كه بر مرده گريه مي خدا رسول هنگاميكه كرد، اشتباه مي

  2.شود كنند و او در قبرش دچار عذاب مي بر او گريه مي
ها فراوان است كه صحابه به همديگر اعتماد داشتند، اعتمادي كه هيچ شك و ترديدي  از اين نمونه
اند و صدق بري آنها در رأس همة فضيلتها قرار دارد و  آوردهآميزد و آنها به صدق ايمان  با آن در نمي

راست گفت كه  لاسالم بوسيله آن پابرجاست و اين صفت پاك از آن مسلمانان اوليه بود و عايشه
  3.كذب و بغض نيست خدا رسول در جوهرة وجودي اصحاب

يا مانند اين عبارات، .. . گويد كذب فالني بنابراين هنگاميكه از زبان يكي از صحابه نقل شد كه مي
 ،اشتباه كرده است يا فراموش كرده است، زيرا اين كذب نزد اهل سنت پس مقصود او اين است كه او

رد اما گناه مختص كسي خبر از چيزي است كه در آن خطا يا نسياني باشد و با كذب عمدي فرق دا
كسي كه عمداً بر من كذب  :آن كار را انجام دهد همچنانكه در حديث آمده است است كه عمدا

 :گويد امام نووي بعد از تعريف كذب نزد اهل سنت مي 4.ببندد جايگاه او در آتش است) دروغ(
گيريم زيرا  گويند، اين كذب احاديث به شرط اينكه عمدي باشند ما مورد خطاب قرار مي معتزله مي
سهو باشد با اينكه اجماع علما و  كلمة عمد را قيد نموده است مثالً اگر عمد باشد يا خود پيامبر

اند كه فراموشكار و كسي كه  باشد و نشان داده متون مشهور آنها در كتاب و سنت موافق اين امر مي
كرد فراموشكار را همچنين  كذب را بر توهم اطالق مي اشتباه كند، گناهكار نيستند اگر پيامبر

اند كه عمد را قيد  را نيكو حمل نموده طلق آنكرد اما روايت م دانست و آن را قيد مي گناهكار مي
  5.كرده است

                                                                                                                            
مشاهير علماء  ، و5/302ابن حبان ، الثقات ، و88 ش 1/96تذكرة الحفاظ  ، و1370 ش 387عجلى ص، اتالثق و 4528 ش 2/130الكاشف 

  0 427 ش 82األمصار ص 
  .929ش  3/501مسلم به شرح نووي استخراج نمود، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه  -1
انكار عايشه و حكم : گويد كند و مي ، آنجا كه از قرطبي نقل مي3/184ح الباري و فت932ش  3/503مسلم آنرا در موضع قبلي استخراج نمود  -2

قاطع به اشتباه و فراموشي راوي آن يا اينكه قسمتي از آن را شنيده و قسمتي را نشنيده بعيد است، چون راويان صحابه در اين مفهوم زيادند و 
  ...ن بر محمل صحيح وجود داردهستند پس امكان نفي آن وجود ندارد هرچند كه امكان حمل آ

  .343قبال شرح آن گذست، ص  -3
  .73استاد عبد الفتاح ابوغدة، ص / و لمحات من تاريخ السنة  284قبال شرح آن گذشت، ص  -4
  .1/104شرح مسلم از نووي / المنهاج  -5



 سنت نبويبررسي 

 

440

مختلف » ... من كذب علي«پاسخ ادعاي دشمنان سنت مطهر به اينكه لفظ متعمداً در حديث «
بندي آنرا مجاز  باشد و علما درجه كنند كه لفظ متعمداً مختلف مي دشمنان سنت ادعا مي. باشد مي

دادند  به حساب غير عمد است، همچنانكه صالحان انجام مي خدا رسول اند و جعل حديث از شمرده
با راويان آنچه را از غير آنها از راه » ما با او كذب گفتيم نه بر عليه او«گفتند  و كساني از مؤمنان و مي

  1.كنند، بر آن متكي مي كنند خطا يا وهم يا سؤ فهم روايت مي
  جواب 

زيرا لفظ متعمداً را بخاري در كتاب صحيح در اكثر باشد  كل اين ادعا يك سخن بي سر و ته مي
   3.و امام مسلم در صحيح خود با او موافق است 2.روايات آورده است

و برخالف آن محمود ابوريه با ذكرش از بخاري آن را  4.و ابن حجر به بيان ثبوت آن پرداخته است
  5.كنند بت نميشود كه اين زياده را ثا كند و ابن حجر ضامن كساني مي تكذيب مي

داند چگونه غيرعمد و جعل در يك جا جمع  و كسي نمي :گويد آقاي دكتر محمد أبو شهبه مي
شوند؟ كه معني آن اين است كه جاعل قصد كند از خدا و همچنين از پاداش او و خدمت كردن  مي

قومي از به شريعت روي برگرداند ـ بر حسب گمان خودش ـ با تشويق در كار خير و فضائل و آنها 
هيب را مجاز دانستند و چه بسا كه به قول ه بودند كه جعل در جهت تشويق و ترصوفيه و كرامي

  :فرمايد خداي تعالي تمسك جسته باشند كه مي

mv  w x y z { | } ~ _ `l ) 144/ انعام(  
  .»كس كه به خدا دروغ بندد تا به جهل خود مردمان را گمراه كند باري كيست ستمكارتر از آن«

پس چگونه  1.كسي كه بر من كذب ببندد مردم را گمراه كرده است :فرمايد كه مي و سخن پيامبر
باشد، مقبول و  و تفسير حديث به اينكه مراد غيرعمد مي! شوند؟ نيت جعل با غيرعمد در يك جمع مي

  .مسلم نيست
____________________________________________________________

_________ 
دو  درو نيازى عز الدين از او تبعيت كرده است  139دورها فى الفقه الجديد ص السنة و شكتاب درو جمال البنا ، 60اضواء علي السنة، ص  -1

تبصير األمة بحقيقه : بر نظر آنهاست، نگا 325،258، 258، 243، 170دين السلطان ص  ، و701، 700إنذار من السماء ص  شكتاب
  .294السنة، ص 

  .110-108ش  1/243 ،244بخاري به شرح فتح الباري، كتاب العلم، باب اثم من كذب علي النبي -2
  .354ش100،101باب تغليظ الكذب على رسول اهللا المقدمة،) بشرح النووى(مسلم  :نگا - 3
  .110، 108 ش 1/242فتح البارى  - 4
  .حاشيه62اضواء علي السنة، ص  -5
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ديگري ثابت شده  پس اگر گناه از خطا يا سهو رفع شد سخن به اين معني نيست و همانا با داليل
اند اين كوتاهي از   فراموشكار گناهي مرتكب نشده و است و در شريعت مقرر شده است كه خطاكار

اي ندارد ماداميكه اين امر مقرر باشد و رازي در ذكر  باشد پس ذكر اين كلمه براي راويان فايده او نمي
نده و فراموشكار، فراهم آن گفته است كه حديث تهديد محكمي براي كاذب و خطاكار و سهوكن

باشد و آن دفع توهم گناه  آورد، نه گناه بر آنها و آن دقت و احتياط در تعبير مقيد كردن به عمد مي مي
بر مخطي و اشتباه كننده و فراموشكار است و آن چيزي بود كه امام نووي از مذهب اهل سنت و 

  .معتزله نقل كرد
اند در رديف  كند، گفته راموشكا و كسي كه اشتباه ميبزرگان حديث در رفع گناه از خطاكار و ف

 حديث غلط يا سهو يا خطا قرار، و نيز از قبيل شبيه به جعلي در مقام به كذب در نسبت دادن آن به
دانيم مگر مقرون به بيان امرش باشد و بزرگاني مانند  قرار دارد و روايتش را حالل نمي خدا رسول

اند  اند و بعضي از بزرگان آن را جرح دانسته ديگران به اين راه رفته خليلي و ابن صالح و عراقي و
اند و بعضي از بزرگان آن را  مانند ابن معين و ابن ابي حاتم و آن را در جرگه حديث جعلي پنداشته

اند و در عدالت  دانند و چه بسا از چيزي باشد كه اين نوع از اشتباه يا وهم را قرار داده ثبت شده مي
  2.كند و نگهداري آن طعنه وارد مي راوي

گويان امثال محمود ابوريه  كردند آنچه را ياوه پس كجاست آن چيزي كه محدثين صاحبنظر مقرر مي
راويان آنچه را از غير آنها از راه خطا يا وهم يا  :گفت او در مورد كلمه متعمداً مي كردند و ادعا مي

  .كنند يكنند، بر آن تكيه م سؤفهم و غيره روايت مي
شود كه كلمة از حديث قاطع استخراج  و هيچ كس دچار توهم نمي :گويد شيخ معلمي يماني مي

شناسم كسي از مردم را و  شده است در حالي كه او مدعي است كه اين معناي متعمد نيست و نمي

                                                                                                                            
د و دارقطني و باش بزار اين حديث را از حديث ابن مسعود استخراج نموده و در اتصال و ارسال آن اختالف مي: گويد حافظ بن حجر مي -1

حاكم ارسال آن را ترجيح دادند و دارمي از حديث يعلي بن مرة آن را با سند ضعيف آورده است و آن را بر فرض ثابت گرفته است پس الم 
  :كند است؛ همچنانكه كالم خداوند متعال آن را تفسير مي) نتيجه(بلكه الم صيرورت در آن الم علت نيست 

m` _ ~ } | { z y x w  vl ) 144/ انعام (  
لَا تَأْكُلُوا الرِّبا " :بدين معنا كه كارش روبه گمراهي بود و تخصيص بعضي از افراد عام بوده است كه مفهومي براي او ندارد مانند اين فرموده خداوند

ند و ربا و گمراهي در اين آيات براي تأكيد كار است نه اختصاص چون كشتن فرز "ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم منْ إِملَاقٍ": وقوله تعالى  "أَضْعافًا مضَاعفَةً
  .98 – 1/94ابن الجوزى  ،،  الموضوعات289، 1/288سخاوى ، فتح المغيث ، و6/626، 1/241فتح البارى : نگا. حكم

- 2/25توضيح األفكار  340، 1/299، تدريب الراوي، 389، 1/385با تصرف، فتح المغيث  53، 52دكتر محمد ابو شبهه، ص / دفاع از سنت  -2
258.  
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ميكه از حتي از جاهالن و گمراهان كه ادعا كند كه كلمه متعمداً اين گونه استخراج شده است و هنگا
ما به خاطر او دروغ گفتيم نه  :جهال و گمراهان كسي يافت شد كه به كلمة علي چسبيد، سپس گفت

همين معنا نزديك بر نظر او بود، اگر محمود ابوريه شك كرد و كسي كه در مورد كلمه علي . عليه او
  1.است
  

 آنها در تالش پرچمداران اسالم از صحابه و تابعين و بزرگان مسلمان بعد از

  مقاومت و پايداري از حركت جعل در سنت نبوي

كه  2اند جدا كردهرا براي جعل حديث اسباب و وسايلي است كه علماي مسلمان قديم و جديد آن 
آنجا به بيان كوشش پرچمداران اسالم و راويان سنت از صحابه و تابعين و كساني كه بعد از آنها 

ي كه يها و دروغ دشمنان سنت به اينكه فتنه 3دهيم ن، اهميت ميآمدند در برابر آن وسايل و پيروان آ
كنيم كه آنها گفتند اين فتنه  بين مسلمانان واقع شدند ضرر زيادي به سنت وارد كردند، را بيان مي

باعث شد كه احاديث جعلي با صحيح اختالط يابد و عوامل نامشخص كه اعتماد استدالل سنت را 
و همچنين بيان افتراي آنها در مورد اينكه كاذبان و جاهالن و فاسقان و  كردند آشكار شدند ضعيف مي

موافق را كه آنچه  ،استفاده از جعلتد و گفتند كه ملوك و امرا با سوءجاعالن از علماي مسلمين هسن
  .اميال آنها بود كسب كردند و سلطنت خود را تثبيت نمودند

ها بين مسلمانان اتفاق افتاده بودند كه با  يكه اين فتنهخواهيم تأييد كنيم كه هنگام پيش از هر چيز مي
دوام  و معاويه شدت گرفت و با فتنة علي آغاز شد و با قتل عثمان قتل سرور ما عمر

ها داراي اثر منفي بر سنت نبوي بودند اما به وقت خودش سببي در ساختن  يافت در آن هنگام آن فتنه

____________________________________________________________
_________ 

، األنوار الكاشفة، مع دفاع عن السنة: رجوع شود بهحديث در مورد اين محمود أبو ريه براي رد زيادتر دروغهاي  ، و72األنوار الكاشفة ص  - 1
  .ةدكتر محمد أبو شبه

 ،1/281وتدريب الراوى  ،286-1/278سخاوي / يث ، فتح المغ17-1/11ابن عراق / ، تنزيه الشريعة 47-1/37ابن جوزي / الموضوعات  -2
مقارنة : نگا، 901 شأصول الدين قاهرة  دانشكده ،دكتر عمر بن حسن فالته، الوضع فى الحديث و، 89-79دكتر سباعي، ص / السنة و مكانتها 

  .495 – 493عزية على طه ص  دكتر، يلبين أسباب الوضع فى الحديث، وأسباب الوضع فى العهد الجديد، فى منهجية جمع السنة وجمع األناج
كردند و برخالف آن كه استشهاد به جعل در سنت و اسباب و  پنداشتند هنگاميكه از جعل حديث نقل مي آن تالش كه دشمنان سنت آنرا جهل مي -3

  .باشد دهند و بهتر است كه بدينگونه تعريف شود كه او از اهل حديث مي اصناف مي
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دقت بودند و اين فقط مختص حديث نبود بلكه در ساير علوم ترين راههاي علمي در نقد و  محكم
  .اسالمي هم وجود داشت
هيچ شكي در آن نيست كه آشوبهاي زيادي در عصر صحابه اتفاق افتادند  :گويد دكتر همام سعيد مي

روي  و معاويه و بعد از آن فتنة بزرگ بين علي و سپس عثمان اولين آنها شهادت عمر هك
ها اسالم را در اصول و فروع مورد هدف قرار داده بودند و خواستند كه آتش فساد در  تنهداد و اين ف

باشد ولي  امور دين مسلمانان روشن شود و شكي در آن نيست كه فتنه و آشوب داراي اثري منفي مي
در زمان خودش سببي در ساختن راه و طريق اسالمي بود و اين فقط مختص حديث نبود بلكه در 

ها از بين رفته بود  و در حقيقت هنگاميكه ـ دولت مسلمانان در خالل اين فتنه. و اصول هم بودعقيده 
سپس راه را در ميان فتنه و آشوب يافتند و اثر فتنه و آشوب در ساختن اين راه امري است كه ناچاراً 

الل وجود سازد و جرح و تعديل آشكار شد و اسناد و ساير علوم حديث در خ ما را متوجه خود مي
  1.در خالل وجود اشتباهات دستوري در زبان نمايان شد ها طلب شدند همچنانكه علم نحو اين فتنه

پيشرفت بسياري از صحابه به نسبت فايدة زيادي از  ،شايد به خاطر بروز فتنه و آشوب در اين عصر
واقع  حابهها بعد از پايان عصر ص شد اگر اين فتنه و چه مشكل بزرگي مي. سنت نبوي بردند

  .شد مي
ة زيادي براي سنت مطهر داشت و اين امكان را داد كه اين اثر ايجابي را با  وقوع فتنه و آشوب فايد

اثر اشتباهات دستوري در زبان عربي مقارن سازيم هنگاميكه اشتباهات دستوري در عربي ايجاد شد و 
آمد و تدوين و نگهداري از احاديث  زبان عربي با عجم اختالط پيدا كرد و بعد از آن علم نحو پديد

پس اشتباهات دستوري از يك جهت باعث فساد در فطرت زبان سالم شد ولي از جهت  .آغاز شد
اگر در آن زمان پيشرفت اشتباهات . ديگر مشوقي بود در جهت حفظ زبان و تأسيس راههاي آن

ب جزيره العرب وجود دستوري را منتشر كردند هنگاميكه فصاحت و بيان و فطرت زباني در قل
داشت و علما استنباط قواعد را تقويت كردند و جمع كردند و به راههاي نگهداري زبان متوصل 

افتاد حتي اين سليقه از طريق اختالط بين عرب و عجم  و اگر اشتباهات دستوري به تأخير مي. شدند
  .شد حلي براي آن پيدا نمي شد كه راه شد مشكلي ايجاد مي روشن مي

ها و آشوبها ظاهر شدند، صحابه احيا شدند و  نين اين حالت براي حديث هم بود وقتي فتنههمچ
باز  راست و و نبي روايات به منبع اصلي خود نزديك شدند و اين خطهاي ارتباطي بين صحابه

____________________________________________________________
_________ 

  .603، 2/602به تعليق دكتر همام عبدالرحيم و به تحقيق شيخ عزالدين تميمي / ه و منهجها في بناء المعرفة و الحضارة مؤتمر السنة النبوي -1
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از شد و بعد  براي استقرار اين راه بود و اگر در فتنه و آشوب تأخير مي يشدند و همة اينها كمكهاي مي
شد و ممكن نبود در  پيوست و به تأكيد روايت از مصدر اصلي خود دور مي عصر صحابه به وقوع مي

  .اين هنگام قواعد اين راه به كمال برسد
فتنه بر نظام سياسي اسالمي اثر گذاشت ولي در وقت خود، كمكي به اصل علوم اسالمي بود و 

  .راههاي آن آشكار شد
ان شيعه و مستشرقان و داعيان كفر كه به فتنه به عنوان منبع شك دشمنان اسالم از غلوكنندگ

هايي كه متوجه حديث شد  و بهتر است كه بدانيد آن زيان. تشكيك سنت، تكيه كرده بودند، ناكام ماند
  .هايي بود كه باعث دفعش شد بيشتر از آن زيان

شود، بر اين شيوه  ميكند و متوجه حديثش ن آنرا كه نقل حديث مي :آورد مي اين را ابن عباس
پيش ابن عباس  1بشير العداوي). كند اگر حال او را نداند، حديث او را قبول نمي(دهد كه  تطبيق مي

براي تو نقل حديث خدا رسول آمد و نقل حديث كرد مرا نديدي به حديث من گوش كردي؟ من از 
  دهي؟ كنم و تو چرا گوش نمي مي

فرموده است كه  خدا رسول :گفت گوش دادم كه مي من يكبار به مردي :سپس ابن عباس گفت
دهيم زيرا مردم متفاوت هستند و از مردم اخذ ز كنيم و دقيقاً به آنها گوش فراپيشاپيش ديدگانمان را با

حديث نقل  خدا رسول ما از :نكنيد مگر اينكه او را بشناسيد و در روايتي از ابن عباس آمده است كه
شوند، حديث از او را ترك  گويد هنگاميكه آراء مردم متفاوت مي ب نميكنيم در اين هنگام كذ مي
  2.كنيم مي

اولين كساني بودند كه به اين صفت مشهور شدند كه حديث كساني را قبول  همچنانكه صحابه
كند كه  خطيب در اين مورد از ابن عباس براي ما روايت ميو . و حديث كساني را رد كنند دنكن
  3.كند، حديثش را ننويسيد غافل كه حديث نقل مي از شيخ :گويد مي

گاهي صحابه از بر حذر بودن از مردمي كه آبه روشني بر  1اين متون و غير از آن كه ذكر شدند
سازد كه آنها در غفلت  شوند، داللت دارد، همچنانكه روشن مي باعث قرارگرفتن در دام كذب مي

____________________________________________________________
_________ 

در كتابهاي زير شرح حال او آمده . باشد باشد ـ ابن كعب بن أبي الحميري العدوي ابو ايوب بصري، معتمد مي بشَير اسم مصغر مي: بشَير علوي -1
 ش 65التعريف برواة مسند الشاميين ص  و، 159ش  83العجلي، ص / ، الثقات 614ش1/171، الكاشف 731ش 1/133لهذيب تقريب ا: است
79.  

  .334، 286تخريج اين قبالً آمده است، ص  -2
  .233الكفاية في علم الرواية، ص  -3
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گاهي داشتند و در مقابل جاعالن دوري گزيدند و آأله ظاهر جعل گرفتار نشدند بلكه نسبت به اين مس
  .برحذر ماندند

در راه صحابه در بررسي و تحقيق آثار آنها، بزرگان تابعين و پيروان آنها داراي درجات مختلف 
توان به محمد بن سيرين تابعي بزرگ اشاره كرد كه اثر فتنه را در تحقيق و نقد  هستند و از آنها مي

وال كردند هنگاميكه فتنه و آشوب براي چه از اسناد س :گويد ر داده است سپس ميمورد بررسي قرا
مردان شما بر ما بزرگي كردند سپس به اهل سنت اشاره نمودند و حديثشان را از  :اتفاق افتاد، گفتند

ر در روايت ديگ 2.كردند افكندند و حديث را از آنها اخذ نمي آنها اخذ نمودند و به اهل بدعت نظر مي
تابعان و  3.كنيد از چه كسي دين خود را اخذ مي باشد، سپس دقت كنيد اين علم، دين مي :گويد مي

شناسند  گيرند و آنچه را كه نمي شناسند مي كنند و آنچه را مي پيروان آنها احاديث فراواني را ذكر مي
داديم مثل  مان نشان ميم و آن را به اصحابيشنيد حديثي را مي :گويد سازند، امام أَوزاعي مي رها مي

كرد و بقيه را رها  شناختند اخذ مي اين بود كه درهم تقلبي را به صرافان نشان بدهيد آنچه را مي
براي ابن عباس  :گويد كند كه مي مليكه روايت مي ابي ، و امام مسلم در مقدمه صحيح از4ساختند مي

من مختار هستم كه  :گويد سپس مي. كند نوشتم كه برايم بنويسد و در حاليكه او از من مخفي مي
پس . فرزند راستگو اختيار امورم را بدست گيرد و يا از او پنهان كنم، سپس به دعوت بر من گذشت

به خدا آنچه  :گويد تصميم گرفت كه از او چيزهائي را بنويسد و چيزي را پشت سر بگذارد سپس مي
كردند، سفيان ثوري  ابل اعتماد مراجعه ميآنها هميشه به افراد ق 5.بر من گذشت مرا گمراه نكرد

كرديم و  سؤال مي 6عرسكرديم، در مورد آن از م گويد، ما وقتي در مورد چيزي اختالف پيدا مي مي
                                                                                                                            

ل بر عدم حجيت سنت و اتهام ابوبكر و عمر به صحابه به گفته حضرت عثمان و معاويه در جواب شبهه نهي صحابه از تكثير روايت دلي: ك. ر -1
  .345-329كذب است، ص 

  .125تخريج آن قبالً ذكر شد، ص  -2
دكتر همام عبدالرحيم، ص / ، الفكر المنهجي عندالمحدثين 1/119مسلم به شرح نووي استخراج نمود، مقدمه، باب بيان أن اإلسناد من الدين  -3

  .با تصرف 56-58
نحوه عن األعمش ، 1/103ابن جوزي / ، الموضوعات 605، الكفايه في علم الرواية، ص 64، المحدث الفاضل، ص 21، 2/20و التعديل الجرح  -4

  .16فى معرفة علوم الحديث للحاكم ص
  .113، 1/112مقدمه، باب نهي عن الرواية عن الضعفاء . مسلم به شرح نووي استخراج نمود -5
تقريب التهذيب : درگذشت شرح حال او در.   ه 155دام بن ظهير هاللي، ابو سلمة كوفي، بر اعتماد اومتفق هستند و در سال او مسعر بن ك: مسعرْ -6

، الكاشف 1344ش200، مشاهير علماء األمصار، ص 1562ش426ص عجلي/، الثقات183ش1/188، تذكرة الحفاظ 6626ش2/176
  .75المحدث الفاصل ص  ،173 ش 88سيوطى ص ، طبقات الحفاظ و، 5395ش2/256
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بزرگان حديث در اين مورد آگاهي و اطالع زيادي داشتند و از اين طريق صحيح و ضعيف و احاديث 
و بعد از اين حديث پاك را از ناپاك تشخيص دادند و  كردند تا اختالط پيدا نكنند جعلي را حفظ مي

حديث را از  :كنم من حديث را به سه صورت روايت مي :گويد در اين مورد امام سفيان ثوري مي
در مورد حديث او كنكاش  شنوم و كنم و از مردي هم مي شنوم و مسلك او را اتخاذ مي مردي مي

دوست داشتم او را  كردم و نيدم به آن اعتنا نميش كنم و بعضي وقتها حديث را از كسي مي مي
  1.بشناسم

اي  كه او يحيي بن معين را در صنعا ديد كه در گوشه 2كند خطيب از امام احمد حنبل روايت مي
را پنهان  ديد آن نويسد و هنگاميكه يكي را مي از أَنس را مي 4از أبان 3نشسته است و صحيفة معمر

داني كه آن  نويسي و مي صحيفة معمر از أبان از انس را مي :و گفتكرد، و احمد بن حنبل به ا مي
گوئي و سپس حديث او را اين گونه  تو در مورد أبان مي :اگر كسي به تو گفت :جعلي است

از معمر  5خداوند به تو رحم كند اي ابا عبداللّه، من اين صحيفه را از عبدالرزاق :نويسي؟ او گفت مي
دانم آن جعلي است و حتي بعد از آن كس  كنم و مي را حفظ مي م و همة آننويس به اين گونه مي

____________________________________________________________
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دهد و از معمر از ثابت از أنس ابن مالك روايت  را به جاي أبان قرار مي 1آيد ثابت ديگري نمي
  2.گوئي، آن از معمر از أبان است نه از ثابت كذب مي :كند، پس به او گفتم مي

ا كاذبان هميشه در جنگ بودند و آنها را از حديث گفتن منع اضافه بر آنچه كه گذشت، محدثان ب
  .شوراندند كردند و سلطان را بر عليه آنها مي مي

آمد و  شد، به جانب اين مرد مي نبود حديث در عراق شناخته نمي 3اگر شعبه :گويد امام شافعي مي
  4.مشوران حديث نقل نكنيد و در غير اين صورت سلطان را عليه شما مي :گفت مي

آن قواعد كه علماي حديث به واسطة آنها بر ضد اين جنبش جعل مقاومت كردند نقد راويان و بيان 
كردند و همه بزرگان حديث و  قبول مي ضابطدل احال آنها بود چون آنها روايت را فقط در صورت ع

اجماع  همة بزرگان حديث و فقه بر اين :گويد ابن صالح مي. فقه و اصول بر اين اجماع داشتند
در آن ديده شود و عادل ضابط كند بايد  نمودند كه مشروط كنند بر اينكه، كسي به روايتي استدالل مي

روشنگر آن مسلمان و بالغ و عاقل باشد و به دور از اسباب فسق باشد و غفلت نكند و حافظ حديثي 
گفت آنرا مشروط  ديث ميكند و كتابش قانونمند باشد و اگر با معنا و محتوا ح باشد كه آنرا نقل مي

  5.دهد عالم باشد كند و به آنچه كه معناي را تغيير مي
كافر، فاسق، جاعل، جوان نابالغ، ديوانه،  :باشند شامل آن چيزهائي كه خارج از شرط عدالت مي

 :كند مانند چيزهائي كه مايه ننگي مردم شوند با انجام گناهان كوچك كه بر فرومايگي داللت مي
برند  شوند و كرامت انسان را از بين مي كوچك يا كارهاي مباحي كه باعث تحقير مي سرقت اشياء

مانند ادرار كردن در راه كه مردم او را ببينند و افراط در شوخي خارج از حد أَدب و خوردن در راه و 
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آميخته  باشد با اينكه بدانيم كه مسلك او با كذب مانند آن، سپس روايت كافر با اجماع مورد قبول نمي
زند، مورد  باشد يا اينكه حتي آنرا ندانيم و چگونه روايت كسي كه شب و روز به اسالم خدعه مي نمي

اطمينان كنيم، پس خداوند ما را به تحقيق در خبر فاسق  قبول قرار گيرد و چگونه به حديث رسول
  :فرمايد و مي. امر نموده است

mO P Q R S T U V  W X Y Z [ \ ] ^ _ 
`  l 1 ) 6/ حجرات(  

چيني فاسقي از روي ناداني به  فاسقي خبري براي شما آورد، تحقيق كنيد، مبادا به سخن گاهاي مؤمنان هر «
  .»قومي رنجي برسانيد و سخت پشيمان گرديد

در اين هنگام اگر فاسق باشد روايتش مورد قبول نيست حتي اگر صحت روايتش ثابت شود و 
روايت . باشد باشد، چون كفر به معناي افراط در فسق مي بول نميهمچنين روايت كافر هم مورد ق

عنا و غلو در پيروان بدعت حتي اگر بدعتشان را مخفي كنند مورد قبول نيست مانند رد كردن به تمام م
را كرامت  كنند و آن آنها به اين دعوت كردن احتجاج نمي .بكر و عمرن ابوآن و انكار كردن شأ

همچنين كاذب و يا كسي كه متهم به كذب حديث است  2.را بيان داشت ذهبي آن دانند همچنانكه نمي
بندد،  كذب مي از شرط عدالت خارج شده است، پس با اجماع اهل حديث از كسي كه به نبي

كند و كذب در  شود و شرع به صورت مستمر تا روز قيامت با كذب مخالفت مي حديث اخذ نمي
كسي كه در گوش  3.ير از آن و حتي گناهان ديگر قابل مقايسه نيستروايات با كذب در شهادات يا غ

كردن تساهل كند از شرط عدل خارج شده است مانند كسي كه در خواب به او يا عليه  دادن و باخبر
باشد در مقابل اصل آن يا اصل بزرگ  كند كه در اصل صحيح نمي دهند يا حديث نقل مي او گوش نمي

لقين شناخته است به اينكه چيزي تلقين شده است پس آنرا به صورت حديث آن يا حديث را از راه ت
داند كه آن از حديثش است يا در روايتش اشتباهات فراواني شناخته شده است  نقل كرده است و نمي

در اين هنگام از اصل صحيح آن نقل نشده است، برخالف آنچه كه از او نقل شده است عبرتي در 
است، زيرا اعتماد در اين هنگام بر اصل صحيح است نه بر حفظ آن، يا اينكه كثرت اشتباه نگرفته 
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و همة اينها اعتماد به رواي و ضبط او را از بين  1شود اسنثنائات و منكرات زيادي در حديث ديده مي
  .برد مي

تأمل در ضوابط و قيود جعلي در شناخت كسي كه روايتش مورد قبول است و كسي كه روايتش رد 
سازد و دقت متناهي در آنچه كه از  را از علماي اين امت، روشن مي ست، نبوغ جاعل آنشده ا

دقت شده  خيليشود و در منهج يا راه آن  اند كه باعث رنجش جعلهاي كوچك مي قواعدي جعل كرده
  .كه در دنيا نظير آن وجود ندارد

  .مثل آن خسيس شده استآورد و زمانه در بوجود آوردن يكي  هيهات زمان به مانند آن را نمي
سازد كه چگونه آن ضابطه و قوانين را كه گروههاي جاعل كه  آنچه كه گذشت براي ما روشن مي
كردند، استخراج نمودند پس روايات آنها مورد قبول واقع نشد و  در ذكرشان از داليل جعل نقل مي

كه دشمنان اسالم از اختالط و اينگونه نيست  2.سنت مطهر بدينگونه از مكر و خبث آنها محفوظ ماند
امرشان در محدثين و نابودي روايات آنها در كتب صحاح اهل سنت، بدون تشخيص دادن، تصور 

و دل اعراوي آن : ي را قبول كنند كهط گذاشتند كه روايتهايكردند و علماي امت در اين هنگام شر مي
قع شد مانند افراط در مزاح و تساهل نباشد و آنچه از تساهل در كارهاي مباح وام وباشد ضابط 

آيند ولي انجام دادن آنها ثواب ندارد  شوخي و خوردن در بازار و مانند آن كه از مباحات به شمار مي
دهندگان آن كاسته شود در اين هنگام مردم آنرا  و ترك كردن آنها عقاب ندارد و اگر از انجام

سانيت است و آن در آن وقت بر عدالت راوي با شناسند و نزد آنها مشهور است كه از بين برندة ان مي
گير در قبول و رد آن بر از بين رفتن انسانيت با بعضي  گير و سهل كم شدن تفاوت معروف بين سخت

و همچنين در اين راه كه غايت اعتدال و انصاف است و نه افراط  3.از كارهاي كوچك، تأثيري ندارد
  4.روي بر اعتماد تأثيري ندارد و زياده

____________________________________________________________
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آنچه بر عدم تساهل محدثين در شروط كسي كه روايتش مورد قبول است و كسي كه مورد قبول 
باشد،  كند اتفاق آنها بر اين است كه تنها عدالت در قبول روايت راوي كافي نمي نيست، داللت مي

از  بلكه ناچاراً بايد ضبط و نگهداري هم با آن باشد و اين بر آنچه كه امام مسلم در مقدمه صحيحش
اي را ديدم كه همة آنها مورد اعتماد  در مدينه گروه صد نفره :گويد كند كه مي ابي زناد آورده داللت مي

شود، آنها اهل اين كار نيستند و از عبداللّه بن  شود، گفته مي بودند و آنچه حديث از آنها اخذ مي
دانستي هنگامي كه در  ر را مياگر حال عبادبن كثي :گويد به سفيان ثوري گفتم مبارك نقل شده كه مي

از او حديث اخذ نكنيد؟ سفيان  :گويم بيني كه به مردم مي كرد، پس مي كارهاي بزرگ نقل حديث مي
از  :گفتم ستودم و مي ام و دين او را مي پس من در مجلس سخنراني عباد بوده :گفت، بلي عبداللّه گفت

صالحان را نديدم در مورد  :گويد ده كه مياو حديث اخذ نكنيد، و از يحيي بن سعيد قطان نقل ش
سپس در . كه همساية من است :گويد چيزي دروغ بگويند و از ايوب سختياني نقل شده كه مي

  .دانم گويد و اگر نزد من بارها شهادت دهد، شهادت او را جايز نمي فضيلت او مي
ولي از كسي كه هم مقبول است ي باقي ماند بر راستگوي :گويد از عبداللّه بن مبارك نقل شده كه مي

ما اقوامي را مورد  :گويد اللّه ـ مي و يحيي ابن معين ـ رحمه 1.كند و هم رويگردان، حديث اخذ مي
سخاوي  2.گذرد دهيم كه شايد آنها اكنون در بهشت باشند و از آن زمان دويست سال مي طعن قرار مي

علم را از  :گويد و امام مالك مي 3.ن نيستنديعني مردمان صالحي هستند ولي اهل حديث گفت :گويد مي
از مردي كه تابع هوي و هوس است چون مردم را به اميال و هواهاي خود  -1چهار گروه نگيريد، از 

از مردي كه در احاديث مردم كذب  -3. اي كه ديوانگي او آشكار است از ديوانه - 2. خواند فرا مي
مردي كه فضل و صالح و عبادت  -4. بندد هم دروغ مي خدا رسول كند و اگر منع نشود به وارد مي

  4.شناسيد و احاديثش را نمي

____________________________________________________________
_________ 

/ ، توجيه النظر 126-1/119 أن الرواية ال تكون إال عن الثقات و اب بيان أن اإلسناد من الدينامام مسلم به شرح نووي، مقدمه استخراج نمود ب -1
  .25ابن حجر، ص 

  .160الخطيب از جامع اإلخالق راوي استخراج نمود، ص  -2
  .69إعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص  -3
  .60لماع، ص ، اإل2/32، الجرح و التعديل 249، الكفاية، ص 2/48جامع البيان  -4
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دقت محدثين در تتبع صفحات راوي معتمد و مقبول الروايه، آشكار است و مطالعة آنها بر ضبط 
راويان از تغيير خطور كرد مانند كسي كه بعضي از اوقات حديثش ضعف داشته باشد و در بعضي از 

  1.نداشته باشد و يا در بعضي از بزرگان ضعف داشته باشد جاها هم ضعف
به خدا اگر نود و نه بار در آن صواب كنم و يك بار خطا كنم براي  :اما شعبي راست گفت كه
اينچنين در اين راه بزرگ كه دنيا مثل آن را نديده است، شك جاعالن از  2.دشمن آن يك بار كافيست
و جهات صالحان و متصوفه، خنثي كرد، همچنانكه امام شعراني در كنندگان  كفرش و ملحدان و ابداع

ها در زمان متصوفه، كساني كه قدمي در  و بدان اي برادر، بسياري از اين خيانت :گويد عهود كبري مي
روايت كنند و به خاطر نداشتن ذوق و  خدا رسول اين را ه نگذاشتند، اتفاق افتاد، چه بسا از

نبي و ديگران، كالم او نباشد و از شيخ اإلسالم ذكريا شنيده شده است كه  ندانستن فرق بين كالم
اند كه كاذبترين مردم صالحان هستند، به خاطر سالمت به آنها، پس به  بعضي از محدثان گفته :گويد مي

بستند و مراد آنها از صالحين، عابداني  دروغ نمي خدا رسول كردند و آنها به مردمان نيكو شك مي
د كه با علم بالغت آشنائي نداشتند و بين كالم نبوت و ديگران فرقي قائل نبودند، برخالف بودن

  3.كردند عارفان كه آنها آن را از مردم مخفي نمي
و آنچه گفتيم روشن نمود كه مصلحت كاذبين، مصلحت و صالح حقيقي نيست كه مانند صالح 

است كه بزرگان گذشته در مورد آن نقل علما و بزرگان دين و حافظان حديث باشد، بلكه صالحي 
اند و در غير اين صورت بايد سعيد بن مسيب و عروه و شافعي و مالك و احمد و ابوحنيفه و  كرده

بخاري و مسلم و ديگر بزرگان مسلمان از كاذبترين مردمان در حديث باشند و آيا صحيح است كه 
  4!انسان مسلمان چنين بگويد؟
اذبترين مردمان بودند ـ كه نيستند ـ پس چه كسي بايد كذب آنها را آشكار اگر بزرگان مسلمان از ك

  5جاعل آنرا كشف كنند؟غاليان  سازد؟ آيا بايد كافران و ملحدان و
ها و تصنيفات متعدد آنها را بشناسد؟ كافران و ملحدان بايد  و چه كسي بايد جعل و داليل و نشانه

  اين كار را بكنند؟
____________________________________________________________

_________ 
  .122ضوابط الراوية عند المحدثين ص ، 672-2/552الترمذي، ص / تفصيل آن در شرح علل  -1
  .1/77تذكرة الحفاظ، ص  -2
  .164قاسمي، ص / قواعد التحديث  -3
  .230دكتر سباعي، ص / السنة و مكانتها في التشريع  -4
  .163قاسمي، ص / قواعد التحديث  -5
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نيست چون آنها پاسداران زمين و خلفا و سربازان خدا در روي زمين هرگز اين تصور درست 
اين احاديث  :گريد همچنانكه به او گفته شد هستند و آنها منتقداني هستند كه ابن مبارك به آنها مي

  1 :فرمايد كنند و خداي تعالي مي منتقدان در آن زندگي مي :ساخته شده هستند؟ گفت

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
  .»كنيم همانا ما بر شما ذكر را نازل كرديم و از آن محافظت مي«

اگر در اين حديث مرداني هستند كه خداوند آنها را خلق  :گويد و يحيي بن يمان در مورد آنها مي
، هارون 2كرده است آن هنگام كه آسمان و زمين را خلق كرده است اينها از محكمترين مردان هستند

گويد كه آنها از ملحدي اخذ كردند، سپس امر به زدن گردنش كرد و ملحد به  آنها ميالرشيد در مورد 
اي  :عابدان به خاطر تو بخشش نمودند پس گفت :زني؟ گفت براي چه گردن مرا مي :او گفت

كجاست آن هزار حديث تو؟ و در روايت كه چهار هزار حديث براي شما جعل كردم  :اميرالمؤمنان
  ام و حالل را حرام، پيامبر در اين مورد چه فرموده است؟ مودهكه حرام را حالل ن

  
  
  
  

و عبداللّه بن مبارك  3اي دشمن خدا تو كجائي؟ أبي اسحاق فزاري :سپس هارون الرشيد به او گفت
  4.همة حرفهاي او را غربال كردند و پس آنرا استخراج نمودند

____________________________________________________________
_________ 

  .80الكفاية، ص  -1
  .1/18ابن ابي حاتم / الجرح و التعديل  -2
.   ه 185ابراهيم بن محمد بن حارث بن حذيفه الفزاري، امام، بر اعتماد او متفق هستند و او تصانيف زيادي دارد و در سال : ابو اسحاق الفزاري -3

، 186ش1/220، الكاشف 259ش1/273، تذكرة الحفاظ 230ش1/63تقريب التهذيب : درگذشت و شرح حال او در.   ه 186و به عبارتي 
  .٢٧١ ش 1/152تـهذيب التهذيب  و، 259ش1/273، تذكرة الحفاظ 37ش54عجلي، ص / الثقات 

، اسرار المرفوعة في 174سيوطي، ص / ، تاريخ الخلفاء 271ش1/152، شرح حال ابواسحاق فزاري، تهذيب التهذيب 1/273تذكرة الحفاظ  -4
 .دكتر عمر حسن فالته، الوضع فى الحديث: ، براي اطالع بيشتر در مورد رد اين شبهه رجوع شود به40ي، ص مال علي قار/ االخبار الموضوعه 

  .901 شمخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة 
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دند، به واسطة آن اسالم از ساير امتها حقيقت اينكه، آنچه را محدثين از علم حديث به وجود آور
متمايز گشت و از بزرگترين نتايج منفعت بار آن اين بود كه حملة زيانبار بر سنت نبوي از دل آن سر 

  .برآورد
من خوشحالي خود را خواستم ولي خوشحاليم را از خود گرفتم و چه بسا انسان از جائي كه 

  1.كند كار خوبي را انجام دهد فكرش را نمي
شكند چونكه آنرا در  خورد مي اي به آن برمي اين علم مانند تخته سنگ محكمي است و هر توطئه

اند و سنت از ميدان بزرگ و سالمي به حالت  اند و به احاديث پيامبر نسبت داده تاريكي بافته
ف را دليلي بر ضع و ممكن نيست كه حركت جاعالن، تكامل يا بدو آن 2پيروزمندانه خارج شده است

زيرا جاعالن با آنچه كه جعل . مجموعة احاديث قرار دهند و دو نتيجه بر عدم استدالل آن قرار دهند
  .توانند محدثين را هرگز بترسانند اند نمي كرده

چوب احاديث به ث جعلي، دليلي بر ضعيف بودن چاروجود احادي :گويد استاد محمد اسد مي
ثين پنهان مانده است، همانگونه كه بعضي از صورت كلي نيست زيرا اين احاديث از چشم محد

لوحي چنين پنداشتند و بسياري از مدعيان علم و دانش در ميان  منتقدين اروپائي از روي ساده
  3.اند از آنها پيروي كرده مسلمانان

آورده است » مختصر الصواعق المرسه«اين شبهه را با بياني از امام بن قيم جوريه كه در كتاب 
اگر گفتند آثار بين مردم زياد شدند و با هم مختلط ( :گفت 4امام ابو مظفر :گويد هيم، او ميد خاتمه مي
اند، اما اگاهان نسبت به  كنند كه اين آثار با هم آميخته شده فقط افراد نادان تصور مي :گوئيم شدند، مي

ي تقلبي از غير ها دهندگان سكه اين اختالط سره را از ناسره تشخيص دادند و درست مانند تشخيص
كرد،  تقلبي عمل كردند و بهترين آنها را برگزيدند اگر آن احاديث به رسم غلط بين راويان رسوخ مي

دادند و بلكه آن را در جرگه حديث غلط به حساب  پيروان احاديث آنرا براي منتقدين ترويج نمي

____________________________________________________________
_________ 

  .189استاد عبد الفتاح ابوغدة، ص / لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث  -1
  .2/550النبويه و منهجا في بناء المعرفة و الحضارة بحث شيخ عزالدين الخطيب التميمي در مؤتمر السنة  -2
  .سخاوي/ با تصرف، مقدمه دكتر عبدالوهاب عبد اللطيف در مقاصد الحسنة  96اإلسالم علي مفترق الطرق، ص  -3
باشد و او داراي نظري بلند  منصور بن محمد بن عبد الجبار، ابو مظفر سمعاني تميمي مروزي حنفي و شافعي يكي از ائمه اعالم مي: امام ابو مظفر -4

 القواطع فى أصول الفقه، و االصطالم، و البرهان و :در تفسير و فقه و حديث و اصول تأليفاتي دارد از جمله. باشد بود، در وعظ مانند دريا مي
، اللباب في 20ش2/489ابن كثير / ن طبقات الفقهاء الشافعي: در گذشت، شرح حال او در.   ه 489در سال . هغير المنهاج ألهل السنة، و القدر، و

  .12/164، البداية و النهاية 651ش2/339داودي / ، طبقات المفسرين 2/392، شذرات الذهب 139، 2/138ابن اثير / تهذيب األنساب 
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اد و متون رواج نداد پس آوردند و در همة حروف و صفحات آن و اگر غلطهاي راويان را در اسن مي
چگونه براي آنها جعل ملحدان و تكثير احاديث آنها را كه مردم حتي به صورت خفيف روايت 

و آن سخن بعضي ملحدان است كه آنچه را كه جاهالن گمراه و مبدعان كذاب . كنند، رواج دادند مي
كنند و مردمان جاهل  يرا مستهجن م دهند و آن و آثار صادق او، نسبت مي به احاديث صحيح نبي

كند  ترين داليل، استدالل مي به موهن خدا رسول اندازند و جاعل در رد آثار را با اين ادعا به غلط مي
و اين استدالل آنها تغييري شديد ايجاد نكرد پس نويسندة اين مدعا مستحق است كه دهانش بسته 

  1.شود و از سرزمين اسالم رانده شود
  

ند پرچمداران اسالم از صحابه و تابعين و كساني كه بعد از گوي اين شبهه كه مي

  عصر اموي و عباسي بودند ند، سربازان سالطين و پادشاهانآنها آمد

  
  بررسي اين شبهه و پيروان آن

دشمنان سنت مطهر ادعا كردند كه پرچمداران اسالم از صحابه و تابعين و بزرگان مسلمان كه بعد 
عصر اموي و عباسي بودند و احاديثي را جعل كردند كه طين و پادشاهان د، سربازان سالاز آنها آمدن

  .موافق اميال آنها باشد و پادشاهي آنها را تثبيت كند
  

  كنند احاديثي كه بر آن داللت مي
  :كنند كنند و به دوري از فتنه و آشوب دعوت مي احاديثي كه به اطاعت از حكام دعوت مي

زيرا او صبر كند،  ،وشايند او نباشدكه خشاهش چيزي ببيند ه از پادكسي ك :مانند اين فرمودة نبي
   2،بميرد در جاهليت مرده است اگر يك وجب از جماعت جدا شود سپس

را  شناسيد و آن را مي كند كه به آن عمل شود پس آن او از شما امري را طلب مي :فرمايد سپس مي
و كسي كه انكار كند تسليم شده است، اما  شود كنند، سپس كسي كه كراهت كرد دور مي انكار مي

____________________________________________________________
_________ 

  .1/43شيخ محمد غزالي / مائة سؤال عن اإلسالم : ، نگا552، 2/561مختصر الصواعق المرسلة  -1
كتاب ) بشرح النووى(مسلم  ، و7045ش 13/7سترون من بعدى أموراً تنكرونـها ( لباري، كتاب الفتن باب قول نبيبخاري به شرح فتح ا -2

  .احديث ابن عباس رضى اهللا عنهم از از اوستلفظ  ، و1849ش 6/480اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين
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. نه صدا نكنيد :آيا نجنگيم؟ فرمود خدا رسول اي :كسي كه راضي شد تبعيت كرده است، گفتند
  1.آن را انكار كرده است ي كسي كه از قلبش دوري كند، قلبايعن

به صبح با ايمان آن را كه مردي باشد،  مياي مانند شب تاريك بين شما  فتنه :فرمايد مي رسول خدا
كند و با كفر صبح، كسي كه در آن نشسته بهتر از كسي است كه ايستاده و  با ايمان شب ميرساند  مي

گفتند چه . دود ايستاده بهتر از پياده است و كس كه پياده است بهتر از كسي است كه ميكسي كه 
  2.هايتان باشيد پايبند خانه :كني؟ گفت چيزي را به ما امر مي

كند كه اهل حديث يا فقهاء آنها را آنگونه  به آن استشهاد ميگلدزيهر  ند آن احاديثي كهو مان
اند كه نقش مهمي را در تثبيت نظام حكم در جعل اين احاديث بازي كردند كه به اطاعت از  ناميده

  3.اي گيري و ترك آن، امر شده آنها يا به كناره
ده است و منظور از سلطان معاوية بن اساس بنا نها را بر اين) دين سلطان(كتابش  نيازي عزالدين

باشد و به ادعاي او سرور ما معاويه كسي بود كه فتح باب روايات را با احاديث افترا  مي ابي سفيان
دهنده گشود تا آن را به جاي قرآن بگيرند و دينش را آشكار كرد و سربازان او از جمله فقها و 

كند كه  تاريخ اسالمي براي ما نقل مي :گويد دادند و در اين مورد ميمحدثين او را در اين راه ياري 
كردن قرآن به  معاويه از افراد باهوش و زيرك عرب بود و او تفكرات زمان جاهليت را براي متوقف

و در . كار برد و در خالل آن، باب روايات را با احاديث افترادهنده گشود تا به جاي قرآن قرار بگيرد
و  4.يافتنان اسالم رانش را از ميان اصحاب و علماي بد و حسود و منافق از ميان دشماين راه يا

  .اند دهد كه رافضه قصد طعنه به عقيدة اهل سنت را داشته شان نشان مييادعا همين

____________________________________________________________
_________ 

نحو  ما صلوا واإلنكار علي األمراء فيما خلف الشرع و ترك قتالهم  مسلم به شرح نووي استخراج نمود، كتاب اإلمارة، باب وجوب -1
  .احديث أم سلمة رضى اهللا عنهاز  ،1854ش6/484ذلك

  .4262 ش 4/101باب النهى عن السعى فى الفتنة سنن ابو داود، كتاب الفتن  -2
دراسات : نگا و 58العقيدة والشريعة ص، 342، 340 ، به نقل از ضوابط الرواية عند المحدثين، ص95-89گلدزيهر، ص / دراسات محمديه  -3

 شمارهليبي  ،الدعوة دانشكده همجل از نقلبه صديق بشير د استا هترجم )الحديث النبوى وصلته بنـزاع الفرق فى اإلسالم( سوممحمدية فصل 
  .از آن و بعد 8/522

كه مي گويد مراد از سلطان معاويه است و سربازان او در جعل ، آنجا 795، 41-34، مراجعه به همان منبع، ص 37، 36دين السلطان، ص  -4
آنجا كه به احاديث قبل ،152،202،671:نگا ، و124، 119، 117، 114، 110، 103، 11ص  همان منبع :نگا. باشند احاديث محدثين و فقهاء مي

دكتر محمد  ،الشيعة هم أهل السنة ، و133هادى فضلى ص دكتر عبد ال، أصول الحديث ، و123، 39إنذار من السماء ص كند و با كتاب  استناد مي
  .از آن مقايسه شود و بعد 284مرتضى عسكرى ص ، أحاديث أم المؤمنين عائشة، أدوار من حياتـها ، و260تيجانى ص
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اين روايات و  :گويد هائي از احاديث گذشته و آنچه در معناي آن آمده، مي صالح ورداني بعد از ذكر نمونه
اند و  اند و حاكمان طاغوت و ظالم در تاريخ مسلمين آنرا ايجاد كرده يده كه فقهاي سالطين خلق كردهاين عق

اي و حكومت اموي و عباسي بر حقيقت كار  گرائي قبيله اگر اين روايات و عقيده نبود اين باعث سلطه
  .شد مسلمانان نمي

شتيباني سلطان آن و نفوذش و اضافه آمدند، بر اين روايات در پ همة حكومتهائي كه بعد از رسول
  1.كردن مشروعيت بر آن، اعتماد كردند

كنيم،  ما وقتي كه در اسباب جعل تحقيق مي :گويد رافضي ديگري به نام زكريا عباس داود مي
كنيم كه انگيزة قوي براي معاويه بود كه سنت را در خدمت اهدافش به  رويكرد اساسي را مالحظه مي

اي از صحابه و تابعين نمود كه احاديث را جعل كنند تا  شروع به استخدام عدهو لذا  .كار گيرد
  2.كارهاي او توجيه شود تا از اين طريق به حكومتش وجهة ديني دهد

 4،مرتضي عسكري 3عبد الحسين شرف الدين :اند اي را داشته و از افراد ديگري كه چنين عقيده
و  10، عبد الجواد ياسين9جمال البنا 8،علي الوردي 7،علي شهرستاني 6،محمد نجيب 5،محمود ابوريه

  .توان نام برد مي 1و ادريس الحسيني 11سيد صالح أبوبكر

____________________________________________________________
_________ 

فاع عن الرسول ضد د و، 61-55، و همچنين كتاب ديگر او الخدعه رحلتي من السنة الي الشيعه، ص 88شعب اللّه المختار، ص / اهل سنت -1
  .41أحمد صبحى منصور ص  ،قراءة فى صحيح البخارى: نگا ، واز آن و بعد 292المحدثين ص  الفقهاء و

  .145تأمالت في الحديث عندالسنة و الشيعه، ص  -2
: شـد و از تأليفـات او   متولـد .   ه 1290عبدالحسين شرف الدين موسوي، شيعي امامي كه در كاظميـه بغـداد در سـال    : عبدالحسين شرف الدين -3

 39-5النص و االجتهاد از محمد صادق صدر، ص : حال او در كتاب  درگذشت، شرح. م1957هـ1377در سال . ابوهريرة و النص و االجتهاد
  0 51 - 39أبو هريرة ص ،و332-331استشهاد بالشبهة التى معنا فى كتابيه النص واالجتهاد ص: آمده است، نگا

  .409-359، 255و احاديث عايشه ادوار من حياتها، ص  2/53و جلد  1/361جلد معالم المدرستين  -4
  .263-170، و شيخ المضيرة، ص 179، 137، 126أضواء علي السنة، ص  -5
  .41 -37الصالة، ص  -6
  .494، 387، 362، 352، 274، 32منع تدوين الحديث أسباب و نتايج، ص  -7
- 138-116وعاظ السالطين، مراجعه به استشهاد بالشبهة التي معنا في كتابه وعاظ السالطين، ص : ات اونويسنده معاصر، از مؤلف: علي الوردي -8

165.  
  .256، 182السنة و دورها في الفقه الجديد، ص  -9

  .301، 292-258السلطة في اإلسالم، ص  -10
و  "االنتقال الصعب فى رحاب المعتقد والمذهب" يعني الحسينلقد ش: نگار معاصر، شيعي و از تأليفات او نويسنده و روزنامه: ادريس الحسيني -11

  .290-247و لقد شيعني الحسين، ص  179الخالفة المغتصبه، ص استشهاده بالشبهة التى معنا فى 
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  .زنند شود كه آنها به وقايع زير طعنه مي نظارت آنچه كه دشمنان سنت قبالً آنرا گفتند، ديده مي
گويند كه او روز فتح  يو اينگونه وصف كردند كه او منافق بود و م در صحت اسالم معاويه :اوالً

آيد كه  به حساب مي) كساني كه تا روز فتح مكه كافر ماندند(مكه اسالم را قبول كرد و او از طلقاء 
دين، اين را  باب جعل در سنت را گشود و رافضه كه قبالً ذكرشان گذشت و پيروان آنها از داعيان بي

  .بيان داشتند
عين و كساني كه بعد از آنها آمدند، از كاذبان و فقهاي پرچمداران اسالم از صحابه و تاب :ًثانيا

  .آيند سلطنت به شمار مي
افتراي آنها به پادشاهان و امراي اموي و عباسي به اينكه آنها از تعاليم اسالم دور بودند و  :ثالثاً

  .ت كنندكردند كه احاديث را جعل كنند كه از اين طريق امارتشان را تثبي علماي مسلمان را استثمار مي
  .ها و آشوبها األمر و احاديث فتنه افتراي آنها به احاديث اولي ً:رابعا

  :آيد جواب ادعاهاي مذكور در زير مي
حديث  جعلكه او باب اين است  اند آورده افتراهائي كه در صحت اسالمِ سرور ما معاويه :اوالً

اند  طعنه زده اسالم معاويه آنچه دشمنان سنت مطهر بوسيلة آن در صحت. در سنت نبوي را گشود
دشمنان اسالم فراموش كردند كه  :و آقاي دكتر محمود ابو شهبه در مقام دفاع از او برآمد و گفت

اند كه او بعد از حديبيه و قبل از فتح مكه  نويسندگان در تاريخ صحابه از واقدي و ابن سعد ذكر كرده
كرد و آن مسلماً در عمره القضاء بود و به نظر  مياش اسالمش را مخفي  اسالم آورد و از ترس خانواده

 لفةمؤ(باشد كه او از  هستند ولي نظر اكثريت بر اين مي) قلوبهم مؤلفة(او و پدرش از افراد  ها،بعضي
كند  معاويه و پدرش مؤلفه قلوب هستند اگرچه او احساس مي :گويد البر مينيست، ابن عبد) مقلوبه

بينيم كه در شرح حالش  كنند و لذا حافظ محقق ابن حجر را مي نميكه بسياري اين نظر را روايت 
  2.استم قلوبه لفةمؤ كند و همانا در شرح حال پدرش ذكر كرد كه او از چيزي از آن ذكر نمي

                                                                                                                            
سـاح األحاديـث   األضواء القرآنيـة فـى اكت  "و در آنجا كتاب . باشد نويسنده مصري و او از جماعت انصار السنة اسكندريه مي: سيد صالح ابوبكر -1

. و محمود ابوريه پيرو او شد و جماعت انصارالسنة را مقرر كرد و از آن جماعـت جـدا شـد   . را تأليف كرد "تطهير البخارى منها اإلسرائيلية و
  .45استشهاده بالشبهة التى معنا فى األضواء القرآنية ص : نگا

اإلصابة  ، و4984ش 5/201اسد الغابة  ، و1239ش 231الصحابة ص  تاريخ ، و2435ش 3/1416االستيعاب : شرح حال او در: رجوع به -2
  .8/120النهاية  البداية و ، و3764ش 7/130فتح البارى  ، و7/406ابن سعد ، الطبقات الكبرى: نگا و .8068ش 4/433
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در روز فتح باشد كه كساني از جمله و حتي اگر  حسن بوداسالم او به هرحال او اسالم آورد و 
آنها را مورد تخريب قرار دهيم  عدالت و صحابي بودنشود كه  ميمكه، اسالم آوردند اين باعث ن

  :فرمايد مي كرده وتزكيه اسالم آوردند  كساني را كه بعد از فتح مكهپروردگار عزيز  چون

m¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 
ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á 

â l ) 10/ حديد(  
ا انفاق نكنيد در صورتي كه وارث تمام آسمانها و زمين خداست و آن مسلماناني كه و براي چه در راه خد«

تر از كساني است كه بعد از  پيش از فتح مكه در راه دين انفاق و جهاد كردند آنها اجر و مقامشان بسيار عظيم
  .»آگاه است ،كنيد انفاق و جهاد كردند خدا به همه وعده نيكوترين پاداش را داده و خدا به هر چه مي ،فتح

در خدمت او از كساني بود كه در حالي كه باشد،  و چگونه افترا در صحت اسالم او درست مي
دنبال معاويه  خدا رسول كه كند روايت ابن عباس داللت بر اين امر مي 1.نوشت ميوحي پيامبر 

غذا او  :گفتو ستاد ش فرسپس دوباره دنبال. دخور او غذا مي :فرستاد كه براي او بنويسد سپس گفت
  2.دپر نكنرا او  شكمخداوند  :سپس گفت .خورد مي

به براي طعنه اين حديث از  4اسالم ي دشمنها بعضي از فرقه :گويد مي 3استاد محب الدين خطيب
اينگونه بوده در حالي و در آن چيزي نيست كه به آنها كمك كند، چگونه  كنند استفاده مي معاويه
  !بوده است؟ كاتب پيامبر كه او

ظاهراً پيامبر با اين دعا هيچ نيتي نداشته است زيرا اين، بين عربها رسم بوده است كه وقتي سخن 
زمين (راست تو خاك بخورد  :فرمود كه مي گويند نيتي نداشته باشند مانند اين سخن نبي مي

  ).بخوري

____________________________________________________________
_________ 

  .و بعد از آن 7ابن حجر هثيمي، ص / تطهير الجنان و اللسان : با تصرف، نگا 65دفاع عن السنة، ص  -1
، 359مسند ابوداود طيالسي، ص . استخراج نمود 3604ش 8/399... أو سبه مسلم به شرح نووي در كتاب البر و الصلة، باب من لعنه النبي -2

  .6/243البيهقى فى دالئل النبوة  وو لفظ از اوست،  2746ش
نويسندگان بزرگ اسالمي كه در دمشق متولد شد و در آنجا محي الدين الخطيب بن أبي الفتح محمد بن عبدالقادر بن صالح الخطيب، از : الخطيب -3

از . و متولي نوشتن مجله دانشگاه االزهر شد. از اولين مؤسسين جمعيت جوانان مسلمان بود. علم آموخت، مجله الزهراء و الفتح را راه انداخت
  .5/282األعالم : درو شرح حال او . درگذشت 1969تاريخ مدينة الزهرا باألندلس و در سال : تأليفات او

  .264صالح ورداني، ص / دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و المحدثين  -4
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خودش در  كه پيامبر به دليل خصلت انسان بودنش از او باشد ممكن است اين سخن از پيامبر
را كه به  لآنها حديثي از عايشه جمله احاديث زيادي به صورت متوالي آنرا توضيح داده است از

اي  :ام؟ گفتم داني با پروردگارم چه شرطي بسته آيا نمي :كنيم پيامبر نسبت داده شده است ذكر مي
ا ناسزا بگويم، پس براي او زكات پروردگار من، من انساني هستم و هر كدام از مسلمين را لعن كنم ي

  1.و پاداشي قرار بده
شود و در اخالص و اسالم و شيوة حكومتداري او  و قصوري ديده نمي عيب در اسالم معاويه

  . ستگونه شكي ني هيچ
هر چه خصلت نيكو در وجود معاويه جمع شده به صورت اجمال  :گويد قاضي ابوبكر بن عربي مي

را در حالت كلي و  را يكجا دارد، او كه سرزمين شامويه جميع خصلتها معا :آشكار هستند و گفت
جزئي آباد نمود و همچنان حسن سيرت او استقامت او در محافظت مركزي و سد كردن مرزها و 

و احاديث . باشد اصالح سربازان و ايستادگي در برابر دشمن و سياست حكومتداري قابل رؤيت مي
و مشاهده شده است و بخاري در كتاب صحيحش با ذكر سند از ابي صحيحي در مصاحبت و فقه از ا

خواند و غالم ابن عباس نزد  معاويه بعد از عشاء يك ركعت نماز مي :گويد كند كه مي مليكه روايت مي
در روايت . باشد مي خدا رسول رها كن؛ زيرا او از اصحاب :او بود سپس ابن عباس آمد، به او گفت

اي، او بجز يك ركعت  تو در اميرالمؤمنين معاويه چه چيزي را ديده :گفته شدديگري به ابن عباس 
  2.او فقيه است :گفت .نماز به جا نياورد
كند همچنانكه أنس بن  استشهاد مي) معاويه(در حديثي به خالفت او  ام حرام :گويد ابن عربي مي

خنديد زيرا  د در حاليكه ميخوابيد و سپس بيدار شي در جاي خدا رسول كند كه روايت مي مالك
جنگيدند و بر امواج دريا سوار شده بودند ـ يعني وسط  او مردماني از امتش را ديد كه در راه خدا مي

باز هم  و خوابيد و بيدار شد و دوباره بر زمين گذاشترا  شدريا و قسمت عميق آن ـ، سپس سر
كن كه خداوند مرا هم از آنها قرار دهد سپس دعا  :سپس ام حرام به او گفت .مانند رؤياي اولي را ديد

____________________________________________________________
_________ 

  .123، 8/122، البدايه و النهايه، ص 8/396، ص مسلم به شرح نووي استخراج نمود، كتاب البر و الصلة، باب من لعنه النبي -1
كتاب مروان بن الحكم إلى : نگا. 3764،3765، ش 7/130باب ذكر معاوية بخاري به شرح فتح الباري استخراج نمود، كتاب فضائل الصحابة، -2

 2/648جناية المجنون  الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء فى دية العمد إذا قبلت و درمالك . معاوية بن أبى سفيان يستفتيه فى مجنون قتل رجالً
  .4984 ش 5/202اسد الغابة : ، وانظر  3 ش
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تو از اولين كسان هستي، سپس ام حرام زمان معاويه بر دريا سوار شد و هنگاميكه از  :پيامبر فرمود
  1.دريا خارج شد از اسبش بر زمين افتاد و هالك شد

 ،در يك جنگ . ه 27يعني سربازان معاويه در زمان عثمان بن غفان در سال  :گويد حافظ بن كثير مي
ها را در تاريخ اسالم نهاد و أَم حرام در كنار  قبرس را با فرماندهي او فتح كردند و او اولين پايه

ام . همسرش عبادة بن صامت با آنها بود و با آنها از صحابه ابو درداء و أبوذر و ديگران هم بودند
  2 .حرام در راه خدا فوت كرد و قبر او امروزه در قبرس است

اين از : گويد مي. قسطنطنيه يزيدبن معاويه بود امير و فرماندة لشكر روم در جنگ :گويد ن كثير مياب
باشد و همچنانكه در  بهترين داليل پيامر بر شهادت بر فضل سرور ما معاويه و پسرش يزيد مي

كه از راه اولين سربازان از امت من  :نسبت داده شده است، آمده است كه حديث ام حرام كه به نبي
و اولين سربازان از امت من كه در شهر قيصر جهاد كنند، بهشت بر آنها واجب است  3دريا گذر كنند
  4.نه :من از آنها هستم؟ فرمود خدا رسول اي :سپس گفتم. شوند و بخشيده مي

هيچ  باشد و مردم در زمان در ميان ملوك مسلمان كسي بهتر از معاويه نمي :گويد امام ابن تيميه مي
پادشاهي بهتر از زمان معاويه نبودند، هنگاميكه ايامش به ايام بعد از خود و به ايام ابوبكر و عمر 

  .چشمي آشكار شد نسبت داده شد چشم و هم
اگر بخواهيد عمل  :گويد اده روايت كرد كه ميم روايت كرد و ابن بطه از طريق قتابوبكر بن اثر

ابن بطه با ذكر سند ثابت از دو طريق از . اين مهدي است :يديگو ويه را نشان دهيد اكثر شما ميمعا
گفتيد اين مهدي  ديديد مي اگر شما معاويه را مي :گويد كند كه مي اعمش و او از مجاهد روايت مي

  .است
ما نزد اعمش بوديم و از عمر بن عبد العزيز  :گويد كند كه مي المكتب روايت مي ابوهريرهو اثرم از 

بينيد؟ گفتند در هنگام جهاد؟  سپس اعمش گفت، معاويه را چگونه مي .كرديم ميو عدالتش ذكر 

____________________________________________________________
_________ 

و مسلم . 2789-2788ش  6/13ي استخراج نمود، كتاب الجهاد السير، باب الدعاء بالجهاد و الشهادة للرجال و النساء، ص بخاري به شرح البار -1
  .1912ش7/65به شرح نووي، كتاب اإلمارة، باب الغزو في البحر 

  .2924-2800-2799ش120، 6/23، فتح الباري 1/17، النهاية في الفتن و المالحم 8/229البداية و النهاية  -2
در متقب معاويه زيرا او اولين . شود يعني انجام دادن كاري كه بهشت با آن براي او واجب مي: مهلب گفته: گويد ابن حجر در مورد قد أوجبوا مي -3

-6/120فتح الباري . و در مورد ويژگي پسرش يزيد چون او اولين كسي بود كه با قيصر جنگيد. كسي است كه از طريق دريا جهاد نمود
  .2924ش121

  .2924ش6/120بخاري به شرح فتح الباري، كتاب الجهاد و السير، باب، ما قيل في قتال الروم  -4
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كند و سپس  از ابي اسحاق كه در مورد معاويه ذكر مي. كنيد نه عدالت او را چگونه ارزيابي مي :گفت
  .او مهدي بود :گفتيد ديديد، مي كرديد يا روزگار او را مي اگر او را مالحظه مي :گويد مي

باشد كه سخت تشنة استجابت خدا و  آن ائمه اعالم در مورد اميرالمؤمنين معاويه مياين شهادت 
مهدي قرار بده و  خدايا او را هادي و :فرمايد در مورد اين خليفه صالح ميپيامبر دعاي پيامبرش بود و 
  1.به وسيلة او هدايت كن
د معاويه را به اتمام برسانيم، از صحابه و تابعين و آراي علما در مور گواهيهايقبل از اينكه سخن از 

كنيم كه  مورخ مشهور عالمه ابن خلدون در اعتبار معاويه از خلفاي راشدين نظري نغز را نقل مي
اي از خلفاي راشدين و نيكان آنها بود و او در فضل و  حكومت معاويه و اخبار او سرچشمه :گويد مي 

  2.عدالت و دوستي بعد از آنها قرار دارد
پسرش در امر حكومت و مسؤوليت، دفاع از برتري  :گويد ون همچنين در مقدمه ميابن خلد

فاق آنها از اهل حل و فصل ات همانا او مصلحت عمومي در جامعه را رعايت نمود و :گويد مي
 و از ملل مختلف و همچنين فاتحان كه فقط او را در 3و از قريش بودند.. . اميه بودند هنگاميكه از بني

تداري و مسؤوليت قبول كردند، اين اتفاق و اجتماع كه شأن آن نزد شارع مهمتر است، و امر حكوم
صحبتي او و حضور بزرگان صحابه و  كند چون عدالت او و هم ين شك نميمعاويه در مورد ا

باشد، آنها از كساني نبودند كه در حق  سكوتشان در مورد آن، دليل بر نفي شك در اين مورد مي
ند و معاويه هم كسي نبود كه پند و نصيحت را در حق قبول كند سپس، همگي آنها به نرمش نشان ده

  4.آن و عدالتشان مانعي براي آن است

____________________________________________________________
_________ 

گويد اين حديث  ترمذي مي. ، از حديث عبدالرحمن بن عميرة3842ش5/465سنن ترمذي در كتاب المناقب، باب مناقب لمعاوية بن ابي سفيان  -1
  .125-8/124، البداية و النهاية 3/185 منهاج السنة: نگا. حسن و غريب است

  .2/458تاريخ ابن خلدون  -2
تأويل مختلف الحديث ص ، 214هاي قرآن و همچنين با احاديث نبوي، مقدمه، ص  و رد او با آيه) االئمة من قريش(دفاع او از حديث : نگا -3

115.  
قاضى أبو بكر بن ، العواصم من القواصم: ك.ر و 240ه العهد البنه يزيد صدفاعه عما وجه إليه من اعتراض على اخذ: و نگا 234، 228المقدمه  -4

  .يابن حجر هيتم ،اللسان تطهير الجنان و الصواعق المحرقة و العربى، و
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و همراه  1كنيم منشي معاويه را ذكر مي همة اين شهادتها و قبل از آن، احاديث نبوي در مورد بزرگ
ادت داده است و او بزرگوارتر از شه كنيم كه خدا به بزرگواري علي بن ابي طالب اين اعتراف مي

 :در حديث صحيح آمده است 2.معاويه بود و حق هميشه با او بود و در كل همگي مجتهد بودند
هنگاميكه حاكم حكم كند و در اين راه اجتهاد داشته باشد و به هدف برسد پس براي او دو أَجر و 

أجر يك اشد سپس خطا كند، براي او پاداش هست و هنگاميكه حكم كند و دراين راه اجتهاد داشته ب
  3.هست

كنيم براي شناخت مقام و منزلت بيشتر آنها كافي نيست، براي اينكه  اين مثالهاي كمي كه نقل مي
را بشناسند، آن چهرة كاذب كه ملحدان از ميان رافضه  مردم بدانند و صورت و چهرة واقعي معاويه

زنيم و آن چهره را كتابهاي  اند، پس مي به تصوير كشيدهو پيروان آنها از دشمنان اسالم و سنت مطهر 
و فقاهت او و عدالت  و به هم صحبتي او با نبي كنند و صحابه و تابعين رد مي خدا رسول سنت و
گويند كه  دهند و حتي كساني مانند مجاهد و أعمش مي حسن سيرت او شهادت مي ي وروايدر فرمان

  .او همان مهدي است
سي است كه در سنت دخل و تصرف كند و يا حتي به جعل رضايت بدهد، آيا اين با آيا اين حال ك

يش به كار برد يا غير از و جعل حديث را در تثبيت فرمانروايسازگار است و همچنين آيا ا فضيلت او
بله بدون اين كه فكر كنند آنچه كه ! كنند؟ اينها كه دشمنان اسالم از رافضه و پيروانشان ادعا مي

  .سازند هند ميبخوا
  .داند جواب اتهامي كه راويان سنت را از كاذبان و فقهاي حكومت مي ً:ثانيا

اما آنچه كه داعيان فتنه و دروغپردازان علم ادعا كردند كه پرچمداران اسالم از صحابه و تابعين و 
جواب اين  اند، در بزرگان مسلمان بعد از آنها از فقها و محدثين، كاذب و فقيه دربار حكومت بوده

 :گويد ادعا دكتر سباعي مطلبي تحت عنوان، آيا علما اين كذب را در دفاع از دين مجاز دانستند؟ مي

____________________________________________________________
_________ 

جعلي اند ولي ائمه حديث آنها را جدا كرده و موارد  هيچ كس شكي ندارد كه احاديث زيادي در بيان فضايل معاويه و خلفاي راشدين وضع شده -1
البداية و : نگا. اند و حافظ بن كثير احاديثي را در فضائل معاويه آورده و صحيح و جعلي آن را جدا كرده است را از صحيح آن متمايز نموده

  .9/356و مجمع الزوائد . كتب الموضوعات باب المناقب: ، نگا147-8/120النهاية 
ابن تيمية ص ، منهاج السنة و. و بعد از آن 172، العواصم من القواصم، ص 324-305يه ، مختصر التحفه اإلثني عشر227مقدمة ابن خلدون، ص  -2

  .8/129البداية والنهاية  ، و205
بشرح (مسلم  ، و7352ش 13/330باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ بخاري به شرح فتح الباري، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة  -3

  .من حديث عمرو بن العاص 1716ش6/254اب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ كتاب األقضية، ب) النووى
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كه دشمنان اسالم از غلوكنندگان شيعه و مستشرقان و داعيان الحاد، به مرز سربلندي كه راويان سنت 
حتي در زندگي عادي  ،چون راويان سنت از كذب .رسند و نخواهند رسيد نمي ،به آن متصف شدند

خود به دور بودند حتي دشمنان اسالم به آن مقدار خوف كه در جان آنها به خاطر ترس و زهد خدا 
حد و مرزي ندارد و حتي در  خدا رسول وجود دارد، نخواهند رسيد و انكار آنها در جنايت كذب بر

بايد كشته شود و توبة او مقبول دهد و  گويد، آنرا هم انجام مي گويند كسي كه كفر مي مورد آنها مي
شوند زيرا در  فهمند، معذور مي ، دشمنان اسالم هنگاميكه اين خصايص علماي ما را نمي1باشد نمي

كند كه آنها از  شود و كسي كه به كذب بر مردم عادت كند فكر مي وجود آنها جز گمراهي يافت نمي
دم مانند او دزد هستند و غير از اين نيست، كند همة مر او دروغگوتر هستند، مانند دزدي كه فكر مي

كنند به اينكه آنها مخالف بعضي از احكام سنت  كساني كه آشكارا بعضي از واليان مردم را انكار مي
را بر خود خدا رسول دهند و كذب به  هستند و آنها آشكارا سخن حق را مورد ضرب و اهانت قرار مي

اي مردم آيا . را نگفته است آنخدا رسول كنند كه  ا اضافه ميدانند و به سنت مطهر احكامي ر مباح مي
  2!گوئيد كه داراي عقل نيستند؟ كنيد؟ يا شما با قومي سخن مي شما عاقالنه به اين حكم مي

بله قومي كه هيچ ترسي در حكمشان بر رجال حتي يك نفر مانند پدر و پسر و برادر و دوست و 
رساند و حافظان گرانقدر و سنت  انت و پرهيز و امانت آنها را مياستاد نداشتند بنابراين اين صدق دي

گان از آنها و اجداد و اوالد و بهترين نواد نبوي در ميان آنها هستند و همچنين گرانقدرترين اديب
  3.باشد هستند پس اين مثل خوبي در صدق و تقوا و امانت آنها مي

  

____________________________________________________________
_________ 

  .65شيخ احمد شاكر، ص / الباعث الحثيث  -1
  .باتصرف 202و  201السنة و مكانتها في التشريع، ص  -2
  .1/47ي البيهق/ ، دالئل النبوة 160استاد ابوغدة، ص / لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث : نگا -3
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  )اهل سنت(حديث  هائي از پرهيز آنها در حكم بر رجال ينك نمونها

  :واردكنندگان به پدرانشانجرح 
در اين مورد از غير من سؤال كنيد و سپس  :امام علي بن المديني از پدرش سؤالي پرسيد او گفت 

   1.دين او ضعيف است :و رفت، بعد سرش را بلند كرد و گفت جواب دادسؤال را 
   :بر فرزاندانشانجرح واردكنندگان 

و مانند او سخن ذهبي  2پسرم عبداللّه كذاب است :گويد ي نويسنده السنن ميامام ابو داود سحبستان
گويد، او قرآن حفظ كرد سپس از آن دور شد تا اينكه آنرا فراموش  كه مي ابوهريرهدر مورد فرزندش 

  3.كرد
  :جرح بر برادرانشان

  4.شده است از برادرم روايت اخذ نكنيد چون او به كذب مشهور :گويد زيد بن ابي أَنيسه مي
   :جرح بر خواهرانشان
ولي آنرا حفظ  5اگر كسي به دنبال هشام بن حسان باشد او ازدواج كرد :گويد شعبه ابن حجاج مي

  6.نكرد
   :جرح بر بعضي از خويشاوندان

____________________________________________________________
_________ 

ابن حجر . 5، 2/14، شرح عبداللّه بن جعفر بن نجيح پدر علي بن الديني، المجروحين البن حيان 8/430، لسان الميزان 2/401ميزان االعتدال  -1
المزي / ، تهذيب الكمال 3266ش1/483تقريب التهذيب : نگا. شود حفظ آن به آخرش تغيير كرد گفته مي. ضعيف است: در التقريب گفت

  .3206ش14/379
نزد اصحاب حديث، : گويد ابن عدي مي. ، شرح حال عبداهللا بن سليمان بن اشعث4631ش4/31، لسان الميزان 4368ش2/433ميزان االعتدال  -2

و در السير گفته كه او در آنچه كه نقل مي كند . 768ش2/772، تذكرة الحفاظ 1101ش4/265الكامل في الضعفا : نگا. حديثش مقبول است
  .118ش 13/231سير أعالم النبالء : نگا. استحجت 

  .84، 83سخاوي، ص / االعالن بالتوبيخ لمن زم التاريخ  -3
تقريب :  نگا. حافظ در التقريب گفته كه ضعيف است. ، شرح حال يحيي بن ابي انيسه14826ش9/283، لسان الميزان 9463ش4/364ميزان االعتدال  - 4

  .6789ش31/223 ، تهذيب الكمال7535ش2/297التهذيب 
، القاموس المحيط 169مختار الصحاح، ص : كند رجوع الختن هر آنچه كه به دنبال زن مانند پدر و برادر است و خاتن مردي است كه با زن ازدواج مي: ختني - 5

  .2/10، النهايت في غريب الحديث 215، 4/214
يكي از آگاهان است و قطان : شام بن حسان القردوسي و ابن حجر گفت، شرح حال ه14726ش9/252، لسان الميزان 3/487ميزان االعتدال  -6

حسن و  از عطا او را ضعيف دانسته و در تقريب التذهيب گفته كه ثقه است و ابن سيرين او را از افراد باثبات دانسته و در مورد روايتهاي او از
  .6572ش 30/181مزى ، تـهذيب الكمال ، و7315 ش 2/266تقريب التهذيب : نگا. عطا اقوالي وجود دارد چون مرسل است
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او دائي مادرم  :گويد كه ابو عروبه حراني گفت ذهبي در شرح حال حسين بن ابي شري عقالني مي
  1.است و كذاب است

   :ترسند كساني كه از بزرگانشان نمي از
كند كه  امام ابن ابي حاتم از عبدالرحمن بن مهدي روايت مي :گويد يحيي بن سعيد قطان مي

بين من و بين خودت حكم قرار بده سپس  :روزي نزد شعبه اختالف داشتند سپس گفتند :گويد مي
ند، ما همچنان بوديم تا يحيي آمد من راضي هستم كه أَحول يعني يحيي ابن سعيد قطان حكم ك :گفت

 و حكم كرد سپس به نفع شعبه حكم كرد ـ و او شيخش بود و از او ياد گرفته بود و آموخته بود و
  !كند اي أحول؟ چه كسي طاقت نقد تو را دارد يا چه كسي مثل تو نقد مي :شعبه به او گفت

نزلت است چون شعبه از بين اهل اين براي يحيي بن سعيد قطان نهايت م :گويد ابن ابي حاتم مي
رساند كه بر شعبه حكم كند كه استاد و  علم او را برگزيد پس اين وجود او و صالبت در دينش را مي

  2.معلم او بود
كردند شفاعت برادرانشان را يا سكوت از  رساند كه آنها قبول نمي اين پرهيزگاري بزرگان حديث مي
دهند در حاليكه آنها به  و چگونه به اين وساطت رضايت مي كنند كساني كه در جرح آنها روايت مي

  3 .باشد كنند مستوجب قدح مي كنند آنچه از آنها روايت مي فرزندان خود طعنه وارد مي
كه حماد بن زيد و عباد بن عباد و جرير بن وقتي زد  شعبة بن حجاج در اين مورد مثالهاي زيبايي

گويي كه به  :كرد، حماد بن زيد گفت براي او كفايت ميحازم دربارة مردي سخن گفته بودند كه 
خواستم به نماز جمعه بروم كه ناگهان شعبه از پشت مرا صدا  روزي مي: گفت. نرمي جواب ما را داد

 شعبه در :گويد عبدالرحمن بن مهدي مي .مكه او را نبينآنچه كه به من گفتيد سعي كردم : زد و گفت
  .گفت مورد اين مسأله حساب سخن مي

كه از رد حق با خلفا و ملوك و امرايشان بود، در مو هائي از شجاعت گذشتگان صالح ما اينها نمونه
  .ترسند مرگ و لوم و اذيت و آزار نمي

____________________________________________________________
_________ 

رقم  1/218تقريب التهذيب ال:  نگا. ، ابن حجر در التقريب گفته كه ضعيف است2291-11280ش8/272، لسان الميزان 1/536ميزان االعتدال  -1
  .1331ش6/468تهذيب الكمال ،1348

  .، شرح حال يحيي بن سعيد قطان102ش  1/232مقدمه الجرح و تعديل  -2
  .191-187استاد محمد مرعشلي، ص / ، فتح المنان به مقدمه لسان الميزان 1/171ابن ابي حاتم / الجرح و التعديل  -3
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در بحث از آغاز جعل و دور بودن صحابه از آن همچنانكه  ،خلفايشان در موردصحابه  نظراما 
  1.و نيازي به تكرار آن نيست كند ، كفايت ميگذشت

حسن  كنيم كه ابن راهويه از را اضافه مي با عمر فاروق نظر و جايگاه ابي بن كعبدر اينجا 
 را از آن :يه پاسخ أبي بن كعب را داد سپس أبي گفتآب با قرائت اكند كه عمر بن خط استخراج مي

راست  :كند سپس عمر گفت چسبيدن به بقيع تو را اغفال مي! ام و تو اي عمر شنيده خدا رسول
گويد؟ پس براي امير خوب  خواستم شما را امتحان كنم ببينم آيا كسي از شما حق را مي گفتي، من مي

  2.يداو گفته نشود و به او آن را نگوي نيست كه حق نزد
  :از ابي بن كعب روايت شده است كه اين آيه قرآن را خواند

 m³  ´ µ ¶ l ) 107/ مائده(  
  .»دو شاهد ديگر كه اَحق باشند«

اي اميرالمؤمنين : سپس مرد گفت. كنم تو را تكذيب مي :اشتباه كردي، گفت :گفت پس عمر
ترين تعظيم را در حق اميرالمؤمنين انجام دادم اما در تصديق كتاب  من محكم :كني؟ گفت تكذيب مي

  3.گويد راست مي :گفت كند و در تكذيب كتاب خدا راست نگفت سپس عمر خدا اشتباه مي
كند و ببين كه  آزمايد؟ هنگاميكه امير از آن عدول مي صحابه را با كلمة حق چگونه مي ببين عمر

از سرزنش كردند  شناختند، هنگاميكه از حق عدول مي صحابه چگونه حقشان را نسبت به امرايشان مي
  .اي در راه خدا هراس نداشتند هيچ سرزنش كننده

بعد از آنها آمدند از پادشاهان و امرايشان و جايگاه و كه  اما دربارة جايگاه صحابه و تابعين و كساني
و نظر ديگر  4ابوسعيد خدري دربارة مروان والي مدينه و همچنين جايگاه ابن عمر از نظر حجاج نظر

را خواهيم آورد كه امام زهري با هشام بن عبدالملك اموي، بعد از ذكر جايگاهها و نظرات بزرگان 
اند، در اين مورد، حافظ ذهبي در شرح حال ابن ذئب،  بني عباس آورده اسالم در مورد ملوك و امراي

ابن ابي ذئب بر منصور وارد شد او در حق او  :گويد امام محقق ذكر كرده است كه امام احمد مي

____________________________________________________________
_________ 

  .همين كتاب 404مراجعه به، ص  -1
  .36766ش13/361نويسنده كنز العمال ذكر كرد  -2
  .3/606، الدر المنثور 13977ش5/107تفسير ابن جرير  -3
، يدخل فيه أبومسلم الخوالنى على معاوية بن 12ابن تيمية ص ، موقف آخر فى السياسة الشرعية :نگا .همين كتاب 406و  405مراجعه به ص  -4

  .لم يسميه فيها باألمير بل باألجير فيعظه موعظة بليغة،و أبى سفيان
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از محمد بن ابراهيم . نبخشد چون حق را به او گفته بود و ظلم را و حق با يك را فاش كرده بود
بن ابي ذئب هم آنجا بود ابو انزد أبي جعفر منصور بودم و  :گويد نقل شده كه ميشاگرد ابن ابي ليلي 

ـ او در ايام منصور والي مدينه بود ـ گفت او از  ؟در مورد حسن ابن زيد چه نظري داري :جعفر گفت
. گيرد هوي و هوس تصميم مي كند يعني از روي حقد و كينه و از روي خشم و تندي اخذ مي كينه و
خواهي در مورد خودت از او  به خدا يك نفر از او در سالمت نيست، اگر مي :ن به او گفتحسسپس 

جعفر اهيان شمشير به دست باالي سر ابومحمد بن ابراهيم گفت ـ سپ .سؤال كن اي اميرالمؤمنين
گوئي؟ گفت اي  ايستاده بودند و ترسيد دستور به قتلش دهند و خونش ريخته شود، گفت چه مي

كني و آن  گفت تو عدالت را در حق رعيت ادا نمي. گفت ناچاراً بايد بگوئي. نين مرا ببخشاميرالمؤم
جعفر ظاهر شد، سپس ابراهيم بن  ابيدر صورت  يسپس تغيير. كني را به صورت مساوي تقسيم نمي

اي اميرالمؤمنين بگذار خونش را بريزم تا پاك  :يحيي، والي مدينه در زمان مهدي برخاست و گفت
  1.پاك است ،بشين اي بني فليس، خون كسي كه شهادتين را گفته است :ابن ابي ذئب به او گفت. شود

گفت و به شدت  ديدگاه سفيان ثوري در مورد ابي جعفر منصور مشهور است؛ سفيان حق را مي
وفات  2،زيست كرد، تا اينكه در بصره زماني كه به دور از چشم مهدي و پنهاني مي باطل را انكار مي

، در دوران محنت قرآن و با امراي عباسي -و در رأس آنها امام احمد حنبل  -محدثين  موضع .نمود
فصل گنجايش آن را  كه اينفراواني وجود دارد  اين مثالهايو غير از  .بعيد نيست مسأله خلق قرآن

  3.را بيان مي كردمهمتا  اخبار درخشان اين مردان بي ندارد و اال
  

  امراان با ملوك و ارتباط علماي مسلم

ملوك و امرا، به آنها اين امكان را  بان ارتباط علماي مسلماكنند كه  دشمنان سنت و اسالم ادعا مي
  .داد كه در جعل احاديث كه موافق اميالشان باشد و سلطنت آنها را تثبيت كند، غرق شوند

ملوك  بامسلمان و معتمد  بزرگان ارتباطدانم چگونه  نمي :گويد دكتر سباعي در جواب اين ادعا مي
، ارتباط داشتندخلفا و ملوك  باو در قديم هم علما  !است؟آنها از برداري  عالمت و نشانة بهرهو امرا، 

____________________________________________________________
_________ 

  .موقفاً آخر للمهدى هاب فيه ابن أبى ذئبصفحه همان : نگا. به اختصار داستان را آورده است 192/ 1،  ذهبي در التذكرة 32أدب الشافعي، ص  -1
نقل شده كه او سلطان را امر و نهي كرد و او صد ضربه شالق أبى إسحاق فزارى  از 37 ش 54عجلى ص ، الثقات: نگا 1/206تذكرة الحفاظ  - 2

  .به او زد
  .استاد عبدالعزيز البدري/ » اإلسالم بين العلماء و االحكام«كتاب : ك. ر -3
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 رفت و آمد داشتندمعاويه  بابدون اينكه در چيزي به امانتشان دست بيايند، در زمانهاي قديم صحابه 
  .اين كار را كردندنيز و همچنين تابعين 

رسيدند، راهي جز آن راهي كه در دين و امانت و تقواي  ه بزرگان دين به امرا و ملوك ميوقتي ك
شدند، آنها مسلماناني بودند  كردند و براي آنها در هر حال مفيد واقع مي آنها مؤثر باشد، انتخاب نمي

د را كردند يا فكر و حكم خو رفتند، حديث روايت مي كه وقتي به جلسات علم در مجالس خلفا مي
و  كردند كردند يا حقوق امت را بر آنها يادآوري مي دادند يا فرزندان آنها را تربيت مي اشاعه مي

  .گفتند واجبات را به آنها مي
نگاه كنيد به آنچه ابن عساكر با ذكر سند از شافعي روايت كرد كه هشام بن عبدالملك از سليمان بن 

  :پرسيد كهيسار در مورد تفسير اين فرمودة خداي تعالي 

 mZ [  \  ] ^ _ ` a l ) 11/ نور(  
  .»خواهد داشت   و آن كس از ايشان كه قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت«

آنچه را كه  كه پيدا بودو  .كني، همانا او علي بن ابي طالب است اشتباه مي :هشام برخاست و گفت
آنگاه سليمان  .پافشاري آنها بر حق خبر بدهد از شدت وخواست  گفت، جدي نبود بلكه مي هشام مي

قسمت عمده آن  :ابن شهاب رسيد و هشام به او گفت .گويد داند چه مي اميرالمؤمنين مي :بن يثار گفت
اشتباه  :سلول است، سپس هشام به او گفتبن او عبداللّه بن ابي  :؟ زهري گفترا به گردن گرفته است

من  :گفتدر حالي كه به شدت عصباني شده بود، ب است، زهري همانا او علي بن ابي طال. كني مي
رسيد كه خداوند  به خدا اگر ندائي از آسمان به من مي! كنم تو را سرزنش نميكنم؟ نه،  اشتباه مي

قسمت عمده  كه اند كه كسي فالني و فالني به من گفته.. . گفتم كذب را حالل كرده است، دروغ نمي
ما بيدار  :گفت در داستان هشام و اينكه.. .باشد سلول ميبن بن ابي هللا ، عبداآن را به گردن گرفته است

  .گفترا جدي ن »دروغ مي گويي«كند بر اينكه او كلمه  داللت ميشديم اي شيخ، 
ضعيفتر و كوچكتر از آن علما و خلفا  ارتباط كند كه ما را راهنمايي مياين حادثه  كهبيني  نميآيا 

  ت آنها ضعفي را وارد كرده باشد؟دين و امان بود كه به
 حتي يك مرداي است كه  و اين كلمه! كنم  تو را سرزنش نمي :گويد مردي به خليفه مسلمين مي

و ارتباط ضعيف با قوي امرا و خلفا  ارتباط آنها بااينكه  ي است بردليل .گويد مينعادي به مرد ديگر 
 و به علمش ناحيه كسي كه به دينش اعتماد دارد ي بود ازبلكه ارتباط دنبوخورنده با فريبكار  فريب
 به صحابة ربوطد و هنگاميكه حقايق تاريخ مشو دروغي گفته شود عصباني مياگر  بلند است وسر

، است كه در مقابل خليفه مانند شير فرياد زد، و مردي شود برانگيخته ميد، وتحريف ش خدا رسول
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كه  است عاقالنه پس آيا. برخالف نظر علماي سابق بودير آيات خدا اشتباه كرده بود و چون در تفس
آيا  براي او جعل كنند؟خدا رسول  ي را به نامرا تابع اميال خليفه سازند، و بدين وسيله احاديث آن

به خدا اگر ندائي از ! كنم تو را سرزنش نميم؟ نه گوي دروغ ميمن  :بيني، كه گفت سخن زهري را نمي
  .گفتم كرد من دروغ نمي ل ميآمد و كذب را حال آسمان مي

دنيا آنها را براي آنها را تربيت كرد و  ز در تاريخ انسانيت بود كه پيامبرتازهري از آن آدمهاي مم
قرار  حتي دروغي كه مباح باشد، از دروغ،در راستي گفتار و عزت نفس و دوري  يهاي روشن نشانه
  1.داد

 اي كه به گونهگه فقهاي ضعيف بودند و تقوا نداشتند پس آيا آنها در جر :گويد استاد صديق بشير مي
كند حتي  تاريخ اين را به شدت نفي مي! گرفتند؟ حكام در جهت تثبيت سلطنت خود آنها را به كار مي

به خاطر مانند ابوحنيفه بلكه بعضي از آنها  2.بعضي برخود حرام كردند كه با امراي ظالم اختالط كنند
   3.و حبس كشيدند يانه خوردندمقام قضاوت تازنپذيرفتن 

، آنجا كه خليفه مهدي وارد مسجد النبي شد، همة مردم از علما هراس داشتندببين كه چگونه خلفا 
انسان فقط براي  :به جز ابن ابي ذئب برخاستند، به او گفته شد، برخيز، اين اميرالمؤمنين است، گفت

  4.و را رها كنيد كه مو بر تنم راست شدا :كند سپس مهدي گفت خيزد و قيام مي پروردگار برمي
قرار دعاهايشان مشمول كرد كه وسط محدثين بنشيند تا  ببين كه ابو جعفر منصور چگونه آرزو مي

يك  :گفت باقي مانده كه به آن برسي؟دنيا چيزي  هايتآيا از لذ :كه به او گفته شد ، هنگاميبگيرد
 :مستملي گفت. باشندو اصحاب حديث گرد من ي بنشينم خصلت باقي مانده و آن اينكه بر سكوي

ا با دوات و دفاتر نزد او نديمان و پسران وزر صبح :گفت. خداوند به تو رحم كند اين كه كاري ندارد
شان و موهاي پاهايشان ترك برداشته ،د، زيرا آنها لباسهايشان كثيفآنها نيستنشما جزو  :گفت .رفتند
   5.كنند حديث نقل مي است و بلند

____________________________________________________________
_________ 

  .باتصرف 216-213دكتر السباعي، ص / سنة و مكانتها ال -1
  .347ضوابط الرواية عند المحدثين، ص : ، نگا166، 2/155احياء علوم الدين  -2
كتاب تاريخ المذاهب  درالمحدثين مع خلفاء بنى العباس  تاريخ محنة الفقهاء و: ، نگا248سيوطي، ص / ، تاريخ الخلفاء 1/168تذكرة الحفاظ  -3

  .محمد أبو زهرة هعالم،  ميةاإلسال
  .1/192تذكرة الحفاظ  -4
  .248سيوطي / تاريخ الخلفاء  -5
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خواهند در خدمت اميال امويان و عباسيان باشند آيا به خاطر خواستن مال است؟  براي چه مي پس
شود در مجلس  دهد كه آنها به دنبال مال و شهوت نبودند و گفته مي يا شهوت؟ تاريخ گواهي مي

فقير سالطين و ملوك و ثروتمندان حقيرترين آنها مانند أعمش ديده نشد، با اينكه به شدت نيازمند و 
  .آيا آنها احمق بودند كه دينشان را بفروشند در حاليكه آنها در مال و جاه و مقام طمع نكردند 1.بود

جواب اتهام در دين ملوك و امراي اموي و عباسي و دعوت آنها از علماي مسلمين در جعل  :ًثالثا
  :چه كه پادشاهي آنها را تثبيت كندآن

  

  باسيچگونگي ديانت ملوك و امراي اموي و ع

دشمنان اسالم و سنت مطهر در پي آن بودند كه تصويري دنيايي از امويان و عباسيان به ما ارائه 
كردند و كينه اهل بيت را در دل داشتند و در زندگي  دهند كه آنها فقط به فتح و استعمار فكر مي

و ايي بر تاريخ اين افتر و .نهادند عاديشان جاهل بودند و براي آداب و تعاليم اسالمي ارزش نمي
را براي ما  عصر اموي و عباسيو در دست ماست  كه يتاريخ به طور قطع نصوص .باشد ميواقعيت 

هستند كه  ياخبار هاشد و آن بدون تحقيق از زبانها نقل مي ي بيش نيستند كهاخبار كنند روشن مي
اسالمي ايجاد كردند  فتنه را در صفوف امتجعل كرده بودند، همان كساني كه و رافضي  ليان شيعهاغ

دادند  دامهتا زمان امويان و عباسيان آن را ا و علي ، عثمانو از هنگام شهيد شدن عمر فاروق
دانستند و با آنها جنگيدند  را دشمن ميآنها كساني بودند كه امويان و عباسيان همان و رافضه 

  .با آنها جنگيد امام علي مچنانكهه
بلكه اين فتنه و آشوبي بود  ر ميان اهل بيت دشمني وجود نداشتههيچگاه و حتي براي يك روز د

  .برافروختندعباس،  اميه و بني بين اهل بيت و بنيبا گذشت تاريخ كه رافضه 
علق به امويان و كه مت يكتب اخبار و تاريخپس صحيح نيست كه بدون تحقيق و تفحص به 

  2.دواعتماد شباشد،  عباسيان مي

____________________________________________________________
_________ 

  .83سخاوي، ص / اعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  -1

د بردند كه يا به دليل جهل بوده و يا تعصب يـا بـه مجـر    كردند و گاهي مردم را باال مي خصوصاً وقتي كه اهل تاريخ، گاهي بخاطر مردم جعل مي-2
و بعد از آن، السنة و مكانتها فـي   69امام سبكي، ص / قاعدة في المورخين : نگا. اعتماد به گفته كسي كه قابل اعتماد نبود و ساير علل ديگر

بعـد از   و 13دكتر مال رشـيد ص ، شبهات حول العصر العباسى األول و، 262-256، العواصم و القواصم، ص 197دكتر سباعي، ص / التشريع 
  .آن
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و خصوصاً در كوفه و بصره و عراق  رهايدر شهاين كتابها زيرا  :گويد مي دكتر محمد مظهر صديقي
و از دست تعصب مؤلفان و راويان اخبار  ندنوشته شدبغداد كه محل اقامت فتنه و رافضيان بودند، 

  1.ندانواع تعصب دوري نبوداز  غالب آنها كساني كههمان  ،نجات نيافتند
 داريم كه ادعاي شود، ما متون زيادي  ي ديگري كه ادعا مياين چيز و چيزها :گويد دكتر سباعي مي

و عدم پايبندي به احكام آن را امراي عباسي و اموي از اسالم انحراف را در مورد دشمنان سنت 
از خودداري عبدالملك و تقواي او قبل از خالفت ابن سعد در طبقاتش براي ما  .كند ميتكذيب 

 حتي وقتي كه از ابن عمر سؤال شد .ناميدند را كبوتر مسجد مي كه مردم او تا جاييكند،  روايت مي
از چه كسي  گفتند و به من مي شدند دچار اشكالي مي آيا نديدي، هنگاميكه اصحاب رسول :كه

  2.شد از اين جوانمرد بپرسيد و به عبدالمك اشاره مي :دادم ميسؤال كنيم؟ به آنها جواب 
ن مروان استدالل نموده است و آن را در همة قواعد در موطأ به حكم عبدالملك ب و مالك
در  4.احكام و فتواهايش در موطأ فراوان است ،و پدرش مروان بن حكم 3.نموده است ابرازشريعت 
ابن عمر را ديدم هنگاميكه مردم بر گرد  :گويد صحيح از عبداهللا بن دينار نقل شده كه ميحديث 

از  در سنت خدا و رسولشتوانم  تا جايي كه ميمن  :نوشت عبدالملك بن مروان اجتماع كرده بودند،
  5.كنم مياطاعت  عبدالملك،اميرالمؤمنين 

شود كه در عصر او بيشتر مساجدي كه امروزه معروف هستند،  در مورد وليد بن عبدالملك گفته مي
لفا هم نامند و بقيه خ ساخته شدند و حتي اين عصر را در تاريخ اسالم عصر عمران و آباداني مي

متهم كرده او را اينگونه بودند كه از جمله يزيد بن معاويه از آنها بود كه رافضيان به كذب و تزوير 
  .بودند

____________________________________________________________
_________ 

  .بعد از آن و 36شبهات حول العصر العباسى األول ص : نگا تصرف، واب 9الهجمات المغرضه علي التاريخ اإلسالمي، ص  -1
  .63- 9/62ابن كثير / در البداية و النهاية . .. ثناي ابن عمر و ابي زناد و شعبي و غيره: نگا -2
، العواصم من 3ش2/604، كتاب المكاتب، باب قضاء في المكاتب 14ش2/564استخراج از الموطأ، كتاب األقضيه، باب المستكرهة من النساء -3

  .228و مقدمة ابن خلدون ص 263القواصم، ص 
و به تقواي مروان و پسرش عبدالملك در روايت . 9ش2/612استخراج از الموطأ، كتاب المكاتب، باب عتق المكاتب اذا ادي ما عليه قبل محله  -4

تصميم : مروان توجه كنيد كه او كنيزي را به دوستش هديه كرد سپس در مورد او از دوستش سوال كرد و او گفتامام مالك از عبدالملك بن 
تقواي مروان از تو بيشتر است، او كنيزي را به پسرش هديه كرد و به : عبدالملك گفت. دارم كه او را به پسرم بدهم كه با او فالن و فالن كار بكند

 2/426الموطأ كتاب النكاح، باب النهى عن أن يصيب الرجل أمة كانت ألبيه : نگا. ام شود چرا كه من ساق پايش را ديدهاو گفت كه به او نزديك ن
  .38ش

  .7203ش13/205بخاري به شرح فتح الباري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع اإلمام الناس  -5
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به خير و بخشش او  خدا رسول كنند در حالي كه متهم مي فسقدانم چگونه كسي را به  نمي
ر بجنگند بخشيده خواهند و اولين سربازان از امت من كه در شهر قيص :فرمايد شهادت داده است و مي

  2.و اين سربازان، سربازان يزيد بن معاويه بودند و او فرماندة آنها در جنگ قسطنطينه بود 1.شد
فسق و فجور  به او اعتقاد در حالي كه گيرد از مردم عهد ميمعاويه بر خالفت او پدرش و چگونه 

  3.اين كار از معاويه به دور است .او دارد
گفت اگر امير  كه او به خودش مي يزيد به فسق توصيف شود در حالي چگونه صحيح است كه
اگر واليت را به دست : كه پدرش به او گفتهنگامي كنم،  رفتار مي شوم به روش عمر فاروق
سپس معاويه . كنم به خدا من به مانند عمربن خطاب عمل مي :كني؟ گفت بياوري چگونه عمل مي

تواني به مانند  شيدم به مانند عثمان باشم، اما نتوانستم تو چگونه ميسبحان اهللا اي پسرم، من كو :گفت
  4عمر باشي؟

اگرچه آنها از ملوك بودند، مذهب آنها  :گويد مي در دفاع از امراي دولت امويعالمه ابن خلدون 
رسيدن به مقاصد حق بلكه تالش آنها تنها براي در حكومت، مذهب اهل باطل و بي عدالتي نيست، 

ه كه نزد آنها مهمتر فرقتمانند ترس از كردند،  كسي تحميل نمي رجز در مواقع ضروري آن را ببود و 
احوال  بهگذشتگان  علمو كساني را كه از آنها پيروي نمودند و به آنها اقتدا كردند و  .از هر چيزي بود

كند و اما مروان  مي مالك در الموطا به كار عبدالملك استدالل .ها شاهدي بر اين امر هستندو مقاصد آن
در رديف اول تابعين قرار دارد كه عدالتشان معروف است سپس اين رتبه به فرزند عبدالملك رسيد و 

  5.در دين جايگاهي داشتند كه اليق آنها بود
از اخذ بيعت معاويه براي  نمايشگاه دفاعبا هم در و عباسي در دفاع از امراي دولت اموي  همچنين

ي بود كه حق را جستجو و از خلفايپس او بعد از معاويه آمد  :گويد مي ديم كهگر مي پسرش يزيد،
كرد مانند عبدالملك و سليمان از بني اميه و سفاح و منصور و مهدي و رشيد  كرد، و به آن عمل مي مي

فداكاري باشد، و  نظري آنها براي مسلمين شناخته شده مي عباس و امثال آنها كه عدالت و نيك از بني
آنها را بي اعتبار خروج آنها از سنن خلفاي اربعه در آن مورد، نها براي فرزندان و برادرانشان و آ

____________________________________________________________
_________ 

  .423قبالً تخريج آن گذشت ص  -1
  .8/229البداية و النهاية  -2
  .240، 234مبحث فى والية العهد ص و 228المقدمه، مبحث في انقالب الخالفة الي الملك، ص  -3
  .ابن حجر الهيتمى، 43-7تطهير الجنان ص و، 208، الصواعق المحرقه، ص 228-221العواصم من القواصم : ، نگا8/232البداية و النهاية  -4

  .228المقدمة، مبحث فى انقالب الخالقة إلى الملك ص  -5
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طبيعت حاكم را زماني بودند كه آنها در  چونشأن آنها غير از شأن آن خلفا است،  چون .دكن نمي
امام مالك حفظ وحدت مسلمين بود و در آن روايات  و آن 1بودو هشدار دهنده دين  نداشتند و مانع

را موطا اينكه در زمان عباسيان و  عبدالملك بن مروان و پدرش مروان اميه مانند، در موطا به امراي بني
 بر عدم جنگ و درگيريحالي كه حكومت در دست آنها بوده، بزرگترين دليل در جمع آوري كرده 

شمنان اسالم در گذر تاريخ با زد و خورد بين آنها و بين دآن  بلكهاست  بودهعباس  اميه و بني بين بني
  .ه استرافضه و ملحدان بود

در تأثيري بر علماي مسلمين  ،و حتي اگر فرض شود كه زد و خوردي بوده است، اين زد و خورد
در را كه عباس آنچه  ، نداشت در غير اين صورت چرا امراي بني خدا رسول حديث حفظ و تدوين

  ند؟بود تغيير ندادند و انكار نكردالموطا 
برداري امراي اموي و عباسي از علماي  كردند از بهره كجاست آنچه را كه دشمنان اسالم ادعا مي

شدند  به امرا و ملوك نزديك مي كساني بودند كهمسلمين در جعل آنچه كه موافق اميالشان باشد؟ بله 
غير اي ندارند و آنها  طهراب ولي اين ادعاها با علم هيچ .جعل كنندآنچه را كه موافق كار آنها باشد، تا 

در همان حال امرا از كذب آنها د كردن حديث ميجمع و تدوين و نقد اقدام به بودند كه ي از علماي
كه  نقل شده است، هنگامي 3با خليفه مهدي عباسي 2د همچنانكه از غياث بن ابراهيم نخعيغافل نبودن

فقط مسابقه در  :براي او نقل كرد كه هريرهابوكرد سپس حديثي را از  او را ديد كه با كبوتر بازي مي
ث بال را اضافه شود و بر آن حدي نيزه و با گامها انجام ميپرتاب و  بازيدار يا شمشير حيوانات سم

شهادت  :كه برخاست مهدي گفت هنگامي .به او بدهنددرهم  سپس مهدي امر كرد كه ده هزار. كرد
داد كه كبوتر را ذبح ام و سپس دستور  اين را آوردهبندي و من  دروغ مي خدا رسول دهم تو بر مي

  .كنند و من آن را سربريدم

____________________________________________________________
_________ 

  .233همان، مبحث في والية العهد، ص  -1
. باشد همچنانكه يحيي ابن معين او را وصف كرده است غياث، ابن ابراهيم نخعي اهل كوفه و بر ترك او اتفاق نظر دارند و او كذاب و ناپاك مي -2

، الجرح و 6556ش5/412لسان الميزان ، 6673ش3/337، ميزان اإلعتدال 2/200ابن حيان / ، المجروحين 509ش195نسائي / الضعفاء : نگا
شيخ ، الباعث الحثيث: نگا و .2689ش 2/247ابن الجوزى ، الضعفاء والمتروكين ، و1554ش 6/8الكامل فى الضعفاء  و، 327ش7/57التعديل 

  .نيز انجام داده است رشيد هخليفكه بيان كرده كه او چنين كاري را با ، 71أحمد شاكر ص 
و او بود كه خليفه مهدي  .، تعليق استاد صديق بشير بر فصل سوم از دراسات محمديه گلدزيهر568، ص 8چاپ ليبي، شماره مجلة كلية الدعوة  -3

  .شود را متهم كرده كه ابن عدي او را در ليست جاعلين قرار داده است و تحريف اين متن توسط گلدزيهر از آن فهميده مي
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د، او از جمله مهدي غافل و جاهل نبود بلكه او عاقل و عالم بو :گويد استاد عبدالفتاح أَبوغده مي
باشد پس چاپلوس به  باشند و اين از جمله شرطهاي واليت مي پادشاهاني است كه منشأ علم مي

كند، ولي  ملوك شروع به تملق نمود و خواست به واسطه سببي كاذب چاپلوسي جهت بخشش 
 آيد كه او آن مهدي آن را قطع كرد و خودش را از تعلق به كبوتر منع و آن را ذبح كرد ـ در خبر نمي

 1.شود مانند اين از انسانهايي مثل مهدي خليفه عالم پنهان نمي. كسي آن را نخوردكند ـ و  پرترا 
ه به ملحدان در زمان دولتش درس عبرت داد و از آنها مردي را تعيين كرد كه او را صاحب كسي ك

گران از  و به منازعه .امر نابود كردن و براندازي و قضاوت در مورد آنها را به او سپردزنادقه ناميدند و 
توضيح حق بر  اهل تحقيق و از متكلمين به تصنيف كتب در جواب ملحدان واقامه داليل بر معاندان و

نسبت  كار آنها و نيت بدشان راو  را به براندازي آنها سفارش كردو پسرش هادي . شاكيان، دستور داد
به خدا اگر زنده بمانم، همة اين  :از او نقل است كه گفت. شرح دادبراي او به اسالم و مسلمين 

 با امانتداريوصيت پدرش را  و هادي. گذاشتم حتي يك نفر از آنها را باقي نميم كش ها را مي فرقه
  2.اجرا كرد

عباسيان رخ داد از طرف غلوكنندگان و سنت در ايام امويان  جعلآنچه از  :خالصه سخن اينكه
اينها و امثال صورت گرفت دينان و كساني كه با علم رابطه نداشتند،  شيعه رافضه و ملحدان و بي

اما آنچه كه دشمنان اسالم و . عباسي بودند دائم با دولت اموي وكه در زد و خورد  بودند كساني
رنج سنت مطهر پاكي و حفظ و ي روي داده كه در انتشار علماي ازكنند كه جعل  دعا ميسنت مطهر ا

مانند زهري و اوزاعي و ثوري و احمد ابن حنبل و بخاري و كسان ديگري از راويان سنت، كشيدند 
راويان سنت، دروغ و افترايي ن و ادعاي نارواي پس تاريخ سالم اسالمي ما از تحريف غلوكنندگا

كنندگان و  ابطال پذيرشكند تاريخي كه از تحريف غاليان و  است كه تاريخ اسالمي ما آن را رد مي
  .تأويل جاهالن به دور است

األمر و احاديث فتنه و  احاديث اطاعت از اوليمورد جواب افتراي دشمنان سنت در  :رابعاً
  آشوب

____________________________________________________________
_________ 

، البداية و النهاية 147ش7/400،403ل اميرالمؤمنين ابي جعفر منصور المهدي در سير أعالم النبالء ، شرح حا127لمحات من تاريخ السنة، ص  -1
  .302-3/300، الوافي بالوفيات2917ش401-5/391، تاريخ بغداد 245-1/230، شذرات الذهب253، تاريخ الخلفاء، ص 10/124

  .339دكتر محمد ابوزهو، ص / الحديث و المحدثون  -2
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اهل حديث در  راو احاديث دوري از فتنه األمر  كه احاديث اطاعت اولي پنداشتند دشمنان سنت 
  .كند نقل و نظر آن ادعا را رد مي وليتثبيت نظام حاكم جعل كردند، 

در دو كتاب صحيح غالب آنها اند و  آن احاديثي كه ذكر شده :نقل يعني :گويد استاد صديق بشير مي
به اطاعت از حكام و امرا و  آيند، ترين كتابها به حساب مي يححاز ص) قرآن(كه بعد از كتاب خدا 

كنند كه اين احاديث  مي گمانكنند و آنها  دوري از فتنه و آشوب و همچنين به نجات از شر دعوت مي
، جعل شده و ترك آنها شانامر دوري ازبا يا و اطاعت از آنها با به خاطر تثبيت قدرت حكام يا 

و تصديق قرآن كريم آن را تأكيد  ،فرض كنيمبر درستيشان  با جدل،اديث را باشند، پس اگر اين اح
  :فرمايد مي وند متعالخدا .كند مي

mÇ È É Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð l ) 59/ نساء(  
  .».ايد اطاعت كنيد از خدا و از رسول او و از اولياي امرتان اي كساني كه ايمان آورده«

فتنه را ذم كه خدا  ز خدا و رسولش دارد و اين كالماو ا وجوب اطاعت ولي امر بستگي به اطاعت
  دارد كند و از تباه شدن در آن بر حذر مي مي

mÃ Ä Å Æ Ç È  É Êl  
  )25/ انفال ( 

  .»ي كه چون آيد تنها مخصوص ستمكاران شما نباشدو بترسيد از بالي«
  :فرمايد و باز هم مي

 mI  J K L l ) 191/ بقره(  
  .»استفتنه و آشوب بدتر از قتل «

شود و چيزي را باقي  و وجود فتنه شديدتر از قتل است زيرا شرارت آن مانند آتش قطع نمي
كنند و از  گذارد، پس اين بزرگترين دليل است كه مجموع آن احاديث كه به اطاعت تشويق مي نمي

  .اند از اختالفات و نزاع بر سر اين حكم پيشي جستهكنند،  فتنه دوري مي
كند زيرا اجتماع فقها يا اهل حديث يا همة  اين ادعا را تكذيب مي) صديق بشير( او :اما نظر يعني

ممكن . گويند ميآنها  پيروانو رافضه و  گلدزيهر گيريد همچنانكه آنها بر جعل اين مبادي قرار نمي
اميه بسياري از صحابه امثال  در زمان بني .متحقق شود خدا رسول نيست كه اجماع آنها به كذب بر

و أبوهريره ( .  ه 68ت (و عبداهللا بن عباس ( .  ه 73ت (و عبداهللا بن عمر ( .  ه 93ت (س بن مالك ان
و همچنين بسياري . بودند( .  ه 64ت (و نعمان بن بشير ( .  ه 65ت (و عبداهللا بن عمرو ( .  ه 59ت (
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ت (و خارجه بن زيد (  . ه 94ت (و عروه بن زبير .(  ه 91ت (سعيد بن مسيب  :از فقها و اعالم مانند
و ( .  ه 106ت (سالم بن عبداهللا : وجود داشتند و بقيه فقهاي هفت گانه كه مشهور بودند مانند ( ه 100

عباس و دولت عباسي با خالفت ابو. شتند، وجود دا )  ه 110ت (و ابن سيرين ( .  ه 105ت (شعبي 
 :مانند يفقهاي بزرگ قيام او حاضر بودند،كه در  انيكساز جمله آغاز شد و  .  ه 123سفاح در تاريخ 

و بزرگان مذاهب  )  ه 157ت (أَوزاعي و  )  ه 135ت (و عطاء خراساني  )  ه 134ت (ربيعه الرأي 
  . بودنداربعه، 

پس آيا ممكن است كه امثال آنها ـ كساني كه داراي علم و تقوي بودند ـ براي تثبيت نظام حاكم 
دعوت به  براي اين هرچند كهت و خضوع در برابر آنها دعوت كنند متفق شوند و مردم را به حماي

كه ديگران باشند؟ اگر صحيح باشد  همدستي كه دستة كوچك يا باندي جعل احاديث بپردازند گوي
دانند آن خطري است كه اسالم  كه مي در حالي ؟شوند دهند، پس آيا آنها به آن راضي مي آن را انجام 
  .ت در مورد آن خيانت به مسلمين استكند و سكو را تهديد مي

 شدند در حالي ميبه اين ساختار راضي هاي ديگر كه با نظام حاكم در حال نزاع بودند چگونه  فرقه
كرد كه آنها احاديث  مياحساس  گرا :گويد ؟ و عقل ميدانستند كه اين امر دسيسه و جعل است كه مي

دانست  ، آن را به شدت زشت مي، جعل كرده استتندنزاع داشرا به خاطر تثبيت نظام حاكم كه با او 
همچنين  و  گلدزيهر فقط در ذهن رافضه و چون وجود نداردولي اين . كرد و جاعل آن را آشكار مي

عباس  اميه و بني و چگونه فراموش كردند كه دورة بني. باشد كساني كه پيرو راه آنها شدند، صحيح مي
و  )هـ159ت(شعبه بن حجاج :مانندخالي نبود؛ علمايي تعديل از علماي نقد حديث و علماي جرح و 

و ، )هـ198ت ( ، ويحيى بن سعيد قطان)هـ198ت (عبدالرحمن بن مهدى  و )هـ161ت(سفيان ثوري
كردند و آن را آشكار  كردند و احاديث جعلي را حذف مي حديث را غربال ميكه ديگري  اينها وكسان

اند از چشم آنها مخفي ماند در حالي كه  شمنان اسالم ذكر كردهپس آيا احاديثي را كه د .كردند مي
براي ما آيند و  پردازان علم در آخر زمان مي تا اينكه دروغ ين مي باشندحغالب آنها در كتب صحي

  !باشند؟ سازند كه آنها جعلي مي مي روشن
و خياالتي كه در اي از افكار فاسد  كردند؟ بجز مجموعه پس آنها در نقد از كدام راه پيروي مي

النه كرده است، راهي موجود نيست و اگر فرض كنيم كه دشمنان اسالم در اين احاديث،  شاناذهان
هاي حكومت اموي يك بار و حكومت عباسي بار  اند يعني آن را در تثبيت ستون قصد و نيتي نداشته

  .گويد را نمي اند كه عاقل آن اند و بهتاني زده ديگر جعل كردند، دشنامي داده



 سنت نبويبررسي 

 

477

زيرا  .ديث نبوي براي مردم مصلحت است قبل از اينكه براي حكام مصلحت باشداحااشاعة اين 
د و در اين يرس به حكام نميجز دود آن ديدند و  ار ميزدر هر فتنه و آشوبي فقط مردم اذيت و آ

بر طريق باطل كند كه او حق است و ديگران  آميزند و هر طرفي ادعا مي ها كلية امور با هم در مي فتنه
گيري كند و اين درست  ، بهتر بود كه از فتنه كنارهنداند كه كدام طرف برحق استكسي كه هستند و 

  .بود
زيرا  دارد برحذر ميو از تفرقه و جدايي آمده است ي تشكل و جماعت ادعپاك براي ادين  اين

وند و خداوند بلند مرتبه ش ها و احزاب درآيند هالك مي مسلمانان اگر متفرق شوند و به صورت دسته
  :گويد در اين مورد مي

ma b c d e f l  
  )103/ آل عمران ( 
  .»و همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و متفرق نشويد«

  :فرمايد و مي

mi j k l m n o p q r l   
  )159/ انعام (

  .»آنان كه دين را پراكندند و در آن فرقه فرقه شدند چشم از آنها بپوش«
  :فرمايد و مي

mv  w x y z { | } ~ � l ) 105/ آل عمران(  
و شما مسلمانان مانند مللي نباشيد كه پس از آنكه آيات و ادلة روشن براي هدايت آنها آمد باز راه تفرقه و «

  .»اختالف پيمودند
اين حقيقت قرآني را روشن  ،كند دعوت ميو عدم خروج از آن، و احاديث نبوي كه به جماعت 

و آن حقيقتي است كه دشمنان اسالم آن  داند را در تفرقه آنها ميمسلمانان  تباهيي كه سازد، حقيقت مي
زنند و ادعا  ي كه در مورد اين احاديث خود را به ناداني ميكنند به جز آنهاي خوبي دريافت مي را به
 كنند كه اين احاديث جعلي هستد و در خدمت حكام هستند و آن به عدم دفع مسلمين به خروج مي

عدم خروج بر  عقيدة مسلمانان: باشند و خود را به جهل زدند كه است هرچند كه ستمگربر حكام 
  .ي است كه امر بر معصيت نكرده باشدسلطان ستمگر يا ظالم
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هر و خروج بر بزرگان و واليان امورمان درست نيست  :گويد اش مي امام طحاوي در كتاب عقيده
كشيم و اطاعت آنها  نمي دست از اطاعت آنهاكنيم و  دعوت نمي بر عليه آنهاو ند چند كه منحرف باش

و براي  ،كنندتا وقتي كه آنها به معصيت امر نبينيم  ميوند به عنوان يك فريضه خدا را از دستورات
  1.كنيم مي عافيتصالح و  آنها دعاي

تا زماني كنند  األمر، داللت مي قرآن و سنت بر وجوب اطاعت از اولي :گويد شارح عقيده طحاويه مي
  :فرمايد كنيد كه مياين سخن خداوند تأمل در  .كنندكه به معصيت امر ن

 mÊ Ë Ì Í Î  Ï Ð l ) 59/ نساء(  
  .»اطاعت كنيد از خدا و رسول او و از اولياي امرتان«

اطاعت ) اولياي امرتان(األمرتان  گويد كه از اولي و از رسول اطاعت كنيد و نمي :فرمايد چگونه مي
است، خدا و رسولش در آنچه كه اطاعت ند، بلكه شو نمياطاعت به تنهايي زيرا اولياي امر  كنيد

گردد زيرا كسي كه از رسول اطاعت كند از خدا هم  به رسول برمياطاعت شوند و فعل  مياطاعت 
 باشد، كند بلكه او در اين امر معصوم مي اطاعت كرده است زيرا رسول به اطاعت از غير خدا امر نمي

باشد، مگر اينكه به  كند، اطاعت كردن از او جايز نمي اما اولياي امري كه به اطاعت از غير خدا امر مي
  .اطاعت از خدا و رسولش امر كند

 مترتببر خروج از اطاعت آنها  مفاسدي در صورتي كه ستمگر باشند؛اما لزوم اطاعت از آنها 
بر امام خروج كند و اين كار او جز توليد شر كسي كه  2،كه ضعيفتر از جور و ستم آنهاستشود  مي

ابن تيميه در حكم قتل ائمه  .كند حاصل د يگري نداشته باشد، بزرگتر از چيزي است كه توليد خير مي
اگر جنايت كنند، باعث فتنه و  :حد است، گفت هاآن قتل :اگر كسي بگويد :گويد و خروج بر آنها مي

  3 .كنند د راهزناني است كه براي گرفتن اموال ديگران راهزني ميو آن فساد بيشتر از فسا شود فساد مي
 مانند اين سخن كنند؟ تفسير مي زند، چگونه روايتهايي را كه به محدثان طعنه ميدشمنان اسالم  :در نهايت

و كسي از  :فرمايد و باز مي 4.نزد سلطان ستمگر است نهدالابزرگترين جهاد سخن ع :فرمايد مي كهپيامبر 

____________________________________________________________
_________ 

  .2/111يده الطحاوية شرح العق -1
  .2/114شرح العقيدة الطحاوية  -2
  .3/201منهاج السنة  -3
كتاب الفتن، باب ما جاء فى أفضل الجهاد كلمة عدل عند  ،سننال درترمذى  و، 4344ش4/124سنن ابوداود، كتاب المالحم باب االمر و النهي  -4

  .2174ش 3/409سلطان جائر 
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اگر منكري را ديد او را با دست تغيير دهد و اگر نتوانست با زبان تغيير دهد و اگر نتوانست با شما 
در آنچه كه خوشايند و انسان مسلمان  :فرمايد و باز مي 1.ترين درجة ايمان است قلبش و آن ضعيف

به معصيت  كند، پس اگر ناخوشايند اوست بايد از حاكم اطاعت كند جز در آنچه كه به معصيت امر مي
  2.امر كرد، نبايد از او اطاعت كرد

و در سختي و آسايش كه بيعت كرديم  خدا رسول با :گويد از عباده بن صامت نقل شده كه مي
هر جا كنيم و اش نزاع ن خانوادهدر اين امر با  يم واز او اطاعت كنو تنگدستي خوشحالي و ناراحتي 
  3.ترسيمنندگان در راه خدا نسرزنش سرزنش كيم و از كه باشيم حق را بگوي

ي است گيري در مقابل سلطان گويند كه ظاهر آن جبهه ديث چه مياحادشمنان اسالم در مورد اين 
  !كند؟ ميل يطكند يا حدود خدا را تع ميرا حالل  هايا آن كند كه به معاصي امر مي

ت كردند كه آن را ها خودشان اين احاديث را رواي كساني كه آن احاديث را روايت كردند، همان
از ولي اطاعت  آيند؟ اند، بيرون مي ، پس چگونه از اين منجالبي كه خودشان درست كردهكنند انكار مي

حكم خدا  جرايا ي كه فقط باباشد، آن اطاعت ميخدا و رسولش امر مطلق نيست بلكه مقيد به اطاعت 
  .باشد بر مردم مي

مصلحت ديگري نداشتند و آنها اين دين  به خدمتجز سازد كه آن محدثان و فقيهان  اين روشن مي
  4.ابزاري در دستان حاكمان نبودند كه هرطور و به هر شكلي كه خواستند، از آنها استفاده كنند

رفت و آنها  دند و اگر نبودند اسالم از بين ميو پاسداران زمين بو شريعتحافظان بلكه آنها 
عالن از دشمنان اسالم كمين كردند و ستونهايشان را بر قهرمانان اين دين بودند و در مقابل حركت جا

نظر در آن حكم كردند و بين ضعيف و قوي آن  ترين امور استوار كردند و در نقد روايات و دقت دقيق
ي را و علوم در اين ميدان مسابقه ممتاز شدنددند و به بهترين نحو امتحان پس داامتياز قائل شدند و 

____________________________________________________________
_________ 

  .از حديث ابوسعيد خدري 49ش1/196ان باب كون النهي عن المنكر من األيمان مسلم به شرح نووي، كتاب اإليم -1
  .از حديث ابن عمر 1839ش6/466مسلم به شرح نووي، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير معصبة  -2
كتاب اإلمارة، باب ) بشرح النووى(مسلم  و، 7200-7199ش13/204بخاري به شرح فتح الباري، كتاب األحكام، باب كيف يبايع االمام الناس  -3

  .از اوست لفظ و 1709ش 6/468تحريمها فى معصية  وجوب طاعة األمراء فى غير معصية و
براي مطالعه بيشتر در جواب اين ، 583 - 8/579، شمارهليبي، مجلة كلية الدعوة: نگا تصرف، وا ب 347-342ضوابط الرواية عند المحدثين، ص -4

  .دكتر يحيى إسماعيل حبلوش، المحكوم منهج السنة فى العالقة بين الحاكم و: بهشبهه رجوع شود 
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آن را نگهداري كردند و بنا نهادند و در حفظ سنت تعجب همه را استحداث كردند و  از آن
  :مصداق اين آيه شدندو  1.واداشتند

 mg h i j k l  m n  l ) 9/ حجر(  
و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از ( باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده

  .)داريم  و مصون مي هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ
  

  و خداوند متعال داناترين و برترين است
    

____________________________________________________________
_________ 

  .باتصرف 3دكتر عبدالمجيد محمود، ص/ عند اصحاب الحديث في القرن الثاني الهجري  اإلتجاهات الفقهية-1
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  :وممبحث س

 داليل حجيت سنت مطهر نبوي

  

  :اين مبحث شامل پنج مطلب زير مي باشد
  عصمت: مطلب اول
 قرآن كريم: مطلب دوم
 سنت نبوي: مطلب سوم
 اجماع امت: مطلب چهارم
 عقل و نظر: مطلب پنجم
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  :ي زير مطرح مي گردد و در مطالب فوق موضوعها
هائي از مسائل عجيب كه دشمنان سنت از قرآن كريم بدون  ذكر نمونه :الف

هاي بدلي از سنت مطهر  ند و نمونها هباط كردنآن را است رجوعشان به بيان نبي
  .دادند نشان مي

  .سنت نبويقرآن كريم با بيان ارتباط  :ب
  .بيان تدريج سنت نبوي از قرآن كريم :ج

از استقالل سنت در تشريع احكام و نوشتن اختالف در آن و نشان دادن  سخن :د
آنچه از كالم امام شاطبي اتخاذ شده است در مسأله استقالل سنت در تشريع احكام 

  .پوششي در تشكيك در مستدل بودن سنت و استقالل آن در تشريع احكام
  .ي انكار سنت نبويبيان ضررها : ه

  .سنت نبوي حكم منكر :و
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  عصمت :مطلب اول

موارد زير بر آن باشد و  سنت نبوي اصلي از اصول دين است و براي جميع مسلمان حجت مي
  .، اجماع امت و عقل و نظرسنت نبوي ،عصمت، قرآن كريم :كنند داللت مي

  

  عصمت
 حجيتهمچنين سنت و  حجيتقبل از اينكه تعريف عصمت را ذكر كنيم و به بيان داللت آن بر 

كه سخن از عصمت در حقيقت از مباحث علم كالم  الزم است كه بدانيم ،بپردازيم قرآن كريم
   1؛باشد مي

بر چه چيزي تعالي و ذات پيامبران او، از اين حيث كه  علمي است كه در مورد ذات باريكالم زيرا 
بحث  چه چيزي نسبت به آنها حالل است،و چه چيزي براي آنها جايز است و  استآنها واجب 

  .ندك مي
اين باتوجه به شدت و  جستجو كردندعصمت به حديث را در مباحث سنت  ،ولي علماي اصول

  2.بستگي داردسنت و حتي قرآن به عصمت پيامبر  چون حجيتالتصاق عصمت با سنت بود 
  

  معناي لغوي عصمت 
انعصم و اعتصمت ه فعصمت :شود گفته مي. است منع و حفظ و نگهداريعصمت در لغت به معناي 

يعني اين طعامي است كه از  :طعام يعصمو هذا . ف خدا از معصيت امتناع شديعني به لط :اهللاب
  :فرمايد كه مي كند و سخن پروردگار از زبان پسر نوح گرسنگي منع مي

 m¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ l ) 43/ هود(  
  .»من بزودي بر فراز كوهي روم كه از خطر آب و هالكت با آن من را نگهدارد«

ه ودعوت شد به مكر« دعى إلى مكروه فاستعصم: شود و گفته مي .كند ق شدن منع مييعني از غر
خداوند در بيان . يعني امتناع كرد و خودداري نمود و از او طلب عصمت كرد. »پس از آن امتناع كرد

  :فرمايد برآمد، مي حكايت زن عزيز هنگامي كه در صدد فريفتن يوسف

____________________________________________________________
_________ 

  .2/263/ االبهاج في شرح المنهاج  -1
  .باتصرف 19ص  دكتر محمد ابراهيم حفناوي،/ دراسات اصوليه في السنة  -2
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 mi j k  l m l ) 32/ يوسف(  
  1.»ر آئينه طلبيدم از او نفس او را پس خود را نگاه داشتو ه«
  

  معناي اصطالحي عصمت
و . در حالي كه احتمال وقوع اين كار از او ممكن باشدحفظ كرد مكلف را از گناه يعني خداوند 

خداوند ظاهر آنها را از زنا و شرب خمر  يعنياست  يو باطن يظاهرمقصود از عصمت انبيا، عصمت 
هاي  دهش دوستي و ساير نهيدنياباطن آنها را از حسد و ريا و  دارد و ير آن پاك نگه ميو غ دروغو 
  2.دارد ، پاك نگه مييباطن

ديگر براي  تا شود ميارتكاب معصيت  امري دروني است كه مانععصمت  :هددر تعريف آن گفته ش
  3.شوندنبرند و ملزم به ترك معصيت ترك آن به چيزي پناه ن

  
  ر مستدل بودن قرآن و سنتداللت عصمت ب

 ،از هر چيزي كه خللي در تبليغ آنها وارد كند انبيا راكه خداوند  بدان :گويد دكتر عبدالغني عبد الخالق مي
 جهل نسبت به هر حكمي كه بر آنها نازل شده و يب دعوت،كذت ،كتمان رسالت :مانند است، كرده معصوم

تلبيس شيطان بر آنها در و  صورت ماليكه براي آنهان به و تصور شيطاآن شك در آن و كوتاهي در تبليغ 
 هدبر آنها نازل شكه در هر آنچه و عمداً هاي دروني آنها  و تسلط شيطان بر وسوسهآغاز رسالت و بعد از آن 

 ،عمدي انجام دهندبر خالف آنچه كه بر آنها نازل شده كذب ببندند و در بيان حكم شرعي ا به زبان خد
تمامي علما بر وجوب عصمت آنها از اين امور  .نهباشد يا با فعل و خواه آن سخن خبر باشد يا خواه با زبان 
: مثل اينكه خداوند بگويد(  كند، داللت كند تا بر معجزاتي كه خداوند توسط آنها آشكار مياجماع دارند 

كارها را براي آنها جايز يكي از اين چون اگر ) رسوالنم در تمام آنچه كه از من ابالغ كردند، راست گفتند
  4.شود و اين محال است بداند، منجر به ابطال داللتش مي

____________________________________________________________
_________ 

  .حاش 87دكتر عبد الغنى عبد الخالق ص ، حجية السنة: ، نگا2/566، مصباح المنير 4/151، قاموس المحيط 12/403لسان العرب  -1
  .160حاشيه البيجوري علي الجوهرة، ص  -2
  .164-1/159، ارشاد الفحول 172-4/169البحر المحيط، زركشي: ، نگا20، 19دكتر محمد ابراهيم حنفاوي، ص / دراسات اصوليه في السنة  -3
  .251، 102، 97حجية السنة، ص  -4
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 ،همچنانكه اجماع بر اين منعقد شده كه انبيا از اشتباه و خطا و آنچه كه در تبليغ خللي وارد كند
 ، بر اين امر اجماع دارند كهدانند كساني كه اشتباه و خطا را براي آنها جايز ميو هستند معصوم 

  1.بايستي بالفاصله از جانب خداوند متعال به آنها خبر داده شود و آن امر استقرار پيدا نكند
و مطابق چيزي باشد كه  دقاص -بعد از تقرير خداوند –خبر ابالغي  هراش اين است كه  و الزمه

 كند كه داللت ميبر آن اين قول خدا شود كه تمسك بنا بر اجماع بايد به آن ، پس نزد خداست
  :فرمايد مي

mK L  M N O P Q R  S  T U l ) 4 - 3/ نجم(  
 .»سخن او جز خبر وحي خدا نيست. گويد هرگز به هواي نفس سخن نمي«

كه از لبها به صورت سخن يا لفظ خارج  يزي مي شودچ آن شامل تمام كلمه ينطق در زبان عرب،
  3.از طرف خداست ، ووحي گفته باشد، آن به نظر خودش پيامبر را كه يعني آنچه 2شود، مي

به شيوة قصر از طريق نفي و استثناء آمده است و اين در اثبات كالم پيامبر روشن آيه دو اين 
گويد و فقط شامل او  ست و فقط به وسيلة آن سخن ميسخن او محصور در وحي اسازد كه  مي
  4.شود مي

و  5.ن كالم خداستاي: فرمود يم كند كه ثابت مي قرآن را نسبت بهسخن پيامبر حجيت امر پس اين 
 .يا مانند اين عبارات را آورده است ؛پروردگار عزيز اينچنين فرمود :دفرمو مياحاديث قدسي  مورد در

رسد كه مردي ثروتمند در  آوردم، اما روزي فرا ميباهم من براي شما قرآن و مانند آن را  :فرمايد و مي
اين قرآن براي شما حجت است، آنچه كه در  :گويد مي كند و حالي كه بر تختي تكيه داده، عجله مي

براي شمار  بدانيد كه اما. حرام بپنداريد ،آن حالل باشد حالل كنيد و آنچه كه در آن حرام باشد
و حيوانات وحشي و درنده و پرندگان داراي چنگال و چيزي كه در جائي افتاده باشد چهارپاي اهلي 

____________________________________________________________
_________ 

/ و بعد از آن، المحصول  21شيخ محمد طاهر حامدي، ص / نفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة و السنة النبويه: و بعد از آن، نگا 99همان، ص  -1
  .2371رقم  8/136نووى  ،المنهاج شرح مسلم وو بعد از آن،  1/501رازي 

  .10/354، لسان العرب 666، مختار الصحاح، ص 3/277قاموس المحيط  -2
  .85، 17/84تفسير القرطبي  -3
  .55دكتر مروان شاهين، ص / تفسير اللطيف الخبير في علوم الحديث البشير النذير  -4
  .شود م خداست با اين سخن ثابت نمي، رد كرده كه فرضيه اينكه قرآن كريم كال250عالمه دكتر عبدالغني،ص / حجية السنة : نگا -5



 سنت نبويبررسي 

 

486

و هر كسي كه در ميان قومي برود، بايد او را ميزباني ا حالل نكرد مگر اينكه صاحبش آن را نخواهد، ر
  1.تواند مانند آنها عمل كند كنند اگر اين كار را نكردند و او نيز مي

كند كه وحي دو  از كذب دارد واين داللت مي پس همة اين اخبار حكايت از معصوم بودن پيامبر
  :باشد قسمت مي

  .الوت آن متعبد هستندكه همه به ت) قرآن(كتاب معجزه  - 1
 :شود نيست و خود دو قسمت تقسيم مي) قرآن(آنچه در كتاب  - 2

  2.نازل شده است حديث قدسي و آنچه كه بر لفظ پيامبر) الف
  3.را با لفظش، بيان داشت آن حديث نبوي و آنچه كه به صورت معنا نازل شده است و نبي) ب

در مورد آن داده است در آيات فراوان است، ب لق 4اين قسم كه پروردگار عزيز آن را به حكمت
  :فرمايد مي

m^  _ ` a b c d e f g  h ji k l m n o p q 
r s  l ) 231/ بقره(  

و بياد آوريد نعمت خدا را كه به شما لطف فرمود و خصوصاً نعمت بزرگ كتاب آسماني و حكمت الهي «
مند گرداند و خدا ترس باشيد و بدانيد كه خداوند  هرهرا كه به شما فرستاد و تا شما را به پند و اندرز از آن ب

  .»به همه چيز آگاه است
  :فرمايد و دوباره مي

____________________________________________________________
_________ 

 كتاب العلم، باب ما نـهى عنه أن يقال عنـد حـديث النبـى     شسنن درترمذى  و، 4604ش4/200سنن ابوداود، كتاب السنة، باب لزوم السنة  -1
   .است غريبو از اين وجه حديث حسن  اين: گويد مي ، و2664 ش 5/37

، اختالف دارند و استاد بزرگوار دكتر عبداهللا دراز نظرش بر اين است كه لفظ خداست يا از طرف رسولعلما در اينكه آيا لفظ حديث از طرف  -2
اين بارزتري آن دو قول نزد ما است، زيرا اگر منزلت آن به لفظ بود : گويد باشد پس از اين نظر مي مي حديث قدسي از جانب پبامبر اكرم

در لفظ قرآني و چون در اين دو لفظ فرقي نيست و هر دو از طرف خدا هستند پس الزمه آن  حرمت و قداست آن در نظر دين الزم است نه
  .16باشد، النبأ العظيم، ص  باشد و روايت آن به معني اجمهعا جايز نمي وجوب محافظت از نصوص آن مي

  .280دكتر عبدالغني، ص / حجية السنة  -3
، المعجم الوسيط 4/100، قاموس المحيط 141، 12/140عدل، حلم و نبوة، لسان العرب علم، فقه، : آيد حكمت در لغت بر چند معني مي -4

1/190.  
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m´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î  l ) آل عمران /

164(  
را خدا بر اهل ايمان منت گذاشت كه رسولي از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر آنها آيات خدا «

شان را از هر نقص و آاليش پاك گرداند و به آنها احكام شريعت و حقايق حكمت  تالوت كند و نفوس
  .»بياموزد هر چند پيش از آن در گمراهي آشكار بودند

دو نوع وحي وجود دارد كه  :فرمايد مي بزرگشو آنچه شايستة ذكر است پروردگار عزيز در كتاب 
باشند بلكه آن سنت  نمي فرمايد مختص به مسائلي از نبي رد و ميب آن دو را به كتاب و سنت نام مي

  :فرمايد همة انبياء بوده است و مي

mk l m n o p  q r s  t u v w x y 
z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥  § ©¨ ª « ¬ 

® ¯ ° ±  l ) 81/ آل عمران(  
ت بخشيد پس براي هدايت و چون خداوند از پيغمبران پيمان تبليغ گرفت آنگاه كه به شما كتاب و حكم«

داد تا به او ايمان  راستي كتاب و شريعت شما ميه شما اهل كتاب باز رسولي از جانب خدا آمد كه گواهي ب
آورده و او را ياري كنيد خداوند فرمود آيا به رسول من و به آنچه در كتاب آسماني او قرآن فرستادم اقرار 

خداوند فرمود شما گواه باشيد و من هم با . مه گفتند اقرار داريمداشته و از پيمان من پيروي خواهيد كرد؟ ه
  .»شما گواه خواهم بود

  :فرمايد و پروردگار عزيز در حق آل ابراهيم مي

mc d  e f  g h i j k ll ) 54/ نساء(  
  .»آنها ملك و سلطنتي بزرگ عطا كرديمه و حقيقتاً ما بر آل ابراهيم كتاب و حكمت فرستاديم و ب«

   :فرمايد مي حق عيسيو در 

mT U V W X Y  Z [ \ ] ^ _  ` a  b c  
d e f hg i j  k l l ) 110/ مائده(  
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آر نعمتي را كه به تو و مادرت خدا عيسي پسر مريم را گفت بخاطر اي پيامبر مردم را متذكر گردان كه«
آر ه با مردم سخن گفتي و به يادهوارتأييد روح قدسي توانا ساختيم كه در گه را بو ارزاني كرديم، آنگاه كه ت

  .»آنگاه تو را تعليم كتاب و حكمت كرديم
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  سنت نبوي و وحي از طرف خداوند بلند مرتبه
  :علما عقيده دارند كه وحي به نسبت سنت مطهر به دو صورت است

را بيان داشت و  وحي نمود و پيامبر با الفاظ آن قسمتي كه خداوند به صورت معنا بر پيامبر - 1
  .گيرد مي قسم، بيشتر سنت نبوي را در براين 
باشد پس همانا قول  يابد كه شرع خداي تعالي مي آنچه را كه پيامبر با اجتهادش به آن علم مي - 2

به آن خبر داده است كه اين امر محتاج  خدا رسول شود و اين امر كه و فعلش موافق مقصود خدا مي
پيامبرش وحي نموده است و اين قسمت دوم مقدار  و خدا به وسيلة آن به. باشد تصحيح و توضيح مي

صادر شده  خدا رسول و در اين قسم بر طبق عادت آنچه از 1.گيرد مي كمي از سنت نبوي را در بر
باشد مانند آداب غذا خوردن و آشاميدن و نحوة پوشش و رفتار كردن و خوابيدن و  در آن دخيل مي

قرار گرفت و اين به منزلة وحي، حجتي براي بندگان  ا بر اوپس همة آنها بعد از تقدير خد .مانند آن
  2.باشد باشد كه فقط مخصوص نبي باشد و اين دليل نمي مي

  :فرمايد كند سنت نبوي وحي منزل از طرف خداست و خداوند مي داليلي كه ثابت مي

mÅ Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ  l ) 113/ نساء(  
دانستي تو را بياموخت  هي و مقام حكمت و نبوت را عطا كرد و آنچه را كه نميو خدا بر تو اين كتاب ال«

  .»اندازه است كه خدا را با تو لطف عظيم و عنايت بي
سازد كه حكمت از طرف خداوند تعالي مانند قرآن كريم نازل شده  اين آيه از سورة نساء روشن مي

   :فرمايد است و خدا در سورة اسراء مي

 mA B  C D E F G l ) 39/ اسراء(  
  .»اين از آن جمله هست كه وحي فرستاده است به سوي تو پروردگارت از علم و حكمت«

از دقت اداي  .باشد وحي از طرف خدا ميمانند قرآن كريم، سازد كه حكمت،  اين آيه روشن مي
) واو(رف شويم كه در اجتماع آنها با ح متوجه مي) قرآن و سنت(قرآني در تعبير اين دو نوع وحي 

فصل آنها را از هم جدا نموده است تا روشن كند كه اين دو نوع براي ضرورت تفاوت بين معطوف 

____________________________________________________________
_________ 

  .54استاد دكتر مروان شاهين، ص / تفسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشر و النذير  -1
  .باتصرف 340عالمه دكتر عبدالغني، ص / حجية السنة  -2
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شود و انسان  كند كه چيزي به خودش عطف داده نمي اند و منطق اقتضا مي عليه، جدا شده و معطوف
  :فرمايد شود كه مي عاقل با يك نگاه متوجه اشارة قرآن مي

m^  _ ` a b c d e f g  h ji k l m n o p q 
r s  l )231/ بقره(  

و به ياد آوريد نعمت خدا را كه به شما لطف فرمود و خصوصاً نعمت بزرگ كتاب آسماني و حكمت «
مند گرداند و خداترس باشيد و بدانيد كه  الهي را كه به شما فرستاد تا شما را به پند و اندرز از آن بهره

  .»خداوند به همه چيز آگاه است
عطف گذاشته كه تفاوت بين آنها را مشخص ) واو(اين حيث پروردگار بين كتاب و حكمت  از

   1.كند بر يكي بودن مصدر آنها داللت مي دگرد دو برمي سازد و ضمير مفرد كه به آن
اي از سورة احزاب تأمل كنيد همچنانكه امام شافعي قبالً اين كار را انجام  توانيد در آيه و شما مي

  :فرمايد مي وند متعالخدا ؛باشد سنت مطهر مي ،سازد كه مقصود از حكمت مي نو روشداده است 

mc b e d f g  h i jl ) 34/ احزاب(  
  .»شود متذكر شويد و پند گيريد هاي شما تالوت مي و از آن همه حكمت و آيات الهي كه در خانه«

آيات خداوند در كتابش اند يكي  اند و آنجا دو چيز قرائت شده سپس پشت سر هم قرائت شده
باشد و آن فقط سنت نبوي  باشد و دومي حكمت است كه آن نيمه ديگر از وحي تالوت شده مي مي
  2.تواند باشد مي

 3اگر دشمنان اسالم در تفسير حكمت به سنت مطهر اختالف ايجاد كردند و به آن اعتراض كردند
  :گوييم در جواب مي

____________________________________________________________
_________ 

مبني بر اينكه مفرد بودن ضمير دليل اين است كه » لماذا القرآن«باتصرف، و رد پندار مؤلف  66ي، ص دكتر طه جيش/ السنة في مواجهة اعدائها  -1
  .28أحمد صبحى منصور ص ، لماذا القرآن: يعظكم بهما، نگا: فرمود حكمت همان قرآن است و اگر مراد چيز ديگري غير از قرآن بود مي

خطيب / ، الفقيه و المتفقه 257-252شماره 79، 78، رسالة امام شافعي، ص 67دكتر طه جيشي، ص / السنة في مواجهة اعدائها  -2
يحيى بن  قتادة و حسن و به طوري كه اسنادش را ازبيهقى ، المدخل إلى السنن ، و2/511ابن قيم ، مختصر الصواعق المرسلة و، 256ش1/258

همان سنت  "لَقَد منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا منْ أَنْفُسهِم" يهت در اين آحكم: گويند ذكر كرده كه آنها مي –رحمهم اهللا  -أبى كثير 
  .46-32دكتر إبراهيم الخولى ص، السنة بياناً للقرآن: براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. است

شاخت به / ، اصول فقه محمدي 277محمد نجيب، ص / ، الصالة »باشد اسالم تنها قرآن مي«، مقاله دكتر توفيق صدقي 9/908مجله المنار جلد  -3
الصالة فى القرآن  و، رشاد خليفة،  6اإلسالم ص  الحديث و القرآن و ، و29قرآن أم حديث ص ، 11/665نقل از مجله كلية الدعوة چاپ ليبي 

القرآن قراءة معاصرة ص  الكتاب و ، و89ر أبو زيد ص اإلمام الشافعى نص أحمد صبحى منصور، و، 28 – 26لماذا القرآن ص  ، و14، 12ص 
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  :فرمايد يد كه خدا ميگوي المقدس به كعبه مي بله از بيتبراي چه در آيات تغيير ق
mB C D E F G H I J  K   ML N O P RQ S T U V  W  

X Y l ) 142/ بقره(  
ه اي كه بر آن بودند روي ب آن شد كه مسلمين از قبله اعثبچيز ت چه فخرد خواهند گ بيو  همردم سفي«

راه راست هدايت ه برا هر كه را خواهد او خدا است و از آن بگو اي پيغمبر مشرق و مغرب . كعبه آورند
  .»كند

المقدس توجه شده است و اين توجه حق و درست و  دهد كه قبالً به بيت نشان مي  اين آيات كريمه
  .شود واجب بوده است و همة اين توجهات در قرآن ديده نمي

اينكه قرآن در اين  اند تا قبل از و اصحابش عاملين حكم بوده سازد كه پيامبر آيا اين روشن نمي
  .مورد بر آنها نازل شود و اين عمل آنها حق و بر آنها واجب بوده است

در اين . درست نيست كه گفته شود، اين عمل آنها از روي عقل و خرد و اجتهادشان بوده است
و عالوه بر توجه به قبلة معين  :برد هنگام عقل به وجوب توجه به قبله و آنچه در نماز است، پي نمي

ه با همة وجود رو به كعب :خواند در ميان نمازش كه رو به بيت المقدس مي عالوه بر اينكه پيامبر
  .مشرف نمود و نماز گذارد

در آن هنگام و قبل از اينكه آيه نازل شود، پيامبر بواسطه وحي غير از قرآن رو به بيت المقدس نماز 
 باشد و پيامبر نت نبوي وحي از جانب خدا ميو از داليل اينكه س 1.خواند و آن سنت مطهر بود مي

به پدر كسي كه پسرش با زن شوهرداري با دادن گوسفند و خدمتكاري، زنا كرده بود، گفت قسم به 
ه و گوسفند مردود كنم، بچ كسي كه جانم در دست اوست طبق كتاب خدا بين شما قضاوت مي

  2.تبعيد بشودو بايد صد ضربة شالق بخورد و يك سال باشند، پسر ا مي
رزق و  هيچ يك از شما بي :فرمايد و در قرآن فقط صد شالق تالوت شده است و بنابراين دوباره مي

آيد تا رزق و  به قلب من القا كرد كه هيچ يك از شما به دنيا نمي چون جبرئيل. ماند روزي نمي
اگر  ص شويد، پسخواست از او مخلدر روزي او كامل نشود، پس تقواي خدا را پيشه كنيد و در

                                                                                                                            
نيازى عز الدين ص  ،إنذار من السماء ، و78-75قاسم أحمد ص، إعادة تقييم الحديث ، محمد شحرور، و235-232المجتمع ص الدولة و ، و568
  .117،320، 114، 21إسماعيل منصور ص ، تبصير األمة بحقيقة السنة ، و44حسين أحمد أمين ص ، دليل المسلم الحزين ، وو بعد از آن 95

  .باتصرف 336عالمه دكتر عبدالغني، ص / حجية السنة  -1
  .227قبالً تخريج آن گذشت، ص  -2
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اش دير شد، معصيت خدا را طلب نكند زيرا خداوند بزرگواريش را به  يكي از شما رزق و روزي
  1.بخشد معصيت نمي

اگر كسي از ميان شما بترسد،  :فرمايد مي خدا رسول در صحيح مسلم و بخاري آمده است كه
 آورد اي چيز را با شر ميآيا آن  :شود سپس مردي گفت دشمني دنيا و زينت آن بر شما باز مي

در مقابل او ساكت ماند تا اينكه به او گفته شد، مقام تو  خدا رسول سپس :؟ گفتخدا رسول
شود، پس  ما ديديم كه بر او نازل مي :سخن گفت و تو سخن نگفتي؟ گفت خدا رسول چيست؟

او  :است؟ و بعد گفتآن كسي كه سؤال را پرسيد كج :كند و گفت آفاق پاك شدنيها را از او پاك مي
كه در  ديد هنگامي وحي را مي) پيامبر(حديث روشن كرد كه او  2. ... آورد و غيره خير را با شر نمي
باشد كه  شد كه در قرآن نيست و آن دليل قاطعي مي شد و بر او چيزهايي نازل مي مورد آن سؤال مي

عطيه روايت شده است منطبق و با آنچه كه از حسان بن  3سنت هم مانند قرآن نازل شده است
شد همانگونه كه با قرآن بر او نازل  با سنت نازل مي خدا رسول بر جبرئيل :او گفت 4شود مي

  5.شد و سنت را ياد داد همانگونه كه قرآن را ياد داد
وحي  ي غير از قرآن كريم بر پيامبركند كه چيزهاي ماع است كه ثابت ميهمة اينها از فضيلت اج

  6.شد مي

____________________________________________________________
_________ 

اند و حاكم در همان منبع  ، از حديث ابن مسعود كه او و ذهبي در مورد آن سكوت اختيار كرده2136ش2/5الحاكم، كتاب البيوع / المستدرك  -1
الرساله، امام شافعي، ص : نگا. ر بن عبداهللا روايت كرده و آن را به شرط شيخين صحيح دانسته است و ذهبي به آن اقرار كرده استاز حديث جاب

  .306ش93
) بشرح النووى(مسلم  ، و6427 ش 11/248التنافس فيها  باب ما يحذر من زهرة الدنيا و، 11/248بخاري شرح فتح الباري، كتاب الرقاق، ص  -2

  .خدرى حديث أبى سعيد  از اوست درلفظ   و 1052 ش 4/154الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض  كتاب
  .6/216زركشي / البحر المحيط في اصول الفقه  -3
گذشت حسان بن عطيه معاربي، ابوبكر دمشقي، مطمئن، فقيه، عابد و از بزرگان اهل روزگارش بود و بعد از سال صد و بيست هجري در : حسان -4

عجلي، ص / ، الثقات 1004ش1/320، الكاشف 1423ش211، مشاهير علماء األمصار، ص 1028ش1/199تقريب التهذيب : شرح حال او در
  .755ش 4/222صفوة الصفوة  ، و330ش 6/70حلية األولياء  و، 269ش112

/ ، جامع البيان العلم269-268ش267، 1/266الخطيب /  ، الفقيه و المتفقه588ش1/153السنة قاضية على كتاب اهللا سنن دارمي، مقدمه، باب  -5
حجية  ، و2/512مختصر الصواعق المرسلة  ، و4/408الموافقات : نگا ، و567 ش 167المراسيل ص  ،أبو داود و، 2/191ابن عبد البر، ص 

  .32احمدى أبوالنور ص ، دكتر شذرات فى علوم السنة ، و337عبدالغنى ص  هعالم ،السنة
  .338عالمه دكتر عبدالغني عبدالخالق، ص / سنة حجية ال -6
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 آوريم، سنت نبوي از طرف خداوند وحي شده است و چه اجتهاد  بر طبق آنچه كه ذكرش را مي
به اين امر  شود كه پيامبر باشند و گفته مي باشد و يا حكمت پروردگار باشد همه وحي ميخدا رسول

  2.نامند و اين وحي را اكثر خداپرستان وحي باطني مي 1.اقرار فرموده است
شود از سخن گرفته تا فعل و نوشتار و  صادر ميخدا رسول كه همة آنچه از براي ما روشن است 

  3.باشد حتي حركات و سكنات همگي، وحي از طرف خداوند تعالي مي
اثبات مستدل بودن همة انواع سنت قولي و  ي درگوييم به تنهاي و عصمت كه از آن سخن مي
  .كند نياز مي تقريري و فعلي و اجتهادي ما را بي

____________________________________________________________
_________ 

  .54استاد دكتر مروان شاهين، ص / تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير  -1
  .و بعد از آن 2/90سرخسي / أصول  -2
  .341، 340عالمه دكتر عبدالغني عبدالخالق، ص / حجية السنة  -3
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  در سنت نبويو شك انداختن بعضي از مدعيان دروغين علم  اهللا اد رسولاجته

  

از وحي الهي نيست و از  كنند كه اجتهاد نبي بعضي از داعيان فتنه و مدعيان دروغين علم ادعا مي
و به  1.اين راه مدخلي براي طعنه به سنت نبوي يافتند مبني بر اينكه آن وحي از جانب خدا نيست

از  .كنند لف نقل شده است، استدالل ميدرباره تلقيح كردن نخل كه با روايتهاي مختحديث خدا كه 
پيامبر . رفتيم و قومي را بر باالي نخلها ديديم ميخدا رسول با  :2گويد طلحه بن عبداهللا نقل شده كه مي

 :فرمود خدا رسول كنند، سپس آنها درختهاي ماده را القاح مي :كنند؟ گفتند آنها چه كار مي :فرمود
و بعد پيامبر در  به آنها خبر بدهيد كه آن را رها كنند :نياز سازد، گفت شك دارم كه آن كار، آنها را بي

شك كردم و  فقطمن  ،را انجام دهيد رساند پس آن اگر به آنها سود مي :د و فرمودباخبر شاين مورد 
را اخذ كنيد  نقل كردم آنخدا  را ازكه براي شما چيزي  كنيد ولي هنگامي اخذ نميمن شما از شك 

  .بندم چون من هرگز به خدا كذب نمي
كه  همانا من انساني هستم هنگامي :فرمايد ميخدا رسول كند كه  در حديثي نقل مي 3رافع بن خديج

يا مانند آن در حديثي از انس بن مالك : عكرمه گفت. را اخذ كنيد به چيزي در دين شما امر كردم آن
  4.داناتريد دنيوي خودشما به امورات  :فرمايد مي خدا لرسو آمده است كه

تواند مانند قالب به آن آويزان  آويزي است كه هر كس بخواهد مي اين حديث مانند قالب رخت
ها خواستند كه نظام سياسي  بعضي از آن 5،شود و آنچه از امور شرع را كه بخواهد از آن خالصي يابد

حذف كنند زيرا امور سياسي در اصول و فروع آن از امورات دنيوي  را از اسالم به واسطة اين حديث
ما است پس ما به آن آگاهتريم در شأن وحي نيست كه در آن توجيه يا تشريع كند چون اسالم نزد 

____________________________________________________________
_________ 

- 307افترا زدند و مدخلي براي افترا به عدالت آنها اتخاذ كردند، ص  ن كساني كه به اجتهاد صحابهآنچه در رد رافضه بيان شد، هما: ك.ر -1
318.  

، 2627ش3/84، اسد الغابة، ص 1280ش2/764االستيعاب : صحابي گرانقدر كه شرح حال او در كتابهاي ذيل آمده است: طلحة بن عبيداهللا -2
  .8ش12، مشاهير علماءاالمصار 5ش24، تاريخ الصحابة، ص 4266ش2/229اإلصابة 

، تاريخ 2526ش1/495، اإلصابة 726ش2/489، االستيعاب 1580ش2/232اسدالغابة : صحابي گرانقدر كه شرح حال او در: رافع بن خديج -3
  .29ش 18مشاهير علماء األمصار ص  و، 1/173، تجريد اسماء صحابه 419ش97الصحابه، ص 

، 8/127، ص ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأى ئل، باب وجوب امتثال مسلم به شرح نووي، كتاب الفضا -4
  .2363-2361ش128

  .و بعد از آن 241عالمه محمد ابوزهره، ص / ، تاريخ المذاهب االسالمية 32استاد دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -5
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باشد و ديگران خواستند كه نظام  اي بدون شريعت مي آنها دين بدون حكومت است و همچنين عقيده
خواستند به واسطة آن همة كنند، به دنبال اين حديث اساسي بعضي مردم اقتصادي را از اسالم حذف 

فرمود اين حديث تمام  خدا رسول ي كهنند و گويي كه در سنت روشن هستند نابود كديوانهاي
  .كند نسخ مي ،هاي ديگرش را كه در سنت نبوي هستند ها و اعمال و نوشته گفته

كه كند  را وادار ميند محدث گرانقدر احمد محمد شاكر مان يعالم بزرگاين غلو از بعضي از مردم، 
اين حديث كه ملحدان مصر و  :گويد و سپس مي بياورداين حديث در مسند امام احمد  تعليقي بر

اند و بر آن مانور  فكر آن را آلت قرار دادهآموختگان روشن وان مستشرق و دانشجاعالن اروپائي و رهر
سنت و ياران آن و همچنين به خادمان دين و حاميان آنها، استدالل  دهند، كه با آن بر عليه اهل مي
كه خواستند چيزي را از سنت نفي كنند يا قانوني از قوانين اسالم را انكار كنند در  كنند، هنگامي مي

باشد و به روايت  كنند كه اين شئون متعلق به امور دنيا مي ادعا مي ي و غيره،اجتماع امورمعامالت و 
داند كه آنها به اصول دين  و خدا مي 1.تريد شما به امورات دنيوي خود آگاه :جويند مسك ميمالك ت

تصديق درونشان ايمان ندارند و همچنين به الوهيت و به رسالت آن هم ايمان ندارند و قرآن را در 
كنند  خيال مي اند و اند فقط با زبان ظاهري ايمان آورده و كساني هم كه از آنها ايمان آورده. كنند نمي

اند ولي اعتماد و اطميناني در آن نيست و از روي تقليد و ترس بوده است و در  كه قلباً ايمان آورده
كنند با تحقيقاتي كه در مصر و اروپا كسب  اين هنگام با جديت با شريعت و كتاب و سنت نبرد مي

و مردم  خودشان فتند پس بعدا به واسطة آن فضيلت ياكردند و آنچه را كه از بزرگانشان اخذ كردند 
حديث روشن و آشكار است و هيچ مخالفتي با متن قرآن  در حالي كه. دهند را به اسالم نسبت مي

كند و همانا در داستان تلقيح نخل كه به  داللت نمي همه احوالندارد و بر عدم استدالل به سنت در 
امر و نهي نكرد و از خدا خبر نداد و در آن نياز كند، پس او  شك دارم كه آن، چيزي را بي :آنها گفت

  2.سنت را وضع نكرد تا اينكه اين معني توسعه يافت و بدان جا رسيد كه اصل دين را منهدم كرد

____________________________________________________________
_________ 

: گويد پندارد و مي مي193نگاه كنيد به آنچه كه جمال البنا در كتاب سنت و نقش آن در فقه جديد، ص  كنند و بلكه اركان اسالم را انكار مي -1
، 225ف 203، 195، 170همان ص : ك.ر. هميشه و لزوما تشريع نيست... سخنان پيامبر در عباداتي مانند نماز و روزه و زكات و حج و شورا و 

، 911، 9/910مقاله دكتر توفيق صدقي در مجله المنار جلد » اإلسالم هو قرآن وحده«: نگا. آن و بعد از 240 األصالن العظيمان ص: و نگا
دكتر موريس بوكاي، / ، دراسة الكتب المقدسة 17-14، قصه حديث محمدي، ص 93، 44، 42محمود أبوريه، ص / اضواء علي السنة النبوية 

دكتر محمد ، القرآن قراءة معاصرة الكتاب و دكتر نصر أبوزيد، و، 126ينى ص نقد الخطاب الد ، و84اإلمام الشافعى ص و، 299و  293ص 
  .و بعد از آن 248مستشار عبد الجواد ياسين ص ، السلطة فى اإلسالم ، و553شحرور ص

  .136-133شيخ التويجري، ص / الرد القويم علي المجرم األثيم : حاشيه، نگا1935ش2/177مسند إمام احمد  -2
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تريد، بعضي از علماي گرامي سنت را  شما به امر دنياي خود آگاه :وسخن او يعني از اجتهاد نبي
  :به دو قسمت، تقسيم كردند

  .باشد زم و دائمي ميسنت تشريعي كه مل - 1
 .باشد باشد و دائمي هم نمي سنت غير تشريعي كه الزم نمي -2

  :سنت غير تشريعي سه نوع است
  . ... و غيره خوردن و نوشيدن و خوابيدن و راه رفتن :مانند ؛نياز بشري باشد آنچه كه - 1
 زراعت و طب و امورو عادت شخصي يا اجتماعي باشد مانند كسي كه در   آنچه كه تجربه -2

 .مهارت داشته باشد. ..لباس و كوتاه و بلند كردن
سپس  .انساني باشد مانند توزيع سربازان در مواقع جنگ و مانند آنتدبير آنچه كه راهش، راه  -3

 سنتباشند و  بشري مي امورنيستند كه متعلق به طلب يا ترك فعل باشند بلكه از  شريعتياين سه نوع 
ايرادي و يك نفر از علماي مسلمان بر اين تقسيم  1باشند تشريعو مصدر منبع  كهنيستند  رسول
خارج  تشريعيبعضي از آنها قضاياي معامالت و احوال مدني را از دايرة سنت  حتيو  2.گيرد نمي
نه  دانند مياساس اجتهاد بر در معامالت را رسولنواهي  و كه بسياري از اوامر تا جايي كنند مي

 3.وحي
ه حالل كرد منجر به اين شد كه با نظر خود آنچه را كه سنت نبوييها گير اين جهت جايي كهتا 

 بيع ،نداردمكاتب فقهي در حالل بودن آن اجماع همه مذاهب و  نمسلماناآنچه كه  !بود، حرام كند
را مجاز شمرد، بعد  ، آنمردم در جهت نياز كه پيامبر است )پيش فروش ميوه و ثمره درختان(سلم

____________________________________________________________
_________ 

  .و بعد از آن 499استاد بزرگ شيخ محمود شلتوت، ص / يدة و شريعة اإلسالم عق -1
علم أصول (و ) االجتهاد(و ) السنة والتشريع( شكتب در -رحمه اهللا  -دكتر عبد المنعم النمر  و، 9/858استاد رشيد رضا در مجله المنار جلد  -2

كتاب  در -رحمه اهللا-شيخ محمد غزالى ، و)التشريع(كتاب  درحسب اهللا شيخ على  ، و)اجتهاد الرسول(كتاب  درشيخ عبدالجليل عيسى  و) الفقه
 دردكتر يوسف قرضاوى  ، و"المسلم المعاصر" در شماره افتتاحي مجلهدكتر محمد سليم العوا  شيخ محمد مدنى، واز  نقلبه  "كيف نفهم اإلسالم"

  .72-53يوسف كمال ص دستا، اتزلة اليومالعصريون مع: نگا .غيره ، و41كتاب السنة مصدراً للمعرفة والحضارة 
اي براي او  و بعد از آن، دكتر عبدالمنعم النمر، و كسي كه بر عقيده اوست ادعايش فايده 24، علم اصول الفقه، ص 26، 25السنة و التشريع، ص  -3

همچنانكه در علو اصول فقه مقرر  كند ير نميندارد چون اجتهاد وقتي كه بر آن اقرار شد به منزله وحي است چون پيامبر خطا و اشتباه را تقر
ردي بر  17ص حاشيه السنة مصدراً للمعرفة والحضارة اند همچنين دكتر قرضاوي در كتاب  است، بنابراين علماي حنفيه آن را وحي باطني ناميده

مگر هر آنچه كه ! اند؟ غيرتشريعي آن را تأييد كردهدانم بعد از اين چرا پيروان نظريه تقسيم سنت به تشريعي و  نمي. اين نظر دكتر نمر آورده است
شود سنت غيرتشريعي است اقرار خداوند متعال بر آن صورت نگرفته و اجتهاد نبيش به شكل وحي در نيامده است، حتي اگر اين امر  گفته مي

  .آيد تفصيل آن بعدا مي! مباح باشد؟
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ها آن را سلف و بعضي. وضع كرددر مورد آن را و نزاع  ضررانين الزم در منع از آنكه ضوابط و قو
و . طبق آن بوده استل امت در طول چهارده قرن، است و عم ناميدند و حديث نيز آن را سلف ناميده

به مدينه قدم گذاشت و آنها  نبي :گويد در صحيح بخاري و مسلم از ابن عباس نقل شده كه مي
 كسي كه :، سپس گفتكردند مي) سلف يا سلم(پيش فروشيك سال يا دو سال  براي ثمره درختان را

  1.مقدار و مدت آن معلوم باشدوزن و  كند، بايد را پيش فروش ميخرما 
، خداوند در كه مدتش معلوم باشد) پيش فروش(يكه سلف دهم ميشهادت  :گويد حتي ابن عباس مي

  :اين آيه را خواندسپس . سته او به آن اذن داد هرا حالل كرد قرآن آن

mA B C D E F G H I  J l ) 282/ بقره(  
  .».اي اهل ايمان چون بقرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين، سند و نوشته در ميان باشد«

  .و كلمه اشهد به مانند قسم است، اين نظر شارحان قرآن است
وصف شده  ذمه كسيكه به  است معدوم يا آن معامله :گويد ولي عبدالمنعم نمر در مورد سلَم مي

نيازهاي كشاورزان به شكل  از است و بسياري از مردم در زمينهاي كشاورزي به دنبال آن هستند و
به خاطر اين  .برداري مي كنند و اين چيزي است كه ما را به تحريم آن واداشته است بدي بهره

بهتر بود كه اين شيخ در اينجا سخنش را : گويد دكتر قرضاوي مي 2،در اسالم و حرام وري زشت بهره
  3.محدود كند نه اينكه به تحريم تعامل ثابت با سنت و اجماع تعدي كندوري  به تحريم ظلم و بهره

كه سنت را به  آوردند يا كساني از داليل عمدة كساني كه سنت مطهر را جزو وحي به حساب نمي
ست ا) پيامبر(و سخن اجتهاد اين ترين دليل آنها  كنند، عمده سنت تشريعي و غير تشريعي تقسيم مي

اين و به شرح  كنيم رها ميي خود آگاه هستيد، پس شرح اجتهاد او را شما به امور دنيو :فرمايد كه مي
  .پردازيم مي سخن ايشان به صورت مفصل

  

____________________________________________________________
_________ 

، مسلم به شرح نووي، كتاب المساقاة، باب السلم 2240ش4/501ي وزن معلوم بخاري به شرح فتح الباري، كتاب السلم، باب السلم ف -1
  .5/226نيل األوطار : ، و لفظ از اوست، نگا1604ش6/46

  .28كتاب ديگر او اصول الفقه، ص : ، نگا43، 42استاد دكتر عبدالمنعم النمر، ص / السنة و التشريع  -2
  .28استاد دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع : اوي، نگادكتر قرض/ السنة مصدراً للمعرفة و الحضارة  -3
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  باشد از جانب خدا ميو ي وحي اسالمدر شريعت  نبي اتاجتهاد همه

از بحث  قديمي است و علما در يموضوع خدا رسول اجتهاد :گويد مي استاد دكتر موسي شاهين
  .اند و پيشينيان براي متأخرين چيزي از آن را باقي نگذاشته اند آن به هالكت رسيده

را مجاز  اجتهاد پيامبر بعضي از آنها :در اين مورد چندين دسته هستندآنها  ،اينكه خالصة آن
زيرا خدا با او  ؛در حقيقت اجتهاد نيست ت اجتهاد نقل شده است،كه به صورآنچه  گفتندنشمردند و 

 و خوابهاي كرد و الهام مناجات ميبا خدا ، اوقات پيامبر غالببود و او با خدا بود زيرا در ) پيامبر(
  :فرمايد و پروردگار مي. او وحي بود

mK L  M N O P Q R  S  T U l ) 4و  3/ نجم(  
  .»سخن او جز وحي خدا نيست. گويد ميو هرگز به هواي نفس سخن ن«
اند، چون اين در ظاهر  و بازگشت به نظر ديگران تفسير كردهآن را به خطاي ظاهري در رأي  و

خداوند به  ، ولي در حقيقتاجتهاد است تا مردم را به تحقيق و تفكر و اجتهاد و مشورت تشويق كند
علي بن روايت و  .گويد و تو به او چنين بگو فالني به تو چنين ميكند كه چنين بگو و  مي او وحي 

: كه جبرئيل نازل شد و به او گفت :فرمايد مي خدا رسول كه: گواه آن استابي طالب در اين مورد 
پس اگر  كنند كشند يا با فديه آزاد مي مختار بگذار كه آنها را مياصحابت را در مورد اسراي بدر 

كنيم  آنها را در مقابل فديه آزاد مي: گفتند ولي. ل هستندمثل خودشان قاتبعضي از آنها را بكشند 
  1.اي از ما را كشتند هرچند كه عده

و  2كرده استاجتهاد  عمالكند و او ، مجاز است اجتهاد نبي :گويند كه ميعلماي محقق همة 
م و راهنمايي به حكاجتهاد او در بعضي از موارد نادر مخالف حكم خدا بود كه وحي در تصحيح آن 

  :فرمايد كه خداوند مي همچنان 3شد نازل ميدرست، 

____________________________________________________________
_________ 

اين حديث از ثوري حسن و غريب : گويد ، ترمذي مي1567ش115، 4/114سنن ترمذي، كتاب السير، باب ماجاء في قتل األساري و الفداء  -1
  .2/326ابن كثير ، ن العظيمتفسير القرآ: نگاجبير بن مطعم،  أبى برزة، و أنس، و ابن مسعود واست و در الباب از 

  .4/143آمدي / اإلحكام  -2
، اصول 2/264، اإلبهاج في شرح المنهاج 354-2/350غزالي / ، المستصفي 133-5/125ابن حزم / ، اإلحكام 187-4/143آمدي / اإلحكام  -3

دكتر عبدالغنى  هعالم، حجية السنة: نگا، 219 – 6/214زركشى ، البحر المحيط ، و2/489رازى ، المحصول و، 2/210، المعتمد 1/5سرخسي 
  .426شيخ محمد خضرى ص، أصول الفقه ،و103شيخ محمد حامدى ص، السنة النفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة و ، و240–145ص
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mA B C  D E F G IH J  K ML N  O  P  Q R S T U V 
XW Y [Z  \ ] ^  _ l ) 2و  1/ تحريم(  

كني چيزي را كه خدا براي تو حالل كرده است به خاطر دنبال خشنودي زنانت  چرا حرام مي اي پيامبر«
آينه خدا براي شما شكستن سوگندهايتان را مشروع ساخته و خداوند هر . و خداوند آمرزگار مهربان است

  .»دهنده و سرپرست شماست و او داناي با حكمت است ياري
اشاره كرد و  بدر به پيامبر محل كمين در جنگدر تغيير  1آمده كه حباب بن منذَر مغازي امويدر 

نشست  ازل شد و جبرئيل نزد پيامبرپيامبر در اين هنگام نظرش تغيير كرد كه جبرئيل از آسمان ن
 نظر گويد كه قرائت نمود و به تو مياي محمد پروردگار تو سالم و آرامش را بر تو  :سپس گفت

  2.حباب بن منْذَر درست است
كه در  ، آمده است همچنانهمراه با هشدار به آنچه كه الزم استحكم اجتهاد او  تأييديا وحي به 

  :آمده استرد اسراي بدر فرمودة خداي تعالي در مو

m« ¬  ®  ¯ °  ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º »  ¼ ½ 
¿¾ À Á Â Ã l ) 67/ انفال(  

ن را در زمين آنان را آزاد كند تا خون ناپاكا هيچ پيغمبري را روا نباشد كه از اسيران جنگ فدا گرفته و«
را و خدا مقتدر و كارش همه از خواهيد و خدا براي شما آخرت  شما متاع فاني ناچيز دنيا را مي. بسيار بريزد

  .»روي حكمت است
  .ه شد و او اجتهاد كردداد اجازه اجتهاد به رسول :داريم كه بله بيان مي

ولي حكم خداي بلند مرتبه در امري  ،دبعضي از اجتهادات او صحيح و درست نبو: يم كهگوي و مي
  كه رسول به آن اجتهاد نموده باشد و درست نباشد، كجاست؟

، پس اگر موافق حكم خدا باشد خداوند از زبان يا موافق حكم خدا است يا نه نبي اجتهاد
كند،  آن را به حكم خودش تعديل مي ه است و اگر موافق حكم خدا نباشد، خداوندحكم كرد پيامبر

____________________________________________________________
_________ 

، تاريخ 1023ش1/665، اسدالغابة 483ش1/458، االستيعاب 1557ش1/302اإلصابه : حباب بن المنذر صحابي گرانقدر كه شرح حال او در -1
  .آمده است112ش32، مشاهير علماء المصار ص301ش  78الصحابة، ص 

  .2/292ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  -2
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اين د و نباش احكام خدا ميدر نهايت  به آنها حكم كرده است،خدا رسول  كه نياحكام ديبنابراين 
  2.باشند از نظر اجماع بدون شك حجت مي 1)لقاي او در اعالترين مكان(فوت او قبل از احكام 
عمومي و  ،سيم سنت نبوي به دو سنت تشريعي الزمبعضي از علماي گرانقدر ما در تقآنچه كه اما 

در رد اين نظريه استاد دكتر موسي شاهين به آن عقيده دارند،  ،الزم دائمي و سنت غير تشريعي غير
. گويند خداوند از گويندگان اين نظر بگذر و همچنين آنهائي كه به مصلحت سخن مي :گويد مي

  . كرد كه به ذهن هيچكس خطور نميكه  را گشودندبابي  هاآناينها و خداوند آنها را ببخشايد 
 كنند، مقصود آنها از غير تشريع يبانيان اين نظر كه سنت را به تشريعي و غير تشريعي تقسيم م

به ذهن آنها خطور و  است، مي باشد مانند زراعت و طب هائي كه مخصوص صنعت و حرفهچيز
معامالت و احاديث خريد و فروش  ها برآن بندي تقسيم طبق اينو  ها بيايدبعد از آنكسي د كه كر نمي

و ساير و آنچه را كه نبي در مورد عادات و امور اقتصادي وسياست و مديريت و جنگ و اجاره 
  .بيان كرده، استدالل كند، در حالي كه آنها از اين سخن بري هستنده در سنت غيرتشريعي اموري ك

، ساير سنن غيرتشريعي. ..ند خوردن و آشاميدن و خواب وبود مانبشري  اما سنتهايي كه در مقام نياز
شامل  اميدن سخن عامي است كهمثالً خوردن و آش. و نياز به تحقيق داردباشد  به طور عام مردود مي
  .شود و شامل ظروف و شكل و كيفيت هم ميخوردني و نوشيدني 

جزو سنت غير تشريعي  ،آيا روشن كردن ماكول و مشروب كه حرام يا مباح يا مكروه باشد
  3باشند؟ مي

 هستند و دو خون ماهي و ملخ ه، اما دو مرده،دخون حالل شبراي شما دو مرده و دو « :آيا حديث
سنت غير تشريعي  «1خدا رسول خوردن سوسمار برسفرة« :و حديث 4».باشند مي كبد وطحال

  .داند كه اينگونه نيست خدا مي! ند؟سته
____________________________________________________________

_________ 
، مناهل 240-239عالمه محمد ابوزهرة، ص / تاريخ المذاهب إسالمية: با تصرف، نگا20-18دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -1

اي كه دال بر درستي  بدان كه پيامبر با عصمت ياري شده و با معجزه: گويد امام شاطبي مي .425-2/418قاني شيخ زر/ العرفان في علوم قرآن 
داني يا اينكه او اصال خطا نكرده و يا اينكه اگر خطايي فرض  تقويت شده، و تو اجتهاد صادر شده از او را بدون اختالف معصوم مي كالم او باشد،

  .404الموافقات  و همان ص : ر تو در غير اين مورد چيست؟ نگاشود آن را تأييد نكرده، نظ
 و، 39-38دكتر علي جريشه، ص / ، مصادر الشرعية االسالمية مقارنة بالمصادر الدستوريه 283عبدالغني عبدالخالق، ص /دكتر / حجية و السنة  -2

  .31-26امام األكبر جاد الحق على جاد الحق ص ،طوره لفقه اإلسالمى مرونته و
  .22استاد دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -3
 الذبائح و غيرها،باب الصيد و كتاب األشربة و شسنن دردارقطنى  و، 3314ش2/295سنن ابن ماجه، كتاب األطعمه، باب الكبد و الطحال  -4

ابن الجوزى  .در آن است ن زيد بن أسلمعبد الرحمن ب كه -رضى اهللا عنهما  -حديث ابن عمر  از 25ش 4/271،272غير ذلك األطعمة و
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 طيبات را براي ما حالل كرد و ناپاكيها را براي ما حرام كرد، پس خوردني و نوشيدني رسول خدا
را خورد و  لاز حال او نوعياگر اما  حالل بودن و حرام بودن آنها، سنت تشريعي هستند، از نظر

خوردني مباح آن است كه خوردن و نخوردن است،  مباحپس تشريع در آن  حالل ديگري را نخورد،
  .آن نهي شده نيست

اي نهي كرده  ي و نقرهر از خوردن و نوشيدن در ظروف طالياما در مورد ظروف بايد گفت كه پيامب
اينكه شسته شوند و اين قطعاً جزو  ازبعد است و از خوردن در ظرفهاي كفار هم نهي كرده است مگر 

  .تشريع است
غذا غير از طال و نقره  خورد و ما درظرفهاي گرانبها غذا مياما پيامبر در كاسة بزرگ سفالينه 

  2.استتشريع اباحه  خوريم، پس اين از مباحات است و مي
شده است و از  امر از غذا خوردن زيادي هاي شيوهغذا خوردن بايد گفت كه به  اما در مورد شيوه

اي غالم . هم مباح هستنداز غذا خوردن  يهاي شيوهنهي شده است و از غذا خوردن زيادي هاي  شيوه
خوردن مشروع  يوهش 3.اهللا بگو و با دست راست خود بخور و از غذائي كه در مقابل توست بخور بسم
  4.است

از لحاظ شرعي فوت كردن در ظروف  5فوت كردن در ظرف را نهي كرده است رسول خدا
 و ما با. خورد دستش غذا مي اما پيامبر با انگشتان و 6.ممنوع است و در خارج ظروف مستحب است

  .باشد خوريم پس اين از مباحات مشروع مي چنگال و قاشق غذا مي
  ! تشريعي باشند؟غيرپس چرا بايد خوردن و آشاميدن جزو سنت 

                                                                                                                            
 اززيد بن أسلم  ازسليمان بن بالل،  و از پدرش محدود نيستعبد الرحمن بن زيد  ولي به: گويد ميبوصيرى و ، بر ضعف او اجماع است: گويد مي

و  148، 8/147نيل األوطار  در ، شوكانى3/85مصباح الزجاجة : نگا، است صحيح و موقوفآن إسناد : گويد ميبيهقى  .تابع اوست ابن عمر
 -  9/580فتح البارى : نگا. شود آن را موقوف دانسته اند و آن در حكم مرفوع است و استدالل با آن حاصل ميأبو حاتم،  أبوزرعة، و همچنين

  .272، 4/271تعليق المغنى على الدارقطنى  و 5536/5537ش 585
  .و بعد از آن 8/118نيل األوطار : ، نگا1944ش7/109إباحة الطب مسلم به شرح نووي، كتاب الصيد و ذبائح، باب  -1
  .23دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -2
باب و مسلم به شرح نووي، كتاب األشربة،  5376ش9/431األكل باليمين  باب التسمية على الطعام وبخاري به شرح فتح الباري، كتاب األطعمة  -3

  .حديث عمر بن أبى سلمة  از  2022 ش 7/209حكامهما أ الشراب و آداب الطعام و
  ."أفضلية تاريخية التيامن فطرة إلهية و( همقال، 630، ص .  ه 4118مجلة األزهر، شماره ربيع اآلخر  -4
باب كراهية ربة، ، مسلم به شرح نووي، كتاب األش5630ش10/95باب النهى عن التنفس فى اإلناء بخاري به شرح فتح الباري، كتاب األشربة،  -5

  .حديث أبى قتادة  از 267 ش 7/217استحباب التنفس ثالثاً خارج اإلناء  التنفس فى نفس اإلناء و
  .فتح الباري و شرح النووي در منابع پيشين -6
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است اختالف ما مباحات  كه همانباشد زم در آن سنت غير ملمقصود از سنت غيرتشريعي اگر 
  . لفظي است

كه خواسته شده واجب يا مستحب است و آنچه كه نهي شده  آنچه و اگر مرادشان اين باشد كه
  .حرام يا مكروه است، مسلم نيست

شود و هر آنچه كه مخصوص نياز و  كه در مورد خواب و پوشيدن گفته مي مثال آن چيزي است
ي شرعي و حدودآداب زناشويي قواعد و اصولي حتي  .گويند د، همچنانكه ميباش طبيعت بشري مي

  1.دارد
اشتباه است كه سنت غير تشريعي را بر هر آنچه كه نياز بشري اين عبارت به طور مطلق  در حقيقت

باشد و  مي آشاميدن و آنچه كه در مورد تجارب خوردن و: جملهاز  ، اطالق كنيم؛شود شامل ميرا 
امام و  به عنوان پيامبركه چنين آنچه را اجتماعي از زراعت و طب و لباس و هم و عادت شخصي

سنت غير تشريعي  كهامور  پس تمامي اين. انجام داده استقاضي  به عنوانرئيس دولت مسلمين يا 
وب م وبعضي مكروه و بعضي از آنها مندبعضي از آنها شرعاً واجب و بعضي شرعاً حرا اند، هدش ناميده 

كنيم بعضي از آنها را شرعا  بررسي ميكه كيفيت اين امور را  و حتي هنگامي هستند بعضي مباحو 
  2.همچنانكه به آن اشاره شد ،يابيم مي ممنوع

كتاب يا  اند كه با متن رد آن شرط كردهمنبعي از منابع دين، در مو به عنواناما قائالن به مصلحت 
تها را در آنچه كه قرآن يا حديث صحيح در مورد آن حلپس آنها مص .سنت صحيح تضاد نداشته باشد

 در مورد آن نصي داشت،قرآن و حديث صحيح  را كهو اما آنچه  .ت نمودنديعانصي نداشته باشد، ر
  3.آن بود كه در آنها آمده بودمصلحت 
قائالن به سنت تشريعي و غير تشريعي، معني دقيق  :گويد يم ميكه دكتر فتحي عبدالكر همچنان

ند ا هرا به واجب و حرام محدود نمودبه طوري كه بعضي از آنها تشريع  ،يع اسالمي را رها كردندشرت

____________________________________________________________
_________ 

 تحليل "رق الطرقاإلسالم على مفت"كتاب  درمحمد أسد  دستاا: نگا تصرف، واب، 24-22استاد دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -1
ارزشمندي در مورد سنت و آداب و تقليدهايي كه به امور زندگي و عادت مردم وابسته است و تأثير آن در تشخيص شخصيت مسلمان كه 

 دو فصل آخردكتر مصطفى خالدى،  دكتر عمر فروخ، و هاإلسالم على مفترق الطرق ترجم .شايسته است كه تدريس شود و از آن استفاده شود
  .110 – 87ص 

  .و بعد از آن 33استاد دكتر موسي شاهين، ص / تفصيل بيشتر در السنة و التشريع  -2
  .24دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -3



 سنت نبويبررسي 

 

503

ند و از مكروه و مندوب و مباح نفي نمودند و بعضي ديگر مكروه و مندوب را در تشريع داخل نمود
  1.ي نفي نمودندو مباح را به تنهاي

امور طبيعي از سنت امر عجيبي كردن رج اخ: دگوي دكتر عبدالغني عبدالخالق ميدر اين مورد عالمه 
ر سكوت كنند كه اجماع ائمه معتبر ب مي ي ظهور اين امور طبيعي رابعضي ادعا :است و عجيبتر از آن

  .كردن آن از سنت استرج اخدر مورد آن و عدم 
حكم  هرا به خاطر اينك آنآيا  !!ند؟كن ج ميراخامور طبيعي را از سنت  دانم براي چه آنان، نمي

با اينكه از افعال اختياري چگونه اين امر صحيح است و  ؟ندكن ج ميراخشرعي به آن تعلق ندارد، 
از : متعلق باشديك حكم شرعي به آن كسب شده است و هر فعل اختياري از مكلف ناچاراً بايد 

ديگران  طبيعيمانند كارهاي  نبي طبيعي و كارهاي .واجب يا مندوب يا مباح يا مكروه و يا حرام
ه مت او حرام و مكرومتعلق باشد؟ و اين حكم به خاطر عصيكي از اين احكام به آن است، پس بايد 

چيز ديگري باقي  مباحو به جز  باشد ابت در آن واجب و مندوب نميباشد و به خاطر عدم قر نمي
نسبت و آن پيامبر بر حكم شرعي داللت دارد كار طبيعي پس . استحكم شرعي نيز آن  كهماند  نمي

  :فرمايد ، خداوند ميمباح استما هم  و نسبت بهاست  به او مباح

 mÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç  È l ) 21/ احزاب(  
  .»سرمشق و الگويي نيكو وجود داردخدا رسول حقيقتاً براي شما در «

براي خودش و امتش افعال طبيعي او اينكه بر اجماع دارند  اكثر علماي اصول در باب افعال پيامبر
  2.دارند تمامي اينها بر اتفاق ائمه پيشين بر آن حكايتو  مباح است

؟ و مباح حكم شرعي نيستكه كردند  گمان ميآنها  :ند، چونكرد يا امور طبيعي را از سنت خارج
اي از معتزله  بجز دسته ول بر شرعي بودن آن اجماع كردند،زيرا علماي اص ؛باشد صحيح نمي نيزاين 

 و سختي حرج مباح برداشتن :شود كه مي امر فهميدهو از اين  هستند عي بودن آنعدم شركه معتقد به 
بعد از آن مداومت يافت، پس حكم  شرع ثابت بوده و آمدنو آن قبل از  3.استاز فعل و ترك فعل 

____________________________________________________________
_________ 

  .232-228دكتر محمد المنسي، ص / ، دراسات في السنة و علوم الحديث 44السنة و تشريع الزم و دائم، ص  -1
، 1/334، المعتمد في اصول الفقه 2/264،اإلبهاج في شرح المنهاج 4/437، الموافقات 1/159آمدي / كام ، اإلح1/501رازي / المحصول  -2

دراسات أصولية فى السنة النبوية  ، و1/165إرشاد الفحول  ، و2/180فواتح الرحموت  ، و4/176البحر المحيط  و، 1/181جويني / البرهان 
  .79دكتر عبد الغنى عبد الخالق ص  هعالم، حجية السنة: نگا ، و65دكتر محمد حفناوى ص 

  .2/144ابن امير الحاج / التقرير و التحبير  -3
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را حكم  و او آن ه باشدشرع ثابت بود آمدناين معني قبل از  :كنند كه انكار مي جمهورو  شرعي نيست
ار شرعي نيست، بلكه خطاب شارع در مخت گويند كه اين معناي اباحه نامد ولي آنها مي يشرعي نم

آمدن  از است و قبلحكم شرعي  اينشكي نيست كه . آن بدون جايگزين استكردن بين فعل و ترك 
پس اين . كردند شدند، در مورد آن منازعه نمي بود و اگر اين گروه متوجه معناي آن ميشرع ثابت ن

 باشد و فعل طبيعي حتاج دليل ميماست كه شرعي  يحكم اباحه نيست وحقيقي دو  ف بين آنالتخا
در يكي از كتابهاي اصول فقه تو را در اين  يك نگاه در باب افعال نبي. كند پيامبر بر آن داللت مي

   1.كند موضوع به حق و حقيقت راهنمائي مي
فقها و معتزله هم رأي هستند و  مورد همة واجب است و در اين خدا رسول و بدان كه تأسي به

تأسي به پيامبر واجب است و  :گويند همة فقها و معتزله مي :گويد رالدين رازي در المحصول ميفخ
د، از آن بر وجه وجوب كاري انجام دا خدا رسول كه دانستيم كه معناي آن اين است كه ما هنگامي

، بايستي از آن بر وجه ندب پيروي جه ندب انجام دادبر وجه وجوب پيروي كنيم و اگر كاري را بر و
كنيم و اگر كاري را بر وجه اباحه انجام داد ما بايستي معتقد به مباح بودن آن باشيم و انجام آن براي 

   .ما جايز است
تأسي و پيروي كنيم البته به غير  پيامبر ازما بايد در عبادات  :گويد ابوعلي بن خالد از معتزله، مي

و ابوحسين محمد بن علي طيب  .دنكن مياين را انكار  يتكل بعضي از مردمو . مناكحات و معامالتاز 
  :فرمايد كند، اما قرآن كه خدا مي معتزلي به قرآن و اجماع استدالل مي

 mÁ Â  Ã Ä Å Æ Ç  È l ) 21/ احزاب(  
  .»سرمشق و الگويي نيكو وجود داردخدا رسول حقيقتاً براي شما در «

  :فرمايد و مي .فرقي نگذاشت رسولمباح و غير مباح بين كارهاي و خدا 

 m² ³ ́ µ  l ) 158/ اعراف(  
  .»شما بايد پيرو او شويد تا هدايت يابيد«

  .را واجب نموده است به پيروي امر كرده و سپس آن

____________________________________________________________
_________ 

، 1/112، فواتح الرحموت 1/14سرخسي، / ، اصول 108-1/106جويني / ، البرهان 1/20رازي / ، المحصول 1/114آمدي / اإلحكام  -1
، 1/186إرشاد الفحول  ، و275، 1/241البحر المحيط  ، و1/60ح المنهاج اإلبـهاج فى شر و، 1/75المستصفي  -293، 193-1/395الموافقات 

، 251، 152تقويماً ص آراء المعتزلة األصولية دراسة و ، و80دكتر عبد الغنى ص ، حجية السنة: نگا ، و60شيخ محمد خضرى ص ، أصول الفقه و
  .38– 35شة ص دكتر على جري، مصادر الشريعة اإلسالمية مقارنة بالمصادر الدستورية و
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 ببا جنكسي كه «و  1كردند قبل از روزه از زنهايشان رجوع مي پيشينيان :اما اجماع آن است كه
و امام  3.كارهاي او قابل امتثال است كند كه داللت مي و اين 2»اش باطل نيست روزه ،دكنصبح 

مباح آن است كه به آن امر  :گويد كند كه مي زركشي از كعبي بلخي بزرگ طائفة معتزلة كعبيه نقل مي
  4.پس مباح واجب است ،شده است زيرا انجام دادن آن ترك حرام است و آن واجب است

بلكه فعل مباح  :گويد مي ترك مباح در هر حال طاعت است، :گويد كسي كه مي ردم شاطبي در اما
 با انجاممحرمات را تمام بيني او  آيا نمي. ترك حرام استهر مباحي اطاعت است زيرا به طور مطلق 

اينجا در آن  كليتتر است، زيرا  و اين دومي اولي. كرددور همة آن  ازمباح ترك كرد، پس خود را 
راي محرمات اي است ب هر مباحي وسيله كه گفته شودبه طور مطلق صحيح است و صحيح نيست كه 

كه ثابت كند كه ترك  معلوم شد كه آنچه كه به آن اعتراض شده بود دليلي نيستسپس  .يا نهي از آن
ترك  :گواه آن استامام سرخسي در كتاب اصولش دربارة اين سخن سخن و  5.مباح طاعت است

  6.حرام است كه عمل كردن بر خالف آن حرام است همچنان خدا رسول عمل به حديث
  

____________________________________________________________
_________ 

باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته در صحيح مسلم به شرح نووي، كتاب الصيام،  حديث عمر بن ابي سلمه -1
  .و بعد از آن 4/210نيل األوطار  ،1108 ش 4/233

، 1110ش 4/237ة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب باب صحدر صحيح مسلم به شرح نووي، كتاب الصيام،  -رضى اهللا عنها-حديث عايشه -2
  .4/212نيل األوطار 

، نهاية السول في شرح 2/303التقرير و التحبير . ، مقايسه شود355، 1/353، و با المعتمد في أصول فقه 512، 1/511المحصول في اصول الفقه  -3
  .و بعد از آن 2/55المنهاج 

  .2/307، التقرير و التحبير 4/186، 1/241البحر المحيط في اصول فقه  -4
  .1/100الموافقات  -5
  .2/7سرخسي / أصول  -6
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  تقسيم سنت نبوي به سنت تشريعي و غير تشريعي نقض دليل

دليل اساسي كه قائلين به سنت تشريعي و غير  :گويد تحت اين عنوان دكتر فتحي عبدالكريم مي
روايتهاي كه به است رة تلقيح كردن نخل دربا خدا رسول كنند حديث تشريعي به آن استناد مي

نظر پيروان  در پس .»شما به امور دنياي خود آگاه هستيد« :در آن آمده است كه مختلف آمده است،
، خدا رسول سنت به تشريعي و غير تشريعي، غير از اين حديث شريف در تبين اينكه سنت تقسيم

بارت حديث به روايتهاي مختلف، كه پيروي پس در متن ع. كل آن شرعي و الزم نيست، وجود ندارد
اين دليل  در ردو آنچه قبالً  1.باشد سازد كه به وحي مستند مي را روشن مي خدا رسول از سنت

 ، اين استباشد دليل شرعي مينزد اصوليون سنت نبوي  اينكهمعني  ازير .كند كفايت مييادآوري شد، 
وجوب يا مندوب يا : هر حكمي كه باشد، اده مي كندبراي ما افكه به عنوان حكمي از احكام شرعي 

اگر  خاتمه داد كهو به موضوع  اينگونه به آن جواب دادكه  مي توان. باشد و مباح مي وهكرميا  حرام
بركناري  استناد مي كنند و منظورشان به اين حديثبيشتر كه آن دستة گمراه  2،امر نباشد اهميت اين

  .استزندگي عملي  امورسنت در همة 
ه اداري و جنگ و مانند آن، الزم است كه ب پس عادات و معامالت و زندگي اقتصادي و سياسي و

ادعاي  در اينرا آنها حديث  اينپس آيا 3.د و سنت در آن هيچ نقشي نداشته باشدنظر مردم باش
  !د؟ده خطرناكشان ياري مي

شما به امور دنياي (د اين حديث گوي استاد دكتر موسي شاهين در جواب دكتر عبدالمنعم نمر كه مي
به سه ) شما به امور دنياي خود آگاهيد(اين جمله  :آورد از داليل عمدة تحقيق باشد، مي) خود آگاهيد

كه فاضليد آن است  مقصود) اعلم(باشد و آگاه بودن  شما كه مقصود مخاطبان مي :شود دسته تقسيم مي
  ؟ )چه كسي(من  :به عبارت ديگر و. باشد تحديد مي مقصود از امور دنياي شما،و 

  ؟ و به چه چيزي او آگاه است؟)از چه كسي آگاهتريد(أعلم من 
كنيم پس مختار هستيم اصالح كنيم زيرا مقصود  اين احتماالت را در مقصود از اين جمله تصور مي

  :باشد كه شارع حكيم اين مي

____________________________________________________________
_________ 

  .»سنة تشريعي و غير تشريعي«، مقاله دكتر محمد العوا 33مجلة المسلم المعاصر، شماره افتتاحيه، ص  -1
  .با تصرف 33، 32السنة تشريع الزم و دائم، ص  -2
  .20ضاوي، ص دكتر قر/ السنة مصدراً للمعرفة و الحضارة  -3
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هستيد در اصالح از من و از كسي در كنيد آگاهتر  شما اي كساني كه نخل را القاح مي :احتمال اول
دهيد و اموري كه  كه انجام ميزندگي دنياي خود اين امور مورد زراعت علمي ندارد يعني شما به 

از من و امثال من آگاهتريد پس حديث  آگاهتريد، كند، مشورت در مورد آن با من شما را موفق نمي
  .كند نمي تلبر غير آن دالعيني آمده است و اصالً بر اين واقعه 
كنيد و كساني كه مانند شما اهل ساختن و مهارتها  شما اي كساني كه نخل را القاح مي :احتمال دوم

اين و نيستند  و مهارت و حرفه اهل ساختن و كساني. كار خود از من آگاهتريد ها هستيد، در حرفهو 
كه گفته  همچنان .يستكسي كه اهل آن ن تر است از نعتگري آگاههر ص: عنيبه طور كلي يكالم 
  .دانند را بهتر ميآن اهل مكه راههاي كوهستاني  :شود مي

كنيد، شما از من و غير از خودتان نسبت  نخل را القاح ميدر مدينه شما اي كساني كه  :احتمال سوم
در بعضي جاها  نوچروشن است  اين احتمالبه اصالح نخل در هر زمان و مكاني، آگاهتريد و بطالن 

  .شوند يافت مي نسبت به اين امر تر از آنها زمانها كساني آگاهي و بعض
از  هاي مختلفتكنيد، نسبت به صنع را القاح مي نخلدر مدينه شما اي كساني كه  :احتمال چهارم

يعني شما در علم طب از اطبا هم  .تريد آگاه هم، گرانتخود صنعتريد، حتي از  من و غير من آگاه
  . معلوم است احتمال روشن وبطالن اين آگاهتريد و 

دنيا صناعات و مهارات و آگاهيها  اموركه مقصود از  مبني بر اين استاين احتماالت چهارگانه 
باشد، مانند  ح هر فرد يا هر مجموعه از مباحات دنيا دنيا مصال هرگاه منظورمان از امورپس باشد،  مي

  :آيد مياحتمال پيش  ، ايند ماشينيبين خريد خانه و خر مقايسه
به  هستيد، آنهامانند مردماني كه كنيد و  نخل را القاح مي در مدينه شما اي كساني كه :احتمال پنجم

 و سخن طبق اين قاعده. ديدان زندگي دنياي خود آگاهتريد و مصلحت خودتان را جز خودتان نمي
آموزان عطا  دانشا به كتابها ر :يگوي مي. مقتضي تقسيم آنها بر يك استجمع با جمع مقابله  :است كه

كه هر كس نسبت به زندگي  آن اين است، پس معني گرفتآموزي كتابش را  يعني هر دانش دادم
باشد و در واجبات و  و اين احتمال در مباحات صحيح ميباشد  خودش آگاهتر از غير خودش مي

 1،باشد مي مصلحت كند كه چه چيزي كه تعيين مي ت استعيشرتنها پس  باشد، محرمات صحيح نمي
پس اين احتمال با داستان حديث تناسبي . گذشت خدا دانست كه چه كسي را خلق كندكه بنابر آنچه 

____________________________________________________________
_________ 

  .244آنچه از سخن امام شاطبي گذشت و جواب شبهه نشان دادن سنت در عقل، ص : مراجعه -1
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در اولي  و بعد از آن احتمالباشد  مي منظورندارد و آنچه كه واضح است اين است كه احتمال دوم 
باشد،  الت صحيح نميتغيير در معاماين حديث براي مباح كردن و در هر حال استدالل به . ست است

و استدالل به دليلي كه بر  گيرد را در برمياحتمال  از يكحديث ـ همچنانكه ديديم ـ بيشتر اين زيرا 
   .دشو محتمل است، ساقط مياحتمال  چند
  

   در اين حديث بعيد استت معامال وروداحتمال 

بعيد بوده  اصل و اساسي است كه در يكي از احتماالتمانند حديث اين احتمال دخول معامالت در 
با و گروهها شود، ارتباط بعضي از افراد  كه از معناي آنها دريافت مي زيرا معامالت همچنان 1؛است

قواعد و اصول و مدام به وسيله  باشد و اين ارتباط  بعضي ديگر است كه به زندگي آنها مرتبط مي
اين براي نند و امتهاي غير مسلمان كآنها بر بعضي ديگر ظلم نبعضي از  تاند، شو محكم مي يقوانين
 كهد و اين معقول نيست براي آن وضع كر را بهترين قوانين نيزاسالم  ند ووضع كردرا  يقوانينكار 
  :فرمايد مينازل كرده و قرآن  ترين آياتش را در يي كه طوالنيخدا

mA B C D E F G H I  KJ L M N 
PO Q R S T U V W YX Z [  \ ] ^ _ ` 

a b c d fe  g h  i j k l m n o  p  q  r s t u 
v xw y z  { }| ~ _ ` a b c  d 
e f g h i j k  l nm o p q r s ut v  
w  x y z {  | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

ª© « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ  ¶  ¹¸ º 
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Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô  l) 282/ بقره(  
____________________________________________________________

_________ 
باشد در ذيل اين حديث چيزي است كه از قبل شنيده نشده است و دكتر  آوردن معامالتي كه شرعاً ممنوع مي: گويد دكتر موسي شاهين مي -1

  .34السنة و التشريع، ص . ده است و اميدوارم كه كسي از آن تبعيت نكندعبدالمنعم نمري با آن درجه علمي آنرا نياور
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ن به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين، سند و نوشته در ميان باشد و بايست اي اهل ايمان چو«
نويسندة درستكاري معاملة ميان شما را بنويسيد و از نوشتن ابا نكند كه خدا به وي نوشتن آموخته پس بايد 

و اگر مديون سفيه ) افزايد و مي(بنويسيد و مديون امضا كند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده چيزي نكاهد 
عدل و درستي امضاء كند، و دو تن از مردان گواه آريد و ه او ب و يا صغير است و صالحيت امضا ندارد وليِ

ها فراموش كند نفر آن ين راضي شوند گواه گيرند كه اگر يكبيد يك مرد و دو زن هر كه را طرفاگر دو مرد نيا
بخوانند امتناع از رفتن نكند و در ) جلس و يا به محكمهبه م(ديگري را در خاطر باشد و هرگاه شهود را 

تر است نزد خدا و  نوشتن آن با تاريخ معين مسامحه نكنيد چه معامله كوچك و چه بزرگ باشد اين درست
تر براي شهادت و نزديكتر به اينكه شك و ترديدي در معامله پيش نيايد كه موجب نزاع شود مگر آنكه  محكم

ر باشد كه دست به دست ميان شما برود در اين صورت باكي نيست كه ننويسيد و هرگاه نقد حاض املهمع
ايد از  نويسنده و گواه ضرري رسد اگر چنين كنيد نافرماني كردهه معامله كنيد در آن گواه گيريد و نبايست ب

  .»شما تعليم مصالح امور كند و خدا به همه چيز دانا استه خدا بترسيد خداوند ب
دم ون در امضا و امضاي ولي در حالت عحق مدي و صفات و تكاليف كاتبين و د نوشتنن و در آ

 :فرمايد مي وندخدارا معين كرده است و  صالحيت او و صفات شهود و شرايط آنها و تكاليفشان
  .تر است نهنزد خدا عادال اين) ذلكم اقسط عنداهللا(

و ربا و رهن و خريد و فروش  ه است،دورزيبه دين  ياهتمام چنين يي كهمعقول نيست كه خدا
  . قانون رها سازدبدون را معامالت شركت و ساير 

شما به زندگي دنياي خود «رها شود تا تحت عنوان  آيا معقول است كه بشريت از روي اهمال
  ؟ بعضي از آنها مال بعضي ديگر را ظالمانه و دشمنانه بخورند» آگاهتريد

 پس وانهد؟ محمد برايبدون مراقبت يا تصحيح ن قوانين را آيا معقول است كه خداي بزرگ اي
اي آنها بركسي را كنند تا اينكه خداوند  امت چهارده قرن به خطا عمل مي كند و همه خطا مي محمد

عقل  كنم گمان مي؟ حكم بدهد م محمدمخالف حك د ومبعوث كند كه مصالح آنها را رعايت كن
  . كند د مييك فرد مسلمان آن را به طور كلي ر

باقي براي من » تأبير نخل«حديث مورد سؤالهاي بخصوصي در  :گويد استاد دكتر موسي شاهين مي
براي چه خداوند به  :وجود هر كس ديگري هم باشد و سوال اين است كه چه بسا دركه ماند 

  ؟ها نبودوجود اينكه آن اشاره به مصلحت آنگونه به آنها اشاره كند با  رسولش الهام كرد كه بدين
كه آنها به نقد و بررسي و  در حاليصرف قرار داد  اشاره خداوند آنها را تسليم يكبراي چه 

  ؟پرسيدن زياد مشهور بودند
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منجر به اذيت و آزار تدارك نديد قبل از آنكه به طور صحيح خداوند اين مشورت را چه براي 
حالي كه نخل يهوديان درست بود در  بشود و دشمنان اسالم و تمسخر يهود ءو استهزامسلمانان 

  د ؟خراب ش و نخل مسلمانان به دليل مشورت با پيامبر
، دش آرامش و اطمينان حاصل به وسيله آن  پس اگر، حكمت اين حادثه را جويا شويم كنيم ميسعي 

در اين ترين مؤمنان هستيم به اينكه خداوند  غير اين صورت ما راسخدر و  گوييم كه خدا را شكر مي
  :چيز بچرخدسه  پيرامون اين حكمت آنشايد و . حكيم و خبير استار حكمتي داشته است و او ك

توانستند بعد از آن شوكت و قدرت خودشان را  نميي كه دشمنان از مؤمنان باليدور كردن  -1
در  محمد حضورطمع كنند و به خاطر و خرماي آن د كه كافران در مدينه آيا جائز بو .ندحفظ كنن

  ؟كنند  حمله به آن جاآن
مانع هجوم وسيلة آن ه و خداوند ب كافران خارج ساختطمع را از  آنجا خرماعدم وجود پس 
  .ند؟ احتماالً اينگونه باشدوشد تا اينكه مؤمنان آماده ش كافران

 گرفت كه بر آنها سخت مي را به آنها آموخت، زندگي هاي تبعيت از شيوهلي مبا اين درس ع -2
  .دادند مسابقه ميدر اسباب زندگي و بعد از آن 

ا به امروز در اين بحث امتحان و اختبار اين حادثه ت كهآنها در درستي ايمانشان،  امتحان - 3
و اين يك  لحاظ ايمان اول بودند،كه از  تحان سخت پيروز شدند در حاليو صحابه در اين ام ستا

و مرتد شدن هيچ يك از آنها به دادند  مهدارا ا خدا رسول بود و اطاعت از اوامر درخشانپيروزي 
 هرچند كه كردند سرزنش نميرا  خدا رسول هيچ يك از آنهاحتي  اين علت براي ما بيان نشده است

 ر بارزتريناين حكمت آخشايد 1.ها استآن ان صادق و محكمايم ديده بود و اينها نشانهخسارت 
  .گاهترين استو خداوند نسبت به حكمت آن آ. دت اين حادثه باشحكم

باشد، پس به دليل دوم از داليل با هم كتاب و سنت  حجيتدليل  عصمت نبي اگر :بعداما و  
  .پردازيم كه قرآن كريم است حجيت سنت مي

  

____________________________________________________________
_________ 

االنوار : باتصرف، براي مطالعه بيشتر در مورد مقصود اين حديث رجوع شود به 47- 32استاد دكتر موسي شاهين، ص / السنة و التشريع  -1
  .17-14الحضارة ص  والسنة مصدراً للمعرفة وبعد از آن،  و 33، و السنة تشريع الزم و دائم، ص 40-27عبدالرحمان يماني، ص /الكاشفه
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  :مطلب دوم

  است سنت مطهر داليل حجيتقرآن كريم يكي ديگر از 

است و آيات فراوان و  دزياتوجه قرآن كريم به اين مسأله  :گويد استاد دكتر مروان شاهين مي
امر  وجوب ايمان به رسولكه از ميان آنها بعضي از آيات به وضوح  پردازند ميبه آن  متنوعي
اند و آيات ديگري  كرده و نواهي او امر امرمطلق از اوو آيات ديگر به وجوب اطاعت اند  كرده

قين بهتان زننده را در دين خدا كه اند و جزاي مناف اند و از آن دوري جسته مخالفت با او را نهي نموده
كساني كه معني آيات نقل شده را جزاي اند و  باشند، روشن نموده عامل نابودي كيان سنت نبوي مي

  1.اند فقط به اطاعت از او در حيطه قرآن محدود كرده اطاعت از رسول مورد در
شود ولي توجه شما را به  توانيم همة اين آيات را يادآوري كنيم زيرا مطلب طوالني مي ما نمي

  2.آن داللت دارند وجوب تمسك بهنبوي و  كنيم كه بر حجيت سنت شريف بعضي از آيات جلب مي
 :فرمايد مي وند متعالخدااين است كه اين آيات جمله از  - 1

mk  l m n o p q r s  t u v w 
x y z l ) 136/ نساء(  

رسول او و كتابي كه بر رسول خود فرستاد و كتابي كه  ايمان آوريد به خدا و. ايد اي كسانيكه ايمان آورده«
  .»پيش از اين فرستاده شد

  :فرمايد مي وند كهخدااين كالم و  - 2

m¨ © ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ 
 µ´l ) 158/ اعراف(  

____________________________________________________________
_________ 

و قرآن ام  31، 7القرآن و الحديث و االسالم ص«و » اإلسالم هو القرآن وحده« ، مقاله دكتر توفيق صدقي 924، 908، 9/517مجله المنار  -1
و بعد از 1/10مصطفي مهدوي / البيان بالقران  ،853 ،580، 573نيازى عزالدين ص، إنذار من السماء و، هر دو از رشاد خليفه، 5-2حديث، ص 

 السنة و ، و278، 271محمد نجيب ص، الصالة و، هر دو از احمد صبحي منصور، 62، 42، الصالة في القرآن، ص 49، 43آن، لماذا قرآن، ص 
دفاع عن  ، و21،24إسماعيل منصور ص، ينبلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليم ، واز آن و بعد 190جمال البنا ص، دورها فى الفقه الجديد
هر  199، 41، 40الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص  ، و77أهل السنة شعب اهللا المختار ص  ، و129المحدثين ص  الرسول ضد الفقهاء و

  .صالح الوردانىسه از 
  .با تصرف 43تيسير اللطيف الخبير في علوم حديث البشير النذير، ص  -2
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آن پيامبري كه به خدا و سخنان خدا مؤمن  ،پس اي مردم بايد ايمان به خدا آريد و به رسول او پيامبر اُمي«
  .».ما بايد پيرو او شويد تا هدايت يابيدگرديد ش

كند كه به خدا و رسولش ايمان بياوريم و اين ايمان به معناي تصديق و اذعان به  پس اين اقتضا مي
آورده است، به مقتضاي عصمت او  - كتاب و سنت از - خدا طرف از  كه آنچهتمام رسالت او و به 

 مانند سخن پيامبر. كند ، واجب ميدهد زيز خبر ميكه از جانب پروردگار عرا آنچه  تصديق تمامكه 
پروردگار عزيز چنين « :مورد احاديث قدسيو سخن او در  »اين سخن خداست« :قرآن مورددر 
و در اين » آوردم با همو مثل آن را  بدانيد كه من قرآن« :فرمايد پيامبر مي .تايا مانند اين عبار »دفرمو

جزئي از ايمان به خداي بزرگ  ، پس ايمان به رسول1اده شدالً شرح دمورد در مبحث عصمت مفص
و رسولش خدا مورد ايمان به پيامبر، شك و شبهه در ايمان به باشد و شك و شبهه در مورد  مي
  .ماند باشد و با وجود اين هيچ ايماني باقي نمي مي
وي ايمان به خدا و به ست كه مساوي با پير، كمال اابتداي ايمان :گويد اش مي شافعي در رساله ماما

ايمان نياورد پس آن ايمان،  باشد، اگر بنده به او ايمان بياورد ولي به رسولش دنبال آن رسولش مي
مقتضاي به  –در اينجا اطاعت از رسول واجب شد  2باشد، تا اينكه به رسولش ايمان نياورد كامل نمي
باشد يا آن در قرآن كريم آمده ذكر  خواه ده است،ابالغ كردر هر آنچه كه از پروردگارش  - اين ايمان

  .نه
آن را به  ،نيست خداوند در آن وضع كرده و حكمخدا رسول را كه  احكامي :گويد امام شافعي مي

  :دهد بزرگ به ما خبر مي خداوندو اينچنين  وضع كرده استحكم خدا 

 mY Z [ \ ]  ^ l ) 52/ شوري(  
  .»راست اينك تو خلق را هدايت خواهي كرد به راه«
در مورد آن حكمي ندارد، كتاب  نص را كهو آنچه  وضع كردسنت را همراه كتاب خدا خدا رسول 

 ، و اطاعتملزم كرده است را كه پيامبر وضع كرده،هر آنچه خداوند ما را به پيروي از و  .وضع كرد
اي آن عذري او معصيتي است كه مردم برقرار داد و در عدول از پيروي  خودش را در تبعيت از او

  3.تابد هيچ دليلي را بر نمي  خدا رسول كردن از سنننپيروي  وندارند 

____________________________________________________________
_________ 

  .همين كتاب 445ص : ك. ر -1
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اين است كه كنند،  داللت مي وجوب تمسك به آنسنت و  حجيتاز مهمترين آياتي كه بر   - 3

 :فرمايد خدا مي

m¬ ® ¯  ° ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½  ¾ ¿ À Á  l ) 65/ نساء(  
اعشان حقيقت اهل ايمان نيستند مگر آنكه در خصومت و نزه كه اينان ب نه چنين است قسم به خداي تو«

گاه به هر حكمي كه بكني هيچگونه اعتراضي در دل نداشته و كامالً از دل و جان تنها تو را حاكم كنند و آن
  .»تسليم فرمان تو باشند
 نفي قبل از آن هخورد و با جمل منزه به خودش سوگند مي خداوند پاك و :گويد ابن قيم جوزيه مي

در خصومت و نزاعشان در امور جزئي و كلي  ندگان تأكيد كرد تا اينكه رسولشبر نفي ايمان از ب قسم
حرج و تنگنا از  زماني كهكند تا  نمي آنها كفايتايمان صرف پذيرش اين حكم براي و حكم كند 

تا وقتي كند  كفايت نمي شاناين نيز براي ايمانو  شود در مورد قضاوت و حكم او دورهاي آنها  سينه
  1.اطاعت كننداز او شوند و فرمان او تسليم  كه به طور كامل

خورد بر   خداوند پاك و منزه به خودش سوگند مي :گويد همچنين در مختصر الصواعق المرسله مي
آورده است، مقدم شمردند و آنها خودشان  نفي ايمان از كساني كه عقل را بر آنچه كه رسول

  2.ندشاب لفظاً ايمان آورده هر چند كهند كه به تمام معنا مؤمن نيستند داد شهادت 
گردد بلكه بعد از مرگش ثابت  ساقط نمي با مردنشحكم او فرض بودن  :گويد و در جاي ديگر مي

ماند همانگونه كه در زندگيش ثابت بوده است و حكم او مختص به عمل كردن بدون علم نيست،  مي
  3.گويند و الحاد مي همچنانكه اهل خطا

 :فرمايد پروردگار بلند مرتبه مي  - 4

mÇ È É Ê Ë Ì Í Î  Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö ×  Ø Ù 
Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å  l ) 59/ نساء(  

____________________________________________________________
_________ 
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اي اهل ايمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران را اطاعت كنيد و چون در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع «
خدا و روز قيامت ايمان داريد اين كار براي شما از هر چه تصور ه د، بحكم خدا و رسول باز گرديه كشد ب

  .»تر خواهد بود كنيد بهتر و خوش عاقبت
  :باشد چند طريق ميسنت به حجيت اين آيه بر داللت 

مؤمنان فقط در : و معناي آن اين است كه mÉÈÇl :آيات ابتداي ندا به وصف ايمان در - 1
و آن اطاعت از  ، انجام دهندندا آمده استاز بعد  را كه كه آنچه ندهستايمان  صفت صورتي مستحق منادي
  .باشد ي امر ميخدا و رسول و اوليا

 زيادير آيات د تكرار آنو  و رسولخدا  برايتكرار فعل أطيعوا  -2

mlkjihgl ) اطاعت كنيد و دوري خدا رسول و از خدا و از « )92/ مائده
  :فرمايد و اين سخن خدا كه مي1»كنيد

mmlkjihgfel ) 56/ نور(  
يد باشد كه مورد لطف و نماز را به پا داريد و زكات مال خود را به فقيران بدهيد و رسول ما را اطاعت كن«

  .»رحمت شويد
در كتاب كه آنچه  كند براي بودن اطاعت داللت مي متكرار فعل اطيعوا بر عا :گويد امام شاطبي مي

  2.اشدب در سنت او ميكه آمده است و آنچه 
مقرون به باشد، اطاعت رسول  هرچند كه مربوط بهأطيعوا،  تكرار فعل :گويد لوسي ميعالمه ا

گمان است كه باشد و براي قطع اين  مي باشد و آن توجه به شأن و منزلت رسول اطاعت خدا مي
كه براي در اطاعت مستقل است  اينكه پيامبر جوازباشد و  امتثال به آنچه در قرآن نيست واجب نمي

تكرار نشده است، اعالم كردن ) اولي االمر منكم( اينكه اين فعل براي و .ه استدغير از او ثابت نش
به  وابستهبلكه اطاعت ما از آنها  3مستقل نيستنددر اطاعت  آنها مانند رسول اين نكته است كه

بر ما واجب  كردند،خدا و رسول او را اطاعت اگر آنها پس  ،باشد اطاعت آنها از خدا و رسول مي

____________________________________________________________
_________ 
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اطاعت  نوچ ،باشد صحيح نمياطاعت از آنها اطاعت كنيم و در غير اين صورت  است كه از آنها
  1.ستست نيردر معصيت خالق دمخلوق 

نيست  اووجوب اطاعت از رسول تنها مختص اين است كه آنچه كه الزم است در اينجا ذكر كنيم 
  :رمايدف بلكه حق همة انبيا است و در اين مورد مي

mr s t u v  w x y l ) 64/ نساء(  
باشد، اطاعت   رسولي كه از نزد پروردگار آمده هر: پس پروردگار عزيز اين قاعده را مقرر فرمود كه

  .باشد واجب مي از او
 لخل اصالح و برايكه راهش حق است  ، رسولينشود از اين رسول اطاعتو براي چه 

عناد و غرور  عدم اطاعت در اين هنگام، نوعي ؟آمده استفرستاده شده است،  محيطي كه به آنجا
باشد و نيز اتهام به رسول در  كه عدم اطاعت، اتهام كوتاهي به رسالت مي همچنان. باشد و تكبر مي

كه به ما خبر داده از كتابي  ده است مة آنچه از طرف پروردگارش ابالغ كرعصمت از كذب در ه
و  قرآن« :فرمايد از آن به ما خبر داده است و مي ي كهت مطهرو از سن» استاين كتاب خدا « :است
 مانند آن است كه خداوندحرام كرد، خدا رسول هر آنچه را « :فرمايد و مي 2، »آوردم اورا با  آنمانند 

  3.»را حرام كرده باشد آن
  :فرمايد كه مياست اي از سورة نساء  آيه كند داللت ميسنت  سومي كه بر حجيته وج- 3

 mÒ Ù Ø × Ö Õ Ô Ól )59: نساء(   
پس رجوع به حكم خدا همان رجوع به كتاب او است و رجوع به رسول، رجوع به خودش در 

همچنان كه ابن قيم جوزيه گفته و  4.زمان حياتش و رجوع به سنتش در زمان بعد از مرگش است
  5 .است، مردم بر اين معني اجماع دارند

____________________________________________________________
_________ 

  .1/48اعالم الموقعين  -1
  .445تخريج آن قبال آمد، ص  -2
  .46، 45دكتر مروان شاهين، ص / ، تيسير اللطيف الخبير 223تخريج در قبل، ص  -3
 ش 81، 80شافعى ص ، الةالرس: نگا و .گفته است ،از او روايت كرده 2/187جامع بيان العلم  درابن عبد البر  در آنچه كهميمون بن مهران  - 4

264 ،265 ،266.  
  .152دكتر سباعي، ص / ، السنة و مكانتها في التشريع 1/49أعالم الموقعين  -5
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 m Ú Û              Ü Ý Þ ß l :فرمايد كه خدا مي مان همچنانو سنت بر اي رجوع به كتابو تعليق 
به  و زندگيشان كوچك و بزرگ و آشكار و مخفي دينتنازع در مسائل در صورت  يعني كساني كه

كه اين آيه  همچنان ،هستندواقعي مؤمنان  فقط آنهاكنند،  رجوع مي خدا رسول كتاب خدا و سنت
  .شوند ا غير از آنها شامل اين توصيف نميكريمه آنها را وصف كرده است، ام

كنند به خدا و رسولش  مي گمانكه كند  صحبت ميمردمي  ازبعد از اين آيه بالفاصله سپس خداوند 
به كتاب خدا و سنت در تمام امور زندگيشان كه اين است اين ايمان  مقتضايو . ايمان دارند

را طاغوت حكم  خواهند مي دهند و فقط ياين كار را انجام نم -آنها ولي–، حكم كنند رسولش
  :به آنچه كه خدا فرموده، كافر شوندكند كه  بپذيرند و طاغوت نيز به آنها امر مي

m` a b c d e f  g h i j k l m  

n o l ) 61/ نساء(  
دن يد گروه منافق را بيني كه سخت مردم را از گرويه حكم خدا و رسول باز آيها گفته شد كه ب چون به آن«
  .»كنند تو منع ميه ب

به و  از حكم خدا و رسولش روي برگرداندهكسي كه  كند كه حكم ميخداوند بلند مرتبه  در نهايت
  :راست گفتبلند مرتبه و پروردگار  1.ستكند، منافق ا حكم ميطاغوت 

m}  ~ _ ` a b c d e f g  ih j k l  
m n o p  q r  s t u v w x y z { | }  ~ �  ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ ©  ª « ¬ ® °¯ ±  ² ³ ´  µ  ¶ 

¸   ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À Á  Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É Ê 
Ë  Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ l ) 2)52-47/ نور  

باز گروهي از  ،همه قول ليكن با اين كنيم و اطاعت مي به خدا و رسولش ايمان آورده و گويند كه ما و مي«
و هر گاه به سوي حكم خدا و رسول خوانده شوند تا خدا . ندارند گردانند و اصالً آنان ايمان حق روي مي

دانستند  و اگر دعوي خود را بر حق مي. كنند ميان آنها قضاوت كند گروهي از ايشان از حكم حق اعراض مي

____________________________________________________________
_________ 
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آيا در دلهايشان مرض است يا شك و ريبي دارند يا . آورند البته با كمال انقياد سر به حكم خدا فرود مي
آنان مؤمنانند . د؟ بلكه آنها خود مردمي ظالم و متجاوزنددا و رسول بر آنها جور و ستمي كنند كه خترس مي

كه چون آنها را بسوي حكم خدا و رسولشان بخوانند تا خدا ميان آنها حكم كند خواهند گفت كه حكم خدا 
فرمان خدا و رسول را اطاعت و هر كس . كنيم و رستگاران عالم به حقيقت اينها هستند را شنيده و اطاعت مي

  .»كند و خدا ترس و پرهيزگار باشد چنين كسان را فيروزي و سعادت خواهد بود
  :كند كالم خداوند به طور بارز بر اين مفهوم تأكيد مي

mA B   C D  E F G H I J K L  M N O QP R S T 
U V  W X Y Z l ) 36/ احزاب(  

و رسول حكم كنند اراده و اختياري نيست و هر كس نافرماني هيچ مرد و زن مؤمن را در كاري كه خدا «
  .»خدا و رسول كند آگاهانه به گمراهي سختي افتاده است

خداوند و رسولش را به حساب آورد و  حق ندارد كه با اختياردهد كه مؤمن  پس خداوند خبر مي
در گمراهي انجام دهد و كسي كه اين كار را كند  حكم خدا و رسولش را رد كسي بعد از آن اختيار

   1.آشكاري است
كنند، با  مي داللتخدا رسول  مطلق از اوامر و نواهي وجوب اطاعتي را كه بر آياتمورد در  بحثو 

  :دهيم اين كالم خدا خاتمه مي

  
mp q r s t  u  v  wl ) 2)7/ حشر  
  .»و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هر چه نهي كند واگذاريد«

در اين هنگام بعد از آن به آياتي . راواني هست كه در مورد ترس هميشگي آن را ذكر كنيمو آيات ف
آوريم و از اين جمله آيات فراوان در  كند روي مي كه از معصيت رسول و مخالفت با او برحذر مي

  :پردازيم قرآن وجود دارد كه به ذكر بعضي از آنها مي

____________________________________________________________
_________ 

  .1/51اعالم الموقعين  -1
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m½ ¾ ¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ Ç È 
É Ê  l )14/  نساء(  

و هر كه نافرماني خدا و رسول كند و تجاوز از حدود احكام الهي نمايد او را به آتشي در افكند كه هميشه «
  .»در آن معذّب است و همواره در عذاب خواري و ذلّت خواهد بود

  :فرمايد و باز مي

mw x  y z {  | } ~ _ ` a b c d e f  
g h i j k l m n  o  p q r l ) 42-41/ نساء(  

روز  در آن. اي گواهي آريم و ترا بر اين امت به گواهي خواهيم چگونه است حال آنگاه كه از هر طايفه«
راه كفر رفته و طغيان و نافرماني رسول حق كردند از سختي عذاب آرزو كنند كه اي كاش با خاك ه كه ب آنان

  .»زمين يكسان بودند و از خدا چيزي پنهان نتوانند كرد
  :فرمايد وبه ميو در سورة ت

mN O P  Q R S T U V W  X Y [Z  \ ] 
^ _ l ) 63/ توبه(  

دانند كه هر كس با خدا و رسولش به عداوت برخيزد از قهر خدا آتش دوزخ كيفر دائمي است و  آيا نمي«
  .»اين به حقيقت ذلت و خواري بزرگ است

  :فرمايد و در سورة نور مي

m} ~  _ ` a  b c d e f g h i l )63/ ر نو(  
كنند بترسند كه مبادا به فتنة بزرگ يا عذاب دردناك ديگر  پس بايد كساني كه امر خدا را مخالفت مي«

  .».گرفتار شوند
تنها را آيات اطاعت از رسول مقصود  كهكساني  به گماندر قرآن  خدا رسول امرپس كجاست 

  ؟دانستند او در قرآن مياطاعت از 
  :فرمايد و در سورة احزاب مي

mS T U V  W  X Y Z [ \ ^] _ ` a b  c  d e 
f g h i  j k l m  n o p l ) 66-64/ احزاب(  
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آنان در آن دوزخ هميشه معذبند و بر نجات . خدا كافران را لعن كرد و بر آنان آتش دوزخ مهيا گردانيد«
ند اي كاش كه ما هاشان بر آتش همي بگردد و گوي در آن روز صورت. خود هيچ يار و ياوري نخواهند يافت

  .»كرديم خدا و رسول را اطاعت مي
  :فرمايد مي و در سورة محمد

mY Z  [  \ ] ^ _ ` a b c d e  f g h i j k 
l m n  l ) 32/ محمد(  

آنان كه به خدا كافر شدند و راه خدا را به روي خلق بستند و با رسول او پس از آنكه راه هدايت بر آنها «
اثر و محو و نابود  رسانند و اعمال آنها را خدا البته بي دند به خدا ضرري نميروشن شد باز مخالفت كر

  .»ميگردانند
  :فرمايد و در سورة مجادله مي

m¨ ©  ª « ¬ ®  ¯  ° ± ² ´³ µ ¶  ¸ º¹ » ¼ 
½ ¾ l ) 5/ مجادله(  

و ما آيات روشن  .و در افتندا كنند آنها هم مانند كافران پيش بر آنان كه با خدا و رسول سخن مخالفت مي«
  .»بيان نازل كرديم و كافران را عذاب ذلّت و خواري مهياست

  :فرمايد و در سورة مجادله هم همچنين مي

mÜ Ý Þ ß à á â ã  äl ) 20/ مجادله(  
  .»كنند آنها در ميان خلق خوار و ذَليلترين مردمند آنان كه با خدا و رسول او عناد و مخالفت مي«

افتد و  نمايد در آتش جهنم ميمخالفت   شرسولخدا و نند كه كسي كه با ك تصريح مي قبلآيات 
خواهد  آنچه را كه ميپس مسلمان . گردد گردد و كار او پست مي وارث خواري و ذلت و آشوب مي

  1.دبرگزينبراي خودش 

____________________________________________________________
_________ 

داليل قرآني بيشتر براي حجيت سنت : نگا و .تصرفاب از آن و بعد 48دكتر مروان ص ، لنذيرتيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير ا - 1
  . 308:  291دكتر عبدالغنى عبدالخالق ص ، حجية السنة :رجوع شود به
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  :وممطلب س

  باشد مي نبويخود سنت  ،سنت نبوي حجيتاز داليل 

را ذكر  آنها سخن پيامبرجمله از  ؛زيادند ،كنند اللت ميسنت مطهر د حجيتاحاديثي كه بر 
تا مرد ثروتمندي كه تكيه را همراهش آوردم،  من براي شما قرآن و مانند آن :فرمايد كنيم كه مي مي

بر شماست كه به اين قرآن عمل كنيد آنچه را در آن حالل يافتيد آنرا حالل كنيد و آنچه  :گويدداده ن
را براي شما و هر درندة گوشت خواري االغ اهلي  آگاه باشيد كه. حرامش كنيد ،يدرا در آن حرام يافت
  . نياز باشد مگر اينكه صاحب آن از آن بي ،و گمشده فرد معاهد حالل نكرده است

اي  رخنه نه از جهت عقل و درايتو نه از جهت نقل و روايت  صحيح و ثابتي است كهاين حديث 
   1.بر آن نيست

صحيح است كه بزرگان حديث امثال أبوداود و ترمذي و ابن  اين حديث :قل و روايتاما از نظر ن
  2.ندا را روايت كرده ، آنخود ماجه و دارمي در كتابهاي سنن

كند  بر اين داللت مي »أُوتيت«باشد كه بناي فعل مجهول  به اين معني مي :عقل و درايتاز نظر اما 
پس بايد پرسيد كه . عطا كرده استبه همراهش به او را  ن، قرآن و مانند آكه خداوند به رسولش

رسيده است؟ ممكن نيست كه اين  چه چيزي مانند قرآن وجود دارد كه از پروردگار به رسول
با اين دو اصل با هم يعني قرآن و سنت به نزد  زيرا رسول شريف باشد؛مشابه، چيزي غير از سنت 

را نياورد ـ با علم به اينكه حديث قدسي در سنت شريفه ما آمده است ـ و چيزي غير از اين دو 
 قبال آن را در مورد حجيت از آياتي كهكند  داللت مي اين استنباطبر قرآن كريم و  3.باشد مندرج مي

اين معني را تأييد  كهد نكن داللت مي احاديث زيادي نيز بر اين استنباطو همچنين . ذكر كرديم سنت
  . كنند مي

عامالن  و دهند انتشار ميدين خدا نام به دروغهايي را  كه آوريم ر رد كساني ميامر را داين 
  4.ندكن ي آن طعنه وارد ميند و به صحت حديث و معنانابودي كيان سنت مطهر هست

____________________________________________________________
_________ 

  .216دكتر محمد ابو شبهه، ص / دفاع از سنت  -1
  .445قبالً تخريجش آمد، ص  -2
  .157، 1/156شوكاني /ارشاد الفحول: ، نگا57، ص شير النذيرالخبير فى علوم حديث البتيسير اللطيف  -3
  .318اسماعيل منصور، ص / ، تبصير األمة بحقيقة السنة 52محمود ابورية، ص / اضواء علي السنة : نگا -4
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، كنند سنت مطهر تأكيد مي حجيتكنند و بر  را تأييد مي قبل مفهوم جملهاحاديثي كه از جمله اما 
  :فرمايد مي خدا رسول كه اين است

غ لبشنيد ابالغ كرد پس چه بسا م خداوند انساني از ما را با چيزي شكوفا كرد، سپس همانطور كه مي
 بزرگ ايسنت همچنانكه علم حجيتحديث بر نحوه داللت اين  1.داز شنونده هوشيارتر باش

كرد، پس اين  وبشنيدن سخنانش را و حفظ و اداي آن را مند خدا رسول :كه ، اين استدان يافته رد
كند،  اينكه حجت به كسي كه آن را ادا ميد مگر نادا كنبه جاي او را  داللت دارد كه او امر نكرد كه آن

منجر شود، از حرام  اگر به و دهد انجام ميرا  آن شود، نجر ميكه به حالل م زيرا هنگامي. وابسته باشد
و در دين و دنيا نصيحت  گرداند شده را برمي اموال گرفته و كند را اجرا مي حد كند و آن اجتناب مي

  2.كند مي
بعد از تعليم كسي كه اش  خطبهدر  نبود، پيامبر ثابتسنت استدالل به اگر  :گويد امام بيهقي مي

آگاه باشيد كسي كه شاهد و حاضر است به كسي كه غايب  :فرمود اينگونه نمي بود،امور دينش  شاهد
هوشيارتر از شنونده  كه فردي كه اين سخن به او رسيده است،بسا چه  سخنان را برساند است، اين

  3.باشد
آنچه بر شما نهي شده از آن دوري  :فرمايد مي خدا رسول گويد تقل شده كه مي  ابوهريرهو از 

اين آيه  تأكيد حديث درو اين  4ايد تا جائيكه توانائي داريد انجام دهيد كنيد و آنچه كه به آن امر شده
  :فرمايد مي كه است

 m} ~  _ ` a  l ) 63/ نور(  
  .»كنند بترسند پس بايد كساني كه از امر خدا مخالفت مي«
 ).كنند إبا مي(زنند  همة امت من بهشتي هستند بجز كساني كه سرباز مي :فرمايد مي خدا رسول و

شود و  هشت ميوارد ب هر كس از من اطاعت كند: ؟ فرمودخدا رسول كنند اي چه كساني ابا مي: گفتند
  5.هر كس كه از من اطاعت نكند ابا كرده است

____________________________________________________________
_________ 

  .34قبالً تخريج آن آمد، ص  -1
  .1103ش403، 402شافعي، ص / الرسالة  -2
  .19بيهقي، مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة، ص / وة ، دالئل النب273قبالً تخريج آن آمد، ص  -3

  .1337 ش 8/120، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه باب توقيره مسلم به شرح نووي، كتاب الفضائل  -4
  .ريرة هوحديث أب از 7280ش  13/263باب االقتداء بسنة النبىبخاري به شرح فتح الباري، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة،  -5
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ي مستقل اطاعت خدا رسول اطاعت ازآيات دال بر اينكه مورد در امر بر مطالب پيشين كه اين 
مانند . كه اشاره به بعضي از آنها گذشت 1و احاديث غير از آن زياد هستند. كند تأكيد مي، است

  .و خداوند متعال برترين و داناترين است 3.و غيره 2.ستاداي سنت من بر شما واجب ا: حديث
  

____________________________________________________________
_________ 

  .322-308دكتر عبدالغني، ص / حجية السنة : كنند رجوع شود به براي مطالعه بيشتر در مورد احاديثي كه بر حجيت سنت داللت مي -1
  .38قبالً تخريج آن آمده است، ص  -2
  .همين كتاب 274-273، 196ص : مراجعه به -3
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  :مطلب چهارم

  اجماع است ،سنت نبوي حجيتداليل جمله از 

و  تا روزگار ما هاامت اسالم از صحابه و تابعين و مجتهدين بزرگ و ساير علماي مسلمان بعد از آن
و مصرانه به آن چنگ ه آن و وجوب تمسك بسنت مطهر  حجيتبر  شود، تا زماني كه قيامت برپا مي

هاي  و حركت كردن بر اساس آن در تمام زمينهزدن و حكم كردن بر اساس آن و لزوم اجراي آن 
خروج كه  عده اندكي، بجز ه استدچ كس اين حقيقت روشن را رد نكرو هي .اند اجماع كردهزندگي، 

در زمان افضه و كساني كه مانند گروه خوارج و ر شود؛ چيزي محسوب نمياز اجماع مسلمانان آنها 
سنت مطهر و  حجيتاثبات  :گويد امام شوكاني مي. اند الحاد احيا كردهداعيان مذهبشان را بر ما 

آيد و كسي مخالف آن نيست مگر  مي استقالل آن در تشريع احكام يك ضرورت ديني به حساب 
   1.اي نبرده باشد كسي كه از دين اسالم بهره
علماي بزرگوار د به اينكه ده اند كه شهادت مي اي آورده عديدهماد، داليل پس كتب اسالمي قابل اعت

از اطالع تا امروز، متفق هستند، اگر  وجوب حكم سنت مطهر از زمان رسول امت به طور يقين بر
كه قرآن به آن اشاره نموده  اگر دليلي وجود داشته باشد به داليل ديگريو  دليل قرآني آن مشكل بود

وقتي  گرشت باشد فورا و بدون ترديد از اجتهادش برمييكي از آنها اگر بلكه  سي نباشد، دستراست
آن و در مطالب قبلي دليل  2.او بود يمخالف فتوا يافت كه مي خدا رسول حديث صحيحي را از كه
 قبال در اين مورد بيشتر از مقدار الزمداليل وجود ندارد و  در اينجا نيازي به تكرارآورديم و را 

  3.كرديم صحبت
كه در اين باره دكتر  ؛دهند شهادت مي نيز بر اين امر علم كالم و علم اصول هايباكت همچنين

سرخسي و الحسين معتزلي و هاي غزالي و آمدي و جويني و ابوبادر كت :گويد عبدالغني عبدالخالق مي
كساني در حالي كه آنها . يابيم نمياين مسأله اختالفي در بودند،   همة اصولياني كه در تاليف پيرو آنها

پيگيري آنها را  تالفاخحتي كمترين آنها را بررسي كردند و  نظراتو هاي پيشينيان باكه كتبودند 
كوشيدند كه دليلي ندر اين مسأله آنها بينيم كه  و مي. كردند رد ميبه شكل محكمي را آن  و كردند

____________________________________________________________
_________ 

  .1/158ارشاد الفحول  -1
  .119، 118محمد سعيد منصور، ص استاد / منزلة السنة من الكتاب  -2
دكتر / براي اطالع بيشتر از داليل تمسك پيشينيان صحابه و تابعين و ائمه مجتهد بعد از آنها به سنت به كتاب حجية سنة : ، نگا316ص : ك. ر -3

  .302ص) جوع إلى الحديثن السلف فى الرما روى ع(قاسمى مبحث ، قواعد التحديث: و نگا. رجوع شود 382-345، 291-283عبدالغني، ص 
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آن را بزرگ جلوه بدهند و دليلي بياورند يعني ن صراحتا بر آخواستند  بياورند، گوئي كه نميبراي آن 
  1.نزاع كنند يا آن را متوقف نمايند آن كه در مورد آن ببرندباالتر از  يا شأن و منزلت آن را

ياس از علم كالم كتاب و سنت و اجماع و ق حجيت :دنگوي مسلم و شارح آن مينويسنده صحيح 
و رافضه دو خوارج  زيرا در مورد آن كنند ض مياعترااجماع و قياس است ولي اصوليون به حجيت 

  .-خداوند آنان را خوار كند –اي دارند  منازعة احمقانه
بر آن متفق كند،  كتاب و سنت، تمام امت يعني هر كس كه ادعاي دينداري مي حجيتاما در مورد 

  2.ند، پس نيازي به ذكر آن نيستهست
در اين  :كهتوان تصور كرد  ميكردم كه چگونه  كاش درك مي :گويد دكتر عبدالغني عبدالخالق مي

گويد كه من  باشد چگونه مي مسأله بين مسلمين نزاع است و انساني كه داراي عقل و شعور مي
بنابراين چيزي كه بر اين امر مترتب كند؟  سنت نزاع مي حجيت تماممسلمان هستم، سپس در مورد 

) قرآن(اساس اين دين كتاب  چرا كه. آخر است تا از اولكل دين اسالم به او عدم اعتراف  شود مي
كالم  چرا كهد توان گفت كه قرآن كالم خداست و سپس سنت را به طور كلي انكار كر نمياست و 

ده است او با معجزه ثابت شي گويو راست تقاكه صد شود ي ثابت ميبا سخن رسول فقطبودن آن خدا 
 )هذا من السنة(: گفت كه مي و سخن رسول .است كتابش اين كالم خدا و )هذا كالم اهللا وكتابه( :كه

جز الحاد و كفر و انكار چيزي پس آيا اين . كنند، آن حجت نيست باشد كه ادعا مي و اين از سنت مي
  وسيله دين را از ريشه خراب كنند؟ كه قصد دارند بدين استضروريات در دين 

، بعد از اعتراف به عصمت خدا رسول تقريراتاز سخنان و افعال و  يت قسمتيآيا انكار حج
او، كه ذكر كرديم مانند اين سخن نيست كه وجود شب را ثابت كنيم و سپس به طلوع خورشيد 

  3!اعتراف كنيم؟
  

____________________________________________________________
_________ 

، التلويح في كشف حقائق 2/225ابن امير الحاج / ، التقرير و التحبير 3/22محمد امين / تيسير التحرير : نگا. كمال بن همام نيز بر اين نظر است -1
  .1/38سعد التفتازاني / التنقيح 

  .با تصرف17، 1/16فواتح الرحموت  -2
  .با تصرف252، 248دكتر عبدالغني / حجية السنة  -3
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سنت دارد و پاسخ حجيت اجماع كه داللت بر  به حجيتآنها  طعنهدشمنان اسالم و 

  اين افترا

پيروان نادان خوارج و رافضه در دورة  اين است كهبه آن بپردازيم، اينجا  دراست  الزمآنچه كه 
ند و كن حجيت سنت شك ايجاد ميمورد و در  كنند انگيزي مي فتنه اجماع مورد حجيتكنوني ما، در 

  1.ندنماي ميبه شريعت اسالمي طعنه وارد 
  

  اجماع  حجيتدليل 
د بررسي جامع مور را به طور اي است كه علماي اصول و كالم آن آن، مسأله عدماجماع و  حجيت
به طور  :آمده است )رشح مسلم الثبوتفواتح الرمحوت ب(درهمچنان كه   اند و به طور خالصه قرار داده

خوارج بعضي از و حماقت كند  قطعي مي مافاده علمسلمانان  از نظر تمامو  استحجت  ،اجماعقطع 
شك ، در ضروريات دين توافقاز در اين مورد قابل توجه نيست زيرا آنها بعد  و نام معتزليو شيعه 

   2.نمودند، مانند سوفسطائيان كه درضروريات عقلي شك كردند
، اما در كتاب 3.كتاب و سنت و عقل استدالل نمودند جويان در اين امر به حقيقت :گويد آمدي مي

   :فرمايد خداوند متعال مي

____________________________________________________________
_________ 

، 10/498شرح حال استاد صديق بشير به نقل از مجله كلية الدعوة چاپ ليبي/ ، دراسات محمديه 61گلدزيهر، ص/ العقيدة و الشريعة: نگا -1
لسنة و ، به نقل از منهجية جمع ا23، 20مستشرق فريد غيوم، ص / ، الحديث في اإلسالم 11/649شاخت، به نقل از همان /اصول الفقه المحمدي

، إنذار من السماء ، و85نصر أبو زيد ص ، اإلمام الشافعى ، و2/522مصطفى المهدوى ، البيان بالقرن و، 63جمع االناجيل، دكتر عزية علي طه، ص
 صالح، الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ، و492إسماعيل منصور ص، بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين و 182نيازى عزالدين ص 

 227عبدالجواد ياسين ص ، السلطة فى اإلسالم ، و"مقال اإلسالم هو القرآن وحده" 918، 9/520مجلة المنار المجلد  ، و110، 55الوردانى ص 
عبد ، نحو تطوير التشريع اإلسالمى محمد شحرور، وهر دو از ، 235المجتمع ص  الدولة و ، و723القرآن قراءة معاصرة ص  الكتاب و ، و231 -
  .و بعد از آن 50 أحمد النعيم صاهللا

/ ، اصول السرخسي1/173، المستصفي 2/352، اإلبهاج في شرح المنهاج 2/8رازي /، با اندكي تصرف، المحصول2/213فواتح الرحموت  -2
، 1105، 1102ششافعى ، الرسالة ، و2/4المعتمد فى أصول الفقه ، 441-4/440زركشي /، البحر المحيط1/35، الموافقات 1/295سرخسي 

ابن أمير الحاج ، التحبير ، التقرير وبعد از آن و 2/147أسنوى ، ، نـهاية السول فى شرح منهاج األصول 1/292، إرشاد الفحول 1320، 1309
3/80.  

  .1/183آمدي /. اإلحكام  -3
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m^  _ ` a b c d e f g h  i j k l m n 

po q  r s l ) 115/ نساء(  
روشن شده ) از راه ضاللت براي او ( هدايت ) راه ( كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند ، بعد از آن كه    «

) شود و  به دوزخ منتهي مي( جز راه مؤمنان در پيش گيرد ، او را به همان جهتي كه ) راهي ( است ، و 
ائيم كه ايشان را به دوستي گرفته نم و با همان كافراني همدم مي( گردانيم  دوستش داشته است رهنمود مي

  » ! سوزانيم ، و دوزخ چه بد جايگاهي است  گردانيم و با آن مي و به دوزخش داخل مي) است 
نحوه  .به آن تمسك جسته است -رحمه اهللا– باشد كه امام شافعي اين آيه از قويترين داليل مي

و پيروي از راه و روش  رسول امخالفت ب خداوند متعالاستدالل به آن به اين ترتيب است كه 
 وعده عذابپس اگر پيروي از راه غير مؤمنان مباح باشد . در تهديد، با هم آورده است را نغيرمؤمنا

 ،مباح نان خوردنآورد، همچنانكه جمع بين كفر و  رسول را در يك جا نمي مخالفت بابين آن و بين 
راه  غير و پيروي از استع ونممؤمنان ماه غيرباشد؛ پس ثابت شد كه پيروي از ر تهديد نيكو نمي در

ع ونمم وقتي كه اين امر. غير از سخن و فتواي آنها يسخن يا فتوايپيروي از مؤمنان عبارت است از 
  1.باشد در اين صورت متابعت از سخن و فتواي آنها واجب مي است
را بر ضاللت  حمدخداوند امت من يا امت م :فرمود است كه نبي اين سخنسنت  دليل آن ازو 

و  2،افتد كند و دست خداوند با جماعت است و كسي كه غير از اين باشد در آتش جهنم مي جمع نمي
 با فرد تك و تنها و به دور از جمع استزيرا شيطان  با جمع باشيدبر شماست كه  :فرمايد باز هم مي

كسي كه با جماعت باشد و  بهشت را بخواهد، الزم استوسط كند و كسي كه  و از دو نفر دوري مي
  3.بدش بيايد، مؤمن است شود و از اعمال بدش،شاد  يشاعمال نيكوكه از 

____________________________________________________________
_________ 

  .مقايسه شود 1/183آمدي / ، با اإلحكام 1/8رازي / المحصول  -1
. گويد اين حديث از اين طريق غريب است ، از حديث ابن عمر و مي2167ش4/405 جاء فى لزوم الجماعة باب ماسنن ترمذي، كتاب الفتن  -2

اين حديث با اسنادي از معتمر بن سليمان روايت شده است سپس شواهدي را : گويد و مي 397-391ش1/119الحاكم، كتاب العلم / المستدرك 
اين حديث را به تواتر معنوي وصف كرده است و شاطبي  1/175امام غزالي در المستصفي . از حديث ابن عباس و انس براي آن ذكر كرده است

  .2/517و االعتصام  3/64همان : نگا. هم آن را به تواتر وصف كرده است 1/39نيز در الموافقات 
اين حديث حسن و صحيح : گويد مياز حديث ابن عمر و ترمذي  2165ش405، 4/404 باب ما جاء فى لزوم الجماعةسنن ترمذي، كتاب الفتن  -3

روايت  387ش198، 1/197روايت شده است كه حاكم در المستدرك، كتاب العلم ) ص(و غريب است، و از طريق ديگري از عمر از پيامبر 
  .اين حديث به شرط شيخين صحيح است و ذهبي با آن موافق است: گويد كرده است و مي
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من است كه  حجت بودن آن ايندليل  :گويد اما دليل عقل اين است كه امام الحرمين جويني مي
علماي يعني مخالف اجماع علما بر سرزنش افراد از بين رفته و امتهاي  علماي پيشينام كه  دريافته

 دادند نسبت مي و پيوسته مخالف اجماع آنها را به گمراه، منحرف و نافرمان ندبودمتفق زمان خودشان 
هي ارمگ راعلما با بر مخالفت و جرات ند بلكه گستاخي دآور به حساب نمي امري سادهو آن امر را 
اتفاق  ر غير اين صورتاي باشد د ت كه اين امر بخاطر داللت يا نشانهممكن اسو  1دانستند آشكار مي

  2.محال بودمخالفت آنها بر منع از اين 
  

____________________________________________________________
_________ 

 .3/113ابن أمير الحاج ، التحبير التقرير و: نگا، 1/263البرهان فى أصول الفقه  - 1
مصادر الشريعة اإلسالمية مقارنة بالمصادر : براي جواب بيشتر رجوع شود به .1/173عزالي / المستصفي : ، نگا1/46رازي / المحصول  -2

  .62-52مستشار دكتر على حريشة ص ، الدستورية
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  :مطلب پنجم

  هستند سنت مطهر حجيتعقل و نظر از داليل 

به  نيازكه  بر مردم فرض كرده را فرايض مجملي، )قرآن(كتاب عزيز  توان استدالل كرد كه به طور كلي مي
بنابراين علما و . كات و به جا آوردن مناسك حجمانند اداي نماز و پرداخت ز ؛ددارو بيان  و شرحتفسير 

نابودي  همان افرادي كه قصد كنند كه در دين خدا فتنه انگيزي مي نظر افراد نادري اعتنا بهبدون (محققان 
ها و يل مجمالت و بيان كيفيت اداي آنبراي تفصمعتقدند كه رجوع به سنت  1)را دارندكيان سنت نبوي 

  . حتمي استز لحاظ عقلي و شرعي ا وضع قوانين اجرايي آن،
  :توان به آن متوسل شد اين سخن ميكه در تأييد  احاديثي

، سپس براي ما سخن بگوييدقرآن  ازفقط  :گفت روايت شده است كه مردي به عمران بن حصين - 1
است و به ظهر چهار ركعت نماز اي كه  تو آدم احمقي هستي، آيا در كتاب خدا ديده :عمران به او گفت

در اين را آيا  :گفت و، را براي او بيان كرد ؟ سپس تعداد نماز و زكات و مانند اينهاباشد رت جهري نميصو
  2.كرد سنت آن را تفسير و  ابهام داشتدر اين مورد يابي؟ كتاب خدا  مي به صورت مفصلكتاب خدا 

 .گوييدسخن بقرآن  ازبراي ما فقط  :3روايت شده است كه مردي به عبداهللا بن شخير گفت - 2
  به خدا  :سپس مطرف به او گفت

 .خواهيم كه نسبت به قرآن از ما آگاهتر باشد ما كسي را ميبراي قرآن بدلي وجود ندارد، اما 
 نيازمندسنت  اينكه تانيازمند سنت است بيشتر ) قرآن(كتاب  :گويد مياين امر اوزاعي دربارة  - 3

 4.كند تفصيل و تفسير آن را بيان ميمنظور اين است كه  :گويد ابن عبدالبر مي. باشدقرآن 
است نه اينكه كتاب مفسر و مبين سنت كتاب مفسر و مبين سنت  :گويد يحيي بن ابي كثير مي - 4
 1.باشد

____________________________________________________________
_________ 

احمد / ، الصالة في القرآن 306، 277محمد نجيب، ص /الصالة، )اإلسالم هو القرآن وحده(دكتر توفيق صدقى  همقال، 9/517مجله المنار جلد  -1
إسماعيل منصور ، تبصير األمةهر دو از رشاد خليفه،  33، 20، القرآن و الحديث و اإلسالم، ص 7، قرآن ام حديث، ص 32صبحي منصور، ص

  .قبال آن را بيان كرديم "االكتفاء بالقرآن وحده" هشبه و ساير افرادي كه در 325، 17ص 
  .98المنسوخ ص  االعتبار فى الناسخ و، حازمى، 2/191ابن عبدالبر / ، جامع البيان 233ش143مسند ابن مبارك، ص  -2
ل او درگذشت شرح حا.   ه 95باشد در سال  مطرف بن عبداهللا بن شخير عامري، ابو عبداهللا از بزرگان تابعين، معتمد و عابد و فاضل مي: مطرف -3

، خالصة تذهيب الكمال، ص 54ش65، 1/64، تذكرة الحفاظ 645ش113، مشاهير علماء األمصار ص 6728ش2/188تقريب التهذيب : در
  .1586 ش 431الثقات للعجلى ص  ، و5478 ش 2/269الكاشف الذهبى و، 249

  .ستآمده ا100حازمي، ص / ، اإلعتبار 2/191ابن عبدالبر / آثار قبل در جامع البيان  -4
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چنين بيان  ،كتاب است مفسر و مبيناند، سنت  امام شاطبي مقصود علما را دربارة اين سخن كه گفته
  :كند مي

سنت  چيزي كه دربلكه نيست سنت بر كتاب  تقدم يابه معن است كتاب مفسر و مبينسنت  اينكه
گوئي كه سنت به منزله تفسير و شرح معاني احكام  است،كتاب و مراد مقصود  هماناست تعبير شده 
  2.باشد كتاب مي

پرهيز كرد ) كتابال علي هقاضي(لفظ گفتن تصريح كرده است و از لحاظ ادبي از  امام احمد
ولي  كنم كه چنين بگويم نميجسارت من  :از او سؤال شد، و گفتكه در مورد اثر سابق  هنگامي

  3.سازد كند و آن را روشن مي سنت كتاب را تفسير مي
  

                                                                                                                            
  .99حازمي، ص / ، اإلعتبار 2/191ابن عبد البر، ص / جامع البيان  -1
  .395، 4/394الموافقات  -2
  .409، 4/408، الموافقات 1/25ابن ابي يعلي / طبقات الحنابله  -3
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  ست؟ا آيا استناد به قرآن بدون توجه به سنت، به تنهائي كافي

به سنت توجه نكنيم در  اصال كه استناد به قرآن به تنهائي كافيست و قبول كنيم يجدل اگر از لحاظ
دادند  كردند و كاذبان به عمد كذب را به آن نسبت مي ن صورت خطاكاران در آن اشتباه را وارد مياي

را بازيچه قرار  و ملحدان كه خداوند دلهاي آنها را سياه كرده و بصيرت را از آنها گرفته است، آن
نند و اهل هوي و ك به ميل بزرگان و شياطينشان تفسير ميبا تعمق در آن، آن را دادند و منافقان  مي

  .كردند خواستند نسبت به آن عمل مي هوس و گمراهي، هر جور كه مي
در جواب بايد گفت كه شكي در آن نيست  شد يا زياد؟ اختالف بين مردم كم ميبا اين وجود آيا 

كردند كه قادر هستند هر چيزي را بدون رجوع به  ادعا مي يي كهزيرا آنها 1شد كه اختالف زياد مي
 به نظر خودشانرا  بينيم كه مسائل عجيب زيادي مي. استنباط نمايند) پيامبر(صلي رسالت صاحب ا

در سنت ثابت تا كنند  بسياري از احكامي كه آن را رد مي اند و عجيب اينكه آن استنباط كردهاز قر
آن از قراستنباط  تناقض و اختالف آنها درتر اينكه  و عجيب. استموجود اصل آن در قرآن  كنند،

بينيم كه آنها از روي سادگي و  مي اي كه به گونه 2.باشد هر يك از آنها مستقل از ديگري مي است و
كردند كه متعلق به آن نيست و  و در شريعت اموري را داخل مي انگارند عقل مردم را بيهوده ميجعل 

  .كردند امور اساسي را از آن خارج مي
از قرآن كريم  بدون رجوع به بيان نبيرا  نت، آنهائي از مسائل عجيب كه دشمنان س نمونه«

  »و رويگرداني آشكار آنها از سنت مطهر استنباط نمودند
توضيح داده است و كامل قرآن همه چيز را در برگرفته است و به صورت  :گويند ميكه كساني 

بينيد كه  بعضي را مي از آنها پرسش شود،آن  اداينماز و شيوة  ازاحتياجي به سنت نيست، اگر 
يك ركعت نماز  بيشتر ازمسلمان واجب كرده است در هر وقت از اوقات نماز قرآن بر  :گويند مي

به كنند  و هر وقت كه بخواهند آن را ترك مياند  مشخصي را براي آن تعيين نكردهو تعداد  بخواند
  :عبارت ديگر
بر تعداد آن بيافزايد و حد تواند  واجب است كه حداقل دو ركعت نماز بخواند و او مي بر انسان

، اما نماز بخواند، قدرت خودشكه بر حسب مختار است اعتدال را در نظر بگيرد و بعد از آن مسلمان 
____________________________________________________________

_________ 
 القرآنيون و، 97، ص ، با تصرف و اختصار، اإلسالم علي مفترق الطرق123-119استاد محمد سعيد منصور، ص / منزلة السنة من الكتاب  -1

  .و بعد از آن 257ص ) منهج القرآنيين فى تفسير القرآن الكريم(دكتر خادم بخش مبحث ، شبهاتـهم حول السنة
  .با تصرف 5-4عالمه سيد سليمان بدوي، ص / تحقيق معني سنت و بيان نياز به آن  -2
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، آنها را و اصحابش خدا رسول اند، معروف شدهخاصي ل اشكا در اوقات ونمازهاي يوميه كه امروز 
و مكاني واجب نيست يا اين بر وجوب  مسلمان در هر زمانامت آوردند و براي  آنگونه به جا نمي

  1.كند بيش از دو ركعت داللت نمي
 - تعداد نمازها و ركعات آن– دليل قطعي بر وجوب اين اعدادوقتي كه  :اند كه در جائي ديگر گفته
كه اين امر  و هنگامي امر نكرده استعبادت به را از روي شك  وند ماخدا ،باشد براي ما موجود نمي

خواهد از اين اعداد و  از ما نميخداوند كه  داردبر اين داللت  هبه ما نرسيد ر قوليبه صورت متوات
   2.باشد ميما  مطلوب همانگيري نمائيم و اين  ارقام محافظت كنيم و به سوي آن جهت

از نظر او متواتر زيرا  :اعتقادي نداشت امروزيندكتر توفيق صدقي به نمازهاي معروف وقتي كه 
وقت و تعداد ركعات  و امروزينبينيم كه به نمازهاي معروف  ، يكي ديگر را ميليعملي است نه قو

و آيا آن  3.نقل شود كند كه عمالً به صورت متواتر ت ميآنها و چگونگي آن اعتقاد دارد و اين كفاي
  ! براي آقاي توفيق صدقي كافي نيست

ر شريعت اسالمي، در كتاب گويد كه كيفيت به جا آوردن نماز به صورت مفصل د و يكي ديگر مي
خدا نيامده است ولي در شريعت ديگري به صورت مفصل آمده است و آن شريعت حضرت 

كه چگونه شريعت حضرت ابراهيم براي ما نقل شده است و باشد وقتي كه سوال شود  مي ابراهيم
نقل شده است  از نسلي به نسل ديگر :گويند مياند؟ به تو  را نقل كرده آن كجاست؟ و چه كساني آن

نمازهاي پنجگانه را مثل ما ادا  هستند كهو وارثان آن ابوجهل و ابولهب و مشركان ديگر از قريش 
  4.كردند به آن استدالل ميما كردند و مثل  مي

بلكه بيشتر است  كمتر نيستدو ركعت از تعداد ركعتها در نماز صدقي معتقد است كه توفيق  وقتي
سخنان قبلي را رد تمام ديگري فرد بينيم  ، ميجايز استانسان  ب وقتو اين زياده و افزوني برحس

  5.دنباش دو ركعت مي داند كه مييكي  ها رانماز تمام لزوماكند و  مي

____________________________________________________________
_________ 

  .با تصرف 520-9/517ار جلد دكتر توفيق صدقي، مجله المن/ » اإلسالم هو القرآن وحده«مقاله  -1
  .با تصرف 921، 920-9مجلة المنار جلد  -2
  .18، 17دكتر اسماعيل منصور، ص / بحقيقة السنة / تبصير األمة  -3
أحمد صبحى منصور ص ، الصالة فى القرآن: هر دو از رشاد خليفه، نگا 23، 20، القرآن و الحديث و االسالم، ص، 10-7قرآن أم حديث، ص  -4
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با فهم  هاآناستنباطهاي در آشكار كنيم، تناقض  آنها تأمل مي هاي واجبنمازمورد كه در  هنگامي
بعضي از . دارد مي اراحت و از طرفي ديگر به خنده وا، از يك طرف آدمي را نبيمارشان از كتاب خدا

  .اند را چهار و بعضي ديگر شش وعده در نظر گرفته واجبآنها نمازهاي 
يعني  آن در اول و آخر روز است وعدهدو  :گويند مي وعده است؛چهار  معتقدند نمازكه كساني  اما

ديگر در دو طرف  وعدهاست و دو باشد و آخر روز كه نماز مغرب  در اول روز كه نماز صبح مي
  .باشد باشد يكي اول آن كه نماز فجر است و آخر آن كه نماز عشاء مي شب مي

 بلكه از واجباتيدر قرآن نيامده است ذكر آن جزء واجباتي است كه او از نظر ظهر كه  اما نماز 
هائي را محمد نجيب در  و اينچنين هذيان 1اند افزوده را به ساير واجبات آن ،است كه دشمنان اسالم

  2.كتابش به نام الصاله آورده است
اند، و در  اما آنهائي كه به شش وعده اعتقاد دارند دو وعدة ظهر و شب را بر چهار وعدة فوق افزوده

اند كه وقتي كه خورشيد وسط آسمان باشد و سايه هر چيزي به اندازة خودش  تعريف نماز ظهر آورده
  .باشد
و غروب خورشيد با كه اول شب است نماز ظر او دو بخش است بخشي از آن، از ننماز شب  اما

است، كه  شب  ناپديد شدن روشني آفتاب و نيمهو دومي هنگام  شود تاريك شدن هوا شروع مي
   3.مندوب است از نظر اوو است  بيشتر از نماز شبآن  فضيلت

ركعات آن نزد عرب مانند  و تعداد هاي واجبنماز :كه عتقد استاما احمد صبحي منصور م
در هستند زيرا قرآن بعضي از فرائض مثل فجر و ظهر و عشاء را  روزهاي ايام هفته معروف و مشهور

  :فرمايد ذكر كرده است و خداوند در اين مورد ميضمن صحبت از شريعت ديگري 

m| }  ~  � ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨  ©  «ª ¬  ®  
¯ ° ± ² ³  ´  µ  ¶ ¸ ¹ º l ) 58/ نور(  

____________________________________________________________
_________ 

باشند و ذكرشان خواهد آمد و از  اي داشته باشد نيز اينگونه است از جمله كساني كه بر مذهب فاسد و باطل او مي و كسي كه چنين عقيده -1
  .باشد دشمنان اسالم مي

  .662-652الصالة، ص  -2
. االعتصام، شاطبي، كه اين داستان را از قول بدعتگران و هواپرستان قديمي آورده است: ، نگا113-1/107مصطفي مهدوي / البيان القرآن  -3

  .د از آنو بع 509دكتر طه حبيشى ص، الثقافات األخرى الصراع بين الثقافة اإلسالمية و: : ، نگا1/16



 سنت نبويبررسي 

 

533

ايد بندگان ملكي شما و اطفالي كه هنوز به وقت احتالم و زمان بلوغ  اي كساني كه به خدا ايمان آورده«
اند بايد شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه ورود بخواهند يك بار پيش از نماز صبح ديگر پس از نماز  ه نرسيد

  1.»گيريد مي ها را از تن بر  هخفتن سوم هنگام ظهر كه جام
بيان چگونه  كه از او پيشيش گرفته،مصطفي مهدوي تأمل كنيد كه احمد صبحي و همچنين  و
 اين چيزي بود كهاند و باشد و دليلي از قرآن كريم آورده كه نماز ظهر از نمازهاي واجب مي كنند مي

  ند؟ دشمنان اسالم هست اند از گويد كه كساني كه اين را گفته د و ميكر آن را انكار ميمحمد نجيب 
بينيد كه آنها بر  و همينطور در مورد قبلة اول مسلمين كه ذكري از آن در قرآن كريم نشده است مي

  . كنند حسب استنباط خود از قرآن كريم تناقض گوئي مي
را اينگونه آن  علتو  .بود نه بيت المقدس اهللا رسول عتقد است كه قبلة اول، خانهمحمد نجيب م

امر كرد كه خانة  كريم نقل شده است كه خداوند به هارون و موسي كند كه در قرآن ميبيان 
  :فرمايد به سوي آن نماز بخوانند و خدا ميقرار دهند و خودتان را قبلة خود و مؤمنان 

m¦ § ¨ ©  ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ µ´ 
¹ ¸ ¶l ) 87/ يونس(  

هايتان را قبله و  گيريد و خانه موسي و برادرش وحي كرديم كه شما و پيروانتان در شهر مصر منزل و به«
  .».معبد خود قرار دهيد و نماز بپا داريد و تو هم اي رسول مؤمنان را بشارت ده

كردند،  پس پيامبر و مسلمانان ناچاراً بايد به سرورمان موسي اقتدا كنند و بيت نبي را قبله مي
 :گويد خ نشده است پس ميونسمكه آن قبله  عتقد استو م 2اش را قبله كرد خانه همچنانكه موسي

و امر به قبلة اولي، امري نيست كه پايان پذيرد و لزومي ندارد كه در قرآن بيايد، زيرا آن امر موجود 
  3.است و مسلمانان بايد از آن پيروي كنند

هيچ كند كه  قبلة اول منسوخ است و تصريح مي :گويد مصطفي مهدوي مي ين در حالي است كها
قبلة  بهو خداي بزرگ خواست كه رسولش در نماز  :گويد و مي وجود نداردلة اول قبعلمي در مورد 

  4.داند كه خود سنت را براي نبي قرار داد و آن را به وسيلة قرآن نسخ نمود كند، خدا مي روديگري 

____________________________________________________________
_________ 
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 كند و اقرار ميبيت المقدس  سويبه  رويگرداني پيامبر و مسلمانان همراه اواما احمد صبحي به 
كردند و خداوند آنها را امتحان  عربهاي مسلمان و مشركان در نماز به كعبه روي مي :گويد يسپس م

ند و نسبت به تمسخرهاي سفيهان صبر اطاعت كرد و مؤمنان كنند و پيامبر روقدس طرف كرد كه به 
و قبله  كردند تا اينكه پيامبر و مؤمنان در اين امتحان پيروز شدندو به درخواست پيامبر وحي نازل شد

  1.به بيت الحرام برگشت
چه چيزي بوده به بيت المقدس و مؤمنان  نبي روكردناحمد صبحي براي ما روشن نكرد كه دليل 

  !؟است
متناقض  عدم ايمان او به نسخ در شريعت اسالمي به معني حذف و الغابا سپس اقرار او به آن 

، نسخ آمده بود به بيت المقدس روي كردندر مورد قرآن كريم آنچه را در سنت مطهر  آنجا كه 2.است
  .كرد

فرائض نماز و تعداد  معتقد است كهاحمد صبحي منصور اين است كه او  دار خنده هاي و از نكته
تشريع : گويد ا واجب است كه از آن پيروي كنيم و ميركعتهاي آن، نزد عرب معروف است وبر م

دو آيه اين و بيان آن در ) عني در زمان جاهليتي(د غسل و تيمم، از قبل معروف نبووضو و طهارت و 
  :در مدينه آمده است

ms t u v w x  y z { | } ~ � ¡ ¢  £  
¤ ¥ §¦ ¨ ©  ª « ¬ ® ¯  °  ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º »  ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å   Æ Ç È l ) نساء
 /43(  

دانيد چه  تا آن گاه كه ميدر حالي كه مست هستيد به نماز نايستيد ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده «
. كنيد ، مگر اين كه مسافر باشيد يگوئيد ، و به نماز نايستيد در حالي كه جنب هستيد تا آن گاه كه غسل م مي

در همه ( ، و يا اين كه با زنان نزديكي كرديد و ا اين كه از پيشاب برگشتيدو اگر مريض يا مسافر بوديد و ي

____________________________________________________________
_________ 
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چهره و دستهايتان را مسح ) ، با خاك براي اين منظور(ك پاك تيمم كنيد و ، با خاآبي نيافتيد) اين احوال 
  1،2.» .ن خداوند عفوكننده و آمرزنده استبيگما. كنيد

دانستند،  مي را را و شيوة آن كه نماز را و تعداد ركعات آن و اين يعني اينكه اهل جاهليت در حالي
  !خواندند؟ آيا بدون طهارت نماز مي

كه در آياتي از سورة نساء و همچنين مائده آمده  در تشريع وضو و طهارت، همچناندليل اسالمي 
  !!!خواندند؟ مكي، بدون طهارت نماز مي دورهمسلمانان همچنين در طول  آيا پس 3.مدني استاست 

شب، دو  كنيد كه نماز فرض شده بر مسلمين در روز و گوئيم آنچه را بيهوده ادعا مي به همة آنها مي
بلكه چنان است كه  ، نه است ند و طريقه نماز اينچنين و آنچنانا چهار بار يا شش بار هستبار ي

  .خواندند مسلمانان مي
و اصحابش، در شب و روز بجز دو بار يا  بر شما واجب است كه براي ما ثابت كنيد كه نبيپس 

واندند و بعد از اينكه كتب خ د نماز ميينك آنها فقط به روشي كه ادعا ميخواندند و  شش بار نماز نمي
ن و فقها زياد يخواندند و اركاني را در تبعيت از محدث حديث تدوين شدند، مسلمانان پنج بار نماز مي

چرا كه نتيجه   -و تا روز قيامت هم نخواهند توانست-د را اثبات كني آن توانيد پس اگر نميكردند، 
و  )دور باد از او(بر او نازل شد، اشتباه كرده استي كه در فهم وحي كه نبياين ادعاي آنها اين است 

  .و بيان صحيح آن موافقت كرديد ابراي اصالح آن خط )اي عجمهاي جاهل(شما 
آميز را قبول كند؟ از آن به خداوند پناه  آيا براي مسلمان و عاقل امكانپذير است كه آن سخن جنون

شوند، حرجي از  ه و زكات و حج كه حادث مياز بقية اركان اسالم مانند شهادتين و روز 4.بريم مي
  .مريض آنها بر آن مايل باشد، استنباط كنند آن نيست كه به آنچه نفوس امور نادر

  

____________________________________________________________
_________ 

مالي را دست: كه مصطفي منصور يكي از پيروان احمد صبحي منصور، نقل حديث نمود برايم كه احمد صبحي آيه تيمم را اينگونه برايم تفسير نمود -1
و صعيد گردي است كه  "صعيدا طَيبا": فرمايد ولي خداوند متعال مي: به مصطفي گفتم. كني آوري و دستت را با آن پاك مي از جيبت بيرون مي

يد شود، به من گفت كه اين شرط نيست بلكه گرد و خاكي كه در هواست كافي است كه دستت را به آن بزني و آن صع از خاك پاك بلند مي
  .!است

  .حاشيه 40، 39الصالة في القرآن، ص  -2
  .سورة مائده 6 -3
  .28، 27عالمه سيد ندوي، ص / تحقيق معني السنة و بيان الحاجة اليها  -4
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  از جمله ديگر ادعاها 
باشد  ناپذير از شهادت ال إله إال اهللا مي ست و جزئي جداييخدا رسول شهادت بر اينكه محمد

  1.شود ه إال اهللا شرك بزرگي محسوب ميتكرار اين شهادت در كنار شهادت ال إل
گويد و آنچه در آن در مورد ستايش و  خبردهندة كذاب، رشاد خليفه در مورد صيغة تشهد مي

  است كه خداوند امر كرده است كه فقط اسم او را در نماز ذكر كنيم اهللا رسول تمجيد

 mg  h i j k l m n o l ) 18/ جن(  
  .»د با خدا احدي غير او را پرستش كنيدو مساجد مخصوص خداست پس نباي«

ستايند و تمجيد  اند كه در آن محمد و ابراهيم را مي عالوه بر اين اكثر مسلمانان بدعتي را ايجاد كرده
خوانند و شيطان مسلمانان را در بدعت تشهد به شك  كه براي پروردگارشان نماز مي كنند در حالي مي

آيا اين شرك . فرستند تمجيد را بر ابراهيم و محمد فرو مي انداخت هنگاميكه مانند باران حمد و
  2اي نيست؟ زننده

ديگر را حمد  بدون اينكه پيامبرانپيامبر، ) محمد و ابراهيم(و ستايش  حمد :مي گويدمحمد نجيب 
و بدينگونه مصطفي منصور يكي از پيروان  3وستايش كند، تفاوت گذاشتن ميان رسوالن الهي است

در اذان الزم  اهللا رسول تكرار شهادت محمد« :گويد كند كه مي احمد صبحي نقل مي احمد صبحي، از
باشد زيرا در اين صورت بايد به ديگر پيامبران هم شهادت بدهيم تا بين پيامبران خدا فرقي ننيست، 

  . »شد و اينچنين اين امر طوالني مي اهللا رسول ، عيسياهللا رسول ، موسياهللا رسول مانند ابراهيم
باشد چون او خاتم پيامبران  ، ايمان به همة انبيا ميولي آنها فراموش كردند كه ايمان به محمد

  :فرمايد است و خداوند مي

mk l m n o p  q r s  t u v w x y 
z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥  § ©¨ ª « ¬ 
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كه به شما كتاب و حكمت بخشيد پس براي هدايت و چون خداوند از پيامبران پيمان تبليغ گرفت آنگاه «
داد تا به او ايمان  شما اهل كتاب باز رسولي از جانب خدا آمد كه گواهي براستي كتاب و شريعت شما مي

آورده و از او ياري كنيد خداوند فرمود آيا بر رسول من و به آنچه در كتاب آسماني او قرآن فرستادم اقرار 
يروي خواهيد كرد؟ همه گفتند اقرار داريم خداوند فرمود شما گواه باشيد و من هم با داشته و از پيمان من پ
  .»شما گواه خواهم بود
، زكات وحج نيز مي توان روزه مانندبقية اركان اسالم مورد نماز گفته شد در مورد و تناقضي كه در 

رشاد  ،كذاب يپيامبرنماآمده است و  دين ابراهيم پس آن عبادات به صورت مفصل در گفت
هاي نماز و تعداد ركعات و مقدار زكات و چگونگي  جميع عبادات مانند تعداد وعده :گويد خليفه مي

 روزه و حج بر حضرت ابراهيم نازل شده است و شرح داده شده است و تنها مأموريت محمد
  تبليغ قرآن بود

mf g h  i j k l m n o p q r 
s t  u v w x y z { |  }  ~ _ 

`  a b   c d e l ) 27-26/ حج(  
آور اي رسول كه ما ابراهيم را در آن بيت الحرام تمكين داديم تا با من هيچ كس را شريك و انباز و ياد«

نگيرد و به او وحي كرديم كه خانة مرا براي طواف حاجيان و نمازگزاران و ركوع و سجودكنندگان پاك و 
و از هر راه دور به سوي تو جمع  هم كن تا خلق پياده و سوارو مردم را اداء مناسك حج اعال. پاكيزه دارد

  .»آيند
ياد گرفتيم و تعليم آنها بر ابراهيم تكميل از قرآن و اينچنين شرح نماز و زكات و روزه و حج را 
  1.شد و بعد از آن نسل به نسل به صورت متواتر آمد

به اين در قرآن كريم طور مفصل به اين شعائر اسالمي عدم ذكر به نظر جمعي از دشمنان سنت، 
   .به اولياي امر واگذار شده اند تا برحسب زمان و مكان از آن استفاده مناسب كندآنها  دليل است كه

ماندگان و  دهم در زكات وضعيت نيازمندان و فقرا و در راه، چهاراگر زماني  :گويد توفيق صدقي مي
دهندگان كه دلهايشان با هم پيوند داده شود  كاتاي نيز به ز ديدگان را اصالح كند و هزينه آسيب

در زماني يا يكي از اين كارها  و در راه آزادي بندگان داده شود،و همچنين در راه خدا ) مؤلفه قلوبهم(

____________________________________________________________
_________ 

  .28، 24، 22، قرآن و حديث و اسالم، ص 16قرآن يا حديث، ص  -1



 سنت نبويبررسي 

 

538

بدين ترتيب . ضروري نيست كه در زمان يا سرزمين ديگري كافي باشددر مملكتي انجام شود، 
آنچه كه سنت براي مردم عرب  پس. صيل در قرآن معلوم شدحكمت خداوند متعال از عدم تعيين تفا

و پيروش  2محمود محمد طه  1.مناسب نيستدر اوقات مختلفي و همة امتها  ه است برايكرد بيان
كند كه در قرآن كريم، آداب نماز و روزه و زكات  كه تصريح مي و جمال البنا كسي 3عبداهللا احمد نعيم

اسالم  پس، قانون دائم و الزمي نيست بيان رسولچون ده است، و حج و شوري به تفضيل بيان نش
اين تفاصيل را بيان مي كرد شود و اگر قرآن  در هر زمان و مكاني به آن سجده مي را رها مي كنيم تا

و  اخالق نبي بخاطرجاودانگي سنت  .كرد محدوديت ايجاد ميسختي و هاي بعدي  براي نسل
ي ندارد ولي هنگاميكه ، منعو فردي سياسي يك رهبر به عنواناو  سياست و صدق و كرامت و جايگاه

از اوضاع و احوال شود و  اين در زمان و مكان انجام مي چرا كه جاودانه نيستاحكام باشد سنت امر
  4.دگير تأثير مي

و حدودي كه  بر ما واجب است كه همة احاديث متعلق به حالل و حرام :گويد محمد شحرور مي
و بر حسب شرايط اي  كه مرحله را به عنوان احاديثي در نظر بگيريم آنها وجود ندارد، نصي در مورد

 ي مانند احكامكند كه احكام ميگمان كند و  و مصطفي مهدوي حدود در اسالم را انكار مي 5.هستند
  :فرمايد در اين مورد خداي تعالي مي 6.هستندروزه و احكام طالق و و احكام ارث 

____________________________________________________________
_________ 

  .430-366دكتر خادم بخش، ص / القرآنيون و شبهاتهم حول السنة : ، نگا»اإلسالم هو القرآن وحده«، مقاله 522، 9/521مجله المنار جلد  -1
هاي اوليه  يكي از داعيان فتنه و مدعيان دروغين علم، اهل سودان و ادعاي نبوت هم نمود و ادعا كرد كه زكات در دوره: طهمحمود محمد  -2

بلكه واجب است  واجب باشدترقي هم و خيلي كوتاه، تشريع شد و بنابراين درست نيست كه در اين دوره پيشرفت موقت و اسالمي به صورت 
، همچنين احاديث توحيدي را انكار كرده و مي گويد كه فرد به درجه م و به ذات اسالم كه عدالت اشتراكي است برسيمكه در اين دوره ترقي كني

: نگا. او را به علت زنديق بودنش اعدام كرد) جعفر نميري(حاكم سودان. الهي مي رسد و اجازه دارد كه نماز را براي بعضي از خواص ساقط كند
  .بعد از آن و 7سنة للدكتور محمد أمان على الجامى ص المحاضرة الدفاعية عن ال

نويسنده سوداني او در دانشگاه ادنبره اسكاتلند تحصيل قانون نمود و رئيس جمعيت دولتي پژوهشهاي قانوني جهان سوم : عبداهللا احمد نعيم -3
نحو كتاب او : نگا. به فكر و نظر او دعوت مي كرداز شاگردان مسيلمه كذاب محمود محمد طه بود و  .تا به حال 1990نيويورك شد از سال 

  .بعد از آن و 570دكتر طه حبيشى ص  ،الثقافات األخرى الصراع بين الثقافة اإلسالمية و: نگا و .تطوير التشريع اإلسالمى
  .202، 193، 92السنة و دورها في الفقه الجديد، ص  -4
  .572الكتاب و القرآن و قرائة معاصرة، ص  -5
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mk  l m n o p q r s  t u v w x y 
z {  | } ~ _ ` a b l ) 33/ مائده(  

همانا كيفر آنانكه با خدا و رسول او به جنگ و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل «
رسانند يا به دار كشند و يا دست و پايشان به خالف ببرند يا با نقي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور 

  .»كنند
مانند حبس و  .يت داده استحدودمبدون را خداوند به اولياي امر اجازة جزاء مناسب  :تگف

  1.از حقوق مدني و سياسي از بعضي محروميتغرامت و توبيخ و 
، موقعيتشرايط و  طبقاحكام  تبديلجواز  :مي گويد ادكتر احمد زكي ابوشادي از مصر جسارت

قرآن كريم و احاديث نبوي  :گويد سپس مي .م هستنيست بلكه در قرآن كريم هفقط در سنت نبوي 
با تغيير احوال و اسباب، تغيير هستند از اين حيث كه احكام آن  و منابع خلقي و سلوكي مسبب مبادي

غير زم والاينكه احكام شرايط آن وجود دارد، نه  بري و روشن  كننده و در آن شواهد هدايتمي كند 
  2.تغيير نكنندو شرايط  اسبابيير تغاساس كه بر  باشند يتعديلقابل 

شود كه آنها امور متوالي و بديهي را  شود، همانا ديده مي كار اين مردم گمراه در اين حد متوقف نمي
شود كه  ديده ميتا جايي كه كند،  كنند كه فقط جاهل مغرض اين امور را مانند آنها انكار مي انكار مي

كنند كه اسماعيل پسر  كنند و ادعا مي اجر را انكار ميبعضي از آنها ازدواج حضرت ابراهيم با ه
شناسيم كه  ما فقط يك زن ابراهيم را مي :گويد مصطفي مهدوي در اين زمينه مي .نيست ابراهيم

باشد اما فقط در اسفار  خداوند اسحاق را به واسطة آن به او بشارت داد و يعقوب فرزند اسحاق مي
گري داشته است و اسماعيل از او بوده است و مسلمانان اين اساطير يهود آمده است كه ابراهيم زن دي

سپس مهدوي به هديه دادن اسماعيل به ابراهيم از قول  3.را وارد اسالم كردند را اشاعه دادند و آن
  :گويد خدا مي

m£ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © ª ¬« ® ̄ ° ± ²  l ) ابراهيم
 /39(  

____________________________________________________________
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عيل و اسحق را عطا فرمود كه پروردگار من ارزندم اسمستايش خداي را كه به من در زمان پيروي دو ف«
  .»البته دعاي بندگان را خواهد شنيد
  :گويد هم مي سيبوده است همچنانكه در حق حضرت مو يزاين هديه، هدية كمك و پيرو

 mI J  K  L M N O P l ) 53/ مريم(  
  1.»رديمرون را نيز مقام نبوت عطا كاو از لطف و مرحمتي كه داشتيم برادرش ه«

  :گويد ولي براي چه او از خدا مي

 mA B C ED F G H I J K L  NM O  P Q R l ) آل
  )38/ عمران 

در آن هنگام كه زكريا كرامت مريم را مشاهده كرد عرض كرد پروردگارا مرا به لطف خويش فرزنداني «
  .»كنندة دعا پاك سرشت عطا فرما كه همانا توئي مستجاب

  باشد؟ كمك و پيروزي ميآيا اين هديه، هديه 
در قرآن روشن نشده است كه اسماعيل پسر ابراهيم  :گويد كند و مي مهدوي برهذيان خود تأكيد مي

دانيم كه آيا پسري غير از  شناسيم و نمي دهنده بود، زن ديگري را نمي باشد و غير از زني كه نويد مي
 دليلاين  خدا بصيرت او را بسته بود ازطريق  و به اين 2اسحاق داشته است و پسر اسحاق يعقوب بود

هاجر   به نام و از زنش دهد اسماعيل فرزند ابراهيم در قرآن است كه نشان مي كه آشكاري
  :فرمايد باشد و مي مي

ms t  u v w x y z { | }  ~ l ) 37/ ابراهيم(  
تو براي بپاداشتن نماز  پروردگارا من ذريه و فرزندان خود را به وادي بي كشت و زرعي نزد بيت الحرام«

  .»مسكن دادم
  :فرمايد و دوباره مي

mÁ Â Ã Ä Å  Æ Ç È  É  Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò 
Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ l ) 102-100/ صافات(  

____________________________________________________________
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آن . پس مژدة پسر بردباري به او داديم. بارالهي مرا فرزند صالحي كه از بندگان شايستة تو باشد عطا فرما«
خت ابراهيم گفت اي فرزند عزيزم من در عالم خواب چنين ديدم كه تو را گاه با او به سعي و عمل شنا

  .»قرباني كنم در اين واقعه تو را چه نظريست؟
باشد كه مسلمانان و اهل كتاب در اين زمينه متفق  پس ذبيح در اين آيه كريمه، پسر او اسماعيل مي

باشد  ت واسماعيل پدر عرب ميكنند كه ذبيح اسحاق پدر آنهاس را حمل بر تحريف مي هستند و آن
خداوند در . باشد پس حسادت ورزيدند هم از آنها مي باشند و پيامبر كساني كه ساكن حجاز مي

يادآوري نموده است و امر كرد  بخاطر صبرش را كند و فضيلتي كه خداوند آن مورد اسماعيل امر مي
. ا را تحريف نمودند و بر آن افزودندو خواستند كه اين بزرگواري در ميان آنها باشد، سپس كالم خد

  .در حالي كه آنها اقرار نكردند كه فضل به دست خداست و به هر كس كه بخواهد مي دهد
باشد نه اسحاق و در  استدالل جالبي دارد به اينكه ذبيح لقب اسماعيل مي 1محمد بن كعب قرظي

  :فرمايد اين مورد خدا مي

 mÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö  l ) 71/ هود(  
  .»ما آن زن را به فرزندي به نام اسحق و سپس يعقوب بشارت داديمپس «

گفت چگونه به اسحاق بشارت داد كه يعقوب از او متولد خواهد شد سپس امر به ذبح اسحاق 
   2شود كه قبل تولد يعقوب هنوز بچه باشد؟ نمود و اين چگونه محقق مي

كند و تصريح  ش يادآوري ميذبح پسر تر اينكه مهدوي داستان امتحان حضرت ابراهيم را با عجيب
در اسفار يهود اين همان است كه اگر گفت او اسحاق است، پس  3!كند كه ذبيح چه كسي است؟ نمي

كند و همچنين آنچه از ازدواج حضرت ابراهيم با هاجر آمده و پسري  آن را انكار مي و او آمده است
ذبيح اسماعيل است و آن حقيقت دارد پس آن از و اگر گفت !!كند م اسماعيل دارند هم انكار ميبه نا

از زنش  به اينكه اسماعيل پسر ابراهيم و اگر تصريح كردكند  باشد كه آنرا نفي مي سنت مطهر مي
  !باشد؟ از ذبيح چه كسي مي اوآيا شما اصالً فهميدي كه منظور ! باشد هاجر مي

____________________________________________________________
_________ 

باشد، در  ماد ميمحمد كسي است كه نام كامل او محمد بن كعب بن سليم القرظي أبوحمزه و از عابدان اهل مدينه و عالمان به قرآن و مورد اعت -1
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تعداد زنان پيامبر را  :گويد كند و مي را به بيشتر از چهار تا انكار مي مصطفي مهدوي زنان نبي
  1!!.گرفتتر از چهار زن را در آن واحد ندانم كه او بيش دانم و يقيناً مي نمي

 احتالم را بامنطقي نيست كه  :گويد گذارد و مي و جنابت در وجوب غسل فرق مي احتالمو بين 
همچنانكه  تالم را رد مي كنداحغسل براي پس گويند،  بعضي از آنها مي چنانكه مقايسه كنيمجنابت 

  2.جنابت را فرض كرد برايغسل 
شود بلكه ما استنباطهاي غير معمول دشمنان سنت را در مورد قرآن  سخن به اينجا ختم نمي

 چرا كه ؛باشد كنند كه گوشت سگ و االغ حالل مي بينيم، بعضي از آنها تصريح مي كريم مي
  :فرمايد مي ند چنانكهمحدود مي باش محرمات خداوند در قرآن كريم

mi j k  l m n o p q r s t  u v  w x y z {  

| } l ) 145/ انعام(  
يابم  بگو اي پيغمبر در احكامي كه به من وحي شده من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمي«

  .»جز آنكه ميت باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است
آنها احاديثي را  :گويد جمال البنا مي. را همزمان حالل دانستند اش خالهن با زآنها جمع زن با عمه و 

كنيم پس هر آنچه مخالف قرآن نباشد  اند كه در قرآن نيامده است و براساس قرآن حكم مي آورده
اش و يا  ازدواج با زن و عمهتحريم كنند، پس  كنند و هر آنچه مخالف آن باشد دوري مي قبول مي

بينيم و در آن قياس  كه مانعي در آن نمي ندستاموري هگوشت االغ اهلي  تحريم زمان واش هم خاله
  3.سالمي هست

____________________________________________________________
_________ 
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، اينها از پيشينيان مبتدعشان تبعيت كرده اند همچنانكه ابن قتيبه در تاويل 64مد صبحي منصور، ص اح/ ، لماذا القرآن 254جمال البنا، ص 
االعتصام باب بيان معنى الصراط المستقيم التى انحرفت عنه سبل أهل االبتداع فضلت عن الهدى و شاطبي در كتابهايش  194مختلف الحديث ص

از جمله تفكرات نادر دشمنان سنت و آنچه كه به دشمنان دين و امت ما مربوط مي شود و . استآورده  4/422، والموافقات 2/560بعد البيان 
طبق اهدافشان حرف مي زنند اين است كه مصطفي منصور از احمد صبحي منصور نقل مي كند كه او معتقد است كه مسجد االقصي در فلسطين 

در سوره اسراء خداوند متعال . آيه اسراء و آيه تين: ز قرآن براي اين امر چيست؟ گفتنيست بلكه در سينا است وقتي كه به او گفتم كه دليل تو ا
وطُورِ ": مي فرمايدتين  هسور در إسراء، و هسور 1 ه، آي"سبحانَ الَّذي أَسرَى بِعبده لَيلًا منَ الْمسجِد الْحرَامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى": : مي گويد

چنانچه در سوره اسراء ميان دو مسجد ارتباط وجود دارد در سوره تين نيز ميان بلد : مي گويد. تين هسور 3- 2 هآي "وهذَا الْبلَد الْأَمينِسينينَ 
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به شريعت افترا زدند و با راسخان در علم مخالفت ورزيدند و همانا به خاطر و اينچنين با فهمشان 
  1.ه وارد كردنداعتقاد به اينكه از اهل اجتهاد و استنباط هستند، به سنت طعن حسن ظن به خودشان و

پس چرا شود  كه اهمال در سنت نبوي باعث اين بيهوده گوئيها و اشتباه در قرآن كريم مي وقتي
  !باشد؟حفظ و فهم قرآن وابسته به حفظ سنت و مستلزم آن  نبايد

  .باشد نيازمند به كتاب سنت  تا اينكهبه سنت است  نيازمندتربله، كتاب 
  

  سنتشمنان سخن اخير در جايگزيني سنت نزد د

دهد،  سنت نبوي را نزد دشمنان آن نشان ميجايگزيني براي يشي بعد از اينكه استاد دكتر طه حب
  :گويد مي

  :اين قوم خواستند اين ميدان را با يكي از اين سه تا پر كنند
 پر كردن آن با ابراهيميه - 1
 شناسند به آنچه كه به مردم مي - 2
  خواستند مي منظومه اسالمي آنچنانكه با اعاده به تركيب - 3

گر جايگزين آنها امري را با امري ديآن اينكه و معيني رسيدند به نتيجه بعد از تمام اين توجهات 
شود و وقتي كه به خود  نظر دادند و شك از روي هوي را كسي متوجه نميكردند و از روي هوا 

م خدا كنند چيزي را آمدند با اين نظراتشان چيزي را دريافت نكردند و وقتي خواستند چيزي را تقدي
 :فرمايد نيافتند و به جز تحقيق اين متن قرآن كريم كه مي

mf g h  i   j  k l m n o  p q r s  t u 
v w yx z { | }  ~  _  ` a b c d e f g 
h  i kj l m n o p  q r  s t vu w x  y z {  | } ~  �  
¡ ¢ l ) 40-39/ نور(  

                                                                                                                            
محمد رشاد خليفه در (و اين چيزي است كه مسيلمه كذاب . االمين كه مسجدالحرام است و طور سنين كه مسجد االقصي است ارتباط وجود دارد

  .همچنانكه دكتر طه حبيشي نقل كرده است. سخنانش در مسجد توسان آمريكا و در ميان اعراب گفته است
  .1/191شاطبي، باب في مأخذ اهل البدع باالستدالل / االعتصام  -1
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آب كه شخص تشنه آن را آب بپندارد  به سرابي مانَد در بيابان هموار بي و آنان كه كافرند اعمالشان در مثل«
و به جانب آن شتابد چون بدانجا رسيد هيچ آب نيابند و آن كافر خدا را حاضر و ناظر اعمال خويش بيند كه 

يا به ظلمات درياي . كند به حساب كارش تمام و كامل برسد و خدا به يك لحظه حساب تمام خاليق مي
قي بماند كه امواج آن بعضي باالي بعضي ديگر دريا را بپوشاند و ابر تيره نيز فراز آن برآيد تا ظلمتها عمي

چنان متراكم فرق يكديگر قرار گيرد كه چون دست بيرون آرد هيچ نتواند ديد و هر كه را خداي نور نبخشد 
  1.»هرگز روشني نخواهد يافت
ع كردند بر اينكه از سنت دوري گزينند و كتاب را بر اهل بدعت اجما :گويد حافظ بن عبدالبر مي

ا ذكر سند از ابن و ب كردندو گمراه  شدند گمراهغير از آنچه كه در سنت روشن است تأويل كنند و 
  :گويد ده است كه ميمسعود استخراج كر

كنند و آنچه كه روشن بود كنار  اقوامي خواهند آمد كه شما را به كتاب خداوند دعوت مي
  2.روي دوري گزينيد و آزاد باشيد گذارند واجب است بر شما كه آنها را بشناسيد و از تغيير و زياده مي

كند،  ذكر كرديم و گفتيم نبود سنت اختالف بين مردم در فهم تعاليم قرآن را زياد مي بر طبق آنچه
سير تعاليم قرآني در حقيقت بر ما واجب است كه از سنت به عنوان تنها تف :گويد استاد محمد اسد مي

  3.بگيريم در نظرلي، مآن در زندگي ع اجرايو تنها وسيلة در اجتناب از اختالف در تأويل تعاليم و 
بخاطر همة آنچه كه ديديم، ناچار شديم كه قلباً و قالباً به سنت پيامبرمان  :گويد در جائي ديگر مي

  4.جه كنيمعمل كنيم در اين هنگام خواستيم خالصانه به اسالم تو محمد
و هوس بيائيد و در حديث نظر كنيد و ببينيد چه مقدار از آن براي  اي اهل كتاب و اي اهل هوا

  .اينكه ميداني را براي بحث و مناقشه ايجاد كند، درست است
گويم پاكان از كذب با ايمانشان به كتاب خدا نظر كنند چه چيزي  مي به انكار كنندگان سنت نبي

ند، يعني آن مقدار از آن كه برازنده است كه مجالي براي بحث و مناقشه باشد ياب را در حديث مي
  :عبارتند از

و صحابه  باشد كه شامل اخبار رسول ميمت بزرگي از احاديث تاريخي قسبديهي است كه  - 1
باشد و اين قسم غير قابل بحث و مناقشه و در نظر هر  بزرگوار و وقايع آنها و بيان كارهاي آنها مي

____________________________________________________________
_________ 

  .84اللعاب األخير فى مجال إنكار سنة البشير النذير ص و .160السنة في مواجهة اعدائها، ص  -1
  .2/193ص  باب فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة لم و فضله،جامع بيان الع -2
  .90اإلسالم علي المفترق الطرق، ص  -3
  .103همان، ص  -4
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آيد مانند ساير  ي درست و صحيح هستند زيرا آن عبارت جزئي از تاريخ عالم به حساب ميعاقل
سلسله سند و مطابقت آنها با اصول،  مأخذ و نگهداري روايتصحت تاريخي امتهاي ديگر و از نظر 

مانند روم و  ي ديگر، وجود ندارد؛از امتها هيچ يكاز اين حيث اين وصف در تاريخ . باشند مي ممتاز
  . ...فارس و يونان و هند و مصر و غيره

باشد مانند ستودن صدق و راستي  كه شامل احكام و اداب و پندها مياست اخالقي و تهذيبي  - 2
فضائل و احاديثي كه به ذم كذب و ظلم و فسق و فساد و  دل و احسان و اتحاد و تعاون و سايرو ع

كنند و اصول آن در قرآن  انساني را تأييد مي اين امور فطرت. پردازند ميو دوري از آنها ساير رذايل 
 !!چيزي در آن هست كه مستحق رد باشد؟موجود است پس آيا 

بعثت  ،رسالتمانند توحيد و صفات خداوندي،  1.ذكر شده است عقايد در قرآن اصول: عقايد - 3
ت و كند و آن را روشن نمايد يا از جزئيامي تأييد را و حديث صحيح اين اصول . و جزاي اعمال

مخالف عقايد قرآن باشد يا چيزي بر آن زياد شده باشد و اصل آن چيزي كه نظاير آن باشد و در آن 
 .شود در قرآن نباشد، يافت نمي

شود و  و هر آنچه از احاديث صحيح در مورد عقايد روايت شده است، مانند آن درقرآن يافت مي
جرا شده است و اين كار بر حسب اختالف در شود در قرآن ا آنچه از تفويض يا تأويل در آن اجرا مي
كند و فقط بر تأويل موافق  باشد و تسليم و تفويض را قبول نمي مدارك دانشها و سرشتهاي انساني مي

  . شود عقل و كسي كه قلباً مطمئن باشد قانع مي
. شوند عقل سالم مخالف باشند فقط در جعليات و احاديث واهي يافت مي واما احاديثي كه با قرآن 

و اين با اجماع مسلمانان حاصل  .تمسك به آنجايز است نه آن  ي و جعلي بودنفقط بيان وضعو 
  .شود مي
حي اين قسمت بيشتر به احاديث جامع مشهور است و آن به راههاي گوناگون و صحي :احكام - 4

اما . ندولي صحيح هست يده است و بعضي از آنها خبر واحدند،نرس روايت شده است ولي به حد تواتر
غير  را درباشند و محققان آن  احاديث ضعيف نزد اكثر محدثان و فقها در احكام مورد قبول نمي

 2.قبول ندارندنيز احكام 

____________________________________________________________
_________ 

  .2/508ابن قيم جوزيه / مختصر الصواعق المرسلة . 4/434همان : نگا "أصول السنة فى القرآن"المسألة الثالثة  ،4/396شاطبي / الموافقات  -1
  .59-46عالمه اللكنوي، ص / الفاضله أجوبه  -2
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كند و  اما استدالل به خبر جامع مشهور است و عاقل ثبوت خبر به مانند اين حكم را انكار نمي
شود، اين  و گرنه نظام عالم باطل ميكند واجب است كه به آن عمل كند  كسي كه آن را ابالغ مي

شوند و يا در جريدة رسمي حكومت  اي از جرايد معتبر، منتشر مي قوانين حكومتها هنگاميكه در عده
باشد و  منتشر شدند، در اين حال عمل به آن قوانين براي هر يك از رعاياي آن حكومت واجب مي

  .بليغ نكرده است، نداردتوانائي عذر آوردن به اينكه آنرا به صورت متوالي ت
نزد ، مثالً هنگاميكه مرد معتبري در ساير نقاط دنيا جاري استح عمل كردن به خبر واحد صحياما 

پرسيم  كنيم و نمي طلب او را برآورده مي فوراكند، پس  طلب ميتو را ي نكه فال مي گويدو  يدآ مي ما
اي در امتناع از قبول كردن  ميكه قرينهاز او كه براي ما شاهدي براي صحت سخنت بياور، مگر هنگا

  .كنيم را ثابت مي رفتن آناز خبر بياوريم پس در اين هنگام قبل 
اند و  اند و به آن عمل كرده در احكام قبول كرده :باشد صحيح مي واحد نيزدر احاديث  و چنين أمري
 عملييا مشهور و يا  تواترند مخالفتش با قرآن يا سنت مشود كه مانع قبول آن شود مان امري يافت نمي

كه در زمان خلفاي راشدين و صحابه رها شده است در اين هنگام هر عالمي حق دارد در آن بنگرد و 
  .به آن عمل كند و در آن تحقيق كند تا اشكال رفع گردد و اطمينان خاطر پيدا كند

باشد  غير معقول مي ه از قبول آن وجود علت مانع بدونصحاح، مطلقاً  خبر واحداما ترك عمل به 
  1.انجام مي شوددر ساير معامالت دنيوي،  چيزي است كهو مخالف 

و از معامالت و حدود ) نماز، روزه، زكات، حج(اما ادعاي شما به اينكه احاديث احكام از عبادات 
ه اين قضيه به صاحبان امر سپردو  ي مناسب نيستندزمان و مكان هستند كه در هر، احاديثي ... و غيره

تا بر حسب زمان و مكان تصميم مناسب را اختيار كنند حتي اگر اين امر منجر به ترك  شده است
  .كلي آن و تبعيت از قوانين وضعي شود

به محمد به عنوان پيامبر و رسول و به اسالم به عنوان و  به عنوان پروردگار پس مسلماني كه به خدا
  . گويد نمي يسخن داشته باشد، چنين ايمان ،يهر زمان و مكان شريعت مناسبعقيده و 

شوند مأخوذ و استنباط شده از قرآن كريم  زيرا احاديث احكام كه در احاديث صحيح يافت مي
را از قرآن كريم با تأييد الهي و وحي رباني، استنباط كرده است و اين استنباط در  آن باشد، پيامبر مي

  :فرمايد شود خداوند مي ، ناميده مي»ًةإراء«و بار ديگر » تبيناً«قرآن كريم يك بار 

____________________________________________________________
_________ 
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m_^\[ZYXWVU l ) 44/ نحل(  
و بر تو قرآن را كه جامع و كاملترين كتاب الهيست نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شده بيان كني «

  .»باشد كه عقل و فكرت كار بندند
  :فرمايد و باز خداوند مي

m¸ ¹ º » ¼ ½  ¾  ¿ À   Á Â l ) 105/ نساء(  
  1.»به سوي تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه بوحي خود بر تو پديد آرد ميان مردم حكم كني ما«

و صالحيت آن براي  به آنعمل  از جهت وجوب قبول آن و وجوباين بيان به عنوان يك صفت 
  . گويد را نمي مسلمان خالف آن مبين روشن شد زمان و مكاني، هر

ه در التزام بين اوامر رسول در عبادات وبين غير از آن، از اوامري استاد محمد اسد در رد كساني ك
 است كهبه اسالم  اين نشانه جهل :گويد مي فرق قائل مي شوند، كند، كه زندگي جوامع را تنظيم مي

باشد و بين  خالص مييك نفر از ما تالش كند كه بين اوامر رسول كه متعلق به امور عبادي و روحيه 
كه  اين نظرگذارد و ربط دارد، فرق ب به قضاياي اجتماعي و قضاياي زندگي روزمرة ما اعمال ديگر كه

ولي اينكه مجبور به پيروي از اوامر متعلق به نوع  هستيمما مجبور به پيروي از اوامر متعلق به نوع اول 
ه قايل به باشد، مانند فكري ك اسالم مي ستادگي در روحو آن اي باشد دوم نيستيم، يك نظر سطحي مي

 بوده نه مختصعربهاي هم عصر نزول وحي مختص اين است كه بعضي از اوامر قرآن كريم كه 
نبوي  نورارزش  خساست شديد نسبت بهاين . كنند نخبه بزرگ كه در قرن بيستم زندگي ميمردان 
  2.به پا خاست كه حضرت محمد است
  

____________________________________________________________
_________ 
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را به ابالغ قرآن  هللا سخن اخيراز انكاركنندگان سنت نبوي كه مأموريت رسول

  1.كريم محدود كردند

كريم محدود كردند و  را به ابالغ قرآن كنند و مأموريت نبي كساني كه اين بيان نبوي را انكار مي
و محمد غير از تبليغ قرآن از هر كار ديگري ممنوع بود  :با سخن خود فخرفروشي كردند و گفتند

و  2امر كرد كه مبادا چيز ديگر در آن جعل شود يتغيير هيچمحمد فقط به تبليغ قرآن بدون  :گفتند
يكي است و آن تبليغ قرآن بدون تغيير يا اضافه يا اختصار يا شرح  گفتند كه مأموريت رسول

   3.باشد مي
خواهيم ولي به ما خبر دادند كه چگونه قرآن را  گويم به خدا ما از قرآن بدل را مي به شما مي

  فهميم؟ عامتر آن، چگونه مقصود گوينده را از كالمش مي فهميم؟ و يا به عبارت مي
 و گردد، يعني راه فهميدن كالم علم اصول فقه، حول اين مسأله ميغالب مباحث كه  بديهي است

شود، براي عربها معاني متعددي دارد يا اينكه  در قرآن نقل مياي مثالً هنگاميكه كلمه  آن؛استنباط 
؟ يا هنگاميكه چيستمقصود از آن كلمه بدانيم كه چگونه پس باشد،  داراي معني حقيقي و مجازي مي

باشد يا هنگاميكه  شود، چگونه بدانيم كه مقصود آن همة افراد يا بعضي از آنها مي نقل مي يلفظ عام
شده است؟  استثناشود چگونه بدانيم كه آيا آن بر اطالقش باقيست يا چيزي از آن  حكم مطلق نقل مي

  .و مسائل ديگر
بخشي را : فهومي از كالم انواع مختلفي دارداست كه معناهاي ماين آن وجود دارد و  يو امر ديگر

از طريق سياق كالم  بعضي راو  فهميم مياز راه كنايه و اشاره  بعضي رايم و فهم صراحتا از الفاظش مي
  . گيردمي شود كه اين كالم آن را در بر ن و گفته نميفهميم  مي

ولي از  باشد  به صراحت ذكر نشدهچيز  آن هنگاميكه نيز وجود دارد يعنيدر قرآن پس مثل آن امر 
مأمور  و هنگاميكه نبي. شود كه آن مطلقاً در قرآن نيست گفته نمي ،شود فهميده سياق و اشارات آن 

الً خدا حكم كرد همچنانكه سابقاً در آيات نحل ونساء آمد و مث دينبه تبيين قرآن بود و بين مردم به 
آيه روزه نازل شد و در آن حكم خوردن و آشاميدن از روي فراموشي را دربارة روزه ذكر نكرد، 

____________________________________________________________
_________ 

  .2رشاد خليفه، ص / و اإلسالم القرآن و الحديث  -1
  .3همان، ص  -2
،والمسلم العاصى 48-43ولماذا القرآن ، 272، 271محمد نجيب / ، الصالة 16، 2، قرآن يا حديث، ص 33، 18، 17، همان، ص 13همان، ص  -3
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من در هنگام روزه از سر فراموشي چيزي را  خدا رسول اي :آمد و گفت مردي پيش رسول
ستند زيرا اشتباه و فراموشي قابل بخشش ه 1.باشد پيامبر فتوا داد و فرمود، روزة او صحيح مي. مدخور 

  :شود و از فرمودة خدا استنباط مي

mw x y z {  |  } ~ � ¢¡ l ) 5/ احزاب(  
اي كه به خطا كنيد بر شما گناهي نست ليكن آن كار زشتي كه به عمد و با ارادة قلبي  و در كار ناشايسته«
  .»كنيد مي

وزه را باطل باشد زيرا خوردن از روي فراموشي ر شود كه اين حديث مخالف قرآن مي آيا گفته مي
باشد استنباط  اين حكم را از آية ديگري كه متعلق به روزه نمي شود كه نبي كند؟ يا گفته مي نمي

  كرد؟ 
هر آنچه را  جايز است كه شما وقتي كه براي :خواهيم از اين منكران سنت نبوي بپرسيم مي در اينجا

ن و مكاني كه زما ازشما  در حالي كهيد تفسير كنفهميد،  چنانكه مياستنباط كنيد و خواهيد از قرآن  مي
اين ، آيا اين زبان است غير اززبان شما كه هستيد شما عجمي قرآن در آن نازل شد، دور هستيد و 

فصيحترين و بليغترين و  2امر كرد آن نازل شده است و به تبين بر وجوب اوقرآن بر  حق كسي كه
  .آن از ديگران شايسته تر است مردم مي باشد، نيست؟ بلكه او در بيان و استنباط

  
  تفاوت فهم انسانها

يكسان نيستند و به اين دليل هر كه هيچ يك از مردم در استعداد و فهم و صفاي ذهن  بديهي است
فهمد كه جاهل  ولي در فهم معاني آن اختالف دارند و عالم چيزي از آن را مي مي خواندقرآن  كسي
ل غير معمول گذشت كه افراد غير عادي آن را با فهم خود از قرآن هائي از مسائ فهمد و بيان نمونه نمي

فهمد  ميچيزي را عالم وقتي پس  .كريم استنباط نمودند و در بيان آن تناقض آشكاري را ايجاد كردند
  :فرمايد فهمد و علما هم در فهم و دانش متفاوت هستند همچنانكه پروردگار مي كه جاهل نمي

____________________________________________________________
_________ 

ي بخورد يا بنوشد، روزه اش صحيح است اگر كسي فراموش كند و از روي فراموشي در حال روزه چيز: در صحيح به صورت مرفوع آمده است -1
كتاب الصيام باب أكل الناسى ) بشرح النووى(مسلم  ، و1933ش 184، 4/183باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بخاري به شرح فتح الباري، 

  .است مسلماز لفظ  و هريرة وحديث أب از 1155ش، 4/291وشربه وجماعه ال يفطر 
  .3/483زركشي / البحر المحيط  -2
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 m¦ § ¨ © ª « l ) 76/ يوسف(  
  .»و فوق هر دانشمندي دانشمندتري وجود دارد«

 خدا رسول اجماع مسلمانان در اين مورد، دركبه ، تر است براي قبول شايستهفهم كدام پس 
  !يا درك انكاركنندگان سنت؟مقبولتر است 

  :فرمايد خدا مي

 mÒ Ó  Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß l ) 59/ نساء(  
تگو و نزاع كشد بحكم خدا و رسول باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت و چون در چيزي كارتان به گف«

  .»ايمان داريد
  :فرمايد و باز هم خدا مي

   mJ K  L  M N O P Q l ) 43/ نحل(  
  .»دانيد سؤال كنيد بگو برويد و از اهل ذكر اگر نمي«

اي او خواند، مرد از اهل كوفه پيش امام ابوحنيفه رفت و امام حديث بر در زمانهاي قديم مردي
اگر سنت نبود  :شد و به او گفت شديدا ناراحتاين احاديث را براي من نخوان، سپس امام  :گفت

در مورد گوشت ملخ نظر ما چيست؟ و دليل آن در  :سپس به مرد گفت. فهميد هيچ كس قرآن را نمي
 :مورد چيست؟ گفتدر اين  تونظر  :قرآن كجاست؟ سپس آن مرد را خاموش كرد و بعد به امام گفت

  1.آن از حيوانات چهارپا نيست
  

____________________________________________________________
_________ 

  .33، 32استاد ابوغدة، ص / ، لمحات من تاريخ السنة و علوم الحديث 298قاسمي، ص / ، قواعد التحديث 1/58شعراني / الميزان  -1
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   قرآن كريم با سنت رابطه

مأموريت بيان آنچه كه در قرآن كريم است را  خدا رسول بر طبق آنچه كه گذشت، خداوند به
  :فرمايد واگذار كرد و در اين مورد مي

mU  V W X Y Z [ \  ] ^  _ l ) 44/ نحل(  
 ،ملترين كتاب الهي است نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شده بيان كنيو بر تو قرآن را كه جامع و كا«

  .»باشد كه عقل و فكرشان را به كار بندند
  :فرمايد و باز مي

m¸ ¹ º » ¼ ½  ¾  ¿ À   Á Â l ) 105/ نساء(  
  .»كم كنيما به سوي تو قرآن را به حق فرستاديم تا با آنچه خدا به وحي خود بر تو پديد آرد ميان مردم ح«

توانيم بگوئيم كه پيوند قرآن كريم با سنت مطهر پيوند روشني است و اين بيان انواع متعددي  و مي
  :سه قسمت محدود كنيم توانيم آنرا در و مي دارد
 .دهنگاميكه سنت، مؤكد و مثبِت قرآن كريم باش - 1
  :بيان چهار نوع است قرآن كريم است و اين مبين ،سنت - 2
  توضيح دادن مشكل –4مختص كردن عموم  - 3د كردن مطلق مقي - 2يل مجمل تفص - 1
  .، مستقل استآمده باشدذكر آن در قرآن  ، بدون آنكهاحكام سنت در تأسيس - 3

واجب كرده بر مؤمنان را  اطاعت از رسول ،قرآن كريم آياتكه در اين مورد اين است اصل 
يل آن در مبحث داليل قرآني صتف .دوري از مخالفت با او و و نواهي او مرواااز  است، اطاعت مطلق

  1.سنت گذشت حجيتبر 
  
  تأكيد سنت بر قرآن كريم  :اوالً

يابيم  آيد و همان چيز را همچنين در سنت مطهر مي اين بدان معني است كه چيزي در قرآن كريم مي
و خدا در  آمده استكه در قرآن كريم  دو، همان تاكيد سنت بر چيزي است كه پيوند جامع بين آن

  :فرمايد رآن ميق

m} ~ _ `  a b c ed f g  h  i j l ) 102/ هود(  
____________________________________________________________

_________ 
  .2/288ابن قيم جوزيه / اعالم الموقعين  -1
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اين گونه است سختگيري پروردگار هر گاه بخواهد ديار ستمكاران را ويران كند پس بدانيد كه انتقام و «
  .»مؤاخذة خدا بسيار دردناك و شديد است

 گويد، يابيم كه مي  مي ،روايت شده است موسيابو را در آنچه كه از  تقريباً همين مفهومو 
اين آيه  پسس. كند را بگيرد رهايش نمياو نويسد اگر  خداوند براي ظالم مي :فرمايد مي خدا رسول

كه و اينچنين أخذ پروردگار  وكَذَلك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخْذَه أَليم شَديد :خواند را 
همچنين خداوند و  1سرزمينها را گرفت و او ظالم بود كه از او درد شديدي را اخذ كرد تو هنگاميكه

 را در سخن نبي ن مفهومهميو  2فَقَالَ إِنِّي سقيم :متعال در مورد ابراهيم عليه السالم مي فرمايد
  .دروغ نگفت بجز سه بارهرگز  ابراهيم نبي :كنيم دريافت مي

، )بل فعله كبيرهم هذا( :فرمايد و خدا مي )اني سقيم( :فرمايد وند كه ميذات خدامورد در  باردو 
  3.بلكه او بزرگ آنها را انجام داد و يكي از آن اشتباهات را در شأن ساره انجام داد

آنچه كه متعلق به  بر قرآن كريم، آمده است، زياد مي باشد مثال درسنت شريفه تأكيد ي كه بر مثالهاي
و . ز جمله طهارتحج و وسائل و مقدمات آن عبادات ا ،زكات ،روزه؛ نماز، است مانندعبادات 

قرآن كريم در آنچه كه متعلق به معامالت از بيع و ربا و قرض و رهن و  برهمچنين تأكيد سنت 
قرآن در آنچه كه متعلق به جنايات و حدود در اسالم و  بر و همچنين سنت. شركت و وكالت و غيره

كند و استاد  باشد تأكيد مي مي.. . احوال شخصي از جمله ازدواج و ميراث و غيرهآنچه كه متعلق به 
آنرا بيان ) الفقهيه منزلة السنة من الكتاب و أثرها في الفروع(محمد سعيد منصور به تفصيل در كتاب 

   4.كرده است
  .استتشريع قرآني همة جوانب  است شاملتأكيد  به طور كلي اين نوع از بيان نبوي كه

  

____________________________________________________________
_________ 

  .باتصرف31دكتر مروان شاهين، ص  / تيسير اللطيف الخبير : همين كتاب و نگا 475و  469رجوع به ص  -1
و مسلم به  4686ش 8/205 "وكَذَلك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخْذَه أَليم شَديد"باب بخاري به شرح فتح الباري كتاب التفسير  -2

  .و لفظ از اوست 2583ش8/378شرح نووي، كتاب البر و الصلة 
باب من و مسلم به شرح نووي، كتاب الفضائل  6/447 "واتخذ اهللا إبراهيم خليال": تعالى باب قوله بياء بخاري به شرح فتح الباري، كتاب األن -3

تأويل مختلف الحديث ص  مسلم، واز لفظ  حديث أبى هريرة   2271ش 135 - 8/134، 4/436الموافقات : نگا، فضائل إبراهيم الخليل 
  .و بعد از آن 44

  .337-129ص : ك. ر -4
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  1:بيان سنت همانگونه كه در قرآن كريم آمده است و اين بيان انواع مختلفي دارد :ثانياً
آيد و ما  به معني اينكه چيزي در قرآن كريم به صورت كلي مي :)كليات( 2تفصيل مجمل  - 1
توانيم معني آنرا بفهميم مگر بعد از تفصيل و شرح آن و سنت وظيفة اين شرح و تفصيل را بر  نمي

  3.ردعهده دا
و به وسيلة  باشد اسالم مياول ركن نماز بعد از شهادتين آنچه در قرآن در مورد نماز آمده است كه 

آمده چه چيزي در قرآن كريم در مورد نماز پس . شود بين مؤمنان و ديگران مشخص مي آن مرز
  :فرمايد و حديث موجز و مختصري در مورد آن آمده است و خدا مي ؟است

ms  t u v w x  y z l ) 103/ نساء(  
  .»نماز به جاي آريد كه نماز براي اهل ايمان حكمي معين و واجب و الزم است«

  :فرمايد و باز مي

 me f l ) 56/ نور(  
  .»نماز را به پا داريد«

  :فرمايد ي ديگر ميو يا در جا

mt u v w  x yl ) 9/ مؤمنون(  
ته آنها را در وقت خود اداء، و اركان و و پيوس(باشند  و كسانيند كه مواظب نمازهاي خود مي  « 

  » ) . نمايند اصول و خشوع و خضوع الزم را مراعات مي
 سازد كه خداوند بلند مرتبه نماز را بر مؤمنان واجب كرد بدون اينكه اوقات آن اين آيات روشن مي

ا، روشن را و چيزهاي ديگر در مورد نماز ر را و همچنين تعداد ركعات آن را و فرضهاي واجب آن
  .نمايد

____________________________________________________________
_________ 

و بعد از آن، ارشاد الفحول  1/39جويني / البرهان في اصول الفقه : ، نگا178-53، بخش شماره53-21شافعي ص / ب البيان في الرسالة مرات -1
  .35-2/31شوكاني / 

/ اإلحكام  ،1/168أصول السرخسى  ، و1/293المعتمد فى أصول الفقه  ،47رازي، ص /، مختار الصحاح11/128ابن منظور / لسان العرب  -2
  .2/165آمدي 

سپس . به من امر شده كه مردم را بكشم: گاهي چيز مجملي در سنت آمده كه قرآن آن را تبيين كرده است مانند اين حديث كه پيامبر فرمود -3
زركشي / البحر المحيط : نگا "فَخَلُّوا سبِيلَهم فَإِنْ تَابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وءاتَوا الزَّكَاةَ": خداوند متعال در سوره برائت آن را تفسير كرده و مي فرمايد

3/489.  
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نماز و هر آنچه را كه متعلق به اين كليات را شرح و تفصيل داد و  سنت شريف آمد وپس 
 1خوانم نماز بخوانيد همانگونه كه من مي :فرمايد مي اهللا رسول ، وآموختمردم تفصيالت آن بود به 

  !دانستيم نماز بخوانيم و اگر سنت نبود ما چگونه مي
يم گوي ات از زكات و روزه و حج هم ميمورد نماز گفتيم، در مورد ساير عبادآنچه را كه در  همانند

 و ذكر آنها در قرآن كريم به صورت كلي آمده است و سنت مطهر تفصيل وشرح آن و بيان مقصود آن
  بر عهده گرفترا 

 نشسته بود عمران بن حصين :كند روايت مي 2)هالكفايه في علم الرواي(خطيب بغدادي در كتابش 
فقط از قرآن نقل كنيد و حديث  :و همراه او يارانش بودند، سپس مردي از ميان قوم برخاست و گفت

اگر قرآن را به آيا  :نزديك شد گفت به من نزديك شو بعد از اينكه او :به او گفت) حصين(نقل نكنيد 
ت و نماز عصر هم كه نماز ظهر چهار ركعت اس واگذار كنيم مي تواني در آن بيابي تو و بقيه پيروانت
خانه ايد كه طواف به دور  آيا در آن يافتهركعت كه در دو تشهد خوانده مي شود؟  چهار و مغرب سه

از ما حديث بگيريد، ! اي قوم :هفت بار است و طواف در صفا و مروه وجود دارد؟ سپس گفت خدا
   .شويد پس به خدا سوگند اگر اين كار را نكنيد، گمراه مي

اين احاديث كه شما براي ما  :مردي به عمران بن حصين گفت :طريق ديگر آمده استبه  يدر روايت
ايد چه  آيا تو پيروانت اينها را در قرآن ديده :عمران گفت! ايد چيستند؟ قرآن را رها كرده ،كنيد نقل مي

باشد و تعداد ركعات نماز عصر چه قدر  دانست كه نماز ظهر تعدادش چند ركعت مي كسي و كجا مي
باشد و همچنين نماز مغرب و شناخت موقعيت آن و رمي  باشد و همچنين وقت آن چه هنگام مي مي

يا بر روي قوزك . شود؟ آيا دستش را از كف قطع كنند از كجا قطع مي) دست دزد(جمرات و دست 
ه و گرنه خدا شما را گمرا و يا دستش را از شانه قطع كنند آنچه را نقل كرديم، از آن پيروي كنيد

  3.كند مي
  .استسنت مطهر  نيازمند - كه اسالم بر آن بنا نهاده شد – اركان اساسي اسالماجراي بله 

____________________________________________________________
_________ 

كتاب ) بشرح النووى(مسلم  ، و631ش 132، 2/131باب األذان للمسافرين إذا كانوا جماعة واإلقامة بخاري به شرح فتح الباري، كتاب األذان  -1
  .ك بن الحويرث، حديث مال674ش 188، 3/187مواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة  المساجد و

  .21، مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة، ص 1/25بيهقي / ، دالئل النبوة 48الكفاية، ص  -2
  .49، 48الكفاية، ص  -3
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و  بر پاي دارندبنيان اسالم را كه مسلمانان يم كه اگر سنت نبود، امكان نداشت حال مي توانيم بگوي
طهارت و آنچه به مقدمات و وسايل آن از احكام شامل د بلكه وش ميناين امور فقط به عبادات ختم 

  1.دوش آن تعلق دارد و همچنين معامالت و جنايات و احوال شخصي و چيزهاي ديگر هم، مي
  !آمد؟ اگر شرح و تفصيل آن در سنت مطهر نمي درست مي شد ردمچگونه زندگي م
باشد ـ به  مي و مجمالت سنت ـ و آن شرح كلياتقرآن كريم توسط ن تبييانواع  تنها اين نوع از

باشد و همچنانكه به يقين ثابت شده است، اگر  كند كه قرآن كريم محتاج به سنت مي تأكيد ميروشني 
كه در  ن هدفي است كه دشمنان ما هنگاميهماشد ـ بعد از فهم آن ـ و اين  سنت نبود قرآن ضايع مي

  .سنت شريفه شك برانگيختند، به دنبال آن بودند
و و كلي در قرآن كريم آمده باشد  ه طور مطلقب يوقتي كه چيز :2مطلق )محدود كردن(تقييد - 2

 :مانند اين فرمودة خدا ؛كرده باشدرا مقيد  سنت آن

mO P Q  R S T U   V W  YX Z [  \  ] l 
  )38/ مائده (

دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر داشته و خدا دانا «
  .»است

طع دست را از جاي خاصي ذكر نكرده است و آن را مشخص ننموده است، زيرا دست آيه كريمه ق
ولي سنت مطهر آن را مشخص نموده . گردد بر انگشتان و كف دست و مچ و بازو و قوزك اطالق مي

چون در سنت است كه دزدي را . است و فقط قطع مقداري از كف يك دست را مقيد كرده است
پس اگر سنت نبود چگونه بر وجه  3.دست قطع كردند مفصلرا از  آوردند و دست او پيش نبي

  .كرديم صحيح اقامه دعوا مي

____________________________________________________________
_________ 

  .30-22دكتر محمد أمان الجامي، ص / ، منزلة السنة في الشريع اإلسالمي 397-351استاد محمد سعيد منصور، ص / منزلة السنة من الكتاب  -1
و بعد از آن، اإلتقان في علوم  1/457رازي / ، المحصول 2/563ابراهيم أنيس و ديگران / و بعد از آن، المعجم الوسيط  10/226عرب لسان ال -2

و  429محمد سعيد منصور ص  دستاا ،منـزلة السنة من الكتاب: نگا، 2/162اإلحكام لآلمدى  ، و1/360وفواتح الرحموت ، 83، 3/82القرآن 
  .بعد از آن

  .271، 8/270كتاب السرقة، باب السارق يسرق أوالً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف بيهقي، / نن كبري س -3
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آيد كه بر بسياري منطبق است و سنت  و آن لفظ عامي مي 1:عام )خاص كردن(تخصيص - 3
آن سازد كه اين عموميت مقصود و مراد نيست، بلكه مراد بعضي از افراد  آيد و روشن مي اي مي شريفه
را تخصيص  كند و سنت آن ين مورد سنت كلي گوئي و جمعي را به خاص تبديل ميا و در است
 :فرمايد شود مانند اين سخن خداوند كه مي كه در قرآن كريم لفظ عامي نقل مي دهد هنگامي مي

mc d  e gf h  i j k l ) 11/ نساء(  
  .»دحكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث ببرن«

 قابل اثبات است و همچنين در مورد هر يدر مورد هر پدر و مادر مورثاست و و اين لفظ عام 
كسي از ما  :فرمايد ميغير انبيا تخصيص داد و فرزندي كه وارث است پس سنت آمد و مورث را به 

يص تخصقاتل  غيروارث را به  ،سنت همچنين ، و2استصدقه  كه از ما مي ماندآنچه  ارث نمي برد،
، همچنين سنت دو چيز را 3برد قاتل چيزي را از مقتول ارث نمي :فرمايد و پيامبر در اين مورد مي داد

برد و كافر هم از  مسلمان از كافر ارث نمي :فرمايد در اين مورد مي داده است و پيامبر تخصيص
  4.برد مسلمان ارث نمي

هر وارثي از پدر و مادر ارث  سازد كه پس گوئي كه معني آيه بعد از تخصيص آن مشخص مي
د در اين و اگر وارث قاتل باش. اي ندارند كه وارث پيامبر هستند، زيرا انبيا ورثه برد بجز كساني مي

  5.نيز ارث نمي برددين مورث و وارث اختالف  برد و در صورت حالت ارث نمي
و قابل درك باشد  بعضي الفاظ در قرآن كريم هستند كه فهم آن مشكل مي 6:توضيح مشكل - 4
را براي ما توضيح داده است مانند آنچه در صحيح بخاري و مسلم از  باشد كه سنت شريفه آن نمي

____________________________________________________________
_________ 

، 1/125سرخسي / ، اصول 1/189، المعتمد في اصول فقه 2/629، المعجم الوسيط 191، مختار الصحاح، ص 425، 12/424لسان العرب  -1
  .و بعد از آن 398محمد سعيد منصور ص دستا، امنـزلة السنة من الكتاب: نگا، 2/82ج اإلبـهاج فى شرح المنها ، و2/54واإلحكام لآلمدى 

، مسلم به شرح نووي، كتاب جهاد و 6730،ش12/8 ال نورث، ما تركنا صدقة باب قول النبى بخاري به شرح فتح الباري، كتاب فرائض،  -2
  .رضى اهللا عنها-حديث عائشة  1758 ش 320، 6/319ال نورث، ما تركنا صدقة   باب قول النبىالسير 

  .حديث عمر  10ش 2/660التغليظ منه باب ما جاء فى ميراث العقل ومالك، كتاب العقول / الموطأ  -3
ال الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل إن يقسم الميراث فال ميراث له  كتاب الفرائض، باب ال يرث المسلم الكافر، وبخاري به شرح فتح الباري،  -4

  .من حديث أسامة بن زيد  1614 ش 6/58كتاب الفرائض ) بشرح النووى(مسلم  ، و6764 ش 12/51
  .6/74شوكاني / ، نيل األَوطار 36-31دكتر مروان، ص / تيسير اللطيف الخبير  -5
السنة من الكتاب  منـزلة، 81-3/72سيوطي /، اإلتقان1/168سرخسي /، اصول السرخسي145، مختار الصحاح، ص 1/491المعجم الوسيط  -6

  .و بعد از آن343ص 
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كسي كه روز قيامت بازخواست  :كند كه فرمود روايت شده است كه عائشه از پيامبر نقل مي عائشه
 :بيند پس گفتم آيا اين سخن خدا نيست شود عذاب مي

 mp q r s t l ) 8/ انشقاق(  
  .»آنكس كه بسيار حسابش را آسان كنند«

پس  1.همانا آن نشان دادن نقش حساب روز قيامت در عذاب است. اين آن حساب نيست :فرمود
آنكس كه بسيار حسابش را آسان  :ود به قول خداي تعاليمشكل ب عائشهحساب در اين آيه براي 

روز قيامت بازخواست شود عذاب كسي كه  :فرمودكه   شنيد  پس هنگامي كه از پيامبر. كنند
روشن كرد كه مقصود از حساب در آيه كريمه نشان دادن است و همانا از نشانة  بيند پس نبي مي

  .باشد حساب در روز قيامت عذاب مي
قرآن كريم را شرح  مجمالتباشد كه سنت  بدين معنا نمي :گويد استاد دكتر مروان شاهين مي

دهد يا عبارتهاي  كند يا اينكه عام آن را به صورت خاص توضيح مي دهد يا مطلق آن را مقيد مي مي
باشد كه هر عامي در قرآن كريم محتاج  داريم كه بدين معنا نمي دهد، بيان مي را توضيح مي مشكل آن

 يد و هر مجملي محتاج تفصيل باشدباشد يا هر مطلقي محتاج تقي به توضيح آن به صورت خاص مي
بسياري از عمومات قرآن بر عموم خود باقي هستند، چرا كه عموم آنها را نه هرگز چنين نيست زي

و بسياري از مطلقات قرآن بر اطالق خود باقي هستند، چرا كه اطالق آن مراد بوده و . مراد بوده است
  .در مورد مجمل نيز همين طور است

بيانات خود انواع از  را با يكي آن همانا مقصود اين است كه آنچه محتاج به تبيين باشد، رسول
  2.دهد همچنانكه در قبل ذكر نموديم توضيح مي

  

____________________________________________________________
_________ 

وصفة نعيمها وأهلهـا، بـاب   ، مسلم به شرح نووي، كتاب الجنة 11/407 باب من نوقش الحساب عذببخاري به شرح فتح الباري كتاب الرقاق، -1
  .2876رقم  226، 9/225إثبات الحساب 

السنة بياناً للقرآن، : ك. ت ن سنقرآن براي  تبيينأنواع  اطالع بيشتر ازبراي ، 39، 38فى علوم حديث البشير النذير صتيسير اللطيف الخبير  -2
  .259-70الفصل الثالث منهج السنة فى تبيين القرآن ص
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  قرآن كريم براين سنت انواع تبيي

  ناميدند را نسخ مي صالح آن كه سلف

و تخصيص عام و  يل مجمل و مقيد كردن مطلقكه تفصاين است است  الزم به ذكرآنچه كه 
گان صالح از صحابه و تابعين و كساني كه سنت، نزد گذشتتبيين توضيح مشكل و مانند آن از انواع 

 :گويد امام ابن قيم جوزيه در اين مورد مي .شوند بعد از آنها آمدند و حتي امام شافعي، نسخ ناميده مي
و آن اصطالح متأخرين بود يك بار براي گذشتگان از ناسخ و منسوخ، رفع كلي حكم  همهمقصود 

باشد اگر به تخصيص يا تقييد  غير از آن در بار ديگر مي باشد و رفع داللت عام و مطلق و ظاهر و مي
يا حمل مطلق بر مقيد و تفسير آن و تبيين آن باشد و حتي آنها استثناء و شرط و صفت را براي 

  1.نامند تضمين آن و رفع داللت ظاهر و بيان مقصود، نسخ مي
ن پيداست كه نسخ نزد آنها در از سخن متقدمي :گويد اين معني تأكيد كرده است و مي برامام شاطبي 
و آنها بر تقييد مطلق و بر تخصيص عام به دليل  دش كالم علماي اصول مي با در از نسخاطالق عامتر 

كه بر رفع حكم شرعي به  كردند، همچنان متصل يا منفصل و در بيان مبهم و مجمل، نسخ اطالق مي
  2.دليل شرعي متأخر نسخ اطالق كردند

ناميدند و  ثالهاي فراواني را بيان كرد در اينكه گذشتگان آنها را قضاياي نسخ ميسپس امام شاطبي، م
  3.باشد آن در حقيقت در باب تقييد مطلق يا تخصيص عام يا بيان مجمل يا مانند آن مي

ين و بعد از آنها كه جلوتر صحابه و تابع تبيين سنت از قرآن كريم، نزد علماي متقدمانواع  وقتي كه
همچنين نزاع و اشكاالت غالب  ساده است و اين امر به نظر من فعي آمدند، نسخ ناميده شداز امام شا

قرآن كريم توسط نسخ كه د زيرا كساني مخفي مي كننسخ بين قرآن و سنت را مورد بين علما در 
ه كه به آن نسخ سنت از قرآن گفت ي را مطرح كردهمسائلانكار مي كنند، را  )خواه متواتر يا آحاد(سنت
. باشد واجب ميبيان اين عمل كردن به باشد و  ن سنت از قرآن كريم ميتبييشود كه نوعي از انواع  مي

در اصطالح كه اين قضيه، از اين جهت باشد،  ميما مطلوب  همان چيزي است كه در اين مسأله و اين
متاخريني كه نسخ ناميدند و قرآن توسط سنت را ن متقدميني كه تبييپس . دشو محسوب نمياختالف 

____________________________________________________________
_________ 

  .1/35اعالم الموقعين  -1
  .100، 3/99الموافقات  -2
  .109-3/100همان  -3
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و به آن استدالل كردند و  را تبيين قرار دادند هر دو به سنت مطهر عمل كردهنسخ سنت از قرآن 
  .بلكه اسالم معرفي كردندرا نسبت به كتاب خدا و  جايگاه آن

به طريق اولي در كه بگوييم كه  جايگاه مهمي دارد اين امربينيم كه  همانا ما مي :گويد امام آمدي مي
 آحاد بهنسخ  آحاد به آحاد وسنت متواتر و نسخ به قرآن و نسخ سنت متواتر به خ قرآن نسجواز 
 زيادي ندارندير اثتواقع  چرا كه تمام اينها در 1.نيست ي قايل به جواز نسخاختالفي بين علما ،متواتر

ب به سنت نسخ كتا يان سنت از قرآن كريم انواع تبييم و آن در صدد آن هستياي كه ما  مگر در مسأله
  .باشد مي
  

____________________________________________________________
_________ 

  .بعد از آن و 201آل تيمية، ص / ، المسودة 2/67سرخسي / ، اصول 2/267آمدي / اإلحكام  -1
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كه  رحاليدهد د دليل كه سنت را شرح مي انكار نسخ نزد دشمنان اسالم به اين

  كنند مي ردرا  آنها آن

 شود، تگان صالح ما نسخ ناميده ميكه دانستيم كه انواع بيان سنت از قرآن كريم، نزد گذشوقتي 
نسخ در شريعت اسالمي را انكار ) ناز ملحدان و مبشران و مستشرقا( دشمنان اسالم چرافهميديم كه 

 اساسو به وسيلة آن در  .مدد گرفتندو تأويالت غيرمجاز  ساقطشبهات  ازاين انكار  و در 1.كنند مي
   2.دين يكتاپرستي افترا وارد كردند و به قدسي بودن قرآن كريم و سنت مطهر آسيب رساندند

نسخ  :گويد امام شوكاني مي ت كهخالصه سخن در مورد مسأله نسخ نزد علماي اصول چيزي اس
بجز چيزي كه از  و واقعيت يافته است از نظر عقل جايز است،بدون اختالف در بين مسلمين، 

 .ستافته اني تباشد ولي واقعي از نظر عقل جائز مي نسخ 3:گويد هاني روايت شده كه ميابومسلم اصف
به اين شريعت اسالمي جهل و اصحيح باشد پس دليل بر آن است كه  اين امر از قول اواگر 
از او را اختالف در كتب شريعت اين كسي است كه  تر از جهل او، روايت شتناكي دارد و عجيبوح

ي كه تا اين حد نه برخالف كس رفتار كردهاو در اين هنگام بر خالف مجتهدين  چرا كه ،روايت كند
  .جاهل است
براي درست و  4.ه اندنكردروايت را در آن  يفاختالبجز بعضي از يهوديان و مسيحيان كه  :اما جواز

نيست كه در آن با احكام مسأله نخستين و اين  .دليل نيستبين ما و آنها نيازي به كردن اين اختالف 

____________________________________________________________
_________ 

المنار جلد / ، مقاالت توفيق صدقي 39و الصالة في القرآن، ص » ال ناسخ و ال منسوخ«طعنه هاي احمد صبحي منصور در كتابش : نگا -1
 ، وو بعد از آن 133األصالن العظيمان ص  و، 629، دين السلطان، ص 523، 437، 122، إنذار من السماء 389-10/683، جلد 9/110-119

  .غيره و 2/793، 1/12البيان بالقرآن  ، و12،15دورها فى الفقه الجديد ص  والسنة 
دكتر سيد احمد مسير، ص / ، السنة مع القرآن353-2/214شيخ زرقاني / مناهل العرفان في علوم القرآن: در مورد اين شبهات رجوع كنيد به -2

  .و بعد از آن 189
او . مي باشد. .. ر علم نحو مهارت داشت و نويسنده و متكلم معتزلي بود و عالم به تفسير و غيرهاو ابو مسلم محمد بن بحر اصفهاني است او د -3

 5/737لسان الميزان: شرح حال او. هجري درگذشت 322را نوشت و در سال ... كتاب جامع التأويل لمحكم التنزيل، الناسخ و منسوخ و 
، طبقات المفسرين ، و646ش 2/244الوافى بالوفيات  ، و5/241معجم األدباء  ، و220الفهرست ص ، و107ش 1/59بغية الوعاة ، و7137ش

  .466ش 2/109داودى 
، اإلبهاج في شرح المنهاج، پسران 4/482ابن حزم / ، اإلحكام في اصول األحكام 223-2/218شيخ زرقاني / مناهل العرفان في علوم القرآن  -4

دعين در امور موافق و مخالف شايسته نيست، ولي علت تحمل رنج و سختي ياد آنها تذكر اين بدان كه ذكر و ياد اين مبت: سبكي كه مي گويند
  .2/228نكته است كه آنها همگي مخالف آن نبودند، االبهاج في شرح المنهاج، 
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د ولي اين از عجايب اهل اصول در اين مسأله ذكر شومخالفت آنها  اسالم مخالفت شود تا جايي كه
گاه خود نبود كه خداي بزرگ به دليل التماس عاجزانه آنها از در تورات ديديدم كه در جاي. باشد مي

  1.نيست رد برداشتن آن خواهش كردند و نسخ چيزي جز ايناو، حكم را برداشت و از او در مو
در از نظر شرعي واقع شده است، بدون اينكه تفاوتي در ميان نسخ از نظر عقل جائز و نسخ  :نتيجه

در  شريعتهاي ديگر را بر آن ذكر كرده اند كه يون اتفاقتي از اصولو جماع نسخ در سنت باشدكتاب و 
  2.جا به علت طوالني شدن مطلب جاي بحث از آن نيستاين

از يكي نقل مي كند كه  ،كه نقل از او ناقص است ،شده است روايتمسلم اصفهاني آنچه كه از ابو
او  :گويد مييگر نقل مي كند كه و از يكي دكند  منع ميبه طور مطلق شنيدن نسخ را او  :گويد مي

را در قرآن به  او وقوع آن :گويد مياز زبان يكي ديگر كند و  را در شريعت واحدي انكار مي وقوع آن
  .كند صورت خاص، انكار مي

باشد  تر مي به اين دليل كه صحيحو آن را ترجيح مي دهد آورد  شيخ زرقاني اين روايت اخير را مي
ين ت از ابعيدترين رواي. خارج نشد ،است شده از حدود آنچه در قرآن نسخ آنو تأويالت نقل شده 

عاقالنه نيست كه مسلماني جداي از يك عالم بزرگ مثل ابومسلم، است زيرا  نخستروايت مرد، 
مگر اينكه اختالف در اين در اين امر تنها اختالف اسمي باشد . وقوع نسخ را به طور كلي انكار كند

ساده است بدين معنا كه ما آن را نسخ مي ناميم و او آن را مثال تخصيص به زمان  زيرا در اين صورت
  .مي نامد

ا كه ما آن ر مسلم وقوع مفهومي راابو 3:گويد سبكي ميالدين  تاج ،بعضي از محققان نيز بر اين نظرند
را  و  آنكند  خودداري مي ،كه آن را به اين نام بنامدكند ولي از اينكه  ناميم، انكار نمي نسخ مي

  1.تخصيص مي نامد

____________________________________________________________
_________ 

يعه الموسوية و عيسوية و آنچه كه در وقوع نسخ در عهد عتيق ، و در  الشر» اظهار الحق«به آنچه عالمه رحمت اهللا هندي در كتاب : ك.ر -1
  .اثبات كرده است 1/377-398

  .با اندكي تصرف 76، 2/75إرشاد الفحول  -2
بعد از ذهبي و : پسرش در مورد او مي گويد. امام فقيه و محدث حافظ و مفسر اصولي، علي بن عبدالكافي بن يوسف، شيخ االسالم: السبكي -3

/ ، البداية و النهاية 1148، ش526، 525سيوطي، ص /طبقات الحفاظ: گذشت شرح حال اودر  756در سال . مزي حافظ تر از او نبوده است
  .360ش1/416داودى، طبقات المفسرين ،و6/180ابن العماد الحنبلى ، شذرات الذهب و، 14/195ابن كثير 
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  اهميت علم ناسخ و منسوخ در شريعت اسالمي

ي است كه رآن كريم و سنت مطهر از اولويتهايشناخت علم ناسخ و منسوخ و احاطه به آن در ق
 چون .است، آن را بشناسدقضاء يا فتوي يا بيان حالل و حرام  متصديكه  كسيواجب است هر 

ممكن نيست، و آنچه كه انسان بدون آن بر احكام از داليل آن استنباط  بدون شناخت ناسخ و منسوخ،
خود يا سايرين واجب مي كند امري است كه خداوند واجب نكرده است يا فرضي است كه خداوند 

  .آن را واجب كرده است
ر متعلمان و ب نيست كه بر علما و ميان تمام علوم، علمياز  :گويد مي 2كثمدر اين مورد يحيي بن ا
 از لحاظ فرض، واجبناسخ آن  تبعيت اززيرا  باشدعلم ناسخ و منسوخ همة مسلمانان واجبتر از 

پس فهميدن آن بر هر  .شود است و به منسوخ عمل نمياز لحاظ شرعي واجب است و عمل به آن 
كرده است و براي بندگان خدا امري است كه خدا آن را عالمي واجب است زيرا بر خودش واجب 

  3.ه است يا فرضي است كه خدا واجب كرده استدكرواجب ن
 امامانعصر صحابه و تابعين و  ازگذشتگان صالح در شناخت ناسخ و منسوخ اهتمام ورزيدند و 

  .ه استبه آن شدتوجه بسياري تا اين دوره بعد از آنها،  مسلمان
قاضيان را ديد و علي بن ابي طالب يكي از  :گويد روايت شده كه مي 4از عبداهللا بن حبيب سلمي

و هالك  يدش هالكدر اين صورت  :نه گفت :داني؟ گفت آيا علم ناسخ و منسوخ را مي :گفت
  1.كردي

                                                                                                                            
در حاشيه تحقيقش بر كتاب الناسخ و  ، دكتر محمد حفناوي2/223، مناهل العرفان 2/228، اإلبهاج في شرح المنهاج 251رفع الحاجب، ص  -1

، 2/76شوكاني / و همچنين دكتر شعبان اسماعيل در حاشيه تحقيقش بر كتاب ارشاد الفحول. نيز بر همين نظر است30المنسوخ ابن شاهين ص 
  .من نيز به نظر آنها معتقدم و اهللا اعلم. نيز بر اين نظر است 77

ي مروزي، ابو محمد، قاضي مشهور و فقيه صادق بود ولي به سرقت حديث متهم بود ولي اينگونه نبود يحيي بن أكثم، ابن محمد بن قطن التيم -2
ذهبي /، الكاشف7534،ش2/297تقريب التهذيب : شرح حال او. درگذشت. هـ 243در سال . بلكه با اجازه آن را روايت مي كرد

  .6788رقم  31/207وتـهذيب الكمال  ،14823،ش9/282، لسان الميزان 6133،ش2/361
  .2/28 باب بيان أنه ليس من العلوم علم واجب إال العلم بناسخ القرآن ومنسوخهابن عبد البر، / بيان العلم و فضله  -3
: شرح حال او. درگذشت.   ه 73باشد كه همگي بر اعتماد او متفق هستند و تقريباً در سال  ابو عبدالرحمن، عبداهللا بن حبيب السلمي كوفي مي: او -4

  .729،ش253عجلي، ص / ، الثقات 2681،ش1/544، الكاشف 3282،ش486، 1/485تقريب التهذيب 
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يك نفر  :گفت و پس جواب داد ،دسؤال كرچيزي حذيفه از  :گويد بن سيرين نقل شده كه مياز محمد 
را دانسته  و چه كسي بوده كه آن :سه بار فتوا داده است كه آن كسي است كه ناسخ و منسوخ را بداند، گفتند

  2.دسلطان باشاست؟ گفت، عمر يا مردي كه 
كرد، با پا  گوئي رسيد كه قصه تعريف مي ابن عباس به قصه :گويد از ضحاك بن مزاحم نقل شده كه مي

نه، گفت در اين صورت  :داني؟ گفت آيا از علم ناسخ و منسوخ چيزي مي :لگدي به او زد سپس گفت
   3.هالك كرده ايو  يهالك شد

گزينيم كه  كه از ميان آنها گفتة امام قرطبي را برمي 4.خيلي بحث كرده اندن در اين باره ائمه مسلمي
شناخت اين باب ـ ناسخ و منسوخ ـ تأكيد شده است و فايدة زيادي دارد كه علما از شناخت آن  :گويد مي
بر آن مترتب شده حرام  وو حالل ل احكام وزن ا كهچركنند،  را انكار مي شوند و فقط جاهالن آن نياز نمي بي

  5.است

                                                                                                                            
  .15زهري، ص / ، الناسخ و المنسوخ 48حازمي، ص / االعتبار في الناسخ و المنسوخ -1
  .49االعتبار في الناسخ و المنسوخ، ص  -2
  .16زهري، ص / و الناسخ و المنسوخ  50همان، ص  -3
وفتح المغيث ، 2/57سخاوي / ، فتح المغيث 2/189و بعد از آن، تدريب الراوي، ص  44حازمي، ص /هائي از اقوال آنها در االعتبار هنمون: ك.ر -4

  .2/416، وتوضيح األفكار للصنعانى 330للعراقى ص
  .2/62تفسير قرطبي،  -5
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  بيان منزلت سنت نبوي در قرآن كريم

استقاللش در تشريع احكام « :قبل از اينكه از نوع سوم از انواع بيان سنت از قرآن كريم بگوئيم و آن
كريم روشن منزلت سنت شريفه را در قرآن در اينجا خواهيم  باشد مي و ذكر آن در قرآن كريم مي

  .باشد ارتباط با اين نوع سوم از بيان قرآن كريم مي چون درسازيم 
بين علماي قديم و جديد مسلمان اختالفي نيست به غير از  :گويد استاد محمد سعيد منصور مي

از غلوكنندگان شيعه و رافضه و مستشرقان كه راه انحراف را  - بعضي از گروههاي مغرض و منحرف 
كه به زبان ما حرف مي زنند و خود را به امت ما منتسب بعضي از متكلمين معاصر  در پيش گرفتند و

باشد و براي شناخت حالل و حرام  وحي از جانب خدا ميسنت كتاب و  تمامدر اينكه  -نمودند 
بنابراين  .واجب استمجتهد تمسك به آن و عمل به مقتضاي آن بر است كه  يباشد و دليل حجت مي

لفظ  و بر آن برتري دارد، نزاعي نيست چرا كه ،است نكه كتاب قرآن از سنت متمايزايبين آنها در 
د و بر را بياور و بشر عاجز است كه مانند آن است تداعبباشد و تالوت آن  نب خدا ميآن از جاقر

  1.كمتر از قرآن استمنزلت و مقام آن  سنت كهخالف 
دو  تفضيل بين آنز لحاظ استدالل باعث برتري و امر اولي اين  :گويد دكتر عبدالغني عبدالخالق مي

هنگام تعارض تنها به است، پس بعد از قرآن در اعتبار و احتجاج سنت به اينكه منزلت  شود؛ نمي
  .قرآن عمل مي شود

و  استاز طرف خدا  و كه وحي اين جهت استكتاب از  حجيتزيرا  و همانا آن امر اينچنين است
تالوتش عبادت نبود و د و معجزه نبوپس اگر كتاب . ن دخالتي نداشتندامور مذكور در آپيامبر در 

كه  ، همچنانمي شد، پس قول به حجيت آن واجب بودثابت  آنغير از  رسالت پيامبر با معجزه اي
سنت نيز مانند اند، پس  با قرآن مساوي بوده  اين ناحيهاين امر در كتابهاي گذشته و سنت مطهر، از 

كالم  پس نزد علماي. اعتبار، واجب است از قرآن درتأخر آن  اعتقاد به عدم و. استوحي  قرآن
را به  كه آن بودنزول شريعت  ،شرطتنها ، بلكه نبودنزول كتاب محقق شد كه شرط رسالت رسول 

قايد نسفيه و حواشي آن ع در شرح امت ابالغ كند و اين معجزه به دست او آشكار شد، همچنانكه
  2.آشكار است

____________________________________________________________
_________ 

  .470، 469منزلت سنت از كتاب، ص  -1
2- 1/54.  
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و هدايت او فرعون فرستاد تا او را به ايمان به خدا  نزدخداوند موسي را  :كه كند مي داللت همچنين
، بلكه بعد از ه بودتورات بر او نازل نشدهنوز در اين هنگام . كندامر و ارسال بني اسرائيل با او، 

اين با اين بنابر – كه پيداست همچنان -هالكت فرعون و زمان خروج بني اسرائيل از مصر نازل شد 
مخالفت كرد و او  اش را بر او نمايان كرد موسي معجزه كار حجت بر فرعون كامل شد؛ هنگامي كه

  .باشد و مستحق لعنت و عذاب مي ر مقابل پروردگار عصيان نمودد
از طرف خدا هر دوي آنها ، زيرا به دستور تالوت آن بستگي ندارد، هوحي تالوت نشد حجيتپس 

كه از طرف خدا را در تبليغ آنچه  خدا رسول عصمتـ قرآن يا غير از آن ـ جزه د، و اين معنباش مي
  . كند آورده است، ثابت مي

از قرآن هست كه   سوره يك كمتر از :يمگوي تأخر مطلق سنت را بپذيريم، مياگر استلزام فرعي در 
 م خداست، همچناناين كال :ثابت نشده باشد كه مي فرمود خدا رسول قرآني بودن آن با اين كالم

  است؟ سنتكه كتاب در اعتبار متأخر از  مي توان گفتبنابراين  1.كه در مبحث عصمت بيان آن آمد
و در اينكه وحي از جانب خدا  را تقويت مي كندديگري آنها اين است كه هر كدام از  يقته حقكبل
تالوت  اعجاز آن و تعبدي بودن و نزول لفظ كتاب و د،نباش مساوي ميباشد و در قدرت استدالل به آن،  مي
  . سنت كندحجيت قرآن آمده باشد كه افاده  چيزي دريا و . تأثيري در آن نداردآن 

ال است كه امكان ندارد و مح دو اختالف بين آندر واقع  :دو از طرف خدا هستند آن از اين جهت كه
باشد تعارض  اتحاد در زمان و غيره با باشند در حالي كه هر دو قطعي الدالله و قطعي الثبوت كتاب و سنت

  .شودحقق مشرط تعارض در واقع  تا
يا داللت  ظني باشديا داللت يكي از آنها  سنتكه داللت  دو در ظاهر تعارض دارند هنگامي اما آن
در اين . اين امر جائزي است كه بسيار واقع شده است :اتحاد زماني نداشته باشندقطعي باشد و  سنت

دو با هم  آن اگر: باشند حديثدو آيه يا دو  هر چند كهشود  بر مجتهد واجب مي آن دوهنگام اعتبار 
كه دو را  يكي از آن و كند متقدم را نسخ ميوقتي كه تأخر آن ثابت شود،  ،در يك رديف باشند، متأخر

و در تا جائي كه امكان داشته باشد بين آنها جمع بزند  و بر ديگري ترجيح دهدشايسته ترجيح باشد، 
را آشكار كند، اما اگر مستقيما و بدون نظر در ادلة جمع و  كند كه دليل آن غير اين صورت تحقيق مي

ال كسي كه در آن وادي گام پس اين به ح به هدر رفته است،كه يكي از آنها يم ترجيح و نسخ، بگوي
  .صحيح نيست نهد، مي

____________________________________________________________
_________ 

  .كتابهمين  445، 444صفحه : ك. ر -1
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تخصيص و  سنت عموم قرآن را :ويندگ بينيم كه مي علماي اصول و فقه و حديث را ميبنابراين 
كه  بيان مي كندو  مي دهدتأويل و توضيح مجمل آن را و  آن است خاسنمي كند و د مطلق آن را مقي

  .بدست آمداين امر به نسبت كتاب براي سنت همچنانكه . باشد مقصود آن برخالف ظاهر مي
را به  كه ياد بگيريم كه آناين مسائل اختالفات بسياري هست ولي واجب است  بله در بعضي از

و ارجاع آن به سنت از  .مدارك ديگري ارجاع دهيم مانند ظني بودن خبر واحد و قطعي بودن قرآن
نسخ قرآن را كسي كه به دليل آنكه . نيست ،از كتاب متأخرتر است كه و از اين حيث آن حيث ذات

كند و نسخ قرآن را با خبر  منع ميخبر واحد  نيز باكند، نسخ سنت متواتر را  با خبر واحد منع مي
به نسخ سنت به وسيله  فقطمدارك تأخر در اعتبار آن  هر چند كه. داند متواتر و به عكس، مجاز مي

  .دقرآن باش
آنجا كه مي دهد  آورده است نشان مي 1و همة اينها بطالن آنچه را كه امام شاطبي در الموافقات

  2.باشد كتاب مي لحاظ اعتبار بعد ازمنزلت سنت از  :گويد
  3.ه استكرد رد آن را بيان و امام شاطبي دكتر عبدالغني شبهه

و از ميان  5اإلحكام و ابن حزم در 4ي در الرسالةاز ميان علماي قديم از امام شافعدكتر عبدالغني 
  6.تبعيت كرده است باعياز دكتر سمعاصر علماي 

  
  است لفظي ،اختالف در مسأله 

كه ديگري مدارك  ازكتاب  نسبت بهسنت  جايگاهاعتبار م شاطبي در تأخر اما :حقيقت اين است كه
و آن  .خبر واحد و قطعيت قرآن ظني بودن :، ماننده، مدد مي گيردرا ذكر كرد دكتر عبدالغني عبدالخالق آن

 كتاب« :و گفت تعبير كرده استاست كه امام شاطبي در اول استدالالتش بر تأخر منزلت سنت از كتاب 
چيزي در آن نيست كه بينيم كه  تأمل كنيم، مي بقية استدالالتش اگر در» 7.است ظنيي و سنت قطع
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به  حجيت و وجوب عمل به آن دو تفضيلي باشدبين كتاب و سنت از لحاظ داللت كند بر اينكه 
ادله  اينكه د نه به سنت، بدونكن شود به كتاب عمل مي دو واقع  تعارض ظاهري بين آن طوري كه اگر

و درست كسي از آن تبعيت كند كه  پس صحيح نيست. را در نظر داشته باشد جمع و ترجيح و نسخ
شود  سنت اضافه دريافت ميمورد و آنچه از سخن او در . را به امام شاطبي نسبت دهيم نيست كه آن
كتاب يافت  اعتباري ندارد مگر بعد از آنكه در به منزله بيان و تبيين نباشد،اگر «باشد كه  اينگونه مي

و او از آن به (شود  دريافت نمي امام شاطبي از سنت اضافه صحيح از نبيرد اين سخن از  1»نشود
تمام آنچه كه در مورد اين امر بيان شد اين است كه او معتقد است كل سنت، بياني يا  .)دور است

  .  -دهمچنانكه بعدا خواهد آم –. اضافي، داخل در تبيين نبوي قرآن كريم مي باشد
در  الزم نيست كه اصل سنت تشريعي «و مسأله  2»اصول سنت در قرآن كريم« آنچه كه در مسأله

  .بيان شد بر اين امر داللت مي كند 3»كتاب باشد
حديثي كه احكام بيشتري را از قرآن كريم داشته باشد از ديدگاه كساني كه معتقد به پس هر 

در قرآن كريم دارد و داخل در سنت بياني است و در استقالل تشريعي سنت هستند، آن حديث اصلي 
استقالل «حجيت آن و وجوب عمل به آن، اختالفي نيست برخالف كساني كه در اين مساله و مساله 

  .كالمشان را تاويل مي كنند و در حجيت آن نزاع دارند» تشريعي سنت
اختالف  ظاهرتعبير صحيح باشد، اگر اين  بلكه !اختالفي وجود نداردامر اين حقيقت در بينيم كه  مي

. و وجوب عمل به آن، به دور استسنت تشريعي و حجيت آن بر مي گردد كه از جايگاه ي مداركبه 
كه قضاوتي به آنها  هنگامي ؛شوند خالصه مي ند،بودبر آن و اين مدارك در آنچه كه سلف صالح 

 به سنت مطهر كتاب خدا نبود،اگر در پس سد، كردن ابتدا در كتاب خدا تحقيق مي عرضه مي شد،
   4.رجوع مي كردند

در احتجاج قرآن و سنت  :كند و آن اينكهست كه اصل مسأله ما را مخدوش در اين امر چيزي هآيا 
  ؟و وجوب عمل به آن داراي منزلت واحدي هستند
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اگر  :اين است كه خالصه سخن« :گويد و مينيز بر اين عقيده است استاد محمد سعيد منصور 
با قرآن  و احتجاج اعتبار جايگاه آن از لحاظ ، از ديدگاه تمام مجتهدانباشد صحيح )حديث(سنت

  1.مساوي است
جايگاه كمي قرار مي دهد، آن را در حد يك  سنت مطهر براي كسي كهدكتر علي جريشه در رد 

 تفسيري نيست، زيرا يادداشتسنت «: مي گويد وقرار داده تفسيري نسبت به قانون  يادداشت
و سنت  ي استالزام بلكه شامل هر نوعكه به مرتبة تشريع ارتقاء يابد  تواند تفسيري نمييادداشت 

  .ديابد تا منبع اصلي براي تشريع شو همراه كتاب ارتفاء مي
تخصيص و  ،ن سنتتبيي ولي.. .كتاب باشد مبينسنت جزء بزرگي از شد كه با اينشبهه  شايد مرجع

احكام  ،سنت اضافهتا جايي كه جايز است كه .. .قرآن استو تفسير تقييد و تأكيد و سپس تفصيل 
عدم الزام  حدو سنت به مستقلي را ايجاد كند و در بخش تفسير و تفصيل مانند قرآن الزام آور است 

  2.كند تفسيري در قانون هبوط مييادداشت  يك كند آنچنانكه هبوط نمي
ن در درك سخن امام شاطبي در ماي مسلمااين است كه بعضي از علآنچه كه جاي تأسف دارد 

پس سنت اضافه را انكار  ي استقالل سنت در تشريع دچار سوء فهم شدند مسأله و مورد اين مسأله
سنت نبوي و  حجيتدر  كردند تا مخفي راكه دشمنان سنت مطهر سخن امام شاطبي  كردند، همچنان
  .كردند ر تشريع احكام، شك ايجاداستقالل آن د
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  ل سنت در تشريع احكاماستقال

كند  تأكيد ميبر خود قرآن شود و يك بار  نقش سنت، فقط به بيان آنچه كه در قرآن است، ختم نمي
دهد  مي را تخصيص آن كند و لفظ عام مطلق آن را مقيد ميدهد و  را شرح ميآن بار ديگر مجمالت  و

  . دهد را توضيح مي و قسمتهاي مشكل آن
بزرگ  وظيفهنقش و اهميت آن ـ بلكه  با وجودشود ـ  ختم نمي اينط به يم كه نقش سنت فقگوي مي

و اين همان د كن در جهت استقالل تاسيس مي ي رااحكاماين است كه دارد، و آن  و عظيم ديگري
چرا  1.چيزي است كه ما را از بيان وظيفه سوم سنت در تقسيم پيشين كه بيان كرديم بي نياز مي كند

 برو علماء  .است هدر قرآن به طور صريح نيامد كهوجود دارد يد و فراواني احكام جدكه در سنت 
كه سنت مطهر  ي استدرباره نامگذاري احكامآنها وجود آن احكام متفق هستند ولي اختالفات لفظي 

  .آن را به طور مستقل تاسيس كرده است
احكامي است كه در كتاب  اتبثاباشد زيرا  استقالل در تشريع مي هماناين  :گويند علما ميجمهور 
  .نيامده است

باشد  بر قرآن نميافزون چيزي  دآن ازديا :گويند مي آن، به وجود اقرار بااما امام شاطبي و پيروانش 
به عبارت ديگر  2.از الهام الهي و وحي رباني و تاييد آسماني استنباط شده استكه  ي استشرح بلكه

  .قواعد قرآن كريم مي باشداز  ييكسنت بياني يا تحت  داخل يكي از انواع
آنها به  در حالي كه هر دوياست نجا لفظي شايد فكر كني كه اختالف در اي« :گويد دكتر سباعي مي

يكي از آنها آن را استقالل ولي  ه استدنيامكه در قرآن كنند  اعتراف مي در سنت وجود احكامي
م اضافه آن احكا حجيتو آن  3استيكي  يجهدر حالي كه نت نامد آن را استقالل ميد و ديگري نام نمي

  .و وجوب عمل به آنها است

____________________________________________________________
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  گروه ديگر حقيقي است و اختالف يك گروه لفظي اختالف

كتاب  مبينسنت نقل شده است  منبع براي مخالفين در بيان اينكه تمام آنچه درامام شاطبي شش 
لفظي بين اين دو دسته كرد و اختالف و امام شاطبي پنج تا از آنها را تأييد  ه است، ذكر كردمي باشد

  1.كرد عمل نمي توان بر اساس آنباشد و  مي
در  را برانگيختند پيروان منبع ششم هستند كهمورد اين مسأله  كه اختالف حقيقي در اما كساني

باشد ـ نظر به شرح احاديث در تفاصيل  ن كتاب ميو از آن ـ يعني همه سنت تبيي« :گويند مي مورد آن
خواهند همة معني سنت  ولي پيروان اين مأخذ مي. در سنت بيان زائد باشد هرچند كهباشد  ميقرآن 

نصي از قرآن بر آن داشته كه به آن اشاره شده است بيابند ـ از حيث وضع زبان نه از جهت ديگر ـ يا 
  2.باشند

اتفاق كرده  را كه جمع بر آن آنچهباعث مي شود كه مأخذي است كه اگر كامل شود همان پس اين 
دهد كه بر  جتهد امكان مياست و به مصي بر آن نيامده كه در كتاب ن يسنت ود از وجودش اند باطل 
شود و تطبيق  تكميل نمي ولي اين امركند  ز آن استفادهامعاني حقيقي و مجازي،  و ع زبانحسب وض

ي ناكام تالش آن، يقتطب براي و تالشباشد  ممكن نمي ،در سنت نقل شده استكه بر همة آنچه آن 
  3.است

در حالي كه اعتراف كرد بعد از اينكه در عمق ادلة اين مأخذ، انديشيد، به آن امام شاطبي خودش 
و در تعليقي بر اين مأخذ  بودبه اعتراف به بطالن اين مأخذ و انحراف پيروان آن  رسيدن هدف
و  ، اين نيستان به كار بردندمتن و اشاره عربي كه عرب آن دور ازقرآن مقصود ولي « :گويد مي

و  تنماز و حج و زكات و حيض و نفاس و لقطه و قراض و مساقا نخسيتين شاهد و گواه اين امر
  .غير قابل شمارشندكه است ديات و قسامات و مانند اين امور 

كند، مگر  كند، وفا نمي به آنچه كه ادعا ميپيروي مي كند ) يعني مأخذ ششم( كسي كه از اينپس 
كالم عرب آنها را قبول نكند و سلف صالح و علمايي كه در  تكلفي داشته باشند كهنكه آن مĤخذ اي

را  را كه شاطبي آن 4و بعضي از مردم خواستند اين باب چنين چيزي نيستند موافق ،علم راسخ هستند
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اول در يادآوري كرده است بگشايند اما جز با آن تكلف و دشواري كه اشاره شد و مراجعه به منبع 
اي به ويژگيهاي آنچه كه در سنت آمده است،  براي آن نيامده و اشارهيي كه نصي جاها بسياري از

   1.شود بنابراين، اين امر به هدفش محدود مينتوانستند اين كار را انجام دهند 
  .باشد پس اين سخن صحيح نيست و از حقيقت به دور مي

____________________________________________________________
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دشمنان مخفيانه از كه  كسانيبه او و امام شاطبي و سؤ فهم علماي مسلمان نسبت 

شك حجيت سنت و استقالل آن در تشريع احكام  تبعيت مي كنند تا درسنت 

  بياندازند

تأخر منزلت سنت از قرآن  معتقد بهكه  بر طبق آنچه كه گذشت دانستيم كه امام شاطبي هنگامي
 آن و وجوب عمل به آن بود به مداركي استدالل مي كرد كه از منزلت سنت تشريعي و حجيتكريم 

  .باشد كه ذكر شد، اختالفي لفظي مي همچنان ،پس اختالف بين او و اكثر علما. به دور است
ة آن كه او در مسأله استقالل سنت در تشريع، به وجود احكامي كه سنت به واسط همچنين دانستيم

عتقد است او م .ا بيان ناميدر را استقالل نناميد و آن او آن مستقل شده است، اقرار كرده در حالي كه
تفصيل مجمل و تقييد مطلق و تخصيص عام و شكل است كه شامل انواع  كه وظيفه سنت تبيين به

نوعي از انواع بيان  از نظر اوبه صورت اضافه در سنت آمده است، كه باشد و آنچه  توضيح مشكل مي
  .اي از قواعد قرآن كريم وارد شده است باشد و تحت قاعده مي

و اختالف بين او و بين اكثر علما، . باشد و عمل به آن واجب است ميهر حال اين بيان حجت  در
  1.كند را ايجاب نمي و عمل به آن استاختالف لفظي  از اينجا پيش آمد و در مورد اين مسأله هم،

نت را به آنچه كه در كتاب فقط پيروان منبع ششم يعني كساني كه نقل سخداوندا تو شاهدي كه 
كه امام  ميستدان باشد و  علما، اختالفي حقيقي ميده بود، انكار كردند، پس اختالف بين آنها و همة نيام

  . شاطبي در اين مورد از آنها تبعيت نكرد
استقالل (و ) ر از قرآنتأخر منزلت سنت در اعتبا( در مورد اين دو مسألهبعضي از علماي مسلمان 

را به آن  2)سنت در قرآن كريم اصول( ج فهمي شدند كه عنوانامام شاطبي، دچار ك )سنت در تشريع
 تا جايي كه اينگونهبه تفصيل شرح داده شد  3)كيفيت رجوع سنت به كتاب(كه در عنوان . دادند

ر ايمان دارد، اما به عنوان منبع مستقل به يفسو تن تبييفهميدند كه امام شاطبي فقط به سنت به عنوان 
، احكام اضافهدر تشريع كه سنت  ي كه اينگونه پنداشتند كه او معتقد استبه طورآن ايمان ندارد 

  . ه استبودپس نقش و وظيفه رسول فقط ابالغ و بيان باشد،  نمي مستقل
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ش به نام مفتاح ، شيخ محمد عبدالعزيز خولي بود كه در كتابكه چنين برداشت كرد كساني جمله از
كند تا مجمل  سنت در معنا به كتاب مراجعه ميمي كند كه  استنادسخن شاطبي  بهبعد از اينكه  السنه

ر درا بيان شاطبي سپس  ،آن را شرح دهد و مشكل آن را روشن سازد و مختصر آن را مبسوط سازد
   .كيفيت رجوع سنت به كتاب آورده است

اشند، ب اگر در ظاهر مخالف قرآن اند  دهآن احكامي كه در سنت آم :گويد استاد عبدالعزيز خولي مي
، هر چند كه دوش از جهت لفظ و متن، طعن وافترا به حديث تلقي ميو اين قرآن بر آن مقدم است 
متن آن از طعن و افترا  تواند حجت باشد كه سند و و حديث فقط زماني مي سند آن صحيح باشد

  1.ندمجاز شمردرا اش  بنابراين بعضي از مسلمانان نكاح زن همزمان با خاله يا عمه خالي باشد
كالم امام شاطبي را اشتباه اين شيخ چگونه  هشود ك نجا به صورت واضح و آشكار ظاهر ميدر اي
 كرد فقط به ظاهر قرآن مجيد عمل ميكه براي خودش در آورد تا اينكه خولي مذهبي را  ه استفهميد

 ه سنت مستقالك ي راي از احكامهاي نمونهبه دليل اينكه او . اعتقاد داشتمبين سنت  حجيتو به عدم 
اش و تحريم االغ اهلي  اش و زن با خاله تحريم جمع زن با عمه :مانند ، آورده است؛است وضع كرده

 و مضطرب است، و صحيح استپريشان داليل آنكه و پنداشته . و همة درندگان وحشي و رجم متأهل
  :مي فرمايد كه شامل اين آيه باشد كه

mk  l m n o p q r s  t u v w x y 
z {  | } ~ _ ` a b l ) 33/ مائده(  

ها را  همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و بفساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آن«
يا به صليب بكشند و يا دست و پاي آنها را به صورت مخالف قطع كنند و يا آنها را تبعيد  به قتل رسانند

  .»كنند
باشد، پس كه در سنت هست مخالف ظاهر قرآن نآنچه  اگر« :گفت كرد، ذكرا اين آيه ربعد از اينكه 

را  آن اهللا رسول گرفته شده است كهاصل قرآن  از هانجام داده است ك اهللا رسول ي است كهاجتهاد
   2.شناسيم به آن جهل داريم يا آن را مييا دانست، و ما  مي

____________________________________________________________
_________ 
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) شناسيم را مي به آن جهل داريم يا آنما يا ( :تكه گف باره بيان نبوياو در با تامل در مورد سخن
آن را بشناسد سنت بياني  چه ،ظاهر قرآن :تنها يك چيز معتبر بود و آندر اول كار و آخر آن كه  چرا
 معتبر و در اين حالت قرآن ه استدي اضافه نش، پس در حالت شناخت آن چيز جديدنشناسديا 

باشد، پس  حكام جديد، سنت مخالف ظاهر قرآن ميتشريع ا در سنت ستقاللا حالتاست و در 
  !، همچنانكه ادعا كرده استحجتي در آن نيست

سنت ، بجز باشدنمستقل  مبين وسنت  وقتي كهم دانست اي كاش مي« :گويد دكتر عبدالغني عبدالخالق مي
 « 1:و كه گفتسخن اآن و  او ؟ و چگونه بين اين سخنحجت شود تا باقي مي ماند چه چيزي موكد،
  2.شد نازل مي بر او از طرف پروردگارشچيزي بود كه تبليغ و  بيان خدا رسول  وظيفه
 باشد و حتي قرآن كريم مي مبينسنت  :گفتد كه كن امام شاطبي استناد ميبه سخن  دانم چگونه نمي

  !!باشد عمل كردن به آن واجب ميهستند و در اين بيان احكام مستقل دارند داخل كه  هاييسنت
 ،شاطبي به آن ايمان آوردكه به آنچه  چراد، پس فهم مقصود شاطبي از سخنش درست باشتي كه وق

  3!؟و قواعد آن هستند قرآن كريمبيان در داخل در سنت  اضافيكه احكام ايمان نياورد 
همچنانكه قبال توضيح شت، داايمان  امام شاطبي به آنآن احكام كه شيخ آنها را انكار كرد 

  .شرح خواهيم داد يينيز با مثالها داديم و بعدا
همراه با خاله يا نكاح زن كسي كه است به اينكه  تر از تمام اينها اين تصور و گمان اوعجيب
  ستند؟آيا آنها مسلمان ه -4.باشد افضه ميو اين نظر خوارج و شيعه و ر-  را جايز بداند اش عمه

يخ ، شاند هبد از او  نقل كرد و اند داشت نمودهبرامام شاطبي را اشتباه سخن  كهكساني همچنين از جمله 
در ايجاب و تحريم انكار كند، از حكم كسي كه استقالل سنت را  در فتواي مشهوري كه عبداهللا مشّد است

  5آيد يا نه؟ سؤال شد كه آيا كافر به حساب مياز او 

____________________________________________________________
_________ 

  .8همان، ص  -1
  .489حجية السنة، ص  -2
  .تضعيف او بدون دليل در حديث مقدام بن معديكرب خواهد آمد -3
، از قرطبي نقل شده است كه بجز خوارج 6/148ني شوكا/ نيل األوطار : نگا. ، بر آن تصريح كرده است7در حاشيه كتابش مفتاح السنة، ص  -4

  .مخالفت خوارج ارزشي ندارد چرا كه آنها از دين خارج شدند: مسلمانان بر تحريم آن اجماع دارند و مي گويد
ي شيخ مشد در همچنين احمد در كتاب حدالردة با امضا .و بعد از آن نوشت 176اين فتوا را شيخ محمد غزالي در كتاب تراثنا الفكري ، ص  -5

  .كتاب لماذا القرآن ذكر كرده است
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باشد،  ريم مستقل نمياثبات واجب و تح درسنت « :سخن امام شاطبي گفتبه  در پاسخ با استنادشيخ 
 كه اين استو واجب « .تفسير مجمل آن استمطلق آن و  تقييدو  زيرا وظيفة آن فقط تخصيص عام قرآن

  ».امر با احاديث متواتر باشد نه احاديث آحاد
جواب داد  اند با اين قول خداي تعالي عليه او نقل كردهرا كه جمهور آنچه  شاطبي« :گويد همچنين مي
  :كه مي فرمايد

m Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ðl ) 59/ نساء(  
  .»را اطاعت كنيد) از طرف خدا و رسول(فرمان خدا و رسول و فرمانداران  «

باشد و اين  ميرسول، تخصيص عام و تقييد مطلق و تفسير مجمل  اطاعتمقصود از واجب بودن 
   1.با احاديث متواتر مي باشد

استقالل سنت از قرآن يا تبيين گويد كه  يت كرده و مبر اين سخن جساردانستم چه كسي  كاش مي
  باشد؟ بايستي با سنت متواتردر اثبات واجب و حرام آن 

 باشد، پس دليل اين گمان و تصور زيادات شيخ بر سخن و گفتة امام شاطبي اين كالم از وقتي 
  !؟كجاست

س صحيح باشد همچنانكه سخن شيخ در آن اوهام ايجاد كرد پ گفتة امام شاطبي  وقتي كه اين
اين سخن گفته و از بيان سنت از قرآن كريم » الموافقات«بارها در كتاب شاطبي  چرا كهباشد،  نمي

  2.ذكر نكرده استبه اشاره  نه و نه به صراحتشرط را 
توسط ن قرآن تبيي از ر جايي كه كه امام شاطبي در هاين است گويم  صحت آنچه را كه ميگواه 

همچنين در جاهايي كه از  .استناد كرده كه همه آنها آحاد هستندري به احاديث بسياسنت سخن گفته 
اش و زن و  از تحريم نكاح بين زن و عمه است؛ نيامده قرآناستقالل سنت در تشريع احكامي كه در 

حد  واجب كردناش و تحريم همة حيوانات درنده و گوشت خوار و االغ اهلي و نكاح متعه و  خاله
اند و  يا حرام گرديده نت واجبكه به وسيلة س بسياري موارد ديگرر و رده و رجم و حد شرب خم

ط نكرده است و حتي اين شرط را به يكي كه به حساب را شر و تواتر 3است آحادسنت در همة آنها 
  !دانم شيخ مشّد از كجا اين شرط را آورده است؟ بيايد نسبت نداده است، پي نمي

____________________________________________________________
_________ 
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شريعت هستند و  ستوند احآاخبار « :گويد ميامام شاطبي  اين امر ممكن است در حالي كهچگونه 
  1.»ندستبيشترين ادله ه

اخبار : و معتقد است كهدر جواب كسي كه به اخبار احاد افترا زده است  »االعتصام« شدر كتاب
استناد آن صحيح است و ناچاراً  شسند به هر حال، خبر واحدي كه« :گويد مي كند، آحاد افاده ظن مي

و بايد آن را به صورت مطلق قبول اجب است است و قبول آن وشريعت قطعي در صل ايك به 
  2»يمكن

اي كه به يك اصل قطعي ارجاع داده شود، اجراي آن بديهي  خبر ظني« :گويد در كتاب الموافقات مي
  3».است و تمام اخبار آحاد نيز بر همين حكم هستند چرا كه تبيين كتاب هستند

مشروط كرد، بدون دليل مشّد به امام شاطبي نسبت داد يا آنچه كه شيخ رد براي  بودناگر غير از اين 
  . كند كفايت مي

ده است، به قرآن صحبت كر سنت براي نتمام جاهايي كه از تبييدر امام شاطبي ولي چگونه 
كافي است كه براي صحت آنچه د و كن واجب و حرام بودن آن، استناد مياحاديث آحادي براي اثبات 

م تسويه بين مندوب و از مقاصد شرع، عد« :بنگريممسائل آتي در كتاب الموافقات او  ه مي گويم بهك
  4»ر مباح و مكروه و مندوب، تبيين و اجمال در مكروه و حرامد و اجمالن تبيي واجب،
 و انتساب آنمشد شيخ توسط  حديث مقدام بن معديكربتضعيف  تر از آنچه كه گذشتعجيب

  .كه او از اين تضعيف به دور بود در حالي است به امام شاطبي
كه حديثي رد كرده است،  ،كردند روايتي را كه جمهور به آن استدالل  5شاطبي« :گويد شيخ مشّد مي

نقل  اديث منحاز او متكا تكيه داده  مردي برزماني خواهد آمد كه « :روايت شده است نبي از
كتاب خدا هست، پس هر آنچه را در آن حالل يافتيم  بين ما و بين شما :گويد كند و سپس مي مي

كند  حرام خدا رسول هر آنچه را وكنيم  كنيم و هر آنچه را در آن حرام يافتيم، حرام مي حاللش مي
كساني كه اين حديث را روايت كرده است زيد بن  از جمله» ه باشددمانند آن است كه خدا حرام كر

____________________________________________________________
_________ 
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 را از اوحديث  حتي يك )بخاري و مسلم( ارد و بنابراين شيخانباشد و او خطاي فراوان د حباب مي
  »1ندا هنقل نكرد

  2.آمده است) مفتاح السنه(در اين مورد گفته شيخ محمد عبدالعزيز الخولي در كتاب 
مانند ابوداود و ترمذي،  امامانيرا  حديث صحيح است و افترائي بر آن نيست و آن قت اينحق در

را در صحيح خود  و ابن حبان آن استصحيح  اند كه حسن و ر مورد آن گفتهاند و د استخراج نموده
زيد بن حباب بجز در  3.اند به صحت آن حكم كرده و علماي ديگر هماستخراج نمود و ابن حزم 

   .طرق قبل وجود ندارد هيچ يك ازروايت ابن ماجه در 
دچار خطا  4ثورير حديث دصادق است ولي زيد بن ثابت  :گويد حافظ بن حجر در التقريب مي

  5.حديث سفيان ثوري است نهحديث معاويه ابن صالح روايت زيد در اينجا از شد و 
حاكم در بلكه  ،كرده است تنها زيد بن حباب نيست كه از معاويه بن صالح روايتدر عين حال 

از  در مسند 6المستدرك به دو طريق از عبداهللا بن صالح از معاويه بن صالح و همچنين از طريق احمد
  7.ده استن مهدي از معاويه بن صالح روايت كرعبدالرحمن ب

را باطل  دهد اين سخن امام شاطبي آن نامد و به امام شاطبي نسبت مي آنچه را كه شيخ مشّد تضعيف مي
تا آخر » ... زماني خواهد آمد كه مردي بر متكا تكيه داده « :فرمود رسول كه اين حديث: گرداند مي

، چرا كه اين حديث در مورد كسي است كه در ندارد» استقالل سنت در تشريع احكام«ي به مساله ما ارتباط
و اين چيزي نيست كه در اين مساله مورد  .كند در فهم قرآن سنت را كنار نهاده و به نظر خودش عمل مي

 :فرمايد كه مي خدا رسول و سخن اند مسير خارج شدهاز اين  كساني است كهنظر  اينبلكه  ادعاي ما باشد
  .باشد صحيح مي 8»را حرام كرده باشد خدا آنمثل آن است كه حرام كرد  خدا رسول و آنچه را كه«

____________________________________________________________
_________ 
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حرام  خدا رسول كه و از آنچهست كرده ا اعتماد كه به صحت حديثآيا در اين حكم از امام شاطبي 
از نظر حجيت و و ب خدا نيست در كتا ولياست آمده در سنت  از احكامي كه اقتباس كرده است هكرد

را بيان  آن بلكهد نام نمي استقالل را اين حكم سنتكه او اين از غير مانند حكم خدا استعمل به آن وجوب 
اين جمله به را  گيرد تا اينكه فتوايشآن را در نظر ند از جمله آن چيزهايي نيست كه شيخ مشو  ناميده است

و اين  شوند ثابت نمي ،قطعي الدالله ثبوت والقطعي يقيني و با دليل  جزايجاب و تحريم «: خاتمه داد و گفت
آن، اتفاق علما بر  علت عدم هب از اين جهتو شود  حقق نميم جز با احاديث متواترسنت مورد در امر 

به فلعيت در بيايد يا به اينكه كه سنت در اثبات ايجاب و تحريم مستقل نيست مگر  باشد، چرا معلوم نمي
چيزي ثبات ايجاب و تحريم را انكار كند، منكر ا در بنابراين كسي كه استقالل سنت م اضافه گرددكريقرآن 

  1.شود محسوب نميآيد پس كافر  ت به حساب نميياضرور از جملهاست كه ائمه در آن اختالف دارند و 
ت سنت مطهر حجي حالي كه آنها در در شده به اين فتوا متمسكمدعيان دروغين علم و داعيان فتنه 

و سعيد  3»لماذا القرآن«و  2»حد الرده« شمانند احمد صبحي منصور كه در كتابهاي ايجاد كردند؛شك 
كال الفقهاء «و جمال البناء در كتاب  5»حقيقه الحجاب«و  4»الرباء و الفائده في االسالم«ماوي در عش

  .اد كردندبه آن استن 6»التقليد ثم كال ألدعيا التنوير
 آن را پوششي براي و روي كرد امام شاطبي غلو و زيادهسخن  يفهمبددر  ساني كهاز جمله ك

 بود كه، احمد حجازي السقاء داشتسنت شك  حجيت او در در حالي كه خود قرار دادمسلك 
 باشد و علماي مسلمين بر اين سخن متفق هستند كه قرآن منبع قانونگذاري و تشريع مي« :گويد مي

 به عنوان منبع شريعتآن تمام افعال و تقريرات او بر قبول  و نبي رد سخناندر مو ،قرآن از جداي
قرآن مفسر و مبين و شارح  ،تقريراتي كهاقوال و افعال و آن پس  .تندمتفق نيس -مانند قرآن  –

____________________________________________________________
_________ 

او براي عدم درك منظور امام شاطبي به علماي آنچه كه الزم به ذكر است اين است كه  .179شيخ محمد غزالي، ص / به نقل از تراثنا الفكري -1
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  .98-95حدالردة، ص  -2
  .157-155لماذا القرآن، ص  -3
  .8الربا و الفائدة في اإلسالم، ص  -4
  .و بعد از آن 96حقيقة الحجاب و حجية الحديث، ص  -5
  .71-68كال ثم كال، ص  -6
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بر قبول آن همراه با قرآن اتفاق نظر دارند و آنچه مفسر و مبين و  باشد، مي صحيح سند آن  وباشد  مي
  1.»نباشد همة آنها بر آن اتفاق ندارند شارح

ي عملهيچ باشد و  كه اين اختالف لفظي مي دانم نيست و ميحقيقت اين اختالف براي ما روشن 
در تاسيس آنها كه سنت  ياحكامبا سخن در مورد احمد حجازي  با وجود اين .شود مبتني بر آن نمي

پس . باشد ميمحل نزاع بين علما  قسام سنت،اين قسم از ا« :گويد رود و مي است به خطا مي مستقل
قبول  نفر ديگر آن راو . ندك رد مي كنند، ، تشريع ميحكمي ندارندكه در قرآن را احاديثي آن  يك نفر

  2.كند مي
  .برد اند، نام نمي احكام وارده در سنت را رد كردهو طبق عادت خودش اسامي علمايي را كه 

از قرآن مستقل  ي كهاحاديث( :گويد و ميسپارد  مي را به فقها اختالف را تكذيب مي كند وسپس آن 
اين همان چيزي است كه باشند و  و رد بين فقها مي اقتباسنظر و بحث و  موردپردازند  ميتشريع  به

دهد و واجب  كند و دايرة اختالف بين مسلمانان را وسعت مي ميمذاهب فقهي را از همديگر متمايز 
اين اختالف بين مسلمانان را كم  تا. قبول كنند را سنت مفسر و موافقاست كه علماي مسلمان 

  3).شود
  ؟برد نام نميكه اختالف دارند  را و چرا آن مسلماناني

وقتي كه « :گويد كه ميآورده است، آنجا ) غزاليالشيخ الدفع الشبهات عن (در كتاب  دروغ راين هم
  :دو نوع حديثو  ي داللت كندحكم يك آيه قرآن بر

  حديث موافق آيه :الف
  حديث غير موافق: ب

و . در اين حالت واجب است كه فقيه حديث موافق آيه را بگيرددر اين مورد وجود داشته باشد، 
  4.باشدو از روايت مسلم بن حجاج صحيح آن سند  هر چند كهحديث غير موافق را رها سازد 

تمسك موافقات الام شاطبي در به سخن ام كه گمان كرده دروغ استو او در همة اين موارد 
  1.به دروغ او معتقد استگمان  كه امام شاطبي  به اين جويد مي

____________________________________________________________
_________ 

  .نو بعد از آ 39محمود ابوريه، ص / أضواء علي السنة المحمديه : ، نگا7، ص حقيقة السنة النبوية -1
  .9حقيقت سنت نبوي، ص  -2
  .15همان، ص  -3
  .66، 65دفع الشبهات، ص  -4



 سنت نبويبررسي 

 

580

                                                                                                                            
  .60، دفع الشبهات، ص 10حقيقة السنة، ص  -1
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داعيان فتنه و مدعيان دروغين علم ايمانشان را به سنت قولي مخفي كردند و بيان 

  مقصود و هدفشان از آن

ان بر درهاي داعي(گويد،  مخفي كردن ايمان به سنت قولي به اين مفهوم كه احمد حجازي السقا مي
ب خود را به امت اسالمي ما منتسو  هستندما  هم زبانو  هم پوست ماكساني كه ) جهنم را رد كرد

يك سنت است و آن سنت  يقي تنهاسنت حق« :گويد مي آنجا كهمانند اسماعيل منصور . ندنماي مي
» ن كريم داشتن نبوي از قرآتبيي سنت ديگري غير از آن وجود ندارد و رسولدر اينجا خداست و 

به هر حال مخالف احكام و مدلوالت قرآن وقتي حقيتقاً ثابت شد گذاريم،  را بر سر و چشم مي آن« 
  2».نه به عنوان تشريع مستقل كنيم بيان قبول مي فقط به عنوانرا پس آن 1يستكريم ن

ست نه ا نزديكي سنت قولي براي« :گويد كند و مي سنت قولي را توصيف مي و جايگاه سپس ارزش
ـ در مقابل شرع ـ را آن  منكرانآن و  پيروانامري كه  .الل و براي بيان است نه براي اثباتبراي استد

پس پس الزامي براي هر كدام از آن دو طرف نيست كه نظر ديگري را قبول كند . دهند يكسان قرار مي
  3)ارش مقبول استكسي كه كه از آن تبعيت مي كند، كارش مقبول و كسي كه منكر آن است نيز ك

يم و جوي قرآن تنها منبع در دسترسي است كه به آن تمسك مي« :گويد ميرافضي صالح ورداني 
در رأس آنها و  اختالفي استبين مسلمانان  ساير منابع غير از قرآن، اختالفي در اين مورد نيست و

دود قرآن در ح بايدين اين تبي پس است قرآن ينمبسنت از آنجا كه باشد و  منبع سنت يا احاديث مي
ي چيزهاي تبليغ آن كه مأموريت رسول روشن شدبراي ما  وقتي كهو نبايد از آن تجاوز كند  باشد 

مجاز نيست كه احكامي را بر  رسول پسالهام شده است  به او كه از طرف پروردگارش است
شود و اين نقش  منحصر ميم تبيين آن براي مرداو به تبليغ قرآن  و وظيفه نقش و احكام قرآن بيافزايد
  4».يابد با وفات او پايان مي

____________________________________________________________
_________ 

  .21مفهوم ملك اليمين، ص بتصحيحبلوغ اليقين  -1
  )اإلسالم هو القرآن وحده(دكتر توفيق صدقى  همقال ،924، 9/908، مجلة المنار جلد 24همان، ص  -2
  .663امة بحقيقة السنة، ص تبصيراألم -3
  .از او 80، 79أهل السنة شعب اهللا المختار ص با تصرف، و همچنين كتاب  41، 40الخدعة رحلتي من السنة الي الشيعه، ص  -4



 سنت نبويبررسي 

 

582

نه كرد  قرآن دعوت ميو حكم به صورت دائمي به تمسك به هدايت  پيامبر« :گويد همچنين مي
شروع به رد و انكار احكامي سپس  1».بودتبيين و تبليغ او فقط وظيفه  پس. به هدايت و حكم خودش

  .كرده كه سنت مستقال وضع كرده است
 بسيار يارتداد و نكاح متعه و چيزها اش و حد اش و يا عمه نكاح زن با خالهجمع مانند حرام بودن 

  2.است بوده كه سنت در بناي آنها مستقل يديگر
آورده به آنها عالمه شوكاني حجيت سنت و استقالل آن در تشريع احكام، آنچه را كه منكرين  به
كساني كه  جزو  استديني  يضرورت در تشريع احكام آن ثبوت حجيت سنت و استقالل« :گوييم مي

  3.»با آن مخالف هستند ندارند،اسالم  بهره اي از
  
  
  

  كه سنت نبوي در تشريع آنها مستقل بود يي از احاديثهاي نمونه

ه و گفت 4هسط دادبدر ذكر احكام مستقل در ثبوت سنت، شرح و  ينموقعالامام ابن قيم جوزيه در اعالم 
 اگر براي ما جايز باشد، پس كاهد نمي آناز باشد، اگر بيشتر از آن نسنت كه در قرآن نيست  احكام« :است
بجز احاديثي كه قرآن بر آن  خدا رسول تمام احاديثرد كنيم سنني را كه افزون بر نص قرآن هستند، كه 

خواهد شد و خبر داد به اينكه واقع  نبي و اين همان خبري است كه .شود كند، باطل مي داللت مي
  5.»اي جز وقوع آن خبر نيست چاره
و دشمنان اسالم و سنت مطهر آنرا انكار  بودهاحكام مستقل  تشريعي كه سنت در مثالهاي  جملهاز 
  :كنند مي

____________________________________________________________
_________ 

  .129دفاع عن الرسول ضد الفقهاء المحدثين، ص  -1
  .همان منابع قبلي -2
  .1/158إرشاد الفحول  -3
  .290- 2/287اعالم الموقعين،  -4
  .2/290همان،  -5
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، و همة درندگان از حيوانات و 2، تحريم االغ اهلي1اش اش يا عمه زن با خاله نكاحجمع تحريم  - 1
مسلمان  4،شود نسب حرام ميي و از طريق ضاعركه از طريق م آنچه يرحت، 3از پرندگان داران لچنگا
، و چيزهاي ديگر 8متعه نهي از ازدواج 7،، حد رجم6، حد شارب الخمر5شود نمي كافر كشتهقتل  بخاطر

  9.اند آمده مستقل بوده است و به صورت متواتر در اين زمينه فراوانند كه سنت مطهر در تشريع آنها
چه گفته ، اين احكام كه سنت در تأسيس آنها مستقل استورد مامام شاطبي در 

  است؟

چگونه به  كهم قبل ذكر كنبعضي از احاديث مورد سخن امام شاطبي را در در اينجا م دوست دار
 سنت را منبعمانند جمهور ولي  كرد اقرارتأسيس احكام زائد سنت بر آنچه در قرآن كريم است، 

و وجوب  آن حجيتو به  ردآورا تحت قواعد قرآن كريم  د و آنامين نرا بيا آن بلكه ندانست يمستقل
آنچه كه گذشت، تأكيد  .ي در آن نداردنزاع كند كسي كه به سخنش استناد مياقرار كرد و  عمل به آن

كه بعضي  كند كه بعضي از علماي بزرگوار ما در سخن امام شاطبي دچار سوء فهم شدند، همچنان مي

____________________________________________________________
_________ 

من التوجيهات النبوية  و، 304، منزلة السنة من الكتاب، ص 3/998، سبل السالم، 6/146، نيل األوطار، 233قبالً تخريج آن ذكر شد، ص  -1
  .54-10دكتر سعيد صوابى ص، لألسرة اإلسالمية

  .4/1378، 3/1002، 1/49السالم،  ، سبل8/113، نيل األوطار، 445قبالً تخريج آن ذكر شد، ص  -2
  .1386، 4/1385السالم،  ، سبل8/115، نيل األوطار، 445قبالً تخريج آن ذكر شد، ص  -3
كتاب الرضاع، باب تحريم ) بشرح النووى(مسلم  ، و5100ش 9/43) وأمهاتكم الآلتى أرضعنكم(كتاب النكاح، باب ) بشرح فتح البارى(بخارى  -4

الموافقات  ، و3/1151سبل السالم  ، و6/317نيل األوطار : نگا -رضى اهللا عنهما  - ابن عباس  حديث 1447ش 5/278ابنة األخ من الرضاعة 
  .297- 295محمد سعيد منصور ص ، منـزلة السنة من الكتاب ، و4/423

 ، و7/8وطار نيل األ: نگا 0حديث على بن أبى طالب  3047ش 6/193باب فكاك األسيرة وغيره الباري، كتاب جهاد،  بخاري به شرح فتح -5
  .3/1188سبل السالم 

 –ب-جابر حديث معاوية و 1444ش 4/39من عاد فى الرابعة فاقتلوه  باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه وب الحدود، سنن ترمذي، كتا - 6
  .286منـزلة السنة من الكتاب ص و ،و بعد از آن 4/1311سبل السالم ،و7/138نيل األوطار : نگا

منـزلة السنة من الكتاب ص و بعد از آن،  4/1267السالم،  و سبل 7/86و نيل األوطار،  222تاب تخريج آن آمده است، ص قبالً در همين ك - 7
  .از آن و بعد 273

، منزلة السنة من 7/190نيل األوطار  ، از حديث ابن عباس 3017ش6/173، باب ال يعذب بعذاب اهللالجهاد، بخاري به شرح فتح الباري، كتاب  - 8
  .و بعد از آن 289استاد محمد سعيد منصور، ص /لكتابا

، بخاري به شرح فتح )و همچنين از گوشت االغ اهلي نهي نموده است در روز خيبر از نكاح متعه عپيامبر از حضرت علي هست كه يدر حديث -9
، 6/133نيل األوطار : ، نگا1407ش199-5/198، مسلم به شرح نووي، كتاب النكاح 4216،ش7/549 باب غزوة خيبرالباري، كتاب المغازي 

  .3/96، الموافقات 3/1001سبل اسالم 
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سنت مطهر و جايگاه  پوششي براي ايجاد شك و ترديد در، سخن او را از دشمنان سنت مطهر
  .قرار دادندتشريعي آن 

در نكاح همچنين بين دو خواهر  و ع بين مادر و دخترش راخداي تعالي جم« :گويد امام شاطبي مي
  :و در قرآن آمده استرا حرام كرد 

 mN O P Q R l ) 24/ نساء(  
حالل گشته ) يعني جز زنان مؤمن حرام(گري جز اينان براي شما ازدواج با زنان دي « 

  »است
را جمع بين آنان مفهومي كه است، زيرا قياسي اش   اش يا خاله ع بين زن و عمهجم نهي خداوند از

را  اگر شما آن«و در اين حديث روايت شده است كه  :كند، در اينجا نيز موجود است سرزنش مي
  1.باشد مي قياسيو تعليل در شعر » شود انجام دهيد رحم شما قطع مي

صراط المستقيم، راه راستي كه بدعتگران از آن معني و همچنين در كتاب اإلعتصام باب بيان 
اش  ده است كه جمع نكاح زن با عمهدر حديث آم 2:دگوي منحرف شدند و از راه هدايت جداست، مي

 استحرام  از لحاظ رضاعي نيزد ش هر آنچه كه از لحاظ نسبي حرام بااش درست نيست و  و يا خاله
جمع ميان و از  مادر و خواهر ذكر كرد، از ميان رضاعي فقطكه محرمات را و خداوند متعال هنگامي 
   :گويد ، و بعد از آن ميرا ذكر نكرد فقط اجتماع بين دو خواهر

mR Q P O Nl ) 24/ نساء(  
مادر و خواهر، حالل است هر چند كه بجز اش  عمه يا خاله ازن بجمع نكاح كند كه  اقتضا ميآيه 

  3.باشد در هر حال تعارضي در آن نمياست و از باب تخصيص عموم  چيزهاو اين . باشدرضاعي 

____________________________________________________________
_________ 

  .6/148و بعد از آن، نيل األوطار  4/422الموافقات  -1
دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى  ، و9حقيقة السنة النبوية ص شكتابامام اين سخن را از بدعتگران قديم نقل كرده است كه احمد حجازي سقا در  -2

أهل السنة شعب اهللا و همچنين ، 41الخدعة ص  در صالح الوردانى ، و254السنة ودورها فى الفقه الجديد ص در جمال البنا  ،و198 ،7،60ص
نيازى عز  ، و66 - 62لماذا القرآن ص  در حمد صبحى منصورا ،و130،131المحدثين ص دفاع عن الرسول ضد الفقهاء و و از او، 80المختار ص

  .اند ، از ميان معاصرين از آنها نقل كرده908لطان ص دين الس در الدين
بيان » هر آنچه كه از طريق رضاعي حرام است از طريق نسبي نيز حرام است«اين حديث : گويد ، و در كتاب الموافقات مي2/560االعتصام  -3

و ساير بستگان رضاعي كه )  نساء هسور 23هآي( "وأَخَواتُكُم منَ الرَّضَاعةِ وأُمهاتُكُم اللَّاتي أَرضَعنَكُم" :فرمايد نبوي مربوط به اين آيه است كه مي
  .4/424الموافقات . عمه، خاله، دختر خاله و امثال اينها: شوند مانند باشند به اين دو ملحق مي از نسب حرام مي
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 ناميد و استقالل نناميد عموم قرآن كريم آن حكم زائد در سنت را، تخصيصچگونه  تامل كن كه
  .استي لفظ اختالفناميدند، پس استقالل علما آن را  جمهوركه  همچنان

كنند، پيروي  او استناد مياز كسي كه به كالم  ليكنند و مي پيروياين حكم از چگونه كه نگاه كن 
و نقل آن دچار در كالم امام همچنانكه گذشت ، پس كنند با اين گمان كه او از آن پيروي نكرده نمي

  .سؤ فهم شد
ن گوشت االغ اهلي و همة حرام كرد: ماننداحكام زائد در سنت مطهر اين امر در مورد ساير 

  .حيوانات درنده و همة پرندگان داراي چنگال، آمده است
اين  ميان خداي تعالي طيبات را حالل كرد و خبائث را حرام كرد و :گويد مي قبلدر مورد احكام 

آنچه  1اهللا ، پس رسولمكن استاز اين دو مباقي ماندند كه الحاقشان به هر يك ي چيزهايدو اصل 
نهي  الو پرندگان داراي چنگ درندهاز خوردن همة حيوانات  زم به توضيح باشد، بيان كرد؛را كه ال

و از ابن  2كرده است و از خوردن گوشت االغ اهلي نهي كرده است و گفت آنها ناپاك و حرام هستند
  :او اين كالم خداوند متعال را تالوت نمود عمر در مورد جوجه تيغي پرسيده شد و

mi j k  l m n o p q r s t  u v  w x y z {  

| } l ) 145/ انعام(  
يابم  بگو اي پيغمبر در احكامي كه به من وحي شده من چيزي را كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمي«

  .»باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است) حيوان مرده(جز آن كه ميته 
ذكر كرد و  نزد نبي آن را: گفتهريره شنيدم كه ز ابوااو گفت كه  پيرمردي كه در كنار او بود به

 ،آن را فرموده باشد خدا رسول اگر :است سپس ابن عمر گفت چيزهاي ناپاكاز  نوعي :گفتاو 
  3.همان طور است كه او گفت، من نمي دانم

____________________________________________________________
_________ 

، و احمد 254البنا در السنة و دورها في الفقه الجديد، ص چگونه به اين حكم اضافي ايمان آورد در حالي كه بدعتگراني مانند جمال : نگا -1
، 905، و نيازي عزالدين در دين السلطان ص9، حقيقت السنة النبوي، ص 198، 61، 7حجازي السقاء در دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي، ص 

  .اند آن را انكار كرده
  .حديث أنس بن مالك  4198 ش 7/534باب غزوة خيبر بخاري به شرح فتح الباري، كتاب المغازي  -2
سـبل   ، و8/117نيل األوطـار   ، و415 - 4/414الموافقات : نگا، 3799ش 3/354باب فى أكل حشرات األرض سنن ابوداود، كتاب األطعمه،  -3

  0 4/1393السالم 



 سنت نبويبررسي 

 

586

، كشته كافر خاطر كشتنمسلمان به « :آمده است كهبه طور مرفوع علي بن ابي طالب  در حديث
را  علما آن» شود كافر كشته نمي خاطرمسلمان به «و اما اين سخن كه  :گويد امام شاطبي مي ».شود نمي

  :فرمايد مي ونداند، كه خدا گرفته) قرآن(از كتاب 

m` a  b c  d e f g  l ) 141/ نساء(  
  .»و خدا هيچگاه براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد نمود«

   :فرمايد زيرا خداي تعالي مي .ياسي باشدقكم مسأله حكه  ممكن است

 mb  c d e l ) 178/ بقره(  
  .»مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جاي بنده قصاص كنيد«
  1.پس بهتر است كه مسلمان بخاطر كافر قصاص نشودباشد  از آثار كفر مي و عبوديت دگيبر

او بياني  قاعده و اصطالحطبق كه مبني بر اينكردند  بعيتاز سنت اضافي تنگاه كنيد كه چگونه پس 
  .است

طعنه وارد   2به اين حديث يقرآناين آيه شوند كه به دليل مخالفت با  با وجود اين افرادي يافت مي
  :كنند مي

 m~ �  ¡ ¢ £ ¤ l ) 45/ مائده(  
  .»سحكم كرديم كه نفس را در مقابل نف و در تورات بر بني اسرائيل«

  3 :گويند گويد كه آنها مي اطبي دربارة حد رجم ميامام ش
دركتاب خدا  بعيدرجم و تحكم در حالي كه داد حكم  بعيدبه رجم و ت اواين مخالف كتاب خداست زيرا 

است  يقت داشته باشدخواستيم و اگر حق ميچيزي است كه ما  باشد اين هماننيست، پس اگر حديث باطل 
  .اب خدا نيامده متناقض استكه در كت زياده رجم و تبعيد با

____________________________________________________________
_________ 

: گويد امام زركشي مي .3/1188سبل السالم و  7/8، نيل األوطار 1/232، التقرير و التحبير 1/298فواتح الرحموت : ، نگا4/432الموافقات  -1
ر حديث عدم قصاص مسلمان در برابر ذمي، نزد شافعيه متواتر است ولي نزد حنفيه متواتر نيست و تواتر در مقابل جمهور و اهل فن نيست و منك

  .4/247البحر المحيط فى أصول الفقه : نگا. است مانند كسي كه منكر قرآن است آن معاند و كافر
  .و بعد از آن 151احمد حجازي سقا، ص / ، دفع شبهات عن الشيخ الغزالي 1/432مصطفي مهدوي / البيان بالقرآن  -2
از آنها تبعيت كرده است،  39كند، كه رشاد خليفه در القرآن و الحديث و اإلسالم، ص  امام اين سخن را از اهل ابتداع قديم و جديد حكايت مي -3

  .و افراد ديگري كه ذكرشان خواهد آمد 108احمد حجازي السقاء، ص /زاليدفع الشبهات عن الشيخ الغ
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كالم عرب   كتاب در چونباشد  مي اتمتشابهپيروي از اين  :گويد امام شاطبي در رد اين ادعاي مخالف مي
  :فرمايد خدا مي داللت دارد، مانند اين آيه كهحكم و فرض  بر و در شرع

 mJ K L l ) 24/ نساء(  
  .»كتاب خدا بر شماست«

  :فرمايد و باز مي

 mV  W X l ) 183/ بقره(  
  .»روزه براي شما نوشته شد«

  :فرمايد و باز مي

 ms t u  v w x l ) 77/ نساء(  
  .»و گفتند اي خدا چرا بر ما حكم جنگ را فرض كردي«

شود يعني به حكمي كه خدا براي ما  دا قضاوت ميمعناي آن اين است كه ميان شما به كتاب خ
كه كتاب به قرآن  همچنان وجود داشته باشدقرآن  الزم نيست كه اين حكم در وتشريع كرده است 

  1.پيروي از متشابهات استاحتماالت كتاب به يكي از بدون دليل  تخصيصشود، پس  اطالق مي
  :فرمايد ميكه خداوند دربارة كنيزان اين كالم كه گمان كند  2كسي كه :گويد پس امام شاطبي ميس

 mz { |  } ~  � ¡ ¢ £ ¤ l ) 25/ نساء(  
  .»چه عمل زشتي از آنها سر زند بر آنها نصف عذاب زنان پارساي آزاد استنچنا«

زيرا . عاقالنه نيست ،رجم كرد و ائمه بعد از او هم رجم كردند با آنچه كه در حديث آمد كه نبي
  ؟باشدكنيزان نصف آن براي چگونه  .كند كه رجم را تقسيم كنيم و اين معقول نيست اقتضا مي

كنند كه محصنات همان زنان شوهردار هستند در حالي  ناشي شده كه آنها تصور مي نظر از اينجااين 
  :فرمايد به دليل اينكه خدا ميزنان آزاده، بلكه محصنات در اينجا يعني كه اينگونه نيست 

____________________________________________________________
_________ 

دكتر / ، مع الشيعه اثني عشريه في األصول و الفروع 177و  88ابن قتبه، ص / ، تأويل مختلف الحديث559، 2/558، 200، 1/199االعتصام  -1
  .23دكتر إبراهيم الخولى ص، السنة بياناً للقرآن ، وعد از آنب و295دكتر طه حبيشى ص، ضالالت منكرى السنة و، 115، 1/96علي السالوس 

، دفع 79احمد حجازي السقاء، ص / ، كتاب اعجاز القرآن524، 9/523توقيق صدقي، مجله المنار جلد / » اإلسالم هو القرآن وحده«مقاله  -2
نيازى عز  ، و356، 1/334البيان بالقرآن در مهدوى  مصطفى ، و313،314السيد صالح أبوبكر فى األضواء القرآنية ص  و، 108الشبهات، ص 

  0غيره و 112لماذا القرآن ص درأحمد صبحى منصور  ، وو بعد از آن 948دين السلطان ص درالدين 
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 mr s t u v w x y z { | } ~ _  
` a l ) 25/ نساء(  

با ايمان گيرد پس كنيزان مؤمنه كه مالك آن شويد و هر كه را وسعت و توانايي آن نباشد كه زنان پارساي «
  .»به زني اختيار كنيد
  1.كنند باشد، زيرا شوهرداران نكاح نمي مي زنان آزادهنجا فقط و مقصود در اي

كند  امر تأكيد مياين  مستقل بوده است و همة اينها بر تشريع آنهااما اينكه، اين احكام كه سنت در 
در اين صورت مانند قرآن كريم و م را به صورت مستقل دارد كه سنت صالحيت تاسيس احكا

عمل به آن واجب حجت است و شود، مانند قرآن كريم  باشد و آنچه به وسيلة سنت تشريع مي مي
  . اجماع نمودندعلماي قديم و جديد بر آن باشد و بنابراين  مي

قبول كرده باشد زيرا خداوند كند مانند اين است كه از خدا قبول  خدا رسول كسي كه چيزي را از
  :فرمايد اطاعت از رسولش را واجب گردانيد و مي

 mp q r s t  u  v w l ) 7/ حشر(  
  .»و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هر چه نهي كند واگذاريد«

 آنچه :گويد به شيوة فصيح و بليغ مي) الرساله(امام بزرگوار محمد بن ادريس شافعي در كتاب عالي 
سنت و قانون شريعت حكم خدا  بهحكمي از طرف خدا بر آن نيست كه رسول آن را وضع كرد 

  :فرمايد خداوند مي همچنان كه. است
mY Z [ \ ]  ^ _ ` l) 53- 52/ شوري(  
  .»و اينك تو خلق را هدايت خواهي كرد به راه راست يعني به راه خدا«

در متن كتاب گاهي نيز آنچه را كه كرد و  ميسنت را همزمان با كتاب خدا وضع خدا رسول گاهي 
  خدا رسول هر كس از 2و هر آنچه را وضع نمود به پيروي از آن ملزم هستيم كرد بود، وضع مين

  3.اين حكم را قبول كند به حكم خدا مقبول است

____________________________________________________________
_________ 

أثرها فى  يم وعقوبة الحد فى ضوء القرآن الكر دكتر محمد عبدالمنعم القيعى، و، العقاب نظرة القرآن إلى الجريمة و: ، نگا560، 2/509اإلعتصام  -1
  0دكتر عبد المنعم عطية، أثره فى صالح المجتمع منهاج السنة فى الحدود و دكتر محمد زواوى عبداهللا، و، إصالح المجتمع

  .294، 293، 292، بخشهاي 88شافعي، ص / الرسالة -2
  .58، بخش 22همان، ص  -3
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  ضرر و زيان انكار سنت نبوي

بنيان  كهگشايد  را مي يشر آن، ابواب در حجيتشك ايجاد و  آن حرمتي به سنت نبوي با انكار بي
  :آوريم هائي از اين عوارض را مي كند و در زير نمونه اسالم را بي اعتبار مي

سنت نبوي استوار قرآن و ، و تفاضيل آنها بر »عقايد«احكام شرعي و علمي و اصولي بنيان  -1
علق به الهيات و كند و به آنچه كه مت است، پس انكار سنت نبوي عقايد را با گُسست و ابهام نابود مي

رساند، پس  رساند و غير از اينها به مسائل اعتقادي هم آسيب مي نبوت و سمعيات است، آسيب مي
 شود؟ آيا دين بر عقايد منقطع و مبهم استوار مي

كند، زيرا اين علم متصدي  را باطل مي) اصول فقه اسالمي(ي لاصول احكام شرعي و عم -2
است و علماي اصول بر اين اجماع دارند كه سنت نبوي منبع  داليلي است كه احكام بر آن بنا شده

دهد و  است، بنابراين انكار سنت نبوي، فقه اسالمي را در مسير تندباد قرار مي قانونگذاري اسالمدوم 
 .، چرا كه بر دليل و اساس استوار نيستماند گاه مي بدون تكيه

 متكي هستندسنت نبوي  وقائع بر فقهي ومسائل غالب شكند، زيرا  فروع فقه را در هم مي -3
و خواه مستقل باشد؛ . كيفيت نمازهاي واجباوقات و اعداد و  :خواه براي تبيين و توضيح باشد؛ مانند

جهاد  اساسو . شود ميخورد و يا مرتد  كفارة روزة رمضان و مجازات كسي كه مسكرات را مي :مانند
 .گذشت كه ذكرش.. . و آداب و سلوك و فضايل اعمال و غيره

به سنت است، و علم استنادشان كه بسياري از قضايا برد چرا  را از بين ميعلوم قرآن كريم  -4
 ،امتبا انكار سنت نبوي،  :چنينكند و هم ميباشد، تهديد  گاه آن، سنت نبوي مي تفسير را كه تكيه

 .گيرد و فروع آن در معرض توهين و افتر قرار مياصول  ماند و ميواضح و محكم شريعت  بدون
 خدا رسول ازبر تبعيت گشايد و آياتي را كه  انكار سنت نبوي راه شك كردن به خود قرآن را مي

كند  و الگو قرار دادن او و راضي بودن به حكم او و ترجيح اطاعت او بر اطاعت ديگران، تشويق مي
  1.كند تعطيل مي را

و باعث از بين  شود الق اسالمي ميافترا در سنت نبي باعث نابودي عقايد و عبادات و نظام و اخ
  .شود چرخه تمدن مي ازمسلمانان  عقب ماندگيشود و همچنين باعث  رفتن وحدت مي

____________________________________________________________
_________ 

  .28، 27دكتر احمد محمود كريمة، ص / السنة النبويه  -1
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سنت بعد از سيزده قرن هنوز هم كليدي براي فهم نهضت اسالمي  :گويد استاد محمد اسد مي
 عمل به سنتدهيم؟  پس چرا آن را به عنوان كليدي براي فهم انحالل معاصر خود قرار نمي .باشد مي

باشد و رها كردن سنت منجر به  ميو پيشرفت آن ، عمل كردن به حفظ كيان اسالمي خدا رسول
آن است چه كساني كه جويان  دشمنان اسالم و كينهو اين همان طرح و نقشه ، 1گردد انحالل اسالم مي

  .كردندعباء بهتان و تزوير را بر تن  تظاهر به اين امر مي كنند و چه كساني كه

____________________________________________________________
_________ 

  .87استاد محمد اسد، ص / علي مفترق الطرق  اإلسالم -1
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  حكم منكر سنت نبوي

را در  كه آنبلند مرتبه  وندفرائض خداتمام  :گويد مي »الرشيعة« شدر كتاب 1امام محمد بن حسين آجري
شود و اين سخن علماي  ، حكم آن شناخته ميخدا رسول ، فقط به واسطة سنته استكتابش فرض كرد

كافران و  دستهشود و وارد  سالم خارج ميباشد و كسي كه غير از اين را بگويد از دين ا مسلمين مي
  2.شود ملحدان مي

 تبعيتچيز ديگري از من بجز آنچه كه در قرآن كريم هست  :اگر مردي گفت :گويد امام بن حزم مي
كه بين غروب تنها دو وعده نماز بر او واجب است باشد و  ميكافر كنم، او به اجماع امت  نمي

زيرا آن كمترين  بخواند، ديگر را هنگام صبح، وعدهز بخواند و نما وعدهتاريكي شب يك  تا خورشيد
خون و امثال اينها كافر و مشرك است و و گويندة اين يا . شود چيزي است كه نام نماز بر آن واقع مي

كه امت بر كفر آنها اجتماع بعضي از غلوكنندگان رافضه بر اين راه رفتند تنها مال او حالل است و 
  3.ندارد

را با سخن يا عمل، انكار كند،  خدا رسول  انيد، كسي كه وجود حديثبد :گويد وطي ميحافظ سي
اسالم خارج شده است و با  و از دايره به شرط اينكه در اصول مشهور باشد كه حجت است كافر شده

4.شود هاي كافران باشند، محشور مي خواهند از فرقه يهوديان و نصارا يا با كساني كه مي

____________________________________________________________
_________ 

» االربعين«و » الشريعة في السنة«اسم او ابوبكر محمد بن حسين بن عبداهللا بغدادي است صاحب كتاب . امام، حافظ، محدث و الگو بود: آجري -1
، تذكرة 856ش 379سيوطي، ص /ظطبقات الحفا: شرح حال او. هجري وفات يافت 360باشد او عالم و عامل به سنت بود و در سال  مي

  .360، والفهرست ص 1/488وفيات األعيان  و، 2/318، العبر 11/288ابن كثير / ، البداية و النهاية888ش3/936الحفاظ 
  .50الشريعه، ص  -2
  .با اندكي تصرف 2/214اإلحكام في اصول األحكام  -3
دفع «كنيم كه احمد حجازي السقا در كتابش  ن و سخنان بسيار ديگر مشاهده مي، با وجود اين سخنا14مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة، ص  -4

احمد حجازي السقا، / دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي: شود، نگا معتقد است كه انكار تمام احاديث موجب كفر نمي» الشبهات عن الشيخ الغزالي
دكتر سباعي، / ، السنه و مكانتها في التشريع 2/33ابن عبدالبر / بيان العلم جامع: ، براي اطالع بيشتر از حكم منكرين سنت رجوع شود به77ص 
  .79دكتر أحمد كريمة ص ، السنة النبوية ، و255 - 252دكتر عبدالغنى ص ، حجية السنة و، 151-149ص 



 

  


